


Stefanos Yerasirnos 

AZG�LiŞM!ŞLlI< 
SURECiNDE TURKIYE 

l.Bizanstan Tanzimata

Türkçesi: Babür Kuzucu 



STEFANOS YERASlMOS, l 942'de lstanbul'da doğdu.
1966 yılında Gi.izel sanatlar Akademisinin mimarlık bölümünü
bitirdikten sonra doktora çalışmalarını yürüteceği Paris'e gitti.

Paris Üniversitelerinde ders verdi. 1980-85 yıllan arasında
Paris'te Maspero/La Decouverte yayınları için, Doğu'ya ve

özellikle Türkiye'ye gelmiş Man.:o Polo, Ibn Battuta, Tavernier,
Thevenot, Tournefort, de Nikolay gibi gezginlerin metinlerini
ya}�na hazırladı. 199 l 'de Türk Tarih Kurumu Yer-.ısimos'un

Les voyııgııgeurs ılııns l'Empire Ottomıın adlı çalışmasını
Fransızca olarak yayınl.,dı. 1992 'de Demeures Ottomıınes de

Turquuie adlı kitabı yayınlandı (Paris, Albin Michel yayınlan).
1994-99 yılları arasında lstanbul'daki

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün başkanlığında
bulundu. Tarih Vakfının çalışmalarına katkı sundu. Halen Paris
VIII Üniversitesinde ders vermeye devam ediyor. Yer-asimos'un
jeopolitik ve şehirler tarihi başta olmak üzere çeşitli konularda

yayınlanmış yüzü aşkın makalesi var.

Az Gelişmiflik Silrecinıle Türkiye üç cilt halinde ilk kez
basıldığı 1974-77 (Gözlem) yılından bu yana, temel

kaynaklardan biri olma özelliğini korudu. Yazarın Türkçe olarak
yayınlanmış diğer çalışmaları: Ekim De-uriminılen

"Milli Mikııılele"ye Türk-Sovyet llifkileri (Gözlem, 1979),
Konstııntiniye ve Ayıısofyıı Efsaneleri ( lletişim, 1993 ),

Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlıır, K.Jıjkıuyıı ve Ortıı-Doğu
(İletişim, 1994), lstanbul 1914-1923: K.Jıyboyup Giden Bir

Dünyanın Bafkenti yıııla Yıışlı lmpa1·atorlukların
Can Çekişmesi (Derleme, İletişim, 1996).



© Stefanos Yerasimos, 1974 

TURQUIE: LE PROCESSUS 
D'UN SOUS-DEVELOPPEMENT 

Düzelti 
Sema Erdemli 

Dirgi 
Mefail Usta 

Kapak Deseni 
Yunus Saltuk 

Kapak Düzeni ve Montaj 
Adım Grafik 

iç ı Kapak Basla 
Güler Ofset 

Cill 
Güven Mücellithanesi 

Birinci -Dördüncü Baskı: 1974, 1976, 1977, 1980 
(Gözlem) Beşinci-Altıııcı Baskı: 1988, 1992 (Belge) 

Yedinci Baskı: Aralık 2000 



birinci kitap 

bizanstan 

tanzımata 



• • 
• 

Onsöz 

Stehınos Yerasiınns'un bu kitabı yalnı7. Türkiye sorunla.ny
Ja değil, •azgelişmişllit•le nitelendirebileceğimiz bütün diğer ill
kelerle ilgilenenler için de önemli ve muhakkak okunması gerek
li bir eser. 

Zengin bir tRrilıi belgfller tomıınnın de[terlendirilmesine ve 
tarihi diyalektik bir açıdan kaleme alınm1ş olmasına rağmen bu 
kitaba sadece Türkiye üzerine yazılmış bir tarih kitabı gözüyle 
bakamayız. Yazar la. Bizans'a, Roma'ya kadar uzanıyorsa bunun 

sebebi, bugünkü duruma varan evrimi en iyi anlamanın şartım; 
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sözü edilen yApıhı.rın ımıştınlıp cözümlenmeslnde gönnesl ve ay
nı zamanda. gOnümuzA ve geleceğe A.it sorunların zorunlu kıldı
ğı çalışmalarla bağıntısı olan cevaplan yakın ya da uzak bir geç
mişte aramak ihtiyacını duymasıdır. Eser, yaşe.nme.kta olanın 
yani çok sayıda. çellşklnin hızla gelişıneslne yol açan bir modern
leşme sürecinin kA.vranabllmesl için gerekil olgulan tarihe baş 
vurarak ara.'jtırma.kt.a.clır. Bu kitabın yaşadığımız döneme aynl
mış üçüncü cildine kadar gelmek zahmetine katlanan her oku
yucu, Yerasimos'un, ülkesinin ekonomik sosyal ve siya.sal duru
munu tıüılil etmedeki görüş berraklığını tam olarak değerlen
direbilecektir. 

Roma.'ya vş Blzans'a ka.da.r uza.nan, ama asıl Osmanlı fmpa
ratorluğu'nun evrimini eksen alan bu çalışma., bugünkü durumu 
kavramamız için her dönemi gereken ağırlığı tanıyarak ele alı
yor. Yazar eserinde, belirleyici yapıla.rdA. ortaya çıkan çeşitli üre
tim ilişkilerinin. Devlet cihazının çeşitli örgütlenme biçimlerinin 
ve çağlar boyunca uluslararası ilişkiler düzeyinde olduğu kadar 
mahalli ve bölgesel düzeyde de iç içe girmiş çeşitli iktidar tip
lerinin tahliline -ideolojik tasanmlan da. gözden kaçırmadan
öncelikle yer veriyor. 

Yerasimos, çoğunlukla yapıldığı gibi eski bilgilerin sağladı
ğı bazı «şema.lar•la yetinmek yerine, tarihi evrim yumağını çöz
meye ve daha. önce bilinen ipuçla.nnı yakalayıp olgular zinciri
nin gerisini getirmeye çaba.la.mış. Böylece de bir «Asya. Tipi Üre
tim,. ke.11bı içinde sıkışıp kalma.dan bir ölçüde bu üretim tarzın
dan hareket eden ve birbirini izleyen çeşitli «oluşum•lan, her 
birinin kendine has özelliklerini göstererek A.ydınlığa kavuştur
ma. yolunu tutmuş. YRZar. sonu Türkiye'nin bu günkü azgeliş
rtıişlik durumuna. varan bu uzun süreci oluşturan nedenselllk
lerln evrimini ka.vra.ınBktakl sebatlı kaygısıyla. bize, bilimsel bir 
tahlil için teorik ı;ter<�çler alanına baş vurmanın kaçınılmaz bir 
şart olduğunu, ama _yeterli bir şart olmadığını gösteriyor. Hele 
siyasal bir pra.ti�ln _lhtiya.çlanna cevap vermesi gereken bir tah
lil söz konusuysa. 

Şehircilik ve rniıııll.rlık öğrenimi yapan ya.zar önceleri ken
di Olkesinde, iş bulmak amacıyla kadınlı erkekli köylerini terke
derek, büyük şehirlerin kenar mahallelerini ve iğreti iskA.n böl
gelertni dolduran insa.ııla.rın hayat şn.rtla.nnı incelemeye koyul
muş. Bu yoksul şehir insanları, Türklye'dc olduğu kadar diğer 
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ülkelerde de a.zgelişmişliğln bir görüntüsüydü. Yazar bunu b8-
1irtmekle yetinebilirdi. Ama Türkiye'yi azgelişmJş ülkeler arasınıı 
sokan sebepler nelerdi? Çünkü Türkiye gerçekten de kendine has 
bir tarihi evrime sahipti ve bu evrtın onu .üçüncü Dnüya• iiJke
lerlnJn hemen hepsinden a.yınyordu. 

Bu ülkelerin azgelişmişlik durumlarının anlaşılması, bu gü
ne kadar yaşa.dıklan sömürge egemenliğinin ciddi bir şekilde 
çözümlenmesinden geçiyordu. Oysa Türkiye, Avrupalı devletlerin 
yönetici tabaJuı.lannda. uyandırdığı iştalıa. rağmen, hiç hir za
man tam sömürgeleştirilememiştl. Yazar bu noktada da. emper
yalist devletleri birbirinin karşısına. diken şnrtlan kaynak gös
tennekle yetinebilir, sonra da. TürkJye'nin kelimenin dar anla
m ıy Ja. sömürgeleşmemiş bile olsa, bir sömürgeden hemen hemen 
farksız olduğu göı·üşünü benimseyebilirdi. 

Azgelişınişlik sorunlarım konu alan görüşler çoğu zaman 
«hemen hemen•lere, • ... mışsa ela• larn dayandırılır. Böylece de 
teorik şema.lan yeniden ortaya çıkarmakla veya. çeşitli farklı
lıklar gösteren somut durumları, daha önceki soyutlamalarla va
rılmış bulanık olduğu kadar da iğret.i bir tek biçimciliğe indir
gemekle yetinilir. 

Emperyalizmin rolü üzerinde durmak tabii ki gereklidir. 
Ama emperyalizme karşı verilen fiili mücadelelerde, emperya
lizm hakkında biçimlenmiş genel ve teorik tasa.nmlarla. değil, bu 
olgunun değişik zamanlarda. ve yeryü2.ünün değişik bülgelerin
cle birbirinden farklı göıiintiilerle ortaya çıkt.ığı, çeşitli değiş
ken ve somut eylem biçimleriyle karşı karşıya gelinir. 

Yazar, Osmanlı İmparatorluğu'nun niçin, na.•ııl ve ne zaman
dan beri bir bağımlılık durumu içine girmeye başladığı somsu
nu kendine sorarak işe başlıyor. Ve sonunda. bu durumun on do
kuzuncu yüzyıldan bir hayli önce meydana gnldiğini gösteriyor. 
Yani, tarihi asıl on dokuzuncu yü7.yıldan ltıba.ren hükümleri al
tına. alan emperyalist devletlerin oluşumundan çok önce. Osman
lı imparatorluğu henüz Avrupa, Asya. ve Afrika. arasında.ki kav
şak noktalan üzerindeki temel stratejik egemenliğini sürdürür
ken Avrupalı küçük tüccar gn.ıplan imparatorluk topraklann
ı.la, iç yapıların verdiği imkı\nlardan ya.rnrla.nıp hülıüınranlıkla
rını yürütmeye başlamışlardı. Bu evrim Hindistan'da. sömürge
leşme sürecinin başlangıcındaki durumu hatırla.lir. Orada. da 
güçlü Büyük Moğol imparatorluğu, henüz Avru11n.'cla. İntAline 
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başlanmamış malları satın almak amacıyla hin bir güçlüklG I-Iirt
dlstan'a gelen küçük tfü,car gruplarının nüfuzu altına. glnniştl. 

Yerasimos'un koyduğu sorulıır ve bunlara getirdiği cevaplar, 
bir kt>re clA.hl\ tel<nır edelim, ynlnız Türklye'nin nlınyıı?.ısıyln. il
gilenertler için değil sorunları insnnlıp;ın çok büyük bir kısmı
nın tarihi evrimi düzeyinde ele alanlar içiıı de son derece ilgi 
çekicidir. Yazar, yaptığı inceleme ve meseleleri koyuş şekliyle, 
sömürgeleşme olgusundan söz edilir edilmez, kimilerinin hemen 
dört elle sarılmayı alışkanlık haline getirdiği şemaların yeni 
baştan tRrtışına alanına sokulımı.sı gerektiğini göstermektedir. 

Temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp ikide bir önümüze sürülen 
(çoğu ?.aman herhalde iyi niyetle, ama kimi zaman da-amaçla
rını aşağıda koymaya çalışacağız- maksatlı olarak, bile bile) şe
maya göre, Avrupalı Devletler, kapitalizmin zaferi demek olan 
«Sanayi Devrimi• ile sağladıkları askeı-i güçleri ve teknolojik ile
rilikleri sayesinde, kendini savunacak araçlardan yoksun halk
lar üzerinde egemenliklerini kurmuşlardı. Şüphesiz bu teknolo
jik, askeri ve mali üstünlük tarihte sömürgeci yayılmanın se
beplerinden biri olmuştur; ama ancak on dokuzuncu yüzyıl or
talarından sonra. Çünkü Avrupalıların bu çağdan önce sömür
gecilik yolunda gerçekleştirdikleri fetihler, sonrakilerden hiç de 
daha az değildi; on altıncı yüzyılda Latin Ameıika, on yedinci 
yüzyılda. Endonezya, on sekizine;,! yüzyılda ise Hindistıın. Üstelik 
bu sonuncusu, kapitalizmin gelişmesi yolunda en önemli fet.ihli. 
Oysa o dönemlerde Avnıpa henüz t.eknolojik bakımdan hiç de 
iddia edildiği kadar ileı; değildi ve sömürgecilerin emrindeki 
askeri güçler, tifıha sonra onların egemenliği altına girmekten 
kurtulmnnyacak olan devletlerin askeri güçleriyle oranlanmca 
(gülünç derecede olmasa bilel çok zayıf kalıyordu. Hakim duru
ma gelenler daha az «güı;lih olarılarclı. Peki niye? İşte bu ana 
soru çok kere hasıraltı edilmiştir. 

Sömürge fetihleri emperyalizm olgusuyla birleştirilir, rloğ
ruclur da. Ama öt.e yandan emperyalizm kelimesi ,on dokuzuncu 
yü1.yıl sonralarına doğru büyük mali ve sınai grupların oluşma
sı sırasında kapitalizmin bağrında meydana çıkan yapı değişik
likleri içinde l•Enıperynlizm, kapil.ali?.ınin en yüksek nşaına
SI. .. • ı Trnllanılır. işte, kimi marifetliler tabir caizse bir alicengiz
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oyunuyla sömürgeleşmeyi sadece kapitalizmin «emperyalizm•  
dediğimiz gelişmA aşamasına malederler. Böylece kapitalizmin 
Avrupa'daki zaferinden önce yapılan sömürge fetihlerini müm
kün kılmış olnn etkenlerin tahlili, on dokuzuncu yüzyıl sonuna 
do[rıu gerçekleşen emperyalist yayılmanın tahlili gerisinde, 
gözden kaçırılır. O zaman da siimürgeleşıne sürrcinin çok bü
yük bit· kısmı yani «Sanayi Devrimi•nden önceki sömürgeleşme
ler gün ışıgına çıkmamış olur. Bunlar, Avrupalıların t11knoloji,c 
ve askeri bakımdan dnha. gilçsüzken, Hindistan örneğinde oldu
ğu gibi iyi örgütlenmiş bir devlet cihazına. sahip ve teknik ba
kımdan ela çok daha fnzla gelişmiş güçlü .inıparntorluklnrla kar-
şı karşıya l?ulundukları dönemde gerçekleştirdikleri r,ömürgeleş• 
ıneierdir Avrupa'nın teknik ve a.skeıi üstünlükleriyle nç,ıkla.na
maynrnk uln.n bu sünıürged yayılma örnekleri dalma. sanayi dev
riminden sonraki --bazı l:ı;ıorik şııınnlan d:>{trulayıcı nıaniyeıte
ki-- s:mıürgeloşnıe örnekleri yanında ihmal edilir. 

Pel<i nınıı, sömürgeleşme sürecının ilk dönemine l<arşı bu 
miyopluk ya. c!ıı kayıtsızlık, ikinci di.lnemlne ise bu itibar niçin? 
Şunun için ki, A vrupalılımn askeri ve teknolojik üstünlüğüyle 
açıklanamayan bir sömürp.;eleşme sürecini kavramak, yerli yö
netici sınıfların bu olgu içinde tnkındıkları tavrı, kullandıkları 
stratejiyi bulup çıkarmayı gerektirir. Bu yönetici sınıf ve taba
l<aların çoğu için sömürgeleşme bulunmaz bir nimet ve güçleri
ni o güne kadar erişf'!medikleri düzeye çıkarmakta bir araç ol
muştur. Kimi ülkelerde ileri gelen yerli kategorilerin toprağın 
mülkiyetini üzerine geçirmeleri o güne kadar sağlam hukuki 
bir yoldıın sahip olınadıklan bu hakkı elde etmeleri, Avrupalı
ların kabule zor!Aclıklttrı yeni hukuki rejim sayesinde gerçek
leşebilmiştir. Bu sömürgeci fetihler, yeril yönetiri sınıflarla Av
rupa'dnn gel!'n siinıürgeciler arasındaki ittifaktan başka bir 
şeyle açıklanıunaz. Kırsal ıılanlardnki yığınlar üzerinde sürdü
rülen siiınüriiııün l,iı· lrnt dahn. pekişmesini mümkün kılan da 
işte lıu ilf.ifak l.ı. 

Oıı clokuzurıctı yii1.yıl sonlarının ve yirminci yüzyıl başları
nın siirnürgeci t.eşebbüsleri de, gene bu çağlardan itibaren em
peryalist devlet.lerin ellel'İnde bulundurdukları güce rağmen. ile
ri gelen yerli kat.E'gı:ırilerin faal işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Ama 

bunların rolü artık daha rahat gizlenebilınektedır. Çiinkü elle-
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ıindeki güce aldanıp Avrupalıların kimseden destek görmeden 
kendi başlarına. hareket. ettiklerini sanmamız çok da.he. kolaydır. 

Emperyalizm. lıüküınü yıılnız dıştan yürütmez, gittiği yerde 
leşelıbüslerinin bıışıı.nsı için harekele geçecek güçleri el� hazır 
bulur. 

Sömürgeci fotihleıin gerçEıkleşt.lğl somut süreçlerin, tam bir 
görüş berraklığıyla neden bu kadar seyrek olarak tahlil edildiği
ne şaşmamak gerekir. Eskiden zaferlerin şerefini kendilerine 
maletmek Avrupalı şeflerin işine gelirdi, bugünse oynadıkları 
rol hakkında ketum davranmak yerli yönetici sınıfların işine gel
mekl.e. Çünkü bunun bilinmesi, oynama.ya devam et.tikleri oyu
nun ela daha iyi nııln.şılmasına imkan verecektir. 

Yerasiınos\ın kitabı, çağlar boyunca. egemenlik süreçlerinin 
somut işleyişini ve hunlann bir toplumun çeşitli sınıflarıyla olan 
ilişkilerini aydınlığa. lmvuşturma inıkı\nını sağlayan az sayıda 
eserden biridir. Yazar şu sorunları ortaya at.ıyor: Osmanlı İmpa
ratorluğu örgütlü yapısına ve gücüne rağmen, nasıl oldu da ya
vaş yavaş bazı Avrupalı güçlerin bRğımlılığı altına girebildi? 
Hem de Avrupa, sonunda. kendisine kapitalizmin zaferini ve 
«Sanayi Devıimi•ni sağlayacak olan eylem imkanlarına henüz 
sahip değilken. B�ımsız bir Türk Devlet cihazı, varlığını sür
dürürken (lopraklnrııı fiilen sömürgeleşmiş olduğu siyasal ba
ğımlılıkla oranlandığında bu hiç de ihmal edilecek bir husus de
ğildir) emperyalist çıkltrlar on dokuzuncu yüzyılda, nasıl oldu 
da Türk toplumunun içine nüfuz edebildi? Yaşlı imparatorluk 
yıkılıp gittikten scmrn, ulusal atılım ve genç Cumhuriyet hangi 
güçlere dayandt? Bu gelişme çabası hangi iç ve dıı; engellerle 
karşılaştı? .. Bu günün çelişkileri, çok eskilere uzanan bu tarihi 
evrim ve emperyalizmin kullandığı yeni eylem biçimleri dikka
te alınmadan anlaşılamaz. 

Üstelik, khısik biçimiyle siyasal sömürge egemenliği altına 
ıı;irmP.den Avnıpıılı bt•:.ı:irganların ağına düşen, o çağda üstün bir 
6rgüte sahip güçlü devletin tek örneği Osmanlı imparatorluğu 
olmayınca yazarın vardığı çözümler ve derlediği belgeler daha 
çok önem ve değer kazanmaktadır. Çin için de durum Osmanlı 

İmparat.orluğu'yla ayıııdır ve iki ülkenin tarihi evrimleri arasın-
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da, bazı farklılıkları gözden. kaçırmaksızın yapılacak bir karşı

laştırma özellikle ilgi çekici olur. 

Tam bir evrim içinde olan şimdiki durumu kavramak için 

Yerasimos modellere baş vurmakla yetinmiyor; bu modellerle 

somut durumlar arasındaki farkları asgariye indirmek yerine, 

onları aydınlatmaya ve açıkla.maya uğraşıyor. Düşilnceleri yeni

den türetmek yerine, onlardan, somut gerçekleri dalla iyi anla

maya yarayan gereçler olarak yararlanıyor. Böyle bir çalışma

nın, aynı zenginlikteki diğer araştırmalara. ilhanı kaynağı olma

sını dileyelim. 

Yves LACOSTE 
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«Yaşadığımız çağın dertlerinin, acılarının yam sıra; 

eski, çağı geçmiş üretim tarzlarının lıiı.lıl devam et

melerinin sonucu olan, dünün mirası bir sürü derdi 

ve acıyı dıı, beraberlerinde getirdikleri çağımıza ait. 

sosyal ve siyasal ilişkilerle birlikte yüklenmek zorun

dayız. Ynıııız yaşayanlardan değil, ölülerden de çeke

ceğimiz var.• 

" 

Kari MARX 

Kapital, Cilt I 

CAlmancıı. birinci baskıya önsözJ 
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Giriş 

Bu çalışmanın çıkış noktası önceleri, Türk toplumu
nun son yirmi yıl içinde en çok üstünde durulan bazı ken
dine has sosyo - ekonomik veçhelerini, kırlardan göç ve 

rasgele şehirleşme olgusu çevresinde toplayarak tanıt

maya çalışmaktı. Ama çok geçmeden gördük ki, bu olgu

lar ülkedeki sosyo - ekonomik yapıların ancak en su yü

züne vuran görüntüleridir ve herhangi bir ekonomik ya 

da sosyal olgunun kavranması için bu yapıların temelle

rine inerek çözümlenmesi zorunludur. Böyle bir çözüm

leme çabası do, doğrudan doğruya «ozgeli9mi9lik» odı 
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altında topladığımız soru ve sorunların tümüne yönel
meksizin gerçekleşemez. 

Azgelişmişlik teriminin ilk özelliği, ilk bakışta göze 
çarpan izafiliği. hem bir karşılaştırma. (gelişme düzey
leri arasındaki karşılaştırma). hem de bir karşıtlık (ge
lişmişlikle azgelişmişlik arasındaki karşıtlık) içinde orta
ya çıkma niteliğidir. Azgelişmişlik, iki farklı düzeyde, bel
li bir toplumun iç bünyesinde ve bu toplumun öteki top
lumlarla olan ilişkileri içinde yerleşir. 

Bir toplumun bağrında azgelişmlşlik ister coğrafi 
alanlar arasında, ister ekonomik faaliyetler ve sosyal 
gruplar arasında olsun farklılıkların çoğalmasıyla kendini 
gösterir. Kaldı ki, coğrafi alan ekonomik faaliyetlerin da
yanağıdır ve sosyal gruplar da bizzat bu faaliyetlerle bir
likte farklılaşır. Sonuç olarak, belli bir toplumun ileri, ka
pitalist bir üretim tarzıyla daha az gelişmiş. başka bir 
deyişle prekapitalist bir üretim tarzı ya da tarzları ara
sında asıl yerini belirleyen şey, o toplumun ekonomik faa
llyetloriuir. Bu iki kategori oruı:mıuuki furklılıklurııı 8Ürnıosi 
ve hatta çoğalması bize. bir yandan kapitalist üretim tar
zının günden güne daha ileri aşamalara doğru yol aldı
ğını. öte yandan prekapitalist üretim tarzını ve diğer di
rençli üretim tarzlarını kendi içinde özümseyemediğini 
göstermektedir. Yani çelişki. sosyo - ekonomik yapıların
daki ilerlemenin yeterli bir büyüme ve gelişmeye ayak 
uyduramadığı bu tür toplumlara has kapitalist üretim tar
zı içine kaymıştır. Azgelişmiş olan şey, bu kupitalist 
üretim tarzı ve onun ötesinde toplumun bütününü mey
dana getiren sosyo - ekonomik oluşumdur. 

Böyle bir toplum, içlerinde kimisinin ileri kapitalist sos
yo - ekonomik düzeye eriştiği, diğer toplumlarla ilişkide
dir. Demek oluyor ki bu toplum ilişkide bulunduğu diğer 
toplumlara oranla azgelişmiştir. Oysa insanın insan tara
fından sömürüldüğü bir çerçeve içinde, daha ilerj bir üre-
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tim tarzı. daha büyük ölçüde bir üretimi gercekleştiren, 
öyle olunca da üretim araçlarının ve emek gücünün daha 
büyük ölçüde sömürülmesini sağlayan bir üretim tarzı 
demektir. Bu ileri aşamayı kendinde barındıran sosyo - e
konomik bir bünye ise, le ya da dış bütün ilişkileri çer
çevesinde mümkün olan en cok sömürüyü sağlar. «Az
gelişmişlikıı le «gelişmişlik» arasındaki ilişkiler ister iste
mez, egemenlik altına alıcı ilişkilerdir ve azgelişmiş ülke
ler de, emperyalizm aşamasında buluncm ileri kapitalist 
ülkelerin egemenlik altında tuttukları ül.kelerdir. Böylece, 
diğer düzeylerde olduğu gibi, bu düzeyde de azgelişmiş
lik, birbiri yanında yer alan iki nicelik arasında soyut bir 
karşılaştırma konusu olmayıp egemenlik ve sömürülme 
iliş�ilerini içerir. 

Bu ilk eldeki karşıtlık niteliği, bizi egemenlik kavra
mına yöneltirken bile eşyanın statik görünümünü henüz aş
mış olmuyor. Mekôn içinde birbiriyle bağımlı olan czgeliş
mişlikle egemenlik, zaman içinde bir iljşkiyi ifade etmiyor. 
Oysa azgelişmişlik terimi bile gelişmişlik kavramını, yani 
dinamik bir unsuru kendi içinde taşır. Bunun sonucu ola
rak da belli bir toplumda zaman içinde bir ilerlemeyi, oma 
başka toplumlarla eşit olmayan bir evrimi ifade eder. Bu 
eşitsizlik egemenlik ilişkilerini içerince, egemenlik altına al
ma olgusuyla azgelişmiş ülke arasındaki bağ zaman için
de de kurulmuş olur. 

Bunlardan şu sonucu çıkarabiliriz: azgelişmişliğin 
sosyo - ekonomik yapıları, emperyalist egemenliğin sosyo 
- ekonomik yapılarıyla bağımlıdır ve bunları birbirinden
ayrı tutarak bir incelemeye konu edinemeyiz. Dinamik bir
bağ söz konusu olunca da sosyo - ekonomik yapıların in
celenmesini, ele aldığımız toplumun zaman içindeki azge
lişmişlik sürecinin incelenmesi içinde görüp anlatmamız ge
rekir. Azgelişmişlik, emperyalizmle ilişkisi içinde tanımlan
dığında onun karşı kutbu haline gelir, ondan doğar ve

onunla birlikte gelişir. Birisi var olmadıkça diğeri var ola-
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maz; birisi ortadan ·koldırılmadıkca öteki ortadan kalkamaı: 
birisi ortadan kalkmadıkça da öteki ortadan kaldırılamaz. 

Tarih içinde bu diyalektik bağın öncesine uzandığı
mızda, onun, yaygın kapitalist birikim aşamasına ulaşmış 
bir toplumla, kapitalist olmayan ya da prekapitalist bir 
toplumun karşı karşıya geldikleri noktadaki kökenlerine va· 
rırız. Sınai üretim fazlasını satmak ve hammadde sağla
mak zorunda olan kapitalist toplum için, kendi yararına 
egemenlik ilişkilerinin tanımı içinde kurulan böyle bir karşı 

karşıya geliş zorunludur. Bu ilişkilerle kapitalist toplum 
emperyalizm aşamasına ulaşır ve yine bu ilişkilerle pre:<a
pitalist toplum, egemen ve asalak bir ekonominin bünyesin
de meydana getirdiği oluşumla, sonu azgelişmişliğe va
racak olan yapısal bir değişim ve yıkım safhasına gi
rer. 

Bu karşı karşıya geliş noktasından itibaren, eşitsiz
likler, kurulan yeni ilişkilerin sonucu gibi düşünülür. Oysa 
eaemenlik ilişkilerinin kurulması bile doho önceki bir eşit
sizliği, prekapitalist bir toplumun kapitalist bir toplum 
karşısındaki eşitsizliğini içerir. Böylece eşitsizlik sanki. 
önce de sonra da, hem sebep, hem de sonuçmuş gibi gö
rünür. Oysa bu çelişki sadece görüntüdedir. Çünkü ince
lediğimiz iki toplum arasında, karşılaşma noktası, onla
rın geçmişteki ilk temasa geliş noktası değil, sanayi dev
rimi· yoluyla kapitalist dünya dışındaki-yeni pazarlara açıl
mayı zorunlu kılan. yaygın bir yeniden - üretime geçmiş 
kapitalist toplumun vardığı belirli gelişme aşamasına uy
gun düşen temas noktasıdır. Oysa daha önceleri de. ke
limenin yalın anlamıyla kapitalist üretimi mümkün kılan 
zenginliklerin birikimine elverdiği ölçüde, doğrudan doğ
ru/o sömürgeleştirmeden tutun da, ticari mübadelelerde 
tanınan imtiyazlara kadar çeşitli biçimlerde ilişkiler vardı. 

Böylece eşitsizlik, gerçek emperyalist ilişkiler önce

sinde yer alan bu ilişkiler icinde doğar. Ama bu noktada. 
ilişkilerin biçimi kodar içeriği de. aynı şekilde, söz konu-
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su prekapitalist toplumunun ic dinamiğine. dolayısıyle da 
kendi üretim tarzına has yapılara bağlıdır. Bu toplumun 
kendine has iç çelişkileri. diyalektik bir hareket içinde dış 
ilişkilerle birlikte değişmeye uğrayarak onun tarihi gelişi
mini meydana getirirler. 

Demek oluyor ki, azgelişmiş bir ülkenin tariht ev
rim süreci iki büyük safhada meydana gelir. Bunların il
kinden ikincisine geçişi o ülkenin kendi evrimi değil, ka
pitalist toplumların evrimi belirler. Emperyalizmin egemen
liği altında girildiği ikinci safhada, ağır basan ve hatta ülke
nin iç çelişkilerini belirleyen dış ilişkilerdir. İlk safhada ic 
çelişkiler, ülkeye has üretim tarzının tezahürleri. dıştan 
gelen etkilere karşı direnir. Dış etkiye acık olmanın dere
c�sini ic clinanıiğiıı guli;;iıni l>uliı lcr. No vur ki kupilulist 
ülkelerde birikim sürecinin hızlanıp hızlanmaması, preka
pitalist bir tek toplumun değil, bu kategoriye giren toplum
ların bir bütün halindeki direncine bağlıdır. Bu durumda, 
bir prekapitalist toplumdn iç dinamik, ticari mübadeleler
de ilişkileri kısıtlayarak ilk safhada bir noktaya kadar bir 
direne yaratsa bile, bu toplum, kapitalist ülkelerde yay
gın yeniden - üretim işlerlik kazcınınca. emperyalist Uişki
lerin ağına düşmekten kendini koruyamayacaktır. Bunla
rın sonucu olarak diyebiliriz ki, farklı üretim tarzları için
deki insan toplumlarının topyekün olarak ilerlemesi aynı 
onda olmadıkça, emperynlist egemenHk kaçınılmaz bir ta
rihi aşama haline gelmektedir. 

Öyleyse. Türk toplumunun azgelişmişlik süreci hak
kındaki bir inceleme bizi. onu, yukarıda açıklamasını yap
tığımız iki büyük safha içinde ele almoğa götürür. Bu top
lumun evrimine bu yolda ilk yaklaşımımız ise, onda, yu
karıda sunulan modelin ortak karakterlerinin ötesinde bi
rinci safhayla olduğu kadar ikinci sofhayio do ilgili kendi
ne has, özel durumların varlığını açığa vurur. 

iki �ofhm1n no ortok ilk ö7cıl nıırıım knnito/i�t ôm-
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peryalist ülkeler tarafından doğrudan doğruya kurulmuş 
ekonomik ve siyasal bir egemenliğin yokluğudur. Ya
ni kapitalist ülkeler, Türk toplumu -ondan öncesinde de 
Osmanlı toplumu- ile girdikleri ilişkilerin evrim süreci bo
yunca, ne üretim araçlarını elinde tutan mahalli egemen 
bir sınıfın, ne de devlet cihazını elinde tutan mahalli yö
netici bir sınıfın ayağını kaydırıp onun yerini aldı. Sömür
me asıl, mahalli «komprador» sınıflar aracılığıyla üretim 
fazlasına ve (ya da) artık - değere sahip çıkına yoluyla 
rneydarıu geldi. Devlet cihazı ve üretim araçlur ı üzerine 
kapitalist güçlerin doğrudan doğruya el koymaması ola
yı, emperyalizmin egemenliği altında bulunan ya da bir 
zamanlar bulunmuş olan çok az sayıdaki toplumda görü
lür. Türkye'nin yanı sıra başka örnek olarak Çin'in ve 
lran'ın durumlarını gösterebiliriz. Bu ülkelerin durumlarını 
karşılıklı olarak jeopolitik açıdan ele alırsak. her üç ülke
nin de, bütün ondokuzuncu yüzyıl boyunca Rus ve İngil
liz emperyalizmleri arasında «tampon» devlet olma ko
numları yüzünden nispi bir bağımsızlığı ·koruyabildiklerini 
ve bu olgunun. bu ülkelerdeki mahalli sosyal sınıflara ait 
bir direnci de içerdiğini görürüz. Cin'deki 19"11, Türkiye'
cJol<i 1022 hıırjııvcı <lovrlnıluriylu Çirı'ılul<i ı:;o:;yıılitıl ılı:vı 1111 

de kendini açığa vuran işte bu sınıf direnciydi. 
İlişkilerindeki bu özel durumluluk bizi. Türk toplumu

nun iç dinamiğini, buradan giderek prekapitalist yapılarını, 
bunların Osmanlı imparatorluğu yapısı içindeki oluşum ve 
evrimini daha yakından görüp incelemeye götürür. Bu 
noktadan, bu topluma ait ikinci özel durumun farkedildiği 
ilk safhaya varırız. Bu özel durum Osmanlı toplumunun, 
ve yerini aldığı Bizans toplumunun, Batı Avrupa'nın kapi
talist. feodal ve hatta prefeodal aşamada bulunan bugün
kü kapitalist ülkeleriyle girdiği ilişkilerin evrim biçimi, sü
resi ve süreciyle ilgilidir. Batı Avrupa'yla Osmanlı toplu
mu arasındaki ilişkiler. ilk merkantil birikim cağında baş· 
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lamaz; daha ötelere. feodal Avrupa'yla. bir oeşit feodnl 
«emperyalizm» egemenliğine ait olguları içinde barındırdı
ğını forkeltiğimiz Bizans toplumu arasında varlığını sür
dürdüğü dönemlere kadar uzanır. Hemen hemen kesilme
den süren bu ilişkiler dizisi boyunca bu geriye bakış sü
reci bizi, «Doğu» ile «Batı» arasında ekonomik ve siyasal 
birliğin varolduğu çağa, Roma İmparatorluğu'na kadar gö
türür. Bu geriye bakış sırasında, egemenlik ilişkilerinin 
tersfne, yani Doğu'daki Bizans'ın yararına işlediği dönem-
leri de göz önüne sermiş oJuruz. 

Öyleyse sözkonusu olan, sorunun kökeninde varolup 
da eskiden beri süregelen bir eşitsizlik değil, iç dinamikle 
dış ilişkilerin karşılıklı olarak birbirini etkilemeleri sonu
cu egemenlikler arasında zamanla ortaya çıkan bir yer 
değiştirmedir. işte günümüzdeki sorunların t�melinde bu 
yer değiştirmenin yarattığı sonuçlar yatmaktadır. 

İki toplum arasındaki geçmişe ait bu birlik, elimiz
deki veriler. bugün için bütün muhtevasm; bilmemize elver
mese bile, önce Bizans, sonra da Osmanlı toplumu evri
mini, özellikle ondokuzuncu yüzyıl başlarında emperyalist 
!lişkilerin kurulmasına kadar, kendi iç dinamizmi ve Batı
ülkeleriyle dış ilişkileri çerçevesi içinde gözden geçiren
araştırmamız için bir çıkış noktası meydana getirmekte
dir. Bundan sonra sıra Osmanlı, ardından da Türk toplu
munun emperyalist egemenlik çerçevesi içindeki evrimine
ve en sonunda da bu toplumun, aynı zamanda gelecekte
ki evriminin verileri olan bugünkü sosyo - ekonomik yapı
larının incelenmesine gelecektir.

Geçmişe doğru uzanan bu uzun yolculuğun güzergô
hı. ister istemez. batılı ·oımayan uma Batı'nın burnu dibin
de yerleşmiş ve onunla sürekli çatışma halinde bir top
lumun «tetikte» durumu içinde, bütün bir tarih boyunca 
üst üste birikip yer etmiş fikir silsileleri arasından geç
mok ınrıınıloyclı. nıı yor otmiş rikirloriıı 1nm lıir oyıkln-
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masını yapmanın lm çalışınuııın lnıkôn ve sınırlarını çok 
aştığını anlayınca; bir sorunun ortaya çıktığı her keresin
de, çalışmanın geliştirdiği bütünle ilgili varsayımları ver
mek bize gerekli olduğu kadar kaçınılmaz da geldi. Şunu 
da ekleyelim ki, bu çalışmanın ardından, bütün bu alanlar
da daha derinlemesine incelemelerin geleceğini ummakta
yız. Genel bir gözden geçirme mahiyetindeki bu çalışma
nın amacıysa, hiç bir itiraza yer vermeyen bir nesnelliğe 
ulaşması değil, bilinen olaylar bütünüyle uygunluk içinde 
bir açıklamanın araştırılmasıdır. 
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I 
•• 

Türklerin Gelişinden Once 

Anadolu (Bizans Çağı) 

Akdeniz'in batısıyla doğusu arasındaki farklılaşmanın 
evrimini takip edebilmek için, ortak kökenlere kadar in
mek ve çıkış noktamızı bu iki kesimin aynı sosyo • ekono
mik bütün içinde yönetildiği bir çağda aramak gerekiyor 
(1). Bunun gibi, Türk Anadolusu üzerinde, Türk · İslôm 

cıı Akdeniz dünyasının siyasi birlik dönemi için bk. BRAU

DEL F. •La Mediterranee et le monde mediterraneen, a ı•

epoque Philippe il• IPhilippe 11 Çağında Akdeniz ve Akde

niz Dünyası) Paris 1949. 
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ye ve bunun, sonucu olarak da toplumsal tabakalaşmaya 
imkôn veren ovaların bulunduğu, ülkenin batı kesiminde 
kurulabildi. Persler, bu mahalli özerklikleri. iyi kötü ver
gi aldıkları ve asker devşirdikleri birimler olarak muhafa
za ettiler. 

lskender'in fethinin yüzeyde kaldığı çok geçmeden 
farkedildi. Pers istilôsından önceki krallıkların yerini Dia
dokhoslar ı•ı aldı. Kolayca işlenmeye elverişli toprakların 
azlığı ve nüfusun sürekli yetersizliği, tanının ana zengin
lik kaynağı olmasına imkôn vermedi. Bu yüzdendir ki, Ana-
dolu'da, Antik Çağda servet birikiminin başlıca aracı, ge
rektirdiği bütün yapı değişikliklerini ve bu arada özellikle 
şehir temeli üstüne oturma olgusunu da beraberinde ge
tiren ticaret oldu. O çağın kıstaslarına göre çok büyük. 
dışarıya yönelik ama hinterlant, hayli dar şehirler mey
dana gE;ıldi. Bunların gerisindeyse, üretici. tüketici ve asıl 
geçiş yollarının muhafazacısı olarak bu sisteme katılan; 
oma onunla- tamamen bütünleşmeyen. kabile yapısı üstü
ne kurulu, az çok özerk kırsal topluluklar vardı. Ancak 
M.Ö. ikinci yüzyılla birlikte, kabile şeflerinin, kıyı ticareti
(ülkenin batısında olduğu kadar kuzeyinde de) gelirlerinin
bir kısmına el koymasıyla, yönetici bir sınıfın oluşması im
kônı doğdu ve ilk mahalli devletler ortaya çıktı. «Helen
yanlısı» krallar tarafından. tepeden tabana doğru bir sis
temle yönetilen oluşma içindeki bu toplulukların Helenleş
tirilmesi. sonra da Rorhalılaştırılması, Akdeniz havza
sının geri kalan kısmında işlerlik kazanmış ekonomik ya
pıların. daima güçlüklerle karşılaşılsa bile, en uzak nok
talara kadar götürülmesini sağlamıştı. Ne var ki bu ya
pılar, çok yeni olmaları ve kurucu unsurlarının, yani top
rağın ve insan sayısının yetersizliği yüzünden kökleşeme
diler.

c•ı iskendef'.in ölümünden sonra, imparatorluğu bölüşüp özerk 
yönetimler kuran generaller fÇ.N.> 
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11 - ROMA İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞÜ 

Birinci Yüzyıl sonunda Roma İmparatorluğu, bütün 
Helen dünyasından toplanıp Rorna'ya çekilen (31 büyük 
bir servet ve köle işgücü birikimi sağlamıştı. Ancak bu, 
hemen hemen bütün ltatya yarımadasında tarımın yok ol
ması ve insan nüfusunun tüketilmesi pahasına yapılmış
tı. Bunun sonucu, aşırı bir sermaye yoğunlaşması ve köle 
emeğinin özgür emeğin yerini alması oldu. 

Bu sermaye, hemen hiç bir zaman yatırımda kullanıl
madı (4); buna başlıca sebep işgücünün esnekliğiydi. Kö
leyi beslemek, denetim altında tutmak gerekiyordu. iyi ça
lışmıyordu, az ürüyordu; öyle ki, Roma sosyal düzeninin 
kurulmasından sonra köleler mumla aranır hale geldi. Za
ten, emekçinin üretim aracı gibi kullanılması hiç bir za
man ideal bir çözüm yolu olmamıştır. Yönetici sınıflar kö
lo oınoğine çok koro bu uöırlıöı tuııııııcık uoroöinl dııyımıı;;

larso bu, olayların zorlaması yüzünden olmuştur. Biriken 
sermayenin yatırımda kullanılmamasının bir diğer sebebi 
de, Doğu'dan sağlanan lüks mallar talebiyle kendi kendine 
yeterli ekonomik alan arasında hapsolunmuş sınırlı bir pa
zarın varlığıdır (5). Ayrıca sermayeyi ellerinde bulunduran
lar için, onları her yanıyla tatmin edecek, toprağa. bu gü
venli ve güven verici değere dayalı büyük bir rahatlık ve 
bir yatırımın içinde taşıdığı bütün rizikoları bertaraf eden 
mutlak bir güce sahip olma imkônı vardı. Zaten bu ilk 
dönemlerde, ticaret daima toprağı bulunmayanların son 
umudu olmamış mıdır? 

(31 LOT F. •La fln du monde antique et le debut du moyen 
age» lİlkçağ Sonları ve Ortaçağ Başları) Paris 1968. 

141 LOT, F. -La fin ... • 
(51 Bk. BRATIANU G. r. •Etudes byzantines d'histoire econo

mique et sociale» IBizans'ın Ekonomik ve Sosyal Tarihi 
Hakkında İncelenıelerl Paris 1938. 
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En tozla kôr getiren ekonomik faaliyet tefeciliktl (6). 
Fakat sonuçta yıpranan para oldu. Karşılığında ihraç edi
lebilecek hiç bir malın olmadığı lüks eşya (Hint'den baha
rat, Çin'den ipekli, Kuzey'den (7) kürk ve köle) ticareti, ba
zı tarihçilerce imparatorluğun çöküşüne sebep olarak 
gösterilen (8) dinmek bilmez bir kanama meydana getiri
yordu. «Pline zamanında, Roma lmparatorluğu'ndan satın 
aldığı malların karşılığı olarak her yıl Asya'ya yüz milyon 
sestertius (gümüş kuruş) gidiyordu (9).» Böyle olunca, al
tın ve gümüş madenleri de tükenip gidiyordu (10). 

284'de Diokletien'in tahta çıkışına kadar devam ede
cek olan bunalım, Antonin'lerden sonra patlak verdi. Bu 
dömımrfe lmpomtorluk. yani merkeziyetçi unsur kovromı. 
yerini merkezden kopma eğiliminde bulunan kuvvetlere bı
rakarak silindi. imparatorluk. özünde bölgeci çıkarların 
korunmasına engel teşkil ettiği için, bağımsızlığını kopa
ran· her birim geriye. daha önceki biçimlere yöneldi. Fa
kat bu görünüşteki geriye dönüş. imparatorluğun tutucu 
yapısını parcalıyarak yeni yapıların doğmasına yol açtı. 

Para hacminin aşırı derecede daralması, büyük top
rak sahiplerinin malikanelerine kapanmaları sonucunu ge
tirirken. aynı zaman içinde köle - işgücünün azalması da 
(yayılma savaşlarında toparlanıp getirilen köle neslinin tü
kenmesi, yenilerinin sağlanmasındaki mali imkônsızlık) 
bunları topraklarına yeni bir düzen vermeğe itti. Toprak
larını iki parçaya böldüler: Biri, efendinin hasıydı (indo
minicatum) ve konutla (villa) birlikte işlenebilir toprakla-

(öl LOT F. «La fin ... • 

<7> HRATIANU, G. I. •Etudes byzantines ... •

<al Zikreden: BRAUDEI. «La Mediterranee et. lı:ı monde ... •

(0) HEYD W. «lfü.ıtoiı·e du commerce du Levant au Moyen Age•

IOı·taçağda Doğu Ticareti Tarihi) Paris 102a.

cım r.or,• ,., .. ı.,L riıı .. • 
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rın bir kısmıyla ormanların, otlakların, fundalıkların tama• 
mını içine alıyordu; diğeri ise ekilebilir toprakların büyük 
bir kısmından meydana geliyordu ve özgür denen köylü
ler (coloni) arasında «çift» (manses) olarak paylaştırılmış
tı. Kolonlar ürünlerinin onda biri kadarını toprak sahibine 
veriyorlardı. Ayrıca zamanlarının ve emeklerinin büyük bir 
kısmını da senyörün toprağında harcıyorlardı (11 ). 

Büyük malikôneler ayni ödemeler ve an,�aryalarla 
trampa ekonomisine dönerken, Doğu ve özellikle Küçük 
Asya, zaten hiç bir ıomarı koybelmedigi kendi l\erıdirıo ye
terli kırsal cemaatler sistemini benimsiyordu (12). Bu sı
rada daha eski ve Asya ticaretine daha yakın olan Doğu 
şehirleri fırtınaya daha fazla direniyordu (13). 

Dördüncü yüzyıl, ilk başlarında, iki farklı görünüşle 
karşı karşıyadır : bir yanda, Batı'nın gerçek ekonomik ve 
sosyal kaleleri olan merkezi gücün bütün müdahalelerine 
karşı direnen, henüz askerileşmemiş büyük malikône
leri; öte yanda, Doğu'da ilk isteği vergi toplamak ve as
ker devrişmek olan bir imparatorluk için biçilmiş kaftan, 
kırsal cemaatlerin çevrelediği bir şehirler ağı. Böylece Ro
ma lmparotorluğu'nun bölünüşü kendiliğinden beliriyordu. 
İmparator Diokletien'in yaptığı sadece, daha önce 'ortaya 
çıkmış eğilimleri yasalaştırmak oldu. Batı'nın büyük mali
kônelerinin imparatorluk için çoktan kaybedilmiş olduğu
nu sezdiği için de kendine Doğu'yu ayırdı. 

111 - V APILARIN KEMiKLEŞMESİ 

Değişikliğin kurumlaşması doruktan başlcıdı. Nasıl, 
senatör haline gelen büyük mülk sahibi aristokratlara bir 

1111 LOT F. •Lu fiıı ... » 

112) Bk. LEMERLE, P. •Esquisse pom· une hisloire agraire de·
By:wnce» (Bizans Tarım Tarihi lçin Taslak> -Revue His
torique• cilt 210-220, l!l5U.

Cl3l BRATIANU G. I. .Etudes byzantines ... » 

30 



«Primus inter pares» ("), bir «imparator» uygun düşüyor
sa. vergi yükümlüsü kitleye de, Augustustan çok Perslerin 
halefi olan, Doğu'ya özgü kutsal yetkilere sahip bir des
pot gerekiyordu. Diokletien ve haleflerinin büründükleri 
kimlik de bu oldu (14). Aynı dönemde, üretim araçlarını 
elinde bulunduran yönetici sınıfın, yani büyük malikône 
·sahiplerinin devlet idaresinden çekilmesi, bürokrasinin
oluşmasına imkôn verdi.

Ardından, para sistemini yeniden kurmak, üretimi hız
landırmak. orduya yeniden bir çekidüzen vermek, yüküm
lüleri belli, bir vergilendirmenin temelini koymak gerekti. 
Yeni bir düzen kurmak için vakit geçmiş olsa bile, eskisi
ni sağlamlaştırmak, katılaştırmak hôlô mümkündü. Baş
lnnoıçta koçınılmaz olrm bu siyoset. dcılın sonro uolorı kıt
şaklar tarafından, artık varlığını tüketmiş bir şeyi boşu 
boşuna koruma çabasıyla kullanıla kullanıla gerici bir nite
liğe bürünecekti. 

Bir önceki yüzyıl genel bir kaçış yüzyılıydı; yaşadığı 
şartları beğenmeyen herkes, bunlardan kaçıp kurtulmaya 
bakıyordu; köylü topraklarını boşaltıyor, zanaatkôr mesle
ğini bırakıyor, decurion (**) belediye meclisinden savuşu
yordu. İktidar bu hastalığa bir tek çare bulabildi : Herkesi 
kendi hayat şartlarına perçinlemek, kaçış yollarını tıka
mak. Burada gerçek bir kast rejiminin kuruluşuna, ilkel 
olmayan, kendiliğinden, fakat yeni, yukardan zorlanan bir 
olguya tanık oluyoruz (15). «imparatorlar çöküp gitmekte 
olan uygarlığın kadrolarını ellerinde tutabilmek için, tabir 
yerindeyse ömür boyu sıkıyönetim ve zorunlu çalıştırma 
kararı almışlardı.» (16) 

(14> LOT F. «La fin ... • 
C 151 LOT F. «La fin ... • 
IL61 BRATIANU G.I. «Etudes byzantines ... • 
C • 1 Eşitler arasında birinci CÇ.N.> 
t '* 1 Roma'da mahalli yönetici (Ç.N. l 
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Bütün faaliyet ve hizmet alanlarında loncalar kur

mak, üretim kadar vegileri de teminat altına alıyordu. Ay
nı şey daha önce tarım kesiminde yapılmıştı. Bir yandan 
devlet köylüyü köyünde oturmaya mecbur tutup kırsal ce
maatı hazineye karşı sorumlu bir tüzel kişilik olarak ka
bul ederken (17), öte yandan, özel büyük mülkiyete bağlı 
kolonun statüsü acık seçik hale geliyordu. «Kolon sürekli, 
soydan gelme, ama gönüllü olmayan bir çiftçidir. Toprağa 
bağlılık onun için bir hak olduğu kadar, bir zorunluluktur 
du. Kuçucuk olursu üwriııdo kölo gibi lıuk itkJiu edilir, 
ele geçince de ağır şekilde cezalandırılır. Mülk sahibi ne 
toprağını kolonsuz, ne de kolonlarını topraks'ız satabilirdi. 
Toprak koloıılara babadan kalıyordu. Efendinin, yükümlü
lükleri arttırmak veya toprağı işleyenin haklarında değişik
lik yapmak yetkisi yoktu. Bu hususlar, değişmez kabul 
edilen bir «lex» (•) ile tesbit edilmişti. Medeni hukuk açı
sından kolon, özgür bir insandır. üzerinde yaşadığı ve 
ekip biçtiği toprak aracılığıyla, mülk sahibi senyörün an
cak dolaylı yoldan hizmetkôrıdır» (18). 

Faaliyetlerin, aracılardan mümkün olduğu kadar ka
çınıp sızıntı imkônı vermeyen bölmeler halinde birbirin
den ayrılması, üçüncü yüzyılın anarşik dönemi sırasında 
olayların zoruyla yeniden yerleşen ayni vergilendir
meyi, kısmen de olsa elde tutabilme sonucunu yarattı. 
«Bu ayni gelirler, karşılığında ayni ödemeleri getirdi. Or
duda görev alanların aylıkları giderek ayni olarak öden
meye başlandı. Kostantin'den sonra, askerlerin ancak is
tisnai durumlarda nakit olarak aylık almış olmaları müm
kündür. Emeklilik hakları bile artık nakit olarak ödenmi
yordu : sııhny ve kıcl<:ımli nskerlMe, kendilerinin ve ailele-

ll7) BRATIANU G.I. «Entudes byzantines ... • ve LEMERLE 

«Esquisse pour ... » 

( 18) LOT F. -La fin ... •

(*) Yasa (Ç.N.l
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!erinin ihtiyaçlarını karşılamaları için toprak veriliyordu. Bu
topraklar (fundi limitrophi)' sınırlardan seçiliyordu ve dör
düncü yüzyıldan itibaren bu toprak, orduda görev almaya
razı olduğu takdirde oğula geçiyordu» (19).

Askerin bu şekilde toprağa bağlanması daha sonra 
UILuıı:; vo 0:;ımııılı lıııpurutoı lukluı ıııd<ı ıııuyduııu uulucuk 
olan askeri yapının ilk başlangıcıydı. Romalı askerler top
raklarını ekip biçmek ve hele ıslöh edip tarla haline getir
mek zorunda değildi; buraları kölelere ya da kolonlara iş
lettiriyorlardı (20). Ama _bu topraklar hiç bir zaman feodal 
maliköneler, sahipleri de senyörler haline gelmediler. Baş
ta da oldukları gibi hep devlet memuru olarak kaldılar. 
Merkezi iktidarın zayıfladığı, ardından feodalleşme çaba
sına girişildiği her keresinde, ayaklanmaya kalkışanlar 
hep bunların dışındaki sınıflar oldu. 

Dördüncü yüzyıl imparatorlarının çok önemli diğer bir 
eseri de para reformuydu. Ama ayni ödemeler sistemi 
daha önce yerleşmiş olduğundan, üst üste konmuş iki eko
nomili bir rejim doğmuş oldu. Devlet. gelirlerini ayni ola
rak toplayıp hizmetindekilere ödemeyi ayni olarak yapar
ken, özel ekonomi alanında istikrarlı para önemini yavaş 
yavaş yeniden kazanmaya başlamıştı. Altın, daha çok özel 
ekonomi a!anına ve idçlihara yöneliyordu (21). 

Dördüncü yüzyılın ilk yarısı boyunca yeni sistem ye
rine oturdu ama, imparatorluğun iki parçasının bu durum 
korı,,ısındaki topkilori doöişik oldıı. Miidahaloci vo sert bir 
devleti kaldırabilen yapıların daha· önceden var olduğu Do
ğu'da, deney başarıya ulaştı. Ne var ki, bin yıl boyunca 
Roma imparatorluğunun sürekliliğini temsil ettiği sanılan 
bu nitelik, gerçekte bambaşka bir varlığa dönüştü : Bizans 

U9) LOT. F. «La fin ... .. 

(20) LOT F. •La fin ... •

(2ll BRA TIANU G.I. cEtudes byzantines ... » 
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Devleti. Buna karşılık ekonomik yapıların şehir temelinde 
asıl ifadesini bulduğu batıda ise. Roma egemenliğinin ta
mamen kendine has bir eseri olan devlet, kendi öz kuru
luşlarının zorbaca baskılarına direnemedi (22). hemen son
ra da parçalanma kesinleşti. Barbar istilôlarına gelince, 
özellikle Doğu'dan gelen bu kavimlerin yedinçi yüzyıla ka
dar Doğu'da tutunamadıkları halde. nasıl olup da Batı'da 
bunca kolay başarıya ulaştıkları, üzerinde düşünülmeğe 
değer bir konudur. 

1 - BATIVLA OLAN EKONOMİK 

BAĞLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 

BİZANS 

imparatorluğun ikiye bölünmesi 395'de kesinleşti ve 
bir yüzyıl sonra da Konstantinopolis imparatoru. Batı Av
rupa'nın yeni krallıkları karşısında tek başına kaldı. Ama 
siyasi alandaki bu alt üst oluş, hemen bir ekonomik de
ğişime yol açmadı. Her ne kadar feodal biçimlerin temel
leri dördüncü yüzyıldan itibaren ortaya çıkmışsa da, Ba
tı'da feodal ilişkilerin boy vermesi için. Şarlman ta
rafından kurulan imparatorluğun dağılmasını beklemek 
gerekecekti (23). Yeni oluşumlar, eski sisteme aşılanmaya 
ve Roma düzeninin kalıntılarından yararlanmaya çalışıyor
du. «Akdeniz dünyasının ekonomik birliği parçalanmamış
tı; büyük ticaret alanındaki faaliyetler Bizas - Marsilyo 
ekseni etrafında gelişmeye devam ediyordu. Nazari olarak 
Roma'dan Konstantinopolis'e taşınmış olan imparatorluk, 

<22> BRATIANU G. I. •Etudes byzantines ... •
(23> Karolenj İmparatorluğu için bk. HALPHEN L. «Charle-
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ticari ve iktisadi ihtiyaçları yüzünden gözleri hep ic deniz 
kıyılarında olan barbar krallıkları aynı ekonomik sistem 
birliği içinde elde tutuyordu» (24). imparatorluğun bölünme
si kesin bir kopmaya yol açmamıştı. Mallar kadar fikirler 
de her yönde gidip geliyordu. Keşiş Simeon tırmandığı sü
turıurı topo::;iııcJorı Parisli Sulrıle Gerıevlev'ln sağlığı hak
kında bilgi alıyor ve Cote d'Azur keşişleri Saint - Antoine 
müridleriyle aynı orucu tutabilmek için Mısır'dan sebze it
hal ettiriyorlardı (25). ilk çağda olduğu gibi bütün ulaşımı 
sağlayan yine aynı halktı : Suriyeliler. «Germen egemen
liği. imparatorluk topraklan üzerinde yerini sağlamlaştırdı
ğı zaman, Suriyeli tüccarların yaptığı iş, eskiden Roma'
ya bağlı ülkelere dahcı sık yolculuk etmek oldu; hatta bir 
çoğu da buralara yerleşti. Kabul etmemiz gerekir ki. Grek
lerin (kelimenin dar tanımı içinde). Doğuyla Batı arasın
daki ticari ilişkilerde hiç bir zaman Suriyeliler kadar etkili 
bir payları olamadı. Bu alanda, herhangi önemi; bir rol oy
namışlarsa, bu ancak ltalya'da olabilmiştir» (26). 

«Batıya yönelen bu yoğun Suriyeli tüccar akını karşı
sında, Batıdan Doğu'ya ancak hayli zayıf bir akım mey-· 
dana gelmiş olması çok mümkündür. Bu da Bizanslıların, 
Akdeniz'de, Batılıların yarışa girmeyi bile akıllarına getir
meyecekleri bir üstünlüğü korumalarını sağladı» (27). 

Buna paralel olarak beşinci yüzyıl lmparcıtorları, 01-
okletien ve Büyük Konstantin'in yerleştirdiği siyaseti sür
dürdüler. imparatorluk toprakları üzerinde büyük malikô
nelerle, özerk köyler bir arada yaşıyordu. Devletin bütün 
İmparatorluk toprakları üzerinden vergi alma yetkisi var
dı ve bunların hepsini aynı yükümlülükler altına sokmaya 

124! BRATIANU G. I. «Etudes byzantines ... » 

(25) HEYD W. «Histoire du commerce ... »

!26) HEYD W. «Histoire du commerce ... •

(271 HEYD W. •Histoire du commerce ... » 
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çalışıyordu. Her kişi ancak vergilendirilebilir bir birim ol□·

rak değer ifade ediyordu, ama bu birim de malikône ya 
da köyün teşkil ettiği daha geniş bir çerçeveyle bütünleş
miş bir parçaydı ve ancak bu çerçeve içinde denetlene
bilirdi. Buradan da kollektif sorumluluk kavramı ortaya çı
kıyordu. Malikône sahipleri hazine önünde, kolonlarına 
yükletilen vergiden sorumludur. Bu vergiyi ya kendileri, 
ya da vekilharçları toplar. Aynı vergi yükümlülüğü altında 
bulunan özgür köylüler (vicani) ise, toprağın vergi verim
liliğini korumayı amaç edinen bir ortak düzen ile birbirine 
bağlanmıştı. Amacını sağlamak için bu ortak düzen, bir 
özgür köylünün topraklarını ancak hemşerilerinden (con
vicani) birine bırakmak şartıyla terkedebilmesi örne
ğinde de olduğu gibi, onların özgürlüklerini kısıtlıyordu» 
(28). 

Vergi sorumluluklarının büyük mülkiyet sahiplerinin 
şahsına yöneltilmesi, kırsal himayeciliğe yol açtı ve «La
tifundia» {*) sahiplerinin güçlenmesinde etken oldu (29). 
Fakat devlet mekanizmasının her yerde hazır ve nazır olu
şu, insanı insana bağımlı kılan ilişkilerin yaratılmasına en
gel oldu (30). Bizans Devleti, her zaman için büyük mülk 
sahiplerine karşı küçük köylülüğün koruyucusu oldu. Çün
kü imparatorluğun devamı daha çok bu sosyal sınıfa bağ
lıydı. 

Bu ortak sorumluluk toprakların terkedilmesine karşı 
da bir tedbirdi. Çünkü vergi camianın bütünü için konmuş
tu. Kalanlar terkedilen toprakları işleme hakkına sahip ol
dukları gibi gidenlerin vergi yüklerini de üstlenmek zorun
daydılar. Büyük salg_ınlar sonunda, nüfusun azalışı acil bir 

C28l LEMERLE P. «Esquisse pour .. » 
129) LEMERLE P. «Esquisse pour ... »
130l Batıdaki bağımlılık ilişkileri için bk. BLOCH M. La

Societe Feodale» !Feodal Toplum), Paris 1968. 

(*) Eski Roma'da büyük toprak mülkleri. (Ç.N.l 
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tehlike haline girdikçe, emekçiyi toprağa bağlama zorun
luluğu daıha çok keskinleşiyordu (31). Her ne kadar dev
let, sosyal değişimlere karşı duran bir siyaset izlediyse de, 
hele bu siyasetin bir yayılmacılık ve Roma lmparatorluğu'
nu yeniden diriltmek hülyalarıyla atbaşı yürütüldüğii sıra
lar, sosyal değişimler eskisinden az olmadı. Savaşlar ve 
Justinianus'un itibar sağlamak amacıyla yaptığı harcama
lar, başlangıçta trampa ekonomisinin pekişmesiyle kendi
ni gösteren yeni bir para bunalımına yol açtı (32). Soruna 
çözüm, Doğu ticaret dengesinin düzeltilmesiyle getirildi. 
Lüks tüketim sanayilerinin büyük bir kısmı, özellikle ipek 
sanayii imparatorluğa sokuldu. Bu tedbir, paranın ülke içi 
dolaşımını yeniden hızlandırdı. 

il - ÖZEL YAPILARIN DOĞUŞU 

Şarlman'ınki gibi, Justinyen'in de ya çok geç, ya 
da vakitsiz emperyalizm denemesi çabucak başarısız
lığa uğrayarak derin bir siyasal kargaşalığa sebep oldu. 
işte bu kargaşalık sırasında Küçük Asya, merkezi yöne

timden hemen hemen tamamen koptu. 
Yedinci yüzyıl başlarında Anadolu'yu korkunç bir yı

kım içinde ve nüfusu azeılmış olarak buluruz (33). ama ül
kenin bağrında olağanüstü bir olgııyla da karşı karşıya 
I\IJlırıL: l>iiyiil� ıııullküııuluı hı lıuıııuıı lıuıııuıı yok ulıııı.wı. Uıı · 

tı'daki şatolu malikönelerden çok. Roma·nın villalı mali· 
könelerine benzeyen bu büyük mülkiyet birimleri, bitmek 
tükenmek bilmeyen bir güvensizlik ve devlet müdahalesi· 

!311 LEMERLE P. .Esquisse pour ... •

(321 BRATIANU G. J. «Etudes Byzantines ... •

(:.lal Ayulılnııııııılııı· ve l'cnı ttk111lnn için bk. llHEIIIER L 
"Viu ut. Moıt do llyzıııırn» IBizaııs'ııı Ym;ıııııı ve Hııtı11ı

Pmis IOU!l. 
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nin yokluğu karşısında varlıklarını koruyamadılar. Devlet 
müdahalesinin yokluğu, bunları pekiştirip sağlamlaştıraca
ğı yerde, tasfiyelerine yol açtı. işte asıl anlamıyla Bizans 
imparatorluğu, yedinci sonra da ·sekizinci yüzyıl impara
torları tarafından. bu bakir toprakları üzerinde kuruldu (34}. 

Nüfus açığı, imparatorluk topraklarına yerleşip, ülke
nin hem ekonomik örgütlenmesine hem de askeri hayatı
na yeni bir soluk getiren yığınlar tarafından kapatıldı. Bu 
güç, esas olarak küçük mülkiyete ve stratioteslerin aske
ri kuvvetine dayanıyordu (35). 

A - Kırsal cemaat 

Büyük mülkiyetin yok oluşu, imparatorun şahsından, 
bürokratik aristokrasiden ve devletin ekonomik ve sosyal 
temeli olan vergi yükümlülerinden meydana gelen merke
zi devletin gerçekleşmesine imkôn verdi. Bu kuruluşun ta
banında kırsal komün vardı. Bir vergi birimi olan komün. 
evleri. bunlara bağlı müştemilôtı. bahçeleri. kimi zaman 
«enthyria» adı verildiğine bakılırsa kapılı. duvarla çevrili 
olduğunu düşünebileceğimiz ağılları olan bir iskôn mer
keziyle bu iskôn merkezine bağlı tam anlamıyla· kırsal bir 
alandan meydana geliyordu (36). Kimi zaman da bu köy 
ve mezralar açık arazi üstüne kurulmuştu (37). 

Köylü. menkul ve gayrı menkul malların sahibi olarak 

1341 Büyük malikanenin ortadan kulkışı haldondu bk. OSTRO
GORSKY G. «La Commune Rurale Byzantine• IBizans'ta 
Kırsal Cemaati, •Byzantion• cilt 32, 1962. 

(351 OSTROGORSKY G. -Pour I'Histoire de la Feodalite 
Byzantine• !Bizans Feodalitesinin Tarihi Üzerine) Brük
sel 1954. 

(361 ROUILLARD, G. •La Vie Rurale dans l'Empire Byzantin• 

IBizans İmparatorluğunda Kırsal Hayati Paris 1953. 
(371 ROUILLARD, G. «La Vie Rurale ... • 
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kabul ediliyordu. Tarlalar, bağlar, bostanlar ve bahçeler 
onun tam mülkiyeti altındaydı ve miras yoluyla geçebili
yordu. Hiç kimsenin serti değildi ve vergisini doğrudan 
doğruya devlete ödüyordu (38). 

Devletin uğraştığı tek şey vergilendirme düzeniydi. O 
sadece vergisini istiyordu, toprak ürün veriyormuş, vermi
yormuş llgilenmlyordu bile. Bu da kollektif sorumlulu�u 
doğuruyordu. Çünkü vergi birimi olan komün, işlensin ve
ya işlenmesin bütün toprakların vergisini ödemek zorun
daydı; çekip gidenlerin yükümlülükleri de kalanların sır
tına yükleniyordu (39). Bu ortak mali sorumluluk, kollektif 
bir mülkiyete yol açmamışsa da, en azından, kırsal komü
nün kendi başına hareket etme, hak iddia etme, işlem 
yapma ve tasarruf hakları olan bir tüzel kişi olarak kabul 
edilmesini gerektirmiştir (40). Eğer vergi ödeme mülkiyetin 
kıstasıysa, ıboş toprakların vergisini ödeyen köy komü
nünün en azından belli bir zaman için, bunların maliki ol
duğu varsayılabilir. Nitekim bu toprakların beli dönem 
aralıklarıyla komün üyeleri arasında pay edildiği bilinmek
tedir (41). Komün, köy sınırları içinde bulunan bir malın 
satılması halinde, üyelerine öncelik tanıma hakkına sahip
ti (42). 

Slav kabilelerinin Anadolu'ya yerleşmesi, nüfus den
gesini sağlayarak işgücüne bollaşma getirdi. Bu yüzde,,, 
köylüyü toprugu Lıugluınu Lorurılulu{iu gorukı:ılLluı,;11; yor 
değiştirme özgürlüğü üstündeki kısıtlamalar yok denecek 
kadar azaldı (43). 

(38l OSTRGORSKY G. «La Commune ... • 
C39l LEMERLE P. «Esquisse pour ... » 
(40l LEMERLE P. •Esquisse pour ... • 
(4ll I.EMERLE P. •Esquisse pour ... • 
(42} ROUILLARD, G. •La Vie Rurale ... » 
11:Jl OSTHOGORSKY C. •La Commune ... • 
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B - Askeri Topraklar 

imparatorluğun kuruluşunda, ikinci temel direk askeri 
kuvvetti. Roma imparatorluğunun «limitaneus» lan (*) «ak
rites» adı altında Bizans'ta var olmaya devam etti. Oysa 
başlangıçta, başlıca askeri güç, paralı askerlerden mey
dana geliyordu. Yedinci yüzyıl boyunca, merkezden kop
mak isteyen güçleri tasfiye etmek için harcanan cabalar, 
paralı askerler ve onların şamatacı komutanlarının yerine 
«stratiotes» ler sisteminin konmasına yol açtı. 

Stratiotes (**) kısaca, karşılığında askerlik hizmeti 
yapmak şartıyla, kendisine «stratiotikon ktema» (askeri 
mülk) diye adlandırılan bir toprak parçasının verildiği bir 
köylüdür. Bu köylü, toprağı ailesiyle birlikte işler ve asker
lik hizmetinin devamını sağlamakla yükümlü olan çocuk
larına miras olarak bırakırdı. Köylüden daha az ağır bir ver
gi verir, hatta küçük bir maaş da alırdı. Ama buna karşı
lık, çağrılır çağrılmaz atı ve silôhıyla birlikte orduya katıl
mak ya da ihtiyaçlarını kendi karşıladığı birini göndermek 
zorundaydı. Sosyal ve ekonomik açıdan köylüyle stratiotes 
arasında özde hiç bir fark yoktu. Sonları da tnmomerı bir
birinin benzeri oldu. «Strateia, hukuk acısından tanımını 
yaparsak, hem bir çeşit askerlik hizmeti, hem de bu hiz
met karşılığı, şartlı olarak kişinin tasarrufuna bırakılmış 
belli bir toprak parçasıdır. 'Straitotes', 'Stratenomenos'
tan, ilkinin bir toprak zilyedi, ikincisininse savaşçı olarak 
belirmesiyle ayrılır. Askeri mülkler kurumu, tarih içinde 
hangi çağa kadar uzanır, kesin bir şey söylenemez. Daha 
doğrusu, bunu en geniş anlamıyla aldığımızda, Romalılar 
çağından beri hep var olduğunu kabul etmek yanlış ol
maz. 

«Daha sonraları, dokuzuncu yüzyılda, askerin sağlan-

(*) Kendisine sınırlarda. toprak verilen asker uç beyi <Ç.N,l 
(**l Asker IGrckçel CÇ.N.l 
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ması ve geçiminin. bu geçimin toprak tasarrufuna· bağlan
masıyla kolaylaştırılması yolları arandı. Giderek, ailenin 
zilyedliğindeki toprc;ık mülklerinin asgari değeriyle, bir as
kerin bakım ve teçhiz masrafları arasında bir eşitlik kurul
du. 

«Bu kurumun. askeri bir feodalitenin doğuşuyla hiç 
bir ilişkisi yoktur. Bu kurum sadece, ordu giderlerinin kar
şılanması sorunuyla ilgili bir çare olarak gözükür. 

«Toprağa sahip olanlarla, işletenler 'Oikoi Politikoi' 
ve 'Oikoi Stratiotikoi' olarak birbirinden ayrılır. Strateia'
yı meydana getiren toprakların iki ayrı kökenden gelmesi 
mümkündür. Devlet. kendi topraklarını kullanıp. karşılığın
da istenen hizmetin yapılması şartıyla, 'Stratiotikon kre
ma'lar meydana getirirken. öte yandan bir mülk sahibi, 
kendi topraklarını veya bunların bir kısmını 'Stratiotikon 
kluıııu' uluruk küli.igu uuı.;lı luullir. 

«Stratiotikon ktema zilyedi, bir savaşçıya bakmak ve 
teçhiz etmekle yükümlüdür. 

«Stratiotikon ktema düzenli bir vergiye tabidir. ama 
diğer mali yükümlülüklerin heps•inden bağışıktır. Stratiotes, 
Stratiotikon Ktema'nın mülk sahibidir, yalnız bunu satma 
hakkı yoktur. Bu tür mülk, vergisiyle birlikte ancak hibe, 
ceyiz ve miras yoluyla başkasına geçebilir» (44). 

Bize kadar kalan bazı belgelerden (45) anladığımız 
kadarıyla. bu sistem katı ve bile bile statik bir yapıya sa
hip görünse de, evrimleşme yolunu açık tutan, öz çe
lişkilerini her şeye rağmen kendi bağrında taşıyan açıK 
bir sistemdir. 

(44) LEMERLE P. «Esquisse pour ... » Daha sonra Osmanlı İm
paratorluğu'nda kullanılan birçok unsura sahip bu sistem
için ayrıca bk, OSTROGORSKY G. -Pour I'Histoire� ...

(45) Başlıcası yedinci yüzyıl sonunda ve sekizinci yüzyıl ba�
Iarındaki •Georgikos Nomos» tarım kanunu.
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Bir imparatorluğun varlığı düşüncesi, ebediyet kavra
mını içinde taşır. Bu düşüncenin amacı her şeyden önce, 
bu varlığı sürekli kılmaktır. Bu düşünceyi tarihin belli bir 
anında, kendi kişiliğinde somutlaştıran her insanın ilk ve 
temel görevi bu sürekliliği sağlamaktır. Son çağ Roma im
paratorluğu kadar Bizans İmparatorluğu'nun da, Osmanlı 
imparatorluğunun da izlediği yol buydu, aynıydı. Ama sü
rekli bir istikrarı sağlamayı amaç edinen her çabanın için
de boyverdiği tarihsel durum aynı değildi. 

C - Şehirsel Kesimler : Zanaat 

Yedinci yüzyılda kurulan bu sistemde, artık - ürünün 
merkezi hazineye doğru akmasını aksatacak aracıların 
(Batı'da, Orta Çağda artık - ürüne el koyan feodaller ya 
da Osmanlı imparatorluğunda artık - ürünü hemen hizme
te döndüren feodal - bürokratlar gibi) olmaması, er geç 
paraya dönüşecek zenginliklerin etkin bir piyasayı besle
melerine imkôn veriyordu. Devlet memurları hem aristok
rasiyi, hem de yönetici sınıfı meydana getiriyorlardı. Sis
temin birbirine bağlı, bütünleyici bir parçası, aynı anda 
hem denetçi hem de denettenendiler. Bir bütün olarak dü
şünüldüklerinde, imparatorları yaratmak veya yok etmek 
iktidarına sahiptiler. Fakat imparator bir kere başa geçin
ce, bütüne saldırmamak ve onların sınıf olarak çıkarları
na zarar vermemek şartıyla, memurlara karşı astığı astık 
kestiği kestik davranabilirdi. Bu memurlar aynı zamanda, 
themes'lerdeki (eyaletler) idari teşkilôtın halkaları arasın
da akan artık - ürünü, hizmet ve mala dönüştüren düzen
leyici unsurdular. Dolayısıyla uygulamada, bu artık - ürü
nü ellerinde bulunduran onlardı. 

Ştılılrsol koslm, altıncı yüzyılciokl sarsıntıları on kolay 

atlatabilen, böylece de kırların yeniden fethine ve idari ağı 
kurmaya yönelen unsur oldu. Memurlar aristokrasisi, as-

42 



lında bu kesimde servet yapmış ve hôlô yapmaya devam 
eden şehirli unsurlardan meydana geliyordu. Bu yüzden 
şehre ait faaliyetler (zanaat ve ticaret) bunlar tarııfından 
devlet adına sıkı sıkıya denetleniyordu. 

Bir önceki yüzyılın büyük bozgunundan sonra, üretimi 
güven altına almak için dördüncü yüzyılın başında kast
lara dönüştürülen loncalar, iktidar tarafından titiz bir gö
zetim altında tutuluyordu. Bu müdahale, işgücü ve üretim 
araçlarıyla sınırlı kalmıyor, evsafın, özellikle üretim mikta
rının ve fiyatların düzenlenmesine kadar uzanıyordu. Üre
tim araçlarının tam mülkiyetine sahip olan loncaların. belli 
dönemlerde devletin siparişlerini yerine getirmek zorun
lulukları vardı. 

«İmparatorluk. bir devlet memuru kalabalığının dene
timi atında. hükümdarın. devletin ve kişilerin ihtiyaçları
rıı krırşıkımak için çuln}ılıırı uoniş hir ntolyo lıulino uolınlt}· 
ti. Zanaat kollarının çoğu kesinlikle. ürünleri hayli eşitsiz 
olarak dağıtan devlet tarafından yönetiliyordu» (46). «Bu
nunla birlikte, Bizans tarihinin evrimi içinde, halkın tüke
timi için çalışan özel kişiler giderek çoğalmış. sonunda 
üretimin temel unsuru olup çıkmışlardı. Devlet. bunları 
gene de. kendi kamu hizmetlerinin bir parçası olarak ka
bul ediyordu» (47). 

Devletin varlığı ve sürekliliği için vazgeçilmez sayılan 
maddeleri imal eden loncalar (söz konusu atlas kumaş 
imalôtı bile olsa) komu işletmeleri sayılıyordu; bunlar şe
hirdeki loncaların karşıtı olan saray loncalarıydı. Kullanı-

(46) WALTZING •Etude sur !es CorporatiÔns Romaines», IRo
ına Loncaları Üzerine İnceleme) zikreden MACRI C. «L'
Organisation de l'Economie Urbaine, dans Byzance sous
la Dynastie de Macedoine• !Makedonya Hanedanı Zama
nında Bizans'ta .Şehir Ekonomisinin Örgütlenmesi) Paris
1925.

(47) MACRI, C. «L'Organisation de l'Economie ... •
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lan işgücü babadan oğula geçen köle emeğiydi. Bu lon
caların üyeleri, ailelerini beslemek için kendileri hesabı
na çalışan özgür yurttaşlar değil, devlet'in uşaklarıydılar; 
devlet memurları gibi aylık alırlardı ama, yetersiz bir ay
lık (48). Bunların yanı sıra köle emeğinden ve geçici iş
gücünden de yararlanılırdı. 

Şehir loncalarında çalışan zanaatkôrlar aletlere. ham
lT'<ıddelere ve işletme sermayesine, dolayısıyla üretilen 
mallara da sahip olan özgür zanaatkôrlardı. Fakat Devlet, 
bunlara müdahaleye yara-yan güçlü araçları da elinde tu
tuyordu. Bunların ilki devlet sipurişlorinin yeriııe getirilnıo
sini zorunlu kılan seferberlikler (Greklerin «leitourgeia-ıı
sına ve Romalıların «munermı sına benzeyen). ikincisi de, 
üretim araçları ve bizzat üretim üzerindeki devlet deneti
miydi. Bu denetimin sonuçları üç noktada özetlenebilir. Her 
zanaat dalının uzmanlaştırılması (Devlet değişik zanaat 
dalları arasındaki irtibatı önler; aynı anda iki zanaat da
lında çalışmak, ya da hem zanaatla hem ticaretle uğraş
mak yolu tamamen kapalıdır. Dolayısıyla rekabet söz ko
nusu değildir. Bu husus yasalarla bilinçli olarak önlenmiş
tir); Devlet tarafından önceden gösterilen ihtiyaca göre 
üretim yapılması (yani üretim fazlası söz konusu değildirj 
ve aracıların kaldırılması (alıcı ve satıcı çoğu zaman Dev
let tarafından tayin edilir) (49). 

Böylece, bir kamu görevi sayılan, bu nedenle kör ama
cı gütmeyen (bu sistemde kôr, zorunlu olarak kurumlaş
mış hale gelen rüşvete dönüşür) ve iktisata aykırı kanun
larla yönetilen zanaat, aynı gözle görülen ve aynı dere
cede sıkı bir denetim altında tutulan ticareti de etkilemek
ten geri kalmıyordu. 

1481 MACIU, C. •L'Oı·gaııiımtioıı uu l'EGuııonıic ... • 

(49) Bu alıntı için bk. MACRI C. «L'Organisauon de l'Econo•
miı:ı ... •
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Ticaret. ihracat söz konusu olduğunda üretimin, it·

halat söz konusu olduğunda ise, para rezervlerinin devlet 
komrolünde bulundurulmasıyla, başına buyruk olmaktan 
çıkarılıyordu. Hem, ticaret bir altın ve mal tedarik etme 
meselesi olarak görüldüğü için bir devlet işiydi ve başka 
da hiç bir şey değildi (50). 

D - Şehirsel Kesimler : Ticaret 

Zanaat olduğu gibi ticaret de özel kişilerin elin
dedir. ama insiyatif devlette kalır. «Kaderlerini ticari çal
kantıların eline bırakmak istemeyen imparatorlar, ham
madde teminini sağlama almak amacıyla, satınalma te
kelini kurarlar.» (51) Devlet çok miktarda buğday satın 
alır, bunları ambarlara yığar, bir kısmını fırıncı loncasına 
satar, bir kısmıyla ordunun ihtiyaçlarını karşılar. geri ka
lanın·ı da kıtlık yılları için ihtiyat olarak saklar. Kasapların 
Nicomedie'ye (lzmit) ya da Sangarios'tan (Sakarya) öteye 
gidip, Konstantinopolis'e ayrılmış olan domuz ve koyunla
rı satın almaları, bunları başkentte gizlice müşterilerine 
satmaları yasaklanmıştı. Her şeyi beyan etmek ve defter
lere kaydetmek gerekti. Fiyatın tespit edilmesi ve satışın 
düzenlenmesi için, her sabah o gece tutulan balıkların 
miktarı valiye bildirilirdi. Fırıncıların ve meyhanecilerin 
yanında, ekmeğin ağırlığını ve şarabın ölçüsünü ayarlayan 
görevliler vardı; fiyatların tespitinde vali ne derse o olur
du. Böylece, imparatorluğun büyük erzak tüccarı devlet 
olmaktaydı.» (52). 

{50) Bizans'ta ticaret. ıçın bk. ANTONIADIS - BIBICOU H. 
«Recherches sur les douanes a Byzance» (Bizans Gümrük 
Vergileri Üstüne Araştırmaları, «Cahiers des Annales• 
sayı 20, 1963 ve ayrıca HEYD «Histoire du commerce ... • 

C5ll MACRİ, C. «L'Organisation de, l'Economie ... • 
(52) BRATIANU G. I. «Etudes byzantines ... •
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Şehirlere. özellikle Konstantinopolis'e erzak sağlama, 
Bizanslılarda ve Osmanlılarda bazen bütün politikaya yön

veren, değişmez bir kaygıydı. Nüfusu birçok kereler yarım 
milyonu aşmış (53) bir şehri, artık - ürünü çok sınırlı olan 
bir •köy ekonomisiyle beslemek ortaya çıkabilecek çeşitli 
siyasal ve sosyal sorunlar gözönüne alınırsa, insanüstü 
bir yükümlülüğü gerektiriyordu. Bu yükümlülük, şehir el(O
nomisinde sürekli bir «olağanüstü durum» zorunluluğunu 
haklı göstermeye yeter. «Bu yüzden, Bizans'ın kaderini 
üstlenmiş olanlar, başlıca dikkatlarını mahalli pazar üze
rine toplamışlardı. Mübadele yoluyla mümkün olan en azı 
vererek, yabancı malları ülkeye çekmeyi ve bunları kendi 
denetimlerinde muhafaza etmeyi değişmez görev bilmiş
lerdi.» (54) 

Dış ticarete gelince, bin yıl boyunca, altının Doğu'ya 
akışı ilkesine bağlı kalınarak yönetildi. «Da-ha 379 - 383 yıl
ları arasında imparator Gratien, Valentinien il ve Theo
aose'un çıkardığı çeşitli fermanlarla, barbarlarla yapılan 
ticarette altın ödenmesi yasaklanmıştı.» (55) İmparatorluk 
sınırları içinde lüks mallar üretimine geçilmesiyle ödeme
ler dengesinin düzelmesine rağmen, lmpamtorluğun ta ilk 
başlarından sonlarına kadar, altın ihracı yıJsağı, karşılı
ğında •köle alınması durumunda bile kesin olarak uygu
lanmıştı. Tüccarların yabancılara hiç bir zaman altın ver
memeleri ve ödemelerini başka mallarla yapmaları gere
kiyordu. «Barbarlara altın kaptırmamak yetmez -diyordu 
o dönemin belgeleri- onların ellerinde bulunanları da ele
geçirmek gerekir.» (56)

Ortemin ve mal dolaşımının Devletçe denetimi, tüc-

(53} Onikinci yüzyıl başı ve onaltıncı yüzyıl sonu. 
(54) MAGRi, C. «L'Organisation de l'Economie ... » 

!55l BRATIANU G. I. «Etudes byzantines ... » 

(56) ANTONIADIS-BIBlCOU H. •Recherches sur les ... »

46 



carın ve zanaatkôrın kazançlarını tesadüfe bırakırken. bu

na paralel olarak bu dolaşımı düzene sokan ve merkezileş
tiren memurun gücünü pekiştiriyordu. Bundan çıka:ı so
nuç, tüccarı bir işportacı, zanaatkôrı ise basit bir emekçi 
haline sokmak isteyen bir eğilimin varlığıdır. Çünkü bun
ların iş aletleri ve sermayeleri gibi, servet biriktirebilme 
imkônları da devlet memurunun sıkı denetimi altına sokul
muştur. Bunun yarattığı çelişik durum şudur: nakitleri ve 
üretim araçlarını ellerinde tutanların, malların üretimi ve 
satılması sırasında meydana gelen artık - değeri düzenli 
olarak ele geçirmelerine izin verilmez; bu artık - değer, onu 
kendi hesabına ele geçiren ,devlet memurları sı:ııfında top
lanır. Dolaysıyla, böylece doğan tek geçerli birikim yolu 
keııdiliğinden kurumlaşsa bile, kanunen yasak halde
dir. Bu zenginlik, aşırı derecede yoğunlaşmasına rağmen 
yasak olması yüzünden çok yetersiz olarak yeniden ya
tırıma aktarılabiliyordu. Zenginlik içinde yüzen, ama hep 
onu yitirmek korkusu içinde bulunan memur, Devletin de
netimini ve başkalarının kıskançlıklarını üstüne çekmek
ten kaçınamayacağı işlere atılmakta bir çıkar görmüyor
du. Bunun için memurun başlıca amacı, yerini sağlamlaş
tırmak ve servetin asıl kaynağı olan hiyerarşi içinde yük
selmekti. Bu isteğini gerçekleştirmenin yolu da elindeki 

varlığı yeniden yatırım olarak kullanmaktan değil, rüşvet 
ve armağanlar olarak ona buna saçmaktan geçiyordu. 
«Servetleri ellerinde bulunduranlar, saray, generaller ve 
yüksek memurlar, halkın en refah içindeki smıfını mey
dana getiriyorlardı. Bunlar, iıhtiyaçlarını temin etmek için, 
zenginliklerini nakde tahvil etmek gereğini hemen hiç duy
muyorlardı. Bu tür bir varlığa dönüşen servet artık üre
timde kullanılmaz oluyordu.» (57) 

W. Heyd, bundan belki biraz fazla şemalaştırılmış ama

um MACRI C. «L'organisation de l'Economie ... »
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gene de doğru olan şu sonucu çıkarıyor: (<Grekler genel
likle kendileri üretip ya da Asya'dan getirtip, ambarlarına 
yığdıkları malları komşu ülkelere satmak için büyük bir 
caba göstermezlerdi. Doğu'dan gelen malları yığın halin
de, yüzyıllar boyu Grek imparatorlarının egemenliğinde ka
lan Bari, Napoli, Amalfi v.b. Orta ltalya pazarlarına sevk
edip, buradan İtalya'nın geri kalan kısmıyla karlı işler çe
virmek onların daha kolayına gidiyordu. Yalnız bu kadar 
da değil : İtalyanlara has teşebbüs ruhunu Bizans egemen
liği altında rbile korumuş olan bu şehirler halkının Kons
tantinopolis'e gelip yerleşmeleri, Greklerin daha da işle
rine geliyordu. Bunun içindir ki, zamanla Venedikliler, Pi
zalılar, Cenevizliler. bütün Batı'da Doğu mallarının asıl 
tüccarı haline geldiler ve işsiz kalan Grek tüccarları ho
murdanarak meydanı onlara bırakmak zorunda kaldılar.» 
(58) 

Gelecekteki burjuvazinin çekirdeğini meydana getire
cek bağımsız bir tüccar sınıfının oluşumu, imparatorluğun 
yapılarıyla çatışırken, bürokratik aristokrasinin yerini pe
kiştirdiğini gördüğümüz yedinci yüzyıl, aynı zamanda Arap 
yayılmasının başladığı yüzyıl oldu. Bu yayılma, Batı'yı, Bi
zans ekonomisinin etkisinden kopardı. İslôm fütuhatının 
durulması ve yeni bir ekonomik gücün ortaya çıkışı. onun
cu yüzyıldan itibaren Akdeniz dünyasının dengesini tama
men değiştirdi. Ama bu durumdan önce, memurlar sınıfı
nın yeniden güçlendiği bir dönem gelmiş ve bu dönemde 
ticaret. aynı zamanda dış olayların da etkisiyle, gerilemek 
zorunda kalmıştı. 
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ili - FEODALiTENİN YÜKSELiŞi 

A - Toprağa Dönüş 

Yukarıda andığımız bu memur sınıfı, imparatorluğun 
bir önceki yüzyıldaki parçalanmadan yakasını sağ salim 
kurtarabilmiş tek unsur olan şehirlere dayanarak, yeniden 
kurulması sonucunda ortaya çıktı. Gerçi bu sınıfın iktida
rı. bizzat sistemin kendisi kadar yerine oturmuş yekpare 
bir güç olarak görülebilirse de, sınıfın tek tek üyelerinin 
güçleri. bütünüyle oları çellı;;kllerl yüLüııderı sallantılıydı. 
Her bürokratın kişisel başarısı sisteme yöneltilmiş bir dar
beydi ve bütünün iradesini kendi kişiliğinde temsil eden 
imparator, açığa çıkmış her merkezden kopma eğilimiı1e 
karşı sert davranmak zorundaydı. Dolayısıyla, kişisel, da
ha önemlisi babadan kalma bir servetin kaderi günlük si
yasi çalkantıların elinde kalıyordu. Bu güvensizliğe karşı 
tek ve son sığınak gene toprak oluyordu. Kırlardan elde 
edilen artık - değeri taşra merkezlerinde yoğunlaştıran ağ, 
aynı zamanda aristokratların güçlerini kırlar� doğru götü
recek biçimde, ters yönde de işliyordu. Fakat kırsal birim
ler sistemine nüfuz edebilmek için bir çatlak bulmak ge
rekliydi. Bu çatlak, başka bir çelişkinin, belki de sistemin 
temel çelişkisinin içinde bulunuyordu. 

Bizans imparatorluğu bir yandan Roma hukuk mevzu
atını ve ondan doğan özel mülkiyet biçimlerini korumaya 
çalışırken, öte yandan hedefi kamu hukuku karşısın
da özel hukuku etkisiz bırakmaya yönelik bir sistem kur
mayı denedi. Kırsal cemaat, bölünmez bir vergi birimi ol
masına ve taşıdığı kollektif sorumluluğa rağmen. toprağın 
özel mülkiyetine tam sahip üyelerden meydana geliyordu. 
Hiç bir dış etkenin gelip dengesini bozmadığını varsaysak 
bile, bu birim böyle bir dengesizlik için gerekli unsurları 
kendi içinde taşıyordu. «Mütevazi imkônlora sahip, fa• 
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kat girişken. aklı dalavereye yatkın bir köylü icin, icinde 
yaşadığı köyün küçük insanlarının sırtından varlık yapıp 
kırsal büyük mülklyet sahlplerlnln arasına girmek olma
yacak şey değildi.» (59) «Onuncu yüzyıla ait bir vergi an
laşması; ellerindeki servetin gittikçe artmasıyla. köylerin
deki toprakları artık kendilerine yetmeyecek kadar çok 
hayvana ve köleye sahip olan. bu yüzden ekonomik güç
lerinin daha fazla artık - ürün elde edebileceği alanlara 
yerleşmek üzere köy sınırlarının dışına çıkan köylülerden 
söz eder. (60) Bu dengesizlik unsurunun yanı sıra bir baş
kası daha vardı : istikrarlı ve zaman içinde değişmez bir 
topluluk hakkındaki her kuramı tek başına geçersiz kıl
maya yetecek olan nüfus faktörü. Bir toplumun varolması 
ve normal işleyişi bile nüfus artışına yol açar. «Her tür. 
atıl ortamda kendi sayısı oranında artcın bir dirençle kar
şılaşır. Türün faaliyetleri sonucu, ortam bir miktar geçim 
imkônı sağlıyarak geriler. Fakat buradcı söz konusu olan 
esnek bir gerilemedir. Direnç kendini. sayıyla aynı oran
da geçim imkônı vermeyerek gösterir. Fert başına geçim 
imkônlarındaki bu azalma da, ya ölüm oranının artışını. 
ya doğurganlık oranının azalışını ya da o ortamın dışına 
kaçışı (göç) doğurarak, o tür üzerinde etki yapar.» (61) 

Böylece şehirden kaynaklanan aristokrasinin kırsal 
ortama sızması. toprak üstündeki özel mülkiyetin 1kolaylaş
tırdığı ve tefeciliğin klôsik araçlarıyla. komün topraklarına 
olduğu kadar devlet arazisine de yöneltilmiş diğer suisti
mal yollarının sürekli kıldığı bu sızma. beraberinde, köy 
sınırları içinde, kırsal cemaat üyesi bazı insanların elinde 

(59) ROUILLARD G. «La vie rurale ... »
160) OSTROGORSKY G. «La commune ..... 
(61) SAUVY, A. «Theorie generale de la population» !Genel

Nüfus Nazariyesi) cilt I. Bu varsayım tekniklerin değiş
mezliğinden ve toprakların sınırlılığından hareket eder.
Zikredilen durumda olduğu gibi.
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servetlerin bir ölçüde yoğunlaşmasıyla malından mülkün
den olanların büyük göçünü de getirdi. Bu toplu göç iki 
doğrultuda oldu : şehirler ve büyük malikaneler doğrultu
sunda. 

Bunun sonucu, birbirine hasım iki güç arasında, yani 
toprak mülkiyeti temeline oturan bir toprak aristokrasisiy
le, varlığını vergi toplanmasına dayatan memurlar aristok
rasisi arasında doğan zıtlıktır. ilki, ikincinin beslendiği kay
nağın önüne set olarak dikildiği ölçüde, çatışma kaçınıl
rnuL olucuktı. Bu çatıı;;ma onuncu yüzyıl başlarından itiba
ren ortaya çıktı. Gerçi şema bu kadar basit olamaz. Büyük 
mülk sahibiyle devlet memurunun aynı kişi olduğu bir ge
çiş döneminin bulunması gerekir. «Batı'da aynı çağa rast
layan sistemden farklı olarak, Bizans eyaletlerindeki sen
yörler, merkezi iktidarla sıkı ilişkiler içindeydi. Bunlar im
paratorla sürekli temasdaydı ve çok kere idari ya da as
keri görevleri vardı. Bu soylu sınıf üyeleri Konstantinopo
lis'e gelip yerleşiyor, biriktirdi·kleri servetin bir kısmını da 
beraberlerinde getiriyorlardı.» (62) Ayrıca mülk sahiplerinin 
köylüler arasından çıktığını do gördük. Ama gene de, ye
ni güçler uzun süre şehirli izler taşımaya devam etmiş ol
salar bile, kutuplaşma hayli çabuk şekillendi. 

B - Batı Burjuvazisinin Sahneye Çıkışı 

Onuncu yüzyılda, toprak aristokrasisi oluşma süre
cindeyken, şehirli bürokratik aristokrasi varlığının doruk 
noktasını yaşamaktadır. Arap fütuhatının durulmasından 
sonra, Akdeniz'de ticaret yeniden canlanır. «Onuncu yüz
yılda, Greklerin Araplarla ticareti muazzam bir gelişme 
gösterdi. Antakya ve Trabzon mübadelelerin yapıldığı baş
lıca pazarlardı. Bunlara, çeşitli uluslardan tüccarların ge-

!62) MACRI C. «L'organisation de l'Economie ... •
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lip gittiği lskenderiye'yi de eklemek hic yanlış olmaz. Grek• 
lerln bu llmarıluruuıı çukllgl ıııullurnı çok büyük bir kı::.1111 
ya Akdeniz ve Karadeniz üzerinden deniz yoluyla, ya da 
Küçük Asya üzerinden kara yoluyla Konstantinopolis'e gi
diyordu.» (63) 

Karolenj imparatorluğu'nun dağılmasından sonra, ken
di kaderiyle baş başa kalan ve Norman, Arap, Macar is
tilôlarına uğrayan Batı (64) yeni yapılar içinde billurlaşır
ken, ltalya yine Doğu'ya yamanmak zorunda kaldı. Ege
menliklerini gerilerindeki ülke üzerinde kurma imkônından 
yoksun bulunan deniz kıyısı şehirleri, dışarıya doğru açıl
dılar. Burada da, toprak ve doğal kaynaklar üzerinde de
netimin yokluğu bireyleri veya toplumları gene ticarete yö
nelmek zorunda bırakıyordu. Böylece İtalyan siteleri, hiz
metlerini sunabilmek için Bizans devletine baş vurdular. 
«Avrupa'da hiç bir ülke, Doğu ürünlerini İtalya kadar çok 
miktarda ve o kadar fazla çeşitte ithal etmiyordu. Bunun 
çeşitli sebepleri vardı. Önce, İtalya coğrafi konumu yüzün
den Doğu ve özellikle Bizans İmparatorluğu'yla sıkı ilişki
ler kurmuştu. ikinci olarak, Aşağı İtalya, Ravenna, Vene
dik, Grek lmparatorluğu'na aitti ve bu komşuluk karşılıklı 
ilişkiler üzerinde büyük etkiler yapmış olmalıydı.» (65) 
«875'de Salerne, Gaete ve Aınalfi prensleri Sarrasin'ler
le (*) bir ittifak yaptılar ve onların desteğiyle Roma ülke
sini yakıp yıktılar. Amalfililerin 973'de Salerne'de imzala
dıkları bir ticaret anlaşması, bu denizci halkın Mısır'a gi
dip geldiğini gösteren elimizdeki en eski delildir. Grek im
paratorluğu'na siyasi bağımlılık, sonuç olarak çok sayıda 
Amalfi'linin imparatorluk ordusunda görev almalarına yol 

(63) .HEYD W. «Histoire du commerce ... • 
C64l Bk. BLOCH. M. •La societe feodale• 
(651 HEYD W. «Histoire du commerce .. • 
c•ı Orta Çağda batılıların, Afrika ve Avrupa'da yaşayan 

Müslümanlara verdiği isim CÇ.N.J 
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açtı. Ayrıca ıbirçok Amalfi yurttaşı da tüccar olarak Kons
tantinopolis'e yerleşmişti; bunların kendilerine ait dükkön
ları vardı ve ayrı bir dini cemaat meydana getiriyorlardı.ı> 
(66) Yeni çağların ilk tüccar toplumlarından birinin doğu
şunu gösteren bu geçiş çok önemlidir. Çünkü bu olay, di
ni ya da siyasal düzen endişesi bulunmayan bir toplum
dan, yağmacılık ve rasgele kazançlar arasından geçip, ye
ni bir düzeni içinde barındıran site devletine doğru bir
evrimi göstermektedir.

Venedik için de aynı şeydi. «Karolenj İmparatorluğu 
çağından sonra Venedik'in Bizanslı Greklerle ticareti gün
den güne canlanmış, dükalarla imparatorlar arcısırıdaki sü
rekli ilişkiler buna büyük ölçüde yardımcı olmuştu.» (67) 

Kuzeyde yarı savaşçı yarı tüccar Ruslar, Bizans'la ilk 
ticaret anlaşmalarını imzalamayı başarırken (68). Bulgar
ların işgal ettiği Balkanlar, imparatorluğun tahıl ambarı 

' 1 

haline gelmekteydi (69). 
Rıınların hopsi, daima kımıllı düzenin çarkları çerçe

vesinde, Konstantinopolis'e ve imparatorluğun diğer bü
yük şehirlerine yöneliyordu. Ama ticaret hacminin artma
sı, dolayısıyla günlük ihtiyaçların aşılması, tüccar ve za
naatkarlar sınıfına bir ölçüde hareket serbestisi getirdi.· 
Zanaatkôrların refah dönemi Makedonya Hanedanının hü
küm sürdüğü çağdadır (70); öte yandan «Leon Vl'nın hü
kümdarlığı döneminde, 'tüccar sınıfı'rıın zenginleşmesi an-

16tS) IIEYU W. «llisloin.ı du commorce ... • 
1671 HEYD W. «Histoire du comqıerce ... • 
168) 911 ve 944'te. Bk. I;lREHIER D. «Vie et mort...» 

169! BREHIER L. « Vie et mort ... •
(70l FRANCES E. «La disparition des corporations byzantines•

<Bizans Loncalarının Yokohışul, «Acles du XII eme 
congres international d'Etudes Byzantines» <Etudes 
Byzantines'in 12. Uluslararası Kongresine Ait Belgeler) 

Belgrad 1964. 
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lamına geldiğini söyleyebileceğimiz bir değişmenin varlı
ğını bize tanıtan ve bu konuda birbirini tamamlayan pek 
çok unsura rastlamaktayız. Bu zenginleşmenin etkisi Bi
zans Sarayı'nda da kendini gösterecekti. Makedonya Ha
nedanı çağıyla birlikte kıvraklıklar kazanmış zengin bir sı
nıfın kitabına uydurabileceği zorlama payını da gözden 
ırak tutmaksızın; imparatorluğun, kendi irndesiyle ic pa
zarı genişletmek ve ipekçilikle kuyumculuğun gelişmesini 
kolaylaştırmak istediğini söyleyebiliriz. Bu yönelimi, gitgi
de büyümekte olan yeni tüccar sınıfının ihtiyaçları kabul 
ettirmişe benzer.» (71) 

Gene de, yönetici sınıftan ayrı, devlet cihazını etki
lemeğe çalıştığına göre, onunla mücadele halinde yeni bir 
tüccar sınıfının meydana gelmekte olduğu acaba iddia edi
lebilir mi? 893 yılında Leon Vl'nın bakanı, Bulgarlarla ti
caret tekelini Selanikli iki tüccara bırakır (72)., Bu olay, 
daha çok bürokrasinin servetler yapıp servetler yıkan bir 
gücü olduğunu gösteriyor; yoksa bu servEıtlerin bir sınıf 
meydana getirmeğe yettiğini değil. 

«992 yılında Venedik, Konstantinopolis'e elçiler gön
deriyor ve Venedik ticaret gemilerinden alınan resimlerda 

, indirim yapılmasını istiyordu. O sıralar bu resim 30 soldi
idi. imparator giriş resmini iki soldiye indireli. Çıkış resmi
nin daha yüksek olmasında bir sakınca yoktu. Çünkü Ve
nedikliler, ülkeye soktukları mallara oranla çok daha yük
te hafif pahada ağır mallar çıkarıyorlardı. Çıkış resmi 15 
soldi olarak kahnca, bundan sonra Venedik gemileri top
lam olarak 17 s·oıdi ödemeye başladı. Buna karşılık Vene
dikliler, ltalya'ya askeri birlikler taşınması halinde, Grek 
hükümetine istediği zaman gemi vermeyi taahhüt etmek 

C71> ANTONIADIS-BIBICOU H. «Recherches sur les ... » 

17.!l lfüEllllm L. •Vlu uL Muı·L...•; ANTONIAUIS-UIUICOU 

«Recherches sur les ... • 

54 



zorunda kaldılar.» (73) Peki, neden Leon VI çağından bir 
yüzyıl sonra, imparatorluk siyasi doruk noktasındayken, bu 
ilk kapitülasyonları imzalamak ihtiyacı duyuldu? Neden 
tüccarlar sınıfı bunu önleyemedi? 

Sonuç olarak, imparatorluk içinde her zaman var olan 
tüccarların, Makedonya Hanedanı döneminin başlarında 
durumları iyiden iyiye düzelmiş olsa bile, kendilerini dev
letin vesayetinden hiç bir zaman kurtaramadıkları ve bu
yüzden ltalyanların rekabetine uzun zaman dayanamadık
ları varsayılabilir. Kendi çıkar paylarını korumak şartıyla 
bu anlaşmayı imzalayan devlet memurlarına gelince, bun
ların «ulusal burjuvazi» yaratmak gibi bir kaygıları yoktu; 
tam tersine yeni filizlenen bir gücü, henüz kabuğunu ya
ramadan boğmak, daha çok işlerine geliyordu. 

C - Toprağa Dayalı Yapıların Evrimi 

Varlığını özellikle elverişli uluslararası şartlara borç
lu olan bu refah, gittikçe artmakta olan büyük toprak sa
hipleri tehlikesini uzun zaman unutturamazdı. Kırsal komü
nün çözülmesi almış başını gidiyordu. Toprakların bir yan
dan bürokratik aristokrasinin, öte yandan zenginleşmiş 
köylülerin ellerinde toplanmasıyla içten ve dıştan sarsılan 
komün, göçlere de karşı ,koymak zorundaydı. Nüfusun art
ması sonunda, toprakların daha küçük parçalara ayrılma
sı, devletin aman vermeyen vergileri. yoksul köylünün 
yerini yurdunu bırakıp kaçmasına yol acıyordu. Çok sayı
da köylünün toprağını terketmesi halinde de, kollektif so
rumluluk dayanılmaz bir yük haline geliyor ve göçler ar
tıyordu. Sonunda vergi yükümlülüğünün komünün diğer 
üyelerine bindirilmesi yerine. terkedilmiş topraklar komün 

(73) HEYD W. «Histoire du commerce ... » 
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arazisinden çıkarıldı. Böylece, 'Khorıon'un (•) yüzölçümü
nün azalması pahasına, yeni bir toprak kategorisi doğdu 
ve durmaksızın geHşti. Bu topraklar büyük ölçüde devlete 
aitti.» (74) 

Demek 'ki, karşımızda üç toprak kategorisi vardır: kır
sal komüne ait topraklar; büyük toprak sahiplerin� ait top
raklar (bunlar hem kırsal komünden ve hem de devlet ara
zisinden koparılmış topraklardı): devlete ait topraklar. Bu 
sonuncu kategoriye giren toprakların bir kısmı da eski ko
mün topraklarıydı. Ama devlet toprakları, elde edilme bi
çimlerinin gereği boştular. Büyük toprak sa'iıiplerinln üzor
lerine geçirdikleri topraklar için de durum aynıydı. Böylece, 
ilerde devletle büyük toprak sahipleri arasındaki müca
delenin temellnl oluşturacak sorun, yani lşgücü soru
nu ortaya çıkmış oldu. «Bizans devlet yetkililerinin vergi 
borçlularını büyük toprak sahiplerinin arazileri üzerinde 
aramak zorunda kalışları bizi, yoksulluk içinde, aşırı ver
gi yükünden iflahı kesilmiş devlet köylülerinin kendiliklerin
den büyük toprak sahiplerinin arazilerine geçtikleri so
nucunu kabule zorluyor. Bu olgu, imparatorluk iktidarı ile 
feodal mülk sahipleri arasındaki çatışmanın başlangıç se
bebini göstermesi açısından büyük önem taşır. Bu büyük 
mücadelenin konusu, sadece küçük mülk sahiplerinin top
rakları değil, onun kadar ve özellikle bu sahiplerin bizzat 
kendileriydi. lşgücünün sağlanması, köylülerin sayılarının 
arttırılması, büyük sahipler için, toprakların ele geçirilme
sinden daha da önemliydi. Büyük toprak sahiplerinin kö
tü emellerine karşı Bizans hükümeti, köylü olsun, asker 
olsun. küçük mülk sahiplerini himaye ederken, hiç de öyle 
imparatorluk fermanlarırnn yazdığı gibi. onların hakları ve 
bağımsızlıkları uğruna mücadele ediyor değildi. Gerçekte 

(74) LEMERLE P. «Esquisse pour ... »
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kendi haklarını; gelirler ve köylü hizmetleri üzerindeki feo
dal senyörlerin elinden koparmaya çalıştıkları haklarını 
koruyordu. Onuncu yüzyıldaki ülke içi mücadele, küçük ve 
büyük toprak sahipleri arasında değil, merkezi iktidar ile 
feodal güçler arasında oldu.» (75) 

Bir kere komünü terkettikten sonra, büyük toprak sa
hipleri ile devlet arasındaki arsızca bir çekişmenin konu
su olup çıkan köylünün, artık eski statüsünde olmadığı 
söylenebilir. ister büyük özel mülkiyete geçmiş, isterse 
devletin terkedilmiş komün arazilerinden elde ettiği top
raklara yerleşmiş olsun, o artık özgür bir köylü değil bir 
parnikostur. Devlete ait değilse sadece «paroikos», dev
lete aitse «paroikos demosiarios» tur (76). Bu «Paroikos 
demosiarioslar devletin köylüleri, hazinenin kolonlarıdır. 
Köy topluluğunun değil, topraklarını işledikleri devletin 
malıdırlar.» (77) 

Dördüncü yüzyıl sistemine bir geri dönüş olan ve Ba
tı'daki serfliğe benzeyen bu toprağa bağımlılık, sertlikle 
aynı kaynaklara dayanır, aynı sebeplerle gelişmiştir; köy
lüyü toprağa bağlamak ve onu bir vergi unsuru olarak 
muhafaza etme ihtiyacı. «Toprağa bağımlılık, Son Çağ Ro
ma İmparatorluk zamanındaki kolon düzeninin vergi ka
rakterini iyice korumuşa benziyor.» (78) 

«Paroikos'un, üstünde yaşadığı toprağın sahibine kar
şı, kira niteliğindeki yükümlülüğünden başka hiç bir hiz
met· borcu yoktur; ondan, ayni olarak mal, savaş salma
ları ve angarya isteyen, (Devlet özel mülkiyetteki toprak
lar üzerindeki bu haklarından mülk sa>tılbl lehine vazgeçti
ğini bildiren bir bağışıklık lütfunda bulunmadıkça) toprak 

C75l OSTROGORSKY G. .Quelques problemes de l'histoire de 
la paysannerie byzantine•, (Bizans Köylülük Tarihinin Ba
zı Sorunları) Brüksel 1965. 

176) OSTROGORSKY G. «Quelques problemes ... »
(77) LEMERLE P. «Esquisse pour ... .
(76) ROUILLARD G. •La vie rurale ... •
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sahibi değil, devletin kendisidir. Bu •bağışıklık, toprağın 
kendisine değil, o topraktan çıkar sağlayana tanınır. Onun 
yararlandığı bu lütuf, devlet karşısında zorunluluklarından 
kurtulan .paroikosların bundan böyle üstlerine düşen bü
tün yükümlülüklerden toprak sahibine karşı sorumlu ol
maları imkônını içerir. 'Layiklere böyle bir bağışıklığın ve 
rilmesı istisnai bir lütuftur.» (79) 

«Parolkoslar, kendi senyörleri{lin arazileri dışında kal
mak şartıyla, ister kendi mülkiyetlerini temsil etsin, ister 
başka bir senyörün toprakları arasında bulunsun, mülk 
edinebilirlerdi. Ortak bir mola sahip olma açısından birbi
rine bağlı bulunan köylü aileleri, farklı senyörlerin uyruk
ları olabiliyorlardı.» (80) 

«Paroikoslar çoğunlukla, senyörün arazisi içindeki is
kôn merkezinde toplanmışlardı. işledikleri ,;;iftler bu mer
kezin çevresinde yer alıyordu. Bu asıl çiftlerden başka, 
köylü aileleri, çok kere yalnız köyden uzak1:a değil, kendi 
senyörünün arazisi dışında kalan ve başka bir büyük top
rak sahibinin senyörlük alanına dahil yerlerde, tarlalara, 
bağlara ve zeytinliklere sahip olabiliyorlardı.» (81) 

«Paroikos zilyedliğin.e ait özel bir olgu da. bu zilyed
liğin miras olarak kalmasıdır. Paroikos'un çift üzerindeki 
zilyedlik ha-kkı gibi, senyöre olan uyrukluğu da babadan 
oğula geçer.» (82) 

Devlet arazisindeki köylülere gelince; paroikos demo
siariosların, işledikleri toprakları terketme hcıkları da, mül
kiyetlerinden serbestçe yararlanmo hakları da sınırlıydı. 
imparatorluk mevzuatı bunlara, topraklarındaki hakların
dan «güçlüler» lehine vazgeçmeyi yasaklıyordu. Ayrıca 

179) ROUILLARD G. «La vie rurale ... •
(BOJ OSTROGORSKY G. «Quelques problemes ... •
IBll OSTROGORSKY G. «Quelques problemes ... •

1821 OSTROCORSKY G . • Quolcıuus prubl6nıos ...•
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imparatorluk iktidarı, onların mülklerinden ve şahısların
dan da dilediği gibi yararlanabiliyordu. Öyleyse, Bizans 
devletinin, feodal senyörlerinin emellerine karşı koruduğu 
köylüler, ·kendi ·köylüleriydi. Gerek· layik, gerekse kiliseye 
bağlı büyük toprak sahipleri güçlerini arttırarak, devletin 
elinden köylülerini ve askerlerini alıp, kendi paroikosları 
haline getirmeye koyuldular. Onuncu yüzyıldaki bunalımın 
temeli, bu noktada yatar.» (83) 

Bizans paroikosuyla batı serti arasındaki, giderek Bi
zans feodalitesiyle batı feodalitesi arasındaki benzerlik ve 
ayrılık noktaları üzerinde çeşitli varsayımlar geliştirildi. 
Bunların hepsi bir yana, kesin gözüyle bakabileceğimiz bir 
gerçek varsa o ·da şudur : «güçlülerin toprağa dönüşü» 
Bizans'ın yıkılmasına kadar her geçen yüzyıl biraz daha 
belirginleşen feodalleşme sürecinin başlangıcını ifade 
eder. Ne var ki, Batı'daki feodal yapılar bir siyasal boş
luktan yararlanarak doğdukları halde, Doğu'dakiler yolla
rını, katı ve kılı kırk yaran bir sistem içinde ,:izmek zorun
da kaldılar. Daha önce, altıncı yüzyıldaki merkezden kop
ma tehlikesini önlemeyi bilmiş olan, hemen hemen bin 
yıllık bir geçmişe sahip yapısıyla, merkezi idare sistemi 
bütün gücüyle diretiyor; dıştan diğer sistemlerin, diğer 
ekonomik oluşumların saldırısına da uğradığı halde, çok 
ağır geriliyordu. Bu yüzden feodalleşme süreci çok yavaş 
gelişiyor; nihayet feodalizmden söz edebileceğimiz bir 
anda da, Bizans İmparatorluğu yerini bir başka imparator
luğa, Osmanlı imparatorluğu'na bırakıyordu. 

Feodalizm hakkındaki tartışma, e�er tanım üzerinde 
anlaşmaya varılmamışsa boşlukta kalır. Artık - ürüne el 
koyma gibi, sıkı sıkıya ekonomik bir kıstastan yola çıkar
sak, aşağı yukarı kapitalizm öncesi bütün oluşumları feo
dalizm başlığı altında toplamak mümkündür. Ama tersine, 

(831 OSTROGORSKY G. «Ouelques problemes ..... 
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feodal hiyerarşi piramidinin bütün siyasal ve sosyal iliş
·kileri iyiden iyiye incelenirse, ayrıntıları gözden kaçırma
mak ve farklılaşma noktalarını belirlemek gerekir.

«Siyasal ilişkiler açısından Bizans, feodalitenin Batı
daki türünden hayli farklıydı. Batının kendine has özelliği
olan iktidarın çok dereceli hiyerarşlk yapısı, benzeri siya
sal ilişkilerin bazı izleri ya da belirtileri Bizans lmparator
luğu'nun son zamanlarında görülse bile, gene de Bizans'a
yabancı olarak kalmıştır. Buna karşılık, sosyo - ekonomi�
ilişkiler acısından Bizans feodalitesi ile Batı feodalitesi
arasında hiç bir özlü fark yoktur.» (84)

D - İktidar Mücadelesi 

Bürokratlarla büyük toprak sahipleri arasındaki iktidar 
mücadelesi bir yüzyıldan fazla sürer. Bu mücadelenin ilk 
belirtileri Makedonya Hanedanının «Vasi - imparatorlar» (*) 
döneminde ortaya çıkar. Nitekim, gelecek yüzyılların bü• 
yük ailelerini meydana getirecek isimlerden ilk olarak söz 
edilmesi bu çağa rastlar. Bu imparatorlardan ilki. kendisi 
de bir askeri mülk sahibinin oğlu olan Romain Lekapenos. 
büyük malikônelerin küçük mülkiyet aleyhine genişleyip 
yayılmasını, bu tehlikeli yayılmayı önlemek ve askeri mülk
lerin bütünlüğünü korumak amacıyla. yasal yoldan tedbir
ler alan ilk hükümdar oldu. Çıkardığı yasada. «küçük mül· 
kiyetin, veroilerin ödenmesinde ve askerlik hizmetinin ye

·rine getirilmesinde büyük yararı vardır. l:::ğer küçük ıııül-
kiyet yok olurs-a, her şey tehlikeye girer.» (85) diye yaz
maktaydı. Fakat ikinci vasi - imparatorla birlikte, Nicep
hore Phocas'ın şahsında, kır aristokrasisi iktidara geldi.

(84) OSTROGORSKY G. «Pour I'histoire.» 

( * ) Ergenlik çağına gelmemiş Makedonya Hanedanı impara
torlarının vasileri olurak tahta çıkan naipler. (Ç.N.l 

IBfıl IUlEllllfü J.. •Viu ot. mort ... • 
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. Bu imparator, Lekopenos'un yasa ve tedbirlerini yeni baş
tan düzenledi ve stratioteslik paylarının değerini üç misli 
arttırarak, orduya alınma işine aristokratik bir nitelik ka

zandırdı (86). Böylece toprak aristokrasisi, Phocas'ın ken

disi de dahil olmak üzere, askeri aristokrasiyle daha o 
zamandan özdeşleşmiş oluyordu. Stratiotes payları· gibi, 
kırsal işgücünün büyük bir kısmının da büyük toprak sa
hiplerinin eline geçişi, onları ordunun teşekkülünün hu

kuki açıdan sorumlusu, gerçekte ise efendisi kıldı. Güçlü 
ailelerin her birinin çevresinde oluşan sahici ordular, el
lerine geçen her fırsatta, daha çok da tahtı ele geçirmek 
için kendi aralarında savaşıyorlardı. Bu askeri potansi
yel, devleti Phocas zamanında başlayıp Basileos il döne
minde doruğuna ulaşan emperyalist bir yayılma siyaseti

ne sürükledi. Bu ilk bakışta zaferlerle dolu ama uzun va
dede yıkım getiren bir savaşlar dizisi oldu. Bulgarlara 
karşı sürdürülen imha savaşları, Balkanların ekonomik ve 
demografik dengesini temelinden sarstı; Ermenilere karşı 
uygulanan benzeri savaş siyaseti ise, Doğu Anadolu'da, 
daha sonraları Doğu'dan gelen Türklerin kolayca ele ge
çirebilecekleri bir boşluk yarattı. 

Uu:;lleus 11, :;ulullorlıılrı L>u uınµeryallst slyasetlurlııl 
sürdürüp daha da yaygınlaştırarak güçlü toprak sahiple
rine saldırdı. Çünkü kendi Makedonya Hanedanının bir 
üyesi ve altın çağını yaşamakta olan bürokratik aristokra
sinin su katılmadık bir evlödıydı. Böylece Romain Lekape
nos zamanından beri gayrı meşru yollarla elde edilmiş 
toprakların büyük bir kısmını geri almayı ve daha önce 
kırsal komün çerçevesinde var olan kollektif sorumluluğu, 
büyük mülk sahipleri için yeniden kurmayı başardı. Kelle 
vergisi ve diğer vergilerini ödemekten aciz yoksulların yü
kümlülükleri, aynı vergi bölgesindeki güçlülerin sırtına bin-

(8(l) BREHIER L. •Vie et mort...» 
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diriliyordu (87). Toprağı ve işgücünü kaybettiğini artık ka
bullenen devlet, elinden geldiği kadar gelirlerini koruma
ya çalışıyordu. 

Ekonomiyi yeniden güçlendirme çabalmına rağmen, 
992'de Venediklilere ilk imtiyazları veren de gene bu im

parator oldu (88). Batı feodalitesi ile Bizans büyük mül

kiyeti arasındaki bir diğer çok önemli fark da, her iki sis

temde şehir ağının oynadığı role dayanır. Batı senyörlük

leri. şehirleşmenin bulunmadığı bir ortamda oluşup, şe
hirler bu sisteme daha sonra aşılanırken, Doğu'da bu iki 

unsur karşılıklı iki kutup halinde bir arada var oldular. 
Senyör malikônesi, şehirli unsurlardan yola çıkarak oluş
muş ve şehirlerle olan sıkı ilişkisini daima sürdürmüştü. 
Çünkü ürünlerin sürümü şehirlerden geçiyordu. «Bizans 
feodal malikônesi bazı ürünlerin sürümünü sağlayabilmek 

amacıyla örgütlenmişti.» (89) Bizans feodal malikônesinin 
Batı'daki gibi bir geri çekilme mevzii değil, kazanılmış zen
ginliklerin emin bir yatırım alanı olması dolayısıyla, bu 
açıklama tarzı akla yatkın geliyor. «Merkezi iktidarın za
yıflaması, hiç şüphesiz buğdayın stoklanmasını ve başken
tin iaşesinin sağlanmasını teminat altına alan kararname
lerin yürürlükten kaldırılması sonucunu doğurmuştu. Mer
kezi idare, bağışıklık ve imtiyazlarla donanmış, ürünlerini, 
bir an önce, Ege ve Marmara denizi kıyılarında serbestçe 
ticaret yapan Venediklilere satmaya çalışan «güçlülerin», 
büyük toprak sahiplerinin. baskısıyla kısıtlamalar ve savaş 

salmaları rejiminden vazgeçmek zorunda kaldı; olayların 

zorlaması içinde, özel kişilerin ticari ilişkilerine müdaha-

187) BREHIER L. • Vie et mort ... •

188) Bk. sayfa 53.
189) FRANCES. E «La feodalite byzantine et la conquete 

turque• !Bizans Feodalitesi ve Türk Fethi), «Studia et

acta orientalia»'den cilt 4, 1962. 
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le edemez duruma düştü.» (90) Yabancı tüccarlara imtiyaz
lar tanıma ihtiyacının ve bürokratik aristokrasinin dene
timi dışında kalan bir dolaşımın doğması, işte bu durumun 
bir sonucuydu. 

«Büyük feodaller, onuncu yüzyıl imparatorlarının kısıt
layıcı yasalarından epey zarar gördükleri halde, sonunda 
kazandılar. Büyük Basileos·un ölümünden sonraki çağda, 
büyük mali·kônelerin hızla arttığını, buna· karşılık askeri ve 
köylü kökenli küçük mülkiyetin çökmeğe başladığını görü
yoruz.» (91) Başından sonuna kadar bütün onblri:ıci yüz
yıl, kır aristokrasisinin direnilmesi imkansız yükselişine 
karşı, bürokrasinin verdiği son mücadeleyi temsil eder. 
1030'a doğru, Romaine Argyros, «allelengyon» u, yani bü
yük toprak sahiplerine düşen kollektif sorumluluğu yürür
lükten kaldırdı (92). Ondan önceki, şehir orta sınıflarından 
gelme imparatorlar (Michael iV sarraf, Michael V kalafat
çıydı) kırsal aristokrasiye karşı koyabilmek için, her sınıf
tan şehir halkına dayanmaya çabolamışlardı. Bu çağda, 
hepsi de aynı tehlikeyle karşı karşıya bulunan memurları, 
tüccarları zanaatkôrları ve asalak halkıyla bütün şehir, 
kıra karşı mücadele etmekteydi. Hükümet ayni vergileri 
nakdi hale getirmeye kalktı: yarattığı tek sonuç. Bulgarla
rın ayaklanması oldu. Doğu sınırlarında askerlik hizmet
lerinin yerine vergi olmak yoluna gitti; bu da ilk Selçuklu 
okınlarını kamçıladı (93). Hükümetin kır aristokrasisine gös
terdiği bu hınç, karşısına aldığı sınıfın en ileri gelen aile
lerinden biri vasıtasıyla, iktidara el koymasına sebep olan 
erken bir tepkiye yol açtı. Ama kır aristokrasisi, bu ikti
darı ancak iki yıl koruyabildi (94). Bürokrasinin yeniden 

(901 BRATIANU G. I. «Etudes byzantines ... • 
(90 OSTROGORSKY G. «Quelques problemes ... • 
(92l BREHIER L. «Vie et mort ... • 
1931 BREHIER L. « Vie et mort ... • 
194) lsaac Komnen 0057-1059)
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kurulan egemenliği, bu kere 1081 yılında iktidara kesin
likle el koyan Komnenler tarafından yerinden alaşağı edi
linceye kadar süren daha yaygın bir anarşiye yol açtı. 

E - Feodallerin İktidarı Ele Geçirişi 

Aleksi Komnen I ile büyük toprak sahipleri iktidarı al
dılar. Bu cümle daha başta çelişkili bir durumu ifade eder. 
Zaferi kazanan bu merkeziyetçi ve güdümlü imparatorluk 
yönetimini ele geçiren, aslında liberal ve merkeziyetçiliğe 
karşı bir eğilimdi. Peki böyle bir eğilim. iktidarı ne yapa
caktı? Nasıl yapacaktı? ilk olamk, daha önce kırsal ce
maat birimine dayanan bu iktidarı, büyük malikône teme
li iizerinde yeniden örgütleyecekti. Büyük malikôneyi hak
lar ve yükümlülükler doğuran bir birim olarak görecekti 
ve ürünlerini pazara sürmeye çalışacaktı : Komnenler za
manında durum :bu oldu. Ondan sonra da merkezden kop
ma eğilimi ağır basacak, merkezi idare, büyük malikône
lerden yabancı pazarlara sürülen mallardan aldığı vergi
lerle yaşamak zorunda kalacaktı. Bu da, Paleologlar çağı
na rastlayacaktır. 

Kırsal büyük malikôneyi imparatorluk yapısıyla bütün
leştiren unsur «pronoia» dır. «Pronoia meslekten askerle
re. miras bırakılamadığı ve başkasına devredilemediğine 
göre, temelli değil de, belli bir zaman için, genel olarak 
hayat boyu toprak verilmesidir.» (95) «Pronoia, en azın
dan başlarda, gösterdiği yararlılıklar karşılığında ve belli 
bazı şartlarla, daha çok hayat boyu bir pronoiarios'a ta
nınan kişisel bir tasarruf hakkıydı. Evriminin ilk aşamasın
da, henüz askeri hizmet mecburiyetine bağlanmamıştı.» 
(96) Eğer bu sistem yalnızca. askerlik hizmetinin ayni ola-

C95l ROUILLARD G. «La vie rurale ... » 

C96l OSTROGORSKY G. «Pour l'histoire ... • 
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rak ödenmesi alışkanlığının devamından başka bir şey de
ğilse, Karolenjlerin beneficium'una (*) benzeyen bu yan

larıyla, feodal örgütlenmenin de temelidir. 
«Savaş sırasında orduya asker gönderme yükümlülü

ğünü üstlenmek şartıyla, üzerindeki temel mallar ve pa
roikoslarla birlikte köyler pronoiariosa bırakılıyor ve bu 
maksatla kendisine imparatorun özel fermanı veriliyordu. 
Böylece devletin haklarının bir kısmından kendisi adına 
vazgeçmiş olduğu pronoiarios, kendine verilen mülkün ge
lirlerinden yararlanıyor, bu topraklar üzerine yerleşmiş 
olan paroikosların yükümlü oldukları vergileri de kendi adı
na topluyordu. Pronoia miras olarak kalabilen bir mülki
yet biçimi değildi. Tasarruf edenin ölümünden sonra dev
lete rücu ediyor, daha sonra da bir başkasına veriliyordu. 
Bir pronoiarios'a verilen paroikos toprakları devletin malı 
olarak kalır. Pronoiarios mülk sahibi değil, sadece �endi
sine pronoia olarak verilmiş olan toprağın zilyedidir; onu 
kendi lehine gerçek bir mülkiyet haline getirme hakkı yok
tur, pronola olarak verilmiş toprağın mülkiyet ve sınırsız 
tasarruf hakkı devlette kalır.» (97) 

Toprakları özel mülkiyete geçirmenin meşru temeli 
konulduktan sonra, büyük mülk sahiplerinin imparatorluğu 
kendi aralarında paylaşmalarına hiç bir engel kalmamış
tı. «İmparatorluk bağışları, layik büyük mülk sahiplerine 
vergi bağışıklıkları ihsan edilmesinden -Bizans'ın yük
selme çağından sonra aşağı yukarı tamamen terkedilen, 
ama onbirinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren sistemin 
bir gereği olarak yeniden ortaya çıkan uygulama- başla
yıp, 'kharistikia' sistemine kadar gidiyordu. Bu sistem, 
manastır ve manastır mülklerinin, bunları yönetmek yü-

C * ) Karolenjlerin toprak rejiminde, miras hakkından yoksun 
bir fief türü. CÇ.N.> 

(971 OSTROGORSKY G. «Pour I'histoire ... • 
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kümlülüğünü üstlenmek, buna karşılık da gelirlerinden ya
rarlanmak, kaydıyla. genel olarak layik kişilere verilmesi
ne dayanıyordu. Hazine gelirlerinin, herhangi bir şarta bağ
lanmaksızın imparatorun dostu, maiyeti ya da hısımı olan 
özel kişilere tahsis edilmesi, büyük mülkiyetin artması sü
recinin bir başka aşamasıdır. Nihayet mülklerin tam mül
kiyeti ve miras hakkıyla birlikte layiklere bırakılması, hat
ta müstahkem iskôn merkezlerinin bunlara armağan edil
mesi, onbirinci yüzyılın son otuz yılında sık sık rastlanan 
olaylardandı. Bu mülkler, genellikle toprağın bütün ürün
leri, çift sürme takımları ve üstlerinde yaşayan paroikos
larla birlikte ihsan ediliyordu. Artık büyük toprak sahiple
rinin mülklerinin artmasına ve yeni bir toprak aristokrasi
sinin doğmasına elverişli biçimler kadar, bağımlı köylü yı
ğınlarının çoğalmasına ve feodal türde ekonomik lllşklle
rin yerleşip yaygınlaşmasına doğru yol alan aşamalar da 
söz konusudur.» (98) 

Mülklerin böylece dağıtılması, hüküm süren aileye 
sadık bir uyruklar kitlesini yaratma kaygısırn, her feodal 
toplum oluşmasının temelinde yatan bu kaygıyı doğurdu. 
«Aristokrasi saflarından gelmiş, geleneksel krallık ailesine 
karşı uzun mücadelelerden sonra iktidara yükselmiş, im
paratorluk ailesinin (Karolenj ailesi) ilk temsilcileri, çevre
lerine kendilerine sadık askeri birlikler toplayarak ve hü
kümdarlıklarını diğer şeflere de kabul ettirerek kendileri
ni giderek halkın efendisi kılmışlardı. Doruğa tırmandık
tan sonra da, onların bu bağlara olağan gözüyle bakma
larına niye şaşmalı?» (99) «Toprakların dağıtılması sonun-

l98) ANTONIADIS-BIBICOU H. «Villages desert.es et histoire 
economique XI e-XVII e siecles• lll. Yüzyıldan Onyedinci 
Yüzyıla Kadar Terkedilmiş Köyler ve Ekonomi Tarihil 
Paris 1965. 

(99) Karolenj}erle ilgili bölüm; zikreden BLOCH M. «La
societe feodale».
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da mülk edinenler, ilk başta, şüphesiz imparatorluk aile
sinin üyeleriydi. Ama bunlar çoğu zaman, Basileus'ların 
(imparatorlar), kendi tahtlarına bağlamayı cırzuladıkları ya 
da yararlıklarını ödüllendirmek için toprak bağışında bu
lundukları savaşçılardı. imparatorun hazine topraklarından 
ayırarak bir özel kişiye tahsis ettiği mülkün, tasarruf eden
den geri alınıp tekrar hazineye geçtiği de olur. Ama daha 
sonra bu topraklar yeni bir gözdeye tahsis edilir.» (100) 

Bir büyük mülk sahihi olarak imparator, etrafına bol 
bol toprak ve ihsan dağıtsa bile, aynı zam�mda Roma im
paratorluğunun sürekliliğini şahsında temsil eden biri ola
rak da, merkezden kopma hareketlerine gı:3m vurmak ve 
devlet kaynaklarını denetim altında tutmcık zorundaydı. 
«Bu yüzden Aleksis l<omnen zamanında, kırlardaki büyük 
mülkiyet haklarının senetlere bağlanması yoluna gidildi» 
(101) «Devlet, özel kişilere ait toprakları yeniden ele ala
rak her mülkün toplam yüzölçümü ile o mülke düşen top
lam vergi arasındaki oranı herkese eşit hale getiren bir
sistemin uygulamasına girişti. Görevli memurlorın sayım
işlemleri sırasında, 'fazla' lığına karar verilen topraklar, bu
'fazla' üzerindeki paroikoslarla birlikte hazineye devredil
di. Böylece, bu topraklara yerleşmiş olan paroikoslar.
kendiliğinden hazinenin malı oluyorlardı.» (102) Son t_ah
lilde, iki güç arasında ezilen, her zaman olduğu gibi paro
ikos haline gelmiş eski özgür köylüydü. Tahsildarların ta
mahkôrlığı, onu her zamankinden daha fazla tehdit etmek
teydi. «Mülk sahipleri topraklarını ileri gelfmlere satıyor
lardı. Hatta bütün bir köy halkının, malını mülkünü bıra
kıp gitmek gibi yürekler acısı bir durumla karşı karşıya
kalcJıöı hile oluyordu. Daha sonra bu mal nıülko, birkaç

(100) ROUILLARD G. «La vie rurale ... •

Uoı> ROUILLARD G. «La vie rurale ... •

(102) ROUILLARD G. «La vie rurale ...•
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manastır yararına devlet sahip çıkıyordu.» (103) «Vergi
lerini ödeyemeyecek duruma düşen köylülere -küçük 
mülk sahipleri veya kiracılar- çok kere kaçmaktan baş
ka yol kalmıyordu. Bu, onlar için ilk akla gelen, kolay ama 
çoğu zaman geçici bir çözüm yoluydu. Öyle sanıyoruz ki, 
bunların ancak pek azı bir şehre yerleşiyor ya da işi ser
seriliğe vuruyordu. Onları daha çok, yeni bir efendinin ma
likanesine yerleşmiş olarak görüyoruz. Bu da, muhteme
len, bazı büyük malikanelerin bu köylüler için hem daha 
iyi hayat şartları sunması, hem de alacaklılarına karşı bir 
sığınak meydana getirmesi yüzünden oluyordu. Yeni efen
disi, is.ter hazine görevlileri ve diğer memurların arazisi
ne girmelerini yasaklayan büyük bir imtiyazdan yararlan
dığı, isterse paroikoslarının sayısını arttırma yolunda örnl 
bir izin elde ettiği için olsun. yeterince güçlü olduğu sü
rece, kaçak köylü onun toprakları üzerinde kalmağa de
vam edecektir.» (104) 

«Böylece, köylülerin toprağa bağlanması ve köylü nü
fusun oldukça önemli akışkanlığı birlikte varolmakla kal
mıyor, üstelik giderek yoğunlaşıyordu: hem tüketim mal
larının, hem de işgücünün eksik olduğu daha az refah dö
nemlerinde bile Devlet, zaruri maddelerin üretimini ve ver
gileri teminat altına alabilmek için köylüleri toprağa bağ
lamaya çalışıyordu. Büyük mülk sahipleri söz konusu ken
di paroikosları olunca, toprağa bağlılık ilkesini kabul edi
yor ve paroikosları kaçacak olursa, geri getirtmek için 
bu ilkeyi ileri sürüyorlardı. Ama öbür yandan paroikoslan
nın sayısını başkalarının aleyhine olarak arttırmak için de 
ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Vergiler, resim
ler, angaryalar kadar, toprağa bağlılığın içerdiği bütün kül
fetlerin ağırlığı altında ezilen bağımlı köylünün gösterdiği 

(103) ROUILLARD G. «La vie rurale ... »

Cl04l ANTONIADIS-BIBICOU H. «Villages desertes ... »
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tek tepki, çok kere nereye olduğunu bile bilmeden kaç
maktan ibaretti. Toprağa bağlılık biçimleri ne kadar sert
leşirse, kırları bırakıp kaçma da o kadar artıyordu.» (105) 

Yukardaki bölümler, köylülerin geçirdiği değişiklikler 
kadar, Devletin üstünlük hakkını koruma ve düzenleyici 
rolünü sonuna kadar sürdürme iradesini de gösterir. Şa
şırtıcı olan, Devletin bu iradesi değil, ona işlerlik kazandır.
madaki yeteneğidir. Her şeye rağmen güçlü kalmasını bi
len merkezi bir iktidarın bu melekesi, imparatorluğun feo
dalleşme sürecini geciktirecek biçimde işledi (106). 

BATiNiN İLK SÖMÜRGECiLiK 

HAREKETLERİ 

1 -· İTALYAN SİTELERİNİN 

DOĞUDAKİ ROLÜ 

Aleks-is 1, daha tahta çıkar çıkmaz, Normanlara karşı 
Venediklilerden yardım istemek zorunda kaldı. Durazzo'
da Normanlara karşı kazandıkları zafer, Venediklilerin baş
ka imtiyazlar elde etmelerine yol açtı. Bunların en önem
lisi Venedikli tüccarlara ülkenin her yanında, gümrük, 
maliye ve liman memurlarından çekinmeden mal satmak 
ve mal satınalmak hususunda tanınan haktı; bu görevli
lerin onlara ait malları muayene etmeleri ve devlet adına 
bir vergi talep etmeleri yasaklanmıştı (107). Bu olayın, bi
ri ekonomik, diğeri de stratejik alanda, iki ayrı anlamı var
dır. İlk olarak, büyük malikônelerin ürettikleri malların sü
ı ıiıııilııii t><l!.)lcııııul, uuıoklyuıdıı. « l(oıı 11101 ıluı lı ı Lll luı 1, lllıu ·
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lôt VP ihracatı kolaylaştırarak, ltaıyan tüccarları Kadar Bi
zans feodal unsurlarını da kayıran ticaret anlaşmaları için 
gerekli şartlan yarattı.» (108) le pazar gibi, Bizanlı tüc
carın da Devlet denetimi altında bulunması, serbest tica
ret için, ltalyan tüccarına baş vurmaktan başka çıkar yol 
bırakmıyordu. 

Öte yandan, feodalleşme süreci, gelir kaynaklarını 
kendine çekerek. Devletin bir ordu besleme imkônını orta
dan kaldırıyordu. Bu ordunun yerini pronoia çerçevesi için
deki feodal güçler alıyordu. Ama bu durum, hiç olmazsa 
o çağda merkezi iktidara bağlı, bu yüzden de düşmana
karşı kullanılamayacak kadar güçsüz kalmış olan deniz
kuvvetleri için aynı değildi. imparator işte bu yüzden diğer
vasallerinden, yani ltalyan Cumhuriyetlerinden. karşılığın
da imtiyazlar vererek yardım istemek zorunda kaldı. hal
yan siteleri, biri ekonomik diğeri askeri alanda oynadık
ları bu iki yanlı rolle, Akdeniz ticaretinin tekelini ele ge
çirmeyi başardılar. Aynı zamanda hem ticari hem de as
keri nitelikte olan bu güçlü deniz ordusundan ltalyanlar,
Doğu'ya ilk yerleşmelerinin hemen ardından gelen büyük
kargaşalıkta, yani Haçlı Seferlerinde, ustalıkla yararlana
caklardır. «Farklı mertebelerden prenslerin baş çektiği bü
yük Haclı Seferlerinde şehirli burjuvalar kalabalığın için
de kayboldular. Fakat. karadan giden büyük orduların ya
nı sıra irili ufaklı birçok donanma da Suriye'ye doğru yel
ken açmıştı. insan gücü, teçhizat ikmaHni ltalyan limanla
rında yapmış olan bu donanmalar, haclı ordularına, kend;
önderlerinin emrinde, kendi hesaplarına hareket eden şe
hirli burjuvalardan kurulu birlikler taşıyorlardı. Burjuvazi
işte bu yolla, askeri olaylar içinde önemli bir yer kazandı
ve gösterdiği yararlıkların büyüklüğüyle oranlı kazançlar

· elde etmek hakkı da buradan doğdu. Haçlı Seferleri sıra-

Cıosı FRANCES E. «La disparition ... • 
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sında burjuva unsurunu, özellikle üç şehir, yani üc cum
huriyet, Venedik, Cenova ve Piza temsil ediyordu. 

«ltalyan donanmalarının desteği olmasaydı, Latinler 
fethettikleri yerleri asla koruyamazlardı. Zaten, Latin dev
letlerinin hükümdarları da İtalyan donanmalarının göster
diği yararlıkların önemini hiç de görmezden gelmemişler 
ve minnet borçlarını. verdikleri bir sürü imtiyazlarla öde
meyi bilmişlerdi. öte yandan, prenslerin kendi yardımları
na duydukları ihtiyacı iyice kavramış olan İtalyan deniz 
güçlerine gelince, bir yeri ele geçirmeden önce, göster
dikleri desteğin mükôfatı olarak, şehirlerin içinde olduğu 
kadar dolaylarında da bazı mülkiyetlerin ve hakların ken
dilerine verilmesi şartını koşmaktan hiç geri kalmıyorlardı. 
Böylece ltalyan burjuvalarından oluşan ve hepsi de Doğu 
ticaretinin şu veya bu ölçüde merkezleri haline gelecek 
olan sömürgelerin büyük bir kısmı ortaya çıktı.» (109) 

Demek ki, Haçlı Seferleriyle birlikte burjuvazi, ltalyan 
burjuvalarının bileklerinin hakkıyla, Doğu'ga ele geçen yer
ler arasında aslan payını kendine ayırmoyı becermiş, 
siyaset alanında da varlığını kabul ettirmiş oldu. Bu dö
nemde Doğu'daki ilk 'acenta'ların doğuşuna, dolayısıyla, 
Batı Avrupa'nın Orta Doğu üzerindeki, her şeyi peşinden 
getirecek olan üstünlüğünün başlamasına tanık oluyoruz. 
Aynı zamanda burjuvazinin bu «ilk savaşı». «Suriye'ye yer
leşen tüccar ulusların mallarını, haklarını ve özgürlükle
rini savunmak için ülkedeki krallarla, layi'k ya da kiliseye 
bağlı yüksek makam sahipleriyle sürekli mücadele halin
de olduklarını» (110) düşünürsek, doğal olarak onun feodal 
aristokrasiye karşı vereceği kavgaların do başlangıcını 
llmlu odur. 

Haçlı Seferleri bir hayali de yıktı attı : İtalyan sitele-
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rinin Bizans'ın iradesine boyun eğmiş vasaller olduğu ha
yaliydi bu. Önce Cenova ve Piza gibi, geçmişte Bizans'la 
ilişkisi olmayan yeni güçler ortaya cıktı. Sonra da eski va
saller, bir başka çağdan kalmış bağları umursamadan, ses
siz sedasız kendi çıkarlarının peşinden gider oldular. Za
ten katoliklikle ortodoksluk arasında 1054'te patlak veren 
büyük mezhep ayrılığı aslında, iki e·konomi arasındaki ko
puşmanın o çağa has bir biçim içinde açığa, vurulmasıydı. 
Bu tatsız sürprizle birHkte Bizanslılar, onun kadar tatsız 
başka bir gerçeğin de farkına varabildiler. Ansızın düş
manları haline gelen «Latinler» in, Bizans ekonomisinin 
çarklarıyla bütüneşmeleri · hiç de eskisinden az değildi. O 
zaman Bizans Devleti, ltalyan sitelerine karşı geleneksel 
diplomasi kurnazlıklarını. onları birbirine karşı kullanarak 
uygulamaya kalktı. Ama bu tedbir, kôh ona, kôh öbürüne 
verdiği imtiyazlar yığınını çoğaltmaktan ve Bizans ekono
misinin köleleşmesini iyice hızlandırmoktan başka işe ya
ramadı. 

il - İMPARATORLUĞUN 
EKONOMİK YÖNDEN 
BOYUN EĞİŞİ 

Normanlara karşı Bizans'a yardım etmeleri için Ve
nediklilere imtiyazlar veren Aleksis Komnen, bu kere de 
Venediklilerin desteğini kazanmış olan aynı Normanlara 
karşı Pizalıların tarafsızlığını sağlamanın yollarını aramak
tadır. Bunun getirdiği sonuç şu olur: Piza'dan gelen mal
lar serbestçe Bizans'a sokulabilecek ve bütün imparator
luk toprakları üstünde satışa sunulabilecektir. Pizalılar al
tın ve gümüş ithalôtında vergiden bağışık olacaklar; diğer 
malların ithalôtında % 4'1ük bir vergi ödeyecekler; İmpa
ratorluk sınırları içinde satın alıp bir yerden başka bir ye
re taşıdıkları mallar icin de, yerli tüccarlarla aynı vergiye 
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taıbi olacaklardır. Kendilerine Konstantinopolis'de bir rıh
tım ile, oturmaları için evlerin, malları için ambarların bu
lunduğu uygun bir mahalle tahsis edilecektir. Pizalılara, 
imparatorluk sınırları içinde, eskiden beri gidip geldikle
ri bütün şehir ve adalarda da, buna benzer yerler sağla
nacaktır.» (111) 

Aktardığımız bu bölüm aslında, daha sonra «kapitü
lasyonlar» adı verilen ve imparatorluğun batılılar tarafın
uurı ::;öıııüryuluı;;llrllıııu::;lııuuıı ll.mıut oluıı oluyııı ilk lluLlu· 
sidir. Jean il tahta çıktığında, Venediklilerin imtiyazlarını 
yenilemeyi. reddedince. onlar da Rodos ve Sakız'ı yağma
ladılar. imparatorluk Venedik donanmasının gücü önünde 
baş eğerek, imtiyazları yeniden tanımak zorunda kaldı. 
Manuel I zamanında, aynı ondokuzuncu yüzyılın Osmanlı 
imparatorluğu gibi, batılılaşmak arzusuna kapılan İmpa
ratorluk, Venedikli tüccarların Konstantinopolis'te sahip 
oldukları mülklerin sayısını arttırdı ve onlara yeni satın 
alma serbestlikleri tanıdı. «Yeni İmparatorun verdiği ih
sanlardan memnun Venedikliler, Grek imparatorluğuna git
gide daha fazla yerleşmeye başladılar. Zengin olma duy
gusunun doha da arttırdığı bir azametle, her Allahın gü
nü Grekleri şaşkına çeviren işler yapmaya başladılar. Bun
ların sık sık buyrukları ve kararnameleri umursamaz hal
leri. hükümranlık haklarına titiz bir şekilde bağlı olan im
paratoru gücendirir oldu.» (112) Bizans ekonomisinin bu 
vesayet altında oluşu, büyük toprak sahiplerinin emelleri
ne tamamen uygun gelse bile. zaten Latinlerle sürekli iliş
kide olan şehir halkında şiddetli tepkiler uyandırmaktan 
geri kalmıyordu. İtalyan akınından en çok şehirlerdeki fa
aliyetler ve buraların iaşesini saglaına işi etki görüyordu. 
Devlet de İtalyanların bu güçlerinden endişelenmeye baş-
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lamıştı. Ama yapabildiği sadece. onlara karşı kaba ve kı
sa vadeli tedbirler almaktı. Bunlarsa. durumu daha. da kö
tüleştirmekten başka bir işe yaramıyordu. 1171'de bütün 
Venediklilerin tutuklanması, mallarına ve gı}milerine am
bargo konulması hakkında alınan karar, bunların Sicilya 
kralıyla ittifak kurmaları üzerine, 1175 yılındcı zorunlu ola
rak kaldırıldı. ·Konstantinopolis halkının, dini taassupla da 
beslenen kininin taşkınlaşması 1182 Latin katliamını ge
tirdi. Ama hemen ardından imparatorluğa cıit bütün kıyı
lar boyunca girişilen misilleme hareketleriyle öcü alınan 
bu katliamın ayrıca, 1185'te lsaac Ange tarafından bütün 
menkul ve gayrı menkul malların geri verilmesi ve zarar 
ziyanın ödenmesiyle telôfisl yoluna gidildi(113). 

UI - İMPARATORLUĞUN 
SİY ASAL OLARAK 
BOYUN EĞİŞİ 

Venedikliler artık duruma hepten elkoyma gereği,ıi 
duymaktaydılar. Her sömürgeci güç gibi onlar da, bundan 
böyle sadece işlenmiş madde tüccarlığı rolüyle yetinmek 
istemiyor; mal dolaşımını denetleme aşamasından üretim 
araçlarını denetleme aşamasına geçmek emelini besliyor
lardı. ilk adım, 1198'de atıldı; Venedikliler ellerinde bulun
durduklurı eski irnparuloru ımrbest bırukrrı(!k lolıdldlylo, 
«ister içerde üretilmiş, isterse dışardan ith<ll edilmiş ve 
hangi yolla taşınmış olursa olsun» kendilerine ait bütün 
mallar için vergi bağışıklığı koparmayı başardılar. Bu, Ve
nediklilerin o çağda İmparatorluk sınırları içinde ithalôt 
ve ihracat yapabilmeleri, mal alıp satabilmeleri ve hatta 
üretebilmeleri demekti. Fakat bu da yeterli değildi. Baş
lıca üretim araçlarına, toprağa ve insana kadar her şeyi 
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denetim altına almak gerekiyordu. Dış ticaretle uyum için
de bulunan büyük malikône sistemi, mükemmel bir biçim
de, ama kısmen büyük Bizans ailelerinin çrkarları doğrul
tusunda işliyordu. Bu ailelerin yerine batılı «kolon» lan 
yerleştirmek bir zorunluluktu. Dördüncü Haçlı Seferinin 
amacı işte bu oldu. 

Bizans topraklarının önemli bir parçasının fethi, mer-· 
kezi idarenin yıkılmasıyla, feodalleşme sürecinin hızlan
rncrnı dışındu tııc bir önornll yupı ı.Jo{jlşlkllölrıo yol uçnıudı. 
Ele geçirilen topraklar üzerinde mahalli senyörlerin yerini 
Batılı senyörler alırken, ülkenin geri kalan bölgelerinde, 
devletin vesayetinden •kurtulmuş Bizanslı güçlüler de feo
dal senyörler olarak ortaya çıktılar. Venediğe gelince, 
«onun istediği, Konstantinopolis tahtı üstünde kendisine 
imtiyazlar. büyük depolar, deniz üsleri, kısacası daha son
raki Türk yönetimi sırasında kapitülasyon adıyla anılacak 
ne varsa hepsini bağışlayan, ülkeyi keyfince sömürebilme 
imkanını veren kukla bir imparator görmekti.» (114) Vene
dik amacına tamamen ulaşarak, «kendi tüccarları lehine 
temel antlaşmada yer alan mutlak bir serbestlik sağladı; 
bu serbestlik yalnız doğrudan doğruya kendinin, ya da 
kendi ulusundan olanların ve vasallarının yönettiği ülkeler 
için değil, bütün Latin imparatorluğu için geçerliydi. Buna 
karşılık yeni rejim, Cenovalılarn ve Pizalılara, ancak eski
den Grek imparatorlarından elde etmiş oldu�ları imtiyaz
ları ve gümrük indirimlerini sağlıyordu.» (115) Böylece ke
sin sömürgeleştirme tamamlanmış ve artık - ürünün bütü
nü Batılıların eline geçmiş oldu. 

Bizanslıların ellerinde kalan topraklarının çoğunda, fe
odal yapılar hem komşuları hem düşmanları olan Latinler-
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dekine benzer bir şekilde, insanla insan arasındaki ilişki
lerin bütün sosyal yapılarıyla birlikte evrimleşirken; Ana
doluya çekilmiş olan merkezi idare, imparatorluğun meş
ruiyetini ve sürekliliğini temsil etmeye çalışıyordu. Geçici 
bir restorasyonu sağlayan işte bu kesimdi. Dirençli kırsal 
cemaat geleneğinin Latinlere ve işbirlikçi Bizans feodali
tesine karşı, halk desteğinin temelini meydana getirdiği 
topraklara çekilmiş ve bu işbirlikçi feodalitenin baskıların
dan büyük çapta kendini kurtarmış olan bürokrasi, impa
ratorluğu yeniden diriltmeyi deneyebildi. lznik imparatoru 
Jean Vatatzes tarım ve yerli dokuma sanayiini yeniden 
canlandırmak için caba harcıyor ve akrites düzenini yeni
den kuruyordu ( 116). Bu arada Selçuklularla ticari ilişki
lerin verdiği cesaretle, Latinlerin ticari tekelinden kurtul
ma teşebbüslerine girişildi, Ne var ki, ltalyanların mutlak 
üstünlüğünden kurtulmanın zamanı çoktan geçmişti ve za
ten daha sonra göreceğimiz gibi, Selçuklu ticareti de La
tin etkisi altına girmişti. Theodore Lascaris, Venedikli tüc
carlara, yani düşmanlarının en koyusuna, içeri sokmak is
tedikleri bütün mallarla ülkeye girebilme gibi, her türlü 
gümrük muayenesinden, vergi ve resimden bağışık olma 
hakkını da tanıyordu. Oysa imparatorluğun bizzat kendi 
uyruklarının Konstantinopolis'te ve Latin imparatorluğunun 
başka yerlerinde, her zamanki vergilerini ödeme zoı:unlu
lııöıı rlovam odiyorchı (117). llıı şnrtlnr nltıncicı, bcıöımsızlık 
son derece nispiydi. 

iV -· İMPARATORLUĞUN YIKILIŞI 

lznik imparatoru, Konstantinopolis'i ve eski impara
torluk topraklarından bir kısmını geri almayı başardı. Ama 

il ıoı nımı IIEll. ı.. -Vio ol. nıort ... • 

(l17l HEYD, W. •Histoire du commerce ... » 
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onlarla birlikte, «boşver» ci bir yarım yüzyılın daha da 
beter ettiği bütün eski kötülükleri de devralmış oldu. Bu 
restorasyon, feodallzmln kendini kabul ettirdiği ve aynı 
zamanda Türk fethi tarafından ortadan kaldırıldığı çağı 
kapsar. «Michael VIII Paleolog'un tahta çıkışı, Bizans yük
sek aristokrasisinin zaferini gösterir. Paleologların hüküm
ranlığı sırasında git gide ilerleyen feodalleşme süreciyle, 
aynı zamanda, Bizans devletinin içte ve dışta zayıfaması 
sürecini de izleyebiliriz.» (118) 

«Köylerden kaçmanın doruk noktası olan ondördüncü 
yüzyıl, aynı şekilde köylülerin bağımlılık ilişkilerinin de en 
son noktasına varması demek, oldu. Başlangıcı onbirinci 
yüzyıla kadar uzanan bu süreç, diğer gelişmelerle birlik
te ( . .. ). ülkedeki bölgelerin baştan aşağı, imparatorluk ai
lesi mensuplarının hasları (*) haline geldiği durumların iyi
ce artmasıyla tamamlanır. Türkler bile, Bizans senyörle
rini, yoksullara ve paroikoslara reva gördükeri davranış
larından dolayı kınıyorlardı.» (119) 

«Pronoia uygulaması sürüp gidiyor ve aynı zamanda 
manastırlar arazilerini durmadan çoğaltıyorlardı. Pronoia' 
don yararlananlar. önceleri belli bir zaman için verilen top
rakların sonunda miras hakkını elde etmeyi başardılar.» 
(120) «Şüphesiz, pronoianın babadan oğula kalan aile has
larına dönüşümü, daha ondördüncü yüzyılda sık sık rast
lanan, hatta bir ölçüde adet haline gelmiş· bir olaydı. An
cak, miras hakkı olan gerçek mülk sahibinden farklı ola
rak pronoiarios, pronoiası miras hakkını içeren bir tasar
ruf durumuna girdikten sonra bile, mülkünü satmak, hibe

<ıısl OSTROGORSKY G. «Pour l'histoire ... • 
(*) Fransızca metinde Apanage: Hükümdarların büyük oğulla

rına ya da erkek kardeşlerine hayat boyu verdikleri ve 
bunların ölümünden sonra tekrar hazineye kalan toprak 
parçalan. (Ç.NJ 

(Ug) ANTONIADIS-BIBICOU H. « Villages desertes ..... 
cı20> ROUILLARD G. «La vie rurale ... • 
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etmek, çeyiz olarak vermek, manastır veya kiliseye bağış
lamak, pronoiaros, sıfatıyla onun yerine geçmeye mukte
dir mirasçılardan başka birine vasiyet etmek gibi haklara 
sahip değildi.» (121) Bütün bunlar, devletin hôlô müdahale 
gücünü koruduğunu ve pronoia sisteminin, Avrupadaki do

kuzuncu yüzyıl pre - feodal beneficium'unu onbirinci yüz

yıl feodal fief'lnden ayıran yolu katetmedlğlni gösteriyor

du. Ayrıca, «ister güçlü bir büyük toprak sahibi, isterse 

en aşağı sınıftan bir paroikos olsun, herkes kesin olarak 

ancak memurlar tarafından temsil edilen basileus'a bağ
lı birer imparatorluk yurttaşı olarak yaşıyordu.» (122) Dev
let, çok kere nazariyatta da kalsa, üstünlük haklarını mu
hafaza ediyordu. Devletin •bu üstünlüğü, fiili iktidarından 
çok, bin yılı aşan bir zamandan beri impamtorun şahsın
da ifadesini bulan mutlak bir iktidar olarak kutsallaştı
rılmasından ileri geliyordu. Ondördüncü yüzyıl başlarında, 

Patrik, Andronik ll'ye şöyle yazıyordu: «Bu afetle (o çağ
da ortalığı kasıp kavuran yiyecek malları istifçiliğinden 

söz ediyor) mücadelede çareyi, bir memur, bir papaz ve

ya bir din adamı değil, muhteşem ve kutsal majesteleri 

bulacaktır.» (123) 
Devletin müdaıhale gücü, pronolarloslarla manastırla

rın ardı arkası gelmeyen mücadelesi sırasmda, pronoia 
mülklerinin içedilmesine karşı durmak amacıyla harcadığı 
çuhulurdu du kurıdlııl gfüllurlr. <ıOrıdörcHhıcü yULyılııı ikin

ci çeyreğinden itibaren manastır mallarından, pronoiaya 
dönüştürülmek amacıyla yararlanıldığı durumlara tanık ol

maktayız. Bu çağda manastırlar, tasarruflarındaki mülkle

rin yarısını, pronoialar lehine kaybetmişlerdi.» (124) 
Fakat devletin bu müdahalesi çoğu kere feodal uy-

C12ll OSTROGORSKY G. «Pour l'histoire ... » 
<122> ROUILLARD G. «La vle rurale ... •
Cl23l Zikreden: BRATIANU G.I. «Etudes byzantines ... »

Cl24l OSTROGORSKY G. «Pour l'histoire ... »
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ruklarının yararına işliyordu. Böyle olunca, Michaeı vırı 
Paleolog, akriteslerin Doğu sınırındaki topraklarını kamu
laştırmış, bu da Türklerin önüne geçilmez ilerleyişine hız 
vermiş oldu (125). Felaketli sonuçlar doğuran bir başka 
ittifak da 1262'de Cenovalılarla imzalanan Nympheon ant
laşmasıdır. Konstantinopolis ve Bizans İmparatorluğunda 
Venediklilerin yerini Cenovalıların almasını amaç edinen 
bu ittifak (126) gerçekte, Cenova'nın himayesinin kabul 
edilmesi demek oldu. «Venediklilerln ekonomik tekeli ye
rine Cenovalıların ekonomik tekelini getiren bu antlaşma, 
Bizans'ın alın yazısı üstüne çöken ağır bir yük olup çıka
caktır.» (127) 

«Nympheon antlaşmasının ardından, önce Cenovalı
ların, daha sonra da Venediklilerin Karadeniz havzasının 
tarımsal bölgelerine sızmaları, ticari amaçlı üretim üzeri
ne temellendirilmiş feodal Bizans ekonomisine ağır bir 
darbe indirdi. Cenovalılarla Venedikliler, daha önce elde 
ettikleri imtiyazlardan, yararlanarak, mahalli feodal üretim
le rekabete giriştiler.» (128) «Venediklilerin ve Cenovalıla
rın gümrük vergilerinden tam bağışıklıkları vardı, Pizalılar 
ise Konstantinopolis ve Pera'da (•) ithalôt ve ihracatta. 
malların değeri üzerinden % 2'1ik bir vergi ödüyorlardı. 
Floransalılar, Provancialılar, Ankonalılar, Sicilyalılar ve di
ğer yabancılar da bu % 2'11k vergiye tabiydiler; yalnız bun
lar daha girişte hem ithalat. hem ihracat vergisini bir ara-

(125) ARNAKIS G. 0Byzantium's Anatolian Provinces during
the reign of Michel Paleologus•, IMihail Paleolog'un Sal
tanatı Boyunca Anadolu'da Bizans Eyaletleri! cActes du

XII eme Congres international d'Etuder. Byzantines•
IEtudes Byzantines'in 12. Uluslararası Kongresine ait
Belgeleri Belgrad 1964.

Cl26) HEYD W. •Histolre du commerce ... • 
Cl271 BREHIER L. • Vie et mort ... • 

Cl28) FRANCES E. cLa feodalite byzantine ... • 

(*) Konstantinopolis'te Cenovalıların oturduğu semt; Beyoğlu'
nun eski adı. CÇ.N.l 
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da ödemek zorundaydılar. Venedikliler pahalılık olmadık
ça ve fiyat belli bir haddi aşmadıkça buğday ihraç edebi
lirlerdi. Venediklilere kısıntısız tanınmış bir başka hak da, 
istedikleri meslekte çalışabilmeleri hakkıydı» (129) «Yuna
nistan zeytin ve bağcılıkta çok zengin olduğu halde, Kons
tantinopolis'te ve hele Pera'da ltalya zeytinyağı ve her 
çeşit ltalyan şarabı satılmaktaydı.» (130) Venedikliler 
Konstantinopolis civarında bağ ve tarıma elverişli toprak 
satın almak bile istiyorlardı (131). Gayrı menkul sahibi Ve
nedikliler arazi vergisi ödemiyorlardı. Bir sürü meyhane
de, serbest olarak ülkeye sokulan İtalyan şarapları bolca 
satılmaktaydı. Fransız ve Flandra kumaşları, Reims bezi 
ve yünlü kumaşlar ithal edilmekteydi (132). Yalnız aristok
ratların değil, orta tabakadan gelme insanların da sırtın
da, batı işi elbiseler vardı (133). Nihayet Pera gümrüğü 
yılda 200 bin Bizans altını hasılat sağlarken, Konstantin
opolis gümrüğünde bu miktar, 30 bin altını aşmıyordu (134). 

Bütün bunların sonucu, ondördüncü yüzyılın başından 
itibaren kendini gösteren bir bunalım oldu. «Bir yanda, 
içerde, dokunulmazlık kazanmış senyörler, kilise emlôkı 
ve haslar, öte yanda Bizans topraklarına yerleşip ülkenin 
bütün ticaretine el koymuş Batı kolonilerinin yabancı tüc
carlarına verilmiş mali imtiyazlar arasında sıkışıp kalmış, 

ll:.!111 111•:\•tı. W. •lllııl.oln• ılıı ı·ıııııııııın·ıı ... • 

030) PEGOLO'rl'I «La pratica della mercatura•, lTlcud Uy
gulama) zikreden FRANCES E. «La disparition ... •

(130 THIRIET F. «Registres des deliberations du Senat de 
Venlse concernant la Romanle•, (Venedik Senatosunun 
Rum ülkesiyle Senato Müzakere Kayıtları), zikreden 
FR.ANCES E. «La disparition ... • 

Cl32) HEYD, W. «Histoire du commerce ... • 
Cl33) MACREMBOLITES «Dialogue entre le riche et le pauvre• 

(Zenginle Fakir Arasında Diyalog), zikreden FRANCES 

E, •La dispurition,.,• 
Cl34l BRATIANU G. 1. •Etudes byzantines ... • 

80 



topraklarının önemli bir bölümünü elinden kaçırmış olan 
imparatorluk için, kazanç kaybını giderecek başka bir alan 
kalmamıştı.» (135) Bizans büyük feodalitesinin bir temsil
cisi olan Kantakuzen, kendinin de mensup olduğu sınıfa 
çoK zarar veren ltalyan tüccar akınını önleyebilmek için 
büyük çaba harcadı. Buğdaya ve İmparatorluğa ithal edi
len diğer toprak ürünlerine yeni bir vergi koydu. Ama bu 
tedbirin ardından, halk yığınlarının sırtına binen bir hayat 
pahalılığı başladı (136). Çünkü her türlü rekabetten kur
tulan feodal çevreler, canlarının istediği fiyatları kabul et
tirdiler ve serbestçe ihtikôr yapma imkônına kavuştular. 
Kantakuzen ayrıca diğer vergileri arttırıp, transit ve ihra
catla ilgfü gümrük resimlerini düşürdü. Alınan bu tedbir
lerin amacı, büyük molikône ürünlerinin ihracatını kolay
laştırmak, Bizans feodal çevrelerinin her zamg_nki faaliyet
leri olan, tahıl ve diğer tarım ürünleri ticaretini teşvik et
mekti. Cenovalıları karşısına alan bu siyas·i tutum onlar
la bir savaşa yol açtı. Savaşta Bizans yenilince, Cenova
lıların imtiyazları daha da arttırıldı. 1352'de yapılan barış 
anlaşmasıyla Cenovalılar tarafından imparatorluk yurt
taşlarına satılan bütün mallar gümrük vergisinden bağışık 
tutuldu (137). 

Sonunda büyük Bizans şehirlerindeki pq:zarlar, git gi
de Venedik ve Cenovalıların egemenliklerl altına girdi. 
Konstantinopolis'in, Bizans'ın başkenti olarak, son za
manlarında, feodal unsurlara ait büyük malikônelerden 
şehre kadar gelen ürünleri bol bol plyqsaya sürenler, ltal-

Uaul J\N'l'ONIAD1S-Ull31COU J 1. • Vllltıges doseı·tes ... • 
Cl:J6) «Batılıların imparatorluğun büyük limanlarında yaptığı ve 

bu limanlarda oturanların çoğunun hayatlarını, iğreti de 
olsa, sürdürmesine yarayan ticaret ortadan kalkınca, para. 
ekonomisinin gerilemesi daha belirgin bir hal alacaktı.• 
ANTONIADIS-BIBICOU, « Villages desertes ... • 

Cl37) FRANCES E. «La feodalite byzımtine ... • 
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yanlar oluyordu (138). Bu da, ekonom-i,k dolnşımın hepten 
dışında bırakılmış görünen Bizans feodal malikônesinin 
kökünden yıkılmasında büyük copta etkili oluyordu. «Çün
kü bu ticaret biçimi, gerçekte» eskisinden daha belirgin 
«bir trampa niteliğiyle yeniden kapalı ekonomi haline dö
nüşen»; böylece de, ondördüncü yüzyılın ikinci yarısından 
önce Bizans'ta, ·kurulan feoda·I sistemle, siyı1si alanda bi
le daha iyi bir uyum içinde bulunan «ülke ekonomisine 
yabancı kalıyordu.» (139) Batı'da site hayatının canlanıp 
hareket kazandığı bir çağda·, «Bizans uygarlığı, aslı kıra 
dayanan bir yapıdaydı.» (140) 

Ama bu kırsal ekonomide, feodal malikône bütün top
raklan egemenliği altına almayı başaramadı. «Bu yüzden 
Bizuns kırsal örgütlenmesinin başlangıçtan beri dayandı
ğı iki işletme biçiminin, sonuna kadar bir arada var oldu
ğu görülecektir: bir yanda köylerdeki özgür küçük ve or
ta mülkiyet, diğer yanda paroikosların ekip biçtiği büyük 
malikôneler. Her zaman tehdit altında buluMn özgür mül
kiyetin son günlere kadar sürüp gitmesi de ilgi çekicidir. 
Özgür köyler Tesalya, Makedonya ve Küçül:. Asya'da hô
lô mevcuttu: bunların başında eşraftan biri (kephale) ve
ya köyün ihtiyar heyeti bulunurdu. Buraların sakinleri bir-· 
çok l<ere manastırlarla ça,tışmaya girmişlerdi.» (141) 

«Köy kom.ünü, Bizans Orta Çağı (sekizinci yüzyılla 
onbirinci yüzyıl arası) boyunca, kırsal yerleşmenin, büyük 
çapta da vergi ve hukuk statüsünün egemen biçimi ol
du; giderek önemini kaybetmesine rağmen, imparatorlu
ğun sonuna kadar varlığını sürdürdü ve Türk egemenliği 
altında do en azından bir yerleşme birimi olarak, baştaki 

Cl38) FRANCES E. «La feodalite byzantine ... » 

Cl39) ANTONIADIS-BIBICOU H. «Villages desertes ... » 

Cl40> ROUILLARD G. «La vie rurale ... » 

U4ll ROUILLARD G. «La vie rurale ... » 
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karakteri yeni işlevlerle zenginleşmiş şekilde yeniden or
taya cıktı.» (142) 

SONUÇ 

Bizans ve Roma imparatorlukları boyunca Anadolu'
nun sosyal ve ekonomik tarihinin evrimi, bürokratik bir 
aristokrasi tarafından temsil edilen, •kollektif mülkiyetin iz
leri,1i içinde barındıran, özgür kır cemaatine dayalı mer
keziyetçi eğilimler -yani devletle-; büyük malikône te
meline dayanan ve Roma hukukundaık'i özel mütkiyetin bir 
ifades'İ olan merkezden kapmacı eğilim -yani büyük 
mülk sahipleri- arasında ardı arkası gelmeyen bir mü
cadele olarak ortaya çıkar. Bizans İmparatorluğunun coğ
rafi varlığı, iki ayrı üretim tarzıyla bunlardan doğan sosyal 
biçimlerin, yani bir yanda Grek ve Roma dünyasının, öte 
yanda da, doğu imparatorluklarının birbiriyle temasa gel
mesinde ve iki üretim tarzı arasındaki· zıtlıkta ifadesini 
bulur. Bu zıtlık, tarihte yalnız _Bizans devletinin yaşadığı 
dönemde değil, onun öncesinde ve sonrasında da vardır. 

Devletle büyük toprak mülkiyeti arasında, imparator
luğun yıkılışına kadar bir çözüme varamadan süren bu mü
cadele, sonunda Batı'yla Doğu arasında kesin farklılaş
mayı getirdi. Kendi kendine bırakılan Ba•tı Avrupa altı yüz 
yıllık bir çözülüşten sonra, yeni bir ekonomik ve sosyal 
sistemin, yani köleci Roma üretim tarzıyla «barbar» üre
tim tarzlarının bir sentezi olan feodalizmin filizlenme dü
zeyine gelirken; Bizans, varlığını sürekli kılma konusun
daki olağanüstü iradesiyle evrimleşmeyi önledi. Bunu, 
toplum yapısının temelindeki bölünemez birime, yani kır 
cemaatine dayandığı ya da onun tarafından yönlendirildi-

Cl42) ANTONIADIS-BIBICOU H. •Villages desertes ... » 
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gı ıçın başarabildi Çünkü kır cemaati. üyelerini. herkesi 
kapsayan yoğunlaşmamış bir kölelikten çıkarıp, fiili bir 
bağımlılığa sokmaktan başka bir işe yaramayacağı için, 
sadece daha bilinçli bir sömürü biçimi demek olan her 
evrime düşmandı. Bu noktada üretim tarzlarının evrimiy
le, insanın insan tarafından sömürülmesinin artması ara
sındaki çelişki hükmünü gösterdi. 

Bizans feodalitesi, güçlü şehir ekonomisine karşı dö
vüşerek kendine bir yol açmayı denerken; Avrupa'da şe
hir ekonomisi, feodalitenin çelişkilerinden ve boşlukların
dan yararlanarak gün ışığına çıkmaya, başlıyordu. ltalyan 
burjuvazisinin, uygun doğal ve sosyal çevre şartlarından 
yararlanamk varlığını ortaya koyduğu çağda, bürokratik 
aristokrasinin çıkarları ve güdümlü ekonomik siyasetiyle 
zaten kıskıvrak bağlanmış olan Bizans ticareti, feodalite
nin llerleınosl karşısındo. şolıir okonomislylo blrllkto gorl
liyordu. Şehir ağının ilmikieri arasında doğmuş; para me
kanizmasının sıkı sıkıya kayıt altına alınmasına rağmen, 
her zamor, düzenli işlediği bir ortamda gelişmiş olan Bi
zans feodalitesi, pazar için üretim amacıyla şekilenmişti. 
Karşılarında beliren ortak düşmana, yani Bizans şehir 
aristokrasisine karşı. yükselen iki yeni sınıf, Batı burjuva
zisiyle Doğu feodalizmi el ele verdiler. Bunun açık sonucu, 
bunlardan ikincisinin · ilki tarafından sömürülmesi oldu. 
Önce temelden, yani tarım sektörü üretiminden başlayan 
sömürü, çabucak ekonominin bütün alanlarına yayıldı. 

Sömürü piramidinin tabanında elbette Bizans köylüsü 
bulunuyordu. Bu sömürü, ülkenin Batı'ya bağımlılığı arttık
ça git gide daha da acımasız hale geliyordu. 

«üretimleri henüz aşağı biçimleri. yani kölelik ya da 
serflik düzenini aşamamış halklar, kapitalist üretim tar
zının egemen olduğu bir pazara sürüklenip de. ürünlerinin 
dış ülkelere satılması •bu yüzden ba�lıca çıkarları haline 
gelince, işte tam bu andan itibaren, aşırı çalıştırmanın. 



uygarlığın bu yeni ürününün korkunçluğu da, köleliğin ve 
serfliğin barbarlığı üstüne biner.» (143) 

Böylece Türklerin baskısı kador, Bizans halkının «güç

lüler» e ve «Frenkler» e duyduğu kin de, bir imparatorlu

ğun yerini, kendi demografik, ekonomik ve kültürel me

selelerini de yanı sıra getiren; selefiyle aynı sorunlar kar
şısında kalacak ve bunlam cevaplar vermeyi deneyecek 

olon, bir :başka imparatorluğun alması sonucunu ha:zırladi. 

Böyle bir görüş acısından, daha çok evrimleşmiş bir 
üretim biçimine dayanan Batı dünyasının üstünlüğü ta o 
7nmnnrlmı ncıkcrı hollidir vo lliıons lmporotorlııöıı'nıın yo

. rini Osmanlı lmparotorluğu'nun olması, Türklerin gelme

sinden önce başlamış olan eşitsiz gelişim süreci içinde 

olsa olsa, bir ara verme ya da verdlrtmedlr. 

l14a} MAHX K. •Le Capitul• (Kapital} cilt l Purü; J::ditions 

Sociales. 
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2 

Asya Tipi Üretim. Tarzı 

Bizans toplumunun evrimi bize, filizlenmekte olan bir 
üretim biçimiyle, yani feodalizmle, Ortadoğu imparator
luklarından ve eski Doğu imparatorlukları ve onların halef
lerinin-sürdürdüğü egemenlikten de mirası olan kır cema
atine dayalı devlet anlayışı arasında bir mücadele olarak 
göründü. Daha doğrusu burada. o çağda Botı Avrupa'nın 
niteliği olan bir üretim tarzının, çok uzun bir dönem 
başlıca Asya kavimlerini yönetmiş olan ve bu yüıden As-
ya Tipi Üretim Tarzı denen bir diğer üretim tarzıyla karşı 
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karşıya kaldıkları noktada bulunuyoruz (144). Anadolu, 
Türklerin fethinden sonra yeniden Ortadoğu uygarlıkları
nın etki alanına girdi (zaten kopması her zaman pek yü
zeyde kalmıştı.) Bu yüzdendir ki, her şeyden önce, ül
kenin alı,nyazısı üzerinde ağırlığını git gide daha çok du
yuracak olan bu üretim tarzını kısaca gözden geçirmek 
doğru olacaktır. 

ATÜT'ÜN OLUŞUMU 

ATÜT, sınıfsız ilkel toplumun evrim imkônlarından bi
ri olarark gözükür {145). Bu üretim tarzının kendine has ilk 
özelliği, toprağın kişisel özel mülkiyetine paralel bir ev
rim göstermeksizin, bir yönetici sınıfın ortaya çıkmasıdır. 
«özel mülkiyetin ortaya çıkışı, tanm cemaatini Asya tipi 
topluma değil, köleciliğe doğru götüren bir evrime bağlı
dır.» {146) 

İlkel toplum çağında, «toprağın mülkiyeti komünün 
bütününe aittir. Kişinin toprağı kullanma hakkı; tasarruf 

(144) Araştırmacılar «Asya Tipi• adını geçici olarak konmuş
sayarlar. Çünkü bu üretim tarzı aynı şekilde Kristof Ko
lomb öncesi Amerikan İmoaratorluklan ve belki bazı Afri
ka toplumlarıyla da ilgilidir. A.T.Ü.T. konusundaki uzun
tartışmalar için bk. «La Pensee• dergisi, sayı 114, 117, 122,
129, 132, 138, 142, 144. PariS 19�9

(145) «Asya Tipi Üretim Tanı, toplumların gelişmesinde, diğer
üretim tarzlarında olduğu gibi, zorunlu bir aşama değil
dir.• SURET-CANALE J. «Problemes theoriques de
l'etude des premieres societes des classes•, <İlk Sınıflı
Toplumlann İncelenmesinde Nazari Sorunları «Recherches
İntemationales a. la lumiere du marxisme• sayı 57-58 Pa
ris 1967.

(146} BANU I. «La formation sociale tributaire•, !Kabileye Da
ya.lı Soayal Oluşum>, «Recherches internationales ... • sayı 
57 -58 
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edebilme şartı, o komünün bir ferdi olmasından doğar. 
ATÜT, yeni üretim tarzları, tarımla zanaatın birbirinden 
ayrılmasına ve daha ·karmaşık bir işbölümü içinde uyuma 
varmasına imkôn verdiği zaman ortaya çıkabilir. Köy ce
maatleri, işte o zaman, kendine yeterli madde üretimiyle 
yaşamaya- ve düzenli olarak bir üretim fa,zlası elde etme
ye en elverişli şartları sağlarlar. Bu üretim fazlasının var

lığı, daha ileri bir sosyal farklılaşmayı ve bu üretim fazla

sının bir kısmına el koyarak, cemaatin diğer üyelerini sö

müren bir azınlığın ortaya çıkmasını mümkün kılar.» (147) 

«Bu cemaatlerin her birinde, daha baştan beri, öyle 
bazı ortak çıkarlar vardı ki, bunların korunması işinin bü
tünün denetimi altında da- olsa, bireylere bırakılması zo
runluydu. Bu bireylerin farklı bir güçle donatıldıkları, bu 
yüzden devlet iktidarının ilk tohumlarını meydana getir
diklerini söylemeye hacet yok. Yavaş yavaş üretim güçle
ri gelişir; gittikçe yoğunlaşan nüfus, çeşitli cemaatler ara
sında yer yer ortak, yer yer zıt çıkarlar yaratır. Bu cema
atlerin daha büyük topluluklar halinde bir araya gelmesi 
ardından yeni bir lşbölümüne, ortak çıkarları korumak ve 
çıkar zıtlıklarına karşı -kendini savunmak amacıyla organ
lann yaratılmasına yol a,çar. Bütün topluluğun ortak çıkar
larının temsilcileri olarak, cemaatlerin herbiri önünde, da
ha başta, farklı hatta bazen ona· ters düşen, özel bir du
rum ka·zanan bu organlar, kıso bir süre sonra, ya görevin 
mirasla geçmesi ( ... ) ya da, öteki topluluklarla çıkan ça
tışmalar arttıkça, bunlardan vazgeçmenin imkônsız hale 
gelmesi yüzünden, da-ha, büyük bir özerklik kazanırlar. Na
sıl oluyor da, sosyal işlev toplum önündeki bu özerk du

ruma geçişten, zamanla, toplum üstünde bir egemenlik 
---------

(147) GODELIER M. «La notion du mode de production
asiatique•, (Asya Tipi Üretim Tarzı Kavramı), Les Temps
Modernes» sayı 228, Mayıs 1965.
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durumuna yükseliyor? Yani nasıl oluyor dn egemen bi

reyler, sonunda birleşip egemen bir sınıf olup çıkıyorlar? 
Bu soruları burada incelememizin bir gereği yok. Bizim 

için önemli olan, nerde olursa olsun, siyascıl egemenliğin 

temolinde sosyal işlevin yattığını ve bu egemenliğin ancak 

kendisine emanet edilmiş bu sosyal işlevi yerine getirdi

ği sürece varlığını devam ettirebildiğini görüp anlamak

tır.» (148) 

Sosyal işlevlerin, daima kutsal bir görünüş altındaki 
bu oillurloşmosı, Çin topluluklarında çok bellidir : uunlor

da işlevin kişilik kazanması, bizzat bu işlevi yöneten do

ğal gücün onu elinde tutanın şahsında' klşlleşmeslyle bir 

arada yürür ve devlet kavramıyla onun temsilcisi olan 

imparatorun kademe kademe kutsallaşmasına yol acar.» 

(149) 

Bu sınıf egemenliğinin süreklilrk ka·zanması arzusu, 

Devletin esasını meydana getirir. «Ancak, zıtlıklardan do

ğan sınıf ayrılıkları kesenkes bellrginleştiği, egemen sı
nıfın çıkarları yığınların çıkarlarıyla açıkça çelişkiye düş
tüğü zaman, Devlet ortaya çıkar ve bir zorunluluk haline 
gelir.» (150) 

Fakat sosyal işlevdeki bu biçim değiştirme, bu dev 

boyutlu, üstelik dikkati çekecek kadar uyumlu ve uzun 

ömürlü koca imparatorlukların doğuşunu tek başına açık

lamağa yetmez. Yönetici sınıfın sömürme olgusu içinde, 

bu iktidan sürekli kılmakta gerekli ve yeterli işlevlerin bu-

U48) ENGELS F. •Anti-Dühring• Paris. Editions Sociales. 
U49) Bu süreci izlemek için bk. GRANET M. -La civilisation 

chinoise• (Çin Uygarlığı) Paris 1968. 

11501 1::iUHET-CANALE J. •Lııs ı;ocletes tntd1UonnııUı:ıs en 
Afrique tropicale et le concept de mode de production 
asiatique• !Tropikal Afrika'da Geleneksel Toplumlar ve 
Asya Tipi Üretim Tarzı Kavramı) .La Pensee» sayı ı

117, ekim 1964. 
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lunması lôzımdır. «Çok eski zamanlardan beri, Asya'da 
yalnizca üç idare bölümü vardı : maliye ldaresL yani ülke 
içi yağma; savaş işleri idaresi, yani ülke dışı yağma; ve 
bir de bayındırlık işleri idaresi. iklim ve coğrafi şartlar, 
özellikle de Büyük Sohra'dan başlayıp Arabistan, lran, 
Hindistan, Moğolistan boyunca Asya'nın en yüksek yay
lalarına· kadar uzanan uçsuz bucaksız bomboş alanların 
varlığı, kanallar ve diğer sulama araçlarının yardımıyla, 
suni sulamayı Doğu tarımının temeli haline getirdi. Mezo
potamya ve lran'da olduğu gibi, Mısır ve Hindistan'da da 
su baskınları toprağı verimlileştirmeye yarıyordu. Yükse
len sudan, sulama kanallarını beslemekte yararlanılıyor
du. Suyun bu ortaklaşa ve hesaplı kullanılma zorunluluğu 
Batı'da, Flandra ve ltalya'da olduğu gibi, özel müteşeb
bisleri kôr amacı gütmeyen ortaklıklar halinde birleşmeye 
sürüklerken; bu tür ortaklılıkların doğabilmesi için toprak
ların çok geniş, uygarlık düzeylnlnse çok aşağı olduğu Do
ğu'da, devlet yönetiminin merkezi müdahalesini zorunlu 
kıldı. Bundan da, Asya devlet yönetimlerinin hepsinde or
tak ekonomik bir işlev, bayındırlık işlerini sağlama işlevi 
doğdu.» (151) Eski Çin geleneklerinde, ilk hanedan kuru
cusunun, kutsal bataklıkları ıslah ettirdiği ve ırmakları 
«saray toplantılarına giden senyörler gibi» denize ulaştır
dığı görülür. Toprak bir kere ekilip biçilmeye elverişli hole 
getirildikten sonra tarım başlayabildi. «Toprak, gösteriş
siz bir evden başka özel malı mülkü olmayan ( ... ) oma ka
nallar ve kuyular actırmaık için büyük horcamalar yapan 
Yu'nun sayesinde sulardan kurtarılmıştı.» (152) 

Böylece büyük sulama tesisleri merkezi devletin var
lığının; bunların bakım ihtiyaçları da bu devletin sürekli-
--------

<ısı> MARX K. 25/6/1853'de New York Daily Tıibune'da yayın

lanan makale. 

Cl52l Zikreden GRANET M. «La civilisation ... • 
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liğinin bir gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu ge
rekçelerin varlığı daima yeterli ve zorunlu mu? Cin'de tar
la açılması da aynı derecede önemli bir işlev olarak ka
bul edilir. «Yu'nun buyruğunda çalışan büyük ormancı Yi, 
dağları ve bataklıkları ateşe verdi ve bitkileri kül haline 
getirdi. Yu da bu ar·ada ırmakları düzene sokuyordu.» (153)

Oysa «Aşırı merkeziyetçiliğin hüküm sürdüğü lnka impa
ratorluğunda, sulama devlet idaresinin başlıca meselesi 
değildi.» (154) işi daha da öteye görürsek, tarım büyük 
ölçüd8 bir üretim tuzlm;ı sagluınuyu tılvtırıııedlOI için, ku
zanc sağlamak amacıyla daha başka bir faaliyet alanını 
koruyup düzenleyen devletlerin varlığıyla karşılaşırız. 
üretim güçleri düzeyinin çok yetersiz kaldığı Kuzey Afri
ka toplumunda, imtiyazlı azınlığın yüzyıllar boyunca ya
rarlandığı zenginlik, üretim hacimleri hayli düşük kabile 
topluluklarının üretim fazlasının devşirilmesinden çok, Ku
zey Afri,ka'.nın uluslarara-sı ticaret yolları üzerindeki eşi bu· 
lunmaz yerinin yarattığı ticari kôrların bolluğundan ileri 
geliyordu.» (155) Bunun gibi «Tropikal Afrika'da impara
torlukların (Orta Çot':j'dakl Ghana, Mail, Songay gibi) ge
lişmesi, büyük çapta işlerin örgütlenmesine değil, Kara 
Afrika'yla Beyaz Afriko arasında kabile aristokrasile•i 
eliyle,· fildişi, deri, v.b. değerli ürünlerin mübadelesi yo
luyla yapılan, ,Jmbilelerarası ya da bölgelerarası ticaretin 
denetimine bağlıydı.» (156)

(153) GRANET M. «La civilisation ... •
(154) İnka toplumunda A.T.Ü.T için bk. De SANTIS S. «Les

communautes de village chez les Incas, !es Azteques et
les Mayas• Iİnkalar'da, Aztekler'de ve Maya'larda köy
Cıınuı.uUıırH, «Lu Poııısı'ıo» ısu.yı 12.ı, Ağuıstuıs ıuuo.

(155) LACOSTE Y. «Ibn Khaldoun» Iİbni Haldun> Paris 1966

Cl56) COQUERY-VIDROVITCH C. «Recherches sur un mode
de production africain• !Bir Afrika Tipi Üretim Tarzı 
Üzerine Ara.ştınnalar). «La Pensee» sayı 144, nisan 1969 
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Verdiğimiz bu örnekler bizi, sulama işlerini ATÜT'ün 
kıstası olmaktan çıkarmaya mı götürür? Devlet idaresi 
büyük çapta işleri üstlensin veya üstlenmesin, tek bir 
ATÜT kavramına mı varmaya çalışmalı? (157) Yoksa, tam 
aksine, birçok üretim tarzını Asya Tipi. Afrika Tipi v.b. 
diyerek birbirinden mi ayırmalı? (158) Çok katı bir tanım, 
gerçeklerin büyük bir kısmının gözden kaçması tehlikesini 
taşır. Büyük çapta işlerin gerçekleştlrllmesl sağlam yapılı 
bir devletin varlığını zaruri hale getirerek, uyumluluğu ve 
uzun ömürlülüğü sağlar; hele bu işler sulama işleriyse. 
Çünkü bunların gerçekleştirilme güçlüğü ve sürekli bakım 
ihtiyacı bir uzmanlaşmayı ve ciddi bir disiplini gerekli kı
lar. Devletin «bayındırlık işleri» işlevi önemini kaybettiği 
ölçüde, kendi üstünlüğü de ortadan kalkar, dolayısıyla ya
pılar eski yapılar olmaktan çıkar. ATÜT kavramı, bayın
dırlık işleri kavramıyla birlikte ortadan silinir. Demek olu
yor ki, ATÜT'ün kesin sınırlar koyan bir tanımını bulmağa 
çalışmak yerine, onun Osmanlı toplumuyla kıyaslanmasın
da kıstas olarak kullanılabilecek kendine has çeşitli özel
liklerini sıralamak bizim konumuz açısından daha doğru 
olacaktır. üstelik incelediğimiz alanın, feodal üretim tar
zıyla, bundan böyle ATÜT başlığı altında toplayabilece
ğimiz Doğulu etkiler arasında sürekli bir savaş alanı ol
duğunu akıldan çıkarmayıp, iki sistemin kendine has özel
liklerinin her noktada karşı karşıya getirilmesine çalışıla
ccıktır (159). 

U57) Bk. GODELIER M. •Le M.P.A. et l'evolution des soci
etes selon les schemas marxistes» (A.T.Ü.T. ve Marksist 
Şemalara Göre Toplumların EvrlmU, Cahlers du C.E.R.M. 
Paris 1965. 

(158) Bir Afrika tipi üretim tarzı için bk. COQUERY - VIND
ROVITCH C. •Recherches sur ... »

Cl59) İki üretim Tarzının karşılaştırılması için bk. V ARGA E. 
•Sur le mode de production asiatique• IJ\ııy il Tipi Oretım
Tarı:ı Üstiinel. -Rccherches internationules ... •



ATÜT'ÜN Ö2ELLIKLERI 

1 - KISTASLAR 

Sistemin temelinde yatan kendine has birinci özellik, 
en önemli üretim aracının yani toprağın, Devlet mülkiye
tinde olmasıdır. Duruma göre, toprak, bütün komüne (bu, 
ilkel komünün bir kalıntısıdır), yönetici sınıfa, yönetici sı
nıfın temsilcisi olarak hükümdara (160). egemen aileye 
(kabile kalıntısı). bizzat hükümdarın şahsına, hatta hüküm
darın şahsında temsil edilen ilahi güce ait olarak görülür. 
Ama ne olursa olsun, denetim yönetici sınıfın elindedir. 
ilkel toplulukta dağınık iktidarların ve işlevlerin giderek 
devletin çekirdeğini meydana getirecek olan bireylere 
doğru yönelmesine paralel olaraık, yine o ölçüde dağınık 
mülkiyetin, düzenleyici görevdeki kişi, yani hGkümdar ta
rafından temsil edilen bir sınıfın elinde ııoğunlaşması ola
yı ortaya çıkar. Buna karşılık feodalitenin· belirgin özelli
ği, toprak ağalarının, feodallerin mülkiyetidir. «Senyörsüz 
toprak olmaz.» 

Özel mülkiyetin yokluğuyla aynı anlama gelen bu yay
gın mülkiyet biçimi, ilkel komünün geçirdiği evrimin zo
runlu ve evrensel bir sonucu değildir. Bu yaygın mülkiyet 
genellikle, toprağın ürün vermesi için önemli işlerin ge
rektiği yerlerde gerçekleşir. Bundan iki sonuç çıkar : ön
ce bu işleri yönetmek ve ma1sraflarını karşılamak için bir 
örgüt gerekir ve böylesine bir örgüt, yani devlet, bu top
raklar üzerinde bir hak kazanır. İkinci olcırak da önemli bir 
emek miktarını emmiş olan toprağın bizzat kendisi, işgü
cünün bolca bulunmasının tam tersin&, zor bulunur ve pa-

1100> «Eski Çin'de kral toprağa, kendi adına değil, üst dere-
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celi cemaatin temsilcisi olarak sahiptir.> CHESNAUX J. 
•ÜU un eı:ıl lu. ulı:ıcu::ıı:ıiun ı:ıur ltı M.P.A.» IA.'l'.Ü.T. TurLıı,;
ması Hangi Noktadadır?), «La Pensee» sayı 122, 129 ve

138.



halı bir mal haline gelir. Bu noktada da, feodalizm tam 
karşıt özellikler gösterir: toprak yeterli miktarda vardır, 
ama onu işleyecek işgücü t:ıksiktir. 

Yukarda•ki paragraftan, bizzat sistemin var olabilme
si için, büyük çapta işleri Devletin yapması gerektiği so
nucu çıkıyor. Bu büyük çapta işler kavramını, daha genel 
başka bir kavramla açıklayabilir; Devletin üretim araçla
rını denetimi altında bulundurmak ve üretimi örgütlemek 
amacıyla müdahalede bulunduğunu, bu rnüdahaleninse 
sürekli ve sistemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu genelleştir
me yapılınca.- çok sayıda durum aynı sistem içine sokula
bilir. Ama üretim araçlarını elinde bulundurmadan vazge
çildikçe, bunların denetimi var olmakta devum etse bile, 
sistem çözülmeye uğrar. Çünkü yönetici sınıfın üyeleri, 
bunların değerlendirmelerine katkıda bulundukları ölçüde, 
tasarrufları üzerinde hak iddia edebilirler. 

Sosyal hayatın her alanına yayılan bu sürekli müda
halenin getirdiği sonuç, siyasi iktidarın güçlü bir biçimde 
merkezileşrnesidir. Bu durumu birçokları «Asya Tipi Des
potluk» diye ifade ederler. Klôsik feodalizmde ise, aksine, 
o sırada hiç bir ekonomik rolü olmayan Devletin aşağı yu
karı bütün işlevlerini feodal senyörün kendisi yerine geti
rir.

Devlet ile cemaatler arasındaki bu ilişkilerin mantıki 
sonucu şudur : yönetici sınıf, doğrudan doğruya üretici 
tarafından yaratılan artık - ürünün, vergi şeklindo ifadesi
ni bulan topraık rantının biricik sahibi haline gelir. Bütün 
sömürücü tabakalar, bu gelirleri emek harcamadan Dev
letin aracılığıyla ele geçirirler. Bu ele geçiriş, çok kere bu 
rantın toplanmasından ibaret olan kamu işlevinin ücreti 
şeklini alır. ideal şekliyle ATÜT'te, artık - ürün üreticinin 
elinden alınıp el değmeden devlet hazinesine aktarılır, 
bunun bir kısmı daha sonra görevlilere verilir. Ama uygu-
lamada çok kere bunun aksi olur: bu görevliler. artık-ürü-
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nün bir kısmını gördükleri işin bedeli olarak alıkoyup ge
risini hazineye gönderirler. Bu iç etmenin derecesi, ke
sinlikle merkezi sistemin gücüne bağlıdır. 

Feodal bir toplumda ise. Devletin uygulamada, top
rağın zilyedine ait olan artık - ürün üzerinde hiç bir hak
kı yoktur. Doğrudan doğruya sömürücü durumunda bulu
nan bu zilyed, hem emek hem ürün olarak rantı kendi üs
tüne geçirir. 

Saydığımız bu özellikler, aşağıdaki iki şemada özet
lenebilir: 

ll✓uh Moıuıloll ·ı ıc,ııot 

... ______ ı...___._ ... _Ke_n_t ....
Hükümdar _ ..----,,-

Tahsildar 

Kırsal Cemaat 

AT ÜT -------

11 - UNSURLAR 

llınk Mmmloll Tİcnrot 

EJ
-.ı.____H_ü_ku_· m_d_a_r_.... 

i Fe�al 

"------1 Köylü Bireyler 

----FEODALiZM 

Bu şema. ATÜT'le ilgili olarak, sıkı bir hiyerarşiye 
bağlı üç unsuru gösteriyor : hükümdar. memurlar aristok
rasisi ve kırsal cemaat. Bu hiyerarşinin dışında dördüncü 
bir unsur oluşuyor ve sistemin yetersizlikleri arasından 
kendine yol açmayı deniyor : tüccarlar. Aynı şekilde. bu 
hiyerarşik düzen içinde yer alan ve birbirine karşıt iki alan 
ortaya çıkıyor : şehir ve kır. Bu son durum yalnızca bu 
üretim tarzının özelliği olmayan, ama bu çerçeve için

de çok değişik boyutlar kazanan bir olgudur. 
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A - Kırsal Cemaat 

Piramidin toprağa bağlı olan tabanını, büyük impara
torlukların bünyesinde, hiç bir değişme göstermeksizin 
yüzyılları ardında bıraktığını gördüğümüz kırsal cemaat 
meydana getirir. «Hindistan'daki küçük cemaatler, topra
ğın ortak tasarrufu, zanaat ve tarımın iç içeliği ve de

ğişmez bir işbölümü üzerinde temellenmişti. Her yeni ce
maat de kurulur•ken, model ve planını bu işbölümünden 
alıyordu. Beş yüz dönümden beş - altı bin dönüme kadar 
bir toprak üzerinde kurulan bu cemaatlar, bütün dallarda
ki üretimi kendi yapan, kendine yeterli birer üretim orga
nizması meydana getiriyordu.» (161) «Laos köyleri orman 
içinde, akarsular boyunca serpilmişlerdi. Bu coğrafi ko
num, köye, balıkçılık için su çevresinde bir alana, çeltik 
tarlaları için bir tarım alanına ve av için ormanlık bir ala
na sahip olma imkônını veriyordu.» (162) Tarım ve imalô
tın köy cemaatinin bağrında bu kendi kendine yeterli bir
liği «yeniden üretim ve üretim fazlası yaratma için gerek
li bütün şartları kendinde topluyor, dolayısıyla, çözüiüşe 
ve ekonomik evrime karşı, bir başka sistemden daha iyi 
direniyordu.» (163) 

Mülkiyetin nazarı olarak yokluğu «ona temel teşkil 
eden kabile ya da komün mülkiyetini gizliyordu.» (164) 
«Toprak, toprağa dayalı komünlerin kollektif tasarrufun-

usıı MARX K. «Le capital• IKapitall Cilt II, Paris Editions 
Sociales. 

Cl62l MANIVANNA K. «Aspects socioeconomiques du Laos 
Medieval» IOrta Çağ Laos'unun Sosyo-ekonomik Veç
heleri), «La pensee• sayı 138, nisan 1968. 

Cl63l HOBSBA WM E. «Les formations prt'ıcapitalistes dans 
l'ouvre de Marx et Engels• IMarks ve Engels'in Eserle
rinde Prekapitalist Oluşumlar) «Recherches intematıona
les ... • sayı 57-58 1967. 

1164) HOBSBAWM E. «Les formations ... • 
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daydı. Klan niteliğindeki topluluklar ve hatta özel kişiler. 
arada bir, kendilerine düşen payların satıcısı olarak görün
seler bile, bu satış işlemi, kendi bütünlüğü içinde tüzel bir 
kişi olarak işlevlerini korumakta olan komünün onayından 
geçiyordu ( ... ) Toprağın bımkılması, kır cemaatiyle olan 
bağların kopmasıyla mümkündü.» (165) Cin'de çiftçiler, 
öyle anlaşılıyor ki, toprağın ayrılmaz bir parçasıydı, çün
kü «bizzat toprak, üstünde oluşan cemaatlerin ayrılmaz bir 
parçasıydı.» (166) lnka imparatorluğunun doğuşundan ön
ceki toprak mülkiyeti rejimine gelince, «yalnızca komün 
toprakları vardı. Toprağın bir kısmı (ormanlar ve çayırlar) 
birlikte işlenirken. diğer kısmı (tarlalar) başka başka aile
ler arasında münavebeyle üleştiriliyordu.» (167) 

Bu münavebeye koyma olayı, komünal mülkiyetin ko
runmasında temel etken olduğu için çok önemlidir. Kara 
Afrika'da «uzun süreli nadaslar gerektiren ve kimi zaman 
tarım arazisinin ancak küçük bir bölümünün işlenebilir du
rumda olduğu bir tarım sisteminde, topra1]ın belli dönem 
aralıklarıyla yeniden üleştirilmesi bir gernklilikti. Bu üle
şim tarım sisteminin, yani tarımdaki münavebenin do
ğurduğu şartlara olduğu kadar, tamamiyle sosyal mahi
yetteki şartlara da cevap vermek zorundaydı : bazı top
raklar 'kollektif' ya da 'o-ile malı' -komün yararına işle
nenler- olarak kalırken, diğerleri 'birey malı' haline dö
nüşmekteydi.» (168) Kristof Kolomb öncesi Güney Ameri
ka'da «tarıma elverişli komün toprakları her yıl parselle
re (tupu) bölünüp başka başka aile reislerine verilirdi. Tu-

U65) SEDOV L. «La. socie1.e Angkorienne et le probleme du 
mode de production a.sia.tique•, IAngkor lKamboçya.l Top
lumu ve Asya. Tipi Üretim Tarzı Sorunu), «La. Pensee,• sa
yı 138, nisan 1968. 

<ı661 GRANET M. «La. civilisation ... • 
U67l DE SANTIS S. «Les communa.utes de ... • 
U68l SURET-CANALE •La societe traditionnelle en Afrique ...• 
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pu, sabit bir tarım birimi değil, sadece işlevden yola çıkı
lan. yani çocuksuz bir karı - kocanın geçimini sağlamaya 
yeterli alanı kapsayan bir ölçüydü. Üleştirmede çalış
ma gücü değil, yalnızca o aile topluluğunun ihtiyaç
ları gözönünde tutuluyordu. Bunların, çalışaccık güçleri 
yoksa. kendilerine düşen toprakların komün tarafından 
ekilip biçilmesini isteme hakları vardı. Topraklar, cemaa
tin bütününe ait olma niteliğini hiç bir zaman kaybetmek
sizin, her yıl yeniden üleştiriliyordu. Ancak kaldırılan ürün
lerin tasarrufu kişisel bir niteliğe sahipti (buna intifa hak
kının kişiler arası bölüşümü diyoruz).» (169) Meksika'da 
parseller hayat boyunca veriliyor. bunlar ancak intifa hak
kı sahibinin ölümünden sonra cemaate rücu ediyordu. Da
ha sonraları sistem, miras hakkını tanımaya yöneldi (170). 

«Ürünün en büyük kısmı topluluğun doğrudan doğru
ya tüketimine tahsis edilmiştir. Bu mal kitlesi hiç bir za
man meta haline gelmez; öyle ki üretim, mübadelenin se
bep olduğu işbölümünden tamamen bağımsızdır ( ... ) Ürün
lerin yalnız fazla kısmı metaya dönüşür ve ilk önce Dev
letin eline geçer. Bunun bir kısmı ayni rant olarak Dev
let'e kalır.» (171) Üretim fazlasının bir kısmının, cemaat
ler arası genişlettirilmiş topluluğun din, savaş, v.b. mas
raflarına ve daha üst aşamadaki topluluğun görevi ola
rak gözüken. sulama, ulaşım yollarının bakımı gibi, eko
nomik olanda gerekli işlere ayrıldığı düşünülebilir.» (172) 
Bir Cin kaynağı, tarlaların «daha küçük dokuz kareye bö
lünmüş. kareler» halinde olduğunu; böyle her tarlanın ise 
ortada kalmış olan karesi senyörün yararına olmak üze-

(169) DE SANTIS S. «Les communautes de ... •

Cl70) DE SANTIS S. «Les communautes de ... • 

(171) MARX K. «Le Capital• !Kapitali cilt II

1172) HOBSBA WM E. «Les formations ... •
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re, sekiz köylü ailesi tarafından işlendiğini» (173) ileri sü
rer. «Güneş ilôhının toprakları gibi, lnka imparatorunun 
toprakları da köy reisinin yönetimi altında bütün topluluk 
tarafından işlenmek zorundadır. Bu reis her köylüye im
tiyazlı kastlar yararına işlenmesi gereken belirli bir alanı 
verir.» (174) 

B - Devlet Memurları 

Tek ve aynı işle uğraşan yığının yanında, bir de, 
yargıç, asayiş sorumlusu, vergi tahsildarı görevlerini tek 
başına kendi şahsında toplayan bir «köybaşı» vardır (175). 
Bu kişinin iaşesi, cemaatin ortak giderlerinden karşılanır 
ve bunun sonucu olarak da, çok kere kırsal cemaatin üst 
tabakasıyla mahalli görevlilerin iç içe oluştuğu görülür. 
«Bürokrasi, komünden aşılmaz bir engelle ayrılmaması bir 
yana. çıkış noktasını, alt kesim aracılığıyla komünün 
bağrında bulur.» (176) Yönetici sınıfın savaşta yenen bir 
kabileden ya da kavimden; kırsal cemaatin ise, yenilen 
kavimden meydana geldiği özel durumlar bir istisna 
teşkil eder (177). Ama bu durum daima geçicidir ve sos
yal sınıflar varlıklarını uzun vadede etnik bölünmeler üze
rinde kuramazlar. 

Yönetici sınıfı devşirerek oluşturma sorunu. sistemin 
her zaman için en çok üstünde durduğu kaygılarından bi
ri oldu. Bu sınıfın, kendi üstünlük haklarından yararlanır
ken, işlevlerini miras yoluyla bırakamayacağı bir kapalı 

(173) GRANET M. •La civilisation ... •
(174) DE SANTIS S. «Les communautes de ... •
Cl75l MARX K. «Le Capital• Cilt il
(176) SEDOV L. «Le Societe Angkorlenne ... •
<ı77J OLMEDA M� «Sur les societes Azteques et Maya» (Aztek

ve Maya Toplumlan Ostünel «Recherches Internationale .. • 
sayı: 57-58, 1967 
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kutu olması gerekiyordu. Yoksa müktesep hakların doğ
ması bir feodalleşmeye yol açıyordu. Bunun içindir ki, bir 
yandan denetim altında sıkı bir elekten geçirmeyi sağla
yan (Vietnam'da memurluğa giriş sınavları) (178) ve kişi
nin eski sosyal çevresiyle her türlü bağını kesmeyi amaç
layan (Osmanlı kapıkulları, Mısır Memlükları ve bazı Hint 
devletlerindeki köle hükümdarlar) bir devşirme uygulanır
ken, öte yandan da, memurları hadım etmek gibi aşırı yol
lara boş vurulmadığı zamanlarda bile, varislerin tasfiye
sine ya da güçlerinin kısıtlanmasına çalışılıyordu. 

Bunun sonucu olarak melez bir sınıfın ortaya çıktığı 
görülür. Bu sınıf, mevcudunun durmadan artmasıyla, so
nunda sistemin dengesi bakımından bir tehlike olup çıka
caktır. 

Yönetici sınıf mensuplarının, sistemin çerçevesi için
de toprakları tasarruf etmeleri, daha doğrusu belirli ba
zı toprakların verdiği ürün üzerinde hak sahibi olmaları 
çok kere görülen bir şeydir. «Ama ·bunlar sadece, görev
leri süresince kamu yetkisinin bir kısmını ellerinde bu
lunduran kişiler olarak ortaya çıkarlar; ekonominin yöne
tilmesine, köylülerin sömürülmesine sırf şahısları adına 
ve geçici olarak katılabilirler.» (179) Peru'da «tapınaklara 
ayrılan topmklar, muhakkak ki bir işlev karşılığıydı ve kol
lektif kast zilyedliğine imkôn veriyordu. Bir anlamda, pa
pazlar bu yerlerden yararlanabiliyorlardı, ama ancak ta
pınakta görevli kaldıkları sürece. Belli bir dönem sonra, 
dini hizmetten ayrıldıklarında, kendilerine hiç bir zaman 

IJ76) Bk. TCHECHKOV M.A. -La classe dirigeante du Vietnam 
precolonial» (Sömürge Dönemi Öncesi Vietnam'da Yönetici 
Sınıfı, -La Pensee» sayı: 144, nisan 1969 

(1791 CHESNAUX J. •Quelques perspective de recherche• 
(Araştırma İçin Bazı Yeni Görüşler>, •La Pensee• sayı 144, 
nisan 1964. 
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imtiyazlı bir durum tanınmıyordu.» (180) Çin'deyse «sen
yörün hıyar ve •kavun gibi. uzun süre. korunması imkôn

sız ürünleri yetiştirmesi en uygunuydu. Böylece elde et

tiği ürünü ambara yığmaktan kaçınırdı.» (181) 

C - Hükümdar ve Şehir 

Piramidin doruk yerinde bulunan hükümar, terimin 

ekonomik, sosyal ve hatta evrensel anlamıyla, büyük dü
zenleyici rolüne sahipti. Tanrının buyruğuyla ülkenin tek 
sahibiydi. Tanrı katından gelen buyrukları yerine getir
mekle ulaşılan ve amacı yeryüzünü düzene koymak olan 
bir erdeme sahipti. Yerine getirdiği bayındırlık hizmetle

riyle, cemaatlerin tarım alanındaki refah ihtiyacını karşı

lardı. Hükümdar tarım işlerinin zamanını, yani düzenli mev

sim değişikliklerini bilmek zorundaydı (182). «Tabiatın. tar

laların. insan neslinin kısırlığı, despotun devrilmesinin bir 
sonucu diye açıklanıyordu. Çünkü toplum bilincinde, tabi
atın, tarlaların ve -daha da giderek- insanın verimliliği 
despotun özünde bulunan bir nitelik olarak görülüyordu.,ı 
(183) 

Tabiatı ve onun ürünlerini düzene sokan «Bilgi» nin 
sahibi olarak despot, bütün bu ürünlerin de tek sahibidir. 

Ama «bütün zenginlikleri. yeryüzünde olduğu kadar Tan
rılar katında, yani tanrılar. insanlar ve bütün varlıklar ara
sında, her birini en çok hoşnut edecek şekilde dağıtmak, 
üleştirmek zorunda·dır.» .(184) Her .zen,;ıinliğin, dolayısıyla 

Cl80) DE SANTIS S. •Les communautes de ... • 
U8ll GRANET M. «La civilisation ... • 
1 ıf;:) GRANET M. «La civilisation ... » 

U83l BANU I. •La formation sociale 'asiatique' dans la pers
pective de la philosophie orientale antique• (Eski Doğu 
Felsefesi Görüşleri İçinde Asya'da Sosyal Oluşum), •La 
Pensee» sayı 132, nisan 1967. 

(ı.�4\ CRANET M. «La civilisation ... • 
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her gücün toplanma ve cıkış noktası odur. Dünyanın mer• 
kezidir ve dünyanın mer,kezinde oturur. 

Bilginin ve artı,k - Ürünün bu birikimi, en azından sem
bolik olarak, ülkenin merkezinde bulunan bir odak nok
tasının doğması sonucunu getirir. Hükümdarın işlevleri 
şehirde somutlaşır: Rasathaneleri aracılığıyla tapınaklar, 
ilahi koruyucuyla despot arasında ilişkiyi sağlar ve onun 
mevsim dönümlerini bilmesine yardım eder; memurlar or
dusu bilgilerin ve zenginliklerin toplamını kayda geçirir; 
ambarlar ve hazineler ayni ve nakdi vergiyi korur; kışla
lar, zenginliklerin bekçiliğini yapıp ülke içinde düzeni ko
rurken, ülke dışında kazançlı askeri harekôta girişerek bu 
zenginliğin büyümesine katkıda bulunan orduyu barındı
rır; nihayet saraylar, onun şahsını barındırır, etrafını, tüc
carların ithal veya kendi zanaatkôrlannın imal ettiği de
ğerli eşya ile donatırlar. Böylece şehir, sistemin hem. ba
şında, hem de dışında belirir. Kendisi üretke(! olmadı{)ı 
halde, bütün artı - ürünü emer. Ürettiği tek şey, kendi için 
çalıştırdığı ama uzak mesafeli ticaretle de beslenen za
naatkôrlar topluluğunun imal ettiği lüks eşyadır. Şehir, 
ekonomik olarak yönetici sınıfın tüketime sokulmamış 
artı - ürünü mübadele ettiği yerdir. Bu mübadele, ekono
mik ve sosyal varlığıyla kurulu hiyerarşi düzeninin dışına 
kaçmağa ve sistemin özüyle çelişkili bir sınıfın tohumu
nu oluşturmağa yönelik bir insan topluluğu yaratır: tüc
carlar. 

«Mesleklerin en kötüsü» (185) diye hor görülen tüc
carlık mesleğinde özellikle, «şu veya bu yüzden cemaat 
dışına atılmış, dolayısıyla, ilk başta her türlü destek ve 
kendini savunma lmkônından yoksun, hatta iaşesini sağ
lamaktan aciz kişilerden meydana gelen bir sosyal taba-

Cl85) Çin İmparatoru Tsin Çe Houang Ti'ye <M.Ö. 221 - 210> 

atfedilen sözler. GRANET M. «La civilisation ... • 
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ka mensupları calışırdı. Eğer değişik sebepler yüzünden 
(savaş. afetler, klandan kovulma v.b.) çeşitli cemaatların 
dışına atılmış olan bu kişiler, daha sonra gene de yaşa
mağa devam edebilmişlerse, bu. kendi kabuğuna çekilmiş 
başka başka cemaatler arasında dolaşırken trampa yapa
rak hayatlarını kazanabildi•kleri, büyük çapta bir ticareti 
geliştirebildikleri ve bu yolla, devlet memurlarının köylü
lerin vergileriyle sağladıklarından daha büyük bir serveti 
toplayabilme imkanını -keşfedebildikleri içindir.» (186) Tüc
carlar sınıfının evrimi. ATÜT'ün evriminin de bir parçası
dır ... 

ATÜT'ÜN EVRİMİ 

Her üretim tarzı gibi ATÜT de, kendini çözülmeye 
uğratacak, yani başka bir sisteme doğru evrimleşmeğe 
götürecek iki imkana sahiptir: kendi iç çelişkileri ve ken
di dışındaki başka bir üretim tarzıyla karşı -karşıya gel
me. Sistemin içindeki güçlerin durumunu aşağıdaki şema
da özetleyebiliriz : 
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(L8öl TÖKEi F. «Le M.P.A. en Chine» IÇbı'de A.T.Ü.T.l, Rec

herches internationales• sayı 57-58, 1987. 
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Sistem şemanın iki ekseni cevresinde gelişir: düşey 
eksen dengeleyici güçleri temsil ederken, merkezden kap
macı güçler de yatay eksen boyunca toplanır 

1 - TUTUCU GÜÇLER 

Sistemden yararlanan başlıca kişi olarak hükümdar, 
bütünün sürekli kılınması amacına yönelmiş çabaların bü
yük bir kısmını şahsında temsil eder. Onun nazarında dev
letin en uygun işleyiş biç·imi. kişilere bağlı olmayan bir 
mekanizma olamk kurulmasından ibarettir. Bu mekaniz
ma içinde her güç bir işlevle bağımlıdır; bu işlev ise, hü
kümdarın iradesine bımkılmıştır, yani geçicidir. Bu meka
nizmanın dünya var oldukça yürürlükte kalması, yani var
lığını sürekli kılması, «Asya Tipi» imparatorlukların başlı
ca amacıdır. 

Piramidin tepe noktası nasıl bilinçli, azami bir hare
ketsizlik içindeyse, tabanı da öylesine azami bir hareket
sizlik içindedir. «Ne kadar kendi halinde gözükürse gözük
sün, bu durgun köy cemaatlerinin daima Doğu despot
luğunun temeli olduğunu unutmamalıyız.» (187) Tanım ola
rak, sınıfsız bir toplumdan sınıflı bir topluma geçişi teş
kil eden ATÜT, üreticinin, üzerine yüklenen «genel ve yay
gın köleliği» en az farkedebildiği bir sistemdir. Gözden 
ırakta, kutsallaşmış bir hükümdara ait olan üretim araç
ları mülkiyetinin muğlak karakteri, üreticinin sırtına binen 
her baskıyı adeta bir tabiat yasası haline sokar. Yöneti
ci sınıfın artık - ürünü eline geçirmesi, kuraklık, yağmur 
ya da ölüm gibi doğal bir olaydır. üstelik köylünün ,sürek
li intifa hakkı sahibi olarak kazandığı ekonomik statü ve 

U87) MARX K. «British rule in India•, lHindistan'da İngiliz 
Egemenllğil, zikreden: TÖKEi F. «Le M.P.A. dans l'oeuvre 
de K. Marx et F. Engels.• IK. Marx ve F. Engels'in Eser-

lerinde A.T.Ü.T.l, «La Pensee» sayı 114, nisan 1964. 
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cemaat içindeki sosyal statüsü, kırsal l<0münü her türlü 
değişmeye karşı direnen bir birim haline getirir. Bu da 
mantıkidir. Çünkü üretim tarzının evrimi ister istemez. 
köylüyü köleleştirip hayat tarzını bozacak olan iki doğ
rultuda, ya kölelik ya da feodalizm doğrultusunda olacak
tır. Bu yüzden statüsünü bozan her değişmeye, çoğu za
man da şiddete baş vurarak tepki gösterir. Ama (<bu tu
tumun getirdiği sosyal eleştiri, hemen hemen hiç bir za
mcm -aşırı bir ayaklanma biçimine büründüğünde bile
ezenlerle, bunlara karşı çıkanlar orasındaki sosyal ilişki
lerin doörudan özüne yönelen bir eleştiri do(ıll; mevcut 

ilişkilerin zorunlu kıldığı yükümlülükleri halka karşı yeri
ne getirenlerin, yani sistemin başında bulunanların hare
ket tarzına karşı bir eleştiridir.» (188) Ayaklanmaların bü
yük bir kısmı devlet memurlarının fazla ve haksız vergi ta
lebini hedef alır; bu haklı olarak. sistemden bir sapma 
sayılır ve girişilen hareketin amacı eskiye dönüştür. ilahi 
kuvvetle kulları arasında hükümdar aracılığıyla kurulmuş 
o!an, ancak yeni memurlar ve tüccarlar tarafından yolun
dan saptırılan anlaşmaya bu geri dönüş isteği, onun da 
ötesinde sınıfsız toplumun altın çağına bilinçsizce bir ge
ri dönüş isteğinin ifadesidir. ilkel topluluktan kopuşun eko
nomik bakımdan yeni olduğu toplumlarda ,insanın insanı 
sömürmesinden kurtulma isteği, bu aynı sömürünün son 
sınırına varmış halklar tarafından çok aceleci bir yargıy
la, gerici olarak görülen bir biçimde ortaya çıkar. Gene 
de> bu. hükümdarın, ara sınıfların merkezden kopma eği
limlerine karşı mücadelesinde, kırsal birimlerin varlığın
da önemli müttefikler bulmasına engel değildir. 

il - EVRİMCi GÜÇLER 

lklltlur ve tıolk ki il etil, sistemi sürekli kılnıu yoluııu 
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seçince, onun evrimi için mücadele etmek de diğer sınıf
lara düşer; en başta da güçlü olduğu kadar iğreti bir yere 
sahip kişilerden kurulu bir yönetici sınıfı meydana getiren 
memurlara. Devlet memuru, başkente akan artık - ürünün 
t•jmü kendi elinden geçtiği için iktidarı elinde tutar. Fa
kat mevkiinden uzaklaştırılınca bütün zengin olma yolla
rını kaybeder .. Onun için de amacı, Devlet mekanizması 
içindeki yerinden bağımsız bir maddi güç kazanmaktır. Bu 
amaca ulaşmak içinse, vergi tahsildarlığı görevini kendi 
çıkarına kullanma yolunu tutar. Hiyerarşinin her basama
ğında bir kere daha tekrarlanan bu kendine yontma işle
mi. devlet memurlarını zenginleştirdiği ölçüde, hükümda
rın ve devlet hazinesinin fakirleşmesine yol açar. Bunla- · 
rın gitgide daha büyük bir coğrafi kesime el koymaları, 
idari taksimatı mirasla geçen haslara dönüştürür ve me
murları feodalleştirir. Merkezi iktidarın zayıfladığı ölçüde 
yeni senyörlerin gücü artar. Bunun sonunda öyle bir an 
gelir ki, senyörler içinde en güçlüsü hükümdardan da güç
lü hale gellr, onu devirir ve yerine geçer. Bu nazari ola
rak böyledir. Sonra da yeni hükümdar memur - senyörle
rin keyfi ve yolsuz i•daresi altında geçen anarşik dönem
den canına tak demiş olan halkın da desteğiyle, tahta göz 
diken başkalarına karşı mücadele eder ve eski düzeni ye
niden kurar. Eğer bunu başaramazsa, başka biri onun ye
rini alır. Bu şema nazari bir görünüşe sahip olmasına rağ
men, hiç şaşmadan bütün büyük «Asya Tipi» imparator
luklarda gerçekleşmiştir. Bu do, sistemin temel yapıların
da hiç bir değişiklik getirmeden «çağ» ların ve hanedan
ların birbirini nasıl kovaladığını açıklar. Böylece, kaderi 
kendinden daha yüksek birinin elinde oldukça, düzeni 
kundaklamakta yarar gören devlet görevlisi, piramidin do
ruğuna tırmanmasına imkôn veren bir güç düzeyine ula
şır ulaşmaz kendi çıkarı uğruna sistemi yeni baştan ye
rine oturtur. 
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Bürokrasi de sistemi cözmeyi istemediğine ya da bu• 
nu beceremediğine göre, geriye kurulu toplum düzeni için
de adamdan sayılmayan tüccarlar kalıyor: Kendi çıkar
ları doğrultusunda bir evrim en çok bunların işine gelirdi. 

Önce çeşitli malların köyler arasında trampasıyla işe 
başlayan tüccarlar, zamanla uluslararası büyük lüks eşya 
ticaretini denetimleri altına almayı başardılar. «Tüccar 
durmadan zenginleşiyor, ticari - tefeci sermayenin gucu 
habire artıyordu. Ticaret aristokrasisi, devlet ve devlet 
memurları için bir noktaya ·kadar vazgeçilmez bir hale 
geldi. Bazı devlet memurları çılgınca harcamaları yüzün
den dara düştükleri vakit. bu sınıf onların ve bizzat Devle
tin yardımına- koşuyor, borç para veriyordu. En zengin tüc
carların kölelere ve topraklara el koyup onları özel mül
kiyetlerine geçirmelerinin sebebini. herhalde bütün bun
ları kaçınılmaz hale koyan bu durumda aramak gerekir.,
(189) Yönetici sınıfla girişilen bu ticaret ve tefecilik, kır
cemaati düzeyinde bir sermaye birikimine yol açmaktaydı.
Köylünün rehine koyacak bir karış toprağından ve şahsın
dan başka neyi vardı ki! Bu da ardından özel mülkiyeti ve
köleliği getiriyordu. Köylü toprakları ve köylülerin bizzat
kendileri tüccarların eline geçtikçe, köle iş gücüyle işle
tilen büyük molikônelerin doğuşuna, yani köleci bir üretim
tarzına doğru adım atılmaktaydı.

«Fakat aslında ticari sermaye, ATÜT şartları içinde, 
topraklar ve köleler üzerinde özel mülkiyet biçimini bo
şuna ortaya çıkarmıştı; böyle bir mülkiyet biçiminin ko
runması ve gelişmesi Asya Tipi üretim tarzının kendisi 
tarafından imkônsız hale sokulmuştu. Bu şartlarda doğan 
özel mülkiyetin kacınılmoz koderi, Devlet'in ntaerkil mül
ı 

il89) TÖKEi F. «Le M.P.A. en Chine.• 
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kiyetinin boyunduruğuna girmek, Asya Tipi ekonominin 
çerçevesine uymaktı.» (190) 

Devlet, kendini biraz güçlü bulur bulmaz müsaderele
re girişiyordu. Cin'de, Han hanedanı başa geldiğinde mal 
mülk denetimine çıkan devlet görevlileri, «değerleri yüz
binleri bulan servetleri. binlerce yüzbinlerce köleyi, bin
lerce dönüm tarlayı Devlet mülküne geçiriyorlardı. Müsa
dere edilen tarlalar Devlet arazisi, köleler ise kamu hiz
metkörları oluyorlardı.» (191) Bu tedbirlerden paçayı sıyı
ranlar bile, .kendilerini. sağladıkları artık - ürünü sistemin 
sınırları içinde vergi olarak devlete vermek zorunda 
hissediyorlardı. Böylece. özel mülkiyetin ATÜT çerçevesi 
içinde hiç bir çekiciliği kalmaz. Zenginleşen tüccarlar alel
acele «resmi görevler satın almaya ve hazine memurları 
hiyerarşisiyle bütünleşmeye koyulurlar.» (192) Böylece özel 
mülkiyet, sistemi çözecek bir unsur değil, sadece sistemin 
içine alınmayı sağlayan bir araç olarak işe yarar. Demek 
ki tüccar sınıfı da ATÜT'ü evrime uğratacak güçte görün
mez. 

Tabii ki, olguların bu ideal sunuluş biçimi. iş uygu
lamaya dökülünce, bazı çözülme unsurlarının sızmasına 
imkan tanıy,an boşluklar verebilir. ATÜT'ün kendi özünde
ki çelişkilerle evrimleşip evrimleşemeyeceği konusundaki 
tartışma, bugüne kadar doyurucu sonuçlara uloşmadı. 
Ama şu da bir gerçek ki, «Asya Tipi» olarak tanınan ve 
nitelendirilen hic bir toplum kendi özündeki bu çelişkile
rin zoruyla başka bir üretim tarzına geçememiştir. Bu 
tür toplumların hemen hepsi tarihleri boyunca, birçok ke
re ATÜT'ün şu veya bu derecedeki çözülüşünün bazı be
lirtilerini vermişlerdir. Ancak, binlerce yılhk yapılarında fil-

<ıoo> TÖKEi F. «Le M.P.A. en Chine•
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li bir parçalanmanın olabilmesi için, daha ileri bir sömü
rüye imkôn veren bir üretim tarzının, yani kapitalizmin, 
dıştan etkide bulunması gerekmiştir. 

Bu bölümde, üstünde çok tartışılan bir üretim tarzı
nı tanımlamaya girişmek yerine, Avrupa ülkelerinin tarih
leri boyunca geçirdikleri sosyo - ekonomik oluşumlardan 
farklı unsurlara sahip bazı toplulukların kendine has or
tak özelliklerini meydana çıkarmağa çalıştık. Orta - Doğu'
da bu unsurlar. uzun çağlar boyunca varlıklarını hissettir
miş ve Anadolu'nun evrimini derinden etkilemişti. Bizans 
imparatorluğunun tarihi, bu unsurlarla feodalizmin kendi
ne has özellikleri arasında bir mücadele olarak ortaya 
çıkar. Özel mülkiyet hep hüküm sürdüğüne göre, Bizans 
hiç bir zaman «Asya Tipi» bir toplum olmadı. Ama Asya 
tipi modeller µstüne oturmuş bürokrasisi, kırsal cemaat
lerin feodalleşmesini uzun süre engelledi. Sonuna kadar 
direnen bu ,kır cemaatleri; Anadolu'nun. Orta Doğu'nun 
sosyo - ekonomik düzeninin bir parçası olduğu çağlardan 
beri varlıklarını sürdürmüşlerdi. Daha sonra. Türk - lslôm 
fethiyle birlikte bu yeni uygarlığın bağrında da yaşa
maya devam edeceklerdir. Böylesi bir sistemin kendine 
has özellikleri yanında ,evrimleşme lmkônlnrının da gfü:- . 
den geçirilmiş olmasının, tarihin bundan sonrasına biraz 
daha ışık tutmada katkısı olacaktır. 



3 

Anadolu'ya Gelişlerinden 
Önce Türkler 

Türklerin Anadoluya gelişi, Batı'dan kaynaklanıp Ba
tı'dan etkilenen feodalizm üzerinde «Asya Tipi» unsurunu 
üstün kılacaktır. Öte yandan, ülkeye yeni olarak gelen şey 
de, Türk kabile yapılarıyla, lran uygarlığının ve Arap - 1s
lôm kültürünün daha önceki bir karışımıdır. Anadolu Türk 
toplumunun oluşumunda bu üç etki, aynı zamanda ve bir
birinden ayrılmaksızın var olacaktır. Bunların karşılıklı ola
rak getirdiklerini bulup çıkarabilmek içinse, her birinin, 
daha Anadolu'ya yerleşmeden önce Türk etnik unsuruna 
giriş tarzını görmekte yarar vardır. 
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TÜRK KABİLE VAPILARININ EVRİMi 

On birinci yüzyılın sonundan iNbaren Küçük Asya'ya 
yerleşen Türkler arasında O0uz kavminden olmayan he
men hemen yok gibidir. Bunlar Orta Asya'dan yola çıkıp, 
Maveraünnehir ve lran'da kimi kısa, kimi biraz daha uzun 
molalar verdikten sonra Anadolu'ya varmışlardır. Çıkıp 
geldikleri ülkeden taşıdıkları orijinal unsurlar bu yolculuk 
boyunca değişik1'iklere uğramış, zenginleşmişti. 

1 - İLK SİYASAL KURULUŞLAR 

«Oğuz» kelimesi ilk kez yedinci yüzyılda (193) «Türk» 
kelimesi ise ondan bir önceki yüzyılda ortaya çıkmıştır. 
Ama bu kavimler, daha önce Orta - Asya'nın Hun lmpara
torluğu'yla başlayan ilk büyük siyasal kuruluşlarında yer 
almışlardı. Büyük çoğunluğu göçebe olan bu kavimlerin 
ilk sosyo - ekonomik oluşumları üzerine; belki de daha 
geçen yüzyıl aynı şartlar altında, aynı yerlerde yaşayan. 
aynı aileden gelme başka kavimlerin hayat tarzları incele
nerek ıbazı varsayımlar ileri sürülebilir. 

ôrnoğln Yukullarda on küçiik sosyal çekirdek ailedir. 
Fokat her aile, öteki aileyle birlikte klanın bütünleyici bir 
parçasıdır. Her karar bu klan bünyesinde alınır ve şefin 
şahsında somutlaşır. Burada «aite» kelimesinin Türkçe kar
"şılığı bulunmadığını ve Yakut ailesini bir birim olarak or
taya çıkaran olgulardan birinin de ev ve onu çevreleyen 
küçük bir toprak parçası üzerindeki mülkiyet hakkı oldu
ğunu belirtmemiz gerekir. Toprağın geri kalan kısmı ise 
klana aittir (194). Ailenin ve toprak mülkiyetinin varolma 
şartlarını yaratan. belki de yerleşik topluma geçişin bu 
başlangıç safhasıdır. 

Cl93l SÜMER F. •Oğuzlar. Ankara 1967. 
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Kıan, ailenin üstünde, sistemin egemen birimidir. üre
tim araçlarının mülkiyeti gibi, kolle-ktif sorumluluk da klan 
dü:rnylnde sornulluşır (195). Daha üst birim koblledlr. Her 
klan, kendi şefinin şahsında, bütün şeflerden meydana ge
len bir kurultayın kabile düzeyinde aldığı bütün karar ve 

sorumluluklara katılır. 

Ruslara karşı mücadele zorunluluğu, Yakutlardo, bir
çok kabileyi bir şefin yönetimi altında birleşmeye itti. Bu 
şefler. devletin ilk nüves•ini meydana getirmekteydi. On

ların ücretli askerler kullandıklarını bilmekteyiz. Bu da, 

kabile temelinden bağımsız bir idare mekanizması oluş
turma yolundaki çobalarının bir belirtisidir (196). 

Aynı şekilde, Orta - Asya'da büyük Türk imparatorluk
larının oluşması da, kabilelerden birinin diğerleri üzerin
de kesin üstünlüğünden çok, kabileler arası bir konfede
rasyon görünümündedir. Kabilelerde sosyal sınıfların oluş
·ması o çağlarda hangi kerteye varmıştır, bu konuda
fazla bir şey bilmiyoruz. Ama imparatorlukların yapıları ve

hatta bizzat var oluşları bile, bi:t.e belli bir servet birikimi
ni ve dolayısıyla bir kabile aristokrasisinin ortaya çıktığı
rn göstermektedir. Bu birikimin farklı düzeylerde olması,
nynı zaman�a. kabileler arası bir hiyerarşi meydana ge
lirınoktodir.

Kollektif çözümü gerektiren bir sorunun ortaya çık
ması (insanlardan veya tabiattan gelen bir tehlike ya da 
tabii ve beşeri kaynakları daha akılcı yoldan kullanmakta 
yeni bir imkônın aranması gibi), daha önceden var olan 
hiyerarşinin temelleri üzerinde siyasal alanda bir birleş-

(195) •Bir usaya !soyal mensup olan şahsa bir zarar iras edil

digi :auııan butün u::;u ı.ural'luıımış sayılır ve öı; alnm va
zifesi bütün soya düşerdi• ARSAL S.M. -Türk Tarihi ve
Hukuku•.

1196! ARSAL S.M. -Türk Tarihi ve Hukuku• 

F. : 8 113 



meyi getirir. Hun lmparatorluğu'ndo hiyerarşi düzeni şöy
ledir: Hükümdar, hükümdarla aynı ·klandan şahsiyetler, 
soylu klon ve kabile şefleri. diğer şefler (197). Kabile aris
tol<rasisine dayanan, elindeki denetim araçları ve imkôn
larıyla oranlanamayacak kadar geniş bir alana yayılan bu 
siyasal sistem, servetlerin öteki kabileler zararına bir ka
bilenin elinde toplanmasına engel olan, zayıf bir örgütlen
meye sahipti. Bunun içindir ki, hü1kümdcırın kabilesi, kabl
leler - üstü idari bir yapıyı zorla kabul ettirecek güçte de
{J'ildi. Birliği zorunlu kılan sebep ortadan kalktığı ya da 
etkisini yitirdiğinde, yahut da bir kabile kendi buyruğunu 
diğerlerine zorla kabul ettirmeğe yeltendiğinde sistem par
çalanıp kendini meydana getiren unsurlara ayrışıyor ve 
bunların her biri eski statülerine dönüyordu. 

Ne var ki, imparatorlukların biri yıkılırken bir diğerinin 
kurulması, aslında, sadece basit bir tekrarlanma değildir. 
Yedinci yüzyıl Türk imparatorluğu, daha ileri bir sosyal ta· 
bakalaşma kadar, kabile · &istemine karşı yöneltilmiş bir 
J.ı:urtuluş teşebbüsü görünümünü de taşır. Bu imparator
lukta yönetici sınıfların kişileri üç kategori meydana geti
rir: veraset yoluyla gelen şefler, haH; safından gelme 
şefler, bir de sadece görevleri süresince şef olarak kabul 
edilenler (198). Memurlardan meydana gelen bir bünyenin 
doı')uşu, merkeziyetçi devlete doğru ilk adım demekti. Ne 
var ki, bu imparatorluık da çok kısa bir sürede pa•rçala· 
nıp kabilelere bölündü. Çeşitli kabileler arasındaki taba
kalaşma bu olayda hayli açık olarak görülür, esas Türk 
adını taşıyan kavim, imparatorluğun en üstün kavimini mey
dana getirirken ve kavim (budun) kelimesi burda kabile 
yapılarının parçalanmasına doğru bir adımı ifade eder
ken, diğer topluluklar, Uygurlar ve özellikle Oğuzlar dev-

Cl97l ARSAL S.M. «Türk Tarihi ve Hukuku.• 
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let disiplinine sürekli olarak başkaldırmaktaydı. Bu durum. 
sonundo imparatorluğun yıkılışına, daha sonra da Türk 
kabilelerinin, adlarını aynı ırktan gelen ve bir yüzyıldan 
fazla egemenlikleri altında bulundurdukları diğer kabilele

re bırakarak tarihten silinmelerine (199) yol açtı. 

Farklılaşmanın temelinde yatan, bu toplulukların ya
rattığı üretim fazlasıdır; ve bu farklılaşmanın, iki toplum
daki yerleşik düzene geçme derecesiyle ilgili olması gere
kir. Herhalde yedinci yüzyıl «Türkler» inden bir kısmı yer

leşikti. Daha sonraki yüzyıllarda da Uygurlar yerleşik dü
zene geçip bir devlet kurunca, Oğuzlar onların hizmeti
ne girdiler ve bu devlet içinde de sık sık bir huzursuzluk 
unsuru haline geldiler. 

Türk kabilelerinden bir grubun ,ilk olarak, kitle halin
de yerleşik düzene geçişlerinde. özel mülkiyetin ve on
dan doğan satış, kiralama, rehin, çiftçilik gibi bütün bi
çimlerin hayli hızla ortaya çıktığı görülür: 

«Pars yılı, dördüncü ayın yirminci günü. 

«Ben Tülek Temür, bana ait olan Tıyuk üzerindeki 
Taşköprü önündeki her yandan duvarla çevrilmiş Kaylalık
la Çengür - erisdeki yedi kürilik yerimi, gene bana a·it olan 
Törtkil - Çoktakl dört sık yerimi, gene bana alt olan Boyu 
- Kırada Yukarı Çiçeklikteki altı sık yerimi, gene bana ait
aşağı çiçeklikteki dört sık yerimi - Bütün bu bana ait yer
lerimi bana Tülek Temür'e para kıymetini haiz Çau Yas
tık gerek olduğundan, Rahip Tolmuştan yirmi Çong - Tung
- Pau - Cau Yastuk olamk bu yerlerimi ona kendi fayda
sına işlesin, mahsullerinden faydalansın, bu arazi onun
sahih (hususi) mülkü olsun diye devrettim.

«Tanık Kerey, Tanık Temür Buka ve orada bulunan 

ll99) SÜMER F. «Oğuzlar» 
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benim büyük küçük biraderlerim, akraba ve tanıdıklarım, 
kim olurlarsa olsunlar, dava açmasınlar.» (200) 

11 - İSLAM DÜNYASINA GİRİŞ 

Onuncu yüzyılın başında, Oğuzlar Hazar denizinin 
doğusuna yerleştiler ve göçebeliğe devam ettiler. Bu ka
vim, ortak bir otanın altı oğlu ve yirmi dört torunundan 
türemiş yirmi dört kabileden (boy) meydana geliyordu. 
«Her boyun başında 'beğ' unvanlı asılzodeler vardı. Beğ
lerin kırk kişiden mürekkep silôh arkadaşları vardı ki, bun
lara yoldaş denildiği anlaşılıyor. Her kavmin osılzodesi gi
bi Oğuz beğleri de çok varlıklı idiler. lbn Fadlôn, Oğuzlar 
arasında yüz bin koyuna ve on bin ata sahip kimseleri 
gördüğünü söylüyor.» (201) Bütün bunlar, bu çağda servet 
birikiminin. dolayısıyla sınıf farklılaşmasının oldukça iler
lemiş olduğunu gösteriyor. üretim araçlarının kişisel zil
yedliği, başlıca zenginlik kaynağı olan hayvan sürüleriyle 
ilgili olarak. daha önce de fiili bir biçimde vardı (202); sı
nırları pek belirlenemeyen otlaklara gelince, öyle görülü
yor ki, L>urılur orıuk nıülklyelle kulıııuyu tlevaın elliler. 
Zaten toprak üzerinde özel zilyedlik düşüncesi, göçebe 
bir topluma oldukça uzaktır. 

Kabile aristokrasisi, artık - ürünün sahibi olarak, bu
nu pazarlamaya ve diğer mallarla mübadele etmeye ça
lışır. Bqylece göçebe kavimlerle, güneyde oturan yerleşik 
halklar arasında ticari ilişkiler kurulur. «lbn Fadlôn beş 
bin kişilik muazzam bir kervan içinde Oğuz yurdundan 
geçmişti. Oğuzların başlıca ticaret malı koyun idi. Hora-

l20f, Zikreden: ARSAL S.M. •Türk Tarihi ve Hukuku• 
(201 l SÜMER F. .Qğu ... ar• 
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san ve Maveraünnehir halkı et ihtiyacını Oğuzlar ve Kar
luklardan temin ediyordu.» (203) Bu kervanlar sırf yaban
cılardan meydana gelmiyordu; Oğuzlar da çok öncelerde11 
beri bu kervanlara tüccar olarak katılmaktaydılar. Bu ki
şilerin dışarda zengin olmak amacıyla klonlarından kop
maları. servet birikiminin bir malsızlar mülksüzler taba
kası yaratarak sosyal akışkınlığı hızlandırdığını ve bağ
ların gevşemeğe başladığını gösterir. Zaten, klanlarını bı
rakıp gidenler yalnız bunlar değildi. Tek tek kişilerden 
tutun da. küçük topluluklar halinde birçok insan, çeşitli 
islôm Devletlerinin hizmetine giriyorlardı. Bu gidip gelen
ler İslôm dininin yayılmasına yarıyordu. İslôm dinini önce 
Müslüman halklarla girdikleri ilişkilP-rin din değiştirmele
rini gerekli kıldığı kişiler. sonra da. bu sayede itibarlarını 
arttıran kabile şefleriyle onların kabileleri kabul etti. Baş
kalarını kendi dinine sokmakla görevli bilginlerden çok, 
tüccarlar ve savaşçılar eliyle yayılan lslôıniyetin bu ilk 
biçimi, Oğuzların eski Şaman inançlarına fazla bir deği
şiklik getirmeyen katılaşmamış, derme çatma bir din ya
pısındaydı. «Bunların kabul ettiği lslômiyet. özel bir biçim
deydi. Bu, büyük din bilginlerinin İslômiyet'i değil, gezgin 
dervişlerin, kültür seviyesi farklı düzeylerdeki satıcıların 
ve askerlerin İslômiyeti'ydi ve katıksız dogmadan çok, 
çeşitli ibadet biçimleri ve dualardan meydana gelmişti.ı> 
(204) 

Eski yapılardaki bu ilk değişmeler kısmi bir yerleşik
liğe yol açtı. Oğuzlardan birçoğu şeflerinin kışları geçir
diği kentlere yerleştiler. Ama ekonomik ve siyasal merkez 
hôlô göçebe hayatın içinde oluşmaktaydı. Göçebeler ta
rafından hor görülen yerleşik halka gene de, sağılacak bir 

C203l SÜMER F. «Oğuzlar» 
(2041 CAHEN C. «Pre Ottoman Turkey» (Osmanlı Dönemi Ön

cesi Türkiye! Londra 1968. 
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sürü, bir vergi unsuru, ürünlerin pazarlanabileceği bir 
alan gözüyle bokılmaktaydı. 

Bu çağda, idari sistemin ilk nüvesini taşıyan ve özel
likle yerleşik halktan, düzenli olarak vergi almaya başla
yan bir bölge taksimatından söz edildiğine tanık oluyoruz. 

Sürü hayvanlarıyla sınırlı bir ticaret tek başına önem
li bir servet yaratamazdı. üstelik bu ticaretten sadece bel
li bir tabaka, yani sürü sahipleri yararlanabiliyordu. Yal
nızca savaşmayı bilen, ama bunu da hakkıyla beceren in
sanlar için, yol güçlerini pazara çıkarmaktan başka çö
züm yolu yoktu; onlar bu gücü en fazla ödeyenin hizme
tine veriy�r ,alıcısı çıkmadıöı takdirde kendi hesaplarına 
kullanıyorlardı. Zenginl�klerin talan yoluyla gasbedilmesi; 
«uygarlaşmış» halkların nefret ettiği bu mal edinme biçi
mi. servetlerin belli ellerde birikiminde diğer yollar gibi bir 
yoldu; üstelik bir başka sistemde belli değerde bir serve
tin gasbedilmesi için ne kadar zorbalık gerekiyorsa bu 
yolla da ancak o ·kadarı kullanılıyordu. Şu farkla ki, zen
ginliklerin gasbı gibi şiddetin kullanılması da çok kısa bir 
zaman içinde meydana geliyor, bu da zihinlerde vurucu 
bir etki bırakıyordu. Ayrıca bu geçici bir yoldu; birikim 
yeterli düzeye erince, daha ince, daha etkili sömürme 
araçlarına baş vuruluyordu. 

Böylece Oğuzların bir kısmı, yarı - yerleşik şeflerin
den kopup, lslôm dünyasının Doğu ucunda kurulmuş Müs
lüman devletlerin hizmetine girdiler. Onbirinci yüzyılın ba
şında Samanoğulları veliahtının buyruğuna girerek «Se
merkand civarına geldiler. lliğ Kağan'ın ordusuna saldır
dılar; kaçmak ;2orunda bımktıkları ka•�anın mallarını yağ
malayıp, aralarında onsekiz şefin de bulunduğu birçok 
esir aldılar.» (205) Fakat öyle görünüyor ki, tek amaçları 
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ganimetti. Onun için lliğ Kağan'la anloşma yolunu tuttu
lar; ganimeti alıkoyarak esirleri iade ettiler ve geri çekil
diler. 1004'te bunlar yeniden lliğ Kağan'ın üzerine gön
derildi. Kağan gene yenildi. Haydi ganimet ve erzak ele 
geçiren Oğuzlar, Samanoğullannı da bırakıp kendi yerle
rine döndüler. ganimeti aralarında paylaştılar. Bulunduk
ları sosyo-ekonomik oluşum aşamasında, üretim araçla
rının denetimi onları pek ilgilendirmiyordu. Kendi hesap
larına toprak fethetmek gibi bir çabaları yoktu. Zaten. on
ları hizmetlerine alanlar, sürülerini beslemeye yetecek ka
dar otlağı 1kendilerine veriyordu (206). Savuş tutsaklarına 
sadece satılıp para edecek bir nesne gözüyle bakıyorlar
dı «Savaşlar sonucunda esirlerin köleleşrrıesinin yaygın
laşmayışı, doğrudan doğruya göçebe çoban kabilelerin 
yerleşik tarıma geçmediklerinden toprakta köle emeğine 
ihtiyaç duymamalarında aranabilir.» (207) Böyle olunca da, 
ilgilendikleri tek şey, tüketime hazır mallardı. Ne var ki. 
böylesine bir yağma akını siyasal bir örgütü gerektirir, 
bu örgüt de, servet blrtktlğl ölçüde devlet şeklini almaya 
başlar. 

On birinci yüzyılın birinci yarısı boyunca Oğuzların 
tarihi, göçebe kabileleri, sağlam yapılı bir devlete dönüş
türecek güçte unsurların ortaya çıkışının tarihidir. lbni 
Haidun'un ünlü «asabiya» sının doğuşu bu döneme rast
lar (208). Bu göçebe kabilelerin «Despotik» devletlerden 
kurulu bir ortama girmeleri, bir yandan kazanç yollarını 
kolaylaştırırken, öte yandan onlara örnek alacakları mo
deller sağlar. «O cağın lranlı tarihçileri, her türlü örgüt-

(2061 Bk. BARTHOLD V. V. «L'histoire des Turcs de l'Asie 
Centrale• !Orta Asya Türklerinin Tarihli Paris 1945. 

(2071 SENCER O. «Türk Toplumunun ... • 

!208) Asabiya'nın açıklaması 1ç1n bk, LACOSTE Y. «lbn Khal
doun» Iİbni Haldun) Paris 1966. 
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ıenmeden yoksun öncülerle, Selçuklu haleflerinin düzenli 
gücü arasındaki farkı ortaya koyarlar. Bunlar, selefleri 
gibi çobanlar değil, ülkeler fetheden emirlerdi. Yağma se
ferleri dolayısıyla çok geniş bir bölgeye yayılmalarına rağ
men, hiç bir siyasal çalkalanmaya imkan vermemiştiler. 
Göçebeler, nerede olursa olsun, artlarında garnizonlar bı
rnkmadan, yıktıkları şehirleri yeniden kurmadan, varolan 
devletleri yok edip, onların yerine kendi kuklaları olan ye
nilerini bırakma zahmetine katlanmadan ardan oraya ge
çiyorlardı. iktidar birliği düşüncesini, lran kaynaklı bu dü
şünceyi ancak, yavaş yavaş benimseyebildiler. lran'ın es
ki «Şehinşah» unvanının, ilk olarak, Selçuklu Türk fatih
lerı zamanında yeniden ortaya çıkmasının anlamı budur.» 

(209) 

iktidarın Selçuklu ailesinin elinde yoğunlaşması. bü
yük Oğuzlar kitlesinin karşı koymasına rağmen gerçekleş
ti. Gazneli Mahmut. Selçuklu hükümdarı Arslan'ı esir al
dığında, Oğuzlar onu kurtarmak için hiç bir harekete gi
rişmediler. Aksine, «Oğuzlardan Arslan Yabgu'ya bağlı 
dört bin çadırlık bir kümenin ileri gelenleri, onun tevkifin
den sonra, Gazneli Mahmut'a beğlerinden yani Selçuklu
lardan zulüm görmekte ve eziyet çekmekte olduklarını söy
leyerek şikayet edip, Horasan'a geçmelerine müsaade et
mesi ricasında bulundular.» (210) Daha sonra Mezopotam
ya'ya göçeden bu aynı küme, Selçuklular döneminin bü
yük bir kısmı boyunca sürekli bir huzursuzluk kaynağı ol
du. Hatta, Selçuklulara lslam dünyasının kapısını açan bü
yük 1040 savaşı bile, özünde Sultan Mesut'a karşı bir sa
vunma hareketinden başka bir şey değildir. Ancak bir ke
re Gazneli ordusu imha edilip de. ülke başıboş kalınca, 
Selçuklu beyi Tuğrul, vakit kaybetmeden kendini hüküm-

(200) RARTJTOI.n •l.'hist.oiro dos Turçs ... •
ı:.ııuı 8ÜMlfü lı' .• ugu:ılul'•
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dar olarak ilôn etti. Bu olay. merkeziyete! devletin kuru
luşu yolunda sadece bir aşamaydı; ama muhakkak ki ke
sin bir aşama. Bunu başka aşamalar izleyecektir. Tuğrul 
bey, savaşçıların ödüllendirilmesindeki mantıki yola, yani 
şehirlerin yağmalanmasını isteyen kardeşine karşı dur
mak zorundaydı. Bir hükümdar olarak kendisi buna izin 
veremezdi (211). Oğuzların büyük bir kısmı, 10ö9'da ken
dilerine eski özgürlüklerine dönüşü vaat eden, ailenin bir 
L>aşl<a üyesinin önderliğinde ayaklandılar (212). Burada da 
sömürülenlerin, o çağa göre gerici sayılabilecek bir he
def uğruna başkaldırdıkları görülüyor. Üstelik bu olaylar, 
iktidarın belli ellerde yoğunlaşmasının bir yandan hüküm
darın en ya-kınlarının bile hoşnutsuz 0lduğu ama öte yan
dan da hanedan itibarının, bir ayrılık hareketinin bile o 
aile çerçevesi dışında düşünülemeyecek kadar arttığını 
gösterir. 

lran ve Mezopotamya'nın fethi, sadece vergilendirme 
amacıyla örgütlenmiş itaatli bir halk topluluğunu değil, 
aynı zamanda yeni efendilerine hizmetlerini sunmaya ha
zır bir devlet memurları sınıfını da hükümdarın buyruğuna 
sok·nuştu. Türk kabilelerinin lslôm dünyası içinde görül
melerinden bir yüzyıl sonra, Selçuklu rejiminin nazariye
cisi Nizam-ül-Mülk, Siyasetname'sinde «Asya Tipi» hüküm
darın tanımını yapabiliyordu. «( ... ) Sultan, cihanın mômu
riyetini mucip işleri hüsnü suretle icra eder. Ezcümle ara
ziyi sulamak lçi_n yer altından mecralar yaptırır, ·cedveller 
açtırır, büyük nehirler üzerine köprüler kurdurur, köyleri 
ve tarlaları mômur ve ôbôdan eyler, -kal'a ve hisarlar in
şo vo yani şohlrlor hino oıtlrlr, yiiksek lılrıolor vo oiizel 
meskenler yaptırır, büyük yollarda konaklar inşa ettirir, 

<211> SÜMER F. «Oğuzlar»

C212l SÜMER F. «Oğuzlar»
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bunları yaptırmakla hem nômı bôkl kalır, hem de ôleml 
ukboda sevaba nail olur ve hayır dualar alır. 

<ıCenobı Rabbükkadlr ( ... ) Cihan mülükünün hôli ol
madığı keramet ve azametler ile anı müzeyyen kıldı. Gü
zel cehre, iyi huy, adalet, yeğ itlik ve cesaret ( ... ) şefkat 
ve rr.erhamet, nezir ve vaitlerine vefa ( ... ) teb'a ve hiz
metkôrlar ile hoşco muaşeret ve reayayı za.limlerin zul
münden vikaye gibi mülke lôzım olan hasletleri ana erzan 
ve ihsan buyurdu.» (213) 

ISLAMİYETİN GETİRDİKLERi 

Selçuklu rejimi, lran devlet anlayışına, hanedan huku
kundan ve Türk teamül hukukundan (töre) gelme unsur
ları do kattı. Ama toplum hayatındaki her şey, asıl ken
disi de Sasani ve Bizans etkisine uğramış lslôm hukuk dü-
7enino oöre yönetiliyordu. Toprak mülkiyeti kavramı. en 
azından görünüşte, lslôm Hukukunun hükümleri gereğince 
oluştu. Bundan dola,yı, Selçuklu hukuk düzeninin evrimi 
kadar, Osmanlı hukuk düzeninin evrimini de izleyebilmek 
için. önce lslôm Hukukuna kısaca bir göz atmak gerekir. 

Türklerde ka,bile aristokrasisinin oluşumu özel mülki
yeti kolaylaştırmıştı. Oğuzlarda, göçebe bir toplumun baş
lıca üretim aracı olan sürüler üstünde: yerleşik hayata 
geçmiş Uygurlarda ise, toprak üstünde kişisel tasarrufta 
bulunabilme imkônı, özel mülkiyet acısından elverişli bir 
eğilim göstermektedir. lran toplumuyla ilişki, bu yöneli
min değişmesine katkıda bulundu. Aynı şekilde Araplar
da, Oğuzlardan çok daha iyi örgütlenmiş Hicret öncesi 
kabile aristokrasisi, özellikle yerleşik düzene gecen ka
bilelerde özel mülkiyetin başlıca şekillerini geliştirmişti. Gö-

1213) NİZAMÜLMÜLK «Siyasetname• İstanbul 1954 
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cebe kabilelerde ise, otlaklar kollektlf mülklyetteydl(214). 
Hazreti Muhammed, Müslüman cemaatinden hareket ede
rek bir devlet nüvesi meydana getirmek isteyince, iki şek
li de kullanmaık ve bu yeni cemaati kabile yapılarının ye
rine koymak zorundaydı. Allah'ın resulü ve cemaatın bir
liğini temsil eden kişi sıfatıyla, her yeni kaynağı önce ken
dine ayırmakta, sonra dn tabii ki. kurulan özel ilişkiler 
cerceveslnde yakınlarının ve müminlerinin geçimlerini ya 
du tılzrnotlerlnln karşılığını sağlamaktayc.1ı (215). Bu temel, 
Devlet mülkiyetinin bir başlangıcıydı, ama bunun yanı sı
ra özel mülkiyet de bütün haklarını koruyordu. 

Daha sonraki yüzyıllardaki yayılmayla lslômiyet, bü
tün «Asya Tipi» Orta - Doğu imparatorluklarının varisi ha
line geldi. Aradan bir de Roma ve Bizans imparatorlukları 
gelip geçmiş, bunlar kendi kurumlarını öncekiler üzerine 
eklemişlerdi. lslôm imparatorluğu, «Asya Tipi» bir toplum 
olmadan, kendini Bizansınkine benzer bir durum içinde 
buldu. Uçsuz bucaıksız bir imparatorluğun oluşumu ve bu
nun zorunlu kıldığı merıkezileşm!ş bir idare, ancak kırsal 
cemaatlere dayanabilirdi. Ama bu idare, Kur'anda yasa
laşmış, ayrıca çok büyük bir ticari uygulamayla pekişmiş 
olan Arap ve Roma özel hukuk gelene·kleriyle çelişmek
teydi. Emeviler zamanında kabileci karakterini koruyan 
devlet cihazı (216). Bizanstaki kadar etkili bir merkezileş
meye ulaşamadı. Abbasiler ise. idari yapıları üzerindeki 
lran etkilerine rağmen, feodal eğilimleri engelleyemediler. 
Toprak mül�iyeti biçimleri, işte bu evrimi izledi. 

Fetih sırasında bir Müslümanın mülkiyetinde bulu-

l:!iil UAUUJ::l•'UUY-UEMOMUYNEt; M. •Mahomut• llla:ı.reU 
Muhammedi Paris 1969. 

(2151 GAUDEFROY-DEMOMBYNES M. «Mahomet• 
12161 KÖPRÜLÜ F. «Les institutions juridlques turques au mo

yen age» •Orta�ağda Türk Hukuk Kurumhwıl iııt�nbul 
1938. 
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nan, ya da başka bir deyişle, hlc bir baskı olmaksııın lg, 
lôm dinine giren bir kimseye ait topraklar, lslôm mevzu
atıyla «zekat» (kurumlaşmış sadaka) şekline dönüşmüş 
eski bir adet olan öşür'e tabiydi (217). Ama gerçekte bu tür 
topraklar sadece Arabistan'da vardı ve fethedilmiş ülke
ler üzerinde Müslüman cemaate. bu yolla da Devlete üs
tünlük hakkı tanınmıştı (218). Duruma göre, farklı biçim
lerde kendini gösteren bu hak, iki toprak kategorisi yarat
mıştı. «ilki, eskiden beri Müslüman olmadığı belli özel 
kişilere ait olan ve bu kişilerin terketmediği topraklardan 
meydana geliyordu. Gerçekte bunlar, Müslüman cemaa
tin üstünlük hakkı, haraç adı verilen ve kabaca sahiple
rinin daha önceki rejimler sırasında ödedikleri vergiye te
kabül eden (219) bir toprak vergisiyle saklı tutulmak şar
tıyla. tasarruf edenlere bırakılmıştı.» (220) «Fakat sonra
ları, bu tasarruf sahiplerinin mirasçılarının çoğu din de
ğiştirip lslômiyeti kabul ettiler. Onların bu yolla haraçtan 
bağışık tutulmaları, hazineyi tamtakır kalma tehlikesiyle 
karşı karşıya getlrdk Sonunda Loprugın stalüsürıüıı, Lasar
ruf sahibinin statüsüyle değişmeyeceği esası kondu. Sa
deccı, bir kelle vergisi olan cizye'nin haraç tutarına ekle
nip eklenmemeslnden mükellefin dini inancı hakkındaki ik
rarı gözönünde tutuluyordu.» (221) «lslômiyeti kabul eden 
cizye yerine zekat verir.» (222) Böylece halife, toprakla
rın devlet mülkiyeti olduğunu öne sürecek kadar ileri git
medi ve vergilendirme hakkıyla yetindi. Gerçi mali kay
naklar açısından ikisi de aynı kapıya çıkıyordu. Ancak bu 

(217) CAHEN C. «Pre Ottoman ... »
(218) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta» Iİkta'nın Evrimil, «Anna-

les» 1953.
C219l CAHEN C. «L'evolution de l'iqta» 
(220l CAHEN C. «Pre Otoman ..... 
(221) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta»
(222l CAHEN C. «Pre Ottoman ..... 
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vergilendirme, bu toprakların önemli bir kısmının zaman
la özel kişilerin malı haline gelmesine ve bu kişilerin 
Devlet otoritesine kafa tutabilecek, onu gelir kaynak
larının bir kısmından ya da bütününden yoksun bırakabi
lecek güce erişmelerine engel olamadı. 

Buna karşılık, «Müslüman cemaate Roma - Bizans ve 
Sasani devletl�rinden ya da bunlara bağlı tapınaklardan 
kalan» topraklar gibi, «sahipleri kocan veya toprağı işle
tecek bir mirasçı bırakmadan ölen büyük malikôneler de 
devlete aitti.» (223) Bu malikônelerin fethedenler için. an
cak buraları değerlendirdikleri takdirde bir yarar sağlaya
cağı açıktır. Genellikle işin daha kolayına gidilmekte; bu 
topraklar. cemaatin kendilerinden istedikleri hizmetleri 
yeri,ıe getirmelerini sağlıyacak bir biçimde özel kişilere 
ya da topluluklara verilmekteydi.» (224) Tanınan bu tür 
imtiyaza katı'a denilmekteydi. 

Hicri ikinci yüzyılın hukukçuları, katı'a imtiyazının ve
rilmesi için şu iki şartın bir araya gelmiş olmasını zorun
lu görüyorlardı: Toprağın cok eski zamandan beri sahip
siz, bir de işlenmemiş olnıası. Aksi halde, yani toprak hiç 
kimseye ait değil ama işlenmişse, bir imtiyaz olarak ve
rilmez, çiftlik olarak kiralanır (225). Öyleyse, daha önce
ki devletlerden, bunlara alt kurumlardan ve Müslüman ol
mayan büyük toprak sahiplerinden kalma topraklar, köy
lülük ortadan kalkmış olmadıkça sahipsiz ama terkedi!
memiş sayılırlar. Durum ço� kere buydu. Dolayısıyla, Dev
let büyük malikôneleri kimsenin üzerine geçiremiyordu 

(223) CAHEN C. �L'evolution de l'iqta•
l'•:!4l CAHEN C. «L'evolution de l'iqta•
(225) MAVERDİ. zikreden: BARKAN Ö.L. «İslam-Türk Mülkiyet

Hukuku•, «Hukuk Fakültesi Mecmuası•, Cilt 7, sayı ı. İs
tanbul 1941 ve SENCER M, •Oıımımlı Toplum Ytıpıaı, l:ıtan•
imi 1060.
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Zaten katı'aların genel olarak cok küçük boyutlarda kal
dıklarını biliyoruz. «Bizans'ın va da Arap fethi öncesi Sa
sani Devleti'nin. vergi bağışıklığı tanınmış büyük mülkiyet 

· rejimleriyle oranlandığında, -katı'a düzeni, büyiJk senyör
lerin gelişmesine karşı duran ve orta sınıfın güçlenmesi
ni sağlayan bir unsur olarak beliriyor.» (226)

Bu sistemden yararlananların belli başlılarından biri
de Arap gazileriydi. Bunların görevi, sınırları kôfirlere, ya
ni Romalı limitaneusların halefleri kadar hizmetlerin be
deli aynı yolla ödenen Bizanslı rakiplerine, yani akritesle
re karşı da korumaktı.

Katı'a, yararlanıcısına çağdaş hukuktakine çok yakın 
bir mülkiyet hakkı tanıyordu. Mülk sahibinin malını satma, 
ferağ ve miras olarak bırakma hakkı vardı. idari imtlyazt 
ya da senyörlük hakkı yoktu. Vergiye tabiydi (227). Ancak 
Müslümanlara verilen bu topraklardan öşür olarak vergi 
alınıyordu (228). Üstelik, sahipleri bu toprağı değerlendir
mekle yükümlüydü. Çünkü bu, işlemin amaçlarından biriy
di. Devlet. bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin topra
ğını elinden geri almak hakkını kendinde bulunduruyordu 
(229). Ama bu değerlendirme genellikle, toprağı tasarru
funda bulunduranın o toprak üzerinde çalışması anlamına 
gelmez. Topraklar çeşitli biçimlerde köylülere kiralanır. 
Bu da mülk sahibine, öşürünü ödedikten sonra önemli bir 
kazanç imkônı sağlar (230). Buna ·karşılık toprağın işlen
mesinde gerekli işler ve sulama ,haraç topraklarında ol
duğu gibi Devlet'e değil. tamamiyle topraktan yararlana
na aittir (231). Böylece Devlet, toprak üstündeki hakların-

(226) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta•

(227) CAHEN C. «Pre Ottoman ... •

C22el CAIIEN C. •l.'ovolul.ion de l'iqla• 
l229l CAHEN C. «L'evolution de J'iqla» 

(230) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta•

C23ll CAHEN C. «L'evolution de l'iqta•
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dan vazgeçerken, bayındırlık işleriyle ilgili işlevlerini de 
sırtından atar. 

Gerçi toprağın değerlendirilmesi, katı'anın hedefle
rindendir. Ama, bu sadece bir topmk parçası değil. gös
terilen yararlılıklar ·karşılığı mükôfat olamk verilen bir 
çeşit gelir kaynağı olduğuna göre. asıl amacı bir hizme
tin bedeli olmasıydı (232). Bu kaynak genellikle öz�I ma
likône vergileri üzerindeki bir ha1ktı (233). Toprağın dog· 
rudan mülkiyetinden intifa hakkına doğru bu kayma, ls
lôm toprak düzeninin evriminde acıkça yer etmiştir. Gene 
de, ne tam mükiyetin yerini rantın almasından ötürü mer
kezi iktidarın gelişip güçlendiğini; ne de, aksine bütün 
eyaletlerin bu yoldan özel ellere bırakılmasıyla, bir mer

kezden kopmanın meydana geldiğini söyleyebiliriz. lran 
uygarlığının etkisi altındaki Abbasiler, sonunr: kadar i<a
blle aristokrasisine dayalı kalan Emevilerin yerini alınca, 
bir merkezileştirme teşebbüsüyle evrimin başladığı söyle
nebilir. Bu merkeziyetçilik teşebbüsü, maaşla yalnız ikti
dara bağlı, özel kişilerle göbek bağı olmayan bir ordunun 
kuruluşunu içeriyordu. «Ordu ilk önceleri, ücretleri hem 
maaş hem de ikta olarak ödenen yarı sivil, yarı asker 
Araplardan kurulmuştu. Daha sonra ise. paralı yabancı as
kerlerden ya da esirlerden oluşmağa başladı; bunlar ara
sında da Türklerin oranı gitgi,de artmaktaydı. Ordunun ma
aşı vergilerle karşılanıyordu. Rejimin güçlükleri. çok geç
meden bunların bir kısmının yerine, yeni iktaların dağıtıl
masını zorunlu kıldı (234). Ama bu iktaların geri alınması 
kolay olmuyordu, bu yüzden gelir kaynakları hemen kuru-

(232) KÖPRÜLÜ F. «Orta Zaman Türk-İslam Feodalitesi•, «Belle
ten•, cilt 5, sayı 19, Ankara 1941

C233l BARKAN Ö. L. •İslam-Türk ... • 
C234l Öyle anlaşılıyor ki, toprağın verilme biçimindeki değişme 

aynı zamandf!. isimde de bir değişiklik getirmiş, bundan 

böyle katıa kelimesinin yerini ikta almıştır. 
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mağa yüz tuttu. Haracın, istikrarsız bir şekilde ağırdan 
alınamk gönderilmesini beklemek yerine, topraklar ele ge
çirildiğinde, o an kılıç zoruyla alınması hakkı, sadece as
keri şeflerin işine yarar bir hale geldi.» (235) «Bu askeri 
unsurların sisteme girişi, ekonomi için yıkıcı etkiler ge
tirmekte gecikmedi; bu senyörler ancak geçici bir tasar
ruf hakkına sahip oldukları için tarımın ve 'kolon'ların 
iyiliğine mi, kötülüğüne mi diye hiç düşünmeden, ellerin
deki bu imkandan azami yarar sağlamaya bokıyorlardı. Bu 
genel çöküş içinde, ekonomi, askeri birliklerin maaşını 
öcioyohilmek için Devlete gerekli gelirleri sağlar olmaktan 
cıktı. Böylece, Devlet basit bir askere bile 'flet' Ihsan et
mek zorunda kaldı.» (236) Geçici bir zaman için, bu yolla 
sağlanan kazançlara giderek sürekli bir gelir gözüyle ba
kılmağa başlandı; o zaman da bu fleflerln öşüre bağlan
ması gerekiyordu. Ama askeri şefler, bunu ödemeyi reddet
tiler. Beyadiler zamanında, askeri şeflere ait imtiyazların, 
öşür borçlarının dahil edilerek hesaplanmasına ve onların 
bu konuda artık tedirgin edilmemelerine karar verildi., 
(237). 

«Esasta onlara bırakılan topraklar değil, vergi alma 
hakkıydı. Toprağın bütün geliri askerin geçimine tahsis 
edilmişti. Aslında bir ikta ne mirasla kalabilir, ne de ömür 
boyu verilebilirdi. Ölen bir muktanın (ikta sahibi) çocuk
larına o ikta üzerinde hiç bir hak tanınmaz, sadece yetim 
aylığı bağlanırdı. Hukuk açısından ikta üzerindeki tasar
ruf ha·kkı, ondan yararlanana, bu topraklarda yaşayanlar 
üzerinde hiç bir özel hak getirmiyordu.» (238) Ama, Devle-

(2351 CAHEN C. «L'evolution de l'iqta• 
(2361 WITTEK P. «La feodalite musulmane• !İslam Feodalitesi) 

Briilrnol 10:16. Yıı:t.ıır hurda flef kelimesini ikta yerine kul
lanmış olmalı. 

(2:371 CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 

(�·�0 1 CAHEN C. «L'evolution de l'iqta• 



tin üstünlük hakkını her alanda kabul eden ve toprak ge• 
lirlerinden faydalanmayı devlet görevine bağlayan hukuk 
ilkelerine rağmen, bünyesinde özel mülkiyetin baştan beri 
var olduğu bu sistemde, İslôm toplumunun evrimini çizen 
şey Devletin sözde kalan üstünlük ha,kkı değil. çok geniş 
topraklar ve bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde as
keri şeflerin kurduğu denetim oldu. 

Toprak gelirleri üzerindeki intifa hakkının lktadan 
başka, lslôm hukukunca düzenlenip Türklere geçmiş ve 
onlar tarafından geliştirilmiş bir biçimi daha vardır: Va
kıf. Bu kurum, Devletin topraktaki üstünlük hakkını koru
duğu ve bundan dolayı hiç bir mülkiyet biçiminin kesin ve 
geri alınamaz niteliğe bürünemediği toplumların bir ço
ğunda ortaya çıkar. O zaman, toprak gelirlerinden kendi
nin ve kendinden sonra geleceklerin yararlanabilmesini 
sağlamanın te'k çıkar yolu, toprağı Devletten daha üstün 
bir gücün himayesine bırakmak, yani Tanrı'ya adamaktır. 
Geliri, dini bir yapının ya da bir hayır kurumunun (bu ikisi

genemkle aynı kapıya çıkar) bakımına bırakılan topraklar 
kural olarak geri alınmaz. Malını gönüllü olarak vakfede
ne gelince, vakfın ilerdeki idaresini «ebediyete kadar» 
kendi düzenlemek ve bu idareyi yürütecek olanları seç-. 
mek hakkına sahiptir. Bunlar da genellikle kendi soyun· 
dan gelecek olanlardır. 

Bu kurumun örneklerine Kamboçya'da (239) veya Ma-

(239) «Angkor'da. CKamboçya) tapınak işletmelerinin, ekonominin

bütününün örgütlenmesinde üstün bir yeri vardır. Bir kral
lık güı-uvllıılıılıı yııptınlığı l.ııpııııılıtıı, hun;uyln yünuUml lrnn

di ailesine ait olur. Bu yönetim tapmak kurucusunun koydu

ğu hükümlere uygun olarak yürütülür: «Bütün bu pirinç

tarlaları, topraklar, geçim araçları, bütün bu tanrı kulları

benim soyumdan gelene ait olacaktır. O pandit (rahip) ola

cak C. • .), bu tanrı kullan ve diğerleri onun buyruğunda bu

lunacaktır. Tanrılara ait bu kullan ve toprağı ne satsın ne

dağıtsın.• SEDOV L. «La societe angkorienne• {Angkor
Toplumu!, «La Pensee sayı 138, nisan 1068
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dagaska(da da (240) rastlanır. İslômiyetteki vakıfa gelin
ce, Bizanstaki bağış biçiminin doğrudan doğruya bir de
vamıdır. «Bizans hukuku kiliselere, manastırlara, papazla
ra ayrılan dini yerlere, hayır kurumları-na bir tüzel kişilik 
tanıyordu. Dini amaçlarla bir tesis meydana getirmek is
teyen bir kişi, hiç bir kısıtlayıcı şarta bağlı değildi. Kuru
cusu, tesisin idaresini kendi dileğine göre düzenleyebilir, 
başına istediği kişiyi getirebilirdi. Bu da, şu derneğe ge
lir ki. elde edilen kôrın hepsini ya da bir kısmını, bizzat 
kendi ya da varisleri alabilirdi. Dini kurumlara ait mallar 
ne satılabilir, ne değiştirilebilir, ne de yirmi yıldan daha 
fazla bir süreyle başkasına 'kiralanabilirdi. İslôm hukukun
da da aynen böyledir.» (241) 

Bu vakfetme işlemi, aslında toprağın tam mülkiyeti 
vakıf sahibine ait değilse geçerli olmaz. Fakat özel mül
kiyet kavramının asla tam olarak tanımlanamadığı toplum
larda, bu konuda her zaman için birçeık yorum imkônları 

(240) «Ko-drazana, aile mezarına bakmakla görevli bir voya bir
çok klilenin bu�IHısına devrodiloınumuslno duyunıı·. ll:lun
zıı.mandan beri bu adet, ko-drazana'ya, toprakları, özellikle
pirinç tarlalarını da katn.rak kurumlaşmıştı. Bu toprakların
mülkiyeti, bölünemez ve bnşkalarına devredilemez olarak,
l<o-druzuna'yı kurunlurın soyundnn gelenlere kalıyordu.
Bunların gelirleri, mezarlığın bakımında, dini törenlerin ye
rine getirilmesinde C ... ) ve hatta bunlara ek olarak, yok
sulluğa düşmüş aile fertlerine yardımda kullanılıyordu. Bu
topraklar ne haczedilebilir ne de rehl.n gösterilebilirdi.•
BOITEAU P. «Les droits sur la terre dans la societe mal
gache precoloniale» <Sömürge Öncesi Dönemde Madagaskar
Toplumunda Toprak Üzerindeki Hakları, «La Pensee• sayı
117, ekim 1964

(241) KÖPRÜLÜ F. «La nature juridique et l'evolution histori
que de l'institution du Vakouf» (Vakıf Kurumunun Tarihi
Evrimi ve Hukuki Mahiyeti>, «Vakıflar Dergisi» sayı 2, İs
tanbul 1942
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vardır ve uzun vadede va•kıflar daima Devlet topraklarının 
aleyhine olarak gelişir. 

SELÇUKLU DEVLETi 

Selçukluların fethettiği topraklar üzerinde görülen du
rum buydu. Bıı durumu yönetecok hukuki hükümler ise, 
Selçu:,luların «Sünni Hanefi» mezhebinin ilkeleriyle kabul 
ettikleri lslôm dogmasından alınmıştı. Selçuklular kendile
rine has kabile kurumlarından hareket ederek, elde bulu
nan alt yapıların mümkün kıldığı merkezi bir devleti ku
rabilmek yolunda bu verileri kullandılar. 

Selçuklu imparatorluğunun oluşumu, ondördüncü yüz
yılda İbrıi Haldun'un tanımladığı gelişim çizgisine tama
men uyar: ((Büyük bir imparatorluk kuran hükümdar, çok 
güç bir görevle, bütün insanları kendine itaat etmeye yö
neltmek göreviyle karşı karşıyadır. Bunu başarmak için, 
kendi kabilesine karşı sanki yabancı bir halka boyun eğ
dir iyorrnuşcasına müsamahasız davranmalıdır. Şiddete 
baş vurmazsa, o güne kadar bir hükümdarı, hem ruhani 
hem de dünyevi bir önder olarak görmoğe alışmamış in
sanları kendi:ıe itaat eder duruma sokamaz. Hükümdarın 
ruhani ve dünyevi önder olması gerektiğini dini dogmala
rın bir parçası haline getirmek için eline geçen her fır
satı kullanır. ( ... ) Hükümdar despotça niyetlerini saklamaz; 
kendi kabilesinden kişilerin daha önce sahip oldukları 
yetkileri kaldırır. Onlar bu yetkileri yeniden ele geçirmeğe 
yeltendiklerinde ı;,iudelle kurı;,ı koyar. 13u davranış biçi
miyle, kendi öz yurttaşlarını, can düşmanları haline ge
tirdiğinden dostlarını başka yerlerde aramak zorunda ka
lır. O zaman, kendi savunmasını ve Devletini emanet et
tiği kişiler yabancılar olur. Bir zaman sonra, bu kişiler 
ihsana garkolunurlar; çünkü bunlar hükümdarı, iktidarı ye
niden ele geçirmek için fırsat kollayan kabilesinin teşeb-
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büslerine karşı korumak uğruna can vermeğe hazırdırlar. 
( . .. ) işlerin bu duruma gelmesi, imparatorluğun geriledi
ğine, kabileyi birlik anlayışından bir krallık yaratmaya gö
türen duygudan yoksun bırakan ağır hastalığın yaklaştığı
na işarettir.» (242) 

Diğer bütün lslôm öncesi Türk devletleri gibi Selçuk
lu Devleti de, başlangıçta askeri soyluluğa dayanan aris· 
tokratik bir yapıya sahipti. Bu yapı; hiç olmazsa ilk za
manlar kabile geleneklerini korumuştu. lran • Selçuklu 
merkezi yönetimi, bu durumu değiştirmeğe ve yok etme
ğe çalıştı (243). Kendi aralarında hükümdarı bir «primus 
inter pares» (*) olarak kabul etmeğe alışmış olan şefler, 
şimdi onu ilôhi haklara sahip bir •despotun üstünlükleriyle 
bezenmiş olarak görünce çok kızıyorlardı (244). Bunların 
hareket gücünü kırmak, yönetici sınıftan koparılmalarını 
sağlamak, bunun yanı sıra da devletin dış:nda hiç bir şe
ye, hiç bir kimseye bağlı olmayan bir idare mekanizması 
yaratmak gerekiyordu. Yapılacak ilk iş, kabile güçlerinin 
yerine, görevlerine bağlı düzenli güçler getirmekti. Bu 
yüzden, ikta sistemi yeni bir yöne sokularak tekrar ele 
alındı. Abbasilerin çok büyük ve filli olarak denetlenmesi 
imkônsız ikta'larının yerine, topraklar sayımla tespit edi· 
lip yıllık gelirine göre büyük, küçük ve orta diye parça
lara bölündü. Öşür ve diğer vergi hakları, rütbelerine göre 
ordudaki kişilere dağıtıldı (245). Başlangıçta büyük iktala
rın kabile aristokrasisine dağıtılmış olduğu düşünülebilir 
(246). ama Alparslan ordusunun önde gelen kişileri ara-

C242l lBNİ HALDUN -Mukaddime», zikreden: LACOSTE Y. •lbn 
Khaldoun» 

C243l KÖPRÜLÜ F. •Orta Zaman.� .• 
C * l Eşitler arasında birinci CÇ.N.l 
C244l CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
(245) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal»
1246) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Devleti ... »
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sında Türkmen beylerinin adlarına çok az rastlanır (247). 
İkta örgütlenmesinin eski hükümleri şekil olarak korun
muştu. «lkta, sahibine yalnız vergi üzerinde bir imtiyaz 
sağlar, yoksa, daima . devlete bağlı kalan toprak ve in
sanlar üzerinde değil.» (248) üstelik, toprağın ve insanla
rın Devletin mülkiyetinde olduğu ilôn edilerek bu alanda 
daha da kesin bir adım atıldı. «Mu'kataat erbabı bilmeli
dir ki, mülk ve raiyat sultanındır Mukataat erbabı ile va
liler reayayı himaye ve vikayeye memurdur.» (249) Topra
ğı işleyen, onu değerlendirmesi şartıyla ve geçici bir paye 
gereğince bu toprak üzerinde hak sahibi olur (250). 

İktalar, kesin olarak bir devlet göreviyle bağlıydı (251), 
bunlardan yararlananlar bunun ötesinde bir hak iddia ede
mezlerdi; böyle bir şey, imtiyazın, kötüye kullanılması olur, 
bu da ikta'nın geriye alınmasıyla cezalandırılırdı (252). 
<,Mukataat erbabı yalnız reayaya adilane surette tarh ve 
tsvzi olunan tekôlifi hüsnü suret ve ritk mülôyemet ile is
tifaya mecbur olduğunu bilmelidir. Bu tekôlifi tahsil ettik
ten sonra, mükelleflerin şahsi malı ve evlat ve iyall me'
mun ve menkul ve gayrimenkul emvali taarruzdan masüıı 
olmalıdır. Mukataat erbabı artık anlara hiç bir veçhile el 
uzatamamalıdır.» (253). 

Gerçi, iktidarın merkezileşmesi toprak mülkiyetinin 
Devlet'e ait olduğunu ileri sürecek noktaya geldiyse de, 
bu hak hükümdarın şahsında yoğunlaşamadı; kabile ya
pıları yüzünden hüküm süren aile düzeyinde kaldı. Tuğrul 

1247) SÜ.MER F. «Oğuzlar» 
C248l CAHEN C. «L'evolution de l'iqta• 
1249) \NİZAMÜLMÜLK. «Siyasetname» 
C250l UZUNÇARŞILI İ. H. •Osmanlı Devleti. .. • 
125ll UZUNÇARŞILI İ. H. «Osmanlı Devleti. .. • 
(2521 CAHEN C. •L'evolution de l'iqta» 
12531 NİZAMÜLMÜLK •Siyasetname» 
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Bey, ancak •boyunun ve ailesinin rızasıyla kendini hüküm
dar ilön edebilmişti (254). «Devlet, hükümdar ailesinin or
tak malıdır; Sultan Devletin başında bulunur, ama ülke ai
lenin bütün üyeleri arasında bölüşülmüştür. Hatta çok kü� 
çük yaşta şehzadeler bile kendilerine düşen eyalette, ken
di malları olan saraylarda otururlar. Şehzadeler, eyaletin 
iç idaresinde mutlak bir serbestliğe sahiptir. Bütün her 
şey üzerindeki hükümranlığını kullanan Sultanın da şeh
zadelerin her biri gibi, kişisel olarak yönettiği eyaletleri 
vardır.» (255) Bu kurumun Atabey oğullarına da uygulan
ması; bunların, hasın idaresi de dahil bütün prenslik hak
larından yararlanmaları, durumu daha da ciddileştiriyor
du (256). Şehzade hasları gibi Atabey hasları da ikta adı
nı taşıyordu, ama bunlar ömür boyu veriliyor. hatta belki 
de miras o!arak kalabiliyo�du (257). 

Şehzade hasları düzeyindeki merkezden kopma ha
reketi, ikinci kuşaktan sonra, bu toprakların Devletten ke
sinlikle ayrılmasına ve birçok Selçuklu Devletinin veya 
Atabey hükümetinin kurulmasına yol açtı. Bu devletlerin, 
merkezi devlete bağlılıkları sadece protokolde kalmıştı. 

Sivil idarenin oluşmasına gelince, «İran - Selçuklu 
Devletinin mülki teşkilôtında vezirlikten tahsildarlığa ka
dar bütün hizmetlerde İranlılar kullanılıyordu.» (258) Bu si
vil idare de, toprağa el koyma eğilimleri gösteriyordu. Ken
disinin de dahil bulunduğu bu yönetimin. düzen içinde 
yürümesi gerekliliği üzerinde «Türkler 'hacegan' lôkabmı 
alıp, hacegan da 'türkôn' lôkabı ile telôkkup [ederse) ( ... ) 

(254) UZUNÇARŞILI İ. H. «Osmanlı Devleti ... •
!255) KÖPRÜLÜ F. «Orta Zaman ... •
(256) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta»
(257) CAHEN C. «L'evolution de l'iqta»
C25Bl SÜMER F. «Oğuzlar•

134 



memle•kete kötü göz isabet eder, Devlet değişir ( ... )» (259) 
diyecek ka'Cfar ısrarla duran Nizam-ül-Mülk, bir yandan 
da bu idarenin gücünü, görevlerin yerine getirilmesi çer
çevesi içinde sınırlamaya çalışıyordu, «( ... ) Aylık ve ücret 
[devlet memurlarının aylık ve ücreti] reayaya bôr olma
mak ve rene ve zahmeti davet etmemek icabeyler. Bunla
rın ücreti ve aylığı beytülmôlden verilir. Tô ki anlar hıya
net ve ahzı rüşvete mecbur olmasın. Anların sıdku istika
meti yüzünden hasıl olan faide vaktinde kendilerine ve
rilen malın on misli, yüz misli olur. ( ... ) [Gene de] her iki 
yahut üç senede valileri ve mukataat erbabını tebdil et
melidir ki, kuvvet bulmasın; memuriyetinde yerleşmesin, 
halka ıstırap vermesin ve reayaya karşı hüsnü suretle ha
reket eylesin.» (260) Ama tasarladığı bu tedbirlere rağtnen 
o bile, kitabında örnek olarak verdiği hikôyelerinin birin
de, bir vergi mükellefinin ağzından şunları anlatıyor: «Ver
gi memuru gelip de benden mutad veçhile vergi talep et
tikte, benim sürüden bakiye kalan koyunları da vergiye
mukabil verdim. Şimdi ben o memurun çobanlığını ediyo
rum.» (261)

Böylece yerleşik düzene geçerken elverişli bir sosyal 
alt yapı vfJ önceden oluşmuş hazır bir bürokrasi bulan 
Selçuklular, her ikisi de kesinlikle bireyci olan Türk ka
bile yapılarıyla islôm toplumsal ortamının üstüne «Asya 
Tipi» bir oluşumu oturtmaya çalıştılar. Deneme nispeten 
kısa ömürlü oldu; ama, Türk toplumunun evriminde bir 
eklem noktasında yer aldığı içindir ki hem toprağın ta
sarruf biçimlerinin çıkış noktası, hem de Türk adetleriyle 
lslôm hukukunun iç içe eridiği bir pota işlevi görerek bu 
toplumda derin ve çok yönlü izler bımktı. 

C259l NİZAMÜLMÜLK �Siyasetname» 
(260) NİZAMÜLMÜLK «Siyasetname•
c201ı NİZAMÜLMÜLK «Siyasetname•
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Bu dönüşümü muhtemelen, üretim araçları üzerindeki 
belli bir tasarruf hakkının aralarında ortak yan teşkil et
tiği bir grubun da yardımıyla, bir klan, kendi çıkarı için 
gerçekleştirdi. Üretim araçları üzerindeki bu tasarruf hak
kı onlara, kabilenin geri kalan üyeleri üzerinde egemen
lik kurma sürecini başlatma imkanını veriyordu. Bu evrim, 
sonunda yerleşik kır cemaatlerinden çok daha az uysal bir 
hoşnutsuzlar kitlesi yarattı. Bir yandan gelenlerle boyuna 
yenilenen bu kitle, sistemle bir türlü bütünleşemiyordu. 
Bu taşkın fazlalığın Anadolu'ya doğru akışı, onbirinci yüz
yıl sonlarından itibaren olacaktır. 
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4 

Anadolu'da Türk Fethi 

(Selçuklular) 

FETİH 

Kurulduktan sonraki ilk yüzyıl boyunca İslôm Devleti, 
karşı konulmaz yayılmasının doruk noktasına ulaşmasıy
la. hem Grek - Latin hem de Hıristiyan uygarlığını kendin
de somutlaştırmış olan Rum Devleti'nin yıkılıp gideceği
ne inanmıştı. Du iki dünyayı blrbiriııden ayıran sınır, ilkten 
ka�şılıklı saldırılarla zorlandı, ama iki tarafın da birçok ke
reler bozmaya çalıştığı denge Bonunda olduğu gibi kaldı. 
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Zamanla, bir tarafın ille de öbürünü yenip ortadan kal
dırması gere·ktiği saplantısı, yerini, birbirini zıt da olsa iki
si de ebediyen yaşama gücüne sa,hip iki dünyanın sonsu-: 
za kadar bir arada var olabileceği bir denge düşüncesi
ne bıraktı. Onbirinci yüzyılda, İslamiyetin bütün mirasına 
tek başına sahip çıkan Selçuklular, kafirlere ait yeni top
rakları fethetmekten çok, Fatimiler'in «Hak yolundan sap
mış» devletini ilhak ederek İslam dünyasını yeniden bir
liğe kavuşturmayı düşünüyorlardı. Güçlükle denetim altın
da tutulabilen Türk kabileleri bu yön değiştirmede etkili 
oldular. 

1 - SEBEPLER 

Türklerle lslôm dünyası arasındaki ilk temaslardan 
hiri, Mnvorôiinnohir sınırlarında görovde hıılıınon /\rap 
gazileri aracılığıyla olmuştu. Müslümanlığı kabul edip kar
şı tarafa geçen ilk Türk kabileleri, kendi pagan ırkdaşla
rına karşı gazi olarak görev alıyorlardı. Daha önceki üre
tim tarzında, servet birikimi yollarından biri olan yağma
yı, lslôm dinine yeni girenlerin yaşamoya çağrıldıkları 
şartlarla bağdaştırma•k gibi bir üstünlüğü olan, bu yola 
dini ve siyasal bir haklılık kazandıran Gaza (kutsal savaş) 
kurumu, hatta daha Selçuklu Devleti kurulmadan önce 
Suriye ve Irak sınırlarına yerleşen bir ku�ım göçebeler ta
rafından hemencecik benimsenmişti. Hi•C: bir zaman disip
lin altına alınamayan bu unsurlar (1059 cya•klanması (262) 
bunlar arasında patlak vermişti) çok geçmeden kuzeye, 
Bizans Mezopotamyasına akınlar yapmaçıa başladılar. Ça
pulla geçinme zorunluluğu onlara, geniş yaylaları ve ik
limiyle kendi anayurtlarına benzeyen; koyun sürüleri ve 
deveye dayalı bir göçebe hayatı için Suriye'den, bu ada-

(262) Bk. sayfa 121 
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makıllı sıcak ve ancak hecin develerinin yaşayabildiği ül
keden daha elverişli bir ülkeyi görüp tanıma fırsatını ver
di. öte yandan Doğu'dan durmadan göç etmekte olan 
kabileler, denge durumunun yarattığı sebeplerden ötürü 
Bizans sınırına gönderildiler (263). Bizans'a gelince, bu 
dalgaya �arşı duramayacak halde olduğu görülüyordu. İk
tidarı kaybetmekte olan bürokrasiyle kendilerine ait or
duları bulunan büyük mülk sahipleri arasındaki zıtlık, bi
tip tükenmek bilmeyen, ülkeyi harabeye çevirip halkı yö
neticilerinden soğutan iç savaşlara yol açıyordu. 

Bu ı.oğuma duygusu, Anadolu'nun Türkler torafında,1 
fethinde, özellikle de, yeni gelenlerin yerli halkla kayna
şıp onu kendi içlerinde eritebilmelerinde büyük rol oyna
mış olsa gerektir. Büyük malikônelerin doğuşu, özgür köy
lüyü paroikos haline gP.tiriyordu. Koruyucu rolünü üstle
necek gücü kendinde .'.lulamıyan Devlet ise tam tersine, 
köylüleri büyük mülk sahiplerinin elinden koparıp kendi 
malı, yani paraikos demosiarioslar hal ine getirmeğe çaba
lıyordu. Sistemi çözülmeye götürecek her türlü teşebbüse 
karşı, özerk kırsal cemaatın inatçı direnci bile bir başı
na, bu soğumayı doğurmaya yeterliydi. Oysa, bunun yanı 
sıra, bir bakıma üretim tarzının içine düştüğü buhranın 
sonucu olan ırk ve dini ayrılık sorunları durumu daha da 

· ağırlaştırıyordu. Ayrılıkçı Pavlos taraftarlarının ayaklanma
sı, daha dokuzuncu yüzyılda Doğu Anadolti'nun büyük bir
kısmının düşman eline geçmesine katkıda bulunmuştu.
Şimdi, on birinci yüzyılda ise, monofizitlere(*) karşı yürü
tülen ve Ermeni sorununun bir parçası olan mücadeleler,
en kızgın dönemini sürdürüyordu. Basileus ll'nin yayılma
siyaseti, Doğu'daki bütün Ermeni prensli-klerinin istilô edil-

(2U:JI SÜMJ.m 1" . •  Oğu:dar» 
C * l Fransızca metinde monophysite: İsa'ya sadece tekli mahiyet 

tanıyan ayrılıkçı mezhep tarafları (Ç.N.l 
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mesine ve ahalinin çok büyuk bir kısmının, yüzyıllardır 
Arap - Bizans savaşlarının yakıp yıktığı bölgeleri yeniden 
iskôn etmek amacıyla, iç ve güney Anadolu'ya sürülme
sine yol açmıştı. Sivil ve hele kiliseye bağlı büyük malikô
ne sistemi, bu yenilerin monofizizmci dogmalarından ken
di odlarına yararlanmaya, onların yerinden yurd!1fldan ol
masıyla kendi paroikoslarının sayısını çoğaltmaya çalıştı
lar. Böylece onbirinci yüzyıl başlarındaki yayılma, yalnız 
Doğu'daki tampon devletleri yok etmekle kalmadı; iktida
ra ve onun temsilcilerine açıktan açığa düşm�n bir unsu
ru Anadolu'nun bütün tehdit altındaki bölgelerine dağıttı. 
Suriyeli Mik'hail onbirinci yüzyıl sonlarında kaleme aldığı 
tarihi güncesinde şöyle yazıyordu: «Suriye'nin Araplar ta
rafından istilôsı yüzünden bir ölçüde zarara uğradıksa da, 
Romalıların kötülüklerinden ,gazabından, zulmünden, biz
le insafsızca didişmelerinden kurtulmak ve rahat bir so
luk almak, bizim için kolay bulunur bir ııimet değildi.>> (264) 
Bu alıntı, genel olarak Küçük Asya'nın ayrı mezheplerden 
insanlarının tepkisini yansıtır. 

Halkın, olaylar önünde edilgen bir tavır takınmaktan 
tutun da, istilôcıları gönül· hoşluğuyla karşılamaya kadar 
varan bu tepl<isine, bir de, hasımlarına karşı yararlanmak 
amacıyla Türk kabilelerini kendiliklerinden buyur eden 
senyörlerin küçük dalavereleri katılıyordu. İmparatorluk 
yaşadığı sürece. yabancı ırkları kendi içinde· özümseme 
gücüne sahip olduğunu birçok kere göstermişti. Ama bu 
kere, üretim biçiminin ilkelliği hızlı bir asimilasyona im
kôn verir görünse bile, daha önce lslômiyet gibi adama
kıllı kurumlaşmış bir sisteme katılmış olan bir toplulukla 
karşı karşıyaydı; bu, o topluluğa daha çok da lslômiyetin 

C264l LAURENT J. «Byzance et les Turcs Seldjoukides dans l'Asie 

Occidentale jusqu'a 1081» lBatı Asya'da 1081 Yılına Kadar 

Bizans ve Selçuklu Türkleri), Nancy-Paris-Strasbourg 1914 
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vurucu gücü olma özelliğini, yani her türlü asimilasyona 
karşı duran bir görev duygusunu kazandırmıştı. 

«Bu şartlar içinde, Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerl 
onlarla Bizanslılar arasında gizli bir işbirliğinin sonucu 
olarak ortaya çıkar. Türkler, Bizans İmparatorluğu çerce· 
vesi içinde Anadolu'ya yerleştiler, beyliklerini kurdular. 
lran Selçuklu yönetimi, belki de Anadolu'da bir yerleşme 
bölgesi sağlayıp, özellikle sınır boylarındaki Müslüman 
topraklarında sefere gönderilen akıncı birliklerini orada 
barındırmayı zorunlu saymıştı; uzakta başıboş kalan bir
likler buraları altüst edebilir ya' da bu sınır toprakları bu 
lıirllklurlıı llıllyuçluı ıııı lwrt;ııluıııuyulJlllrdl. Aıııu 110 olurtia 
olsun, İran Selçuklu yönetimi başlangıçtaki Müslümanlık 
tutkusuna, yani Bizans·, ortadan kaldırma tutkusuna ken
dini yeniden -kaptırmış değildi.» (265) 

Selçuklu Devleti bu işe, resmen tek bir defa, o da ilk 
büyük hamleyi kendisi yapmış olmak için 1071 Malazgirt 
Savaşıyla kalkıştı. Ama Bizans'ın Anadolu'dakl askeri var
lığı bir kere ortadan silinince, arkası corop söküğü gibi 
kendiliğinden geldi ve daha sonraki on yıl içinde ülkenin 
hemen hemen bütünü Selçukluların eline geçti. Önce bü
yük mülk sahiplerinin iktidarı ele geçirmeleriyle sonra da 
Haçlı Seferleri'yle ve Batı'nın zorlama ittifaklarıyla gücü 
tükenmiş olan Bizans, bir yüzyıl boyunca bir asimilasyonu 
hayal etmişti. Ama bu asimilasyon şimdi, onun umduğunu 
tam ters yönde gerçekleştirmeğe yüz tutuyordu. Böylece 
fethin ilk yüzyılı yerli yerine oturma dönemi olarak ortaya 
çıkar: Bu dönemde, eski unsurlarla yeni unsurlar arasın
daki ilişkiler, yeni iktidar yapılarının yerleşmesi mücade
lesinin dışında kalmamıştı. 

(265) CAHEN C. «La prlımiere penetration turque en Asie Mi

ııuıırn• l'l'ilrl,hıı-iıı l{il\:llll Asyu'yu ifil NHfmı: Edl�loı•IJ, «lly

zantiOil• 1948.
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11 - ASİMİLASYON 

Asimilasyon, yani lslômlaştırma ve Türkleştirme so
runu, acık seçik olgulara dayanan bilgilerden daha çok, 
bazı somut görüntülerde özetlenebilir. Küçük Asya'nın fe
tihten önceki nüfusunun tam sayısını rakam olarak bilmi
yoruz. Ama ülkede, özellikle iç taraflardaki yaylalarda nü
fus yoğuntugunun düı;;ük olduğu rlvuyol elllllr. Aynı :;,ukil
de. on birinci yüzyıl sonuyla on ikinci yüzyıl başları arasın· 
da'ki ilk göç dalgasıyla gelen Türk kabilelerinin sayısını da 
bilmiyoruz. Bu konuda da varsayımlar yürütülmekte. Ama 
bugünkü kıstaslardan yola çıkara-k yapılan tahminlere pek 
güven duymamak gerekir; öyle ya, o çağda, bütün yardım
cı kolları dahil koca bir ordunun mevcudu yüz binin üstü
ne nadir olarak çıkarken, bugün bir sokak nümayişine sa
yısı yarım milyona varan bir insan yığınının katılma3ı iş
ten bile değil. Gerçek olan şu ·ki, Bağdat'a «Babilıı demek
ten hôlô vazgeçmeyen tarihi günceler ve Batılı gezginler, 
on ikinci yüzyıl sonlarından itibaren Küçük Asya'ya «Tür
kiye» demekte görüş birliği içindedir (266). 

Fethin ilk sonucu, bölgelerarası hatta uluslararası bir 
ekonominin, yerini sırf mahalli malların dolaşımına bırak
masıydı. Bu dönüşümden ilk etkilenenler de şehirler ve bü
yük malikôneler oldu. lstilôcılara en fazla karşı koyan şe
hir halkıydı ve bu halkın büyük bir kısmı Konstantinopo
lis'e göç etti (267). 

Büyük malikôneye gelince, sivil ve kili!,eye bağlı mülk 
sahipleri ortadan kaybolunca, sistemin � urucu unsurları 

(266) «Türkiye» adının kullanılmasına ait en eı,ki kanıt, Historia
Peregrinorum'da, Fredeıic I'in <Kızılsaknl Frederikl Haç
lı Sel'ori'ne Ul90l ıdt hiktiyodtı geı.;;;r. Bk. CAHEN C. •Le
probleme ethnique en Anatolie» IAnadolu'da Etnik Sorun).
.. Cahiers d'Histoire Mondiale» 1954.

(267) LAURENT J. «Byzance et les Turcs ... »
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olan kır cemaatlerinden ibaret kaldı. Bu cemaatler artık. 
ilk başlarda düzenli bir ·,ergi bile istemeyip (268). sadece 
çapulla yetinen istilôcılarıa hizmetindeydi. Böylece eski 
sisteme doğru bir geri dönüş, kır halkının hiç de canını 
sıkmayacak olan bir dönüşüm ortaya çıktı. Türk göçebe
lerine gelince, bunlar «askeri işgalle ihtiyaçları bir kere 
sağlandıktan sonra, ahalinin mahalli özerk idare sisteıi
ni değiştirme imkônına sahip olmadı·kları 9ibi, böyle bir 
şeyi düşü:1müyorlardı da.» (269) Zaten «Bizans toprakla
rına ilk giren Türkler, mevcut sistemi yıkmak düşüncesiy
le harekete geçmekten çok, kendilerine yerleşecek bir yer 
huimaoo gelmişlerdi.» (270) Bu yorleşmo. kendileri ocmın
cJaıı yapıların değişmesini de içerir ve büyük göçebelik 
düzeni, sürekli değilse bile, bir çeşit yerleşiklik demek olan 
yaylacılığa dönüşme yoluna girer. ister başlangıçta Müs
lümanlarla Hırlstlyanlar arasında; ister, Türkler yerleşik
!iğe geçtikçe veya yerli köylüler lslôm di:1ini kabul ettik
çe Müslümanlarla Müslümanlar arasında olsun, v·arleşik 
ve göçebe unsurlar arasında her halükôrda bir ortak ya
şama durumu doğar (271). Ama öyle görülüyor ki. genel
likle Türk akınının ikinci büyük dalgası gelinceye (on üçün
cü yüzyılın ikinci çeyreği) kadar, köylülerin büyük çoğun
luğu Hıristiyanlardı. Bu, gezginlerin izlenimleri (272) ka
dar, vakıfların kuruluşlarıyla (273) ilgili metinlerden de an
laşılmaktadır. 

(268) CAHEN C. «La premiere penetration ... •
1269) CAHEN C. «La premiere penetration ... •
C270l CAHEN C. «Estce que les etats seldjoukides etaoient des

etats feodaux?• (Selçuklu Devletleri Feodal Devletler miy

di'll, «İktisat Fakültesi Mecmuası» cilt 17, lstanbul 1055-56. 

1271) CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
(2721 Guillaume de Rubrouck, zikreden: CAHEN C. «Pre Otto

man ... •. 
(27:JI 1:.!0l'ı.lu Altun Alm Vuld'ı, :ı:ilınıı.lon: CAIIEN C. •l'l'O OLto

man ... • 
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Buna karşılık boşalıp nüfusu azalan şehirler daha 
çabuk islômlaştılar. Şehir hayatını hor görmelerine ve «gô
vur yuvaları» dedikleri şehirlerle ilgili kuşkularına rağmen 
Türk kabile şefleri, buralardaki terkedilmiş mülkleri ele 
geçirmekle tezelden bir kolay kazanç kaynağı buldular; 
çoğu da köylüden çok şehirli olarak ve gönül hoşluğuyla 
yerleşik hayata geçtiler (274). Böylece, ilk andaki altüst 
oluşundun sonra şelılr hayatı, yoııl baştan faallyoto goçtl; 
bu faaliyete katılmak isteyen şehirli Hıristiyan unsurların 
lslômlaşma olgusu baş gösterdi ve bunlar «iğdiş» ler sı
nıfını meydana getirdiler. Nihayet, çoğu lranlı ama bir o 
kadarı da Maveraünnehir Türklerinden olan Müslüman 
unsurlar, yeni kazanç yollarının ortaya çıkmasından son
ra Anadolu şehirlerine göçtüler. 

Bu noktada gene, yeni tüccar sınıfıyla oluşmakta olan 
yeni iktidar yapıları arasındaki diyalektik bir hareketle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Şehirli bir sınıfın oluşması, çe
şitli bölgeler arasında ilişkiler kurulmadan mümkün değil
di ve çabası bu birliği sağlamak olan merkezi iktidar da 
şehirli sınıfların desteğini kazanmadan oluşamazdı. 

1 - MERKEZİYETÇİ DEVLET 
. KAVRAMININ ZAFERi 

ANADOLU SELÇUKLU 

DEVLETİNiN YAPILARI 

Sosyal tabal<alaşmanın daha ileri olduğu kabileler 
Büyük lran Selçuklu Devletinin kuruluşuna katılırken; Ana
dolu'ya yerleşmiş ve çoğu Orta - Asya'dan zaten yeni gel
miş olan kabileler, daha ilkel bir servet birikimi aşama-

(274) CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
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sında bulunuyordu. Bunların yerleşmesinin ardından iki

oöillm ortoyo cıktı : hlrl kohilo orlatnkroalelna <ioycınon bir 

oluşum yaratmak, yani kaıblle yapılarının gelişme süreci
ni izlemek amacını güderken; öteki hem Selçuklulardan 
hem de Blzans'tan miras kalma merkeziyetçi bir idare
nin ilkelerini kabul ettirmeyi deniyordu. Bu eğilimlerden il
kini Danişmentliler ve diğer bozı küçük beylikler, ikincisi
ni ise Selçuklu ailesinin bir kolu temsil ediyordu. Bunlar 
orasındaki mücadele bir yüzyıldan fazla sürdü ve ikinci 
tarafın zaferiyle sonuçlandı. 

lslômiyeti anca,k lran topraklarından geçerken kabul 
etmiş kabilelere dayanan Danişmentll Devleti, parasının 
üzerine hükümdar resminin yanıbaşına Aziz Georgius'la 
Ejderha tasvirini bastıracak (275) ve Bizanslıların asimi
lasyonla ilgili umutlarını sonuna kadar haklı gösterecek 
ölçüde bir hoşgörüyü, değişi·k dini inançları bir arada ya
şatma imkônını temsil ediyordu. Oysa Selçukluların (Rum 
Selçukluları adı verilen) Anadolu kolu, lran Selçuklularının 
Devlet güçleri üzerine yaptığı yorumdan ayrılmayıp, lslô
miyet'in sosyal örgütlenmesinden destek alıyordu. Bu yüz
den onlar da kendilerini, Bizans'tan miras kalma kırsal alt 
yapı ve yeni bir bürokrasinin temellerini oluşturmakta 
olan lran et:kisindeki ·bir şehir aristokrasisi üzerine otur
tabilmek için, kabile oluşumlarına aldırmamak zorunday
dılar. Böylece, bu aristokrasi henüz oluşmadığı sürece 
Danişmentliler önemli bir güç olarak göründüler. Bu güç, 
on üçüncü yüzyıldan itibaren yerini yavaş yavaş merkezi
yetçi Selçuklu Devleti'ne bırakarak tarih sahnesinden si
lindi. 

Coğrafi ve ekonomik ortamın değişmesi göçebe ka
bile yapılarında ister istemez bir ölçüde altüst oluşa yol 

C275l CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
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açtı. Bir yandan yeni maddi kaynaklar daha büyük çapta 
bir servet birikimine imkön verirken, öte yandan büyük 
göçebelik düzeninin yerini yaylacılığa bırakması, yerleşik 
düzene bir geçiş doğuruyordu. «Anadolu'da Türkmenler 
göçebeliği 'bırakarak oturak yaşayışa geçmeye başladı
lar. Bunlar daha ziyade, köyler ·kurarak veya çoğu metruk 
eski köylerde sakin olmak suretiyle yerleşiyorlardı. Selçuk
lu ordusuna dirlikli sipahi askerini verenler de bu yerle
şenlerrllr.» (276) Amo tosorrııflorıno rliişen toprok kimi 10-
man meskun oluyordu ve bunlar «izin verdikleri bazı yer
lerde onların egemenliğine girmiş ve mahalli olarak eski 
kurumlarını koruyan tek tek köylü topluluklarının yaşama
sına imkön verseler bile, kendilerini toprağın sahibi ola
rak görüyorlardı.» (277) Aynı şekilde kabile şefleri iktida
rının pekiştirilmesi, kısa zamanda bir feodalleşmeyi getir
di. Bu durum. merkezi idareyi bir yandan kabileyi parça
layıp üyelerini kendi istediği yerlere dağıtarak (278), öte 
yandan Devlet mülkiyeti ilkesini işleyip geliştirerek tedbir 
almaya yöneltti. 

Bu devlet mülkiyeti kavramı çok kere. göçebe toplum
ların doğal evriminin bir parçası olarak tanıtılır. «Göçebe
ler için toprakların ehemmiyeti hayvanlarına cıtlak vazife
sini görmesindedir. Bu otlakların şahısların değil kabile 
veya cemaatlerin mül•kiyetinde bulunacağı, binaenaleyh 
cemaate mensup aileler için müşterek bir mülkiyet veya 
lntifaın bahis mevzuu olacağı, bu hayat tarzının zaruri bir 
neticesi olarak, şüphesizdir. Yarı veya tam yerleşik bir 
hayata gecen bu göçebeler, üzerinde oturdukları topra'k-

ı::ı·ıııı 8ÜMtm 1•' . •  tJgu�luı·• 
(277) CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
(278) ERDOST M. «Türkiye'de Feodalizmin Kaynakları ve Bu

günkü Durumu 0:ıerinde Bir Tusluk•, «Aydınlık• sayı 5,
İstanbul 1969.
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ların bir kısmını ziraat ettikleri zaman bu müşterek mül
kiyet oAnAı, oılnklnrrln olciııöıı oihi, ıimnt snhnlnrınn rln 
intikal eder. ( ... ) [Dolayısıyla] kabile teşekküllerinde top-
rak mülkiyetinin kabileye ait olmasıyle mütekamil siyasi 
cemiyetlerde bunun devlete veva onun mümessili olan 
sultana ait olması arasında fark yoktur.» (279) Bu tanım, 
toprağın göçebelik durumuyla yerleşi·klik durumu ares•n-·· 
daki kullanım ve dolayısıyla önem farkını hesaba katma
ma-ktadır. Birinci durumda asıl üretim aracı sürüdür ve 
hemen özel mülk haline gelir. üretim araçlarının bu özel 
mülkiyeti yerleşiklik durumunda toprağa geçer. Uygurlar
da ve Yakutlarda olduğu gibi toprak da özel mülk haline 
gelmeye yönelir. Ancak, tam yerleşikliğe geçişten önce 
ya da bu durumla birlikte, kabileler üstü bir devlet ortaya 
çıktığı zaman. toprağın kabileye ait ortak mülkiyeti _dev
lete geçer. Merkeziyetçi devletin böyle çabucak oluşma
sı ise asıl süreci hızlandıran dış unsurlara bağlıdır. Oysa, 
büyük bayındırlık işlerini zorunlu kılmayan bir doğal çev
rede, kabile aristokrasisinin derece derece artan billur
laşmasının. daha çok üretim araçlarının kişisel tasarru
fundan, giderek, toprağın özel mülkiyetinden geçmesi ge
rekir. Konumuza dönersek, sınıf farklılaşmcısına bir ölçü
de ulaşmış Türk kabilelerinin lran - lslôm toplumu ve Bi
zans toplumuyla teması, merkeziyetçi devletlerin oluşma
sıyla yaygın kabile ,:nülkiyetinin doğrudan doğruya devle
tin şahsına geçişine imkôn verdi. 

I! - TOPRAK REJİMİ 

Büyük Selçuklular, Nizam-ül-Mülk'ün gösterdiği delil
lere rağmen özel maliköne kurumunun sınırlandırılmasın-

(279) TURAN O. «Türkiye· Selçuklularında Toprak Hukuku, Miri
Topraklar ve Hususi Mülkiyet Şekilleri» «Belleten» cilt 12

sayı 47, Ankara 1948
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do fazla ileri gidemediler. Çünkü Hicret'in birinci yüzyılın
dan beri lslômiyeti kabul etmiş bir ülke üzerinde bulunu
yorlardı ve bu ülkede özel mülkleri, eskiden kalma, mükte
sep haklar doğurmuştu. Buna karşılık eski Bizans toprak
larının fetih arazisi olma özelliği, Anadolu Selçuklularına, 
tasarruflorında1ki mülklerin tümünü devlet toprakları ola
rak ilôn etme imkônını veriyordu. Bunu tamamen «Şeriat» 
çerçevesi içinde kalarak yapıyorlardı. Bu lslômiyet yasa
sı lso, tınrnc toprnldcırı iirnrinrlo r>ovlot'in iistiinliik hnk

kının sınırlarını çizerken zaten yeteri kadar muğlaktı. 
Anadolu Selçuklularında «genel olarak tek bir devlet mül
kü vardı ve özel kişilerle topluluklar yararına çeşitli şart
lar ancak bunun çerçevesi içinde kurumlaştırılabilirdl.» 
(280) «Bu [sistem] sayesinde de Devlet kendi selôhiyetle
rine dayanarak yeni fethedilen topraklarda mütemadiyen
Orta - Asya'dan gecen Türk kabilelerini iskôn etmek im
kônını bulurken. öte yandan. eskiden olduğu gibi fetihden
sonra da. büyük bir toprak aristokrasisinin zuhuriyle vü
cut bulacak olan içtimai tezatlara da fırsat vermemekte
dir.» (281).

Bu miri toprak sistemi «Asya Tipi» toplumun bütün 
kendine has özelliklerini gösterir. Başlangıçta büyük ço
ğunluğu Hıristiyan olan köylüler. eski adetlerini koruyarak 
cemaatler içinde toplanmışlardı ve toprağın intifa hakkı 
sahipleri sayılıyorlardı. Bir köylünün, daha doğrusu bir 
köylü ailesinin, bir çift öküzle tarım yapabileceği miktar
da bir toprağı kullanma hakkı vardı. Çiftlik odı işte burdan 
gelir, (Bizans'ta zeugarion da aynı anlama geliyordu; o 
da, çiftlik gibi bir değer ve vergi birimi olarak kullanılı
yuı du). « 1 upuıı udiı I.Jtı l ıuı uı öduıııu ı-.uı ı;;ıiıgı udlı ıiiuıı Lıu 
hck ömür boyuydu ve toprağın ara verilmeden değerlen-

(2801 CAHEN C. •Pre Oltoman ... • 

(28ll TURAN O. «Türkiye Selçuklularında ... • 
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dirilmesi �artıyla, babadan oğula miras olarak kalıyordu. 
Her türlü satış, hibe ve vakıf kurma hak·kı kesinlikle bu
nun dışında kalıyordu. Artık - ürün Devlet'e aitti. Bu ran
tın, bir yararlık karşılığı özel bir kişiye bırakılması, Sel
çuklular zamanındaki biçimlerine uygun olarak iktaları 
meydana getiriyordu (282). 

Vergi ödemelerinin ayni olarak yapılmasıyla, para do
laşımının sınırlı kaldığı bir toplumda, iktaların askeri ya
rarlığın bir bedeli olarak verilmesi, kullanışlı bir sistem 
olarak ortaya çıkıyorsa da, öyle görülüyor ki Devlet'in asıl 
kaygısı, kabileleri rnerkezı idarenin denetimi altında bu
lunacak şekilde yerleştirmek ve bunların talan eğilimle
rinden disiplinli bir ordu kurma yolunda yararlanmaktı. 
Ama . kabilelerin itaat göstermekteki kötü niyetlilikleri, 
Devleti, maaşlı ve düzenli bir ordu kurmaya ıtti. Bu da ik
tidardan beklenen gerçek yararı iyiden iyiye azalttı. «liqa
nın Rum Selçuklularında, lranlı ve Mezopotamyalı hısımla
rında olduğu kadar yaygın ve üstün bir kullanım gücü ka
zanmamış olduğu görülüyor. Selçuklu ordusunun önemli 
bir kısmı, iBizans'ta olduğu gibi paralı askerlerden mey
dana geliyordu ve bunların ücretlerinin ne olursa olsun 
maaş biçiminde ödenmesi bir alışkanlık halini almıştu, 
(283) 

Uüyük SolçuklulunJa do olduğu gll>I gorıel olarak, an
cak bir ya da iki köylük bir alana (284) yayılan askeri ik
taların yanı sıra. bir de, hükümdarlık ailesi mensuplarının 
has'ı olarak bütün eyaletleri kaplayan iktalar vardı. Baş-

(282) Paragrafın tümü için bk. TURAN O. -Türkiye Selçuklula
rında ... •

(283) CAHEN C. •Le regime de la terre et l'occupation turque
en Anatolie• <Anudolu'da Toprak Rejimi ve Tül'k İstilası),
•Cahiers d'Histoire Mondiale• 1955.

(284) CAHEN C. •Le regime de la terre ... » 
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ıangıçta Rum Selçukluları da, kamu arazisinin hükümdcı(
lık ailesinin malı olması ilkesini kabul etmişti. Ama mer
kezi idare güçlenip de düzenli bir orduya dayanır hale 
geldikçe, iktidar hükümdarın şahsında toplanmaktaydı. 
On birinci yüzyılın ikinci yarısı, hükümdarlık ailesi iktala
rı dönemi oldu. Kabile başları prensip olarak, iktidarın bir
çok ele bölünmesiyle kabile aristokrasisine çok daha faz
la hareket serbestliği veren bu eski Türk adetinden ya
naydılar. Yeni doğmakta olan bürokrasi ise, gene aynı se
bepler yüzünden buna karşıydı. Bu bürokrasinin hüküm
darlık ailesi üyelerinden birinin çevresinde toplanması, di
ğerlerinin elenmesini gerektirmekteydi. Merkeziyetçi eği
limlerin zaferi, on ikinci yüzyıl başlarından sonra hüküm
darlık ailesinin has'ı olan iktaların, Devlet'in sıkı sıkıya 
denettiği basit birer kazanç kaynağı mertebesine inmele
ri sonucunu doğurdu. Kayseri eyaletinin. ikta olarak hü
kümdarın ·kardeşine bırakılmasıyla ilgili bir Selçuklu fer
manın metni. Devlet ve hükümdarlık ailesinin hakları kav
ramlarının uğradığı değişikliği bize göstmiyor. «Kayseri ku
mandanlığına tayin edilen sultanın biraderi menşura göre 
diöer askeri reislerden forklı hiç bir imtiyorn sohip rlooil
dir. Halbuki Göktürk, Karahanlı ve Büyük Selçuklu Dev

letlerinde olduğu gibi, ikinci Kılıç Aslan zamanına kadar 

Anadolu'da da cari olan devletin hükümdar ailesinin müş

terek malı bulunduğuna derin bir ha·kimiyet telakkisi mev
cut idi ki, şimdi bu artık bahis mevzuu bulunmamaktadır. 
Hatta Anadolu Selçukluları devletin feodal parçalanmala

ra maruz kalmaması için büyük ikta sif;temini de kaldıra

rak 1kumandanlara ve maiyetlerindeki askerlere maişetleri
ne kifayet edecek kadar iktalar tahsis t3dilmiş ve böylece 
bir vilôyete askerleriyle birlikte toptan sahip feodal reis

ler yerine sadece o vilayette bulun<;m askerlerin bo�ı ho· 
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line gelmişlerdir. Emrin kendi iktaı i e maiyetindeki asker
lerin iktaları ayrıdır.» (285) 

Bütün bunlardan ikta toprakla ının kamu arazisinin 
ancak bir bölümünü kdpladığı sonu u çıkıyor. ikinci bir iş
letme biçimi de, bu araziyi doğrud n doğruya değerlen
dirmek olabilirdi. Çünkü biliyoruz ki «devlet boş veya yeni 
fethedilen yerleri iskôn ve imar ınaksadiyle istediği za
man reayayı bu topraklara nakled r ve onları müstahsıl 
vaziyetine getirmek için de lôzım lan çift öküzleri, to
humluk ve ziraat aletleri tevziinde bulunur.» (286) Bizans 
paroikos demosiariosları kadar ba ı Osmanlı yarıcılık bi
çimlerini de hatırlatan bu sistem, h m göçebelerin yerleş
melerinde bir teşvik unsuru, hem e düzenli bir ordunun 
maaşının ödenmesinde yardımcı bi kaynak olarak iş gö
rüyordu. Bu, ideal «Asya Tipi» to luma sıçramakta bir 
adım olabilirdi. Ama bu sistemin k psamını bilemediğimiz 
gibi, gerisi de ·gelmedi. 

Kamu arazisinden üçüncü yara lanma biç imi de, top
rakları o günün itibarlı kişilerine d vretmekti. «Selçuklu
lar, memleketin bütün topraklarında, devlet mülkiyeti esa
sını kabul ve tatbik etmekle beraber, bazı maksatlarla mah
dut bir nisbette, hususi toprak m · lkiyetine de müsaade 
etmişlerdi. Hususi şahısların mülkü halinde bulunan top
raklar, hukuki mahiyetleriyle başlı o iki kısma ayrılmaı<
tadır : Birincisi, o zaman lslôm me leketlerinde côri olan 
bugünkü manasıyla mülkiyet şekli ir. ( ... ) Bu türlü mülk 
topraklara şehir ve kasabalar el arında bulunan sulak 
torla, bahçe ve meyvalıklorın dahil lduğunu gösteren tür
lü kayıtlar elimizde mevcuttur. ( ... ) Bu hususa dair meb
zul kayıtlar Selçuklu devri vakfiyele inde şehir ve kasaba-

(285) TURAN O. -Türkiye Selçukluları Hakkında Reı,mi Vesika

lar» Ankara 1958. 

(286) TURAN O. •Türkiye Selçukluları akkında ... » 
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lor civarındaki yerlerin hep Müslüman ve Hırlstlyan rea
yanın mülkü olarak gösterilmesiyle meydana çıkmakta ve 
bu mülkiyet hakkı dolayısıyla de buralardaki yerlerin va
kıf edildiğine pek çok misaller /bulunmaktadır. ( ... ) Bu mül
kiyet yanında devletin köy ve mezraa gibi muayyen top
mk parçaları üzerinde kendisine ait hak ve salahiyetleri 
hususi şahıslara terk etmesinden ibaret olan ikinci nevi 
bir mül,kiyet şekli daha vardı ki, bunun menşei Selçuklu 
sultanlarının, kendilerine fevkalôde hizmet etmiş olanlara, 
ikta vermekten daha büyük bir ihsan olduğu için, bu gibi 
yerlerin temlik edilmesidir. ( ... ) Miri topraklardan ayrıla
rak yapılan bu temliklerde mülkiyet, birinci nevide oldu
ğu gibi, toprağı tasarruf şeklinde tam mülkiyet olmayıp 
devletin miri topraklarındaki vergilerinin şahıslara terki'n
den ibarettir.» (287) Ama bu vergi hakkı devri, kısa bir sü
re sonra devletin bu arazi üzerindeki bütün haklarından 
feragat etmesiyle eşdeğere gelecek, topraklar tam mül
kiyetiyle özel ellere bırakılacaktır. Ülkenin bütünüyle söz
de hükümdarın malı oluşu. bu topraklar için bir süre da
ha bir tehlike teşkil edecek, ama bunların giderek vakıf 
arazisine dönüşmesi bu tehli'keyi de bir yana atacaktır. 
Devlet orazlslnln özel kişilere bu şeklide terkedllmeslnln 
sebeplerine gelince, bunların gösterilen yararlılıklarla il
gisinin gitgide azaldığı görülmekte ve il. izzettin Keyka
vus'un 1260 yıllarında bir ,köyü parayla sattığı bilinmek
teydi (288). 

«Bu münasebetle miri halinden mülk haline ve mülk 
halinden vakıf haline gelen bu gibi köylerde çalışan rea
yanın hukuki durumunda bir değişiklik bahis mevzuu ola
maz. Reaya eskiden devlete veya onun mümessili ikta sa
hibine verdiği şer'i ve örfi vergileri bu ·sefer aynen mali 

(287) TURAN O. «Türkiye Selçukluları hakkında ... •

C288l ERDOST M. «Türkiye'de Feodalizmin ... •

152 



kône sahibine veya vakıf haline '].imiş ise vakfın müte
vellisine verir. Mülk sahibi veya ✓akıf mütevellisi. devle
tin evvelce miri iken reayaya kan�na göre tanıdığı hakla
ra riayete mecburdur. Devlet ewelce ikta sahipleri idare
sinde olduğu gibi mülk sahipleri yaya vakıf mütevellileri 
idaresine gecen reayanın bunlarlc!ı münasebetlerinin ka
nun çerçevesinden çıkmamasını te�kilôtıyla kontrol eder.» 
(289) 

111 - BÜROKRASİ 

Toprakların bu devrinden yar rlananların kimler oldu
ğunu aramaya kalkarsak, onları sas, Selçuklu Devleti'
nln yönetici sınıfını oluşturdukları su götürmez olan dev
let memurları aristokrasisinin ,için e buluruz. BL-ı aristok
rasinin nüvesini, bir devlet yarat�a isteğinin ilk belirtile
ri ortaya çıkar çıkmaz Anodolu'nyn yolunu tutan ve ken
di iktidar kavramlarını da beraberlerinde getiren lranlı ya 
da lranlılaşmış unsurlarla, doğm�kta olan düzende yer 
kapabilmek amacıyla kabile yapılarından çabucak kop
mayı bilmiş Türk unsurlar meydcır)a getiriyordu. Bu nüve. 
bir «'has gulamlar» (hükümdarın I köleleri) sistemiyle sü
rekli besleniyordu. Sarayın satın

1
alıp eğittiği bu köleler, 

yeteneklerine göre. en yüksek d vlet görevlerine ·kadar 
tırmanabiliyorlardı. Bizans'ın da yabancısı olmadığı ve 
gelişmesinin doruğuna Osmanlıl�r zamanında varan bu 
sistem. «Asya Tipi» topluma en uygun devlet memuru ör
neğini yaratmaktaydı; kimseyle ıie ırk, ne de aile bağı 
olan bu memur. kendini tamamiyle hükümdara ve de ki
şisel çıkarma adayacaktı. «Selcu lu rejiminde bütün fiili

kuvvet ve nüfuz birkaç kişill-k dlv n heyetinde bulunuyor
du. Şu hail ile bu relimi tamamı il bir plutokrasl saymak-

(289} TURAN O. «Türkiye Selçuklul 
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ta katiyen hata yoktur. ( ... ) Divan ricaline maaş olarak 
memleket dahilinde ikta veriliyordu. Bununla beraber bun
ların muazzam servetlerini daha ziyade hususi ticaret iş
leriyle ilgi kurarak elde ettikleri görülüyor. ( ... ) Divan ve 
saray memurlarından birçoğu «has gulıJm» lordan yetişi
yordu. Yalnız vezirin ilim ve fazı sahibi medreseli bir kim
se olması lôzım geldiğinden, bu zat hemen daima sağlam 
karakterli birisiydi. ( ... ) Divan beylerinde1n bazıları ve su
başılar çoğuncası «has gulam» dan çıtma oldukları için 
içtimai itibardan mahrum idiler. Bütün kuvvetlerini ölçü
süz zenginliklerinden alan bunlar için. muvaffakiyetin ilk 
şartı servet sahibi olmaktan ibaretti.» (2n0) 

iV - ŞEHİRLER 

Bu aristokrasi topmktan daha çok şehir merkezleri
ne bağlıydı. Başlangıçta terkedilip kendi haline bırakılmış. 
sonra da devletin gösterdiği çabalara rnğmen ancak çok 
az kısmına yerleşilmiş asıl göçebeleriı1 gezip dolaştığı 
kırlar, tezelden bir servet birikimi için pek az imkôn su
nuyordu. Bunun için de şehirler her türlü ekonomik ve 
sosyal faaliyetin merkezi, Selçuklu toplumunu en çok tem
sil eden unsur •haline geliyordu. Ceşltll topluluklar oluşu
yor ve birbirine zıt yapılara bürünüyordJ. Yönetici sınıfın 
kendisi bile «ehl-i ilm» (sözcük anlamı bilim adamı, bil
gin demek olan bu kelime lslôm dogm(Jsını ve onun tef
sirlerini bilen kişileri ifade ediyordu; «fen» adı verilen asıl 
bilimler ise ilme karşı sayılıyor, onun dı�;ında tutuluyordu) 
ve «ehl-i örf» (töre adamları; görevleri teamül hu�ukunu 
uygulamak olan kişiler) olarak ikiye böl ]nmüştü. Şeriatın 
lslôm Hukukunun uygulanmasını gözeten ehl-i ilm, hakla-

(290) AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi• cilt
I, Ankara 1959
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rını miras yoluyla bırakan ve uzJ vadede iktidarı doğru
dan kullananlardan daha çok et-kiye, itibara sahip bir 
mesleki sınıfın üyelerini oluşturuyqrdu. lran kökenli ya da 
sonradan iranlılaşmış olan ehl-i ijm mensupları, has şe
hirliy� ifade amacıyla kullandıkları «Müslüman» -kelimesini, 
göçebelere ayırdıkları «Türk» kelimesinin karşısına dik
mek istiyorlardı (291). Ehl-i ilm ı hiyerarşisinin tabanını 
«medrese» öğrencileri meydana gEltiriyordu. Bu taban, ay
nı okulun müderrislerinden (öğretmenlerinden) ders alı
yor, «kadı» tarafından taltif edili

r:
rdu. Şehir ve çevresi

ııiıı uıı yiilrncık rnrılırılli yörıollciol vo ycuuıcı duıııul< oicııı
«kadı» nın diğer sınıfların üyeleri e olan üstünlüğü, ehl-i 
ilmin geleneksel nüfuz ve iktidarını gösterir (292).

Ehl-1 ilmin sonradan görme s dığı ehl-1 örf ise, eski 
kabile aristokrasisi mensuplarında t, ama özellikle de «has.
gulam» dan yetişmiş kişilerden m dana geliyordu. Ehl-i 
örf askeri bir sınıf oluşturuyordu. 

�
Bu sınıftan olanlar, te

amül hukukunu, yani köken olarn doğrudan doğruya Is,

lôm Hukukuna bağlı olmayıp da, çağın gereklerine ve ye
ni Müslüman halkların adetlerine I uyularak zamanla bu
na eklenmiş bütün yasaları, hüküntıleri, vergi toplama yol
larını uygulamakta yetki sahibiyıt.tiler. Bir iskôn bölgesi 
içindeki piramidin tabanı basit o 'ker, başı ise şehirdeki 
valinin temsilcisiydi. .. Türk aristo rasisinin bu iki kanadı 
arasındaki temel ve sürekli 'karşıtı k Selçuklu tarihinde ol
duğu kadar Osmanlı tarihinde d egerrenliğini sürdüre
cektir. 

Üçüncü topluluğu şehir burju azisi oluşturur. Bu top
luluk, kendi seçkinler tabakasının i yönetici sınıfa kayma
sına göz yuman, bu sınıfla karşıtlık değil de işbirliği için
de bulunan nüfuzlu bir sınıftır. S lçuklu Devletinde tica-

(291> CAHEN C. «Pre Ottoman ... » 
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rete elverişli özel şartlar bir burjuvazi nüvesının oluşma
sına imkôn verirse de, bürokratik oluşumdaki memurlar 
aristokrasisi çerçevesi dışında servet birikiminin hemen 
hemen imkônsızlığı ve bu aristokrasinin daha aşağı sınıf
lardan gelenlere açık oluşu, her türlü sınıf karşıtlığının, 
dolayısıyl'a her türlü sınıf düşüncesinin doğmasını engel
ler. «iğdiş» (293) adının verilmesi bu sonuncu topluluğun 
Müslümanlarla Hıristiyanların evlenmesiyle kurulan katı
şık ailelerden, bir de din değiştirmiş eski Hıristiyanlardan 
geldiği düşüncesini doğurur (294). Bu topluluğun da hiye
rarşik bir düzen içinde olduğu ve bir «iğdiş başı» yöneti
minde biçimlendiği görülür (295). 

Nihayet, zanaatkôr derneklerinin meydana getirdiği 
ve yönetici sınıfa karşı tek unsur olan sonuncu bir toplu
luk daha vardır. «Şehirlerin en kalabalık sınıfı, hoşnutsuz
luğunu açığa vuran hareketleri ve kimi zaman silôhlı ayak
lanmalarıyla, hükümdarı idari ve mali karışıklıkları gider
meğe zorlayan bu sınıf, ellerinin emeğiyle yaşayan zana
atkôrlardan meydana· gelmişti. Ama şehirde zanaatkôr sa
yısının artmasını destek•leyen, asıl ticari sermayeydi. Yani 
sayı olarak önemli bir yer tutmamasına rağmen, sınai faa
liyeti tüccar sınıfı düzenlemekteydi.» (296) «Çeşitli mes
leklerden zanaatkôrlar, ayrı ayrı loncalar halinde örgüt
lenmişlerdi. Düzenli bir hiyerarşiye sahip olan bu kuru
luşlar, meslekle ilgili bütün işler hakkında karar veriyor; 
lonca üyeleri arasındaki farkları belirliyor, loncayla dev-

(293) Sözlük anlamı burulmuş ya da farklı hayvanların birleşme
si.nden doğan kısır hayvan; tf''Jmil yoluyla farklı ırklardan
baba ve anneden doğmuş insan.

(294) CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
C295l AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi...•
(296) KÖPRÜLÜ F. «Les origines de l'empire ottoman» (Osman

lı İmparatorluğunun Kökenleril, Paric; 1935
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let mekanizması orasındaki ilişki! ri düzenliyordu. Ücret
lerin tespiti. malların evsaf ve fiyat arının belirlenmesi, bü
tün bunlar onların işiydi. Devlet on arı bir tüzel kişilik ola
rak tanıyordu.» (297) 

Anadolu Selçuklu Devleti'nde i şehir zanaatkôr der
ııeklerinin kökenleri «fütüvvet» ku umuna kadar uzanır. 
(<Fütüvvet, İran ve Irak şehirlerini çoğunda, birçok halk 
:Jnsurunu bağrında toplayan; daya ışma ve arkadaşlık dü
şüncesine bağlı. mesleki değil de yarı tarikat. yarı lonca 
yapısına sahip bir harekete verile isimdi. Merkezi otori
tenin zayıfladığı çağlarda, 'fltyan' o do 'oyyorun' denen 
fütüvvet üyeleri şehirlerde, zengin er ve hükümet üzerin
de gerçek bir tedhiş uyguluyorlar ı.» (298) 1150'ye doğru 
Abbasi Halifesi, hareketin dizgini rini kendi eline geçir
mııyu, lııınıı nriıılokrcıllk oölllnıll tJ ,dl hlr dorııoöo döııil',l· 
türmeğe çalıştı. Bu amaçla Müsıdman ülkelerin yönetim 
merkezlerine, bu arada da Selcuklulor'a özel görevliler 
gönderdi. Ama fütüvvet düşüncesi�e. Anodolu'doki çeşitli 
İran mi�tik eğilimlerini taşıyan ha

l 
akımları sızmışa ben

ziyor. «lran'ın kuzey batısında old ğu gibi, Küçük - Asya'
do do fityanı daha da özelleştirirs k, bunların yönetimini 
ifade eden kelime, 'ahilik' kelimesi

�
ir. İlk ahiler, yukarıda 

tanımlanan fütüvvet blclmlerlyle h cblr özel ilişkisi yok
muşa benzeyen katıksız mistiklerdi. (299) Amda Anodolu'
da «Ahiler topluluğu şehirli bir oluş�m niteliği kazandı. Fü
tüvvetin örgütlenmesiyle zanaatkô� loncaları iç içe girdi 
ve bu örgütlenme, özellikle büyük 'Şehirlerde çok güçlen
di. Bu örgüt, ayrı ayrı başları (Ahij bulunan çeşitli toplu
luklardan meydana geliyordu ve her topluluğun toplantı
larını yaptığı özel bir lokali (dergô ) vardı. Bu ölçüde bir 

(297) KÖPRÜLÜ F. «Les origines ... • ·,;tr : 
(298l CAHEN C. «Pre Ottoman ... • ...
(299) CAHEN C. «Pre Ottoman ... » • i ;\:' .
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örgütlenmenin etkisi ve gücü, en azından anarşi dönem
lerinde kendini açığa vurur.» (300) 

Böylece Selçuklu şehri, can_lı ama ülkenin geri kalan 
kısmından kopuk bir organizma olarak ortaya çıkar. Şehir 
- kır karşıtlığı tam kurumlaşmamıştır ve daha çok şehirli
göçebe karşıtlığı biçimini alır. Göçebeler «belli bir yurtları
barkları bulunmayan, hep çadırlarda oturan insanlardır.
Ara sıra birkaç da keçinin katıştığı büyük koyun sürüle
ri vardır. Bazen inekleri, öküzleri de olur. Kör getiren baş
ka hiç bir işe girişmeden bir çoban hayatı yaşarlar.» (301)
Şehirler, göçebeleri daha çok ve düzenli artık - ürün ge
tiren bir üretime zorla•yamadıkları gibi. onların göçebelik
ten yerleşikliğe geçmelerini sağlamadıkça, rasgele üret
miş olduklarına da el koyamazlar. üstelik ellerinde onla
rın yığın halinde yerleşikliğe geçmelerini sağlcıyacak im
kônlar da yoktur. Şehirlerin bütün kırları örgütleme. yani
kendi boyunduruğu altına alma gücünden yoksun oluşu,
ister istemez, bu alandan gelecek servet sağlama im
kônlarını kısıtlar. Şüphesiz, iki unsur arasındc mal alış
verişi vardır: On üçüncü yüzyılda Anadolu'yu zivaret eden
Papaz Saint Quentin'li Siman burada üretilen koyun ya
pağı ve keçi kılına paha biçer; daha sonraları ela lbni Ba
tuta Antalya'dan Mısır'a ihraç edilen inşaat kerestesin
den söz eder (302). Ama bütün bunlar yönetici sınıfın is
teğine bağlı değildir. Hatta ekili toprakla� bile ancak, ço
ğu bostan olarak şehirlerin çevresinde (303) ve ana yolla
rın iki yanında (304) toplanmıştır. Bu yüzden, üıünün kötü

(300) KÖPRÜLÜ F. «Les origines ... •
(3011 O çağda bir Batılı tarafından kaleme alınmış t;,rihi günce,

zikreden: CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
1302) CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
1303) Abul feda - zikreden: CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 

(::Nl ibni Said - zikreden: CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
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olduğu yıllar, Anadolu Bizans'tan buğday almak zorunda 
kalır (305). 

işte, şehir ekonomisiyle kır e onomisi arasındaki bu 
dengesizlik yüzünden şehirler, bu �evrenin geleneğine ya
bancı olan bir faaliyete, uluslaror sı ticarete itilmişlerdi. 
Bu faaliyet onların belli başlı uğra ısı ve zenginlik !<oyna
ğı haline gelmişti. 

SLARARASI TİCARET 

Düzenli bir üretimin yokluğu, ihraç mallarının çeşitl9-
rini ve miktarını büyük ölçüde azc1ltıyordu. Ama bu mallar 
gene de şehir ekonomisine, ticari işlemleri için gerekli pa
rayı sağlamaktan geri kalmıyordu. ı «Savaşların sürüp git
tini höloolorrlo torımı norilomoklonı knrıımnk ollnrinrfn ol
madığı için Selçuklular, şap uretimi gibi mahalli sanayi
leri geliştirme yolunu tutmuşlardı. Çünkü Devlet'in yaşa
masında, istikrarlı ekonominin Jıer zaman için büyük 
önem taşıdığını iyice kavramışlardı,» (306) Keçi kılı, yün 
ve kerestenin yanısıra, başlıca ihraç malların :Jan biri de 
şaptı. «On üçüncü yüzyıl sonlarınpan on beşinci yüzyıl 
ortalarına kadar, Avrupa'da kullanılan şapın hemen hep
sinin Küçük - Asya'da bulunan şap ocaklarından geldiği 
iyice bilinmektedir. ( ... ) On ikinci yüzyılda ise Batı'nın 
şapı Mısır'dan sağlamaya çalışMına ait, aynı kesinlikte 
olmasa da bilgilere sahibiz. Ne olursa olsun şapın yoğun 
üretim şartları, sınırlı bir kullanım alanına sahip mahalli 
sanayinin bünyesinde değil, Frenkler'le olan ticari ilişkiler 
sonucunda doğmuştur.» (307) Böylece, şapın ihracat için 

C305) AKDAĞ M. «Türkiye'nin İkt,sacl'. .. • 
!306) ftlCE T.T. •The Seldjouks in Asi Minor• IKil,çük-Asya'da

Selçuklular) 
!307l CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
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üretimi hayli geç olarak, ancak yığınlar üzerinde ortan 
denetimli bir el emeği tasarrufuna imkan verirken, öte yan
dan da şehirlerin doğuşu ve saray hayatıyla kültürlü, in
celmiş bir aristokrasinin gelişmesi sonucu uzak ülkeler
de üretilen malların ithalatına ihtiyaç duyulduğu bir dö
nemde boşladı (308). Ne var ki, Selçuklular on üçüncü 
yüzyılın ikinci çeyreğinden sonra, bir ölçüde ihracatçı bir 
ülke haline geldilerse bile, ithal ettikleri mallar, dış ülke
lere gönderdikleri malları bir hayli aşıyordu (309). 

Dış ticaret ister istemez açık verir olunca yönetici sı
nıf, malların Anadolu'dan geçişini düzene sokmaya ve ül
keyi uluslararası bir ticaret merkezi haline getirmeye ça
l'ışarak gözünü transit ticarete cevirdi. 

O çağda Anaıdolu'dan iki ticaret yolu geçiyordu. ilki 
Kuzey - Güney doğrultusundaydı ve uzak Doğu'don Kara
deniz kapılarına kadar karayoluyla gelen ürünlerin Akde
niz pazarlarına aktarılmasına yarıyordu. «Bu çağda bir 
yanda Küçük - Asya, Suriye ve Mezopotamya halklarıyla, 
öte yanda Güney - Rusya ahalisi orasında büyük bir mü
badele faaliyeti vardı. Suriyeli ve Mezopotamyalı tüccar
lar, Sivos'to buluşmayı adet edinmişlerdi; burada hayli 
büyük kervanlar meydana getirdikten sonra Selçuklu sul
tanlarının topraklarından ya da Rum Pontus lmparatorlu
ğu'ndan geçerek Karadeniz'e yöneliyor, denizi geçip Rus
ya'nın güneyine varıyorlardı. Türk, yani Selçu·klu topmk
larından gelen tüccarlar, mallarını 1214'den beri Konya 
Sultanlığı'na bağlı bulunan Sinop limanından yükleyip Kı
rım sahilleri üzerinde Soldaya'ya (Suğdak) boşaltıyorlardı. 
Öte yandan Kırım ve Rusya ahalisi de sık sık denizi geçip 
ellerindeki güzel kürkleri satmak için Küçük - Asya'ya gö-

(308) CAHEN C. -Le commerce anatolian au debut du XIII siecle»
IOnüçüncü Yüzyıl Başlarında Anadolu'da Ticaret> Faris

. (3091 RICE T.T. «The Seldjouks ... •
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türüyordu. Müslümanların dönüşte gemiye yükledikleri mal 
da, gene bu ·kürklerle kadınlı erkekli köleler oluyordu.» 
(310) Kuruluşundan sonraki ilk yüzyılı denizlerle hiç bir
ilişkisi olmaksızın geçiren Selçuklu· Devleti, bu yoldaki ilk
çabalarını Kuzey ve Güneyde denizlere açılan kapılara yö
neltti. Bu cabalar, Antalya ve Sinop'un ele geçirilmesi so
nucunu doğurduktan sonra, Kırım'a yapılan askeri sefer
ler halinde devam etti. Latin istHôsından önceki Bizans
imparatorlarının batılılarla her türlü ticari anlaşmaya va
rırken, Karadeniz'e girişi bunun dışında tutmuş olmaları
(Osmanlılar da aynını yapacaktır); Dördüncü Haçlı Sefe
ri'nden sonra ise boğazları ele geı;:iren Venediklilerin bu
kere aynı girişi Cenovalılar'a yasaklamaları, Anadolu üze
rinden geçişi zorunlu kıldı. Selçuklular bu geçitten hak-
l<ıyla yararlanmayı bildiler.

i 
ikinci ticaret yolu, Bizans'ın dtjğu mallarını sağladığı 

geleneksel karayoluydu. lran'dan gelip Sivas ve Ankara 
üzerinden geçerek konstantinopolis'te bitiyordu. «Suriye' -
den Konstantinopolis'e gitmekte oıbn tüccarlar, din farkı 
yüzünden daha az iyiniyetli bir davfonışla yüzyüze gelme
leri mümkünken, Selçuklu sultanlarından gelen hiç bir zor
lukla karşılaşmadıkları bu karayolunu deniz yoluna tercih 
ediyorlardı.» (311) Başlangıçta Dcınişmentliler'in deneti
minde bulunan bu ticaret yolu, ancak on üçüncü yüzyıl 
başlarında Selçukluların eline geçtL Bu yüzyılın ilk on yıl
ları, idari sistemin oluşumunu tarrı<:ımlaması kadar, Ana
dolu'da•ki ana ticaret yollarını denetim altına alma çaba
sını da ifode eder. Bu denetim gef çekleşmedikçe Devle-
tin sürekliliği sağlanamazdı. 

Büyük irtibat yollarını tasarru�una alan devlet, yani 

<aıoı HEYV W. «Hiıstoinı du conunerqe du Levant au Moyen

Age» lOrtaçağda Doğu Ticareti 1arthil cilt II, Paris 1923 
··no HEYD W. «Histoire du commercel .. •
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yönetici sınıf, bunların işlerlik kazanması için gerekli alt 
ve üst yapıları yaratıyor, bu yolla kazanç saülıyordu. «Sel
çuki Türkiyesinin milletlerarası ticaretten en çok kazan
dığı iş sahasının doğu ile batı, hatta güney ile kuzey ara
sındaki ticari alışverişi sağlayan Anadolu yollarında yapı
lan kervan ulaştırımı olduğuna hiç şüphe ynktur. Bugün 
bizce bilinen meşhur kervansaraylar, zamanının en zengin
leri olan Selçuklu sultanlorı, vezirler, emirler veya başka 
zenginler tarafından kendileri için bir gelir k:ıynağı olarak 
yaptırılmışlardı.» (312) En azından ilk başta Türklerin Ana
dolu'da düzenin kurulmasından sonra oluşrrağa başlayan 
uluslararası ticari ilişkilere faal olarak katıldıklarını gös
teren bir işarete rastlamıyoruz (313) Ticarı foaliyetler baş
ta, Konya, Sivas ve Kayseri üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu
ralardaki bu faaliyetler Yunanlı ve Ermeni talı tüccarları
nın denetimindeydi. On �kinci yüzyıl boyunca Selçuklular 
yalnızca at ve sürü ticaretini denetim altınd J bulundurma 
yollarını aradılar.» (314)

İtalyanların ve diğer Batı Akdenizli halkların Bizans 
lmparatorluğu'nu sömürgeleştirme çabalarının zafere ulaş
tığı bir çağda, uluslararası yolların açılması, onları hızla 
Anadolu'nun göbeğine ·kadar sızmağa sürükledi. Daha La
tin istilasından önce, on ikinci yüzyılın son on yılı içinde, 
Venedik'in Konstantinopolis yüksek yargıcı, Giyasettin 
Keyhüsrev'den imtiyazlar elde etmişti. Bir scınraki yüzyılın 
başlarında ise, belgeler bize batılı tüccar ulusların Ana

dolu 'daki hummalı faaliyetlerini göstermektodir. «1212 yı
lı temmuzunda Zaccharia Staniaro (Konstantinopolis'teki 
Venedikli bir tüccar) bir yurttaşı tarafından, bu yurttaşının 
Lombardlya asıllı bir kaptanın idaresindeki bir Provence 

(312l AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi...• 
(313l AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi...» 

(314l RICE T.T. «The Seldjouks ... » 
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gemisiyle nisan ayında Sinisso'ya Samsunı ticaret yap
maya giden üçüncü bir kişiye sipcıniş karşılığı verdiği pa
ra\fı geri almakla görevlendirilmişti. Samsun o sıralar Pon
tusluların elindeydi. ama ülke içi alların ticaretini bu 
ilin yaptığı düşünülebilir.» (315) 

iı;tP. !::u çağdan itibaren, Türkl rin ticari hayata faal 
oıarak katıldıklarını gösteren bazı i uçlarına sahibiz. Kons
tantinopolis'te bir Türk kolonisinin ar olduı)unu biliyoruz 
(316); Kırım'da Suğdak'ta bir cami in yapılmış olması da 
(317). burada Selçuklu uyruğundaki' Müslümanların yaşa
dığını kanıtlar. 1216 yılında Akdeniz'de bir Anadolu do
nanmasının ortaya çıkınnsı ve 122si Kırım soferi (318). yö
netici sınıfın büyük ticari işlere ka

J
ılma ist,3ğini gösterir. 

Ama Selçukluların ne üretim tarzı, ne de bundan doğan 
idari sistemi. tam bir «bımkın - yap ınlar» (*) siyaseti için
de ülkeyi kaplamış olan batılı ve doğulu tüccarlarla reka
bete imkôn veriyordu. Ticari faaliyıhin mutlılk olarak art
ması, kazançlarını mallardan aldıklorı çeşitli vergi ve re
simler kadar, konuk ağırlama yerlerinin (hanlar, kervansa
raylar, çarşılar) gelirleriyle de sağlayan Selçuklu bürok
ratlarının çok işine geliyordu. İthalôtla lhrcıcat arasında 
bir denge varmış, yokmuş, hiç birinin umuı-unda değildi. 
Devlet memuruyla tüccarın aslınd<l aynı kişi olduğu, ama 
tüccarın ister istemez memurun zaırarına ccılıştığı bir dü
zen içinde, son tahlilde, hiç bir iş 

ı

ürümezc i. yürümüyor
du. 

«1210 yılında halefleri gibi Alea din Keykubad da Ve-

(315' CAHEN C. «Le commerce analoli n ... • 
(316) AKDAĞ M. «Türkiye'nin iktisadi.. •
ı:117; CAIJF.N r.. -1.o c:ommurr:u ıınııl.oliı n ... • 
lJiUl lJZUN(,,'AH�ILI 1. il. .uı,ıuuıılı T rllıl• ull I Aıılmı·u IUUI 

(*l Fransızcası «Laisez-Faire• : Serbe t rekabetin temel ilkesi 
ve sloganı. <Ç.N.l 
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nedikli tüccarlara değerli taşları, inci, gümüş, çubuk veya 
para halinde altını serbestçe ülkeye sokma iznini veriyor; 
diğer bütün mallardan ise %2 gibi hiç de yüksek olmayan 
bir resim alıyordu.» (319) «Latinlerin Konstantinopolis'i ele 
geçirmeleri, Doğu'da servet yapma yollarını aramaya gi
den tüccarların sayısını arttırdı ve bunun sonucu olarak 
şlrndiyo kadar Groklorlrı dorıollmindo olon tlcorotin biiyük 
bir kısmı VenecHklilerin eline geçti.» (320) 

Türk Anadolusu o sırada ticari faaliyetinin doruğun· 
daydı. Büyük şehirler her türden insanın ve malın rastlaş
ma merkezleri olup çıkmıştı. Sivas, tüccarlar için büyük 
bir buluşma yeri haline gelmişti (321). baharat yolu Arap 
hatta Hint tüccarlarını buraya taşıyordu (322). Selçuklular 
bu şehirde tüccar sıfatıyla Doğu mallarını alıp Batilılara 
satıyor ve devlet memuru sıfatıyla da ticari işlemleri de
netim altında tutuyor, malın bir elden bir ele aktarılışı üze
rinden vergi kesiyorlardı (323). Ruslar, hatta Moğollar Kı
rım'dan Sinop üzerine iniyorlar (324); Kıbrıslılar mallarını 
Antalya'ya boşaltıyorlar (325); Latinlere gelince, genellik
le ülkenin her yanında bulunuyorlardı. «Selçuklular, mes
leği ne olursa olsun bütün Latinlere, Eyyübiler'den daha 
konukseverce davranıyordu. Selçuklular tarafından askere 
c:.lınan Latin paralı askerleri ordu içinde, özelHkle Doğu'da 
tehdit altında bulunan topraklarda önemli bir rol oynu
yorlardı. Papaz Simon, Konya'da karşılaştığı asker kişi
ler arasında bir Piecenzalının, bir Gaskonyalının, bir Brin
disi asıllı Normandiyalının bulunduğunu ve Acem asıllı 

(319) HEYD. W. •Histoire du commerce ..... 
(320) RICE T.T. •The Seldjbuks ... »
C32ll CAHEN C. •Le commerce anıı.tolian ... •
(322) AKDAĞ M .. «Türkiye'nin İktisadi. .. •
C323l RICE T.T. «The Soldjouks ... •
(321) HEYD W. •Hitoire du commerce ..... 

(325) CAHEN C. «Le commerce anatolian ... •
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Konya veziri Muhattab-ül-Oin'in c1eıFransızca ve Almanca 
öğrenmiş olduğunu belirtiyor.» (32 ) Cengiz Han'ın «Pax 
Mongolica» yı (*) kurması, Latinleri amkurum·a kadar çe
kerek bunların Anadolu ticar·et dünyasının ötelerine ya-

' 

yılıp varlıklarını güçlendirmelerine yardımcı oldu. Moğol-
ların Küçük - Asyaya gelişleri S�lçuklu merkezi idaresi 
için bir çözülme başlangıcı oluncq. bu Latinler ülkedeki 
bütün belli başlı zenginHk kaynaklarını ele geçirmeyi ba
şardılar. Anadolu Selçuklu Devleli'l!"lin Moğolların himaye
sine girmesinden hemen sonra, 1253 yılında Guillaume de 
Rubrouck Anadolu'yu ziyaret ediy9r ve «Konya'da birçoi< 
frenke rastlıyordu. Bunlardan biri; Nicola·s de Sansine 
adındaki Cenevreli bir tüccar. yanında Venedikli arkadaşı 
Boniface Malini de olduğu halde bµraya şap ticareti yap
maya gelmişti. Türkiye'nin her yerinden şapı bunlar nak
lediyordu. Bunu öylesine iyi becerrıiştiler ki. Sultan bu 
ikisinin dışında kimseye şap satarrpyordu ve bu tekel sa
yesinde şap öylesine pahalılaşmıştı ki eskiden on beş 
Bizans lirasından fazla etmezken �imdi altmış liradan sa-
tılıyordu.» (327) 

Bizans'ta olduğu gibi, Selçuki� Anadolusunda da ik-. 
tidarı yeni ele geçirmiş, kurulu düızenle çelişki içinde bir 
yönetici sınıf. Batının doğmakta ol<pn burjuvazisiyle anlaş
maya giriyor ve «komprador» bir sınıf rolü oynuyordu. Ye
ni kôrlar elde edebilmek için ülkenin ekonomik açıdan sö-

;;:g;;;;;�•�:;v;;,:;�;;i

!

;:: ::,::.::.Y::::�:: 
quis envoie en ambassade par le oi Louis IX en differentes 
parties de l'oriıınt, principalemen en Tartarie et en Chine 
l'an de notre seigneur MCCLIII• lıKral Louis IX tarnfından 
Doğu'nun çeşitli bölgelerine başlıoa da Moğolistan'a ve Çin'e 
M.S. 1253 yılında elçi olarak göncforilen Guillaume de RUB
RİQUIS'nin dikkate değer yolculµğul.

(*l Moğol Barış Düzeni. (Ç.N.l 
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mak şartıyla ülke zenginliklerinin gasbedilmesine göz 
yumuyordu. Bizanslı büyük mülk sahipleri. horeketsizliğini 
kıramadığİ bir düzenin çerçevesi içindo iktidarı ele geçir
mişti. Selçuklu bürokrasisi ise merkeziyetçi bir devlet nü
vesi oluşturdu, ama bu nüveyi, ülkenin hep akışkan ve 
kavranmaz kalan bütün üretici güçlerini bir bütün içinde 
toplayacnk kadar geliştirip yaymayı beceremedi. Fakat bu 
iki durumda da, daha olgunlaşma halindeki sistemlerin 
boşluklarına sızacak bir dış gücün hazır oluşu, bu sistem
ler,in bütün unsurlarının uyum içinde ,ıelişmesini engelle
di. Bizans'ın büyük mülk sahipleri, ürünlerini pazarlama 
yollarını aradı; ticareti bir kamu hizme•:i olarak gören ida
ri ınekorılanuylu lukı9ıncu du, koııdl ll�urul yoluııu öruüt-· 
!emesine tırs-at kalmadan ltalyan tüc::arlarının şahsında
kendine müttefikler buldu. Selçuklu yönetici sınıfı ise bu
nun tersine. merkeziyetçi bir sistem oluşturmayı denedi;
bu sistem çerçevesinde kendi ihtiyaçlarını karşılamaya
ayırdığı ticaretin denetimi de kendi elinde olacaktı. Ama
kırları bir türlü tam olarak boyunduruğu altına alamadı; bu
durum servet birikimini, dolayısıyla iktidarın yoğunlaşma
sını geciktirdi. Bu -kısır döngüden çıkmak için kaynakları
başka yerlerde aramak gereği doğdu. Bu da, şehirlerde
yoğunlaşan yaldızlı refah ve lüks görünümünün ardında.
ülkenin geri kalan kısmını tam bir unutulmuşluk içinde
yıkıma sürükleyen bir ticari faaliyetin doğması sonucunu
getirdi.

1 - İÇ ÇELİŞKİLER 

SELÇUKLU DEVLETİ'NİN 
ÇÖZÜLÜŞÜ 

«Asya Tipi» bir toplum kurma yo:unda Anadolu Sel
çııklıı idnresinin, Büyük lran Selçuklu Devletine oranla bir
çok ileri adımlar attığını gördük. Hiç değilse başlurdo, ül-
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kedeki bütün toprakların fiilen Devlet'e ait olması ve bu 
mülkiyetin hükümdarın şahsında yoğunlaşması, bıı adım
ların en önemlileridir. Ama Anadolu Selçuklularının doruk4 
çağı olan on üçüncü yüzyıl başlarında bu toplumun bütünü, 
Asya tipi üretim tarzının temel ilkelerine uygun düşmek
ten uzaktı. Toplum tabanındaki yığınların büyük kısmı, 
merkezi idarenin denetim alanı dışında kalmayı beceriyor, 
sınıflı bir toplumun ortaya çıkmasınm başlangıç aşaması 
içinde kendi kabile yapılarını sürdürüyorlardı. Bu yığınlar, 
basit olarak bu tarzda yaşayabiliyorlarsa, bunu yapma im
kônına sahip oldukları içindi. Devlet ne kendini kabul et
tirmeyi ne de varlığını kaçınılmazı kılmayı başcırabilmişti. 
Asya Tipi bir toplum kavramı yukaırıdan; iktidarın oluşumu 
ve elde tutulması hakkında kafası 1iran kaynaklı düşünce
lerle beslenip bezenmiş bir sınıftan geliyordu. 1 <tidar, mu
hakkak ki Bizans kırsal cemaat kalıntılarının ıjzerine de 
dayanabilirdi; ama bu, her yönetidl sınıfın temeldeki var
lık sebebini meydana getiren gerçek bir «işlev» tabanıy
la, ideal Asya tipi bir toplumda bürokrasinin bütün ikti
darı elinde bulundurmasının gerelkçesi olan bayındırlık iş
leri görevinin kendine has biçiminden yoksun olurdu. Mü
kemmelleşmiş bir sömürü düzeni yaratma isteı)i, tek ba
şına Türk kabileleri üzerinde ancak sınırlı bir etki yarata
bilirdi; ticaret yolları ve bunların yakın çevresiyle ilgili alt
yapı ve üstyapı çalışmalarına gellince, doğrudan doğruya 
yönetici sınıfın ve onun müşterileır dünyasının y,Jrarlarıma
sı için gerçekleştirilen bu işleri, kamu hizmetleri arasında 
sayabilmek çok güçtü. Çünkü bunlar mahalli üretimin 
artmasına bir katkıda l)ulunmuycırdu. 

öte yandan, bu c.ıüzen cerce,vesi içinde � aynakların 
nispi olarak kıtlaşmasından şevkleri kırılan yönetici sınıf 
üyeleri, hızla merkezden kapmoe:ı güçleri oluşturmaktay
dılar. Bunlar özel mükiyete yönel yor, böylece yeni olu-
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şumu içinden kemiriyorlardı. Ama bu celişkilerın evrimi bir 
başka sistemin filizlenmesine mi yol acardı; yoksa, tam 
tersine aya,klanmacı unsurların giderek özümlenmesi, «As
ya Tipi» sistemi yerine mi oturturdu bu konuda hiç bir 
şey söyleyemeyiz. Çünkü Anadolu Türk toplumunun evri
mi dıştan gelerı dürtülere bağlıydı. 

11 - iKİNCİ GÖÇ DALGASI 

Bütün on ikinci yüzyıl boyunca ve on üçüncü yüzyıl 
başlarında Doğu'dan kopmuş durumda bulunan Selçuklu 
toplumu, aksine, Batı'dan gelen etkilere acı·k olmuştu. Mo
öolların llorlomosl Solçuklular OLorlııdo domogrullk vu ı:ıl
yasal baskısını duyurarak olayların akışını değiştirdi ve 
son tahlilde düzeni altüst etti. 

Bu baskılar iki tarzda ve birbirini izleyen iki dalga ha
linde ortaya çıktı. ilk olarak hôlô Orta - Asya'da ve iran'da 
bulunan Türk kabileleri, Moğolların peşlerinden kovala
masıyla Anadolu'ya sığındılar ve Selçukluların zar zor ku
rabildikleri dengeyi yerinden oynattılar. Onların ardından 
Moğollar geldi. Bunlar ülke üzerinde kendi himayelerini 
zorla kabul ettirdiler. Bu himaye, gerçekten yeni olan un
surları getirmekten çok, içinde Selçuklu toplumunun evri
me uğrayacağı yeni şartları yarattı. 

ikinci göçebe kabile dalgasının gelişinden önce 1220 
yıllarına doğru, ilk gelenlerin durulmasına tanık oluyoruz. 
Daha önce pek az kısmı iskôn edilmiş olan toprakların 
yeni baştan bölüşümü, göçebe hayatının devamına izin 
vermekte, öte yandan da yerleşikliğe imıkônlar hazırlamak
taydı. Göçebe ekonomisinde ve şehir ekonomisinde, fazla 
sürtüşmeleri olmayan, rasgele mübadelelerle paralel bir 
evrim, son tahlilde sonuncusu ilkini özümlese bile müm
kiiıı uöriiı ıiir. Uıı liıiiıııluıııuyu kuı ı,ıı uüı.:ulıuluı duıı yuluıı 
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tepkilerin derin sebepleri başka y�rlerde yatsa bile. ülke 
üzerinde önceden beri var olan diğer göçebe topluluklara 
do yönelmesi ilni cekic:idir. 1185,'e donrıı Oiyorhnkır'do 
ı ürkıııerıler uyuklundılur ve Kürtleri kırıp geçlrmeğe baş
ladılar; sonra Güneye doğru harek�te geçtiler, burada An
takya Frenkleri karşısında ağır kayıplar verdiler (328). Bu
na benzer olaylar, henüz tam bir boyunduruk altına alınıp, 
bütün. cfirençleri kırılmadığı için, serbestçe evrimleşebilir 
olan bu toplulukların yedek güç birikimini gösterir. 

ikinci göç dalgasının getirdiği 1;iey, çok önemli bir de
mografik katkı oldu. Selçukluların ardından ortaya çıkan 
beyliklerin hepsi, düzeni altüst ed�n bu dalgadan meyda
na çıktılar. «Moğol akınının etkisi altında kalan ülkelerde, 
bu akının kısa ya da uzun vadede göçebeliğin çoğalması 
sonucunu doğurduğu gerçeğini bilmezden gelmek güçtür. 
Anadolu'da bu. tarımın gerilemesi pahasına gerçekleşti. 
Moğolların kendileri gibi, onların 'önü sıra veya onların 
peşine ta1kılıp (kimi zorunluluklar �üzünden. kimi de ken
diliğinden) Orta - Asya'dan yeni gelmiş Türkmenler de ba· 
yındırlık ve tarım işlerine daha önce gelenler ka-dar saygı 
duymaz görünüyorlardı. Köylüler öylesine bir cendere içi
ne alınıyordu ki, bunlar çoğu zaman yerlerini yurtlarını bı
ml<ıp gidiyorlardı. Tekrar otlak hc!ıline gelen kırlar, bun
lnrı kııllnrırnnk istoyoıı yoııiloriıı lıi.ııııoliııu uir iyoı ılıı.ıı (3?0) 
Böylece tarım alanları, otlak alanlarının önünde şu veya 
bu ölçüde durmadan geriliyordu (330). Göçebe ekonomisi 
için nispeten önemli olan yeni nüfus yoğunluğu bu geri
lemeye yardımcı oluyordu. «Moğol istilösı üzerine Ana
dolu'ya gelen Türkmenlerin bir kısmı bu ülkede kendi ya
şayışlarına uygun yerler bulamamışlar. ormanlık ve dağlık 

!3281 CAHEN C. «Pre Ottoman ... »
!329l CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
(330) CAHEN C. «Le probleme ethniqu ... •
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yerlerde yurt tutmak mecburiyetinde kalmışlardı. Bunların 
Maraş bölgesindeki ormanlarda yaşayanlarına Ağaç - Eri 
adı verildi. Bu yaşamanın sonucu olarak Ağ<lç - Eri'lerin 
torunlarının büyük bir kısmı ağaç işçiliğiyle meşgul oldu
lar. Bunlar Tahtacı olarak vasıflandırılan zümredir.» (331) 

Anadolu içinde büyük sayıda göceıbe toplulukları bi
rikimi, bir yandan tarım topraklarını azaltarak yönetici sı
nıfın gelir kaynaklarına sert bir darbe indiriyoır ve böylece 
bir geriye dönüş olgusunu başlatıyorsa da, ötı3 yandan ilk 
olarnk göçebeleri üretim biçimlerinde ani bir değişmeye 
zorluyordu. On birinci yüzyılda göç edenler kendi mem
leketlerinden gönül rızasıyla ayrılmışlar, kendi hayat tarz
larını sürdürebilecekleri yeni bir ülkeye yerle�;mişlerdi. On 
üçüncü yüzyılda göçenler ise beklenmedi•k bir anda yer
◄erlnden yurllurıııdarı olup Anociolıl'ya aeldile,r; karşıların
da daha önce tutulmuş topraklarla, düşman bir yönetici
sınıf buldular. Bu durum, üretim tarzını değiı?tirme zorun
luluğunu bir sorun olarak ortaya koydu. Bu da bütün sis
temi yıkacak güçte bir buhrana yol açtı.

Üretim tarzını değiştirme isteğinin, yani dış şortların 
zorladığı böyle bir isteğin doğurduğu ekoromik buhran, 
sosyal hayatın bütün veçhelerini derinden etkiler; toplu
mun her kesiminden. her düzeyinden bu bunalıma gelen 
cevaplar şiddetli bir tepki bicimine bürünerek bu siste
min tümel ifadesinde, yani ideolojis•inde, dir,inde yoğunla
şır. Böylece ağır, ekonomik bir sorun, karşılığında dini bir 
cevap, tümel bir cevap bulur. Bu tepUye, kapitaliz
min sömürgeleştirdiği hemen hemen bütürı ilkel toplum
larda rastlanır (332). Ezilen halk, gücünü yiNrmiş görü-

1330 SÜMER F. «Oğuzlar» 
13321 Bk. LANTERNARI V. «Les mouvements religieux des 

peuples opprimes» IBaskı Altındaki Halklarda Dini Hare
ketler), Paris 1082 
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nen kendi dinini bırakır ve çok kere egemen sınıfın dini
ne dört elle sarılır. Ama bu dini kurumlaşmış, katılaşmış bi
ı.:imiylo rlooil, rlnimn «Mohrli'r:i» (*L hntıni hicimiyle henim
ser. t:ski inançlarından bir kısmını bu unsurlurlu birleştirir; 
başka bir deyişle, kendi öz inançlarına yeniden güç ka
zaııdırma·k amacıyla dininin dinamik yanını galibin gözün
den kaçırır. Bütünü içinde ele aldığımız bu nerdeyse akıl
dışı, büyülü süreç, yeni sorunlara uyabilme iradesi olarak 
gözükür, ama uygulamada yöneticı:i sınıfın kurulu yapıla
rıyla şiddetle çatışır. 

«On üçüncü yüzyılda yeni gelenler, öncekilere oranla 
İslöm dinine çok yeni girmiş olanlardı; bunlar Müslüman 
bir devletin isteklerine zor yoluyla az çok boyun eğmiş
ler, ama bu devlet bünyesi içinde erim.emişlerdi.» (333) 
«( ... ) Beraberlerinde şeyh ve dervişlerini de getirmişler
di. Bunların Müslümanlığı sathi olup eski Türk dini inanç
larını kuvvetle taşıyorlardı. ( ... ) Türkmenlerin bu gibi şah
siyetlere eskiden beri korku ile karışık bir saygı ve bağlı
lık duyduklarını biliyoruz.» (334) Göçebe"8rin islöm toplu
muyla ilk temas yeri ve resmi lslömiyet'e karşı şiddetli bir 
tepkinin, yani Şiiliğin yurdu olan lran, Türkler arasında 
yaşamaya devam eden Şamanlığın biçimlerinin Şii dog
masının mehdi'ci niteliğiyle kanşrpası sonucu ortaya çı-

C333l C�HEN C. «Le probleme ethniq�e ... » 
C334l SUMER F. «Oğuzlar» 
C •) Fransızca metinde messianique: yl· ryüzü 1deki adaletsizliğin, 

güçlülerin güçsüzleri ezdiği bir dü .enin ilelebet sürüp gitme
yeceği; günün birinde Tanrı'nın g· ndereceği bir kurtarıcının 
<Hıristiyanlık'ta yeniden yeryüzünt inecek olan isa'nın, yani 
Mesih'in; İslamlık'ta ise, özellikle Şii mezhebinin kolları olan 
tarikatlarda bir Mehdi'ninl bu dü�eni dıığiştireceği inancın
da olan. Topluma bu dünyada yeni !bir düzen getirmeyi amaç
layan bu inanç, sosyal yönden de

1

rimci bir öz taşımaktadır. 
CÇ.N.l 
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kan bir dizi dini hareketin beşiğ·iydi. «Türkmenlerin lslô
miyeti, şehir Türkmenlerininki gibi Sünni - Hanefi mezhe
binden değildi. Türklerin putperest geleneklerinin, Şiiliğin 
halka inmiş, sade, biraz da mistik bir örtüye bürünmüş 
aşırı bir türünün ve bazı mahalli itikatların iç içe eridiği 
bir inançlar bütünüydü. Güçlü mehdf'ci eğilimler gösteren 
bu Türkmen tarikatları, merkezi idareye karşı çıkan tek 
güç oldukları için, dini-siyasal propaganda bunlar ara
sında -hep etkindi Köylülerin ve göçebelerin manevi haya
tı esas itibariyle, Baba adı verilen ve es'ki şamanlarla ya
kın benzerliği olan bu şeyhler tarafından düzenleniyor ve 
yönetiliyordu.» (335) 

Hemen biçimlenen bu hareketler, göç dalgalarıyla 
AnC1dolııyo aecti. « ( ... ) 8C1z1 sofi tmikotlmınrto yopılon 
dansların lslôm dünyasına, Kuzey Sibiryalı Türk kabilelari 
aracılığıyla sokulmuş olması muhtemeldir ve Türk soffli
ğinin ilk dönemleri hakkında bilgilerimiz arttıkça, Şaman
lığın bu tarikat üzerindeki izleri, başka bir deyişle Türkle
rin 'bu eski dininin İslômlaşmış kalıntıları bizim için daha 
elle tutulur bir hale geliyor. Meselö Orta - Asya ermişle
rinin olduğu kadar, eski Anadolu ermişlerinin hiköyelerin
de de, o kadar sık sözü geçen kutsal ağaçlar bu tür ka
lıntılardan başka şey değildir.» (336) 

Hemen Anadolu'ya geçip burada yerleşen Sofilik, Sel
çuklu Devleti'ni temelinden sarsan ve yıkılışını hazırlayan 
bir ayaklanma halinde kendini gösterdi (337). Sonunda bir 

(335) KÖPRÜLÜ F. «Les origines ... »
(336) KÖPRÜLÜ F. «Influence du chamanisme turco-mongol sur

!es ordres mystique musulmans• !Türk-Moğol Şamanlığının
Tasavvufçu Müslüman Tarikatları Üzerindeki Etkileri 1, İs
tanbul 1929

1337) İran'dan gelmiş olan sofi Baba İshak'tan ilham alan bu 
ayaklanma 1241 de patlak verdi. 



şictdet eylemi olarak bastırılsa da, bu harekete bağlı çe
şitlı unsurlar dört bir yana dağıtılar�k görüşlerinin Selçuk
lu toplumundan Osmanlı toplumuna geçişini sağlayacak 
yeni tarikatlar kurdular. Osmanlı t plumunun yönetici sı
nıfları bunları kendi eçıemenliği attı a olacaktır. 

111 - BiZANS TOPLUMUYLA 

YENi TEMASLAR 

Anadolu Selçukluları yeni sorun karşısında, lran'daki 
seleflerinin iki yüzyıl önce gösterdiği tepkinin aynını gös
terdiler : Bizans'ın zararına olarak yayılabilmek amacıyla 
yeni gelenleri batı sınır bölgelerine yerleşmeğe gönderdi
ler. Bu hareket, lznik Rum Devletl'nin kurulması ve Bi
zans'ın iç siyasetinde Asya eyaletlerine önem verilmesiyle 
aynı zamanlara rastlar. Bu yüzden dalga daha fazla iler
leyemeyip bir hayli yıl olduğu yerde kaldı ve bu süre için
de sınırın her iki yanından karşılıklı ilişkiler ,kuruldu. «Türk 
uçlarında yaşayan ve bütün işlerii hayvancılık ile yaylacı
lık olan Türkmenlerin, komşuları olan Bizanslılardan bil
hassa büyük arazi sahibi olanlardan, bazı meraları yaz 
için kiraladıkları da hatıra gelmektedir.» (338) Aynı zaman
da, «uç» (sınır) savunmacısı Selçuklu gazileri, Bizans «ak
rai» lerinin koruyucusu akriteslerle sosyal ilişkilere girdi
ler. «İznik imparatorluğu, topmklarını Türkmenlerin sürekli 
ııl,ıı ıluı ıı ıduıı lwı uıııuk l\;ııı, tiulı,;uıklu :;ulluıılurıylu <.loı:;tça 
ilişkiler içinde varlığını sürdürürkeın sınırlarında bir savun
ma gücünü örgütlemişti. Başkent yeniden Bizans'a taşı
nınca bu savunma örgütü uzun zaman ihmal edildi. Özel
likle Mihail Paleolog, imparatorluk hazinesine yeni kay
noklar bulabilmek için, geliri akriteslere ait olan toprak
ların önemli bir kısmını müsadere etti. Ekonomik durum-

(338) AKDAÔ M. «Türkiyenin İktisadi..!.•
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!arının yıkıma gittiğini gören akritesler ayaklandılar. Is
yancılar insafsızca cezalandırıldı. Bu sınır bekçilerinden
bir kısmının düşman tarafına geçtiği sanılmaktadır.» (339)

Paleologların tahta çıkışının, Bizans'ta feodalizmin 
son taarruzu olduğunu biliyoruz. Bunun derhal ortaya çı
kan sonuçları arasında, akriteslerin elinden topraklarının 
alınması ve Mihail Paleolog'un batı yanlısı siyaseti var
dı. Yeni bir üretim biçiminin zorla kabul ettirilmesi, bura
da da dini bir tepkiye yol açtı. «Arseniateslerin Paleologla
ra karşı tutumu 1274 yılından sonra yeni bir hız kazanır. 
Bithynia'da Olympus dağı ruhbanlarıyla, lzmir civarında 
Lemnon manastırı ruhbanları Mihail aleyhine güçlü bir 
propagandaya giriştiler. Daha da kötüsü, bunlar halkı baş
kaldırmaya teşvik etmekteydiler.· Manastırlarındaki görev
lerinden atılan Arseniatesler, köy ·köy dolaşaraK «hak yo
lundan sapmış» imparatoru lanetleyen vaazım veriyorlar
dı. Bunları destekleyenlerin sayısı, özellikle en yoksul sı
nıflar arasında artmaktaydı. Anarşi son kertesine varmış
tı.» (340) işte burada da, gene dini ve tabii ister istemez 
siyasi bir ayaklanma hareketiyle karşı karşıyayız. Bu nok
tada, tam belirlenmemiş, değişken bir sınırın iki yanında 
oturan halkların, kendi aralarında, hüküme:leriyle oldu
ğundan daha fazla ortak noktaları bulunup t ulunmadığını 
sormak hiç de akılsızca bir şey olmaz. işte bu yüzden
dir ki, Bizans imparatorluğunda Asya eyaleı-lerinin kendi 
kaderlerine ve büyük mülk sahiplerinin ellerine bırakılma
sıyla Türklerin ilerlemesi yeniden başlayınca.- ahalinin bir 
kısmı kıyı şehirlerine ve Trakya'ya kaçmış olsalar (341) 
bile, bir kı�mı da Türklere sığındılar (342). 
--------

(339) KÖPRÜLÜ F. 0Les origines ... •
(340) ARNAKİS G. «Byzantium's anatolian ... •
1341) ARNAKIS G. «Byzantium's anatolian ... •
{342) KÖPRÜLÜ F. «Les origines ... •
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iV - ANADOLU SELÇUKLU 
DEVLETİNİN DAĞILMASI 

Sınırları boyunca yeni bir topl m oluşma halindeyken 
[;olı,,ııldıı lııplııııııı, dulıo dııüıııt,ıı lııı lupllllıııııı yüııullı..;I uı 
nıfı Moğol himayesi altında can çekişmekteydi. Nasıl ki 
tel< bir savaş, 1071 Malazgirt savaşı, Selçukıulann Ana
dolu'yu ele geçirmelerine yettiyse,, gene böyle bir savaş. 
1243 Kösedağı Savaşı da onu kaypetmı:ılerine yetti. 

Ne var ki. Anadolu Kösedağ felôketinden sonraki gibi 
bir refah dönemini hiç bir zaman yoşarnllrnıştı. «İlhanlı im
paratorluğunun yıkılışından önce, işleri kötüye götürecek 
bir değişimin cıkageleceğini düşüı�dürecek hiç bir belirti 
yoktu. Ticaretin büyük bir faaliyet döneni yaşadığı su gö
türmezdi, ama bf-1 faaliyetin büyüt<; bir I-ısmı yabancıların 
elindeydi ve mallar ülkeden büyük yararlar bırakmadan 
geçip gidiyordu. 1243'ten önce Aınadolu. tüccarları kendi
ne çeken bir yerken. şimdi bu tüccarlar ülkede. ne mal, 
ne de kôr bırakmadan geçip gitmeyi torcih ediyorlardı.» 
(343) 3,21 gram gelen gümüş Selçuklu ::lirheminin değeri
1253 - 1256 yılları arasında bir an için dıJşme (2.73 gram)
gösterdiyse de, sonra eski değerini buldu ve bunu 1296
yılına kadar korudu (344). Ama pqra ekonomisinin alanı 
çok sınırlıydı: sadece şehirleri ve puralarda oturan yöne
tici sınıfı içine alıyordu. «Selcuklıı I Devleti'n·ın mnrlrli kny
noklarının kuruması. ülkenin yoksullaşması değil, bu kay
nakların kısmen ilhanlı Devleti'nı�. :kısmen de eşraf takı
mına o yolla da Batılı tüccarlara (:ıktarıldığı anlamına ge
lir.» (345)

_ �
eni yönetici sınıfların ve yeni Devlet nüvelerinin gö-

(343) CAHEN C. •Pre Ottoman ... •
C344) AKDAĞ M. •Türkiye'nin İktisad� ... •
(345) CAHEN C. «Pre Ottoman ... • 
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cebe yapıla-rından yola çıkarak oluşma süreci, Anadolu'
nun çeşitli kesimlerine sokuldukça kırsal alan transit ti
carete daha az imkôn tanır hale geldi. 1296 yılından iti
baren dirhem 3,12 gramdan 2,25 grama düştü ve 1300 -
1333 yılları arasında kıtlıklar Anadolu'yu kırıp geçirdi (346). 

Yeni ekonomi,k düşüşün i�k belirtileri daha ortaya çık
madan önce yönetici sınıfın toprağa dönüşü başladı. on� 

üçüncü yüzyıl başlarında Selçuklu yönetim düzeni devlet 
mülkiyetine saygıyı yer ettirmeyi öylesine başarmıştı ki. 
Kösedağı felôketinin hemen ardından hiç bir kopmacı ya 
da feodal eğilim orto·ya çıkamadı (347). lktaların bir kıs
mı, şüphesiz en önemlileri, «Devlet otoritesinin gerileme
si ve iç mücadeleler yüzünden hukuki işlemlerle ya da 
iktisap süresini doldurma yoluyla özel mülkiyet haline gel
mişse de, diğerleri, Moğolların Selçuk ordusunun azaltıl
masını istemesiyle yeniden Devlet'e rücu etmişti.» (348) 
Ama hemen ardından bunların başkalarına devredilmesi 
yoluna gidilmişti. Daha ince yollarla ülke zenginliklerini 
gasbetmeğe çalışma•k yerine, doğrudan doğruya Devlet 
hazinesini tüketmeyi tercih eden Moğollar'ın baskısı ve 
ardı arkası gelmeyen taht kavgaları. sultanları. toprakları 
tam mülkiyetiyle satmak zorunda bırakıyordu (349). «Mo
ğol istilôsı sırasında, Devlet'in parçalanmasından yarar 
sağlayan (bazı Moğol beylerini bir yana bırakıyoruz) yük
sek mevki sahibi askerlerin sivillerden az almadığı mü
şahedesi ibret vericidir. Bunlar, bir devlet görevinin be
deli olarak· eyaletleri üzerlerine geçiriyorlardı.» (350) Dev
let mülkiyetinin fiilen bürokratik aristokrasiye bu aktarı-

C346) AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi...» 
C347l CAHEN C. «Pre Ottoman ... » 
(348) CAHEN C. «Le regime de la terre ... »
C349l CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
(3501 CAHEN C. «Le regime de la terre ... •
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lışı iki yolla olabiliyordu: ya doğrudan doğruya özel mülk-

ler tesis ediliyor, ya da daha karmaşık bir bicimde ik
talar özel mülkiyet halini alıyordu (351). Daha büyük bir 
güven allında olal.Jllrnek için bu mülkler çoğu zaman Va
kıflara dönüştü. Toprak mülki-yetinin Anadolu Selçuklu yö

netimi sırasında geçirdiği değişi•klikler aşağıdaki şemayla 

özetlenebll lr (352): 

Fethedilen Topraklar 
iktalar 

Devlet:ln 
işlettiği Y,erler 

( Mülk-i Meşru,.,. __
_ 

v
_
ci
_

k_ıfl
_
a_r 

_,

Yüzyılın sonuna doğru durum güçleşince yönetici sı
nıf, şehir çevresiyle ilgisini hic bir zaman kesmeksizin 

artık feodal bir yönetime giren kendi topraklarına çekile
lJllocokllr. 1 lullu Tür kıııoıı IJuyllklorlıılıı IJlrçoötıııdu du, 
doğrudan doğruya son Selçuklu dönemi yüksek mevki sa

hiplerinin soyundan gelme unsurlcmn yarattığı oluşumlara 

rastlanır (353). 

C351l CAHEN C. «Pre Ottoman ... •
1 

C352l AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktisadi/ .. • 
(353) Beyşehir'de Eşrefoğlu, Afyonluı.rahisar'da Sahip Ata,

Knstı:ımonu vtı Sinop'ta Çunduroğlu boylikltıri. .. Bu sonun
cusu Anadolu beyliklerinin en önemlilerindendi. Bk. UZUN
ÇARŞILI «Osmanlı Devleti• cilt l 
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:Böylece, ikinci göç dalgasının demografik ve sosyal 
-1<atkısıyla gücü pekişmiş olan kırsal unsur yeni bir güç
halinde oluşur ve şehir çevresi geçirdiği buhranlarla bu

-cağın yaşadığı değişikli·klere katılır•ken; yönetici sınıt. ya
da da·ha doğrusu bu sınıfı oluşturan, onun temsil ettiği dü
:şünceleri aktaran kişiler ve topluluklar. kendi kabuklarına
· çekilip hizmetine girmek üzere büyük kargaşalıktan za-
ferle crkaca·k olanı bekliyorlardı.

Tür-klerin Anadolu'ya yerleşmesi, bir fetihten daha öte 
bir şeydir. Bu yerleşme, Anadolu'ya göcen bu türk - Müs
lüman halklarla, o sırada bu ül·kede bulunan Hıristiyan 
halklar arasında zımni bir antlaşma olarak kendini göste
rir. Bizans yönetici sınıfı feodalizme doğru evrimleşir ve 
batı burjuvazisiyle işbirliğine girişirken, kendi halkına iki 
kat ihanet etmiş oluyordu. Kendi sömürülmesini daha da 
ağırtaştırmaktan başka bir işe yaramayacak olan bir üre
tim bicimine yönelen her türlü evrimleşmeye karşı dirençli 

-bu halk, birçok kere, kendi yöneticilerinden kaçıp Türk
qerin aynı ölçüde bunaltıcı olmavan otoritesine sığınmıştı.
Anadolu'da Türk topl!Jmunun varlığı, göçebe bir halkın

-kendine bir yurt arayışı kadar, bir diğer halkın kendine
yabancı bir sömürü tarzıyla yakın bağı olan yeni bir üre
tim tarzını toptan reddedişinin de sonucudur. Bu halklar
kaynaşmasının içinden doğan Türk - İslôm yönetici sınıfı,
denebilir ki Bizans yönetici sınıfının yerine getiremediği

• görevi üstlendi.

Anadolu Selçuklu Devletinin ortaya koyduğu «Asya 
Tipi» yapılar, süregiden değişmeler karşısında en iyi sa
vunma aracı olarak gözüktüler. Uzun vadede feodalizmin, 
daha sonra da batı kapitalizminin yükselişi karşısında bir 
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geriye dönüş ve eski yapıların pe�iştirilme:,i demek olan 
bu savunma ancak aldatıcı bir çare olabilirdi. Öyleyken 
bu. Osmanlı tarihiyle ilgili bölümle�de de oöreceöimiz oi
bi gelecek çaglarda da varlığını �ürdürdü. Kısa vadede 
ise Selçuklu Devleti, yüklendiği b� görevde başarısızlığa 
uğradı sayılabilir. Çünkü sistemin fbütün unsurları henüz 
veril yerinde değildi. Hırlstiyon un�urların asimilasyonu 
daha tamamlanmamıştı. Zaten Botıi Anadolu'nun büyük bir 
kısmı henüz ele bile geçirilememişti. Birinci Türk _göçünün 
fazla bir ağırlığı da yoktu. Böylece Selçuklu sosyo - eko
nomik düzeni kısa zamanda batı egemenliği nltına girdi. 
Gerçi ikinci Türk göçü ve onu izleyecek olan fetih, sonun
da Anado1.u'ya gelecek yüzyıllordo'ki görünümünü kazan
dıracaktı, oma Anadolu'dokl ilk Türk Devleti böyle bir 
darsıntıya dayanamayacak, yeni bir ülkenin olgunlaşma 
kargaşalıkları içinde si'linip gidecekti. Anoclolu'do «Asya 
fipi» düşü gerçekleştirecek ikinci bir teşebbüs gerekliydi. 
Bu da 06manlı İmparatorluğu olac ktı. 
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5 

Osmanl Devletinin 
Oluşması 

Asya'nın batısına doğru Moğoll baskısı, önce Anado
lu'ya büyük bir Türk göçüne, sonıra da Selçuklu Devleti'
nin siyasal yapılarının yıkılıp gitmesine yol açtı. Öte yan
dan lznik Bizanslılarının Konstontlnopolls'I yeniden ele 
geçirmeleriyle Bizans Küçük - Asyo'sı Batıyla yeni ittifak
lara terkedilmiş oldu. Böylece. on üçüncü yüzyıl sonunda 
Türk kesiminin meydana getirdiği aşırı nüfus fazlasına, bu 
bölgedeki siyasal boşluk tamamen uygun düşmekteydi. 
Siyasal anarşinin, yeni sasyo • amik yapıları, alg
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!aşmasını kolaylaştırdığı bu durum, bir küçük devletler
topluluğu arasından Osmanlı Devleti'nin oluşumunu mey-
dana getirecektir.

İLK SİYASAL OLUŞUMLAR 

1 - KABİLE YAPILARININ DÖNÜŞÜMÜ 

On üçüncü yüzyılın ikinci çeyreği boyunca Anadolu'ya 
göçmüş olanlar kitlesi o zamanki Selçuklu yapıları tara
fından özümsenemeyince, Selçuklu yönetici sınıfının da 
çabalarıyla asıl Bizans'a, ama bir yandan da Kilikya'daki 
(Çukurova) Ermeni topluluklarına komşu .olan sınır eya
letlerine yöneldi. Bu yığınların büyük çoğunluğu lslôm dün
yasına yeni girmiş göçebe kabilelerden meydana gelmiş
se de, aralarında bir kısım yerleşik ve hatta Moğollar ta
rafından yerinden yurdundan edilip Anadolu'ya sığınmış, 
şehirli unsurlar da vardı. Ama bunlar mevcut yapılarla 
bütünleşmekte bir zorluk çekmediler. 

Sınırboylarına yerleşen 'kabileler bir yandan lznik Rum 
lmparatorluğu'r.ıun, öte yandan Selçuklu kurumlarının di
renciyle karşılaştı. Coğrafi ve ekonomik şartlar do Mave
raünnehir ve İrandakilere benzemiyordu. Böylece iç ve dış 
urısı:ırların baskısı altında bu dönüşüm meydana gelmeye 
boşladı. Nüfus. büyük çapta bir göçebelik için fazla yoğun 
hale gelince. bu göçebelik yaylacılığa dönüşür ve yerleşik 
halklarla göçebe halklar arasında mal mübadelesi yeni bir 
önem kazanır .. Ama burada yerleşik unsurlar sınırın asıl 
öte yanında yo:şama•ktaydı ve Bizanslı senyörlerin de da
hil olduğu ticari ağ, malların önemli bir miktarının mahalli 
pazarları aşıp bölgesel, hatta uluslararası mübadele alan-
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larında pazarlanma-sına imkôn verm�kteydi. Böylece; sını
rın her iki tarafında yalnız halk arasında değil, yönetiei,
sınıflar arasında da karşılıklı ilişkil1er ·kuruluyordu. Bu yö
netici sınıflar Bizans'ta uzun zamandan beri yapılaşmıştı:·
göçebe toplumlarda ise, var gücüyle oluşma halindeydi.
«1;3eşeri coğrafyanın ortaya koyduüu bir ha,kikattir ki gö
çebe ve yarı göçebelerle yerleşik (sedentaire) halk aras 
sında, bir taraftan hayvan mahsullleri, öbür taraftan zirai•
maddelere olan hayati ihtiyaç seb�biyle daima sıkı ikti
sadi münasebetler olmuştur. Bu -noktadan hareketle eski
Osmanlı rivayetlerini tefsir ederek, Bizans hudutlarında
dolaşan Türk yarı göçebeleri ile şehirlerde ve köylerde
yerleşmiş Rum ahali arasında iktiscJdi münasebetlerin var
lığını ve bunun iki tarafın yakınlaşmasına yardım ettiğini
kabul edebiliriz.» (354)

Bu ekonomik faaliyet, sosyal bir tabakalaşma ve ka-
bile yapılarında bir parçalanma sonucunu doğurdu. Gö
çebe şeflerin Bizanslı senyörlerle, barış içinde olduğu ka
dar savaş yoluyla da temasları, hızlı bir servet birikimini,
bunun sonucu olarak da, itibarın soydan soptan çok, eko
nomik güce bağlı olamk artmasını getirmekteydi. Öte yan-.
dan yarı göçebelik ve yerleşikliik eski yapıların altını
üstüne getiriyordu. «Kabilelerin Küoük - Asya'yo geldikleri
zamandan beri gecen iki asır içinde pek tabii olarak bu
göçebelerin epeyce bir kısmı göçc�belikten tamamen cık
mış yahut yarı göçebe olmuştu. Eski etnografik vahdetler
yerlerini siyasi. askeri karaıkterde, huc'ut mücadelesinin
münferit reisleri etrafında toplanmış klanlara bırakarak
parçalanıp dağıldılar. Bu reisler hudut arazisinin beyleri ve
sahipleri olduğu gibi maiyetleri de, hiç olmazsa büyük bir,

(35-U İNALCIK H. «Osmanlı İmparator} ğunun Kuruluş ve İnki
şaf Devrinde Türklye'nin lkUsadl Va.ziyııLI», «Bıılleten» cilt 
XV sayı 60, Ankara 1951 
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kısmı, köylerde ve kasabalarda köylü yahut daha küçük 
arazi sahipleri olarak yerleştiler. Eski Bizans arazisinde 
onların. bir taraftan kadınlar ve mühtediler vasıtasıyla 
yerli, kısmen lslômlaşmış halkla sıkı bir temasa gelirken, 
öte taraftan Selçuk şehirlerinde kök salıp inkişaf eden 
fakat umumiyetle bir lslômi yüksek kültüre tamamen ya
bancı -kaldıkları bu yerleşme, bu hudut halkının karakte
rini Akrites'lerinkine adama1kıllı benzetti.» (355) Daha son
raları Anadolu'nun çeşitli beyliklerinde hüküm süren ai
leler, Orta - Asya aşiret beyleri soyundan geldiklerini id
dia ettikleri gibi, toprak ve unvanlarının 1kendilerine Sel
çuklu hükümdarları tarafından verildiğini önemle belirtir
lerdi; böylece onların Selçuklu yönetici sınıfına üyelikleri 
ispatlanmış oluyordu. Bu iddialar gerçek de olabilirdi; 
ama gene de birinin çıkıp sınır bölgEılerindeki mevcut ye
ni şartlardan yararlanarak kabile aristokrasisryle geçmiş
te bir bağı olsun olmasın. kendini bir topluluğun şefi ola
rak tanıtması, bu yolla Selçuklu merkezi idaresinden bir 
ihsan koparınca da hemen bir toprak parçasını kendine 
maledip bir devlet nüvesi oluşturması eşine az rastlanır 
olaylardan değildir. Kabile bağlarının çözülüşü, kişilerin 
hareket imıkônını arttırarak yeni insan gücü kaynakları
nın açığa çıkmasına ve yeni bir eylem isteğiyle donanmış 
toplulukların doğmasına katkıda bulundu. 

il - DiNi GÜÇLERiN ROLÜ 

Göçebelerin me1hdi'ci, batıni dini görünümüne ge�in

ce bu görünüm, Selçuklu ordusu önünde kırılıp bir baş
ka biçime büründü. Kırılan mehdici umut tasavvufçulu-

(355) WITTEK P. «Das fürstentum Menteche•, türkçe çevirisi_.
•Menteşe Beyliği» Ankara 1944
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ğa (*) dönüştü. Bu tasaıvvufçuluk, tnehdici görüşün şiddet 
potansiyelini kendine yöneltip zorunlu kıldığı ayin ve çileler 
içinde eritip tüketirken; onun bıu dünyadaki hayata ait 
umudunu da, öteki dünyadaki hayotın umudu içinde boğ
du. «Riyazet kuvvetiyle esrarı ·keş�eden ·veli', yahut kera
met ehli baba ise, dünyanın sefaletine katlandığı haldt�. 
gelecek dünyada ebedi olan, huzu�lu ve yaşanmasına do
yum olmayan bir hayat vaat edi\rordu.» (356) Gerçek ha
yat dayanılmaz hale geldikçe, bu yeni dini biçimler mane
vi bir sığınak olarak halkın büyük bir kısmını kendine çe
kiyordu. Ama dini mürşidler çevresinde topluluklar oluş
tukça aranan sığınak sadece manevi olmaktan çıkıyor, 
maddi, ekonomik ve siyasal bir güce bürünüyordu. Yer
leşmek için yeni topmkların aranması bu toplulukları sınır 
boyuna doğru itiyordu. Aynı sınır boyunun öte yanında, 
aynı mistisizm buhranlarıyla temelden sarsıntıya uğramış 
Hıristiyan halklar, bu oluşumlar arnsında kendi ruh dün
yalarına yakın dünyalar bulmaktoı gecikmeyeceklerdi. Çün
kü bunlarda, çeşitli dini inançların bir arada yaşayabilir 
olması, Ortodoks Hıristiyanlara öylesine çekici gelen aziz
ler ve mucizeler kültüne açık irnkôn tanıyordu (357). «Hat
ta daha ileri giderek bazı delillere göre diyebiliriz ki. orta 
zaman Hıristiyan hukukiyatına kcıırşı yeni bir sosyal ni
zgm ve adalet telakkisi taşıyan ve hatta esrarengiz bir 
din propagandası şekline bürünE�rıı misyoner Türk derviş
le;-inin telkinatı ordularla lfülikte ve haua ordulardan ev
vel fütuhata cıkmış ve karşı tarafı daha evvel manen feth
etmi-ş bulunma•ktadır. ( ... ) Bu yer:i gelen derviş muhacirle
rin bir kısmı gazilerle birlikte, mı:�ıınleket acma1k ve fütuhat 

(356) AKDAĞ M. «Türkiye'nin İktis81i...» 

(357) Bk. BARKAN Ö. L. «İstila Devnnin Kolonizatör Türk Der
vişleri ve Zaviyeler», «Vakıflar Dergisi» sayı I, İstanbul
1941.

(*) Fransızca metinde mystisisme. <Ç NJ 
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yapmakla meşgul bulundukları gibi; bir kısmı da o civarda 
köylere veya tamamen boş yerlere yerleşmişler ve oralar
da müridleriyle beraber ziraatla ve hayvan yetiştirmekle 
meşgul olmuşlardır. Filhakika, o zamanlar bu şayanı dik
kat dini cemaatlere hemen her tarafta tesadüf edilmekte 
idi.» (358) 

Halkın ekonomik ve sosyal buhrana tasavvufçuluk 
aracılığıyla gösterdiği tepki, Türk ilerleyişine yeni bir hız 
verirken, gazilerin sınır boylarındaki yığılmayla canlılık 
kazanan siyasal - dini kurumları da fetih için gerekli güç
leri sağladı. Kabile yapılarının çözülüşü. gazi toplulukla
rının oluşumuna imkôn verdi; önceleri kendi hesabına ha
reket eden bu küçük topluluklar. daha sonra kendi arala
rındaki kaynaşmadan doğan daha güçlü oluşumların uy
ruğuna girdiler. Anadolu'nun geri kalan 1kısmından. hatta 
daha ötelerden kişileri ve toplulukları kendine çeken bu 
oluşumların sınır boylarındaki baskının pekişmesine kat
kısı olmaktaydı. 

111 - ŞEHİRLERİN ROLÜ 

Bunların yanı sıra, sınırlardoki kaynaşma alışveriş 
hayatını imkônsız kıldıkça uluslararası ticaretin faaliyet 
alanı dışına çıkan şehirler. şehir halkını kendi sınıf çıkar
larının bilinçli, yani örgütlenmiş biçimiyle temsil eden Ahi
lerin eline düşmekteydi. Bu örgütün dini tabanı da vardı 
ve amacı. her şeyden önce. on üçüncü yüzyıl sonunun 
buhranı içinde şehirlerin varlığını sürdürebilmesiydi. Yö
netici sınıf haline gelmeye heveslenen ve şüphesiz duru
munu y-itirmiş eski yönetici sınıfın bir kısmını kapsayan. 
kendi kendini besleyecek kaynaklardan yoksun. bu hare
ket, ilk başta göçebelerin yayılmasına sert bir şekilde 

(358) J:lAHKAN Ö. L. «lııtila Uevr1n1n Kolonlzatör ... •
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karşı cıktı. Konya Ahlferl, şehrin sutları üstünde Karaman
lı kabilelerine karşı dövüştüler; onlar da, 1312'de şehri 
zaptetti'kleri vakit bu Ahileri kılıçtan geçirmeyi ihmal et
mediler (359). Ama çeşitli Türkmen :topluluklarının oluştur
duğu nüveler kendilerini sağlamlaştırıp, doha ileri üretim 
tarzlarına imkön veren birer de idari mekanizma çekir
değine sahip oldukça, Ahiler kendi gelişmelerine elverişli 
bir ortam buldular ve bu harekete katıldı,kları gibi ona 
sahip çıkmağa da çalıştılar. 

iV - TÜRKMEN BEYLİKLERINlN 

OLUŞMASI VE EVRİMi 

Varlığını ancak ad olarak ve . kendilerini himayesine 
almış ilhanlı İmparatorluğu'nun 2'.0yıflayan demesek bile 
kayıtsızlaşan gözetimi altında 1308 yılına •kadar sürdüre
bilen Selçuklu Devleti'nin iskeleti, bütün güçlerin at oy
rattığı alan olmuştu. On dördüncü ;yüzyıl başlarında, Ana
dolu'nun batı, güney ve kuzeylnd� kısmen eskiden Sel
çuklulara ait olan yerlerde, kısmeırı de Bizans'tan alınmış 
topmklarda bir düzine siyasal oluşum vardı. Bizans im
paratorlarının Konstantlnopolls'e dönüşü bunları hareke
te geçirdi ve aşağı yukarı elli yıl içinde. Bizanslılarla La
tinler adalara ve Balkanlar'a çekilirken sınır boylarındaki 
beylikler de denize ulaştılar. 

Aynı şartlar altında doğmuş du oluşumlar, içlerinde 
benzer güçler barındırmaktaydı; bunun iç·in da başlangıç
ta gelişmeleri aşağı yukarı özdeşti. Ama daho sonraki ev
rimlerine, yayılmaları sırasında kaırşılaştıkları ve etkisi al
tında kaldıkları durumlar yön verdi. Selçuklu bürokrasisi
nin daha sonra lran'don gelenlerle P,ekişip güçlenen ka
lıntıları, hizmetine girmek için mü adeleden gcılip çıkacak 

('359) CAHEN C. «Pre Ottoman ..... 
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olanı beklediler. Osmanlılar diğer emirlikler arasında siv
rilmeğe başlayınca, yeni idari mekanizmanın oluşmasında 
bu kalıntıların etkisi oldu. Ama öteki emirlikler, olayların 
akışına bımkılmış kabile yapılarının kendiliğinden gelişme
sini izlediler. Böylece yerleşik düzene geçme ya da yer
leşik halkları denetim altına alma süreci ilerledikçe, temel 
üretim aracı haline gelen toprak, özel mülkiyete de dö
nüşmeğe yöneliyordu. Moğol himayesinden scnrc.ı, topra
ğın özel mülkleşme sürecinin ilerlemesi, daha önce büyük 
kısmı Selçuklulara ait olan topraklarda kurulu oluşumlar 
için aynı zamanda müktesep haklar doğurmuştu, kendi 
iktidarlarını yerleştirirken toprak eşrafına ihtiyaç duyan 
beyliklerin verdiği bu haklara saldırmak kolay değildi. Kas
tamonu ile Sinop dolaylarındaki Çandaroğulları ve hele 
Karamanoğulları gibi be,ylikler, ilk zamanlarda göçebele
rin daha az merkeziyetçi bir devlet özlemine cevap verdi
lerse de, bunun yanı sıro Selçuklu yönetici sınıfından ge
lenlere ait toprak mülklerinin varlığını sürdürmesinde bun
ları daha az göze batar hale getiren bir örtü ödevini de 
gördüler, onların her isteğini kendileri dile getirdiler. Za
ten Candarnğulları, eski rejimin yüksek memur ailelerinin 
birinden gelmeydi, Konya'ya sahip olan Karamanoğulları 
ise Selçuklular'ın varisi olduklarını iddia ediyorlardı. Bu 
yarı ka•bilesel yarı feodal · kurumlar onlara, aristokratik 
olduğu kadar halka dayanan sağlam bir tabana sahip ol
ma ve Osmanlı idari mekanizması karşısında varlığını di
ğer beyliklerden çok daha fazla sürdürme imkônını veri
yordu. Nihayet, on beşinci yüzyıl sonlarında Osmanlılar 
bunları tarih sahnesinden silmeyi başardı·kları vakit, edi
nilmiş toprakların devlet mülküne dönüştürülmesinde bü
yük zorluklar ortaya cıktı. Halka gelince; on altıncı ve on
yedinci yüzyıllarda Anadolu'yu bir baştan bir başa sarsın
tıya uğratan isyanların tabanını meydana getiren işte bu 
halk oldu. 
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Çoğu, fethedilmiş Bizans toprtı,kları üzerine kurulan 
öteki beylikler. ya kaçmış ya da kqkü kazınmıs olan eski 
büyük mülk sahiplerinden gelen bir ,baskıyla karşılaşma
dılar. Fethedilen yerlerdeki eski to�mk düzenine gelince, 
layik ya da kiliseye ait özel topraklarla, Devlet toprakları
nın karışımı üstüne kurulmuştu. Ayrıca bu beyliklerin ha
yatı çok kısa sürdü. Bunlar hakkında sahip olduğumuz bil
giler. belli sonuçlara varmamıza elvermeyecek kadar az
dır. Aslında gazi toplulukları tarafı�dan yaratılmış, başlı
ca gelir kaynakları savaş yağmasmçı dayanan bu oluşum
lar sürekll yayılmak zorundaydılar. Germiyanoğulları gibi 
çevresi hasımlarıyla kuşatılmış beyli•kler, denize ulaşama
yıp tezelden ölüme mahkum oldular. Bu beyliklerden beş 
altısı için on dördüncü yüzyılın ildnci yarısının sonunda 
ilk hedef, batı ve güney kıyılarından denize ulaşmaktı. O 
çağdaki bir gözlemci için Bursa'daki Osmanoğulları'nın 
başarıya ulaşma şansı, Muğla'dakii 1Menteşeoğulları. İzmir 
ve Efes'teki Aydınoğulları. Manisa'daki Saruhanlılar, Ber
gama ve Balıkesir'de,ki Karesiler'inkiyle aynıydı. Gaziler 
bir kere Ege denizi kıyılarına varınca, kendilerini bu yeni 
unsura uydurarak ilerleyişlerini sürdürdüler. Ve çok kısa 
zamanda birer korsan olup çıktılar.

1 
Bu yeni ilerleyiş, ba

tılı tüccarlara ayrılan alanda, yani A'�deniz'de ve Akdeniz'13 
bağlı yerlerde bir haksız iktisap meydana getirmekteydi. 
Bu olay ilk anda insana ters bile gelse, Anadolu'yla Batı 
dünyası arasında Selçuklu ticari örgütünün çözülmesin
den sonra kesilen ilişkilere yeni bir atılım kazandırdı. Kor
sanlık eninde sonunda ticarete dön

l
şürse de, Akdeniz'de 

IJ_'.ı _'.ki�i hop hirliklu yüriidü ya du !Ji�_çok �or� biri __ ö�ü
runun atılım kazanmasına yaradı. Turklerın. ılerleyışıyle 
birlikte, ülke içleriyle kıyı şeridi ara ında ulaşımın sağlan
ması ve Anadolu filolarının tekrar brtaya çıkması, ticari 
ilişkilerin yeniden kurulması için baiı şartlar yarattı. 1304 
de ele geçirilen ve şehirden sürülen �ıristiyan ahalinin Gi-
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rit'e sığındığı Efes'te, otuz yıl sonra dizginlerı 1ürk ya 
da hiç olmazsa lslômlaşmış halkın elinde olnıı yoğun bir 
ticari faaliyet göze çurpmuktayıJı. 1349 yılında Koııı:.tun
tinopolis'den bu şehre gönderilen Piskopos Mathieu, ce
maat olarak sadece Türklerin Hıri·stiyan kölelerini bula
bilmişti (360). «Batılı tüccarlar Narbonne, Perplgnan, Tou
louse kumaşları, gümüş eşya, şarap ve sabunla Efes'e ge
liyor, buradan da Kütahya şapı, buğday, mum, pirinç ve 
eğrilmemiş kenevir alıp götürüyorlardı. Çıkış resmi• genel 
olarak % 4, mum için % 2'ydi. Şarap ve sabun dışında 
diğer mallardan giriş resmi alınmıyordu.» (361) Anadolu'
nun ekonomik yapıları, daha o çağda ham madde ihra
catçısı ve işlenmiş madde ithalôtçısı olarak düzenlenmiş
ti. Bu malların girişi için gümrük konmamış olması ma
halli üretimin güçsüzlüğünü gösterir. Öte yandan, ihraç 
malları arasında buğdayın da bulunması, ülke içlerinde 
yerleşikliğin önemli bir dereceye vardığını kanıtlar. Balat 
(Menteşe beyliğinin başkenti, eski Milet) kumaş, sabun, 
kalay ve kurşun karşılığı Rodos'la Kıbrıs'a buğday ihraç 
ediyordu (362). Ayrıca güneyde Selçukluların Akdeniz ka
pıları olan Antalya ve Alanya, Mısır'la yoğun ticari ilişki
ler içindeydi; bu limanlardan özellikle, bu alanda uzman
laşmış Türkmenlerin bu yörenin iç kesimlerinde hazırla
dıkları inşaat kerestesi ihraç ediliyordu (363). 

Ama çok geçmeden ticart denge batılılardan tarafa 
kaydı. Türk emirlikleri, pazarı ele geçirmeye ba,şlayan ltal
yanların ekonomik üstünlüğüne karşı duramama-ktaydı. Hı-

1360) LEMERLE P. •L'Emirat d'Aydın: Byznnce et l'Occident. 
Recherches sur la geste d'Umur Pasha» (Aydın Beyliği, 
Bizans ve Batı. Umur Paşa Destanı Oze:rine Araştırmaları, 
Paris 1937. 

1361) HEYD W. «Histoire du con'ımerce ... • 
(362) HEYD W. •Histoire du commerce ... •
(363) HEYD W. 0Histoire du commerce ... •
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ristiyan tüccarlar Efes'de oturuyJ {364) ve Aydın beyliği 
üstü Latince yazılı para basıyordu (365). Aydın beyi Umur 
Bey yönetimindeki Türkler, silôh ıoruyla karşı çıkmağo 
kalkışınca da Batılılar, aralarındoı bir «Kutsal Birlik» ku
rup ayaklandılar; Umur Bey çarpışma sırasında bldü. Ba
tılılar, onun yerine gelen beye yiırmi maddelik bir antlaş
mayı zorla kabul ettirdiler. Bu antlaşmaya göre Türk filo
su silôhsızlanıyor. gümrük gelirlerinin yarısı Latınlere bı
rakılıyor ve Latin gemilerinin' Anqdolu linıan!arında ser
bestçe dolaşmalarına izin veriliyordu (366). En güçlü ha
sımları olan Aydın Beyliği'nin direncini kırdıktan sonr.J 
ltalya:ılar, Venedi·klilerin 1355'den ı beri bir konsolos bu
lundurdukları Balat'a do yerleştiler (367). Böylece Türk
lerin denizlerdeki yayılma hareketi Batılılar tarafından 
geriye püskürtüldü. 

Deniz aşılmaz bir engel olup çıkınca, umutlar Küçük -
Asya'yı Balkanlardan ayıran boğ(]Zlara yöneldi. Olayların 
bu akışı içinde. diğer beylikler kısa veya uzun bir süre 
sonra ortadan ·kalkarken, gelecek : Osmanlılara kalıyordu. 

OSMANLII iMPARATORLUĞUNUN 
DOĞUŞU 

Cevap verilmesi gereken soru, şudur: Nasıl olc;lu da 
Osmanlılar. hepsi hemen hemen aynı tabandan yola çı
kan bir düzine beylik orasından sıyrılıp bir imparatorluk 
haline gelebildiler? Gördük ki blı sorunun cevabı asıl, 
Osmanlı lmparatorluğu'nun diğer Siyasal oluşumlarla te
melden farklı yayılma alanının kendine has özelliklerinde 

(364) HEYD W. •Histoire du commerc� ..... 

!365) LEMERLE P. •L'Emirat d'Aydın ..

[ 
(366) UZUNÇARŞILI İ. H .• Osmanlı Ta ihi• Cilt 1.
(3671 HEYD W. -Histoire du commerc ... •
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yatmaktadır. Diğer beyHkler ilk başta başarı şansları ken
dilerininkine eşit kendi benzeri oluşumlarla, sonunda da 
sürekli olarak boy ölçüı;;ece·k durumda olınadıklurı lx.ıtılı 
deniz güçlerıiyle karşı karşıya geldiler. Bu can düşman

larıyla doğrudan kavgaya girmekle bütün başarı şansla

rını yitirdiler. Oysa Osmanlılar, Batı'ya yönelmeden önce 
Bizans'tan başlayarak Batı etkisine direne gösteren dola

yısıyla da, -fethedilen ülkelerin halklarından çok, egemen 
sınıflarıyla ilgili görünürdeki bazı çatışmalara rağmen
kendi nesnel müttefikleri olan güçlerin hemen hemen hep
sini kendi topmklarının içine aldılar. Bilinçli bir eylem so
nucu olmayan bu siyaset, varlığını asıl, Osmanlı fetihçi 
güçlerinin karşısına önce Bizanslıların, sonra da Batı 
egemenliği önünde durumları Bizanslılarınkinden farklı ol
mayan Balkan devletlerinin çıkmasına borçludur. 

1 - FETİHİN ÖRGÜTLENMESİ 

Bu örgütlenme başta öteki beyliklerle aynı şartlar 
içinde oldu. Maceracılar, yarı savaşçı yarı dini topluluklar 
meydana getirip Anadolu'nun dört yanından hatta daha 
uzaklardan oluşma halinde bir devletin hizmetine girmek
ten çok, «gôvur toprağı» ndan kendilerine pay çıkarmaya 
geliyorlardı. Osmanlı sınırları. yeni fetihlere imkônlar açan 
tek yol haline geldiğ•i zaman. «gazi» akını sırf Osmanlı bey

liğini besler ol,du. 

Asya'yı Sivas ve Ankara üzerinden Konstantinopolis'e 
bağlnyan eski ticaret yolu üzerinde yerleşmiş olan Osman
lılar, hiç bir yana sapmadan Bizans'ın elinde kalan son 
toprakların göbeğine doğru ilerlemekteydi. Bu da onları 

Bizans yönetici sınıfıyla sıkı ilişkilere girmeye yöneltiyor
du. Aralarında yavaş yavaş bir modus viventi(*) kuruluyor 

(*) Hasımlar arası uzlaşma. CÇ.N.> 
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ve Osmanlılar gitgide le buhranlar v� dış zorlukların a�ın-
da 'kıvranan bu eski dünyanın yerini alıyora benziyordu. 
Osmanlılar ilerledikçe Bizanslı valiler onlara katılıyor; Jean 
Kantakuzen, Paleologlarla mücadel� etmeık için Avrupa 
yakasına onları davet ediyordu Bu ııı� temas, aynı zaman
da bir ilk adım oldu. «On dördüncü yüzyılın ilk yarısında, 
Bizanslılar çeşiti tehHkelere karşı koymak için boyuna 
Anadolu'nun yedek insan gücünden yararlanıyordu. Böy
lece Aydın, Saruhan ve Karesi be,yliklerindeki kalabalık 
Türk yığınları, sonunda da Osmanlılar Cana'kkale boğazı
nı geçtiler. Ama bütün bu Türkler, 'kendilerine verilen gö0 

rev sona erdikten sonra bir daha geri dönmediler.» (368) 
On dördüncü yüzyıl başlarında Osmanlı devleti, gele

cek yü:ıyıllarda•ki merkeziyetçi idaretsini kurmuş olmaktan 
uzaktı. «Osman Bey ve Orhan Bey zamanında Osmanlı 
devlet yapısı, diğer Anadolu beyltklerinden farklı değildi. 
Topraklar beyin oğulları ve ailenin üyeleri arasında bö

lünmüştü. Bunlardan her biri ·kendine düşen payı istediği 
gibi yönetiyordu. Sultan henüz mutlqk iktidarını ele geçi
rememişti, aile üyeleri arasında se�:iimlş bir 'primus inter 
pares'ten (*) başka bir şey değildi.» (369) Diğer devletler
de işsiz kalan gaziler, yeni fetih topra'klarından kendllerl
ne pay çrkarmak umuduyla, Osmanlı saflarında dövüşme
ğe geliyorlardı (370). Ôzell'ikle hükümdarlık ailesinin tarih
ten çabucak silindiği Karesi beyliğiıilin şefleri Balkanlçır-

(368! BELDICEANU - STEINHERR I. •R,cherches sur !es actes 
des regnes des sultana Osman, Orhan et Murad I er• (Os
mangazi Orhangazi ve I. Murat'ı:n Saltanatı Sırasındaki 
Belgeler Üzerine Araştırmaları, Münib 1967 

C369l BELDICEANU - STEINHERR I. •IILecherches sur les ... • 
(370) WITIEK P. «De la defaite d'Ankaı�a a la prise de Constan

tinople• (Ankara Bozgunundan İst�bul'un Alınışına), «Bel
leten• Cilt 7 sayı 27, Ankara 1943.

(*l Eşitler arasında birinci, (Ç.N.> 
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daki seferlere katıldılar. Orhan Beyin ajlu Süleyman, Av
rupa kıtasının köprübaşı olan Gelibolu'yu ele geçirmeyi 
başardığı zaman diğerleri gibi bir askeri şefti (371) ve 
babasının vesayetinden diğer şefler kadar uzaktı. «Süley
man'ın 1357'de ölmesiyle, birlikleri başsız kaldı ama Trak
ya'nın fethi devam etti. Fethi yürüten diğer. beylerinin her 
biri. ele geçirilen yeni topmklardan kendilerine pay olarak 
birer beylik aldılar. Bunlar köyleri ya'kıp yıkan basit eş,ki
yalar değildi. Karşım!zda, kesin çizgiler kazar•mış bir ör

gütlenmeyle, küçük siyasal oluşumlar bulunmaktadır. Şüp
hesiz Rum soyundan gelen ve bu Türklerin egemenliği al
tında yaşayan köylüler toprağı işlemekteydi. ( ... ) 1362'de 
Orhan Bey öldü. 1. Murat Trakya'yla meşgul olamadı. 
1366'da Savoieli Amedee'nin Gelfbolu'yu ele geçirmesi, 
Osmanlıların ilerleyişine ağır ıbir darbe indirdi Yol kesil
mişti. Ancak 1376 - 1377 yılında Andronik'in Gelibolu'yu 
geri vermesiyledir •ki, Osmanlılara Avrupa yolu yeniden 
açılmış oldu. Bundan. bu on yıl içinde girişilen askeri ha
rekôtın Trakya'da oturan beylere mal edilebileceği sonu
cu çı'kar.» (372) 

Buna karşıhk Anadolu'da Osmanlı Devleti yapılaş
maya başlar. Tarihi günce yazarları bunun, başlangıçta 
Ahilerin siyasal - dini erki-si altında oluştuğunu belirtirler. 
Bizanslılardan yeni alınan şehirlerde fJaliyetleri denetim 
altında bulundurmakta Ahiler'in yararı çoktu. Ama Os
manlılar Bursa ya da lzntk gibi şehirlerin efendisi haline 
geldikçe (373) ve özellikle Trakya'ya gecl·ş Türk yayılma-

(371) BELDICEANU - STEINHERR «Recherches sur les ... •
1372) BELDICEANU - STEINHERR «Rechercltes sur les ... •
(373) «lznik'in ipekçilik, dokumacılık ve çömlekçilik işleri mühim

bir kazanç temin etmekte idi; keza. Bursa da yukarıda adı
geçen ipekçilik ve dokumacılık itibariyle ileri bir şehirdi.•
UZUNÇARŞILI •Osmanlı Tarihi• cilt I
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sına sınırsız ufuklar açtıöı zaman, «ıeht-1 örf» ün yanı sıra 
eht-i ilm, yani yönetici sınıfın çekirdeği Batı'ya üşüştü. 

il - İDARENİN ÖRGÜTLENMESi. I ft, 

Selçuklu ve ilhanlı modellerinden alınan ilk idari nü
va, askeri sınıfın dışından secilmiş üyelerden meydana ge
lir ve askeri _işlerle uğraşmazdı. B1ı1 askeri işlemlere so
kulamayacaık kadar a,kışkan ve ba�ımsız bir niteliğe sa
hipti. Böylece sivil yönetici sınıflai askeri yönetici. sınıf 
arasında karşıtlık daha ilk günlerden doğcır. Ahiler kitlesi, 
bir Osmanlı feodalizmi meydana g�tiriyorn benı.eyen olu
şum karşısında çok önceden tavır plır. Ama Ahi safların
dan olduğu kadar, eski Selçuklu �öönetici sınıfından da 
gelen, oluşum halindeki yönetici sınıf, işleri çok ince bir 
tarzda çekip çevirir; Osmanlı Devl�ti de Ahileri ezmek ve 
bir halk hareketinin baskısından endini kurtarmak için 
bunların aleyhine döner (374).

Yeni· idare her şeyi yeniden d ·zenlemek zorundaydı, 
iktidarın hükümdarlık ailesi üyel ri arasında bölüşümü, 
Selçuklularda öylesine güç aşılmı bu kavram yenlderı 
canlanıyordu. Üstelik askeri şefh3fin yeni ele geçirilen 
topmklar üzerinde, hükümdarın üStün mülkiyet hakkına 
pek aldırdıkları yok gibiydi. 1. Mur1t'ın taıhta çıkışı i·ktida
rın yoğunlaşmasında bir başlangıq ifade eder. Kardeşle
riyle aralarında çıkan kavgalar, hüıkümdarı bu yoğunlaşma
nın gerekliriğine inandımken, Ahilerin kalesi olan Anka
ra'nın ele geçirilmesi (375) ve en gürültücü şeflerin Trak
ya'da ister istemez tecrit olmalcırı, işlere ilk olarak bir 
çekidüzen verilmesi imkônını doğurdu. Bu yolda atılan ilk 
adım, sivil olsun askeri olsun bütün güçleri idarenin 

(374) Bk. İNALCIK H. «Osmanlı İmpar torluğunun ... •
1375) Bk. UZUNÇARŞILI «Osmanlı Tar hi» cilt I 
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elinde toplamak oldu. O zamana kO'dar, askeri ve sivil güç
lerin tek elde toplanması ancak hükümdarlık düzeyinde ve 

hükümdarın şahsında gerçekleştiriliyordu. Ahiler'ln safla
rından gelen Candarlı ailesinin idareyi ele geçirmesiyle, 
başvezir aynı zamanda ordunun da başkomutanı oldu. Ar
tık her alanda hükümdarın tek temsilcisi ve hükümdar 
karşısında her işin tek sorumlusu oydu (376). 

111 - ORDUNUN ÖRGÜTLENMESİ 

Ulemanın askeri işlerle uğraşmağa başladığı andan 

itibaren düzeni bir ordu yaratmaık zorunluluğu ortaya cık

tı. «Tertip edilen program üzere harbe yarar güçlü kuvvet
li il eri olan Türk gençlerinden atlı vo yaya olarak ilk de
fa biner •kişi alındı. Bunlar muharebe zamanlarında evvela 
birer ve daha sonra ikişer akça gündeHk ;ıe hizmet ede
cekler ve muharebe olmadığı zamanlarda ise kendilerine 
gösterilen topra'kları işleyip vergilerden muaf olacaklar ve 
kendilerine verilen arazinin hazineye verilmesi lôzım gelen 
öşrü kendilerine bırakılacaktı.» (377) Bizanslı stratlotesler
le yakın benzerlikler gösteren ve aynı zamanda kabile 

güçlerinin yerleşikliğe geçmesini amaçlayan bu sistemin, 
hayatı askeri harekatın sürmesine bağlı olan bir devlet 
için, hele ka•bile bağlarının, merkeziyetçi bir idarenin çı
karlarına uygun bir yol lzlemeğe pek yanaşmayan insan
ları bir araya toplamakta henüz büyük önem taşıdığı bir 

çağda, her zaman seferberlik halinde bir orduya yetecek 
askeri gücü sağlayamamak .gibi bir sakıncası vardı. Böy

lece başarısına -görev almak isteyenlerin çokluğu yüzün

den idare bunları askeri harekata münavebeyle sokmak 

(3761 UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi» Cilt I 
(3771 UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• Cilt I. 
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zorunda kalıyordu- (378) ve halk i sınıflarına tanıdığı im
kônlara rağmen bu örgütlenme, kişilerin nüfuzuna kapa
lı otduğu oranda vurucu güce de sahip bir ordu yaratmak 
kaygısında olan yöneticiler tarafından çabucak terkedildi. 

Batılıların Gelibolu'yu ele ge(:irmeleri ciddi ulaşım zor
lukları yarattıysa da, öyle görülüyor ki Marmara Denizi'
nin iki kıyısı arasında·ki insan akımı hiç bir zaman tama
rno:ı ·kesilmedi. Cenovalılor, karşılıoı iyi ödenmek şartıyla 
nakliyat tekliflerini geri çevirmiyorlardı. Murat ı. altmış bin 
altına gemi kiralayıp çok sayıda Türk göçmenini karşıya 
geçirtmeyi başarmıştı (379). Osmcınlı topraklarında yığılan 
yoğun nüfus fazlası, Balkanlar'dcı sürdürülen fethin çeki
ciliği yüzünden düzenli olamk Marmara Denizi'nin karşı 
kıyısına akıyor, fetih topraklarına lyayılıyor, böylece idari 
mekanizma için tehlike sınırına vtrdı varacak bir taşma
önlenmiş oluyordu. Bunun yanı sır · gaziler, fazla şamata 
yapan Hıristiyan halkın bir kısmını IAnadolu'ya gönderiyor, 
böylece Türklerin yerleşmesi için topmk sağlıyorlardı. Ge-
nellikle savaş tutsağı olarak gönderilen bu Hıristlyanlar, 
aynı zamanda, İslôm yasasına göre çapulun beşte birini 
hükümdara yollamak zorunda olan gazilerin, bu yükümlü
lüğü yerine getirmelerine de yarıyordu. Yeterli bir eğitim-

• 1 

den geçirdikten sonra, tutsa•klardan düzenli ve meslekten 
bir ordu kurma yolunda yararlpntna düşüncesi. yeniçeri 
birliklerinin doğmasına yol açtı. �ötelerden bir ordu kur
ma yolunda merkezf devletlerin eçmtşi kader eski bu 
uygulamayı Osmanlılar evrimleş ikçe, imkônlarının son 
sınırına kadar kullanacaklardır. 

(3781 UZUNÇARŞILI İ.H. •Osmanlı Ta ihi• · Cilt J. 
(3791 UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Ta ihi» Cilt I. 



iV - YENi TOPRAKLARIN 
SÖMÜRGELEŞTİRİLMESİ 

Giderek Bizans Devletl'nln sorumlulukların, yüklenme
nin en önemli sonucu, ltalyanların, en başta da Cenovalı 
ve Venediklilerin egemenliği altında bulunan Akdeniz eko
nomik düzeniyle bütünleşmek oldu. l.lk anlaşmayı Orhan 
Bey'le Cenovalılar imzaladı (380), daha sonra da 1. Murat 
Galatalı tüccarlara, Osmanlı toprakları üzerinde ikamet ve 
ticaret serbestliği tanıdı (381). Napolililerin, o zamanın baş
kenti olan Bursa'da, Asya'dan getirilip Avrupa'ya gönderi· 
lecek olan malları geçici olarak yığma,kta 'kullandıkları 
büyük amıbarları vardı (382). Türk yönı:ltici sınıfı, pek tabii 
bu faaliyetlere katılmaktaydı. Ulema nınıfını üst kademe
leri kadar alt kademeleriyle de tek başına temsil edebi
len Candarlı ailesi, Bizans aristokrasisi ve Latinlerle he
mencecik ilişkiye girdi, uluslararası ticaret yoluyla büyük 
bir servet yapmayı becerdi. Bundan dolayı ailenin adı Bi
zans yanlısına çı'ktı; bu ün. Fatih Suıltan Mehmet'in son 
Çandarlı'nın kafasını vurdurmasıyla sona erecektir (383). 

Böylece Anadolu'yla Trakya arasındaki ilişkiler yeni
den •kurulduğu zaman, Avrupa yakasında1ki gaziler. yöne
tici sınıfı mevcut ekonomik sistemle bütünleşen güçlü 
bir devletle karşı karşıya bulunuyorlardı. Bizanslılar gibi 
Osmanlılar da, •kendi denetimlerinde bulunmayan bir gü
cün Balkanlar'a yerleştiğini görmek ie.temiyorlardı. «Geli
bolu'nun geri alınışından sonra 1. Murat'ııı Trakya'da üs
tünlüğünü ne yolla kabul ettirdiğini bilmiyoruz. Hacı llbe,ı 
zehirlenerek öldürülünce, diğer beyler bir uzlaşmaya gir
mek zorunda kaldılar. Her halukôrda bnyler yerleşme mer-

(380) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
(381> UZUNÇARŞILI 1.H. «Osmanlı Tarihi• Cilt I.
1382) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• Cilt I.
13831 WITTEK P. «De la def aite ... •
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kezlerini, Via Egnatia'yı (*) izleyerek batıya doğru kaydır
dılar. Kısacası, Tmkya'nın ve Ma-ke�onva'nın bir kısmının 
Türkler tarafından fethi, Bursa Soırayı'na ait bir yayılma 
sryasetinin sonucu değil, diğer An�dolu Beylikleri'nden 
gelen askeri şeflerin eseridir.» (384) 

Balkanlar'daki ilerleyiş iki dalga halinde oluyordu. Ga
ziler, ardlarından gelip toprağı ve gelir kaynaklarını kendi 
sınıf çıkarlarına göre örgütleyen idcıri mekanizmanın elin
den kurtulma yollarını llerlye do�ru kaçışta anyorlardı. Bu 
kaçış onlara durmadan yeni topralclar kazandırıyordu. On
ların ardından idare buralara Anadolulu kolonları yollu
yordu. Bunu iklll bir amaçla, bir yandan yeni toprakları sö
mürgeleştirip üretken hale getirme,�. öte yandan da kabile 
tepkisinden ·kurtulma·k için yapıyordu. Bu tepki daha, Trak
ya'da kök atmaya çalışan unsurları zorla yerleşik düzene 
geçirir ve toprakla aralarında batJıntı kurup sistemle bü
tünleştirirken ortaya çı,kmıştı. «Osınanlılcır'ın Rumeli'ye ge
çişlerinden itibaren bu kıtadakl yerle�;meleri iki şekilde 
olmuştur. Bunlardan birisi ilk fütuhat esnasında Anadolu'
daki yakın yerlerden -meselô Balıkesir, Manisa ve hava
lisi gibi- Rumell'de yeni zaptedilen yerlere hükümet ta
rafından eski kayıtlarda sürgün denilen göçmenler nakle
dilmiş ve buralardaki yerli Rum halkından askeri sınıfa 
mensup olanlarla nakilleri icap edıenlerdon bazıları da Ana
dolu'ya gönderilmişlerdir. ( ... ) Fütuhata iştirak eden diğer 
kısım ise aşiret kuvvetleriyle( ... ) gaza niyetiyle gelen yi-
ğitlerden teşekkül edryordu. ( ... ) Osmanlı Devleti'nin bu 
sistemli göçmen na•kll teşıkllôtı, on beşirııci asrın ikinci ya
rısı ile on altıncı asrın ilk yarısınqa da devam etmiştir.» 
(385) 

(384l BELDICEANU - STEINHERR «ReJherches sur les ... • 
(38Sl UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı TarJhi• cilt I. 

C*l Balkan yarımadasında eskiden Ro alıların kullandığı anayol. 
<Ç.N.l 
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Bu tedbirler yalnız kabile halkıyla değil, kabile aris
tokrasisiyle de ilgiliydi. «Ka'bile reisleri veya toprak sahi
bi olarak Anadolu'da mühim bir siyasi içtimai mevki sa
hibi beylerin türlü sebeplerle Rumeli'ye sürülmesi usulü
nün Osmanlı lmparatorluğu'nun teşekkülü devrinde merke
zi devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi hususunda sis
temli bir şekilde kullanılmış müessir bir idarecilik ananesi 
olduğunu göstermektedir ve tahmin edilebilir ki bu suret
le eski beylerin Anadolu'daki köklerinden koparılarak Bal
kanlar'daki hudut boylarında. Osmanoğulları hizmetinde 
mühim vazifelere tayin edilmiş olmaları, sürgüne tobi tu
tulmuş olan eski bazı soy ve toprok asaleti sınıflarının 
kendilerine tamamiyle yabancı bir muhit içinde kısa bir 
zamanda tasfiyesini ve dolayısıyla, siyasi birliğin kolaylık· 
la tesisini mümkün kılmıştır.» (386) 

Aynı zamanda bir üçüncü unsur, yani dini tarikatlarla 
tarikat şeyhleri ve dervişler de Balkanların sömürgeleşti
rilmesine katıldılar (387). 

Trnkya'da duruma el 'konulmasıyla, bundan böyle ken
dine tımar. sahibine ise sipahi adı verilen ikta sisteminin 
yeniden örgütlenmesi aynı zamana rastlar. Getirilen hü
kümler Devlet'in üstün mülkiyet hakkını saklı tutar ve si
pahi, topraktan alınan verginin genellikle ömür boyu zil
yedi haline gelir (388). Bununla birlikte Devlet kendini, ga
zilere ya da hiç olmazsa bunlar arasındaki en güçlülere, 
Tmkya'da tecrit oldU'kları sırada kendileri hesabına feth
ettikleri toprak üzerinde tam mülkiyet hakkı tanımak zo
runda hisseder. Bu bölgede, ilerde vakıf haline gelecek 

(386) BARKAN Ö. L. -Osmanlı İmparatorluğundaki İskan ve
Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler», -iktisat Fakültesi
Mecmuası» Cilt XI-XV, İstanbul 1950-54

(387) BARKAN Ö. L. «İstila Devrinin ... •

(388) Bk. Bundan sonraki bölüm
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olan özel mülklerin çokluğu işte bu durumla açıklanır. Da
ha sonraki fetih toprakları gaziler� tımar olarak dağıtıldı. 
ilerde bu konuya tekrar döneceği,zı ama şu ilgi çekici nok
tayı şimdiden belirtelim: tımar kurumu, merkeziyetçi bir 
idarenin kendi tasarılarına hizmet ıetmek için bulup teme
lini attığı bir örgütlenme biçimi değil, kahile yapılarının 
doğal bir evrimi ve bir feodalleşme eğilimi olarak ortaya 
çıkar. Bürokratik aristokrasi, oloyların akışının bir süre 
ona zorla kabul ettirdiği bu feodolleşmeyi daha sonra he
nüz tohum halindeyken boğmuş, kendi emellerine uygun 
bir kalıba sokmuştur. 

ı 

V - İÇTE İKTİDAR MÜCADELELbRı 

Osmanlı Devleti'nin, bütün on
ı
dördüncü yüzyıl boyun

ca yapılaşması. Selçuklu Devleti' in parçalanmasına yol 
açan ve batıya doğru büyük itilişi başlatan kabile güçleri
nin, Osmanlı yönetici sınıfı tarafı dan kazanılma yolunda 
olduğunu gösterir. Ama göçebeleri yola getirme konusun
daki bu yeni istek, çok erken tepkillere yol açtı. Tarihi gün
celer, 1. Murat'ın Ahilere karşı aç

�
'ığı ve Devlet'le, Devlet'i 

meydana getiren unsurlar arasın a ilk kuvvet denemesi 
demek olan seferden dönüşünde, daha o zamanlar, Eski
şehir dolaylarında patlak veren ir ayaklanmodan söze
der (389). 

1. Murat'ın ölümünden sonra . Bayezit, u.lemanın kış
kırtmasıyla, kendisine karşı bir f sat hareketine girişme
ğe herhalde zamanı bile olmayan ardeşini kaşla göz ara
sında öl'Clürttü ve böylece daha s nra Fatih Sultan Meh
met zamanında yasalaşacak olan, bir uygulamayı başlat
tı (390). Böylece ülkenin, sözde hü üm süren aileye ait bu-

C389l UZUNÇARŞILI i.�. •Osmanlı T rihi• cilt I. 
!390) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı T rihi• cilt I.
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lunması olgusu ortadan ,kal,kıyor, yerini hükümdarın kişi
sel mutla·k iktidarına bımkryordu. Bayezit'in bundan sonra 
yaptığı iş, baıbasıyla Venedikliler ve ltalyo'nın diğer tüc
car siteleri arasında imzalanan ticaret anlaşmalarını ye-
nilemek oldu (391). Bu padişah zamanında, Bayezit'in şah
sına olduğu kadar yönetici sınıfa karşı da gösterilen hoş
nutsuzluklar artıyordu. «Tarihi güncelerde yer alan hikô
yeler arasında, Bayezit'in cimriliği, ulemanın ahlak bozuk
luğu, açgözlülüğü ve cahilliğiyle ilgili birçok örnek vardır. 
Bunlar, idari sistemde boşlayan değişikliğin, özellikle ls
lömiyet'in en eski çağındaki ekonomi·k alt yapıya ait uy
gulamaların halk arasında uyandırdığı derin hoşnutsuzluk
ları açığa vurur: «( ... ) Osmanlı padişahının yanına soku
lunca, dolandırıcılığın her türlüsünü yapan işte bu ulema 
takımıdır. Onlardan önce, hesap defterleri ve toprak ka
yıtları bilinmezdi. Bu ulema takımı iş başına geldikten 
sonra, hesap dofterlerl vo toprak kayıtları tululmoön huş
landı. Para biriktirme ve servet yapma adetini yerleştiren 
hep onlardır. ( ... ) Gazilerin eğilimlerini tE·msil edenlerle 
ulema, şu veya bu ölçüde acık bir karşıtlık içinde bulunu
yordu (392). Başka bir tarihi günce yazarı da ihtikôrdan 
ya·kınma,ktadır: «Akçalar cemedip hazinolere koyalar. 
memleket kesatlık oldu.» (393) 

Bu hoşnutsuzluk, topraklarını genişletme ve ekonomik 
yayılma araçlarından yoksun olup, dinamik unsurlarından 
bir kısmını da Osmanlılar yararına yitirmiş bulunan ve 
merkeziyetçi bir idareye doğru evrimleşemı3yecek kabile
ciliğin, daha doğrusu yıkım halindeki kabilu aristokrasisi
nin savunucuları haline gelen diğer AnadolıJ beyliklerinde 

(391) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• Cilt J.
f392l WITTEK P. «De la defaite ... •
C393l AŞIK PAŞAZADE, zikreden: İNALCIK «Osmanlı İmpara

torluğunun ... • 
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kendine bir dayanak noktası Öte yımdan. diğer 
Türk oluşumlarının nispi zayıflığını doğuda yarattığı si
yasal boşluk, Osmanlıları üstüne c kmekte gecikmedi. Gi
riştikleri iki askeri sefer sonunda OsmanlılıJr Türkmen 
emirliklerinin hemen hepsini harita an sildiler (394). Aydın 
ve Menteşe beyliklerini ele geçirir eçirmez, ilk işleri Ve
nediklilerin «Palatia (Balat) ve Altol ogo senyörlükleri» za
manında yararlandıkları imtiyazları enilemek oldu.» (395) 

Ama bu siyasal boşluk Anadol sınırları içinde kalmı
yor, daha ötelere, Orta - Asya'ya kadar uzanıyordu. Bu 
boşluğun doğu ucu Timur'un yönet iği oluşuma imkôn ver
mişti. Boşluğun iki ucunda yer alan bu iki gücün karşı kar
şıya gelmeleri kaçınılmazdı ve Ti ur'un sarayına sığınan 
Türkmen ·beyleri bu karşılaşmayı ışkırtmak için, ellerin
den geleni artlarına koymuyorlardı. Karşılaşma Ankara'da 
oldu; yeniçerilerin son nefeslerine kadar savunduğu ama 
sipahilerinin yüzüstü bıraktığı Bay zit yenildi. Timur Ana
dolu'yu eski haline döndürmeğe çalıştı; bir,cok beylere 
topmklarını geri verdi, sonra da ekip gitti. Osmanlı yö
netici sınıfının yarattığı eser bir onda ortadan silinmiş 
gibiydi; geride ·kalan bütün güçle iktidarı atmağa hazır 
durumdaydı ve bunların her biri d , bunu başaracak .cid
di imkônlara sahipmişe benziyord . Aralarındaki mücade
le on bir yıl sürecekti. Bu dönemd , fethedileli çok az za
man otmuş, Türklerin iyice azınlı'kt olduğu, dıştan sürek
li tehdit ve tahrik tehlikesi altında .bulunan Bcılkanlar, hep 
barış içinde ve yeni sahiplerine b ğlı kaldı. Cıyle ki, Ana
dolu çeşitli hiziplerin tutkuları yü ünden sanılırken, her 
padişahlık iddia'Sında bulunan da Cana·kkule boğazını 
geçer geçmez kendini güvende v iktidarı yürütecek du
rumda hissediyordu. 

(3941 1390 ve 1391; Karamanoğulla Beyliği 1397'de ele geçi

rildi. 

l395l HEYD W. «Histoire du commerc ... • 
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Başlangıçta, uluslararası ticaret kanalıyla yükünü tut
muş ulema takımı, Bayezit'in büyük oğlu çevresinde topla
nıp Tra'kya'ya sığındı. Burada hükümdar Venedik, Cenova, 
Bizans'la ve Rodos şövalyeleriyle bir anlaşma imzalamak 
zorunda kaldı. Bu antlaşmaya göre «Türk imparatorluğu
nun bütün liman kapıları bu ülkeler tüccarlarına acık ola
cak, resimler yükseltilmeyecek, buğday üzerinden sürekil 
olarak alınan ihracat resmi de, belli ölçekte bir buğday 
miktarıyla tespit edilecekti.» (396) Latin çıkarları önünde, 
sonu kısa ya da uzun vadede, ister istemez, Osmanlı Dev
leti üzerinde Batı dünyasının egemenliğine varacak olan 
bu boyun eğişi. Anadolu henüz kabul edecek cağda değil
di. Ulemaya karşı tepki Rumeli'ye de atlayıp kök saldı; ga
zilerin ve şeyhlerin şahsında kendine yandaşlar buldu. 
Ulema takımı yenilip elendi; yönetim bu ara ilerici bir yo
la girdi. Ama, kazaskeri ünlü Şeyh Bedrettin'in eşitçi dü
şünceleriyle, Musa Celeıbi'nin takındıöı kesin tavır, ule
maya ,karşı verilen ortak mücadeleye başta katılmış olan 
askeri yönetici sınıfı yeni idareden çarçabuk soğuttu. Bi
zanslılar, Bayezit'in oğullarından Bursa'yı elinde bulun
duran ve Anadolu beyleri kadar ulemaya da yaranmayı bil
miş olan 1. Mehmet'le ittifaka girdiler. Sonunda 1. Mehmet 
Osmanlı Devleti'nin birliğini sağladı; bu, ulemanın zaferi 
anlamına geldiği gibi, hem gazilerden hem de Anado!u 
beylerinden gelme askeri sınıfın da ömrünü uzatması de
mek oldu. Sivil yönetici sınıfla-, askeri yönetici sınıf, ta
bandan gelen tehditler karşısında, sonunda birleşmek zo
runda kalmışlardı. Bu tehditler, Şeyh Bedrettin ve mürid
lerinin başı çektiği, Anadolu'yla Rumeli'de hemen hemen 
aynı zamanda patlak veren halk ayaklanmalarıyla ortaya 
çıkmıştı. Sünni, şii olduğu kadar, hıristiyan ve yahudi mür-

(396) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
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şitlerin de çevresinde, çeşitli dini I ancların birleşmesini 
vaz eden bu hareketin sosyal görüşl rl, Bizanslı tarihi gün� 
ce yazarının acıkça belirttiği gibi ·k dınlar dışında bütün 
men'kul, gayrımenkul malları ortak ılan ilkel bir komü
nizme yöneliyordu. Bu kısaca, bir ge iye dönüş özlemi, ya- · 
ni sınıfsız ve özel mülkiyetsiz ilkel 'topluma dönüş özle
miydi. Bu hareket, yönetici sınıf ta atından kana boğul
du ve Şeyh Bedrettin «mevcut sosy I düzen» e saldırdığı 
gerekçesiyle asıldı (397). 

Bu son tehlike de bertaraf ·edili ce, ulemayla gazi ai
leleri arasındaki mücadele yeniden aşladı. Kardeşlerinin 
öldürmeye 1kalkıştığı her Osmanlı 

�
ailesi üyesi, Anadolu 

emirliklerinin beyleri yanında, kendi e •kaçıp sığınacak bir 
yer buldu ve taht üzerinde hak ldd a ederek ortaya çık
tığında da t?u beylerden yardım göırdü. Taht üzerinde hak 
iddia eden böyle birisi, daha sohne e çıkar çıkmaz gazi
lerin kendisiyle birleşeceklerine emi dl. Ulemaya gelince, 
bunlar tahtın büyük oğula düşmesi sisteminin yokluğunu 
gözden kaçırmak için, şehzadeler a asında en söz dinler 
görünenler birleşip diğerlerin! eledll r. 

Böylece sistem, kimi zaman fa la gürültü koparan 
Anadolu Türkmenlerini kıyımdan ge lrerek (398). kimi za
man Karamanoğlu ülkesini ateşe v kana boğarak (399) 
merkezden kopmacı hiç bir eğilime aman vermeden, ya
pısını kurar ve merkezileşir. Ama za anla üçüncü bir güç 
de ortaya çıkmaktadır: yenicerHer. Ankara Meydan Sa
vaşı'nı izleyen anarşi, tek emin güc ·· n köleler ordusu ol
duğunu göstermişti. Bu gücün üyel rlnln idari _hiyerarşide 

(397) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı T · • cilt I.
(398) 1426'da Lala Yörgüç Paşa'nın ya tığı sefer. Bk. UZUN

ÇA RŞII.T •Osmanlı Tarihi• cilt I
(399) Özellikle 1444 seferi l:lk. UZUNCA ŞILI İ.H. «Osmanlı Ta

rihi• Cilt I.
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yukarılara tırmanması do, Latinlerle ve Bizanslılarla iliş
kilerinde fazla istikrarsız ve fazla uzlaşmacı olan ulema 
sınıfının. yerini bunların alacağını gösterir. Daha ·t446 yı
lında, yeniçeriler ili< defa, yüksek devlet görevlilerine, özel
li'kle de bunların temsilcisi durumunda bulunan Candarlı
lora ka·rşı aya-klandılar. Ama, saray kölelerinin ulemanın 
ayağını kaydırıp yerine geçmesi ·için Konstantinopolis'in 
alınışını beklemek gerekecektir. 

Konstantinopolis'in alınması, ülkenin ticari durumu
.na sahip çıkma dileğinin bir sonucu olarak görülebilir. Şe
hir son güne kadar, çok önemli bir düğüm noktası olarak 
kalmağa devam etmişti ve Latinlerin yürüttüğü sömürü 
asıl oradan geçiyordu. il. Murat zamanında, Batılıların fa
aliyetleri devam ediyordu; «1437'de, sadece Cenovalıla�-

. dan meydana gelen bir kumpanya: bütün Küçük - Asya, 
Yunanistan ve MidilWdeki şap yataklarını kiralamıştı; bu 
yüzden doğrudan doğruya Sultanla iş ilişkileri içindeydi. 
Bütün Trakya ve Küçük - Asya'da iş çeviren Francesco 
Draperio adlı, Cenovalı büyük bir tüccar il. Murat'ın ya
nında, özel bir itibara sahipti.» (400) Bu yüzden Candarlı
lor istanbul'un fethine karşı cıkma•k istediler. Şehrin alın
ması, hem bu ailenin hem de ulema üstünlüğünün sonu 
oldu. 

SONUÇ 

Buraya -kadar incelediğimiz dönem, Osmanlı Tarihi
nin ilk safhasını kapsar. Bu, Batı'dan gelen yeni bir sömü
rü tarzına katlanmak istemeyen Bizans topraklarının üst
ieniidiği dönemdir. Osmanlı yönetici smifi, Konstantinopo• 
lis'in alınmasıyla Bizans lmparatorluğu'nun görevini; esı<i 
·sosyo - ekonomik yapılann sürdürülmesi, bunun sonucJ

(400) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
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olarak da, Batılı etkilere karşı mü adele odilmesi demek 
olan bu görevi üstlenmeyi ve dev m etttrmeyi kabullenir. 

Bu noktaya kadar Osmanlıların Batılılarla doğrudan 
doğruya getirdiği çatışmalar arızi lr ve savunma mahiye
tindedir. Ama Konstantinopolis im 9ratorunun yerini Is- ·' 
tanbul padlşaıhının almasından s nra, Batı'yla mücadele 
başlıca kaygı haline gelecek ve mparatorluğun sonuna 
kadar hep böyle kalacaktır. Yayı ığı coğrafi alan kadar 
zaman içindeki yeri de büyük olan bu işleyiş iki yolla ken
dini açığa vurur: bir yandan zam nla değişmeyen, böyle
likle de Batı egemenliğinin etkile ine karşı kendini t<oru
yan, sonuna kadar merkeziyetçi bl kuruma işlerlik kazan
dırmayı amaç edinen sosyo - eken mik yapılardan kurulu, 
üstünde çok çalışılmış, kılı kırk aran bir sistemi yerine 
oturtmakla. öte yandan da, çoğr fi bir yayılma olan ile
riye doğru kaçışla. Ekonomik yön en yaşamak için zorun
lL.ı alanları bulma·k uğruna, gücü itip tükenene kadar sü
ren bu yayılma hep Batı'ya doğr ·kayar. Hem nitel hem 
nicel olarak gelecekteki egemenli inin kendino has özel
liklerini ve şartlarını hazırlarken, ir yandan da Avrupa'
nın ülkeyi kendi egemenliğine ge lrme sünilclni kesintiye 
uğratıp, yeniden soluk almağa fı sat veren sistemin bu 
iki veç,heslnl bundan sonra-ki iki · tümde ayrı ayrı ince
leyeceğiz. 
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Osmanlı oplumunun 
Yapıları 

GiRiŞ 

Osmanlı toplumunun yapıları. görünürdeki durgunluk
larının gerisinde, son derece hare etli olarak ortaya çı
kar. Bütün resmf metinlerde göze rpan, insanları ve eş
yayı sonsuza kadar kendi şartları a tespit etme dileği. 
sistemin sürekli evrimiyle keskin b r terslik içindedir. Bu 
evrim iç etkenler kadar dış etkenle e de bağlıdır. içte, yö
netici sınıfın çeşitli grupları arasın aki mücadele. sürekli 
bir çelişki unsuru meydana getirir: Siyasal iktidarı elinde 
uuluııuurun kuııut. slsLeıııı keııdl cı urı dogrullusundu ce• 
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kip çevirmeyi denerken, bazı üretim cıraçlarının denetimi 
sa·yesinde güçlerini kısmen koruyan di,ıer kanatlar da, yet
kilerini elden kaçırmamağa çalışırlar. Dışta, bir yandan 
imparatorluğa yeni toprakların katılması. siyasal bütünlü
ğü sağlayan bir sistem yaratılması için özümlenmesi ge
reken yeni ekonomik ve idari yapıları durmadan çoğaltır
ken. öte yandan Akdeniz bölgesindeki ekonomik sarsıntı
lar iç durumu etkilemekte geci,krnez. 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan sonmki ilk yüzyıl için
de, aşiret güçlerinde yeni bir filizlenişe tanrk oldu. Bunlar, 
Batı Anodolu'da ve Balkanlar'da mevcut eski yapıların et
kisi altında, çok hızlı bir feodal gelişme eğilimi göster
mekteydi. Hem Müslüman, hem de Bizans ve Latin şehir 
aristokrasisinin kendi içind�ki gizli anlaşma ulemayı ik
tidara getirdi. Siyasal açıdan merkeziyetçi bir devletin ilk 
yapılarını yerli yerine bunlar koydu. «Umara» yani askeri 
aristokrasi iktidarı kaybetmişti ama fethettiği toprakları 
elinde tutuyordu. Bu yüzden. idari sistemin evrimi. daha 
çok topraklar üzerindeki egemenliklerini kısıtlayabilmek 
amacıyla umeraya karşı sürdürülen uzun bir mücadeleden 
başka bir şey değildi. 

Ulema, idari alanda güdümlülüğü benimserken, ekono
mik alanda Selçuklu tipi bir liberalizmi amaçlıyordu. Bun
lar, ümeradan yakalarını hepten sıyırabilmek için, ortaya 
yeniçeri ordusunu çıkardılar. Hükümdarın kullarından ku
rulu dev bir savaş makinesi olarak tasarlanan bu ordu, 
her türlü sınıf çıkarından titizcesine uzak tutulmuştu. Ama 
bu makine büyüyüp mükemmelleştikçe, gücü yitmiş son 
Selçuklu hükümdarının aristokrasinin elinde düştüğü du
ruma düşmekten korkan padişahlar için her şeye kadir 
bir alet haline geliyordu. Böylece Konstantinopolis'in düş
mesinden, Doğu Akdeniz ticaretinin denetim altına alın
ması demek olan bu fetihten hemen sonra. köleler (kul

lar} grubu iktidarı fiilen ele alır. Ulema da. ümera gibi ida-
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ri mekanizmadan uzaklaşır ama, ek nomik gücünü korur. 
Dolayısıyla iktidar artık, üretim ara tarının tıükümdarın ve 
onun hizmetkôrlarının elinde merke ileşmesini sonuna ka
dar götürebilmek amacıyla, topra�ın sahibi olan ümera 
ve ticareti denetiminde bulunduran ülemaycı karşı çııkma
ya çalışan. çok iyi düzenlenmiş d şirme kcınunlarına gö
re suni olarak yaratılmış bir tabaıkanın elindedir. Bu bü
rokrasi üretim araçlarını denetimi alltına alır hale geldikçe 
de, gücünün bilincine erer ve yarn�ıcılarının bile bile koy
duğu köstekleyici tedbirlere roğme , ayrı bir sosyal sınıf 
haline gelmeğe yönelir. 

Böylece Osmanlı lmparatorluğ 'nun ideul yapısı, üre
llırı urw.;lurıııııı tüm ıııülklyullnln, ü vlell oluşturan ve ba
şında hükümdar bulunan bürokra inin elinde yoğunlaş
ması olarak belirir. Nazari olarak· ütün sist,:ım hükümda
rın yararına işler; çeşitli gruplar d , çeşitli düzeylerde l.ıu 
işleyişten sebeplenirler. Böyle bir slistem, iç unsurların di
renci yüzünden ve imparatorll1k bünyesine durmadan ek
lenen yeni yığınların asimilasyonu ıaman istodiği için, hiç 
bir zaman son şe>klini alamadı. Soııı şeklini hemen hemen 
almış gibi göründüğü çağda da, onu içinden kemiren ve 
kısa süre sonra yıkılışına yol accı�ak olan çelişkiler. s1is
temin bağrında çoktan yerleşmi , kökleşmlşti. O çağın 
kanun ve tüzükleri sistemin ideal içimi hakkında bir fikir 
edinmemizi sağlarken. diğer ceşitH 'kayıtlardan da gerçek 
durumu kavramamız mümkün olur. 

TOPRA VE TOPRAĞA BAĞLI 

NSANLARIN STATÜSÜ 

1 - İLKELER 

Sistemin temel amacı, başlıca üretim aracı olan top
rugııı tlmıullırıltllr. 
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Osmanlı hukuk mevzuatı ister istemez «şeriat» a; men
kul ve gayrı menkul mallar üzerinde özel mill'kiyet ilkesi
ni kabul etmiş bu lslôm yasasına dayanır. Osmanlı Huku
ku'nda, menkul mallarla ilgili olarak, bu mülkiyet hakkı sı
nırsızdır ve Roma Hukuku'oda olanla aynı biçimde belirir. 
Gayrı menkullerin mülkiyetine gelince, kanun koyucu. 
toprağın fetih toprağı olma durumundan yararlanır, bunu 
devlet malı olara1k ilôn eder. Bu, haraca tabi toprak türü
dür ve lslôm Hukuku'nun ilkel döneminde, bu toprak üze
rinde lslôm cemaatine üstün mülkiyet hakkı tanınmış
tır (401). Halifeler çağında, sadece bu tür topraklardan �k 
vergi alınmasını haklı göstermeye yarayan sözde kalmış 
bu hak, Osmanlılar zamanında bir vakıa haline gelir. 

Gene de istisnalar vardır. Birincisi. haraca, dolayısıy
la devlet mülkiyetine tabi olması için toprağın üretken ol
ması ve ayrıca bir de artı - değer yaratma gerekliliği var
dı. Öyleyse üstünde yapı bulunan arsalar, bahçeler ve bos
tanlar devlet malı sayılmaz. «Vilôyet-i merkurenin ehli yer
li yerinde mukarrer olup ( ... ) ve ellerinde olan emsal-1 
menkuleleri ve kasabatda ve kavôda olan evleri ve dük
kônları ve sair binaları ve bağlarının ve bahçelerinin ima
retleri kendülerinin mülkleri olup her nice dilerler ise ta
sarruf iderler bey've hibe ve sair vücuh-i temlikôt cümle 
ellerinde olub fevt olduklarında vereselerine mülkiyet üze
re müntekil olup bağlarının ve bahçelerinin hukukundan 
gayri asla emsal-i mezburelerine kimesne dahi ve ta'ar
ruz eylemeye.» (402) Ne var ki. elimizde kalan bütün res
mi belgeler gibi bu kanunu da genelleştirmekten kaçın-
--------

(401) Bk. sayfa 123-126. 

(402) Kanuni Sultan Süleyman devri Cl520-1566) Budin Kanu
nu, Zikreden: BARKAN Ö. L. «Osmanlı İmparatorluğunda
Zirai Ekonominin Hukuki Esaslan» cilt I «Kanunlar» İs
tanbul 1943. 
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malıyız. Zaten bu hükümler sa�e:ı Macaristan'ır. fethin
den sonra, bu ülke için çıkarılan lanunun girişinde söz
konusudur. Başko yerlere gelince, öy evleri, aynı şekilde 
üstünde yapı bulunan arazi devlet malı olabilirse de, şe
hirlerde toprak hep özel kişilere a t olarak gözükür. Her 
konuda merkezileşmeyi sonuna k dar götürmek isteyen 
Fatih Sultan Mehmet. bu alana da müdahale etmek iste
di ama başarılı olamadı. «Rivayettir 1ki, Sultan Mehmed, 
çünkü lstanbul'u feth etti. ( ... ) Kod tara ve subaşılara hü
kümler varıp, 'her taraftan adamı r sürüp, gitirip, istarı
bul'a dolduralar'. Her taraftan ad mlar sürüp istanbul'a 
doldurıca·k. şen olmağa başladı. A dan bu gelen kişilerin 
evlerine mukata'a vaz'ettiler. Bun an halk nefret ettiler, 
eyittiler : 'Evlerimizi bize sattırıp, vatanımızdan ôzmend 
edip, bizi burda bu kôfir evlerine ira vermeğe mi getir
diniz?' diye ekser halk avratını ve ğlanını bırakıp, başını 
alıp gittiler. Andan Kula Şahin deri rdi. Sultan Mehmed'in 
atasindan ve dedesinden kalmış ki iydi. Padişaha bir gün 
eyitti : 'Hay devletli Sultanım, at n, deden zamanından 
kalmış eski kişiyim. Bunca memlek t ki atan, deden feth
ettiler; mukata'a vaz'etmediler. Bu nesne Sultanıma dahi 
layik değildir' deyip, süküt etti. Padişaha bu söz tesir edip, 
mukato'ayı götürdü. Hemen lstanb I yine imarete yüz tut
tu.» (403) Şehirdeki özel mülkiyetin derin köklerini göster
meğe bu hikôye yeterlidir. 

Devlet mülkiyetinin kısmen dışı da kalabilen ikinci bir 
toprak kategorisini de, fethin top ağı sayılmayan, yani 
Müslüman Devletlerden, öze((iıkle nadolu beyliklerinden 
alınmış topraklar meydana getirir. Şurası gerçek ki, bu 
topraklar Selçuklu Devleti'nin es•ki etih topraklarıydı, ama 
Türkmen beyliklerinin 1kendine has niteliğini çizen feodal 
dönemde özel mülkiyete dönüşm · şlerdi. Osmanlılar bu 

(403) NEŞRİ «Kitab-i Cihan-Nüma» An ara 1940.

213 



topraklardaki müktesep haklar için özel hüıkümler getirmek 
zorunda kaklılar. 

Bu istisnalar dışında, geri kalan bütün gayrımenkul
ler ilke olarak Devlet'e aittir. Budapoşte Kanunu'nun ko
yucusu «Ve ziraat ve hıraset idegeldüıkleri tarlaları dahi el
lerinde mukarrer ola» dedikten sonra devam eder : «Lakin 
zikrolunan malları gfbi mülkleri olmayup belki sair me
malik'i mO'hmiyyede arz-i miri dimekle ma'ruf olan arazi-i 
memleket grbi mkabe-i arz beyt-i mcıl'i müslimin olub ar
riyet tarikiyle reaya tasarrufunda olub enva'i hubübadan ve 
sair mezru'atdan her ne dilerler ise eküb biçüb öşür adına 
olan haraci mukasenesin ve sair hukukin edô idüb nice 
dilerler ise istiglal ederler. Madem ki arzi ta'hl itmeyüb 
kemôyenbag'i ziraat ve hiraset ve ta'mir ideler ve bi kusr 
hukukın eda ideler kimesne dahi ve te'arruz eylemeye. 
Fevt olunacağa değin tasarruf ideler fevt oldukda oğulla
rı kadiler makamına kaim olup tafsil'i me:zıkür üzerine ta
sarruf ideler.» (404) 

Bu bölüm toprak mfükiyetinin iki kademesini gösterir 
Bir yanda hükümdarın kişiliğinde somutluk ·kazanan çıplak 
mülkiyet sahtbi Devlet; öte yanda, Roma imparatorluğunun 
ilk döneminde kolonun ve Bizans İmparatorluğu'nda paro
ikos'un statüsüne benzer bir statü uyarınca, miras yoluy
la intifo ha•kkına sahip reaya. Ama gerçekte, çok kere, 
bir ora kademe da!la vardır: bir araı:i parçasının ve bu
rada oturup toprağı ekip biçen insanların idaresine bıra
kıldığı; betlr bff resmi görev ya da hizmet· karşılığı gelir 
kuyrıuklunııırı l.ılr kı::mııııı •kurıul ÜLurlrıo guçlruıı dovlol 1110 

muru. Bir başka deyişle, Devlet, doğru-dan doğruya maaş 
ödeyecek yerde, toprak rantı üzerindeki haklarından bir 

(4041 Kanuni Sultan Süleyman devrt Cl520-1566l Budin Kamı 
nu. Zikreden : BARKAN Ö. L. «Osmanlı İmparatorluğuı 
da ... • cilt I «Kanunlar• 
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kısmını bu memura bımkır. Bu ademenin varlığı ve 
önemi, toprağın örgütlenme biçimleri arasında, devlet me
murunun bizzat topmk işleticistyle öz eşleşmesinden tutun 
da, intifa hak'kıyla çıplak mülkiyetin tam mülkiyet halinde 
aynı ellerde toplanmasına, kısaca�ı toprağın doğrudan 
doğruya devlet tarafından değerlenc:Hrilmesine kadar va
ran bir sıralamoyı tayin eder. Ama u çeşitli biçimleri in
celemeden önce, tabanda1ki unsuru: ··st düzeydeki çalka
lanmalara rağmen, statüsü değişmed n kalan reayayı göz
den geçirmek gerekir. 

il - ÜRETiCi ve CIFT 

A - Statü 

Devlet, rea·yaya topmk emekçi! rini bağrında topla
yan apayrı bir sınıf gözüyle bakar. Bu sınıf ayrıca, ule
mayı da içine olmasına rağmen to una «askeri» denilen 
yönetici sınıfın ·karşıtı o�araık tanım anır. «Askeri» terimi 
daha çok kılıç kuşanmaya hakkı ola lorı ifade eder, oysa 
«reaya ata binüb kılıç kuşanmak yo tur.» (405) Reaya sı
nıf, daha fetih çağındaki çiftçilerin s yundan gelenlerden, 
yerleşikliğe geçmiş göçebelerden, önetici sınıftan gelip 

· de şu ya da bu yüzden ciftcillk et"lek zorunda kalanlar
dan meydana gelir. Kişinin, bir toprbk parçasına bağlan
ması, onun ve onun soyundan gelenlerin durumunu be
lirler. «Ve raiyet oğlı roiyetdir» (406 ve «Sipahi zade ol
mıyan -bir tank ile tımara dahil etm k ıkanuna muhaliftir.»

C405l Zikreden: BARKAN Ö. L. •Osmanlı İmparatorluğunda Çift
çi Sınıflarının Hukuki Statüsü•, • 

0 

lkü• cilt IX-X, İstan
bul 1937. 

(406) Biga Livası Kanunu 1577, madde o, Zikreden: BARKAN
Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda... cilt I •Kanunlar-.
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(407) Nüfusun azlığı (1520 - 1530'Iara doğru bütün impara
torluktaki insan sayısı onbir milyondan biraz fazladır) (408)
insanların değerini arttırır; Devlet onları yerlerine ve şart
larına bağlamak ister. Kanun koyucusu «Raiyyet ki yerlü
olup müteferrik olsa göçünüb yerine getirmek kanun-ı ka
dimdir» (409) der ve bu son terimle hep, fetih öncesi ku
rumlar belirtilir .. Böylece Osmanlı mevzuatı kendinden ön
cekilere bağlanır, reayanın kaderi de kolon ve paroikos'
unkiyle aynı olur.

Hukuk kurallarının dayandığı taban daima toprak ve 
insan emeğinin topraktan ürettiği servetlerdir. Bu yüzden 
bu ikisi birbirinden ayrılmaz; toprağın kendi tasarrufunda 
bulunmaması durumu dışında, reayanın toprağını bıra
kıp gitmesine izin verilmez. «Meğer ki caba ola cilayı va
tan itdüğü takdirce ona cebir yokdur her ne yerde olürsa 
resmin verdikten sonro ta'arruz olunmoyub halinde konu
la.» (410) Bu durumda reayaya, bir tarım işgücü fazlası 
gözüyle bakılır ve vergilendirilen onun potansiyel işgücü
dür. 

Reayayı geri getirme hükmü sınırlandırılmıştır: «Am
ma onbeş yıl bir yerde mütevattin olan kimesneyi göçü-

· (4071 Zikreden: BARKAN Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda Çift
çi. .. • 

(4081 BARKAN Ö.L. «Les recensements de la population et des 
terres dans l'empire Ottoman et les registres imperiaux 
des statistiques• (Osmanlı İmparatorluğunda Nüfus ve A
razi Sayımları ve İstatistikleriyle İlgili Defter-i Hakinilerl, 
«İktisat Fakültesi Mecmuası• cilt II, İstanbul 1940 

1•111111 l liidııvı•ııılljilİı" lllıınuıl l.lvnNı l<ıııııııınııııwul JiU'l, ıııııılılo il, 
Zikreden: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • 
cilt I «Kanunlar• 

(4101 Yeni İl IRum vilayetine bağlı kazal Kanunu 1583, madde 4 
ve aynı şekilde Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, 
madde 9, Zikreden: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorlu
ğunda ... • cilt I •Kanunlar� 
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rüp getirmek men'olunmıştır.» (411j Çünkü, o aralık yerini 
ya da aynı zamanda durumunu �eğiştiren reaya, başka 
tarzda ya da başkalarınca verg

ı

· endirilmiş durumdadır. 
Ama toprağın terkedilmesi (çift b zma). on altıncı yüzyıl 
boyunca devletin önünü olamoyac ğı kadar çoğalıp önem
kazanınca vergi konularak bunu belli bir biçimde ku
rumlaştırılması yoluna gidildi. «Ve! şol reaya ki ehli kısb 
olup ya levendlik idüb ziraat itme[Yüb yahut ziraat adına 
bir miktar yerin ahar kimesneye ya hizmetkôrıno ziraat 
itdürüb tasarrufunda olan yerin t marn ziraat olunmayub 
erbabı timorın askerine ve Rüsu una noksan lôzım gel
melü olsa, yahut ticaret idüp tosa rufunda olan yer bilkül
liye hôli kolub ziraat olunmasa ka imden üçer kile levend
lik olınogelmiştir ki, iıki kile buğd 'Y ve bir kile arpadır.» 
(41F) Bu çift bozma, reayanın yo sullaşmasının bir sonu
cu olabildiği gibi, kimi zaman çit bozanın ekonomik ha
yatında bir düzelmeye de yol a abilir. O zaman Devlet 
bundan yararlanmak ister. «Ve ke dü yerin bilkülliye terk 
i'rliih nhnrın yorinrlo 1irnnt irlon rn yndmı ilıl öşiir nlınmnl< 
ve çiftin bozub ot-ıar kôr ve kisb meşgul olanlardan çift 
bozan akçesi alınmak.» (413) «V şol roiyet ki kezgenci
lik veya bezirganlık itme·k için a· ar vilôyete gidüp yılda 
bir veya i·k·i yılda bir evine gelüb ülli kôr itmiş ola gibile
rinden yüzelli akçe levendiye alın .» (414) 

l4ll.l Hüdavendigar Livası Kanunna esi 1487, madde 9, Zikre
den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı i paratorluğunda ... • cilt ı

«Kanunlar» 

C412l Kanunname-i Liva-i Tırabzon 583, madde 6, Zikreden: 
BARKAN Ö.L. «Osmanlı İm par torluğunda ... » cilt I «Ka
nunlar» 

(413) Yeni İl Kanunu 1583, madde 1 , zikreden: BARKAN Ö.L.
«Osmanlı İmparatorluğunda ... - ilt I «Kanunlar»

l414l Kanunname-i Liva-i Tırabzon 83, madde 15. Zikreden: 

BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmpar torluğunda ... • «Kanunlar»
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Böylece reaya, özel durumlar dışında toprağa bağlı
dır ve onu değerlendirmek zorundadır. «Erazi-i öşriyeden 
ziraata kabil yerler bilö mani boz kalsa timara zarar ol
duği takdirce ret'i zarar için sahibinıin elinden alınub gay
ri kimesneye tapuya vermek örten tecviz olunur ( ... ) Rai
yetin çifti öküzü içün ve harman yeri içün bir kaç dönüm 
yeri boz koyub mer'a idinmek memnu' değildir.» (415) Na
das yılı başka ürün tarımı yapılma şartı da göz önüne alı
nınca. bir tarlanın boş bımkıla'bileceği azami süre üç yıl
dır. «Zarar def'i içün üç yıl boz kalan yeri sahföinin elin
den alub gayri kimesneye tapuya vermı�k örten caizdir.�, 
(416) 

Toprağın ekilip biçilmesi böylece sağlanınca, 'kanun 
koyııcıı torımın cinai konııaundo dirotmo:ı, nrncı kimi :ıcı
man asgari miktar sınırları koyar. «Bir çiftlik yer tasarruf 
iden raiyete Bursa müddile (*) yılda dört müd tohum ek
mek lözımdır. Ekmediği yılda elli akçe vire.» (417) 

Reaya, ya miras yoluyla ya da tapu adlı bir iktisap 
vergisi ödeyerek toprağın tasarruf hokkına sohip olabilir. 
«Ve kadimden zira'at olunur çiftlrk yeri üç yıl mütevöliyen 
boz •kalmakla ve sahibi fevt olub zira'at olunmamakla ki 
tapuya müstehok ola alasından müdlüğüne elli ve evsa
tından kırk ve eıdnasından yirmibeş akçe alına. Ve boz ve 
hail olan yerlerden zira'at eylemek içün tolib olanlara ta-

(415) Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 19, Zik
reden: BARKAN Ö.L. -Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt
I •Kanunlar•

C·U6) Kanunu Liva-i Aydın 1528, madde 7. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar• 

(417) Karaman Vilayeti KanunnAmesi 1528, madde 3. Zikreden:
BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Ka
nunlar»

(*) Tahıl için kullanılan bir ölçü birimi. Burada.ki Konya müdüno 
eşit olup 30 kiledir (769,68 kgl. 
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pu ile verilse bir müd golle ekUür y rine eyüsüne otuz ve 
evsatına yirmi ve ednôsına onbeş kce alına.» (418) «Ka
nunu resmi tapu ( ... ) sipahiye hasıl kaydolunmuşdur. Ve 
sipahi cebrile ve zulümle bir raiyeti kovsa yerine gelincek 
resmi tapu alınmaya. Feammô bir aiyet ki ihtfyarile da
mın ve yurdun terk idüb ohar vilôy te gitse sipahinin olur 
kime dilerse tapu ile virir.» (419) evlet, cıplaık mülkiyet 
hakkını geçici olarak sipahiye bım mokla, aynı zamanda 
ona, kanunlara göre toprağı dağıt o ve iktisap haklarını 
geri alma iznini de verir. 

Miras hakkı babadan oğulodı . Bütün toprak oğula 
kalır ve yetimlere babolarından kal n topraktan tapu alın
maz. «Öksüz tapusı bid'at-, merdO -1 memnu'adır,» (420) 

Küçük parçalara ayrılmasına enge olmak için toprağın 
bölüşülmesinden kaçınılmıştır. «V bir raiyet müteveffa 
olub oğlanları kalsa ki ba'zı clft e ba'zı ohar bennôk 
kaydolmuş ola atalarının yerini işti kle tasarruf idüb res
mi çift ve resmi hennôk cümlesi rosında iştimkle eda 
alınmak emrolınmıştır.» (421) 

«Ve bir kimesne fevt olub oOlu almayı.ib kızı kalsa ve
ya evladı kalma·yub ata ve ana bir karındaşı kalsa müte
veffanın toprağı bir yılda ekildüğü t kdirde _ne mlkdar gol
le hasıl olursa behresi alındıktan onra baki kalan tere-

(4181 Bozok Vilayeti Kanunu 1524, kreden: BARKAN Ö.L. 
•Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 Tarihli
Arazi Kanunnamesi», «Tanzimat• İstanbul 1940. 

(4191 İç İl Livası Kanunu 1584, madd 7. Zikreden, BARKAN 
Ö.L. «Osmanlı İmpareJorluğunda ... • cilt I «Kanunlar• 

14201 HüdavendigAr Livası Kanunnamejıt H87, madde 17, Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İıqparatorluğunda ... • cilt I, 
«Kanunlar» 

C42ll Hüdavendi.ıAr Livası Kanunname i 1487, madde 19, Zikre
den, BARKAN Ö.L. «Osmanlı t paratorluğunda ... • cilt I 

«Kanunlar» 

219 



kenin narh-i cari üzere bahôsı resm-i tapu alınıb yer aha
ra verilmeyüb ( ... ) müteveffanın kızına veya karındaşına 
verilmeık ferman olunmuşdur.» (422) Öyle görülüyor ki, 
toprağın iktisabında ölenin yakın hısımlarının öncelik hak
kı vardır. Toprağın tasarruf hakkının kadınlardan da geç
tiği tek yol budur. Hısım akrabanın yokluğu bu hakları o 
toprakta orta1k tasarrufta bulunan rasgele kişilere geçiri--; 
bunlar da yoksa, toprak köydeki topraksız köylülere veri
lir (423). 

Bu yolla sahip olunan toprağın satılamayacağı açıktır. 
<,Ve reaya raiyetlik yerlerin birbirine satmak ve almak hi
laf-ı kanundur. 01 babda hükm-i padişaıhi şöyle sudur bul
muştur ki, anların gibi sipahi mar'fetinsiz yerlerin birbirı
ııu :;ulul.J ulmuyulur.». (4�4) 

Budapeşte kanunu koyucusunun belirttiği hükümlerin 
aksine, üzerinde yapı bulunan arsalar, hiç değilse bazı 
eyaletlerde reayaya aitmiş gibi gözükmez. «Bir ev damı 
veya bir davar damı bir hali yerde ihdos olsa büyük dam
dan elli, evsatınıdan otuz, ednasından yirmi okçe alır.»(425) 
«Ve kurôda ev yeri tapusı ö'lası elli ve evsatı otuz ve ed
nası on akçe.» (426) 

<422l Bozok Vi!Ayeti Kanunu 1524, Zikreden: BARKAN Ö.L. 
«Türk Toprak ... • 

(423) Bozok Vilayeti Kanunu 1524. Zikreden: BARKAN Ö.L.
«Türk Toprak ... •

C424l Kanunu LivA-i Aydın 1528, madde 41. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. «Türk Toprak ... • 

(425) Bozok Vilayeti Kanunu 1524. Zikreden: BARKAN Ö.L.
-Türk Toprak ... •

(426) Karaman Vilayeti Kanunnamesi 1528, madde 6. Zikreden:
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B - Vergi Rejimi 

Reaya idari mekanizma tarafınd n çeşitli kategorilere 
bölünmüştür. Bir vergi tabanı olarak, tasarlanıp gerçekleş
tirilen. dolayısıyla katılaşmış alt gru lordan me·ydana gel
meyen bu kategoriler, aynı sınıfın ağrındaki ekonomik 
taba•kalaşma hakkında bize bilgi ver bilir. 

a - Toprak Kirası 

loprugııı tasarrutundo temel birim, dolayısıyla vergi 
birimi «çift» dir. Kelime teşmil yol yla, kara sabana ko
şulan bir çift öküzü ifade eder. B · le bir tarım aracıyla 
işleneceği kabul edilen arazi pare ·sına verilen «çiftlik» 
adı da burdan gelir. «Zirô has yerd n yetmiş - seksen dö
nüm ve mutavassıt-ul-hôl yerden yü dönüm ve ednô yer
den yüz otuz ve yüz elli dönüm y r bir çiftlik itibar olu
nur.» (427) Bu toprak parçası 12 mü ekin verir. «( ... ) Bur
sa müddile on iki müdlük yerdir.» 428) Bu ölçü toprağın 
evsafı kadar, dönümün birbirinden a·yrı büyüklüklerde ol
ması (429) yüzünden de eyaletten e alete değişir. ama bu 
önemli bir farklılık getirmez. 

Toprağın tasarrufu, «çift resm » denen vergiyi kendi 
özünde taşır. Üründen değil, topr ğın mi·ktarı üzerinden 
alınan bu vergi, aynı zamanda kel e vergisinin kendine 
has özelliklerini de gösterir. Tarih acıdan kelle vergisi, 
yani cizye, öşürün bırqkılıp onun y rine haracın genelleş
tirildiği günden sonra gayrımüsliml r için ek bir vergi ola-

(427) Hüdavendigar Livası Kanunnam si 1487, madde 6. Zikre
den: BARKAN Ö.L. -Osmanlı 1 paratorluğunda ... • cilt I
-l<ıııııııılıır• 

(428) İNALCIK H. «Osmanlılarda raiy et rüsumu», «Belleten•
cilt I, XXIII; Ankara 1959

(429) Yerine göre 60, 90, 120 dönüm, Zi reden: İNALCIK H. «Os
manlılarda raiyyet ... » 
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rok ortaya cıktı. Osmanlılar çağında, kelle vergisi melez
leşmiş bir biçimde ve çift resmi adıyla genelleştirilirken, 
gayrımüslimler gene cizye denen fazladan bir kelle ver
gisi ödemeğe devam ettiler. Hukuk acısından bu çift res
mi, her yıl çıplak mülkiyet sahibine gidon bir toprak kira
sı olarak ortaya çı•kar. 

Bu ver,gi na·kdi olarak alınır ve değerlendirilmesi fetih 
ülkelerinde, eski vergi ve salmaların yerine tek bir meb
lağın konulduğu bir taban üzerinden yapılır. Osmanlı dü- . 
zeninin yerini hayli ilerlemiş bir feodalizmin aldığı Rume
li'de «Yedi kulluk» adıyla •kurumlaştırılan ve giderek nakdi 
ödeme şekline dönüştürülen bir dizi salma ve angarya 
vardır. 

«3 gün şaıtısi hizmet veya 
Orak, yani bir araba ot veya karşıhğı 
Dögen, yani yarım araba saman veyJ

karşılığı 
Bir araba (kağnı) odun veya 
Boyunduruk (ara.ba ile hizmet) veycı 

3 akça 
7 ak_ça 

7 akça 
3 akça 
2 akça» 

«Bu yedi kullukdan ötürü akça alınsa yirmi iki akça 
alına.» (430) «Çift resmi yahud ·kulluk akçası veya raiyyet 
resmi köylü ile eski senyörler arasındaıki bazı feodal hiz
metlerin Osmanlı devrinde paraya çevrilmiş karşılıklarının 
tuµlurrııııtluıı 11.Juruttlr.» (4:J 1) O:mıuıılılor uyrıı ı;;t:klltltı, üo
ğu Anadolu'daki ve Suriye'deki vergi tutarını da çok da
ha ağır olan eski vergiler düzeyinde tuttular (432). Dolayı
sıyla, imparatorluk topraklan üzerinde, vergi hadlerinde 

(430) Zikreden: İNALCIK H. «Osmanlılarda raiyyet ... »
C43ll İNALCIK H. -Osmanlılarda raiyyet ... »

(4321 İNALCIK H. «Osmanlılarda raiyyet .. ·"
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üç misline kadar varan farklılıklar başgösterdi. Bu çeşitli 
vergi hadlerinin coğrafi dağılımınd • hayli acık seçik grup
lar belirir. Birincisi, Doğu Tra-kya Bulgaristan. Sırbistan 
ve Arnavutluk hakkında bilinen r kamlar, 22 akçelik bir 
asgari had me·ydona getirir. Batı nadolu, yani Selçuklu 
C.evleti'nin yıkılışından sonra, oral rında Osmanoğullarının 
da bulunduğu çeşitli Türkmen b�yliklerinin Bizans'dan 
aldıkları topraklarda 30 ilö 33 kçelik bir vergi yer
leşmiştir. Bu mkamlar genellikle on altıncı yüzyıl esas 
alınarak verildiöine ve Fatih'in 14 8 yılında (433) Mcıccır
lara karşı sipahileri kış boyunca da seferde tutabilmek 
için Anadolu'da vergileri bunlar y -rarına % 50 arttırdığını 
bildiğimize göre, Hıristlyanlardan alınmış fetih toprakla
rının heme.:1 hemen tümü üzerind • ilk baştan eşit hadde 
vergi toplandığını varsayabiliriz. una karşılık Doğu Ana
dolu 50 hatta 55 01kce öder. kisi arasında bir geçiş 
bölgesi vardır (Ankara 37 akçe, K roman :37 akçe, Antal
ya 42 akçe); ama bu bölgede acı lanması güç sivri uçlar 
da poy gösterir: Çankırı, Çorum ye Kayseri 57 şer akçe 
öder. Bu, bütün İmparatorluk ic·in · zami ha<I demekti. Kay
seri, Selçuklu yönetici sınıfının m rkezlerlnden biriydi ve 
Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra u şehirdeki toprakların 
büyük bir kısmı özel mülklere dö üşmüştü. Aynı şekilde, 
Çankırı'yla Çorum da Çandaroğl Beyliğine dahildi. Sel
çuklu aristokrasisinden gelme un urların oluşturduğu tek 
Devlet olan bu Beylik, varlığını o dördüncü yüzyıl önce
sinden on beşinci yüzyıl ortaların kadar sürdürebilmişti. 
Buralardaki arazinin her türlü ido i denetimin dışında gas 
bedilmesi olgusunun, bu toprakla ın çok ağır salma yük
leri altına sokulması sonucunu d urduğunu; bunların da 
Osmnnlılnr tnrnfınrlnn nrlet olrlıın ı iirnrn nynon korıınıır 
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düzenli vergiye dönüştürüldüğünü varsayabiliriz. Aşiret 
kurumlarıyla feodal kurumların her zaman varolduğu Do
ğu Anadolu'ya gelince, vergi haddi belli bir şekilde yük
sektir (434). 

Öyluyı;u lılr çll l lıi.iyüklü()üııdu lılr tuµı uğu ı:ıulılp ulnıı 
reaya bir tam çift resmi öder. Bu vergi toprağa bağlıdır. 
«Ve şehirlerde şehir halkı olan kimesneler şehir dışında 
çiflli'k tasarruf eyleseler ne kadar yer tasarruf iderse ka
nun üzere resmin vire. Amma şehirlü çift bozub feragat 
tderse çift resmi talep olunmaya.» (435) Eğer reaya yarım 
çifte sahipse, tam çift resminin yarısına eşit olan yarım 
çift (nım çift) resmi öder. Ama elindeki toprak daha da 

azsa, o zaman kendisine bennôk denir ve sahip olduğu 
toprağın miktarından bağımsız olan sabit bir resim öder. 
Öyleyse bu resmin gerisinde saklı kelle vergisi veçhesi
nin burada da ortaya çıktığını görüyoruz. Bennôk resmi 
eyaletlerde 9 akçeden başlar, diğer yerlerde genellikle 12 
akçeye, azami 22 akçeye kadar çıkar. (Kayseri eyaletinde 
18 akçe gibi büyük bir mkama rastlarız) (436). Bu mşbla
ğı, sahip olunan toprağın yüzölçümüyle denkleştirmek için, 
tarıma elverişli arazinin dönümünden hareketle toprağın 
evsafına göre değişen başka bir vergi tabanı meydana ge
tirildi. Tam çiftin 80 dönüm, nim çiftin ise 40 dönüm sa
yıldığı iyi evsaflı toprakta bu vergi genellikle, iki dönürn 
için bir akçedir. O zaman bennök, 24 dönümden daha az 
bir lupı u(Jı oklp lılçlyuı uıı 12 ııl,ı;ullk uıılıll lılr vuı ul fütur; 
ama ekip biçtiği toprak 24 ila 40 dönüm arrısındaysa, ver-

(434) Çeşitli vergi tutarları BARKAN'ın «Osmanlı İmparatorlu
ğunda ... • cilt I «Kanunlar• adlı eserinde topladığı kanun
lardan alınmıştır.

(435) Kanunu LivA-i Aydın 1528, madde 3. Zikreden: BARKAN
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar•

(438) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Ka-

nunlar•
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gisi dönüm üzerinden hesaplanoro alınır (437), böylece 
Devletin hiç bir kaybı olmaz. 

Bennôk evli bir reayadır, yoni ir hane sahibi sayılır 
ve nim çiftten daha az büyüklükte ir toprağı ekip biçer. 
Bu toprak da çift gibi. sipahiye bir apu harcının ödenme
siyle edinilmiştir. Bennôkın durumu katı ölçüler içine alın
mamıştır; bir bennôk her zaman bir tam çift sahibi haline 
gelebilir. «Ve bir raiyet defterde pe nôk kaydolunub son
radan çifte kadir olup çifte malik olsa, ol olduğı yerün 
resmin vire. Ve bennôk resmin dahi vire. Şol vakit ki son
radan vilayet yazıla ol kişinin bennôklığı ref'olınub çifte 
yazıla ol vakit hemen çift resmin vi i,ib bennôk resmin vir-
1Tıeye.» (438) 

Bennôk'ın daha altında bir ba ko kategori, yani top
raksızlar vardır. Bunlar Rumeli ve Batı Anadolu'da 5 ilô 
9 akçe, Doğu Anadolu'da ise 12 a ce vergi öderler (439). 
Öyleyse burada doğrudan doğruya toprakla hiç bir ilgisi 
bulunmayan bir kelle vergisi söz nusudur. 

Topraksızlar çeşitli kökenlerde gelmiş olabilirler. Bi
rincisi babalarıyla ayrı çatı altında oturan reaya oğulları. 
«Ve atası yanında olan reayanın ınücerred oğullarından 
resim alınmaz.» (440) Ama yirmi aşına varıp da babası
nın yanında kalan oğuldan 6 akçe ergi alınır. Bunlar «mü
cerred» ler yani bekôrlardır. hane sayımında ayrı tutulur
lar. Bunlara «caba» veya «kara» a (burada yoksul anla
mına) denir; ama bu adların, aile 'ocağında barınıp baba 
çiftinin mirasçısı durumunda olan ekôrla, tek başına kal-

(437l İNALCIK H. «Osmanlılarda raiy et ... » 

(4381 Kanunu Liva-i Aydın 1528, mad e 20. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda .. » cilt I «Kanunlar» 

1439) BARKAN Ö.L. •Osmanlı İmpa torluğunda ... » cilt I «Ka
nunlar• 

(440l Kanunu Liva-i Aydın 1528, ma de I. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğund ... • cilt I «Kanunlar» 
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mış topraksız bekôr arasında bir farkı belirtip belirtmedi
ği açıklığa kavuşmamıştır. Evlenen topraksızlara cababen
nôk denir, ama bunların hepsi her halukôrda aynı vergiyi 
öderler. Nihayet sonuncu bir grup olarak da «bive» de
nen. ister istemez topraksız, aynı tarzda vergilendirilmiş. 
sayımdo ayrı ·tutulan dul kadınlar vardır. 

b - Üretim Üzerinden Vergi 

Toprak ·kirasının ödenmesini böylece gördükten son
ra ürün vergisine, yani Devlet'e ya da onun vekili duru
mundaki slpahllere alt olan toprak rantına gelelim. Bu 
vergi Osmanlılara ait resmi belgelerde «öşür» adıyla anı
lır. Ama. toprak «haraciye» olarak nitelendirildiğine göre, 
aslında söz konusu olan haracdır ve zaten toprak, ancak 
harac toprağıysa Devletin malıdır. 

Nispi bir vergi olan öşr, ürünün onda -biriyle beşte bi
ri arasında değişir ve «Kanunu Kadim» e, yani fetih ön
cesi yürürlükte olan vergiye göre hesaplonmışa benzer. 
Bu yüz-den büyük çapta, çift resmiyle aynı coğrafi dalga
lanmaları gösterir. Rumeli ve Batı Anadolu'da 1/B'le 1/10 
arası, Doğu Anadolu'da ise 1/5'dir. Bazı oyaletlerde öşr, 
muhtemelen eski feodal bir salma 'kalıntısı olan «satarlık» 
ya da «solariye» yle (*) birlikte alınır. Genellikle yirmide 
bir buçuk (ya da % 7,5) oranında alınan salarll'k, vergi tu
tarını yükseltmeye yarar. «Ve cemi'i hububatdan kanun-i 
kadim üzere on kileden bir kile öşür alınma·k üzere hasıl 
cümlesi sekiz müd gallede bir mıüd olup �,er bir müd'de 
buçuk kile salariye alınma·k kanun olmaıiın hasıl'ç:ı bile 
ilhak olundu.» (441) «Hubuıbatdan öşür ve, salarlık alınır. 

(-Hll Biga. Livası Kanunu 1517, madde 5. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. «Osmanlı imparatorluğunda ... • cilt I •Kanunlar• 

(*) Yem vergisi CÇ.N.l 
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Cümlesi sekiz müd gallede bir mü olup her bir müd'de 
iki buçuk kile olur. Ve bak_i hubub tdır ki nohud ve mer
c:mek ve bal<la gibi ve penbe ve eten gibi hemen öşür 
alınıb salarlık alınıb salarlık alını g lmemişdir.» (442) 

Öşr hububatla sınırlı değildir, ütün toprak ürünlerine 
uygulanır. ((Ve burçakdan ve merc ·mekden ve nohuddan 
ve susamdan ve böğrülceden ve akladon ve soğan ve 
sarımsakdan ve çörekotundan ve maşdan ve yonco'don 
onda bir öşür alınır. Ve ketenden ahi onda bir öşür alı
nır. Ve keten tohumundan öşür at nmoz.» (443) ((Ve ken
dirden on demetde bir demetdir. Ve kuru üzümden ve 
avenkdan onda bir_ öşür alınır.» (4 4) «Ve pekmezden on 
beşde bir alınır. Zira pekmezde dun (*) horcı vardır.,; 
(445) «Ve zerdelü ve badem ve eytun ve ermud ve in
cirden ve narenciden ve enôrdan e şeftaludan ve bunla
rın emsali ağaçda biten fevekinde vakti gelicek emin ki
şiler üzerine varub kıymete tutub ·şrün alolar.» (446) «Ve
bağ ve bağçe arasında ot bitüb atılır olsa on akçeden
bir akçedir.» (447) Nasıl ki Büyü lnko, annelerin çocuk
larına kaç kere meme vermek zor nda olduğunu bile tes-

14421 Hüdavendigar Livası Kanunna esi 1487, madde 13. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı lmparalorluğundn ... • cilt ı

•Kıı.nunlıu·•
14431 Kanunu Liva-i Aydın 1528, ma de 32. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. «Osmanlı İmparatoı-luğun ... • cilt I «Kanunlar» 
14H ı Kanunu Liva-i Aydın 1528, ma de 32. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğun a ... • cilt I •Kanunlar• 
14451 Kanunu Liva-i Aydın 1528, ma de 33. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğun a.:.• cilt I •Kanunlar» 
14461 Kanunu Liva-i, Aydın 1528, ma de 35. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğun a ... • cilt I «Kanunlar• 
14471 Kanunu Liva-i Aydın 1528, ma de 36. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğun a ... • cilt I •Kanunlar» 
(*l Meyve suyunun kaynatılıp usar elde edilmesinde yakıt ola

rak kullanılan odun. 
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bit etmişse, Büyük Türk de vergilendirmedik bir ot bırak
maz. 

Öşür, bağlardan, bahçelerden olduğu gibi, arı kovan
larından bile (kovan başına 1 veya 2 akçe) alınır (448). 
«Bağdan ve bağceden öşr-i hasıl alınmak kanun-ı şera 
mutabıktır. Etraf-ı memalikde bi-hesab il hasıl bağ dönü
müyle her bir dönümden bô'zı vilayetde on akçe ve bazı 
vilayetde beş akçe ve bazı vilayetde üç akçe alınagelmiş
tir.» (449) Burada yorum çok karmaşık bir hale gelir. Çün
kü, bir yandan bu topraklar eğer bir kere özel mülk kabul 
edilirse, o zaman öşür sözü kendi gerçek anlamını alır ve 
haraç yerine kullanılamaz. Ama öte yandan bu durumda 
artık nispi bir vergi değil, sabit bir vergi, bağ ve bahçele
re uygulanan bir çeşit «çift resmi» söz konusu olur. «Bağ
lar haracı evvelden dönümüne altışar akçe alınır( ... )» (450) 
olduğunu belirten Aydın Livası Kanunu da bu durumu ay
dınlatamaz. Bütün bunlar, Osmanlı idari mekanizmasının 
mütecanis olmayan yapılardan yola çıkıp kesin tanımı ya
pılmış kalıplara dayalı, bütünlüğü olan bir sistem yaratma 
yolunda harcadığı çabaların, her zaman, farklı mahalli 
özelliklerin hepsini ortadan kaldıramadığını gösterir. 

Topraktan nakdi olarak alınan vergiye karşılık, öşür 
genellikle ayni olarak alınır. Başlangıçta her ikisi de har
man kaldırıldıktan sonra ödenirdi, ama on beşinci yüzyıl 
sonlarına doğru çift resminin ödenmesi 1 mart tarihine 

C448l Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 7. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt ı 
•Knnıınlıır-

C449l Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 21. Zik
reden: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt ı

•Kanunlar•

(450l Kanunu LlvA-1 Aydın ıs:w, madde 47, Zikreden: BARKAN 
Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt ı ,Kanunlar• 
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alındı (451). Gerekçe olarak, tımarı rın tahsis işleminin 1 
martta yapılması gösterilmişti; olur da bir sipahi tımarının 
başından alınırsa. önceden, yani d ha sonbahmdan öde
nen yıllık verginin tümünü üzerin geçirmemesi ve yeni 
gelen sipahinin de bundan zarar görmemesi gerekirdi. 
Hem yeni sipahi. birçok keresind de olduğu gibi vergi 
tutarını yeniden istemekten geri k lmadığı için, son tah
lilde ezilen reaya olmoktaydı. Ama şu kesin ki, gerekçesi 
ne olursa olsun bu karar. maddi ka naklarını genellikle kış 
sonuna kadar tüketen reaya için ğır bir darbeydi. Köy
lünün tefecilerin eline düşmesinde bu değişikliğin katkısı 
büyük olsa gerektir. 

Sipahiye borçlu olduğu öşrü r aya kendi teslim eder, 
bu da bir günlük angarya teşkil ed r. «Sipahi gcıllatını am
barına iletüb hisar erinin kal'oya(* iletmek re_cıyo üzerle
rine bid'at-i marufedir. Amma bir ünlük mesafeden ziya
de olsa def'an-lil-harac teklif atın aya deyü enırolunmuş
tur.» (452) 

Bir dizi vergi, diğer alanlard öşrün tamamlayıcısı 
otur. Koyunlardan alınan ve koyun öşrü de denilen vergi, 
iki (453) ya da üç (454) koyun için 1 akçe hesabıyla nakit 

(45ll Hüdavendigar Livası Kanunnam si 1487, madde 14. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı f paratorluğunda ... • cilt ı

•Kanunlar•
(452! llüdavcndigar Livası Kanunnam si 1487, ınadd,cı 14. Zikre

den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı l paratorluğuncla ... • cilt ı

•Kanunlar•
1453) Hüdavendigılr Livası Kununnam si 1487, madde 10. Zikre

den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı t paratorluğunda ... • cilt ı

•Kanunlar»
1454) Yunaııistan'da Kastoria bölgesi de. Zikreden: BELDICE

ANU N. 0 Les actes des premie s sultans conservees dans 
les manuscrits turcs de la Biblio heque Nationale de Paıis• 
IPuris Ulusal J{ltaphğmda Said nan Elyazmulurda İlk Os
manlı Sultanlarına Alt Belgeler) Paris 1960. 

(*l Daha ilerde göreceğimiz kale tı an. 
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olarak alınır; bu da yüz koyunda bir koyuna denk gelir 
(455). Vergi nisanda (456), yani koyunların kuzulayıp sü
rülerde baş sayısının çoğaldığı dönemde alınır. Gayrımüs
limlerin köylerinde, aynı taban üzerinden domuzlardan da 
vergi alınır (457). Değirmenler için de vergi ödenir. «Ve 
değirmende yıl yürüyenden altmış akçe ve altı ay yürü
yen değirmenden otuz akçe alınır. Ve ondan aşağı her 
ayda beş akçe hısabı üzere alınır.» (458) Önceleri harman 
zamanı toplanan bu vergi de, çok muhtemeldir ki yukar
da anılan aynı sebebler yüzünden mart ayına bırakıldı 
(459). 

c - Harçlar ve Para Cezaları 

Toprağın bizzat kendinden (çift resmi) ve ürünlerin
den (öşür ve benzeri vergiler) alınan vergiden sonra, özel 
kişilerin devlet idaresiyle olan ilişkilerinden doğan vergi
lerle ilgili üçüncü bir kategori gelir. Bunlar çeşitli ruhsat 
akçeleri ve para cezalarıdır. 

Evlenme sırasında, kız tarafı bir evlilik ruhsatı harcıy
la vergiye bağlanmıştır. Bu da, kızın aldığı «başlık» para
sını zorunlu kılmak demektir. «Resmi arusane cihazlu kız-

(455) Rumeli Türkmenleriyle ilgili yönetmelik. Zikreden: BEL
DICEANU N. «Les actes des premiers ... •

(456) Kanunu Llva-i, Aydın 1528, madde 42. Zikreden: BARKAN
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar•

(,157) İNALCIK H. «Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid• Ankara 
1954. 

(458) Kanunu l.iva-i Aydın 1528, madde 39. Zikreden: BARKAN
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I •Kanunlar»

(450) Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 7. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İnıpanıtorluğunda ... • cilt ı

«Kanunlar•

230 



dan altmış a-kçe ve avratden kırk kçe.» (460) Bu ruhsat 
akçesinin dışında evlenme akti için ayrıca bir harç ödenir. 
Bu da 12 akçe civarındadır (461). 

Cezalara gelince. can yakanlo ın canı yananlara öde
yeceği bu «cürmıye» ler bir çeşit vergi meydana getirir. 
Devlet araya girerek bu ceza par larına kendi el koyar. 
Kanun koyucu burada da mümkü olan bütün durumları 

inceden inceye tespit etmiştir. «C"rüm dahi bigayr-1 hak
kın katl-i nefs iden kimesneden a'I sından üçyüz akçe ve 
mutavassıt-ül halden ikiyüz ve edn sından yüz akçedir. Ve 
göz çıkaran kimesneden yüzelll ok e ve baş yarılub süğük 
çıksa ve diş çıksa ve bıçağla mec uh edib döşeğe düşer
se yüz akçe ve el düşerse nısıf-1 ürm-i nefisdir. Ve bun
lardan môdun şenayi'de ki ta'zir e te'dip lazım ola otuz 
al<çe ve kara berenin cürmi on kçe alınmak örf-i ma'
ruftur.» (462) Başka kanunlar da, z na durumunda, kadının 
çeşitli direnme dereceleri üzerine kurulan kademeli bir 
ceza tarifesi meydana getirmeğe c lışır (463). 

Bir köylünün hayvanlarının b şkasının tarlasını çiğ-

(46Ôl Hüdavendigar Livası Kanunnam si 1487, madde 23. Zikre
den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı · İmparatorluğunda» cilt ı

«Kanunlar• 
C4til ı Hüdavendigar Livası Kanunnam si 1487, madde 23. Zikre

ctcırı, AARK AN ö.ı.. -Osmıınlı lı pnrntorluğıındıı ... • cilt ı

-Kanunlar•
(462) Hüdavendigar Livası Kanunnam si 1487, madde 29. Zikre

den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı I paratorluğunda ... • cilt ı

«Kanunlar•.
C463l Ala-üd-Devle Bey Kanunu, mad e 12. Zikreden: BARKAN 

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğund ... • cilt ı «Kanunlar• Bu 
kanun adını, 1516'da Yavuz Sul an Selim Tarafından var
lığına son verilen Zülkadiroğull rı Beyliği'nin son hüküm
darından almıştır. Bu kanunun, Türkmen adetlerini yeni
den yürürlüğe sokması, Osmnnl yönetiminin asimilasyon 
çabalarına bir örnek teşkil eder 
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nemesi durumunu müeyyidelendirirken, daha hafif cezalar 
konulmuştur. Kanun bu durumda ödenecek para cezası 
gibi, yenecek değnek sayısını da tesbit eder. «Bir kişinin 
atı veya katırı veya öküzü ekine girse davar başına beş 
çomak urub ve beş akçe cerime alınur. inek girse dört 
çomak ve dört akçe alına. Ve buzağu girse her birine bi
rer çomak ve birer akçe alına. Küffôrın kara canavarı girse 
canavar başına j,ki çomak ve ikişer akçe alına.» (464) 

Rumeli topmklarında angaryaların nakdi ödemelere 
dönüştüğünü daha evvel görmüştük. Doğu Anadolu'da ise 
angarya on altıncı yüzyıldo hôlô varlığını sürdürmektedir 
ve devlet bunu ortadan kaldırmaya ya da yerine vergi koy
maya çalışır. «Trabzon sancağında olan tımarların reayası 
hassa bağlar içün yılda her raiyet üçer gün hizmet eyle
ye.» (465) Burda Devlet, toprak ve insanlar üzerindeki hak
larını zamanla kayıtlı olarak sipahilere bırakırken, çok 
muhtemeldir ki eski bir adete dayanarak anfıaryayı ken
dine saklar. «Ve sancak beyleri ve sipahiler rcıiyetlerin bir
kaç gün ot biçmeye deyü alub gidub işlerin battal iderler
miş. Bid'at aldığı sebebden ref'olındı. Akçeleriyle rencber 
tutub biçdüreler, roiyeti incitmeyeler.» (466) «Ve bir ha
neye üç gün ırgadiye bağlamıştır ve her gün ikişer akçe 
takdir olunmuştur. Gerekse sipahilerine üç gün ırgatlık iş
leyüb gerekse akçesin olalar.» (467) 

1464) İç İl Livası Kanunu 1584, madde 8. Zikrede•ı: BARKAN 
Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «l< an unlar• 

(465) Kanunname-i Liva-i Tırabzon 1583, madde ı. Zikreden: 
BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... » cilt ı «Ka
nunlar• 

(466) Malatya Livası Kanunu 1559, madde 7. Zikreden: BARKAN
Ö.L. -Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar•

(467) Diyarıbekir Vilayeti Kanunu 1540, madde 8. Zikreden :BAR
KAN Ö.L. -Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I •Kanunlar•
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d - Gayrimüslimlerden Alınan "li: Q"'U 
E-k Vergiler

Yukarıda anlatılan bütün ve gileri Müslümanlar ve 
gayrimüslimler aynı şekilde öder. Gayrimüslimler ayrıca, 
tam anlamıyla bir kelle vergisi o an cizyeyi ödemek zo
rundadır. Bu vergiye çok zaman araç da denir. «Ve ke
feresi dadından yirmi altışar akc haraç vlrüb sôyir rü
sumu Müslümanlar gibi virügelmi ter.» (468) Bir de ayrı
ca, gayrimüslimlerden alınan isper)ce adlı bir vergi vardır. 
«Ve kefere tayifesine yirmibeşer akçe ispençe.» (469) Çe
şitli adların, Osmanlılar zamanınd hepsi bir oraya toplan
mış ayrı kökenleri belirtiyor olm sı çok mümkündür. ls
pençe'nin kökü, on dördüncü yüz ılda askeri sınıf üyele
rinin savaş tutsakları edinmelerini vergilendirmek için ko
nulan pencik'ten (beşte bir) geliyo olmalı. Bir kölenin de
ğeri 125 akçe sayıldığında, penci 25 akçeydi (470). On 
beşinci yüzyıl başlarından itibaren Rumelinin gayrimüslim 
halkının 25 akçelik ispençe ödedi ine Qakılırsa, ödenmesi 
köle sahiplerine düşen bu vergi. d ha sonra reayaya yan
sımış olacaktır. Ama burada isp nçe gayrimüslimlerde 
çift resminin yerini alır, onun üstü e eklenmez (471). Yani 
gayrimüslimler çift resmine eşit is ençeyle cizyenin topla
mını öderler. Böylece 1488'de Sel nik ispençesi hane ba
şına 25 akceyken, cizye 64 akçedir (472). Bir diğer önem-

(4t>lll Kanunu Liva-i Kay:;eı-iye 1500, madde 5. Zikreden: BAll
KAN Ö.L. «Osmanlı İmparator) ğunda ... • cilt I «Kanun
lar• 

!4öUl Diyarılıekir Vilaycl.i Kununu 15 O, madde 8. Zikreden:
BARKAN Ö.L. «O:;manlı İmpar torluğunda ... • cilt I «Ka
nunlar• 

C47Öl UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı D vleti Teşkilatında Kapı-
lrnlu Ocuklnrı• Ankara 1013 

1471 l iNALCIK H. «Sııret-i Defl.er-i. .. • 
1472) GÖKBİLGİN T. -XV ve XVI. As rhı.rdtı. Edirntı ve Paşa Li

vası, Vakıflar Mülkler ve Mukat alar•, İstanbul 1952. 

233 



li fark da, ispençe aracının, yani sipahinin şahsına aitken, 
cizye doğrudan doğruya devlet tarafından toplanır. On al
tıncı yüzyıl başında, Güneydoğu Anadolu'nun fethiyle bir
likte ispençe bu bölgenin gayrimüslimlerine de konuldu; 
daha doğrusu burada çift resminin yerine geçmeyip de 
ona eklenmiş olmalı; çünkü ispençe 25 cıkçe olmaya de
vam ederken, bu bölgede çift resmi 50 yo da 55 akçeydi. 
Bu durumda gayrimüslimlerin Müslümanlardan daha az 
vergi ödediğini varsaymamız gerekir ki, bu da olacak şey 
değildir. Orta ve Batı Anadolu'da ispırnçe bilinmiyora 
benzer; buralar cizye öderdi. . Ortalama rakam hane ba
şına 51,8 akçedir (473). Aile reisleriyle birlikte yaşayan 
ergenlik çağına varmış erkekler tam vergi öder. 

e - Olağanüstü Vergiler 

Buraya kadar sadece yıldan yıla, ya da suç işleme ve 
resmi akit durum1arında alınan olağan vergiler söz konu
suydu. Bunların yanı sıra bir de, «avariz» adı altında az 
çok bir araya koyabileceöimiz veroiler kategorisi varc1ır. 
Başlangıçta bunlar, reayanın savaş döneminde Devlet'e 
borçlu olduğu çeşitli hizmet ve satmatara, özellikte sınır
boylarına doğru yürüyüşe geçmiş ordunun iaşesini sağla
maya ilişkindi. Ama bu satmalar nakdi biçime dönüştükçe, 
gitgide olağanüstü vergi niteliğini kaybeder oldular. Ava
riz, Osmanlı İmparatorluğu yapılarının evrimi bakımından 
kendine has, çok önemli iki özellik gösterir. Birincisi, doğ
rudan doğruya Devlet eliyle toplanır. İkincisi de, teamül 
yoluyla kalıplaşarak, para dalgalanmalarına rağmen yüz
yıllar boyunca değişmeden kalan öteki vergilerin aksine, 
miktarı kanunla konulmamış olan avariz evrime uğrar. Böy-

14731 BARKAN Ö.L. «H. 994 yılı Cizyesinin Tahsilatına Ait Muha
sebe Bilançoları», «Belgeler» cilt I fasikül I, 1964. 
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lece Devlet, doğrudan doğruya al 
maddi kaynaklarını azaltır. 

vergilerle sipahinin 

Avariz ya ayni ya da nakdi ol rak alınır. Anıcı. hizmet 
halinde alınan olağanüstü vergi biçimleri de vardır. �n
cak, bu mecburi hizmetin bedeli · denir. «Vergilerle ilgili 
defterlerden edindiğimiz bilgiye gö e, 50 hanelik her top
luluk bir duvarcı ustasıyla onun b -kımı ve ücreti için ge
rekli görülen 2100 akçeyi vermek zorundaycli. Vasıfsız 
işçiler için bölüşülecek meblağ d ha azdı. Aynı şekilde 
Hicri 914 (1509) yılında büyük bir z .lzele lstanbul surlarını 
yıkınca, Divan, Sultan adına bir fer an yayınladı. Buna gö
re, vergi birimi olan 20 hanelik h r küme bir işçi ve her 
hane 20 akçe vermek zorundaydı. Böylece Anadoiu eya
letlerinden 37 000, Rumeli eyaletle inden 30.000 işçi za
rar gören yerleri onarmak üzere s ferber edildiler. İçlerin
de 3 OO0'i dülger ve duvar ustasıy ı.» (474) Böylece belli 
sayıda haneden meydana gelen k · melerden bir hane, bir 
temsilcisinin şahsında işgücünü su ar, ama bu işgücünün 
bedelini alırken, diğerleri de bu ·b deli ödemeye yarayan 
bir vergi verirdi. Bu aynı sistem k dırgalara kürekçi top
larken de kullanılmıştı (475). 

On altıncı yüzyıl başlarında a ariz olarak alınan ver
gilerden hane başına ortalama 20 akçelik bir ı akam elde 
ederiz (476). Ayııı yüzyılın sonund bu rakam 210 akçeye 
yükselecektir (477). Diğer vergiler gibi her türlü avariz, 

(4741 BAHKAN Ö.L. «L'organisation eh travail dans le chantier 
d'une grande mosque a Istanbul u XVI eme siede• <İstan
bul'da Onaltmcı Yüzyılda Bir Bi y(ilc Camii İnşaatında İş 
Diizenll, «Annales• cilt 17, 1962, 

14751 AKDA(; M. -Celali İsyanları• İs anbul 1964 

11761 AKDAĞ M. «Celali İsyanları• 
!4771 AKDAĞ M. -Celali İsyanları•
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hatta seferi orduyla toplanan yedek erzak bile (nüzül res
mi) nakdi biçime dönüştü (478). 

C - Reaya'nın Durumu 

Demek ki, reayanın yvkümlülüklerini üç noktada özet
leyebiliriz: reaya toprağa bağlıdr (toprağı ter-ketme yasa
ğı ve ekip biçme yükümlülüğü); toprağın artık - ürününü 
Devlet'e ya da temsilcilerine vermek zorundadır (sabit 
ödemeleriyle nispi ödemeleri birbirini tamamlar); Devlet 
hizmet ve faaliyetlerine katılmakla yükümlüdür. Buna kar
şılık, hükümdarın uyrukları karşısında en yüce ödevi sayı
lan adaletten pay almak hakkıdır. Ama, reayaya düşen 

borçların yanında bu yüce ödevin tanımı iyi yapılmış ol
maktan çok uzaktır. Çağın büyük bilginleri «Daireyi Ad

liye» denilen kıyaslamalar yaparak Devletin işleyişini be
lirtmeye çalıştılar. 

«Adidir mucib-i salôh-ı cihan 
-«Cihan bir bağdır dıvarı Devlet
«Devletin yatımı şeriattır
«Şeriata olamaz hiç haris illô Melik
«Melik zapteylemez illô leşker

«Leşkeri cem'edemez illô mal
«Mali cem'eden raiyettir
«Raiyeti kul eder Padişah-, Aleme adi
«Adidir mucib-i salôh-ı cihôn
vs.» (479)

(4781 CVETKOV A B. •Conlril.ıutiun ô. l'clude des impôtı; extraor
dinaires en Bulgarie sous la domination Turque• (Türk 
Egemenliği Altında Bulunduğu Sıralarda Bulgaristan'daki 
Olağanüstü Vergilerin incelenmesine Katkı) Varşova 1959. 

14701 KJNALIZADE ALİ'nin Daireyi Adliyesi. Zikreden: DİVİT

ÇİOĞLU S. «Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu• İs
tanbul 1967. 
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1 

Bu sistemin doğurduğu bütün mkônların tek ve birı
cik yararlanıcısı durumundaki hük "mdar, yerleşmiş kalıp
ların reayanın zararına çiğnenmes ne karşı gözünü dört 
açmakta çıkarı olan tek kişidir. 

Reaya şartlarını iyiye doğru eğiştiremez ve başka 
bir sosyal sınıfa geçemez. Kendi . ınıfından çıkış yolları 
ona genellikle kapalıdır. Ancak, şu veya bu kategorinın 
bağrında, fazlalıklar ya da tam te ine boşluklar kendini 
açığa vurduğu zaman. kanun ve y · netmelikler ister iste
mez esnekleşir ve geçirgen hale elirler. Normal olarak 
kırlardaki nüfus fazlasını oluştura · topraksız reayanın, 
vergisini ödemeye devam ettiği ta dlrde başka yere git
me hakkı vardır. Hatta çift sahibi reaya bile, on beş yıl 
izini kaybettirmek ya da çift bozan akçesini ödemek şar
ııylu toµıugıııuuıı uyrılul>lllr. «Ve lr Şt)lılrda ralyet nes
linden bir kimesne on beş yıl teva tum itse amma bi-hu
süsthi defter-i reayada mukayyed olmasa onun gibi kl
mesne raiyet olmayub şehlrlüye llh k olunmak emrolınub 
kanun olmışdır.» (480) Burada ka un, zımni olarak sınıf 
değiştirmeyi kabul etmektedir. 

Askeri sınıfa geçmek çok daha güçtür, ama gene de 
imkônsız değildir. Devlet sipahiliğe ecmeyi sıkı sıkıya de
netimi altında tutar. Hatta bir zam n sonra yeni bir pa
dişahın tahta çıkışıyla, çok kere, b rçok sipahinin sırf ih
barlara dayandırılarak, sipahi oğlu lmadıklorı için tımor
larını kaybettikleri görülür. Kütükte birçok sipahinin adı
nın yanına «Sipahi ama raiyatzôde, atası köhne defterde 
raiyete kayıdlı» (481) diye şerh d şülmüştür. Hicri 948 
(1541) tarihli bir ferman, Devlet'in aha önce zorunlu du-
-

- -------

(480) Hüdavendigı\r Livası Kanunname i 1487, madde 9. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İm aratorluğunda ... • oilt I
«Kanunlar»

(481) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparato luğunda Çiftçi...•
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rumlarda sipahi olmayanlara tımarlar dağıttığını, bundan 
doğan müktesep hakları tanımaya devam edeceğini, ama 
bundan böyle bu gibi kötüye kullanılmaların meydana gel
memesi için tedbir alma kararında olduğunu açıkca belir
tir (482). 

Reayayla yakınlığı olan bir kategoriyi de göçebeler 

meydana getirir. Bunlar kuvve halinde rnaya olarak beli
rirler. Daha az üretken, dolayısıyla vergilendirmeye daha 
az elverişli olan bu sosyal kat, hareketli, onun için de 
istikrarsız bir unsur meydana getirir. Bu da, birbiri peşi
sıra idari mekanizmadan gelen tepkilere -�ol açar. Osman
lı yönetimi böylece bağışıklıklar tanımaktan tutun da, he
defi göz korkutmak olan davranışlara ve gerekirse şiddet

li bir bastırma hareketine kadar varan çeşitli yollara baş

vurarak bunları yerleşik düzene geçirmeyi denedi. 

Göçebenin vergi tabanı koyundur. «Yürük de ( ... ) res
mi ganem iki koyuna bir akçedir. ( ... ) Ve koyunu olmayan\ 
yürükten resmi kara on iki akçedir.» (483) «Eğer yürük bir 
sipahiden yer tutub ziraat itse öşür ve salarlık virdükten 
sonra resmi t..ıoyunduruk deyü on iki ul<çe vlrüb Llyade 
resim virmez.» (484) Göçebelerin bir tımcır arazisi üzerine 
geçişi, iki tür vergiyle kendini belirtir: 50 koyunda 1 kô
yunla 200 koyunda 1 koyun arasında değişen otlak ver
gisi (485); bir de, kişi başına 3 akçeyle 6 akçe arasında 
değişen kışlama vergisi (486). 

(482) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi. .. •
(4B3l Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 10. Zikre

den, BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatoduğunda ... • cilt I 
«Kanunlar• 

C484l Hüdavendigar Llvası Kanunnamesi 1487, madde 11. Zikre
den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt ı

«Kanunlar» 
(485) İNALCIK H. «Suret-i Defter-i ... •
(486) İNALCIK H. «Osmanlılarda,' raiyyet ... -
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111 - TIMAR VE TIMAR SAHiBt t 

Toprak emekçisi gibi sürü yeti tiricisinin de sömürül
mesi. üretim araçlarının üstün mü kiyet hakkını muhafa
za eden Devlet tarafından inceden inceye düzenlenmiştir. 
Bu mülkiyet, ondan doğan şu ya d bu ölçüde önemli bir 
kısım haklarla birlikte, çok kere, u un ya da kısa bir dö
:ıem için yönetici sınıfa dahil ola kişilere bırakılmıştır. 
Bu bırakmanın çeşitli yolları ve tım r sahiplerinin niteliği, 
toprağın örgütlenmesindeki çeşitli içimleri belirtir. 

A - Tımar 

Osmanlı imparatorluğu toprak yapısının kendine has 
niteliöini çizen en yaygın biçim «tı or» rlır. İslônıiyottol<i 
ikta kurumunun Selçuklu dönemin eki biçiminden gelen 
tımar, ayrıca Bizans kurumlarının, y ni pronoia ve stratio
tikon ktemanın izlerini de taşır. 

Tımar kelimesi, hem merkezi I ari sistem tarafından 
mal ve insan kaynaklarının sayımı yapılıp gelirleri belir
lenmiş bir toprak parçasını; hem d , Devletin tayin ettiği 
bir ya da birçok kişinin bu toprağı rantını kendi üzerine 
geçirmesini sağlayan bir sömürü b çimini ifade eder. Bu 
kişi ya da kişiler, buna karşılık or uya, bu rantın tutarı 
nisbetinde teçhiz edilmiş savaşçı s ğlarlar. 

Tımar çok kere bölünmez bir b "tün olarak kabul edi
lir. «Vilayet defterinde yazılan tımar ar halleri üzere dura. 
B!r tımar bir tımara ve bir tımardan bir karye ahar tımara 
katılmaya.» (487) Böylece tımarlar ok kere birden çok 
kişinin tasarrufunda bulunur. Bu ta arruf ortaklaşa ya da 
paylar halind.e olabilir. Bölünmez bi im olan tımar, genel-

(487) Kanuni Sultan Süleyman Devri (1 20--1566) Kanunna.me-i
Villı.yet-i Nigebolu, madde l. Zikre en: BARKAN Ö.L. -Os
manlı İmparatorluğunda ... • cilt I • an unlar•
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likle ölmüş bir zilyedin oğulları tarafından birlikte tasar

ruf edilir (488). 

Bir tımarın meydana gelmesindeki temel unsur, top
rağı ve sakinleriyle birlikte köylerdir. Bir tımarı, bir ya da 
birden çok köy meydana getirebilir. Çok kere köyler bir
çok tımar, ya da ortak tasarruftaki bir tımarın birçok pay

ları arasında bölüşülmüştür (Arnavutluk'taki Leşnice köyü, 
18, 7, 17, 10, 8 ve 6 hanelik altı paya bölünmüştü ve her 
biri altı ayrı sipahi arasında bölüşülmüştü) (489) ve kanun 
koyucu bu düzenlemeyi tercih eder gözükür, çünkü «( ... ) 
tul-i zaman zabtında olmağla malikane yahut vakfedip as
kerin nizamına halel gelür.» (490) Oysa bir iskôn merkezi
nin birçok kişi arasında paylaşılması, tımarın fiefe dönüş
mesini önler. 

Tımarların daha büyük olanlarına büyük köyler, kasa
balar, hatta şehirler, ayrıca da pazar yerleri, limanlar ge
çitler ve değirmenler gföi özel kazançlar sağlayan yerler 
de dahildir (491). 

Bir tımarın saölaclıöı kazancın önemi yeni reayanın 

gelmesi ve yeni toprakların tarıma elverişli hale getirilme
siyle de artabilir. Kanun tımarla ilgili olarak «ve raiyetden 
tekrar öşür şol klmesneden alınır ki kendü slpohlslnln tı

marındaki çiftliği terk idüb varub gayri yerde ziraat ide. 
Anun gibiden tekrar öşür alınır. Feammô üzerine yazılan 
yerin eküb temem hakkından gelse andan sonra ôhar yer
de ziraat etdüğl yerden tekrar öşür alınmak hayfdır» (492) 
diye açıklamada bulunur. Ekilebilir arazinin azlığı, bir tı-

(488) İNALCIK H. «Suret-i Defter-i...•
C489) İNALCIK H. «Suret-i Defter-i.. .•
C490l Zikreden: İNALCIK H. «Suret-i Defter-i...•
C491) İNALCIK H. «Suret-i Defter-i...•
(492) Kanunu Liva-i Aydın 1528, madde 3. Zikreden: BARKAN

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda..... cilt I «Kanunlar•
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mardan ötekine, tek tek ya da yıOıı halinde göçlere yol
acar. «( . .. ) Bazı reôyô gelüb bir ma 'alla ziraatgôh edlnüb
orman ve aşcôrını kınb ihyô edüb üstakil mezra'a eyle
seler veyahut temekkün edüb başk kariye olunsalar, bu
makule kurô ve mezôri'e dahi hôric- -defter derler.» (493)
Bunlara dışarlıklı reaya denir. Bu re ya, yeni bir sayım ya
pılıp da, yeni tımara geçmeleri kan n yoluyla onaylanın•
caya kadar vergisinin bir kısmını « aya sahibi» sipahiye
öderken bir kısmını da «toprak sahi i» sipahiye öder. 

Tımar arazisinin çoğu, ya da da1 a sipahi gelmeden çok
önce reayanın tasarrufunda olur: b durum onları toprak
ları üzerinde fillen tomelli kılardı; y da sipahi tarafından
bir tapu karşılığı reayaya bırakılırdı. Ama doğrudan doğ
ruya sipahiye alt bir kısım arazi da a vardı ve buna «has
sa» (denirdi. «( ... ) Umumiyetle bir çift öküzle işlenecek
büyüklükte topraklardır ki bunları ipahinin mülkü addet
mek doğru değildir. Sipahi bu yeri rl ancak kendi memu
riyeti zamanında kiraya verebilir, y rina gelen sipahi her
zaman bu çiftliği · işlemek üzere eri alabilir.» (494) Bu
topraklar, nazari 'olarak sipahinin geçimine tahsis edil
miştir. Tapuyla veı:_ilemezler (495). unları genellikle, ya
rıcı Qlarak topraksız [Paya işler. B zı bölgelerde ise rea
yanın yılda üç gün sipahinin hass sında çalışması adeti
yer etmiştir (496).

B - Tımar Sahibi 

«Bu taifenin maadasına 2ı.iam ve erbab-ı tımar der
ler: askeri dedikleri bu taifedir, · c .. mlesi memur olduk!u
hizmetlerinde daim ve kaim olduk!

(4031 Zikreden: İNALCIK H. «Suret-i efter-i...• 
ı.tlHI UAllKAN Ô.L . •  oı;ıııuıılı iıııpuı·u u 'lUğuııuu ... <,:ırtı,:l...• 
(495) Kanunu Liva-i Aydın 1528, mad · e 23. Zikreden: BARKAN

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar»

(4961 İNALCIK H. «Suret-i Defter-!. .. • 
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lor tasarruflarında olur, bilôsebeb ellerinden alınıp ahara 
verilmez; hatta birisi uğur'ı humayunda giriftar ve şehit 
veya fevt olursa kanun varolmuştur zeamet ve tımarları 
ol kanun üzere oğluna, oğlu yoksa ahara verilir.» (497) Bu 
o çağın yazarları tarafından tımar sahibi için yapılan ta
nımdır. Suvari anlamına gelen «sipahi», ya da padişahın
«kapıkulu sipahi» sinden ayırmak için kullanılan adıyla
«tımarlı sipahi», «askeri» denilen yönetici sınıfın tabanını
meydana getirir. Bu sipahilerin durumu görevleriyle ba
ğımlıdır. Bu görev savaş görevidir. Sipahiler çağrıldıkla
rında ya tek başına kendileri ya da kanunla belirlenmiş
belli sayıda silôh arkadaşıyla birlikte gelip, teçhizatlı bir
likler halinde sefere katılmak zorundadır. Bunlar, maaş
yerine talandan aldıkları pay bir yana, kendilerine ihsan
edilen tımarın bütününü meydana getiren belli kaynaklar
ve insanlar üzerinden gene belli miktarda bir vergiyi ken
di yararlarına toplamakta kesinlikle yetkili kılınmışlardır.
Yönetici sınıfın bir parçası olarak bunları:ı imtiyazları mi
rasla kalır, ama daima görevleriyle bağımlıdırlar. «Ve sipa
lıl-1 ınült:1kulcJ lıukkırıdu mnrl lılll?UII l?ÖYlt:ıdir ki ulr slµulıl ki
ma'zul olup yedi yıl tımar almasa reaya �ıibi hukuku şer'
lyelerin ve rüsumu örfiyelerin alolar.» (49Ei) Böylece görev
de tımar tasarrufuna bağlı olarak belirir ama belll bir tı
marın değil. «Birçok dirliklerin sahiplerinin muhtelif za
manlarda ne şekilde değiştiğini tesblt etmiş bulunan ka
yıdların tetkiki bu sahip değiştirmenin çok defa babadan
oğula olmaktan ziyade yabancılar arasında vuku buldu
ğunu tesıbit etmektedir. Filhakika bazı zarnan ve mekôn-

C497) A VNi ÖMER EFENDİ'nln ocak 1642 tarihli kanunu. Zik
reden: UZUNÇARŞILI 1.H. -Kanun-i Oıımani mefhum-i 
Defteri Hakani», «Belleten» cilt XV, Anlmra 1951 

(498) Rum Vilayeti Sipahi Kanunu 1519, madde 1. Zikreden: BAR
KAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... » cilt I «Kanun
lar•
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larda bir dirlik sahibinin değişmesi keyfiyeti bugün me
mur kadrolarında vukua gelen teb dülleri hatırlatan bir 
süratle vukua gelmiş gözükmektedi . Aynı suretle Diyar
bakır'a ait tımar ,beyleri arasında E gürili İbrahim, Bosna
lı Mahmud, Usturumcalı Mehmed, S fyalı Mıstık, Arnavud 
Yusuf, Hızır Trabozoni gibi yabancı memleketten geldikle
ri anlaşılan isimlere tesadüf edilme i tımar beylerinin yer
li bir asalet sınıfı temsil etmedikler"nin dikkate şayan de
lilleridir.» (499) 

-, ıınur ı,ayıınlunrıı merkeıi icJ re yapar. Merkeıden 
özel olarak gönderilen ücretli bir evlet görevlisi, bütün 
kaynakların kayıtlarını tutmak için mahalli kadıyla birlik
te çalışır (500). Sonra boşta kalan tımarlm, gelir tutarla
rına göre, dereceleri o tımarın ma di kaynaklarına uygun 
sipahilere dağıtılır. «Ve bir tımar m hlul olsa ol sancaktan 
ma'zul arayalar. Eğer ol sancaktan bedel ma'zul bulun
maz ise öhar sancakdan talib olan bedellü ma'zule verile. 
Amma şol şartla virile ki ol tıma.ra mutasarrıf olduğu ze
manda gayrı sancakda oturmaya g lüb sansağında otura. 
Şöyle ki bir öhar sancakda otursa eıbeb-i azı ola. Ve eğer 
bir veya bir zeamet mahlul olsa I mikdcr ze'amet veya 
tımar virecek kimesne olmasa iki işiye verile.» (501) 

Tımarlar padişahtan, yani mer ezi idareden çıkan bir 
imtiyaz fermanıyla ihsan edilir. B belgeye «berat» veya 
«teskire» denir. Geliri daha az ol n tımarları eyalet vali
leri, yani «beylerbeyi» ler verebil r. Buradan da merkezi 
idarenin dağıttığı tımarlarla, malı III idarenin dağıttığı tı
marlar arasında, «teskireli tımar» «teskiresiz tımar» ay-

ı1ool IIA Hl< AN Ö.J .. --0:;ııııııılı lıııımnı orlıığııııılıı <,:i l'l.ı;i ... • 
!5001 İNALCIK H. •Suret-i Defter-i...•
(5011 Kanunname-i Vilaet-i Nigebolu, madde 2. Zikreden: BAR

KAN Ö.L. «Osmanlı İmparator! ğundu ... • cilt I •Kunun

lur• 
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rımı doğar. «Teskiresiz tımar»· sistemi 1530'da lağvolun

du (502). 
Sipahiler askeri seferlere katılmak ve beraberlerinde. 

gelirlerine göre belli sayıda asker getirmekle yükümlüdür. 
Bu askerlere «cebelü» denir. On beşinci yüzyılda yıllık 2 

bin akçelik bir gelire 1 cebelü düşüyordu. Yani geliri 2 bin 

akçe olan 'bir tımarın sahibi yalnız kendi sefere katılıyor, 
bu rakam 4 bin akçeye varırsa 1, 6 bin akçeye varırsa 2 
cebelüyü, vb. vb... yanında getiriyordu. On yedinci yüz
yılda cebelü başına düşen taban rakam 5 bin akçeye yük
seldi. 

Doğrudan doğruya devlet tarafından toplanan gayrı

müslimlerin kelle vergisi cizye dışında, reayanın olağan ve 

düzenli vergilerinin hepsi prensip olarak sipahinin olurdu. 

Ama bu kural. bütün eyaletlerde hiç bir istisnası olmadan 

yürüyüp gitmezdi. Bazı yerlerde (Bolu, Ankara, Hamit eya
letleri) sipahiler, çift resmini sancak beyleriyle bölüşmek 
zorundaydı. Ama buna ait kanun 1522'ye doğru lağvedil
dl (tjO'.l). Olııüııııilul ii vuı ulloı u uollı ıcu, ukulııu. lıup duvlut 
tarafından alınırdı. Geriye bir de genellikle sancak beyle
riyle sipahiler arasında bölüşülen (504). ya da doğrudan 

doğruya sancak beylerine giden (505) para cezaları kalır. 
O yerde düzeni sağlamakla yükümlü olan sancak beyle
rinin cezaların yarısını almaları olağan görülürdü. 

Sipahilerin evlenme harçları dışında vergi ödemeye-

(502) CVETKOVA U. •L'evolution du regime Jeodal turc de la fin
r:lu XVI eme jusqu' au milieu du XVIII eme siecle• IOnaltın
cı Yüzyıldan Onsekizinci Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Feo
dal Rejiminin Evri'nıll, «Etudes Historiques» Sofya 1960.

(503) İNALCIK H. «Osmanlılarda raiyyet ... •
(504! Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 28. Zikre

den: BARKAN Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I 
«Kanunlar• 

l505l İNALCIK H. «Suret-i Defter-i... » 
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cekleri açıktır (506), ama bu durum ile onların sosyal sta
tüleriyle değil, görevleriyle tıağıml dır. Çünkü «( ... ) bu 
mezkürların (sipahi ve sipahizode erin) ellerinde raiyet 
çiftliği olsa öşrin ve resmin virele .» (507) . 

Sipahi tımarını kolayca kaybe mekten korkmaz. «Ve 
subaşıların ve sipahilerin cüz'i ba ane ile tımarları alın
maya. Meğer sefer-i hümayuna va maya ve yahud katl-i 

nefs idüb sancakbeği ve kadı me tubuyla malum olmuş 
ola.» (508) Tersine, bir tımar arazi i büyüyemeyeceğine 
göre, sipahinin elindeki tımarı da• a büyük bir başka tı
marla değiştirme imkanı her zoma vardır. Böylece tımar
ların durumundaki hareketlilik her aman, hem de çokça 
olan, ama aynı zamanda sıkı sıkıy . denetim altında tutu
lan bir şeydir. Hatta tımarın bob dan oğula geçişi gibi 
basit bir olayda bile. «Sahibi ölmü bir tımarın gelirlerine 
ölenin oğlu. kardeşi ya da tamame başka bir kişiye yeni 
bir berat çıkıncaya kadar. el konu ur.» (509) 

Sipahinin tımarı üzerinde sık s k denetim ve müdaha
leler; sipahinin bir yenisini istemek '"zere kendi tımarından 
vazgeçme kolaylığı, orduya katılm zsa derhal açığa çıka
rılması, yeni bir tımar edinebilmes nde•ki aynı kolaylık ve 
dolayısıyla tımarların habire sahip değiştirmesi, işte bütün 
bunlar bize sipahilerden yola çıkar mahalli. babadan oğu
la geçen bir aristokrasinin niçin oğamodığını gösteren 
önemli unsurlardır (510). Bütün bu eyaletlerde imparator
luğun idari ve askeri temsilcisi ol rak tımar sahibi sipa-

1506) BARKAN Ö.L. •Osmanlı İmparat rluğunda Çiftçi...• 
1507) Biga Livası Kanunu, madde 12 "kreden: BARKAN Ö.L. 

«Osmanlı İmparatorluğunda ... • c·ıt I •Kanunlar• 
1508) Kanunname-i Vi!Ayet-i Nigebolu, madde 4. Zikreden: BAR

KAN Ö.L. «Osmanlı İmparator! ğunda ... • cilt I «Kanun
lar• 

(509) Zikreden BELDICEANU N. «Les ctes des premiers ... •
!510l BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparat rluğunda Çiftçi...•
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hi, ne bir vasaı. ne de mahalli toprak aristokrasisini tem
sil eden zengin bir mülk sahibidir. Belki bir vasal ya da 
tam tersine bir toprak eşrafı olmağa adaydır. Oysa impa
ratorluk mevzuatı gibi örgütlenmesi de hep bir denge du
rumuna varmak için mücadele eder. Jlıma bu mücadele 
hiç bir zaman açıkça sonucuna ulaşamadı (511). 
C - Çeşitli Kategoriler 

Tımarlar gelir tutarlarına göre üç kategoriye bölünür. 
Geliri 10 bin akçeden 19.999 akçeye kadar olanlara doğ
rudan doğruya tımar, 20 bin akçeden 49.999 akçeye kadar 
olanlara zeamet, 50 binden fazla olanlma ise has denir 
(51.2). Ama sırf nicel olan bu bölünme, zilyedlerin görev
lerinden gelen nitel değişimlerle bir arada ele alınmadığı 
zaman, kendi içinde bir farklılaşmayı getirmez. 

Nitel acıdan tımarlar serbest tımarlar ve serbest ol
mayan tımarlar diye ikiye ayrılır. «Serbest tımarlarda ce
mi cerayim'i reaya [cürüm işleyen reayadan alınan ce
zalar] sahib-i tımarındır.» (513) Olaylara vurulduğunda bu, 
bir tımarın içişlerine yükse·k maıkamların karışamaması 
anlamına gelir. Bu hüküm. Bizans pronoialarının bağışık
lık hükmüne benzemektedir. Bir serbest tımar sahibi. ken
di toprakları üzerinde çok önemli bir t•areket serbestli
ğinden yararlanır. 

«Ve serbest olagelen tımarlar bunlardır ki zikrolunur. 
Alay beğinin ve subaşılarının ve ceribaşıların ve çerisü
rücülerin ve emir'i alemin ve dizdarların va çavuşların. 
Bunlardan ma'dasının serbest değildir.» (514) Bu gösteri-

(511) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi.. .•
(512) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi» cilt il Ankara 1964
(513) Hüdavendigar Livası Kanunnamesi 1487, madde 28. Zikre-

den: BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I
«Kanunlar•

(5141 Kanunu Liva-i Aydın 1528, madde 50. Zikreden: BARKAN 
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar• 
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yor ki, yalnız rütbeli sipahiler serbes tımar sahibi olmağa 
hak kazanır. Dolayısıyla bu tımarlar kabaca, zeametlerle 
aynı şey olup çıkar. Çünkü bu durum o ister istemez yük
sek gelirli tımarlar söz konusu ola aktır. Nıtekim bir ki
taptan aldığımız şu bölüm de bunu onaylamaktadır: «Bir 
serbest tımar, sahibinden alınıp da, bir başka kişiye ve
rilince, serbest tımar statüsünü •kay etmez. Eğer serbest 
olmayan bir tımar, bir hasla, bir ze metle ya da serbest

bir başka tımarla birleşirse, serbes olmaz.» (515) 

Serbest tımarın imtiyazları bu ımor zilyedine, kendi 
reayası üzerinde adaleti yürütme ve sancak beyleriyle su
başıların adamlarının bu işlere bur nlarını sokmasını ön
leme lmkônını verecek kadar önemi ydl. Ama bu tımar sa
hiplerinin sık sık değiştiğini; Devle memurları hiyerarşi
sinin en yukarsında•ki kişiler olarak halkla doğrudan doğ
ruya temasta olmadıklarını ve hale unlar öldükten sonra 
görevleri ve sosyal durumları gibi, tasarruflarındaki mal 
mülkün de çocuklarına geçmediğini di�kate alırsak, onla
rın yetki ve bağışıklıklarının merke i otorite için o kadar 
zararlı ve tehlikeli olmadığı sonucu a varırız (516). 

Tımarlılar hiyerarşisinin üst kademelerini meydana ge
tiren subaşılar ve sancak beyleri, asit sipahilere oranla 
daha önemli kazanç kaynaklarına_ hiptir. Bunların kendi 
reayası gtbi, kendi idari bölgesin bağlı tımarların rea
yasının harç ve ceza akçelerl d (cürmiyeler) alma 
hakları vardır. Bu ceza akçeleri co kere sipahiyle subaşı 
arasında bölüşülür. üstelik bazı yerlerde bunların. herhan
gi bir ürünün satış te·kelini ellerin e bulundurma hakları 
do vardır. «Ve subaşılar monapoly dutmalu oldukda se-

(515) Zikreden BELDICEANU N. «Rech rches sur la province de
Quaraman au XVI eme siecle• (On ltıncı Yüzyılda Karaman
Vilayeti Üzerine Araştırmalar) L iden 1968

(5161 BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmpıtrat rluğunda Çiftçi...• 
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nen ün hangi ayların dilerse ol aylarda iki ay on gün dutar
lar. Ol zamanda kôflrlerin kübleri ve fıçıları mühürlenüb 
kimesneye şarab satmayalar ol zamanda subaşının şırası 
satıla.» (517) 

Doğrudan doğruya sipahi denenlerin dışında, askeri 
sınıftan tımar almağa hakkı olan başka kategoriler de 
vardır. Bunlar imparatorluğun çeşitli yardımcı güçleridir. 
En önemlileri belli başlı kalelerin karargôh güçleriyle. Hı
ristiyan Avrupa'yı Osmanlı Devleti'nden ayıran sınır boy
larında bulunan akıncılar, yani Bizanslı akriteslerle kar
şılaştırabileceğimiz öncü güçlerdir. 

Has kelimesi, hem doğrudan doğruya padişaha ait 
olan toprakları, hem de yıllık geliri 50 bin akçeyi aşan ve 
hemen hepsi «serbest» olan, yüksek devlet memurlarına 
ait tımarları tanımlamak için kullanılır. «Ewela bir kısmı 
havass-ı hümayun'dur. ( ... ) Bir kısmı dahi havass-ı vezir 
ve vüzera-i izam ve mir-i mirôn-i kiram ve ümera ve def
terdôran ve ayan-ı divan-i ôlişandır. Bir kısmı dahi clhet-i 
levazımları için bazı sultanlara tayin olunan havastır ki 
anlara paşmaklık dahi derler. Öyle olsa has demekten mu
rad budur ki mansıbta aldıkta mutasarruf olanlara mah
sus .olur; hatta birisine halel vaki olsa yerine kangi mava
sül olursa ol haslar ona intikal eder.» (518) Bu durumda 
bile, tımar sahibinin gücü ne kadar yaygınsa o kadar ge
çici olur. 

iV - TAM MÜLKiYET HALİNDEKi TOPRAKLAR 

A - Geçiş Biçimleri 

Tımar, zeamet ve haslarda, devlet çıplak mülkiyet hak
kını serbestçe kullanır ve intifa hal<'kı sahibinin arazisinin 

(517) Kanunname-i Vilaet-i Nigebolu, madde 27, Zikreden: BAR
KAN Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I •Kanunlar•

(518) UZUNÇAR$ILI İ.H. «Kanun-i Osmani...•
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gelirlerini denetimi altında tutar. teki tasarruf biçimleri, 
merkezi bürokrasinin müdahalesin gitgide sınırlandırarak 
tımar kurumuyla özel mülkiyet ar ında bir geçiş meyda
na getirir. 

«Bir kısmı dahi arpalık dır ki bob-ı saadet ve rikôb·ı 
devlet ağalarında ve miri kôrhane erde hizmet eden ehl-i 
hıret'in başbuğlarına ve bazı serh d beylerine tayin olun
muştur ve lôkin bu dahi iki kısınlı üzerindedir. Bir kısmı 
icmallüdür sadr-i kadimden arpalı bağlanmıştır, havass-ı 
ehl-i manasrb gibi birbirine intik I eder; bir kısmı dahi 
uuyı I ııılılıı:;uı:;Luı; ı:;uıııu LıuLı ıuulı 111 lılLıııul uluıı l.ıı;yloıı; 
ve beylerbeğilere verilügelendir.» (519) Burada rantı bir 
devlet görevinin bedeli olarok kul anılan ve görevle bağlı 
olan toprakların yanı sıra, kişiye bağlı, böylece de sahi
binin coğrafi ve sosyal durum eğişikliğinden bağımsız 
bir kısım topraklar daha vardır. u tasarruf biçimi. Dev
let'in kendi mülkiyetindeki topra lan özel kişilere bırak
masının olduğu gibi fiili bir duru un özümsenmesi ve ka
nunla kabul edilmesinin sonucu a olabilir. Uç beylerinin 
hemen hepsinin kendilerinden. ge m•ş olduğu gazi aileleri 
ve diğer beylerbeyileri, özellikle umeli'de olanlar, fetihler 
yaptıkça büyük arazi parçaların kendilerine malederler 
ve merkezi idarenin çok kere ya abildiği te'k şey, hukuki 
açıdan kolıbına uydurup bu duru u onaylamak olur. 

Anodolu'nun güçlü aşiretleri için de aynı yol tutulu
yordu. «Ve bir •kısmı dahi itaat v hizmetleri mukabelesin
de bazı aşiret beylerine tayin o un.muştur ki bunlar ka
vim, ve kabile sahipleridir. Tıma ve aşiretlerinin rüsum-i 
riayetleri (raiyyetleri) ve cürüm e cinayetler ve te'dibe 
müteallik siyasetleri mln iküll-il-v�cüh bunlara mahsustur; 
honoi soncooo tohilor ise sonco� beyleri ile moon sefer 
eşerler. Birisi fevt olsa yahut ed -1 hizmet etmese tımarı 

(519) UZUNÇARŞILI İ.H. •Kanun-i
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ile mir aşlretllğl oğluna, akrabasına verllür.» (520) Burada 
aşiret reisi bir serbest tımar sahibiyle eş tutuluyor, «aske
ri» sınıf hiyerarşisi içinde buna görn bir yer alıyor ve 
Devlet'e karşı yükümlülükleri yönünden buna göre işlem 
görüyordu. Ama aslında, bu noktada idari bir kandırmaca, 
bir kitabına uydurma söz konusudur. Çünkü burada dev
let bazı hizmetleri ödemek amacıyla toprağın tasarrufunu 
vermez; tam tersine, daha önce kazanılmış bir durumu 
onaylayarak bu hizmetleri elde etmeği dener. Bu tasarruf 
biçimine «yurd» denir. Yurd sahibi, aşiret reisinin şahsın
da tek bir kişi olabileceği gibi, ortak mülkiyetle bütün aşi
ret de olabilir. Asbkeşan göçebeleri ortak mülkiyetle bir 
yurd tutmuşlardı. Yurdu işleyenler bunlara hububat üze
rinden öşür ve salariye veriyorlardı. Yurdlar, merkezi ida
renin mül'kiyetinde gözükür; ama göçebeler, hem de as
keri yükümlülüklere zorlanmaksızın hayli yaygın bir tasar
ruf hakkından yararlanıyora benzer. Yafnız bunlar Osmanlı 
ordusuna at yetiştirmek zorundaydı (521). 

Bu tasarruf ıblçimi Kürt aşiretlerinde daha da çok be
lirir. «Ve bir kısmı ocaklıktır ki hıyu-i fetihte bazı ümeraya 
hizmet ve itaatleri mukabelerinde bervech-i te'bid sancak 
ve has tari'kiyle tercih olunmuştur ki bu makulelere er
bab-ı divan istilahında yurtluk ve ocal<lık derler. Kürdis
tan beyleri ve hôkimleri bu kabildendir yine sancak itibar 
olunur; selatin'i selef ve haleften ellel'inde beratları var
dır ve temessükitleri mucibince bunlar azı ve nasbı ka
bul eylemezler. Beylerbeğleri ile maon sefere eşerler; bun
lardan birisi fevt olursa veyahut eday-ı hizmet etmese yur
du ve ocağı olmağ'le sancağı ve haslcırı oğluna ve akra
basına verilir; hariçten kimseye virilü ,Jelmemiştir.» (522) 

C520l UZUN ÇARŞILI İ.H. «Kanun-i Osmani.. .• 
1521) BELDICEANU «Recherches sur la province ... • 
1522) UZUNÇARŞILI İ.H. «Kanun-i Osmani...» 
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Aşiret reisi olan Kürt derebeyi, ay ı zamanda toprak ran
tının mirasla geçen intifa hakkı s hibi ve Osmanlı idari 
sistemi çerçevesi içinde yönetici aline gelir. Bu nokta
da, feodalizme giden adım atılmı gibi gözükür ve feo
dalizmin serbestçe boy vermesine anccık kabile düzeyin• 
de ortaya çıkan köstekleyici etkiler engel olur. Zaten, on 
yedinci yüzyıl kanun koyucuları b örgütlenmelere «bey
lik» ve bazılarına da «hükümet» dını verirler. «Diyarba
kır eyaleti 19 sancaktır. Bunlarda 11 tanesi ise Osmanlı 
sancaklarıdr. ( ... ) Bu sancakları 8'1 Kürt beylikleridir. 
Ocırı;i lulilı ıııııİuıııılıı uuııuık llilııı olıııııııııt,ıuu ılu uulıııdu 
dirlik ve ocaklık üzere idare olunurlar. Bu beyliklerde azil 
ve tayin şekilleri kabul edilmez. ô dükleri zaman beylikler 
doğrudan doğruya oğullarına geç r. Haı-lçten kimseye ve
rilmez. 

«Hükümet olmayan sancakla ın mahsulleri deftere 
koyıt edilir. Bu sancaklarda zeam t ve haslar mevcuttur. 
Sancakların beyleri Alayıbeyler di er sanca·klarda olduğu 
gibi askeri hizmetini yapar. Hizme i. yapmayanların sanca
ğı elinden alınarak oğluna ve okra asına verilir. Hükümet
lerde zeamet ve tımar yoktur. Ha imleri mülkiyet üzerine 
zapt ve tasarruf hakkına haizdirle .» (523) 

B - İkili Mülkiyet 

Osmanlı yönetimi. Hıristiyanl rdan alınan topraklarla 
özel mülkiyetin henüz açıkça kişil şmediği Müslümanlara 
ait topraklarda, şu ya da bu ölçü e gerçek bir üstün mül
kiyet hakkını kabul ettirebildi. i parotorluğun yayıldığı 
alanın en büyük kısmı bu tür top aklardan meydana gel
miş olsn hile; oene rle, örnllikle A orlolıı Selcııklıı r>ovlotl' 

(523) AYNİ ALİ EFENDİ

1964.

e-i Ali Osman• Ankara 

251 



nln eski topra'kları üzerinde, Türkmen Emlrllklerlnln gecl
ci dönemi sırasında özel mülkiyete dönüşmüş ve bu du
rumları zamanın padişahları tarafından onaylanmış olan
lar kalır. lslôm Yasası'na göre bunları tanımak zorunda 
kalan Osmanlılar, üstün, çıplak mülkiyet haklarını buna 
karşı çıkaramıyorlardı. Bunun tersi bir yol tutup soruna 
bir çözüm getirmeyi denediler. Yapmak istedikleri, eski 
mülk sahiplerini çıplak mülkiyetin sınırları içine itip ken
dilerini intifa hal<'kı sahiıbi olarak göstermekti. Yani daha 
çağdaş bir devlet kavramıyla ortaya çıkıp mülkiyet hak
larını tamamiyle kabul ederek onları vergilendirmeyi de
nediler. 

Bu görüş, bu tür topraklar üzerinde iki ayrı haklar 
kategorisinin tanınmasıyla sonuçlandı. Bir yanda mül1küıı, 
yani mülk sahibinin ha'klorı( malikône}. öte yanda da hü
kümetin hakları (divani}. Bu topraklara «molikône - divani» 
denmesi işte bundan ötürüdür. 

«Ou slsloıno göro vukf voyu ıııiilk uluıı şoy toprukluıı 
ve toprak üzerinde yaşayan köylüden alınan her türlü ver
giler olmayıp. sadece toprağın kuru bir mülkiyet hakkıdır. 
Bu itibarla sa:hiplerl köylüden yalnız bir toprak kirası Is
temek hak ve selahiyetine haiz bulunmaktadr. Malikône 
hissesi tabir edilen bu toprak kirası ise umumiyetle mah
sulün (mahsule hubuıbat. bağ, bahçe, bostan ve kovan 
öşrü ile değirmen resmi dahildir} beşte, yedide veya onda 
biri olarak kabul edilmiştir. Bunun haricinde toprağın ve 
toprak üzerinde bulunan köylülerin devlete vermeğe mec
bur oldukları bütün diğer hak ve resimler divani nômı al
tında doğrudan doğruya devlete yani orada devleti temsil 
eden sipahi veya amire ait bulunmaktadır. Bu vaziyette her 
köyün biri malikônesine, diğeri divanisine tasarruf eden iki 
sahibi vardır ve köylü yetiştirdiği mahsulden bir veyo iki 
onda bir malikône :hissesi olarak toprdk sahibine verdiği 
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gibi nyrıca bir onda bir veya oeşt bir de dlvöni hissesi 
diye sipahiye vermektedir.» (524) 

Gerçekte. malikône ve divani ayları arasındaki bö
lünme tabanda, yani toprağın kirasın a ya da verdiği ürün
de meydana gelmez; dini vergiler. · rfi vergiler ayrımında 
ortaya çıkar. «Zikrolunan sancakla da vaki olan kurô ve 
mezôri ve çiftlik ve arazi ve· besô in ve eşcor ve sôyır 
öşriyat her ne ise kadim-ül eyyômd n ilô yevmina hôzô iki 
baş öşür alınagelip bir başına cani i malikône ve bir ba
şına canibi divônidirler. Bir karye I i bir başı vakıf veya 
mülk ola ol karyede hasıl olan eğe hububat ve eğer mu
kata'atı gürüm ve eşcar ve sôyir · şriyatdır her ne alınır 
ise sahibi tımar olan vakıf ve mülk sahipleriyle beraber 
üleşeler.» (525) Burada bölüşülen, t prağın artık - ürünü ya
ni öşürdür (526). Buna karşılık «Ve ol nesne ki resmi çift 
ve resmi bennôk ve caba ve resmi arüsône ve resmi ağ
nam ve bôdıhava ve sayır rC:sumu ·· rfiye her ne ise ol ma
kule erbabı tı(llarındır vakıf ve mü k sahipleri dahil eyle
meyeler.» (527) Toprağın bir çeşit yararlanma hakkı de
mek olan bu vergiler, örfi hukuıka d hil oldukları için Dev
let'e aittir. Devlet yönetimini. özel ülkiyeti tanımaya zor-

(524l BARKAN Ö.L. -Malikane-Divani Sistemi», «Türk Hukuk 
ve İktisat Tarihi Mecmuası• cilt I, Istanbul 1939 

(525) Suret-i Kanunname-! Cedidi Evk f ve Emlaki Liva-i Ma
latya ve Kerker ve Divrik 1530, adde ı. Zikreden: BAR
KAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorlu unda ... • cilt ı «Kanun
lar•

C526l «Ve değirmenin nısıf resmi divan ye nısfı aher malikıineyeı 
alına.• Kanunu Liva-i Kayseriye 1500, madde 9, Zikreden: 
BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmpara orluğunda ... • cilt I «Ka
nunlar• 

(527) Suret-i Kanunname-! Cedidi Evk f ve Emlaki Liva-! Ma
latya ve Kerker ve Divtik 1530, adde I. Zikreden: BAR
KAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorlu unda ... • cilt I •Kanun
lar•
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layan dini hukuktur. Bundan dolayı, tek bu alanda Dev
let, öıol miilk snhihinin voroi toplnmnsııın i7in vorir. 

üstelik, reaya üzerindeki denetim hakkını Devlet ken
di elinde tutmak niyetindedir. önce bu tür topraklar üze
rinde yaşayan reayanın şartları, tımarlard•'.l yaşayanlarla 
aynı şekilde düzenlenir (ömür boyu ve mirıısla kalan inti
fa hnkkı. benzeri vergi). Sonra da, «topra:k maliköne sa
hibinin mülkü addedildiği halde onu çiftçi'ııe kiralayanlar 
bu maliköne hisselerine sahib olan kimseler olmayıp dev
letin mümessili olan slpahilerdir.» (528) 

Doğrudan doğruya ya da yarıcılıkla işletilen büyük ma
likanelerin yokluğu, mülk sahiplerinin köylüleri kovacaÖ( 
ve toprağı tarım işletmelerine dönüştürecn.k güce sahi;:> 
olmadığını gösterir (529). 

ôşürün bölüşümü hep yarı yarıya da olmaz. «Ve vi
layet-i Erzincanın vakfolan kurasından 'an kadimin onda 
üç alınagelitb ikisi divanı ve birisi malikön,J ki vakf içün 
alınır imiş.» (530) 

Amasya, Corum, Tokat, Sivas ve Şarki Karahisar eya
letlerinden meydana gelen, bir zamanlar Se çuklu yönetici 
sınıfının çekirdeği olan ve onun kalıntılarını sürdüren Rum 
oyulull büyük çuplu ırıullkaııo ·· ulvunl ulunık yörıullllyur• 

du. On altıncı yüzyıl ortalarında eyaletin toplam geliri olan 
21 milyon akçenin 15 milyonu divaninin, 4 milyonu da 
malikanenin payıydı (531). Rum Pontus lmparatorluğu'ndan 
ele geçirilen Trabzon sancağında hiç bir özel mülke rast
lanmaz. Buna karşılık, Malatya sancağının hemen hemen 
tamamı, tersine, malikane - divani olarak yönetilmekteydi. 

15281 BARKAN Ö.L. •Malikane-Divani. .. » 
(529)' BARKAN Ö.L. «MalikA.ne-Divani.. .» 
(530) Erzincan Kanunu 1516, madde 12. Zikreden. BARKAN Ö.L.

«Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar»
C531l BARKAN Ö.L. «Malikane-Divani...» 
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!<araman eyaletine gelince, bu sis em ynlnızca eski aris
tokrasinin öte1ki sağlam kalesi olan Kayseri'de vardı (532). 

Sonuç olarak denebilir ki. bu istem. Osmanlı yöne
tici sınıfıyla mahalli güçler arasın a henüz bir d-enge du
rumu olarak belirir. Osmanlı Devleti bölgEılere ve durumu� 
na göre gücünün bir kısmını bir randa mahalli aristok

rasiye bırakmak zorunda kalırken, toprak rantının az ya 

da çok bir kısmını, kendi eline g çirir. 

C - Tam Mülkiyet 

Bu denge düzeni bizi. Devlet üdahalesinin daha az 

hissedildiği daha tam özel mülkiy t biçimlerine götürür. 
«Ve bir kısım dahi eshabına malik· ne toriıkiyle tımar ve

rilmiştir, cebelü eştirmek şartıyle utesarruf olunur; zira 

bu tımarlara mülk eşkincülü derle . Cebelüler i dahi var
mazsa zecren leh ancak tımarları birer yıllı!<. mahsulü 
miri canibinden zabt olunur. sair eamet ve tımar gibi el
lerinden alınıp ahara verilmez ve f vt olduklarında tımar
ları oğullarına verilip oğulları ol asa zükur ve inastan 
sair varislerine intikal eder.» (533) Eşkincülü tımar, tımar 
adına rağmen. kamu gücünün an ak vergi alma hakkını 
kullandığı, klasik anlamda bir özel mülkiyet şeklidir. Bu
rada her türlü vergi kaçakçılığına karşı konulan müeyyi
deler, özel mülkiyetin temeline bir arar g,etirmez. sadece 
Devlet'e borçlu olunan meblağın z r kullunılarak alınma
sını amaç edinir. Ama özel mülki etin ·,,ergilendirilmesi 
düşüncesi daha çok modern Devle 'e aittir ve hiç bir yü

kümlülüğü olmayan mutlak mül iyete erişmek için bir 
adım daha atmak gerekir. 

«Bir ·kısmı dahi budur ki 

(532> BARKAN Ö.L. «Malikane-Divani. .• 
1533) UZUNÇARŞILI İ.H. «Kanun-i Os 

ki bazı sultan-
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lora ve atabe-i aliyyeye müstehik olanlara ve boy beyleri
ne ve hozı memleket erlerine hizmet ve liyakatlerine göre 
tevcih ve Leııılik oluııuµ selaliıı-i ıııuLiyeulr ınucilJiııcb lıu
len saadetlu padişah-ı ôlem-penah hazretlerinden ellerin
de nişan-ı humayunları ve mülkname vardır ( ... ) isterlerse 
mülkiyeti üzere tasarruf ederler ve dilerse ahara bey'eder
ler ve hibe veyahut vakfederler ( ... ) bunlara asla bir hiz
met tayin olunmamıştır.» (534) Bu hukuki mukavele te
rimlerinin gerisinde özel mülkiyetin, biri Anadolu'da biri 
Rumeli'de olmak üzere Osmanlı imparatorluğu içinde yer 
alan çekirdeği gizlidir. 

«Karaman'da toprak mülkiyeti malikône biçiminde be
lirir. Fatih Sultan Mehmet zamanının kütüğü dikkate alı
nırsa, kökeninde hazineye ait olan topraklar sözkonusu
dur. Kütüğün belirttiğine göre, gerçekte, her beş malikô
neden biri beyt-ül-maldan satın alınmıştır. Aksaray bölge
sinden iki aile ünvanlarını, biri Mayıs 1284 öbürü Haziran 
1285 tarihinde çıkarmışlardı. Mülki sahiplerinin çoğunluğu 
Devlet'e as•kerleri techiz etmek için yapılan harcamalar 
tutarı demek olan «eşküncü harcı» ödüyordu. Ama kütük 
bunun istisnaları da olduğunu, bazı mülk sahiplerinin top
raktan elde ettiği ürünün bütününden yararlandığını gös
LurıııukLoı..llr.» (b:fü} 

Rumeli'de ilk Osmanlı sultanları, büyük beylerle, im
paratorluğun yapılaşmasında fazlasıyla emeği geçen Der
viş ve Ahi gibi kategorilerin mensuplarına, fethedilen top
rakların bir kısmını geniş bağışıklıklarla tam mülkiyet ha
linde ihsan ,etmek gereğini duydular. Bu ihsanlar, arazi
nin idaresi ve vergi toplama konusunda mülk sahibine 
tom bir serbestlik bahşediyordu. Devlet görevlileri bu tür 
araziye giremiyor ve gelirin ihsanda belirtilen meblağı aşıp 

(5:M) UZUNÇARŞILI İ.11. •K�nun-i Oımıanl...• 
1535) BELDICEANU N. «Recherches sur la province ... • 
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aşmadı�ını denetlemek amacıyla, tutulan hesapları lete
yemiyorlardı. Bu mülk sahipleri, dı rdan adam getirip ye
ni köyler kurmakta pek ustaydılar ve bu, çok işlerine ge
liyqrdu. Mülkler mirasçılar arasın bölüşülmüş. satılmış. 
satın alınmış ve vakfedilmiş olab ll·yordu. Bunlar ne as
keri. ne de diğer yükümlülüklere ba lıydı (536). 

Devlet'in bu malikanelerin iç şlerine karışamaması, 
sömürenle sömürülen arasındaki lişkileri değiştiriyor ve 
özel bir reaya •kategorisi yaratıyor u. Bu kategoriyi daha 
ileride. çok daha kendine has öze likleriyle ortaya çıkacak 
oian 'hükümdarlık hasları çerçeve I içinde inceleyeceğiz 
(537). 

özel mO.kiyet durumları tmpa atorluğun sınır eyalet
ıerii1de de ortaya çıkar. Bu ya Mı ır ve Mezopotamya gi
bi cok öncelerden lslômlaşmış, her dönüşümün hemen he
wrn imkônsız olduğu ülkelerde, ya da daha önceki işgalin 
prekupitalist bir sömürü 'biçimini eliştirdiği yerlerde olur. 
Bu prekopltalist sömürü biçimi. ö el mülkiyet olanlarınııı 
devletleşmesini, böyle bir devletleş enin istenmiyor olmcr
sı da bir yana, i111kônsız kılar. Midili, Sakız, lstonköy, Ro
dos daha sonraları da Kıbrıs ve G rlt gibi adalarda durum 
buydu. Buralarda Venedlk ve Can va egemenliğinin oluş
turduğu sömürü biçimlerini yık aktansa korumak, Os
manhların daha çok işine gelmişti (538). Ama bunlar ikin
ci derecede durumlardır. 

Denebilir ki, Osmanlılar özel ülkiyeti kabul etmiyor
lar, ama siyasal zorunluluk yüz' nden hoş görüyorlardı. 

· Dolayısıy�_çı bu mül�i1yet biçiminin oderi. çok kere, bu si-
'· 

(536) BARKAN Ö.L. «B.ir İskruı ve Ko onfzasyon Metodu Olarak
Vakıflar ve Temlikler•, «Vakıfl Dergisi• sayı 2. İstan-
bul 1942.

(537) Bk. sayfa 262-269 

(538) BARKAN Ö.L. «Türkiye'de Topr Meselesinin Tarihi Esas-
lan», -Ülkü- 1938

F.: 17 257 



yosettekl: cal·kalanmalara bağlı kalıyordu. ve hükümdarın 
kişiler ,üzerindeki mutlak iktidarı onların mallarına da yan
sıyordu. Böylece Devlet'e' karşı ihanet suçuyla kişilerin 
kafalarının vurulması, mallarının müsoo,3reslni de zorunlu 
olarak peşinden getiriyordu. imparatorluğun hayli geç dö
nemlerinde de olsa,. malların tam mülkiyetini edinmenin 
daha çok geçerlik kazandığı öyle bir çağ geldi ki (on se
kizinci yüzyıl), müsadere, Devlet. hazinesi için düzenli bir 
gelir kaynağı olmaya yöneldi. Bu tehlikeye karşı lslôm ya
sası bir 'koruma çaresi getiriyordu: vakıf kurma. Bu yol
la bağışlanmış mülk fiilen dokunulmazdı ve gelecekteki 
yöneticileri tayin etme konusunda bağış sahibine tanınan 
tam serbestlik, kendi soyundan gelecek olanların geçimi-
ni teminat altına alıyordu. 

Kanun koyucu, bir vakfın kurulabilmesi için vakfın 
kurulacağı miilk üzerinde daha önce tam mülkiyet hakkı
nın bulunmasını , zorunlu şart olarak görür (539). Bu du
rumda, bir yanda padişah ve padişahlık 'lilesi üyelerinden, 
öbür yanda do mallkône sahiplerinden başka kimse va
kıf kuramaz. Haraç topraklarından kurulmuş vakıflara bile 
rastladığımıza göre, daha sonraları bJ kuraldan uzak
laşılmış olacaktır (540). 

Vakıf sadece toprak üzerindeki hakla ilgili bir kurum 
değildi. Teteciltk gelirlerinin dini bir baı1ışa meblôğ ola
rak ·kullanılmasındaki aykırılığa varıncayu kadar her çe
şit gelir vakfedilebillrdi (541). 
V - DOĞRUDAN DOĞRUYA 

DEVLET MÜLKİYETi 
Bir ucunda sipahinin, bir ucunda mollkône sahibinin 

(5391 UZUNÇARŞILI İ.H. •Kanun-1 Osmanl...• 
(540) BARKAN Ö.L. «Türk Toprak Hukukun Tarihinde Tanzi

mat ... •
(5411 BARKAN Ö.L. «Edirne Askeri Kassamına Ait Tereke Def

terleri• 
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bulunduğu toprağın ceşltll tasarr f bicimlerlnl izlerken, 
üstün mülkiyet hakkı sahibi Devlet' e toprak emekçisi rea
ya arasında yer alan aracı şahsın evrimini görürüz. Mer
kezi otoritenin hakları gitgide etki ini yitirip sonunda hiç 
mertebesine iner. Ama sipahiyle, sipahinin yönetiminde 
bulundurduğu toprağın, yani tımar n, Osmanlı toprak sis
teminin genel durumu olduğunu v onun tam merkezinde 
yar aldığını kabul etsek de; öte y nda aracı şahıs, gücü
nü gitgide kaybedip sonunda re yaya karışırken, Dev
let'in bütün yetkileri elinde yoğun ştırdığı başka bir ka
tegori daha vardı. 

A - Aracılık Durumları 

Bu kategorinin üst kademeleri ordunun yardımcı güç
lerinden. geri kalanı da bazı ka u hizmetıe,rine tahsis 
edilme!eri ve bu işlerde uzmanlaş oları yüzünden imti
yazlı bir durum kazanmış reayada oluşur. «Bütün impa
ratorluk bir padişah çiftliği man arasını arzetmektedir; 
yüzlerce köy yarıcılık, ortakçılık v çeltikcilikle en iyi ar
payı ve pirinci muayyen bir plan ahillnde ve bir inhisar 
şeklinde saraya temin etmekle ükelleftlr. O zamanlar 
şayanı tetkik bir vüsat kazanmış lan imaretlerin yağını, 
pirincini, etini. buğdayını ve odununu temin eden mıntıka
lar muayyendir. Birçok köyler şap akmağa, güherçile hiz
metini gör meğe, kervansaraylar ci arını şenletmeğe, köp
rüleri, yoltarı mütemadiyen tamir tmeğe, derbend bekle
meğe atalarından. kalma irsi bir ükellefiyet o·arak mec
burdurlar. Padişah atlarını besley n, yetiştiren Voynuklar, 
Atcekenler, deve yetiştiren Soğur ular, seyyar amele ta
burları ve iş teşkilôtı halinde ord levazımı için top dök
mek, su yolları, kale ve sultan ca ileri inşaat ve tamiratı 
için her sene muayyen adedde d letin emirlerine amade 
bulunan yayalar ve müsellemler, şahin 
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gibi avcı kuşları tutan ve yetiştiren bazdarlar bütün im
paratorluğu saran muazzam birer teşkilôttır. Padişahın 
yani mirinin yüz binlerce koyunu, ineği, su sığırları, deve
leri vardır ve yüzlerce köy bunlara bakar ve lôzım gelin
ce istenilen yere götürüp teslim ederler. Bir kısım yörük
ler mütemadiyen çadır bezi dokur ve nal dökerler, gemiler 
için zift, kereste, yelken bezi işlerler, ok ve yay yaparlar 
ve bu yaptıkları işler. kendilerinden_ ya muayyen bir ücret 
mukabilinde satın alınır ve ya bir ·kısmı bazı vergi mu
afiyetlerine bedel tutulur. Selanik'de yeniçeri abası doku
yan çulhacı yahudiler herhangi bir sebeple şehiri terkeda
mezler. Köyler vardır ki her sene muayyen mikdarda pos
ta hayvanı temin etmek, yolları, köprüleri, kervansarayla
rı, su yollarını tamir etmekle mükelleftirler ve muayyen 
yerlere esasen bu işleri yapmak üzere yerleştirilmişler
dir.» (542) 

Bu yardımcı güçlerin hizmet bedelleri. sipahilerinkin
den daha mütevazi bir gelire sahip toprakların bu hizmet 
sahiplerinin tasarruflarına bıraıkılmasıyla ödenir. 

Müsellemler, Osmanlı ordu gücünün ilk süvari birlik
lerini oluşturmaktaydı ve genellikle Türk unsurlar arasın
dan toplanmışlardı. Türk - Müslüman unsurları ordu safla
rından uzaklaştırma amacıyla, yeniçeri birliklerinin yara
tılmasından sonra bunlar yardımcı işlere verildiler (543). 
Genellikle·ortak mülkiyetli tımarlara sahiptiler. «Ve bir kı
sım (tımarlar) dahi müselleman taifesine tayin olunup her 
beş nefere bir ocak itibar olunmuştur. Yani müselleman 
taifesi ne miktar ocak ise her ocağın bir tımarı ve ol tı
mar ile beş nefer benevbet sefer eşer müsellem! vardır; 
tımar-ı mezburi berveçh-1 iştirak zaptederler; sefer-1 hu
mayun vaki oldukça nevbetle eşerler. Bunlardan biri fevt 

(542l BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi.. ... 
(543) ÜZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi" Cilt 11.
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olursa tımarı oğluna verilir.» mo müsellem örgüt
lenmesinin Rumeli'de yerleştiği dö emde, bunlara «çift
lik» verildi (545). Bir adı da Slavca bir terimle «baştina» 
(546) olan bu çiftlikler, aslında te·k bir hanenin geçimini
sağlıyabilece'k, yani doğrudan doğr ya sahibi tarafından

ekilip biçilmeğe elverişli yerlerdi. Bu lftlik sahipleri «aşar-ı
ser'iyye ve rusCım-ı örfiyyelerinden uaf ( ... ) dır, öşür rü
sumları kendilerinden mahsustur.» { 47) Bu çiftlikleri, na
zari olarak bir çiftlik büyüklüğüne indirilmiş mini mini
tımarlar sayabiliriz. Bunlara ait ver ilerin yerini askeri bir
yükümlülük almıştı. Bu kurum bu durumuyla, şaşılacak
kadar Stratiotikon ktemayı hatırlatı ve zaten bir yandan
Rumeli'de Hıristiyon müsellemlerln de olduğu (548), öte
yandan baştlnaların daha çok sa ece Hıristiyanlardan
meydana gelen bir diğer yardımcı olun üyelerine, «voy
nu k» lora bahşedildiği bilinir (549). Bu durumda Osmanlı
Devlet yönetimi gene es-kiden kol a bir kurumu, askeri
sınıfın aşağı tabakadan Hıristiyan lr kesimiyle bütünleş
tirerek, yeni sistem içinde de deva ettirmiş olmalıydı.

Müsellemlerin yanı sıra yayala , yani ilk Osmanlı as
keri oluşumunun piyade güçleri he alde aynı evrimi izle
diler ve aynı akibete uğradılar. Cü kü öğrendiğimize gö
re 1642 de «yaya ve müsellem taif si refolunup Anadolu' -
da olanların cümlesi reaya kaydol nmuştur ve çiftlikleri 
zeamat ve tımara bağlanıp hôlôda tahrir olunduğu üzere 
yeniçeri ocağından olan dört nefer oturak (tekaüd) yaya 

1544l UZUNÇARŞILI hı. «Kanun-1 0s ani...• 
15451 GÖKBİLGIN T. «XIV ve XVI. As rlarda Edirne ... • 
!5461 iNALCIK H. «Suret-i Defter-i...•
1547) UZUNÇARŞILI İ.H. «Kanun-i 0s ani...•
15481 UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Taı "hi• cilt 11.
!5481 UZUNÇARŞILI İ.H. •Kanun-i Os ani. .. •
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beyliği verilip maadası zeamet ve tımara kaydolunup kap

tan paşa ile derya seferine memurlardır.» (550}. 
Yardımcı güçlerin geri kalan kısmı içinde bazıları or

tak mülkiyet halinde tımarlara, bazıları da çiftliklere sa
hipti. Bunlar kendi aralarında birimler halinde gruplaştı
rılıyordu. Her birim. üyelerinden birini her yıl değiştirerek 
savaşa yolluyor, geri kalanlar da onun geçim masrafını 
karşılamaklQ yükümlü oluyordu. BL•na karşılık birimin bü
tünü vergilerin tümünden veya bir kısmından bağışık tutu
luyordu. Doğancılar(*) ve derbentciler (551) gibi diğerleri 

tımarlara sahiptir ve belli bir hizmetle görevlendirildikleri 
için bunlar askeri hizmetten bağışıktır (552). Ama genel 
kural. olarak seferler� katılmayanlıJr, askeri sınıfa dahil 
sayılamazlar ve dolayısıyla tımar ya da çiftlik gibi «imti
yazlı» topraklara sahip olamazlar. Onun için bunlar sade
ce yapmakla yükümlü oldukları belli hizmetler karşılığı 
bazı vergilerden bağışık reayalardır (553). 

Bağışıklığa gelince. genellikle avarlzle, yani olağan
üstü vergiyle sınırlıdır. On altıncı yüzyılda Anadolu'da ha
nelerin pirine ekicilerinden, maderıcilerden, tuz işçilerin
den, derbentcilerden ve tabii askeri sınıf üyelerinden mey
dana gelen altında bir kadarı avarizden bağışıktır (554). 

15501 UZUNÇARŞILI İ.H. •Kanun-i Osmani.. .• 
1551) «Derbentçiler bazı vergi muafiyetleri mukabilinde gelen ge

çene yol göstermek, istirahatını temin etmek, yolları temiz
lemek, yolcuları nehirlerin karşı yakasına geçirmek hep 
onların borcudur.• BARKAN Ö.L. «Bir İskan ve Kolonizas
yon ... • 

(5521 UZUNÇARŞILI I.H. •Kanun-i Osmani. .. • 
(553) «Madende çalışan kişiler deftere reaya olarak geçmiyecek

lerdlr.• Novo Brdo Madenleri tüzüğü, 1455, sayı 8. Zikre
den: BELDICEANU: «Les acles dos promiors ... •

1554) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Çiftçi...• 
(*) Hükümdarlık sarayına doğan, şahin vb. avcı kuşlar yetişti

renler. 
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Ama bazen bu kadarla da kalmaz. azı tuz işçileri olağan 
vergilerden de bağışıktır (555).' No o Brdo gümüş made
ni işçileri «hara·c (öşür ya da cizye) ödemezler» (556) «ve 
ebenon-ced doğancı ( ... ) olanlar b rôt-i hümayunla mu
aftır.» (557) Burada da, gereken işin niceliği ve niteliği ka• 
dar geçmişteki müktesep hakları h oba katan ve tam ya 
da tama yakın bağışıklıktan avarız ağışıklığına kadar bir 
kademeleşme söz konusudur. Bu varız bağışıklığı, özel
likle on altıncı yüzyılın ikinci yarısın an itibaren cok önem
li bir imtiyazdı. 

Bütün bu yükümlülüklerle bunl rdan doğan imtiyazla
rın mirasla kaldığını ve bunlardan sıyrılmaya ya da tam 
tersine bunları edinmeye ne kişini , ne de bir cemaatin 
hakkı olduğunu ayrıca belirtmeye erek yok. «Haslar ve 
Silivri kadınlarına hüküm ki kadim en miri otluk hidmetin. 
ider reaya tayifesinden hôlô bazı d ğancı ve küreci olduk 
deyü teallOI itdikleri ilôm olundı. urdum ki göresin ol 
kimesneler kadimden doğancı oğl doğancılar ve küreci 
oğlu küreciler olmıyub reaya taif sinden olub evvelden 
miri otluk hidrnetin edô idüb çifti ri var ise hôlô c;:ılıgelô
ne mugayir teaııaı iderler ise anın tbi kimesnelere evvel• 
den alıgeldüği otlak hi-dmetin etti(" alıgelône muhalif te
ath11 etdirmiyesın.» (558) 

B - Devlet Toprakları 

Bu ilkine karşıt yöndeki evrim bize, Devlet kendi nü
fuzunu arttırdıkça, yokolup giden · imtiyazlarının bir kıs
mını korumağa çalışarak, yavaş. y vaş reaya icinde eri-

15551 BELDICEANU N. -ıes actes des premiers ... • 
(556) BELDICEANU N. «Les actes des remiers ... •
(557) Biga Livası Kanunu 1517, madd 13. Zikreden: BARKAN

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğund ... • cilt I «Kanunlar»
!556l Zikreden: REFİK AHMET «Osm 1ı Devrinde Türkiye Ma

denleri• İstanbul 1931. 
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meğe yüz tutan aracı şahsın gitgide nasıl ortadan kalktı

ğını gösterir. Bu evrimin, toprağın çeşitli tasarruf düzey
leıri üzerinde temellenerek, zaman ve mekôn içinde birlik
te varolan çeşitli biçimlerin tutarlı bir sınıflamasını ortaya 
çıkarmağa çalışan, tamamen nazari bir yapıda olduğu 
açıktır. Belirgin bir biçimde ortaya çıkan bu üç tasarruf 
düzeyinden biri. yani tımar. sistemin ağırlık merkezini mey
dana getirince, diğer iki boşta da özel tam mülkiyetle 
devletin doğrudan doğruya yönetimi yer alır. 

Devlete ait olan ve doğrudan doğruya onun tarafın
dan yönetilen topraklara, yüksek devlet görevlilerinin has
larından ayırmak için ıMiri haslar» adı verilir. Burada 
reaya, doğrudan doğruya merkezi idareyle karşı karşıya 
bulunur ve prensip olarak yönetici sınıftan hiç kimse top 
rok rantının bir kısmını kendi hesabına kaldırmak için ara
ya giremez. «Ve hassa-i padlşahide vôki olan yavaya ve 
resmi ognomo ve gerdek resmine ve ceraylme bilcümle 
cemi vücu,hoto sancak beği ve gayrıler dahi etmezler 
imiş.» (559) 

Bu toprakları, doğrudan doğruya merkezi idarenin ata
dığı ve maaş verdiği devlet memurları yönetir. 

Bu tür dokunulmazlığın sonucu mantıki olduğu kadar 
şaşırtıcıdır da. Devlet bütün vergi biçimlerini, reayayı as
keri sınıfın haksız taleplerine karşı •korumak amacıyla dü
zenlemişti. Bir imparatorluğun zorunlu varoluş şortların
dan biri olarak görülen bu adaletin iki yanlı bir hedefi 
vardı. Birincisi askeri ·sınıfın elinde aşırı bir servet biriki
mine ve dolayısıyla bu sınıfın daha büyük çapta bir bağım
sıılık durumuna engel olmak; ikincisi de, bir yandan aza
mi geliri sağlarken aracılar tarafından sömürülmüş olma 

hoşnutsuzluğunu, bu hemen duyulmoğa hazır hoşnutsuz-

(559) Bolu Livası Kanunu 1528, madde 14. Zikreden: BARKAN
Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I -Kanunlar•
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luğu doğurmayacak en uygun bir ömürü düzeyine erlş
nıoktl. noayn. Dovlot yönotiınlnln a lstokroslyo korşı mü
cadelesinde nesnel müttefikiydi. A a bazı yerlerde böy
le bir aristokrasinin sorun olmo·kto çıktığı ve Devlet yö
netiminin özel bir mülk sahibi, re yayla yüzyüze kaldığı 
ondan itibaren söz konusu olan o ık himaye değil, aza
mi sömürüdür. Hem bürokrasiye h m de toprağa dayalı 
aristokrasiyle merkezi idare arası . oki denge, bu denge
nin unsurlarından birinin elenmiş lduğu durumlar, yani 
sistemin bir ucunda yer alon môli ône kurumuyla öteki 
ucundaki padişahlık hasları kurumu dışında, reayanın tüm 
olarak köleleşmesine engel oldu. 

Şimdiki holde ne padişahlık h slorının bütünü içinde 
reayanın statüsünü incelemek ve otta ne de çoğunluğu 
içine alon bu statüyü bulup çıkar ok mümkündür. Ama 
Batı Anadolu'do ve Trokyo'do bulu on padişahlık toprak
larına, ilk fetih arazisi ve haslar i in tercih konusu yer
ler olan bu topraklara ait kütük de terleri bize, bu kurum
lara has sömürü sistemlerini gö ermektedir. Fetih ca
ğında tımarlar dağıtıldıktan sonra büyük arazi parçaları 
ya hazineye kalıyor ya da fetihcile in öncü gücünü kendi 
başına ve kendi hesabına yöneten gazilerin şefletine tam 
mülkiyetle bırakılmış oluyordu. A a çok kere yakılıp yı
kılmış. sakinleri tarafından terkedil iş bu topra�.lar, onları 
işleyip değerlendirecek bir lşgüc ·· olmadıkça yeterli bir 
çıkar imkônı sağlamıyordu. Bu top akları iskôn etmek için 
iki yol tutuluyordu : buralara yığ n halinde sürgünlerle 
savaş tutsaklarının yerleştirilmesi. Sürgünler de göçün 
akış yönüne göre, kendine 1has d ğlşik özellikler gösteri
yordu. Doğu'dan Batı'ya başlangıç a Batı Anadoluya, son
ra da Trakya'ya olan göçler, Rum Pontus Devleti'nin Hı
ristiyan halkı dışta tutulursa Türk ve islômlaşmış unsur
lardan oluşmaktaydı. Bu hareketi bir kısmı gazilerin ve 
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şeyhlerin yönetimi altında gönül rızasıyla olsa bile (560). 
büyük çoğunluğu göçebeler kadar yHrleşik unsurların da 
yığın halinde sürgün edilmeleriyle gerçekleşmiş olmalıdır 
(561) Yığınların zor yoluyla sağlanmış bu hareketinin ama
cı, çok ·kere, yeni toprakların verimli kılınmasından daha
çok, sistemin yerleşmesine en tehlikeli engel sayılan bu
unsurların şahsında Aoodolu'doki nüfus fozlosını boşalt
maktı (562). Onun için bu sürgünlerde baskıdan başka
yollara da başvurmak gerekliydi. Çeşitli topluluk başlarına
tımarlar (563). ahalinin geri kalanıncı da avariz bağışık
lıkları ihsan edilmişti (564). Anadolu'dan gelen ahali böy
lece imtiyazlı reaya statüsüyle yerleşı irilmiş oluyordu. Ge
nel eğilimin, statülerin daima tek biçimliliği olması yü
zünden bu imtiyazlar günden güne önemini yitirse ya do
toptan yok olsa bile, bu ahalinin, hcslarda ve malikône
lerde görülen aşağı tabaka reayanın nüvesini meydana
getirdiğini düşünemeyiz.

Buna karşılık, sürekli olarak Balkanlar'a ve Orta Av
rupo'yo doğru genişleyen sınırlardan yapılan sürgünler 
kendine has değişik özellikler gösteriyordu. Osmanlılar, 
özel bir kişinin tasarrufunda bulunan topraklarda miras 
yoluyla kolon bir intifa hakkını kabul ederlerse de, bu ay-

(5601 Bk. BARKAN Ö.L. •İstila Devrinin Kolonizatör Türk Der
vişleri ve Zaviyeler•, «Vakıflar Der!risi• İstanbul 1941. 

(561) Bk. BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda İskan ve
Kolon lzasyon Metodu Olarnk Siirgii�ler•, -İki.isal Falüiltesi
Mut;ıııuuııı- dlL X V l iııluııl.ıul JUtı4.

1562) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda İskan ve Kolo
nlzasyon ... • 

15031 Aı-vımld ııuncuğı Doftorlndo birçok sipllhl udınm yunınu 
sürgün olduğuna ve geldiği yere s.it kayıt düşülmüştür. 
Bk. İNALCIK H. «Suret-i Defter-i... • 

1564) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda İskan ve Ko
Jonizasyon ... • 
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nı kişi, sürülerek yerleştirilmiş oldu u yeni topraklar üze
rlndo, ldcıronln ocıkcn izni olmadı ca cıyııı lıuklorı lddlu 
edemiyordu. Dolayısıyla da bu ah il, elde ettiği ürünün 
daha büyük bir kısmına el konulm sına imkôrı veren bir 

duruma, yarıcı durumuna düşüyord 

Savaş tutsaklarına gelince, s vaş yağmasının veya 
çapulların bir parçası sayılan bu insanlar malikône top
raklarına yerleştiriliyordu ve bunda önceki kategoride bu

lunanlarla aynı statüye sahib old klan görülüyordu. Ni
hayet ekiciler arasında bazen de sir pazarından alınmış 
kölelere rastlanır. «Zikr olan üç ne er kimesne vakfın alın
mış kullarıdır.» (565) Ama bu sey k görülen bir olaydır. 
Çünkü köle fiyatları hayli yüksek olduğundan, bu çeşit 
kullanım pek körlı olmaz. 

Gerekli işgücünün sağlanmasındaki bu çeşitli yollar, 
iki ayrı mülkiyet biçiminin niteliği i �;izebilir. Devlet ken
di haslarını iskôn etmek için sürgü leri örgütleyecek güce 
ve araçlara sahipken, çapulla yaş ycın gazilerin ellerind/3 
köy bile kuracak ·kadar ço'k sayıd savaş tutsağı vardı. 
«Kulluk şeklinde tesis edilmiş kö lerin voktile bizim zan 
ve tesbit edeblldlğimizden cok d ha fazla olması lôzım 
gelmektedir. ( ... ) Edirne civorınd eski bey ve paşalara 
ait birçok vakıf köylerin doğrud n doğruya kulluk şek

linde tesis edilmiş veya bilahare ullmla doldurulmuş ol
duğunu gösteren pek çok alamet! r vurdır. ( ... ) Plevne ka
sabası civarında Mihal oğullarına alt mülk topraklar ara
sında bulunan bir hôli pınar başı, Hersek'te sancak beyi 
olan sahiplerinin hudut boylarınd v,optıkları fütuhat ne-

(565) Zikreden: BARKAN Ö.L. «Osma lı İmparatorluğunda Top-
rak İşçiliğinin Organizasyon killeri•, -İktisat Fakültesi

Mecmuası• cilt 1. İstanbul 1'140
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ticesinde elde ettikleri esirlerle bir köy haline sokulmuş

tur.» (566) 

Geliş yeri ve sağlanış yolu ne olursa olsun dışardan 
getirilmiş bütün bu işgücü. kütük defterlerinde kul (köle) 

adıyla geçer. «Ortakçı, idaresinden veya toprak sahibi hu
susi şahıstan aldığı tohumu. ekseriya işletme sermayesi 
de toprak sahibine ait olmak üzere. eken bicen ve mah
sulden tohum ve öşür çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
kısmı vakıf idaresile veya toprak sahibi hususi şahısla or
taklaşa veya lklli birli. iklll üçlü şekilde paylaşan bir top
rak işçisidir. ( ... ) Ortakçı kullar hakiki kölelikle hür köy
lülük arasında mutavassıt bir mertebe teşkil eden hususi 
bir içtimai kategori teşkil etmişlerdir.» (567) 

«Mezkur haslarda olan ortakçı kulların ve haricden 

gelüb hassa côriye olmak ile ortak hizmetine duhul iden
lerün kadimden tohumları birer müd buğdayla bucugar 
müd(*) arpa, bucugar müd'olef imiş ki ziraat idülüb hası
lından tohumu mezkur ihraç olunduktan sonra ma'dasının 
nisfl has lcün zabdolunup nısfı oharını ortakçı mutassar
rıf imiş.» (568) «Bunlardan gayrı ortakçı olanlar hilafi cin
si tohumu mezkur hububattan her ne ziraat iderlerse ken
dülerin olub has lçün hemen öşürleri alına.» (569) «Aynı 
şekilde evlilik harcı, fıçı sayısı üzerinden şıra vergisi cü
rüm akçesi ödeyeceklerdir. ( ... ) Kanunla belirtilen 2 müd-

(566) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçili
ğinin ... •

C:,ırıı IIAlll{AN tı.ı.. -0:,ııuııılı lıııpıınıl.oı lııı:ıııııılıı Tııpnılı l,,,;I 
liğinin ... • 

15681 İstanbul Hasları Kanunu 1498, madde ı. Zikreden, BAR
I{ AN Ö.1,. «Oııınunlı lmpııratorluğundu ... • cilt 1 «Kanun
lar» 

(569) İstanbul Hasları Kanunu 1498, madde 2. Zikı·eden: BARKAN
Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I «Kanunlar•

(*) ı müd: 513.12 kg. 
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lük tohumu ektikten sonra. ortak ılar istedikleri işi yap
mnktn serbesttir.» (570) «Ve orto cıyo ( ... ) cifti ve tohu
mu ve sair alatı harsı beylikten vi ilüb sonra eğer öküzü 
eğer gayrı esbabı zayi' olsa ke üye akturup beylikten 
nesne vlrllmemek kanunmuş.» (571 

Ortakçılar aynı zamanda. Rom 'da ve Batı'da köleler
le köle soyundan gelenlere uygul nan hükümleri andıran 
hükümlere tabidir. Kölelerle ve o kçı kadınlarla evlenen 
reaya kendi statüsünü kaybeder, karısının statüsüne ge
çer. Çocukları da ıbu hükme tabldl . Köle ya da ortakçı er
keğe gelince. ,kendi statüsünün d şında biriyle evlenmesi 
yasaktır (572). Feodal Batı sertle inin reayadan çok or
takçılara yakın oldukları görülüyo . Aynı Osmanlı malika
nesinin klasik feodal malikôneyle çok yakın bir statüye 
sahip olması gibi. 

Toprağa yerleşen akçı haline geldiğine 
hiç şüphe yok. Bunun gibi ortakçı ar da zamanla reayayla 
kaynaştılar. Öyle ki. on altıncı y ·zyıldan sonraki metin
lerde artık bunların adına rastlan az. Ortakçılıkla reaya
lık arasında zorunlu aşamalar ol rak görünmeseler bile, 
bazı geçiş aşamaları vardır. «Elli iİer» öşürün yüzde el
llslnl mülk sahibine vermek şar ıyla, yapacakları tarımı 
seçmekte serbesttirler (573). «Ke imciler», tersine her yıl 
sabit bir ürün miktarını vermek z undadır; sürecin kısme
te bağlı niteliğine rağmen, bu onl ra daha büyük bir ser-

(570) BELDICEANU N. «Les actes des pr�mfers ... •
(571) İstanbul Hasları Kanunu 1498, madde il, Zikreden: BAR

KAN Ö.L. •Osmanlı Jmpt\rator uğunda ... • dit I •Kanun
lar•

(572) BARKAN Ö.L. «Türkiye'de Serv j var mı idf?•, «Belleten»
cilt XX, Ankara 1956.

(573) BARKAN Ö.L. •Osmanlı fmp Toprak İşçl-
llğlnin.. ...

· · 
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bestlik getirir. Buradan reaya statüsüne geçmek güç bir
şey değildir (574). 

Ekici «kullar» ın yanı sıra, padişahlık haslarının bir 
de padişahlık sürülerini gütmekle görevli çoban ve sığırt
maçlan. padişahlık bağlarını bakmakla görevli bağcıları 
vardır. Bunlar kullara ait köylerde otururlar (575). 

TOPRAK GELiRLERİ VE 

BUNLARIN BÖLÜŞÜMÜ 

1 - TOPLAM GELiRLER 

Toprağın çeşit.il tasarruf ·biçimlerinin bu tablosu, bu 
biçimlerin her birinin önemini değerlendirmemize imkôn 
veren bilgilerle tamamlanmadıkça, Osmanlı lmparatorlu
ğu'nda egemen olan mülkiyet biçimi üzerine geçerli bir 
fikir vermekten uzak olacaktır. Fakat elimizde bulunan ve 
birbirine pek uygunlu'!< göstermediği bir geırcek olan ra
kamlar, ancak topluca bir fikir edinmemize yarayacaktır. 

Yanda görülen 1527 - 1528 yılının bütçosl (576), yani 
bu mali yıl içindeki gelirler ve harcamalar tablosu bize 
gelirler tutarını, toprak tasarruf biçimlerinden oluşan bü
yük kategorilere ve eyalet kümelerine göm vermektedir. 

Bu tabloya göre Devlet yani padişah, bir anonim şir
ketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip bir hissedar 
gibi gelirlerin, yani imparatorluğun toprak rnntının ortala
ma yüzde 51'ine sahiptir. Bu yüzden, Anadolu beyliklerin
den ·kazanılan topraklarda asgari hadde düşer. Küçüklü 
büyüklü bütün tımarların bu gelirdeki ortalama payı % 35, 

15741 BARKAN Ö.1 .. •Osnıunlı İmııunı.l.cırluğuııdu. Tcıprulı İı;çill
ğinin ... • 

(5751 BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda. Toprak İşçili
ğinin ... • 

(576) Yayınlayan: BARKAN Ö.L. «H. 933-934 CM. 1527 - 1528)
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kale tımarlarınınki de katılırsa % 37'dir. özel mülklere ge
lince toplam gelirdeki ortalama payı % 12'dlr; en büyük 
yüzdeye Orta ve Doğu Anadolu eyaletlerinde erişilir. De
mek ki Devlet doğrudan doğruya mülkiyet sahibi ve çıp
lak mülkiyet sahibi olarak toprakların % 88'ine sahiptir. 
Bu rakam, Osmanlı lmparatorluğu'nda Devlet mülkiyetinin · 
önemini itiraza yer bırakmayacak biçimde ifade eder. 

Aynı tablo bize tımar sahiplerinin toplam sayısı ola• 
rok 37,741 rakamını verir ki, bu da «as·kerl» sınırın bütün 
mevcudu demek olur. Aynı çağda imparatorluğun nüfusu 
11 milyondur (577). Öyleyse yönetici sınıfın bu kesimi, 
toplam nüfusunun ancak % 0,34'ünü temsil eder (578). 

Bu belge bize. tımarların bütünü hakkında ayrıntılı bil
gi edinmek irnkônını vermez. Bu bilgi için daha geç za
manlardaki metinlere baş vurmak zorundayız. On sekizin
ci yüzyıl başlarında zeamet ve tımarların toplam sayısı

29.588'dir (579). imparatorluğa 1528'de henüz katılmamış 
olan Kıbrıs ve Adalar'dakl tımarları bundan çıkarırsak 
26.241 rakamını elde ederiz. Buna bir de yüksek devlet 
görevlilerine Qlt 140 kadar hası ekliyebllirlz. Elde ettiği
miz sonuç, ortak mülkiyet� pağlı toprakları da göz önüne 
aldığımızda ve araya giren Ôüyü'k çalkalanmalara rat,men, 

l577) BARKAN Ö.L. •Les recensements de la population ..... 

(578) Reayayla sipahiler arasında yer alan ara kategorilerin mik
tan hakkında edindiğimiz bilgiler birbirinden çok farklıdır.
• Ve Rum İli eyaletlerinde yirmi bin defterlü akıncı ve kırk
bin yürükan ve müselliman var idi.• KOÇİ BEY zikreden:
REFİK AHMET •Anadoluda Türk Aşiretleri• Bu rakam
lnr, onymllncl yii:ı.yıl cırl.ulurındu yaşamış olan Koçl Bey'ln
incelediği çağa, yani onaltıncı yüzyıla ait olmalıdır. «Anl:\
dolu eyaletinde 2588 ve Rumeli eyaletinde 2S57 derbentçi
hanesi vardır.• BARKAN Ö.L. «Bir İskı\n ve Kolonizas
yon ..... 

(579) Bu ve bunun ardından gelecek rakamlar için bk. A YNl ALİ
EFENDİ -Kanunname-!.. ...
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1528'dekl 37.741 kişilik tımar s:�J I sayısıyla ·karşılaştır
maya hayli elverişlidir. 26.381 sayıt ·kendi içinde şöylece 
bölünür: 23.240 kadar tımar. 3.00 zeamet ve 140 has. 
Bıırda da, az sayıda bir imtiyazlı ar topluluğu tımarlılar 
kllleslne egemendir. Anıu bu tark ılıklar mı1I. gtSllr dü:.ı:tj• 
yinde su yüzüne çıkar. 

il - PARA SiSTEMi VE FiYATLA 

Daha önce vergi rejimi bölümü de de gördüğümüz gi
bi, servetler dolaşımda hem para, hem mal olarak bulu
nur. Oysa o çağlardaki resmi bel eler gelirleri hep nakdi 
olarak ülkenin yürürlükteki para ı olan akçeyle ifade 
eder. Akçe gümüşten yapılan bir paradr; ilk Orhan Bey 
zamanında (1326 -1356), 1,186 gr m gümüş olarak basıl
mıştır. Akçenin gümüş ağırlığı so rakl yıllarda şöyle b!r 
düşme göstermiştir: 

1356 -1389 
1389 -1402 
1402 -1423 
1423 - 1451 
1451 -1452 
1460 -1461 
1470 - 1471 
1475-1476 
1/JA1 - 1/JA:> 
1482 -1512 
1512 - 1520 
1520-1566 

1, 1 

1,10 
1.12 gr. 
1,09Q gr. 
1,052 gr. 
0,95 
0,85 

0,85 

" 

" 

" 

,, 
,, 

,, 

,, 

" (580) 

(580) Bu liste BELDICEANU N. •Les actes des premiers ... • ve
BELİN M. «Essaiı:ı sur l'histolre conomique de la Turquie
d'apres les ecrivains origlnaux• (Sorunu Asıl Kaynağında
İncolemlş Yazarlara Göre Tlir yo'nln Ekonomik Tarihi 
Üzerine Deneme 1, l'uris 1009, es l'lerindeıı edinilen bilgile
re göre düzenlenmiştir.
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Akçeden küçük, para birimi, bakırdan yapılma man
gırdır. 1 akçe 3,207 gr. bakır gelen 4 mangırla, ya da 1,069 
gr. gelen 8 mangırla eş değerdedir (581). Ama resmi kayıt
larda bu para birimine hiç bir zaman rastlanmaz. 

Altın paralar on beşinci yüzyılda ortaya çıkar; bunlar 
Venedlklilerin o çağdaki duka altınına göre basılan flori
lerdir. 1456'da 1 floride 3,57 gr. altın vardır (582). Florinin 
akçe olarak değerine gelince yıllara göre şöyledir: 
1452 1 Flori: 40 akçe 100 akçe: 8.925 gr. altın 
1477 1 Flori: 45 akçe 
1479 1 Flori: 45,5 akçe 
1488 1 Flori: 49 a,kçe 
1500 1 Flori: 53 akçe 
1510 1 Flori: 54 akçe 
1521 1 · Flori: 55 akçe 
1528 1 Flori: 55 akçe 
1561 1 Flori: 50 akçe 
1574 1 Flori: 60 akçe 100 akçe: 5.950 gr. altın (583) 

Amo okcenln oltın vo oiimiir,ı olomk clııöorl. oon;:ok 
değerini göstermeğe yetmez. Yandaki tabloda görülen 
satın alma gücünü, lstanbul'un alınışını izleyen yüzyıl için
de, lmparatorlu�un çeşitli bölgelerinde çeşitli maddelerin 
fiyatlarını gösteren yönetmelik ve kayıtlardan bulup çı
karmaya çalışmak gerekir. 

(58U Bakır sikkelerin todavülüylo ilgili til;!ük (1477--78). BEI.
DJCEANU N. «Les actes des premiers ... • 

(582) Altın ve flori basımıyla ilgili tüzük. BELDICEANU N. «Les
actes des premiers ... •

(583) Bu liste BELDICEANU N. «Les actes des premiers ... • ve
BELDICEANU N. «l.a erise monetaire ottomane au XVI eme
et son influnce sur les principautes roumaines» (Onaltıncı
yüzyılda Osmanlılarda Para Buhranı ve bu Buhranın Ro
men Beylikleri Üzerinde Etkisil eserlerinden edinilen bilgi
lere göre düzenlenmiştir.
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BiR AKCENIN ALIM GÜCÜ (On beşinci yüzyılın ikinci yarısı • on altıncı yüzyılın ilk ycnsı) TABLO il 

B•Cda7 Buğ,12.y E�.;mek Pirinç Arpa şıra Yumu., ı:t sıı: ToN!yag P•)'lllr Yot,ırt Z,yt!ıı Bal 
-Yet' TU11l Kg, uıuKg. Kı. Kg. Kg. ı.c. ta tane Kg. Lt. Kg. Kg. Kg. Kf. Lt. 

QellbQl,: ı.ııe lı□ı 4.Z"l3 l,!?82 - - 5,� - - - - 0,200 - - - -
JildlrD• 14511 lı□, 5,128 - - - - - - - - - -- - -- -
lataııbd 1'13 l<□ı - - - - - - ' - - - - � - -
Fllllıo HTS ı,■, - - - 5,808 - - - - - - - - - -
Kayser; 1487 lı□ı ,.213 - - - - - - - - - - - - -

htanbU: 1488 ll□ı - - 2.·!il9 0,811() - - 9 
1.� 

2.�:ı

o.;os 1 1.254 
- �.l�:! 1.411 l.¼-5 i 0,3" 

lıe, 2,303 -
. u�s 8,'.i52 _0,217 Edirne 1489 l,!174 - - ı.o:s - - - (),::.-r: i 0.329 

tıwıtnı.' 1480 ,,., 1,:?8:ı - - 1.518 -ı,z:ıs 
- - - -

Ull - - - 1- " 

- ıoırı l <t>> O,TIIO 
ı.ıaaıııı. - 1,069 - - - - - .ı.iöo - - - - - -

.. 

BUrıa ııoz lı►ı - 2,245 - - -- 0,835 
0,1182 usa "'-'?!" - 10 0�5 1,9::S 0,160 ı.::ı.:ı ' .. -

GellLol< 1'11 loı - - - - 1,000 - - - - - - - - i -

- 151& 111-l 4.::76 - - - b.♦ll ı.no - - - - - - - -
lotJA 1525 1 (X) 

1.297 - - - - J.050 - - . - - - - - 1-
Berkot;:ı. 1525 1 (X) 

4,89'1 - - - - 1110 - - - - - - - -
1 ı+ı - - .;.•·· .!:' 1Konya T MU "' - - - - .... - - - - -

Çemitlı!:•k lk1 lı*, :1,912 - - - ,.:74 - - - - - - - - -



TABLODAKİ BİLGİLER AŞAĞIDAKİ ESERLERDEN 
DERLENMİŞTİR 

<O> BELDİCEANU N. 0Les actes des premiers sultans
conservees dans les manuscrits turcs de la Bibliothe
que Nationale de Paris IParis Ulusal Kitııplığmda
Saklanan Elyazmalarda İlk Osmanlı Sultanlarına Ait
Belgeler) Paris 1960

< ■) GÖKBİLGIN T. -XV ve XVI ncı Asırlarda Edirne ve
Paşa Livası. Vakıflar Mülkler ve Mukataalar» İstan
bul 1952 

<e> BARKAN Ö.L. «Edirne ve Civarındaki Bazı İmaret
Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançoları•, •Belgeler•
CUt I Sayı 2, 1064

BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda }maret
Tesislerinin Kuruluş ve İşleyiş Tarzına Ait Araştır
malar•, •İktisat Fakültesi Mecmuası cilt XXllf, İs
tanbul 1962-63.

( C> ) MANTRAN R. «Reglements fiscaux ottomans. La po
lice des marches d'İstanbul au debut du XVI eme 
ııiı'wlo IC l11111nıılı l\lnll Tilıill•h•ı·t. C luııllıııı ı \'ilı.pl 
başlarmda İıııtunbul Pu:ıı:arlarındu 111.:lbat Gücü), 
«Les cahiers de Tunlsie• cilt I sayı 4, 1956 

<►·) IIAltK/\N Ö.L. •XV lııcl Aımıı 8oııuııdu Uu:ı:ı liüyük
Şehirloı·do E!iYU ve Yiyocok flyuUarının Taspit vo 
Teftiş Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar», •Tarih 
•vesikaları• cilt I sayı 5 İstanbul 1942

C-ı-> Kımunm\mo•-1 Vilı\yet-i Bosna 1516. Zikreden: BAR
KAN Ö.L. •Üsıııunlı İmpuı-atoı-Jugundtı ... • cilt 1 •Ka
nunlar• 

C X) Sofya Kanunu 1525. BARKAN Ö.L. «Osmanlı impa
ratorluğunda ... • cilt 1 •Kanunlar• 

C +) BELDICEANU N. «Recherches sur la province de 
Quaraman au XVI e siecle• (Onaltıncı Yüzyılda Ka
raman VilAyeti Üzerine Araştırmaları Leiden 1968 

{*) Çemişlı:ezek Livası Kanunu 1541, madde 15. Zikreden: 
BARKAN Ö.L. •Osmanlı İmparatorluğunda ... • cilt I 
«Kanunlar. 



Paranın değerinin düşmesine, eşitli bölgeler. ve çe
şitli tarihler arasında kaldırılan ü ün miktarındaki istik· 

rarsızlık yüzünden bozan çok öne il fiyat farkları görül
mesine rağmen, ele aldığımız döne in bütününe yapaca
ğımız bir uygulamayla ortalama fly tları elde edebiliriz: 

Bir akçenin eş değeri : 5 buğday 

1 buğday unu 
2, ekme·i< 

6 arpa 
.1, şıra 
1 toyun eti 

10 yumurta 
2 süt 
o, tereyağ 
o. µuyıılı

1, yoğurt 

1 zeytin 

0,3 bal 

Bu besin maddelerine çok s malları 
da ekleyebiliriz : 

Bir çift deri çizme 2 akçe 
Bir çift papuç -20

,, 

Bir kattan -50
,, 

Ham yün 1,282 kg. 1 ,, 
(584) 

Pamuk 0.428 kg. 1
,, 

(585) 

Bir at 400 
,, 

(SiM> MANTRAN R. «Reglements fisc ux ... • 
(585) Kanunname-1 Livıi-1 Karesi 1576, madde ı. Zikreden: BAR

KAN Ö.L. «Osmanlı imparator} tunda..... cilt J •Kanun

lar• 
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Bir oşek 100 
Bir koyun 22 » 

Bir inek 125 ,, 

Bir çift öküz 350 ,, 

Edirne'de bir ev 5.000-8 000 ,, 

Edirne'de bir dükkôn 4.000 
,, (586) 

lstanbul'da bir kasap 
dükkanının aylık ·kirası 76,5 ,, (587) 

Buna bazı ücretleri de ekleyerek listeleri tamamlaya-

Rumeli gümüş madenleri 
Rumeli gümüş madenleri 

inşaat işçileri 

4 akçe gündelik 
20 akçe haftalık 

(on beşinci yüz 
yılın ikinci ya
rısı) (588) 

8 ilô 12 akçe gündelik 

(on altıncı yüz
yılın ortaları) 
(589) 

Büyük kısmı kendi kendine yeterli bir mal ekonomisi
ne dayanan kır kesimiyle ayni ödemelerin ekonomik acı
dan incelenmesinde bütün bu bilgiler nispi bir değere sa
hiptir. Ne var ki, Devlet kayıtlarından çıkarılan elimizdeki 

{586) BARKAN Ö.L. «Edirne'deki askeri ... • 
{587) BARKAN Ö.L. •Ayasofya camii ve Eyüp Türbesinin 1489 

- 1491 Yıllarına Ait Muhasebe Bilaı:ıçolan•, «İktisat Fa
kültesi Mecmuası» cilt XXllI İstanbul 1962-1963

{588) BELDICEANU N. «Les actes des premiors ... • 
WUUl UAHKAN Ö.L. �Tüı·k Yupı Mul:ı:tımesi Tarihi Jı,:in Kaynak

lar», •İktisat FaküHesi Mecmuası• cilt XVII, İstanbul 
1955-56. 
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bilgilerin tümü hep para değerleri le ifade edildiği için, 
bu para birimlerini kafamızda da a somut bir biçimde 
canlandırabilmemiz yararlı olur:,,,_wi {.\ 

111 - REAYANIN GELiRLERi - : 

Reayanın gelirlerini değerlend rmek ıçın, her eyalet 
başına tutulan ve sipahinin her kö den ya da köyde ken
dine ait olan paydan aldığı vergi tu arı gibi, ilgili hane sa
yısını do belirten defterlerden yor rl<lnılır. 1431 'de Arva
nid (Arnavutluk) Sancağı için düzen erımiş olan ve 1954'de 
yayımlanan defter (590) önemli old ğu kadar kolayca an
laşılabilir bir kaynak niteliğindedir,. 

Bu defterde sipahiye ait geliri r sütunu, metinde ok
ul l,ullı 11lı ııudllu,;u, ı,;111 ı uuu ılııduıı v hıırııı uldoıııııiı) olun 
öşürden meydana gelmektedir. Biri ci vergi sabit ve mik
tarı belli olduğuna göre (tam çift içln 25 akçe, bennôk 
başına 9 akçe, bive ve mücerred şına 6 akçe), geriye 
kalan da öşür, yani söz konusu du umda elde edilen ürq
nün sekizde biridir. Bu yolla hem ide edilen ürünü, hem 
de hane başına net geliri hesapla abillriz. (Bk. Tablo 111) 

Brüt gelir, vergiler düşmeden ncekl yıllık toplam ge-
liri içine alır ve kile olarak verilml tir (1 kile: 25,640 kg). 
Buradan çift başına ortalama bir y · zölçümüne varabilmek 
için toprağın verimini saptamağa ç lışmak gerekirdi. Gü
nümüz Anadolu'sunun altı iline (A karo. Niğde, Isparta, 
Adana. Erzurum, Sivas) bağlı köy erin tümünde yapılan 
ortalama hesapları (591) ar başın 135 kg:lık bir verim 

· g_östermektedir. Henüz makineleşm nln girmediği ve güb-

1590) İNALCIK H. •Suret-i Defter-i. .. •
1591) Köy İşleri Bakanlığı Köy Envan rleri İncelemeleri. Ada

na, Ankara, Erzurum, İsparta Ni de, Sivas ciltleri, Ankara 
1963-1969. 
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TABLO 111 

ARVANİD SANCAĞINDAKİ AYRI AYRI SİPAHiLERE AİT 
KÖYLERDE OCAK BAŞINA DÜŞEN GELİR TABLOSU(") 

f: �:w- � � GI D 
e cı c., l:ı .. 't:"_ D D 

<O 111 öo co o .lıC -
� m:ı :::, Si cıı > 

- Si � ... cıı .!! ill 
a> o 

c e
,_ 0 ı:ı ı::, = � e- 1/) .. 
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1! 
O 
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'i 15 °' ""Zi il ö ö 
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cıı 

.�Jt .ı::Jt ,:s Jt a> •Ol 
� ... "0 •oı - •oı - I> C 1D :s 0 .5 ııı :s ııı .lıC o ·� ::,, 

- o ,8 .E, C J:I oo ze z� :ı: � iii 1/) .e O-
ı:ı- ıı::-

1. 2. 3. 4. 5. :ı: 6. 7. 8. 9. 10.

56 18 4157 612 3547 59,6 14 11,9 39,4 394 
53 8 5217 525 4692 79,8 19 15,9 53,1 531 
36 5 2882 354 2528 65,1 16 13,0 43,1 431 
35 2 2420 327 2093 56,8 14 11.4 37.4 374 
12 2 695 120 575 39.2 10 7.8 25,6 256 
30 6 1922 306 1616 44,0 11 8.8 28,8 288 
3 6 145 21 118 32,4 8 6.5 20,9 209 

11 1 515 105 410 30,7 8 6,1 19,9 199 
12 3 811 126 685 46,6 12 9,3 30,6 306 
26 3 1544 252 1292 40,7 10 8,1 26,6 266 
11 2 598 111 487 36.3 9 7,3 23,6 236 
32 4 2260 312 1948 49,6 12 9.9 32,6 326 
17 2 1005 165 840 40.4 10 8,1 26,3 263 
19 4 1139 195 944 40,6 10 8.1 26,3 263 
31 5 1823 309 514 40,0 10 8,0 26,1 261 
15 1 1428 141 1287 70,9 18 14.2 46,9 469 
25 2 1500 237 1263 41,3 10 8,3 26,9 269 
40 1 2656 366 2300 46,9 12 9.4 30,7 307 

Hono Başına 47,8 12 31.4 314 Ortalamalar 

(•) 

Uu talılo H. İNALC(K'ın 1954'dc Allkıtra'dıı basılan Suret.! Defler.! Saa. 
r.ak.l Arvanld lılmli kitabına göre düzı:nhmm:uur. 



re kullanımının yetersiz olduğu yer erde bu verim, ar ba
şına ortalama 100 kg'a kadar düş ektedir. Öte yandan, 
bu illerde kullanılan ortalama tohu miktarı ar başına 20 
kg'dır. Yani Osmanlı yönetmelikler nde (592) ileri sürüle,, 
miktara (çift başına, yani aşağı y karı 100 ar için 2052 
kg) eşittir. Bu da bizi. herhalde fa la •bir yanlışa düşmek
sizin o çağda ar başına 100 kg'lık aşağı yukarı 4 kile) bir 
ürünü ve bire beşlik bir verimi v rsaymağa götürür. Ye
dinci sütundan elde edilen sonucl r bize, hane başına sa
hip olunan ortalama toprağın, bir ittin (ortalama evsafta 
bir toprak için 100 ar) hatta yarı çiftin alanına erişmek
ten çok uzak olduğunu gösterir. Bundan da, on beşinci 
yüzyıl ortalarında imparatorluğun bu bölgesindeki ortala
ma köylünün daha çok bennôk k tegorisinde olduğu so
nucu çıkar (Bu yüzden çift resmi ana başına 9 akçe ta
banı üzerinden hesaplanmıştır). B köylünün toprağı nor
mal bir çiftin onda birine ya. varı 

Nihayet, ocak başına net geliri bulmak için brüt ge
lirden çift resmi, öşıür gibi ertesi yıla ister istemez ayrıl
ması gereken tohumluğu da dü ek gerekir. Bu yolla el
de edilen sonuç, buğday miktarı ('kile) ve a·kçe olarak (o 
çağda 1 kile buğday: 10 akçe) ve 10. sütunlarda gös
terilmiştir. 

Tablodan çıkan hane başın 31.4 kile buğdaylık or
tulumo gellr, kişi başına (1 hano: 5 kişi) günde 0.440 kg 
buğday demeye gelir ki, bu do sgari beslenmeyle atba
şı bir durum olur. 

Aynı şekilde on beşinci yüzy sonlarında (1479 - 1480) 
Bulgaristan'da·ki bazı köyler ha kında elimizde bulunan 

C592l Karaman Vilayeti Kanunnarn 1528, madde 3. Zikreden: 

BARKAN Ö.L. «Osmanlı lmp torluğunda ... • cilt I •Ka
nunlar• 
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rakamlar (593), aynı işleme tabi tutulduğunda benzeri so
nuçlar verir. Dokuz köyde, hane başına buğday miktarıyla 
ifade edilen ortalama üretim 77,9 kil,�dir; bu da, çift resmi 
öşür ve gelecek yılın tohumluğu çıkarıldıktan sonra 51,8 
kile •buğday ya da bütün on beşinci yüzyıl boyunca buğ
day fiyatının hemen aynı kaldığı bilindiğine göre, 518 ak
çelik bir net gelir eder. O zaman ortalama çift, toprağın 
tamamının ya da nadas ve münavobeli ekim dolayısıyla 
üçte birinin kullanılmasına göre, 19 arla 57 ar arasında 
değişiyor olmalıdır. 

On altıncı yüzyıl başında Karaman eyaleti köylüsü iş
ledit]i çiftinden yaklaşık olarak 655 cıkçe değerinde 93,545 
kile buğday kaldırır (594), öyleyse 60,5 kile buğday ya da 
'1:?� nkco not oolirn snhiplir. Aynı cuödo hir tom çiftlik

sahibi reayan111 brüt geliri 900 akçe kadardır. bunun 165 
akçesi sipahiye olan vergi borcuna !Jider (595). 

Nihayet, gene on altıncı yüzyıl başında Trabzon eya
letinde, bir sipahinin rea.yası 609 a <çelik brüt gelire sa
hiptir; bu miktardan vergiler ve gelecek yılın tohumluğu 
düştükten sonra 400 akçe kadar kalır (596). 

Öyleyse yararlanılan bilgilerde görülen farklılıklara 
rağmen. tüketilebilen gelir_ olarak hane başına yıda 300 
ile 500 akçe ya da kişi başına günde 0.440 ile 0,725 kg 
buğday arasında değişen karşılaştıı·malı bir rakam elde 
ederiz. Gelir kaynaklarının bu düzeııinde. nakdi olarak 
ödenecek bazı vergi yükümlülükleri ve bazı malların mü-

(593) MUT AFCIEV A V.P. «De l'exploitatf.:ın feodale dans les ter
res de population bulgare» (Bulgar Ahalinin Oturduğu Top
raklarda Feodal Sömürme), «Etudes Historiques» Sofya
1960.

(594) BELDICEANU N. «Recherches sur )Q. province ... » 

(595} BELDICEANU N. •Recherches sur la province ... ..
(596) GÖKBİLGİN T .• xvı. Yüzyıl Başlarında Trabzon Livası ve

Doğu Karadeniz Bölgesi. «Belleten• cilt XXVI, Ankara 1Q62
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badele zorunluluğu olmadıkça, tic r�te yönelebilir bir ge
lirden söz etmek güçtür. Ancak, p zarın ona kesimi sipa
hinin hizmetinde bulunmak şmtıyl çok zayıf bir ticaret
leşme söz konusudur. 

Yukarıda hesap edip çıkordı!j mız sonuçlar ne vesi
leye bağlı vergileri (evlilik harclcı ı. cürüm akçeleri), ne 
doğrudan doğruya Devlet tarafın an toplanan vergileri, 
yani gayrımüsllmlerden alınan clz·yeyl, ne de kısa süredd 
olağanüstü vergi niteliğini kaybedi olağan bir vergiye dö
nüşen avarizi içerir. 

Anadolu ahalisinin % B'ini, Rtı eli ahalisinin % 75'ini 
ilgilendiren cizye, on altıncı yüzyıl aşlarında (1520 - 1530) 
(597) merkezi idarenin gönderdiği tahsildara, yılda hane
başına 50 akçe civarında (598) ö enmek zorundaydı. Bu
da, halkın bu kategorisinin net g lirini hane başına yılda
250 ilô 450 akçeye ya da kişi ba. ma günde 0,370 - 0,655
kg buğdaya düşürür.

On altıncı yüzyıl başlarında o taya çıkmaya başlayan 
avarize gelince, reayanın sırtına a ır bir nakdi vergi yükü 
ekleyerek ve sipahinin eline geçen rantın gitgide daha bü-

. yük bir kısmını Devlet hazinesin aktararak vergi siste
mi kadar gelirlerin yönetici sınıf üteleri arasında bölüşül
me düzenini de altüst edecektir. A o bizim konumuz olan 
çağda hmıe başına yaklaşık olarak 20 akçe tutan avoriz, 
diğerlerinden farksız. ciddi sonu lan olmayan bir veroi
dir. Ama yüzyılın sonunda 120 ok eye yükselince bu cid
di sonuçlar belirmeye başlayacoJ< ır. · 

Ekici reoyayla yakınlık göste en ya da reaya statü
süyle sipahi statüsü arasında kalan diğer kategoriler hak
kında elimizdeki bilgiler daha da zdır. 

ôşürü ödecUkten sonra, elle inde kalan ürünü mülk 

15971 BARKAN Ö.L. «Les recensemen s de la population ... • 
15981 BARKAN ô.L. «Ayasofya Camii ve Eyüp Türbesinin ... » 
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sahibiyle bölüşmek zorunda olan ortakçılar şüphesiz da
ha düşük bir gelire sahip olmalılar. Ama on altıncı yüzyıl 
başlarında bütün Anadolu'da ortakçıların sayısı topu to
pu 3 bin (faal nüfusun % 0,5'i) (599). Rumeli'de ise 6021'di 
(faal nüfusun % 2'si) (600) ve yüzyıl sonunda bunlar hep
ten yok olacaktır. 

Bir de ister belli bir zaman icin ister sürekli olsun, 

doğrudan doğruya Devlet'e iş görme·k zorunda olan reaya 
vardı ki, bunlar çok kere tamamen ya da kısmen ücretli 
işçilere dönüşecektir. Belli dönemlerde Devlet tarafından 
bayındırlık işlerinde çalıştırılan işçilerle. maden ve tuz 
ocaklarında sürekli olarak çalışan işçilerin durumu buy
du. 

Tııı: lt,ıı,;lloı 1ı ılı ı fü:roll iiı ollııı ii�oı lııdoıı ütloı ılyoulıı vo 
brüt üretim değerinin % 6,6'sı tutuyordu (601). Tuzun fiya
tını ise, 1200 dirhemi (3,846 kg) 1 akçe (602) olarak bili
yoruz ama, bir işçiye düşen üretim miktarı hakkında ve
rilere sahip değiliz. Aynı zamanda ekici olan bu tür reaya 
üstelik tuzcu sıfatıyla bazı vergilerden de bağışıktı. «Haka
na mahsus defterlerde tuzcu olarak belirtilen kimseler de
vamJı olarak vazifeye bağlanmış oluyorlar, devlet tuzlala
rında temin ettikleri için mukobllinde devlete ödemekle 
mükellef bulunduıkları .bir kısım vergilerden devamlı şekil
de muaf kılmıyorlardı. Tuzcular umumiyetle örfi tekalif va 
bütün avarlz-I divanlyeden muaf ve musellem kılınmışlar
dı. Bunun dışında diğer reayanın ödemekte olduğu bir kı
sım vergilerden de indirimler yapıldığı vaki idi.» (603) 

C599J BARKAN Ö.L. «Türkiye'de servaj ... • 
(6001 BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda Toprak ... • 
(6011 GÜÇER L. «Osmanlı İmparatorluğunda Tuz İnhisarı•, «İk

tisat Fakültesi Mecmuası• Cilt XXIII, İstanbul 1962-63

(6021 BELDICEANU N. «Les actes des premiers ... • 
(603) GÜÇER L. «Osmanlı İmparatorluğunda Tuz ... •



Sırbiston'do Novo Brdo gümüş madenine alt kayıtlar 
sayesinde madende çalışan reayon n iş şortları hakkında 
biraz doho fazla bilgiye sahibiz (6 ). «iş süresi sekiz sa-

·, otti, oma fiili iş yedi saatti; bir saa işçilerin yolda harca
nan zamanı sayılıyordu. Haftalık ç lışmo süresi 5 gündü,
işçiler cumartesi ve pazar günü se esttiler, 15 gün Noel' 
de, onbeş gün Poskotya'do olmak ·· ere yılda iki kere izin 
hakları vardı. On beşinci yüzyılın I inci yarısında bunlara 
ödenen ortalama ücret, gündelik tarak 4 akçe, haftalık 
uluıuk �o ukçeyLII. ı !oruca, uuzı böl eterde ise avarlze de 
tabi değildiler. Bu istisnalar korşılığ madenciler, hane ba
şına flori, hububat üzerinden oldu u kadar maden filizi 
üzerinden de öşr ve ayrıca kol (*) parası ödemek zorun
daydı.» (605) Böylece madencilerin yılda 960 akçe bir ge
lirleri vardı ve tarım olanındaki üret mleri sürdüğü için, bu 
gelir net değildir. Çünkü «maden mzı üzerinden öşr ve 
kal parası» ücretlerden kesilen bir eşit vergi olsa gerek
tir. Avariz bağışıklığı, değeri on altıncı yüzyıl sonunda 
büsbütün ortaya çıkacak olan ön mli bir unsurdur. Ha
raçtan bağışık tutulmaya gelince, araç kelimesi burada 
cizye anlamına kullanılıyor olmalı. zaman sadece cizye 
yerini, Sırp krallıklarından miras ka on ve hane başına yıl
da bir flori (o çağda 45 ilô 55 akcer ödemekten ibaret olan 
«flori» adlı vergiye bırakmış oluy r. Bu do uygulamada 
cizyeyle aynı meblağa gelir. Gene de madenciler daha 
büyük ve daha istikrarlı bir gelir sahip olmakla, diğer 
reayaya oranla üstün ve imtiyazlı ir kategori olarak be
lirir. 

(tı04l BELDJCEANU N. «Les actes des remiers ... • 
(6051 BELDICEANU N. «Les actes des remiers ... • 
c•ı Alaşım halindeki madenden, erite k saf maden (som altın, 

gümüş vbJ elde etme ameliyesi. ( .N.> 
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«Bayındırlık işçileri. emeklerini az çok karşılayan or
talama bir ücretle, Devlet hizmetine, cıdetô seferber edil
mişlerdi. Kamu hizmeti görecek bir binanın veya surların 
yapılacağı her keresinde, De·vletin, işçileri, askeri bir ha
rekôt sözkonusu olduğundaki gibi, seferber etmek hakkı 
ve alışkanlığı vardı. işçilerin başka yere nakli, ücretleri 
ve mulzemenin satın alınmasının gerektirdiği masraflar, 
ek bir mali yükümlülük olarak mükelleflere üleştirilir; ya 
zanaatkôrları seferber edilen lonca camiasından ya da bir 
idari taksimat biriminin bütün ohalisinclen alınırdı. Bir böl
genin veya bütün ülkenin sakinlerine hizmet veya nakit 
olarak vergi salınırdı; bu, örfi veya ola aanüstü denen ver
gidir.» (606) 

Gönül rızasıyla ya da avariz çerçevesi içinde topla
nan bu işçiler, çalıştıkları dönem sırasında ücretli işçi ola
rak kabul edilir. On altıncı yüzyıl ortcılarında lstanbul'da 
Süleymanlye Camil'nin inşaatında çalışan işçilere Ôlt ka
yıtlar, bunların iş şartları hakkında bizi aydınlatır. Böyle
ce onların haftada beş gün, güneşin doğuşundan batışı
na kadar çalıştıklarını ve 8 akçeyle 12 akçe arasında de
ğişen bir gündelik aldıJ<larını öğrenmiş bulunuyoruz. Ama 
işin geçici olduğunu ve emekçinin heır zamanki faaliyet 
alanının uzağında bulunduğunu göz önüne alırsak, bu ra
kamları yıllık gelire dönüştürmek güç olur. Hem genellikle 
mecburi bir seferberlik söz konusu olduğuna göre bu ra
kamlar herhangi bir «emek borsası»nı değil, olsa olsa ls
tanbul gibi büyük bir şehirde bir insanın yaşayabilmesi 
için gerekli olan meblağı yansıtabilir. 

Reayanın çeşitli imtiyazlı kategorileri için hayat şart
larındaki düzelme, Devlet'in olağanüstıi ve hatta kimi za
man olağan vergilerle ilgili olarak bunlura bahşettiği bağı-

C6o6J HAHKAN Ö.L. «L'Organisation du travail...» 
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şıklığın sonucudur. On altıncı yüzyı başlarında Anadolu'
da kütüğe geçmiş 500.139 hanenin 9.105'i, yani tümünün 
% 15,8'i avarizden bağışıktır (607). alnız Bi·ga eyaletinde, 
1519 yılında 4195 haneden 3032'si % 72,2'si) avarize tabi 
ve 1163'ü (% 27,8'i) bundan bağışı tır. Avarrzden bağışık 
haneler şu şekilde bölünmüştür: 

345 hanesi 
284 ,, 

71 

56 ,, 

145 ,, 

207 
,, 

10 
/1 

39 ,, 

vakf-ı selôtine ( ultan vıl'kfı) ait, 
vakf-ı ümeraya ait, 
lıuno I ı.lpulıl.tutl (ı.lpulıl oölu) yu 
da sipahi-! mô ı (açığo ,alınmış 
sipahi), 
hane-I sahibi be at-ı kadim (eski 
'berat sahibi kişlİ r) 
hane-i yürükôn-ı !'llirillva (imtiyazlı 
göçebeler), 
hane-i katrancıy n (katran iş<,isi), 
hahe-I doğancıy n (avcı kuş ye
tiştiricisi), 
hane-i sahibi 

iV '- SİPAHİLERiN GELiRLERi 

Ne var ki. gelirlerde önemli bl değişmenin görülmesi 
ıçın reaya sınıfından sipahi sınıf na geçmemiz gerekir, 
1431'de Arnavutluk'daki Aryurikasrı (bugünkü Argyrokast
ro ya da Ginokastre) sipahilerlnin elirleri aşoğıdaki tab
loda verilmiştir (609). 

--------

tuo·ıı BAltK AN Ü.L. •U.sınunlı İınpıı.rnt ·tuğunda Çiftçi. .. • 
(608) Biga Livası Kanunu 1517, madd 15. Zikreden: BARKAN

Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğunda .. • cilt I «Kanunlar»
l609l İNALCIK H. «Suret-i Defter-i...• 
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Cebelü 

başına 
Hane Mücerred Gelir Cebelü ortalama 

sayısı bive sayısı (Akçe) sayısı gelir 

Sancokibeyl 2303 390 219.675 32 

Dizdar 234 45 19.446 3 6.382 

40 2 2.102 1 2.102 

71 12 4.629 2 2.314 

171 14 12.671 5 2.534 

73 9 4.624 1 4.624 

68 11 4.758 2 2.379 

84 4.929 2 2.464 

159 26 12.Wö 4 3.0/4 

26 1 1.834 1 1.834 

95 12 5.951 3 1.980 

29 1 2.881 2 1.440 

25 6 1.673 1 1.673 

34 1 2.941 2 1.470 

5 17 2.245 2 1.122 

50 3 2.670 1 2.670 

18 1.010 1 1.010 

26 2 2.166 1 2.166 

31 2.887 2 1.443 

28 2 1.960 1 1.960 

34 2 5.972 2 2.986 

30 1 2.586 2 1.293 

45 4 3.135 2 1.592 

34 3 2.468 1 2.468 

40 1 2.797 1 2.797 

26 1 1.964 1 1.964 

28 1.902 1 1.902 

53 3.085 2 1.542 

�o 1.662 1 1.662 
21 1.64!> l.ö4!>

Kadı 80 10 5.614 
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Cebelü 

başına 

Hane Mücerred lir Cebelü ortalama

sayısı bive sayısı kçe) sayısı gelir 

59 1 .976 1 2.976 

2 kişi 51 6 .536 2 1.268 

36 .572 1 2.572 

20 1 .638 1 1.638 

13 1 .061 1 1.061 

21 1 2.085 

27 1 1 1.697 

21 1 1 1.311 

3 kişi 50 2 3 968 

27 1 1 1.901 

19 3 1 1.466 

27 3 1 1.581· 

14 2 1 1.067 

36 .044 1 3.044 

32 3 .836 1 1.836 

35 1 .768 1 . 1.768 

25 1 .566 1 1.566 

23 9 .240 1 1.240 

19 4 .030 1 2.030 

29 5 .244 1 2.244 

26 4 .239 1 2.239 

25 4 .971 1 1.971 

29 1 .006 1 2.006 

18 2 1 1.111 
23 1 1.569 

25 7 1 2.113 

2 kişi 58 11 2 2.226 

26 4 1 2.006 
19 5 1 1.533 

32 3 1 2.036 
29 1 1.400 
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Sancak beyinin hasıyla dizdar ve kadının tımarları 
dışta tutulunca, 64 sipahi toplam 166,397 akçelik 59 tımarı 
bölüşürler; bu da sipahi başına ortalama 2.464 akçelik bir 
gelir eder. Aynı çağda Arnavutluk'un diğer eyaletleri için 
de benzeri rakamlar bulunur (Sopot eyaletinde sipahi ba
şına 2.839 akce. Klisura eyaletinde sipahi başına 1686 ak
ce. Kanına eyaletinde sipahi başına 2.717 akçe) (610). Böy
lece aynı bölgede bir sipahinin geliri, ıbir reayanın g�lirin
den yedi sekiz kat fazladır. Buna karşılık sipahi fiilen her 
yıl tam teçhizatlı olarak askeri seferlere katılmak ve gelir 
kaynaklarının tutarına göre belli sayıda cebelüyü de be
raberinde götürmek zorundadır. Bir cebelünün bakımını 
sağlama yükümlülüğünün tabanı o çağda aşağı yukarı 2 
bin akçeydi. Yani ikfbin akçenin altında bir gelir için si
pahinin kendisi orduya katılır. 2 binden 4 bin akçeye ka
dar yonında bir cebelü, 4 binden 6 bin akçeye kadar iki 
cebelü, vb. götürür. Bu sınırlar, yukarıdaki tablodan da 
karşılaştırabileceğimiz gibi, gerçekte çok katı olmaktan 
uzaktır; oma genellikle uyulan bir ortalama meydana ge
tirirler. Ancak on yedinci yüzyıl başlarında bu taban 5 bin 
akçeye çıkacaktır (611). 

Sipahinin teohizat masraflarıyla yol masraflarını he
saplamak pek kolay değil. B.ir atın 400 akçe (612). bir eğe
rin 100 ilô 120 akçe, bir gem takımının 60 ilô 90 akçe, bir 
kılıcın 100 akçe ve kılıfının da 40 ilô 70 akçe (613) olduğu 
biliniyor. Bu da tam bir teçhizat için toplam olarak 800 
llô 1000 akçe eder. Yani yıllık gelirin yarısı bir savaşçının 
teçhizatına gider. Ama bütün bu malzemenin daha uzun 
ömürlü olduğu açıktır. Yol masrnflarına gelince. bunların 

(610> İNALCIK H. «Suret-i Defter-! ... • 

C611> AYNI ALi EFENDİ -Kanunname-i Ali ... • 
(612) BARKAN Ö.L. «Edime askeri. .. » 

C613l MANTRAN R. «Reglements flscaux ... •
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hesabının toplanma noktasına kadar olan mesafe için ya
pılması gerekir. Çünkü bir araya gali yola düzülmesinden 
sonra, ordunun bakımı yol boyund bulunan köylerdeki 
reayanın sırtına yüklenir. Sipahinin gelirlerine bir de se
ferin kazançlı olması halinde tala dan hissesine düşe
cek payı eklemek gerekir. Üstelik i celediğimiz dönemde 
bu seferler çok kere kazançlı olma taydı. 

Gerçi gelirler silsilesinde reaya ın gelirlerinden sipa
hinin gelirlerine büyük bir sıçrama görülür oma, askeri 
sınıfın çeşitli kademeleri arasındaki esafe rJoha do göze 
batıcıdır. Arvanid sancakbeyinin gel ri 220 bin akçeyi aşar 
(614) [Defterin sancakbeyinin hası rıyla ilgili son sayfa
ları eksiktir]. Bu miktar sıradan bir ipahi gelirinin yüz ka
tıdır. Bunun gibi. Arnavutluk'un ye i eyaletinin subaşıla
rının ortalama gelirleri 36.947 akçe ir. Bu fark on altıncı
yüzyıl boyunca temelleşir ve .impar torluğun bundan son
raki evrimini belirler. Fiyatların art ası ve paranın değe
rinin düşmesi karşısında sipahinin gelirleri azalırken ya
da donup kalırken. yüksek devlet g· revlileri uçsuz bucak
sız malikôneler edinirler. Evrim, ba it sipahileri reayanın
hayat şartlarına doğru itelerken. ü era merkezi bürokra

siyle kaynaşır.
Arvanid Sancağı defterlerinden çıkan ortalamalar. ay

nı. yüzyıl boyunca İmparatorluğun · iğer bölgeleri için de 
geçerlidir. «On beşinci yüzyılın ilk arısında. [Bulgaristan 
eyaletine ait] bir defterde rastlana yirmi altı tımar ara
sınrfnn yalnız birinin oeliri 10.324 o ce olorok kayda oec
miştir ve bunlardan çoğunun geliri binle 4 bin akçe ara• 
sında değişir.» (615) 

Hicri 933 - 934 (1527 - 1528) mai yılı bütçesi (bk. tab
lo 1) bize kişi başına yıllık 5.304 akçelik bir ortalama 

C614l iNALCIK H. •Suret-i Defter-i. .. • 

1615) CVETKOV A B. �L'evolution du r 
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gelir verir. Ama bu geçerli değildir. Çünkü tımarlar gibi 
hasları da içine alır. Aynı belgede (616) ayrı kalemde gös
terilen kale tımarları gelirleri, kişi başına 1.508 akçeyle 
gerçeğe daha yakındır. 1530 yılı içinde yalnız Edirne «Ka
za» sında, toplam geliri -104.130 akçe olan tımarların 868 
sahibi vardır; bu da kişi başına 120 akçelik bir gelir eder 
(617). 

On yedinci yüzyıl başlarında tımarıarın gerilemesi bü
tün imparatorluk topraklarında acıkça ortaya çıkar. Ka
raman eyaletinde 1600 tımarın toplam geliri 170.175 ak
ceyken (tımar başına 1060), aynı eyaletin 9 yüksek devlet 
görevlisi 2.012.000 akçelik bir gelire konarlar. Sivas (3153 
tımar için toplam gelir 1.085.619 akçe ya da tımar başına 
605 akceyken, 6 sancak beyinin geliri 1.577.680 akçe). Ma
raş (2169 tımar için toplam gelir 2.970.800 akçe ya da tı
mar başına 1374 akçeyken. 5 devlEıt görevlisinin geliri 
1.085.440 akçe) ve Adalar (1680 tı Jr için toplam gelir 
108.400 akçe ya da tımar başına 65 akçeyken. 12 devlet 
görevlisinin geliri 2.636.500 akçe) eyoletlerinde de durum 
bunun benzeridir (618). Ayrıca 1462'dE' bir altın liranın de
ğeri 40 akçeyken, 1611 'de 200 akçeye fırladığını da gözderı 
frak tutmamak gerekir. 

Sipahi gibi, tımar kurumunun da daha ilerde incele
yeceğimiz 'birçok sebepten ileri gelen bu gerilemesi, ayni 
gelirlerin yavaş yavaş nakdf gelirlere dönüşmesiyle birlikte 
oldu. Vergilerin mahlyetlrıln de bir son1Jcu olarak on beşin
ci yüzyıl boyunca sipahinin rantı, paradan çok zahireden 
meydana geliyordu. Ayni olarak ödtmen öşür, değerce 
çiftlik resmini, nakit olarak ödenen diğer vesileye bağlı 
vergileri geçiyordu. On beşinci yüzyıl boyunca Rumeli'deki 

(616) BARKAN Ö.L: •H. 933-934 Mali Yılına Alt ... •
(617) GÖK BİLGiN T. •XV ve XVI Asırlarda Edime ... • 

(618) AYNI ALI EFENDİ •Kanunname-! Ali ... •
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serbest tımarlar, rantın % al, % 50.2'slnl para · 
olarak alıyorlardı. On altıncı yüzyıl a bu ikisinin yüzdesi 
% 40 ile % 60'tı (619). Tımar sahi I gelirlerinin temelini 
meydana getiren hubudat ve diğer besin maddeleri üze
rinde Devlet'in yürüttüğü satın alm tekeli, sipahileri hep 
doğrudan doğruya nakit para edl meye itti. On altıncı 
yüzyıl boyunca durumdaki bu geliş e, bunlara öşürün bir 
kısmını doğrudan nakit olarak iste e imkônını verdi; sis
temin dönüşüme uğramasında bu urumun da katkısı ol
du. 

Buraya 'kadar, toprağın statüs' nü uzun uzun gözden 
geçirdiğimfade iki sosyal kategori söz konusu oldu. Bir 
yanda, üretim araçları olmayıp da ir intifa hakkına sahip 
olan toprak emekçileri, yani reaya la; öte yanda. toprak 
rantı hakkına sahip ama. buna ka şılık bazı yükümlülük
leri bulunan «askeri» sınıf. Bunların hepsi de. çoğuna doğ
rı ı<lnn oonrııyo sohlp hıılıınoıınıı iil e topraklarının hemen 
hepsi üzerindeki üstün mülkiyet ha kını saklı tulun ve as
keri sınıfın yönettiği toprakların co büyük bir kısmını filli

denetimi altında bulunduran Devlet in gözetimlndeydl. Öy
leyse sipahiler imtiyazlı, sömürücü bir sınıf meydana ge
tirirler ama yönetici bir sınıf olam zlar. Merkezi bürokra
sinin dışında bulunurlar ve onunl çelişki. sonunda da 
zıtlıl-: içindedirler. Bu mücadeleyi « skeri sınıfın yukarı ve 
aşağı kademeleri arasındaki oeıı düzeyi farkları cızer. 
Siyasal· ve ekonomik açıdan anaht r ödevi gören makam
lar, ya bürokratlar tarafından ele ecir ilip ya da merkezi 
idarenin çıkarları içinde özümsenir en. ellerindeki imkôn
ların günden güne yok olduğu si ahiler kitlesi. imtiyazlı 
sınıf olma niteliğini yavaş yavaş yi lrlr. 

(6191 MUT AFCJEV A V.P. «De l'exploit tion feodale ... • 
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BÜROKRASi 

Ouıııurılı lınpoı utoı lı.ı{iııııurı duruk ı,;uı)ıııdu (uıı 1Jt;11lıı
ci yüzyılın ikinci yarısı ve aşağı yukarı bütün on altıncı 
yüzyıl), yönetici sınıfın üçüncü kuşağı tarih sahnesine çı
kar. Yönetici sınıfın, kabile yapılarına dayalı ilk oluşumu 
gazilerden ve Selçuklu modelleri üzerinde temellenmiş bir 
Devlet'in ulemasından sonra, «kapıkulları» yani Saray kö
leleri grubudur. Ulemanın. askeri şeflerle mücadelesinde 
vurucu güç olsun diye yarattığı ama sonradan kendi yara
tıcısının aleyhine dönen bu devasa makine, kendi öz di
namizmi kadar ulemanın tehlikeli tıücünü kırmak kaygı
sında olan padişahların da iradesiyle harekete geçip ik
tidara el koyar. 

Böylece. kopıkulları bir sınıf meydana getirmeden 
uzun zaman önce, titizlikle örgütlenmiş bir mekanizma
dan gelen güçlü yapıda bir topluluk olarak belirir. 

1 - ASKERi BÜROKRASİ 

Sistemin temeli, köleleri yani Müslüman olmayan ki
şileri devşirmeye dayanır. Devşirilenlerin bir oraya geldik
leri ve yetiştirildikleri yero «Acemi ocoöııı donir. ıııırnııı 
aynı zamanda kapıkulu örgütündeki altı ocağın ilkidir. Baş
langıçta acemiler savaş tutsakları arasından devşirilirdi. 
«ı. Murat harpte alınan erkek esirlerden beşte birini dev
let hesabına ve asker ihtiyacına göre almağı kanun yap
mıştı.» (620) Bu tutsakların ilkleri, bin akçe gündelikle doğ
rudan doğruya bu ocağa devşirildi. Ama, tutsakların elle
rine geçen ilk fırsatta kaçmaları yüzünden. sonradan bu 
usulü değiştirmek zorunda kalındı. Yeni sisteme göre, esir 
alınan Hıristiyan gençleri Anadolu'dcıki Türk köylülerinin 

la2ol UZUNÇAR$1LI İ.H .• Osınanlı Devleti Teşkilatında ... • 
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yanına yardımcı verilmekteydi. Bun ar Müslüman adet ve 
geleneklerini öğrendikten, bu yeni ayat tarzına alıştıktan 
sonra, bir akçe gündelikle Acemi ocağına yazılıyorlardı 
(621). 

Tam Ankara Savaşı'ndan son a yayılmanın durması 
ve bunun ardından gelen ıc müca eleler savaş tutsakları 
dalgasının önünü kesince, Devlet önetimi, Hıristiyan ço
cuklarını köylerinden devşirmeyi a et haline getirip kapı
kulları kadrosunu doldurmak için doğrudan doğruya iç
teki Hıristiyan kitlesinden yararlan ağa başladı (622). Os
manlılardan önceki Türk ve İslôm devletlerinde kullanıl
mayan bir ilkeye göre, Hıristiyan yrukların çocuklarının 
da Osmanlı ordusuna alınmasına karar verildi. Böylece 
askere alınanların yaş haddi kan nla belirtilmişti ve her 
aileden sadece tek bir çocuk ask re alınıyordu. ihtiyaca 
göre her üc ya da beş yılda bir, k mi zaman daha da bü
yiik zaman aralıklarıyla Devlet, 8 llô 10 yaşından 15 ilô 
18 ve lıallu bazen .:!O yuı;;ına ka<.1 r Hırlı;Llyarı çocukları 
orasından sağlam ve güçlü kuvvet i olanları Acemi ocağı 
için topluyordu. Başlangıçta Balk�nlardaki Hırlstlyanlar 
için konmuş olan bu kanun, on eşlncl yüzyıl sonlarına 
ya da on altıncı yüzyıl başlarına d ğru giderek Anadolu'.
daki Hıristiyan uyrukların çocukl rını da 'kapsamına al
dı (623). 

Devşirmeyle görevli subay, kır Hıristiyan hane başı
na bir kişi 'hesabıyla on ilô yirmi ş arasındaki çocukla
rı topluyordu. Deme'k ki taban ol rak bayındırlık işlerine 
işçi, kadırgalara kürekçi devşlrilm sı gibi diğer angarya
larda da aynı hane sayısı esas alını ordu. Yahudiler, herhal
de ticari alandaki faaliyetlerinin yüz· suyu hürmetine bu işin 

(621) UZUNÇARŞILI İ.H. •Osmanlı Ta "hl» cilt I
16221 UZUNÇARŞILI İ.H. •Osmanlı Ta ihi» cilt I

16231 UZUNÇARŞILI İ.H.
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dışında bırakılmışlardı. Köylü ailelerinde insanın sayıca 
fozlolıoı, sodana, De.vlet yönetiminin torım siyosetine ters 
düşen bir durumu yani toprakların daha küçük parçalara 
bölünmesi durumunu yaratıyordu. Oysa ticari faaliyetler
de donmuş sınırlar yoktu ve bu faaliyet alanı doyma nok
tasından hayli uzakta olmalıydı. Böylece Devlet, çeşitli sı
nıflar arasında sayıca ilişkileri dengelemek amacıyla mü
dahaleciliğini bir bakıma doğrudan doğruya insan kitlele
rini işleme tabi tutacak kadar ileriye götürüyordu. Kanuna 
göre daha önceden evlenmiş olan geneler (insancıl bir ted
bir olarak mı, yoksa vergilendirilmiş bir haneyi kaybetmek 
korkusuyla mı bilinmez), Türkçe bilenler ya da eskiden 
lstanbul'a gelmiş olanlar o çağdaki ünlü deyimiyle «yırtık» 
sayıldıkları tein devşirilmezlerdi. Kırk hanelik her küme
den geriye kalan otuz dokuz hane, devşirmenin yol ve gi
yim masraflarına ayrılan bir meblağı ödemek zorunday
dı (624). 

Kocan otursa tanınması kolay olsun diye kırmızı giy
dirilmiş «sürü», lstanbul'a doğru yola koyuluyordu. Devşir
meler bu şehre vardıklarında bir yerde toplanıyor, kelime-i 
şahadet getirdikten sonra ilk seçmeye tabi tutuluyorlardı. 
Zekôtarı ya da vücut güzellikleriyle aradan sivrilenler Sa
ruy lclıı ulılwmıluyuı, tmyluııı vu lı I yupılıluı Uo::ıluııt;ı oeu ·

ğına (Saray'ın bostan bakıcıları; aslında Saray ve eklenti
lerinin iaşesi, korunması ve bakımıyla meşgul olurlardı) 
geçiyor. ,geri kalanlar da belli bir zaman için imparator
luk içindeki Türk köylülerine kiralanıyordu. Bunu yapar
ken Anadolu'dan gelen kölelerin Rumeli'ye, Rumeli'den 
gelenlerin ise Anadolu'ya gönderilmesine dikkat ediliyor
du. Bunlar ne zanaatkôrlara. ne şehir halkına. ne de ule· 
maya ve lstanbul şehri çevresinde oturanlara kiralanırdı. 
Çünkü şehir hayatıyla yüzgöz olmuş ya da eli bir zanaa-

(6241 UZUNÇARŞILI i.H. -Osmanlı Devleti Teşkilatında ... • 
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ta eren gençlerden orduya da. m rkezi idareye de hayır 
gelmezdi (625). Yönetmelikler doğ u düzgün uygulandığı 
zaman, devşirme işinin kır ekono isinin ve son tahlilde 
reaya ailelerinin çıkarlarına uygun lduğunu sanmak yan
lış olmaz. Devşirme görevlilerine lr liste hazırlayıp su
nan genellikle köy papazı olurdu v birçok ana baba ken
di çocuklarını gönül rızasıyla bu i e teklif ederlerdi. Böy
lece, hiç değilse doyurulacak bir b ğaz eksilmiş olur, hem 
de oğulları askeri ya da idari bir mevkie geldiği zaman 

ondan nimetler sağlanacağı umud beslenirdi. Askeri se
fer sırasında sınır boylarına doğru harekete geçmiş ordu 
başkomutanlarının. başvezirlerln doğdukları köye uğra
yarak ana babalarının gönlünü üceltmek icin yollarını 
değiştirdikleri çok olmuştur. Ken i «kôfir» ailesini tanı
mazlıktan gelip kılıçtan geçiren eniçeri imgesine gelin
ce, bu, on dokuzuncu yüzyıl rom ntlk milliyetciliğinin uy
durmacası olan efsanenin bir par asıdır. Oysa on altıncı 
yiiLyılu cıll t,lr kcıyıllu ıııuı;olô yöy u L>lr bölliıııo rm,Lluıur : 
«Hôliya kapum Yeniçerilerinden k lum Hasan kapuma ge
lip sabıka 1ben Tepedelen kazasın tabi Toskoş nam kar

yede sakin kôfirce ismim Lôgalık lup Acemi Oğlanı alın
dığımda harac defterinde üzerim e mukayyed olan otuz 
akçe haraç defterinden ihraç olu mamağın sôl besôl ha
raç cem'ine varan haraccılar üze ime vaz olunan mezbur 
haracı onda olan akrabamdan tal p ederler, hayfdır deyü 
bildirdi.» (626) Bu da, bu yenice inin doğum yerini ve 
Hıristiyan olduğu zamanki adını bilmekle kalmayıp kö
yüyle ilişkilerini devam ettirdiğin . adaleti istemek ama
cıyla bu ilişkileri padişah önünde bile itiraf etmekten ka
çınmadığını gösterir ve sonunda a isteği yerine getirilir. 

C625l UZUN ÇARŞILI İ.H. •Osmanlı D vleti Teşkilatında ... • 
(6261 Zikreden: UZUNÇARŞILI İ.H. Osmanlı Devleti Teşkila

tında ... • 
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1550 yıllarına kadar yeniçerilerin evlenmesi yasaktı. 
Ama bir kere bu izin verilince, bunların çocuklarıyla da 
meşgul olmak gerekiyordu. Onların da Acemi ocağına ka
yıtlanmaları kabul edilince y�nicerilik sistemi babadan 
oğula kalır bir biçime dönüşmüş oluyordu. Bununla birlik
te bu kayıt işlemi ancak boş yer olunca yeni «devşir
me» yle toplananların sayısı istenenin altında kalınca ya
pılıyordu (627). 

Kimlerin askerlik, kimlerinse idarecilik yolunu tutaca
ğı daha devşirmeler istanbul'a geldiklerinde yapılan ilk 
seçmeyle belli oluyordu. Bunların birinden öbürüne atla
mok, onc:ok hlyemrşik silsilenin iist hosomoklorınrlo müm
kündü. Bir de Bostancı ocağına ayrılanlar vardı ki bunla
rın da yolu askerlik mesleğine açılıyordu. 

Taşradaki çalışma süreleri dolar dolmaz. devşirmeler 
yedi sekiz yıllık bir dönem için doğruca Acı3mi ocağına gi
riyorlardı. Burada bulundukları sürece bir akçe gündelik 
alıyorlardı. Bu. acemilik ve aynı zamanda hizmet görme 
dönemiydi. Bu acemi oğlanlar kapıkulu askeri mekaniz
masının bakımı ve işleyişi, ordunun iaşesi v.b. ile ilgili 
çeşitli işler yanında bayındırlık hizmetlerinde de çalışı
yordu; lstanbul'da Süleymaniye Camii'nin inşaatıyla ilgili 
işçi defterlerinde, 2.678.506 iş gününün % 45'ini acemi oğ
lanların doldurduğu kayıtlıdır (628). 

Kuruluş çağında ocak mevcudu sadece 400, daha 
sonra 500 kişiydi. İki yüz yıl sonra, Kanuni Sultan Süley
man öldüğünde bu rakam 7745'e varıyordu (629). 

Öyleyse acemiler biri piyade, biri de süvari olmak 
üzere iki büyük kategoriye ayrılan kapıkulu askeri siste-

(627) UZUNÇARŞILI İ.H. •Osmanlı Devleti Teşkilatında ... •
111:J.III llı\111< AN i'ı 1. -1.'tınııııılıuıliıııı ılıı lnıvııil -
(629) UZUNÇARŞILl İ.H. «Osmanlı Devleti 'J'eşlıilatuıda ... » 
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minin hazırlayıcı nüvesini oluşturm ktaydı. Yeniçeri ocağı. 
altı piyade ocağının (acemiler do il) sadece biriydi. oma 
daha sonra bunların en önemlisi v bütün sistemin temel 
taşı olacak. diğer ocaklar ise gide ek yardımcı ve tamam
layıcı güçlere eönüşecekti. 

Ocağa yeni girmiş bir yenle ri günde 2 akçe ücret 
alırdı. Rütbesiz bir askerin olacağı en yüksek ücret, on al
tıncı yüzyıl ortalarına kadar 5 o çeyi geçemezdi. Ocak 
mevcudu, bütün on beş ve on o tıncı yüzyıllar boyunca 
(1595 yılına kadar) hemen hemen hiç değişmedi ve 12 bin 
civarında kaldı. Savaş olanındaki ·oıeri ve etkinlikleri dik· 
kate alınırsa bu hayli şaşılacak ir rakam olarak gözü
kür. 

Bir yönetici sınıf olan ulemanı teşvikiyle kurulan Ye
niçeri ocağı, henüz Ahilerin etkisi altında bulunduğu sıra
da. Ahi ve Bektaşilerin dini alışk nlıklorındon bazı izleri 
korudu. Bunlar az çok sulandırıl ış ve göçmen Türkmen
lerin ilkel mistisizminin yeni şortla ına uydurulmuş, bu yüz
den de Şiilikle yakınlıkları olan bi biçimdeydi. Yeniçeriler 
tarafından resmi bir kılığa ve belli tören kalıplarına sokul
muş olmakla birlikte. bu inançla la, rejimin temel daya
nağı olan böyle bir kurum arasın aki ilişkiler tam aydın· 
lığa kavuşamamaktadır ve tasavv fçu inanç kalıntılarının. 
hareketsiz Osmanlı düzeninin mu afızları arasında nasıl 
olup da sürüp gittiğini açıklama güçtür. Bununla birlik· 
te. klasik çağda Yeniçeri ocağın a bu etkiler gerçek ol
maktan çok biçimci ve gösterme ik bir kılığa bürünmüşe 
benzer. 

Ocak «orta» adı verilen 196 bölüğe ayrılmıştı. Buna 
göre topu topu altmış kadar kişi en meydana gelen her 
orta içindeki işbölümü, kışla hiy rorşisi ve kendine has 
gelenekleriyle kendi başına özer bir birim halinde yaşı

yordu. Bu katı hayat tarzının, ev enme yasağıyla birleşti-
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ğinde manastırdaki camia hayatını hatırlattığını Avrupalı 
gözlemciler de belirtiyorlardı (630). Her ortanın bir başı 
olurdu: Birçok orta bazı özel işlerde uzmanlaşmıştı ve bu 
uzmanlaşma yeniçerilerin yükselme yollarını belirleyen bir 
hiyerarşi yaratıyordu. Kapıkullarıyla sipahiler arasındaki 
mücadelede herhangi 'bir kapıkulunun bir tımar edinmesi 
imkônına dayanan kesin adım atıldıktan sonra, rütbeli ve
ya rütbesiz bir yeniçeri için iki yükselme yolu vardı. Ya 
kendi hiyerarşisinde ilerlemek ya da tımara «çıkmak». 
Bu durumda, her kapıkulu rütbesi belli bir tımar gelirine 
karşılık sayılıyordu. Bu hükmün tanınmasıyla evlenme iz
ni uygulamada aynı çağa rasladığı için, yeniçeri tımarı 
ıln ııipcı!ıiniııld cıihi mirmıln lmlır olı ıyordıı. Roş nkc:olik 
azami gündeliği alacak hole gelen rütbesiz bir yeniçeri ya 
ortasında kendine 9 ilô 12 akçe gündelik getirecek sorum
lu bir görevi yüklenebilir ya da yıllık geliri 9.000 akçe olan 
bir tımara «çıkabilirdi». Bu bilgi iki noktada dikkatimizi çe
ker. Birincisi yeniçeri ücretiyle (islôm'daki ay yılı hesabıy
la yılda 1770 akçe) eşdeğeri sayılan tımar geliri arasında
ki oransızlık: Bu durum, tımarın o çağda tam bir güvenlik 
ifade etmemesiyle, her dört ayda bir ödenen düzenli bir 
maaş karşısında ayni rant olarak sağlanabilen kazançla
rın rasgele sayılmasıyla ve bir de sipahinin, yalnız kendi 
ihtiyaçlarına güç yetirmekle kalmayıp askeri seferlerde 
hazır bulundurmak zorunda olduğu cebelülere bakması, 
onları teohiz etmesi gerekirken yeniçerilerin yiyecek içe
ceğinin, kalacak yerlerinin, teçhizatının devlet tarafından 
sağlanmasıyla ve üstelik de her yeni padişah tahta çıktı
ğında bunlara bir bahşiş (culCısiyye) dağıtılmasıyla açıkla
nabilir. Diklcatimizi çeken ikinci nokta, hiyerarşinin en alt 

(630) BUSBECK «Ambassades et voyages en Turquie et A·masie•
(Türkiye ve Amasya'da Elçilik Görevim ve Gezilerimi Paıis
lfl10
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lellik de bu noktada durur. A.T.Ü.T. genellikle, üretimin, 
ancak maddi kaynaklara. emek gücüne ve istediği gibi ka
rar olma yetkisine sahip bir örgütlenmenin gerçekleştire
bileceği büyük bayındırlık işlerine ihtiyaç gösterdiği yer
lerde belirir, haklılık ve süreklilik kazanır. Yani merkezi 
bürokrasi btr zorunluluktan doğar ve onun vaı lığını sür
düren şey, kötüye bile kullansa işte bu büyük bayındır
lık işlerini yapma ve bakımını sağlama zorunluluğudur. 

Bizans Devleti'nde olduğu gibi Osmanlı Devletinde de 
büyük şehirlerin iaşesi; ordunun, irtibat yolları ve araç
larının bakımı gibi, ancak bir imparatorluğun gerektirdiği 
işleri yüklenme merkezi bir cihazın varlığını haklı göste
rebilir. Ama aslında burada bir kısır döngü söz konusu
dur. Osmanlı bürokrasisi kendi varlığını, kendi yapıp ya
rattığı şeyleri sürdürme zorunluluğuyla doğrular. Toprak
ların devletleştirilmesi yukarıda:1 alınma bir karardır; bu 
karar iktidarı, •dolayısıyla zenginlikleri merkezileştirmek, 
ümerayı, bir yandan imtiyazlar verirken öte yandan da sı-
kı sıkıya denetim altında tutabilmek kaygısından başka bir 
şeye dayanmaz. Gene de bir sorumluluk duygusunu, mi-
ras alınmış bir ülkeyi, bir imparatorluğu sürdürme yüküm
lülüğünü; Fatih Sultan Mehmet'in şahsında açıklığa kavu
şan böylesine bir duyguyu varsayabiliriz. Bizans bütün 
siyasal, sosyal ve kültürel düzeniyle Batı'nın baskısına 
dayanamaz hale girmişken. Osmanlılar gelip nöbeti dev
ralırlar. Bunlar, bir yandan beraberlerinde getirdikleri yeni 
etnik unsur ve kültür dağarcığını mevcut yıJpıya katarken 
öte yandan hem seleflerine, hem de kendi öz gelenekleri 
kadar geçtikleri yol boyunca benimsedikleri geleneklere 
uygun, hasımlarına ise ters düşen bir mahiyete bürünerek 
düşmana karşı durmağa çalışırlar. Ama no olursa olsun 
Osmanlı toplum düzeni, tepeden inme, iç ve dış yağma 
yoluyla zenginliklerin birikiminde en mükemmel araç ol
duğu kadar, Avrupa'nın meydan okumasına karşı da en 
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mükemmel cevap olarak görülen bir bütün halinde beli
rir. 

Bu izlenimleri, somut verilerle tamamlamak için Dev
let'in giriştiği bayındırlık işlerine ayırdığı payı bilmemize 
yarayacak giderler listesini sağlamamız gerekir. H. 933 -
934 (1527 - 1528) yılı bütçesi bu konuda değerli bir belge
dir (693). 

Bu mali yılda imparatorluğun itibari gelirleri (yani yal
nız eline geçen değil de tımarlara, vakıflara ve diğer mülk
lere «terkedilmiş» olan gelirler de dahil) 537.929.006 akçe 
tutar (694). Giderleri ise aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. 

1- Rumeli, Anadolu, Karaman, Zülkadiriye ve Rum 

vilôyetleri gelirlerinden yapılan harcamalar : 

1. Padişaha tahsis edilen 3.476.452 akçe 
2. Kapıkulu masrafları 65.887.940 
3. Tımar ve haslara bırakılan

gelir 152.164.838 
4. Kale birliklerinin maaşları 40.134.662 
5. Kale tırnarlarına düşen gelir 13.891.535 
6. imar ve şehircilik giderleri 19.236.292 
7. Armağan ve sadakalar 3.005.544 
8. Kumaş alımı için 4.934.127 
9. Hükümdarlık mutfağı giderleri 2.379.505 

10. Hükümdarlık ahırları giderleri 5.640.000 
11. Yeniçerilerin giyim giderleri 2.955.348 
12. Silôh masrafları için

kapıkullarına ·dağıtılan 855.120 
13. Teşrifat elbiselerinin dikilip

hazırlanmasına giden 70.909 

(693) BARKAN Ö. L. •H. 933-934 <1527 - 1528) Mali Yılına ... •
(694) Bu rakamların dağılımı 1çln bk. Tablo ı.
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14. TopeulU'k harcamaları 339.838 » 

15. Sek-banlara dağıtılan ekmek
parası 517.421 » 

16. Padişah otağları 124.456 » 

17. Cami hademelerine ve cizye
toplayıcılarına dağıtılan 390.828 » 

18. Hükümdarlık hastalarını yönet-
mekle görevlendirilenlerin,
tahsildarların, şeyhlerin ve
zaviyelerin başında bulu-
nanların ücreti 1.094.849 » 

19. lzvornik, Karlı-ili ve Karadağlı
sancaklarındaki doğancıların
yıllık ücreti 650.434 » 

20. Bazı hükümdarlık binalarının
onarılması ve Tuna nehri
LlLuı lı ıdo uuıı ıl lııı,ıuuı:ıı lı;lıı J.OD/./l:!l:! » 

21. Kastamonu bakır madeninin
işletilmesi için 1.326.930 » 

TOPLAM 322.134.755 akçe 

il - Mısır, Halep ve Şam Vilôyetleri gelirlerinden yapılan 

harcamalar 

1. Mısır'da memurların maaşı 5.105.000 akçe 
2. Ordu maaşları 783.928 » 
3. Gönüllü Çerkez süvarilerine 10.211.192 »
4. Kale birliklerinin maaşları 8.088.172 »
5. Kale tımarlarına düşen gelir 669.054 )) 

6. Halep ve Şam vilôyetlerindeki
has ve tımarlaro terkedilen 19.16f.3.296 )) 

1. Kôbe'ye gönderilen 4.286.478 » 

8. Mısır'dan satın alınan şeker 500.000 » 
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9. Barut ve ikmal parası 1.200.000 )) 

10. Teşrifat elbiseleri için 154.369 )\ 

11. llôo yapmakta kullanılan bit-
kilerin satın alınması için 300.000 )) 

12. Kira (icar) giderleri 56.826 )) 

13. Cidde'ye yapılan harcamalar 619.476 )) 

14. Nll'in taşması yüzünden eki-
lemeyen topraklar (uğranan
zarar) 10.000.000 )) 

TOPLAM 61.143.787 akçe 

111 - Diyarbakır vilôyeti gelirlerinden yapılan harcamalar : 

1. (?) 176.644 akçe 
2. Köle maaşları (kapıkulu ?) 1.816.020 )) 

3. Kale birliklerinin maaşları 3.801.948 )) 

4. Teşrifat elbisesi ve otağları 23.500 » 

5. Has ve tımarlara terkedllen 14.291.670 »

TOPLAM :20.109.782 aıkce 

Bu liste ancak ordu ve saray icln •ıapılan harcamaları 
içerir. «imar ve şehircilik giderleri» gibi_ başlıklar bile. kıs
men hükümdarlık binalarıyla ıkale ve surların yapım ve 
onarımıyla ilgili olsa gerektir. Öyleyse doğrudan doğruya 
bayındırlık hizmetlerine yapılan harcamalar fiilen mevcut 
değildir. Büyük şehirlerin iaşesi ve ordunun işlerliği için 
zorunlu bütün altyapı yani yollar, yiyocek. içecek, ikmal 
malzemesi angarya yoluyla sağlanıp oluşturulmaktaydı. 
Geriye büyük hayır tesisleri. hastaneler. tımarhaneler. hat
ta medreseler kalır. Ama gerçekte bunlar, hepsi vakıflara 
bağlı olduğuna, vakıflar da hatta bizzat padişahların ve 
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hükümdarlık ailesi mensuplarının kurdukları bile, her tür
lü Devlet yönetiminin dışında özel kuruluşlar olduğuna gö
re özel tesislerdir. Böylece, bütün «sosyal» kesimle Dev
letin bizzat meşgul olmak istediği bu ülkede kamu hiz
metleri özel teşebbüse bağlıdır. Üstelik bu paradoks tek

paradoks da değildir. 
Sulama işleri genellikle A.T.Ü.T.'ün mihenk taşı sayı

lır. üretimin hemen hemen sırf tarım alanına inhisar etti
ği bu ülkelerde sulama, en önde gelen ve bu üretim tar
zını doğrulayan kamu hizmeti olarak görülür. Osmanlı 
İmparatorluğu bütünü içinde, suya dayalı bir ekonomik fa
aliyetler toplumu olarak sayılmasa bile, gene de suyla il
gili işlerin kaçınılmaz olduğu bölgeleri vardır. Bazı kayıt
larda bu işlerden söz edilir ama, sadece özet işletmeler 
olarak. «Kayıtlara göre Eskişehir civarında, Sakarya neh
ri bircok yolları bozmuştur. Bu hali gören Vezir-i özom 
Mehmed Poşa ile tevki-i Feridun Ahmet hey miiştereken 
bu mıntıkanın imar ve tanzimini üzerlerine almak istemek
tedirler. Fakat teşebbüsün başarılması ve devamlı bir şe
kilde muhafaza edilebilmesi için devamlı bir gelir ·kayna
ğı, bir vakıf bulmak lôzım gelmektedir. Şöyle bir finans
man projeleri vardır: Sakarya nehrinden bir miktar su 
ifraz idüb bir azim bend bağlayub kendü paralarile tuli 
17.000 zirö harkı kazdurub bir kısım araziyi sulamak ve 
bu suretle 75 müd çeltik tohum ekilecek bir yer kazana
rak pirinç ziraatine hazırlamak. Bu sahanın mahsulü o 
civardaki köprü ve yolların tamirine ve kervcınsaraya sarf
edilecek bu sudan köylü halk da istifade etmek ister ve 
bu su ile kendi toprakları üzerinde pirine ve pamuk yetiş
tirmeye kalkarlarsa, bu iş için köylüye vakıf canibinden 
tohum çıkarıldıktan sonra 'baki kalan mahsulün nısfını 
hark ve bend sahibi olan vakfa vereceklerdir. Köylü kendi 
elinde kalan diğer nısıfla mahsül öşürünü sahib-i arz olan 
sipahiye verdikten sonra geriye kalan kendisinin olacak-
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tır.» (695} Bu örnek, Osmanlı hukuk mevzuatının hiç de 
yabancısı olmadığı ve caiz gördüğü biçimlere iyiden iyiye 
bürünüp aslında Devlet'in yapması 9ereken sulama i�le
rlnln bedelini köylüye ödettlrerek. bu işten aşırı kôrlar sağ
lamayı becerebilen bir özel teşebbüs işletmesinin nasıl 
meydana getirildiğini cok iyi gösteriyor. Köylünün. ödediği 
öşürü Devlet'in kamu hizmetlerini yerine getirmekte kul
lanmadığının maddi kanıtı; aynı köylünün bir de su harcı 
ödemesiyle verilmiş oluyor. 

Böylece Osmanlı toplumunda A.T.Ü.T .• daha çok yö
netici sınıfın ıbilincli ya do bilinçsiz ortaya attığı ve ka
bul ettirmeye çalıştığı bir amaç olarak belirir. Uygulamay
la kanun, yönetici sınıfın emelleriyle yaşanan gerçek ara
sında ortaya çıkan ayrılık işte bundan ileri gelir. Sonuç 
olarak da o ·kadar arzulanan istikrar yerine. bütün sistemi 
daha tamamlanmadan altüst eden hızlı bir evrim ortaya 
çıkar. 

(695) BARKAN Ö.L. •Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu ... • Aynı
şekilde, Konya vilayetinde de sulamayla ilgili bir vergi söz
konusudur. «Konya'da su harcıyla Cmirabiyel ilgili kanun-u
kadim şöyledir: 'Bir dönüm bağlıktan 30 akçe ve yardımcı
harcı Csağırdanel olarak 2 akçe vergi alınır. Her sulama
için dönüm başına 8 akçe, sulamanın bir yardımcı Csağırdl
kullanılarak yapıldığı dµrumlarda bu yardımcıya da 2 akçe
verilir. Ekilmemiş, çorak arazi sulandığında dönüm başına
4 akçe alınır. Bir dönümde dört ark vardır. Hububat ekili
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araı;inin sulanmasında dönüm başına 4 akçe alınır.'• BELDİ
CEANU N. «Recherches sur la province ... • Osmanlı fethin
den önce kurulmuş kamu tesislerine ve o zamandan kalma
bir mevzuata kadar uzandığı belli olan bu kanun, sulama
nın ek bir vergi konusu olduğunu açıkça gösteriyorsa da,
bu vergidcm kimlerin yararlandığını ve dolayısıyla bu tesis
ler üzerinde. �imlerin hak sahibi olduğunu belirtmiyor,



7 

Yapıların Çözülüşü 

1453'de lstanbul'un alınışı, bir yandan Osm0nlı lmpa· · 
ratorluğunu Akdeniz'in başlıca güçlerinden biri durumuna 
sokarken öte yandan eskiden Bi7ans'ın elinde bulunan 
toprakları yeniden Doğu'nun ekonomik ve kültürel düze
nine bağlar. Ne var ki bu durull" devrimci bir unsur teşkil 
otınoz. Küçük Asya ve Balkanlar'da süreglden düzen, ta
mamen Avrupa'nın egemenliğine ve sömürgeliğine düştü 
düşecekken, son bir atılımla Doğu'dan gelen yeni güçleri 

adeta yardımına çağırır ya da onlara kucak acar. Ama bu, 
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aslında yapıları alt üst etme·k için değil, eski sistemi yeni
don kurmak halla onu mükornmelll!')e uloı;ıtırmuyı dorıornok 
içindir. Osmanlılar. baştan kaybedilmiş bir savaşta nöbeti 
devralırlar. On altıncı yüzyıla rastlayan doruk dönemi. as

lında daha on ikinci yüzyılda başlayan süreci geciktiren bir 
moladan başka şey değildir. Bütün bu bölümü F. Braudel' 

in şu satırlarıyla özetleyebiliriz: «Ekonomik ve kültürel ba

kımdan, iki dünya arasındaki farklar on altıncı yüzyılda 
sadece daha kesin çizgileriyle su yüzüne çıkar ve aynı 

zamanda, bu iki dünyanın birbirine göre olan karşılıklı de
ğerleri tamamen tersine döner. On üçüncü yüzyıldan itiba
ren Doğu, bir zamanlar (Roma ve Bizans zamanında) ken
dinde barındırdığı üstünlükleri birer birer kaybeder. Mad

di uygarlığın ·ve tekniğin incelikleri. banka, altın ve gümüş 

kaynakları ... On altıncı yüzyılda Atlantik'in bulunması bir 

zam.anlar «Hint» zenginliklerinin tek kabzımalı olan Do

ğu'nun bu eski imtiyazını ortadan kaldıran tamamen yeni. 

ekonomik bir dramla bozgununu tamamlar. O zamandan 

sonra teknik ve sanayideki ilerlemenin kökten değişimlere 
uğrattığı Batı'yla, oradan gelen paranın kendiliğinden de
ğerinin arttığı ve daha büyük bir alım gücü kazandığı bu 
yıpranmış, değerini yitirmiş dünya arasındaki hayat düze
yi farkı her geçen gün biraz daha artar.» (696) 

-

AKDENİZ EKONOMİSİ 

On beş ve on altıncı yüzyıllar boyunca Akdeniz'in bir 
yandan doğusuyla güneyi. öte yandan kuzeyiyle batısı ara
sında mücadele son ·kertesine varır. Ama burada, ortak 

olmasa bile en azından birbirini tamamlayan kendine tıas 
özelliklere sahip ve yeni bir güç karşısında, (yani sırtını 
Atlantik'e dayamış Avrupa'nın gücü karşısında) bütünün-

(696) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... » 
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de ekonomik buhrana sürüklenmiş bir dünyanın iki böl
gesi arasındaki üstünlük mücadelesi söz konusudur. De
mek ·ki kavga, Akdeniz'in önemini kaybedip buradaki mal 
dolaşımı azaldığı anda yoğunlaşır. Bel·ki de kavganın en 
önemli sebeplerinden biri budur. «Akdeniz'in ıslah edilmiş 
ovalarını Kuzey Avrupa'nın tarıma elverişli hale getirilmiş 
ormanlıklarıylo karşılaştırabiliriz. Ama her karşılaştırma 
gibi bu do bir yerde durur. Ormanlık bölgelerde açılmış ta
rım alanlarında, bir başka çağda Amerika'da da görüle· 
ceğl gibi yepyeni şehirlerle daha serbest ve daha hür bir 
dünya doğdu. ( ... ) Datıo sonralarının Amerlkaeı gibi Ku
zey'de de verimli bir toprak yaratabilmek icin bir balta, 
bir el yetiyordu. Akdeniz'deyse zenginle güçlünün bir ara
ya gelmesi gerekllydl. On altıncı yüzyılda Mısır'ın, Mezo
potamya'nın hür ·köylülerle iskan edilmiş olması mümkün 
müdür? lspanya'da Sekamos'lardan Regadios'lara -ço
rak topraklardan sulanır hale getirilmiş toprnklara- her 
geçişte hür köylüden, tam deyimiyle köle köylüye geçildi· 
ğinl de görürüz. lspanyollar zaten bütün bu dev sulama 
tesislerini, ülke Araplardan geri alındıktan sonra Müslü
manlardan miras almışlardı. Bu tesisler onlara hiç bo:zul
mamış olarak ve üstelik işleyişlerini sürdürmek için gerek
li fellah insan gücüyle birlikte kaldı. ( ... ) Bu bize, Akdeniz 
dünyasındaki ovalar için genel kural haline gelmiş gibi gö
zükmektedir. Buraların zenginiyle yoksulu arasında büyük 
bir uçurum vardır; zenginler çok zengindir, yoksullar ise 
çok yoksul.» (697) Öyleyse, Akdeniz havzasında kır eko 
nomisinden doğan kendine has ortak özellikler, kendi ara
larında karşılaştırmaya elverişli ama Batı Avrupa'ya ters 
düşen durumlar yaratır. Bütün kıyılar boyunca, kendine 
yeterli mal ekonomisine dayanan özerk kırsal birimlere, 
rastlanır. «Koetllya ülkesi. Phlllppe ll'nln buyruğuyla 1575' 

l697l BRAUDEL F. •La Mediterran(;e et le mondo ... • 
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de ve 1577'de uygulanmış dikkate değer araştırmalar olan 
Relociones Topograficas'da da görüldüğü gibi, bu dar sı
nırlı ekonomilere alt bol örnekler taşır. Buradaki köyler 
için yaşamak. ürettiğini yemek ve komşu köyden zeytin
yağ, şarap, güherçile almaktan ibarettir. Her kasabanın 
da hemen her alanda faaliyet gösteren, kasaba ve do
laylarının -yani dar bir bölgenin- ihtiyacını karşılayacak 
maddeleri imal eden bir zanaatkôrlar topluluğu vardır. Bu 
mal ekonomisine yakın olan komşu ülkelerde attın ve gü
müş para ortaya cıkınca da büyük bir satın alma gücü 
kazanır. 1558'de bir Venedikli, Sardunya'da hayatın ltat
yo'dakinden dört ya do beş kot daha ucuz olduğunu ya
zar. Balkonlar gibi büyük çapta kendi ürünleriyle, sala
mura ve kurutulmuş yiyecekleriyle geçinen kendi yağıyla 
kavrulan ülkelerde, fiyatlardaki düşüklüğün genel olduğu 
acık ve kesin bir gerçektir. 1555 yılı yazında Busbec, Belg
rad için şöyle yazar: «Burada bütün fiyatlar çok düşük. 
Önünüze tam kırk kişiyi doyurmaya yetecek balık getirse
ler. topu topu yarım toler ödüyorsunuz. ( ... )» (698) 

Böylece Batı Akdeniz'de büyük ticarete. mal ve ser
maye mübadelesine dayanan bir ekonomi. büyük çapta 
kendine yeterli bir kır ekonomisi üzerine aşılanmış olur. 
Ticaret siteleri, birinci sistemin üstüne atılmış fakat onun
la bağlantısını kuramamış bir ağın ilmiklerini meydana 
getirir. Zaten bu sitelerin bulundukları ülkenin ic yörele
riyle yeterli bir ulaşım kurma imkônına sahip olmamaları 
yüzünden dışa açılmak zorunda kaldıklarını görmemiş miy· 
dik? Bu çekişme sürüp gidemeyecek ve özellikle Kuzey'
d'eki mutlak hükümdarlıkların ·meydana getirdiği büyük 
organik bütünlüğe karşı duramayacaktı. 

Akdeniz'de ticaret iki düzeyde oluşur. ilki, günlük ia-

(698) BRAUDEL F. •La Mediterranee et le monde ... •
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şe maddeleri,yle ve en çok da hububatla ilgilidir. Bu tica
ret, Akdeniz havzası ülkeleri arasında küçük çapta bir ti
caret halinde oluşur. Bu maddeleri sağlayan başlıca ül 
keler Osmanlı imparatorluğu ve lspanya'dır. ikincisi, bü
yük çaptaki lüks madde. baharat ve şal ticaretidir; Akde
niz siteleri bu ticaretin hem uğrak yeri, hem de tüketim 
merkezleridir. Çok daha fazla sermaye, hem de özel ser
maye isteyen bu ticaret, Roma çağından beri fiilen aynı 
yol üzerinden devam eder ve hep aynı sorunu yani de
ğerli madenlerin sürekli olarak Doğu'ya a·kışı sorununu 
ortaya çıkarır. «Hiç bir şey Akdeniz dünyasındaki değerli 
madenlerin dolaşımı kadar basit değildir; değerli maden
ler nereden gelirse gelsin, bir kere Akdeniz dünyasının ha
yatına girdi mi Doğu'ya doğru sürekli bir akışı beslemek 
zorundadır. Akdeniz ticareti Karadeniz'de, Suriye'de ya da 
Mısır'da daima ve daima acık vermiştir. Hatta bu değerli 
madenler kaybının Roma İmparatorluğunda çözülüşe yol 
açtığını ileri sürenler bile oldu. Kabaca baktığımızda Ak
deniz, zaten hiç bir zaman ihtiyacını karşılayacak miktar
da sahip olmadığı değerli madenleri toplayan bir makine 
olarak gözükür. Bunları binbir zahmetle biriktirir ve so
nunda Hindistan'a, Çin'e, Güneydoğu Asya adalarına ye
dirir. Daha önceleri olduğu gibi on altıncı yüzyılda da, Do
ğu'nun eşiğini atlar atlamaz değerli madenlerin satın al
ma gücü Hıristiyan ülkelerindekinden daha yüksektir. Hat
ta on yedinci yüzyıl ortalarında bile Tavernier şunları ya
zacaktır : 'Doğu'dan parayı geri getirmek adeti pek yok
tu, onun yerine bu para iyi kôr bırakacak ticaret malları
nın satın alımında kullanılıyordu. Antonio Serra'ya göre 
1613 yıllarına doğru Venedik, Doğu'ya hôlô her yıl beş mil
yon liradan fazla madeni para ihraç ediyordu. Bu durum 
elinde yedek olarak değerli maden biriktirme yollarını ara
masına engel değildi. Daha da olmazsa, değerli maden 

eksiğini kumaş, incik boncuk ayna, hurda ve bakırla ka-
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patmağa çalışıyordu.'» (699) Böylece uluslararası ticaretin 
ihtiyaçları Batı dünyasının evriminde temel olan iki zorun
luluk doğurur : Sermaye birikimi ve sanayinin gelişimi. 

Daha Ortaca�'dan itibaren Akdeniz dünyası için ilk 
eldeki altın kaynağı Kuzey Afrika'dır. Sudan'dan ve yukarı 
Nijer'den gelen toz altını, kervanlar, Büyük Sahra'dan ge
çirip Mağrip krallıklarına ulaştırırlar. Ama ancak 1000 yı
lından sonra o güne kadar Mağrip lehine işleyen ticaret 
dengesi tersine döner ve Sudan'dan gelen altının bir kıs
mı Akdeniz dünyasına akar olur (700). ltalyan ticareti de 
zaten bu çağda açılmaya başlar. Ama hu dolaşım, ancak 
on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda önemli bir hale ge
lir. Kuzey Afrika hôlô sarı maden ihtiyacının karşılayıcısı, 
yani bütün Akdeniz dünyasının işletici gücüdür. On beşin
ci yüzyılda bu yöreden Kuzey Afrika'ya bir Hıristiyan tüc
car akını olur. Bu, tüccarların barışçı yoldan Sahra vaha
larına ve Nijer nehrine kadar sızmalarını gerçekleştiren 
köklü bir akındır. Hıristiyanların satışa :rnnabildiği ve Ku
zey Afrika pazarlarında görülen ne kadar mal varsa doku
malar, hurda, tapon eşya, hepsi büyük Sahra'yı aşar. Yüz
yıl ilerledikçe bu sızıp yerleşme hareketi daha da yoğun
laşır. Mağrip slyasol açıdan tutarsız oldugu vtı L>lr dlrnııç 
gösterecek gücü bulunmadığı ölçüde bu akına daha ha
zır hale gelir {701). 

Bu durum yalnızca, Avrupa'nın geri kalan kısmını ken
di ekonomik iktidarları altına alıp Mağrip kıyılarına giren 
Akdeniz ülkelerine imkôn sağlar. Akdeniz ülkesi olmayıp 
Afrika yolunun çok yakınında bulunan kıyı ülkesi Portekiz 
buna tepki gösterir. «Afrika'dan gelen altının azalması, 
Portekiz'in, Afrika'nın Atlantik'e bakan kıyıları boyunca 
gösterdiği faaliyetin gelişmesi sonucunda oldu. Büyük ır-

(699) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... • 

(700) BRAUDEL F. •La Mediterranee et le monde ... •

(70Il BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... • 
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mak ağızlarında köle, altın ve fildişi, cafcaflı ama dalma 
kötü evsaflı dokumalarla yüzükler, bilezikler ya da bakır 
leğenlerle mübadele ediliyordu. Bu serüvenler, bu trampa· 
lar ve bu ilişkiler sayesinde, Sudan'dan gelen altının bü
yük bir kısmı yol değiştirip düzenli bir şekilde Güney'e ak
mağa başladı. Buna, Okyanus yararına altına el konulması 
demek pek de yanlış olmaz. Atlantik kıyısındaki küçük im
paratorluk, Afrika altın ticaretinin can damarlarına, Porte
kizli bir tarih güncesi yazarının deyimiyle «neşteri vurduk
tan» sonra. bu damarların Okyanus'tan başka bir yeri bes
leyememesi olağandı. Tarihçiler on beşinci yüzyılda çok 
canlı bir hayatı olan Akdeniz'de gitgide büyüyen bir altın 
açlığının duyulduğunu belirtirler ve hatta bunu coğrafi ke
şiflerin sebebi olarak görürler. ltalyan ekonomisini sıkın
tıya sokan para buhranının sonuçları ve yarattığı düzen
sizlikler onbeşinci yüzyıl sonlarına kadar geliştikçe geli
şecektir. Öyleyse, bu uzun dönem -1470 - 1540 yılları ara
sı- Akdeniz dünyasında zaruri değerli maden ihtiyacının 
karşılanmasında büyük güçlüklerin dotiduğu bir çağ ola
caktır. Sudan'dan altın ithalôtının kesilmesiyle, Amerika'
dan altın ve gümüş gelmesi arasındaki süre ezbere kes
tirip atılamayacak ·kador uzun oldu.» (702) Böylec@ Atlan
tik'in uluslararası ticarete açılmasının sonuçları, önce Ak

deniz dünyasını besleyen altın kaynaklarının kökünün ku
ruması ve ticaretin bizzat bu dünyanının eline geçişinden 
sonra da Amerikan altınıyla birlikte enflasyonun gelmesi 
oldu. 

OSMANILILARIN AKDENİZ 

TICAJ;�ETİNE KATILMASI 

Demek ki Osmanlılar lstanbul'u aldıktan sonra mev
cut ekonomik durum karşısında, Bizans ticaretinin miras-

1702) BRAUDEL F. •La Mediterranee et le monde ... -
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cısı ve Akdeniz'in büyük gücü haline geldiler. Zaten on
beşinci yüzyılın i·kinci yarısı büyük güçlerin ortaya çıkma
sının damgasını taşır. «Çok daıyanıksız, çok dar çerçeveli 
olan site devletl, hiç bir yerde, o günün siyasal görevle
rinin üstesinden gelecek güçte görünmüyordu. Yok olup 
gideceği besbelliydi, buna mahkumdu : 1453'te lstanbul'un 
alınışı. 1472'de Barcelona'nın düşüşü, 1492'de Gırnata'nın 
akıbeti bunun en çarpıcı delilleri oldu. Şehir devletinin has
mı olan yüzöicümü büyük ve insan kaynağı zengin ülke 
devleti. modern savaşın devasa masraflarını karşılayabile
cek tek devlet biçimi olarak beliriyordu. Bu tür devletlerin 
hepsi il·k güçlerini boş topraklarda. Akdeniz kıyılarından 
uzakta ve şehir engellerine seyrek rastlandığı yoksul alan· 
lorda geliştirmişlerdi.» (703) Dolayısıyla, 1450'den 1550'ye 
varan yüzyıl içinde. Akdeniz alanında birbirir,i tamamla
yan iki olayla karşı karşıya kalırız : Çok uzun bir süreden 
beri çözülmüşlük içinde bulunan Bizans İmparatorluğu ku
rumlarının yerini yeni bir gücün alışı ve Avrupa prekapi
ıalizminin Akdeniz sitelerince temsil olunan ilk kuşağının 
Kuzey'deki •büyük oluşumlar önünde gerilemesi. Bunun 
sonucu. hemen hemen hir yiizyıl clavnm o<f'on hlr hoşlıık ol~ 
du. Osmanlı imparatorluğu Akdeniz dünyasına bir güç ola
rak katılırken işte bu boşluğu kullanmayı bildi. «Doğu Ak
deniz'de, eskiden duyulan ilginin kaybolmasına ve ardın
dan Türklerin. büyük bir güçlüğe uğramadan yayılıp yer
leşebildikleri bir bölge doğmasına sebep olan şey. muhak
kak ki büyük coğrafi 'keşiflerdir.» (704) 

1 - OSMANLI VAVILIŞI 

Osmanlı lmporatorluğu'nun yayılması. çok kere lmpo-

(703) BRAUDEL F. «La Mediterrımee et le monde ... •

(704) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... • 
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(atorluk ekonomisinin vazgeçilmez unsuru sayılan yağma 
ve çapul ihtiyacından doğma bir zorunluluk olarak göste
rilir. Bu öne doğru kaçış devasalığını bir kere kaybedince 
de, gerileme ister istemez başlayacaktır. Gerçeği vermek
te pek güdük kalan bir açı�lama yolu. Önceleri çapul, hazi
neyi beslemekte ve sipahilerin gelir kaynağını arttırmakta 
belli bir katkıda bulunsa da, tabanını tesadüfe ve istik-· 
rarsız kaynaklara dayatmayacak kadar gelişmiş bir biçim
de beliren sistemin ekonomik çarkları yönünden tamamen 
ikinci derecede bir rol oynar. Gelirlerin, harcamaları 135

milyon akçe aştığı H. 933 - 934 (1527 - 1528) mali yılına alt 
bütçede (705) ne çapul söz konusudur ne de haraç. Yağ
manın, batı sınırboylarındaki akıncılar gibi bazı kategoriler 
için. başlıca olmasa bile önemli bir gelir kaynağı olduğu 
ve İmparatorluğun bunların baskısı kadar davranışları yü
zünden de yayılma savaşlarına sürüklendiği bir gerçektir. 
Ama imparatorluk ya büyümeye ya da yok olrnağa mah
kummuş gibi 'bir görünüm verebiliyorsa, bu olgunun se
bepleri. zenginHkleri doğrudan doğruya gaspetmek gi'bi 
ilkel ekonomilere has bir eğilimden çok daha karmaşık ol
malıdır. 

Balkanlar'daki fetihlerle Doğu'daki fetihler arasında 
yani Hıristiyan dünyası üzerinde yürütülen fetihlerle Müs- · 
lüman devletlere karşı yapılan seferler arasında daha baş
tan beri zorunlu olarak ortaya çıkan bir fark vardır. Bal
kanlar'da, Osmanlı İmparatorluğuyla Germen imparatorlu
ğu arasında bir sürü tampon devletin doldurduğu bir boş
luğun doğmuş olduğunu görürüz. «Latin» lerin bu boşluğu 
işgal etmek arzusu; daha çok öncelerden Haçlıların Yu
nanistan'a, Anjou'ların Macaristan'a yerleşmeleriyle baş
layan bu arzu, Osmanlıların buna karşılık vermeleri için 
stratejik bir zorunluluk doğurur. «Latinleşmiş» yani batılı 

(705) Bk. Tablo I ve Sayfa 352-354
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çıkarlara yardakçılık eden «komprador» ve feodal eğilimli 
bir yönetici sınıfla serf durumuna getirilmeye çalışılan halk 
arasında bir çelişki doğar. Halk bu mücadelesini bir kato
lik - ortodoks dini çatışma görünümü arkasında yürütür 
ve malından mülkünden olan askeri aristokrasinin alt ka
demelerinden yardım görür. Ayrıca, on beşinci yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren büyük ölçüde yavaşlamış gibi gö
rünse bile, köklü gazi ailelerine bağlı, Kuzey'e doğru bir 
yayılmayı zorunlu kılan Türkler'den gelme bir baskı söz 
korıu�udur. Nllıuyot hunu Dulkcınlorırı hlr hııöciny nmhnrı 

oluşuyla, Sırbistan'daki gümüş madeni yataklarının öne
mini eklemek gerekir. Bunlar· Osmanlılar için hayati birer 
çıkar kaynaı)ıydı. 

Öyleyse Balkanlar'da fetihçi güçlerin çıkarları. istilô
ya uğrayanların çıkarlarıyla (hiç değilse kısmen) uygun 
düşmüşe benzer. Doğu içinse durum aynı değildir. Top
rak statüsünün kamu mallarının teşıkiline, dolayısıyla tı
m-0rların ortaya çıkmasına engel olduğu ve bölge sakin
lerinin dininin köleleştirilmeye lmkôn vermediği Doğu'da 
sefer açmakta gazilerin hiç bir çıkarı yoktur. Zaten sa
vaşçı unsurların Doğuya acılan seferlere karşı gösterdik
leri isteksizlik, bu dini görünüş altında kendini açığa vurur. 
Osmanlılarla lran arasındaki ticari üstünlük kavgasını yü
rütebilmek için, her iki tarafın şiilik uğruna ya da şiillğe 
karşı dini duyguları coşturup kızıştırmaları gerekmişti. Do
layısıyla Doğu'daki ve Güney'deki Müslüman devletlere 
karşı girişilen seferleri, toprak ilhakı ve yağma gibi basit 
bir ihtiyaçtan çok uluslararası ekonomir'in zorunlulukları 
doğurmuştur. Buna karşılık Doğulu komşular. özellikle de 
lran, Batılı tüccarlarla girişilen ilişkilerde Osmanlı lmpara
torlu�unu yersiz ve fazladan bir aracı olarak görmekte ve 
mücadeleyi bu yönde yürütmekteydi. 

Bu şema, bütün şemalar gibi hayli kısa de olsa, Os
manlı lmparotorluOu'nun siyasi tarihinin kavranmasında eni 

366 



konu tutarlı bir çerçeveyi göz önüne serer ve imparator
luğun Doğusuyla Batısı orasındaki gelişme dengesizliğini 
açıklar. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun, Batı'nın ekonomik ve si
yasi yayılmasına karşı büyük çapta bir tepki olarak oluş
tuğunu kabul ettiğimiz andan itibaren, imparatorluğun dış
ta ve hatta içte sürdürdüğü mücadelelerin oerekcesi ola
rak bu sorun gösterilebilir. 

Devlet on dördüncü yüzyılda daha doğw, halindeyken, 
Batı'nın ekonomik gücüyle bütünlük içinde gözükür, on 
beşinci yüzyıl başlarında ise ikUdarda bulunan ulema sı
nıfıyla ekonomik bağımlılık yoluna girmişe benzer. Bu ba
kımdan, taşıdığı özel anlamdan dolayı istanbul'un alınma
sıyla başlatılan Fatih Sultan Mehmet çağı, Batı kapitaliz· 
mi ve onun ülke içindeki temsllcllerlne kaı·şı bilinçli bir 
mücadele çağı olarak belirir. 

il - TİCARET VOLLARININ 

DENETiMi 

1453'ün biraz öncesine kadar Osmanlılımn fethettik
leri topraklar Doğu ticaretinin (*) büyük bir kısmını ele ge
çirmeye yeterli değildi. Anadolu'nun kuzeyindeki yol Teb
riz'den başlayıp ya Rum Pontus imparatorluğu toprakların
dan geçip Trabzon limanına varıyor ya da Çandaroğlu Bey
liğine ait topraklardan geçip Sinop limanına erişiyordu. Bu
ralardan deniz yoluyla devam ediyor, Cenovalıların elinde 
bulunan Amasra'da muhtemel bir ikmalden sonra Kons
tantinopolis'te sona eriyordu. Konstantinopolls de aynı şe
kilde, Cenovalıların elindeki bir diğer liman olan Kefe üs
tünden gelen Kırım yolunun son durağıydı. Konstantinopo-

(*) Fransızcası «Levant». Buradaki «doğu• kelimesi Doğu Akde
niz'i da.ha doğrusu Osınanlı dünyaallll ifade eder. 
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lis'ten çıkan mallar yetersiz Osmanlı donanmasının koru
makta güçsüz kaldığı boğazlardan ve Venedik ya da Ce
nova uyruğundaki bir sürü senyörlüklerin elinde bulunan 
Ege takım adalarından geçerek Akdeniz'in batısına doğru 
yollanıyordu. Güney yoluna gelince, Kararnanoğulları top
raklarından geçip bu beyliğin veya ·bu beyliğin uyruğunda 
bulunan diğer oluşumların elinde tuttuğu limanlara açılı
yordu. Tamamı Osmanlı toprakları içinde kalan ve Bursa'
da son bulan Doğu - Batı yolu her zaman için faaliyet ha
llııueydl uma, <.llğ8r iki yolurı vuı lığı Oı:;ınuıılılar için Lıüyük 
bir eksiktik ve onlara karşı kullanılan bir baskı aracı mey
dana getiriyordu. Fatih Sultan Mehmet fiilen bütün salta
natını bu yol şebekesinin lşle,ylşlnl bozmak ve onu kendi 
yararına kullanmak yolunda harcadı. Fatih Sultan Mehmet 
1451'de tahta çıktığında, Osmanlı Devleti Venediklilerle 
olan anlaşmaları yenilemek zorunda kaldı (706). Ama bu. 
iki yıl sonra Konstantinopolis'in alınmasıyla sonuçlanan 
hazırlıklara engel olmadı. Şehrin alınışı. Karadenlz'e açılan 
yolu kapamasıyla. Batılıların çıkarlarına önemli bir darbe 
indirdi. 1454'de Venecliklilerle anlaşma gene yenilendi ama. 
şartlar artık aynı değildi. «Venedik Cumhuriyeti'nin lstan
bul'da eskiden de olduğu gibi Venedik kolonisini idare et
mek ve uyruklarını kendi yurttaşlık hukuku konusunda yar
gılamakla yükümlü bir balyos (*) bulundurmasına izin ve
rilmiştir. Bu balyosun yönetimindeki •koloniye ne toplu mül
ki·yet halinde yerler verilmesi ne de özel bir mahalle tah
sis edilmesi söz konusu değildir. Ancak Venedik uyruk
luların başkentte veya Türk imparatorluğunun başka bir 

(706) HEYD W. •Hlstolre du commerce du •Levant au Moyen,
Aı,:o• <Ortu. C,:uğuu. Doğu Tlcu.rnt Tudhll dit H. Purlıı ımı:.t

C*J Eskiden Osmanlı İmparatorluğunda Frenk devletleri (özel
likle de Venedikl elçilerine veya elçiliklerine verilen isim. 
Ancı:ı.k bunların ytıLkilerl ınetlnden de anlaşılacatı gibi şimdi-
kinden farklı özelliklerdeydl CÇ.N.) 
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yerinde yerleşip köle edinebileceklerini· ve ölünce vasiyet 
bırakabileceklerini ayrıca söylemeğe lüzum yoktur. Ülke
ye mal lthalôt ve ihracatı için gümrük resmi yüzde iki ola
rak tespit edilmiştir. Çubuk ve para halinde gümüş bunun 
dışında bırakılmış olup gümrük resminden bağışıktır. Ama 
Venedikliler, ülkeye getirmiş oldukları para halinde bulun
mayan bütün gümüşü ve gümüş para parçalarını, basılmak 
üzere padişahın kasasına yatırmakla yükümlü olacaklar
dır.» (707) Böylece, tam bir gümrük bağışıklığından yarar
lanarak yüzyıllardır bey gibi yaşayan Venedikliler, artık 
gümrük ödemek alışkanlığını kazanmak zorundaydılar. 

lstanbul alınınca, Osmanlılar boğazlardan geçen bü
yük ticaret yollarını her türlü yabancı unsurdan sistemli 
bir şekilde temizlemeye koyuldular. 1460 - 1461 yılları ara
sında Cenovalıların elindeki Amasra limanının iç yörele
riyle birlikte Candaroğlulara ait olan Sinop limanının ve 
Rum Pontus imparatorluğunun hesapları görüldü. Ege de
nizindeki adalara karşı girişilen 'harekôtın yanı sıra doğu 
ticaret şebekesini çözen bütün bu ilhaklar Venedikliler 
icin oman bilmez bir durum yarattı ve onları on altı yıl sü
ren bir savaşa itti. Bu durumun, aynı şeklide sıkboğaz et
tiği lran da Venediklilerle ittifaka girdi. Ania sürdürdüğü 
askeri harekôt sonunda Osmanlı Devleti, Kırım'ı Cenova 
kolonilerinden arındırıp mevcut Moğol Hanlığı'na, himaye
sini kabul ettirerek Karadeniz'i pir-ü pak etmeyi, Karaman
oğlu Beyliğini ve ona bağlı oluşumları tasfiye ederek Gü
ney yolunu açmayı ve Anadolu'nun Akdeniz kıyılarını bo
şaltmayı, lranlıları yenip geri püskürtmeyi, böylece de Do
ğu Anadolu'daki yolları arındırmayı başardı. · Ayrıca kara 
seferleri yoluyla kazanılan Arnavutluk, Bosna, Hersek, Dal
maçya kıyıları bir yana, Venediklilerin Ege denizindeki en 
önemli üslerini ele geçirmişlerdi. Konstantinopolis'in dü-

{707) HEYD W. •Histoire du commerce ... • cilt II. 
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şüşünden sonraki çeyrek yüzyıl içinde, Doğu ticaretinin 
kilit noktaları Osmanlıların eline geçmiş bulunuyordu. Böy
leyken 1479 antlaşmasının Venedikli tüccarların haklarını 
yeniden tanımakla kalmayıp pekiştirdiğini, böylece da
ha sonraları on altıncı yüzyıl kapltülasyonlarında gellştlrl
lecek olan unsurları yarattığını görmek ilgl çekicidir : 

«(Venedikli] kişiler ve tüccarlar, karo ve deniz yoluy
lo padişahlık mülkünün her istedikleri yerine gelebilecek
ler ve bütün malları, araç gereçleri ve gemileriyle güven 
içinde ve her türlü zarar ziyandan bağışık olacaklar. Aynı 
şekilde onlar da ülkelerinde bize bu kolaylıkları göstere
cekler. ( ... ) Venedik uyru0undakl bir kişi, ülkeme dahil 
bir yerde, borçlanır ya do başka bir şeyle suçlanırsa, bun
dan diğer Venediklilere hiç· bir zarar gelmeyecektir. Ve
nedik Dukalığı da bizim uyruklarımıza aynı şekilde dav
ranacaktır. Eğer bir Venedikli ülkemin herhangi bir yerin
de vasiyet bırakmadan ölürse, malları ve ticari işleri Ve
nedik bolyos'unun emrine verilsin ve eğer o yerde balyos 
yoksa. Venedik hükümetinden bu konuda bir resmi belge 
gelinceye kadar bunlar omdaki Venediklilere teslim edil
sin. Böyle olsun. Haşmetli dukalık. eskiden ele olduğu gibi 
lsta11bul'do Venediklllerin işlerini kendi örfüne göre yöne
tip yargılayabilecek bir balyos (ailesiyle birlikte) bulun
durmak hakkına ve iznine sahip olsun. Zikrndilen bu bal
yos her yıl ticaretten sağladığı kôr üzerinden padişahlık 
hazinesine armağan olarak 10 bin duka altını sunsun.» (708) 
Antlaşmadaki son derece önemli bir şart da, bir Osmanlı 
savaş gemisinin saldırısına uğrayan her geminin. Saint -
Marc bayrağını çektiği takdirde korunacağını bildiriyordu. 
Yani Venedik. Osmanlı karasuları içindeki bütün Batı ti
caretini kendi himayesi altına alıyordu (709). 

C708> MİRMİROĞLU V. -Fatih Sultan Mehmet II Devrine Ait 
Tarihi Vesikalar• İstanbul 1945 

(709) UZUNÇARŞILI İ.H. ..Osmanlı Tarihi• cilt II, Ankara 1961.
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Oyleyse. Doğu ticaretinin geçit noktalarını elinde bu
ıunduran Osmanlı imparatorluğu aslında sadece geçiş ve 
ı,;eşitli gümrük resimlerini kendine saklayarak mal tica
retini Batılı kişilere. gemilere ve sermayelere bırakmak 
zorunluluğunu duyuyordu. Uluslararası bir ticaretin görev
lerini yüklenecek güçte yerli bir burjuvazi var olmadıkça 
siyasi kudret somut sonuçlar elde edemiyordu ve savaş 
meydanlarında yenilen Batılılar, ekonomik baskılarını her 
zaman için korumoyı beceriyorlardı. 

111 - İÇTEKİ TEPKİLER 

Bu dönem boyunca imparatorluğun e-konomik durumu 
pek parlak değildi. lstanbul'un alınışından hemen önceki 
dönemle yüzyıl sonu orasında fiyatlar iki katına yükselmiş
ti. 1432'de bir kile buğdayın fiyatı on akçeydi ve bir baş 
koyun do aynı şekilde 10 akçe ediyordu. Daha 1466'da 
buğdayın kilesi, aynı bölgede 20 akçeye fırlarıııı;;tı ve 1480' 

da bir ba.ş koyun 20 akçeyd:i (710). Osmanlı parasına ge
lince. Fatih Sultan Mehmed'ln otuz yıllık saltanatı boyun
ca tam beş kere devalüasyona uğramış ve sikke halindeki 
akçe 1,052 gr. gümüşten 0.751 gr. gümüşe düşerek, değeri
nin dörtte birinden fazlasını kaybetmişti (711 ). Düzenli ara
lıklarla yapılagelen bu devalüasyonlar (1451 - 42; 1460 - 61; 
1470 - 71; 1475 - 76; 1481 - 82) daha çok hazineyi besleyen 
bir çare olarak görülüyordu. Tedavülden çekilen akçeler 
eritiliyor ve yeni kur üzerinden basılıp yeniden piyasaya 
sürülüyordu. Aradaki fark hazineye kalıyordu. «100 dirhem 
285, 283 ya da 281 akçeye satın alınır ve 100 dirhemden 

<110> İNALCIK H. «Sureti- Defter-i Sa.nca.k-i Arvanid» Ankara

1954.

(711) BEIDICEANU N. «Les actes des premiers ... » 
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330 akçe tutarında sikke basılır.» (712) «Tedavülden cekl
len akçelerle ticari işlemlerde bulunmak yasaktır. Bunlar 
(yüz dirhemi) 285 akçeden darphaneye satılacaktır.» (713) 

«Yasakçı (müfettiş) denkleri ve kervansaray odalarını de
netir

1 
yasak sikkeleri müsadere eder ve ceza verir. Te

davülden çekilmiş sikke bulundurmak kalpazanlık olarak 
mütalöa edilir.» (714) «Tedavülden kalkmış eski akçeler 
müsadere olunur. Kalpazanlar asılmak suretiyle idam edi
lir.» (715) Bu sistem hazineye 800 bin altın lira getirme
sine getirirdi (716) ama bunun ticari işlemlerin tabanı ola
mk akçenin inanılırlığını hangi yolda etkilediğini tahmin et
mek güç olmasa gerek. Böylece müzminleşmiş değerli ma
den darlığının da ayrıca çekici hale getirdiği yabancı pa
ra, imparatorluğu baskına uğratır ve ticari işlemleri yö- . 
netir. 

Yabancı ekonomik güce karşı mücadele ülke içinde 
tez,.Jden yankılar uyandırır. Konstantinopolis'in düşüşü, 
ülke içinde Batılı ekonomik çıkarlara bağlı bir yönetici sı
nıf olarak ulemanın düşüşünü de ifade eder. Candarlı Ha
lil Paşaya, ulema aristokrasisinin temsilcisi Candarlı aile
sinin bu son ve en parlak üyesine yöneltilen. Konstantino
polis'i ele geçirmekten kaçınması karşılığı Bizanslılardan 
rüşvet aldığı suçlaması, tamamıyla doğru olduğunu ka-

(712) Gümüş satın alınması ve Anadolu ve Rumeli'deki darpha
nelerde para basımıyla ilgili 1470-1471 tarihli berat, zik
reden: BELDICEANU N. «Les actes des premiers ... •

C713l Tedavülden kaldırılan akçelerin değişmesiyle ilgili 1470-1471 
tarihli ferman, zikreden: BELDICEANU N. -i..es actes des 
premiers ... • 

C714l Tedavülden çekilen akçelerle ilgili tüzük, zikreden: BEL
DlCEANU N. •Les actes des premiers ... • 

(715) Madeni para, tedavülden kalkmış akçeler ve kalp akçelerle
ilgili tüzük, zikreden: BELDICEANU N. •Les actes des
premiers ... •

C716l BELiN M. «Essals sur l'histoire economique .. ,• 
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bul etmesek bile hayli anlamlıdır. Ulemanın yerinden edil
mesi, Batının ekonomik egemenliğine karşı mücadeleyi 
mümkün kılar ve temsilcilerinin imparatorluğun komuta 
mevkllne yükselmesiyle Kapıkulu sisteminin son şeklini al
ması, bu kategorinin ülke üzerindeki başarısını sağlar. iş
te bu dönem boyunca kapıkulları orduda olduğu kadar ida
ri mekanizmada da sistemin öncelikli unsuru haline ge�ip 
dolayısıyla kendi güçlerinin bilincine varırlar. Fatih Sultan 
Mehmet öldüğünde yerine kimin geçeceğini belirleyen on
ların etkisidir. Buna karşılık, fiyatların yükselmesiyle as
keri tımarlar sınıfının durumu güçleşmeye başlar. Ama 
Anadolu'da ortaya çıkan i11k çalkalanmaların sebepleri tok 
daha derinlerdedir. 

Bütün on dördüncü ve on beşinci yüzyıllar boyunca 
Türk göçebelerinin ister ikna ister kaba güç yoluyla ol
sun dönüşüme uğraması hep yürürlüktedir. Osmanlı yöne
timi lrntlyazlar verip Arıadolu'dakl nüfuı:. fazlasını Rume
liye aktararak göçebe ekonomisi içinde yaşamaya alışık 
insanı, idari çarkların işleyişine boyun eğen bir birime dö
nüştürmeyi başarır. Anadolu beyliklerinin ilk olarak on 
dördüncü yüzyıl sonunda tasfiye edilmesinden sonra, on 
beşinci yüzyıl başlarında Timurlenk'in yeni baştan ihya et
mesi ve bunların kısa bir süre varlığını sürdürmesi. Osman
lılara, miras aldıkları insan maliemesini kolayca kalıba sok
ma imkônını verdi. Ama aynı yüzyılın yarısı aşıldıktan son
ra Osmanlı düzeni, açıktan açığa düşmanca yollara baş 
vurmasa bile, dire.nen toplulukları hiç çatışmasız özümse
yemeyecek kadar katılaştı. ôte yandan bu çoğa kadar Os
manlı egemenliği dışında kalan Türkmen oluşumları, yö
neticileri tasfiye edildikten sonra bile direnme nüveleri ya
ratacak kadar billurlaştılar. 

Bu oluşumlar arasında Karamanoğlu Beyliği en eski 
ve yapısını en mükemmelleştirmiş olanıydı. Bu beylik ken
dini Anadolu Selçuklularının mirasçısı olarak sunuyor ve 
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onlarınkinin benzeri kurumları sürdürüyordu. iktidarını 
lran'dan Akdenlz'e giden ticaret yolları üzerindeki aracı 
durumuyla ve topraklarıyla sağlayan bir yönetici sınıf. mü
badele. vergiler. askeri seferler gibi bazı benzeşme nokta
larını bir yana bırakırsak, bağımsız bir göçebe hayatı ya
şayan kabile oluşumlarıyla üst üste düşüyordu. Eski sos
yar ve ekonomik düzeni kendilerinde somutlaştıran Kara
manoğulları, bunu, var güçleriyle Osmanlı sisteminin kar
şısına dikiyorlardı. Bu çatışmanın sonucu önceden kolay
ca kestirilebllirdi. Ama göçebe ve yarı göçebe Türkmenler, 
kendilerini doha uyrukloştırıcı bir sistemi bonlmsotmoye 
yanaşmamaları yüzünden Osmanlı egemenliğini kabule 
yönelen Balkan halklarının tersine, gene aynı gerekçeyle 
bu egemenliğe boyun eğmeyi reddediyordu. Bu yüzden Os
manlı imparatorluğu daha çok Türk olmayan unsurlar için 
koruyucu bir kılıf haline geliyor ve Devletle Anadolu'nun 
Türk ahalisi arasındaki ilişkiler, faal bir düşmanlığa dönü
şerek soysuzlaşrnadığında bile, gerginliğini hep koruyor
du. 

Fatih Sultan Mehmet 1481'de ölüp de yüksek idari 
çevrelerin kararsızlığa düşmesi kıscı bir dalgalanmaya yol 
açınca. ordu iki şehzade arasında bölünür. Yeniçeriler 
ayaklanıp lstanbul'u ele geçirirler, yağmaya girişerek kar
şı taraf önderlerinin kellelerini isterler ve istediklerini de 
elde ederler. Bu, ·kapıkulu iktidarının ve özel olamk da 
yeniçerilerin. çıkarlarını zorla kabul ettirmelerinin ilk örne
ğidir. Ama kendi adayları il. Bayezid lstanbul'da tohta çı
karken, Anadolu'da kardeşi Cem Sultan'ın çevresinde top
lanırlar. Sipahiler ve son KaramanO!llu beyiyle birlikte Ka
ramanlı göçebe aşiretleri, hatta Bursa gibi şehirler ondan 
yanadır. Mücadelenin özü aynı derecede meşru iki adayın 
yaptığı hazırlı·klarda veya. vaadlerde. değil, onların etrafın
da billurlaşan kesin bir muhalefetin meydana gelmesinde 
bulunur. istanbul'u, dolayısıyla bütün idari ve askeri ciha-
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zı elinde bulunduran Bayezld, bir yıl süren bir mücad'eleden 
sonra ayaklanmayı bastırmayı başardı. Am<ı merkezle Ana
dolu eyaletleri arasındaki kopukluk iyice su yüzüne çık
mıştı. Bundan böyle çalkalanma ve ayaklanmalar için her 
bahane işe yarayacaktı. 

O devirde Kuzey Afrika altın yolunun Atlantik'e doğru 
çevrilmesi, Türkiye'ye kadar bütün Akdeniz dünyasında 
kendini hissettirmeğe başlar. Müzmin bir dert olan değerli 
maden kıtlığı ciddileşir. Osmanlı tüccarları aracı rolü oy
nayadursun, Batılıların getirdikleri altın sadece İranlıların, 
hatta doğrudan doğruya ticari işlemlere girmek için im
paratorluk pazarlarına gelmiş olan Hintlilerin eline geçer. 
Devlet kadılara, altının ülke dışına çıkarılmasını yasakla
yan ve Doğu'dan ithal edilen malların ancak diğer mallar
la mübadele edileceğini buyuran fermanlar yollar (717). 
Ülkedeki sınal ve ticari tuöllyetlerln böylesine bir mübo· 
delenin gerektirdiği mal miktarını ve evsafını sağlayama
dığı, andan itibaren, bu tür bir yönetmel�k yararsızdı ve iş
ler olmaktan uzaktı. Gelen kervanlar altın yüklü olarak 
hep Doğu'ya doğru yeniden yola düzülüyordu. Üstelik de
ğerli madenleri gitgide azalan Akdeniz'li tüccarlar kendi 
sanayilerini geliştirmeyi başarmışlardı ve Türkiye pazarını 
kendi mallarıyla, özellikle de yünlü ve pamuklu kumaşlarla 
t.askına uğratmaya başlıyorlardı. Bunun yanı sıra. akçe
nin ikide bir değerinin düşürülmesi siyaseti, tımar kuru-

. munu feci halde etkiliyordu. Para dolaşımının tamamen dı
şında kalan reaya, nakdi vergilerini ödemek için tedavül
den kalkmamış sikke bulmak zorundaydı; bu da hazine 
temsilcileri ve aracılarla girişilen şu ya da bu ölçüde yol
suzluklara yol açıyor ve bunlardan devamlı olarak zararlı 
çıkan, reayanın kendisi oluyordu. Sipahiye gelince, nakdi 
yıllık gelirinin satın alma gücü sürekli olarak düşüyordu. 

(717) AKDAĞ M. •Celali isyanları• Ankara 1964.
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iV -- ON A:L TiNCi YÜZYIL 
BAŞLARINDAKI OLAYLAR 

Bununla ·birli1kte Batı Sudan altını Mağrib'e gidecek 
yerde yolunu Atlantik'e doğru çevirmiş bile olsa, bunun 
bir kısmı da Doğu Sudan yoluyla Mısır'a akıyordu. Böyle
ce Mısır, Akdeniz ülkeleri arasında Afrika altınından yarar
lanan tek ülke oluyordu (718). Bu ekonomik üstünlük, Kı
zıldeniz yoluyla Mısır'dan geçen Doğu deniz ticaret yolu
nun önemini pekiştirir. Akdeniz'daki ai'ıolerin bu ülkeye 
duydukları ilginin artması bu yüzdendir. Venedik bu yol
daki siyasetini anlaşmalara dayatmaya yöneltirse de, Os
manlı imparatorluğu savaş yolunu tutar. Türklerle Mem
l0klu Devleti arasında beş yıl (1485 - 1490) süren bir ça
tışma hiç bir sonuç vermeden sona erer. Aynı şekilde de
ğerli maden sıkıntısı çeken ve Osmanlılara karşı Mısır'ı 
savunmakta büyük çıkarı olan Venedikliler de İmparator
luk pazarlarındaki yerini kaybetmek üzeredir. «lstanbul 
Venediklilerle Floransalılar arasında amansız bir hasımlı
ğın sahnelenme yeriydi ve ticari alandaki bu hasımlrk iki 
cumhuriyet arasında:ki siyasal zıtlığa sıkı sıkıya bağlıydı .. 
( ... ) Floransalılar Bursa'yla olan ilişkileri.ni sağlam kazığa 
bağlayarak buradan daha kolay baharat, pamuk ve mum 
edinmekte, Venediklilerden iki misli bir üstünlüğe sahip ol
dular. Venedikliler ancak peşin parayla tahıl alabilirken, 
Floransalılar, aldıkları mallar karşılığı kumaşları için kendi
lerine bir pazar açma imkônını sağladılar.» (719) Vene
dik'in ekonomik ve siyasal baskısına kcırşı denge kurmak 
isteyen Osmanlı ticareti en belôlı hasımların eline düş
mekte ve Avrupa'nın üretimi için bir pazar haline gelme
ye başlamaktaydı. 1469'da Türkiye'de Floransalıların 50 

(718) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... •
(119) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
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ticarethanesi vardı. 1483'de il. Bayezid Floransa'ya bir el
çi gönderir ve Floransa'yla lstan'bul arasında ticari sefer
lerin yeniden başlamasını ister. Floransa'dan yılda elli bin· 
parça yünlü kumaş almayı taahhüt eder ve bunları o gü
ne kadar ödenen gümrük vergisinden bağışık tutmağa ra
zı olur (720). «( ... ) Avrupa'da imal edilen moddeler. Tos
kana ipeklileri ve yünlüleri

1 
Ancona üzerinden Ragusa pa

zarına gelmekte ve oradan ütke içine yayılmaktaydı. Bu 
pazara, ayriı şekilde İtalyan yarımadasının çeşitli yerle
rinde Türkiye için imal edilen mallar da geliyordu.» (721) 
Türk pazarı için Avrupa'da imal edilen mallar, yabancı ko
nok yerlerinden başlayarak yabancı tüccarlar tarafından 
ülke içine sokuluyordu. Osmanlı İmparatorluğu, topraklarını 
genişletmesine rağmen Avrupa ekonomik egemenliğinin 
yapıları yerine oturma yolundaydı. 

Floransa diplomasisi amaçlarına daha kolay yoldan 
ermek için Osmanlıları Venedik'e karşı savaşa iter (722). 
Osmanlıların savaş alanlarındaki birçok başarısını ve Ve
nedi1k'in Yunanistan'daki bütün müstahkem mevkiilerinin 
ele ·geçirilmesini beraberinde getiren üç yıllık savaş, top
rak kazançlarını onaylasa bile Osmanlı sarayını. bir Vene
dik balyosunun bütün yetkileriyle birlikte lstanbul'da bu
lunmasını (723) ve akçenin Venedik duka altını karşısında 
yeniden ayarlanmasını bir kere daha kabul etmek zorun
da bırakan bir anlaşmayla sona· erer. Böylece 1 duka al
tının değeri 50 akçeden 54 akçeye yükselir {724). Ekono
mik üstünlük bir kere daha askeri güçten yakasını sıyırır 

(720) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
(721) HEYD W. «Histoire du commerce ... •
C722l UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi•
(723) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi•
(724) FISHER S.N. «The foreign relations of Turkey 1481-1512•

ITürkiyenin 1481-1512 Yılları Arasında Dış İlişkileri! Ur
bana CUlinois) 1948.
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ve daha önce Manuel Komnen tarafından denenen, bir 
Devleti bir diğerine •karşı oynama eğilimi il. Bayezid ca
qında da bütün felaketli sonuçlarıyla birlikte aynı şekilde 
biter: Venedikliler kadar Floransalılar da ülkeye bir kat 
daha yerleşirler. «1507'de lstanbul'da, ticari işlemleri yıllık 
olarak 500 ilö 600 bin duka altınlık bir rakama varan (32 
milyon akçeyi aşan bu rakam hemen hemen on altıncı 
yüzyıl başlarında Anadolu eyaletindeki bütün tımarların ge
liri kadardır) altmış - yetmiş Floransalı tüccar vardır.» (725) 

. Ertesi yıl ise (1508) İmparatorluk'ta Fransız ticaretine ko
laylıklar sağlayan bir fermanın varlığına tanık oluyo
ruz (726). Artık, Akdeniz sitelerinin ötesinde Avrupa'nın 
büyük kıta devletleri de yarışa girerler. 

Dış sorunlara başka ic sorunlar da eklanir. Üretimle 
uluslararası ticaret arasında mahalli aracı bir burjuvazi
nin varlığı zorunlu olup cıkınca, yabancı tüccarların gücü 
ulema sınıfının bir ölçüde yeniden hamle yapması sonu
cunu getirir. il. Bayezid cağı bu konuda Fatih Sultan Meh
!llet cağına bir tepki teşkil eder ve bir Candarlı'nın yeni
elen vezir-i dzamlık mevkiine geldiğini görürüz. Bu durum, 
kaçınılmaz olarak ve daha önceden alışık olduğumuz 
şekilde, topragı özel ellerde mülkleştirme eğilimini getirir. 
Fatih Sultan Mehmet devletleştirmeyi mümkün olan en uç 
noktasına kadar götürmüş, hatta vakıfları bile müsadere 
edip tımar haline getirmişken, halefinin zamanında top• 
rakların özel mülkiyetinin tek hukuki kalıbı olan vakıfla
rın yeni baştan ülkeyi kapladığına tanık oluruz (727� Va-

C725l HEYO W. •Histoire du commerce ... • 

!726) NORADOUNGHIAN G. «Recueil des actes internationaux
de l'Empire Ottoman 1300-1789» 11300-1789 Yılları Ara
sında Osmanlı İmparatorluğu'nun Yaptığı Uluslararası An
laşmaların Derfemesi> Patis 1897. 

!727) İNALCIK H. «Bursa Şeıiye Sicillerinde li'atih Sultan Meh
med'in Fennanlan», Belleten, cilt XI. 1947 
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kıt sisteminin mirasla kalırlık niteliğini de göz önüne alır
sak, bunun sonucu tımar topraklarının sayıları gittikçe 
artan zilyedler yararına azalmasıdJr. Bu da sipahilerin yok
sullaşmasında ek bir sebep teşkil eder. 

Aynı sıralarda bir veba salgınıyla birlikte gelen kıtlık 
1494'den 1503 yılına kadar sürer. Ekmeğin fiyatı on iki mis
line fırlar. 1488'de 800 dirhemi bir akçeyken, 50 - 60 dir-ı 
hemi bir akçeye alınır hale gelir (728). Sipahilerin hoşnut
suzluğuna ve Orta Anadolu'daki göçebe aşiretlerin düze
ne uyma bunalımına eklenen halkın öfkesi, çıkış yolunu 
salt batını bir dini duyguda bulur. Bu da, iran'daki Sofiler 
ya da Safeviler Devletinde kurumlaşan tarikat tarafından 
yeniden yürürlüğe konan mehdici Şiilik olur, lran'la Ana
dolu Türkmenleri arasında kimi zaman tasavvufçu, kimi 
zamansa mehdici hareketlerle ilgili ilişkiler her zaman için 
canlılığını koruyordu ve Türkiye'nin tam bir buhran içinde 
bulunduğu bir çağda, Şah lsmail dini iktidarını siyasal ik
tidara dönüştürmeyi başardığı zaman, bu buhranın yol aç
tığı gerginliğin sonucu olan «kurtuluş umudu» Şah'ın şah
sında ve Safevi Devleti'nde somutlaşmıştı. 

1510 yılına doğru. Saroy'ın tarihi günce yazarları (va
ka-i nüvisler) tarafından İran casusu sayılan şeyhlerin çev
resinde toplanan ve çoğunluğu aşiretlerle bu şeyhlerin mü
ridlerinden meydana gelen isyancı güçler özellikle şehir
lere saldırdılar. Başlıca amaçları yağma da olsa Şah ls
moil adına cihadda bulunduklarını ileri sürdüklerine göre, 
siyasal bir hedefleri de vardır. 1511 yılı ilkbaharında 10 
bin kişilik bir isyancılar ordusu Karamanoğlu Beyliğinde 
bulunan şehirlere saldırıp kadılarla ulemadan kişileri kı
lıçtan geçirdi. Niyet açıkça ortadadır. Bunların üzerine 
gönderilen Osmanlı ordusu yeniçeriler kadar Anadolu si
pahilerinden de meydana getirilmişti. Sefer açıldığı sıra-

(728) BELiN M. «Essa.is sur l'histoire economique ... •
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da Karaman vllôyetinin sipahileri ordu saflarında yer al
madılar. Yapılan savaş belli bir tarafın galebesiyle sonuç
lanmadı. Ama önderleri öldürülen isyancılar, Doğu'ya doğ
nı çekilip Tebriz'le Anadolu arasında sefer yapan ticaret 
kervanlarını soymaya koyuldular. Oysa her şeyden önce 
uluslararası ticaretin bir savunucusu olan Şah, böyle bir 
şeye izin veremezdi. O zaman da bu isyancılardan arda 
kalan baş belası unsurları lranlılar tasfiye ettiler (729). 

Ama imparatorluk daha önce il. Bayezid'in dört oğlu 
arasındaki taht kavgasıyla sarsıntıya uğrar. Kararı bir ke
re daha yeniçeriler verir ve Yavuz Sultan Selim'i tahta ge
çirirler. Kardeşleri Anadolu'ya sığınıp ayaklananların ba
şına geçerler. Bu hareketler 1514 yılına kadar sürer ama, 
kişisel tutkulara alet olup soysuzlaşırlar ve merkezi ida
renin düzenli güçlerine karşı koymayıp sönüp giderler. 
Bastırma hareketi korkunçtur. Vaka-i nüvisler 40 bin «mez
hep sapkını» nın kafasının vurulduğunu ya da hapse atıl
dığını söylerler (730) 

Anadolu'daki bu ilk büyük isyan hareketi, özellikle 
Osmanlı sistemiyle ancak kısmen kaynoşabilmiş göçebe 
aşiretlerle ilgili gibi görünür. Bastırma hareketinin büyük 
çapta oluşu, reayanın da isyana katıldığını ya da en azın
dan bunu yüreklendirdiğini varsaymamıza imkôn verse bi
le, tam anlamıyla reaya dediğimiz kategorinin tepkisinin 
ne olduğunu bilemiyoruz. Gerçek olan şu ·ki. bu olaylar, 
halk yığınları kadar Anadolu'daki mahalli aristokrasinin de 
merkezi idare karşısındaki yabancılaşmasına bir çıkış nok
tası sağlamış olsa bile, asıl patlamanın olabilmesi ve bü
tünün çözülmeye uğrayabilmesi için yüzyılın sonunu bekle
mek gerekecektir. 

Görünüşte Osmanlıları Doğu'ya iten şey bu olayların 

(729) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi•
(730) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi•
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yarattığı tepkidir. Fakat Yavuz Sultan Selim'in saltanatı 
sırasında (1512 - 1520) girişilen askeri harekôta temel se
bep ekonomik alanda aslan payını kapma kavgasıdır. Bu 
kavganın hedefi Doğu Anadolu ticaret yolunun denetimi 
ve Suriye'yle Mısır'ın ele geçirilmesidir Yavuz Sultan Se
lim tarafından girişilen ilk askeri sefer, ordunun birçok 
kere karşı çıkmasına rağmen Bursa'ya gelen tahıl ve ipek 
kervanlarının çıkış noktası olup bir kilit yeri durumunda 
bulunan Tebriz'e ulaşana kadar sürdürülür. Bu seferin en 
değerli ganimeti, Osmanlıların lstanbul'a sürdükleri bin 
kadar zanaatkôr ve esnaf ailesidir. Ekonomik sorunu dü
zene sokmakta işte gene köklü bir çözüm yolu (!) (731). 

Memlüklara karşı açılan seferin bu dönemdeki e,ı 
önemli sefer olduğu su götürmez. Şam ve Halep gibi Su
riye'nin büyük konaklama şehirlerini, Süveyş'le Aden'e ka
dar bütün Kızıldeniz kıyı şeridini, Sudan ve Habeşistan al
tın yolunu denetimlerinde bulundurmakla, Mısır'ın bu ha
kimleri on altıncı yüzyıl başında Akdeniz ekonomisi için
de en belirleyici role sahiptiler. Osmanlılar Memlüklara ait 
toprakların bütününü ilhak ederek Kırım'dan Süveyş'e ka
dar Doğu ticaret yollarının hepsini denetimleri altına alır
lar. Batı'ya giden yol böylece kesilmiş olur. Bundan böy
le her mal. yolda müdahaleye uğrayıp Osmanlı hazinesi 
yararına vergilendirilebilecektir. 

Mısır'ın alınmasını Akdeniz ticareti için öldürücü bir 
darbe gibi görmek gelenek haline gelmiştir: Ticaret yol
lar�nm tümünün. ticarete karşı bir siyaseti sürdüren bir 
oluşum tarafından ele geçirilmesi bu alandaki bütün faa
liyetleri yok edecektir... Kötü niyetliliği besbelli olan bu 
deliller özellikle on dokuzuncu yüzyw boyunca, serbest re
kabet siyasetini taçlandırmak ve Osmanlı İmparatorluğu
nun bu siyasete katılmasını haklı göstermek için işlenmiş, 

l7�1) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi» 
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geliştirilmiştir. Söylenenlerin tersine. bütün ticaret yolla
rını ve konaklama yerlerini denetiminde bulunduran bir 
Devlet'in varoluşu ticareti daha çok teşvik eder. Cengiz 

Han'ın fetihlerinden sonra kurulan ve Doğu ticaretinin al

tın çağı olan Pox Mongolica (Moğol Barış Düzeni) buna 

örnektir. Ticaretin gelişmesini engelleyebilecek bir ticari 

anlayış ya da «uygarlık» yokluğuna gelince yine tam ter

sine Osmanlıların ortaya koyduqu düzende, Bizans çağın
da. laçkalaşmış Moğol ve Türkmen beylikler: arasında 
istediği gibi ot oynatmağa alışmış Batılı tüccarların keyfi
liğine önemli ölçüde ket vuran son derece titiz bir sistem 
söz konusudur. Kısacası, bütün bu bahaneler Devlet'in du
ruma el kaymağa kalkıştığı her keresinde liberalizmin ko
pardığı ebedi va ezeli yaygaralarla, sızlanmalardır. 

1 - VOLLARIN ACILMASI 
İÇİN MÜCADELELER 

' 

AKDENİZ TİCARETiNİN 
YOL DEĞiŞTİRMESİ 

Akdeniz ticaretinin gerilemesi bir olguysa da, bu olgu 
öyle Mısır'ın alınmasını izleyen 10 - 20 yıl içinde meydana 
gelmedi. Braudel'in de gösterdiği gibi, on beşinci yüzyıl 
sonunda Portekizlilerin Afrika altınının yolunu değiştirme
leriyle başlamış olan buhran, iniş çıkışlarla bütün on altın
cı yüzyıl boyunca sürdü. Fakat işlerin tam kesat hale gel
mesi, gene de nispi olarak ancak on yedinci yüzyılda ol
du. Nihayet büyük cotjrafi keşiflere ve ticaretin Atlantik'e 
doğru yol değiştirmesine sebep olan şey Osmanlıların yap
tığı fetihler olmayıp gerçek bunun tam aksidir. Osmanlı
ların askeri seferleri öne doğru bir kaçış ve ticari seyrü

seferin, daima daha uzaklara kaçan nakdi ve ayni zengin-
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liklerin ardından umutsuzca bir koşuş, bir kovalamacay
dı. Bu kovalama, Türkleri bir yandan Fas'a, öte yandan Hint 
Okyanusu'na kadar götürdü. Büyük coğrafi keşiflere gelin
ce, bunlar önce Atlantik ya da lberik yarımadası ülkele
rinin yani Portekiz ve lspanya'nın, sonra da lngiltere ve 
Hollanda'nın, özellikle İtalya'daki ama aynı zamanda Fran
sa'daki (Marsilya, Toulon) ve İspanya'doki (Barcelona) 
mutlak güce sahip Akdeniz sitelerine karşı tepkilerinin bir 
ürünüdür. Portekizlilerin Batı Afrika'da en faal oldukları 
bir çağda Osmanlıların etkinltk alanı Ege Denlzi'nin kuze
yini aşmıyordu ve Portekizlilerin giriştiği işlerden ağır za
rar görenler ltalyanlardı. Osmanlılar ancak sonuçlara kat
landılar. Yavuz Sultan Selim 1517'de Kahire'ye girdiğinde 
atı alan çoktan Üsküdarı geçmişti. 1515'de Albuquerque'
nln Hürmüz adasını alması, Doğu ticaretinin bizzat kay
naklarında Avrupa denetiminin kuruluşunu ve Batılıların 
askeri üstünlükleri göz önünde bulundurulursa Asya'da sö
mürgeciliğin başlangıcını ifade eder. 

Zaten Mısır'ın fethi, daha önceki durumda önemli de
ğişiklikler meydana getirmez. Mısır yönetici sınıfı, Kahire 
yerine lstanbui'a bağlanarak olduğu gibi yerinde kalır. 
Böylece, sipahiler gibi Osmanlı aristokrasisi ve kapıkulları 
da bu fetihten doğrudan doğruya bir pay çıkaramazlar. 
Venediklilerle olan ticari anlaşmalara gelince, Osmanlılar 
bunları da yenilerler. Devlet'in bu işteki başlıca kôrı, istan
bul'daki zahire ihtiyacının Mısır buğdayıyla karşılanması 
ve Habeşistan altınının denetiminden ibarettir. Osmanlı al
tın sik·keleri artık tamamen Mısır'da basılır (732). 

Osmanlıların Mısır'a, Portekizlilerin ise Hint Okyanu
su'na yerleşmeleri gibi kesin iki olaydan sonra. Akdeniz 
ve çevresinde durum gitgide kutuplaşmalara yönelir. Bir 
yanda Preveze ile lnebahtı deniz savaşlarıyla (1538 ve 

C732) BRA UDEL F. •La Mediterra.nee et le monte ... • 
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1571) üstünlüğünü A•kdeniz'in hemen hemen bütününe ya
yan Osmanlı imparatorluğu; öte yanda Avusturya'dan ls
panya'ya kadar yayılan Habsburg'lar hanedanı Portekiz'i 
yavaş yavaş ortadan siler ve 1580'de de onu kendi içinde 
eritir. Bu durumda çatışma Akdeniz'den taşar. Osmanlıla
rın artık en önde gelen düşmanı Şarlken ve onun yerine 
geçecek olanlardır. Türkler, büyük doğu ticaret yolların
dan durmadan ötelere kaçan serabın ardına düşerlerken 
bütün cephelerde fiilen onlara karşı dövüşürler. Akde
niz'in eski güçlerine gelince, siyasal olarak tarih sahne
sinden silinerek hem Osmanlı buğdayına hem de lspanyol 
altınına bağımlılık içinde, bu siyasal mücadelenin aracıları 
ve duruma göre iki taraftan birinin müttefiki haline ge
lirler. 

Savaş üç cephede gelişti. Kuzeydeki ilk cephenin te
mel siyasal ve psikolojik bir amacı vardı. Osmanlılar Ma
caristan lmparatorluğu'nu ortadan kaldırdıktan sonra sa
vaşı düşman topraklarına kaydırdılar. Viyana kuşatması
nın başarısızlığını Avusturya ve Bavyera içlerine yapılan 
akınlar izledi. Gitgide gösterişe ve gözdağı verme hare
ketlerine dökülen bu savaşlar, pahalı ve yorucu hale ge
liyordu. Ordu ilkbahar başında büyük bir ihtişamla yç,la 
düzülüyor, yaz sonunda Avusturya'ya varıyor ve birkaç 
küçük çatışmadan, en fazla birkaç müstahkem mevkiyi 
ele geçirdikten sonra dönüş yolculuğu başlıyordu. Bir bu
çuk yüzyıl boyunca elde tutulan toprakların Devlet hazi
nesine önemli bir katkısı olmuşa da benzemez. Tersine, 
bunların Osmanlı düzeniyle bir türlü bütünleşememiş ve 
ona devamlı sıkıntı kaynağı olmuş gibi bir görüntüsü var
dır. 

ikinci cephe Akdeniz cephesiydi ve bu cephenin eko
nomik olduğu kadar siyasal bir amacı da vardı. Osmanlı
lar, Akdeniz'de donanmalarının üstünlüğünü sağlamaya 
çabaiarken, belli başlı Batılı güçlere ait kıyı şeridi ve bu 
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şerit boyunca seyreden ticari kafileleri de bağımlılıkları 
altına alabiliyorlardı. Öte yandan Cezayir'in, daha sonra 
Libya'nın ele geçirilmesi ve Tunus'un İmparatorluk bün
yesi içinde himayeye alınmasıyla bu ülkelere açılacak olan 
bir köprübc:ışı tutarken, Batı Akdeniz'de bir üs kurmayı ve 
eski Batı Afrikn altın yolunu Maörib'e doğru çevirmeyi de
niyorlardı. 

Hedefin çok önemli olduğu üçüncü cephe, Hint Okya
nusu ve dolaylarında gelişir ve amacı Doğu pazarının de
netimini kaynağında sağlayabilmektir. Harekat sahasını 
başkentten ayıran o çağa göre çok büyük mesafe yüzün
den, girişilen seferler zaman ve mekôn içinde çok dağı
nıktır ama, bunlar kaçan zenginlikleri kovalama mücade
:eıeri içinde>erı anlamlı olanlarıdır. 

Mücadele üç unsur çevresinde döner durur: Buğday, 
lüks madde (baharat, kumaş) ticareti ve değerli madenler 
{altınla gümüş). Osmanlılar bunlardan ilkini ellerinde tu
tarlar; rkinclsini iyi ya do kötü denetimleri altında tutma
yı denerler; üçüncüsü ise büyük çapta ellerinden kaçar. 

Mısır'ın ele geçirilmesinden ve bu ülkede barışın sağ
lanmasından sonra çabalar iki yöne ve iki düzeye yönel
tilir. Doğu ticaretini Mısır'dan geçecek şekilde yeni baştan 
kurumlaştırmak için Hint Okyanusu'nu denetim altına al
ma ve Atlantik Okyanusu'ndan başlayıp Akdeniz ülkeleri
ne dağılan zenginliklerin talanı için Akdeniz'i denetim al
tında bulundurma. 1516'da Cezayir'de kurulan korsan dev
ıuıı. 15'.l:rto 0:;ııııııılı lınpnrcıloılııoıı'ıın lın(Jlcınıp hıı dovlo
tin başında bulunan Barbaros Hayrettin'e de kapton-ı der
yalık verildi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasındaki 
donanma, Prnveze'de kazandığı zaferle bundan sonraki 
otuz yıl için Akdeniz havzasında Osmanlı imparatorluğunun 
üstünlüğünü sağlamış oldu. Fakat ltalyan site devletleri
nin bulunduğu konum yüzünden durum bulanıklığını sür
dürdü. Ticaretin Atlantik'e yönelmesinden en çok kayba 
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uğrayan ve dolayısıyla Kuzey Afrika ticaret yolunun eski 
haline getirilmesi çabasında Osmanlıların nesnel mütte
fiki durumunda bulunan bu devletler, aynı zamanda Akde
niz'in talaııından en çok zarar gören oluşumlardı. Böyle
ce Türkiye'yle bu ülkeler arasındaki siyaset hep ayrıntıya 
inen bir görünüm taşır. 1521'de Venedik'le olan kapitülas
yonlar yenilenir. Venedi�liler İmparatorluk limanlarına is
tedikleri gibi girip çıkıp iş görebilirler; kendi davalarına 
kendileri bakıp mtras işlerini kendileri düzenlerler (733). 
Ragusa ve Floransa'yla da anlaşmalar imzalanır (734). 

Habsburg'ların kuşattığı Akdeniz'in kapalı çemberini 
yarıp çıkma ihtiyacı Osmanlıları, aynı düşmanla başı iyice 
dertte olan Fransızlara yöneltir. 1535'de Fransızlarla, Av
rupa'yla gelecekteki ilişkilerin temelini teşkil edecek ilk 
kapitülasyonlar imzalanır. (dşbu adları geçen (Osmanlı 
imparatorluğu ve Fransa] hükümdarlarının has ve haraca 
bağlı uyrukları. her ülkenin birinden diğerine, karşılıklı ola
rak deniz ya da kara yoluyla, satışı yasak olmayan her 
türlü malı eskiden beri adet olan olağan resim ve vergileri 
ödeyerek getirip götürebilecek, satın alıp satabilecek ve 
takas edebileceklerdir. Şöyle ki, Türkler majesta kralın ül
kesinde, Fransız yurttaşları gibi ödemede bulunacak ve 
Fransızlar da haşmetlü Osmanlı padişahının ülkesinde 
Türklerle aynı ödemeye tabi olacaklar, bunun dışında hi0 
bir resim ve vergi ödemeye ve angaryaya zorlanamaya
caklardır. Majeste kralın hiç bir uyruğu haşmetlü padişa
hın ülkesinde sürekli olarak on yıl kalmadıkça, haraç, avo
riz ödemeyecek ve ödemeye zorlanmayacaktır.» (735) An
laşma metninde bu kadar açık seçik görülen «karşılıklı»
lık niteliği, malların akımı ve tüccarların büyük çoğunluğu-

C733) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Talihi• 
(734! NORADOUNGHIAN G. «Recueil des actes ... • 
1735) NORADOUNGHIAN G. «Recueil des actes ... • 
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nun milliyeti göz önüne alınınca uygulama içinde sözde 
kalır ve ayrıca yabancı uyruklardan alınan vergilere de 
bağışıklık konduğuna göre, iki kat imtiyazlı bir kategori 
yaratılmış olur. 

Portekizlilerin Hürmüz adasını alması, Basra körfezini 
kapamış, Suriye ticaret yolu kadar Anadolu ticaret yo
lunu da kesmişti. Bu da öne doğru bir baskıya ve yeni bir 
Türk - lran savaşına yol açtı. Osmanlı ordusunun Bağdat'ı 
ele geçirdiği, Basra üzerinde himaye kurarak doğrudan 
doğruya Basra körfezine çıktığı çağda, Süveyş'te hazır
lanmış olan bir donanma da Aden'i alıp Yemen'in fethine 
girişiyor ve Portekiz'in :Hindistan'daki öncü mevkii duru
munçja olan Diu'yu kuşatmağa gidiyordu. Hindistan'a ya

pılan sefer yan yarıya başarısızlıkla bitse bile, Osmanlı
ların Hint Okyanusunda varlıklarını duyurmalarının önem
li sonuçları oldu. Önce. bu harekôttan zarar gören başlı
ca iki ülke, Portekiz'le lran birbirine yaklaşmak ihtiyacını 
duydular ve bu yaklaşma sonunda Portekizliler Basra kör
fezi yolunu büyük çapta açmak zorunda kaldılar; bu da 
Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması sonucunu doğur
du. Sonra da, Portekiz'in kendi satın alma tekeline gebe 
bırakıp mallarını yok pahasına kapattığı Hint devletleri Ak
deniz ülkeleri arasında rekabetin kurulmasından büyük 
hoşnutluk duydular. Böylece Osmanlıların bütün Kızılde
niz'i denetimlerine geçirmelerini sağlayan askeri çabaları 
ve Venediklilerin ticari faaliyetleriyle . yüzyılın ortalarına 
doğru ticaret yeniden canlanır. Süveyş·teki Türk donan
masını yok etmekten ve onun Hint Okyanusuna açılmasını 
engellemekten aciz kalan Portekizliler, sonunda bu donan
manın varlığını kabul durumunda kaldılar. Aynı zamanda 
Okyanuslarda da İspanyollar-tarafından hırpalandılar. «A'ı<.
deniz'i yeni baştan çok büyük çapta bir karabiber ticareti 
kapladı ve bu ticaret şüphesiz o güne kadarl<ilerin en 
büyük copta olanıydı. Artık Doğu ticareti refaha kavuş-
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muştu. Kimi Basra Körfezi'nden, kimi Kızıldeniz'den gelen 
birçok kervan Yakın Doğu'da yol alıyordu. Venedikli tüc
carların Halep'e ve Kahire'ye gelişleri, bu iç pazarlar ve 
buradaki sermaye sahipleri ile kervancılık işleri için bir 
refah durumu, bunlardan da öte Arap tüccarlarının Hin
distan'la güneydoğu Asya adalarından yüklü olarak mal 
satın almaları demek oluyordu. Akdeniz dünyası servetle
rine yeniden kavuştu. Karabiberin büyük farkla baş sırayı 
aldığı baharat ticaretiyle ilgili olarak, 1554'Ie 1564 yılları 
arasında yılda 20 bin ilô 40 bin kentallik bir mat akımı söz 
konusudur. Bundan şu sonucu çıkarabiliriz : Baharat ve 
karabiber Kızıldeniz'den bu dönemde geçtiği kadar hiç 
geçmemiştir. Roma'daki Portekiz büyükelçisi 1560 yılında 
edindiği istihbarnt raporlarına dayanarak . İskenderiye'ye 
gelen muazzam karabiber ve baharata rağrneıı bunların 
çok azının Lizbon'a varmasına şaşmamak gerektiği sonu
cunu çıkarıyordu.» (736) 

Bu çağda Osmanlı parası ilk defa yükselme gösterir. 
il. Bayezid çağından beri 55 akçe üzerinden hesap gören 
flori 1561'de 50 akçeye düşer (737). Ama büyük para buh
ranı yaklaşmaktadır. 

il - AMERİKAN AL TiNiNiN 
GELİŞİ 

Portekizlilerin uyguladığı mübadele yollarıyla kazanı
lan Afrika altını, on altıncı yüzyıl başlarından itibaren fe
tihler yoluyla ya da yerli halkı zorla çalıştırarak ve sırf İs
panyolların denetimi altında elde edilen Amerikan altın ve 
gümüşü önünde geriler. Kendine has sınat ve ticari faali
yetleri bulunmayan bir ülkeye muazzam miktarda gelen bu 

(736) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... •

(737) BELiN M. «Essais sur l'histoire economique ... •
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altın, mal karşılığı hemencecik başka tarafa yönelir ve 
miktarının fazlalığı yüzünden fiyatların yükselmesine ve 
enflasyonlara sebep olur. Yüzyıl başlarında. Akdeniz tica
retindeki gerileme ve Osmanlılara bağlı korsanlık faaliyet
leri, altını çevrelendiği havzadan uzaklaştırıp kuzeye doğru 
yöneltir. «On altıncı yüzyılın ilk yarısı boyunca İspanya çı
kışlı madenler Anvers'e doğru yola düzülür. O yüzyılda şu 
olay herkesin bildiği bir şeydir: 1551 yılı ilkbaharında Ve
nedikli elçiler Dukolıöa, Hollando'da yüzde onbeş kôrlo, 
Peru altınından 800 •bin duka altının basılacağını haber 
verirler. Hollanda bunun karşılığında lspanya'ya barut ve 
top malzemesi verecektir. Amerika madenleri Anvers'te 
mcla verdikten sonra Almanya, kuzey Avrupa ve Britanya 
adaları yönünde yeniden dağılıma uğrar.» (738) 

Bu arada Akdeniz havzası içinde para darlığı devam 
etmektedir. 1552'de Cezayir Türkleri Ovargla'ya kadar inip 
Afrika altınını:, karadan geçen eski yolunu yeniden can
landırmayı denerler ama önemli bir sonuç alamazlar (739). 
«Dinaro de contado, yani nakit para Felemenk yolunu ta
kip ettikçe Akdeniz dünyasını yetersiz ve hayli kötü bir 
şekilde besleyebilecektir. 1566'da Cenova'da para darlığı 
başlar. Napoli'de ve Venedik balyosunun 1561 yılı mayı
sında 'malta stretteza del denaro'dan (*) söz ettiği lstan
bul'da da para darlığı baş gösterir.» (740) 

Demek ki, 1560'ia 1570 arasındaki yıllarda çeşitli olay
lar ortak bir hedefe yönelir ve para yolunda bir değişime 
yol açarlar. Hollanda'da ayaklanmaların başlaması ve in
giltere'nin yarışa girmesi Anvers yolunu zarara uğratırken, 
Akdeniz ticaretinin yeniden canlanması yarışı bu yola çe-

(7:381 BRAUOEL F. -La Mecliteı-ranee et Je ınonde ... • 
<7:iO) BRAUDEL F. «Lu Mediterı-anee eL le ınonde ... » 
(7401 LIHAUDEL F. •La Modlterrunee ot le monde ... • 
c•ı Iİlalyancal Aşırı para darlığı. 
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ker. Ekonomik ilginin Atlantik'e çevrilmesinin yol açtığı 
nispi boşluk bir Osmanlı üstünlüğü için meydanı serbest 
bırakırsa da, yüzyılın ikinci yarısındaki ekonomik röne
sans, bu üstünlüğe gösterilen müsamahayı yok eder. 1570' 
de, lspanya'nın yönlendirdiği büyük ittifak işte bu durum
dan doğdu ve Akdeniz'de Türk kudreti için sonun başlan
gıcı demek olan İnebahtı bozgunuyla sonuçlandı. «1570 
yıllarıyla yeni bir durum kendini kabul ettirdi; ispanya bah
riyesi, Akdeniz'deki büyük donanmaları için parayı geç
mişten farklı olarak senet halinde verme yolunu tutmak 
zorunda kaldı. 1578'Ierde Loredo - Anvers yolunun benze
ri olan yeni bir değerli maden yolu çoktan yapılmıştı. Bu 
kere yol, batı Akdeniz'de Barcelona'yla Cenova arasında 
işliyordu. Bu yeni yolun •kesin olarak hangi tarihte hiz
mete girdiğini bilemiyoruz. Herhalde Akdeniz'de Türklere 
karşı girişilen büyük savaşın başlangıcına tekabül eden 
hayli nazik 1570 yıllarıyla birlikte açılmış olmalı. İspanyol 
sermayesinin ltalya'ya doğru kayması mantıki olarak bu
nunla açıklanabilir.» (741) 

Yeni para yolu ltalya'da durmaz: Cenova, kuzey doğ
rultusundaki altın ve serıet hareketlerinin düzenleyici is
tasyonu haline gelir. Ayrıca denize açılan bütün bir alan
·da, oradan oraya sıçrayan bir lspanyol parası akını olur.
Fiyatların yükselmesi ve enflasyon bu akını yakından iz
ler. «Bununla her yerde fiyatlar çorap söküğü gibi birbiri
ardından yükselmeğe başlar. Amerika'dan değerli maden
lerin geliş eğrisiyle, fiyat eğrisi arasında bütün on altıncı
yüzyıl boyunca üst üste düşüş, sanki mihaniki bir bağ bi
rini ötekine bağlıyormuşcasına açık ve belirgindir.» (742)
Fiyatlardaki bu artış, önce paraların sürekli. olarak itiba
rının düşmesini yani değer kaybını getirir, sonra da bu

(741) BRAUDEL F. •La. Mecliterra.nee et le monde ... »

(742) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... •
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durum «ardında çok kere daha ağırdon ücretlere yansıyan 
bir iz bırakır. Bu hayli büyük bir gecikmeyle olur ve bazen 
ücretlerde hiç bir artma olmaz.» (743) 

1580'de Cezayir şehrinde, piyasada lspanyol paraları 
çok revaçtaydı. Öyle ki. Türkiye'ye en çok gönderilen mal
lardan biri de, dolu kasalar halinde İspanyol realleri (*) 
idi (744). Böylece enflasyon Türkiye'ye gelir. Ekonomik du
rum daha önceden de :kötüye gitme eğilimindeydi. 1564'de 
bütçe ilk defa 6,5 milyon akçelik bir gider fazlasıyla (745) 
açık verdi ve Kanuni Sultan Süleyman çağında karşılığı 50 
akçe olarak donmuş olan flori 1574'de 60 akçeye yüksel
di (746). Ama son darbe, Osmanlılarla Portekizlilerin iler
lemesi arasında sıkışıp durumu en önce kötüye giden ve 
parasının değerini yüzde 50 düşüren İran'dan gelir (747). 
Böylece rekabete karşı koymanın imkônsızlığı önünde ve 
bir yandan giderler artarken, öte yandan gelirlerin azal
masının yarattığ'ı çaresizlikle Osmanlı idaresi de işi olu
runa bırakır. 1584'Ie 1587 arasındaki üç yıl içinde flori 60 
akçeden 120 akçeye fırlar. Devalüasyon oranı yüzde 100' 
dür. Ama iş bununla kalmaz, yüzyılın sonlarına doğru du
rum gittikçe ağırlaşmaya devam eder (748). 

111 - AKDENiZ VOLLARININ 

GERiLEMESi 

Hollanda ile İngiltere'nin harekete geçmesi ve eski ti
caret yollarının yeniden işlerlik kazanmasıyla düzeni bozu
lan lspanya'nın Akdeniz'de giriştiği bu kaba, siyasi oldu-

1743) BRAUDEL F. -La Mediterranee et le monde ... • 
1744) llltAUJ.>EL 1". •Lu. Mo<llterruııeu ul ltı mondu ... • 

17451 BELiN M. •Essais sur l'histoire economique ... • 
1746) BELDICEANU N .• La erise monetaire ... • 
1747) BRAUDEL F. •La Mediterranee et le monde ... • 
1748) BRAUDEL F. •La. Mediterra.nee et le monde ... •

(*l Real: Çeyrek peseta değerindEI eski İspanyol parası IÇ.N.l 
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ğu kadar ekonomik müdahale, bir kere daha doğu tieare
tinin hızının kesilmesi sonucunu doğurur. «Doğunun ticari 
faaliyetleri ne Suriye yönünde, ne de Mısır yönünde kesin
tiye· uğramaz. Ama şu da inkôr edilemez ki, Portekiz'in 
yaptığı f<arabiber ticareti Akdeniz pazarını iyiyen iyiye kap
lar. 1579'da Christobal de Salazar, il. Philippe'e: 'lsken
deriye'de ticari faaliyetler, özellikle de baharat ticareti dur
du. Çünkü baharat yolu artık kullanılmaz oldu' diye ya
zar.» (749) 

1580 yılında Portekiz, İspanya İmparatorluğu'nun bir 
parçası haline gelir ve bu tarihten itibaren il. Philippe'nin 
Doğu ticaretini hôlô besleyen boşlukları kapatması, böy
lece hem Türklerin hem de Venediklilerin servet yollarını 
kendi yararına körelterek bir taşla iki kuş vurmak iste
mu::;I ıııaıılıki olur. Plılllppo 151.l!j'uo Voııudlk'o, Poı loklı: kll
rabiberi için yeni bir satış antlaşması teklif eder. Venedik 
senatosu sözcüleri «İspanya'yla oyuna girmeğe razı olma
nın, o güne kadar Venedik Cumhuriyeti'ni yaşatan ve ya
şatmakta devam eden Doğu ticaretini yıkmağa ortaklık et
mek anlamına geldiğini, bunun da Doğu ticaretiyle ilgili 
olup halkın büyük bir kısmının geçimini sağlayan ipekçi
lik ve yüncülük zanaattarına hissedilir bir darbe teşkil ede
çeğini» ifade ederler. Ama öte yandan da şu gerçeği di
le getirirler : «Baharatı yalnız bizim Suriye ve lskenderi
ye'den gelen gemilerimiz taşımıyor; kendi tüketimi için biz
zat Ooğu'nun, özellikle de istanbul'un baharata ihtiyacı ol
duğunu, Venedik'e Lizbon'dan gelen karabiber ve baha
ratın bu ihtiyacı karşılamakta kullanıldığını öğretiyo
ruz.» (750) 

Fakat Akdeniz ticareti hôlô direnir. « İtalya, Philippe 
adıyla Lizbon'un tüccar kralı haline gelmiş Philippe tl'nin 

(7491 BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... • 

!750) BRAUDEL F. -La Mediterranee et le monde ... •
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şartlarına uymayı sistemli bir şekilde reddetmişse bu
nun, ihtiyacını ya da hiç değils9 bir kısım ihtiyacını Mısır 
ve Suriye yollarından karşılama imkanına yeniden kavuş
tuğu için olduğu düşünülemez mi? Zaten, Atlantik Okya
nusu üzerindeki dolaşımın dara girmesi, nasıl olur da ikin
ci bir •kere Yakın Doğu'daki kestirme yollara yeniden bir 
faaliyet getirmezdi? ( ... ) Eski baharat yollar'ıııın bir rolü 
olmuşsa. bu Atlantik'in, imkônları hepten yok etmese bile 
tekin olmayan hir yol haline gelmesindendi. Bu şekilde 
l�ll� yılıııı..luıı lüü2 yılıııu kuduı, 1-.lıııl�I du uııc..:uk iyi lıuvu·
da olmak üzere. Hint seferi yapan otuz sekiz gemi, su
yolları ve diğer teknik arızalar yüzünden telef oldu. Böyle
ce, Venedik gemilerine biçtiğimiz değere göre, tam 20 mil
yon altın ziyan edildi.» (751) Eski yolların yeniden canlan
masına bir başka sebep de, Atlantik yoluyla gelen kara
biberin yüksek fiyatlı oluşudur. Venedik'in Doğu yoluyla
sağladığı karabiber daha ucuzdu. O zaman da müşteriler
yeniden Venedik pazarına yöneldiler.

Eski baharat yollarının bu yeniden canlanışı, Doğu'ya 
doğru bir yönelişe yol açar. Bu yöneliş Türklerle İranlılar 
arasında savaş alanında kesin sonuçlara varmayan ama 
ekonomik ve sosyal alanda felôketli sonuçlar getiren, sa
yısı hayli kabarık bir dizi savaşı ve Hint Okyanusu'nda Do
ğu Afrika kıyıları boyunca girişilen harekatı beraberinde 
getirir. Ama ilk safhası 1590'da sona eren savaşın tepki
leri, o yüzyıl sonlarında en işlek yol olan Halep yolunda 
ve pazarında kendini duyurur. 

«1599 yılında Venedik ticareti. bir buçuk milyon altın 
gibi hatırı sayılır bir rakama ulaşır. Bütün Hıristiyan dün
yası için bu rakam üç milyon civarındadır; bunun yanın 
ınilycrıu FrarısıLloru ya da gonıileriııe zambaklı bayrak (') 

17511 llRAUDEL F'. •La Metliternrnce et le monde ... " 

(*) O çağda Fransa Krallığı'nın arması.. (Ç.N.) 
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çekmiş tüccarlara aittir. Aynı yıl Venedikliler, fırtınalı mü
cadelelerden sonra Mısır'da birçok imtiyaz elde ederler. 
Deri mübadele etme özgürlüğüyle. üstü kapalı geçilerek 
de olsa Girit adasının bütün iaşesini sağlayan Dimyat ve 
Reşit'ten serbestçe buğday kaçakçılığı yapma imkanı bun
lara dahildir. Uzak Doğu'yla Akdeniz arasındaki ticaretin 

kesin çöküntü tarihlerini tam olarak 1600 yılından daha 

sonralarda aramak gerektiği sonucuna varacağız. Okya
nus yolunun zaferi, bu kaçınılmaz zcıfer, bir anda sağlan
mış olmaktan uzaktır. ( ... ) Bununla birlikte şu da kesindir 
ki, Hollandalılar Hint Okyanusu'nu toptan ele geçirinceye 

kadar, Yakın Doğu baharat ticaretine açık kalmıştır. Hol
landalılar Hint Okyanusu'na ilk olarak 1596 yılında sızdılar 
ve 1625 yılında buranın hakimi oldular. Bu- tarihten itiba
ren istilacı çaıbalarını Arrierika'ya kaydırdılar. Bu 1625 ta
rihi dolaylarında, belki biraz daha erken veya biraz daha 

geç, Doğu ticareti hiç bir kurtuluş çaresi kalmaksızın sek
teye uğramış olur.» (752) 

Böylece Akdeniz yolu Mısır'ın Osmanlılar tarafından 
ele geçirilişinden bir yüzyıl sonrasıncı kadar, hem de kimi 
refah dönemleriyle birlikte önemini korumayı becerir. Buh
ran dönemleri gibi bu refah dönemleri de Akdeni7 ticare
tini yıkıntıya uğratan şeyin Türklerin varlığı değil, Atlan
tik'in rekoheti olduoıınıı oösterir. Tersine ne rlevlet olornk, 
ııe de ÖLel klı;;iler olarak Osmanlıların IJu ticaretten yorar 
sağlayamadıkları apaçıktır. Bütün on altıncı yüz.yıl boyun
ca, Doğu ticaretini fiilen elinde tutan Avrupalı ticari güç
lere haklar bağışlanmıştır. Bu konuda do Akdeniz devlet
leri yerlerini Batı Avrupalı güçlere bırakırlar. 1535'den son
ra imtiyazlı ulus olarak Venedik'in yerini Fransa alır. Bu 
ülkenin rolü 1569 tarihli ·krallık mektuplarında açıklığa ka

vuşur. «Mektubumuzda dO'ha yukarıda bulunan ve yazılan 

1752) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... » 
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her şey gibi, Venediklilere verilen ve yenilenen kapitülas
yon da, Fransızlar yararına tanınsın ve tanınmış olarak 
kalsın ( ... ) isteriz.» (753) öteki ülkelere ait gemilerin Fran
sa bayrağını çekmeleri halinde İmparatorluk sularına gel
mesine izin verilir. Bu, Doğu Akdeniz ticaretinde Fransa'
ya ait bir tekelin varlığı anlamına. gelir. Venedikliler bu 
tekele tepki gösterirler ve istisna hakkını elde etmeyi ba
şarırlar. «Ticaret sadece bir ulusun tekeline bırakıldığı za
man, bu ulustan tüccarların getirip ülkeye soktukları mal
luro ccırılmıııırı lt:ılo<Jlğl flyulı koyduğu uıılu:;ıılıncu, ımruy 
padişahın bu ticareti Avrupa'nın birçok ulusu arasın
da paylaştırmanın sağlayacağı yararı ( ... ) görüp de, Fran
çois l'le padişah arasında yapılan anlaşma veya kapitü
lasyona istediği kadar aykırı düşsün, böyle bir yola yönel
mekten geri durmazsa buna şaşmamak gerekir.» (754) 

Yüzyılın sonlarına doğru Akdeniz'e girmekte olan İn
gilizler de Doğu'nun iskelelerinde bir büyükelçi ve konso
loslar bulundurma hakkını elde etmeyi başarırlar (755). Öy
le ki. 1604 yıjında Fransa'yla kapitülasyonlar yenilenirken, 
Venedikliler gibi İngilizleri de dışta bırakmak zorunluluğu 
doğar. «Venedikliler ve lngilizler dışta kalmak üzere, İs
panyollar, Portekizliler, Katalanyalılar Ragusalılar, Ceno
valılar, Anconalılar, Floransalılar ve genel olarak hangileri 
olursa olsun, diğer bütün uluslar memleketimize ancak 
Fransa bayrağını kullanma iznini alarak ve bu bayrağın gü
venliği altında serbestçe ticaret yapmağa gelebilirler.» 

(753) 13 Ekim 1569 tarihli krallık mektubu, Madde 16. zikreden:
NORADOUNGHIAN G. •Recueil des actes ... •

(754 l 1665 yılında Osmanlı padişahı nezdinde elçi sıfatıyla İstan
bul'a giden La Haye senyörü Vantelay'e kralın talimat ola
ru.k verdiği yu:ı:ı, uk: DUPARC P. •Rec.;uell des lnstruc.;tions 
aux ambassadeurs et ministres de France» (Fransa büyük
elçi ve Elçilerine Verilen Talimatlar Derlemesil, C.N.R.S. 
Paris 1969. 

(755) DUPARC P. •Recueil des instructions ... •
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(756) Böylece, eskiden beri aynı durumda tutunan Vene
dik bir yana, on yedinci yüzyıl başlarında Akdeniz ticare
tini denetiminde bulunduranlar Fransızlarla onları izleyen
lııgillzlerdir.

Değerli maden kıtlığı ve Akdeniz'deki lüks madde ti
caretinin geçirdiği değişmeler Batılı devletler için bir mey
dan okuma vesilesi yaratır. Bunun çözümü, Avrupa için 
yeni bir çağın başlangıcını ifade eder: Sanayileşme çağı. 
Ta Roma'dan beri Akdeniz ticaretinin felôketini teşkil eden 
sermayelerin Doğu'ya kaçma olgusu, on beşinci yüzyıl so
nunda Mağrip altınının kökünün kazınmasıyla doruk nok
tasına varınca, İtalyan siteleri bu duruma bir çare bulmak 
zorunda kaldılar; bu da sanayinin gelişmesine yönelmekti. 
«Flon;ınso'da, Venedik'te savunma hiç şüphe yok ki sınai 
yoldan oldu. Venedik, kaybını karşılamak için büyük bir 
sınai limana dönüştü. ( ... ) Venedik'te yüksek evsaflı yün 
kumaş imalatı için verilen rakamlar, 1516 yılında 1.305 par
çadan 1550 yılında 12.492 parçaya, 1580 yılında 21.387 
parçaya, 1603 yılında 21.977 parçaya yükselir.» (757) İhra
cata yönelik bu sanayi yüzyıl sonlarına •doğru öylesine 
önemli bir hole gelir ki. İspanya kralı Philippe il. 1585'de 
Doğu ticaretinin tümüne el koyma tehdidinde bulunduğu 
vakit. Venedik senatosu üyeleri baharatın gelme imkônla-
1111111 cıılııdcııı l,cıll,ııııı•ıı l,ıııl«ıı, ııDııiiıı llc:cııııliylcı llııill ıılııp 
halkın büyük bir kısmının geçimini sağlayan ipekçilik ve 
yüncülük zanaatlarına bir darbe teşkil ettiğinden» (758) de 
yakınıp sızlanırlar. Büyükelçi de Noailles Fransa kralı Char
les IX'a kaleme aldığı yazıda «Majestelerinin uyruklarının, 
özellikle de Provenceli ve Languedoclu olanların burada 

!756) 1604 Kapitülasyonları madde 4, zikreden: NORADOUN

GHIAN G. �Recutıil des actes ... » 

!757l BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... �
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sürekli olarak yaptıkları ticaretin iyice yerleşmesi ve mu
hafaza edilmesi» zarureti üzerinde durur ve bunu ispat 
için şöylece devam eder: «Bu ticaret müteveffa kral Hen
ri ve zatıôlinizin saltanatları. sırasında öylesine gelişmiştir 
ki. bugün ülkenizde bunun getirdiği elverişli imkônlar ve 
kôrdan yararlanamayan çok az yer kalmıştır. Bu. hem tıb
bi müstahzarat. baharat. ipek. yün. mazı. mum, halı ve 
deri, ham keçe, pamuk, saıkız. şap, çini ve mercan hem 
de çeşitli hububat için böyledir. Uyruklarınız bunlara km
şılık yünlüler. kumaışlar, kanaviçe bezi. kalay ve kuyum
culukta kullanılan çeşitli maddeler getirmektedir.» (759) 

Osmanlılara gelince, Saray'ın daha 1527 - 1528 yılla
rında 5 milyon akçelik yünlü kumaş aldığını "biliyoruz (760). 
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566'do ölmesinden sonra, 
«sırtına pamukludan başkasını geçirmemiş olan ihtiyar 
padişahın yasa:kladığı ipekli, gümüş ve altın işlemeli ku
maşlar birıdıenıbire yeniden ortaya çıkar. Yüzyılın sonuna 
yaklaşırken lstaınbul'da şaşaalı şölenler. ôlemler birbirini 

· kovalar. İsponya'yla hemen hemen a·ym zamanda Türki
ye'nin de, hem de böyle bir çarçur'un. bilgelik yolunda
yürümesi gereken bir ülkenıin uyduğu kurallar ve zorunlu
tasarruf anlayışıyla o derece zıt düştüğü bir anda, bir al
tın çağın girdabı ve ôlemleri içine dalıp gittiğini görmek
şaşırtıcı değil mi?» (761)

Batıdaki bu sanayileşme el emeğine ihtiyaç duyar ve 
şehirlere doğru bir göçü doğurur. On altıncı yüzyıl boyun-

(75Ul 1572 yılında büyükelçi de Nouilles'm Fransa kruh Charles 
IX'a gönderdiği yaz�.·. zikreden: TEST A L. «Recueil des 
traites de la Port�'Ottomane avec les puissances etrangeres 
depuis 1536» (Osmanlı Sarayı'nın 1536 Yılından İtibaren 
Yabancı Güçlerle Yaptığı Antlaşmalar Derlemesi) Paris, 11 
cilt, 1865 ve sonrakiler. 

!7601 İNALCIK H. «Bursa XV. Aı:;ır Sanayi ve Ticaret ... •
(761) BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde ... »
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ca ltalya şehirlerinin nüfusu iki katına- çıkar (762). Ülke 
içinde önemli bir uzantısı olmaksızın daha önceden dışa 
çevrilmiş şehirlerin sayısının çoğalması önemli. çok kere 
de üzücü sonuçları olan beslenme sorunları yaratır. «Nak
liyenin ağır aksaklığı ve pahalı oluşu, öte yandan kaldırı
lan ürün miktarındaki şaşırtıcı değişkenlik yüzünden en 
küçük bir iskôn bölgesi bile yılın her mevsiminde, her 
ayında açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve insan nü
fusundaki en ufa1k bir fazlalık onu bunaltır, dara sokar.» 
1763) Böylece lüks madde ticaretiyle, baskısı daha çok du
yulduğuna göre en az onun koıdar önemli bir başka mal 
akımı yani buğdtıy ticareti üst üste düşer. Buğdayın en 
büyük alıcıları şehirler ve site devletleri, satıcıları ise kıta 
devletleridir. Bu da sonuncul_arın. ilkleri üzerinde siyasal 
baskı kurmasına yol açar. 

On altıncı yüzyılda Fransa, Akdeniz'e buğday sağla
makta daha önce sahip olduğu rolü kaybeder. İki büyük 
buğday tüccarı ülke kalmıştır: Türkiye ile ispanya. Mali 
durum, Türk buğdayının lspanyol buğdayından daha ucu
.tu uulıııuulı.ıl uuolcır. Uöylueo ukıııı üugu'dıuıı Uulı'yu yö
nelir. Ama Osmanlılar devamlı olarak kendi şehirlerini, 
özellikle de bütün Akdeniz havzasının en büyük iskan mer
kezi olan lstoınbul'u beslemek gibi çok ciddi bir durumla 
karşı karşıya kalırlar. Birçok kere tekrarlanan buğday ih
racatı yasağı bu yüzdendir. Ama Batı ıJltını ve baskılar 
karşısında bu tedbir etkisiz kalmaya n,alıkümdur. Nitekim 
hemen her şey gizli ol1a1rak rüşvetle ya da korsanlık faali
yetleriyle sıınırdan geçer. Bu korsanlık faaliyetleri. düzeni 
daha beter bozar. «Feci olan, beslenme dlurumunun on 
altıncı yüzyılda önemli derecede bozulmuş olmasıdır. Nü
fus Akdeniz'in hemen her yerinde deniz yoluyla sağlanan 

C762l Bk. sayfa 321. 
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kaynakların besleyemeyeceğ,ı kadar çoğalmıştır. Yüzyılın 
şonlorınıdo kıtlıklar her yeri korkunç şekilde kasıp kavu
rur ve her ye,rde buğday fiyatları hatırı sayılır düzeylere 
varır. Bütün Akdeniz ekonomisi felce uğrar. Çünkü zara
rını karşılayıp telôfi edebilecek ancak birkaç tedbir geti
rilebilir. Zaten hiç bir zaman mükemmelleşemeyen bu me
kanizma sonunda allak bullak olur.» · (764) 

Bu durumun giderilme yollarının esası Batı'yla Doğu 
arasında oluşur. Çünkü Doğu daha az nüfusa sahiptir ve 
ihraç edilebilecek tahıl bakımınıdan daha, zengindir. Hiz
mıetinde üç büyük tahıl ambarı vardır: Mısır; Tesalya, Ma
kedonya. Trakya ve Bulgaristan ovaları ile Romanya'daki 
/Eflak ve Buğdan) büyük ovalar. lstanbul. yüzyılın sonla
rına doğru asıl Romanya'daki ovalara yönelmişe benzer. 
Bunlar diğer bütün Karadeniz ülkeleri gibi Akdeniz'deki 
dolaşımın dışında kalır. Çünkü İstanbul'un koca gövdesi 
buralardan gelen ihtiyaç maddelerinin yolunu keser. Öy
leyse İspanya'da. Valencia'da. Cenova'cla. Rorna'da yenen 
buğday. Mısır ya da Ege'den gelen buğdaydır. Golos'tan 
olduğu gibi, lskenıderiye'den. Selanik'ten. Valona'dan. Pre
veze'den. Santo Mauro ı•ı aıctolarından padişahın ifadesiy
le, Batı'ya gitmek üzere gemilere Türk buğdayı yüklenir. 
1562'de Ragusolılara Valona'dan alınacak 1600 salme ( .. ) 
civarında buğday için çıkış izni veren bir padişah iradesi 
vesilesiyle, bunun Valide Sultan'ın öz,el malı olduğunu öğ
reniyoruz. Fakat resmi yoldan yapılan ticaret. Türk buğ
dayını yasok dönemde bile Batı'ya doOru boşaltmaktan ge
ri durmayan faal bir karaborsanın yaınında hayli az ka
lır (765). ,Venedik, 1570'dıen 1573 yılına <adar Osmanlı im-

(7Ml BRAUDEL F. «La Mediterran6e et le monde ... • 
(785l BRAUDEL F .. «La Mediterran6e et le monde ... • 
(*) Santa Maura = Aya Mavara adası, bugünkü Kefalonia CÇ.N.l 
C**l 1 salme = 9 kile = 231 kg; böylece 1600 salma aşağı yukarı 

370 ton eder. CÇ.N.> 
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paratorluğuyla savaşa girip de Doğu'don mal sağlayaca
ğı kaynaklarda,n mahrum bir hale gelince, Batı'nın iaşesi
ni sağlamakta Türk pazorına düşen ağırlığın kısmen hem 
de hayli eziyetli olorak yeniden Batı'nın omuzları üstüne 
yıkıldığını görürüz. 1573'den sonra mübadeleler şüphesiz 
yeniden canlılık kazandı. Ama bir süre sonra Doğu, iste

yerek veya istemeyerek Batı'nın gitgide büyüyen aclığının 
gerektirdiği buğdayı Venedik ve Messino yönünde sağla
maya yetmeyecektir. Şüphesiz Doğu'da dtı insan sayısı 
artmakta ve orada do kıtlıklar şiddetle kapıyı çalmaktadır. 
istanbul'da son hasatın kaldırılmasından sonra başlayan 
kıtlık, 1589 yılı ocak ayında şehir üzerinde ağırlığını du
yurmay·a başlar v,e sonra da olmayacak bir şekilde Sela
nik'te patlak verir, kıtlık dolayısıyla bu şehre fozlaca yük
lenilmiş ve hububatı elinden çekilmiştir. Açlık, baharda 
koca başşehri yeniden avucuna alınca bu da yetmemiştir. 
Yazın ise kıtlık, veba ve ayaklanmalar bir araya gelir. Er
tesi yıl salgın hastalık öylesine yaygın ve sıkıntı öylesine 
korkunçtur ki, iyi ürün alma umutlarına rağmen Venedik
ıııorıı ı lıı ıı)dııy 1< ılol ıiı ıdo I ıı ılııı ıdı ıldcıı ı vıı nO hlıı stnrnlık (•)

bir vaat kopardı,kları öğrenilince halk alaylı bir dille atıp 
tutmağa başlar. Kolaboılık şehrin iaşesi bir süre sağlanır 
hale gelirse de, birkaç yıl sonra işler gene sarpa so
rar.» (766) «14 Mayıs 1595 günlü bir rapor, Saray'a karşı 
beyliklerde (Eflak ve Buğdan) çıkan ayaklanmadan sonra 
hayatın pahalılaştığını gösterir.» (767) Yüzyıl ortalarında 
arpanın kilesi 5 akçeyken 80 akçe, etin okkası (**) 1 akçey

ken 16 akçe oldu (768). «1600 yılııma, herhalde Eflak ve 

(7661 BRAUDEL F. «La Mediterranee et le monde .... 
(7671 BELDICEANU N. «La erise monetaire ... • 
C768l BELDICEANU N. «La erise monetaire ... • 
(*) Stera = 1 metrekübe eşit bir hacim ölçüsü CÇ.N.l 
C**l Okka. == 1,283 kg. CÇ.N.l 
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Buğdan'da hasatın kötü olması sonucu başkent yeniden 
ekmeksiz kalır. Et de kıttır ve odun akıl almayacak dere
cede pahalanır. Bütün bunlar Tuna yoluyla mal gelişinin 
durmasından sonıro olur. 1601 yılı şubatında durum kötü
lüğünü korur ve bütün kıtlık yıllannda olduğu gibi veba·ör
talığı kasıp kavurur.» (769) 

Beslenme sorunu her yerde ve özellikle büyük şeh!r• 
lerde gitgide ağırlaşırken bir yandan da, ekôbir takımına 
yapılan iltimaslar ve Hazine'ntn mali ihtiyaçları ya da sa
dece Avrupa'ya karşı ekonomik bağımlılık durumu yüzün
den Batı'yo buğday kaçırma işi devam eder. Ve 1604 yı
lında bütün Anıadolu'yu sarsıntı�·a uğratıon korkunç kıtlı
ğa rağmen, katı yasaklar ter,kedilmeye ve değiştirilmeye 
başlanır. «Kullarımızdan satın alınmış buğda-yla yüklü Fran
sız gemilerine, taşıdıkl·arı mal yasaklanmış do olsa el ko
nulmasın ve tüccarlarla gemicileıt esir edilmesin. Bunu 
men ediyoruz. Ancak yaptıkları i�ıi' unutmasınlar ve bir da
ha buna tevessül etmesiınler diye 1 buğ·day müsadere edil
miş olarak kolacaktır.» (770) 

Böylece ül•keoin hem zenginliği, hem de Avrupa üze
rinde ekonomik ve siyasal baskıı aracı olan buğday tica
reti. ülkeye fazla bir şey getirmediği gibi şehirleri açlıktan 
korumayı bile başaramaz. 

Çoğalan ve şehirlerde yığılan nüfus fazlası toplum dü
zenini yalnız kuru kalabalığıyla değil, aynı zamanda ve 
özellikle o•kışkonlığıyla da bozar. Ticari akımlar yanında 
bir de insan akınları meyıc:J!cma gelir ve bu akınlar Batı'dan 
Doğu'ya yönelir. 

Bu hareke·tlilik ilki demograf k, ikincisi ise ekonomik 

(769) BRAUDEL F. •La Mediterranee et le monde ... •

1770) 20 mayıs 1604 tarihli Kapitülas onlar, madde 14, zikreden:

NORADOUNGHIAN G. •Recue 1 des actes ... • 
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·otan iki sebepten ötürü meydana g�ıllr. Akdeniz dünyası
nın tümünü etkileyen nüfus çoğalmasına rağmen Doğu,
Batı'don hep daha ·oz kalabalıktır ve yayılması bazen top
rak aramaktan çok insan arama anlamına gelir. Türkler
gibi Arapların do başlangıçta göçebe oluşları kişi başına
daha büyük bir toprak parçasını, dolı::ıyısıyla Batı'ya doğru
itilişte ve fetihlerde katkısı bulunan bir meıkôn açlığını ge
rektirir. Ama lslôm devletlerinin lspanya'da olduğu gibi
Balkanlar'da da tarıma dlayalı ol·uşumlar haline dönüşmesi
bir insan unsuru sorunu doğurur. Zaıten bu insan unsuru
nun eksikliğ•i Bizans sisteminin de ·•cendlne has özellikle
rinden birıryıdi. Bundan şu sonuca varabiliriz : lslôm ülkesi
de olsa Hıristiyan ülkesi de olsa Doğu ister göç etmiş
olsun ister fetih yoluyla sağlansın, insana Batı'da oldu
ğundan daha iyi davranır. «lslômiyet müsamahalıdır, çün
kü çöl insan yönünden yoksuldur, çünkü da;ima insana, ih
tiyacı vardır, insanları bulunca onları oldukları gibi kabul
etmekten memnundur. Hıristiyan düınıycısı ise başka yol
ları ,1<ullanır. ( ... ) ister Sicilya'da, istıer lspaınya'da, isterse
daha sonraları Balkanlar'da olsun çok uzuın süre içinde
ve kendlli(ilnden Mı]sliimnn olmuş y,srlerl yaniden ele oe
çlrlnce, onun buraları yeniden kazonmo şekli çok kere
müsomohosızlığın etkisi altında kaba, sert ve kıyıcı olur.
Sayının kanunudur •bunu böyle yopCJn. Hıristiyanların ye
nfden fetihle-rinin gerisinde hep kolcın yığınlarının arzuları
ve yönetici sınıf siyasetinin bunlara benimsettiği sinsi bas
kılar vardır. Önüne geçilmez bir doğ,a · konununun gereğiy
_miş gibi, sayılarıyla müsamahasızlığ.ı dcğuran işte bu ko
lonlardır» (771)

· Bütün on altıncı yüzyıl boyuncı:ı Osmanlı imparator
luğuna iki tür. insan katılır; fetih sonucu imparatorluk uy
ruğu haline gelenler ve ülkeye göçenler. ilk durumda, do-

(771) BRAUDEL F. «La Med.iterranee et le monde ... » 
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ha ileri bir sömürü düzeyinden d(jha az ileri bir sömuru 
düzeyine geçeın topluluklarla karşıl korşıya gelinir ve ba
zen bütünüyle bölgenin e,konomlk 1 durumu gerilese bile, 
bölge sakinlerinin hayatının daıha fazla güçleştiği söylene
mez. «Senyörlük zamanında odanın [Kıbrıs'ınJ zenginliği, 
bağlar, pamuk tarım işletmeleri ve şeker kamışı tarlalarıy
dı. Bu sonunculat1da üretim çok ıarna çok düşüktü. Zen
ginlik ama hangi zenginlik? Cenovolı ve Venedikli bir aris
tokrasinin zenginliği. Zenginlik, ama hiç de adanın yerli 
halkının Ortodoks Yunanlıların zenginliği değil. Zaten Türk 
fethi adada sosyal bir devrime yol açar. Bir ingiliz deniz
cisi bunu 1595 yılına ait ilgi çek·lcı:i bir görgü tanıklığıyla 
nakledir. Kıbrıslı bir tüccar kendiısine, eski Cenovalı ve 
Venedikli senyörlerin artık in cin top oynayan harabeye 
dönmüş saraylarını göstererek, apanın hikôyesinl anlat
mıştı. 1571 yılında bu senyörlerin., iköylülerin yaptıkları ak
la gelmedik zorbalıklarının adil ce,z:µsı olmak boyunları vu
rulmuştu. Peki daha sonra ne oldur? Venediklllerin gidişini, 
ham pamuğun, pamuk ipliğinin lhr

f:
catındoki bir düşüş ve 

bağların verims,izleşmesi izledi. B durum öylesine belir
lidir ki, Venedik, şarap imalôtında kullanılan ve adada ar
tık işe yaramaz hale gelmliş paha ı tulumları tüccarlarına 
gerisin geriye satın aldırtabileceıktit. iş buraya varınca her
kes Kıbrıs'ın gerilemesinden söz �er. Ama kimse çıkıp da 
-<.ısıl bilinmek istenen de budur- Türk egemenliğinin, 
ada sakinlerinin hayat duzeyınde �lr duşme ifade ettiğini 
söyleyemez.» (772) 

Böylece yüzyılın sonunda sistem çözülmeye uğrama
dan önce, Osmoınlı idaresi Ado1Cl�ın ve Balkonların Orto
doks halkları orasında kendine dcı*a çok müttefikler bulur. 
«Yunan ruhban sınıfı hiç şaşma acasına, Venedik'in ve 
genel olarak Batılıların en ı,srarlı · asımları safında yer ol-
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dı. Oysa, bu sınıfın üyeleri lstanbul'ı..lCJki podişollo karşı bir 
•oyoklonmonın hazırl•andığı her keresinde, zihinleri süku
nete davet etmek ve Rumların hayatını idame ettirmeleri
nin bu sükunete bağlı olduğunu açıklamak amacıyla hep
araya girmişlerdir.» (773}

Fetih yoluyla uyruk kılınan yığınlar reaya statüsünde 
düzenle bütünleşmişlerse de. Batı'doki insan fazlasından 
meydana gelen göçmenler için durum aynı değildir. 
«( ... )Kalabalık saflar halinde Hıristiy<ın dünyasından İslam 
dünyasına girmek için itiŞ'ip kokışırlaır. İslam dünyası serü
ven ve kör imkônlorıno açık görüntüsüyle bunları kendine 
çeker ve karşılığını öder, çünkü onlara ihtiyacı vardır. O 
çağda yaşamış bir yazarın ifadesiyle, bunların yüzbinler
cesi Türkiye'ye göçerler ve bu, saıdece · bu ülkeye gelip 
kendi dinlerinden dönmeye can attıkları için olmaz. Os
monlı sultanının zanaatkarlara, dokumacılara, gemi inşa
aıtı uzmanlarına, usta denizcilere, top dökümcülerine, bir 
devletin temel gücü olan 'hırdavat' işçilerine (maden iş
çileri kastediliyor} ihtiyacı vardır. Montchrestien, 'Türkler 
ve diğer birçok uluslor bu durumu çok iyi bilirler ve bun
lıırı hir lwro olo ooc:iriııco lıir rhılın knyvıırnınılor' ıllyo yn
zar. Belki de tamı bilincine vararak değil oma Türkler ka
pıları oçık tutarlar, Hıristiyanlar ise tersine kaparlar. Sa
yıların ürünü olan Hıristiyan müsarnohasızlığı insanları ça
ğırmaz; iter, olmazsa kovalar ve onun kendi alanından ko

vup attığı he·rkes -1492'nin Yahudileri, on altıncı yüzyılın 
ve 1609'un İspanya Berberileri- elbette gönüllüler toplu
luğuna eklenir. Hepsi de herkes için yer ve imkanlar bah
şeden lslöm ülkesinin yolunu tutarJı (774) 

Böyle olunca, bütünleşme düzeyiyle ilgili olarak iki 
ayrı kategori belirlenebilir. Başka ülkelerden yığın halinde 

(773) BRAUDEL F. «La Mediternınee et le monde ... » 
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kapı dışarı edilmiş etnik topluluk! r özellikle de ispanya 
Yahudileri, Osmanlı İmparatorluğunun uyruğu olup çıkar
lar. Bunlar zanaat ve ticaretle uğ aştıklarından şehir hal
kının önde gelen unsurları arasın girerler. Bunun yanı 
sıra, Batı uyruklular «Doğu'nun Is eleleri» nde konsoloslar 
yönetiminıde bulunan ve kapit_üla yanlarla sağlanmış im
tiyazlara sahip sömürgeleşmiş m rkezlere yerleşirlsr ve 
uluslararası büyük ticaretle uğraşırlar. Yavaş yavaş ilkle
ri ikincilere bağımlı hole gelir ve yerli ya do «İmparator
luk uyruğuna geçmıiş» azınlıklar, mıtiyazlı Batılı azınlıkla
rın sömürü düzenini sürdürüp kök eştirirler. 

«1492'de İspanya'dan kovulan Yahudiler, lstanbul ve 
Selani1k'te yokluğu hissedilen ne arsa hepsinin ticaretini 
çekip çevirmenin sağlayacağı çı arı hemencecik anladı
lar. Böylece hu.rdacı dükknnlarını, Latin, Yunan veya lbra
ni harfleriyle basım yapan ilk mcı baoları açtılar. simli do
kuma imıalôthane,ıerini kmdular. R·vayete göre Kanuni Sul
tan Süleyrnan'ın ordusunu vurucu sahra topçusuyla dona
tan ilk muharrik top kundağını onlar yaptılar.» (775) 
Daha sonraları. yerli azınlıkların oğrudıan doğruya büyük 
ticarete atıldıkları ve Akdeıniz'in eski güçlerinin ayağını 
kaydırıp onların yerini altdıkları d görülür. «İmparatorlu
ğun büyüık tüccarları denebilecek olanların. Ragusalıların, 
Veaed;klilerin, Cenovalıların hem ncecik ve hızla gerile
meleri bir şeylerin ifadesidir. On eş,inci yüzyılın sonların
da İmparatorluğa göçen İberik y rımadası Yahudileri Ka
hire'de, ls.kende-riye'de, Halep'te, Trablusşom'da, Suriye·
de, Selonik'te ve İ�tanbul'do büy 'k ticari mevkileri yavaş 
yavaş ele geçirirler. Venedikliler irçok kere Venedik mol
larını alıp başkalarına satan Yahu ilerin kötü niyetlerinden 
yakııımomışlar mıdır? Zaten bir üre sonra, bunlar ikinci 
el mesleğiyle de ye,t1inrnez olurla , Ragusolılar ve Vene-

(775) BRAUDEL F. -La Mediterranee et le monde ... » · 
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diklllerle doğrudan doğruya rekabete girerler. Yahudilere 

Ermeniler de ıkatılır ve onlarla yarışoı başlarlar. Bunlar, on 
yedinci yüzyı�da gemiler ·kiralayıp Batı'ya gidecek olan Şah 
Abbas'ın (") ticari yayılmasının simsarları· haline gelecek
lerdir. ltalyan tüccarlardan meydarıcıı gelen ve bir zaman
lar bütün Akdeniz'in hôkimi olon wngin burjuvazinin ha
lefleri işte bunlardır.» (776) Bu şeki�de sömürge mekaniz
ması ülkeye temeline kadar nüfuz eıı<for. Eğer sömürü on 
dokuzuncu yüzyılda en üst düzeylnE� varmamışsa bu, im
paratorluğun direne derecesinden çok, Avrupa'da.ki sınai 
ve kapitalist gelişim derecesine bağ.lıdır. 

Böylece, uzun süre bir altın cati gibi düşünülen coğ
rafi yayılma, diyebiliriz ki ekonomik bir bozgunla birlikte 
yürür. işte sistemin sarsılış ve çözülüşünü dış görünüşüy
le hayli parl•aık gibi görünen dış siyosal durum kadar, bu 
bozgunun ışığı altında da incelemek gerekir. 

1 - DEVLET HAZiNESİ VE 
DEVLET MEMURLARININ 
BOZULUP YOZLAŞMASI 

Blll-lRANIN iLK BAŞLARI 

Sözünü ettiğimiz ekonomik durumun doğrudan so
nuçları, bir yandan mali buhran. fü.e yandan yönetici sı
nıfın kendini yeni sömürü blçlmlerilne uydurup bunlarla 
bütünleşmesi olur. 

1527 yılında Devlet'in harici h!Jzinesıinin (esas impa
mtorluğa bağlı beylikler tarafından ödenilen yıllık vergi
lerle ve savaş yoğmosıyla beslenip Saray'ın özel giderle-

(776) BRAUDEL F. «La Meı:Uterranee et le monde ... •
<*l İran Şahı ı. Abbas <Ç.N.)
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rlne tohs1s edilen dahil! hazın!:t. karşıtı alarak. kamu 
gk:lerlerine tahsis edilmlş bulunarı hazine) gerçek gelirle• 
ri 277.244.782 aıkoe ve giderleri 200.126.393 akçedir (777}. 
Aynı yıl florinin değeri 55 akçedir 1(778). 1564 yılında ge• 
lirler 183.098.000 akçeye düşer ve butçe ilk olarak 6.569.000 
a'kc·elik bir acı·k verir (779). Bundan sonraki yıllar bir dü
zelme meydana gelir ama 1584 evalüosyonu floriyl 60 
akçeden 120 akoeye yükseltir. G lirlerin o gü�ün akçe
siyle topu topu 293.400.000 akçeyEı ardığı ·1592 yılınck:ı ise, 
devlet hazinesin1n açığı 70.000.00 akçeye çıkar. O dö
nemde, kamu giderlerinin eksiğini kapamak üzere ilk de
fa dahili hazineden harici haziney a·ktarmo yapılır (780). 
Ama akçe düştükçe düşer, flori �� O aıkçeıye kodar yükse
lir. 1598'de harici hazine gibi, dah li hazine de sıfırı tüke
tir. Tek çözüm, akçeler biraz dalh geçerlik kazansın di
ye Saroy'ın gümüş takımlarını efor haneye eritilmeye gön
dermektir. Böylece flori 180 akçey düşer. 120 akçeye dü
şürmek loin 1600 yılınıda, ikinci ir ameliye gerekecek
tir (781). Ama bu uzun sürmez, 16 1 yılın'db flori gene 200 
akçedir (782). 

Bir yandan hazine suyunu çe erken, öte yandan ve
zir-i ôzamlardan başloyarak büyü devlet memurlarının 
yüklerini iyice tuttuklarına tanık ,o uruz. iktidarın bu mut
lok olduğu kadar geçici sahipler , bürokratrk sllsilelerln • 
yüksek kademelerine tırnınnmayı sağlayacak anahtarları 
yani servet blriktirmedekl bu tek e gerçek kaynağı �ile
rinde tutarlar. üstelik bunlar büy' � siyasal ve ekonomik 
teşebbüslere. uzun vodede siyasol ve ekonomiık bakımdan, 

(7771 BARKAN Ö.L. «H. 933-34 U52 2Bl Mali Yılına .. :. 
17781 BELDICEANU N. «La erise mon taire ... • 
(7791 BELiN M. «Essais sur l'histoire eonomique ... • 
1780) BELiN M. «Ess8.!s sur l'histoire �eonomique ... • 
C78ll UZUNÇARŞILI I.H. «Osmanlı T

f 

hi • cilt III.
17821 BELDICEANU N. «La. erise mo talre ... • 
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felôketll sonuclqr getlreceık hile olsa birçok t<örlı savaş 
harekôtıno, bazı hasımların işine yarnyacak barışlara, ken
dilerine diğerlerinin zararına haklar bahşeden kapitülas
yonlara, v.b. yeşil ışıık yakmakta pe�, ustadırlar. 

Bu yüzdendir ki, üç sultana veızir-i ôzamlık eden ve 
on altıncı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun en göze 
çarpan şahsiyetlerinden biri olan Sokullu Mehmet Paşa 
«Devlet katında mevkilere aday olanların sunduğu devam
lı armağanlardan meydana gelen hc1d'siz hesapsız bir ge
lire sahiptir. Gerlach şöyle ·yazar : 'Mehmet Paşa altından 
ve değerli taşlardan müteşekkil akıl almayacak bir ser
vete sahiı:>tir. ( ... ) Kim yükseık bir mevikie konmak isterse, 
ono yüzlerce, binlerce dulocı altınlık armağanlar sunmak 
ya da ayağına atlar, oğlanlar taşımak zoruındodır'.» (783) 

Böyle olunca insaın bazen «bir kadırganın yıllık mas
r�fının inşaat masrafı kadar. yani 1560'Iarda 6 bin duka 
altını tuttıuğunu» (784) bildiği zamanı, 100 ya da 200 kadır
gqyla, bin bir tantana kopararak Akdeniz'e açılmanın ama
cı nedir diye sora:r. «Bu amaç olsa olsa basit bir yağma 
hareketi değil midir? Herkes sandığını doldurur. Sandıklar 
d<:>lunca do \ekror Doğu'nıuın yolu tutulur. Dönüşten hemen 
sonra ısrarla yaıyılan ama'- doğru olup olmadığının araştı
rılmosı imkônısız rivoyetlerıde de beHrtildiği gibi. lspanyol
lordan, ya dıa Cooovalılardan alınan büyük rüşvetler so
n'ı,.ıcu seferler yarıda kesilir.» (785) 1552 yılında Sinan Pa
şa komutasınckıki Osmanlı donanmcısının seferden pek er• 
ken dönüşü, 1553 yılında ise, tersinE➔ sefere geç ·cıkışı üze
rine, işıte böyle rivayetler dolaşır. Bu · sefere gec çıkma 
işinde Germen imparatorluğu tarafındlan satın alınan Ve
zir Rüstem Paşa'nın parmağı olabilir. «1554 yılında da, 

(783) BRAUDEL F. «La. Mediterranee et le monde ... • 

(784) BRAUDEL F. -La Mediterranee et le monde .. ,» 

(785) BRAUDEL F. �La. Mediterranee et, le monde ... •
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Turgut Reis sefere çok geç çıkar v Napoli kıyılarını şöy
le bir dolaştıktan sonra hemenceci gerisin geriye Doğu' -
nun yolunu tutar. Frons,o'nın adam arı bunıu ihanet saya
rak karşı çıkarlar ve Kaptan-ı Der a'yı görevinden uzaık
laştırmağa çabalarlar.» (786) 

Bu ithamlar sonmları daha acı seçik hale gelir. 1580 
yılında, Fran,sa'nın lstarııbul büyükel isi De Germigny, Hen
ri lll'e şunları bildirir: «Müt.eveffa ehme,t Paşa (Soıkullu 
Mehrnet Paşa kastediliyor). bende iz büyükelçi olarak bu 
Soımy'a gelmeden önce, mösyö M riglian'ın (İspanya'nın 
Osmanlı Sarayı nezdindeki büyükel isi). barışı ve İspanya 
kralının işlerini :kolaylaştırması am cıyla kendisine vadet
miş olduğu elli bin ıd!uka oltın liral k armağan karşısında 
yelkenleri suya indirmişti. Daha s nra, elçi bu işe kendi 
sultanına gördüöii hizmetten daha büyük hir hırsla sarı
luıı Alııııt1L Puı;;w·yu do uyııt;o otu:t. uin duka oltıııı vuotte 
bulunmuş olsa gereıktir.» Sonra da hatabıno şunları ya
zarak devam eder: «Mümkünse erthier. şöyle hareket 
edilmeli. Kral, Yeniçeri Ağası İbra im Paşa,'ylo, padişahın 
dononmo komutanı Kaptan-ı Dery lbrahim Paşa'ya Paris 
kumaşlarından pay ayırmayı unut amalarım krallık mec
lisi üyeleri•yle haz.ine bokornna bu ursun.» (787) Öyle gö
rülüyor ·ki I-mparatorl•uğun ileri gel nl·eri bir yandan nüfuz
larını en çok pey sürene satmaıkt • öte yandan da 'kendi
lerini uluıslororası ticarete ,kaptır aktaydı. Ha21:r1enin tek 
avuntusu, ecelle,riyle öldükten ya d(] hôlledHdikten sonra 
büyük devlet görevlilerinin mallar na el konıulabilmesiydi. 
«Böylece Türk devleti kendi memı rlarının maıllarının yağ
mo�ıno ·katılır.» (788) 

(786) BRAUDEL F. -J..a Mediterranee t le monde.,.•

1787) Sara.y'a iletilmek üzere M. de G rmigny tarafından 5 eylül

1580'de katip Berthier'ye verile talimat. Zikreden TES

TA L. 11Recueil des traites ... • 
!788) BRAUDEL F. «La Mediterranee et. le monde ... ,.
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il - ZANAAT ALANINDA BUHRAN 

Doruktan başlayan bu yozlaşma. bütün devlet me
murları bünyesine yayılır ve sistemli içten içe kemirir. Bu
nun yanı sıra ekonomik buhran kurumlardaki çözülme sü
recini başlatır. 

Avrupa'yla Osmaınlı imparatorluğu arasında bağımlılık 
eıkonomisi llişkilerintn kurulması yemi hammodde ihraca
tıyla işlenmiş modde ithalôtı, ticarnıt kadar zanaat, da et
kiler. Ticaret Botı'ya açılan isketelere, ve buralarla işbir
liği halindeki ülke azınlıklarına bağlcıınınca, zanaatkôrlık 
iki misli etki altında kalır hale düşer. Ül1kedeıki zanaat üre
timi hem evsaf, hem miktar ve hem de fiyatlar bakımın
dan tutuou bir siyaset izlemekte devam eden Devlet'in de
neUminıdedir. 1582'de lstanıbul kadısına yazılan bir buy
rukta, kumaş fiyatları yirmi yıl öncı3kiyle aynı olarak tes
pit edilmiştir (789). Ama paranın değerindeki düşüş bir 
yana, h<ımmoddeler yüzünden fiyatlı□rı bu düzeyde tutmak 
imıkônsız hole oelmiştir. Avrupalılar hiiyiik mi•kta,rlorla po
muk, deri. mum satın alırlar ve bu hammaddeler ülkede-ki 
zanaotkôrlor için arandı mı bulunorna:ian nadir nesneler 
olup cıkor. Batılı tüccarlar sahip oldukları altın miktarın
dan dolayı f'iyotları yükseltebilirlerseı de. imolôt ve satış fi
ya,tı şorttorıyla bağlı olan Türk zan<lCJtkôrları aynı yolu iz
leyemezler. 1567 yılırn:lk:ı Devleıt. Ege bölgesi dokumacıla
rına 150.000 paroo civarında yelkeQ bezi ısmarladığı za
man, zonaavkôrlar Avrupalı tüccarlımn ipliği toptan satın 
almış olmaları yüzünden bu kadar miktar mal teslim et
melerinin imkônsız olduğu cevabını veı•irler (790). Yani sa
tın alış fiyatlarıyla satış fiyatları cırosında sıkışıp kalan 
zonootkôrlar, hammadde sağlayamadıkları gibi Batı'dan 

(789) CEZAR M. •Osmanlı Tarihinde Leventler• İstanbul 190ö.
(790) AKDAĞ M .. •CelıUi İsyanlan»
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gelen ucuz momul maddelerle de, 61:obete giremezler. 

i � 

Devlet her zamanki gibi hommoddıe erin ihracatını yasak
layarak tepki gösterir. Ham pomuk:, pamuk ipliği, kurşun, 
bol mumu, koyun postu. deri .. tabak anmış postlar. içyağ, 
zift yasak listesindedir. Ama sorun etkilemeyen bu ted
birler sonuçsuz kalır; her şey kanun aykırı ve gayri meş
ru yollardan olacağına varır (791). 

111 - TIMAR KURUMUNUN 

GERİLEMESİ 

Ekonomik keşmekeş, şehir cev esinin dışında, doğru
dan doğruya düzenin ıbüyük kurum! nnı yani tımor ve ka
pıkulu kurumlarını etkileyecek bici· de yayılır. 

ı ııııor kurumu lJlr yuıı<.1011 lıt1ırı <Jeırıugrutık lıeın <.le 
ekonomik evrimin saldırısına uğrar, öte yandan ise mer
kezi idarenin kayıtsızlığına olduOu adar sömürüsüne de 
boyun eğmek zorunda kalır. 

Akdeniz havzasının geri •kalan kısmında olduğu gibi 
Anadolu'da do bütün on altıncı yü yıl boyunca nüfus ar
tar. Diyarbakır vilôyetinin nüfusu 1 28'Ie 1548 yılı orasın
da % 64 oranında bir ortfTI(] göster:r. Daha güneyde Şom 
için bu oran % 63'tür ve Kanuni Su tan Süleymon'ın tahta 
çıkışından (1520) yüzyıl sonlarına · ar ülkenin tümünde 
ortalama % 60'1ık bir nüfus artışı v r sayılır (792). Bu artış 
tımar kurumu üzerinde çifte bir e't i •gösterir: Hem reaya 
düzeyinde. hem de sipahiler düzeyi de. On beşinci yüzyıl 
boyunca reayanın elindeki art.alo o toprağın bir• çiftin 
hayli altında olduğunu daha önce g· rmüştük (793)., On al
tıncı yüzyı�do ise şortlar ister istem z iyice kötüye gitti ve 

C791l AKDAĞ M. «Celı\li İsyanları.• 
C792l CEZAR M. «Leventler• 

C793l Bk. tablo III. 
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bunun bir topraksız köylüler yığını doğmasında katkısı ol
du. 

Ama çift topmklarınıdoki bölünüp küçülmenin yanı sı
ra, aynı ·demografik sebepler yüzüınden tımorlarda da bir 
parçalanıp bölünmeye tanık oluruz. Bu da giderek sipahi 
sınıfının yoksullaşmasını getirir. Mali sistemin mahiyetiyle 
tamamlanan bir yoksullaşma. 

On beşinci yüzyılın ortalarındaı, florinin 40 akçe ettiği 
bir dönemdie tespit edilen olağan vergiler, flori 120 akçe
ye yükseldiğinde de aynı kaldı. Böylece rantının aşağı yu
karı % 50 kadarını nakdi olaraık alan sipahi bir de toprak
larının daralması sonucu. gelirinde bir düşme·yle karşı kar
şıya bulunuyordu. Sipahiye felôket getiren bu durum doğ
rudan doğruya Devle1t tarafından toplanan olağanüstü ver
giler yüzünden reaya için de öyle sanıldığı gibi elverişli de
ğ·ildi. 

1516 yılında Mısır seferine hazırlanan Devlet, ordu_nun 
erzak ikmali için olağanüstü bir vergi toplar: nüzül resmi 
denen (794) bıı vergi hone hoşıncıı 20 okçe tııtor. Konııni 
Sullaıı Süleyman çağında bu verotıer olağanüstü olmak
tan gitgide ç11kar, örneğin avariz böyledir. 1521 yılında 
Ege kıyılarını kors0ınlı·ktan korumaya tahsis edilen donan
manın masrafları için, bu kıyılardaki halk 30 a'kçelik bir 
avariz öder. 1537 yılında Balıkesir sancağındaki haneler, 
kadırga küreıkçilerinıin geçim masrafına, hane başına 50 
aıkçeyle «katılırlar». Buna bir de vergi toplayıcısı kadıyla 
sanookbeıyi arasında bölüşülen %20'1ik bir «hizmet ak

çesJ» eklenir. Böylece ödenen vergi, tutarı 60 akçeye va
rır. 1564'de Trabzon sancağı aynı amaçla hane başına 66 
akçe (hizmet akçesiyle birlikte 80 akçe) öder. 1592 yılın
da yani devalüasyondan sonra, cıvariz tutarı Balıkesir 
Sa-ncağı için her şey d<ıhil 160 akçe, 1593 yılındq ise An-

(794) Bk. sayfa 236 
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kara saıncağı için 250 akçedir. On y inci yüzyıl başların
da ise bu tutarlar 400 ilô 500 akçe arasında bir oynama 
gösterir. Üstelik enflasyonist duru ve a,kçenin geçer-
liğinin hemen hemen hiçe inmesin bağlı olarak diğer 
güçlükler de gelip üst üste eklenir. kcenin değeri sürekli 
olarak ,düşürülüp buna paralel olar k da ağırlığı ve kıra
tıyla oynanır olunca, Devlet kendi r smi parasıyla yapılan 
ödemeleri kabul etmez; ödemelerin flori yani altın paray
la ve ancak gerektiğinde, o da bozu marnış akçeyle olmok 
şartıyla yapılmasını ister. Bu ise al ınla ödemede bulun
maktan daha da güçtür. Altın liray duyulan talep, flori
nin karaborsaıdo itibari değerinin c k üstünde bir fiyatla 
işlem görmesi sonucunu doğurur. Buna karşılık Devlet, 
ııılıııı l,cııııli ıcıı ltıılı(ıı cıllııılo ı'ııluıııucııılo llııılyl ıouıııi kıı 
run altında bir değerle kabul eder. ani 120 akçe olduğu 
dönemde, Devlet floriyi 118 akçecle alır ve farkını hazi
neye ödenecek bir resim olarak gör r. Bu resm: ya da pa
ra borsasının sonucu olan dolapla a, bir de tahsildarla 
yü'ksek devlet memurlarının kişisel unları gibi, köylünün 
hemen hemen her zaman borç alm k zorunda olduğu bu 
paroıdıan sağlanan faiz de eklenirse, yukarıda tespit edile
nin hayli üstünde meblağlara varılır (795). 

Böylece, Bulgaristan'da Tırnov kazası için 1592 yı
lında toplanan vergi ve ha,rçlar tut rının, o bölgedeki ta
hıl üretiminin % 82,7'sine ulaştığı h aplanrnıştı. Bu tutar 
1593 yılında o bölgedeki tahıl üreti• iyle eşitleniyor, 1597 
yılında ise onu hissedilir derecede şıyordu (796). 

işte bu şekilde, doğrudan doğ uya merkezi idare ta
rafından toplanan vergiler bir yand n sipahileri, öte yan
dan da reayoyı yıkıma sürükleyere tımar sisteminde iki 
kana•dan gedikler acar. Bütün on altıncı yüzyıl boyunca 

C795) AKDAĞ M. ..cela,li İsyanları» 
17961 MlTTAFCIEVA V.P. «De l'eiplölt tion f Porlnlo ... • 

413 



toprak rantının yani ülkenin boşhco zenginliğinin taşra 
yönetiminden yani tımarlılar sınıfından merkezi idareye, 
kopıkullorı sınıfına el değiştirdiğine tanık oluruz. Buna pa
ralel olarak iki olgu ortaya çıkar: Tımcırlılardon, giderek 
de sipahi orclusundon kapıkulu ordusu lehine yüz çevril
mesi, bir 'Cle, toprağın giderek doğrudan doğruya kapıkul
ları tarafından ele geçirilmesi. 

iV - SiPAHiLERİN GERiLEMESİ 

Bitmez tükenmez savaşlara sıürükleınen Osmanlı İm
paratorluğu için sipahiler ordusunun gitgide daha ele avu
ca sığmaz bir araç haline geldiği bir gerçektir. Kabile ör
gütlenmesinıin bir kalıntısı olan kısmen onun tarafından 
kabul ettirilen bu sistem, Avrupa'nın büyük oluşumlarıyla 
hep göğüs göğüse gelmeye hazır tutulan bir imparatorluk 
ordusunun gereklilikleriyle zor ba!;Jdo,şcıbiliyordu. Her yıl 
daha uzağa koyan askeri hareıkôt c1lanları karşısında, yur
dun dört köşesinden gelen güçlerin bir oraya toplanması 
gitgide zorlaşıyordu. Ama asıl büyük en�ıel, yeni teknikler
le ve hele yeni silôhlorla sürekli talim yapabilme imkôn
sızlığından doğuyordu. Ancak kışlada her an silah başına 
coörılmn.yo tıozır hlr ordıı hııno lmkôn E1cıölnynhilirrll. OR
monlıların savaş meıydanlarındo,ki ve müstahkem mevki 
kuşatmalarındaki başarıları, ağır topçu•ıu büyük ölçüde 
kullanmalarına bağlı olduğu gibi on altıncı yüzyıldan iti
baren Avrupo'do do ateşli silôhlarıın piyJde birlikleri için
de yaygınlaşmış olması dengeyi çok kere Batılılardan ya
na kaydırıyordu. Osmanlılar bazı yeniçeri birliklerini tüfek
le donatarak aynı yolu izledilerse de, fiipohiler ve diğer 
yardımcı güçler için bu mümkün ollamamaktaydı. Nitekim, 
Avusturya üzerine yapılan akınlar sırosında bütün akıncı 
birlikleri kendilerinden sayıca çok daha az oma tüfekler
le donatılmış Alman güçleri tarafındôn imha edilince. Os-
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monlı devlet yetkilileri ilk fırsatta b · işi halletmeye karar 
verdiler. «( ... ) · Biriısi Rüstem Pa�ya lranlıla.ra karşı sefe
re çıkarken bu tüfeklerden tedarik: eıdlerek ik'i yüz kadar 
süvariyi ateşi! tüfeklerle techiz edip düşmana dehşet sal
masını, bu suretle ağır zayiat verdir 1esini tavsiye etmişti. 
Rüstem Paşa bu tavsiyeyi tuttu. Sil�hlı süvari müfrezesini 
techiz etti. Kendilerine güzelce talim yaptırdı. Süvariler bu 
silôhlarla yanm gün kadar yolculuk yapınca tüfeklerin işe 
yaramayacağı anlaşıldı. Her saaıt tü lerden bir parça kı
rılıyor, düşüyor, kayboluyordu. Tüfe le-ri tamir edecek de 
peık az kimse vardı. Bu suretle tüf lerin e1kserisi işe ya
ramaz bir hale geldi. Askerler bu ilôhı taşımak istemi
yorlardı. Bu tüfekler, Türklerin çok · nem verdikleri temiz
lik hltıulııl 110 roııı:lılu mJlyoı, ulluıl plulunlp ilııllurıııuluı ı

kirleniyordu. i,ki yandan sa:rkan tor oları ve barut kapları 
ile bu askerler arkadaşlarının diliı düşüyordu. Onlarla 
alay ediyorlardı. Bu silahlı süvariler eczacı diyorlardı. Ni
hayet başa çıkamadılaır. Rüstem Pa ıl'ya şikayette bulun
dular. Kırılmış ve bozulmuş tüfek! rini gösterdiler. Düş
manla karşılaşınca bunlardan ne ayır gelir dediler. Bu 
tüfeklerden f<end:ilerinıi kurtarmasını ve alıştıkları silahla
rını geri vermesini paşadan rica e tlle-r. Rüstem vaziyeti 
iyice mütalôa ve mülahaza etti-kte sonra 'pekalô' dedi. 
Onlar da eski ok ve yaylarına kov ştular.» (797) 

Bir sosyal sınıfın anlayış biçimi e buna eık olarak pra
tik sorunlar, tımarlı birliklerin mod mleşmesini engelledi. 
Yeniçeriler ilerlemenin ve etkinMğtn ç noktasındayken, si
pahilerin eskiye dönüklüğü bunun zı dını yaratıyordu. Böy
lece toprak rantının doğrudan doğ uva devlet eliyle kal
dırılması, her şeyden önce bu ayk rılığın ayan beyan kı
lınmasıydı ve bu maddi kaynakları çok büyük bir kısmı 
durmadan büyüyen kapıkulları kiti inin maaşlarını öde-
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mekte kullanılıyordu. 1526 - 1563 yıllarında maaşlı ordunun 
tümü 41.479 kişiydi ve bunlaır yılda 122.300.000 akçe tuta
rında maaş alıyordu. 1546 yılında bu rakamlar 48.316 kişi 
ve 126.400.000 akçeye; 1588 - 1589' yılında 64.425 kişi ve 
178.200.000 akçeye; 1595 yılında 811.870 1kişi ve 251.000.000 
akçeye; 1609 yılında 91.203 kişi ve 310.833.000 akçeye 
ulaştı (798). Bu sayılarda, üzerinde durulmağa değer iki 
husus vardır. Birincisi, paranın devalüasyonunu göz önü
ne aldığımız•da, maaşlar kişi sayısııyla aynı oranda artmı
yormuş gibi geliyorsa da kapıkullcmnın tımarlara el koy
ma olayı huyli ileri bir düzeye varmış olduğundan alınan 
ücreti tek bu maaştan ibaret soymamak gerekir. İkincisi, 
kapıkulu mevcudundaki bu şişkinliği sodıece maaşlı (ulu
feli) orduyu pekiştirmek isteğiyle if,ade etmek çok yetersiz 
kalır. Aslında sözünü edeceğimiz yabancı unsurların kapı
kulu bünyesine girdiğini gösterir. 

Askerı küçü'k kır aristokrasisinin gerilemesi ve kapı
kulunun denetimine giren Devlet tıJrafından da yüzüstü bı
rakılması toprak düzenine amansız bir darbe vurur. Çün
kü gerçekte sipahiler sistemde ikili bir rol oynamaktaıydı
lar: Mahalli yöneticilik ve savaşçılık. ikincisinin battal ol
ması, sistemin sürmesi için gerekli olan ilkini de yok ol
mut,u uöti.hüı. Uöylut:o du, lupıuk vu lupw!)u IJuglı ıouyu 
en güçlü olan için tatlı bir av haline gelir. 

V - TOPRAĞIN GASPEDİLMESİ 

Toprağın gaspedilmes·i birbirinden farklı iki kategori 
halinde belirir. Biri tımarın biçimiini ya da görünümünü 
korur, öteki ise onu toptan dönüşüme uğratır. ikinci ka
tegoriyi kendi içinde ayrıca iki tipe ayırabiliriz; tımarın, 

C798l BELiN M. •Essais sur I'histoire Eiconoınique ... • 
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molikône ve özellikle vakıf gibi sis err içinde bilinen ve 
kabul edilmiş olan mülkiyet biçimle ine dönüşümü, bir de 
tamamen yeni mülkiyet biçimlerine g·risi 

Birinci tip. resmi ya do resmile tirilmiş yollardan olu
şur. Çok kere hükümdar büyük de let görevlilerinden bi
rine, genellikle de vezir-i ôzomıno t m mülkiyet halinde 
topmk bağışlar. Müsoıdıeresini ve D vlet'e dönüşünü önle
mek için bu gibi topraklar vakfa d 

.. 
nüştürülür. Bazen hü

kümdarın Devlet'e ait bir toprağın a•kıf haline getirilme
sine doğrudan doğruya izin verdiği de olur. ·Bu vakıf tü
rü Şeriot'o göre «gaıyri sahih» sayıl o bile gene de diğer 
vakıflar kadar fiili ve temellidir (7 9). Bu arazi temlikle
rinden devlete gelen zararın on ye inci yüzyıl ortalarında 
40 - 50 bin kişiltk bir ordunun yıllı ulufesine eşit olduğu 
söylenir (800). Bu tarzda bırakılan opraklor çok kere pa
dişah haslarına (havass-ı hümayun) aittir. Doğrudan doğ
ruya veya vakıf arocılığıyla bunlar an yararlananlar ise, 
yo Deıvlet'i yolorak ya do uluslara ası büyük ticaret yo
luylu �t:ıuyıııluı;;ııı,i:;, yük:;ok LIL:vlul y ıtwllluı l vu uııluı ııı �u
yu sopudur. Büyük yükümlülüklerin hôlô birinci kuşaktan 
kapıkullarıno yuni sarayda ya do k şlada yetiştirilmiş kul
lara düştüğü böyle bir çağda, bunl rın soyundan gelenler 
hem idari görevlerle hem de ticore le meşgul olan ulema 
kategorisiyle bütünleşir. işte genel olaırak bu ulema kate
gorisi, tımarların yukarıda andığımı ikinci tip değişikliğe 
uğramasından yani «çiftlik» haline dönü�mesinden yarar
lanan başlıca unsurlaırlon biri hali e gelir. Çeşitli merte
belerde yararlanıcıları bulunan tırn r düzeninin, basit ve 
saf tam mül·kiyet halinde bir tarım işletmeciliğine dönüş
mesi deme,k olan «çiftlik», tefecilik rununo bağlıdır. Onun 
için «çiftlik» düzeninin yarar!anıcılarını, diğer kategoriler 

(700) CEZAR M. «Levuntler• 

CBOO) KOÇİ BEY'e atıf yapan CEZAR ·. «Leventler, 



hepten dışarıda tutulmasa bile, asıl nakit para saıhipleri 
orasında yani ulema ve ulufeli ordu mensupları içinde ara
mak gerekir. Vergilendirmenin on oltıncı yüzyılın ikinci y<ı
rısında oMığı mahiyet, çiftlik resminin ilkbaharda öden
mesi gibi reayaya pek de uygun clüşmeven diğer adetler
le ve bu yüzyıl boyunca daha ciddi bir durum alon müz
min 11nro rlorlınıyln hirloşinr:o tofodlioi kocınılın<17 hnlo 
soktu. Dini mevzuat en çok % 15'Hk bir faiz haddine izin 
verirken, bu hiç bir zaman % 30'un altına düşmemiş, uy
gulamada ortalama % 60 olmuştur (801). Yüzyılın sonla
rına doğru faiz haddi yüıkseldi1kçe yükselir. 1602 yılında 
Tokat'ta ayda % 30 faizle borç pcıra vernn yeniçerilerden 
hatta ocemi oğlanlardon söz edilir. 

Tefecilik iki yolla uygulanır: Birinci:,i borç para ve 
rerek, ikincisi tarımsal üretimi hasıattan önce satın alarak. 
1565 yılında Mora sancokbeyine !Jönderilen bir buyrukta, 
ürünü önceden satın alıp sonra reayaya yeniden satan, 
bu yolla birkaç yılda % 1000 kôr sağlaycınlordan söz edi
lir (802). 

O çağa ait metinler ulema orasında sık sık kadılar
dan ve müderrislerden söz eder. Bu iş1 yapan diğerleri 
ise, bu işte uzmanlaşmış sıradan tüccar ve zanaatkôrlar
dır. Kapıkullarına gelinoe. onların bu alana atılışları, taş
rada gözükmeye başlamalarıyla aynı tarihte yani 1559'
daın sonra olur. 

Reayanın bir yıldan öte.kine zlnclrlemı3 borçlanma du
ı u1nu, ut<ldı ı:,k lt:ıft:ıı.;111111 uvuı.;u tı,;ıı 16 t.lü�ııı,u�lııti tidoap 
olur; tımar kurumunun gevşekliği de tımaı- toprağının özel 
mülkleşmesine ve çiftliğe dönüşmesine imkôn verir. Ayrı
ca birçok r8'(!yayo oit olan bir arazi parçası bir te-k kişinin 

l801) AKDAĞ M. •Celali İsyanlan-
(802) AKDAĞ M. «Celilli İsyanları•
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elinde yoğunlaştığı za-mon, btıJ r: ackm bir l\ısmının iş
letme acısından işe yoramaz hale eleceği, burııın sonun
da da kovulup topraksızların safla ını sayıca çoğaltacağı 
besbellidir. 

Tımarın bu köklü dönüşümün en ayrı olarak bir de 
biçimin az ya da çok bozularak v rlığını sürdürdüğü bir
çok durumlar vardır. Burada söz konusu olan, reayanın 
durumu hep aynı temeller üzerin · yönetilir kalırken, tı
marın varlık sebebi olan sipahinin ortadan kalkışıdır. En

işlerlik kazanan durum, tımorların yeniçerilere ya da as
kerlikl-a uzak yakın hiç bir ili,klsi olmayan kişilere veril
mesidir. Bunun yanı sıra idarı cih zda yüksek mevki sa
hibi, kişiler, genellikle de bu alanın çok yakınında yer alan 
sancakbeyleriyle beylerbeyleri, bir toprak biriminden 
bir arada yarorlanma1k amacıyla ımorları sipahilikle hiç 
bir ilgisi olmayan ve zaten bu du umdan yarnrlanmoyan 
itibari kişilere bırokırlrır. «Beyler iler ve soıır.okheylerin -
ı.Ju vu vüLı..:ı u uguluı ıı ıı.Ju vu ıııült;t rrlku 'tt:J cuvut; Vt:J kül
tab zümrelerinde ve dilsiz ve ci.ice taifesinde ve nüdemai 
podişahide ve IJölük halkının ekôbi inde nice tımar ve zeo- · 
metler olub kimi hizmetkôrları ü rlne ve kimi azadsız 
kulları üzerine berat ettirmişlerdir. öm, ademlerlnln mah
sulun kendileri yeyüb, içlerinde ad m vardır ki yirmi otuz. 
belki kırk elli miktarı zeamet ve t marı bu torik ile olup, 
mahsulün kendüler ekledüb sefer-1 huma)ıun vôki olctl:i<ça 
yoklamada mevcut olsun deyü bir ki bin akçe harcıık ve
rüb, cübbe va cevşan yerine aba, ebe gli(fürüb, birer se
merli beygir ile sefere gönderü'b, k n-diler evlerinde zevk-Ü 
sofa ve seyr-ü sohbette olub ôle haro:J olsa aynlerine 
almazlar, ve iyazen billah dünyayı düşmon olsa sefer ne
dir bilmezler.» (803) 

(803) KOÇİ BEY •Risale», atıf «Leventler» 
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· Bu durum yalnız sipahileri de�jil reayayı da etkiler.
Cünıkü tımor görünüşte oynı bile kalsa, hemen hemen hiç 
bir zaman doğrudan doğruya sipahi tarafından yönetilmez; 
toprağı gaspeden yüksek devlet görevlileriyle köylü arası
na mültezimler girer. Bu aracılar arttıkça reaya için du
rıım doho da güçleşir. Öte yandan Devlet denetimi hemen 
ııeıııt:ııı Lumuıııeıı yok uluugu iı,;lıı ıouyuııııı lıuµıeıı sOıııtı 
rülmesine hiç bir şey engel olamaz. 

Böylece Osmanlılarda on altıncı yüzyıl, sistemin den
gesini cözüntü•ye uğratırken çel!şıkil,erini ayan beyan hale 
getirir. Bu çelişkiler, ifadesini bütün bu dönem boyunca 
esas Anadolu'da ortaya çıkan birbirine zıt kümelerde bu
lur. Sömürenlerle sömürülenler belirlenir. ilkleri hem ken
di oroıarınd<ı hem efe i�incilerle müc:odele halindeyken, bu 
ikinciler yani sömürülenler, ne yapıp ne ettiklerini bilme
den körü körüne çırpınır dururlar. Bu büyük parçalanış, ta
rihin kapılarını hem yüzyılın hem deı onunla birlikte impa
ratorluğun ihtişamının ve Batı egemenliğine karşı çıkışın 
en son umutlarının üzerine ıkopar. 

VI - HALKTAN GELEN 

iLK TEPKiLER 

Sömürücü kategoriler üç küme çevresinde kutuplaşır : 
ulema ve genel olarak taşra şehir burjuvazisi; eyalet yö
netiminin yfrkseık kademesi ve kopıkulu ordusu. Birinci 
ki'ımrınin hnı,ıınrln, ımrvntlnri oihi oörnvlorlni <ie oiiclorini 
ur llırmakta kullaı ıobilt:ıceık olun kuc.lı ve ınüdenisler bulu
nur. Ulema sınıfının koruyucuları ve genellikle şehirli ol
maları yüzünden, bunlar sanca'kbevleri ve subaşılarla sü
r�i bir karşıtlık içindedir. Sancakbeylerinin sancağın as
kerf komutanına, subaşıların ise şehrin idarecisi olarak 
kadının sivil yetki olanına bağımlı bulunmaları normaldir. 
Ama kişisel çıkarlar tein mücadele edildiği böyle bir coğ-
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do. asıl önemli olan askeri sınıft n olanlardır. Kadıların 
başkente gönderdiği raporlar bunl ra ait şikayetlerle do
ludur. Amo onlar kadılara karşı k ba, güce bile baş vur
makta tereddüt etmezler.' Taşraya gelen ve her üç ayda 
bir verilen •maaşları sayesinde eli rinde na1kit para bulu
nun yenicerııcre gelince, bunlar ti arete ve teteciliğe atı
larak sömürücülerin üçüncü kana ını oluştururlar. 

Bu çagdaş şaı tların aleyhine i !ediği kategoriler, tabii 
ki reaya ve sıradan sipahilerdir. ımarın yıkılmağa yüz 
ltıtınası en çol� qu iki kategoriye z rar verir. 

Tımar kurumunun gerilemesin yol açan sebepler bir 
topraksız reaya kitlesi, yoni topra a bağlanıp kalmak gibi 
t:ir mecburiyeti olmayan hareıketli bir kitle yaratır. Bu kit
leye bir de, vergilerini ödemeye gü ü olmayan, oçlık, eş·ki
yanın ya da devlet memurlarının apulcu!uğu gibi çeşitli 
s0beplerden ötürü topraöını terk tme.k zorunda kalan 
"Clft bozan» lan da ekleme•k ger ir (804). 

Topraktan bu kopuşun asıl s epleri. kır cemaati çer
çevesi içinde beliren durumlm'dan ileri gelir. itilim halinde 
ve bir yerde tutunup durulamaya bir hareketlilik, köyde 
kısmen ya da toptan bir çözülmeyi doğurur. Bunda, on do
kuzuncu yii7yıl Batı Avrııpo'sındcı onayileşmeye bofilı ola
rak ortaya çı•ka:ı kırlardan göç o ayında olduğu gibi dış
ta•ki bir çekim merkezi de söz ko usu değildir. 

Düzenden •kopan ve onun t · rafından özümlenemez 
hale gelen ıbu kitle, her şeyi ken ine çekecek ve en so
nunda bütünü y•kacuk olan bir cı ın ilk nüvesini meydana 
getirir. Yüzyıl başındaki Şiilik har keti. göçebe aşiretlerle 
Orta ve Doğu Anadolu'do Osma hların ele geçirdiği es·ki 
beyliklerin askeri aristokrasisind gelen bir tepkiye da
yansa bile. -düzeni yerinden sars n bir unsur oldu. il. Ba
yezid'in oğulları padişah olan •k rdeşlerine karşı ayakla-

teo.ı ı -Çift boza.:-ı• ya da «l.eventUk• harçları için bk. sayfa 217
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nırken. bu unsurdan yararlanmanın yolunu aradılar. Şeh
zade Ahmet. aşiret unsurlarından başka. Şiilikle ilgili ka
rışıklıklar sırasında topraklarından olan köylülerden top
lanmış beş yüz ücretli askerden oluşan bir ordu meydana 
getirdi (805). Taht kavgası veren bu güçlerin kırılmasından 
sonra, ayrılıkçı her unsurun imhasının yanı sıra Devlet 
bunları yeniden •kazanmayı da dener. Yovuz Sultan Selim 
isyancı ordunun içinden üç bi·n kişiı,i. Mısır seferinde ya
rarlanmak üzere asıkere alır (806). Amu yüzyıl sona erme
den önce bu teşebbüsün arkası ge'lmiş midir bilinmez. 

Yuvıı.ı ı_;ıııtuıı Llullııı'lıı cılılı(Jı l�i'ıldii ludlılı luı Mnm uu 

feri süresince durumu dizginlemeğe yeterlidir. Ama ertesi 
yıl yani 1518'de mehdicl kldialar ileri süren Amasyalı Şii 
bir sipahinin elebaşılık ettiği bir ayoklanmayla kargaşalık
lar yeniden başlar (807). Bu kısa süreli ve o zamanın res
mi tarihi güncesine göre o kadar da önemli olmayan ayak
lanma. çağındaki kargaşalık sebeplerinin kendine has 
özelliklerini içinde taşımasıyla ilgi çekicidir. Üstelik ayak
lanmaya baş çeken sipahinin adı olan Celôl. daha sonra
ları merkezi iktidara karşı mücodele vEıren herkesin ortak 
adı haline geldiğine göre, bu olgu ha�kırı gözünden de kaç
mamışa benzer. Bundan sonra benzeri hareketler «Celô
li» adını alacaktır. 

Türkmen aristokrasisine mensup olanların başı çekti
ği, Orta ve Doğu Anadolu aşıretlerince beslenen ayaklan
ma hareketleri, yüzyılın tktnci pn yılı �oyunca aralıksız de
vam eder. Bunların dini ve tabir caizsE milli bir nitelikleri 
vardır. Daha sonra bunların ozumser mesi gerçekleşir. 
Ama kötü gidişata, özellikle Şiiler ya dcı Türkmenlerde de
ğil, bütqn Anadolu halkı üzerinde etkisini duyuran bir çe-

ıuo::.ı Ct::lAH M. •LevtıııUtır• 

(tl06) CEZAR M. •Leventler» 

18071 UZUNÇARŞILI İ.11. 00snuınlı Turihi• cill il, Aıılrnrn 1064. 
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ki <lüzon verme söz konusudur. Bö loca Şii ve Türkmen 
sorunu Anadolu halkının genel sor nları içinde eritildik
ten sonra, bütün ülke yüzeyinde bir kaynaşma başlar. 

Yukarıda soydığımız sebeplerin, bütün on altıncı yüz
yıl boyunca giderek ağırlaşması. g nellikle «levend» diye 
adlandırılan topraksızlar ve çiftboza lar yığınını büyütme
ye yarar. Aynı olgular, baş döndür· cü bir hız olan nüfus 
hareketleri, ekonomik buhran, bütün kdeniz alanında ken
dini açığa vururken benzeri tepkile doğar. İşsiz güçsüz 
yıçjınlar. yağmacılar. eş,kiyalar bütü Akdeniz dünyasında 
kol 9e7er. «Bir gün haydutlar güp gündüz Reggio şeh
rine daldılar. Top da getirdiler. Evi birisinin kapısına da
yandılar, kırıp içeri girdiler. hçıne h lkını öldürdüler. Şeh
rin valisinin eli kolu bağlı ka�dı; şehi halkından kimse em
rine uyup da, onun yardımına koş dı.» (808) Ama Batı 
Avrupa'nın ekonomik durumu, bu yığınları büyük çapta 
mas etmeğe imkôn verir: Türkiye iç nse durum aynı değil
dir. Ekonomik alandan başka •kapık llarının devşlrilmesln
deki özellik dolayısıyla, askeri alan da bu yığınlara kapa
lıdır. Böylece bu un,surlar bir defa üzenin dışına cıkınca, 
yapıların katılığı ve onları 1kabul et edeıki yetersizliği yü
züııdıen lıop <lışlu tutulurlar. Dol ısıyla bfısrkılur uütün 

üzerinde oluşur, bu yüzden de diren daha büyük olur. Fa
kat çöküş anı geldiğinde, her şey lrden mahvolup gider. 

Aynı şekilde taşra askeri aristokrasisi bünyesinde, sı
rodan sipahilerle hiyerarşinin yüks k kademeleri arasın
da-ki kopuklu'k. birincileri yoksullu(j . Jkincilerl ise feodal
leşmeğe götürür. Mensuplarının t praklarına göz diken, 
zorla el koyan merkezi idare tarafı an sürekli zarara so
kulup yüzüstü bırakılan sipahiler, eayonın başına geçip 
kendilerini çapulculuğa ve eşkiyalı a verirler. öte yanda 
kendi durumlarını kabul ettirmenin llarını arayan ve oto-

(808) BRAUDEL F. «La Medlterran6e e le monde ... »
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ritelerini yerleştirmek için sürekli olarak kaba güce baş 
vurmak zorunluluğunu duyan sancokbeyleri ve beylerbey
leri, kendilerine ait ordular oluşturmaya başlarlar. Artık 
her askeri eyalet yöneticisinin kendi «kapı» sı vardır. Bu 
«kapı» nın unsurları leventler arac,ından devşirilir. Bunlar 
prensip olarak ücretli askerlerdir ama aslında civardaki 
köy ve kasabalarda yaptıkları çapulla yaşarlar. Kendi he
sabına ya da bir güçlünün hesabıncı ve onun himayesinde 

capulculuık yapamayan levendler. Batı'ya. Marmara ve 
Trnkyn hölqnsine oöcmlor. Rıırnlnmn hiiyi'ıl< cfovlot nrn
Lileı i yiui, ilk yuLileı döııeıııirııtleıı "ulıııo yu uo dulıu ya

kın zamanda meydana getirilmiş ö:zel malikônelerin de el 
emeğine ihtiyacı vardır. Ama bu talıap sınırlıdır ve bundan 
arta kalan insan fazlası Rumeli'ye geçip orada eşkiyalıi< 
yapma alışkanlığını ·kazanır. Devlet idaresi bir kıtadan öte
kine geçmeyi yosaklayamk buna tepki gösterir. Büyük bir 
halk kitlesinin şehirlere, özefliıkle lstanbul. Burscı ve Edir
ne'ye göçtükleri su götürmez. Bunlar şehir merkezindeki 
kervansaraylara yığışırlar. daha sonraları da ilk kenar ma
halleleri oluştururlar. «Haslar kadısına hüküm ki : Rumeli 
ve Anadolu'dan bazı reaya yerlerin ve çiftlerin koyup, bir 
tartk ile mahruse-i lstanbul'a gelüıb, kimi lstanbul'da ve 
kimi Hazret-i Eyyub ve Kasımpaşa'da derya kenarlarını 
mesken edinüb. yerleri hali kalub. eğer şipohiye ve eğer 
mal-ı miriye ol acilden zarar müretteb olduğundan maada 
mohruse-i mezburenin kadimi sakinlerinin maişetleri ba
bında müzayeıkaya sebep oldu·kları ecilden. ol makule beş 
yıldan beru gelüb ev bina edüb temekkün edenlerden her 
mahalde ne miktar vardır? Mülk vo vakıf ne miktar yazı
lıp. bilme"k lôzım olmağın. ve minbcJad anın gibi yalılarda 
omr-i şerifim olmo<inn ev hinıı olıınmosıno rızoy-ı şArifim 
olıııuıııugo, ueı yolı-ı ıııuolluııı çuvuşloı ıııdoıı Mulıınud ınu

başir tayin olunub buyurdum ki; vusul buldukta bu babda 

biız·ot mukayyed oluh taht-ı kozandan derya kenarlarında 
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vaki olan mahallôtı kenare cıkınca ve Kasımpaşa'daki r,10-
hallôtı yoklayub teftiş edüb göresi ( .. ).» (809) lstonbul'a 
göçen reayayla ilgili bu ferman onunda, kadıya şehre 
yerleşeli beş yıldan daha az zoma clanları memleketleri
ne geri göndermesini buyurur. 

Çapulculuk şehirlerde de dev m eder. 24 şubat 1574' 
de lstanbul'da bir ev yağmalanı vu sakinleri öldürülür. 
Yetkililer failleri bulamazlar ama, btınıu yapsa yapsa le
verrdler yapar deyip bunlara karşı şiddetli bir yıldırma ha
r&ketine girişirler. Aralarından bi kc1lemde seıkiz yüz ki
şinin boynunu vururlar (810). Am biitün bu şidet tedbir
leri, belli ki hiç bir sonuç getirme . Sıjreikli göç vo devasa 
bir şehrin iaşesinin, hal1kı boşalmı vo yeterince dizgin al
tına da alınamayan kırlardan sağ anması sorunlar yaratır 
hale gelir. Bunun yanı sıra başke tin tükettiği gıda mad
ılnlorini kırlnrın sırlın<lon cıknrınm:ı <lı'hn fn,ln srıyıılıı oöç • 
ıııerıı ktm<.lırıe <.logru çeıker. 

Kısa vadeli zorlu ihtiyaçların ön verdiği bu hedefsiz, 
körükörüne basıkıların yanı sıro. ·ze inen başıka bas-kılar 
da vardır. Bunlar etkilerini emin k zanc kaynakları dernek 
olan yerleşik kurumlar üzerinde uyıırurlar. Bu kurumlar 
kapıkulu ordusu ve ulema idari çe re�-idir. 

Kapıkulu mensupları. kapıku u sınıfı olmanın bilinci
ne erdikleri. siyasal ve eıkonomtk gÜ(:leri onları ülke eko
nomisinin bütün alanlarını fethe meüe yönelttiği çağda, 
bu bünyeye girmeyi engelleyen s tler yı1kobilmeık amacıy
la dıştan içe doğru ters bir etki işi rlik kazanır. 

1558 yılında şehzade Bayez d, ,;evresinde kaynayıp 
köpüren sınırsız enerji ·kaynağını, babasına karşı girişece
ği bir ayaklanma hareketine yö itmeyi ondan bu yolda 

(809) İstanbul'a gelen çift bozan rea a ilı.� ilgili 27 safer 975 (2
eylül 1567) tarihli ferman, zlkr en: CEZAR M. •Leventler»

l810l CEZAR M. •Leventler» 
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yararlanabilmeyi düşünür, Leventlerden, sipahilerden ve 
göçebe aşiretlerden ücre,tli •bir ordu kurar ve onlara za
ferden sonra hepsini yeniçeri ocaklarına yaz,dıracağı vaa
dinde bulunur. Şehzade Bayezid Anadolu için büyük bir 
umut kaynağı olur ve onun bozgunuyla bu son umudun 
da silinip gittiği görülür. Bundan sonra Anadolu'yu ayak
lanmaya itecek olan umut değil umutsuzluk olacaktır. 

Osmanlı devlet idaresine gelince, Bayezid'in ayaklan
mawıdan sonra o da Anadolu'nun kendine karşı duyduğu 
diişmanlıöın derecesini ve düzenin olduğu gibi devamında 
çrkarı bulunan tek sınıfın kapıkulları olduğunu görür. Er
lt: si yıl, o güne kadar istanbul'da kalmak zorunda bırakı
lan yeniçeriler diizeni sağlamak üzere taşraya gönderilir
ler. Bundan böyle satranç tahtası üzerinde bütün taşlar 
yerli yerindedir. 

1 - SUHTE (*) AYAKLANMALAR! 

AY AKLANMALAR VE 
SIİSTEMİN ÇÖZÜLÜŞÜ 

İlk hareketler reayanın ulemaya 'karşı giriştiği taarru
za bağlı olan bir çeşit öğrenci (suhte) ayaklanmasıyla baş
lar. Ulemalığa medrese eğitiminden geçerek varıldığını, 
İnedreselerinse düzenin şartları içinde, fiilen ancak şehir 
lwlkıncı nçık olduğunu görmüştük. /\nıo. çok biiyiik copta 

bir reaya kitlesi yerinden kopup boşta dolaşmağa koyu
lunca, bunlardan bir kısmının, buraların ilerisi için vadetti
ği parlak gelişme imkônlcmnı ve kalacak yer, yemek, hatta 
daha yukarı kademelerde ücret verilmesi gibi ilk anda sağ
lcıc.lığı rahatlıkları görüp medreseleri doldurmaları doğal
dır. 

c•ı Medrese öğrencisi (Ç.N.) 
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Belli ki, medreselerdeki mevcu un gidereık artması, 
bunları tamamen işlemez hale getlrd ve taşra medresele
rinden lstanbul'un büyük medresele ine geçiş hemen he
men imkônsız olup cıktı. Bunun son cu, gelişme imkônla
rı tıkalı, olduğu yerde soyan ve gi erek şehir kuruluşu 
için bir yük haline gelen bir suhte ltlesinin doğması ol
clu. 1550 yıllarına doğru suhteler, sa ece bazı taşkınlıkları 
ve şehirdeki eşraf evlerinden gelen kseı ianenin toplan
dığı sıralar gösterdikleri ısrarla dik atleri Üzerlerine çek
mektedirler. Suhte topluluklurı ken i aralarında münaka
şa çıkarmakta ve arada bir bu çe işmeler kanlı bıçaklı 
kavgalara dönüşmekteydi (811). Ne ar ki 1559 yıllarına 
doğru bunlar, iki üç yüz kişilik çetel r halinde kendi arala
rında toparlanmaya ve hatta devleti asayiş güçlerine kar
şı çıkmaya başlarlar. Çok kere leve dlerle birlikte hareket 
erlr.rler. Amo hıınlorııı oylflmi rlcılın ı:; yosolrlır vo hnmnn hn
ıııuı ı �ud,:cu Luııyıııleı ı, lluvltıl uöı evi lı:ıı ıııi, OLtılliklı:ı de ver
gi toplama yetkisine sahip olanları h ef alırlar. Bu. Anado
lu ayaklanmaları içinde sosyal bir e dlşeyi su yüzüne çıka
ran tek harekettir. Kadılar merkez yolladıkları raporlar
da. idareyi suhtelerin kurbanı olan «zavallı ahali» nin ka
derine acındırmak yollarını ararlar. Ama aralarındaki iliş
kilere dl�kkat edilince asıl gerçek ortaya çıkar. Nitekim 
Sinop trnrlısının onlottığına göre, uhtelor t.arafından bir 
köyde yapılan çapulda köy hocasıy a iki yeniçeri hapsedi
lip soyulur; bir boşko yerde de suh eler oranın «maruf ki
şileri» nl ayaklarından ağaçlara ast ktan sonra soygun ye 
parlar (812). 

Bu hareketler zenginlerin yür ğlne korku salmakta 
gecikmez. Bunlar do kadılarla elbir iği yaparak levend ol-

18111 AKDAĞ M. -Celali İsyanları• 
18121 AKDAĞ M. -Celali Karışıklıkları in Başlaması•, Erzurum 

1062. 
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sun olmasın. reayadan adam toplayıp mahalli milis güç
leri kurarlar. Bunların başına da tımorlannı kaybetmiş si
pahileri geçirirler (813). Bu teşebbüsün iki sürekli sonucu 
oldu. Birincisi. ulemanın denetimJncleki güç ümero'nın işi
ne gelmed4ği için bu sonuncular. aşırı hükümeL düşmanlı
ğı gösteren suhtelerin tarafını da tutamayınca levendleri 
desteklemeye başladılar. İkinci'3i, ycıptııkları iş fazla ka
zanç getirmeyen bu milis güçleri. hedeflerinden kolayca 
sapıp kendileri de ıköyleri yağnıalamcıya koyuldular. Böy
lece: yüzyılın ii\inci yarısının başlarında köylerini bırakıp 
gelmiş olan reoyalardan. kimisi serbest levend çeteleri 
lıolind&. kimisi softalar içinde. kimisi güçlü bir yöneticinin 
kapı�mda toplanıyordu. Kimisi de bir Anadolu kasabası
nın mahalli milis güçleri arasında kümelenip t-aşka yerle
re saldırıyordu. Bütün bunlar sonuç olarak kaça,klar yı
ğınının daha da artmasına 1<atkıda bulunuyorlardı. 

Yüzyılın üçüncü çeyreği boyunca. kargaşalığın ağır 
basan unsuru suhtelerdir. Bunların hareketi, kadıların ka
racalmalarına rağmen gözden kaçmayan belirgin bir halk 
harnke-ti niteliğine bürünür. 1568'de, tereyağ ve kürk yük
lü olarak Kefe'den gelen bir gemi Sinop civarında karaya 
oturur. O yörenin köylüleri hemen yağmaya girişirler. Ka
dı onlara engel olma'k. malları gerıi almak için üzerlerine 
kuvvet yollar. Bu kuvvetler her zaman olduğu gibi. rea
yayı hapse tıkmaya ve mallarını yağmalamaya koyulur. iş
te tam bu anda suhteler işe müdohal,� eder ve mahpusları 
koyverirler. Bütün Sivas halkı önünce kadı ve maiyetine 
hakaret ederler. Ahali de acık acık or lon onaylar (814). 

Bu tür olaylara o cağa ait bütün belgelerde rastlanır 
ve her bölgede. özellikle suhtelerirı �alan ettiği zenginler 

18131 CEZAR M. 0I.eventleı·• 
(8l4l AKOAĞ M. •Celali Kanşıklıklannın ... • 
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göcmeye hazırlanırken (815) hatk · ğrencilerin yanını tu
tar. onları gizler, yiyecek ve içece lerini sağlar (816). Bu 
da, her vesilede yetkililerin şiddeti bm:tırmo hareketleri
ne yol açar. 

il. Selim'in saltanat yıllarına r stlayan bütün bu dö
nem. kapıkulu sınıfının en önde g len temsilcisi Sokullu 
Mehmet Paşa'nın kişiliğinin damga mı taşır. Demek ki bu 
çağda ağır basan •kapıkullarının çı arıdır. Bunların taşra
ya el koymaları olgusu sonunda t mamlanır. Buna karşı 
çıkan herkes, ister sipahi, ister re ya, ister suhte olsun 
merhametsizce ezilir. Devlet idar i hi;: bir reform ted
biri almaz. Sadece şidtfet ve bas ırma hareıketlerini uy
oıılnr. Amo knynoşmonın seherle cio\'om ottini vo her 
yoı,;eıı yüıı <.Julıu du ugırlw;;Lıgı içi l, lıt rekeller söııecegl 
yerde gitgide daha da alevlenir. ili. Ml'rat'ın tahta çııkışı 
bu siyasete bir tepki ifadesini taş r. Pcıdlşahın gerisinde 
bir ulema nüvesi oluşur ve 1kapıkull rının gücüne karşı ko
yar. Bu yeni siyasetin iki yansıroosı olur. Birincisi kapı'kulu 
ocaklarının Müslümanlara açılmas dır. Bunun ilk andaki 
sonucu, ·kapıkulu mevcudunun dol yısıyla da bütçenin öl
çüyü taşıracak derecede artması; uzun vad'ede1ki sonucu 
ise •kurumun çözülmesi olur. ikinci i, taşrada reformcu bir 
siyaset güdülmesidir. 

Reformlar. medreselerde üst odemelere yükselme, 
özellikle de taşra medreselerinden boş·k :ınt medreselerine 
geçme sırasındaki kötüye kullanm lan :lrtadan kaldırma
ya dayanıyordu. Öğretim düzenini içİnde bir buhran söz 
konusu olup da işlerlik kazandın! ığı tcı-kdirde etkili ola
bilecek bu tedbirler. son tahlilde odec,:3 üç büyük şehir
deki öğrencileri ilgilendiriyordu. edreeenln daha çok o 
andaki bir geçim aracı haline ge iği Anadolu'nun geri 

(815) AKDAĞ M. «Celali Karışıklıklar nın ... •
1111111 Al<OAi': M .('.,lıill l{ıını;ıldılılıır rıih . •
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kalan kısımında ise. kaynaşma hiç bir değişikliğe uğrama
dan devam ettL Sullteler, kadılar gibi sipahilere de sal
dırıyor. bunlardan 60 altından 100 altına kadar haraç isti
yorlardı. Aynı çağda, Kefe'den gelip mallarını Sinop'a bo
şaltan Polonyalı bir tüccar topiuluğu, Amasya'ya gitmek
teyken basıkına uğrar. Saldıranlar kimseyi sağ bırakmaz. 
Üstlerinde bulunan on bin altın lirayla, bir o kadar gümüş 
lira ve malları çalınır. Devletin yaptığı kovuşturma sonun
da baskını yapmış olan suhteler tutuklanır. Ama şu da öğ
renilir ki, soygunu asıl düzenle·yen ve ganimetten yarar
lananlar suhteler değil, suhtelerin müderrisi ile bir sipahi 
subayı ve gümrük memurunun kardeşidir. Kervanın yerini 
bunlar tespit etmiş ve suhteleri yönetmişlerdir. Sonunda 
öğrencilerin başı vurulursa da devlet görevlileri sadece 
malları tazmin etmekle cezalandırılır. işte böylece, büyük 
devlet memurları Anadolu'da başıboş gezen yığınları kul
lanarak zengin olmak için her türlü irnıkônı bulabiliyorlar
dı. 

Sonunda Osmanlı hükümeti (Divan) suhtelerin tem
silcilerini lstanbul'a davet etmek ve soruna onlarla birlik
te bir çözüm aramak zorunda kaldı. Bu görüşmenin sonu
cu 1579 tarihli karardır. Bu karar bir genel af getiriyor ve 
eşkiya takibi yetkisi vererek suhte topluluklarını bir ba-
1<ıma kabul etmiş oluyordu. Aslında bu karar medrese hi
yerarşisi içinde yüıkselmeyi ekmek elden su gölden bir 
rahatlrk olarak gören önderlerinin şahsında, hareketi yoz
laştırmak ve ·kendine çekmek demekti. 

Bundan sonra, bu kendine çekme işinin meyvesini. 
gerçekte öğrencileri ümeraya karşı kullanmayı becerebi
len kadılar toplar. O zaman da «askeri» devlet memurla
rının öldürülmeleri birbirini kovalar. ortalığın durulması 
hayal olarak kalır. Gerçekleşen tek: şey. suhte çetelerinin 
ulema sınıfının davası uğruna çalışmaya başlamasıdır. Ca-
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tucok çileden çıkan hükümet. g tirdiği aftan caymakta 
gecikmez ve bastırma hareketi b""tün şiddetiyle yeniden 
başlar. Ortalığı kırıp geçiren açlı ve aşırı vergilendirme, 
cıynı zamanda levendlerin safları ı kalabalıklaştıran yeni 
bir göç dalgası getirir. O çağdaki suhte akını o dereceye 
varır ki, köylüler suhte gibi giy!ni olurlar. Ama ulemanın 
suhteleri kendi tarafına çekmesi, nlarla köylüler arasın
daki karşılıklı yardımlaşmayı kes nlikle koparıp atar ve 
köylülerin köylerine girmelerini e gellemek içirı suhteler
le dövüşmeye başladıkları görülü . Genellikle öğrencilerin 
ahlôki yapılarını suçlamakta ifod sini bulan bu karşı çı
kış. bir bokınıo aydınlara da bir t pki olarak belırir. Ahlôk· 
sızlık iddiası günümüze kadar ·kö lülerin bcışlıca �iköyeti, 
ıı:ılıııı t,i'ııııilııııılqılıı l:,u luİmıl pıupuu,ıııdu huıııı::;ıı ulıııuk· 
ta devam etmiştir. 

Artık büyük silô1hlı çeteler ha inde oradan oraya dola
şan öğrencilere karşı koymakta ç k kere aciz kalan ume
ra, köylülerle suhteler arasında ağan bu karşıtlıktan ya
rarlonorok levendler orasından ok sayıda asker toplar 
ve bunları kendi kapısına bağlı işisel güçler haline geti
rir. 

Devlet bu kere de medresey kayıtlı her öğrenci için 
bir kefil gösterilmesine •karar ver r ve köyüne dönüp top
rağı işley·ecek olan suhteler için f vaadinde bulunur. Ka
dıların ve müderrislerin gösterdiği himaye sayesinde suh
teler kefil bulmakta zorluk çekm zler. Hükümetin af tek
lifine gelince, buna, nice yılını m dresede geçirmiş kişile
rin toprağa dönmesinin imkônsızl ğını belirtip meseleyi ça
lışma alanJarma getirerek cevap verirler. 

lran'la yapılan 1581 - 1582 s vaşı orduyu Anadolu'dan 
uzaklaştıramk suhte hareketinin oruğuno ulaşmasına yol 
açmıştı. Sancokbeyleri acizliğe d · şmeıkte ve bunların em
rine verilen sipahiler suhtelere arşı dövüşmeye yonoş-
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mama'ktaydı. Suhteler, köylülerden ıealıp çırparak zengin 
olanları cezalandırmak, bölgelerinin malını mülkünü yağ
malamak amacıyla işi şehirlere saldırmaya kaaar götürü
yorlardı. Vergi tahsildarlarına saldırılıyor, toplanan vergi
ler yağmalanıyor. hapse atılan köylüller serbest bırakılıyor
du. Devletin düzeni sağlamak üzere gönderdiği özel gö
revliler şehrin çarşısı ortasında öldürülmüş. hiç bir asayiş 
kuvveti ortaya ctkrna cüretini gösterememişti. ümeronın. 
köylere karşı girişilmiş hırsızlık ve yağma seferlerinden 
başka bir şey olmayan düzeni sağlama harekatı ise, kadı
ların hemen başkente yetiştirdikleri sert tepkilere yol acı
yordu. 

Böylece 1582 yılı ağustosunda tıükümet 1579 kararını 
yeniden ele almaık zorunda kaldı. Yeni bir ot ilôn edildi. 
Suhtelerin temsilcilerine, bunlarla ilgili bütün meseleler
de yorum ve yargı yetkisi tanındı. Bunlardan daha önem
ltsi, idari cihaz içinde meslek edinemeyenlere tımarlar va
at edildi. Böylece çalışma olanları sorunu bir çözüm bul
muş olmaktaydı. Devletin siyase•tl, öi}rencilerle askeri ida
re arasında her türlü sürtüşme konusundan kaçınmak he
defini güdüyordu. Bu yüzden öğrenci temsilcilerine büyük 
yetkiler verilmiş, bunlarla ilgili işlem umeranın karışması 
yasak ·edilmişti (1584 tarihli karar). 

Ama bu tedbirler meselenin özüne .dokunamıyordu. 
Bu özde yatan şey, her yıl biraz daha co_ğalıp kalabalıkla
şarak tımar sisteminin içinden kopup gelen başıboş yığın
lardı. Böylece devlet idaresinin aldığı her •karar. isyancı
ların cesaretlerini artırımaktan başka bir işe yaramıyordu 
ve her karardan sonra kargaşalıklar iyiden iyiye kızışıyor
du. 1584 yılında do böyle oldu. Umera mensupları özel or
dularıyla, sipahilerin ve reayanın da desteklediği suhtele
re karşı meydan savaşları vermekteydi. Reaya, bu müca
deleler sırasında eline düşen devlet memurları ve zengin 
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toprçık sahiplerini sistemli bir şe ilde kırıp geçiriyordu. 
Devlet bir kere daha, her yörede şlarınc es1ki sipahileri 
vererek milis güçleri kurmayı den dl. Yeni mahalli ordu
ıu, ııı hııııılııııı:ıı, uıılıluloı lıı ıııiiı,ıluı l  1,;nvıou:11111 lılı l,ıuııııııı 

bunlara · çekti. Özellikle, durumdan dehşetı3 kapılmış zen
gin ulemayla işbirliğine giren kadı ar

., 
suh :eteri terketme

ye boşlayıp ümeraya karşı mücad lelerinde milisleri· ken
dilerinden yana çekmeye calıştıla Bu dL rum karşısında 
çileden çıkan suhteler kadılara ka şı açıktan açığa hare
kete geçip mahkemelere saldırdı! r. Bu da kadıların on
ların davasından toptan yüz cevi melerlne ve suhtelerin 
güçlerinin gerilemesine yol açtı. ·ı 8'/ yılından sonra suh
te hareketleri böylece zayıflar. H reketten arda kalanlar 
ıevendlerle birleşir. Levendler ise, · azen peşine düşülecek 
öğrenci ·kalmayınca civar köyleri oyup s0ğana çeviren 
mahalli milis güçlerinde, -bazen •bi ümera11ın, ulema düş
manı soy·guncu özel kuvvetleri içi e, bazen de kendi baş
larına fark gözetmeden her aldırarnk tarih sahne
sinde görünmeğe başlarlar. 

il - REAYA AYAKLANMALARI 1.

Bu çağda tımarların çözülm I çok ilerlemişti. Bir 
yandan reayanın kaçışı hıılanırke , öte \ ondan kapıkul
luı ıı 111 ı ıu;;;ı uyu yoll:;,loıl lupı ulduı 111 uuuı,11111 yııl ııı,;ıyuı dıı. 

Durum küçük sipahiler için hiç iç cıcı deıjildi ve lran sa
vaşlarıyla birltkte daha do oğırlaş ca1ktı: 14 ücük tımar sa
hipleri, sefer masraflarını yüklen cek dur JımdQ olmadık
ları, üstelik de dönüşte hem tımarı rının, h :ım de yanların
daki reayanın yerinde yeller esec ğini keı: inlikle bildikleri 
ıcin savaşa katılmakta tereddüt österiyorlardı. Aynı şe
kilde devlet idaresi, ordunun gidi iyle birlikte Anodolu'do 
düzen denen şeyin görüntüsünün bile korunarnc,yacağın
don ciddi olarak endişe duymakt ydı. Sorıundc. bir kısım 

F.: 28 
! 
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sipahiyi geride bıro-kıp böylece mahalli milis güçlerini pe
kiştirmeye karar verdi. Bunun sonucu şu oldu: Milis güç
leri ödemeler konusunda önceden tE�dblr alınmamış levent
lerden derlenip sipahi kuvvetleri de destek güç olarak 
resmen geri planda bırakılınca, as,ker kaçağı sipahilerle 
suhteler 1578 yılında ordunun yola çıkışından itibaren ül
kede temizliğe giriştiler! 

Bıınıın yonı sıro. holkın m0rkA1i idornnin memıırlorıno 
karşı oldıgı tavır, edilgen aşamadan etken aşamaya geç
mekteydi. Bir ba1kıma mahalli idareyi temsil eden ve Dev
let bürokrasisini elinde bulunduran askeri sınıfın açık düş
manı durumunda olan kadılar. halktan gelen hareketlere 
yardrmcı oluyor ve bunları örtbas ediyorlardı. 1581 yılın
da Menteşe ahalisi, başkentten o bölgedeki hükümdarlık 
haslarının gelirini toplamak üzere öze! olarak gönderilen 
görevliyi öldürüp toplanan vergiyi yağma etmişlerdi. Me 
seleyi soruşturmak için gelen sancakbeyi de kovalanmış. 
kadı onun şehre girmesini yasak etmişti. Orduya karşı da 
suikastlar birbirini kovalıyor. birçok kere yeniçeri birlik
leri tom mevcuduyla :köylüler tarafından imha ediliyordu. 
lstanbul'u lran sınırına bağlayan s1trateji·k yol gitgide gü
venliğini yitiriyordu. 

Devlet idaresiyle ümera bu olaylara aynı şiddetle tep
ki göstermekteydi. Sancakbeyleri, maiyetlerinde sayılan 
çok kere iki yüz kişiye varan özel 'kuvvetleriyle isyancı çe
telerin peşine düşecekleri yerde. koçaklara yardım ettik
leri bahanesiyle köylere saldırıyorlar, her yanı yağmala
yıp köy hol·kıno işkence ediyorlardı. Bu çopullar, mahalli 
ıııiliq uiiclnri uil•i raıııııııldıı,yi .. ı,cıpmı• ııılııid iiıııolirııl ılii 
zenli ödenemeyen insanlar için de ıgeçim vasıtasıydı, doğ
rudan doğruya başlarında bulunana, düşen pay da cabası. 

Bir bakıma resmen tanınmış bu levent çetelerinin ba
şında şu ya da bu sebepten ötürü tımarlarından olmuş es-
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ki sipahiler vardı. Sancakbeylerl mlrlerindeki birliklerin 
başına geçirmek için bunları topluyo lardı. Böylelerine sek
hrıııhoşı (sekhon. iimerrının toplociı. ı lflvenc11ere verilen 
i::ıııııı..li) vı:, IJ<>lükl..ıu;;ı ı..ltmiyordu. Uleı 1uya gelince, onlar da 
milislerin başına geçirmek için gen · bunlara yöneliyordu. 
Çok kere kendi hesobına çalışan sipahi başları kendi
lerine. yüzyılın başında aya•klanan ipahi Celôl'den gelen 
adla «Celöli» diyorlardı. Celôli adın ilk defa 1580 yılların
da, sadece otuz-kırk kişiyle sınırlı t plulu·kl_ar!a ilgili olarak 
rastlanır. 

Celôlilerin gidnrek suhtelerin erini alması. bir bakı
ma ümeranın kadılar üzerinde zaf rl olarak anlaşılabilir. 
Gene de bu açıklama sorunu kesin ikle aydınlığa kavuştu
ramaz. Çünkü ümeranın zenginliği Celôlilerin de boy he
defi olup çıkmaktaydı. Ama şu da a kesin ve açıktır ki, 
bu andan itibaren ayaklanmalar h l•kçı niteliğini yitirir ve 
Anadolu'da kol gezen çeteler eski I gibi levendlerden de 
oluşsa, hedefleri acık ve belli bir s nıfa, belli bir kategori
ye yönelmiş değildir. Fark gözetm kslzln yalnız yakıp yık
mayı ve yağmayı amaç edinirler. ünkü aç ve kırıp geçi
rilmiş bir ülkede geçimini sağlama ın, varlığını sürdürme
nin tek yolu budur. 

1584 yılında, devlet idaresinin er türlü suhte hareke
linin hnr.tırılmıını ynlıınılcı vnrrllöl f'llllir nılcılıöı ılıılın ,ın

kızıştırdı. Sancakbeylerinin himaye inde oluşan bütün çe
teler suhte avına cıkma·kta ve bu ahaneyle bütün çevre
deki köyleri kırıp geçirmekteydiler. Kadılar buna karşı koy
mak için ahaliyi silöhlandırıyordu ama bu kadılara bağlı 
olan milis güçleri de rahat durm ınca halk kime güve
neceğini artık bilemiyor ve çok k re aralarında ant içtik
ten sonra, ak mı kara mı demed n bütün yetkililere sal
dıran, askeri komutanı öldürüp he kadının. hem de son
cakbeyinin makamlarını yerle bl Tarsuslular gibi 
meseleyi kesip atıyordu. 

435 



Bu işlere bulaşan sadece sancakbeyleri de değildi. 
Karaman beylerbeyi sancakları dolaşıp her köyden para 
istiyordu ve veliahtın lalası olan Manisa valisi. suhteleri 
takip bahanesiyle çeteleri Orta Anadolu içlerine kadar soy
guna gönderiyordu. 

Kırlarda girişilen bu temizlik, bir tedhiş yaratarak üme
rayla çetelerinin hakim durumda olduğu nispi bir durulma 
uuılılyorıhı. llıı .uuı;lc:I ıli'ıııuııı. Avıııılıııyıı'yıı IHırı,a wıvcıı,: 
ilônı tarihi olan 1593 yılına kadar sürdü. Bu tarihte. lran 
savaşları sırasında ortaya çıkan teP'k.i daha büyük çapta 
tekrar etti. Çünkü ne sipahiler, ne ümera. ne kopıkulları 
Avusturya seferi gibi uzun bir sefere katılmak uğruna iş
lerini güçlerini bırakmak niyetinde değildi. 

Kapıkulları orduya katılmak üzere toplanıyordu ama 
hemen lstanbul'o yönelecek yerde yollarda, şehirlerde ve 
köylerde oyalanıyor, savaş salması olarak mal ve insan 
topluyorlardı. Sipahilere gelince. hükümet. gelirıerini 6 bin 
akçeden daha az olarak beyan �denlerin sefere katılma
malarına izin vermişti. Ama öte yandan, sefere katılmayan
ların mallarının müsadere edileceğini belirten bir karar
name yayınlanmıştı. Bu tedbir de işleri yoluna koyacak 
cinsten değildi. Yola çıkmak zorunda olan sancakbeyleri 
ve beylerbeyleri, gerilerinde mümkün olduğu kadar güç
lü bir sekban ordusu bırakmaya çalışıyorlardı. Buna para
lel olarak kadılar milis güçlerini. genellikle de reayayı si
lôhlandırıyordu. 

1594 yılında, kısa süren bu sefer boyunca olaylar ola
(ırıııiirıtii hoyııllnr nlnındı Amo orıoni {il. nlıı7 yıldon snnrn 
ilk defa bizzat padişahın yönetecegi Lıir sett:ır lıuzıı lorııyor
du. Yeni hükümdar böyle olağanüstü bir seferin Anadolu'
da uyandıracağı yankıları seziyor, or a göre tedbirler alı
yordu. Anadolu'ya, sefere katılmak zorunda olanların ye

rine olağanüstü beylerbeyleri gönderiliyor, «Adalet ferma-
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nı» adlı bir hükümdarlık askeri sınıfın yaptığı 
haksızlıklar kabul ediliyor ve reay ya kendini savt,1nmak 
amacıyla silôhlanma izni veriliyord . Böylece bu ferman 
halka zorunlu mazareti sağlamış ol yordu ve silôhlı karşı 
koyma. daha ordu yola çıkmadan b şlıyordu. Aynı şekilde 
Doğu'daki aşiretler de ayrılık hare etleri içinde çalkalanı
yordu. Olağanüstü beylerbeylerin gelince bunrara da 
ötekiler kadar kötü gözle bakılıyo idari merkezlere gir
meleri kadılar ve holk torofındon m n ediliyordu. 

Silah ullıııu yUgı ılıııuyu kurı;;ı :sktıll till ııtııı yü:;Len.Jıgı 
muhalefet, bu kere daha büyük ve aha köklü oldu. Sipa
hiler ve kapıkulları sefere ·katılmaz arsa başlarına ne ge
leceğini ve yerlerini bırakınca ort ya nelerin çıkabilece
ğini bildiklerinden, hiç değilse yağ adan Uk yororlonanlar
da:ı olmak için gecikmeden Celôlılerle birleşmeyi tercih 
ediyorlardı. Aynı şekilde, her türlü verginin soygunla ka
yıtsız şartsız aynı şey demek oldıığ kanısı, sonunda ken
dini kamuoyuna kabul ettirmişti ve bu kaml!oyu her vergi 
talebine silôhla karşı koyacaktı. _"ylece devlet idaresi, 
savaş giderlerini karşılamak amac yla yeniden avarız is
temeye kalktığında karşı koyuş ta bir oybirliğiyle oldu 
ve elde edilen tek sonuç do levan !erin saflarını çoğaltan 
yeni bir kaçaklar dalgasıydı. 

111 - CELALİLER 

Bu tarihe kadar ,ki üç yü':! iyi ko.mJtaıarındo bu-
lunduran Celôli başları artık cok b""yük cete;ere sahipti ve 
reayanın gitgide büyüyen muhalef I hem oıları bir araya 
rıelmP.yA teşvik etmekte, hem da ü erarıın teminotını sağ
lomokloydı. Ünıtıru ıııuııı;uµlurı Lu ıuıılu tlu kulııııyı;r. ul · 
terinde bulunan güçlerle Celôli olu cı'kıyorlnrdı. Konya'da 
ayaklanan eski Habeşistan beyle eyi böyleydi. Eskiden 
levendken sekban, sonra bô!ükba ı olan ve daha sonra 
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da kapıJ<ıulu sipahiliğlne giren ve ünü imparatorluk sınır
larını aşarak «l'ecrivain» t•) adıyla tı::ınındığı Avrupa'ya ula
şan meşhur Karayazıcı onunla birleşmeğe gelmişti. 

Bu kişilerin tarih sahnesine çıkışı muhtemelen 1598 
yılı yazına rastlar. Ertesi yıl ise, emirlerinde bütün Kara
man eyaletini yağma etmekte olan yirmi bin insan vardır. 
Sayıları hu kadara varınca kücüık köyler_i soymak yetmi
yordu, şehirlere de saldırmak zorundaydılar. Şehirlerin ha
raca bağlanması, zengin ulemaya büyük zararlar getirdi. 
Bunlar lstanbul'a şi·kôyete gittiler. Divan. bunların şikô
yeti üzerine Celôlilere karşı bir ordu göndermeğe ·karar 
verdi. Merkezi idare ilk defa durumun vahametini kabul 
ediyor ve kendi O.kesinin içinde, hatta Anadolu'nun göbe
ğinde kendi uyruklarına karşı resmen sefer acıyordu. Hü
kümdarlık ordusu yaklaşınca, Karayazıcı Urfa'yı alıp kuv
vetleriyle şehrin kalesine ·kapandı. 1599'da şehrin kuşatıl
ması hiç bir sonuç vermeyince, 1t500 yılında sefer yeni
den açıldı. Hükümdarlık ordusu yalnız hiç bir başarı ka
zanmomokla kalmamış. lstanbul'a gelen raporlara göre 
tıiiluuyl lılıı:ııl Culi"llilunluıı ılıılııı lıuluı ılulı�ulu uulıııuyı llu 
başarmıştı. Bunun üzerine ordu geri çağrıldı ve Karaya
zıcı'ya Amasya sancakbeyliği verildi. Ertesi yıl da, suhte 
ayaklanmasını bastırmakla görevlendirilip aynı payeyle 
Corum'a nakledildi. Karayazıcı hakkında, sefere çıktıktan 
sonra eşkiyayı takip edeceği yerde köylere ııe şehirlere 
saldırdığını belirten şikô·yetler gelmeğe başlaaı. Bu sefer 
onun üzerine merkezden düzenli bir ordu gönderildi. Fa
kol si-kôyetler hemen yön değiştirdi. Cünkü düzenli ordu 
etrafı ondan fazla 1kırıp geçirmeye başlamıştı. Yeni bir 
emirle ordu geri çağrıldı. Bundan sonra da Celôliler daha 
fazlasıyla yeniden işe giriştiler. Bunlara karşı. biri lstan
bul'dan diğeri Bağdat'tan iki ordunun harekete geçmesi 

c•ı Yazar. yazıcı CÇ.NJ 
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emredildi. Karayazıcı ilkini yenıp· "ney'e doğru çekildi. 
Daha sonra ikinci orduyla karşılaş n Celôliler 20 bin ölü 
verdiler. Samsun dağlarına sığınan arayazıcı o kış içinde 
öldü. Bir yılın yazı ve güzü içinde ecen bütün bu olaylar 
ülkede hüküm süren başıbozukluğ ve devlet idaresinin 
durumunu gösterir. 

Ünlü Celôli Karayazıcı'nın cık rdığı ayaklanmalar, o 
rlönemde Anadolıı'nun ekonomik ya ısını ve sosyal kurum
luı 1111 luııııı ı:;tlllıııı:u 1.Jıı ı;;t:klltfo Lt:ıJ luycıı uıı yOLtı ı.;uıpuıı

olaylardan biri olarak gözükse bile, bu konudaki tek örnek 
değildir. Aynı çağda, Kara:yazıcı ay 1klanmasına yol açmış 
olan büyük sallantıdan yararlanıp a nı tarzda hareket eden 
irili ufaklı topluluklar bütün ülkeyi kargaşalığa sürüklü
yordu. Yalnız Ankara sancağında, ancakbeyinln kôhyası, 
subaşıları ve bir eş'kiya çeteler ku uyar ve her biri kendi 
hesabına ülkeyi soyuyordu. Hamid (Antalya) sancağında 
eski sancakbeyi, 600 atlıyl_a bizzat kendisi eşkiyaya çıkıp 
her köy ve kasabadan 6 bin akced n 36 bin akçeye kadar 
para istediği sıralarda iki sipahiyi üç sipahi çavuşu bin 
kişilrk bir çete kurmayı becermişle 1. Ayrıca güneyde An
talya dolaylarında başka bir sipa 1 400 kişiyle ayaklanı
yor, bir Celöli de leventlerden ol şmuş çetesiyle Alanya · 
üzerine akın yapıyor ve kodıyla ş hrln zenginlerini öldü· 
rüp ölülerini yakıyordu. icel'in d usunda ise. altı - yedi 
yüz kişilik topluluiklar halinde ortal ğı kırıp geçirenler suh
telerdi. Aynı olaylar, feodal - kabi esel sistemin kendi ic 
birliğini. dolayısıyla da düzeni kor uğu Doğu bölgesi dı
şında bütün Anadolu'da tekrarlanı ordu. 

Knrnyrı,ır:ı'nııı ölfıınii hm o kot hlr ffoölşlklik oofirmo
di. Kardeşi ve halefi Deli Hasan, il ·bahardan önce Tokat'
ta kışlamakta olan devlet kwvetl rina soldırmağo karar 
verdi. Sa•dırı sonunda. ordunun sı ındığı kale dışında bü
tün şehir yakılıp ytkıldt Bu ordunun büyük bir kısmı da 

439 



leventlerden oluştuğu için, bunlar cıskerden kaçıp Celôli
lerle birleştiler.. Kale de düşmekte gecikmedi. Artık hüküm
darlık ordusu diye bir şey kalmamıştı. 30 bin kişilik güçlü 
Celôli kuvvetleri batıya yöneldiler. Ama Karayazıcı'nın ye
rini kimin alacağı konusu mesele haline gelip bu kadar 
kalabalığın iaşesini sağlama güçlükleri de bir türlü sonu
ca bağlanamayınca saflarda bir ç.özülme patlak verdi. 
Kuvvetlerden bir kısmı Amasya·yı y·ağmalamak için oldu
ğu yerde kaldı, diğer bir kısmı Kastcımonu'ya yönelip şehri 
birkaç 'kere yakıp yıktı. Bazıları da dört bir yana dağıldı. 

Dağıtmayan ana kuvvetin batıya doğru ilerlemesi ge
nel bir kaçışmaya (kaçguna) yol açtı. Varlıklı aileler ls
tanbul'un yolunu tutarken, 'köylüler dağlarda yurt edinmek 
için köyleri boşaltıyorlardı. Ailelerini buralara yerleştiren 
erkekler, günlük ihtiyaçlarını sağlamak için dörıüp Celôli
lerle birleşiyorlardı. Bu arada Deli Hasan, Çorum'u geçmiş 
Ankara'ya gelme'kteydi. Şehir 9.600.000 akçelik bir fidye 
ödeyerek felôketten sıyrılmayı becerdi. Cı1lôliler yollarına 
devam ederek Kütohyo önlerine oeldiler. Merkezc1en rıön
ı.JtH ıleıı yeııı Lıır oruu uu �elıir<.le rnulıı:;ur kalırken, U::.munlı 
Hü'kümetl heyecan içinde Bursa savunmasını örgütlemek
teydi. Aynı sırada lstanbul'da kapıl�ulu sipahisi ayaklanı
yor, yeniçerilerin teminatrylo, vezlr-1 ôzom'ın ve durumdan 
sorumlu saydıkları diğer yetkililerin 'kellelerini istiyorlardı. 
Ne var ki. her şeyin bitip mahvolmuş gibi gözüktüğü bir 
onda Deli Hasan; mahiyeti bilinmeyen bir gerekçeyle ls
tanbul'a temsilciler gönderiyor ve al' edilerek bir devlet gö
revi verilmesini diliyordu. Osmanlı 1-fükümeti bu dileği der
hal kabul etti ve Deli Hoson'o BosM beylerbeyliği, yardım
cılarından yedisine de Rumell'de soncakteylikleri verildi. 
üstelik dört yüz Celôli bölükbaşısı kopı•;ulu sipahiliğine 
yazıldı ve bir of fermanı yayınlandı. Deli Hasan on bin ada
mıyla denizi geçip Belgrad'do Avuısturya'ya sefer yapan 
imparatorluk ordusuyla birleşti. Avusturya'da bunlar sa-
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vaş emrine uymayı ve siper kazm yı reddederek keşme
keşe düştüler ve Avusturyalılar tar tından kılıçtan geçiril
diler. Deli Hasan'a gelince, Belgrod' döndüğünde başı vu
ruldu. 

Karayazıcı gibi Deli Hasan'ın t sfiyesi de işleri yoluna 
koymaya yetmemişti. Deli Hasan'd n kopmuş olan çeteler 
Anadolu'da yeni baştan harekete g emişlerdi. 1603 yılı ha
ziranında bunlar Ankara'yı ele geçi erek yakıp yıktılar. Sa
dece Ankara sancağı, 1603 yılı ya ı boyunca çeşitli çete
ler tarafından tam dört kere yağm landı. Kastamonu ikin
ci kere ateşe verildi. Kütahya san a,1ıno ait bir bucaktan 
çete seçtikten sonra, sancak kadı ı uğranan zarar ziyanı 
yerinde görüp tespit etmek istedi inde bütün o yörede 
bilgi toplayabilmek için hôlô içi e oturulan sadece on 
köy bulur. Osmanlı idaresi Kütah a'yı, Celôlilere beyler
beyliği payeleri dağıtmadan kurtar •Jz. 

Şehirlerde mahsur durumda ulunan bazı kuvvetler 
dışında bütün Anadolu tamamıyle i ta,1ıbul'dan ·kopmuş du
rumdadır. lstanbul'dan gönderilen gCçler keı�dilerini bir 
kaleden ötekine zor atı-yorlardı. Fo at onlar do bir yandan 
Anadolu'nun yağmasına katılmokt n geri durmuyorlardı. 
Böylece kaleler içinde kapanıp k lan beyler, her vesilede 
sekbonlarını gönderip civarı yağ, alatıyorlordı. 

1603 yılı sonlarında ülke lam ır başıbozukluk içindey
di. Kargaşalıklar. kolayca umulac ğı gibi açlığı da berabe
rinde getirtyordu. Bu döneme tor hciler «Büyük Kacgun» 
adını verirler. Bütün ·köyler boşa ır. köylüler verimli ama 
ayak altındaki topraıkları terkedi çorak dağlık bölgelere 
sığınırlar. Anadolu, orada burada aşıboş gezen işsiz güç
süz insanlarla dolar. On yedinci ··zyıl başlarında kadılar 
tarafından tutulmuş pek az sayıd ·ki tutana'k, bu değişme
yi gösterir. Ankoro·nın bir bucağı da 38 köyden, içinde in-
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san yaşayan ancak 5 köy, başka bir bucaktaki 80 köyden 
do 10 tanosl kalmıştır. Dovlet ldarosl ortalama bir hesapla 
Anadolu nüfusunun üçte ikisinin kcıçtığını ya da ortadan 
kaybolduğunu görür ve avariz ödeyen hanelerin üçte bire 
inmesine boyun eğer. Arta kalanların bir kısmı dağlara 
sığınırken, diğerleri de şehirlere iner. Bu çağda şehir ka
lelerinin büyütülmesi yolunda kadılardan gelen acil talep
ler görürüz. Bütün bu keşmekeşin sonucu, açlık ve fiyat
ların ateş pahasına fırlamasıdır. 15€15 yılında buğdayın ki
lesi le Anadolu'da 20 akçe, kıyı bölı�elerinde ise 40 akçe
dir. 1603 yılında 50 akçeye, 1604 yılında ise 90 akçeye yük
selir 1605 yılında bir koyun 200 okceıye satılıyordu ve 1607 
yılında le Anodolu'da 1 akçeye anGak 35 dirhem ekmek 
yani 110 gr. ekmek alınabiliyordu; oysa on altıncı yüzyıl or
talarında aynı paranın karşılığı 2,5 ·kg. ekmekti (817). · 

Bu olaylar 1610 yılına kadar aynı minval üzere devam 
etti. Temizlenen Celôlılerin yerine, bazıları Karayazıcı ka
dar ün yapan yenileri çıkıyordu. 1607'de Canbolatoğlu'nun 
çevresinde 40 'bin adamı, ertesi yıl Kalenderoğlu'nun ise 
30 bin adamı vardı (818) ve •bu dalga Anadolu'da insan mal
zemesinin tümü tükenene kadar yayılarak devam etti. An
c:nk 1610 yılından sonrn. hareket insan 1<oynoklorının yok
luğu yüzünden zaafa düşünce, Devlet öldürücü darbeyi in
direbildi. O zaman büyük seferler düzenlendi, her şey ate
şe ve kana boğuldu. Tarihi günce yazarları 60 ilô 100 bin 
arasında Celôlinin öldürüldüğünden söz ederler. Hareket 
gücünü yitirir, tükenir ve son nefesini verir. Fakat gene 
de en azından bir yüzyıl boyunca son hareketler ve çırpın
malar sürecek, ama Anadolu -kendi yıkıntıları üzerinde bir 
kere daha asla toptan boşkaldıramayacoktır. 

(817l Celaliler hakkında bütün bilgiler AKDAĞ M. «Celali Karı
şıklıklarının Başlaması• isimli eserinden alınmıştır. 

(8181 UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı 'l'arlhl» cilt IIT. 
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SONUC 

Bu hareketlerin bütününe beli bir etiket yapıştırmak, 
ne mümkün ne de arzulanan bir ş ydir. Katılanların yüzde 
<loksarıdokuzıı sömürülen reaya sı ııfından blle gelrnlş ol
sa, güdülen hedefler bu sınıfın e emenliğine yönelmişe 
benzemediğine göre, bir halk hare tinden söz etmek, ger
çeği fazlaca şemalaştırmak ve özü •Ü bozmak olurdu. Ama 
olayların sonucu olan bazı unsurl rı ortaya koyabiliriz. 

Birincisi, Anadolu'dakl patlom le (nüfus hareketlerin
de artma, yönetici sınıfın üç •kate orisi arasındaki müca
dele) ve dış (uluslararası ticareti altüst oluşu. Batı'nın 
mali gücü ve imalôthanelerle biri kte egemen bir ekono
minin kurulmasının boşlaması), c llşkilerin sonucu olarak 
belirir. Katı, sağlam ve çok iyi ya ılaşmış sistem, uzun bir 
süre tepkileri baskı altında tutmay başarır. Öyle ki sonun
da, güdümlü, belli 'bir hedefe yöne ik ve bir taşmayla değU 
de, fark gözetmeden her şeyi silip süpüren bir patlamayla 
karşı karşıya ·kalınır. Bazı baskılar gelen tepkiyle ağır ağır 
olgunlaşan •bir harekete değil, sab ın taştığı ve bireyin de, 
türün de yaşamasını sürdürmesi oğrudan doğruya tehi!· 
keye girdiği an, bireysel olduğ_u 1< dar sosyal düzeyde do
ğan bir ·kopukluğa, bir 'bozuşmaya tanık oluruz. Dolayısıyla 
tepkiler kendini çok kere günlük ihtiyaçlar içinde, geçim 
derdi düzeyinde açığa vurur ve bu şartlar altında biraz da
ha geleceğe dönük uzun vadeli h r yöneliş kavranamayan 
bir şey ofarak gözüıkür. 

ikincisi, bütün bu olaylar yunca iki akım kendini 
açığa vurur. Artık ihtiyaçlara ce p veremeyen bir siste
min kadrosundan kurtulmuş yığınl rın baskısı, kendini zen
ginli-kleri elinde tutan imtiyazlı sı ıflara ait kurumlar üze
rinde duyurur. Medreseler, taşra askeri sınıfı ve kapıkul-
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farı bunların istilôsına uğrar. Aynı şekilde, bu kurumların 
üyeleri torofındon do, bu horeketo tors yöndü hir yoniclcn 
kendine çekme hareketi yürütülür, insanları ııe servetleri 
yeniden kendine çekme ... 

Bunlar bizi sistemin temel yapılarıyla ilgili üçüncü bir 
gözleme götürür. Yönetici sınıf ilke olarak bütün ülke zen
ginliklerinin, malın mülkün tek sahibi olan hükümdarın em
rindeki bir memurlar topluluğundan başka bir şey değildir. 
Fakat aynı zamanda sistemin, üretim araçlarının özel ta
sarrufu doğrultusunda evrimleşmesinde nesnel çıkarı olan 
tek unsur odur. Sistemin doruğuyla tabanının, yani hüküm
darla reayanın çıkarıysa tam tersine düzenin korunma
sındadır. Olaylar da işte bu tarzda gelişir. Kaba çizgile
riyle şöyle bir özet yapabiliriz. Devl,et memurları sınıfının, 
reayanın yaptığı üretimden kaldırdıı)ı payların artmasıyla 
maddileşen merkezden kopmacı gücü, tabandaki bu sıtııfın 
yıkıntıya uğramasına. altüst olmasına yol oçcır. Her ayak
lanma hareketinin, padişahın değil de aracılarının otori
tesine karşı çı·ktığını gözlemek. ilgi çekicidir. Hükümdarla 
halk arasındaki ortak c•kar, adalet fermanlarında ve ka
pıkulu ocaklarına kabul şartlarında acıkça görülür. Ama 
tonıol ı,ı, lrnlorirı yemi tırnurlurııı yıkılı:;ıı sonıııl tıcılo gol ip 
de aristokrasinin alt tabakasını, yani sipahileri de kendi
siyle birlikte felôkete sürükleyince, askeri ve sivil büyük 
memurlar sınıfı gibi tüccarlar do toprak olanına sızarlar ve 
özel mülkleşme boşlar. 

Bütün bunların bellibaşlı iki sonucu olur. Osmanlı dü
zenini meydana getiren bütün kurumlar, on cın dokuzuncu 
yüzyıla kadar bicim olarak varlıklarını sürdürseler bile. on 
yedinci yüzyıl başlarında yok olur giderler. Bunların yeri
ne yeni yapıların yavaş yavaş olgunlaşması işlerlik kazan
maya başlar. Evrimin iki klasik eğilimi, kırlarda feodalizm, 
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şehirlerde kapitalizm belirir. Yöneti I sınıfın üç ayrı kate

gorisi birbirine karışıp birbiri için e erir ve bu karışım 

içinden yeni unsurlar ortaya çıkar. Ama bir başka sefer

kinden farklı olarak bu yeni oluş a tek başına değil de 

Batı'daki kapitalist üretim tarzının gitgide daha belirle
yici duruma giren etkisi altında me dana gelecektir. 
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8 

Evrimleşme eşebbüsleri 

Bundan önceki bölümde, Osm nlı düzeninde merkez

den kopmacı güçlerin ortaya çıkışı ı gördük. Mevcut üre
tim tarzının altüst olmasında çıka ı bulunan kategoriler 
yani burjuvazinin nüvesi ulemayla, feodallerin nüvesi üme
ra hükümdara ve reayaya karşı h rakete geçerler ve 'ka
ba güce dayanan bir muhalefeti ürdürerek evrimi kendi 
yararlarına yönlendirmeyi denerler Sistemin yatay ekse
ni güçlenirken (819) dikey eksen önüşüme uğrar ve za

yıflar. Dorukta hükümdar, şahsiye iyle bir varlık olmaktan 

(819) Sayfa 104'deki şemaya bakınız. 
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fiilen çıkar. Bir sembol, daha doğrusu iktidara göz diken 
çeşitli kanatlar arasındaki mücadelelerde bir denge nok
tası haline gelir. Tobanda; sistemin hücre,si demek olan 
kırsal cemaat çözülmeye uğrar ve ya her türlü ilişkiden 
mümkün mertebe uzakta kapalı bir mal okonomisi içine 
gömülüp kıt kanaat hayatını sürdürür, ya da çiftliklerde, 
büyük şehirlerde ve ümera «kapılarında» proletaryanın ilk 
çekirdeklerini oluşturur. 

Ötekilerle birlikte kendi de çözülmeyo uğrayan mer
kezi bürokrasiye gelince. diğer kategorilerle karışır ve gi
derek yeniden bir iç içe erime olayı ortaya çıkar. 

Bu diyalektik süreç içinde iç çelişkilerin rolü, görmez
den gelinemeyecek kadar önemlidir. Ama bu süreç bütü
nünde daima daha geniş alanlı bir birimin parçasıdır ve 
asıl uzun vadede sistemin evrimini belirleyen dıştan gelen 
olkiltır 0lı1ııışııır. Çöziilüşten sonrn do cıynı şekilde ic zıt
lıklar kendilerine bir yol tutturup giderken. Batı kapitaliz
minin gelişimi hep olayların akışını şartlandıran belirleyici 
bir etken olarak kalır. işte bu yüzdı:mdir ki Osmanlı impa
ratorluğundaki evrim sürecinin hızlanma ya do yavaşlama 
sebeplerini tümüyle olmasa bile dış bas·kıların o günkü 
yoğunluğunda aramak gereıkir. 

Osmanlı düzeninin yıkılışını izle,yen iki yüzyıl yani ka
baca on yedinci ve on sekizinci yüzyıllar. aynı zamanda 
Batıda kapitalist üretim tarzının doğuşuna tan•k olduğumuz 
yüzyıiıordır. Avrupa kapitalizminin çocukluk hastalıkları ve 
eko ornlk ağırlık merkezinin Batı Avrupo'yo d�ğru kayma
sıyla Akdeniz dünyasında doğan boşluk. ·kendi özel sorun
larıyla ve Venedik ya da lran gibi aynı durumdaki eski 
düşmanlarıyla karşı karşıya bulunan Türkiye'ye aşağı yu
karı bir yüzyıl süren bir soluk olma fırsatı ııerir. Oysa onun 
ardından gelen yüzyılın yani on sekizinci yüzyılın niteliği
ni çizen şey, esas Doğu Avrupa'd<m, Rusya ve Avustur-
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ya daha sonra da Prusya'dan başı yon hareketin sonu� 
cunda Türkiye aleyhine gelişen ve kononılk alandan çok 
coğrafi alanda bir yayıtma siyaseti ir. Bu dönemde Ba� 
tı'yla Türkiye arasındaki ekonomi'k ilişkiler aynı temeller 
üzerinde kalmıştır. Ancak Mısır set rlnden yani Türkiye'
nin ilk defa modern çağın sömürg el savaşlarıyla karşi 
karşıya kaldığı Nopolyon dönemind n sonradır ki, bu iliş� 
kiler değişikliğe uğrar. Çünkü kopl olist sistemin dışında 
kolan ve daha önceleri özelltkle uc z hammadde üreticisi 
olmaları açısın-don ele alınan ülkel re. bu çağdan sonra 
tüketici gözüyle yani Avrupa malla ının pazarları gözüyle 
bakılmaya başlanır. On dokuzuncu yüzyılın sömürge'cilik 
çağını başlatan do işte bu görüş tarzıdır. 

Onun için bu bölümde on doku uncu ırüıyıl başlarına·, 
daha kesin bir tarih vermek lsters k Türk sınırlarının Av� 
rupa rnullarına açıldıı')ı 

nemini ele alacağız. 
<J<Jur tıiiron oociş <lö· 

iç ÇELiŞKiLER 

Bu dönemde ülke içi durumu. sosyal sınıfların evrimi 
ve sosyo - ekonomik düzenin fiHen dönüş(ıme uğramasıy
la niteleyebiliriz. Bu dönüşümün raket noktası ise dai
ma yönetici sınıfın klasik dönemd ·ki üç kategorisi yani 
t<apıkullan, ulema ve ümera olmu ur. 

1 - BÜROKRASiNiN EVRIMi 

A - Kapıkullarının Çözülüşü 

On altıncı yüzyılda kapıkulla , ümera ve ulemadan 
sonra yönetici sınıfın üçüncü kuşa ını me·ydana getirirlet. 
Tamamen suni yoldan yaratılmış b'"rokratlk oluşum, vera
set ilkesini kabul ettirmeye çalışa k ve ulemayla ümera-
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nın ellerindeki servet kaynaklarına (ilkininki ticaret, ikin
cisininki toprak) el atarak bir sınrf haline gelmenin mü
cadelesini verir. On altıncı yüzyılın ortalarından itibaren 
yavaş yavaş amaçlarına erişir. Devlet askeri kişilerin ev
lenmesine bir kere izin verdikten sonra, onların çoluk ço
cuğu için de tedbirler almak zorunda kalır. Bunlar ocakla
ra kayıtlanır. Büyük devlet memurlarının oğulları ise, ge
nemkle Saray'ın okulu olan Enderun'a alınır. Bu merkezi 
bürokrasi, Devletin toprak üzerindeki üstün mülkiyet hak
kını ve vergi kaynaklarını denetlemesine imkôn verecek 
biçimde iktidarı elinde tutarken, aynı zamanda her çeşit 
baskıyı yürütme gücüne sahiptir ve bunu yapmaktan do 
geri kalmaz, Devlet'i kendi şahsında somutlaştırdığı andan 
itibaren de egemen sınıfın diğer hizipleriyle çelişkiye dü
şer ve öteki kategoriler derhal Devlet'e düşman kesilirler. 
Bu da kapıkullarına bütün alanlarda meşru yoldan nöbeti 
devralma imkônını verir. On altıncı yüzyıl başlarından iti
baren tımarlar yeniçerilere ihsan ec1ilir ve sarayın yüksek 
memurları ümeranın elinde bulunan mevkileri ele geçirir. 
Yüzyılın ortalarına varıldığında kapıkulu piyade ve süva
ri güçlerinin (yeniçerilerin ve kapıkulu sipahilerinin) tü
mü, bir yandan ulCıfelerini almaya ve ocaklarda hizmet gör
meğe devam ederken, öte yandan Anadolu ve Rumeli'ye 
dağılarak Devlet için artık ıblr oyakbağı haline gelmiş olan 
sipahilerin yerlerine fiilen geçerler. Uygulamada maaşları 
Devlet hazinesinden ödenen tek oluşum oldukları için, el• 
!erindeki küçük sermayeyle ülke ekonomisinin bütün alan
larına kıyısından köşesinden el koymağa başlarlar. Baş
langıçta tefecilik ve ticaretle uğraşırken, az sonra arazi
sahibi haline gelirler.

Ama bu açılıp yayılma aynı zamanda bir çözülüşü de 
ifade eder. Yeniçerilerin askeri seferlere katılma payı git
gide ıdüşer ve bu, Devlet'i, onların mevcudunu arttırmak 
zorunda bırakır. Ota yandan kapıkullarının yürüttüğü bas-
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kı da ağırlığını son anda gene reayanın sırtında duyurur 
ve karşı baskıya yol acar. Kapıkulluğuna yazılma biricik 
servet kaynağı kapısı haline gelir ve bu yüzden ocaklar 
her yandan güçlü bir baskıya uğrar. Yüzyılın sonlarına 
doğru ocak kuralları aşılır ve yığınla kişi yeniçeri ocağına 
yazılır : reayası, leventi, Celôlisi, sipahisi ... idare, hepsini 
ocaklara kabul ederek tehlikeli 'kişi ve hareketlerden ya
kayı sıyırmanın yolunu onları yatıştıran bu kolay ve acil 
carede bulur. Zaten Anadolu'daki durum dolayısıyla mese
le haline gelen Hıristiyan çocukların «devşirilmesi» işi, ya
vaş yavaş yürümez olur. Her kategoriden insanlar ocakla
ra toplanır, uzun ve sistemli eğitimin yerini de kısa süreli 
bir talim devresi alır. «Bugün buraları mevcudsuz bırak
mamak için, yeniçeriliğin bozulmadan kalmasını sağlayan 
bu adeti (eski devşirme geleneğini) bir yana bırakmışlar. 
Aıınıın yerine Asyn'nnıı do. hnşkn iilkelArnen ne siiriiyle 
serseri toplayıp altı aylık bir talimden sonra hepsini ye
niçeri yapıp çıkıyorlar.» (820) 

Bu olgular çeşitli ocakların mevcutlarında da yansır. 
On beşinci yüzyıl başlarından beri sabit tutulan (12 ilô 13 
bin) yeniçeri mevcudu 1595'de 26.600'e, 1597'de 30.000'e, 
1598'de 35.000'e, 1609'da 37.627'ye fırlar. Bu artı� Anado
lu'daki büyük Celöli dönemine · ilişkindir. Aynı sürede ka

pıkulu sij:ıahisinin mevcudu da 11 binden 20 bine yükse
lir. On yedinci yüzyılda Köprülülerin vezlr-i ôzamlık etti
ği çağda, yeniçeri sayısı 30 bin civarında dondurulur. Ama 

(820) S4"INT MAURICE, A. de -La Cour Ottomane ou l'inter
prete de la porte qui explique toutes les charges et les
fonctions des officiers du Serail du Grand Seigneur, de la
milice, de la religion de Mahomet et de la loy des Turcs»
!Osmanlı Sarayı ya da Padişahın Saray ErkAnının, Milis
Gücünün, Muhammet Dininin ve Türklerin Kanunlannın
Bütün İşlev ve Görevlerini Açıklayarak Bab-ı Ali'nin !Os
manlı Devlet İdaresinin! Yorumlanması), Paris 1673.
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Viyana bozgununu izleyen savaşlar sırasında bunların 
miktarı gene hızla artar ve Karlofça anlaşmasından hemen 
sonra, yani 1702 yılında 93.389 kişiyi bulur. Ardından, ya
ni 1706 yılında mevcutta bir düşme olup sayıları 21.818'e 
inerse de. 1727'de tekrar 81 Dine yüks,9lir. ikinci bir temiz
lik yüzyılın geri kalan kısmında bunların sayısını 35 bine 
düşürür. 

Nihayet on dokuzuncu yüzyıl başlcırında imha edilme
lerinden önce yeniçeri ocakları 64 bin kişilik bir mevcuda 
sahiptiler (821). Ne var 'ki, yeniçerilerin sayıları çoğaldık
ça stratejik rolleri azalmıştır. Sayılarının ancak 12 bin ki
şiyi bulduğu çağda kazandıkları zaferlerin daha sonra de
ğil aynılarını kazanmak, bunların uzağından bile geçeme
mişlerdir. Buna karşılık siyasal rolleriyle Devlet cihazı üze
rine yaptıkları baskı, sayıları oranında artar. Yeniçerilerin 
mevcudunda·ki her önemli artış, ardından büyük bir buh
ranı getirir ve buhran atlatılınca da yeniçeri sqyısı azaltı
lır. On altıncı yüzyılın bitiminden on yedinci yüzyıl baş
ıurıım kodur süren kargo;;ulık, sonundu, pudlşolıırı totıttan 

indirilip halledildiği ilk yeniçeri isyanı'tla sonuçlanır. Son
ra araya bir istikrar dönemi girer. 1702 yılını «Edirne Me
selesi» ve il. Mustafa'nın tahttan indirilmesi izler. Bu olay
dan sonra yeniçerilerin sayısı olay öncesindeki mevcudun 
dörtte birine indirilir. 1727 yılı 1730 ayaklanmasının, 1804 
yılıysa 1806 ve 1808 ayaklanmalarının ilk adımlarıdır. 1830 
ayaklanmasının ardından yeniçeri mevcudunda azaltma ya
pılır. Diğer iki ayaklanmadan sonra ,dn, yani 1826 yılında 
ocakların hepsi imha edilip -kaldırılır. 

Yeniçeri ocaklarındaki çözülme ve halk kategorilerine 
açılma bunların yönetici sınıftan tecrit edilmeleri sonucu
nu doğurur. _Ocaklardan en yüksek tdari görevlere giden 
hiyerorşlk yol, uygulamada kapanmıştır. 1578 -1790 yılları 

(820 UZUNÇARŞILI İ.H. •Osmanlı Devlet TeşkllıUında ... • 
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arasında sadrazamlık mevkiinde bulunan 120 kişinin yal
nızca dokuzu yeniçeri saflarından gelmedir (822). Enderun, 
büyük devlet memurlarının çıktığı bir kaynak haline gelir. 
Gorçi orııcln dıı clovt,ıirnıo ılii.ıoııi hlı yunu olılmı;ılır mıın, 
adaylar genellikle varlıklı kategoriler orasından seçilir ve 
bunlar çok daha önemli bir yetişme devresinden geçerler. 
Böylece devlet idaresi bu döne� içinde hemen hemen sırf 
saraydan yetişmelerin bir idaresi haline gelir. Bunlar ye
niden örgütlenip ağırlıklarını koyabilmek için çabala
yarak askeri cihaza da kanca atarlar. Bu, Osmanlı askeri 
cihazını yıkıma götürmesi bir yona çok daha önemli so
nuçlar da doğurur. Kopıkulu ordusu (gerci kelimeyi dar 
anlamıyla alırsak kapıkulu olmaktan gitgide çıkan bu or
dudan yeniçeriler diye söz etme'k daha doğru olur, bun
ların eylemi pek çok kere diğer ocakların ve kapıkulu si
pahilerinin eylemlerini de içinde barındırır) iktidarın dışı
na itilmiştir. Ama yeniçeriler isteklerini kaba güçle kabul 
ettirebilecek araçlara sahiptir ve aynı zamanda aşağı ta
baka!ara yakın bir sınıf haline gelmeye yönelmişlerdir. Ye
niçeri ordusuna. lstanbul'da olduğu kadar büyük taşra 
şs-hirlerindeki halk yığınları arasındarı da insan toplanır. Bu 
ordu aynı zamanda zanaatkôrlık ve ticaretle uğraşır. Bü
yük tüccarlar ya da bÜ'yÜ'k mülk sahipleri arasında kendine 
yer yapmış bazı istisnalar dışında. bu ordunun büyük bir 
ı.aı(Jıııılıı(Jıı ;ıulılı uı lu :.;ııııfıııııı öııurnll IJlı h.ıuııııııı ulııtjilU
rur. Ama bu sınıf kendinde dalma söz hakkı gören ve bu 
hakkı kullanmaktan kaçınmayan. eli silôhlı bir orta sınıf
tır. Aldıkları ücrete gelince, paranın değerini kaybetmesi 
yüzünden durmadan düşer. Florinin 40 akçe ettiği bir çağ
da 2 akçe olan gündelik ücretleri, flori 400 akçeye yük-

18221 Sadrazamların biyografileri için bk. UZUNÇ ARŞILI I.H. 
•Osmanlı Tarihi• cilt m b ve IV b.
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seldiğlnde ancak 8 ııa· 10 akçe arası bir düzeye varır (823). 
Aynı çağda bir inşaat ustası 50 akce. basit bir amele ise 
24 akçe gündelik almaktadır (824). Bu durumda. yeniçeri
lerin düzenden yararlananlar olmaya devam edip etmedik
leri sorulabilir. Acıkça görülen bir şey varsa. on yedinci 
yüzyıldan itibaren yeniçeriler. bir önceki yüzyılda da sipa
hilerde olduğu gtbl yönetici sınıf için işe yaramaz hale 
gelir. Ancak, başkentteki güçlü durumlarından dolayı bun
ların yerlerinden edilmesi çok daha güçtür. 

l"lfıylm:u hlrlılı lııu luı u utıı İİllllll iki ı uı lıııl ııyı il ııluıı l�;lıı 
kullanmamıza izin verilirse. aynı anda hem devrimci. hem 
de gerici bir ·kategoriyle karşı karşıya kalırız. Yeniçeriler, 
devletin ekonomik güdümlülüğünün (tı3k amacı zenginlik
leri büyük devlet memurlarının elinde tekelleştirmek olan 
bu güdümlülüğün) sürekli dara soktuğu bir halk sınıfı oluş
turdukları. üstelik bu sömürünün bilinci 1de oldukları ve bu 
duruma bir değişiklik getirmek amacı�la silôha sarıldıkla
rı icln devrimcidirler. Venicerllerln elebaşılık ettiği ve ls
tanbul ahalisinin günlerce duruma h Jkim olduğu sokak 
ayaklanmalarıyla en azından dört padişah ve on kadar 
sadrazam ·alaşağı edilmiştir. Ama bu ayaklanmaların so
nunda daima 'bir padişahın yerine bir başka padişah. bü
yük devlet erkônının yerine gene aynı kesimden yenileri 
geçirilmiştir. Vergilerin indirilmesi, yeniçeri üst kademe
lerinin ücretleri üzerinde anlaşmaya varılması ya da diğer 
elverişli imkônlar ve bağışıklıkların sajlanması hoşnutluk 
yaratmışsa da, hedefler daha uzağa gidememiştir. Ancak 
bu durum, ayaklanma hareketlerinin hop uzağı görme gü
cünden yoksun olduğu için değil, bu hareketlere hakim 

111:.ı:11 İİcı-ulluı· l\ilıı lılı. 11/.IIN<.'.All!jll.l 1.11 -Orıııınıılı l>uvlol Tııı, 
kilıitında ... • ve fiyatlar için bk, BELiN M. «Essais sur l'his
toire economique ... • 

(8241 REFiK AHMET ■Hicri Onikind Asırda İstanbul Hayatı• İs
tanbul 1033. 
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olan görüşlerin nesnel mahiyetleri gereği gerici olması yü
zündendir. Bayraklaştırdıkları ülkü on altıncı yüzyıla aittir, 
yani «Kanuni Sultan Süleyman» çağıdır. Bu sadece, o dö
nemde durumun gerçekten· de en mükemmel sayılabilece
ğlncJen degll, o çağın ö:wlllkle lcJeulleıillrllmo::ılrıden ileri 
gelir. Osmanlı yönetici sınıfı on beşinci ve on altıncı yüz
yıllar boyunca bir «Asya Tipi üretim Tnrzı» sistemini ye
rine oturtmoğo colışmış. oma ona hiç bir zaman en mü
kemmel denebilecek bir işlerlik kozondıromadon başarı
sızlığa uğramıştı. Ne var ki, bireyin sömürülmesinin en az 
şekillendiği bir sınıflı toplum olarak beliren bu sistem. da
ha sonraki her türlü değişime yani her türlü evrime karşı 
sömürülen sınıfta aşırı bir tereddüte yol acar. Onun için
dir ki toplum yapısırn::laki bir değişimde, cı'karı olan kate
goriler, böyle bir değişime yol açmayı h:ıcerdiklerinde, do
layısıyla yığınların sömürülmesinde daha akılcı bir düzeye 
eriştiklerinde, bu yığınlar geriye dönüş arzusunu dile ge
tirerek ayaklanırlar ve gerici olarak görülürler. Konumuz
la ilgili olan bu durumda da, kuşaklar venileştikçe o esıkl 
dönem daha çok ldealleşir ve gerceklo pek ilgisi bulun
mayan bir altın çoğa dönüşür (825). 

Yeniçeri isyanlarından çoğunun, yönetici sınıfa men
sup kümeler veya kişiler tarafından oynandığı ya da ken
di yanlarına çekildiği ve bu hareketlerin onların özel omac
lııı ırııı ulul odllcll(ıl hlr uorçokllr. Aıno hnrokotirı oorid ro
lünü belirleyen •bu olgu değildir. Eğer yığınlar, bilineli ya
da bilinçsiz bir geriye dönüş özlemi duymasalardı, bu ka
dar kolay alet edilemezlerdi. Oysa buna ters doğrultuda bir 
düşünceye onları çekmek daima son derece zor olmuştur. 
üstelik on sekizinci yüzyıl sonlarına ve 1:>n dokuzuncu yüz
yıl başlarına doğru Osmanlı burjuvazisi, en azından önde 
giden ilerici kanadı, Batı'daki gelişme biçimlerini taklit et-

(825) Bk. İkinci Bölüm.
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f\1Q isteği içinde gücünü daha sağlam kılmak ve yabancı
larla rekabet edebilmek için ilerici hale gelirken, isyanlar 
aksine dini bir milliyetçilik kisvesine bürünerek her türlü 
yeniliğe karşı çıkar. Böylece her yenilik yukardan gelir ve 
zor yoluyla kabul ettirilir. 

Ama bu gericiler kendilerinin de bilmediği devrimci 
vechelerini çok kere ister istemez meydana vururlar. Nite
ktm, lstanbul'da inşa edilen Fransız modası birkaç düzine 
sarayla bunların bahçelerinin yanı sıra ilk matbaayı da 
yerle hir ettiklAri (i'ıı:ıtolik. hıınlnr do ovol<lnnıııo ııı 1111111111 

yaratan durumun birer ürünü olduklarına göre böyle ol
ması akla uygundu) için tarihçilerin iğrenç bir olay olarak 
gördükleri 1730 ayaklanması. padişahı ve divan üyelerini 
alaşağı· edip yerlerine yenilerini getirmekle görevinin bit
miş olduğunu kabul etmez. Ayaklanmanın yeniçeri - zana
atkôrlardan ve lstanbul'un küçük ticaret erbabından mey
dana gelen elebaşıları,, bir genel karargôh, yani bir bakı-
ma bir karşı hükümet teşkil edip aldıkları kararları zor yo
luyla idareye kabul ettirirler. iki ay kadar süren bu dev
rimci durum, sonunda ticari faaliyetlerini sürdürmek için 
düzenin kurulmasını arzulayan şehir orta sınıfının büyük 
copta düşmanlığını üzerine çeker ve yöneticiler tarafından 
bastırılır. Bu ayaklanmada başkaldıranlar, idarenin başın
da bulunan kişileri değiştirmenin bir çözüm yolu getirme
diğini ve bu durumun «istediğin kadar değiştir, gene de 
aynı şey» (826) olduğunu kavrayarak ileriye bir adım at
mış gözükürler. 

1808'de başkaldıranlar. feodallerin sırabaşı ve Sened-i 
ittlfak'ın yaratıcısı (827) olan sadrazamı tasfiye ettikten 
sonra padişahın tahttan indirilmesini istemek üzere Sa-

C826l 1730 Ayaklanması için bk. AKTEPE M. «Patrona İsyanı• İs
tanbul 1932. 

(827) Bk. Daha ilerde sayfu 485.
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ray'a yöneldiklerinde bir adım daha atmış oldUlar. il. Mah
mut, padişahlığın tek varisini ortadan kaldırarak tahtını 
sağlama almanın kesin çaresini bulduğunu sanmıştı. Böy
lece ilk defa hanedanın devamıyla ilgili bir mesele ortaya 
çıkıyordu. Ama kimi şahıslar «padişah da hepimiz gibi bir 
insan değil mi, ha o olmuş ha bu, ne farkeder» diye dü

şünmeye ve muhtemel adayların kimler olabileceği üzeri
ne hesaplar kurmaya başladılar (828). Bazı fikirlerin, ağır 
ağır ve dolambaçlı yollardan da olsa, hiç bir teorik ve ide
olojik hazırlık· olmaksızın kendine bir mecra açtığını gör
mek özellikle ilgi çekicidir. Bu tehlikeli fikirlerin ulema ta
rafından ustaca yolundan saptırıldığı 1808 avaklanması
nın ise. İmparatorluğun yıkılışından önceki son yeniçeri ve 
aynı zamanda son halk ayaklanması olduğunu tespit et
mek de onun kadar ilgi çekicidir. 

Kısacası bütün bunların ötesinde, resmi tarihlerin ge
rici damgasını vurdukları şeyin ne olduğunu anlamaya ça
lışmak için az çok rizikolu varsayımlara dayanmak zorun
da kalırız. Gene de, gericiliğin örgü ve işleyişi üzerine bir 
nrııı,:lıınııı. yııpılınııı:ı 11cııoldi lıiı, iı,ı cılıııcıl, l"ılıııııldııclıı vo 
bunun yapılması ülkenin tarihin·i olduğu kadar bugününü 
de acık seçik görmek için mutlak gereklidir. 

B - Ulemanın Yükselişi 

Kapıkullarının düşüşüne paralel olarak 1:1ıe.manın ikti
dar yolunda yükselişine tanık oluruz. Bu yeniden yükseli
şin başlangıç tarihi cJe aynı şekilde on altıncı yüzyıl son
larına rastlar. On altıncı yüzyılda kapıkullarını iktidara gö
türürken. ulemayı sivil idareye ve ticari faaliyetlere iterek 
kutulan dengenin, özellikle ilklerinin (kapıkullarının), ikin-

18281 Zikreden KARAL E.Z. «Osmanlı Tarilii» cilt V IUZUNÇAR
ŞILl'nın tarihinin deyijµııl 
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cilerln (ulemanın) alanına el uzatmaları yüzünden bozul
duğu andan itibaren eğilimlerde bir tersine dönüş ortaya 
cıktı. Kapıkulları ticari faaliyetlere el koycırken, ulema da 
iktidara taarruza geçmekteydi. Ayrıca ulı9manın egemen 
sınıf içinde, veraset hakkı ldar: müdahalelerden hemen 
hemen tümüyle bağışık tek kategori olduğunu da unutma
malıyız. Miras konusundaki bu büyük teminatın, ulemanın 
daha yüksek kültür düzeyiyle de birleşinc:e, istikrarlı ser
vetlere dayandığı ölçüde yerli yerine otura� bir sınıf bi
lincinin doğmasında büyük payı oluyordu. 

Ulemanın iktidar taarruzu iki cephedH yürütüldü. İlki. 
taşradaki şehirlerde ve mahalli düzeyde, ikincisiyse. baş
kentte devlet idaresi düzeyinde. Mahalli burjuvazinin, yani 
küçük zanaatkôrlık kadar şehir tüccarlarının da önderi du
rumunda bulunan kadılar kendilerini ümera ve silôhlı çe
telerinin saldırılarına karşı hem şehirlerin hem kırların ko
ruyucusu olarak tanıtmayı bildiler. Kapıkullarına gelince, 
ocakların çözülmesinden sonra ya şehirlme yerleşip ma
halli burjuvaziyle kaynaştılar ve böylece hu·kuken bağım
sız bile gözükseler fiilen kadıların denelim ve himayesi 
altına girdiler, ya da Celôlilerle le içe girip (Celôliler ocak
lara yazılırken, yeniçeriler de Celôli oluycrlardı) ulemonın 
düşmanlığını haklı çıkardılar. üstelik, tımar kurumuna in
dirilen darbe, ümeronın yani son tahlilde tımar hiyerarşi
sinin başlarından başka şey olmayan sancakbeylerinin, 
beylerbeyilerin ve diğerlerinin iktidarını temelinden sarstı. 
Bu orada kadıların sivil idaresi gözden düşmesine rağmen. 
gena de geçerli tek güç olarak kalmıştı ve kırlarda girişi
lecel-. yeni sömürü, işte bu şehirli nüvelerin çevresinde ör
gütlenecekti. 

Ulema, devlet idaresi düzeyindeki tacrruzunu dorukta 
yani saray çevrelerinde ve hükümdarın şahsında yürütür. 
ilerleme değil de gerilememe. kazanılmış değerleri kaybet
meme söz konusu oldukça, gitgide daha belirli hole gelen 
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tutuculuk eğilimlerinin ve hastahklı bir lrlleşmenln sonucu, 
sistemin bünyesinde meydana gelen hastalığın yol açtığı 
nefes tıkanıklığı, kapalı saray çevrelerinde sahneye ko
nan daha incelikli, daha ustalıklı bir denge siyasetini ge
rektirir. Böyle bir siyasette de ulemanın. yetişme tarzı ge
reği muhakkak ki söyleyecek sözü vardır. Dini otoritenin 
yorumunun, devlet yönetiminde bir karar mahiyetini ka
zandığı böyle bir çağda ulema, üstünlüğü yeniden ele alır. 

üstünlüğün yeniden kazanılması iki önemli mevkiin bi
rinci plana geçişi ve kurumlaşmasıyla kendini açığa vu
rur. Bunlar sultanın lalalığı f hocalığı) v'3 şeyhülislômlık 
mevkileridir. Lalalık kurumu on beşinci yüzyılda doğmuş 
olmasına rağmen, ancak on altıncı yüzyılda önemli bir yer 
kazanır; şeyhülislômlık ise ulema hiyemrşisinin başında 
yer alır ve on altıncı yüzyılın sonunda vezir-i ôzomlıkla ay
nı düzeydedir (829).

Ulemanın güçlenişi, daha Kanuni Sultan Süleyman dö
neminde henüz babaları sağken şehzadoler arasında or
taya cıkon mücadelelerde kendini belli eder. Bu kavgalar 
::;ıru::;ıııuu ultııııu ::;uroy eııtrlkulurırıuu UO'f go::;terıneye el
verişli bir ortam bulur. il. Selim'in tahta çıkışı ulemalar 
için de bir zafer mahiyetindedir. Ama aynı sırada sadra
zam Sokullu Mehmet Paşayla kapı•kulu iktidarı do doru
ğuna yükselmiş durumdadır ve il. Selim'in saltanat döne
mi bu iki kategori orasındaki mücadelelerle doludur. 1574 
yılında ili. Murat'ın tahta çıkışı, 1579'da öldürülecek olan 
Sokullu Mehmet Paşa ve onunla birliktı3 kapıkulları için 
gerilemenin başlangıcı demek olur. Ayrıccı 1574 yılında alı
nan önemli bir kararla, şimdiye kadar nodrozomın yetki 
olanında bulunan müderris ve yüksek demceli kadıları ato
ma hakkı şeyhülislômo verilir. Kozoskerin atanmasına ge
lince, eskiden sadrazamın padişaha teklifte bulunmasıyla 

1821H UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı• 
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gerçekleşen bu atanma da sadrazama danışılması şartı 
saklı tutularak şeyhülislômın yetki alanına girecektir. Bu 
danışma işi, kısa bir zaman sonra sadece bir formalite 
şekline gelir. Öte yandan, nasıl sadrazamın bir şeyhülis
lômın atanmasında etkisi olabiliyorsa, bunun tersi de git
gide geçerlik 1kazanır (830). Şeyhülislôm eski Rumeli ka
zaskerleri, Rumeli kazaskerleri de eski Anadolu kazasker
leri arasından seçildiği ve bu durum tabana "kadar böyle 
devam edip gittiği için yani ulema hiyerarşisi son derece 
sıkı kurallara bağlı olduğu için, sadrazamın bu konudaki 
tercih hak·kı sınırlıydı. Oysa karşı tarafın tercih imkônı çok 
daha fazlaydı. 

Böylece iki başlı bir yönetim şekli doğuyordu. Üste
lık şeyhülislôm hiç bir zaman divan üyesi olrT'adığına gö
re, bu ikisi arasında üst düzeyde bağlantı da yoktu. Bu
nun içindir ki bu iki yönetici bünye arasındaki zıtlık im
paratorluğun evrim sürecinde önemli unsurlardan birini 
teşkil eder. 

Ama ulema guru'bu. devlet idaresindeki kademelere pa
ralel hiyerarşisi bütün bir sistem kurmakla da yetinmez. 
Bunun yanı sıra. on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda ya
vaş yavaş ıbütün önemli mevkilere sızarak devlet idare
sinin bütününü masseder. Bu dönem boyunca sadrazam
lık mevkiinde bulunan kişilere bir göz atmak bu konuda 
bize ilgi çekici bilgiler verir (831). 1579'Ia ($okullu Mehmet 
Paşa'nın ölüm yılı) 1800 yılı arasındaki sadrazamların top
lom sayısı. 122'dir. Bun lordan 11 'i on ultıncı yiizyıl sonun
da, 54'ü on yedinci yüzyıl. 57'si ise on sekizinci yüzyıl bo
yunca görevde bulunmuştur. Bu 122 'kişinin 46'sı, yani % 
38'i soyca Türk değildi. Oysa 1453 - 1579 yılları arasında 

18301 UZUNÇARŞILl İ.H. •Osmunlı Devletinin İlmiye Teşkilatı• 
(831) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• cilt III b ve IV b.
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bunların oranı % 83'tü (832). Bu sayının söz konusu üç 
yüzyıla göre dağılımı 7, 27, 12 ya da yüzde olarak aynı sı-

. rayla % 64, % 50 ve % 21'dir. Demek ki Türk olmayan un
surlarda giderek bir düşme söz :konusudur. üstelik 1579' 
dan daha önceki dönemde bu yüzdeyi meydana getiren ki
şilerin istisnasız hepsi «devşirme» yken, şimdi karşımız
dakilerin •büyük bir ·kısmı Arnavut ve Bosnalılar, yani bü
yük çapta lslômiyeti kabul etmiş halklardan olup ille de 
devşirme olması gerekmeyen kişilerdir. 

On beşinci ve on altıncı yiizyılc1oki soıiraznmlnrın % 
/b'I l:ııduruıı<.Juıı yani tiuruy'darı çıkmadır. Bu oran on al
tıncı yüzyıl sonu için de aynı derecede yüksektir (% 82). 
Ama on yedinci yüzyılda % 52'ye, on sekizinci yüzyılda da 
% 16'ya düşer. Bundan da saray çerçevesi içinde yetişen 
devlet görevlilerinin sayısında hissedilir bir azalma olduğu 
sonucu çıkar. Buna karşılık yaptığımız sayımda yeni bir 
kategori ortaya çikar: Büyük memur ailelerinden gelen
ler ya da sadece bürokratik aristokrasinin çevresinde ye

tişip onun tarafından mevki sahibi haline getirilenler. Bu 
durumda olanların sayısı on altıncı yüzyıida 1, on yedinci 
yüzyılda 15, en önemli kategoriyi temsil ettikleri su götür
mez olan on sekizinci yüzyılda ise 24'dür. Bunun yanı sıra 
iki kategori daha ortaya çıkar: Bunlar sayıları yukarıdaki 
yüzyıllara göre sırasıyla 1, 6 ve 11 olen ulemayla, ilk ola
rak on sekizinci yüzyılda görülen ve sayıları 8 olan tüc
car ya da tüccar çocuklarıdır (833). 

Bütün bunlardan cıkarılabilecek o,, önemli sonuç var
dır: 

(832) Bk. sayfa 303'deki şema.
(833) Bu rakamlan toplayıp sonuçlara. vanna.k imkanı yoktur.

,.:ıı111ııı ulıı.;ulı lıııı:ıuı:ı ulnJuıı ı;ulı lrnluımlu �bı:ılut'ilınl:-,ıtiı•.
<Mesela Enderun'dan yetişen tüccar çocukları, bir büyü

ğün kapısında yetişmiş ulema v.s. gibi.)

461 



• Yüksek bürokrasi. kapalı niteliğini kaybeder (dev�
şirme geleneğinin bozulması ve Enderun'un yok olmağa 
yüz tutması). 

• Durum ve haklarını kendinden sonra gelenlere
bırakabilen (hem kendi· soyundan gelenlere, hem de hima
yesine aldıklarına) bir sınıf haline gelir. 

• Giderek burjuvazinin eline geçer.

C - Hükümdarlık iktidarının 

Gerilemesi 

Yönetici sınıfın uğradığı dönüşüme bu genel bakışı ta
mamlamak için, bir de değişmenin üçüncü unsurundan. 
yani kapıkullarının gerilemesi ve ulemanın yükselişinden 
sonra hükümdarlık iktidarında meydana gelen farklılıklar
dan kısaca söz etmek gerekir. 

Hükümdarlık yetkilerinde resmen hiç bir değişiklik ol
maz; değişen tek bir şey tahtın veraset biçimidir. Fatih Sul
tan Meilmet'in hem tahta kimin geçeceği meselesini ce
vapsız bırakan hem de padişahlığını llôn edenin kendi ço
cukları ve· torunları dışında hanedan ailesinin diğer fert
lerini hôlletmesine cevaz veren mevzuatından sonra; tah
tın boşaldığı her keresinde bütün yolların kullanıldığı mü
cadeleler ortaya çıkar. Kendilerini. daha gene yaşlarında 
saltanatla ölüm arasında bir tercih yapmakla karşı karşı
ya bırakan bu geleneğe göre. sancakbeyi olarak taşraya 
gönderilen şehzadeler. aralarından birinin ister istemez 
kesin zaferiyle sonuçlanacak bir çatışma patlak verene 
kadar hem babalarına hem de birbirlerine '<arşı tertiplere 
girişmekten geri durmazlar. Bu mücadeleler aynı zaman
da yönetici sınıfın çeşitli kümelerinin kendi isteklerini ger
çekleştirmeyi vaat eden adayı desteklemeleri için bir ba
hane haline gelir. Bu zıtlaşmalar içinde. merkezi idarenin 
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yeniçerilerce desteklenmekte olan taht adayı, halk ora
sında daha çok tanınıp da tımarlıların ya da aşiret reisleri 
gibi daha da eski unsurların yakınlığını kazanmayı dene
yen şehzadelere her seferinde kendini kabul ettirmeyi ba
şarır. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı uzun sü
rüp de saray entrikalarına ve ulemanın siyaset alanındaki 
ince oyunlarına imkôn hazırlayınca, taht kavgasında üs
tün gelen onların tuttuğu aday oldu. Yeni padişahın yalnız 
büyük oğlu taşra yöneticiliğine gönderilip verasette büyük 
oğlun ayrıcalığı esası fiilen konduğuna göre, bu olay da
ha o zamandan bir değişime yol açar. Böylece il. Selim'in 
diğer beş oğlu lstanbul'daki Saroy'da sessiz sedasız ölüm
lerini bekleyeceklerdir ve kardeşleri 111. Murat'ın tahta çı
kışıyla, bekledikleri başlarına gelecektir (834). Nihayet bu 
yolla veraset işlerinde düzen ·kurulmuş olur. Ama P,1ado
lu'nun o çağda içten içe kaynaşmakta olan eyaletlerinin 
birinde yetişmiş bir veliahtın kafasında iyice şekillenmiş 
bir bağımsızlık anlayışını yaratabilen düzen bozuklukları 
ve ili. Murat'ın halefi 111. Mehmet'i, erkek kardeşlerinden 
on dokuzunu öldürtmek zorunda bıraktıracak kadar çok 
sayıda çocuğa sahip olması gibi sıkıcı olaylar, ulemanın 
duruma gitgide dohu fazla el koyma arzusunu sekteye uğ
ratır. Böylece fırsat doğar doğmaz konulan sistem qeğişir. 
1605 yılında ili. Mehmet öldüğünde büyük oğlu 1. Ahmet 
ancak on üç yaşındaydı ve hükümdarlık ailesinden sade
ce onun canlı bırakılması hanedanın devamını tehlikeye 
sokabilecek bir durum olarak görüldü. Ondan bir küçük 
erkek kardeşi Mustafa, Saraydaki dairelerden birinde göz
altına alınarak diğer erkek kardeşleri hôlledildi. Ama ı. Ah
met de 1617 yılında daha yirmiyedi yaşındayken ölünce, 

(8341 Osmanlıların soy kütüğü için bk. ALDERSON A.D. «The 

structure of Ottoman Dynasty. !Osmanlı Hanedanının Ya

pısı) Oxford 1956.
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yöneticiler on beş yıldır hapis hayatı yaşayan bir akıl has
tasıyla on üç yaşında bir çocuk (il. Osman) arasında ter
cih yapmak zorunda kaldılar. Önce ilkini seçtiler. Ama bir
kaç ay sonra fikir değiştirdiler. GelgeleHm adım bir kere 
atılmış, veraset sistemi değişmişti. Bundan böyle en büyük 
oğul değil de, ailenin en yaşlı erkek üyesi tahta geçer ol
du ve •bu sistem hanedanın sonuna kadar titizlikle korun
du. Bu durum, yenilikten çok kaynaklara bir dönüş olarak 
da görülebilir. Çünkü aynı veraset sistemi Oğuzların ka
bile örgütlenmelerinde de vardır ve Osmanlı hanedanının 
l<ıırıır.111111 nlmı Oııııırııı rlııy'lıı cııııcmııııııı i'ılıliiı i'ılırnıııi ii;rn 
rine tahta çı·kışı. bu il-kenin çiğnenmesiyle olur (835). üste
lik o çağda, çözülme sürecine bir tepki olarak doğan sis
temin köklü bir biçimde tutucu olma eğilimi böyle bir ku
rumlaşmaya uygun düşmüş olabilir. Ama unutmamak ge
rekir ki, kendini savunma gücünden yoksun bir hükümda
rın yaratılması nesnel olarak ulemanın işine yaradı ve bu
na geçmişten bir örnek aramak olsa olsa gerekli bir ba-

haneydi. 
Böylece taht çok kere kardeşten kardeşe geçtikçe, 

taht varislerinin bir saray dairesinde daha cok ömür çü
rüttükleri «kafes» sistemi boşlar. Siyasal faaliyetlerle de 
pek ilgisi olmayan bu varislerden pek çoğu hayallerini ger
çekleştirebilecekleri günü bekleye bekleye kırkını hatta el
lisini aştıktan sonra tahta kavuşurlar. istisnalara gelince, 
bunlar ya iV. Murat gibi atılgan, sert ama pek fazla ileriye 
gitmeyen hareketlerle kendilerini sınırlarlar ya da en göze 
çarpan örneklerini vermekle yetinirsek, Gene Osman ve 
111. Selim gibi daha ileriye gitmeyi denerler ama yönetici
sınıf tarafından bertaraf edilirler.

Böylece yönetici sınıf kendi de dönüşüme uğrarken, 
hüküıııı.Juı lık yüı,;iiııiı luullyu ulıııuyl lıuyııı ıı. Yüııulit,;I ı-uı.J 

C835l ALDERSON A.D. •The structure of ... • 
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ro. bütün çıkarı başa saldırarak sistemi alaşağı &tmek olan 
doğuş halindeki burjuvaziye bir çeşit kılıflık eden ulema� 
nın eline geçtiği andon itibaren bu durum çok tabiidir. 
Ama daha az tabii olan. bu fiili tasfiyenin önemli bir de
ğişime yol açmaması ve her şeyin, hiyerarşinin doruğun� 
daki sınırsız ve mutlak kudretin yerini sahici gücünden fil
len soyulmuş bir sembole bırakması sanki hiç bir sonuç 
getirmemiş gtbl gelişmiş olmasıdır. Bu terslik. ıc fiinamiz
me ait her unsurun meıvcut yapılar tarafından özümlenme
si olgusu kavranmadıkça anlaşılamaz. Bu demektir ki, mev• 
cut sistem işlerliğini de kaybetse, sırf bir biçim olarak da 
kalsa, edinilmiş servetleri korumanın en iyi yolunu sağla
dığı sürece varlığını devam ettirir. işte bu durumdan do
layı, piramidin faal siyasal hayattan acıkça elenmiş olan 
doruğu, sistemin asıl işleyişi içinde zorunlu bir unsur olu
şu yüzünden, çevresinde çeşitli çıkarların belli bir düzene 
girdiği ve blrıblriyle mücadele ettiği bir denge noktası oıa: 
rak bütün önemini muhafaza eder. Bu yüzden sistemin çaı. 

tısı daha kolay bir sömürüye imkön verdiği için özenle· ko'
runur, ama bir türlü çürüyüp yok olmayan bu iskelet, da
lııı l,i'ıl,lii tılı ılcı(ıiı,ılııılıı ıııılıııonlıın nnunl nlıır. �inloınin ovL 
rimleşmesindeki dram. büyük çapta bu noktada toplanır. 
Daha sonra emperyalizm de ilk aşamasında, içi iyiden iyi
ye boşalmış bu kalıbı ele geçirecek ve onu keyfine göre 
şekillendirip kendi gücünü sağlama almada bir araç oıa:ı. 

rok kullanacaktır. On dokuzuncu yüzyıldaki «tepeden in• 
me» reformculuk ve Batılılaşma işte budur. 

Böylece yönetici sınıf dönüşüme uğrar ve birbirine 
karşıt iki akım belirir. Merkezi bürokrasi mensupları, tem
sil ettikleri sistemi içten içe kemiren feodalizm ve kaplta� 
lizm teşebbüslerine faal olarak katılırken bu ıeşebbüsler 
de. belli kişisel bir başarı aşamasına varır varmaz bürok
ratik sistemle bütünleşerek doğuş halindeki bu iki üretim 
tarzından birine ya da ötekine yönelen bir evrimi engel-
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fer. «Osmanlı egemen sınıfı, elinde bulunan topraktan gel

me kapitali büyük tarımsal işletmelere yatırmıyordu. Bu 

paralar daha çok çeşitli devlet gelirleriııin ve tekellerinin 

satın alınmasına veya şehirde· mülk edinmeye ayrılıyordu. 
Egemen sınıfın eylem ve eğilimleri, ilk plıJnda mümkün ol
duğu ·kadar yüksek gelirler elde etmeyi amaç ediniyordu. 
Osmanlı egemen sınıfı için ilk maddi imkôn kaynağı dev
letin kendisiydi. Bu sınıf devlet mekanizmasına gittikçe da

ha sıkı bağlarla bağlanmak istiyor, bunun sonucunda da 
gittikçe güç kazanan bir bürokrasi doğu� or ve egemen sı
nıfı ekonomik hayatın gelişmesine en yabancı sınıf haline 
sokuyordu.» (836) 

Demek ki Osmanlı bürokrasisi her türlü evrime ket vu
ran gerici bir sınıf olarak belirir. Bundan sonraki bölüm
lerde böylesine bir evrimden yana olarak doğan grupları 
V6 ö{llllııılml or luyu koyıııuyu vo loouul t1ğlllııılı:,ı lo kuµllu

list eğilimleri bir'birinden ayırarak açıklılmalarımızı biraz 
olsun basite indirgeyecek bir şekilde oıuuları şemalaştır
maya çalışacağız. 

il - FEODAL TEŞEBBÜSLER 

On altıncı yüzyıl sonlarında düzenin bürokratik ciha• 

zının çözülüşüne paralel olarak tabanın yani tarımsal kır 
cemaatinin de yıkılışına tanık oluruz. 1603 - 1610 yılları 
arasındaki «büyük kacgun» la doruk noktasına varan ve 
1610 yılındaki bastırma hareketiyle soluğ J kesilmeye baş
layan Celôli ayaklanmaları kır cemaatler nln varlığına ke-

(836) TODOROV N. 0Sur quelqueı; aspects de passage du feoda
lisme au capitalisme dans les territoires Balkaniques de
l'Empire Ottoman• (Osmanlı imparatorluğunun Balkan
lardaki Topraklarında Feodalizmden Kapitalizme Geçişin
Bazı Veçheleri Üzerine) Zikreden SENCER O. «Türkiye'de
İşçi Sınıfı• İstanbul 1969
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sin bir darbe indirir. Boşaltılıp gidilen köylerin nasıl ıssız
laştığını, o çağın belgelerinde ortaya çıkan şekliyle bun
dan önceki bölümün sonlarında sunmuştuk (837). Türki
ye'de köylerin kökenleri üzerine yapılan cız sayıdaki araş
tırmalardan biri, Eskişehir yöresinde şimdiki iskôn mer
kezlerinde % 58'inin, onsekizinci yüzyıl ortalarından daha 
sonra ·lcurulmuş olduğunu gösterir (838). Öyleyse eski kır
sal cemaatlerin coğu ya dağılıp sonra da güvenlik endişe
siyle. çoğu kere tarımda hiç bir verimlilik umudu olmayan 
dağlık. bataklık yerlere yeniden yerleşmişler ya da hep
ten çözülüp şehirde lumpen proletaryanın. özel mülk olan 
çlftllklerde de marabaların sayılarını çoğaltmışlar, bazen 
levend olup eyalet yöneticilerinin çevresini almışlar da
ha da olmazsa eşkiya olup çıkmışlardır. 

Sipahilerin ortadan kalkmasıyla muydana gelen bu 
altüst oluş, üretim. ilişkilerinde köklü değişiklikler meyda
na getirir. Devlet'e bir orduyla düzenli bir gelir sağlayan 
eski sistem artık ortadan kalkınca. merkezi idare mevcut 
güçlerin suyuna giderek kendini yeni duruma uydurmağa 
çal:şır. Sipahi işe yaramaz _hale gelip reaya da dizginlerin
ılıııı lını,ııırııııı:ıı. Dııvlııl ollııılııld ltıprııl,lıırı ldıııycı (llll,1111111) 

vermek için yeni zenginlerden yani yeniçerilerden ve elin
de nakit para bulunan bir kısım ulemadan yararlanır. Böy
lece Devlet, vergi yükümlülerinin peşine düşme ve yapı� 
lan mukaveleyi daha kôrlı kılmak için, arzu ettikleri tak
dirde bu yükümlülerden bir kat daha vergi sızdırma işini 
mültezimlere (iltizamları kiralayanlara) bırakarak kendine 
daimi ve sağlam gelirler sağlar. Ayrıca. doğuş halindeki 
özel teşeb9üsü ve yeni sermayeleri de. Ul çok kendi de
netiminde bulunan yatırım olanlarına doğru yöneltir. 

(8371 Bk. sayfa 441 
!8381 TUNÇDİLEK N. •Eskişehir Bölgesinde Yorleşme Tarihine

Bir Bakış•, -İktisat Fakültesi Mecmuası• elit il, İstanbul 
1940. 
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Böylece on yedinci yüzyıl başlarında toprak tasarru• 
tunun ve artık - değerin yeni biçimleri ortaya çıkar : Bun
ların ilki sancak-beyleriyle beylerbeyilere ait olup sıradan 
sipahinin zararına büyüyüp gelişen ve yüksek devlet gö
revlilerinin sahip olduğu güç ve itibar sayesinde korunan 
ama dalma resmi görevle bağlı kolan büyük mallkôneler
dir. ikincisi ise ulema ve kopıkullarının reaya zararına ge
lişen tefecilik faaliyetleri sonucu fiili özel mO.kler halinde 
meydana gelen çiftlikler ve son olarak da mültezimlerin . 
·kendi yerlerini zaman ve mekôn içinde sağlamlaştırma ça
balarıyla atboşı giden iltizam arazileridir. Durmadan bir
birlerlyle yarışan bu üç kategori orasında l<onulmuş hiç
bir •kesin sınır yoktur. Öte yandan, toprak mevzuatı on al
tıncı yüzyıldaki mevzuatla tıpatıp aynı kalırken, fiili yeni
durumların ortoyo cıka'bilmesi söz konusudur. Hatta ilti·
Luın blle kluslk mukuLoa slslenıiııln yuygınluşrno:;111<.Juıı
başka bir şey değildir.

A - Birinci Kuşak : Ümera

1610 yılında_ki ilk büyük bastırma hareketini izleyen 
nispi durulmadan sonra belirmeye başlayan bu yeni du
rumda, güç, eyaletlerdeki askeri yöneticilerin elindedir. Ce
lôli hareketlerinden ve bunları izleyen çözülmeden en çok 
yararlananlar ıbunlar olmuştur. Kapılarında yüzlerce, kimi 
zaman binlerce levend ·beslerler ve malından mülkünden 
olmuş sipahilerin tımarlarını kendi ellerinde toplarlar. As
keri bir örgütlenmenin basit üstleri olan bu kişiler. örgüt
lenmenin hakimi durumuna gelirler ve Devlet onlarla uz
laşmak zorunda kalır. 

Kapıkullarını sipahilerin yerine geçirmeyi düşünen 
merkezi idarenin, sipahilerin gerilemesinde büyük payı ol
muştur. Ama kopıkullorının do hızla çözülüşü merkezi ida
reyi başka çareler aramaya yöneltir. Zaten sipahi toprak-
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!arının ümeranın elinde yoğunlaşması, mantıki olarak üme,
ranın orduya daha önceki tımar teşkilôtının sağladığı as
ker sayısına eşit sayıda asker verme zorunluluğunu do
ğurur. Böylece cebelü düzeninden sekban düzenine yani
savaş durumunda hükümdarlık ordusuna verilen beye alt
kişisel ordu düzenine geçilir. Bir piramit meydana getiren
daha önceki örgütlenme biçimi. tek bir kişinin yararına or
tadan silinir ve bu kişi, yeni düzenin tek sorumlusu, dolayı
sıyla do tek yararlanıcısı haline gelir (839).

Ne var ki. ttmar düzeni gene de resmi olarak varlığı
nı sürdürür. 1630 yılına doğru tımarların sayısı 7 - 8 bin 
olarak hesaplanmıştır (840). Ama Devlet Celôliler dönemi
nin büyük çözülüşünden sonra, sistemden tamamen ko
pan yardımcı müsellem güçleri ve büyük bir keşmekeş 
içinde yıkılmaya yüz tutan ortak mülkiyetli tımarları ve on
ları yaşatan bağışıklıkları ilga etmek zorunda kaldığı gibi, 
sipahilerden arda kala�ların yerine de kendi güçlerini ge
çirmeyi tercih etmişti Böylece ateşli silôhları hor görüp 
bunları omuzuna vurmayı aşağılatıcı bir iş sayan eski si
pahiler. şimdi cepheye ve imparatorluğun müstahkem mev
kilerine ağır top, mühimmat ve erzak taşıyorlardı (841). Tı
mar gelirlerindeki düşme yetmiyormuş gibi, Devlet on ye
dinci yüzyılın ortalarına doğru bu gelirin yarısına doğru
dan vergi olarak el koymağa karar verir (842). Aslında 
Devlet, tımar zilyedlerinin göreceği hizmet fiilen geçersiz 
hale gelince bundan doğan açığı kısmen de olsa kapat
mak istemişti. Alınması zorunlu da olsa bu karar kurum 

l839l Bu yeni dü:ı:en, doğrudan doğruya, beyin adamları tarafın
dan toplanan bir dizi yeni nakdi vergi doğurur. 

(8401 AKDAĞ M. -Tımar Sisteminin Bozuluşu•, •Dil-Tarih Coğ
rafya Dergisi• cilt lll, No: 4 

184 U UZUNÇARŞJU İ.H. •Osmanlı Tarihi• cilt llI b. 
1842) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• cilt III b. 
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için öldürücü bir darbe teşkil eder. Fakat bütün bunlar 
gene de ttmarın hukuki varlığını 1839 yılına ve hatta daha 
sonralara kadar sürdürmesine engel olmaz (843). 

Bunun yanı sıra, sahipsiz tımarlar kimi zaman ümera 
tarafından zoptedllmekte, kimi zaman da Devlet tarafın
dan iltizama verilmekteydi. Çok kere de, yok olmaya yüz 
tutmuş sipahiler soyunun son temsilcilori topraklarını be
ye bırakıp onun himayesine girmeyi tercih ediyorlardı (844). 
Böyle bir durumda kişiyle kişi arasındaki bir ilişki söz ko
nusudur ve bu o çağda görülen tek feodal belirli de de
ğildir. Omeranın ve bunlara ait mülkün evrimi, oluşum ha
lindek·ı bir feodalizmin bütün kendine has özelliklerine sa
hiptir. Bunlar giderek, ister tımarların başına vekaleten 
başkalarını getirmek suretiyle (845). ist:ır sipahilerin doğ
rudan doğruya onların himayelerine girmeyi kabul etmele
riyle ya da Devlet'in iltizama verdiği toprakların mültezim
liğini sağlamalarıyle olsun (846). yönetmekle görevli bulun
dukları toprakları doğrudan doğruya kondi tasarruflarına 
geçirmeyi becerirler. iltizam yoluyla toprağın tasarrufunu 
elde etme işlemi başkalarını kullanarak olduğu gibi kendi 
adına da olobiliyordu. Bu son durumda ümera mensupla
rı çok kere iltizam olarak tasarrufların J geçirdikleri top
rakları küçük parçalara •bölerek tekrar başkalarına kira
lıyorlar ve birçok kere tekrarlanabilen bu oyun, bütün yü
kü reayanın sırtına binen karların sağlanması sonucunu 
doğuruyordu. ister doğrudan, ister d0laylı yoldan olsun 

(843) CiN H. 0Miri Arazi ve Bu Arazinin Mül,c Haline Dönüşümü•
Ankara 1969.

f844l KÔÇI BEY «Risale• lstanbul 1939 ve ANHEGGER R. «He
:tarfen il üııeyin Efondinin Osmanlı Te� kilıitına Dıtit" Müla
hazalan• 

(845l KOÇİ BEY «Risale• zikreden: CEZAR M. «Leventler• İs-
tı:ı.nbul 1965. 

• 

(846) AKDAÔ M. «Tımar Sisteminin ... •
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reaya her halükôrda ümeraya bağımlıydı ve kolayca serf
liğe doğru evrimleşebiliyordu. 1618 yılına ait ıbir belgeden, 
Sofya idari bölgesinde bir köy olan Jiter'de köylülerin, ciz
yelerini ödemek amacıyla serdar Mustafa Bey'den 1.000 
akçe faizle 50 bin akçe borç para aldıklarını öğreniyo
ruz (827). Aynı zamanda ümeranın mali gücünü de ispat
layan bu tür olaylar çoğaldıkça sertleşme süreci hızlana
bilirdi. 

Ama feodal bir egemenliğin "yerleşmesi için bu gücün 
varlığını sürdürmesi, ayrıca hem fiilen hem de hukuki ola
rak kurumlaşması gerekirdi. Ümeranır ya da kapıkulları
nın oğulları olan merkezi idarece atanmış taşra yönetici
lerinin tek amacı, lstanbul'un denetimirıden yakayı kurtar
mak ve bulunduğu bölgede kökleşmekti. Bir feodalitenin 
kurulması için gerekli olan bu şartlar'. daha bağlangıçta 
üstesinden gelinemeyeceği besbelli olan engellerle karşı
laştı. 

BaşkentE3 akan artık - değerin yotunu kendi çıkarları 
doğrultusunda değiştirecek olan feodcl unsurların yükse
lişi. merkezi bürokrasi için nefeşsiz kalıp ölmek demek 
olurdu. Zaten taşrada yönetici görevlerini elde edenler bu 
aynı bürokrasiye mensup kişilerdi. Böyle bir göreve a_tan
ma. başkentin denet!minden ve husumetinden uzakta ka
larak zenginliklerin gasbında daha büyük imkônlar ifade 
ediyordu ve bu imkônlar tımar teşki!ôtının o_rtadan silin
mesiyle daha çok önem kazanıyordu_. Bu yüzden bu gibi 
görevler adamakıllı yüksek ücretlerle :3atılıyordu. Atanma 
yapıldıktan sonra gelirler üzerinde her türlü denetimin v_e

(847) CVETKOV A B.A. «L'evolution du regime feodal turc de la
fin du XVI eme jusqu, a_u milieu d.u XVIII eme siecle•
.IOnaltıncı Yüzyıldan Onsekizlnci Yil:ı:yıl Ortalarına Kadar
Türk Feodal Rejiminin Evrimil -Etudes HistodqueS• Sof
ya 1960.
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vergi talebinin mesele haline geleceğini bilen merkezi ida
re alacağını baştan almak istiyordu., Öyleyse eyaletlerl:ı 
fillen kiraya verilmesi gibi. Abbasilerin «ikta» sıyla benzer
liği olan ve onunla aynı evrimi izleyebilen bir durum söz 
konusuydu. Ama yönetici bir kere atandıktan sonra, ls
tanbul'dakl ıbürokrai taktm için rantları kendine çekme
nin tek yolu onu görevinden almak ve vllôyetl en fazla pey 
sürene yeniden satmaktı.· Bu işlemler bürokrasinin başlı
ca zenginleşme kaynağı haline geldiği ölçüde, daha sık 
tekrarlanır oluyordu. Her altı ayda bir valiler değişiyor, 
bunların ·kimisi de daha atandığı vllôyetin yolunu tutarken 
görevden alındığını öğreniyor, böylece yaptığı masrafları 
bile çıkararı:ııyordu. Atandıkları yere gidip yerleşebllenler 
de, geri çağrılmadan önce mümkün olan en fazla çıkarı 
sağlamaya çabalıyorlardı (848). 

Bu şortlar altında yöneticilerin, atandıkları bölgede 
kökleşmeye ve durumlarının yarattığı imkônlardan kendi· 
lerini merkezden bağımsız kılacak kadar bolca faydalan
maya zamanları kalmıyordu. üstelik, atandtkları yere va
rır varmaz mahalli ya do da·ha önceden toprağa yerleşmiş 
unsurlarla mücadele etmek durumundaydılar; bunlar, hiç 
yokton clftıı.kler edinen yeniçeriler. tefecilik yapan kadılar 
ve mültezim durumundaki ulema sınıfı mensuplarıydı. On 
yedinci yüzyıl başlarında bu kategoriler arasında en güçlü 
qurumda olan kopıkulları. ıbeylerin düşmanlığını en fazla 
üstlerine çekenler oluyordu. Yükselişi daha ağır oma top
rağa sıkı sıkıya 'kök saldığı ve merkezi idare tarafından 
daha az sıkboğaz edildiği için daha emin yolda olan ma
halli eşraf ise çıkarlarını yönetlcilerin çıkarlarıyla uzlaş
tırmayı ve halkı daha iyi sömürebilmek için onlarla bütün
leşmeyi başardı. 

Kısacası, dışardo merkezi bürokrasiye lcerde de ka-

(848) UZUNÇARŞILI l.H. .Osmanlı Tarihi• cilt 111 a.
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pıkullarıno ve her biri kendi düzeyinde toprak rantından 
pay koparmanın yollarını arayan mahalli unsurlara karşı 
mücadele vermek zorunda olan yöneticiye ayaklanmak· 
ton başka çözüm yolu kalmıyordu. Ancak, fiili bir durumu 
çözüm noktasına ulaştırmak amacıyla önceden hazırlan
mış ve geliştirilmiş değil de, genellikle bir görevden alın
ma kararına ya da oman bilmez iç baskılara karşı duyu
lan umutsuzluğun doğurduğu bir davranış söz konusu ol
duğu içindir ki, sadece olayların akışının zorunlu kıldığı 
hareketlerle karşı karşıya kalırız. Güçleri ve sonuçları ne 
olursa olsun vali isyanları Anadolu'daki anarşinin ikinci 
dönemini teşkil eder. 

ilk defo :kapıkullarını tasfiye etmeyi düşünen Gene 
Osman (il. Osman). 1622 yılında onlar tarafından tahtın
dan alaşağı edilip öldürülür. Osmanlı imparatorluğu tari
hinde ilk defa vuku bulan bu olay, Anadolu'da gene sulta
nın öcünü almak bahanesiyle yeniçerileri olduğu kadar 
merkezi idareyi de hedef alan bir dizi voli ayaklanmasının 
haşlamasına yol actı. Trahlıısşam valisi. vilôyetindeki bü
tün yeniçerilere yol vermek ve mahalli bir ordu kurmakla 
yetindi oma Erzurum valisi 4 bin kişilik bir sekban ordu
su kurduktan sonra kapıkulu ocaklarından çıkma kim var
sçı sıraya bindirip hepsini bir bir imha etmeğe koyuldu. Bu
nun yanı sıra Sivas ve Ankara'ya kadar ilerleyerek ülke
nin doğusuyla le yöresinin hakimi haline geldi. Ayaklan
manın bastırılması ancak ertesi yıl. vezir-i ôzamın başın
da bulunup yönettiği bir sefer sonunda mümkün oldu ama 
vali görevinden olınmodı. O da 1627 yılında. eline gecen 
ilk fırsatta yeniden ayaklandı (849). 

Bu olaylar, elebaşıları Anadolu vllôyetlerlndekl çeşitli 
valiler olan, uzun ya da kısa aralıklarla bütün bir yüzyıl 
süren bir ayaklanmalar dizisinin çıkış noktasıydı. Bu bü-

(849) UZUNÇARŞILI İ.H. .Osmanlı Tarihi• cilt 1Il a.
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yük ayaklanmalar. merkezi idare için Celôlilerin. çetelerin 
va din cıclomlarının oıkordıöı ayaklcınmalordan daha önoın•

siz bir tehlike teşkil etmekle birlikte hiç de daha az kanlı 
ve ülke hayatı için daha az felôketli olmayan hareketlere 
yol açıyordu. 

1620 - 1630 yılları ayaklanmalarını, toprak tasarrufu
nun· evrimini acıkça görmek amacıyla 1632 yılında tımar
ların bir sayımını yapan başkentin verdiği cevap izler. 1635 
yılında sıra iV. Murat'ın şahsında bastırma hareketlerine 
gelir. Padişah Anadolu kırlarını kökündon temizler. Ama 
ölümünden sonra anarşi yeniden baş gösterir. 1646'da Ce
lôli Haydaroğlu, 1647'de Bağdat valisi aycıklanır ve bu böy
lece devam edip gider (850). 1660 yıllarına doğru Köprü
lülerle başlayan ikinci bir bastırma hamketi, 100 bin ci
varında insanın hayatına mal olur. üstelik Köprülülerin. 
kapıkullarının sek,banlara duydukları düşmanlığı yeniden 
körükleyip bu unsurların her ikisinden d,3 kurtulmaya da
yanan siyaseti, küllenen hırsları uyandım. Köylerini terk
etmiş leventlerle sürekli olarak beslenen sek-bQnlar. kapı
kullarını tasfiye etmeyi •başarırlar. Tek başlarına kaldık
ları zamanlar ise köylerle taşra şehirlerinin üstüne yürür
ler. Bu. şehirleşmenin yeni baştan sekteya uğramasına yol 
acar. Osmanlı idaresi. 1688 - 1689 yıllarında ortalıı'.)ı kasıp 

kavuran yeni bir 'bastırma hareketleri dizisi hazırlamak zo
runda kalır (851). Ama 1689 yılı, Viyana önlerindeki boz
gunun ve onu izleyen uzun ve felôketli �;avaşın da tarihi
dir. Bu dönemde merkezi idar«:, Anadolu'daki bütün insan 
unsurunu ve moddi kaynakları çekip almaya çalışırken 
onu, en küçük bir müdahaleye bile gücü yetmez bir halde 
kendi kaderiyle baş -başa bırakır. Yeni eğilimler işte bu 
dönem boyunca belirir. 

18501 UZUNÇARŞILI İ.H. .Osmanlı Tarihi- cilt III a.

(851 l CE:lAR M. -Leventler• 
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On ye.dinci yüzyıl boyunca yaşanan olaylar, eyalet yö
neticilerinin feodal şefler olma lmkônsıztığını ortaya koy• 
du. Elebaşıları için daima felôketli sonuçlar doğurmasa 
bile, bütün ayaklanma hareketleri her türlü özerklik hül
yasını çarçabuk sona erdirdi. Merkezi idare, kaba gücü 
olduğu kadar siyasal lnceli'klerini de ku11anarak merkez
den kopmacı her hareketi denetimi altımı almayı başardı. 
Zaten başkaldıran her eyalet yöneticisi lcendinl yıkılmaya 
yüz tutmuş bir yönetici sınıfın üyesi durumunda bulmak• 
taydı ve kendi dışında herkes ona karşıydı. Böylece, duru• 
munu özellikle uzak bölgelerin kendine has yapısal nite
liklerine borçlu birkaç farklı örnek bir yana bırakılırsa, ilk 
feodal kuşak olarak adlandırabileceğimiz kümenin teşeb
büsleri başarısızlığa uğradı ve merkezi hükümetin 1683 • 
1699 yılları orasında Anodolu'yu kendi haline bırakması 
bile büyük çapta hareketlere yol açmadı. Ortaya çıkan ba
şıbozukluk, Rumell'deki seferlerin yarattığı asker kaçakla• 
rıyla sürekli beslenen çok sayıda haydut ve Celôti çete
lerinin faaliyetlerinin bir sonııcu•ydu. Zaten eyalet yöneti
cilerinin çoğu savaşa gittiğinden ülkede görünüşte bile 
olsa, bir düzen sağlayabilecek tek kuvvet olarak taşra şe
hirlerinin çevresinde oluşan mahalli eşrafın gücü kalıyor• 
du. Böylece, bir yandan askeri hezimetler ve ekonomik if
lôs arasında çırpınan diğer yandan da 'Anadolu'nun mal 
ve insan kaynaklarına acil olarak ihtiyaç duyan Devlet. 
var olan bu tek fiili otoriteyi gayrlresmi ele olsa 'kabullen� 
meye ve onunla uzlaşmaya zorlandı. Meıkezi idarenin iti·

barının askeri yöneticilerden (ümeradan) eşrafa geçişi, 
Osmanlı düzeninde merkezden kopmocı eğilim!erln ikinci 
dönemine yol acar. 

f3 - ikinci Kuşak : Ayanlcır

Daha sonraları ôyon adı verilecek olan eşrafın si•(O·
sol gücünün ilk belirtileri, on altıncı yüzyıldan itibaren suh-
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te ve Celôli ayaklanmalarının başlamasıyla birlikte orta
yo cıkor. Anociolıı şohlrlorlnciold motıolli oşrof. iilkortoıı 
gecen Doğu ticaret yollarıyla Devlet tarafından gaspedil
memiş olan üretim fazlasının yarattığı mahalli küçük tica
retin sağladığı lmkônlarla yaşamaktaydı. On altıncı yüzyıl 
sonlarında büyük ticaret kadar küçük ticQret de, ilki ulus
lararası ticaret yollarının değişmesi, ikincisiyse üretimin 
nüfusa göre durmadan azalması ve devlet ihtiyaçlarının 
artması yüzünden buhran içindeydi. Böylece, o güne ka
dar yürürlükteki mevzuat tarafından dikkatle tarımdaki te
mel üretim araçları tasarrufunun dışında tutulan mahalli 
burjuvazi, yaşamını sürdürebilmek için toprağa el atmak 
zorunda kaldı. Celali hareketiıJin sebeplerinden biri de 
buydu. Toprağın gospedilmesi reayanın 'toprağını terket
mesine ve ister iş aramak isterse silôhlı çeteler kurup soy
gun yapmak için (her zaman bu iki şekli kesin olarak bir
birinden ayırmak mümkün değildir) şehirlere akın etme
sine yol açmıştı. Bu tabloya bir de, ellerindeki nakdi ser
mayeyle toprağın yağmalanmasına katılmaya hazır kapı
kullarının şehirlerde boy göstermesi ve kendini can çeki
şen tımar sisteminin meşru temsilcisi olarak gören ve mer
kezi idare tarafından da zımnen öyle tanınan ümeranın 
oiiclü durumunu tı-kleınok uoroklr. Topıuöu yöııoloıı L>u ıu
arruzda mahalli burjuvazi, başlangıçta Devletin temsilcisi 
sayılan ve böylelikle meşru olduğu iddiasındaki bir gücü 
de ellerinde bulunduran diğer kümeler karşısında elveriş
siz bir durumdaydı. Ama bu güçsüz durum, uzun vadede 
bir güç haline gelecektir. Mahalli unsurlar ise bu başarı
larını merkezi bürokrasi önündeki nispi bağımsızlıklarına 
borçluydular. 

Daha on altıncı yüzyıl sonlarına doğru bu unsurlar, 
kadıların yönetimi altında diğer kümelerin rekabetine kar
şı koymak üzere örgütlenmeye başlamıştır. Kendini dışa• 
rıdon gelen saldırılara karşı korumak üzere eşraf tarafın-

476 



dan milis güçleri kurulmuş, bu örgütlenme tam bir başa., 
rıya ulaşamamışsa da şehirli unsurların ayrı bir vakıa ola
rak kendilerini göstermelerine imkôn vermiştir. Bunun ya
nı sıra, şehirlerde siyasal hayat güç sahibi kümelerin çev
resinde örgütlenmekteydi. · Her loncanın bir başı ve bütün 
loncaların ortak bir başkam (kethüda) vardı: şehrin bütün 
yeniçerileri bir yeniçeri ağasınır, ulema reis-ül ulemanın, 
ticaret erbabı da pazarbaşının cevreslnde toplanmışlar
dı (852). Taraflar kutuplaşıyor, grupların aralarında ve ken
di içlerindeki mücadeleler sonunda kuvvet durumları be
llrloniynrdıı. rııı lrnı ı 1111 vo nluıılı ır yoııl <luöllı il. ilk hl�ıltıılu · 
ri Selçuklu şehrinden esinlenmiş ya da doğrudan doğruya 
ondan türemişti. Yaşanan hayata gelince, Selçukluların 
yıkılışından sonraki şehir hayatıyla aralarında birçok ben
zerlikler vardı. lstanbul'dakl idare ise bütün bu örgütlen
meyi, devrimci hiç 'bir unsur taşımayan biçimleri tanıyor, 
kabul ediyordu; ama ön plandaki kişilerin seçimini ve on
ların kararlarını kesenkes etkileyebilme gücüne sahip de
ğildi. 

Başlangıçta bütünün işleyişi, hem mahallinde merke
zi idarenin temsilcisi hem de ümera ve kapıkullarına karşı 
eşrafın savunucusu durumunda olan kadının gözetimin
deydi. Ama bir devlet memuru olmanın yeniçeri ve beyler
beyi için doğurduğu sakıncalar kadı için de geçerliydi. 
Bu şartlar altında, merkezi idareyle bir çatışmaya girmek
sizin bö·ıle birinin kendine güçlü bir yer ve durum sağla
ması lmkônsızdı. Hesapta olmayan bir çatışmayı karşıla
yabilmek için kadıların elinde bulunan imkôn ise diğer kü
melere oranla çok daha azdı. Böylece. kadıların bu üstün
lükleri, yerini gitgide daha demokratik bir örgütlenmeye 
hırokornk rıeriledi. Bıı örniitlen:ne hlciminc1e o hölr,eyl mer-

css2ı ULUÇA Y Ç. XVIII. ve XIX. Yüzyıldu Sii.ruhan'da. Eşkiyalık 
ve Halk Hareketleri•, İstanbul 1955. 
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kozi ldaro önündo lomall odocok olanın noçlrrıl. çcı;illi lop

luluklar ve ·kişiler arasındaki güç ilişkilerine b'Jğlıydı. 

On yedinci yüzyıl boyunca Osmanlı şehri. ortaçağ Ba
tı Avrupası şehrinin krallığa ve feodalizme kurşı örgütlen
mesi gibi, merkezi idareye ve t:yalet yöneticilerinin iktida
rına karşı örgütlenir. Kararlar. kentin ekonomik güçlerini 
temsil eden çeşitli toplulukların başkanları arasında alı
nır; bu başkanları do ilke oıar'lk o toplulukların üyeleri se
çer. Şehir merkezi iktidarın müdahalesine karşı kendi 
özerkliğini korumakta direnir. Meselô, elimizde o bölgeyi 
ziyaret etmemesi için Manisa ahalisinin Ancıdolu Beyler
beyine gönderdiği hem nakdi, hem de ayni armağanları 
gösteren 1700 tarihli resmi bir kayıt bulunmaktadır (853).

Ama uluslararası durum kadar, ülke içi durum da eş
rafa ticaret ve zanaat alanındaki faaliyetler yoluyla bir 
sermaye birikimi sürecine girme imkônını t:mımaz. Ulus
lararası ticareti yabancılar ellerinde tutarlar ve Avrupa'
nın rekabeti mahalli üretimi çok güç duruma :,okar. Bunun 
yanı sıra, merkezi bürokrasi her ürün fazlasırıı ve her tür
lü üretimi denetim altında bulundurmak iste' ve özel te
ı;ıohhlitm flOn rtoror.o onr hlr nlnn hırnkır. Rıı şmtlnr nllın 
da belll başlı üretim aracı olarak bir tek toprak kalır ve 
taşra eşrafı elindeki sermayeyi toprakları gaspetmek için 
kullanır. Bu gasp genel olarak iki biçimden geçer: Çiftlik 
ve iltizam, yani fiili büyük mülkiyet ve kiralama. Birinci bi
çim, tımarlara ait ve reaya tarafından ekip bi::ilen toprak
ların ya doğrudan doğruya ya da çeşitii tefecilik yollarıy
la işgal edilmesi suretiyle gerçekleşen fiili tıir özel mül
kiyete dayanır. Ne var ki yapıdaki değişmelere rağmen, ol
duğu gibi kalan mevcut mevzuat yüzünden bu mülkiyet 
biçimi hukuki bir dayanağa sahip olamaz. H3r an müsa
dere edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun için var-

(853) ULUÇA Y ç. -xvm. ve XIX. Yüzyılda Saruhan'da ... •
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lığını kuytularda sürdürmek ve pek fazla göze çarpma
mak zorundadır. Dolayısıyla çiftlikler hiç hir zaman feodal 
molikônelerin nüvesini meydana getirebilocek önemde bi
çimlere bürünememiştir. 

Buna karşılık, mukataa kurumunun miri topraklara do 
yayılmasından başka bir şey olmayan iltizam, düzenle çok 
iyi kaynaşır ve toprak, ilke olarak zaten gelirin bir kısmını 
kendine isteyen Devlete ait olmakta devam eder. Sadece. 
mültezimlerin istedikleri gibi gelişebilmeleri ve durumla
rını sağlama alabilmeleri ilke edinilmiştir. 

On oltınc:ı yüzyılın sonlorın<lnn ltihnron Oovlot hoş tı

marları iltizama vermek gibi bir çözüme y,:>neldiğlnde, ma
halli eşraf bunları ele geçirmekte diğer l<ümelere oranla 
daha imkônlı durumdadır. Çıkarlarıyla ve önemli teminat
larla bulunduğu yerde kökleşmiş olması eşrafa Devletin 
gtızünde, kopıkullarından ve hepsi de gecici diğer devlet 
memurlarından daha emin bir yer kazandırır. Hatta eyalet 
yöneticileri bile iltizamlo ellerinde toplodı:darı büyük top

rakları duruma daha derinliğine vakıf. dolayısıyla da rea
yayı son damiosıno kadar sağmakta dahıı usta olan ma
halli mültezimlere geçirmeyi tercih ederi �r. Ayrıca ikide 
bir yer değiştiren yöneticiler, yeni geldikleri bir yerde rant
don önemli bir payı hemencecik kendilerine verebilecek 
tecrübeli bir odamı hazır bulmaktan çok hoşnut kalırlar. 
Böylece. büyük mem:.Jrlor bugün var yarın yokken, mahalli 
mültezimler hep yerlerinde kalırlar ve ağır ağır oma emin 
bir biçimdL toprağa kök solarlar. Kopık'Jllorıno gelince, 
bunlar do bir ayıklanmaya uğrar : Bulur duklorı bölgede 
doyurucu bir kazanç kaynağı bulanlar ora,,a yerleşip bun
dan böyle mahalli eşrafa dahil olurlar ve bu eşrafın bağ
rında, kendi üstlerine olan bağlılıklarını do sürdürerek nü
fıı7lıı hlr toplıılıık toşkll odorlor. Ocnorı dnlıil l<nlınnlıırı hın 

aslında birçok kere ulüfe olmalarından· ibarettir. 

Bu yüzden iltizomlorın dağıtılması zenginliklerin boş-
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lı<.:u kuyııuğı doluyı::11ylıı du �ıolıirdul,I lılzlplo, vo kişllor uru 

sındaki mücadelelere yön veren •başlıca etken haline ge
lir. Fakat bu mücadeleler sanılacağının tersine, sermaye
lerarası birleşmelere ve kümeleşmelere hiç de engel de
ğildir. Devletten işi alon mültezimle, bu işe para yatırıp 
kefil olan tefeci arasında sık sık görülen ortaklıklarda ol
duğu gibi (854). Böylece, bir mali sermaye çekirdeğinin 
bile ortaya çıktığı görülür ama bu tefeciliğin bir ürünüdür 

ve toprağa yatırılır. 

Bunun yanı sıra, süreç geliştikçe farklılaşmalar mey
dana gelir ve önce güçlü kişiler. sonra da güçlü aileler siv
rilip ortaya çıkar. Yaptığı seçimlerde, Devlet'e zorla yön 
veren işte bunlardır. tabii hôlô böyle bir seçim hakkından 
söz edilebilirse ... Giderek iki yoğunlaşma meydana gelir : 
Birincisi, aynı yörenin birçok mültezim orasında paylaşı
lan çeşitli gelir kategorileri tek bir imtiyaza konu olur; ikin
cisi, bir idari bölgedeki bütün iltizamlar tek bir kişinin elin
de yoğunlaşır. Devlet kendine karşı 'tek sorumlu saydığı 
bir kişiyle bütün o idari bölgedeki gelirler üzerinde toptan 
onloşrnoyo vorır. Bu mültezim daha sonra lmtiyazındaki 
luµrukluı ı uw,;ku klı ucıluı uı u::mııJu tıölil�lürnıuklo btıı Uubl
tir. Bunun getirdiği sonuç, devlet memuru olmadığı halde 
Devlet'le halk arasında bir aracı ve bir müteşebbis duru
munda olan yeni bir otorite'lin doğması olur. Ve bu 
otorite, her şeyden önce ·kendi mali gücüne dayanır (855). 

Böylece o yörenin en sivrilmiş eşrafı yani ôyanı olan 
bu şahsiyet, gerçekten de giderek meşru yetkililerin yani 
kadıyla askeri yöneticinin ayağını kaydırarak, devlet ida

resiyle ahali arasındaki ilişkilerle ilgili her türlü işte ken-

(854) Al.PAY Ş. XIX. Yüzyıl Ticaret Sözleşmeleri ve Osmanlı
Toplum Yapısı Üzerine Etkileri•, -Aydınlık• Sayı: 6. İs
tanbul, Nisan 1969.

(855) CEZAR M. •l.eventler•
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dini aracı olarak kabul ettirmeye başlar. Halk arasından 
cıkmış bir unsurun devlet görevlilerinin ayağını kaydırıp 
LHI I ıull,ıı ı Ut:ill ltHlltilll.:lttl uluı uk kuııllıııı LUI lu kul.)ul t:Hlir
meyi başardığını düşünürsek. bu durum. imparatorluğun 
merkeziyetçi bürokrasisine indirilmiş ağır bir darbe teş
kil eder. Ama devlet idaresine paralel olarak ülkenin he
men her yerinde aynı onda doğan bu idareyle mücadele 
etmekten ôciz kalan merkezi yetkililer, sonunda onunla uz
lıJşmak zorunda kalırlar. Ayrıca, bütürı aevl�t ulacaklarının 
tek bir elde toplanması muameleleri basitleştirdiğinden, 
durum memnunluk yaratmış gibidir. Devlet. bir de sık sık 
ayaklanarak o çağın belli başlı tehlikesini teşkil eden eya
let yöneticilerine karşı ôyonlorı öne sürmenin hesabını ya
par. Çünkü, bir ôyanın imtiyazlarını elinden almak, o dö
nemde, bir yöneticiyi azletmekten henüz daha kolaydır. 

Ayanların ortaya çıkışı, rantların toplanmasında mer
kezi idareye daha serbestçe hareket edeceği bir alan sağ
lıyordu ve Devlet asker toplamada da aynı süreçten yarar
lanmak istedi. Yani yöneticilerin silôhlı güçleriyle bağımlı 
kalmak yerine, doğrudan doğruya halka baş vurmayı va 
bunu da mahalli otoritelerin aracılığıyla yapmayı düşün
dü. Yöneticilere ait levendlerden ayırmak icin. miri levend
ler denen bu kıtaların ilk kuruluşu on altıncı yüzyıl sonla
rına rastlar: Buna ait ilk bilgiye, aştığı yukarı altı ay sü
recek bir seter icin peşin ödenen 20 kuruşluk (856) bir ma
oşla bin kişinin askere alınacağını duyuran 1600 (hicri 1008) 
tarihli bir belgede rastlarız (857). Ama asıl yeni olan durum, 
önceleri eyalet yöneticilerine gönderilen asker toplama 
buyruğunun giderek mahalli otoritelere, sonunda da oyan
lara yöneltilmiş olmasıdır. Ayanlar, asker toplamak ve Dev-

(856) 120 akçe eden •kuruş», onyedinci yüzyıldan itibaren, artık
çok küçük bir para birimi haline gelen akçenin yerini alır.

!857) CEZAR M. «Leventler•
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lelin payına düşen gelirlerden maaşlqrını ödeyerek sefer 
için biraraya gelinen yerlere göndermek zorundaydı
lar (858). 

Ordunun 1683 - 1699 savaşına gidişinden sonra ve bu 
gidişi izleyen anarşi döneminde ôyanların memluketin tek 
hakimi olup çıkmasında ellerindeki bu yetkilerin büyük pa
yı vardır. Yöneticilerin muhalefetinden kurtulan ôyanlar, 
bir yandan otoritelerini sağlamlaştırma yollarım ararken 
öte yandan da bütün ülkede kol gezen silôhlı asker kaça
ğı ve levend çetelerini denetimleri altına almaya çabalıyor
lardı. Bu çeteler yalnız soygunlara katılmakla kalmayacak. 
geleceğin temel güçlerinden biri olan paralı aske ·ıeri mey
dana getireceklerdi (859). 1695 torihli hir helQe «Anmiolıı 
eyaleti ve Kütahya sancagı kazalarında mevcut ôyanın ka
za halkının. rey ve iltimaslarıyla değil sekavete baş vura
rak ve başlarına topladıkları insan kalabalığına istinaden 
kazaları zorla zapt-Ü rapt altına aldıklarından ve bunların 
seferde ve barışta padişah isteklerini" yerine get rme işin
den serkeşlik ettiklerinden» (860) söz etmektedir Devletin 
güçsüzlüğünü ortaya koyan bu olaylar, aynı zamcında ken
dlniı 

o günün mevcut tek gücü olan ôyanların eline bırak
ması zorunluluğunu doğurur. işte böylece 1694 - 1695 yıl
larına ait bir ferman. önce Şam, Halep ve Diyarl:akır vilô
yetlerinde. az sonra da bütün imparatorlukta uygulanacak 
olan mallkône yani ömür boyu verilen iltizam dü:; enini yü
rürlüğe sokar (861). Yeni sistemde, imtiyaz sahipleri baş
langıçta hazineye yüklü bir ödemede bulunmcık; tespit 
edilmiş imtiyaz ödentilerini yapmak ve satın aİma bedeli
nin 1/10'1 olarak hesaplanan ek bir meblağı ödemek şar-

(858) CEZAR M. •Leventler•
(850) CEZAR M. -Leventler•
(8601 Zikreden, CEZAR M. «Leventler•
ııını ı Al<Tt::ı•ı•: l\.t ., ... , , .. ,,,. 1 .. r.,,ıı•
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tıyla iltizamı ömür boyu alabiliyorlardı. Devlet, malikane
yi ancak iltizam sahibinin ölümünden sonra başka birine 
llllıuıı ıu vuııııu I ıııkkıı II yuııh.Juıı lwıuı ıul.Jlllyoı uu (Uti.:!). 

Bu karar, daha önce fiilen kurulmuş özel mülkiyetin 

dolayısıyla ôyanların iktidarının tanınması demekti. Zaten, 
ömür boyu verilen bu toprakların aldığı od, yani hüküm
darın tam mülkiyetini bağışladığı arazi anlamına gelen 
«molikône» kelimesi, Devlet'in buraları denetimi altında 
tutma ve yeniden ele geçirme konusunda hiç bir hayal 

bealemediğini gösterir. Bir önceki cağın zeamet ve hasları 
gibi «serbest» olarak kabul edilen bu topraklar üzerinde 
devlet memurlarının hiç bir müdahalesi. dolayısıyla hic bir 
denetimi olmuyordu. Böylece bunlar üzerinde. hic kimse 
karışmaksızın ikinci derecede imtiyazlar oluşuyor ve bü· 
tün bu imtiyazlılar dünyası her türlü ene işeden uzak, rea

yanın sırtından yükünü tutma imkônını bJluyordu (863). 

Tanınmayan tek hak veraset hokkıy:iı oma bu do za
manla çözümlenecek bir sorundu. Dohc başlangıçta bile 

. bazı imtlyozlardo, mültezimin oğullarına açıkça şüf'o hak
kı tanınmıştı (864) ve 1768 - 1774 yılları orasında cizyell im

tiyazlarda veraset hakkı kabul edilmişti (865). Ama vera
set hakkı konusunda Devlet'ten gelen onaylamalar bir yo-
110 l>oLı ollulurlrı elindeki güç o kadar t,üyümüştü ki, mi· 
rascının ayrıca hukuki bir dayanağa ihtiyacı yoLu. Zilyed
ler orasında değişiklikler oluyordu ama, bunlar bölgenin 
büyük aileleri orasındaki güç ilişkilerinin bir sonucuydu ve 
merkezt idare bu işte hakem rolü oynamakla yetiniyordu; 
bu vesileyle bir de bölgedeki köklü bir ailenin uzun za
mandır süren egemenliOine son verebiliı se. bu onun tein 

(862)CVETKOVA B.A. •L'evoluUon du regime feodal...•
(863> AKTEPE M. •Patrona İsyanı•
1864) ULUÇAY Ç. •XVlII. ve XlX. Yüzyılda Saruhan'da ... •

(665) CEZAR M. •Leventler•
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çok sevindirici oluyordu. Ne var ki bu. bazı ailelerin ege
menliklerini bütün bir bölgeye yaymalarına ve on sekizin
ci yüzyılın büyük bir kısmıyla on dokuzuncu yüzyıl başla
rında bu durumlarını sürdürmelerine engel değildi. Mani
sa bölgesindeki Karaosmanoğulları (866) ya do Çapanoğul
ları gibi. 

Köklü aileler arasındaki zıtlık, bunların askeri örgüt
lenmelerindeki mükemmelleşmeyi getirmek zorundaydı; bu 
örgütlenme müstahkem binaların inşasına ve çatışmaya 
gitmeye hazır durumda, mevcudu 20 bine varan silahlı bir 
gücün beslenip barındırılmasına dayanıyordu (867). Öte 
yandan bu mahalli güçlerin pekişmesi. çeteciliğin tasfiye. 
olııırmı ycı ılrı i\yoıılıır lnrnfııırlnn lırınıııılııım:ıylo l\nndnlıı'

da nispi bir durulma da yaratacaktı (868). 
Bu zıtlığın sonucu, bütün bir vilôyeti denetimleri altına 

almayı !becerebilen aileler elinde bir güç yoğunlaşmasıy
la, bu malikôneler bünyesinde, çeşitli düzeylerdeki ikinci 
dereceden imtiyazlara dayanan bir kademeleşmedir. Bu 
kodemeleşme, ifadesini köy ve kasaba ôyanlorı ile vilô
yet merkezinin kazandığı yeni işlevlerde bulur. Bu merke
ze kendi kişisel fieflyle ve tahkim edilmiş binalarıyla boş 
ôyan yerleşir. On sekizinci yüzyıl boyunca durum böylece 
gelişir ve yüzyıl ilerledikçe daha cok açıklık kazanır. Gi
derek ôyanlar merkezi idarenin görevlendirdiği devlet me
murlarının ayağını fiilen, bazen de hukuken kaydırıp on
ların yerini olmayı becerir. 1729 yılında, kadıların haksız
lıklarına karşı yayınlanmış bir ferman, ôyanlardan bunları 
denetlemelerini ve merkezi idareye bilgi vermelerini is
ter (869). 

(866) Karaosmanoğulları için bk. «Karaosmanoğullanna Ait Bazı

Vesikalar•
(867) CEZAR M. «Leventler•
IRfüll llUICA Y Ç. XVITJ. ve XIX. Yüzyılda Saruhan'da ... •
luııuı Ah'll·'.l'E 1\1. ,l',,lıuıın h.y.ıııı·•
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Yükselişleri ve güçlerinin yoğunlaşması, sonunda 
ôyanları vilôyet yöneticiliği (valilik) aörevine göz dikmeye 
götürür. Bunlar on sekizinci yüzyıl sonl�rından itibaren fii
len ya da hukuken bu mevkii ele geçirmeyo başlarlar. Ya
ni on yedinci yüzyılın eyalet yöneticileriyl 3 aynı duruma 
gelirler. Şu farkla ki, bu göreve merkezi i<lare tarafından 
tepeden getirilen ve sürekli onun denetimi nltında bulunan 
bu valilerin hiç bir başarı şansiarı otmazkım, ôyanlar sa
bırla eriştikleri durumlarını korumayı bil:Uler. Bu yolla 
on sekizinci yüzyılın sonlarıyla on dokuzuncu yüzyıl baş

larında neredeyse bağımsız durumda olan bu paşalar (on 
yedinci yüzyıldan sonra valiler vezir rütbe:,iyle atandıkla
rı için «bey» payesinin yerini «paşa» almı ;;tı) Rumeli ka
dar Anadolu'da da kök salmıştı. Bunların cok önemli olan
larının ünü Avrupa'ya kadar yayılmıştı : Yıınya valisi Te
pedelenli Ali Paşa, Rusçuklu Alemdar Mustafa Paşa, Ak
kô'da Napolyon'a karşı duran Cezzar Ahmet Paşa ve ni
hayet Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. 

1808 yıı'ında ôyanların en ünlü temsilcilerinden biri 
olan Alemdar Mustafa Paşa, tohttan indiri en ili. Selim'in 
öcünü almak bahanesiyle ordusuyla lstanJul üstüne yü
rür. il. Mahmuru tahta çıkarır ve sadrazumlık mevkiine 
yerleşir. 

Bu açıkça doğmakta olan feodalizmin zaferidir ve bu 
zafer az sonra, hükümdarla imparatorluktaki ôyanlar ara
sında bir anlaşma metni olan Sened-i lttifak'la takdis edi
lecektir. Sadrazamın lstanbul'a davet ettiıii ôyanlar. im
zaladıkları şartnameyle padişahın kendi üı;tlerindeki hü
kümranlığını kabul ederler. Buna karşılık hükümdar da, ta
sarruflarında bulundurdukları topraklar üwrinde onların 
ve onların soyundan gelecek olanların zit1•edliklerini ve 
müktesep haklarını onaylar (870). Tarihçi! :ır Sened-i itti-

(870) KARAL E.Z. «Osmanlı Tarihi• cilt V
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fok'ı genellikle, merkezi idare icin bir utanç belgesi soyar
lar,· ama gene de_ Devlet lcih ôyanları tanımanın mı, yok
sa ôyanlar için Devlet'in kendi üzerlerindeki hükümranlı
ğını kabul etmenin mi daha felôketli olduğu sorulabilir. Ne 
olursa olsun. bu tumturaklı onaylamadan yirmi yıl sonra 
ôyanların sözü artık işitilmez olur ve 1839'da mcllkôna sis
tnmi lnovnrtilornk yoriııo rtoarıırtnn cloörııyn miilklynln <fn
yoııon t,ır loprnk vergisi konur (871). Şimdi bu dönem için
de neler olup bittiğine bir göz atalım. 

C - Teşebbüslerin 

Başarısızlığa Uğraması 

Meseleyi açıklıkla görebilmek ıçın, ôyonlorın ekono
mik güçleriyle siyasal güçlerini birbirinden ayırmaya ça
lışmak gerekir. Ekonomik evrimle ilgili olarak, olaylar şu 
şekilde gelişmişe benzer : On altıncı yüzyıl sonlarından 
itibaren tefecilik ve ticaret yoluyla oluşan· serma\16, ticare- · 
tin Avrupa yararına yol değiştirmesinden sonra eski dü· 
zenin acık bıraktığı gediklerden yararlanarak, ama aynı 
zamanda onunla da uzlaşarak, toprağa yatar. Bu,ıun yanı 
sıra başlıca özelliği Devlet'e, görülen hizmeUeri ayni ola· 
rak ödeme imkônını vermesi olan eski düzenin yıkılması 
durmadon ortan bir para ihtiyacı doğurur. Bu parayı, top
rağa yaptıkları yatırımın karşılığında mültezimler sağlar. 
Demek ki mültezimler Devlet'e karşı olan vergi yükümlülük
lerini ödeyebilmek nmocıylo pozor için iiretilll yapmok va 
111 ullll,luı 1111 t>Ulııuık LUI uııuuyuıluı, Uuluyı::.ıylu pULUI ıı.;ııı 
yapılan bir üretimle karşı karşıya bulunmaktayız. Ancak 
bu üretim. ôyanların bir yandan Devlet'e karşı olan ba
ğımlılıklnrından sıyrılıp kurtulmaya öte yandansa kendile
riyle reaya arasında «serfci» ilişkiler yaratmaya yöneldiği 

(8'71 l ULUÇAY Ç. 0XVIJI. ve XIX. Yüıyıldn Saruhan'da ... • 



ölçüde feodalist eğilimlerle birlikte yürüyen bir üretimdir. 
1830 yıllarına do{'jrıı ôycınlor yok olmoktcıdır dediğimiz za
man da söz konusu olan. siyasal hayallerinin sona erme
sidir. On dokuzuncu yüzyılın toprak kanunları daha önce• 
ki yüzyıllarda fiilen edinilmiş mülkleri tanıdığına göre. gi
riştiği şiddet eylemi sonunda bir ôyanın ortadan kalkma
sı gibi özel durumlar hariç, bunların ekonomik güçleri sü
rüp gidiyor demektir. Hem söz konusu dönemde artık ay
nı derecede yaygın güçlere rastlanmıyorsa. bu daha cok 

siyasal iktidarın sona ermesi. ailelerin, ekonomik gücünün 
içten olduğu kadar dıştan da parçalanıp ufalanmasına im
kôn verdiği içindir. Bundan böyle. çiftlik sahibi ağalarla 
ya da büyük malikôneleri tasarruflarında bulunduran bü
yük mülk sahipleriyle karşı karşıya olunacak ve bunlar 
sözümona feodallerin üçüncü kuşağını teşkil edecektir. 
Ekonomik alandaki dar anlamıyla alındığında feodalizmle 
yakın uzak hiç bir ilgisi bulunmayan bu sonuncu kuşak 
için bile «feodal» terimini kullanmaya devam ediyorsak, 
bu, daha uzun zaman feodal anlayışla yönetilecek ve ül
kenin yakın tarihinde ağırlığını iyiden iyiye duyuracak olan 
köylü - mülk sahibi ilişkilerini gözden kaçırmamak içindir. 

Sorunu böylece sınırlamak ve yeniden ôyanların siya
sol oiiçlorinin silinip gitme solıoplorini oraştırınaya yö
nelmek gerekir. Ama bunları bulmak için de ekonomik ala
na bir kere daha eğilmeliyiz. 

Görr nürdeki güçlerine rağmen. ôyanlar ve diğer mül
tezimler :ıazor için üretim yapmaya başladıkları ondan iti
baren bu pazarı denetimi altında bulunduranlara mohkOm 
hale geli ı ler. Yani ôyanlor merkezi bürokrasiye iki kere 
bağlıdırlar: Birincisi, iltizamları resmi mukaveleyle devr

alırken Devlet'in ttımsiki�i olarak onunla yüzyüze geldik
leri için; ikincisi ve en önemlisi de bu sınıf Avrupa kapi
talizminin aracısı olarak doğuş halindeki aracı burjuvaziyi 

oluşturmak gibi bir veçheye sahip olduğu için. Devlet bir 
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yandan vergi ister, öte yandan da ü ·ünlerin satışını de
netimi ve tekeli altına alır. Hemen he 11en tümüyle büyük 
şehirlerin laşesine dayanan iç pazar Devlet'in yani baş
kent bürokratlarının elindedir. Dış ticaret de Devlet'in elin
dedir ve yabancı hükümetler paşaların ve diğer mahalli 
güçlerin haksız taleplerinden sürekli ol,ırak yakınırken, hep 
doğrudan doğruya Devlet'le iş görm,3k yollarını ararlar. 
Üdlllök ki Avı uµu Ucurt:ıll, llltılköLI Lıürokrmılyl ulluyıp dog
rudan doğruya mahalli güçlerle iş görmeyi pek ilgi çeki
ci bulmaz. Bu durum ôyanların ekonomik ve giderek si
yasi bağımsızlık konusundaki son umutlarını da yok eder. 

Merkezi bürokrasiye gelince, o da taşradan yani ôyan• 
lordan gelen maddi kaynaklar olmadım yaşamasını sür
düremez ve bunların köklerinin kazınrıasına engel olmak 
için, bir ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalır. Demek 
ki, mahalli birimlerin pazar için üretim yaptığı. öte yan
dan da asalak diye tanımlayabileceğlr1iz bir bürokrasinin 
var olduğu andan lti'baren. bu iki sis :em birbirinden ba
ı,ımsız olarak yaşayıp evrime uğrayamazlar. Bu durumda 
birinin hayatını sürdürmesi ötekinin irnhasına bağlı oldu
ğuna göre, çatışmanın da önüne geçilemez. Mesela bir 
Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa için. elindeki ürünlerin 
pazarları lstanbul'daki bürokratların denetiminde kaldıkça, 
siyasal bağımsızlık bir hayal demektir; öyleyse tek başarı 
şansı bu bürokrasinin denetim altına cılınmasından geçer. 
Hatta Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa bile. elindeki 
ürünleri doğrudan doğruya uluslararası dolaşım içinde 
pazarlama imkônlarına geniş copta sahip olduğu halele, 
merkezi lklidurı ele geçirmö yolundan yürüme zorunlulu-
Ounu duyar. 

Bu gözlem, ikinci bölümde incelediğimiz A.T.Ü.T. ev
rim şemasının örneklerle zenginleştir lmesi demek olur 
(872). Yönetici sınıfı oluşturan bir bürc krasinin varlığı her 

(8721 Bk. sayfa 104 ve sonrası. 
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türlü yeniden yatırımı imkônsız kılmasa bile ilgi alanı ol
maktan çıkarıp doğuş halindeki burjuvaziyi ya toprağa ya
tırım yapmaya ya da bürokratların safları arasına katılma
ya iterken aynı şekilde feodal bir oluşmaya da engel olur. 
Gelişim içindeki feodallerin en güçlüsünün herhangi bir 
anda, hüküm sürmekte olan hanedanı alaşağı edip yerine 
kendi geçerek ve yeni bir düzen kurarak merkezi bürok
rasiyi denetimi altına alacağı hakkındaki soyut, nerdeyse 
matematik varsayım. Türkiye'nin incelediğimiz durumun
da, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın teşebbüsüyle gerçekle
şir. 

Ama dıştan merkezi idareyi çevreleyen güçler son 
baskına hazırlanırken. bu idare de kendi savunmasını ör
gütler. On sekizinci yüzyıl ortalarından itibaren istanbul'un 
düzenli ve maaşlı bir milli ordu yaratmak yolundaki gay
retlerinde bu açıkça görülür. Birbirinden farklı ama son 
derece anlaşılır gerekçelerle ôyanlar kadar yeniçerilerin 
de tepkisine yol açan bu tasarı. birçok değişik durumlar 
geçirdikten sonra, kesin olarak ancak yeniçeri ocaklarının 
kaldırılma tarihi olan 1826 yılında gerçekleşebilecektir. 
Ama daha önce. ilk defa 1755'de, kesin olarak da 1791 
yılında leventlerin ocaklara alınmasına son verilir. Demek 
ki Devlet, tamamen kendine ait. eyaletlerden gelen her 
türlü saldırıya karşı koyabilecek bir orduya sahip olma yol
larını aramaktadır. 

Hükümdcrlık orduları Yanya Valisi Tepedelenli Ali Pa
şa ve diğerleıri gibi isyancı paşaların gücünü birçok kere 
kırmayı başardı. Ama sonunda Kavalalı Mehmet Ali Pa
şa'nın Kahire den yola çıkan ordusu birkaç ay içinde Kü
tahya önlerine geldiği zaman bu ordular tesirsiz kaldı. 
Eğer Batılı güçler. tarihte ilk defa 1833 yılında olduğu gi
bi 1839 yılındu da Mehmet Ali Paşa'nın önünü kesmek ko
nusunda tam bir oyblrliğine varmış olmasalardı. Osmanlı 
imparatorluğu tahtında Kavalalı'yı ve çocuklarını görebi-
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lirdik; böyle bir varsayımda bulunmamak i,;in de hiç bir 
sebep yoktur. 

Kısacası. sistemin kendi evrimine yön veren iç diya
lektiğinden ve önemli anlar ortaya çıktığınd,ı yabancı mü
dahalenin doğrudan doğruya ya do dolaylı olarak varlığı
nı dalma duyurduğundan söz etmiş oluyor JZ. Sermayesi 
bulunanları toprağa yönelmeye sevkeden ııluslararosı ti
caret yolunun değişmesi gibi, Osmanlı lmı:aratorluğunun 
«bütünlüğü» nü koruyan 1833 ve 1839 yılı !\vrupo müda
halesi de. bu İmparatorluğun Batı kapitalizmine bağımlılı
ğını sağlar. 

/\vrııpu omporycıli;llniııin tıi.ımotlrıdo koırıprncior hir ı;ı 
nıt oluşturmak icin onca zaman harcayan Batılı güçler, ne 
olacağı belirsiz bir gelecek için eserlerinin tehlikeye gir
mesine izin veremezlerdi. Böylece, Osmanlı imparatorluğu 
için birçok bakımdan bir kavşak noktası c,lon on doku
zuncu yüzyılın başlarında doruk noktasına ulaşan feodal 
teşebbüsler. imparatorluğun yönetimini da ma elinde tu
tan bürokrasinin böyle bir sistemle bağda ?omaması yü
zünden, oma esas bu bürokrasinin gerisind 3 ipleri elinde 
tutan ve kendi nüfuzuna açık, tek bir merkıızden kolayca 
denetim altında tutulabilecek geniş bir olan J sahip olma
ya can atan Avrupa emperyalizminin özerk ve kapalı bi
rimlerinden sağlayacağı hiç bir şey olmadığı için başarı
sızlığa uğradı. Yani, diyebiliriz ki kapitalist eğilimlerin ev
rimi, feodal eğilimlere zaman ve fırsat b'ımkmadı. Şimdi 
de, söz konusu bu eğilimler hangileridir w bunların ev
rimi nasıl oldu onu görelim. 

ili - KAPİTALİST TEŞEBBÜSLER 

A - Ekonomik Durum 

C>ı lııyıı ı,;ıl,uıı yı,ııl cıülllııılcıı lıı yi'ııııiıııı l,ı vııııııııl, 1:Jltıı

sek. ülkenin ekonomik durumuna bir göz atmamız gerekir. 
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Bazı yıllar, aslında sadece gelirlerin ıe harcamaların lis

tesinden ibaret olan «bütçeler» yayımlanırdı. Bunlar bize 

karşılaştırma yapma imkônları sağlaycıbilir. 1527 - 1528 ve 
1669 - 1670 mali yılları bütçeleri bu k•>nuda iki temsili ör

nek meydana getirir (873). 

. (akçe olarak) 
Toplam Gelirler 

(flori olarak) 

Vergi Gelirleri 
(akçe olarak) 

(flori olarak) 

Vergi Gelirlerinin Toplam 
Gelirlere Göre Yüzdesi 

Toplam Giderler (akçe) 

Bakiye (akçe) 

Ücretler 
(akçe olarak) 
-----····--· 
(flori oloruk) 

Ücretlerin Toplam 
Giderlere Göre Yüzdesi 

Askeri Harcamalar (akçe) 

Askeri liarcamalar Yüzdesi 

Soroy lcin (Yalnız Saray 
Mutfağı lc;in) liarcamalar 

Toplam Saray Horcomolar 
Yüzdesi 

Diger Giderlerin Yüzdesi 

1527 · 28 

537.929.00t 

9 780.521: 

277.244 782 

5 040 814 

%51 

203 261 931 

173.982 851 

121.163.104 
-·---·-•-·-----

2 203.000 

%59 

134 443.119 

%66 

2.379.505 
(akce) 

% 5 

%29 

- -

1669- 70 

2.400 000 000 

6.000.000 

592.528.960 

1.481.322 

%25 

637.206 348 

- 44 677.388

285 905688 
-- - ---·- --·•·· -·--·--•--

714.764-

%48 

398 392.602 

%62 

52.493.801 
(akçe) 

%30 

% 8 

18731 BARKAN Ö.L. •llJ:3-934 11527-1521!1 Muli Yılına Ait llir 
Bütçe Örneği• ve aynı şekildtı BARK.\N ÖL. -Osmanlı İm
pun,lurluğu Bülçelerine Daiı· Nollm·•, -lktisnt Fal,ülttısi 
Mecmuası» cilt XV - XVII 1953-1955. 
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Gözümüze ilk çarpan, mutlak gelirin yani imparator
luğun maddi kaynaklarının azalmış olduğudur. Florinin bu 
iki tarihin ilkinde 55 akceyken ikincisinde 400 akçeye yük
seldiğini bilmekteyiz. Paranın bu iki tarih arasındaki de
ğer kaybını mümkün olduğu ölçüde hesaba katabilmek 
için, elimizdeki bu kıstası kullanıp verilen rakamları altın 
liraya (floriye) çevirecek olursak, maddi kaynakların üçte 
bir oranında azaldığını gôrürüz. üstelik 1670 yılında im
paratorluğun 1527'dekinden daha büyük olduğu da bu he
saba katılmamıştır. Oysa 1670 yılında Osmanlı imparator
luğu fazladan. Macaristan'ın büyük bir kısmını. Kafkasya'
yı, Mo;ropotnrnyo'yı, Fno noni7i udulcırını, Giril'i. l<ıhrnfı vo 
Mısır'dan Fas'a kadar bütün Kuzey Afrika'yı elinde bulun
durmaktadır. Yani tarımda olduğu gibi ticarette de tam 
bir gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz demektir. 

Ama bir de hükümdarlık haznesine para olarak giren 
meblağları karşılaştırırsak azalmanın çok daha kötü oldu
ğu görülür. 1527 yılında ülkenin maddi kaynaklarının ya
rısı merkezi bürokrasinin eline geçmekteydi, geri kalanı 
da. prensip olarak sipahilerin hizmetlerini ödemekte ya
ni orduya 100 bin kişi civarında mevcut sağlamakta kulla
nılıyordu. Tımar kurumunun lflôsı ve askeri ağırlığın para
lı bir orduya doğru kayması. doğal olarak gelirin doğru
dan doğruya hükümdarlık hazinesi tarafından toplanan . 
kısmını arttırmalıydı. Ama· 1670'te olanlar bunun tam ak
sidir. Devlet ve bürokrasi eline gecen artık - değerin dört
te üçünü kuybetmiştir. «( ... ) Tuna nehrinin şimalinde ka
lan geniş momleketlerde padişah haslarına ait gelirin her 
zaman ·hepsi ( ... ) mahallinde sarfedilmiş ( ... ) Mısır gibi 
muazzam gelir kaynakları olan bir bölgenin bile iradı ( ... ) 
her gün daha fazla mahallinde sarfedılmeye ( ... )» (874) 
yani mahalli otoriteler tarafından gaspedilmeye başlanmış-

(874) BARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine ... •
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tır. Kısacası, 1670 yılında devlet hazinesinin elinde 1528'de 
sahip olduğu gelirinin aşağı yukarı beşte biri kalmıştır. 
Öte yandan sadece kapıkulları sayısı 27 binden 87 bine 
fırladığına göre (875) harcamalar eskisinden cok daha 
fazladır. Ayrıca, söz konusu bütçenin Köprülüler dönemi 
gibi nispi bir düzelme çağına ait bir bütçe olcıuğunu da 
eklemek gerekir. 1650 yıllarında durum daha da kötüy
dü. 1648 yılında gelirler 361.800.000 akçe, harcamalar 
500.000.000 akçedir ve 138.700.000 akçelik bir acık vardır. 
1649 yılında Devlet, ordunun maaşını ödeyebilmek için er
tesi yılın avarizini önceden toplamak zorunda kalır (876). 
1650 yılında tımar gelirlerinin % 50'si vergi olarak alındı
ğı halde, acık 154.300.000 okçedir (877). Ertesi yıl yeni ver
giler konur oma 1fö�'rle nelirler NO milyon okceylo en 
ıJu:;;i.ık ıJüLuyıııt:ı iııer ve Ut:ıvlel ödemelerini yapabilmek için 

müsaderelere 1baş vurmak zorunda kalır (878}. Gelirler in
celediğimiz örnekteki düzeye ancak 1660 yılında ulaşır. 

Bütün bu olayların sonucu, ücretliler kitlesinin çoğa
larak en az üc katına çıkarken, ücretler sütunu tutarının. 
gerçek değerlere göre 1527'dekinin üçte birine inmesidir. 
üstelik, ücret olarok yatırılan meblağın ikinci bütçede bi-
rincisinden daha az yer tutması anlaşılması daha da güc 
•bir durumdur. Demek ki, mali güçlükler bir yana, Osman
lı idarı:ısi doğrudan ödemeler için daha büyük bir pay ayır
maya niyetli görünmemektedir. Peki ama neden? 1670 yılı
bütce�ıinde askeri harcamalarla Saray'a ayrılanlar ve di
ğerleri arasındaki oran, 1527 yılı •bütçesine uygulanırsa,
tablodll belirtilen yüzdeler bulunur. Buradan da Saray için
yapılan lüks harcamaların arttığı görülür. Bu artış kısmen

(875) f,ARKAN Ö.L. «Osmanlı İmparatorluğu Bütçelerine . .' .•
(876) BELiN M. «Essais sur la'histoire economique ... •
C877) UZUNÇARŞILI l.H. «Osmanlı Tarihi• cilt III b
C878l BELiN M. •Esais sur la histoire economique ... • 
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orıiımıın, rımo orııl hııyırıılırlık lı,ılııılylıı nııvlcıl'lıı ıli(Jıır ııoıı 
yol hizmetlerini içine olan üçüncü kalemin zararına olu
şur. 

Bütün bunlardan çıkarılacak üç sonu<: vardır: 
1 - Artık - değer, dolayısıyla üretim gerilemektedir. 
2 - Bu artık - değerin çok önemli bir kısmı, artık 

Devlet'in denetimi altında değildir. 
3 - Devlet düzenleyici ve yapıcı öze'liğini kaybetmiş

tir. Ancak ödemelerin cok yete -sız bir miktarını 
yapabilir ve bayındırlık işlerinE hemen hemen 
hlc el sürmez. Buna karşılık Devlet'e kadar ula
şabilen para, hiyerarşinin dorufiundo har vurup 
hormon savrulur. 

Demek ki artık • değer özel sektöre y :>nelmişe benzer. 
Bu ise, bir yandan yeniden yatırımlarla sağlanan bir ser
maye birikimiyle giderek üretim oraclarırıı kendi tasarru
funa geçiren kapitalist bir sınıfın oluşumuna, diğer yan
dan da bürokrasinin ve ona bağlı kitlelerin çöküntüye uğ
ramasına yol açar. Fakat güçlü bir özel r,ektörün doğma
sı yer+ne, gene Devlet'in bir parçası olmc ya ve onun yet
kllurlııdurı ynrurlmırnuyu dovuııı udun hOı ukrutlk lıiHiiııduıı 
özel alana doğru bir kaymaya tanık olunz. Yani bürokra
sinin bu artık - değerden Devlet olarak kaybetmiş gibi gö
züktüğü % 75'11k pay. nazari olarak asla yeniden yatırıma 
girmeksizin gene bu bürokrasi tarafından, ama bu kere 
özel alandaki sıfatıyla kendine mal edillr. ıau olgu her dü
zeyde ortaya çıkar ve sermayenin sürek'! olan her türlü 
özel birikimini engeller. 

B - Orta Sınıf 

Bürokratik bütünün tabanı, ücretliler (maaşlılar) yığı
nından yani bürokratlar aristokrasisinin sofra artıklarıyla 
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yaşayan insanlar topluluğundan oluşur. Jıma bu artıklar, 
yukarıda da gördüğümüz gibi hükümdarlıl: gelirleriyle bir
likte ve onlardan daha çabuk olarak azalır ki bu do ola
ğandır. Artıklar azalınca da başlıca kapı� ullarından mey
dana gelen bu yığın için ek bir gelirin annmosı zorunlu
luk haline gelir. Bunlar başlangıçta, henüz aldıkları maa
şın bir değeri olduğu sıralar. tefecilik yo1 uyla toprağa el 
atarlar. Ama bu da sürekli bir çıkış yolıı olamaz. Önce 
ümera ardından on yedinci yüzyıl sonlarına doğru ôyan
ıar tarafından yerlerinden edildiklerinde hE psi gene büyük 
şehirlere çekilip kopıkulu düzeni lağvedili 1ceye kadar bu 
alanda kalırlar. 

Büyük şehir ahalisinin tabanı, hem Sıılçuklu, hem de 
Bizans düzeninin mirascılorı olon loncoloı holinciA örniit
ıuııııııl? etiııulluıı (kU<,:Uk .wııuulkOr ve llcurel eruulıı) olu
şur. Onlara ancak ordunun ve büyük şelıirlerin iaşesini 
sağlama açısından değer veren Devlet toıofından sıkı sı
kıya denetim altında tutulan bu loncalar, ,ıyrıca kendi iç
lerinde de denetilmekteydiler. «Gedik» (*) kurumu, gele
cekteki her dükkôn sahibinden, her işyerlnin ustasından. 
-lşyerlnln büyüklüğü veya küçüklüğü orcısında fark gö
zetilmeden- mesleğini icra edebilmesi için uzun bir çı
raklık dönemi geçirme şartından başka, bi ·ı lonca yöneti
minden öteki Devlet'ten olmak üzere iki c yrı izin belgesi
almasını ve buna uygun olarak do iki ayrı ödeme yapma-
sını istiyordu (879).

On altıncı yüzyıldaki büyük çözülüşteı ı sonra kırsal 
alanda meydana gelen karışıklıklar büyük ,ehirlere doğru 
bir göc dalgasına yol açınca. bundan iane< ı düzeni de za
rar gördü. Kanuni Sultan Süleyman'ın soltcnatının son yıl-

(879) GIBB H.A.R. ve BOWEN H. •İslamic society and the West•
lİslAm Toplumu ve Bat,, Londra 1950.

(*) Bir zanaatın zorunlu çıraklık süresi, kıdem. (Ç.N.> 
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lrıııııdo lıııı,ıhıycııı ui'>�ı lıııınlwll. lıiiliiıı oıı yoıllııı:I vn nn no

kizinci yüzyıllar boyunca ülkenin ekonomik ve siyasal du
rumuna· bağlı olarak dalgalar halinde devam eder. Şehir
lerin ürettiğinden daha çoğunu tükettiği mevcut impara
torluk düzeni içinde bu göç, devlet idaresi için ikili bir ka
yıptı. Çok sayıda insan üretici olmaktan çıkıp tüketici ha
line geliyordu. O zaman da buna karşı ilk tepki onları ge
risin geriye kırsal alanlara dönmeye zorlamak oldu ve yet-
kililerin bu tutumu on dokuzuncu yüzyıla kadar sürdü. 
(1740 yılında lstanbul'a geleli altı ayı geçmemiş olanları 
memleketlerine gönderme fermanı (880); 1791'de her altı 
ayda bir kahvehane ve han odalarının denetilerek yeni ge
lenlerin sayımlarının yapılması ve her göçmen için bir ke
fil gösterme mecburiyetinin konması (881); 1826 yılında• ls
tanbul'un giriş kapılarında arama tarama yapmak üzere 
inzibat kurulması. yayalardan 4 para (*) atlılardan 6 para 
yol parası alınması; kefilleriyle birlikte göçmenleri göste
ren bir defter tutulması.) (882) 

Mevcut sistem yeni gelenlere iş bulma gücünden yok
sun kalınca, bunlar lonca örgütlenmesinin ilmikleri arası
na süzülüp onun çözülüşüne yol açmaktaydılar. Aslında 
ııOı uı.Jıkluı ı huukı uutluGu lııı Lıllu oluuyuı. uukl loııuulur lJi'ıy
ie bir ağırlığa ·karşı direnemezlerdi. Oysa aynı zamanda 
üstlerine binen başka güçler de vardı. 

Osmanlı imparatorluğunun örgütlenmesinin başların
dan itibaren. büyük şehirlerdeki ve özellikle lstanbul'doki 
loncaların belli başlı müşterisi orduydu. Gerçi ilke olarak 
siparişte bulunan Devlet'tl oma kapıkullorının yükselişiy-

(880) KARAMURSAL Z. «Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tet
kikler» İstanbul 1940.

C88U CEVDET PAŞA «Cevdet P<¾a Tarihi• zikn,den: SENCER 
O. «Türkiye'de İşçi Sınıfı•.

(882> SENCER O. «Türkiye'de İşçi Sınıfı• 
(*) Burada ı para = 4 akçe. CÇ.NJ 
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le birlikte bunlarla loncalar arasında ortak çı�arlara da
yanan sıkı bağlar oluşmaıktan geri kalmadı (883). Yeniç�
rilerin meydana getirdiği büyük kitle Devlet'ten gelen çı
kar kaynaklarının kuruduğunu görünce de müttefiki olan 
esnafa (zanaat ve küçük ticaret erbabma) yöneldi. Ka
pıkulu - esnaf özdeşliği on yedinci yüzyıl ve daha da yq
ğunlaşarak on sekizinc_i yüzyıl boyunca bir vakıa haline 
gelir. Başlangıçta yeniçeriler nafakalarını doğrultmak ama
cıyla ticaretle uğraşırken. sonraları devşirme adetinl,n 
kalkmasıyla ordu mevcudunun en büyük kısmını küçük 
tüccar ve zanaatkôr çevreleri oluşturmağa başlar. Bu as
ker - esnaf ortaklığı, orta sınıfın yani ülke sorunları üze
rine söz söyleme hakkı bulunan ve bu hakkını incelediği
miz bütün bu çağ boyunca kullanacak olan bir sınıfın çe
ı-ı, .ıuuıııı ıııoydtıııll uullılı. 

Ordunun loncaları kendine mal etmesi, bunları taba�
dan gelen her saldırıya dirençli hale koyar. Oluşan küçük 
burjuvazi üstünlüklerini bir yandan göç dalgalarıyla orta
ya çık1Jn lumpen proletaryadan gelecek hücumlara, öte 
yandarı da bürokratlar aristokrasisinin yönettiği uluslara
rası ticaretin rekabetine karşı korumak amacıyla yaşatıp 
dört elle sarıldığı eski lonca kurallarının çevresinde kendi 
içine kapanmağa ve kemikleşmeye yönelir. Böylece za
naat alanındaki üretim aracı sahipleri gelişip serpilme yoi
larını arayacak yerde vasıfsız lşgücünün ve üzerlerinde 
etkisin duyuran fiyatların rekabetine karşı gönül rızasİyla 
kendi •1lanını daraltır. Baskıların arttığı her keresinde lorİ� 
calardu iç denetim ve koruyucu tedbirler aşırı ölçülere 
vardırılır. Yarım milyon nüfuslu bir şehirde basit bir tur
şucu dükkônı açmak için altı yıl çaba harcamak ve yığın
la evre k dol·durmak gerekir. Loncalar toptan bütün çırak
larına, kendi hesaplarına dükkôn açmayı yasaklarlar ve 

18831 KÜÇÜKÖMER i. -Düzenin Yabancılaşması» İstanbul 1969. 
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hangi yemeklerin lokantalarda, hangilerinin kebapçılarda, 
hangilerininse işkembeci dükkônlarında satılacağı hakkın
daki anlaşmazlıklar yıllarca sürer, ciltler do usu yazışma
lar olur (884). 

Lonca yapılarındaki katılaşma her türlü Jelişmeye en
gel olurken hammoddenin ülke dışına kacı-ılmasının yol 
açtığı, ayrıca işletmelerin parçalanması ve ucuz göçmen • 
el emeğinin reddiyle desteklenen yüksek fiyatlar sınai 
üretimin durgunluğunu tamamlar. Bu olgunun büyük şe
hirlerin dış mahallelerinde yığılıp kanun dışı yollardan ya
şamaya ve çalışmaya mahkum bir lumpen proletaryanın 
doğmasında büyük payı vardır. Bu yüzden daha o çağda 
yani 1700'Ierde, lstonbul'un kenar semtlerinde bugünküne 
benzer gecekondu mahallelerinin türediğine tanık olu
ruz (885). 

Orta sınıf. bürokratik aristokrasiye ve o:ıun temsilcisi 
olan Seray'a karşı giriştiği şiddet hareketler nde. bu lum
pen proletaryayı daima kendi saflarına alır. Önemli bir 
ekonomik Qİİ<:ii hıılıınrnnr:;n hilo. tının ordııyı ymıi yoııico 
rilerl, hem de halk tabakalarını harekete ge,;irme imkônı
na sahip olan orta sınıf böylece fiili güç durumu kazanır 
ve bürokratları imalôt alanındaki üretim araçlarının dışın
da tutmayı bu yolla da kendi durumunu sürdürmeyi başa
rır. 

Böylece bürokrasinin bünyesinde meyde na gelen bö
lünme, bu sınıfın zarar gören kesimleriyle ar stokrasi ara
sındaki catışmalarda ortaya çıkan, ama kapitalist bir sis
tem doğrultusundaki evrime ket vuran ittifakların doğma
sına yol açar. 

C - Bürokratik Aristokrasi 

Bir yandan şehir orta sınıfı, öte yandan ela ôyanlar ve 

(884) AKTEPE M. «Patrona İsyanı•
(885) ERiNÇ O. «250 Yıl Önce İstanbul'da Gecekondu Sorunu•
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mültezimler tarafından üretim araçlarının dışında tutulan 

bürokratik aristokrasiye gelince, o da, yuk mda gördüğü
müz gibi hazineyi ya(Jmalamakla. diğerlerinin yarattığı ar
tık - değerden mümkün olan en büyük payı ele geçirmeye 
çalışmakla yetinir. Bu yüzden, ya özel alandaki sıfatıyla 
işbirliği yolunu, ya da Devlet iktidarını elinde bulunduran 
güç olarak, şiddet ve şantaj yolunu seçer. Bu yolla kısa 
bir süre içinde aklın alamayacağı servet tiri kimleri mey
dana gelebilir, ne var ki, bunlar pek de süre<li olamaz. Bü
rokrasi bünyesindeki iç denge, sivrilen heı başın budan
masını gerektirir. İdamlar ve müsadereler, servetleri sürekli 
ve sağlam bir yatırıma yönelemeden tekrar içinde dönüp 
durdukları dolanıma sokar. 

Oıı uuklılııcl yıuyıl uı luluı ıııdu Lıuı,;kuıı llıı Lıııguuy ıu · 
şesiyle ilgili işlemlerden, yatırılan sermayenin % 91 'inin 
özel sektöre ait olduğunu öğreniyoruz (886). 1755 yılında, 
sadrazam adına bir görevliyle ve herhalde kendisi de mül
tezim olan bir buğday çarşısı görevlisi tarafından temsil 
edilen Devlet, gemiciler loncası ve 120 geminin sahiple
riyle (56 kişi) bir mukavele yapar. Lonca \/8 gemi sahip
leri bu mukaveleye göre, anlaşmaya varılor meblağı öde

mek suretiyle, yetkililerce tespit edilen yer ve kişilerden 
maktu bir fiyatla belli miktarlarda buğday satın alıp bunu 
lstanbul'da ve gene aynı şekilde, belli bir fiyatla tespit 
edilmiş yerlere satmak hakkını elde ederler (887). 

Fakat bütün çıkış yollarını idarenin kendi elinde tut
tuğu böyle bir işi ele geçirmek, sonra do mu mvele hüküm
lerini çiğneyebilmek için kimbilir koç küp oi tının döndüğü 
bu tür işlemlerde, özel sektörün iş çeviret>ilEıceği alon pef< 

(886) GÜÇER L. -lstanbul'un İaşesi için Lüzumlu Hububatın Te
mini Meselesi•, -İktisat Fakültesi Mecmua.n• cilt XI, 1049
-50

(8871 GÜ ÇER L. -lstanbul'un İaşesi İçin ... • 



büyük değildir. Üstelik özel denen bu sektör çoğu zaman 
bir bürokratın ikinci yemliğinden ·başka bir şey değildir. 
Bu gibi örnekler çoğaltılabilir, ama işin iki ucunda da dai
ma bürokratlara daha fazla kazandırmak amacıyla düzen
lenmiş işlemlerle karşı karşıya kalırız. 

Bir yandan bürokrasi varlığını sürdürmek, sahici bir 
sosyal sınıfa dönüşebilma-k için üretim araçlarını kendi ta
sarrufuna almak uğruna mücadele vermeye zorlanırken, 
öbür yandan bu üretim araçlarının sahipleri bürokrasinin 
artık - değere el koymasını engellemek için savaşırlar. Bu 
mücadele, on yedinci yüzyıl sonlarına doğru açığa çıkar, 
on sekizinci yüzyıl iyice kızıştığı dönem olur ve on doku
zuncu yüzyıl başlarında kendine bir çözüm yolu bulur. 

Bürokrasi ilk savaşı kendine acar. Bu kategorinin ken
di üyelerine -hiç değilse zımni olarak- servet biriktir
me. bu serveti bir işe yatırma ve varislerine bırakma hak
kını tanıması gerekiyordu. «Yarar» kavramının. resmen 
«hi7ınot» knvrnmının yorini nlmnsı VA hıı şokilclA kn7nnılnn 
servetlerin müsadereye •karşı teminat altına alınması zo
runluydu. Nihayet bürokrasi, bir burjuvazi haline gelmeniıı 
yollarını bilinçli olarak aramalıydı. 

Bu eğilimler on yedinci yüzyıl sonlarına doğru, 1650' 
lerdeki buhranla birlikte gelen müsaderelerden sonra orta
ya çıkar. Tatıii sözü edilen eğilimler herhalde sorunlar hak 
·kında farklı bir görüş tarzının sonucu değillerdi; ne var ki

ulema bürokrasinin hemen bütün temsilcileriyle özel alan
da yatırımlara giriştikten sonra. en azından göze batan
durumlar ortaya çıkmadıkça, topyekun tedbirler almak im
kônsız hale gelmişti. Bir çıkar alanı çoğunluğu ilgilendirir
duruma girince, iç denetim artık işlemez olur.

Bö\·lece 1683 - 1699 savaşı, 1687 yılından itibaren ha
zineyi tamtakır hale getirip de, bir yıllık maaşlar verilme
yip birikince Osmanlı hükümeti «imdat-i seferiyye» (sefer 
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yardımı) adıyla olağanüstü bir vergi koyar. Hükümet İstan
bul ve diğer büyük şehirlerdeki bütün büyük devlet memur
larını. ümeroyı, ulemayı ve tüccarları vergilendirmeye ka
rar vermişti. Müsadere etmek yerine vergi alınması servet 
edinmeyi zımnen de olsa. daha o zamandan bir çeşit ka
bul etme demekti. Devlet bu usulle lstanbul'dan 90 mil
yon. Burso'don 12 milyon, Mısır'dan 21 milyon, Bağdat ve 
Basra'dan da 9'or milyon akçe toplamayı umuyordu. Bu, 
aynı zamanda o çağda lstanbul'daki zenginlerin mali gü
cünün imparatorluğun diğer şehirleriodekilerden ne kadar 
üstün olduğunu da gösterir. Ama bu yeni verginirı yüküm
lüleri. sözcüleri Şeyhülislôm da başlarında olmak üzere 
bu parayı ödemeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine 
8nrny lrnndi nllın vo qiirniiş tnkımlnrını rtnrrıhnneye yollo
dıkton başka, kı8mi ınu8uderelerd de girışeıek bütçeyi 
denkleyebilmişti (888). 

Ondan sonraki yüzyırda bu eğilimler daha da güçle
nir ve müsadereler vergilere, angaryalara. devlet hesa
bına bayındırlık işlerini görme mecburiyetlerine dönü
şür (889). 

Bürokrasi mensuplcırı kendi durumlarını böylece sağ
lama aldıktan sonra üretim araçlarını ellerinde bulunduran 
gruplara karşı saldırıya geçebilirlerdi. 1703 yılında sadra
zam iki cepheden taarruzu başlatır. Bir yandan yabancı 
üretimle rek Jbete geçebilmek amacıyla yünlü ve ipekli ku
maş üretimi 1i teşvik etmek isteyip imalôthanelerin kurul
masını vaze· for; öte yandan do Halep, Şam ve söz konu
su kurumun ilk tesis edildiği Diyarbakır dışındaki bütün 
eyaletlerde -nalikônelerin ilga edildiği yolunda ferman çı
karttırır. De1ılet idaresinin aslında böyle bir kararı yürür-

1888) UZUNÇ ARŞILI İ.H. -Osmanlı Tarihi• cilt lll a 
18891 KARAMURSAL Z. «Osmanlı Mali Tarihi...• 
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lüğe koyacak gücü yoktur; bunun I( in de ille de şiddetli 
bir muhalefet hareketinin doğması gerekmezdi; olsa olsa 
ferman uygulanamadan birkaç yıl sonra rafa kaldırılırdı. 
Ama lonca - kapıkulu ittifakı tehlikenin yaklaşmakta oldu
ğunu sezip derhal tepki gösterir. Ayrı yıl (1703) içinde bir 
ynıılı.:uıl ııyııkhııııııııuı pıııllı,ııılıı ıılıll}lll ı mloı vu ıılıııuıı imi 

birler geçersiz hole getir. 
1 

Bu senaryo bütün yüzyıl boyuncu tekrarlanır. Orta sı-
nıf, her türlü sanayileşme yani bürokrJsinin üretimi ele ge
çirme teşebbüsünü etkisiz kılmayı becerir. Zaten bürokra
si de izleyeceği yol konusunda çelişki içindedir. Amacı üre
tim araçlarına sahip olmak ve bir i nalôt sektörü yarat
maktır ama bu iş uzun vadelidir, rizikoludur ve orta sını
fın çok sert, üstelik o an icin aşılması imkônsız muhalefe
tiyle karşılaşır. Bir başka çıkış yolu, ııluslararası büyük ti
caretin simsarı haline gelmek ithalôt ve ihracattan alınan 
komisyonlarla yaşayan bir komprador burjuvaziye dönüş
mek olabilirdi. Bu çıkış yolu sanayileşme hayalinin meza
ra gömülmesi anlamına geldiğine göre. uzun vadede felô
ketll ama kolay yoldan ve derhal kôr vaat eden bir şeydi. 
Bu çelişki bütün onsekizinci yüzyıl bcıyunca kendini açığa 
vurur, bürokrasi bir yandan sanayile� meyi denerken öbür 
yandan da kapılarını yabancı ürünlerı ı açar. İşi sanayileş
mek için dışardan yardım istemeye Kadar götürür, gerçi 
bu paradoks, günümüzde de eşine az rastlanır bir şey de
(ıilrlir. 

Orta sınıfa gelince. bürokrasinin bu iki eğilimine de 
karşı çıkmak zorunda olduğu için o de bir çelişki içindedir. 
Üretim araçları üzerindeki üstünlüğürıü bırakmak istemez 
ama öte yandan kendi bünyesindeki y,ıpıları değiştirmeden 
yabancı ülkelerin rekabetine karşı· m-jcadele etmeye yel
tenir. Orta sınıfın bu inadının bürokra·:ların Avrupa kapita
lizminin kolları arasına itilmesinde büyük payı vardır. Bu 
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durum, yabancı rekabetini arttırır ve sonundc orta sınıfın 
yıkılışına yol açar ama lbürokrasinin bundan yararlanma
sı için vaktin çok geç olduğu bir onda. 

işte böylece mücadelelerin içinde iki akımın doğdu
ğunu ve daha sonra yani ondokuzuncu yüzyılda iyice be
lirginleştiğini görürüz. Bir yanda sanayileşmeyi, kapitalist 
bir düzene geçmeyi vôz ettiği için ilerici; aldığı örnekler 
gibi çıkarlarını da Avrupa kapitalizminin bün-,esinde ara
dığı içinse Batı yanlısı olduğunu ileri süren türokrasi ya
ni «büyük burjuvazi» vardı. Öte yanda ise, bürokrasinin 
müşkül duruma soktuğu şehir orta sınıfı yari esnaf (kü
çük ticaret ve zanaat erbabı) ve daha aşağ tabakalarla 
kadrolarındaki şişkinlik yüzünden düzen içindeki yeri 
lııııuluıı yıı ılıı lı;u yıırıııııııı lııılu uoluıı l\llfllkıı'ıı vıı ııluııııı-

· ıar bulunuyordu. Bu ikinci grubu oluşturanların tümü, Is
ter Avrupa'da imal edilmiş malların daha sorra da bizzat
Avrupalıların akınıyla doğrudan belirmiş olsuıı isterse bü
rokrasinin kapitalist eğilimleriyle dolaylı yol, 1an belirmiş
olsun. dıştan gelen her türlü etkiye nesnel sebeplerden
ötürü karşıydılar. Bu karşıtlık Batı yanlısı - ilerici eğilimle,
Batıya karşı - islôm yanlısı - gerici eğilimde kutuplaşır. Bir
anlam kaymasıyla. özellikle medreseden çıkma. idori düzen
icinde kendine uygun bir yer bulmayı becerememiş ve ka
pıkulu sisteminin ortadan kalkışından sonra o ·ta sınıf için
de yaygınlaşmaya yönelen tabakaları ifade ejer hale ge
len «ulema» adı. yüksek bürokrasinin ülkeyi >atılılaştırma
ve çağdaşlaştırma uğrundaki aydın çabaların :ı karşı geri
ci, karanlık ve cağdışı tepkinin sembolü olur. işte Müslü
man dininin kaderciliğine boyun eğmiş Türk t ı1lkının daha
yaradılışından uygarlaşmaya aykırı düştüğü ]ibi safsata
larla süslenip Avrupo'da bol bol propagandarn yapılan ve
tabii Batılıların çıkarlarına tıpatıp uygun düşon imaj buy
du. Oysa slyasallaşmamıı,, sınıf bilincinden yoksun bir hal
kın, yabancı sermaye ve onun ülkedeki temsilcileri tara-
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fından köleleştirilmeye karşı tepkisi, özellikle o devir için, 
ancak toptan dini bir reddediş olabilirdi. 

Böylece eğilimler açıklığa kavuşur. Bürokrasi iktidarı 
elinden bırakmadan ve Avrupa'daki sanayi devriminin de 
desteğiyle ekonomik olarak sömürgeleşmiş ülkelerin tipik 
h.uıııµı uuuı uuı ıuvuı.ltil ulıııu yuluııuu yuvuş yuvuş evrime 
uğrar. Böylece dönüşüme uğrayan bu grup içinde hüküm
dar. yeniden bürokratik aristokrasinin tavır ve değerler 
dünyasını yansıtan bir örnek haline gelir. Bir önceki dö
nemin eli ermez gücü yetmez padişahı on sekizinci yüzyıl
da yerini, ordusunda ıslahat yapmak ve fabrikalar kurmak 
için Avrupa uluslarından teknik ve askeri danışmanlar is
teyen, bu ulusların gelenek ve göreneklerini incelemek 
üzere yurt dışına heyetler gönderen. aydın, görgülü hü
kümdara bırakır. 

Bu evrimin tamamlanması için bir yüzyıldan fazla za· 
man gerekti. 1703 yılındaki ılımlı teşebbüslere yeniçerilerin 
verdiği sert cevaptan sonra «Lale Devri» adıyla anılan 
1718 - 1730 döneminde daha ciddi çabalar harcanır. Bu 
dönemde hem edebiyat ve sanat alanında bir rönesansa, 
hem de imalôt sanayiinin yaratılması ve «modernleşme» 
çabalarına girişilir. Büyük servetlerin zımnen tanınmış ol
ması, sonunda sahiplerine bu servetlerini Saray'dan al
dıkları örnekle ortaya serme keyfini verir. O çağdaki bü
yük Avrupa saraylarının ihtişamına ıbir özentidir başlar, 
Luluıı hıı Avı ııpu'yu Lıuııı.uıııu iiı..oııllu! lıuyul pulıulılıOı uı,ıı · 

smdan tam bir başarıya ulaşmıştır: şehirlerde ve köyler· 
de bir yandc n vergiler, bir yandon yoksullu,k başını almış 
gitmektedir. Bunun yanı sıra yatırımların tutarını karşılaş
tırdığımızda )Ütün bu şaşaaya ek olarak imalôt sektörü
nün yaratılması yolunda belli bir cabanın bulunduğunu 
söyleyebiliriz. lstanbul'da bir yünlü, bir de ipekli kumaş 
fabrikasının (54 tezgôhlı) yanı sıra. ilk mattaa da kuru-
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hır (A00). Hor şoyl hm;ıton yiil<loııoıııln Oovlot nlılııöıı. son

ra da bunları özel ellere bıraktığı bellidir. 
1729 yılında Devlet lstanbul'da bez dokuyan 42 atelye 

daha açıp yıllığı 960 bin akçeden (8 bin kuruş) iltizama 
verir. Ama mültezim iltizam süresi içinde lstanbul boğa
zından Çanakkale boğazına kadar olan bölgede yeni otel
yeler açılmasının yasaklanmasını ister (891). Bu da yeni 
burjuvazinin teşebbüs anlayışını ve rizikodan ne kadar 

hoşlandığını gösterir. 
Ama öte yandan zanaatkôr - veniceri grubunun da bu 

olanları hoşgörüyle karşılamayaccığı bellidir ve ekonomik 
durum bozulup da, ardından gekm göc dalgası lumpen 
proletaryayı bu zanaatkôr - yenicer; grubunun saflarına 
ekleyince, '1730 yılında patlak veren ayaklanma ortada ne 
varsa hepsini, lale bahçeleri gibi matbaayı da silip süpü
rür. Bu aya,klanmanın mevcut düzenin yerine farklı bir 
şeyler koymayı deneyen ilk devrimci hareket olduğunu 
ama bir sınıf bilincine sahip olmaksızın, hakimiyeti elle
rinde tutan orta sınıfın ve yoksul tabakaların sonunda ye
nilgiye boyun eğmek zorunda kaldıklarını daha önce gör
müştük. Or·:a sınıfın büyük bürokrasiye karşı hücuma gec
ıııcık 11111111:1 {lcı lıııııpuıı pı ıılıılııı IHıtıiııılu lılı rn uyıı uulıııuul 
ne kadar �olay olmuşsa. yöneticilerin bir yandan küçük 
burjuvazinin isteklerini doyururken bir yandan da onu anar
şi umacısıyle korkutması, bu ittifakı o kadar çabuk boz
muştur. 

Bu olayla, elde bir ordu olmadıkça hiç bir ıslahatın 
mümkün ·oımadığını, yeniçerilerin de orta sınıfla köklü bağ
ları yüzünden kendi saflarına kazanılamayacğını anlayan 
bürokratlar, bütün çabalarını orduyu modernleştirmeye yö
nelttiler. Üstelik böyle bir girişim onlara ôyanlara karşı mü-

caooı UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• cilt iV b 
(Sgl) UZUNÇARŞILI İ.H. «Osmanlı Tarihi• cilt IV b 
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cadele etmek imkônını da verecekti. Bunun yanı sıra, mü
tevazi «sanayileşme» teşebbüsleri do zaman zaman arda 
burda, bir iki imalôt yeri kurmak su ·etiyle devam ediyor· 
du : 1759 yılında ipekli dokuma tezgcıhları kurulması. 1777 
yılında kumaş fabrikaları kurulması yolunda teşebbüsler, 
Bursa'da ipek böceği yetiştirilmesinin teşviki, Diyarbakır'· 
da yeni tezgôhların faaliyete geçirilmı3si (892). 

lmalôt yerleri kurulurken, bir ycından dn Fransa'dan 
yu tlu Alıııuııyu'l.Juıı uuılı llııılı,. purulı t ı;kuı I u..:ıııuıılur (Kuııı 
de Bonneval, Baron de Tott) yardırr cı askeri güçlere ta
lim yaptırmaktadır. Ama bürokrasi a 1cak yüzyıı sonlarına 
doğru cesaretini yeniden toplar ve claha köklü reformları 
yerleştirmeyi dener. 1785 yılında o çağın sadrazamı. ipekli 
imalôtını kendi yöresinde yapmak için Hlndistan'dan doku
ma tezgôhları getirtir (893) ve 1798 yılından itibaren yeni 
padişah 111. Selim, kararlı bir reformc'J haline gelir. Bu pa· 
dişahın en önemll teşebbüsü ferman zoruyla bir burjuvazi 
yaratmaya çalışmasıdır. Daha 1788'Ce Avusturya ve Rus
ya ile yapılan savaşlar yüzünden güc durumda kalan hü
kümet, zengin Bursa tüccarlarından borç para istemeyi de
nemiş ama tüccarlar her zaman olduğu gibi bunu reddet
mişlerdi. 111. Selim ise onları Devlet'iıı ekonomik faaliyeti
ne katmaya çalışır. Bu tüccarları gemi inşa etmeye, gemi 
sahibi olmaya zorlar hatta bu yüzderı tahıl ikmaliyle ilgili 
devlet tekeli lağvedilir (894); onları ordunun donatım işle
rine katılmaya zorlar ama çabaları semere vermez. Vergi
lendirmeyle yatırımı teşvik arasında kalan bu teşebbüsler, 
sermaye sahiplerini daha da güvensi:: kılar. 

Ortn sınıfın niiciine knrşı dn nyn şekilc!e tedhirlor olı
nır. Yeni düzenli bir ordu kurulurken. 1793 yılındaki bir hü-

(892) UZUNÇARŞILI J.H. «Osmanlı Tarl :li» cilt ıv· b
(893) KARAMURSAL z. •Osmanlı Mali Tarihi ... »
(894) BELiN M. -Essais sur la histoire e,;onomique ..... 
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l<iiıııcıl kıırurıylcı loııı.;u lıılııı.;ıılııöıııııırı tuıııull oluıı uuulk 
sistemi lağvedilir (895). Yabancı rekabetiyle sıkboğaz olan 
orta sınıf. bu karara cevap vermekte g �cikir ama 1807 yı
lında bu cevap gene de verilir : Padi� ah tahttan indirilir 
ve yeni ordu dağıtılır. 1807 ve 1808. ha'eketleri küçük eş
rafın son kıpırdanışları olur. Napolyon savaşlarının sona 
ermesiyle Avrupa sanayii var hızıyla •ıeni pazarların üs
tüne atılır. Bu sanayi, egemenliğinin ön jne dikilen son en
gelleri de ortadan silip süpürmek için l.5tanbul'daki bürok
ratlara her türlü yardımı yapmaya ha:mdır. Yeniçerilerin 
imhası, ôyanların gücünün kırılması. mJhalli çapta küçük 
ticaret ve zanaatın her türlü sanayile:,me umuduyla bir
likte kesin olarak yıkıma uğraması iç,n, il. Mahmut'un 
1008'den 1839 yılına kadar süren saltanatı yetecektir. Bü
tün bunlar yabancı sermayenin hizmeti 1de bir yönetici sı
nıfın resmiyete dökülmüş ilk adımlarını 1fade eden ve eko
nomik sömürgeciliğe kapıları ardına ·kc dar açan 1838 Ti
caret Antlaşmalarıyla taçlanacaktır. 

Demek oluyor ki, kapitalist bir düze ne ge.·çme yolunda 
r,öAtorUon pnhnlnr r.nrlor.o ynhnnr.ı r.ıırınnynylo hrıöırıılı 
melez bir düzenin doğması sonucunu g 3tirmişti. Bütün te
şebbüsler, eski yapıların direnci gibi iç etkenler yüzünden 
olduğu kadar, Avrupa kapitalizminin ilt-rleyişi gibi dış et
kenler yüzünden' de başarısızlıkla son b Jldu. iki geçiş yüz
yılı boyunca içte şekillenen bütün eğilimlere bir göz at
tıktan sonra şimdi de. geriye, dış baskıların giderek kendi
ni açığa vurduğu ve sonu Osmonlı imparatorluğunun on 
dokuzuncu yüzyıldaki bağımlılığına varacak olan süreci iz
lemek halıyor. 

(895) ALPAY$ .• xıx. Yüzyıl Ticaret Sözleşmeleri ... » 
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YABANCI ETKİLER 

1 - DOĞU TiCARETİNİN EVRİMİ 

A - Yeni imtiyazlar 

On altıncı yüzyıl sonlarında, yapılan son hamlelere 
ro(ımen hfıyi'ık Donu tir.oreti yolıınıı rle(jiştirip Atlontik Ok
yunuı.u'rıa yöııt:,llr. Akdeıılz'lıı e::;kl güçleriııiıı Uulı Avıuµu 
yararına zayıflamasında doğrudan doğruya bu olayın et
kisi vardır. Akdeniz'den Atlantik Okyanusu'na bu geçiş, 
her iki tarafta da kıyısı olan Fransa'yla olur. Bu ülke 1535 
kapitülasyonlarıyla Osmanlı imparatorluğu limanlarında 
kendi bandırasıyla ticaret yapma hakkını, yalnız kendine 
ait olmak üzere elde eder. Ama yüzyılın sonlarına doğru 
Atlantik ticaretinde üstünlüklerini kesinlikle sağlayaıı ln
gilizler ve Hollandalılar da Akdeniz'e süzülür ve tek kay
gısı sürekli düşmekte olan gümrük gelirlerini arttırmak 
olan Osmanlı imparatorluğu onlara da imtiyazlar vermek
te hiç nazlanmaz: «lngiltere, haziran 1580 tarihli otuz beş 
maddelil, ilk kapitülasyonuyla, kendi bandırası altında ken
di uyrukları için serbest ticaret hakkını elde ediyordu. Bü
tün bu haklar. Doğu'da itibar ve etkisi azalmakta olan 
Fransa'ya rağmen sağlanmıştı.» (896) Hollandalılara gelin
ce, 1598 yılında Fransa kralı Henri IV'den, onun arması al
tında ticaret yapma iznini kopardıktan bir süre sonra ken
dileri de kapitülasyonlara sahip olurlar (897). 

lngi izler bu alanda özel bir şirket, yani Levant Com
pony'yi (Oooıı Kıımponyosı) kıırorlor. ııl ovont r.ompony 
başlardo kôrlı, hem de çok kôrlı işler yapar. Yani 11 eylül 
1581 tarihli patent düzeni altında % 300'e kadar varan 

1896) BRAUDEL F. «La. Mediterranee et le monde ... • 

1897) BRAUDEL F . •  La, Mediterranee et le monde ... • 
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kôrlor sağlar. 1595 yılından itibaren emrinde 15 gemi ve 
700 uoıııiı:i vıııılır. Yiiıyılııı :ııııılııı ıııılll lııullltloı Miiı:ılilııınıı

lorın veya Hıristiyonlorın yönetimindeki bütün Akdeniz'e 
ve ister Avrupa, ister Hind Okyanusu yönünde Akdeniz'e 
giren ya do Akdeniz'den çıkan 'bütün yollara yerleşmiş du
rumdadır.» (898) 

Böylece Osmanlı imparatorluğu gümrük gelirlerini 
arttırmak amacıyla, Batı Avrupa'nın sermaye birikimini kes
kinleştirmek için giriştiği yağmaya kapılarını açar. «Padi
şuha buğlı ülkelerde yolnız Fransızlar gemicilik ve ticaret 
yaparken, bu ticaret zat-ı şahanelerine (padişaha). ülke
ye giren ve çıkan mallardan alınan gümrük harçları olarak 
beş altı milyon liradan fazla gelir sağlıyordu.» (899) Oysa, 
on yedinci yüzyıl ortalarında yalnız lngilizler bu ticaretten 
yılda 15 milyon altın lira civarındo gelir sağlar (900). 

Demek oluyor ki. Doğu ticaretinde Akdeniz yolunun 
terkedilmesi, Avrupa'nın 'bu bölgedeki ticari çıkarları açı
sından bir düşüş ifade etmez. Tersine «on yedinci yüzyıl 
başlarında Türkiye'den bol mal ihraç etmekle kolayca den
gelenebilen Levant Cornpany'nin ticareti. hatırı sayılır mik
tarda paranın gitmesine göz yummadıkça mümkün olma
yan East lndia Company'nin ticaretinden daha istifadeli 
sayılıyordu.» (901) Demek ki, Batılı güçlerin mali dengele
ri için Osmanlı imparatorluğuyla ticaret yapmaları, Türki
ye'de mamul madde üretiminin ilerlemeyip tersine gerile
mesi ve her türlü himayeci gümrük engelleriyle birlikte yok 
olması şartıyla, gerekliydi. On yedinci ve on sekizinci yüz-

(81181 BRAUDEL F. -La Mediten-aııee et le nıonde ... • 
(899l 1665 yılında Osmanlı padi>1ahı nezdinde elçi sıfatıyla İstım

bul'a giden La Haye senyörü Vantelay'e kralın talimat ola
ralc verdiği yıızı, bk, DUPARC P. «Recueil des instl7.lcti
ons ... • 

ıuooı BHAUDEL F. --1.a Mediterranee et le ıııoııde ... • 
Hıoı I BRAU DEL F. -La Mediterranee et le monde ... •
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yıllar boyunca, Batılıların bütün çabaları çeşitli taktiklerle 
bu amaca yönelmişti. Okyanus·u tam olarak ele geçiren 
lnoili:ıler vo l lollondnlılnr. Oooıı ticorotlorirıi. Osmnnlı İm· 
paratorluğuna hammadde karşılıgı mamul madde satmak
la sınırlandırmak istiyorlardı. Oysa Atlantik kıyısında ra
hata erememiş olan Fransa, Doğu ticaretini Akdeniz yo
luyla sürdürmekten yanaydı. «( ... ) Osmanlı Padişahının . 
gümrükleri, Fransızlarla yapılan ticareti düzene sokup ko
laylaştırıyordu. Bu yüzden Fransızlar muhakkak ki, daha 
sonra Fransa'da ve bütün yakın komşu krallıklarda paza
ra sürecekleri Hindistan'dan gelme bütün malları (Osman
lı imparatorluğuna bağlı) ülkelerden geçirmenin Fransızla
rın işine geldiğini görüp Doğu Hind Kumpanyaları aracı
lığıyla sağladıkları büyük kôrı korumak amacıyla, Osman
lı padişahı ülkelerine getirilen bütün malların (Avrupaya) 
ulaşmasına adeta set çekmekte çıkar güden lngilizler ve 
Hollandalılar yerine, bunlarla ticarete girmeyi tercih edi
yor olmalıydılar.» (902) Fransa'nın bu eğilimi hep sürecek 
ve daha sonra 1798 Mısır savaşına ve nihayet Süveyş ka
nalının açılışına sebep olacaktır. Osmanlı Padişahlığına 
gelince, Fransızların fazla kôr getiren müşteriler olmadık
ları halde on dokuzuncu yüzyıla kadar sürekli en imtiyazlı 
ulus olarak kaldıklarına bakılırsa, bu verileri iyi değerlen
dlıııılı,uı lıııııııır. 1fi07 yılıııılıı rıııııııı✓lıırıı Dıı(ıııılıııı. ılıılııı

önce dışarıya çıkarılması yasak edilmiş malları, deri ve 
pamuk ipliğini ihraç etme serbestisl tanındı (903). Türki
ye'deki dokuma tezgôhlarının, ordunun yelken bezi sipa
rişlerine cevap vt;ırecek iplikten yoksun oluşu bu çağa 

1902) La. Haye senyörü Vantelıı.y'a tıı.limat, bk, DUPAHC P 

•Rccucil dos instructions ... •
(003) MASSON P, -Histoire du commerce Frarıçais dans le Le

vant ıı.u XVII eme siecle• IXVII, yüzyılda Fı·ansa'nın Doğu

Ticareti Tıu-ihil Parls 1896.
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rastlar (904). Kapitülasyonlar bir kere 1604 yılında. ikinci 
hir kere de 1673 yılıncio yfİnilAnir vo oi: mriik voroilori % 
b'den % 3'e düşürülür (905). Ama lngilizlerle Ho!landc.1I1-
ların daha önceden de % 3 ödedikleri v,3 bu indirimin sa
dece gümrük vergilerini bir hizayo getirmekten ibaret ol
duğu bir gerçektir. 

Daha sonra büyükelçi Girardin (1685 - 1689) Fransız 
gemileri için lskenderiye'den istanbul'a buğday, pirine ve 
kahve gibi erzak taşıma izni alır. Hatta gemiler bu mallar
dan Franso·yo da götürebileceklerdir (906). Her elcinin baş
lıca amaçlarından biri imtiyazları arttırmaktır. «Olaylarla 
da bilindiği gibi. bir önceki hükümdarın (Louis XIV kaste
diliyor) saltanatı sırasında. Osmanlı Saray'ı (her) yeni 
Fransız elçisinden. eski ittifak adına özel bir armağan ko
parmasın; böyle bir şey hic vaki olmamıştır. Senyör Bonnac 
da, Saray'ın şimdiye kadar kimseye bahşetmediği ve 
(Fransayı) diğerlerinden üstün tutacak f ümrük resimleri
nin hiç olmazsa yüzde yarım indirilmesi gibi veya buna 
eşdeğer yeni bir imtiyaz elde etmek için elinden geleni 
esirgemeyecektir.» (907) 1739 yılında b(. yükelci Villeneu
ve. Polonya veraset savaşı sırasında Osmanlı imparator
luğuyla yapılan ittifak çerçevesi içinde, Türkleri Ruslara 
karşı kışkırtmakla görevliydi. Rusya'yla scıvaşa girmek zo
runda kalan ve üstelik arabuluculuk teklif ettiği halde da
ha sonra düşmanla birleşen Avusturya tıJrafından aldatı
lan Türkler, Fronsa'nın kollarına atılıp duruma müdahale 
etmesini istediler. Kapitülasyonları yenileme teklifinde bu-

(004) AKDAĞ M . •  Celali lsyanlan•
l005l MASSON P. -Histoire du commerce. .. XVII eme ı;iecle
(0061 MASSON P. •llistoire du commerce ... XVII eme siecle•

(907) Osmanlı Saray'ı nezdinde, Majeste kral hazretlerinin yave-
ri ve olağanüstü elçisi olan Marki de Bonnac'a deniz seyrü
seferi ve ticaretle ilgili olarak verilen talimat, bk. DUPARC

P. -Recueil des inslı-uctions ... •
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lunmanın tam zamanıydı. Görüşmelerin çabukluğunun da 
gösterdiği gibi, Türkler hiç bir güçlük çıkarmadılar. 28 ma
yı:, 17/JO'du yorıi knpitiilnsyonlnr inııolnmlı. Mulınkknk ki.

Saray erkônına dağıtılan armağanların hesap pusulası heı 
zaman olduğu grbi bir hayli yüksekti: 47.775 kuruş. Bu
nun üçte birini istanbul'daki Fransız kolonisi. geri kalanını 
da Marsilya Ticaret Odası sağlamıştı (908). 

1740 kapitülasyonları. daha önce kazanılmış bütün 
imtiyazları tamamı tamamına tekrar edip fiili durumlara 
resmi geçerlik kazandırırken. bunlara bir de yeni imtiyaz
ları ekleyerek sömürü ağını yavaş yavaş örer. 8. madde 
şunu belirtir : «Fransız imparatorunun arzusuyla, kendi 
tüccarları tarafından ülkesinden bizim ülkemize getirile
cek mallar gibi. bizim ülkemizden ithal edilen mallar da 
eskiden gümrük vergisi tespitinde esas alınan fiyatı üze
rinden işlem görecek; bu gümrük vergileri de, aynı şekilde 
işbu malların değerinde hiç bir artma hesaba katılmaksı
zın alınaca,ktır.» (909) Böylece fiyatların sürekli olarak art
masına rağmen vergilendirme için eski değerler taban ola
rak alınacaktır. 1728 ve 1729 yıllarında sanayileşme çaba
larını himaye etmek amacıyla. balmumu. ham pamuk ve 
pamuk ipliği ihracatına vergiler konmuştu. Bir önceki dö
ı ıuııılı 1 1 illi :,;oylı lll l,ııı �il lılı topld ulııı tık duuuı ı l'/:111 ııyııl, 

lanması bu vergileri de yürürlükten kaldırmıştı ama 1735 
yılından sonra bunların yeniden konması yolundaki teşeb
büsler devam etmekteydi (910). 1740 kapitülasyonlarının 
55. maddesi bu konuda «masdariye (yeni harçlar) madde
si için acıkça bağışıklık tanınmış olup herhangi bir vesi-

Hıoa> MASSON P. -llistoire du commerce Français dans le 1.e

vı:ınt au XVIII lllllU siedc• ıxvııı. Yii:,yılda Fraıısa'ııın Do
ğu Ticareti Taı-ihB, Paris 1911, 

tooo> NORADOUNGHIAN G. •Recueil des actes ... • 

(910) MASSON P. "Histoiı-e du commerce ... XVIJI eme siecle• 
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leyle de olsa, onlardan (Fransızlardan) masdariye harcı ta
lep edilmeyeceğini» (911) belirterek, her türlü spekülasyo
na kesin 'bir dille son verir. 

Daha sonra 75. madde «Müslüman veya reaya (o yüz
yıldan itibaren reaya kelimesi, daha özel bir anlam kaza
narak gayrimüslim uyrukları ifade etmeye başlamıştır) 
bütün uyruklarım Osmanlı mülkünün bir iskelesinden bir 
diğer iskelesine ulaştıracakları mollan Fransız gemilerine 
yükleyecek, buna hiç bir engel konmayacaktır.» (9.12) ifa
desini kullanarak, Girardin'e verilem izinleri resmi hüküm 
haline getirir ve 25. madde de, «Osmanlı mülküne yerle
şen Fransızlardan hiç bir şekilde, haraç istenmeyeceği
ni» (913) tekrarlar. Fakat imtlyazlıı bir azınlık yaratmakta 
büyük rol oynayan bu madde yerleşme süresini açıklamaz. 
Ülkenin dış ticaretine egemen olan bu azınlık, mahalli bir 
burjuvazinin gelişmemesinin en önemli sebeplerinden birini 
teşkil eder. Her ülkenin kendi uyruklarının, Anadolu'nu,ı 
belli •başlı şehirlerinde konsolos denen seçilmiş ya da atan
mış ibir temsilcinin çevresinde «millet» lor halinde toplu
luklar teşkil etmelerinin tarihi Biı:ans çağına kadar uza
nır; her topluluğun o zamandan beri kendine ait bir ma
hallesl vardı. Kapitülasyonlar ve bu toplulukların asıl ulus
ları tarafından karşılıklı olarak alınan tedbirler, sonunda 
bu kolonUerin iyice yapılaşmalarını sağlar. «Arada konso
losların kışkırtması ile de ortaya çıkan paşaların kötü dav
ranışları ve gaddarlıkları (paşayla konsolos ceza parala
rını ·bölüşürdü) başlangıçta bir zorunluluk. sonraları da or
tak çıkarları yüzünden, Fransız ulusundan kişilerin her is
kelede konsolos ve oraya yerleşerek ticaret yapan tüccar
ların belli başlılamıdan oluşan teşk.ilôtlı bir topluluk meyda-

(9Ul NORADOUNGHIAN G. •Recueil des actes ... • 

<012> NOHADOUNGHIAN G. «Recuell des actes ... •

(Ql3) NORADOUNGHIAN G. «Recueil des actes ... • 
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no getirmeleri adetini doğurdu.» (914) On yedinci ve on 
sekizinci yüzyıllar boyunca «millet» ler, özellikle ne paha
sına olursa zenginleşmek amacıyla ülkeye gelen ama her 
zaman için bunda başarıya ulaşamayan maceracılardan 
oluşmuştu. «Yaşananlarla görülmüştür ki, Doğu'ya giden 
her yüz kişiden doksanı bir daha geri dönmemişti; üçü 
servet yapıp dönmüş, beşi gittiklerinden daha yoksul geri 
gelmiş, ikisi ise iflôs etmiştir.» (915) Bolli ki zenginleşmek 
için her lmkôn vardı. Fransa'dan elçilere gönderllen krallık 
talimatlarında şu yakınma yer alır: «F·ansa'nın bütün oh· 
lôkı zayıf, lflôs etmiş, hüküm giymiş suçlu insanları kopa· 
ğı (Osmanlı imparatorluğundaki) lsk•3lelere atmışlardır. 
Fransa'da başbelôsı kim varsa buralarda toplandığına gö
re. Pmfişohın va sııhoylorının oöıüncie Fronsıılorın hiç bir 
itibarı kalmamış ( ... ) duruınduysu ( ... ) buna ı;;uı;;rııaıııuk ge
rekir.» (916) Doğu'ya giden bir Fransa doğu ticareti tarih· 
çisi de görüşlerini şöyle anlatır: «Hıristiyanlar hiç durma
dan blnbir düzenbazlıklar yapıp (Türklere} oyun oynarlar. 
Önce onları getirdikleri malın evsafı ıakkında aldatırlar. 
Bundan başka, Türkleri kandırmakta paralar hakkındaki 
karocahilliklerinden de yararlanırlar.» (917) Bu tutum, el
lerine geçen her fırsatta ceza ve avanta ı•) keserek ta
landan kendilerine poy çıkarmak isteyen yetkili Türk me-

--------

(9141 Majeste kralın, elçi sıfatıyle, Osmanlı padişahı ne:zdme gön
derdiği senyör Nointel'e ticaıi lşlerl,ı ilgili olarak verdiği 
talimat, bk. DUP ARC P. -Recueil d•!S instructions ... • 

<9151 Trablusşam konsolosunun 12 ocak 1713 günlü mektubu, zik
reden: MASSON P. •Histoire du co:�erce... XVII eme 
siecle• 

(9161 La Haye senyörü Vant.elay'a. verilen talimat, bk. DUPARC 
P. •Recueil des lnstructjons ... •

(917) MASSON P. «Histoire du commerce ... XVII eme siecle•
(* l O çağda. ticari işlem eksiklerinden çoğu zaman pek de usulu

ne uygun olmadan Hıristiyanlardan kesilen ceza parası (Ç.N.l 
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• murlarının tutumuyla bir arada yürümekteydi. Avantalar.
toplulukların asıl uluslarının tepkisine yol açmakta ve bun
ların Osmanlı sarayı nezdindeki müdahaleleri, uzun vade
de kolonilere tanınan imtiyazların pekişmesi sonucunu ge
tirmekteydi. Böylece, bu ekonomik ilişkilerden aslan payı
nı Batı burjuvazisi koparırken yerli bürokrasiye de rasge

le birkaç lokma düşüyordu. Bu işten daimi olank zarar
gören biri varsa, o da Türk üreticisiydi.

B - Azınlıkların Rolü 

Bu kategoriler orasına giderek bir yenisi katılıyor ve 

varlığını kabul ettiriyordu : Yahudi, Ermeni ve Rum azın
lıkları. Bunlar düzen içindeki kesinlik kazanmamış durum

larından yararlanıp Türk üreticisiyle Avrupalı tüccar ara
sında, ne birini ne de ötekini küstürmemeye öze 1 göste
rerek, kendilerini aracı olarak kabul ettirmeye çubalıyor
lordı. Osmanlı toplum yapısında Müslüman reayayla gay
rimüslim reaya arasında bir ek vergi olan cizye dışında 
hiç uır fark görülmezse de, stutüsü hiç ulr zurnan tam ola
rak belirlenmemiş şehir ahalisi için durum aynı değildir. 
Müslüman şehir ahalisi ya ulema kategorisinin, ya da sı
nırları daha dar idari ve askeri bürokrasi kümesinin çev
resinde toplanmaktaydı. Bir kısmı da loncalara dahildi. 
Hırlstiyanlar ve Museviler için bütün bu yollar kapalıydı: 
Ulema, adı üstünde, sırf dini tabana dayalı bir kategoriydi; 
bürokrasi de dini bir temele oturuyordu. gerçi memurluk 
yolu doğuştan Müslüman olmayan her kişiye açıktı ama 
din değiştirip Müslüman olmadan Devlet kapısına girmek 
lmkônsızdı. Bunun ilk istisnası. ancak on sekizine yüzyıl
da Saray baş tercümonlığının ihdasıyla olmuştu. Yani bü
yük memuriyetlerin başında Hıristlyon dininden olanları 
görmek için on dokuzuncu yüzyılı beklememiz gerekecek

tir. Loncalara gelince, Ahilerden miras kalan dini yapıları 
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yüzünden bunların kapıları da Hıristiyanlara kapalıydı. Ger
çi gayrimüslimlerin de kendi lonca örgütleri vardı ama 
bunların yeniçerilerin zorbalıklarıyla baş edebilmeleri çok 
güçtü. Böylece bürokrasinin çevresinde dönüp duran ku
rumlarla bütün ilişki yolları kesik ve o çağda her türlü 
mesleğin yüksek çıkarlarını teşkil eden sisteme girmesi 
yasak olan bu azınlıklar kendi durumlarını kendileri yarat
maya zorlandılar. Etnik ve dini azınlıkların bürokrasi kar
şısındaki bu zorunlu bağımsızlıkları, onların bir burjuva
zi olarak biçimlenmelerine imkôn verdi. Ne var ki, Hıristi
yan vı. Musevi burjuva adayları, Müslüman benierlerinin 
tam tersine, bürokrasinin çekim olanının uzağında kalma
yı başardılarsa do onlar do Batı büyük burjuvazisinin çe
·kiın nlnnınn rliiştiiklori icln hıı olıışııın ynr,nı kolrlı. AöyloGe,
burjuvaziniıı bu ilk nüvesi aynı ıaınandu ülkenin sö
mürülmesi amacıyla Avrupa kapitalizmiyle girilen işbirli
ğinin de tabanı haline geldi.

On yedinci yüzyılda Yahudiler özellikle mali işlemler
de uzmanlaşırken (918) Ermeniler de uluslararası ticarete 
el attılar. «iskelelerdeki tüccarlar lran'la ticareti doğrudan 
doğruya kendileri yapmıyorlardı. Bütün ticaret lzmir'de, 
Halep'te ve İstanbul'da da aynı rolü oynayan Ermenilerin 
aracılığından geçiyordu. Ermeniler, Batı Asya'nın Avru
po'ylo yaptığı bütün ticaretin simsarı haline geldiler. Öyle 
görülüyor ki, onlarda ticaret hevesini uyandıran, lsfahan'ın 
yakınında Ermenileri yerleştirdiği Julfa adlı kenar mahal
lestni kurarak, onlara baht yolunu açan Şah Abbas'tı.»(919) 

(918) Yahudiler sarraflık da yapıyordu ve görevliier tarafından
sık sık kesilen avantalan ödemek gerekince, «millet• borç
parııı. almak için onlara baş vuruyordu. Hemen hemen bü
tün iskelelerde gümrükleri Türklere kiralayanlar da onlar
dı. MASSON P. «Histoire du commerce ... XVII eme siecle•

(919) MASSON P. «Histoire du commerce ... XVII eme siecle•
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«Onların (Ermenilerin) bütün Avrupa uluslarıyla ilişkiye gir
melerini kolaylaştıran Hıristiyan dini, ona (Şah'a) amaçla
rına ulaşmakta hayli onurlu bir düzen gibi de göründü. Tek 
kelimeyle bu çalışkan insanları yani Ermenileri ticaret er
babı haline getirdi ve onlar yeryüzünün en ünlü tüccarla
rı olup çıktılar. Bunlar Asya'da Venedik'den, Fransa'dan 
Almanya'dan gelen hırdavatı pazara sürüyorlardı : Küçük 
uyııuluı, yüLükluı, kulyulor, ııılııo lı;;lı:ıı 1, küçük l>ıçoklor 
makaslar, toplu· iğneler, dikiş iğneleri köylerde paradan 
fazla gerekliydi. Ermeniler yalnız Doğu ticaretinin hakimi 
değillerdi, Avrupa'nın büyük şehirlerindeki ticarette de 
büyük payları vardı.» (920) 

İskelelerdeki bütün ticari işlemler çoğunlukla. Yahu
diler ya da Ermeniler aracılığıyla yapılıyordu (921). Hollan
da mallarının büyük bir kısmı Suriye'den lstanbul'a ya da 
Edirne'ye, bu malları satın almış olan Yahudiler veya Er
meniler tarafından ulaştırılmaktaydı (922). Hollandalılar 
icin en körlı işlerden biri de dönüşte gemilerini Ermenilere 
kiralamrıktı. Ermeniler bu gemilere Hollanda ipeği yükle
yip gene kendi soydaşlarının yerleşmiş bulunduğu Livor
na'ya gidiyorlardı (923). 

Böylece bunlar her yerde hôzır ve nazırdılar. üstelik 
batılı tüccarların yalnız ahaliyle değil, ülke yetkilileriyle 
olan ilişkilerinde de aracılık ediyorlardı. Avrupalılar. bu 
aracılığa çıkarlarına yaradığı ölçüde imkôn tanımaktaydı
lar. «iskelede Fransızca bilen bir tercümanın bulunmaması 

(H20l TOllllNF.FOH.T l'. -llulııl.ioıı 11'1111 voyııı-:u clıı l.t,vııııl l'uit 

par ordre du rui• m.rulın Buyruğuyla Yapılım Bir Doğu Ge
zisiniıı Hiluiyesll 1700; zikreden: MASSON P. •Histoire du 
commercc ... XVII eme siecle• 

<021 ı MASSON P. •l·listoire du commerce ... XVII eme siecle• 
<0221 SAV ARY •Le parfoit negociant• !Eşsiz Ticaret Adamı), 

bk. MASSON P. «Histoiı"e clu commerce ... XVII eme siecle• 
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mümkün değlldl. ( ... ) Bu işi Rumların ya da ülkedeki baş
ka (gayrimüslim) kişilerin yapması rnrunhJdur. Bunların 
aldığı maaş bir şey tutmaz. çünkü böyleleri bu işi. ondan 
alacakları ücretten çok Türklere Ôd'9yecekleri haraçtan 
bağışık olmak için ararlar.» (924) Fakut Avrupalılar azın
lıkları kendi hizmetlerinde kullansalar bile. onların herhan

gi bir rekabetiyle karşılaşmayı isteıniyordular. 21 ocak 
1687 tarihli krallık buyruğu «Doğu'dcı oturanlar ve bütün 
diğer tüccarların kendi adlarına Ermrnilore. Yahudilere ve 
diğer yabancılara doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan 
Fransa'ya götürülmek amacıyla, ipek olsun. diğer madde
ler olsun gemilere mal yükletmelerirıi; bütün kaptanların 
da, işbu ipek ve diğer mallarla bu kişileri ve Yahudileri 
gemilerine almalarını» yasaklar ve bı yasağa uyulmaması 
halinde verilecek cezayı da şöyle açıklar: «işbu gemiler 
ve mallar müsadere edilir ve 3.000 altın lira ceza alı
nır.» (925) Çünkü yabancılar hesat>ıııa taşıdıkları mallar 
konusunda endişe besleyen kaptanla ·• bunları Fransız tüc
c:ıırlm ı uılırıu uoınllorinu yiikloyoruk hıı oııdlı,mdorı kıırlıı· 
lurlardı. Yahudilerle Ermeniler bu yo la büyük miktarlarda 
ipek ve diğer malları Fransa'ya soku\ arlardı; oysa bu mal
lar bir yabancı tarafından getirildiğiııde .• Fransız gümrük
lerinde % 20 vergiye tabiydi. 

Aynı şekilde ticaretle ilgili eseri 3r de her türlü reka
bet teşebbüsünü kınar : «Yabancıları Doğu ticaretine sok
mamak lôzım gelir. Bizim zararımızcı küpünü dolduranlar 
Yahudiler. Rumlar ve Ermeniler oloc:aktır. Rumlar ve Er
meniler ticaret hayatında iki manevi ·ıeba mikrobudur. On-

(924) Marsilya Ticaret Odası'nın Pontclurtrain'e cevabı. 12 ha
ziran 1712 günlü görüşmeler için bk. MASSON r. �Histo
ire du commerce ... XVII eme siede•

19251 MASSON P. •Histoire du commerce ... XVII eme siecle• 
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lorın bu köklü ahlôksızlığıylo yakından te,masa gelmek zo
runda kalınınca insanın ruhu feveran ec er.» (926) 

Böylece, kapitülasyonlardaki imti� azlardan destek 
alarak ülkedeki büyük ticari merkı3zlere sağlam bir şekil
de yerleşen ve azınlıklar kadar büyük t ürokrasinin faali
yetlerini de kendi hizmetlerinde bulan Avrupalılar. on ye
dinci ve on sekizinci yüzyıllar boyunca · Doğu Ticaretini 
lıor lıiri kuııdiı ıu uöru uyrı hlr yolılmı. cınıu lıupul du ııyrn 
amaçla sürdürmekteydiler. 

C - Ticari Antlaşmalar 

Bu ticaret. her biri ayrı bir kc1tegor'de özelleşmiş üç 
iskeleye dayanıyordu. Doğu ticaretinden geride kalanın 
transit merkezi olan Halep; yerli ürünlerin ihracat merke
zi İzmir ve Batının lüks maddelerinin büyük tüketim mer
kezi lstanbul. işte bu özelleşme bu iskelelerin her birinde 
başka başka ulusların üstünlüğünü do!juruyordu. «lzmir 
on yedinci yüzyıl başlarında lngilizller ve Hollandalıların en 
önemli ve hemen hemen tek iskelleleriy<li. Fransız ticare
tinin egemen olduğu Halep zararına. bu şehirden yükünü 
doğrultanlar onlar oldu.» (927) Ôz,ellikle Türkiye'deki yerli 
ürünlere ilgi duyan ve bunlarla mübadele için cok daha 
fazla mamul maddeye sahip olan lngiliz'erle Hollandalılar 
lzmir ve lstanbul ticaretinde hakim dururı ıdayken. Doğu ti
caretini sürdürmek çabasında olan Fransızlar Halep'e el
atınışlardı. 

lzmir yalnız Küçük - Asya'nın değil, lran'ın da malla
rırıı pazara sürdügü yerdi. «Bu ülkenin (I-an'ın) ürettiği 22 
bin balya (ipuk) üzerinden aşağı yukarı 3 bini (her balya 
276 livre (*) çekiyordu) 1670'Ierde doğn,dan lzmir'e geli-

111:.!til BEAI' IOUR 1-'. ütı. •Tublcuu Ju c:oııınıoı ctı• (Ticaretin 'l'ab
losul ıı,:in IJk. MASSON P. -llısloirıı du commerce ... 
XVH anıtı siedtı• 

rn:aı Mt\SSON P. •llistoire clu commerce... XVH eme siecle• 
1 * l 1 il lq{u eşit bir ağırlık öl','üsü. IÇ.N.l 
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yordu. lran kervanları do yılda 400 ilô 500 balya deve yü• 
nü ve bir dizi kimyevi madde taşıyordu : 200 balya recine. 
100 balya şeyhhorasanı. ravent ve diğer birçok madde
ler.» (928) Bunun yanısıra «Küçük - Asya'nın yüksek yay
laları lzmir'e önemli ölçüde keci yünü sağlıyordu ki bu, 
ipekle birlikte bu şehirde yapılan ticaretin başlıca madde
siydi. Bu yünün en büyük kısmı ve inceliği yönünden en 
ünlüsü Ankara ve Beypazarı'ndan geliyordu. 1700'den 1715 
yılına kadar Anıkara'da 400 bin ilô 500 bin livre tiftikle, 100 
bin ilô 200 bin livre deve yünü işlenmişti. Anadolu'nun yay
lalarından Ege'ye inen verimli vadilerde özellikle pamuk 
yetiştirilir. Pamuk ürünü öylesine çoktu ki, büyük bir kıs
mının ülkedeki diğer imalôt alanlarında tüketilmesine rağ
men her yıl 10 bin balya kadar pamuk (ticaret için) bir ya
na ayrılabiliyordu.» (929) Demek ki esas hammaddeler söz 
konusuydu ve bunlar arasında «sadece dokuma sanayiine 
yönelmiş olanlar, Doğudan gelen bütün malların değer 
olarak yarısına yakındı. 1700 yılında 9.152.000 altın liralık 
mal üzerinden 4.200.000 liralığını bunlar teşkil ediyordu. 
Uuııuıı 1.400.0UU Ilı ulıgı µuıııuk, 1. 1 1 / .UUU Ilı ulıgı lµı:,k vı:, 

1.500.000 liralığı yündü.» (930) Geri kalanlar da en çok er
zak maddeleri, kahve, zeytinyağı ve buğdaydı (931). 

lngilizler buna karşılık «oraya 20 ilô 30 bin parça yün
lü kumaş, serj, kolay, kurşun, karabiber. kırmızı böceği (*) 
ve Cadiz'den gemilere yüklenen birçok gümüş taşıyor-

19281 MASSON P. «Histoire du commerce ... XVII eme siecle• 
C929l MASSON P. «Histoire du commerce ... XVJI eme siecle• 
(9301 Bu rakamlar Fransa'nın ticaretiyle ilgilidir. Bk. MASSON 

P. «Histoire du coniınerce ... XVII eme siecle• 
(93ll MASSON P. «Histoire du comınerce ... XVII eme siecle• 
c• ı İspanya'dan gelen ve lal kırmı:ı:ııu boya çıkarılan bir böcek. 

lspanyolca'da adı cochilıilla'dll". IC.N.l 
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du.» (UJ2) 1 lolloııdulılurnu, «Uoguyu ulr lıuyli Lıulıuı ul, uıııu 
özellikle de 6 bin ilô 7 bin parç<J Londrine adıyla bilinen 
kendi kumaşlarından getiriyorlar; dönüşte de bin balya
dan daha fazla ipek, bin beşyüz balya 'kadar tiftik götürü
yorlardı. Bu tiftikten ise Fransa'ya sattıkları keçeleri imal 
ediyorlardı.» (933) 

Batıyla bu mübadele tablosunu tamamlamak için bir 
de lstanbul iskelesinden söz açmak gerekir : «Bu iskeleyi 
diğer iskelelerden ayıran Fransızlorın, lngilizlerin ve Hol
landalıların buraya alıp götürdülKlerinden daha fazla mal 
taşımalarıydı. İstanbul özellikle Avrupa kumaşlarının büyük 
pazarıydı. Sultanın kalabalık saray halkı, zaptiye. lstan
bul'u ve imparatorluğun ikinci büyük şehri Edirne'yi dol
duran Türk ve Rum aristokrasisi. yalnız yünlüleri değil, bü
yük ölçüde her cinsten bütün değerli kumaşları. ipekli do
kumaları. hele Fransa'da ve İtalya'da işlenmiş gümüş ve 
altını ve bunun gibi diğer bir sürü malı zorunlu olarak tü
ketiyordu. Böylece, Fransız tüccarları diğer iskelelerde sa
tın aldıklarının karşılığını ödeyebilmek için. elden birçok 
pnro çıknrınok zorıındn kolırken, lstanhul'do c1aima bunu 
kapatacak büyük meblcıglar elde ediyorlar ve ticaretlerin
de dengeyi yeniden kurabilmek için lzmir'deki veya Ha
lep'teki acentelerine bu şehir Ü.zerinden poliçe çektiriyor
lardı. Pouqueville'e göre İstanbul iskelesinde yapılan ti
carete ail rakamlar şöyleydi: Fransızlar 1.910.000, lngiliz
ler 4.184.000, Hollandalılar 3.697.000, Venedikliler 246.000, 
Livornalılar 898.000 altın lira.» (B34) On yedinci yüzyıl son
larına doğru Doğu ticaretinin bütünü 20 milyon altın lira
dan ibaretti, (<bunun 10 ilô 11 milyonu Hollandalılara, 3 ilô 

l932l SAVARY -Le parfttit ... • bk. MASSON •llistoire du com
merc.e ... XVII eme siecle• 

(9331 MASSON P, •llistoiı"e du commeı·ce ... XVII eme siecle• 

(934) MASSON P . •  ı-Hstcıin� du coınmerce ... XVII eme siecle•
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4 milyonu lngilizlere, 2 llô 3 milyonu Fransızlara. geri ka
lanı da Venediklilere aitti.» (935) Yani. bu bütün içinde 
önemli bir yer tutan lstanbul iskelesi tlcureti Osmanlı im
paratorluğunun zararına işlemekteydi vo bunun dışında 
ülke sadece hammadde ihraç etmekteydi. Bu hammadde
ler Avrupa'da işlendikten sonra. çoğu zaman yeniden im
paratorluğa sokuluyordu. 

Daha sonraki yüzyıl boyunca durum f;ürekli olarak bo
zulur. Bir zamanlar yani 1670 yılında, Osmanlı imparator
luğundan yaptıkları ithalat bu ülkeye yaptıkları ihracattan 
yüksek otan Fransızlar, başlıca amacı «D:ıvlet'e zararı do
kunduğu sonucuna varılan gümüş ticaretinin yerineı (Fran
sızların) kendi imalatı olan malları. başlıca da yünlü -ku
maşları ve kôğıdı koymak» (936) olan Frarısız Doğu Şirke
ti'ni kurarlar. Bu amaca ulaşmak icln C)lbert yoğun bir 
propagandaya girişirken. aynı zamanda ela himayeci ted
birler getirir. «(Elci) lngilizlerle Hollandalılarca kendilerine 
(Osmanlı imparatorluğundaki yetkililere) sunıılon yiinlii kıı
ıııu:,,luı ııı hUlltilLluıııı uııluru uutııuikltııl, 1-ıuııt;u'uu iıııul

edilmiş kumaşlar kadar ne iyi ne de zarif olduğunu; Fran
sızların bu kumaşları şimdiden Hollandalı'ardan % 15 da
ha ucuza bıraktıklarını ve gelecekte bunu . % 30'a kadar 
düşüreceklerini (verdiği bilgilere) ekleyebilir. Majeste kra
lın (Fransa kralı). Fransa'da kurdurttuğu gilçlü bir kumpan
ya kendini. haşmetlu Osmanlı padişahının uyruklarının ge
nellikle ihtiyaç duyduğu bütün molları onıara sağlamakla 
yükümlü tutacaktır. Bu yüzden bu kumpaııya işbu kumaş
ları dokuyan imalathaneleri arttırmak ve nükemmelleştir
mekle kalmayıp lstanbul ve bütün doğu :,ehirlerinde kul-

111:JSI Mujc::ıtu knılııı, ulçisi sıl'ulıyla Osınuıılı pudi:ıuhı ııc.:diıltı 

gönderdiği Senyör Nointel'u ticari i�lcıfo ilgili olaruk vor
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lanılmakta olan her çeşit ipekliyi, alt n ve gümüş işlemeli 
kumaşları dokuyan böyle birçok imniôthaneyi Marsilya 
şehrinde kurmuştur. Öyle ki, 'bu şehirler ileride Venedik'
ten ve diğer ltalya şehirlerinden gelenlerden vazgeçebile
ceklerdir. ( ... ) işbu kumpanya gelecukte, bu kumaşlar ve 
diğer mallar karşılığında şimdiye kac ar Hollandalıların da 
yaptığı gibi, tiftik keçisi yapağısı cılat ilecek ( ... ) tir.» (937) 
Öte yandan Fransa'daki imalôthane er yararına olan bu 
himayecilik, her şeyi dışta bırakarak, Doğudan, sadece 
hammadde alınmasını elverişli hcıle getiriyordu. «Bu yüz
den Doğu ticareti Devlet'e (Fransa devletine) daima en 
yararlı ve en gerekli olarak görülüyordu.» (938) Colbert'in 
halefleri olan Seignelay ve Pontchartrain'in koyduğu ya
saklardan sonra, yılda 2 bin balyaya kadar alıcı bulan ve· 
Marsilya'da satılmakta olan pazenin gelmesi durdurulur. 
izınir'den yılda 200 balya ihraç edilen desenli Hind pa
mukları da aynı akibete uğrar (939). «Bazı hammaddelerin 
(ticaretinin) tarım alanında uygulClna ı himaye siyaseti yü
zünden zarar gördüğü de olur. SabL n imalatı için Marsil
ya'ya ithal edilen zeytinyağlar için durum böyledir; Doğu
duki pmnuk ipliği do, lıom Anlillor'doki okicilora, hem do 
ülke (Fransa) içindeki iplik imalôtçılorına uygulanan hi
maye siyaseti adına sekteye uğrcımıştır.» (940) 

Aynı şekilde lngiliz ve Hollcındıılılar do, sadece Os
manlı imparatorluğu topraklarından geçen Doğu ticareti 
yolunu değiştirmekle kalmazlar, üll<eyi Hind mallarından 

Hl:i71 Majesıtı kralın elı,:i sıfalıyla İstı:ınlıul'a, Osmanlı pauişulıı 
ne:ıdine gondordiği Stmyör Girıtrdin'e, ticaret lıııkkıııda ta
limat oları-ık verdigi yazı, Bk. DUPARC P. «Recueil des 
instructions ... • 
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dd yoksun bırakırlar. «On sekizinci yüzyıl başlarında, Do
ğu Hind Kumpanyaları Moka'dan gelen kahveyi Kızılde
niz'in ağzından almağa gelirler ve onu Mısır'a giderken 
yolundan çevirirler. lran körfezinin en gerisine yani Bas
ra'ya yerleştiklerinden, Türk (Osmanlı) imparatorluğunun 
Doğu eyaletleriyle ilişkidedirler. Bunlar daha önceden de 
kervanların yolunu kısmen değiştirip lran körfez ine yönel
melerini sağlamıştılar. On yedinci yüzyılda lranlılarla Türk
ler orasındaki savaşlar, kervanlara Halep ve lzmir yollarını 
kapayarak bu evrimi kolaylaştırmıştı.» (941) On yedin
ci yüzyılda Türklerin baharat ihtiyacını artık İngilizler kar
şılamaktaydı ve daha 1720 yılında Marsilyo Mısır'dan kah
ve ithal ederken, 1732 yılından sonra Türkiye'ye şeker ve 
Antiller'den gelen kahveyi de ihraç eder (942). Yüzyılın so
nunda Fransa'nın Doğu ticareti yanda görülen tablodaki 
tarzda bir görünüme sahiptir (943): 

Fransa'nın Osmanlı lmparatorluğu'ndan yaptığı 36 
ıııllyoıı llıııyı <1�aııı lll1<11ill iiLuı lııduıı lııpu lupl .. :!,!., ıııllyoıı

liralığı mamul maddeyken, bu ithalôtın büyük bir kısmı 
imalôtı Türkiye'de de çok iyi yapılabilen malların hammad
delerinden ibarettir. Osmanlı ülkesi aynı şekilde Marsilya'· 
ya zeytinyağı ihraç edip buradan sabun ithal eder. Kahve
nin vatanı olan Güney Arabistan'a sahipken 4 milyon li
ralıktan fazla kahve satın alır. Bu yüzyılın sonunda impa
ratorluk gene de satın aldığından fazlasını satar durumda
dır ve Doğu ticareti mutlak rakamlar olarak artıyor gözük
se bile. Batı ülkeleri için önemini kaybetmektedir. «On ye
dinci yüzyıl başlarında Doğu ticareti tek başına Fransa 
deniz ticaretinin yarısını temsil edebilmekteydi; on seki
zinci yüzyılda ise, değer olarak sadece Marsilya limanın-

C04ll MASSON P. •Histoire du commerce ... XVlll eme siecle• 

C042l MASSON P. •Histoire du commerce ... XVJII eme siecle• 

1943) MASSON P. •lliıitoire du commerce ... XVIII eım: siecle• 
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doki mübadelenin yarısına bile erişememektedir.» (914) 
Böylece Türkiye'nin yeri gitgide emperyalist sistemin için
de belirmeye boşlar. O çayın Avrı.ıpcılılorı l>unun tam an
lamıyla farkında ve bilincindedir. Vereceğimiz alıntılar bu
nu açıkça gösterir. işte Morsilyo Ticaret Odasındaki gö
rüşme tutanaklarından alınmış bir bölüm : «Doğu'nun, 
Fransız sanayiini besledigini, bu sarıoyiniıı bütün cnrnmP.
sini çektiğini söylersek yanlışlık etmiş olmayız. Sadece 
hommoddeleri alınan bu diyor, krallığın (Fransa krallığının) 
imalôtıylo sömürülmektedir.» (945) Ve işte bir Akademi 
üyesinin yaptığı incelemede vardığı sonuc : «Doğu'doki bu 
kuruluşları ben, kısmen Amerika ve Hind'•deki sömürgele
rimiz gibi görüyorum.» (946) Ve nihayet işte bir büyükel
cinin raporu : «Türkler. en geçimsiz müttefiklerimiz olsa
lar do ( ... ). gene de onlara (onların ülkesine, Osmanlı im
paratorluğuna) Fransa'nın en zengin sömürgelerinden bi
ri gözüyle bakmalıyız.» (947) Bu söyienenlerden sonra bu 
konı.lda muğlak bir yanın kaldığını hiç sanmıyoruz. 

11 - EMPERYALiZMiN iLK MÜDAHALESi : 

MISIR SEFERi 

Demek ki, Fransız Devrimi arifesinde Osmanlı impa
ratorluğunun Batıya ekonomik ilişkileri işte bu haldedir. 
Ama buna paralel olarak siyasal durum c.lo evrime uğrar 
ve Batı Avrupa emperyalizminin yanı sıra Avusturya ve 

(9441 MASSON P. •Histoire du commerce ... xvıır eme siecle• 
(Sl45l Mıı.rsilyl\ Ticarı:>t Odnsı'nın 1782 yılı, ,rörüşmcleri, zikreden: 

MASSON P. •llistoire du comnıerctı ... XVlll eme siecle• 
C946l GUIGUES, zikreden: MASSON P. •lılistoire du commerce .. , 

xvın eme siecle• 
(947) Augııste de Choiseul-Gouffier'nin 25 ocak 1788 tarihli mıık•

tııbu, bk. MASSON P. •Histoire du commerce ... XVIII eme

siecle•
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Rusya İmparatorlukları do Türkiye üzerir de ağırlıklarını 
. gitgide doho fazla duyurmaya başlarlar. Osmanlı impara

torluğu bu iki İmparatorlukla uzun bir ortak sınıra sahip
tir ve daha önceki yüzyılda çok kere onlaı ın zararına top
raldarını genişletmiştir. Güç ilişkilerinin �ön değiştirme
siyle bir geriye dönüş hareketinin meydcına geleceği ve 
kapitalist gelişme yolunda çok az mesafe kaydedebilmiş 
olan Orta ve Doğu Avrupa'da emperyalist eğilimlerin, top
rak ilhakına yönelik bir mahiyet kozonocoğı besbellidir. 
Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı lmporotc,rluğu'nu porco
loyabilmek için asıl Batı Avrupo'nın bu iılke bünyesinde 
yol açtığı güçsüzlükten yararlandıklarını söyleyebiliriz. 1683

- 1699 savaşıyla Osmanlı imparatorluğu Macaristan ve
Transilvonyo'nın tümünü kaybeder; sonra ::la on sekizinci
yüzyıl boyunca yenilgiler dizisiyle hem Av Jsturyo'nın t-ıem
de Rusyo'nın toprak ilhakları sürüp gider. Fıusyo bunun ya
nı sıra, ticari üstünlükler de sağlar ve 17 74 anlaşmasıyla
kendine Osmanlı imparatorluğundaki Rum - Ortodoks uy
rukların savunucusu süsünü veri(; Ortodoks burjuvazisini
himayesine olmakla, ülkenin içişlerine mıjdohale hakkını
elde eder.

Osmanlı idaresinin gözünü Batının ekonomik üstün
lüğünden çok daha fazla korkutcın Rusya' ıın bu ilerleyişi, 
sonunda öteki Avrupalı güçleri de tedlrglıı eder. Rusya'
nın Bizans imparatorluğunu yeniden dlr_iltl'ne tasavvurun
dan korkuya kapılan Osmanlı bürokrasis Fransa ve ln
glltere'nin kollarına atılır. Zaten bu iki ülke dengenin yeni
baştan kurulmasını yani altın yumurtlayan tavuğu öldür
memeye gereken dikkati göstererek sömürünün adil bir 
şekilde bölüştürüldüğü bir paylaşmayı istemekteydiler. Av
rııpıı'rıın oö,iindokl dırının mlnrnıı iyi oılilı !"'oclnrı, nnın ny
nı zamanda da öldürülmeden hep hasta olarak bırakılma-
lıydı. «Hasta adam» işte bu denge anlayışının bir ürünü 
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olarak ortaya çıkar. Bu siyasal görüşler, 1918 yılındaki ölü
müne yol açmadan önce, Osmanlı lmparatorluğu'nun can 
çekişmesini bütün bir yüzyıl boyunca uzatır durur. Bu nok
tada, ekonomik bir sömürgeleşmeye rağmen, on dokuzun
cu yüzyılın yükselen sömürgeci dalgası içinde siyasal ya
pılarını koruyan ülkeler arasında belki bir paralellik kuru
labilir. 13u ülkeler üç tanedir : Türkiye, lran ve Cin. Hepsi 
de Rus emperyalizmiyle Batı emperyalizmi arasında sıkı
şıp kalmak gibi ortak bir konuma sahiptir. Bunun sonucu, 
bu ülkelerin yönetici sınıflarına yerinde kalmak imkônını 
veren bir denge olur. Fakat bu durumun söz konusu ülke
lerin evrimleşmeleri içinde başka önemli sorunlar getire
ceği de açıktır. 

Böylece, on sekizinci yüzyılın sonlarına doğru, Os
manlı imparatorluğunun doğuş halindeki emperyalizmin 
genel şartları içindeki yeri açıklığa kavuşur. imparatorluk, 
Fransız Devriminden de onun ardından gelen Napolyon 
çağından da bütün siyasal ve ideolojik sonuçlarıyla bir
likte nasibini alır. Bunun en önemli siyasal sonucu -Hind 
yolunun işgali gibi dolaylı amaçlarına ve sürekli olmama• 
sınp rağmen- tam anlamıyla sömürgeci bir savaş olan 
ve emperyalist saldırganlığın ilk klasik örneklerinden biri 
olarak beliren Mısır savaşıdır. Bu savaş, özellikle o çağ
daki resmi yazışmalarla gözden geçirilmeye değer. 

Fransız Devrimi daha Konvansiyon döneminde Os
manlı lmporatorluğu'na ilgi duyar ve yurttaş Semonville'i 
istanbul'a elçi olarak gönderir. Böylelikle kendine siyasal 
bir destek ve muhtemel bir sığınak arar. «Ulusumuz adına 
görevli yeni elçi, özellikle Avusturya, Prusya ve Rusya'nın 
Fronsa'ya karşı teşkil ettikleri güçblrliğini kırma yolları
nı aramalıdır. ( ... ) Bu amaca daha kolay yoldan erişebil
mesi için, Semonville'e harcanmak üzere 8 milyon lira tah
sis edilecektir; bunun 2 milyon lirası sırf vezir-i ôzam'ın ve 
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reis efendinin (*) çevresinden adcım çelmek için kullanıl
malıdır. ( ... ) Yurttaş Semonville ayrıca. Fransa'da yurtse
verlerin başına kötü olaylar geld@ takdirde, bunların ön
derlerine ve taraftarlarına Girlt'te veya Kıbrıs'ta iltica ede
cek bir yer sağlanıp sağlanamayacağı veya çok yüksek bir 
fiyat karşılığında ve Saray'da nüfuz sahibi bütün vezirle
re değerli armağanlar sunmak suretiyle Ege'de bir ada
nın onlara satılıp satılamıyocağı konusunda Saray'ın fikir 
ve kanaatını araştırıp öğrenmekle görevlidir. Onlar (önder
ler ve taraftarları) böyle bir durum olduğunda, buraya (il
tica edecekleri yere) çok büyük servetlerle gelecekler ve 
orada ancak Fransa'da karışı1<lıklıeır ve mücadeleler duru
lup da, kendilerinin tekrar (tarih) sahnesinde gözükmele
ri imkônının doğacağı ana kadar kalacaklardır.» (948) 

Birkaç yıl sonra lngiltere Fransa'nın başlıca düşmanı 
olarak ortaya cıkınca, Mısır'ın lşgıali tasarısı şekillenmeye 
başlar. Fransız diplomasisi böyle bir seferi, Osmanlı impa
ratorluğuyla ilişkileri bozmadan yani bu değerli müttefiki 
kaybetmeden gerçekleştirmenin yoluna bakar ve bunun 
için de bahaneler aramaya koyulur. Dış ilişkiler bakanlığı 
durumu inceledikten sonra şu. karara varır : «Mısır'ın şim
diki idaresi hakkında lncelememl;�ln vardığı sonuç kısaca 
şudur: 

1 - Osmanlı imparatorluğu, ülkede otorite denen şe
yin şekli görüntüsüne bile sahip değildir. 

2 - Osmanlı idaresinin paşası (vali) aslında beyle
rin (Mernlfık askeri aristokrasisi kastediliyor) 
baş kölesinden başka bir şey değildir. 

(9481 Milli Konvansiyon Dışişleri Komıtesi'nin yurttaş Semonvil
le'e 1792 tarihli talimatının özeti, bk. TESTA L. •Recueil 
des traites ... • 

( • ı Diğer adıyla reis-ül küttap; Osmanlı İmparatorluğu'nda eski
dışişhıri bakanlarına denirdi. (Ç.N.l 

F.: 34 529 



3 - Osmanlı Sarayı ülkeden en küçük bir gelir bile 
sağlayamamaktadır. 

4 - Beyler bütün Mısır topraklarını keyiflerine ve iş
lerine geldiği gibi kullandıklarına göre (Osmanlı 
imparatorluğu) hükümranlık haklarından bile ya
rarlanamamaktadır.» (949) 

Mısır'ın Osmanlı lmparatorluğu'na ait olmadığına dair 
dayanak teşkil eden deliller göz önüne serilmiştir. Şimdi 
girişilecek harekôt için bir de bahane bulmak lôzımdır; o 
da Mısır beylerinin zorbalığı _olacaktır: «Bu aşağılık zor
baların tek güçleri şişinmek. ( ... ) Ama bunların cezalarını 
bulacakları zaman geliyor; Direktuvar Hükümeti bunu da
ha fazla erteleyemez. Tüccarlarımızdon çaldıkları büyük 
meblôğları beylerin elinden koparıp geri almak söz konu
su olmasaydı bile arsızca saldırılan ulusal vekarımız gene 
de öçlerin en koyusunu almamızı bizden isteyecekti.» (950) 

Böylece Direktuvar kendini yalnız haksızlıklara karşı 
dikilen bir kahraman olarak göstermekle kalmaz. aynı za
manda ezilen halkların da kurtarıcısı kesilir. «Direktuvor 
idaresi Cumhuriyetimize yapılan hakaretlerin öcünü alır
ken, Mısır ohallslnl de altında inlemekte olduğu boyundu
ruktan kurtaracaktır. ( ... ) Bu halk. başında bulunan zorba
lardan nefret etmektedir oma o· 'arın boyunduruğunu kı
rıp atacak kadar güce henüz sahip değildir. Onu bu bo
yunduruktan kurtaracak olan Fransızları bu halk da boş 
tacı edecektir.» (951) 

Ardından Mısır'ın stratejik ve ekonomik tasviri gelir 
ve rapor şu sonuca varır : «Bunca servet imkônının ôtıl bir 

(949) Direlüuvar Hüküınt,ti Dı:jİ!jlcı•i lfakaııı'nın ı:.ı şubat 1798
tarihli bir rapoı-undun ulııımı� Lölüm. Blc TESTA L. �Re
cueil des trailes ... •

lur,oı TESTA 1.. •ltccuuıl du:; lı ,ıit<',ı; ... . 
19511 TESTA L. •lhıcuoil dcs tmilcs ... •, 
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durumda bulunduğunu ve bunlara sahip olan ülke halkı
nın yeryüzünün en yoksul insanları olduğunu düşünmek 
acıdır. Ama ülke erdemli ve bilgili bir idarenin eline geç
tiği takdirde, değişimlerin en güzelt, en mutlusu derhal 
meydana gelecektir. Gerçekten de büyük ulusumuzun bu 
ülkeden sağa/ocağı engin imkônlurın haddi hesabı yoktur. 
Ekicinin mül'künün teminat altına alınmasıyla aholi kalaba
lıklaşa"cak ve toprakla sanayiden alınan ürünler bollaşa
caktır. ( ... ) Bu devrimin sonucu tamamen Cumhuriyet'in 
yararına olacaktır; çünkü bu devrim, coğrafi konumu. hal
kı, ulusal deha ve çalışkanlığıylu, ondan meyvelerini en 
fazla devşirebilen güçlerin malı olacaktır.» (952) 

Nihayet, sömürgeci anlayışın bir şaheseri olan bu de
lil gösterme işi bitince, sıra hazırlanan saldırıya bahane 
teşkil edecek açık seçik durumların araştırılmasına gelir : 
«Bizim Mısır'ı istilômızda bir haksızlık olsaydı, bunun se
bebini (Osmanlı) Sarayının tutumunda bilmek gerekirdi. 
( ... ) Saray (Osmanlı idaresi) Direktuvar hükümetlnin, ln

uilizleriıı Micoııi ı•ı lirnnnındcı bir suvuş uunılırıiLi, karı;,ılı
ğında hiç bir ceza görmeden tarümar etmesine (Osmanlı 
Devletinin) seyirci kaldığından haberdar olmadığını mı san
maktadır? Suriye'deki yurttaşlarımıza Cezzar (Ahmet) Pa
şa'nın nasıl davrandığını ve onları nasıl haraca kestiğini 
bilmediğini ve Mısır beylerinin bizlere karşı takındığı küs
tahça tavırdan haberi olmadığını mı sanmaktadır? Saroy'
lo ilgili meşru şikôyetleriıniz orasında; son olarak geçen 
Frinıaire ı·•ı ayının 12'sinde, İzmir limanına demirlemiş, 
mola vermekte olan «La Brune» adlı savaş gemimizden bir 

19521 TEST A 1.. -HecutJil des trnilcs ... • 
ı•ı Mikoni olurı:ık okunması gtffclıtın liman olsa olsa Ege denizin

deki Mykonos adası liıııı:ını olııbilir. cç.N.l 

('*l frun::n.ı: Devrim taltviıııinin üı,;üncü uyı: .!l Kasını 20 Aralık. 

IÇ.N.l
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deniz sU'bayının bir Türk tarafından sokak ortasında gü
pegündüz öldürüldüğünü ve hem kadı'nın hem de molla
nın katili tutuklatmaya bile yanaşmadıklarını söylersek. sa
nırız başka bir şey eklemeğe lüzum kalmaz.» (953) 

işte Direktuvar'ın kullanmak zorunda olduğu bir sürü 
zorlama olay ve o her zamanki kendi uyruğundan olanları 
koruma bahanesi. Resmi dille ifade edilen şekli de şu : 
«( ... ) Mısır'da idareyi ele geçirmiş olan beylerin İngilizler
le en köklü ilişkiler kurdukları ve onların mutlak bağım
lılıkları altına girdikleri. bunun sonucu olarak da Fransız
lara karşı açıktan açığa düşmanlıklara, en korkunç gad
darlıklara giriştikleri, her Allahın günü onlara eziyet et
tikleri, onları soydukları ve öldürdükleri içindir ki, 

«Cumhuriyet düşmanlarının, •kötü oyunlar çevirdikleri 
ve bulundukları her yerde onların peşlerini bırakmamak 
boynuna borç olduğu içindir ki, 

(Direktuvar) bundan sonra şu kararı almıştır.( ... )» (954) 
Bundan sonra alınan karar, savaş ilônıdır. 
Artık sözü Mısır'a doğru yola düzülen Fransız birlik

lerinin başkomutanı General Bonaparte'a vermek gerekir: 
«Askerler, dünya uygarlığı ve ticareti üzerinde sayısız 

etkil-er bırakacak olan bir sefere girişeceksiniz. 
«Birlikte yaşayacak olduğumuz bu halklar, Hazreti 

Muhammed'in dinindendir. inançlarının ilk şartı şudur: Al
lah birdir ve Muhammed onun peygamberidir. Buna karşı 
çıkmayınız. Yahudilere, ltalyanlara nasıl davranmışsanız, 
onlara da öylece davranın.» (955) 

Ve daha Mısır'o ayak basar basmaz, uygarlık adına 

(953) TEST A L. «Recueil des traites ... •

(954) 12 nisan 1798 günlü Direktuvar kararı, bk. TESTA L. 

•Recueil des traites ... •

(055l Guııurul Bıınııpıutu'ııı :!.U lııı:t.inuı 170U Luı•ihli dı:ıııı:ci, bk. 

TESTA L. -Rucueil des traites ... • 
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faaliyet haşlar : «Esirgeyen ve boığışlayan Allah'ın adıyla; 
Allah birdir, oğlu yoktur, hükmünü ortaksız sürer. 

«Hürriyet ilkeleri üzerinde kurulmuş Fransız Cumhuri
yeti ve Fransız ordularının başkomutanı büyük Bonaparte 
tarafından (duyurulur). 

«Bütün Mısır halkına bildiririz ki, bu ülkeyi yöneten 
beyler, uzun zamandır küçültücü ve aşağılayıcı tavırlarıy
la Fransız ulusunu •bunaltmakta; bu ulustan olan tüccar
lara haksızlığın ve hakaretin her türlüsünü reva görmek
tedir. 

«Siz, kadılar, şeyhler, imamlar ve ülkenin eşrafı : hal
ka, Fransızların da gerçek Müslümanlar olduğunu söyleyi
niz. (Deyiniz ki) büyük Roma şehrine gidip Hıristiyanlorı 
daima Müslümanlarla savaşa kışkırtan Papa'nın tahtını 
yerle bir etmeleri bunun delilidir. 

«( ... ) Ne mutlu, evet ne mutlu o Mısırlılara ki, tezel
den bizimle birleşeceklerdir. Onlcırın bahtları açılacak ve 
mertebeleri yükselecektir. Evlerinde oturup savaşan iki ta
raftan ne birine ne ötekine sahip ,çıkmayanlara da ne mut
lu! Onlar bizi daha yakından tanıdıklarında bize koşmak
tan ve bize kucak açmaktan bir cm geri durmayacaklardır. 
Ama veyi, veyi onlara ki Meml0klularla birleşecekler ve 
bize karşı savaşırken on1ara yardım edeceklerdir. işte on
lar icin hiç bir kurtuluş yolu yaktur, hepsinin izi yeryüzün
den silinecektir. 

«Madde 1 - Fransız ordusunun geçeceği yoldan üç 
fersah uzakta bulunan bütün 'köyler itaat ettiklerini ve be
yazlı, mavili, kırmızılı Fransız bayrağını direğe -;ektiklerini 
başkomutana bildirmek üzere görevli haberciler yollaya
caklardır. 

«Madde 2 - Fransız ordusuna karşı silôha sarılan 
bütün köyler yakılacaktır. 

«Madde 5 - Şeyhlere. kadılara, imomlara bulunduk-
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lan yerde görevlerine devam etmeleri: bütün halka ise 
sessizce evlerinde kalmaları emredilmiş�ir. Camilerde, her 
zaman olduğu üzere ibadete devam edilı'3cek ve oenel ola• 
rak bütün Mısırlılar Allah'tan Memlüklu idaresinin yıkılma
sını ııiyaz edeceklerdir. Yüksek sesle �öyle dua edecek· 
lerdir : 'Büyük Allahım, sen Fransız ordusunun şerefini ko· 
ru: Memlükluların üzerinden lônetini eksik etme ve Mısır 

halkının bahtını acık kıl.» (956) 

Ama herkesin bildiği, Napolyon'un, tarih kitaplarına 

gecen veciz, gerçekten de pek kısa olan şu söylevidir. Ge· 
neral 21 temmuz 1798 günü Ehramlar Savaşı sırasında, 
eliyle ehramları göstererek: «Askerler!» der «-kırk asrın 

gözleri bizim üzerimize dtkilmiş!» (957) 
Savaş kazanılıp duruma tamamen hakim olununca, 

Kahire'de genel tmrargôh kurulur ve B,>naparte, Reşit'de 
bulunan General Menou'ya şunları yoza·: «Türkler en sert 
davranışı görmedikçe yola gelmiyorlar. <ahire sokakların
da her gün beş altısının boynunu vurduruyorum. Daha biz 
buraya varmadan, dehşet saçtığımız yJlunda etrafa ya• 
yılan şayiayı silip a�mak için şimdiye kadar onların suyun
dan gitmek zorunda kaldık. Bu gün artık aksine, bu aha
liyi, itaate yanaştıracak biçimde bir hare,ket tarzını benim
semek gerekiyor ve bu insanlar için itaat etmek, kork· 

mak, yılmak demektir.» (958) Oysa aynı zamanda «Direk
tuvar, Yasama Meclisine Fransız birliklerinin Mısır'a girdi
ğini haber verme cabası içindedir. Fr�nmz ulusu, Osmanlı 
Sarayı'nın bizzat kendisi ve bu şanlı ama bahtsız ülkenin 

19561 General Bonaparte'ın lskendeıiye gcınel karargahında ı:ı 
lını.irun 1798 tarihli demeci, bk. TE�TA 1.. «Hecueil des 
traites ... • 

(9571 Bk. TEST A L. •Recueil des traites ..... 

19581 General Bonaparte'ın Kıe.hire genel karargahından General 
Menou'yıı yazdığı 31 temmuz 1708 tarihli mektup, bk. TES
T A L. -Recueil des traites ... • 
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ezilmiş halkları. sonunda öçlerini alacak kahramanlara ka
vuşmuştur.» (959) 

Fakat işler sarpa sarmaya başlar; lngilizler duruma 
müdahale eder ve onların Akdeniz'deki varlığı ayrıca, Os
manlılar üzerinde de baskı yaratır Bab-ı Ali (Osmanlı hü
kümeti) nihayet ilk şaşkınlığından kurtulup harekete geç
meye karar verir. Bonoparte, oyununu iki cephe üzerin
den yürütmek, hem Bab-ı Ali'yle bir uzlaşma yolu aramak, 
hem de Mısır'daki her türlü direnm�3 hareketini kırmak zo
rundadır. Onun için de bir yandan lstanbul'daki Fransız 
elçisine : «Saroy'a kendileriyle dost olmak istediğimizi izah 
edecek ( ... ); tutuklanan bütün Fransızların salıverilmesini 
mutlaka ve ômirane bir tarzda isteı(eceksiniz. Aksi takdir
de bu (tutuma) bir savaş ilônı gözüyle bakılacaktır.» (960) 
diye yazar. öte yandan da şöyle çağrılarda bulunur : 

«Ulular, ulema, vaizler! Kendi idareleriyle bize düş
man olduklarını beyan edenlere hem bu dünyada, hem öte
ki dünyada kaçacak yer olmadığını anlatın. Bütün tıarekô
tımı. kaderin yönettiğini göremeyecek kadar kör biri ola
bilir mi? Bu koca evrende her şey1in. •kaderin hükümranlı
ğına boyun eğdiğinden şüpheye düşece,k kadar imandan 
yoksun biri bulunabilir mi? 

«Benim lslômiyetin düşmanlarını hôk ile ye,ksan edip 
hacları devirdikten sonra, Batının bağrından gelip üstüme 
yüklenen görevi yorine getireceğimin,. to kölübolôcları be
ri yazılmış olduğunu ahaliye anlatın. 

«Mübarek Kur'an'da, yirmiden fazla süre'de, bugün 

(9591 Direktuvar Hükümetinln Eskiler Meclisi'ne ve Beşyüzler 
Meclisi'ne 16 eylül 1798'do gönderdiği mesaj, bk. TESTA 
L. �Recueil des traites ... •

(9601 General Bonaparte'ın yurttaş Beauchamp'a ı ı aralık 1798 
tarihinde Kahire genel karargahından gönderdiği t.alimat, 
blc. TEST A L. «Recueil des traites ... • 
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olanların bildirildiğini, olacak olanların da aynı şekilde 
ocıklanmış olduğunu cemaate gösterin. 

«içinizden her birinin yüreğinden gecen en gizli duy
guların bile hesabını sorobllirim; cünıkü hiç 1klmseye açma
mış bile olsanız (içinizdeki) her şeyi bilirim. Nitekim bir 
gün gelecek, benım Tanrının buyruğuyla hare-ket ettiğimi 
ve insanoğlunun bütün çobal,arının booo karşı aciz kaldı
ğını bütün dünya görecektir. Ne mutlu on4ara ki, benim 
yanımda yer alan ilk kişiler olacaklardır.» (961) 

Bu yeni peygamber. öte yandan kendini Doğudaki ha
yatın gereklerine uydurmaktan da geri kalmaz : «(Kahire 
genel karargôhından Darfur emr�ne 30 haziran 1799 günlü 
mektup) 

«Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla, 
«Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun resulüdür. 
«Mektubunuzu aldım ve mealini kavradım. 
«Kervan geldiğinde, düşmanlarımızı cezalandırmak ve 

mahvetmek üzere Surlye'de olduğumdan, (burada) yoktum. 
On altı yaşından büyük, gü�ü kuvveti yerinde iki bin si
yahi kölenin heps1ni şahsım adına satın alacağım.» (962) 

Bu arada durum Akdenlz'de olduğu kadar Avrupa'da 
da hızla bozulur ve Dir�ktuvar, Osmanlı imparatorluğu üze
rindeki nüfuzundan bir şey 'kaybetmeden, Fransız ordusu
nu yurda geri döndürmenin yollarını arar. Bonoparte Bab-ı 
Ali'yle müzakereye girmeye çalışır: 

«Haşmetlü Saray'la Fransa Cumhuriyeti orasında, her 
lk·I Devletin de kötülüğüne (olara,k) mevcut bulunan sava
şa son verecek olan müzakereleri başlatmok amacıyla, 
Zat-ı şahanelerinize (vezir-i ôzam kastediliyor) ( ... ). yaz
maktan şeref duyarım. 

(961) General Bonaparte'ın Kahire halkına. 21 aralık 1798 günlü
demeci, bk, TESTA L. •Recueil des traites ... •

(962) Bk. TESTA L. •Recueil des traites ... •
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«( ... ) Ordum, güçlü, disiplinde kusursuz ve denizdeki 
kum kadar kalabalık da olsalar, (d'iğer) orduları yenme
sine elverecek her şeyle donotılırnş durumdadır; çölün dört 
bir yanında topların namlularını havaya diktiği kaleler ve 
müstahkem mevkiler yükselmekt,edir. Demektir ki hic bir 
şeyden korkmuyorum ve burada beni yenecek güç yoktur. 
Ama insanlığa, gerç8kçi siyasete, müttefiklerimizin en es
kisi olduğu ık.adaır en yürekten olanına karşı, bugün tuttu
ğum yolu (tutmak) boynumun borcudur. 

«Hoşmetlü Saray, ordulorıyl<ı asla elde edemeyeceği 
şeyi müzakereler yoluyla sağlayaıbilir; Mısır'ın istilôsını ta
sarlayacaklarında bütün orduları yeneceğim ama bono 
yopılocok her türlü görüşme teşebbüsünü de uzlaşmaya 
acık bir tozda cevaplandıracağım. 

«Mısır'ı (geri) istediğiniz rivcıyet ediliyor, (oysa) Fran
so'nın niyeti onu hiç bir zaman sizden olmak olmamıştır ki. 

<ıParis'teki elcinize tam yetki veriniz ve (gene) tam 
yeıtkili sizin niyetlerinizi (bild:irmeıkle) görevli birini Mısır'a 
gönderiniz. 1,ki, saatlik 'konuşup tıörüşme sonunda her şey 
yoluna girecektir; lslôm imparatorluğunu, sahici düşman
larına karşı ona omuz vererek, yen4den ayakları üzerine 
oturtmanın ve düşmanların, doha önce ne yazık ki ada
makıllı becerdikleri kalleşçe oyunlarını bozmanın tek ça
resi budur.» (963) 

Ama beş gün · sonra Bonoparte, halefi general Kle
ber'e: «Hayatımda (girdiğim) işlerin ve (katlandığım) zah
metlerin mükôfatını. gelecek ,kuşakların (ho•kkımdaki) ka
nootınckı görmeye alışık okı:n ben, Mısır'ı kederlerin en bü
yüğüyle terkedıiyorum. Bono _düşman filolarının arasından 
geçip Avrupo'ya dönmeye km-ar verdirten- tek şey, yurdu-

(9631 General Bona.parte'ın Kahire'den Osmanlı sadrazamına yaz
dığı 17 ağustos 1798 günlü mektup, bk, TESTA L. «Recueil 

des tra.ites ... • 
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mun çıkarı. şerefim, itaat duygum ve şu 9ünlerde orada 
(yurdumda) yaşonmakta olan olağanüstü olJyfardır.» (964) 
diye yazarak. alelacele Mısır'dan ayrılır. 

Oysa gerçek, Kleber'in kaleminde banbaşka bir şe
kilde dile gelme,ktedir : 

«Direktuvor üyesi yurttaşlar, başkomuıon Bonoporte. 
daha önce 'kimseye haber vermeksizin Fronsa'yo hareket 
etmiştir. Bono ayın 7'sinde randevu verd@ Reşit'de sa
dece (bıraktığı) yazıları buld'um. 

«( ... ) Direktuvar üyesi yurttaşlar, kuvvetlerimizin Mı
sır'a gittiği zamanki durumunu bilirsiniz ve <afanızda can
landırabilirsiniz; bugün bu güç yarıya inmiş durumdadır. 
( ... ) Birliklerimiz yarı cıpıa,k durumdadır ve bu giyecek yok
luğu, alemin diline düşmekten çok, dizanteri ve trahomun, 
bu ülkede devamlı olarak hüküm süren bu hastalıkların en 
faal sebeplerinden biri oluşuyla can sıkıcıd•r. 

«( ... ) Doğrusunu isterseniz. General B,moparte hare
lwlirıcJun örı(.e, orduyu lıurmurıi yiydiıilınus yoluıı<Ju emir 
vermişti; ama diğer birçokları gibi bu da l:ıfta kaldı! 

«General Bonaparte eldeki olağanüstü bütün kaynak
ları buraya geldiğimiz ilk oylar içinde tüketti. O zaman 
savaş salması olarak ülkenin verebileceği ne kadar vergi 
varsa hepsini toplattı. (Öyle ki} bugün böy,e bir yola baş 
vurmak, dışımızdan düşmanlarla sarılı ole uğumuz böyle 
bir durumda, bir de daha ilk fırsatta (patlc k verecek) bir 
ayaklanmayı (kendi elimizle) hazırlamak dernek olacaktır. 
Bonaparte yola cıkark'en, kasayı tomta·kır bıraktı; ne bir 
kuruş para, ne de başka bir şey. Tersine, geride on iki mil
yon tutan bir de takıntı bıraktı; bu meblôğ bugünkü şartlar 
altında· bir yıllı·k gelirimizden fazlodır. Yalnız ordunun hü-

(964) General Bonaparte'ın 22 ağustos 1799 .günü İskenderiye'de
· general Kleber'e bıraktığı talimat, bk. TESTA L. «Recueil

des traites .... 
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tününe takılan borç miktarı dört milyona ulaşmış durum
dadır.» (965) 

işte, muhteşem askeri hareketlerin perde gerisi. Bu 
arada Konsül seçilmiş olan Bonaparte, Mısır'daki birlik
lerden manevi desteğini eksik etmez : 

«Askerler, Cumhuriyet Konsüllerinin aklı çoğu zaman 
Doğu Ordusuyla meşguldür 

«Fransa, fetihlerinizin ülke ticaretinin ve dünya uy
garlığının ihyası üzerindeki bütün etkisini bilmekte, tak
dir etmektedir. 

«Bütün Avrupa sizden medet ummaktadır. 
«Aklım hep sizdedir. 
«Savaşın tesadüflerinin sizi soktuğu bazı durumlarda, 

daima, Rivoli'nin Abukir'in askerleri olunuz; (o zaman) si
zi kimse yenemez.» (966) 

Bazen bu destek, manevi olmaktan biraz daha uzak
tır: 

ııBakan yurttaş, Cumhuriyet KonsüllE ri, Mısır'a gide
cek bir oyuncu topluluğunu bir araya ge :irme işiyle ora
lı ksız meşgul olmanızı size bildirmekle beni görevlendir
miştir. Birkaç do dansöz bulunursa iyi oltu. Size, ulaştır
ma araçlarını Bahriye bakanı sağloyacakt r.» (967) 

Ama artık söz •konusu olan, kabohati Osmanlı impa
ratorluğunun üzerine yükleyip ondan. müm <Ün olan en faz
lasını sızdırarak bir barış yapmaktır. Şimdi de lngilizler, 

(9651 General Kleber'in Kahire'den Direktuvar Hükümetine gön

derdiği 26 eylül 1799 tarihli rapor, bk. TESTA L. «Recueil 

des traites ... • 

hl66l Birinci Konsül Bonaparte'ın 2 aralık 179� günü Paris'te 

Dogu Oı·dusu'na verdiği söylev, bk. TESTA L. «Recueil des 

traites ... • 
(9671 Bfrinci Konsül Bonapaıte'ın içişleri bakanına Paris'ten 15 

kasım 1799 tarihli mektubu, bk. TESTA L. «Recueil des 

traites ... • 
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Osmanlı Devleti'n1n hamisi kesilmişlerdir. «Fransızların 
Mısır'ı boşaltmasını istememiz·in tek gerekçesi Osmanlı 
imparatorluğunun bütünlüğünün teminatı oluşumuzdur.». 
(968) 

24 ocak 1800 tarihinde El - Ariş'te yapılan ilk sözleş
mede şu maddeler yer oJır : 

«Fransız ordusu silôhlorı, eşyaları ve bütün mevcu
duyla lskenderiye. Reşit ve Abukir'e çekilecek; buralardan 
hem kend'i gemJleri hem de, gereği halinde Haşmetlü Sa
ray'ın (Osmanlı Devleti'nin) sağlayacağı gemilerle Fran
sa'ya naklolunocaıktır. 

«Fransız ordusunun Mısır'ı boşaltabileceği üç ay bo
yunca ve gemilere bin�p dentze açıldıkları günden itibaren 
üc ay için, günlÜık geçimini sağlayacok maddelere ihtiyacı 
olduğu ·kobul edilmekle. orıdu mevcuduna yeter derecede 
buğday, et. pirine. arpa ve saman sağlanması uygun gö
rülmüştür. Ülkede ,kalındığı süre kadar. yolculuk için de· 
hu ikmal Fransız yetkililerinin o sırada tespit edecekleri 
duruma göre yapılacaktır. 

«Fronsız ordusu Mısır'ı boşaltmok için gireceği mas
rafların •karşılığı olorok, işbu antlaşmanın onaylanmasın
dan sonra ödenme sırası aşağıda maddeler halinde gös
teri1en meblağı alacaktır: 

«15'inci günde 500 kese 
30 » )) 100 » 

40 > » 300 l) 

50 » » 300 » 

60 » » 300 )) 

70 » » 300 » 

80 > » 300 » 

(968) Komodor Sidney Smith'in general Kleb-er'e Dimyat'tan yaz
dığı 26 ekim 1799 tarihli mektup, bk. TESTA L. •Recueil

des traites ... •
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Ve nihayet 90'ıncı günde her biri 500 kuruşluk (*) 500 
kese (teslim edilecektir).» (969) 

_ Demek ki. boyuna ödeyen ve ödemeye devam edecek 
olan Türkiye'dir. 

«Osmanlı hükümeti savaş masrafları için tazminat ta
lep etmektedir. 

«Bu haddini bilmezliğe olsa olsa bir çeşit vekôrını ko
ruma kaygısı gözüyle bakılabilir. 

«Bir yüzyıla yakın bir zamandır Türk imparatorluğu 
karşısındakini barışa kendi zorlamak alış,kanlığını kaybet
ti ve adeta onu düşmanlarından satın olma. gibi bir huy 
edindi. Bu bir yüz yıl içinde onun, kendine yapılan kötülük
lerin, edilen hakaretlerin bedelini ödemediği bir dönemi 
bulup zikretmek güç olurdu. 

«Eğer Cumhuriyet (Fransa) hükümeti Türk imparator
luğundan tazminat talep etmezse, ona karşı tevazu. hatta 
ôlicenoplık göstermiş olacaktır. 

«Doğu'ya yerleşmiş olan Frcmsızlar için, EI-Ariş an
laşmasında hükme bağlanan ta.zminatlara gelince, bun
larla ilgili özel şartın yenilenmesi bir zarurettir. 

«Yalnız, bu özel şartın ön arılaşmaya mı, yoksa nihai 
anlaşmaya mı sokulacağına karar vermek gerekir. 

«Bunu bir ön anlaşma metnine koymak, belki de da
ha vekôrlıca bir tutum olurdu.» (970) 

Durum hakkındôki bu gerçe,kçi rapor Tolleyrand imza
sını taşır. Barış için ön görüşmeler bir yıl sonra imzalanan 
sözleşmeyle sona, erecek ve Fransa tazm4natlar konusun
da hoşnutluk verici bir vaat aldıktan başka. ticari bağışık
lıklarını da koruyacak hatta pekiştirecektir : 

(9691 Bk. TESTA L. «Recueil des traites ... • 
(970) •Dış İlişkiler Bakanının Birinci Kons·dl Bcoaparte'a 8 ağus

tos 1800 tarihli raporu» zikreden, TESTA L. 0Recuell des
traites ... •

(*) ı kuruş = 40 para: ıw akçe (Ç.NJ 
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«Şimdiki savaştan önce Fransa1ylr Osmanlı Sarayı 
orasında mevcut bulunan bütün anlaşmalar yenilenmiştir. 
Bu yenilenmenin sonucu olarak Fransa Cumhuriyeti Haş
metlü Osmanlı padişahının bütün ülke� inde, eskiden ya
rarlandığı bütün ticari ve deniz seyrü� eferiyle ilgili hak
lardan ve ilerde kendisine en fazla müs Jadeye mazhar ül
kelere sağlanacak bütün ha·klardon yarcırlanocaktır.» (971) 

işte bütün veçheleriyle tipik bir sönıürge savaşı örne
ği. Belki sadece, burjuva ideolojisinin k Jbuğundan çıkma
sının üstünden pek fazla bir zaman gec madiği için metin
ler daha yapmacıksız ve oyun henüz gi !li kapaklı eleği 1. 

111 -· EMPERYALİST VAPILARIN 

VERiNE OTURMASI 

A - İdeolojik Yapılar 

Mısır savaşı ve 1806 - 1812 Osmanlı Rus savaşı Na
polyon çağının siyasal sonuçlarını ortay:-1 çıkarır. Ama ide
olojik ve ekonomik sonuçlar çok daha önemli oldu. 

Azınlık «burjuvaziler», Fransız burjuvazisinin kazandı
ğı zaferin etkisi ·altında kalmaya başladılar. Bir sermaye 
birikimini sağlamak ve yeniden yatırım:, sokmak için ar
tık - değere tomamıyle sahip olmak gerektiği; bununsa. 
bürokrasi gibi her şe·yi gaspeden asala'< bir sınıf yerinde 
durdukça mümkün olamayacağı besbelli{di. Demek ki. bur
juvazinin yükselmooi bürokrasinin tost yesinden geçiyor
du. ama daha yukarıda gösterrneğe ca ıştığımız sebepler
den ötürü. imparatorluğun bütünü içindo böyle bir alaşağı 
edişin üstesinden gelecek bir burjuvazi baskısı asla orta
ya çıkamadı. Etnik ve dini setlerle kend aralarında da bö-
----------

llflll ıı ı.ılıiııı 111111 turilıli Öıı ı\ııllu:;ıım ııu:d, 1, Jılc Tl!:STA I.. 
•Hecueil des tnıites ... •
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lünmüş olan azınlık burjuvozilerine gelince, onlar da bir 
oraya gelip bir devrim yapacak ,güçte değillerdi; gerçi bu 
konuda az hayaller de kurulmadı değil. Büyü:k Katerina 
r�usya'nın canı gönülden deste,klediği Birnns imparator
luğunu yeniden kurma tasavvuru do bu türden bir hayaldi. 
Toptan bir devrim mümkün olmcıyınca. bu azınlık burjuva• 
zilerinin her biri, ayrı ayrı kendi devrimleriııi yapmaya kal
kıştılar. Burjuva ideallerinin yamttığı ulusu! özlemler göz 
c.nüne alınınca, bu da çok olağandı. İlk harekete geçen
ler. Önceden «ulusal bir nüve» ye sahip, İmparatorluğun
belli bir bölgesinde mutlak bir çoğunluk teşkil ede,1 azın
lıklar oldu : 1804 yılında Sırplar, 1821 yılında Yunanlılar,
1856 yılında Romenler ve 1913 yılında da Arnavutlar. Böy
le bir nüveye sahip olamayan Ermeniler ise hareket için
çci< geç kaldılar; buna kalkıştıklarında da uyanan Türk mil
liyetçiliğiyle çutışıp yenilgiye uğradılar. Keııdi ilkeleri için
de kalıplaşan ve böylece Türk unsurunun evrim iınkônlo
rını da kendi ipoteği altına alan Türk - Müslüman merkezi
bürokrasiye gelince. İmparatorluğun bu sürekli dağılışına
seyirci kalıyordu ve kaynaklordoki kanama,ın ardı arkası
gelmiyordu.

• B - Serbest Rekabet İlkeleri

ve Yunan Devrimi 

Ama bu evrim, her ne kadar iç çelişkilerin bir sonucu 
da olsa. yabancıların müdahalesi olnmksızın gerçekleşe
mezdi. Avrupa'nın ldeolojik katkısı bir yaııa, bu sürece 
yardımcı olmakta belli gerekçeleri vardı. Serbest rekabetin 
ve o çağdaki Doğu Ticareli'nin öncü güçleri ·:arafındon ser
gilenen bu gerçekler işte şunlardır: «Avrupalı tüccarın, yer
li tüccarın nefretini uyandıracak sırf kendine has imtiyazla· 
rı vardı; ama Avrupalı tüccarlar da yerli halka tanınan hak
lardan hiç yararlanamıyordu; toprak edinemiyor, herhangi 
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bir işe talip olamıyordu; öyleyse onu ülkeye bağlayan hiç 
bir çıkurı yoktu; ayrıca da, geçimini sağladığı ticaretin ger
çekten yabancısıydı. ( ... ) Siyasetimizin bugünkü amacı tüc
carlarımızın çıkarı değil, ticaretimizin gelişmesidir. Tica
retimizin aracıları, memleketi tanıyan, dil bilen, ticari iliş
kileri ve görgüsü olan. büyük pazarları bir bir gezip gör
müş, mümkünse ikmalini doğrudan doğruya lngiltere'den 
yapan kişiler olmalı. ( ... ) lngiliz uyruıkları için küçük liman
larda gemilerine yüklenecek mal aramaya gitmek ya do 

· yüklerini kıyılar boyunca giderek oraya buraya dağıtmak
kôrlı olmayabilir; öyle ki kıyı ya do kervan ticareti denen
şey, tamamen Rumların işi olmalı ( ... ) Küçük boydaki Rum
gemileri ( ... ) bizim mamul mollorımızı ve sömürge ürünle
rimizi ülkedeki çeşitli ürünlerle değiştirirler; bizim pazarı
mız için gerekli malları ambarlara taşırlar. geri kalanı da
isteğe göre dağıtırlar. Becerfklmkle-riyle, çalışkanlıklarıyla,
kendi aralarında-ki rekabetle masraflar düşer, ticaretimiz
teşvik görüp rahatlık kazanır.

Türkiyo'yle ticaretinin bütün geleceği fiilen şu iki nok
ta üzerine dayanır: ticaretin Doğu Kumpanyası'nın önü
ne diktiği engellerden; Yunaniston'ın da Türk egemenli
ğinden kurtarılması.» (972)

Sanayi kopitalizminıin ticaret kapitalizmine üstün gel
mesiyle birlikte, Doğu ticaretinin eski yapıları ölür, Doğu
Kumpanyası lağvedilir ve lngiliz kapitalisti lzmir'de tüccar
olmo1ktnnsa. Mcınchester'de sanayici olmayı tercih eder.
Ôyleysı:t emtia ticareti gibi ikinci dereceden işleri yapaca·k
birilerini butmok gerekiir : işte, azınlı•k yerli burjuvazileri,
Batı kapttalizminin hizmetinde komprador devletler halin
de güçlertdirme ihtiyacı buradan doğar.

(on> URQUHART I>. •'-a Tunıuie. ses ressources. son organisati
un munidpnlc, son comıııcrcu• (Tiirklye, Muddl Kuyıuı.klurı, 
idari Örgüllenmesl, Tican,til Paris 1836. 
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Öte yandan Osmanlı imparatorluğu halkının mamul 
madde tüketimini engelleyen düşü�. hayat düzeyi de o çağ
daki polemik yazarlarını tedirgin ıeder: «Doğuluların aca
yip ve toplum hayotıno hayli aykırı ôdetleri. uygarlıklarının 
gerilemiş hali ve aşırı kanaotkôrlııkları yüzünden, Avrupa 
sanayii ve tarımının ürünü olan malların ancak çok kü
çük bir miktarına ihtiyaç duydukhm düşünülürse, Avrupa 
Türkiye'sini teşkil eden eyaletler lı-tıristiyan prenslerin eli
ne geçtiğinde. buralarla yapacağımız ticaretin bugün ay
nı eyaletlerle yaptığımız ticarete oranla daha fazla kôr ge
tireceğinden kimsenin şüphesi olmayacaktır. Şu besbelli
dir ki. bir ulus ne kadar az uygarlaşmışsa o kadar az tü
ketir.» (973) Yalnız bu alanda başka endişeler de vardır: 
((Bir de bu verimli ülkelerin yeni hükümdarlarının, her tür
den imalôthane ve fabrikanın kurulmasına bir an önce lin
kôn sağlayacakları ve bu zengin ülke sanayileşince, bugün 
bizim ondan alıp Fransa'da işlec:Hkten sonra on katına ge
ne ona sattığımız hammoddelerle dokumaları ayrıca tüke
tim için gerekli diğer malları kendi imal edeceğine göre, 
bizi. hem bu ülkeye mal ihraç edip hem de oradan mal it
hal ederek yaptığımız ticaretten mahrum bırakacakları söy
lenemez mi? ( ... )» (974) işte Doğuyla Batı orasındaki iş 
bölümü teorisi bu düşüncelerden yola çıkılarak geliştirilir. 
Bu teori bunlardan Hkinin hamm<Jdde ve erzak, ikincinin-

. se mamul madde sağiayıcısı olmasına dayanır. 
«Türkler mümıkün olan en düşük fiyatla mal almak is

terler: ( ... ) bunun icin Türkiye'deki mal mülk sahipleri git
gide artan bir mamul modde ithalôtından hiç bir korkuya 
,kapılmazlar._ Bundan sadece imalôthanelerin ortadan kal-

(0731 P ARiS J.J. •Considerations sur la erise acLuelle dans l'em� 
pim Ottoman• !Osmanlı İmparatorluğu�d� Günümüzde 
HUkiim Siiren Buhran o�orino Gözlemleri Paris 1821. 
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kabileceği ve buralarda kullanılan eme� gucu ve sermaye
nin tarım alanında kullanılabileceği sorıucu değil. köylüle
rin makul fiyatlarla birinci dereceden rnruri malları satın 
alabilecekleri sonucu da çıkar. İmalôtlıanelerdeki işin bı
rakılıp köylülerin hasatlarının. ürünlerirıin daha verimli kı
lınması ve tüketim maddelerinin arttırılrıası satın alma gü
cünü de arttırır: Bu. Türklerin kafasınja hem zenginliğe 
ve kişisel mutluluğa. hem de ulusal refuha yönelen ikili bir 
.sonuç yaratır.» (975) 

Batı emperyalizminin gerçek çıkar'arının açığa vurul
duğu bu satırlar. genellikle Helen ruhu ıun Türk barbarlığı 
'karşısında dirilişini işleyen ciltler dolusu bir edebi külliyat 
içinde eritilir. En basit polemik yazarından tutun da. Vic
tor Hugo ve Lord Byron'dan başlayarak, romantizmin bir 
çok ağababası bu külliyatın içindedir. Son tahlilde. öbür 
Balkan devletleri gibi Yunanistan da. okonomik bağımsız
lığını büyük Batılı güçlerin ipoteği altı ıo sokarak siyasal 
bağımsızlığını kazanmayı kabul eder. Bu durum. sözü edi
len ülkeler.in ta günµmüze kadar uzanan evrimine köklü 
bir biçimde damgasını vurur. 

C - İlkelerin Uygulanması : 
1838 Ticaret Antlaşması 

Yunanistan'ın 1830'da bağımsızlığın kazanmasıyla, em
peryalizm Doğunun fethinde önemli -bir adım atmış olur. 
Güdülen hedef ise ilk adımlarını atar sanayileşme için 
birinci derecede önemlidir. lngiltere'ni'ı Napolyon'un Av
rupa'yı yrkıp geçiren savaşlarının şekil verdiği ilerleyişi. 

·,a15 yılından sonra bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştı. Bu
ilerleyiş. gecikmiş sanayileşme çabalcırını korumak iste
yen kıta devletlerini Britanya• imparatorluğu mallarına kar-

(975) URQUHART D. «La Turquie, ses -ressources ... •
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şı gümrük duvarlorı kurmaya zorluyordu. On dokuzuncu 
yüzyılın ilk kırk yılında Avrupa'da gümrüı� vergileri genel 
olarak yüksekti (976) ve 1819'don 1835 yılına kadar varan 
dönemde İngiltere'nin dış ticaretinde durgunluk başgös
termeye boşlamıştı (977). Bu durum ülkenin genç sanayli
ni ağır zararlara uğratabilirdi; onun için d1:ırhal tedbir alın
dı. lngiltere de kendini gümrük duvarlarını '{Ükseltmek ama 
asıl mallarını sürebileceği pazarım aramcık zorunda his
setti. O ondaki muhtemel pazarlar ise Ortcıdoğu ve Uzok
doğu'ydu. Böylece lngiltere'nin Avrupa pazarı olduğu gibi 
kalırken Doğu Akdeniz ve Çin p<lzarı, Britanya sanayiine 
gelişme imkônları verece,k tarzda büyür {fl78). «İngiliz sa
nayicileri, kara derililerin, sarı derililerin ·ıe Müslümanla
rın sırtından yaşamo·k zorundadır.» (979) 

Böylece, ekonomiık diıktosını kabul et:irmek amacıyla 
Osmanlı lmpa_ratorluğu üstünde baskı kurna, Britanya im
paratorluğu dış siyasetinin belli boşlı amaç arından biri ha
line gelir. Bu siyasal amaç «bilimsel» delillerle de pekişti
rilir: «Eğer İngiltere, ülkenin (Türkiye'nir) zevkine göre 
mal imal etseydi, mallarını daha ıdolambaç:ıız yollardan ve 

. düşük ulaşım masraflarıyla Türk pazarlarıııa getirtebilsey-

-(976) PURYEAR V.J. «lnternational economics :ı.nd diplomacy in 
the Near East. A study of British commercial policy in the 
Levant C1834-1853l» IYakın Doğu'da Uluslararası Ekono
mi ve Diplomasi, Doğu Akdenize Büyük Brltanya İmpara
torluğunun Ticaret Siyaseti Üzerine Bir çalışma 11834 -
18531 l Londra 1935. 

(9771 PORTER G.R. •Progress of the Nation» (Ulusun İlerleyişi!, 
bk. PURYEAR V.J. •Ir:ıternational econonics and diplo-

(978) 

(979) 

macy ... • 
CLAPHAM J.H. «An economic history of Modern Britain• 
(Çağdaş Britanya'nın Ekonomik Tarihi}, bh:. PURYEAR 
V.J. «International economics and diplomacy ... » 
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di, eğer Tür:k hükümeti ülke içinde ulaşım masraflarını 
azaltmak ve sıkıntısı en cok duyulan gıda maddelerinin 
ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yolları · onarmakta, ol
mazsa yeni yol yapmakta okıllıca caba gösterseydi, lngil
tere Türk·iye'nin bütün iaşesin� sağlayabilirdi ve Türkiye, 
nüfusu şlmdtkinin bir çeyreği kadar daha da çoğalmış ol
sa ihtiyacını temin edebilirdi. ( ... ) Bunu yapmak, en soylu 
davranışa ve en insancıl diplomatik ilişkilere acık bir gö
revdir; etkimizi en sebatlı biçimde göstermemizi gerekti
recek ölçüde, çıkarlarımızı ilgilendiren bir görevdir.» (980) 

Daha yüzyılın başlarında, Napolyon tarafından Fran
sız - Türk barış antlaşmasını imzalamak icin lstonbul'a 
gönderilen Moreşal Sebastiani, lngiliz büyükelcisi Lord 
Elgin'in Baıb-ı Ali üzerindeki nüfuzu hakkında bize bilgi 
verir. Fransızlarla lngilizler ve Fransızlarla Ruslar orasın
daki husumetten korkuya 1kapılon ve kime yaslanacağını 
bilemeyip kendi içinde bölünen Osmanlı idaresi artık ne 
yol tutacağını şaşırmıştı (981). Bu durum, Avrupa dengesi 
Osmanlı imparatorluğunu büyük güçlerin elinde bir dama 
taşı haline getirdiği ölçüde daha da a!)ırlaşır. Kavalalı Meh
met Ali Paşo'nın Mısır'da sağlodı!)ı üstünlük, mevcut du
rumun kullanılması için bulunmaz bir fırsattı. Tarihte ilk 
defo bir Osmanlı paşası fillen bağımsız hale geliyor, üs
telik padişahlık tahtını tehdit edtyordu. 1833 yılında Kova
lalı Mehmet Ali Paşa'nın orduları Kütahyo'ya kadar ilerle
yip doğrudan doğruya lstonbul'u tehdit eder oluAca, Rus
lar koruyucu kesilip Osmanlı imparatorluğuyla bir dost
luk (1) antlaşması imzalar. Bu antlaşma. Rusya Batılı güç
lerle savaşa tutuştuğu takdirde lstanbul ve Çanakkale Bo
ğazlarının bu güçlere •kapatılacağı hükmünü taşımaktadır. 

j980) URQlJHAHT D. «La Turquie, ses r�ssources., ... 
rnsı ı 1802 yılındaki islanbul'daki .görevi hakkım.la. Sebastiani'nin 
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Yani Rusya, Osmanlı imparatorluğunun tümünü istila et
me hakkını, hem de onu:ıla yaptığı bir antlaşmayla sade
ce kendine ayırmış olur. Zaten daha önce Rusları Edirne 
önlerine kador getiren savaşın sonunda 1829 yılında im
zalanan ve Rusya'ya ticari üstünlükler sağlayan antlaşma
dan da tedirgin bir durumda bulunan lngiltere, hômlliğin 
elinden kaçtığını görür. Böylece 1833'1e 1838 yılları orası 
Osmanlı imparatorluğu üstünde bitmez tükenmez bir bas
kı, büyük güçler arasındaysa bir sürtüşme dönemi olur. 
Ateşli bir Rus düşmanı olan İngiliz büyükelçisi Ponsonby, 
istanbul'da bey gibi hüküm sürmektedir. Türkiye'de gezi
de bulunan muhafazakôr İngiliz �ıazetecisi Churchill. ls
tan!:.ul civarındaki bir av sırasınıd�l bir Türk çocuğunu ya
ralayıp hapse atılınca, Ponsonby sadece gazetecinin der
hol salıverilmesini değil, ibret olsun diye bütün sorumlu
lamı cezalandırılmasını da ister. Bu yapılmadığı takdirde, 
hiç mübalôğasız lngiliz donan_masını lstanbul önlerine ge
tireceği tehdidinde bulunur ve mesele ancak Osmanlı hü
kümeti içişleri bakanının (dahiliye nazırının) istifasıyla ka
panır. 

Öte yandan. 1833 yılında Suriye, Adana ve Girit vali
likleriyle yetinerek hareketini yarıda kesmek zorunda ka
lan Kavalalı Mehmet Ali Paşa gene kıpırdanmaya başlar; 
Avrupalılara verilen bağışı•klıkların yarattığı sonuçları gö
rüµ kendi ldoresindoıki bölgelerde bir devlet tekeli, daha 
doğrusu satın almada bir öncelik hakkı kurmaya çalışır. \ 
1834 yılı temmuzunda Paşa, nazari planda ticareti kendi
ne ayırarak Suriye limanlarından ham ipek ihracının ya
saklanmasını emreder. Bir yıl gEıleceık tepkileri be,kledik
ten sonra tasarısını yürütmeye koyulur. 1835 yılı kasımın
da, ipeği tekel fiyatları üzerinden öncelikle alması için 
adamlarından birini Beynıt'a yollar. 27 kasım 1835 günü, 
lngiliz büyükelçisi Hariciye nazırından, bu müdahale em
rini Padişah'ın verip vermediğini sorar. Büyükelci. Bab-ı 
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Ali'den Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın tuttuğu 
yolu onaylamadığını bildirmesini ister. 26 aralık günü 
«onaysızlık» fermanı Mehmet Ali Pa �a·ya iletilmek üzere 
-kime olsa beğenirsiniz- büyükelç:i Ponsonby'ye veri
lir. lrıgilizler kadar Mısırlılardan da mrkan Bab-ı Ali, ih
tiyatlı bir dille «Osmanlı lmparatorll ğunun lngilizlerin ti
caretle uğraştıkları bir bölgesinde, eğer (hukuki ve ekono
mik) bazı yeniliklere gidilmişse. bu 1eğişikliklerin askıya
alınması gerektiği» ni (982) beyan e<ler.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, müdtlhalelerini askıya al
mayı hemen kabul eder ama bu ka ·ar lngilizleri hücum
dan vazgeçirtmez. Bir yandan siyasal baskılarını sürdü
rürken öte yandan da doğrudan doğruya ekonomik soru
nu ortaya koyarlar. 1740 kapitülasyonlarıyla Türkler güm
rük vergilerini carı fiyatlar üzerinden değil de, sözleşmeler
le tespit edilmiş fiyatlar üzerinden a' ınayı kabul etmişler
di. Bu sözleşmeler. her on dört yılda tir yenilenecekti. Böy
lece bu on dört yıl içindeki fiyat artıı;ları Avrupalıların işi
ne yarıyordu. üstelik, İngilizler 1830 yıllarında süresi do
lan son sözleşmeyi yenilemekte hiç de acele etmiyorlar
dı. İngiliz hükümeti, ancak siyasal c urum kendilerine el
verişli göründüğü bir sırada H. L. Bu wer adlı bir özel gö
revliyi, durumu incelemek üzere bu işin peşine koştu. «Bul
wer, durumu ayarlamaktd1ki beceri'klliği bir yana, Türki
ye'nin şu anda yabancılara. mahalli sanayiin yok olması 
anlamına gelen çok geniş bir imtiyazlar dizisini sağlamak 
amacını güden ·bir anlaşmayı imzala11asının özel bir du
rum ya da kişinin yaratacağı belli bir an meselesi oldu
ğunu ve de 1838 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hırs
larının nüksetmesiyle Mısır'da çevrilen işlerden tamamen 

ıuu:d PlJHYE-AH v:J, •lnternatioual cı.;c,ııulnit.::; uııd diploıııacy .... 
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bağımsız sayılamayacak daha elverişli şartların ortaya 
çıktığını çok iyi kavramıştı.» (983) 

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Hind yoluyla irtibatı kura
bilmek için tam yüz yıldır hayalini kurdukları Mısır'ın iş
galini onu kullanaroık gerçekleştirmeık isteyen Fransızlar. 
tarafından öne sürülmüştü. Himayeci eğilimleri yüzünden 
ve asıl felce uğramış Osmanlı Devleti'nin yeni bir güçle 
aşılanmasını istefoediklerinden, Mısır 1ıalisini padişahlık 
tahtı üstünde görmekten yana olmaycın lngilizlerin bile, 
sırf son anda Osmanlı İmparatorluğunun hamisi gözüke
bilmek amacıyla, Kavalalı'nın öne sürülmesinde çıkarı var-
dı. Bu yüzden Fransız siyaseti bir dere,;eye kadar onların 
işine geliyordu ve öbür yandan Fransızlar da, lngiltere'nin 
Osmanlı İmparatorluğu zararına elde ettiği imkônlardan 
yararlanabilme•k için her şeye göz yumuyordu. Rusya'ya 
gelince, o da Mezopotamya üzerinden Hind yoluna inebil
mek için 1833 anlaşmasının Boğazlarda olduğu kadar Kaf
kasya üzerinde de kendine verdiği ha•klmdan yararlanmak 
üzere bir savaş durumunun doğmasın' dört gözle bekli
yordu. Bunun içindir ki, «Ekonomi•k emrıeryalizmin kavran
masında hiç bir dönem. on dokuzuncu yüzyılın bu ilk ya-
rısı kadar karmaşık ve  öğretici sorunlarla dolu olamaz
dı.» (984) 

İngiltere, 1838 yılı başlarında bütün siyasal kozları el
de tutuyordu ve Ponsonby oyununu is·:ediği gibi oynaya
bilmekteydi: «Eğer Osmanlı Sarayı, · t3'klif ettiğim ticari 
şartları reddederse, İngiltere yalnız dil değil tutum da 
değiştirecek; ben de, Mehmet Ali'yi (Kllvalalı Mehmet Ali 
Paşa'yıt lstanbul üstüne yürütmenin, inniliz çıkarlarına uy-

ıoını PllRYEAR V .. J. -lnternalional economics and diplomacy ... • 
ve BULWEH. H.L. •Treaty of 1838• H838 Anllaşmasıl 
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gun olduğu anın gelip çattığı kanaatinde olacağım.» (985) 
Umduğu durum. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yeniden sal
dırıya geçmesiyle gerçekleşen Bulwer, tasarılarına uygun 
adamı inançlı bir serbest rekabetçi ve kayıtsız şartsız ln
giliz yanlısı biri olan yeni sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın 
şahsında bulmuştu. Mustafa Reşit Paşa. lngiliz büyükelçisi• 
nin yardımıyla sadrazamlık koltuğuna oturduktan sonra, 
görüşmeler onun gayreti ve Osmanlı bürokrasisinin can-ı 
gönülden desteğiyle hızla yürütüldü ve Balta Limanı Ant
laşması diye bilinen ticaret antlaşması 17 ağustos 1838 gü
nü imzalandı. Ponsonby'ye. Palmerston'a gönderdiği ya
zıda «( ... ) daha fazlasını isteıneğe hakkımız olmayacak ka
dar mükemmel vo önceden ümit ettiklerimizin çok fevkırı
de ( ... )» (986) dedirtebilecek bir antlaşma! 

Antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardır:: 
«Madde 2 - Majeste lnoiltere kraliçesinin uyrukları 
veyı1 onların adamları Osmanlı ülkesinin her yerinde 
(ic ·Jcaret veya ihraç amacıyla olsun) ülkenin ürünle
rinden veya mamulôtından olan bütün maddeleri. hiç 
bir istisnası olmaksızın satın olabilecektir. Saltanat 
makamı, tarım ürünleri veya herhangi bir diğer mad
de üzerindeki tekelleri. ayrıca herhangi bir maddenin 
satın alınması veya satın alındığında bir yerden diğer 
bir yere nakli için mahalli yöneticilerden alınması ge
reken ruhsatları kaldırmayı resmen yükümlenir. ln
giltore kraliçesinin uyru.klarındon herhangi birinin 
mahalli yöneticilerden ruhsat almaya zorlanması. bu 
sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Saltanat makamı 

(085) Ponsonby'nin nı�ktubu, zikruden: PURYEAR .Jnternutio-

nal econonıics and diplomac:y ... •

(986) -as good as we have any right to desire and surpasses
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böyle bir davranıştan suçlu olan herhangi bir vezir 
veya memuru derhal cezalandıraca,k ve lngiltere uy
ruklarının uğradıkları her türlü zarar ve kaybı tazmin 
edecektir.» (987) 

Bu, her türlü teıkelin ve her türlü ihracat yasağının 
yürürlüktorı kulkrnm;ı dernek oluyordu. Bu nıaddeııiıı uygu
lanmasıyla Osmanlı Hüıkümeti artık, rayiç fiyatı üzerinden 
bedelini ödeyebilen yabııncı bir tüccar talepte bulunduğu 
takdirde kendi mernlekelinde yetişen tahılı bile önce ken
di almak hakkına sahip olamayacaktı (988). 

«Ek Madde 1 - Büyük Britanya ve lr!anda Birleşik 
Krallığında ve ona l>ağlı ülkelerde elde edilen her tiir
lü ürün veya rnamulôt ve lngiliz gemilerine yüklü, l,1-
gilizlere ait veya onlar tarafından başka bir ülkeden 
kara veya deniz tari'kiyle getirtilen her türlü mal, adı 
geçen emtianın bedeli üzerinden % 3'Iük bir ithalôt 
vergisi ve buna ek olarak % 2'1ik bir ek vergi öden
mek suretiyle. Osmanlı imparatorluğu topraklarının 
her yerine, hiç bir istisnası olmaksızın sokulabilecek
tir.» (!389) 

O güne kadar. yabancı tüccarlar ithal ettikleri malı 
lıtıparotorluğun büyük limanlarına kadar getiriyorlar ve %

3'Iük bir vergi ödüyorlardı. Malları bu limanlardan ülke 
içincle sntmak Ü7ero O�;monlı ııynrklıı kişiler olıyorlordı. 
Uuıılur Lılr viloyelleıı digorine gecliklerinde resim ödüyor
du. Bundan sonra ise % 2'Iik ek bir vergi ödemek şartıy
la. ulaşım1 Avrupalılar ya da onların adamları tarafından 
yupılan bu mallar. bütün imparatorluk topraklarında dola-

l0871 NORADOUNGHJAN •Rec:ucil dcs ac:lcs ... • 
(981ll PlJRYEAR V.J. •lntenıttticınal ec:ononıics aıu.l diplomacy ... • 
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nabilecekti. üstelik transit mallarla gemiler arasında ak
tarma yapılan mallar için ek vergi ÖC'enmeyecektir. 

«Madde 3 - Herhangi bir Türk ürünü veya mamu
lôtı, bir İngiliz tüccar veya or un adamı tarafından 
yine Türkiye'de satılmak üzere 3atın alınacak olursa, 
İngiliz tüccar veya onun adamı bu malların alınması, 
satılması veya herhangi bir ticari işleme tabi tutul
ması hallnde, aynı hallerde Müslümon veya reaya 

- olsun, ticare,tle uğraşan Türk uyruğundan en fazla
müsaadeye' mazhar sınıfın tabi olduğu resimleri öde-

yecektir. 
«Madde 4 - Türk ürünlerinde 1 veya mamullerinden. 
herhangi bir madde ihraç edilmek üzere satın alına
cak olursa, bu mal İngiliz tüccar veya adamı tarafın
dan ihraç edilmek üzere yol üzerinde herhangi bir 
vergi veya resme tabi tutulma (Sızın, bir limona gö
türüldüğünde bütün diğer iç ı·ergiler yerine değer 
üzerinden % 9 oranında sabit )ir vergi alınabilecek
tir. Bundan böyle ihracat sırasında, tesis edildiği ve 
şimdi de mevcut olduğu gibi, % 3 oranında bir vergi 
ödenecektir. Arua gemilerin yüı� lendiği limanlarda ih
racat amacıyla satın alınmış vn •işbu limanlara geti
rilişi sırasında iç vergisi öncedıın ödenmiş her mad
de için % 3'1ük ihracat vergisir in dışında ödeme ya
pılmayacaktır.» (990) 

Aynı şe,kilde % 9'1uk toptan biı vergi ödenmesi şar
tıyla ihraç maddelerinden alınan iç \ ergi de kaldırılmıştır; 
bu % 9'ı.ı ise uygulamada daima üre tici ödemektedir. 

Nihayet antlaşma, gerçek mohi ıeti hakkında şüphe
ye yer bırakma,yan bir paragrafla sor bulur. 

«Majeste lngiltere kraliçesinin hüıkümetlerinin, bu 

Coool NORADOUNGHIAN «Recueil des nctes ... •
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madde ve işbu antlaşmanın herhangi bir başka mad
desinde kullanılan terimlerin bm it ve hu,kuki anlam
larıyla belirtilenler dışında, fazl.aclan bir şart ileri sür
mek; ve esıki antlaşmalar ve bu antlaşmayla İngi
liz mallrmno ve İngiliz uyruklorır o soğlonon imtiyaz, 
lora el uzatılmadıkça, Osmanlı t ükümetinin kendi iç 
işleriyle ilgili haklarını kullanmasını· şu veya bu yolla 
engellemek gibi bir niyeti bulunmadığı her zaman için 
bilinmektedir.» (991) 

Tür-kiye'de sömürgeciliğin resmi metinlerle başlama
sının işareti olan bu antlaşma, yabancılar karşısında yal
nız yerli ürünleri değil Türk tüccarlarır ıı da açıkça kötü bir 
duruma sokar. Avusturya konsolosu C desa'ya yolladığı bir 
mektupta «Şimdi bir Belçikalı tücca · Tür-kiye'de satılan 
mallar için % 5 ödemektedir, oysa b r Türk tüccarı ihra
cat ve hatta imparatorluk içinde bir bölgeden diğe.-ine yap
tığı nakliye üzerinden % 12 vergi öder.» (992) diye yazar. 
Fransız büyükelçisi Roussin de gözlenılerini. «Osmonlı Sa
rayı şimdi kendisine kabul ettirilen bunca fedakôrlığa es
kiden dünyada razı olmazdı. Bazı mal ar üzerinden alınan 
vergiler on misli azalmış durumdadır. Bu, ticarette dört . 
başı mamur bir devrimdir» (993) sözleriyle dile getirir. Ka
tılmak isteyen herkese kesinlikle acıt: tutulan bu antlaş
mayı imzalamak için bütün Avrupa devletleri birbirleriyle 
yarışır. Bunların ilki, 25 'kasım 1838'd � Fransa olur .. 1839 
yıtıııcJu t lurışu lfüliğl ve Suıduııyu Kru lığı; HMO yılıııdu 1:,
veç, Norveç, ispanya, Hollanda, Prm ya, Alman Gümrük 
Birliği; 1841 yılında Danimarka, To_sc,ma Büyük Dukalığı 
ve Belçika antlaşmayı imzalar. Hepsi de kendi çdpında 
yağmaya katılmak ister (994). 

l99t.l NORADOUNGHIAN «Recueil dı:ıs a:::tes ... � 
W,rıı PURYEAR V.J. «lnternational eccmonıics and diploınacy ... . 
ınu:ıı l'lJRYEAR V.J. •lnternational economics and diplomacy ... • 
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Serbest rekabet ilkelerini daha kendisi kabul etme
den (995) Türkiye'ye sokmayı başarmış olan lngiltere'ye 
gelince, Osmanlı imparatorluğunun bütünlüğünü savunma
da üstüne kimse yoktur. Palmerston 1849 yılında Avam Ka
marasında, lngiltere'nin Osmanlı lmparatorluğu'yla oldu
ğu kadar başka hiç bir ülkeyle o kadar liberal ticari iliş
kide bulunmadığını itiraf eder. Lord John Russell, Türki
ye'nin bağımsızlığı tehlikeye düşerse lngiliz dış ticaret den
gesinin alt üst olacağını belirtir (996). lngiltere'nin Türki· 
ye'ye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 1827'de 2.5 milyon 
dolar tutarken, 1845'de 11 milyon dolara fırlar (997). Do
ğu licarollndekl <iıırumıın sonııçlmı iso doğrııc.lun do9rıı
ya Asya kıtasının öteki ucunda ortaya çıkar. Osmanlı ida
resinin lağvettiği tekeller arasında afyon tekeli de vardır; 
lngilizlerin Çin'e sattığı bu afyon, iki yıl içinde Afyon Sa· 
vaşı'nı çı1<llroca-k ve bu savaş Cin İmparatorluğunun eko
nomik olarak sömürgeleşmesinde ilk adımı belirleyecek
tir. 

Buray,ı kadar Bizans toplumunun. sonra da Osmanlı 
toplumunun evrimini hep Avrupa toplumunun aynı sıra
lardaki gelişimiyle karşılaştırarak çizmeye çalıştık. Bu ev
rim, on dokuzuncu yüzyıl başlarından günümüze kadar sü· 
ren bir durumla, yani Batı emperyalizminin Türkiye üze
rindeki egumenliğiyle sonuçlandı. Demek ki şimdi de, ge
riye, bu eyemenliğin çeşitli safhalarını ve Türk toplumu
nun dış baskılar altındaki tepkilerini gözden geçirmek ka
lıyor. Güni"•müzdeki durumu kavrayabilmek için bunlar da 
gerekli um urlardır. ikinci ve üçüncü ciltlerde azgelişmişlik 
sürecindek' Türkiye'nin bu dönemlerini ele alacağız. 

Birinci cildin sonu 
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1. Dflnya Savn,ı'na

Strranos Yernslmos l942'dc istanhul'cfa doğdu. Aynı 
krnttc 1966 yılında Güzel Sanallar Akademisinin Mi
marlık hölilınllnU bitirerek Frarısn'ya yllksek öttrc
nlminl t:rnrnmlamaya ı:r,lttl. O tarihten hC'tl F'r:msn·
da ynşıyor. -tM:gellşmlş!II� surecinde Tllrktye, kita
bı Pa rls Ünlvnsltcslnclc veril mis olan doktora l1'7.l
nln geliştirilmiş htçlmldlr. Daha sonra çalışmaları
nı Milli M!lcadcle tarihi konusunda sürdürdü ve bu 
konuda «T0rk-Sovyet İllşkllerh kitabını Türkiye' -
de yayınladı. Son çalışmaları Osmanlı İmparafor
ltığunu ziyaret etmiş gezginler üzerinedir. İbn Bat
tuta, Thı'-venot, Tavernler, Chatdln, Toıırncfort gi
bi seyyahların gezi metinlerinin açıklamalı bRSkı
!:ırını yapmıştır. Son on yılda çeşitli dergi ve ki

taplarıfa Tflrkiye .ha�,kında yazmış oldtığı_� yaıı:ılıtı·; 
ynyınrvtınlıı:rp yakında derlenip yayınlanneakt.ır. Ste
rnnos Yeraslmos halen f'arıs VIII Üniversitesinin 
Şehfrclllk bölümünde öğretim üyesidir. 



Stefanos Verasimos 

Azc;ELIŞiv11$I,IK 

S()REC'İNl)E ·r()R KİYE 

Kitap 2 

Türkçesi , Babür KUZ UCU 



TANZIMAT'l.AN 

J. DÜNYA SAVAŞI1'JA



9 
Ekonomik Sömürgeleşnıe Dönemi 

Serbest Mübadeleden İflasa 

Tarihte •Sark Mesôlesf .. olarak ün yapan sorun. 18:JO 
lnrda diplomatik çevrelerde olduğu kadar, Avrupa ve Os· 
manlı kamuoyundn da şekillenmeye başlar. Bu sorun. bir 
yandan Avrupa'da knpitalist üretim biçimi. sinai devrimi 
nln tamamlanmasıyla, lnglltere'den başlayarak erginlik 
çağına ulaşırken, öte yandan Osmanlı lmpnrntorluğundn 
mevcut güçler arasındaki çelişki ve çatışmnlann berrak. 
laşıp egemen bir üretim biçimine doğru evrimleşmPyi hir 
türlü sağlnyamamasır:ıın sonucu olarak ortnyn çıkar. Bun
dan önceki bölümlerdn bu sürecin sebcplPrini göz önünn 
sermeye çalıştık OJı:ıylann akışı İngiliz sanayiinin yeni 
pazarlara ihtiyaç duyduğu bir noktaya vannc-a. Osmanlı 
tmparntorluğu'nun Avrupn'yla daha farklı bir mr>.hiyette 
karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdı ve mevcut güçler p;öz 
önüne alındığında bu karşı karşıya. gelişin sonucunu keıı· 
tirrnek için falcı olmaya ihtiyaç ycktu. Öyleyse Şark Mc· 
selesi vanlmak istenen hedef kadA.r harekat. alanının ya
kınlığı yüzünden de, kapitalizmin ve onun en yüksek nşa· 
ması olan emperyalizmin kapitalist olmayan ülkeleri etki
si altınA. alma sürecinin en keskin safhalanndan biri ola
rak belirir. 

Bu bölümde benzerlerine emsal gösterilebilecek bir 
kesinlikle gelişen. bu etki altına alma sürecini izlemeye ça-
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hşacağız. 1838 yılında kurulan serbest mübade;o düzeni 
1854 yılında ilk defa borçlanma. ihtiyacını doğunır; birbi
rini kovalayan borçlanmalar 1875 yılında iflasla sonuç
lanır, bunu da 1881 yılında imparatorluğun haciz ve ipotek 
altına alınması takip eder. Bütün bu süreç 1020 yılında oı,. 
manh lmpnratorluğunun kesin tasfiyesiyle sonuçlanır. Amıı 
bu safha.lan bir bir gözden geçirmeden önce ondoknzuncu 
yüzyılın ilk yansının ortnlanna rastlayan bu dönemde Os
manlı İmparatorluğundaki mevcut sosyal güçlere bir kere. 
daha göz atmanın faydalı olacağı kanısındayız 

1 - FeodaUeıin Evrimi 

19. YÜZYIL BAŞLARINDA
TOPLUMSAL SIN1HAR

Toprağın hep başlıca. üretim aracı olarak kaldığı bu 
ülkede, güçlüler de bu toprağı t•linde bulundumnlardır. 
Ama ondokuzuncu yüz yıl başlarının niteliğini hir önceki 
yüzyılda ortaya çıkan feodal tasarruf biçiminin dönüşüme 
uğraması çizer. 1808 yılında general Sebastianl. Napolyon 
Bonaparte'a. gönderdiği resmi yazıda şöyle der : -Asya 
Türkiyesi büyük çapta ha.klanriı veraset yoluyla elde P.tmiş 
beyler tarafından idare edilmektedir. Snmyın tayin ettiği 
paşala.nn bu bölgelerin ancak çok küçük bir kısmı i!zeıin
de denetim haklan vardır. Hemen h<>men bütün AnRdohı 
üç güçlü kişinin hükümranlığı altındadır ve bunlar bu üs
tünlüğü hükümranlığın babadan oğula geçmesi sayesinde 
sağlamışlardır. 

Bu güçlü aileler şunlardır 
-Knraosmanoğlu ailesi, Çapanoğlu ailesi ve Tayyar

Paşa ailesi. 
•Karaosmanoğlu küçük Asya'nın büyük bir kısmının,

Karamanlı adıyla tanınan bölgesinin ff\slında Karamanlı 
bölgesinden çok Ege bölgesi olmak gerekir) hakimidir . 

• çapanoğlu İznik ve Sinop yöresiyle eski Pontus Kral
lığına ait toprakların bir kısmını idarı>'.li altında. bulundur-
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maktadır. Ankara'ya kadar uza.nan bölge de · onun tasar· 
rufundadır ve Amasya'yı merkez edinmiştir. 

«Tayyar Paşa ise eski Pontus krallığının çok bi.i:,•ük 
bir kısmını idaresi altında bulundurur ve topraklan Kaf. 
kasya'ya kadar uzanır. Bu bölgenin merkezi ise Trabzon' 
dur.• 1 

Bu mektubun yazıldığı 1808 yılı Sened-i lttifak'ın:ı im· 
zalandığı yani feodallerin güçleıinin donığuna eriştiği 
yıldır. O dönemde Anadolu'dan geçmekte olan gezginler 
her yerde bunların varlığına tanık olurlar. Garda.ne, İznik' 
ten Ankara'ya. giderken •otuz köyü içine alan ve başında 
Bula-bnn-kade (Balaban · kadı?> adlı biri bulunan güzel 
bir vadidenn:ı geçer. Buranın idaresi bu zata. babasından 
kalmıştır ve bu vadide oturan köylüler pamuk tanmı yap
makta.dır. Bu da büyük çiftliklerde pazar ekonomisinin 
yerleştiğini gösterir. 

Toprakta. küçük tasarruf sahipleriyle büyük tasarruf 
sahipleri arasında. çok kere bir hiyerarşi teşekkül etmiş
tir. -Çiftlik• lerin işletmecisi durumunda olan •ağa. Jnr 
merkezi idare ta.rafından tanınan fiili yönetim gücüne sa
hip Ayanlann otoritesi altında bulunurlar. Bunun yanı sıra. 
bir başka kategori, yani «dere beyleri-, •ağa · ay'an - merke
zi idare hiyerarşisi• ile olduğu J:a.da.r sistemin kendisiyle 
de bütünleşememiş; müzminleşmiş itaatsizlik olgusunun, 
sistemin ana çatısı dışında kalan özel bir durumu olarak 
gözükür. Şu da bellidir ki bu fiili durumla.nn hiç bir zaman 

1 General Sebastlanl'nln 12 Temmuz 1808'de Napolyon Bona
parte'a gönderdiği hilgl ya1:1s1. Zikreden: TESTA L. �Rccuell 
des Tralt�s de la porte Ottomane avec Ies Pulssanccs Etran
g�res Depuls 1536• (Osmanlı Sarayının 1536 Yılından İtiba
ren Yabancı Güçlerle Yaptıfı Antlaşmalar Derlemesi) Fa
ris, 1 ı cilt, 1865 ve sonrakiler. 

2 Bkz: Cilt Is. 410. 
3 GARDANE P. A. «Journaı d'un voyage dans la Turqule 

d'Asle et la Perse falt en 1807 et 1808 (1807 ve 1808 Yıllanr

da Anadolu'yla iran'a Yaı>ılan Bir Gezinin Günlfltü) Parls 
1809. 
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tam bir tanımı yapılamamıştır ve o Rırada mevcut yapı
lar hakkında pek az bir bilgi sahibi olan gnginlrrin çiz· 
diğl tasvirlerin de bu konuda edindiğimiz hilgilf'ri dnha 
fazla gün ışığına çıkarmaya. faydalan dokunmamaktadır. 
Meseli\ Dupre 1807 yılında lzmit'tcm geçerken bu şehre 
ait gözlemlerini şöyle anlatır : «Şehirde oturan paşa ye
rinde yoktu. O civarda. ayaklanını7 olan bir derebeyini hns

tırmak üzere yola koyulmuştu. Bu dcrebeyinin arinmları 
bizzat İzmit'ln yakınlanna kadar inip bn1.1 evleri atnşc veı·
mlşlerdl. .. 4 Birkaç kilometre daha ötede ise: -Humlnrın. 
Ermenilerin ve Türklerin oturduğu çok önemli bir knı:;abn 
olan Karamürsel, asıl CeniRlik'te yani eski lznik'tr ilrnnı"t 
eden Hacı Osman adlı dcrebeyinin egPm<'nlit(incle, lıir 
müsellim (vergi mültezimi! tnmfından yönctilmekt.cclir .. :; 
Anknra'ya doğnı yoluna devam ederken geçliği Tnmklı'rla 
-şekli olarak Kütahya paşalığına bağlı bir deı·rhf'yi yiinr
ticidir.• 6 Nihayet «Tokat yolu üzerinde Hacı Hamza Ça.
pr.noğlu'nn bağlı olan ve bir dcn•b!'yi tarafından idarı•
edilen küçük bir ka.sabadır.• 1 _ 

Çok sayıda küçük feodalin rnrlığına tanık ol�n bu p,t•ı. 
glnlcr bize aynı zamanda. özellikle İstanbul'u Iran sınırına 
bağlıyan yolu denetimi altında bulunduran Çapanoglu gibi 
büyük feodallerden de söz ederler. Çapanoğlu'nun emrin 
de kırk bin süvariRi ve ahınnda. bin atı "vardı. Yılda üç 
dört kere köyleri dolaşır ve hrr seferinde kişi başına. otuz 

4 DUPRE A. cVoyage en Perse Fatt dans les Annees 1807, 1808 
1809 en Travcrsant la Natolle et la J\lp;,;opotamie Dcpuls

Constantlnople jusqu·a l'extreınlte dıı Golfe PPrslquc 
et de la ı\ Irewan> (1807, 1808 ve 1809 ı·ıııarında İstanlıul'

dan 8a$1ayıp Anadolu ve Mrzopotamya'yı Geçcrek na«ra 
Körfezinin Sonuna, Oradan da İran'a Geçerek ı·apılan 
Gezi) Parıs 1819.

5 DUPRE A. •Voyage en Perse Falt ... > 
6 DUPRE A. cVoyage en Perse Falt ... > 
7 DUPRE A. cVoyage en Perse Falt ... > 
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lrnnış haraç toplardı�. Bunun yanı sıra ndamlan da ken
di hesaplarına köylülerden para sızdırmaktan geri durmaz
lardı. Moricr yol boyunca 0Çapanoğlu'nun askerlerinin 
şerri yüzünden, halkı evirıi barkını bırakıp dağlara kaçmış 
birçok bomboş• n köye rastlar. 

Oysa aradan otuz yıl geçtikten sonra artık bu gibi 
olaylardan söz erlilmez olur. Derebeyleri geçmişte kalmış
tır. Hamilton Trabzon'dan Gümüşhane'ye giderken •bir 
:7.Rmanlar derebeyi olan bir Türk a((asının, yani bağımsız 
hir mülk sahibinin fan inrlep,:>ndant country gentlPmnn> 
çiftliğine rastlar. nu ağanın ağaçlıklı bir tepenin üstünde 
göz Rlıcı bir Pvi ve vadide geniş topraklan vardır• ııı. Si
nop yakınlarında Sepetçiköy -Osman Paşa'ya ait olup ba
basının derebeylik zamanından kendine kalma- 11 bir 
çift.liktir. Zile Valisi Snit BPy hmaııın eski derehPyiydi vP. 

. Amasya'ya on iki saat tı7nklıktnki yirmibPş köylük bir böl
g<'nin merkı>zi ol1tn Hncıköy Sait Bey'in idarn bölgf'slne 
dnhil olup dostu Ahm<'l Ağa'nın dP.netimindPycfi. Ahmet 
Ağa bu durumuna karşılık. Sait Bey·e yılda beşyüz kuruş
lt,:< yi'ız kMe öclemeklı� yükümlüydü. Son olarak Hamil
ton'u Sandıklı'da nğırlayıp konuk eden Ali Paşa dnhn ön. 
ce bu bölgenin dercbeyiydi. sonra ela Saray tnrnfındnn 
aynı bölgenin valiliğine getiı;lmişti'�. 

O çağ gezginlerinin anlattıkları diğer birçok hikı'ıye
den çıkarclıklanmızla. sayısını da.ha da nrttırabileceğimiz 
bu örnekler ayan ve derebeylerinln öyle birdenbire yokol-

8 GARDANE P. A. «Journal d'un Voyage ... , 
9 MOTHF.H. J. •A Journey Through Persla, Armenla and Asla 

Mtnor to Constantlnople in the years 1808 and 1809• (]R08 
vı- 1!!09 Yıllannda fran. Ermcnlstan ve Kilçük Asya'dan 
İstanhul'a Gezi) London 1812. 

10 HAMILTON W. J. «Researchcs in Asla Mlnor. Pontus and 
Armenta, KOçük Aııyıı, Pontus ve Ennenlstan'da Ara-;tırma
lar, 2 cilt, London 1812 

11 HAMILTON W J. «Researches in Asla Mlno� ... , 
12 HMfiLTON W. J. «Research'?s in Asla Mlnor ... , 
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duklannı değil de, büyük mülk sahipleri haline geldikleri
ni gösterir. Dönüşüme uğrayan şey, bu kişilerin kendile
rine has feodal özelliklerdir. Bazılan Sa,ray'ın valileri ha. 
Jine gelip siyasal iktidarlannı korurlarken. diğerleri tersi
ne büyük mülk sahibi olma statülerini pekiştirirler. «Fol 
köyü (Giresun bölgesinde) yakınlannda bağımsız bir bü
yük mülk sahibi olan Mehmet Ağa'nın konağı önünden ge
çilir. Bu ağa çevredeki topraklann efendisidir Clord). Bu
ralardaki sahil şeridi boyunca. buna benzer daha birçok 
ağa, bey mevcuttur ve bunlann otoriteleri bir dercceyP. 
kadar o bölgede valiJik yapan paşalar tarafından da ta. 
nınmıştır.- 1

3 Yanı insanla insan arasındaki feodal ilişkiler 
büyük çiftliklere has himayeci ilişkilere dönüşmüştür. 

Hiyerarşinin alt kademelerinde bir zorluk çıkarmadan 
meydana gelen bu dönüşümün, siyasal i�tidann kolay ko
lay dizgin altına alınamayacak kadar gelişmiş olduğu do
rukta da gerçekleşmesi güç bazı sorunlar ortaya çıkardı. 
Kimi zaman bazı tertiplere girişmek gereği doğdu. Kara
osmanoğlu ailesinin başı olan Yakup Paşa 1837 yılında 
Hamilton'la karşılaştığında Aydın Valisidir. Ama Çapanoğ
lu'nun ayağını kaydırmak için galiba zör kullanmak gerek. 
miştir ve bu da o bölgeye vali tayin edilen bir başka de
rebeyinin ya.rdımıyln. gerçekleşebilmiştir. H Ba.şvurulan 
bu gibi çareler sonunda kadiri mutlak valiler çağını geri 
getirir. Çapanoğlu'nu yenen Valinin oğlu Osman Pa�a Kü
çük - Asya'nın en güçlü büyük mülk sahiplerinden biı•idlr. 
Üçyüz çiftliğe sahip olup rahat olarak bunların her birin
den yılda yirmibeş binle otuz bin kuruş arası gelir sağlar. 
Kendine ait bu özel çiftliklenn dışında valilik ettiği bölge
den her yıl topladığı vergiler başkente gönderdiği mebla
ğın dört katıdır. Aynca tütün tekelini de elinde bulundu
rur ve bu on yılda üçbuçuk milyon kuruş civannda bir 
gelir sağlar; bu meblağın sadece yarım milyonunu lstan-

13 HAMILTON W. J, «Researches in .Asta Mlnor ... , . 

14 HAMILTON W. J. tResearches in Asin Mlnor ... , 
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bul'a gönderir. Bu zatın ölümünden sonra o bölgenin mü
sellcmliği �ene aynı �ekilde oğluna verilmlştir.15 

Ama siyasal iktidarla mülkiyet arasında giderek bir 
ayrım meydana gelir. Valilerin yer değiştirmeleri galiba 
geçici olarak yönettikleri vilayetle çok kere hısım akra
balarının idaresinde kalan kendi özel mülkleri arasında 
bir farklılaşmaya yol açan belirleyici sebeplerden biridir. 
Balıkesir müteselliminin kardeşi Sındırgı'da bu müteselli· 
me ait olan bir çiftliğin ağasıdır111 ve aynı şekilde Er
.zurum'da valilik etmekte olan paşanın kardeşi Ankara ya. 
kınlarında ona ait olan bir çiftliği idare etmektedir.11 

il - Bürokrasinin Yeniden Doğuşu 

Bundan önceki bölümde feodallerin uğradığı dönüşü
mün sebeplerini gözönüne sermeye çalıştık. Merkezi bü· 
rokrasiye gelince, bu kategorinin sürekli olabilme niteliği 
ve A vnıpe. kapitalizminin etkisi .onun evrim şartlarını ya
rattı. Feodal alandaki artık ürünün dünya pazanna yöne· 
len emtia haline dönüşmesi, böylece bu alanın para do
Janımının içine girmesi, kırlarla şehir merkezlen arasında 
irtibatı 3reniden kurdu. Kırlardan ürünün pazara akışı mer· 
kezi iktidarın buna ters doğrultuda aynı yolu izleyerek kır
lara sızmasına ve buralarda duruma hakim olmasına im
kan verdi. Merkezi bürokrasinin tanm alanındaki sömü
rüden gitgide artak bir pay alması demek olan, duruma 
bu yeniden hakim oluş. merkezi iktidann yeniden ihyasıy
la gerçekleşirken; toprağa sahip sınıfın iktidarı da, gide
rek onu başkasına devredilemeyen tam mülkiyet haline 

15 HAMILTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... , 
16 HAMJLTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... � 
17 AINSWORTH W.F. «Travels and Researchcs in Asla Mlnor. 

Mesopotamıa. Chaldea and Armenıa 1839-40 (1839-1840 
Yıllannd:ı Küçlik A<ıya, Mezopotamya, Kaide l'e Ermenls•• 
ıan'da Gezi ve Araştınnalar), 2 cilt, London 1842. 
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dönüştürmek amacıyla, bizzat bu toprak üzerinde billur
laşmaktaydı. 

Geçimlerini her şeyden önce hükümdarlık haı.in<'sin
den, yani devlet tarafından gasp.edilen fazla üzerinden 
sağlayan kişilerden meydana gelen bürokrasinin vnrhğı 
bu kaynaklann sürekliliğine bağlıydı. Ticari faaliyetler ve
ya toprağın tasarrufu bu bürokmsinin üyeleri için iaşele
rinin temininde ancak fırsat düştükçe yanırlanılan yollnr
ch. Çünkü bunlar, ülkedeki kaynaklnnn doğrudan doğruya 
yağmasına oranla daha az V('rimliydi. Feodnllerin ortııya 
çıkışı, bu vesileye bağlı f'k gelir yollarını dnralt.ırken. hü
kümdarlık kasasındaki altının suyunu çekmesine de yol 
açıyordu. Bu durum ise bir ı.nmnn sonra bürokrnc;inin or
tadan kalkmnsı ve Osmanlı 1evlf'tinin ;öküntü}·e uğrama · 
sı demf'kti. Bürokrasinin böyle bir tchlik<'Ye kar$ı nınını 
dişine takarak na.<ııl savaştığını ve Avrupa kapitali7minin 
o günün şartlanne. uygun düşen desteği sayesinde bunu
nasıl bertaraf ettiğini dnlta önce de gördük. Emtia dolaşımı
nın artması hazineyi yenidPn güçlendirir ve tirnrctin yn
yılmnsı için gerekli ülke içi düzenin teminatı olan, üstc-lil<
Avrupa diplomasisi tnrnfındnn irili ufaklı bir çok froclal"
ornnla dahi\ kolay yoldan dPnetim altındn tuhılahilen hii
rokrnsi, kapitaliımln nesnel mtiUefiki haline gelir Ru bii -
rokrnsl için kApit.alizm bir kurtancı. kapltali7m için isr, bü· 
rokrnc:;i kPndisine doğru pazarlarının kapısını açan bir 
anahtardır 

· Bürokrasinin devlet hazinesi c-tnı.fınrla kümel<'nnırsi.
toprak mülkiyetinin giderek pekişmesi ve Avrupa kapita
lizminin girdiği büyük taarruz hım·keti, İmpnratorhıktaki 
iki rırı!\ zenginlik kaynağından yani hazineden ve t.oprnk
tan yararlanma imkanı olan kategorilPrd<'n haşlayarak, hir 
ticarı-t. burjuvn7isini oluşturma teşPbbüslcı·ini çabucak bn
şamaıh((a uğratır. 

Gf'rirle kala kala gayri mtislim unsur kalır. Bu unsHr 
tarihi evrimiyle Türk - Müshimnn unsurdan gitgide dnhn. 
faıla nynlır. 
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111 - Azınlıkların Rolü 

A - Genel Evrim 

lmpıırntorluğun kabataslak olarak bugünkü Türkiye 
toprn..klnnnA. tPkabül eden kısmının 1530 yılında.ki nüfusu 
Rltıhııçuk milyon civanndaydı ve bunun r;.. 8 kadarı Hıris. 
tlyandı1�. 1844 yılında ise aynı topraklar üzerinde ya.
şaynn insnn sayısı onnltı milyondu ve bu nüfus içinde llı
ristiyanlann oranı % B'den % 20'ye yükselmiştiH•_ Peki 
AmA., Anadolu'dnki Hıristlyan unsur bu iki tarih arnsıncfa 
ne gibi bir evrim geçirmiş olabilirdi? Bütün bu dönem için· 
de Hıristiyan reaya Müslümnn reayadan iki ek yükümlü
lü.kle ayrılır , yeniçeri ordusu için Hıristiyan çocukları ara· 
sından yapılıın devşirme ve gayrı müslimlerden alınan °Ciz_ 
ye. adlı kelle vergisi. ilkinin rJahn önce de gördüğümüz 
gibi bir çok kere yaran zaranndan fazla da olsa. gene de 
din değiştirme mecburiyetini içerdiğinden Hıristiyan nüfu
sun azalmasında payı oluyordu. Cizye'ye gelince gerçi Hı
ristiyan reaya için fazladan bir yük teşkil ediyordu ama 
işin haşmda, gayri müsllm ahalinin Müslüman reayadan 
daha farklı ekonomik durumda bulunduğunu düşünmemiz 
için hiç bir sebep yok. 

Şehirlerde zengin bir Hıristiyan, özellikle de Rum bur
juvazisine mstlamıştık. Bu hurjuvaziye mensup kişiler çoğu 

18 BARKAN Ö ı.. «I.es Rccenscmcnts de la populatlon et des 
terr,.s dans l'Emplre OUoman et les reglstres empı>riax des 
sı.a t i<:t i111es• (Osmanlı imparatorluJunda Niifucı n• Ara:ıl 
Sayımh n l"r ist:ı tl<ıt lklrrh·IP ilgili nrftc-r-1 lfii.k:1nllrrl, � İk
t iı;a t Fak!Htf'sl Mecmuası. rllt il, İstanbul 1940. 

19 •Almanach <le l'emplre ottoman pour !'anne 18-19 avf'c uıır 
st.:ı tlsllqııe, polltlque et. rellgieuı;r du gouverını:'rıt, de 1:ı 
pnptılatlmı f'lc.• (1Rt9 l'ılı. idar«-nln Sly�s:ıl \'f' nlnl, �llhıs 
,s. İ'<lalio;tlklniııl K:ıı>cıa:v:ın Osmanlı iınp:ıralorluıtıı ı\1-
mana�tl İı;Uıntıul 1849 ve URICJNI A •Lf'l.tres sıır la Tıır
qııl<'' Cl"ilrkly.- Hakkında M.-lrtuplar), P:ırls 1853. 



zaman Bizans aristokrasisiyle çağrışım yapan soyadları 
taşımakta ve en önemli mukataalan ihaleyle üsllcnocck 
maddi güce sahip bulunmakta.ydı. Ama siyasal sebepler 

. yüzünden bu sınıfın üyeleri arasında din değiştirip İsla
miyeti kabul etme eğilimi çok belirgindir. Bu yolla daha 
fazla gelişme imkA.nlan sağlanabilmektedir. Buna Htristl· 
yan ahalinin din değiştirmedikçe sivil VE: askeıi yönetici 
sınıf içinde yer almasıhın imkarsız olduğunu da eklemek 
gerekir. Böylece gayri müslimle'r özellikle Anadolu'da, ta. 
banını toprak rantının teşkil ettiği zenginliklerin asıl dola· 
nımının dışında kalırlar. 

İyice bellrlenmiş olan bu özel durumlar bir ya.na. bı
rakılırsa., Osmanlı İmparatorluğu uyruklarının bu iki ka
tegorisi arasında hele büyük çoğunluğu teşkil eden kır nü
fusuyla ilgili olarak, gözle görülür başkaca bir fark yok· 
tur. Öte yandan tarihte, onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda 
geçirilen büyük sarsıntılann bu kategorilerin biriyle diğe. 
rinl farklı biçimde etkilediğini sanmamızı gerektirecek bir 
belirtiye de rastlamayız. 

Ama onsekizinci yüzyıldan itibaren devşirme usulü· 
nün bırakılmasıyla mevcut durumu sağlayan unsurlardan 
biri altüst olur. imparatorluğun Türk unsuru imtiyaz.!ı ka• 
pıkulu sınıfına karşı hücuma geçerken, elde ettiği tflk şey 
onun Imtiyazlannı zayıflatmak olur. İslilm devleti orduyu 
kendi dindaşlanna ayınrdı. Çünkü fetihçi bir devlette or
du en önde gelen imtiyazlı sınıftı ve İslam devletinde feti
hin temelli bir yeri vardı. Osmanlı devletine gelince, ka
pıkulu sistemini yaratarak meseleye başka bir yön ver. 
mişti. Oysa Türk unsurun giriştiği saldırı. bu sistemi ha.
şansızlığa uğratırken, imparatorluk da artık fetihçi bir 
devlet olmaktan çıkmaktaydı. Sınırlann savunulması git: 
gide güçleştikçe askeri kişilerin özellikle de basit askerin 
durumu bir im�iyaz olmaktan çıkıp bir yük haline geliyor
du. Bundan böyle, önce «levendlerin. askere ahnmnc;ıyla, 
yeniçeriliğin ortadan ka.Idınlmasından sonra ise. düzenli 
askeri güçlerin yaratılmasıyla bu yük tamamiyle köyler-
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deki Müslüman daha doğrusu Türk nüfusun sırtına yük· 
lenir olmuştu. Çünkü Araptan, Arnavutları ve Kürtleri dü
zenli orduya katmak mümkün olamıyordu. 

B - Fener Aristokrasisi 

Bu durum nüfusun bütünü içinde Hıristiyan unsurun 
çoğalmasını ve bu unsurun nispi refahını kısmen açıklı· 
yabilir. Bu refahla ilgili olarak ondokuzuncu yüzyıl başla
rına ve hatta daha ijonralara kadar Müslüman reayayla 
Hıristiyan reaya arasında genel olarak bir hayat seviyesi 
farkını gösteren açık belirtilere rastlamamaktayız. Sade· 
ce özel ve belirli şartların etkisiyle ortaya çıkan kimi gu
ruplar vardır. Başkentte sarayın içine düştüğü bazı siya
sal ve diplomatik zorunluluklar Fener Rum aristokrasisini 
doğurur. Fenerliler, Hıristiyanlan gayri müslim olduklan 
için kamu işlevlerinin dışında tutan kuralın istisnasını teş. 
kil· ederler. Meselelerin çözümünde silahlar yetersiz kal· 
dıkça, diplomasi oyunlarından destek arama gerekliliği 
Osmanlı Sarayı ile Avrupa arasında gitgide sıklaşan iliş
kiler doğurur. Bu ilişkiler «Başt,?rcümanlık» m�vkiinin Ih
dasını zorunlu kılar. Öte yandan Tuna beyliklerinde* mey
dana gelen müzminleşmiş karışıklıklar bu beyliklerin ha· 
şına padişahın sadık bendeleri olup sarayın çıkarlarını 
mahalli çıkarların üstünde gözeten voyvodaların atanma
sını gerektirir. İşte bütün bu görevlere bir yolunu bulup 
Fenerliler sahip çıkarlar. Ama bu tecrit edilmiş, bürokra· 
sinin geri kalan kesimlerinden olduğu kadar, voyvodaları 
sık sık değiştirmek suretiyle beyliklerde bir kişinin ya da 
bir ailenin uzun süre yönetimi elinde bulundurması sonu
cu meydana. gelebilecek muhtemel kökleşmelerden de ti
tiz bir şekilde uzak tutulan böyle bir aristokrasi evrime uğ
ra.yamazdı. Fener aristokrasisi bu niteliğiyle, bağımsız bir 

• Eflak ve Boğdan beylikleri, Osmanlı tarih yazarları ve res

mi belgeleri hu iki yerden cmemlek-"t.eym diye söz.:-ı mekte

dlrler. (Ç.N.)
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Yunan devletinin oluşmasından sonra. Osmanlı biirokrıı· 
sisinin bu milliyetçi uyanışa karşı duyduğu tepki yuzun. 
den ve bu olaydan sonra kendilf'ri de batıya açılmnk ih· 
tlyacını duyan Osmanlı bürokratlarınin artık ıiracılnm ih
tiyaç duymayacak hale gelmesi sonucu ortadan kalktı. Fe
nerlilerin büyük servetlerinden geride kalan artıklar yavaş 
yavaş lstanbul'un tefeci kapitalist zümresine kaydı. 

C - Ermeni Sarraflar 

Hemen hemen tamamı Ermenilerden mC'ydana gc!Pn 
bu tefeci mali gurup başlangıçta, onycdinci yüzyıldan iti
baren imparatorluk bünyesindeki llıristiyan kitlenin için· 
den çıkan ikinci bir kategoriyi oluşturur. Bu kategorinin 
ortaya çıkış sebepleriyle, süreci birincisi kadar aydınlık 
değildir. Sadece onyedinci yü7yılda Şah Abhas'ın şahsın. 
da somutlaşan lra.n bürokrasisinin. kamu· işlerinin ve bu 
işlerden sağlanan imknnların dışında. tutulan dolayısıyla. 
da hazinenin yağmasına oranla daha güç ynllnrdan kar 
elde etme rizikosunu göğüslemek ı.ı ,runcla. nlan bu n7.ın· 
lıktıın bir tüccarlar sınıfı ynratmrık yolunda ynrarlanmak 
ve bunlar aranlığıyla devlet gC'lirlerirıi artıı ·ak istediği
ni biliyoruz. Onyedinci ve onsekizinci yüz� · ·ırda Ermr'nİ
ler Doğu ticaretinde, Fransız yetkililerini kaygı�-,.. rtüc;ürc
cek ve onları kendilerine karşı harekete gcçfrnır•yc zorla· 
yncak ölçüde önemli bir yer tutarlar. Osmanlı İmparator. 
luğu tabii ki bu faaliyet.terin alanı içinde buhınmnktarhr. 
Avrupalılann tepkisi ve üretim alanında olduğu. kı:ıdnr, ula· 
şım alanında. da gitgide çoğalan üstünlükleri, Ermenilerin 
faaliyetlerini -yavaş yavaş daha. ı:ız rizikolu olan mali alan
la. sınırlamış olsa gerı>ktir. Bu mali işlemkr de giderek en 
verimli oldukları alana, yani genellikle devlet hazinesiyle 
bürokratların binat kendilerine borç verme alanına kaydı. 
Böylece, bürokrasi tarafından sağılacak bir inek olarak 
yaratılmış olsa bile, aynı zamanda ondan teşvik gören bu 
sınıf. durumu kendi lehine çevirerek bürokratların sürekli 
alacaklısı haline geldi. 
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Taşradaki iltlzan'ılann ihale bedelinin ödenmesi veya 
önemli mevkilerin •parayla satın alınması» derhal sağlan
ması gerekf'n önemli meblağlara ihtiyaç gösterir. Ancak 
tefecilikle veya dış ticaret yoluyla biriktirilen mali serma
ye böyle bir talebe cevap verebilecek güçtedir. Şu iltiza
mı edinmek veya bu vilayetin valiliğini •satın almak• için 
hazineye yatırılması veya İstanbul'da yüksek mevki sahibi 
bürokratlara yedirilmesi gereken parayı paşalarla ve mül
tezimlere borç olarak veren -sarraflar», ·topraktan elde 
edilen artık ürünün dolanım alanının resmen dışında kal
malanna rağmen gerçekte bu artık ürünün büyük bir kıs
mına sahip olurlar. Böylece bunlar, çevrilen politik dolap
ların iplerini perde gerisinden ellerinde tutmayı becerirler. 
-Sarraflrır tefor:_i_liği bir de paşalann iş takipçiliği veya ve
kilharçhğıyla birleştirirler. Vezirlerin, vezir-1 azamın, sivil
ve askeri bütün devlet ricalinin böyle birer vekilharçlan 
vardır. Bu "zevata" ait para işlerinin girdisiyle çıktısıyla 
bunlar u�raşırlar. İhtiyaçlan olduğunda onlara. borç para 
verirler, bütün ev harcamalannda yardımcı olurlar. Onlar
dan hesap sormak paşanın veya efendinin aklına bile gel
mez. Hatta bunlann eline teslim ettikleri meblağlar için 
makbuz bile istemeyi düşünmezler. Sarraflann efendileri 
nezdinde sahip oldukları böylesine bir kredi, onlar için her 
an yamrlanabi!E:'cekleri zengin bir kaynaktır. Vezirlerden 
veya devlet ricalinden birine işi düşen bir kişinin, ister yer
li ister yabancı olsun, bu durumda onun sarrafının tavas
sutunu istemesi ve buna. karşılık da. bir ücret ödemesi tea
mül hnline gelmiştir .• 211 

Her paşanın, her ayanın yanında gizli kapaklı işlerini 
çeviren böyle bir özel danışmanı bulunmaktadır. Tirebo
lu'nun ağası. Hamilton'a kasabayı ve civannı gezdirtme 
görevini sarrafına verir. Nazilli'de ise onu Aydın Valisi Ka
raosmanoğlu'nun sarrafı · ağırlayıp konuk eder. O civarda. 
paşayla işi olan bütün pamuk <'kkileri ve tüccarlnn önce, 
işte bu sarrafa baş vunırlar.ııı Kısa bir dönem için Ayan-

20 UBICJNI A. «Lettres ... , 

21 HAMILTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... , 
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lann yerini alan tam yetkili valiler de onlann yalnız hnyat 
tarzlannı değil, sarraflannı, sarraflanyla olan ilişkilerini 
de benimsediler. «Erzurum Valisi Hacı Mehmet'in maiyeti 
işte bu esas üzerine kurulmuştu. Hizmetindeki adam sayrnı 
yüz - yüzelliden az değildi ve bir o kadar kişilik de haremi 
vardı. Paşalığından yanın milyonun üstünde gelir sağ
ladığı halde zatıalilerinin kesesinde çok kere tek kuruş 
bulunmazdı. Bu paranın çok büyük oir kısmı Hazine'ye 
karşı Jna kefillik eden Ermeni sarrafa gidiyordu ... :ı:ı 

İktidann lstanbul'da yoğunlaşmasıyla birlikte mali ser
maye de, Ermeni sarraflann loncalann en güçlüsünü teş· 
kil ettikleri bu şehirde toplanır oldu. Öyle ki incelediğimiz 
çağda imparatorluğun parasını basma imtiyazı yarım yüz
yıldan beri, Katolik bir Ermeni ailesi olan Düz'lere ait
tir!?�. Ermenilerden oluşan bu nüveye daha sonra yukarda 
sözünü ettiğimiz Fenerli Rum unsur da eklenecektir. 

D - Rum Tüccarlar 

Gözden geçirilmek fü•:ere geride bir de azınlıldann 
içinden çıkan üçüncü bir gurup, yani en fazla Rumlardan 
ama aynı zamanda Ermenilerden oluşan tüccarlar zümre
si kalıyor. Bunlann ticarete yatkınlıklannın kökenleri'ni bir 
yandan Bizans'tan arda kalıp do Osmanlı toplum düzeniy
le a� buçuk bütünleşebilmiş servetlerde, öte yandan ise 
Rum ticaret filosunun bugünkü Yunanistan'da, Oniki Ada· 
!arda ve Kücük Asya'nın Ege kıyılannda daima muhafaza.
ettiği üstünlükte bulabiliriz. Böylece Rum unsuru Deniz
ticaretinde üstünlüğünü gösterirken Ermeni unsuru da
özellikle Anadolu'yla İran arasırırla sefer yapan kervan·
larda varlığını duyurur. Ama Ermenilerin Doğu ticaretinin
bütünü içinde üstün bir yerleri olduğunu sanmıyoruz.

Ermenilerin ticari alanda yükselişleri nasıl İranlıların 

22 UBICINI A. «La Turqule. actuelle" (Bugünün Tilrklyesl), 

Faris 1855. 

23 UBICINI A. cLettres ... , 
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himayeleri sayesinde olmuşsa, Rumların başarısında da 
Rus müdahalesinin etkilerini aramak gerekir. Bütün onsf'
kizinci yüzyıl boyunca süren Osmanlı - Rus savaşlarının 
başlıca iki sonucundan birisi Rusların Akdeniz'e ve Doğu
ya nüfuz etmeleri, ikincisiyse ticaret alanındaki yayılmaln
ndır. Ve nasıl lranlılann sim,arlığını Ermeniler yapmışsa 
Rumlar da Rusların simsarları haline gelir. Ruslar hiç ol
mazsa başlangıçta. Avrupalılar gibi Doğu kumpanyalarına, 
konsoloslara, knpltülasyonlara sahip değildir ve yerli un
surlarla Rus tüccarları aras�nda aynı ölçüde belirgin kar
şıtlıklar yoktur. Rumlann ticari hayata katılmaları Odes
sa'yla başlar ve Osmanlı İmparatorluğunun bütün liman
larına, buraları da aştp Akdeniz'e yayılır. 

Daha sonra yani 1821 yılında Yunan devrimine maddi 
kaynaldık edecek olan servetlerin doğmasında Rus tica
retinin büyük payı vardır. Aynca İmparatorluktaki Hıristi
yan tüccarlardan Müslümanların tabi oldukları orandan 
daha fazla gümrük resmi alınınca C%4'e karşılık %sı:ı1 

Yunanlstan'ın bağımsızlığına. ilgi gösteren ilk ülke Rusya 
olur. Rus filosunun 1770 yılında. Ege denizine inmesiyle, 
Rusya.'nın bu konuda giriştiği ilk teşebbüsler başansızlık
la. sonuçlanırsa da, 1774 yılında imzalanan Kaynarca Ant
laşması bu ülkeye İmparatorluklP.ki Ortodoks ahali üzerin
de bir gözetim hakkı verir. 

Ancak ondokuzuncu yüzyıl başlarında Avrupa burju. 
va.zisi, ticareti bırakıp kendini sanayiye verdiği v� D0ğu 
kumpanya.lan önemini kaybetmeğe başladığı zaman, ken
di armatörleri ve Osmanlı İmparatorluğu limanlarındaki ti
caret evleriyle ellerinin altında yerine iyi oturmuş bir de
niz ticareti ağına sahip olan Rum tüccarlara duyulan ilgi 
Avrupa çapında genelleşir. Rumların Avrupa'nın simsarı 
olma.lan istenir ve bu kere, Yunanistan bağımsızlığını ka-

24 BELDICEANU N. d.,es actes des premlers sultane conserves

dans les manuscrlt;s turcs de la Blbllotheque Natıonaıe de 
Parlsı> (Parls Ulusal Kitaplığında Saklanan El Yazmalar
dan ilk Osmanlı Sultanlanna Alt Belgeler) Faris 1960.
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zanabilsin diye Osmanlı donanmasını yakan, Ruslar değil 
de İngilizlerle Fransızlar olur. 

Avrupa kapitalizminin arzuladığı ıslahat hareketleri
nin desteği ve mamul yabancı mııllann ülkeye akmasıyla, 
Anadolu Rumlarının özellikle Müslüman halkın znranna bir 
tüccar •millet .. • haline döniişm<'sini sağlıyncnk olan sü
reçtir. Avrupa mallan Anadolu içlerine giı•dikçı- Yunanlı 
tüccarlar imparatorluk topraklanndnki ırkdnşlan da et
kilerler. Daha önceleri bütün Anadolu köyliilPri gibi basit 
bir reaya hayatı yaşayan bu Hurnt:-ıı· uyanıp bilgilerini art
tırırlar ve iş adamı olma yo!'unu tutarlar. Onc;<'kizinci yüz
yılda Anadolu'yu ziyaret eden gezginler ticaretin genf'l
likle Müslümanların elinde olduğunu, Ermenilerin ise bü
yük transit ticaretle uğraştı.�ını görürln Ama elimi7.de 
Rumların bu çağda ticaret alanındaki üstünlüklerini gös
teren bir bilgi yoktur. Griffiths, yünlü kumaş ve hah tica
retiyle uğraşan bazı Rumlara rastlarsa da . gittiği r!iğer 
yerlerde büyük bir sefalet içinde yaşayan Rum köylerin
den söz eder. Onların çektiği bu yoksulluk ülkede hüküm 
süren genel sefaletin bir parçasıdır.2r. Ondokuzuncu 
yüzyıl başlarında. Türkler durumlannı hala korumaktadır. 
Anadolu kervanlarının uğrak merkezi olan Tokat.'ta Ya
hudilerle Rumlar, genel olarak yoksul insanlardır ve he· 
men hepsi bakırcılık, kuyumculuk gibi işler yaparlar. Er
menilerle Türklerin asıl işi ticarettir2r. _ Ama Anadolu'nun 
belli başlı bakır kaynaklarından birine sahip olan Ergani 
madenlerinde yönetici durumunda olan Rumlardır21

. An
cak daha sonralan özellikle de ıslahat hareketlerinden son
ra.dır ki, Hıristiyan tüccarlar üstünlüğü ele geçirirler. 

" Buradaki «millet> kü,•ramı için bkı. cilt I s. 433 (Ç N.) 
25 GREFFITHS l'vı . .t'. «Travels in Europe, Asla Mlnor and Ara

bla (1785-86>:t (Anupa, Kliçtik Asya vt- Arahlstan'da GC'zl

ler) (1785-86) Londra 1805. 

26 GARDANE P.A. ,Journaı d"un voyage ... > 
27 GARDANE P A. cJournal d'un voyage ... , 
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E - Levantenler 

Sonuncu bir kategori de Doğu'nun !Levant'm) eski 
•milletler-inin kahntılan olan levantenlerdir. Bunlar Do.
ğu ticareti içindeki önemlerini giderek kaybeder. Levan
tenler imparatorluğun belli başlı büyük şehirlerinde özel
likle lstanbul ve İzmir'de kalabalık haldrdir. Doğu ticareti
nin iskelelerin etkinliğine bağlı olduğu çağda •milletler-in
ihtiva ettiği insan unsuru sıkı sıkıya denetim altında tutu
luyordu. Her yeni kişi iyi halini isbat için kendi •mıllct.
camiasından kefil ve teminat göstermek zorundaydı. ts.
kelelerin gerilemeye yüz tutması bu tedbirlerden vazge
çilmesine yol açar ve ·Osmanlı İmparatorluğundaki büyük
şehirlerin Hıristiyan mahalleleri, her türden Avrupalı ma
ceracının bulunduğu yerler haline gelir. İstanbul'da elçi
lerin oturduğu mahallenin çevresinde her ulustan insanın
bir arada yaşadığı kozmopolit bir çevre meydana gelir.
Ondokuzuncu yüzyıl ortafannda bu semtte Osmanlı uyru
ğu olan Rumlann, Ermenilerin ve Yahudilerin yanı sıra
ondörtbin de yabancı uyruklu insana rastlarız. Bunlardnn
6.120'si Yunan tebalı Rum. l.983'ü İngiliz uyruklu Maltnh
ve İyon yalı", l.581'i Avusturyalı, l.029'u Fransız. 926'sı
Rus, 657'si İranlı, 405'i Sardunyalı, 247'si Napolili, 293'ü

. Toskanah, 21o·u İngiliz, 182'si Belçikalı, 144'ü Prusl'.alı,
122'si İsveçli, 48'i İspanyol. 47'si Danimarkalı, 35'f Porte. 
kizli 27'si Hollandalı ve 24'ü de Amerikalıdır2". Üstelik . 

. 
·, 

bu insanlardan çoğunun üye o1ifüidan rrıtiietie,}e ıik-o�

likleri de y6ktur. Her soydan insan uygun gördüğü ve yap
tığı işte kendine kolaylıklar sağlayacak olan milleti seçer 
ve millet camiasına kabul edilir. Bütün bu insanlar bir ha
lita, adeta yeni bir milet, yani levantenleri meydana geti
rirler. Bütün merakı A vrupadaki her yeniliği her modayı 
taklit etmek olan bu ahali. muhakkak ki batılı büyük şeh
rin bütün çirkinliklerini, kötülüklerini bağrında taşır: arazi 

• 1867'ye kadar İngilizlere alt olan ve Yunantstan'ın blltı kı
yısında bulunan Yedi Adaların halkı.

28 «Almanach de l'emplre ottoman ... > 
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spekülasyonu, sosyal güvensizlik, avarelik211• Burada
Rumca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca ama dahn çok da 
bütün bu dillerin birbirine karışmasından ·meydana gelen 
garip bir dil konuşulur. Ülkenin maddi zenginliklerini sö
mürerek bir asalak hayatı yaşayan bütün bu insanlıırın en 
hor gördükleri şey Türk barbarlığı ve Müslüman kaderci
liğidir. Azınlıklar mali burjuvazisinin, Avrupaileşmiş Os
manlı bürokrasisinin, Avrupalı diplomatik çevrelerin ve 
bu yeni Califomia'ya, yani ondokuzuncu yüzyıl Osmanlı 
f mparatorluğuna gelip servet yapma yollarını arayan iş 
adamlannın meydana getirdiği tablonun zemin rcr:gini ve 
çevre süsünü oluşturan bu g�riplikler dünyası İmparator
luğun batışına kadar yaşayacaktır. 

iV - Müslüman Orta Sınıf 

Hasılı bu Hıristiyan burjuvazisi Türk burjuvn?.isinin 
aleyhine olarak gelişmiştir. Ondokuzuncu yüzyıl başların
da Müslüman orta sınıfın hızla .gerilediğini görüriiz. Ule
manın etrafında biçimlenen ticaretle uğraşan nüve halin
deki Türk burjuvazisi yabancıların ve onlann koruduğu 
azınlıklann rekabetine direnecek güçte değildir. 1838 Ti
caret Antlaşması onun idam fermanı olur. Bu nüve içinde 
yeterli ekonomik ve siyasal güce sahip ,:,Janlar bürokrasi-

-���mülk!.y_�t�ıjı_ıı!l'"lar:: geri kale,nlar ise şe
hir küçük burjuvazisine, yani ulema ve esnafa katılırlar.
Avrupa sanayiinin rekabeti ve yeniçerilerin ortadan kaldı
nlmasıyla. ekonomik ve siyasal gücü tamamen yok olan 
bu küçük burjuvazi, hoşnutsuz olduğu kadar aciz bir kit
le teşkil eder. Hatta çok kere küçük ticareti bile azınlıklar 
ele geçirir ve o zaman bu sınıf m.ensuplannıı yapacak tek 
iş olarak küçük bir memuriyetlfl devlete kapılanmak kalır. 
Bu durumda devletten maas alınması bile bir mesele
dir:ııı_ 

29 Bk. UBICINl A. •La Turqule nctuelleı> 
30 Bk. UBICINI A. d..a Turqule actuelle> 
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Dolayısıyla bu sınıf tepeden tırnağa Hıristiyanlık düş
manı, Avrupa düşmanı ve Avrupa'dan gelen her yeniliğe 
karşı tepki duyan bir sınıf haline gelir. Bu sınıfın vurucu 
gücü, Celaliler çağında olduğu gibi kırsal nüfus fazlasın.ın 
belli başlı sığınaklarından biri haline gelen medreselerdir. 
Buralarda. verilen, özünde dini geleneksel eğitim ve küçük 
memuriyet pazanna. boşa.lan büyük çaptaki insan fazlası
nın çektiği acılar ulema zümresini eski düzene dönüş fik
rinin en inanmış militanlan haline getirir:ıı _ İşte bu yüz
den· bu ulema takımı, ister Avrupalı kapitalistler, isterse 
Osmanlı bürokratları olsun. yerli kamuoyunda ve bu ka
muoyunun başını çeken ulema.da kökleşen taassubu im
paratorluğun «batılaşmasına• en büyük engel olarak gö
ren bütün ıslahat taraftarlarının başına bela kesilir. 

V � Köylüler 

Bütün bu çeşitli gurupların gerisinde, İmparatorluğun 
üretici ve sömürülen sınıfını oluşturan .köylülüğün büyük 
kitlesi bulunur. İmparatorluğun bugünkü Türkiye ye teka
bül eden bölümünde, nüfusun onaltıncı yüzyıldan ondoku
zuncu yüzyıla kadar altıbuçuk milyondan onaltı milyona 
yükseldiğini yukarda gördük. Yapılan sayımların doğrulu
ğundan kuşkulansak bile, aradaki fark bu iki yüzyıl ara· 
sında nüfusun en a7.ından iki kat arttığını varsaymamızı 
gerektirecek kadar büyüktür. Bur;ıun başlıca sebebini nü
fusun .doğal hareketindr, ama biraz da Kınm'rfaki, Bal
kanlardaki ve Kafkasya'daki Müslüman unsurlann Rusla
nn ilerleyişinden ve aynlıkçı hareketlerden kaçar,"k Tür
kiye'ye sığınmalarında aramalıyız_ Kınm'dan başlica iki 
göç dalgası 1785 ve 1828 yıllannda geldi:!�. 

31 Bk. BERKES N. «Thr. developrnent of secularlsm in Tur
key, (Tilrklye'de Lalkllğ'ln Gellşlml), Montreal 1964. 

32 TUNCDİLFK N. «Eskişehir Bölgesinde Yerleşme Tarihine 
Bir Bakış, İktisat FakUltest Mecmuası 1950-54. Bu bölgede 
sayımı yapılan 230 köyden 96'sı, yanı % 42'slnln kuruluş 
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Öyleyse onyedinci yüzyılda dökülen onca kana rağ
men. nüfus en azından iki katına yükselmiştir. Üstelik ürn
tim tC'kniklerlnde herhangi bir değişme olmnmıştır; C'kilip 
biçilen toprağın yüzölçümünün nrttığına nit. dr C'limizdo 
bir bilgi yoktur. Belki de tnm ten.ine hu toprnklnnla hir 
a7nlma söz konusudur. Çünkü onyedinci �-iizyıl b:ı.,lnnn
dA.ki -Büyük Kaçgun• un vo onu izleyen yeni yerlcşmC'nin 
sonucu, tarım ekonomisinin grrekliliklrrine göre srı;·ilnıiş 
olan eski iskı\n merkezlerinin t.erkrrlilrrC'k hC'r şrydc•n ön• 
ce dıştan gelecek saldınlara karşı daha hüyük bir ,züvrn
lik sağlayan yerlere gidilmrısi olmuştu. nu yeni yPrlerde 
.ekilip biçilen toprak ise arzulanan verimlilikten ist.Pr is
temez uzaktı. Üstelik gene aynı dönemde c;ok s:ı.yHln. p;ü
çebenin yerleşik düzene geçmC'si toprak kıtlığını daha da · 
arttırdı. Nihayet çiftliklerin, ülkenin başlıca ihracat mad
desi haline gelen sınai bitkiler tarımında uzmnnlaştığı çağ
dan itibaren bu yeni durum istC'r istemez tahıl tarımının 
aleyhine bir gelişme gösterdi:ı�. 

Bu mahalli dengesizliklerin bir benzeri de imparator
luk çapında ortaya çıktı. Osmanlı hükümdarlığının buğday 
ambarı olan Tuna beylikleri yani Eflnkla Iloğrlan 1829 vrı 
1833 yıllannda özerkliklerini kazandılar. Üstelik 1830 Ti
caret Antlaşması Osmanlı Devletini buğday tekelini, do 
la:rısıyla da Avrupa'ya yapılacak buğday ihracatı üzerin
deki her çeşit yasaklamayı kaldırmak zorunda bıraktı. 
Böylece devlet önceden ambarlanmış buğdayı sevkederek 
mahalli kıtlıklann önünü almak imkf1nını .da kaybetti. Ni
hayet 1816 yılında lngiltere'de kabul edilen ve Büyük Bri
tanya imparatorluğuna tahıl ithalA.tına izin vr>ren hububııt 
kanunlan (.Corn Laws•) Osmanlı imparatorluğunda üreti
len tahıllann önemli bir miktannı dış pazara çekti. 

tarı XVIII. yüzyıldan öncesine alt: 3R't yani n.o 16'sı XVITI. 
ve XIX. yüzyıla alt göçebeden dönme kuruluşlardır: 96'sı da 
Balkanlardan gelen göçmenler tarafından ku,rulmuştur. 

33 Bk. TUNCDİLEK N. cTUrklye İsHn Coıtrafyası, İstanbul 
1967. 
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Osmanlı İmparatorluğunda tanma yararlı toprnğın da
ralması ve besin maddelerindeki kıtlık, insnn sömürüsünün 
artmasıyla at başı gider. O güne kadar bu sömürü tek 
yanlıydı, çünkü toprağın üstün mülkiyet hakkı dc\'lf'lin 
elinrlr-ydi ve toprak rnntından pay alan bütün kategoriler 
hıı dr.vfpfin hiyerarşisi içinde bütünlf'şiyorlnrdı. Sipahi tı
marını. ı'ıyan malikıinesiııi devlet adına işletiyordu GC'rçi 
bu aracıların el koyduktan rantın artması üretirinin ·geli
rini mutlak olarnk C'tkiliyordu. Ama gPne de renynnın kar
şısında siirni.irücii olnrnk tek bir kişi vardı. Topnık üzerin
cfo özel mülkiyetin tanınması, memuru mülk snhibinrlPn 
ayırarak iki yanlı bir sömürü yaratır. Büyük toprak mülk
Jcrincleki çalışma şekli daha çok, zat.en uzıın 7nnınndarı 
beri kullanılmakta olan ortakçılık uygulamalarını getirir. 
Büyük çiftliklerde ücretin nakit olarak ödenmesi şekli an
cak daha sonralan, mpvsimlik işgücünün ortaya çıkışın
dan sonra görülecektir. Demek ki incelediğimiz yüzyılın 
başlarında kır proletaryasının gelirleriyle ilgili olarak eli
mizde bnşka bilgiler bulunmamaktadır. Buna karşılık ma
rfoıı işçileri hakkında bazı bilgilere sahibiz. Gümüşhane 
bakır madeninde çalışan maden işçilerine günde dört ku
ruş ödenmektedir ve bu ücret aynı bölgede çalışan gümüş 
madeni işçileri için sadece yetmiş paradır�•. Aynı çağ
da Karadeniz bölgesinde buğdayın kilosu aşağı yukarı bir 
kuruştan sıttılmaktadır. Yani bu maden işçilerinin günlük 
alım güçleri iki ila dört kilo buğday arasında değişm('kte
dir. Gene bu işçilerin bir koyun satın alabilmeleri için on
beş ilA otuz iş günü ça.lışmalan gerekmektedir�". On-· 
beşinci yüzyıl sonlannda ise bir maden işçisinin günde
liği yirmi kilogram buğdayın fiyatıyla. eş değerdeydi ve bu 
işçinin bir koy_un satın alabilmesi için beşbuçuk gün ça
lışması yetiyordu. Öyleyse bu sektörde satın alma gücü
nün eski değerine oranla. beşte bire indiğini söyliyebiliriz. 

34 HAMILTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... 1> cilt ı,

1 kuru$ = 40 para = 120 akçe. 
35 HAMILTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... 1> 
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Bütün bunların yanı sıra. memurların suistimalleri de 
artıyordu. Toprağı tasarruf edenle vergiyi toplayanın aynı 
kişi, yani sipahi veya ayan olduğu çağda bu tasarrııf sa
hipleri altın yumurtlayan tavuğu kesmekten sakınmakta ve 
reayanın asgari geçimini sağlamaya çalışmaktaydılnr. Oy
sa ondokuzuncu yüzyıl ortalarında mütesellirriin böyle bir 
kaygısı yoktu ve zaten kendisi de devletten maaşını zar 
zor alabiliyordu. Daha sonraki yıllarda. rejime karşı çıkan
lann başında gelecek olan ilk Türk gazetecilerinden Ali 
Suavi 1857 yılında Simav nahiye müdürünün vekili Hacı 
Hafızoğlu'nun makamında şöyle bir sahneye tanık olur: 

«İçeriye bir zaptiye bir köylü getirdi. Kan 'davam var' 
dedi. Bizim sofu Hacı Hafızoğlu 'kayıt ve tescili şer'an la· 
zımdır' deyup sağ eline bir kalem, sol eline bir kağıt aldı 
ve gözlerini süzerek 'söyle' dedi. Köylü kan ki köyünde 
dahi kimsesiz, evsiz barksız hizmetçi olduğu takririndcn 
zahir oldu. Ta. kadın ninesinden kalma olmak üzere cüm
lesi yirmi kuruş eder etmez toprak tencere, kesPr sapı 
gibi bir takım eşyanın köylüsünden birinin tahtında oldu
ğundan bahisle bunların ahiz ve tahsilini ciğer paralar ni
yazlarla. rica etti. Müdür vekili müfredatı eşyayı zincirle
me kaydettikten sonra 'herif celbolunduğu halde inkar 
ederse isabet edebilüp edemtyoceğine' dair bazı sun! ve 
cevap ile ademi isbat canibini bitercih 'herifi celp ve mü· 
dafaa lazım gelmiyeceği' cevabiyesini verdi. Kadın ağla· 
yarak kapıdan dışan çıkmak istedi. Ama Hacı Hafızoğlu. 
kaşlannı çatup gö7.lerinic belertüp kalın ses ile haykırdı ki 
'kayıt ve tesc;t parasını ver de öyle git.' Fakir köylü para 
lakırdısını işitince dönüp 'aman Rğa, merhamet et, ben
den para isteme' dedi. Hacı Hafızoğlu dodi ki: 'Müdür se
nin hrzmetkann mı? Kaç saattir sen söyledin. işte ben yaz. 
dım (elindeki kağıdı da gösteriyor> şer'an resmini ver.' 
Köylü şer'an denince ne yapsın <şeriatın kestiği parmak 
acımaz) kaç para olduğunu sual eyledi. .. Hacı Hafızzade 

,'şer'an altmış kuruş' dedi. Kan altmışı duyunca. 'aman ağa, 
Padişah başı ıçın, evlftdın başı için ben köyde hizmetçi· 
yim, aman .. .' diye ağlamaya başladıkt,ı müdür gerdanın-
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da delaili hamil ve mühellil olduğu halde zaptiyeye tevcihi 
hitap edüp 'Al bu kadıncağızı, Kara Müftüye götür ve de 
ki Hacı Hnfızoğlu bu kadıncağızın yazdırdığı şeyler zah
meti için altmış kuruş resim istiyor ... Kitaba baksın haberi 
versin' dedi. Zaptiye karıyı odadan çıkardı. Bir az müd
det sonra kadın ağhyarak zaptiye ile odaya girdi ve Kara 
müftünün kara kaplı kocaman kitaba bakıp 'öyledir altmış 
kuruş lazım gelir' dediğini ikrar eyledi. Lakin kendinin bu
nu vermeğe kudreti olmadığından çocuğunu (yanında. bir 
küçük oğlan çocuğu var idi> kasabada birine beslemellğe 
vererek para tedarik etmesi zımnında zaptıycnin kendisi 
ile beraber dolaşmasına müsaade niyaz etti. Ol veçhile de 
müsaade edildi. Gittiler. İki saat sonra çocuksuz döndü
ler. Ağacı esnafından birinden çocuğu yıllığı kırk kuruşa 
vermişler ·ve yirmi kuruşunu peşin almışlar. Bu yirmiyi Ha
cı Hı:ıfızoğlu'na verdiler ...• a0• 

Aslında. bu konuda örnekler çoğaltılabilir ama biz re
ayayla o çağdaki devlet görevlileri arasındaki ilişkilerin bir 
görüntüsünü vermekte bu anıyı yeterli buluyoruz. 

Ne var ki vergi toplanmasından daha da beter bir baş� 
ka durum vardır: askere alınma. «Asker toplama, devlet 
makamlarının köylere baskın etmesı biçiminde olmakta
dır. Öyle köyler var ki, içinde genç ve çalışabilir kimse 
kalmamış L.) Köylerdeki halk, dağlara kaçıyordu; peşle
rinden köpekler salınarak kovalanıyorlardı; tutulanlar, ço
ğu zaman çocuklar ve sakatlar, uzun iplere sıralama bağ
lanmış ve elleri bağlı olarak getiriliyorlardı.•37 «Evli ol
sun bekar olsun milletin gençleri vilayetlerde yakalanıp 
elleri kelepçeleniyor ve en yakın kasabaya sürükleniyor
lar; orada epeyce bir müddet başkalarının da toplanması
nı bekleyerek bit ve pislik içinde mahbus kalıyorlardı. 

36 ALİ SUAVİ Parls'te basılan cUlfim> gazetesinde 18i0"de ya
yınlanan makale. 

37 MOLTKE H. VON cLettres sur la Turqule> (Türkiye Üze-
rin� Mrktur?:-r' �.i ·• •:croôLU D. eTUrklye'nln DUzenh 
İstanbul 1968. 
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Sonra deniz kıyısındaki kasabalnra. götürülüp oracfan ge_ 
milerle gönderiliyorlar ve deniz hastası olarak ve vatan 
hasret ve hastalığı içinde perişan hir hnlde istanbul'a çı
kınca hayattan müddetince hizmet etmek üzere ordu alay
larına ve harp gemilerine dağıtılıyorlardı.• :ıR 

Ama belki de bu felaketlerin hiç biri, Türk köylü top
lumunun üzerinde takas ekonomisinin alttist oluşu ve pa
ra ekonomisinin hayatına girişi kadar katı ve yıkıcı et.kiler 
bırakmamıştır. Kari Marx geleneksPI Hint toplumunun çö
zülüşünün sebebini. MancshPster iplik eğirme makinelPri
nin Hindistan'a girişinde, ardınrfan cin çıknğın ortadan imi
kışında görür. Aynı süreç, aynı sebepler yüzünden ve he
men hemen aynı çağda Türkiye'de de ortaya çıknr. Av
rupa'da imal edilen mnlların w her şeyd<'n önce de do
kumaların ülkeye girmesi, tnkns ekonomisi ÜZC'rine ku
rulu tarım cemaatlerinin bağrında nispi bir özerkliğP im
kı'ın veren ev c>konomisini yıkıma sürükler. Bu ö1,erkliğin 
yıkılması köy dünyasını para ekonomisinin nlnnınn soknr 
ve gitgide onu tefeciyle büyük mülk sahibinin elinde oyun
cak haline getirir. Merkezi idare de vergileri nakdi olnrnk 
istemekle buna yardımcı olur. 

VI - Şehir Proletaryası 

Sanayi devriminin doğmuş olduğu ülkelerde, hu ha
reketin getirdiği etkiler kırsal alanlardaki altüst oluş ve 
hızlanan şehirleşmeyle birlikte, bir işçi ı;rnıfının doğu'?Ü
na. oradan da toplumun yeni temeller üzerindo yr.niden 
biçimlenmesine yol açtı. Aynı <;anayi devrimi ürettiği mn.1-
lara pazar olarak kullandığı sanayileşmemiş ülkelerin kır
sal dünyasına da aynı çözülmeyi getirdi. Ama bu altüst 
oluş, bu ülkelerde kendisiyle birlikte hiç hir çözüm yolu 
getirmedi. Para ekonomisi. mahalli üretimin yok olması, 
Avrupa sanayisine gerekli hammaddelcri üreten büyük ta. 

38 SLADE zik. CEM İ. «Türklye·de Geri Kalmışlığın Tarlhb 
İstanbul 1970 
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rım alanlarının yaratılması hiç bir alana akıtılamayan bir 
insan fazla:.ı meydana. getirdi. Bu ülkelerde kırlardan şe· 
hirlere kitle halindeki büyük göçe, daha ilk başta uyandır
dığı iiorkuya. rağmen hiç hir çare bulunamadı. Çünkü bu 
ülkelerin şehirleri, onların bünyesini kemiren bu habis ur
lar, hiç bir Şf'Y üretmiyor, kırlarda her gün biraz daha ar
tan nüfus fa7lasını Pmecek hiç bir iş imkanı yaratamıyor· 
du. D<'mek ki sanayileşmemiş ülkelerin evriminin bu aşa.. 
masında şehir proletaryası olsa olsa. rasgele, gelenekleri 
ycrlcşm<'miş. köksüz ve cılız bir proletarya olabilirdi. Os
manlı fmparntorluğu için de durum avnı oldu. 

IR-14 yılında fstanbul nüfusunu �eydana getir<'n 891 
bin kişinin 75 bin kadarı evi barkı belirsiz bekc'irl:lrdı. Bu
nun 5'de 2'si Türk. kalanı da Rum ve Ermenilf'rden mey
dana. gcliyordu�ıı_ Kııyda beka!" olarak gf'çmelerine rağ
men bunlardan çoğu evliydi, fakat ailf'lC'rini m<'ml,.,kellc· 
rinde bırakarak birkaç yıllığına bu ŞPhrc grlmişlcrdi. Ru. 
rada. hir miktar para biriktirdikten sonra çcıluklarının ço
cuklarının yanına dönüyorlardı. «Bu oek:'ıı-lnr genellikle ev

lere knpılanırlar, kayıkçılık, hamallık, sakalık, dülgerlik. du
varcılık. bahçıvanlık, çobanlık vs. yaparlardı.•'" Her 
alandaki bu yan işleri daha çok, geçici olarak taşradan 
şehire göçmüş bu insanlar görürlerdi. 

Aynı durum bu 'derece olmasa bile, imparatorluğun. 
nüfusu büyük çapta. artma gösteren diğer �"hirlerinde de 
vardır. 1830 yıllarında. meydana. gelen ilk sanayileşme te
şebbüsleri. sayısı sınırlı da. olsa. bir kısım iş� inin istihda
mına imkan verir. Ama. ücretler çok düşüktür. ,847 yılında 
Filibo'deki bir iplik bükme fabrikasında ücretler yıldn 100 
ile 750 kuruş arasında. değişir. Makinelerde çalışan işçi. 
ler ortalama 300 ile 400 kuruş arasında. yıllık ücret alır
lar. Yıllık 750 kuruş ücret alan bir ustabaşının ücreti en 
küçük devlet memurunun maaşından daha. aza gelmekte
dir. Uşak'da. halı atelyelerinde kadın işçilerin gündelikleri 

39 UJ3TCJNI A ... J.,.'\ Turquit' actuelle• 
40 «Almana eh de J'emplre ottoman ... • 
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33 paradu-41
• Bu şartlar yüzyılın ikinci yansında kendini 

açığa vuracak olan işçi hareketlerini doğuracaktır. Ama 
daha 1845 yılında bir Polis Nizamnamesi • ... amele ve iş
çi makıllelerinin ve cemiyetlerinin def' ve izalesi ilo ihtl
lı\l vukuunun önürte geçilmesi L..) � ·12 ve «işini gücünü 
terk ile mücerred tatil-i mesalihi ibad garezinde olan ame
le ve işçilerin cezalandınlması için- 43 ·tedbirler alınma
sını öngörür. Bu da daha o zamandan kaynaşmalann bir 
ölçüde başladığını gösterir. 

SERBEST MÜBADF.LF.DEN 
BORÇLANMAYA 

«Çeşitli sosyal sınıflann anılarındaki iliş�ilerin, çeşitli 
ırklann arasındaki ilişkilerden daha az kanşık• 41 olma
dığı bu görünüm, 1830 yıllannda Osmanlı İmparatorluğu
nun vu özellikle de bugünkü Türkiye'nin sınırları içinde ka_ 
lan bölgelerin durumunu belirler. Bu çağ bürokrasinin ye• 
niden belini doğrulttuğu ve ikl;idann merkezileştiği; ıiyan
lann siyasal güçlerinin ortadan kalktığı ama aynı zaman
da toprak mülkiyetinin• da.ha sağlam temollerr oturduğu; 
azınlıklann ekonomik güçlerinin tanındığı: küçuk burjuva
zinin, ekon'>mik ve siyasal gücünü hızla kaybederlrnn ge
rici bir unsur halinde kemiklı:ı'?tiği ve nihayet köylerde sö.. 
mürünün a.rttığı, bir kır ve şehir proletaryasının doğduğu 
çağdır, Ama. bütün bunlar o dönemin temel olgusu olarak 
kalan kapitalizmin etkisiyle şartlanmıştır. 

41 SENCER O. cTürklye'de İşçi Sınırı, İstanbul 1969. 
42 ERİŞLİ L. cTürklye'de İşçi Sınırının 'l'arlhb İstanbul 1951. 
43 LEFRANC G. - SÜLKER K. «Dünyada ve Bizde Sendika• 

cıltb zlk. FİŞEK K. cTürklye'de Kapitalizmin Gellşmesı ve 
İşçi Sınıfı> Ankara 1969. 

44 MARX K. (New York Trlbune"de 7 nisan 1853'te yayımla• 
nan Türklye'de Mllllyetler · adlı makale) Türkiye üzerine. 
İstanbul 1966. 
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Bürokrasinin. yeniden güç, kazanmasına imkan veren 
iki olay; yeniçerilerin ortadan kaidınimasıyia ayanİıinn si· 
yasal iktidarJannın yıkılmasıdır. Zora bac; vurularak sağ
lanan bu iki sonuçtan sonra, bürokrasi yeni baştan en 
önemli 5'önetici sınıf haline gelir. Doğrusunu isterseniz, 
üret!m araçlarının her türlüsünden kopmuş, bir anlamda 
soyut bir yönetici sınıfı kavramak da mümkün değildir ve 
aslında ülkenin egemen tabakası hazineyi ellerinde tutan 

· merkezi bürokratlardan ,taşra valilerinden, büyük mülk sa
hiplerinden ve tefeci sarraflardan meydana gelir. Üstelik
herhangi bir kişinin bu kategorilerden bir kaçına dahil ol
masını engelleyecek bir yasak da yoktur. Mesela taşra
ya vali tayin edilmiş birinin, aynı zamanda bir çiftlik sa..
hibi olması gibi. Ne var ki bu durum bütün bu unsurlann
birbiriyle kaynaşıp egemen bir sınıf haline dönüşeceği bir
evrime uğrayacak yerde, güçlerin kutuplaşmasına ve üre
tim araçlanndan yoksun ama siyasal iktidara ve hazine
··1 ıienetim hakkına sahip bürokratlarla, siyasal iktidardan
, . -- . - - - . 

-

uzaklaştırılmış arazı sH.::!���!i arasında bir ikileme yöne-
lir. Bu çelişki İmparatorluğun son döneni;�;:_ ��tta onu da 
aşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin evrimi üzerinde bütün 
ağırlığını duyuracaktır. 

1 - Islahat Hareketleri 

Bürokratlar ilk elde kazandıkları başandan sonra, ön
ce İmparatorluğu elden geldiğince merkezileştirip, yani ül
kede yaratılan ürün fazlasını kend: ellerinde toplayıp, ik
tidan ellerinde tutan sınıf olarak kendilerini daha sağlam 
temeller üzerine oturtmaya; sonra da Avrupa'da benim
senen burjuva idealleri doğrultusunda bir evrimleşmeyi 
gerçekleştirmek amacıyla, kendi sınıf rnensuplan arasın
daki dengenin zorunlu kıldığı ve her türlü sivrilmeyi ce
zalandıran gurup disiplininden birey olarak kurtulmaya 
yönelirler. Böylece Osmanlı bürokratı kendi gücünü devam 
ettiren devlet yetkilerini muhafaza ederken, aynı zamanda 
bu devleti Avrupa'daki modellerden esinlenilmiş liberal bir 
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devlete doğru evrimleştirmek ister. Birbiri ardısıra yapıla· 
gelen reform daJgalan da, bu reformların çelişkileri -de iş· 
te buradan gelir. Bu yüzdendir ki Osmanlı bürokratı o ateş
li ıslahatçılığı içinde, Avrupalı diplomatik çevreler kadar, 
geleceğini elleri arasında tutmakta olan büyük arazi sa
hipleriylt=ı de arayı bozmamaya çalışır. 

A - İlkeler ve Durumlar 

Osmanlı bürokrasisi il. Mahmut çağında iktidarı mer· 
kezileştirirken, kendi içinde de reformlar yapmaya başlar. 
Kllık kıyafetteki ıslahat Osmanlı devlet büyüklerine elçi
liklerde verilen balolarda bir gösterişlilik kazandırırken, 
Avrupa. liberalizminin idealleriyle yoğrulmuş, aydın yöne
ticilerin yetişmesi için okullar ıı.çılmaktaydı 111

• İstanbul'daki 
bu okullan bitirenler öğrenimlerine devam etmek için Av
rupa'ya gidiyorlardı. «Paris'de bu gençler şapka giyerler, 
Fransızlar gibi giyinirlerdi. Fransızcanın inceliklerinden ya
rarlanıp kelime oyunlan yapmaya pek bayılırlardı. Bir zi
yafet salonunda Türk oldukları anlaşılsa, ı:tançlanndan 
nerdeyse yüzleri kızarırdı. Türkiye'ye geri dönüp de idari 
kademelerde önemli mevkilere getirildikleıinde, denebilir 
ki yaptıklan işlerde memleketlerine faydalı olmaktan çok 
Avrupalıların gözüne girmeyi, yurtdışında ünlerini artır
mayı düşünürlerdi.•46 Böylece 1830 yıllanndan itibaren 
bürokratlar arasında, ıslahat hareketlerinin itici gücü ha
line gelecek olan bir «münevver• (aydın) öncü kadro do-
�� 

1838 Ticaret Antlaşması işte bu öncü k�dronun sıra
başı olan Mustafa Reşit Paşa'nın yöneticiliği altmda im
zalandı. Osmanlı İmparMorluğunun ekonomik bağımsızlı
ğının ölüm fermanl demek olan bu antlaşma sadece bir 
kategorinin; yani bürokratlar zümresinin işine yar.adı.· İç 

45 .BERKES N. «The development ... • 
46 UBIC�NI A. «La Turqule actuP.llC> 
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gümriik resimlerinin ka.ldınlması, bunlardan yararlanan 
mültezimleri, valileri ve eşrafı adamakıllı güç duruma so
karken, bunu karşılamak üzere ithal mallannın tutarı üze
rinden gümriik vergilerinde yapılan % 2'lik arttırmadan 
(böylece bu vergiler toplam olarak % 3'den % 5'e çıkanl
mıştı) tek yararlanan merkezi idarenin elindeki Devlet 
Hazinesi oluyordu. İngiliz baskıları yüzünden bu % 5'i da· 
ha da artırmanın imkansızlığı 1<arşısında, bu kere de ih
racata % 12'llk bir resim kondu. Bir yandan üreticiye, öte 
yandan Türkiye'den ihraç edilen ·fıammaddelerin d"ış pa
zarlardaki rekabet gücüne zaran dokunan bu uygulama 
da Hazineye ek bir gelir sağladı. Bütün bu olaylar aynı 
zamanda, bürokrasi nalıncı keseri gibi hep kendine yont
mayı becerirken, kanunların her zaman pe}{ de lehine iş
lemediği büyük arazi sahiplerinin siyasal nüfuz eksikliğini 
gösterir. 

Ama 1838 yılında imzalanan ticaret antlaşması, as
gari düzeyde de olsa, bir kısım reformlar gerçekleştirme
den uygulanamazdı. Mübadele alanındaki mutlak libera
lizmin uygulama. alanına geçmesi siyasal alanda da as
gari bir liberalizmi gerektirmekteydi. 

Bürokrasi bütünü içinde, reformlan siyasal ve ekono
mik güçlerin merkezileşmesinde daha fazla yol katetmek 
için istiyordu; bir birey olarak bürokrat ise bunları, elin
deki servetten hiç bir ayak bağıyla karşılaşmaksızın ya
rarlanabilmek imkanına kavuşmak için arzuluyordu. Bu re
formlar, mahalli pazarların uluslararası ticarete açılma.sı
nın sağladığı imkı\nlardan tam olarak yararlanabilmek için 
de gerekliydi. Bu konuda arazi sahip�erinin düşünceleriyse 
daha da bulanıktı. Tasarruflarında bulunan topraklar üze
rinde kendilerine tam mülkiyet hakkı tanıyan ilkenin ka
bul edilmesi şüphesiz istenilir bit şeydi ama, bürokratlar 
eliyle yürütülecek olan bir reform hareketi, bir yandan on
ların reaya üzerindeki yetkilerini, yani ek gelir kayna.kla
nndan birini yok edecek, öte yandan da kaşığıyla verdi
ğini sapıyla. çıkaracak, yani mülkiyet hakkını tanıdığı top-
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raklan vergiye bağlayacaktı. Amzi sahip!crinin ıslahat ha
reketleri konusunda sık sık gösterdikleri tutum değişikliği 
ve düşmanlık, bu hareketlerin evrimi üzerinde ağırlığını 
büyük çapta duyuracaktır. Ekonomik güce sahip katego
rilerin üçüncüsü, yani tefeciler için reform özellikle, daha 
önce de geçerliği olan bir değişiklik meselesiydi; parala
nriı taşra yerine, sadece İstanbul"da merkezi idarenin elin
deki hazineye faizle borç olarak vereceklerdi ve bu çok 
daha karlı bir iş olarak görülmekteydi. Hıristiyan burjuva
zisine gelince, bu sınıf için reform, elindeki imtiyazlar mev
cudunda, yabancı güçler yardımıyla elde etmeyi umduğu 
bir artıştan ibaretti!. .. Geriye bir tek, Avrupa'ya açılan her 
kapıya kesinkes karşı, Türk küçük burjuvazisi kalıvordu; 
ona göre bütün felaketler işte bu kapılardan ülkeye gel
mekteydi. Ama bu sınıf hiçbir siyasal gücü olmayan. sa
dece zaman zaman öfkeli taşkı!!lıkl::ı.rıyla başedilmesi ge
reken bir kamuoyundan başka bir şeyi temsil etmiyordu. 
Bu sınıf öze11ikle, batılılaşma düşmanlığının sözcüsü ke
silecek ve amaçlanna ulaşmak 11ğruna bu kamuoyunu bü
rokrasiye karşı zaman zaman bir tehdjt aracı haline geti
recek olan büyük arazi sahiplerinin elinde oyuncak ola
caktır. Bütün bunların dışında bir de yoğun bir sömürünün 
ağırlığı altında ezilip kalını�. uyuşup hantallaşmış köylü
lükle, henüz kendi varlığı adına söz söyleyecek güce eri
şememiş olan proletarya vardır. O çağda Osmanlı İmpa
ratorluğu bünyesindeki güç ilişkilerinin görünümü işte bu
dur. 

Dışta ise düveH muazzama, güçlü büyük devletler,· 
büyük güçler ıslahattan yanadır. Şüphesiz bu önce 1838 
Ticaret Antlaşmasının meyvelerini tam olarak toplayabil
mek içindir. Ama bu tutum aynı zamanda büyük bir siya
sal ilkenin de ifadesidir. Palmerston Fransız büyükelçisi
ne «şunu hareket noktası olarak kabul ediyorum ki» dl- · 
yordu «ortak siyasetimizin hedefi Osmanlı Jmparatorluğu
nun muhafazasıdır. Avrupa'da dengeyi �Jde tutmanın en 
az zararlı teminatı budur. ( ... .J Ve Osmnnh İmparatorluğu
nun muhafazası amaç olarak alınınca, onu düşmanJan ka· 
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dar dostlarına karşı da savunmak zorunda oluruz.• 47 

Bu siyasetin kökenleri Viyana Kongresinde, A vnıpa'dıı 
statükonun korunmasıyla ilgili olarak alınan kararlarda 
yatmaktadır. Ama asıl mesele fngiltere'y!e Rusya e'ra"'n· 
daki uzlaşmaz zıtlıktır. Osmanlı İmparatorluğunun ortadan 
kalkışı demek, bu İmparatorluktan ardakalan topraklann 
büyük devletler arasında bölüşülmesi demekti ve böyle bir 
durumda fstanbul'la Boğazlar bölgesin�n Rusya'nın mira· 
sına düşeceği çoktan beri belliydi. Oysa böyle bir şoy sc.
dece Ruslanrt Akdeniz'e inme3i değil, aynı zamanda Ka
radeniz'e giden yolun İngilizlere kapatılması anlamına da 
gelirdi ve Karadeniz, Trabzon limanıyla Asya'ya açılrm f'n 
önemli kapılardan biriydi. «Trabzon ticaretinin büyük bir 
siyasal önemi, de vardır. Çünkü bu ticaret, Rusya'mn ve 
İngiltere'nin Asya. içlerindeki çıkarlarının birkaç yıl önce 
çatışma haline gelmesine yol açmıştır. Ruslar, 1840'a ka
dar, yabancı ülkelerden bu bölgeye ithal edilen ürünlerin 
alım satımını mutlak denecek ölçüde ellerinde tutuyorlar
dı. Rus emtiası, İndus'a kadar yayılmıştı. Hatta çoğunluk
la, Rus emtiası İngiliz emtiasına tercih ediliyordu. Afgan 
savaşına. ve Sind ile Pencab'ın ele geçirilmesine kadar. 
İngiliz ticaretinin Asya içlerinde hiç bir varlık göstereme· 
diğini söyleyebiliriz. Ama bugün durum aynı değildir. in
giltere'yi bir hayalet gibi tehdit eden ve hemen tatmin 
edilmediği takdirde, doğurduğu korkunç değişik]iklerin et
kisi New - York'tan Ka.nton'a, Saint - Petersbourg'dan Sid· 
ney'e kadar her yerde duyulan bir zorunluk, yani f ngi!te· 
re'nin, ticaretini sürekli olarak genişletmek �orunda olu
şu, şu sonucu doğurmuştur : İngiliz ticareti, Asya'nın iç 
bölgelerine, her iki yandan yan\ hem İndus. hem de Ka· 
radeniz yönlerinden aynı anda saldırmaya mecbur olmuş· 
tur. Dünyanın bu bölgesine Rusla.nn yaptığı ihracat ha.k• 

47 Fransa'nın Londra maslahatgüzarı baron Bourqueney'in, 
dışışlerı bakanı Mareşal Soult'a, Londra"dan gönderdiği 25 
mayıs 1839 tarihli yazı, zlk. TESTA A. «Recuel) des tral
tes ... > 
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kında pek az şey bildiğimiz halde, aynı bölgeye yapılan 
İngiliz ihracatının artmış olduğunu göz önünde tutarak 
·bu bölgede Rus ticaretinin önemli bir şekilde azalmış ol•
duğu sonucuna rahat rahat varabiliriz. Rusya ile İngiltere
arasındaki ticari savaşın alam, İndııs't!l.n Trabzon't". kay
mış ve bir zamanlar İngilizlerin Doğu İmparatorluğunun sı
nırlanna kadar sokulmak tehlikesini göze alan Rus tica- .
reti, gümrük sınınnın en aşırı ucunu muhafaza. etme ve
genel olarak savunma durumuna düşmüştür.» '" Bu da
meselenin gerçek yüzünü ve Osmanlı İmparatorluğunu
muhafaza etmekte güdülen asıl amaci gösterir.

İmparatorluk içindeki Hıristiyan azınlıklara gelince,
Avrupa burjuvazisinin malları gibi ideol:>ji!crtne de kucı::ık
açarken, hem _servetlerini ve faaliyetlerini dcv!ctin bürok
ratik idare anlayısının imkan verdiği suistimallerden koru
mak istiyor, hem de bağımsızlık alanında çeşitli faaliyet·
)ere girişiyorlardı. İmparatorluk içindeki azınlıklarla ticari
faaliyetleri geliştirme işine ilk kalkışan ve kendi mczlw·
binden olanları himayesi altına almış olan mutlakiyetçi
Rusya, şimdi de Fransız devriminin ilkeleriyle yoğrulmuş
milliyetçilik hareketlerinin yeşerip boy vermesine yardımcı
oluyordu. Öyleyse Osmanlı İmparatorluğundaki eski ku
rumların ayakta tutulması. sırf yeni şartlara uyamama yü
zünden bir parçalanmanın olması ve Rusya'ya uydu küçük
devletlerin doğması demekti. Bu durumda azınlıklara İm
paratorluk bünyesi içinde daha geniş hürriyetler veren re
formların yapılması lazımdı. Bu onların hem İngiliz malla
rının simsarlığı görevini daha verimli olarak yerine getir
melerini. hem de tehlikeli bağımsızlık hayallerini kafaların
dan uzaklaştırmalarını sağlayacaktı. Demek ki  batılı güç
ler için Osmanlı imparatorluğunda reform, azınlıklara im
tiyaz ve Türk - Müslüman unsurun azınlıkta olduğu eya-
Jetlerde bir ölçüde merkezden kopma (adem-i merkeziyet>

48 MARX K. (New York Trlbune'da 12 nisan 1853'te yayınla
nan «TUrklyc'de Gerçek Anlaşmazlık Noktası» adlı makale) 
Türkiye Üzerine. 
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elemekti. Bu gonış özünde, Osmaniı bliı oiu-a:ıisim,, mcr 
keziyetçi teşebbüslerine karşıydı. 

Osmanlı devletinde ıslahat yapılmasından yana olan 
bu tutum, aynı zamanda, İngiliz siyasetinin, Osmanlı İm
paratorluğunu Hıristiyan uyruklannın merkezden kopmacı 
eğilimlerine karşı ayakta tutma karannı, gene aynı İngi
liz siyasetinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla, daha 
bir süre önce uygarlığın barbarlığa karşı mücadelesi ola· 
rak gösterilmiş olan Yunan ayaklanmasıyla bir hayli şart
lanmış bulunan kendi kamuoyu önünde savunurken, duy
duğu bir çaşıt zarureti de ifade etmekteydi. 1839 yılından 
sonra Palmerston Lord Russel'a •Bizim (Osmanlı İmpara· 
torluğunu ayakta tutma) imkanımız» diye yazıyordu •bu 
ülkenin (İngiltere'ninJ kamuoyuna bağlıdır ve bu kamuoyu 
Türk hükümeti reformlara razı olmadığı takdirde bizi dcs
teklemiyecektiı-.» 

411 

B -- 1838 Tanzimat Fermanı 

lGülhane Hatt-ı Hümayunu) 

a - Hazırlanması 

Bürokrasinin öncü kesimi il. Mahmud'un ölümüne ka· 
dar bir- reformu kabul ettirecek güçte görünmüyordu. Hü
kümdarın çevresini alan kurulu düzen taraftarı eskiler, bü· 
yük arazi sahipleri ve ayanların yerine geçmiş olan tam 
yetkili valilerle herhalde böylesine tehlikeli bir teşebbüse 
razı olmayacak kadar sıkı bağlar içindeydiler. Yabancıla
ra gelince, İngilizler 1838 Tic:ıret Antlaşmasını onaydan 
geçirttikten sonra şimdi de Türkiye'yi Rusya'nın nüfuzun
dan ve Hünkar İskelesi Antlaşması'nın U833) sonuçların· 
dan kurtarmaya çalışıyorlardı. Fransızlar Cezayir işgalini 
başka ülkelere kabul ettirmek çabası içındeydi. Her ha!ü· 

49 Zlk. BAILEY F.E. «Brltlsh pollcy and Turklsh reform mo
vemenh <fnglllz Siyaseti ve Türk Islahat Hareketi}, Cam
brldge 1042. 
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kı\rda o çağa ait diplomatik belgelerde Osmanlı İmpara
torluğunun bir reform yapması yolunda dıştan gelen kesin 
baskılara rastlamıyoruz. 

Osmanlı İmparatorluğu 1839 yılı başlannda, bir yıl 
önce imzalanan Ticaret Antlaşmasına karşılık olarak, İn
giltere'yle, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa·ya karşı 
bir ittifak imzalamayı umar. Mustafa. Reşit Paşa bunu sağ
lamak üzere Londra'ya gelir, ama zamanın İngiltere Dış
işleri Bakanı Palmerston böyle bir şeyi kabule hazır görün
mez. O sıralarda Osmanlı fmparatorluğu'nda felaketler 
birbirini kovalamaktadır : Kııvalalı Mehmet Ali Pn�a onlu
sunun OsmanTı ordusunu imha ettiği Njzlp bozgunu, il. 
Mahmud.'un · ölümü ve Osmanlı donanmasının Melıl't'lEJ.t_�!i . �
Paşa kuvvetlerine katılması•._ Mustafa Reşit Paşa q za>  
man hem ıslahat vaadinde bulunarak Palmerston'dan yar-
dım ve lütuf koparma şansı olduğunu hem de Kaval:ıJı 
Mehmet Ali Paşa heyülasını ve İngilizlerin askeri yarclım 
imkanını kullanarak İstanbul'daki eskilere böyle bir ısla
hatı kabul ettirebileceğini düşünür. 10 Ağustos günü Pa!
merston 'la görüşür ve herhalde tasarısından ona söz eder. 
Ama kafası daha. çok Rusya'nın müdahale tehdidiyle meş-
gul olan Palmerston, özellikle bu konuya eğilmişa ben
zemez. En azından, o günlere ait çeşitli yazışım:.lnrır.cla 
bununla ilgili hiçbir noktaya rastlamamaktayız. Ddki de 
Mustafa Reşit Paşa'dan bu konuyla ilgili bir muhtıra iste-
miş olabilir, çünkü Paşa iki gün sonra yani 12 Af5u$!C5 
1839'da, tam istanbul'a hareket edeceği sırada kendisine 
böyle bir muhtıra verir. Pek açık seçik olmayan bir Frn.ı
sızcayla kaleme alınmış olan bu metin, daha sonra t�un 
yedi kere vezir-i azamhk makamını işgal edecek, ıslahat 
hareketlerinin babası ve ondokuzuncu yüzyıl Tüfk siyaset 

• II. Mahmud. Hafız Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun
Nlzlp'te bozguna uğramasından bir gün sonra, 1 Temmuz
1839'da öldü. Bundan birkaç glln sonra da Kaptan-ı derya
Ahmet Paşa (Firari Ahmet Paşa) Osmanlı donanmasını İs
kenderlye'ye götürerek Mehmet Ali Paşa·ya teslim etti (Ç.NJ
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adamlarının fikir ustası sayılacak olan bir zetın, pbancı 
güçlere (devletlere) ülkenin iç işlerine bütün müdahale 
imkanlarını nasıl kendi eliyle sunduğunu gösterir. Avrupa 
diplomasisinin yapacağı tek şey, Mustafa Reşit Pı1;a'nın 
muhtırasın'da verdiği öğütleri izlemek olacaktır. 

Metin, Osmanlı İmparatorluğunun başında bulunan fe
laketleri ve bunlardan kurtulma yollarım tahlille işe baş
lar. Bu unsurlar daha sonra göreceğimiz reform metninde 
(Tanzimat Fermanı) yeniden ele alınacaktır. Sonn1 da n:· 
formlann gerçekleşme meselesi üzerine eğilir. • <. .. ) Ne 
var ki. Osmanlı sarayının iç idare alanına bir çeşit t?ça
vüz vuku bulmadıkça, bu felaketlere çare getirilemeyece
ği; bu yolda bir tutumun ise milletlerin karşılıklı haklanna 
aykın düşeceği ve zaten Müslümanlann, şer'i kanunfo ı-a 
körü körüne itaatleriyle, malum taassupları yüz tinden Av -
rupalı güçler (büyük devletler) tarafırİd::ın kabul cttirilır.d 
istenen her. türlü teklife karşı koymaktan geri durmaya
cak lan söylenecektir. 

0Böyle bir itiraza cevap vermek için. milletlerin karşı-. 
lıkh haklarına vaki bu tecavüzün halka zararlı herhangi 
bir eylemi amaç edinip edinmeyeceğini; bizzat Avrupa'da· 
ki denge siyaseti bu halkın ,,arlığını muhafaza etmesini 
gerekli kılmışsa. onun kendisine refah ve güç getirecek 
her şeye bağlanmasında .herhangi bir kötülük ve sakınca 
olup olmayacağını sormak yetecektir. Hatta bu sonuçlara 
ermek kendi iç idaresine başkalarını kanştırmamnkta ko
nulan bazı sınırlan aşmayı gerektirse bile . 

.. üstelik Osmanlı devletine yapılacak teklifleri, tek bir 
ülke dP-ğil, ittifak halindeki bütün hüyük rlevletler getirmiş 
olacaktır. Onun için de bu devletlerden hiç biri Osmanlı 
Sarayının iç işlerine tek başına karışma bahane ve önce
liğini, bu istisnai durum dolayısıyla sağlayamayacaktır . 

• Osmanlı padişahının yaşça küçük oluşu, dost güç
lerin (devletlerin) kendine doğru yolu göstermesine imkan 
vermektedir; bu bakımdan onlann tutumları ancak sevgi
lerine ve duygulanndaki içtenliğe yorulabilir. Müslüman 
halkın taassubu bir zamanlar olduğu gibi değildir; ulema 
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eski gücünden çok şey kaybetmiştir ve geçmişten kalan 
dertlere derman olsun diye şu anda baş vurduğumuz yol· 
Jar hiç bir şekilde Kur'an'ın bize sağladığı kanunlara (şe· 
riatal tecavüz mahiyetini taşımamaktadır. Her türlü du
rumda bir ıslah imkftnı yaratacağı besbelli olan bu yol
lar, şu anda devlet işlerinin başında bulunan insanlann Av_ 
rupalı devletlerin teveccühünü kazanmasına vesile olacak
tır. Hiç şüphe olmasın ki bunlar, bu teveccühten yararlan· 
mak düşüncesiyle bu devletler tarafından yapılan bütün 
teklifleri güçlük çıkarmadan tezelden kabulleneceklcrdir. 

« L..) Gene de bu gibi ta.sanların yürütmeye konma· 
sında, olur da; büyük devletlerin güttükleri siyaset, bunla.
nn işlerlik kazanmasını engelleyecek derecede gi.içlüldcr 
vo sakıncalarla karşılaşırsa, o zaman en azından bti dev
letler, istanbul'daki büyükelçilcri, öğüt vermek suretiyle 
Divan'a baş vururlar. Bu öğütler belli sınırlar içinde kalsa 
bile, gene de laf olsun diye söylenmiş olmayacaktır. Çün
kü bunlan, en yüksek düzeyde, en yararlı mülahazalar ka· 
dar, en az onlar kadar, bütün insanlığın sesi ve haykırış· 
ları da gerekli kılmaktadır.-"0 

Bu, açıkça görüldüğü gibi. Osmanlı impı:ıratorluğunun 
vesayet altına konması demektir. Muhtıra metni en ufak 
aynntılarına kadar, neresinden bakılırsa bakılsın böyle bir 
niyeti dile getirmekte ve hatta bu konuda yapılan baskıla· 
nn yetersiz olduğundan yakınmaktadır. Avrupa diplomasi
sinin eğilimlerini ve büyük devletler arasındaki güç ilişki
lerini yakından tanıyan Mustafa Reşit Paşa, Osmanlı İm
paratorluğunun ayakta kalabilmesi için, bu büyük güçler 
arası7ldaki ince denge oyunundan başka bir imkEin ve bir 
çare göremiyordu. O ve ondan sonra gelen Türk siyaset 
adanılan, ne imparatorluğun kendini tek başına sa-.,unma 
imkıinlan ne de Avrupa'nın çı'.<ar gözetmeden onu ayakta 
tutma arzusu üzerine hayale kapıldılar. Daha sonralan Fu· 
at Paşa İngilizlere Osmanlı İmparatorluğu'ndan söz eder
ken «Dünyanın en güçlü devletiymiş; siz dışardan biz içer-

50 Zlk. BAILEY F.E. «Brltish pollcy ... ,. 
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den o kadar uğraşıyoruz da ha.la yıkamıyoruz» diyecek
tir. Ama bu Devlet adamlan Osmanlı İmparatorluğunun, 
Avrupa'nın dengeye duyduğu ihtiyaç sayesinde, büyük 
devletlerden kah birine, kah ötekine, tercihan da bu güç
lerin tümüne sırtını dayayarak yaşamasını sürdürebilece
ğine inanıyorlardı. Avrupalı devletlerin bu •kitle halindeki
müdahalesi, Mustafa Reşit Paşa'ya bir güvenlik teminatı 
gibi gelmişse de olayların gelişmesi bunun hiç de böyle 
olmadıgını gösterecektir. 

Yukarıdaki metinde aynı zamanda, bir siyaset adamı 
kimliğinin_ gerisinde, kendi öz sınıfının kalıp ve çıkarla
rına göre düşünüp hareket eden bir bürckratın sırıttığını 
da görürüz. Altını çizdiğimiz bölüm bunu yeterince ispat 
ediyor. 

Kısa bir süre sonra İstanbul'a dönen Mustafa Re-,;it 
Paşa, reformun metnini hazırlar. Beşyüz yıllık denge du
rumundan sonra bir hanedan sorunuyla* karşi karşıya 
kalan Osmanlı yönetici sınıfının eli kolu bağlı ve bu teh
likeyi bertaraf etmek için her türlü çözümü kabüle hazır 
bir halde olduğu konusunda Mustafa Reşit Paşa'nın tah· 
minleri haklı gibi görünmektedir. İlerici takımı metni onay
dan geçirtmek için bu korkuya dayanır. Bu takım, niyet
lerinden yabancı büyük elçilikleri haberdar etmeyi de ih
mal etmeden küçük bir komite halinde çalışır. 1838 Balta 
Limanı Ticaret Antlaşmasının savunucusu olan Ponsonby 
bu hazırlıklara ilgisiz kalır ya da yapılan bu çalışmanın 
semere vereceğine inanmaz. Haberi büyükelçisi aracılı
ğıyla alan Metternich öğüt dolu uzun b�r mektup gönderir. 
Bu mektupta, birçok milletten oluşan bir İmparatorluk için· 
de reformların uyruklar arasında yeni hevesler uyandıra· 
bileceği korkusu açıkça görülür. Ama bunun dışında Met
ternich'den büyük çapta başkaca itiraz gelmez� 1

• 

• Kavalah Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı tahtına çıkma lhtl• 
mali (Ç.N.) 

51 BİLSEL C. «Tanzimat Harici Siyaseti>. «Tan?,lmat, İstanbul 
1939. 



Refonn metni yılbaşından önce hazır olur. Bu, ünlü 
•Tanzimat Fermanı• dır. O sıra hariciye nazırı olan Mus
tafa Reşit Paşa, fermanı padişahın, devlet ileri gelenleri
nin ve aralannda o günlerde fstanbul'da bulunan Prens
De Jolnvme'nin• de bulunduğu yabancı şahsiyetlerin hu·
zurunda bizzat kendi ·okur. Ferman bundan sonra, hiç va·
kit kaybedilmeden yabancı büyük elçiliklere gönderilecek
tir. Bu da onun yabancılar önündeki •al • beni» sinin ifa
desidir.

b - Muhtevası

Metin, bütün eğilimleri birbiriyle bağdaştırmaya, ama 
gene de bürokrasiye serbest bir hareket sahası bırakma
ya çalışır. Belki de bu yüzden son tahlilde önemli olan, 
metnin muhtevası değil de movcut olmuş olmasıdır. For
man İmparatorluğun bütün geri kalan ha.ya.tında varlığını 
sürdürecek olan çelişkiyle başlar. -Cümleye malum ol
duğu üzere Devlet-i aliyyemizin bidayet-i zuhurundan beri 
ahkam-ı celile·i kur'a.niyeye ve kava.nin-i şer'iyeye kema
liyle riayet olunduğundan sa.ltanat-ı seniyyemizin kuvvet 
ve mükinet ve bilcümle tebaasının refah ve mamuriyflti 
rütbei gEı.yete vasıi olmuşken yüzelli sene vardır ki ga
vail-i müteakihe ve esbab·ı mütenevviaya mebni ne şer'·i 
şerife ve ne kaı,anin-i münifeye inkiyat ve imtisal olun
mamak hasebiyle evvelki kuvvet ve ma.muriyet bilakis zan.f 
ve fakre mübeddel olmuş ve halbuki kavanin-i şer'iyye tah· 
tında idare olunma.yan memalikin payidar olamıyacağı va
zıhattan bulunmuş olup cülus-ı hümayunumuz rüz-ı firuz
dan beri efkAr-ı hayrlyet lı.sar-ı mülükAnP.miz dahi mücH· 
ret ima.r-ı memalik ve inha ve terfih-i ahali ve fukara ka
ziyye-i nafıa.sına. münhasır ve memalik-i devlet-1 aliyyemf
zin mevki-i coğrafisine ve arazi-i münbiteslne ve halkın 
kabiliyet ve istidatlanna. nazaran esba.b-ı lazimesine te
şebbüs olunduğu halde beş on sene zarfında. be tevfika 

• Fransa kralı Louls Phllippe'nln kUçUk oğlu. (ÇN.)
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taıila suver-i matlüba hasıl olacağı zahir olmağla avn-ü 
inayet-i hazret-i bariye itimat ve imdad-ı ruhaniyyet-i ce
nab-ı peygamberiye tevessül ve istinat birle bundan böyle 
Devlet-i aliyye ve memalik! mahrusamızın hüsn-ü idaresi 
zımmında bazı kavanin·i cedide vaz ve tesisi lazım ve mü
him görülerek C...J •. r.2_ 

Demek ki •Şer-i şerife. ve «kavanin·i münifo• diye 
göklere çıkanlan eski kanunlara «inkiyad ve imtisal olun
mama• nın tek sebep olarak gösterildiği köt.ü duruma «ye
ni kanun ve kuntmlar• la çare aranacaktır. Belli ki değiş
melere kapıyı açık tutabilmek için ulemayla ve eskilerle 
arayı bozmamak gerekiyordu. Ama kendi sonucu olan ve 

* «Herkesin de bildiği üzere ulu devletimizin kurulduğu gün
den bert, Kur'an'ın mübarek hükümlerine ve şeri kanunlara
tamamlyle uyulduğundan yüce saltanatımızın güç ve onuru
ve bilcümle uyruklarının refah ve kalkınması en son dere
cesine varmışken, yüzelll yıl vardır ki birbirini izleyen gai
lelere ve çeşitli sebeplere dayanan, ne kutsal şeriata ve ne
de mübarek kanunlara uymamak ve bunları örnek alma
mak yüzünden (hükümdarlık lllkemlzln) eski güç ve kalkın
ma (sı) tam tersine güçsflzıtık ve yoksulluğa dönflşmflş (tür).
Oysa şeri kanunlara göre idare olunmayan memleketlerin
refahının sürekli olamayacağı açıkça bilinen bir şey olup,
tahta çıktığımız mutlu andan bert hayırlı fikirler Oe bezen
miş olan) padişahımızın eserleri de tek, ülkenin kalkınması
ve ulaşımı ve halkın refahı ve yoksullara yararlı olacak iş
ler ve yüce devletimizin coğrafi mevkllne ve verlmll top
raklarına ve halkın kablllyet ve lstıdafüı.rına göre lüzumlu
vasıtalara baş vurulması durumunda beş on yıl içinde Allah'
ın yardımıyla istenen idare tarzının ortaya çıkacağı gö
rülmekte, ( ... ) Allaha güvenet'ek ve peygamberin ruhunun
yardımcı olacağına inanarak bundan böyle ulu devletin
ve Osmanlı ülkesinin iyi yönetimi konusunda bazı yeni
kanunların çıkarılması ve kurumlaştırılması gerekil ve
önemli görlllerek ( ... )> (Ç.N.>

52 TANZİMAT FERMANI, «Tanzimat, İstanbul 1938. 
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ülkenin gelişme sorunlarını çok kere çıkmaza sokan «es
ki - yeni kavgası. nın altında. hep bu çelişki yatacaktır. 

Fermanın reform tekliflerini dayattığı üç husus şunlar
dır: « C...> tebaay-ı saltanat-ı seniyyemizdcn olan ahali-i 
islı\m ve milel-i saire bu müsaadat-ı şahanemize bildistis
na mazhar olmak üzere can ve ırz ve namus ve mal mad· 
delerinden hükm-i şer'i iktizasınca ka.ffe·i memalik-i mah
rusamız ahalisine taraf-ı şahanemden emniyet-i kamile 
verilmiş C. .. ) ••. 

Burda uzaktan uzağa İnsan Hakları Beyannamesi'nin 
ve Amerikan «The pursuite '>f Happiness� inin•• yankı
sını görürüz. Bu yankı fermanda Doğu'nun «namus» kav
ramıyla üst üste düşürülmüş veya özdeşleştirilmiştir. 
Metin bir başka yerinde bu birinci hususu şöyle açıklar : 

« C. .. ) emniyet-i mal kaziyesinin fıkdam halinde isn her
kes ne devlet ve ne milletine ısınamayıp ve ne imar-ı mül
ke bakmayıp daima endişe ve ızdıraptan hali olamadığı 
misulliı aksi takdirinde yani emval-ü emlakinden emniyet-i 
kamilesi olduğu halde dahi hemen kendi işi ile tevsi-! da.i
re-i taayyüşle uğraşıp ve kendisinde günbegün devlet ve 
.miltet gayret-! ve vatan muhabbeti artıp ana göre hüsn-i 
ha.reketle çalışacağı şüpheden Azadedir***,.. 

• «Yüce saltanatımızın uyruğu olan müslttman ahali ve diğer
milletler padlşahlığımızın bu yardımlarına bilaistisna ma7.
har olmak üzere can ve ırz ve namus ve mal maddelerinden,
şeri hükümler gereğince blltttn Osmanlı Ulkemiz ahalisine
padişahlığım tarafından tam bir güvenlik verilmiş ( ... h

(Q.N.) 

.. «İnsan mutluluğunun amaçlanması,; Amerikan Anayasası' 
na, Brltnnya İmparatorluğunun «zenginliğin amaçlanması, 
tlkeslne nazire olarak konan ilke. (Ç.N.) 
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( ... ) hukuk yönünden mııı emniyetinin bulunmayışı halinde 
ise herkes ne devlet ne mllletlne ısınamayıp ve ne de mem
leketinin kalkınmasına bakmayıp dalma endişe ve ıstırap
tan kurtulmadığı gibi, bunun aksi olduğu takdirde, yani 
mallarından ve mlllklerlnden tam bir güven içinde olduğu 



Ülkenin zenginliklerinden yararlanırken, devletin zen
ginliğini de akılda.n çıkarmamayı şart ko<;arak padişahın 
çıkar ve oyuyla da özdeşleşen hayli garip bir metin. As
lında bu, üretim araçlarını elinde tutanlarla bürokratlar 
arasında bir al gülüm ver gülümden başka şey değildir. 
Bürokratlar ötekilerin toprak ve diğer üretim arı:ıcları üze
rindeki haklarını tanırlar ve onlar da bürokratlar yararına 
devlet hazinesini doldurmayı taahhüt ederleı·. Ferman bu 
mukaveleyi temeline oturtmakta, burjuva ideolojisinin ge
reçler alanından bolca. yararlanır. Özel işlere şevkle sa
rılması gerektiğini belirtip, bunlardan yararlanma alanını 
genişletirken Ferman. İmparatorluğun resmi dilini temelin
den değiştirmektedir. 

İkinci nokta düzenli bir •tayin-i vergi, ile bu verginin 
yerleştirilmesidir. 

«Ve tayin-i vergi maddesi dahi çünkü bir devlet mu
hafaza-! memaliki için elbette asker ve leşkere vesair ma
sarif-i muktaziyeye muhtaç olarak bu ise akçe ile idare 
olunacağına ve akçe dahi tebaasının vergisiyle hasıl o!R
cağına binaen C...J ahali-i memalikten her ferdin emlak 
ve kudretine göre bir vergi-i mütenasip tayin olunarak kim
seden ziyade bir şey alınmaması ve Devlet-i aliyyfmizin 
berren ve bahren masarif·i askeriye• vesairesi dahi kava
nin-i icabiye ile tahdit ve tayin olunup ona göre icra olun
ması lazimedendir•�. 

zaman hemen kendi işiyle .ve geçim seviyesini yUkscltınek
le uğraşıp Vi:? kendisinde günden güne devlet ve millet gay
reti ve yurt sevgisi artıp ona göre iyi davranışla çalışacağı 
su götürmez.� (Ç.N.> 
«Ve vergi tayini maddesi de (böyledir.> ÇünkU bir devlet 
ülkesini korumak için elbette askere ve diğer gerekli mas
rafların (karşılanmasına) muhtaçtır. Bu ise akçeyle (pa
rayla:} idare olunacağına ve akçe de uyrukların vergisiyle 
hasıl olacağına binaen bunun da bir iyi çözUm yoluna bR
kılması önemli olup, ( ... ) ülkemiz ahalisinden her ferdin 
mülkleri ve (maddi) kudretine �öre bir uygun vergi tayin 
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Bura.da «muhafaza-i memalik� devletin başlıca göre
vi olarak gösterilmektedir ve bürokrasi vergiyi kendi elin
de toplamaya karar vermiştir. 

Nihayet üçüncü husus olarak: « ( ... l asker maddesi 
dahi ber minval-i muharrer mevadd-ı mühimmeden olarak 
eğerçi muhafaz�-i vatan için asker vermek ahalinin fari
ze-i zimmeti ise şimdiye kadar cari olduğu veçhile bir 
memleketin aded-i nufus-ı mevcudesine bakılmayarak ki
minden rüfüe-i tahammülünden ziyade ve kiminden nol<
san asker istenilmek hem nizamsızlığı ve hem ziraat ve 
ticaret mevadd-ı niı.fiasının ihlalini mucip olduğu ( ... J ... 
belirtilmektedir. 

Fermanda doğrudan doğruya köylü kitleleri.ne yönel
miş ve onun alın yazısında bir düzelme getirebilecek olan 
tek husus budur. 

Ferman yabanr.1 t1!k�iere yönelerek son bulur: 
«Ve keyfiyet-! meşruha us�l-i atikayı bütün ·bütÖn tağ

yir ve tecrid demek olacağında.n· işbu irade-i şahanemiz 
Dersaadet ve bilcümle memalik-l mahrusamız ahalisine 
ilan ve işıia olunacağı ve misillu düvel-i mütehabbe dahi 
bu usulün inşaallah-ı Ta.ala ilelebed bekasına şahit olmak 
üzere Dersaadetimizde mukim bilcümle düvelü mütehabbe 
süferasına dahi resmen bildirilmesi**•. 

• 

olunarak kimseden bunu aşan bir şey alınmaması ve ulu 
devletimizin karada ve denizdeki askeri harcamaları ve
sairenin de gerekli kanunlarla sınırlanıp tayin olunma-
sı ve ona göre yürütUlmesı gereklidir.• (Ç.N.> 
«Asker maddesi de şimdiye kadar yazılageldiği üzere önem
li maddelerden olarak, yurdun korunması için asker ver
mesi ahalinin boynunun borcu ise de, şimdiye kadar geçer
likte olduğu veçhlle bir memleketin mevcut nüfus sayısma 
bakılmayarak kimisinden tahammtll d�receslndcn fazla, 
kiminden ise (bu dereceden) az asker istenilmesi hem ni
zamsızlığı ve hem de tarım ve ticaret (alanındaki) yararlı 
maddelerin sağlanamamasını gerektirdiğinden <. .. )• (Ç.N.> 

** «Ve açıklanan durum eski usultl bütün değiştirme ve ye
nileme olacağından işbu padlşahlığımız iradesinin Dersaa• 

48 



Bu fermanla. bürokrasi amaçla.nna. ermiş cılur; iktida
rın merkezileşmesiyle zenginleşme ve herkesin elindeki_ 
servetten yararlanma hakkı kural hal !ne getirilir. D!ğer sı
nıfların çıkarları, bürokrasinin çıkarlarıyla. özdeşleştiği öl
çüde gerçekleşir. Toprağın mülkiyetiyle İmparatorluğun 
Hıristiyan uyruklarının eşitliği işte bu ölçü içinde tanm:r. 
İşte bu yüzden, sonuçtan ne toprağı elinde bulunduranlar, 
ne de Hıristiyan uyruklar hoşnuttur. İlkleri eskiye dönül
mesini, ikinciler ise daha ileri gidilmesini isterler. 

C - Uygulama 

Ne var ki Tanzimat Fermanı sadece bir niyeti dile ge
tirıyordu ve vazedilen çeşitli ilkelerden yürütmeye geçmek 
gerekiyordu. Sorunlar gerçek veçheleriyle işte bu nokta
da. su yüzüne çıkacaklardı. Bürokrasinin, Tanzimat'ın ila
nını sadece İngiliz diplomasisinin teveccühünü kazanmak 
için sergilenmiş bir oyun gibi gören kanat, Mısır meselesi 
düzene sokulduktan ve Boğazlardan serbestçe geçmeyi 
sağlayan Londra Antlaşmfl,sı 1841 yılında imzalandıktan 
sonra. reformların rafa, kaldırılma zamanının gelip ÇAt,tığl
na inanmaktaydı. Mustafa Reşit Paşa sadrazamlıkta.n 
uzaklaştırılmış ve birçok tetkik heyetleri işi savsa,tır olmuş
tu. AJ!la o arada, daha önceleri Şark Meselesinin ac;kP-ri 
ve diplomatik yanıyla son derece meşgul olan büyük ba· 
tıh devletler ıslahat hareketine ısınmayıı başlarlar. Pon• 
sonby'nin yerine getirilen Stratford Canning. aşağı yukarı 
yirmi yıl boyu_nca bu işin oyunbazı haline gelecek ve ıs• 
lahat hareketlerini istense de · istenmese de İngiliz siyase• 
tinin amaçladığı hedeflere doğru itecektir. Böylece ıslahat 
giderek Türkiye'deki yönetici sınıfın politik oyun ya da 
kendini kabul ettirme aracı olmaktan çıkıp, Avrupa em-

det (İstanbul) ve bilttln Osmanlı· illkernlz ahalisine duyu
rulacağı ve yayılacağı gibi dost devletler de bu usuliln, Al
lah istediği takdirde, ilelebet yaşayacıığına tanık olmak 
Qzere Dersaadetlmlzde oturan biltiln dost devlet elçilerine 
de resmen blldlrllmesı., (Ç.N.) 
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peryalizminin yayılmasında son derece kullanışlı bir alet 
haline gelecektir. 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ıslahat hareketlerinin ev
rimi, her aşamasında, bu ülkedeki ekonomik sömürgeleş
menin evrimini yakından izler. 1839 Tanzimat Fermanı na
sıl 1838 Ticaret Antlaşmasının arkasından gelmişse, 1856

yılında kabul edilecek olan Islahat Fermanı 1854 yılındaki 
ilk borçlanmanın ve 1878 Berlin Antlaşmasında kayda ge
çen reform vaatleii de 1875 yılındaki ifUısın ardından gele
cektir. Çünkü ekonomik bağımlılığa doğru atılan her adım, 
batılı güçleiin reform paravanası altında kendini açığa vu
ran vesayetinin ağırlığını gitgide daha fazla duyuracaktır. 

Bu, aynı zamanda, batılı büyük devletler için ıslahat 
hareketlerinin kendi uyruklarıyla, Rum ve Ermeni simsar
larına daha geniş bir hareket serbestisi ve gitgide artan 
bir müdahale imkanı kazandırmaktan başka bir anlama 
gelmediğini de gösterir. Bu devletlerin yenileşme hareket
lerine koyduğu sınır işte budur. Yoksa, kendini yenilemiş, 
daha da öte, sanayileşmiş bir Osmanlı iinparatorluğu'nun 
ortaya çıkma ihtimali, uzak bir ihtimal bile olsa, Avrupa' -
nın yüreğino korku salmaktaydı. Bu yüzden Avrupalı dip
lomatik çevreler Tanzimat Fermanı'ndaki çelişkili ifadeye 
bel bağlıyorlardı. Palmerston 4 Şubat 1840 tarihli mektu
bunda Ponsonby'e Tanzimat'ın «Eski kurumların geliştiri
lip ıslah edilmesi ve geçmişteki saflıklarına yeniden dö
nülmesh 118 anlamına geldiğini yazıyordu. Metternich ise 
Osmanlı İmparatorluğu'na «Yönetim· işlerinizi düzene ko
yunuz ve düzeltiniz. Lakin Adetlerinize ve yaşayış tarzını
za uymayan bir idare usulü kurmak için eski idareyi yık
mayımz C...) Avrupa medeniyetinden, sizin kanun ve ni
zamınıza uymayan kanunlan almayınız. Çünkü Batının ka
. nunları hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı 
usul ve kurallara kat'iyen benzemeyen kaideler üzerine 
kurulmuştur.54 diye öğüt veiiyordu. Hepsi 9ir yana., 

53 BBRKES N. «The development ... • 
54 BERKES N. «The development ... • 
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Mustafa Reşit Paşa'nın kendisi de, özellikle anayasal bir 
yolda ileriye gitme arzusundan kendini men ediyordu. «Bi
zimkisi gibi cahil olduğu kadar kendi gerçek çıkarlannı 
anlamaktan da. aciz 'bir halkı anayasal .usullerle idare et
mek hemen hemen imkansız olurdu_,,ns Böylece bürok
rasi, Avrupalı diplomatik çevrelerle görüş birliğinde olun
ca, reformun uygulanması da. başlayabilirdi. 

1840 yılı başında. alınan ilk tedbirler hayli cüretlicey
di. Mısır meselesi çözülmemişti ve muhalefet kendini açı
ğa vuramıyordu. Tanzimat Fermanı'nda, ek metinleri ge
rektirmeyecek kadar açıklıkla. izah edili;> elde edilen ilk 
husus, servetin teminat altına alınmasıydı ve bu konuda 
yönetici sınıfın bütün kesimleri görüş birliği halindeydi. 
İngiliz Konsolos Yardımcısı Suter İzmir'e yaptığı seyahat 
ten sonra s Ocak l840'da «Tanzimat mülkiyet güvenliği 
konusunda. öylesine bir mahremiyet duygusu yaratmıştı ki 
toprak alım satımları yapılıyor ve ülkenin birçok bölgele· 
rinde tarımın gelişmesine yardımcı bir tesirde bulunuyor· . 
du» 116 diye yaziyordu. Gerçek şu ki, İzmir'den gelen bu 
haberler azınlıkların özellikle de Rumların arazi spekülas
yonuna. katılmalarının bir belirtisiydi. Zaten Tanzimat' Fer
ma.nı'nın ilanından sonra kendi memleketlerine oranla da
ha elverişli şartların doğması yüzünden Rumların Yuna· 
nistan'dan Anadolu'ya yerleşmeye geldikleri biliniyor�7

• 

Alınan ilk tedbir öşürü, kaldırılan ürünün l0'da l'ine 
düşürmekr.8 ve iltizamı ilga etmek oldu. Ayni ve nakdi 
bütün vergiler tespit edilip öşürü toplamakla, maliye na· 
zırhğına. bağlı devlet memurları olan tahsildarlar görevlen-

55 Mustafa Reşit Paşa'dan Metternlch'e, zlk. DAVISON R. «Re
form in the Ottoman Emplre 1856-1876• (1856-1876 

.
Yıllan 

Arasında Osmanlı İmparatorluğunda Reform Haı·ekcti). 
Prlnceton 1963. 

56 BAILEY F. E. «Brltısh pollcy ... • 
57 DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... • 
58 BARKAN Ö .

. 
L. «Türk Toprak '.Tarihinde Tanzimat ve 1274

Tarihli Arazl Kanunnamesb «Tanzlmah İstanbul 1939. 
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· dirildi5ıı. İltizam yoluyla. vergileri bizza't kendi toplayan
veya resmi devlet görevlilerine önced,m borç para. veren
bütün büyük sarraflar, Hıristiya.n ·bankerler ve tefeciler İs
ta.nbul'a davet edilip mukavelelerinin feshedildiği kendile
rine bildirildi110 Devlet görevlilerine de iltizam yoluyla.
vergi toplamaları yasak edildi"1

• Ama bütün bu deği
şiklikler o kadar çok kişinin çıkarını zedeliyordu ki, sü
rekli kalma.lan mümkün değildi. Üstelik büyük mültezim
lerin yerini alan az maaşlı memurlar, suistimalleri eskiden
olduğu gibi devam ettiriyorlardı. 1842 geri vitesi en çok
bu alanı etkiledi ve iltizam yeniden kabul edildi.

İkinci tedbirler dizisi, o çağda rejimin merkezileşme
sine karşı başl�ca tehlikeyi teşkil eden valilerin gücünü
azaltmayı hedef ediniyordu. Yönetmelikler (nizamnameler)

. çıkarılarak valilerin hazineyle ilgili işlerdeki yetkileri tah
sildarlara. ve maliye nazırlığına. bağlı devlet görevlilerine
devredildi82. Her vilayette valiye yardımcı olmak üzere
bir vilayet meclisi teşkil edildi. Hıristiyanlann da eşit hak
larla. katıldıktan bu eşraf meclisinin amaci, valinin gördü·
ğü işleri denetlemekti. Meclisin sivil idare, maliye ve hu
kuk alanıyla ilgili işleri tartışmak":ı, vergiyi tespit edip
toplanmasını64 olduğu kadar Tanzimat Fermanı'nın uy
gulanmasını da.611 gözetmek hakkı vardı. Vali bu meclis
karşısında sorumlu duruma. geliyordu.

Bu, iktidarın eşrafın yani büyük arazi sahiplerinin eli
ne geçtiği anlamına geliyordu. Valilerin gücünü kırmak
için ayanların kudretini yeniden diriltmek tehlikesi göze
alınıyordu. Aslında. merkezi bürokrasinin taşrada. iki hasmı 
vardı ve bu hasımlarına karşı tek mücadele silahı onla.n 

59 KARAL E. z. «Osmanlı Tarihh cıı. v.

60 DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... • 
61 KARAL E . .  «Osmanlı Tarihb cilt V. 
62 KARAL E. Z. «Osmanlı Tarihb cilt V. 
63 DAVISON R. «Reform in the OLtoman ... • 
64 KARAL E. Z. «Osmanlı Tarihb cilt V. 
65 DAVISON R. «Reform ln the Ottoman ... , 
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birbirine karşı kullanmaktı. Taşra idaresini yeniden düzen· 
Iemek üzere birbiri ardı sıra çıkarılan kanunlar, azınlık· 
lara verilen imtiyazlar konusunu., işin içine sokmazsak, 
bu tekrar tekrar tartışma alanı haline getirilen nazik den-
genin sonucu olacaktır. 

Nihayet 1840 yılında kısmen Fransız mevzuatından 
çevrilen bir ceza kanununun kabul edildiğini görüyoruz. 
Hıristiyan uyrukların kanun önünde eşitliğini sağlayan bu 
mevzuat aynı zamanda hükümdarın keyfi idaresinin son 
bulması anlamına geltyordu00

. 

1841 yılından sonra bu ilk hareketin önüne set çeki
lince reformlar, askerlik hizmetini beş yıl olarak tespit 
eden çok önemli karar dışında, bir dönem için durmuş ol· 
du. Bu konuda da Hıristiyan ve Müslüman uyrukların eşit-
liği muhakkak ki Hıristiyanların, lafının edilmesini isteme
dikleri tek husustu. Aynı şekilde askeri komutanlar da Hı
ristiyanlardan kurulu birlikleri. kullanmayı pek emin bul
muyor, öte yandan iki unsuru birbiriyle karıştırmaya da 
cesaret edemiyorlardı. Böylece mesele daha sonralan ciz
yeyle birleştirilecek olan bir muafiyet bedelinin ödenme
siyle çözülmüş oldu. 

1845 yılında Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlık gö
reviyle. iktidara gelmesi reformlara yeniden hız verdi. 1846 
yılında devlet memurlarının görev, yetki ve sorumlulukla
rını belirten yönetmelikler çıkarıldı67

• 1850 yılında Fran
sızcadan bir ticaret kanunu çevrildi ve 1852'de ilk idare 
meclislerinin yetkilerini tesbit eden ilk Vilayetler Kanunu 
(VilA.yetler Nizamnamesi adıyla> çıkanldı68. 

Reformlar ulemanın son. kalesine karşı da taaruza 
geçmişti. Hem Müslümanlan hem de Hıristiytmlan ilgilen· 
diren davalar için karma mahkemelerin kurulması, kndıla· 
ra mahsus yargı alanının bir kısmını onların elinden ah-

66 KARAL E. Z. •Osmanlı Tarihb cilt V. 

67 KARAL E. Z. cOsmanlı 'i'arthb cilt V. 

68 KARA!, E. Z. �Osmanlı Tarlhb elit V. 
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yor ve medreselerin yanı sıra halk mekteplerinin açılması 
eğitimin bir kısmını ulemanın tekelinden çıkarıyordu. 

Bütün bunlar gerçekleştirilen ilk reformlar; Tanzimat 
Fermanı'nın ilanıyla Kının Savaşı arasındaki ilk ıslahat te
şebbüsleridir. Bunlarla bürokrasi her şeye rağmen gitgide 
kendi yerini sağlamlaştınrken. büyük arazi sahipleri de 
taşrada kökleşirler. Başkentle taşra arasındaki karşıtlık 
böylece şekillenir. 

J.I - Dış Ticaret 

Ne var ki son tahlilde bu olayları şartlandıran ve da
ha sonrakileri de şartlandıracak olan şey, uluslararası ka
pitalizmin Osmanlı f mparatorluğu'yla olan ilişkileridir. Bu 
ilişkiler ülkenin dış ticaretinin ve özellikle de lngiltere'yle 
olan dış ticaretinin evrimiyle aydınlığa kavuşur. 

A - İthalAt 

1815 yılından sonra sanay-i. devrimi süreci İngiltere'de 
yoğunlaşırken Napolyon savaşlarıyla yakıhp yıkılmış olan 

. Avrupa, Büyük Britanya İmparatorluğunun rekabetine kar
şı ayakta kalabilmek için kendini himayecilik siyasetine 
başvurmak zorunda görür. 1830'la 1840 arasındaki yıl
larda İngiliz sanayiinde iki sorun ortaya çıkar: mamul mal
ları daha hızla pazara sürebilmek için yeni pazarlar açma 
ihtiyacı ve hammaddelerin vasıtasız olarak getirilmesi. İlki 
Osmanlı İmparatorluğu'yla 1838 Ticaret Antlaşması'na ve 
Çin'le Afyon savaşına; ikincisiyse Hinclistan'a giden Akde
niz ticaret yolunun yeniden ulaşıma açılma denemelerine 
sebep olur. Aşağıdaki grafiklerden ilki1111 1837 - 1838 yıl
larına rastlayan düşüşü ve hemen arkasından gelen çı
kışı gösterir. İngiltere'nin ihracatındaki bu düşüş kadar 
ondan sonraki artışta da Türklye'yle yapılan ticaretin ro
lü büyüktür. 

69 Kaynak BAILEY F. E. «Brltlsh pollcy ... , 
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lngiltere Dış Ticaretinin Evrimi (1825 - 1853) 
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1850 yılında, Birleşik Krallık'ın <Jngiltere'ninJ kendin
den mal alan ülkelere yaptığı ihracat şöyledir : 

Hansa Birliği Şehirleri (•) 
Hollanda 
Osmanlı İmparatorluğu 
İtalya 
Fransa 
Rusya 
Avusturya İmparatorluğu Toprakları 

6.775.000 İng. L. 
3.542.000 � 
2.811.000 " 
2.791.000 " 
2.401.000 " 
1.455.000 » 

607.000 » (70) 

Hansa Birliği şehirleriyle Hollanda'nın nihai alıcı de
ğil de aldığı malı başkalarına satan aracı durumunda ol
duğu düşünülürse, İngiltere'nin başlıca müşterilerinden bi· 
rinin Osmanlı İmparatorluğu olduğu görülür. 1830 yıllarm
dan itibaren bu durum; serbest mübadelenin ve Osmanlı 
İmparatorluğuyla yapılan ticaret anlaşmasının savunucu
lan tarafından bütün açıklığıyla kavranmıştır. «Ticari re
fah konusundaki umutlanmız bu nokta üzerine, yani Do
ğu istibdadına rağmen malların mübadele yollannın açık 
olduğu vakıası üzerine oturtulmalıdır. Pamuklu bez ve ku-
maşlarımız, muslinlerimiz. Hint i._şi dok�malanmız (alaca
.bez) vs. Doğuda yapılan benzerlerinden son derece ucuz
dur. Bizim mallanmiz gitgide daha fazla beğenilmekte ve 
,kürklere. mücevherata İran ve Şam sırmalarına, ambere 
ve şallara eskisinden daha az para harcanmaktadır. Siya
si !ilandaki kargaşalıklar durulacak olursa, çok yakın bir 
zamanda Doğu halkının bütün zaruri ihtiyaç maddeleri ka
dar lüks eşya ticaretinin de tarafımızdan karşılanacağı ve 
Doğunun bütün dikkatini tarımla hammadde üretimine ve0 

receği kolayca görülebilir; o zaman onların bu ürünlerini 
kendi mamulatımız karşılığı satın almamız veya mübade-

• Kuzey Almanya'da en önemlileri Hamburg, Bremen ve LQ
beck olan serbest şehirler. (Ç.N.)

70 BAILEY F. E. •Brltlsh pollcy . . .  ,, 
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le yollannı bulmamız mümkün olacaktır. Şartlardaki bu 
değişme etkisini şimdiden göstermeye başladı. Bir zaman 
önce kendi imalatı için Türkiye'den ham ipek satın alan 
İran, şimdi İngiltere ipeklilerini ithal etmektedir ve birkaç 
yıl önce değerli madenler yüzünden beş milyon İngiliz li
rası açık veren Doğu ticaretir;ıde durum bugün İngiliz ip
lik fabrikalan sayesinde tersine dönmüştür. 

«Doğu'da çok büyük bir kesimin ve gelecekteki tica
ri bağlanmızın Doğu iskeleleri vasıtasıyla muhtemelen ken
dileriyle kurulacağı altmış milyondan fazla insanın başlı
ca çalışma alanları pamuklu sanayiidir. Bütün bu insanlar 
ekilmeden bomboş duran topraklannda, iklimin de elve
rişliğiyle pamuk yetiştirmeleri, ham yünle ipek elde et
meleri ve bugünün şartları içinde emeklerini çok yüksek 
bir bedelle değerlendirmeleri mümkünken bütün bu mad
deleri işlemekle ve bunlard:ın yapılan ipliği eğirmekle va
kit öldürüyorlar. Bu çeşitli ve geniş bölgelerin her yerinde, 
aynı Türk köyünde olduğu gibi, bütün bu maddi imkan kay
naklan battal durumdadır. Çünkü buralardaki insanlara 
bugüne k�dar zaruri ihtiyaç maddeleri, onlan küçük çap
taki imalatlanndan vazgeçip ve kendilerini tarıma verme
ye ikna edecek ölçüde ucuz ve yeterli derecede sağlan
mamıştır. Öyleyse birinci derecede önemli olan şey, fiyat· 
lanmızı onları kenqi el zanaatlarından vazgeçmeye ikna 
edecek ölçüde düşük bir düzeyde tutmaktır. Bundan çı· 
kacak bütün sonuçları tek tek saymak gereksizdir; ama 
gene de şu kadarını belirtmekte fayda görüyoruz: fiyat
lardaki birkaç penilik bir oynama, köylerden meydana ge
len bir pazarın, yani bu demektir ki yeryüzünün dörtte bi
rini teşkil eden bir alanın kapılarını mamul maddelerimize 
açıp açmamasında etkili olacaktır.» 7' 

Köylerin refahı konusundaki bu görüş, tepeden tırna· 
ğa yanlıştır ve bir takas ekonomisinde tanmia el zanaaL· 
lan birbirini tamamlayan unsurlardır: Nitekim el zanaat
larının yok oluşu, ·kişisel küçük işletmenin yıkımını da bir-

71 URQUHART D. d,a Turqule, (T!irklye)Parls 1836. 
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likte getirerek, köylüyü yoksulluğa ve büyük arazi sahi
binin kucağına itti. 

Her halükarda bu öğütlere uyuldu. 55'inci sayfa
daki grafiklerin ikincisi Osmanlı t mparatorluğu'na yapılan 
İngiliz ihracatındaki artmayı gösterir72. Pamuklular bu 
artışta en önemli yeri tut;ır. 1825 yılında Osmanlı İmpara
torluğu toplam olarak 490.413 İngiliz liralık {sterlin) pamuk 
ipliği ve pamuklu dokuma ithal ederken, 1855 yılında bu 
rakam 3.722.983 İngiliz lirasına yükselir. Aynı zanrnn ke
siti içinde İngiltere'nin bu maddeler alanında. yaptığı top
lam ihracat 18.788.016 İngiliz lirasından 34.763.792 İngiliz 
lirasına varır. Öyleyse toplam ihracatta aşağı yukarı iki 
misli bir artış olurken, Türkiye'ye yapılan ihracat 7,5 ka
tına. çıkar ve toplam ihracatın dokuzda birine ulaşır. Aynı 
zamanda. İngiltere mallarını Türkiye'ye diğer müşterilerin
den daha pahalıya satar ve bu fiyat farkı pamuk ipliği ko
nusunda 1825 - 1855 yıllan arasında daha da. artar. 

Bu mallar mahalli sanayileri yıkarak yavaş yavaş Bal
kanlara ve Anadolu içlerine kadar nüfuz eder. İngiliz mal
larının Artadolu'ya geleneksel yayılma yolu İzmir'den baş
layıp iç Ana.dolu yaylalarını geçerek Tokat'a va.rmaktaydı. 
Ondokuzuncu yüzyıl başlarında Tokat, Anadolu ticaretinin 
dağıtım merkeziydi. Gelen mallar b"u şehirdeki yirmi ker
vansarayda istif ediliyor7a, sonra Ka.yseri1ye, Erzurum'a 
ve İra.n'a dağıtım yapıhyordu74

• Bu arada mahalli çap
taki imalat da bu mal dolanımına sokuluyordu. Bunlar 
arasında bizzat Tokat'ın pamukluları, yünlüleri ve hah
larıyla7ıı Kastamonu'nun bindallı ve yünlüleri vardı74'. 

Önemli bir başka ticaret merkezi olan Erzurum77 bu 
dolanıma katılıyor. İran'a giden büyük kervanlar bu şehir-

72 Kaynak: BAILEY F. E. «ı3ritish policy ... >. 
73 DUPRE A. «Voyage en Perse Falt ... > 
74 GARDANE P. A. «Journal d'un voyage ... > 
75 AINSWORTH W. F. «Travels and Researches ... , 
76 AINSWORT W. F. �Travels · and Researches ... > 
77 MORIER J. •A Journey through ... " 
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den yola. koyuluyordu. Kervanlar dönüşte İran mallarını ve 
Anadolu ürünlerini İzmlr'e taşıyorlardı. Bu yol üzerinde 
kervanlann dönüşte taşıdıklan mal hacmi daha büyüktü. 
Çünkü İzmir ticareti dalma fazlayla kapanmaktaydı 1839 
yılında bu şehirdeki ithaUıt hacmi 681.164 İngiliz lirasına 
vanrken ihracat 1.434.240 İngiliz lirasına ulaşır78

. Bu du
rum bütün ondokuzuncu yüzyıl boyunca devam eder ve 
1881 yılında ihracat hacmi dört misline yükselir7rı _ Öy
leyse İzmir her şeyden önce bir ihracat limanı olarak ka
lır; karadan uzun ulaşım yolu yabancı mallara uygun gel
mez ve bu mallara mahalli mamulatla rekabette bir üstün
lük sağlamaz. İşte bundan dolayı yeni limanlar aramnk 
ihtiyacı doğar. İran sınırına komşu Trabzon 1830'larda 
fstanbul'la bu şehir arasında bir deniz seyrüseferinin ku
rulmasıyla uluslararası ticarete açık bir şehir haline gelir. 
1830'la 1834 arasında bu şehrin ticaret hacmi dört katina 
çıkar80

. 1835 yılında Trabzon 1.020.532 İngiliz liralık mal 
ithal eder ve buna karşılık ihracatı 690.920 İngiliz lirasıdır. 
Bir sonraki yıl bu rakamlar aynı sırayla, 1.451.793 İngiliz 
lirası ve 859.373 İngiliz Hrası olur8t

. Sadece bu rakam
lar Karadeniz'deki serbest deniz seyrüseferinin İngiltere 
için önemini ve Kırım savaşını doğuracak olan çıkar kav-

. gasını anlatmaya yeter. 
Gelişmekte olan tek liman Trabzon değildir. Güney• 

deki ticaret llmanlan Mersinle İskenderun'dur. Bunlardan 

78 BAILEY F. E. «Brltish pollcy ... -. 
79 NOVIŞEV «Oşerskl ekonomik! Turtslb (Türkiye Ekonomisi 

Üzerine Deneme) Zikreden ISSAWI C. «The Economlc;ı hls
tory of the mlddle east 1800-1914; A book of readings, (1800 
-1914 Yıllan Arasında Ortadoğu Tarihi; Bir Derleme) Chl
cago-London 1966.

80 CHESNEY H. «The expedltlon for the survey of the rivers 
Euphrates and Tlgrls earned by Order of the Brltlsh Govern
ment in the years 1835, 1836 and 1837, (1835, 1836 ve 183'7 
Yıllarında İnglllz Hükümetlnln Emriyle Fırat ve Dlcle Neh
rinin Keşif Seferi) London 1850 

81 BAILEY F. E. cBritlsh pollcy ... ıı 
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da 180.616 İngiliz lirası ithalata karşılık 21.455 İngiliz li
ralık ihracat yapılmaktadır82. Mezopotamya'nın kuzeyi
ne mallann gelişi Suriye limanlan yoluyla olur. 1835 yılın
da Diyarbakır'a gelen Avrupa mallarından sağlanan güm
rük gelirleri 2.500.000 kuruşu bulur83

• Balkanlara ge
lince, yabancı malların bu bölge içine yayılma merkezi 
Selanik'dir. Bu şehrin 1835 yılında ithal!tı 148-101 İngiliz 
lirası, ihracatı ise 68.320 İngiliz lirasıdırR4. 

Kısacası İngiliz mallarının. özellikle de pamuklulannın 
Bitlis'ten Kastamonu'ya, Tokat'tan Sivas'a kadar her yer
de talebi vardır85. Bu mal akımının doğurduğu sonuç 
da, ülkenin her yerinde kendini hissettirir. Ubicini 1853'de 
şöyle yazmaktadır : «Eskiden yalnız Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun tüketimini karşılamakla kalmayıp, bütün Doğu Ak
deniz pazarlarının ve Avrupa'daki birçok ülkenin ihtiyaç
larını da karşılayan çeşitli ve çok sayıda imalathaneler 
artık mevcut değildir ya da tam bir çöküş halindedir. 1812 
yılında Tırnova'da iki bin müslin tezgahı varken 1841 yı
lında bunların ancak ikiyüzü kalmıştır. Beş yıl önce Se
lanik 25 Ha 28 ipek dokuma tezgahına sahipken şimdi yıl
da aşağı yukarı 88 bin libre üretim yapan onsekiz tezgahı 
kalmıştır. Anadolu'da ise kadifeleri, satenleri, ipeklileri 
onca ün yapmış olan Diyarbakır ve Bursa bundan otuz 
kırk yıl önce ürettiklerinin artık onda birini bile üretme
mektedir�8. 

Ama her şeye rağmen Avrupa mallarınçlaki ilerleme. 
hatta pamuklularda dahi ağır ağır gerçekleşti ve mahalli 
sanayi uzun süre ditendi. Köylerdeki tezgahlar da varlı
ğını sürdürebildi. Hızla yıkılıp giden ise kasabalardaki za
naat erbabı olduA7

• «İngiliz pamuklularının ülkeye giri-

82 BAILEY F. E. «Brltish pollcy ... > 
83 CHESNEY H. «The expeditlon for the survey ... > 
134 BAILEY F. E. «Brltish pollcy ... > 
85 CHESNEY H. «The expedltlon for the survey ... > 
86 UBICINI A. «Lettres ... > 
87 SARÇ Ö.C. «Tanzimat ve Sanayimiz, İstanbul, 1939. 
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şiyle kArlar yarıya, hatta bazan üçteblrine kadar düşmüş
tü.Bu mahalli üretimde de fiyatların düşmesine sebep 
oluyor, Türk pamuklularının ihracatını durduruyordu. Ama 
bu yabancı mallar henüz el zanaatlannın yerini alama
mıştı ... 88 

Pamuklulann yanısıra yünlü dokumaların ithalatı da 
gitgide gelişiyordu. 1825 yılında İngiltere Osmanlı İmpara
torluğu'na 8.318 İngiliz lirası değerinde yünlü ihraç eder· 
ken, bu miktar 1855 yılına kadar onyedi misli artarak 
142. 772 İngiliz lirasına ulaşıyordu. Oysa bu iki tarih ara·
sında İngiltere'nin toplam yünlü kumaş ihracatı sadece
7.328.841 İngiliz lirasından 9.599.463 İngiliz lirasına yük
selmişti. Üstelik 1840 yılından sonra Carcassonne CFran
saJ yünlületiyle renkli Avusturya yünlüleri yüzünden bu
ihracat hacminde belli bir düşme meydana geJdiğini de
gözden ırak tutmamak gerekir. Türk alıcısının zevkine da
ha uygun düşen bu yünlüler, İngiliz mamulatıyla gerçek
ten yanşır hale gelmiştl'ııı_

İpekliler, Türkiye'ye sokulması en çok yasak edilen 
mamuHerdendi. Buna rağmen İngiltere'den bu alanda ya
pılan ithalat 1825 yılında 1.695 İngiliz lirası tutannday• 
ken bu rakam 1855 yılında 10.376 İngiliz lirasına vanyor- , 
du (90). 1830 yıllarında Türkiye'yi ziyaret eden Texier, 
Bursa ipekli imalatının Lyon'un rekabetine rağmen ayak
ta kalabildiğini ve bu alandaki ihracatın yılda 100 bin par
ça civannda olduğunu kaydetmektedir Wt J. Aradan on -
kadar yıl geçtikten sonra Viquesnel eskiden Şam. Halep, 
Amasya CHa.milton'a göre yılda 50 bin okkalık bir üretim 

88 URQUHART D. d..a Turqule> 
89 BAJI,EY F.E. «Brltısh Policy ... , 
(90) 13ı\ILEY F.E. ,Brltlsh pollcy ... >
(91) TEXIER C. «Asle Mlneure Descrtptlon g�ographique,

hlstorlque et archeloglque des provlnces et des vlllrs
de la chersonese d'Asle 1835-37• (Küçilk Asya, 1835-37
Yıllan Arasında Asya Yanmadalanndaki Eyalet ve Şe
hirlerin Coğrafi, Tarihi ve ArkeoloJlk Tasviri) 3 elit,
Faris 1839-40.
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(92}, Diyarbakır ve Bursa gibi şehirlerde çok sayıda ipek· 
li dokuma tezgahının olduğunu ama çeşitli evsafta ve çe· 
şltli desenlerde mal çıkaran bu tezgahlann gitgide üret!· 
mini azaltmaya zorlandığını yr.zıyor. Birkaç yıl önce Bur
sa'da 25 bin okka ipek işleyen bin kadar tezgah varken, 
1847 yılında ancak dört bin okka ipek işleyen yetmişbe-, 
tezgah kalmıştır (93}. 1868 vılında, lslah:ı Sanayi Komis· 
yonu ·mazbatasında otuz kırk yıl içinde 1stanbul'da Üskü· 
dar'daki kumaşçı tezgahlarının 2.750'dcn 25'e kemhacı 
tezgahlannın 350'den 4'e, çatma yastıkçılar tezgahlarının 
60'dan 8'e indiğine işaret etmektedir (94). 

Kendini uzun zaman konıyabilen diğer sanayiler ise, 
ağır ağır ama kesin bir şekilde çöküyordu. Bıçakcılık 
bunlardan biriydi. Gene de f ngiltere'den bu alanda yapı
lan ithalat otuz yılda yedi katına çıkmıştı (95). Deri san::ı
yii de gene bunlardan biriydi nma « 1866'da 0282}. Jslnh-ı 
Sanayi Komisyonunun. İstanb11l'da bir Tabaklar Şirketi
tesisi hakkında mazbatasın�ı nazaran 'eskiden pek mamur 
ve servet ve iktidan diğer esnafın fevkinde olan tabaica 
esnafı, otuz kırk senedir· günden güne tpnezzülatl\ (kötü 
duruma) düşmüş' ve nihayet tabakhaneler külliyen mu
attal (toptan kullanılamaz.ı olmak derecesine gelmiştir.» 
(96} 

• 

Maden ocaklannda da buna benzer bir evrim ortaya 
çıkar. «Eskiden Küçük - Asya'da tam işletim halinde 82 
maden ocağı biliniyordu, bugün ise işletmeye açık sadece 
14 ocak vardır ve bunlar sağlayabilecekleri üretim hac
minin üçte birine zor ulaşabilmektedir.» (97) Gardane 
1808 yılında Tokat'ta yıld:ı. beşyüz bin okkalık kalay satı-

(92) HAMILTON W. J. «Researches in Asla Mlnor ... >
(93) VIQUESNEL «Voyage dans la Turqule d'Europe 1848-55>

(1848-55 Yıllannda Trakya Gezisi)

(94) SARÇ Ö.C. «Tanzimat ve ... >
(95) BAILEY F. E. «Brltlsh pollcy ... >
(96} SARAÇ Ö.C. «Tanzimat ve: .. ,
(97) UBICINI A. cLettres ... >



şından söz eder (98). Ama İngiltere'nin Türkiye'ye hanı 
kalay ihracatı 1825 yılında 12.687 İngiliz lirası iken bu 
rakam 1855 yılında 28.900 İngiliz lirasına yükselir (9:1). 
Bu iki tarih arasında aynı şekilde İngiltere'nin Osınıvıh 
İmparatorluğu'na demir ihracatı 12.527 İngiliz lirasınd-:ın 
180.017 İngiliz lirasına, kömür ihracatı ise 2.388 İngiliz li
rasından 230.585 İngiliz lirasına ulaşır cıoo>.

Ulusal sanayiin bu çöküşünün sebepleri belli ki, Av
rupa'daki sanayi devrimi ve bu devrimin 1838 Ti_carot 
Antlaşması yoluyla Türkiye üzerindeki etkisidir. Ama bu
nun yanısıra İmparatorluğun iç evriminin de bti çöküş
te payı vardır. Ülkedeki sanayi dallannın büyük bir k1s
mı devletin verdiği siparişlerle yaşamaktaydı. Lonca 1:tr 

_ ve köyler evsafta ve belli bir miktar malı sağlamakla � 
sorumluydular. İster teknolojik bir evrim isterce reform
lar yüzünden olsun, şartlardaki değişme tüketim kayna· 
ğının kurumasını dolayıs!yla da o tüketim kaynağıyla 
ilgili sanayi dalının çökmesini getirdi. Kastamonulu ka
dınlar Bahriyeye yelken bezi yapmak için Adana'dan ge
len pamuğu işlemekteydiler. Bu yelken bezi daha sonra 
İstanbul'a gidiyordu (101}. Ondokuzuncıı yüzyılda bu iş 
alanı giderek yok oldu. Ru çöküşte çok önemli diğer bir 
sebep de, II. Mahmud'un giyim kuşam alanındaki refoı-ın
larıydı. «Refqrm giyim kuşam alanında getirdiği değişik
liklerle Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu haraca bağ 
lamasını sağladı. Bu, İmparatorluğun aynı fiyata imal et· 
ınesi imkı:\nı bulunmayan yeni cins kumaşlan borç olarak 
A vnıpa'dan alması yoluyla meydana geldi. Bu durum yer-
li sanayiin en önemli dallannı bir çırpıda mahvetti.,. 002) 

B - İhracat 

Serbest mübadele savunucularının nazariyeleri gerçek 
olsaydı. Osmanlı f mparatorluğu bir tanm ürünleri ve ham-

(98) GARDANE P. A. «Journal d'un voyage ... ,
(99) BAILEY F. E. «Brltlsh pollcy ... ,

(100) BAILEY F. E. «Brltlsh pallcy ... ,
(101) AINSWORTH W. F. «Traveıs and researches ... ,
(102) UBICINI A. «Lettres ... >
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madde ihracatçı!il olmakla yetinerek ticaretini dengeleye• 
bilirdi. Oysa durum hiç de böyıc olmadı. Osmanh İmpa
mtorlu ğu'nun düştüğü durumun, bu müzmin hesap aç;ğı
nın gerçek sebebi yollann yokluğunda veya Müslüman 
töylünün «hantnllığı�da� değil, sanayileşmiş ülkelerin 
hammadde fiyatlnnnı düşürmek amacıyla hnmmadde üre
ticisi ülkeleri birbirine karşı oynama ve sonunda daha el· 
verişli bir hammadde kaync1ğı ülke bulunca onları terke
debilme imkanında yatar. İşte böylece Türk pamuğu Ame
rikan pn,muğu yüzünden, Türk yünlüleri ise A vusturalya 
ve Arjantin yünlüleri yüzünden terkedilmiştir (103). So· 
rıuç sayfa 651'dı:ıki ikinci· grafikte görüldüğü gibidir: lngil· 
tere'nin Türkiye'ye yap�ığı ihracat gitgide artarken bu ül
keden yaptığı ithalat yerinie sayar. İngiltere'nin Türkiye' 
den yaptığı ithalatı gösteren ve nerdeyse yatay haldeki bu 
eğri aslında birbirine zıt iki olguyu belirtır: pamuk, ipek, 
yün gibi bazı ürünlerin ithalatının düşmesi ya da. hepten 
durdurulması, buna karşılık yeni maddeler, özellikle de 
buğday ve tütün ithalatının başlaması. 

1825 yılında İngiJtere 611.537 İngiliz liralığı Osmanlı 
İmparatorluğu'11da.n olmak üzere 7.405.618 İngiliz lirııhk 
h:ım pe.muk ithal eder. 1855 yılında ise aynı maddenin it
halatı 28.587.691 İngiliz lirasına yükselir, fakat bunun için 
do Osmanlı İm!)aratorluğu'nun payı sadece 206 İngiliz li
rnsma düşer. Bu anıda Mısır özerkliğini kazanmıştı ve bu 
ülkeden yapılan ihracat artık Osmanlı İmparatorluğu'nun 
yaptığı ihracat arasında. sayılmıyordu. Ama. Osmanlı fm
paratorluğu'nun ihracatındaki bu büyük düşmeyi, Ameri
kan kıtasındaki üretimin artmasını, dünya pazannda Bre
zilya ve Hindistan pamuk Crününün ortaya, çıkmasını he
saba. katmadan sadece yukarıda sözünü ettiğimiz olayla. 
açıklayamayız U04).

ipeğe gelince, 1825 yılında Osmanlı İmparatorluğu, 
Birleşik Krallıkta CBritanya İmparatorluğu'nda) kullanılan 

OQ3) TTı\ILEY F. E. ,Brltlsh pollcy.,.• 
(10!) BAILEY F.E. •Brlf.lsh Pollcy ... • 
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ham ürünün üçte birini üretmekteydi. 1845 yılında Türkiye 
tngiltere'de kullanılan ham ipeğin yansını sağlıyordu. Ama 
afyon savaşından sonra Çin limanlarının açılması bu 
alanda Uzak - Doğuyu, Yakın - Doğudan daha. ön plana. 
getirir. 1855 yılında ise Mısır'ın dünya pazarına girmesi, 
İngiltere'ye ham ipek ihraç eden ülkeler arasında Türkiye' 
yl, Çin, Mısır ve Hindistan'ın gerisinde bırakarak dördün· 
cü sıraya ttecektir Cl05). 

Yüu ihracatındaki düşüş daha keskin ve kesin oldu. 
1835 yılında Türkiye'nin İngiltere'ye sattığı ihraç mal
lan arasında :ırtı!c moher, tiftik ve deve yünü yoktur. Ko
yun yününe gelince, 1840 yılında bu maddeyi İngiltere'ye 
l·hraç 80

->�- ii11rol::,as1 aı-<>sında Osmanlı İmparatorluğu Hln-
"''ı �an • ..,a...., .,__ •• 

distar., . -Yeni Güney Gali er, Çap sÖmurgesİ · ;�ru!� !:!!!!"!!U) · 
Peru, Şili ve isveç'ten sonra yedinci sıraya düşer; 18fi5 yı· 
lında ise İngiltere'nin koyun yünü ithal ettiği ülkeler ara· 
sında Osmanlı İmparatorluğu ancak onaltıncı sıradadır. 
Cl06). 

Yetiştirdikleri hammaddelerle İngiliz pazarını ka�an· 
mak isteyen sanayileşmemiş ülkeleıin giriştikleri rekabet 
ıenellikle, tarım alanında kapitalist büyük üretimin geliş
mediği Osmanlı. İmparatorluğu'nun aleyhine işler. Yukarı
da saydıklarımızın dışındaki ürünler için de durum aynı 
olur; bunlann İngiltere'nin yaptığı toplam ithalat içindeki 

.. yerleri hem mutlak değer olarak, hem yüzde olarak düşer. 
Meself., Türk kuru üzümü 1825 yılında İngiltere'nin yap· 
tığı ithalatta birinci sırayı tutarken özellikle İspanyol ürü. 
ıiünün rekabeti yüzünden geriler ve 1855 yılında onuncu 
sıraya düşer 007). 

Buna karşılık bazı ba7ka ürünler ithal alanlarına gi
rer. 1846 yılında kabul edilen ve -tahılın İngiltere'ye serbest 
olarak ithaline imkan veren «Corn Laws-dan sonra tahıl 
ve tı1tün ihracatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'ye 

d�ı;) BAILEYF. E. «Brltlsh pollcy ... •'· 
(106) BAJLEY F. E. «Brltlsh po!'" ... .
(,107) BAILEY F. E. «Brltlsh pollcy, .. '.)
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yaptığı toplam ihracatın hiç olmazsa aynı seviyede kalma
nnı sağlar. Ama bu ürünler de İngiltere'nin toplam itha
latında önemli bir yer tutmaktan uzaktır. İngiltere'nin 
4.326.753 İngiliz liralık toplam buğday ithalatının 147.498 

İngiliz liralığı, 201.514 İngiliz liralık toplam bütün ithallitı· 
nın ise 5.526 İngiliz liralığı Türkiye'den yapılır (108). Böy

lece Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticareti kendi mahalli 
ranayisini yıkıp atarken hammadde alanında yeterli bir ih· 
racat düzeyini de gerçekleştiremez, 

Olaylann bu akışına. karşı alınan tek tedbir, sanayileş
me teşebbüsleri oldu. Bu teşebbüslerin de, �ürekli açıkla 
kapanan Osmanlı ticaret bllAnçosunun düzelttlmesi prog
ramının bir p:9-t"Çası olarak mı (bu Quııımda bunl!!r 1B38 
Ticaret Antlaşmasında. f���}aöıp kabul edilen eğilimle 
açıkta._n açığa çelişkide olurdu) yoksa. Tanzima.t'ın içerd!ği 
oatıl��manın dış belirtileri olarak mı görülmesi gerektiği 
�orula bilir. 

Hakim düşünce galiba şuydu: madem ki genel olarak 
&anayi, özel olarak da fabrika Batı refahının en başta ge
len sembolüydü, öyleyse Avrqpa'yla aynı seviyeye gelebi)· 
mek için batılılaşmayı doğuracak olan reformlan kabul 
etmek ve fabrikalar kurmakla işe başlamak yetecekti. 
Kef!dlni yenilenmiş ve Avrupalılaşmış bir İmparatorluğun 
gelecekteki dört başı mamur burjuvazisi olarak gören bü· 
rokrn�i, bu sanayileşme hamlelerine kendi hesabına değil 
de (böylesi daha tehlike}! olurdu) Devlet hesabına girişti. 
Avrupa'dan uzmanlar ve makineler istendi. İstan1'ul'daki 
bankerlerin bir kısmı gibi, bir sürü yabancı maceracı da 
bu faaliyetlerle Devlet Hazinesi zaranna. kolayca zengin
leşmenin yollarını bul.clular. Böylece ekonomik sebepler 
yüzünden oldu�u kadar ekonomiye aykırı sebepler yüzün
den de bu sanayiler yabancı rekabeti önünde tutunamadı· 
!ar ,,e hazineye milyonlarca liraya mal olduktan sonra. yok
olup gittiler (109). Zaman zaman bu teşebbüsten korkuya

(108) BAILEY F. E. cBritlsh poltcy ... >
(109) SARÇ ö. C. «Tanzimat ve ... >
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kapılan ve onu başarısızlığa· uğratmak için elinden geleni 
ardımı. koymayan o çağİn A vrupalılan bu yoldaki gay.��t
lerin uğradığı hayal kınklığını büyük bir sevinçle anlatır
lar. İnşaat uzmanları olarak tanıtılan maceracıların mari
feti olan fabrika bacaları daha yapılır yapılmaz çökmekte 
ve bu fabrikalann Avrupalı müdürleri ithal ettikleri em
tiayı o sıra kapalı bulunan bu mahalli fabrikaların imala
tı olarak piyasaya yuttllrmakta ve Eatmaktaydılar (110l. 

Bu fabrikalardan bir çoğu az zaman sonra kapanmak 
zonmda kaldı. Sadece orduya iş yapan bir kaç tedisle 
Bursa'da Avrup:ıhlann yönettiği bir kaç ipek iplik fabrika· 
sı ayakta kalabildi (111). 

111 - Maliye 

A - Ekonomik Açmaz 

Böylece san ıyileşmo teşebbüslerinin başarısızlığa uğ
rama�ı ve tanın ürünlerinin ihracatıyla ticari bilançoyu 
dengelemenin imkar.sızlığı giderek mali bir açmazı getirir. 

Osmanlı maliyesinin güçsüzlüğü müzmin bir olguyr:lu 
ve de.vlet buna tedavüldeki paranın değerini düşürmekle 
çare bulmaya çalışıyordu. Hu altın liranın (florinin) 35 ak· 
çeden nasıl 400 akçeye kadar yükseldiğini daha önce gör
müştük. Önceleri 80 akçe olan kuruşun onyedinci yüzyıl 
ortalarından sonra 120 akçeye yükseldiğine tanık oluruz. 
Ondan sonraki yüzyılda bir dizi devalüasyona uğrama sı· 
rası bu para birimindedir. 1774 yılında yani bir O�manlı
Rus savaşına c;on veren K-;ı.ynarca Antlaşmasından hemen 
sonra kuruşun ilk değerinin yansına indiğini (112) ve 1812 

(110) SARÇ ö. C. <Tanzimat ve ... •
(111) SARÇ ö. C. <Tanzimat ve ... •
(112) DU VELAY A. «Essal sur l'hlstoire flnancll!re de la

Turqule. Depuls le regne du Sultan Mahmud II Jusqu'A
nos jours, (il. Mahmut'tan Gflnfimfize Kadar TürkJye'
nln Ekonomik Tarihi Hakkında Deneme) Parls 1903.
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yılında. yani bir başka Osmanlı - Rus savaşına son vcrori 
Bükreı;; Antlaşmasından sonra 1 düka altınının 12 kuruşa 
yükrn!diğini gö:ürüz (1131. Bu aynı zamanda, ayanların 
gücünün doruğuna ulaştığı ve hazinenin maddi kaynakla
nnın gitgide azaldığı çağdır. II. Mahmud'un mali siyaseti 
bu sürekli dev..ılüasyonlarla Fatih Sultan Mehmed'in on
beşinci yüzyıld::tki mali siyasetini andırır 1810 yılından iti
baren ilk «beşlik .. ler ve «altılık• lar yani beş ve altı ku
ruşluk sikkeler ortaya çıkar. Ama hileli alaşımlar \'eya 
ağırlıklannın eksikliği yüzünden bunların asıl değerleri ti
cari veya tedavüldeki değerlerini karşılamaktan uzak kal
maktaydı. 1823 yılında düka altını 15.25 kuruşa yükselir 
(114) 1829 (1828 - 1829 Osmanlı - Rus savaşının sonu, Edir
ne Antlaşması) yılında asıl değeri ,aynı şekilde, tedavülde
işlem gören değerinin altında yeni bir beşlik ortaya çıKa.r;
tedavüle sürülen bütün para, 69/200'lük bir değer şişirilme
siyle 115 milyon kuruşa yükselir (115). 1832 yılı Şubatında
)'ayınlanan kurlarda bir düka altınının karşılığı 35 kuruş- •
tur (1161; beşhltler çıkartılması yüzünden kuruşa duy•.ılan
güvenin yok olması bu birimin kur değerini on yıldan az
bir zaman içinde hızla düşürmüştür. Üstelik beşliklerin çı
karılmasına devam edilir. Çünkü devlet hazinesi için çıkış
yolu budur. 1833 yılında, üçüncü defa 245 milyon tutarın
da yeni beşlikler ortaya çıkar. Bu tedavüldeki parada 97/
2oo'lük bir değer şişirilmesi getirir. 1833'le 1839 yılları ara
&ında ilk altılıklar basılır; bu paralan� 137.775.369 kuruş
tutarındaki bölümü tedavüle sokulur. Bcşliklere oranla da
ha az bozuk olan bu birimin tedavüldeki parada yarattığı
değer şişirilmesi 33,5/240 oranındadır (1171.

011) 1 ağustos 1812 t,ırlhll Ferman. Zlk. TESTA L. «Rccuell
des tralt�s .. . ,

(114) Kasım 1823 tarihli Ferman. Zlk. TESTA L. «Recueıı des
traltes ... ,

015) nu VF.LAY A. «Essal sur l'hlstoıre ... ,
016> TESTA L. «Recuen des trait�s ... ,
<117) DU VELAYA. «Essal sur l'hlstolre ... ,
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Böyle bir mali durum, dışarıdan alınan mallan sağlam 
parayla yani yabancı dövizle ödeme zorunluluğuyla da bir· 
leşince sac.lece samflann işine yarayan ekonomik bir 
kaos doğurdu. Küçüklü büyüklü bütün tüccarlar. Osmıınlı 
parasını yabancı paralara çevirmek veya yurtdışına öde· 
me yapmak gerektiğinde bu paraların değeriyle istedikleri 
gibi oynayan sarrafların agına düşüyorlardı. Üstelik, öz
lerinde sahip oldukları değf')rin üstünde bir değerle basılıp 
tedavüle sürülen bu paraların alım gücü az zaman sonra 
düştüğüne göre, bu durum ülkeye kabul ettirilmiş gerçek 
bir verg\ mahiyetindeydi (118). 

Ama beterin beteri vardı ve bu en beter durum, para 
reformunun yapıldığı 1839 yılında «kaime• adıyla ortaya 
çıkt•. Hem mecburi tedavül değerine sahip olduğu hem de 
sekiz yıll,k vade sonunda. % 8 faizle ödenme teminatı bu
lund11ğuna göre bu. kAğıt parayla hazine bonosu arası bir 
şeydi. Şu da açık ki devlet kasasında bu kaimelerin altın· 
rez<>ı-vi olarak bir karşılığı yoktu. Bu kAğıt paralar ilk iefa 
32 bın kese değerinde (1 kıcse: 500 kunış) olarak tedavüle 
�okuldu. Bunların en büyük birimi beş yüz kunı-şluktan 
başlıyor, yirmi ve on kuruşluğa kadar iniyordu. Üstü �ile 
doldurulan bu p-:ıralar, fstanbul'da ve taşrada tedavüle gir
mekteydi. Kelimelerin şekillerinin basitliği ve elle doldu
rulma.lan gibi, numaralandırılmamış olmalan kalpazanla
rın dikkatini çe\mekte gücıkmedi ve bir süre· sonra SRhi
cilerinin yanı sıra çok sayıda sahte kaime de piyasayı dol
durdu Osmanlı hükümeti o zaman bunları tedavülden 
çekmeye ve onların yerine matbaada basılmış kağıt para
lan tndavüle sok;naya karar verdi. Ama bu paralar da mı
mara!andırılmamıştı ve bu durum sahte paraların çoğalıp 
karışıklığı daha fazla arttırmasına engel olmadı. Kalp pa
ralaı· piyasayı doldururken, devlet kasalarındaki bütün al
tın ve gümüş de yurtdışına akmaktaydı. 

Emisyon miktarı arttıkça hükümet bu bono paral.:1-
nn faizini düşürmekteydi. Önce % 8'den % 6'ya düşürülen 

(118) DU VELAYA. «Essaı sur l'htstotre ... ,
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bu faiz daha sonralan % 3 olarak tespit ediJdi. Üstelik 
tedavülde bulunan kaimelerin miktannı bilmek de imk�1n-
5ızdı. 

Beşliklerle altıhklann tedavüle girmıısi yetmiyormuş 
gibi aynı anda kı\ğıt paranın da kullanılmaya başlanılma
sı. o çağda ticaretin içine düştüğü dfü:�nsi7,Jiği daha rfa. 
güçleştirecek bir mahiyet taşıyordu. 1843 yılında sterlin 
(İngiliz Jirası) 'leşlik olarek 220 kuruş üzerinden işlem gö
rüyordu. Oysa normal kurda 110 kuruş üzerinden işlem 
görmesi gerekm'.:lkteydi. Yurt dışında ödemeter. tüccarla
rın sırtına paramn değer kaybıyla oranh fedakarlıklar 
ytikleyen senetler yoluyla yapılıyordu. 

· O!?manlı İmparatorluğıı'ndaki ticareti felakete sürük
lemekte: olan bu hadsiz hesapsız sakıncalara çare bulmak 
üzere hükümet, genel bir para reformu yapmaya karar ve
rir. 1844 Şubatından itibaren darphane yazılı değerleri ve 
Eığırlıkiarı aşağıda gösterilen altın. gümüş ve bakır sikke· 
leri ba&ar. 

- 500, 250, 100. 50 ve 25 kuruşluk altın sikkeler .. Emis·
yon değeri: 1.202.397.600 kuruş. 

- 20, ıo. 5, 1 ve ı k•ıruşluk gümüş sikkeler, Emisyon
değeri 414.571.775 kuruş. 

- 20, 5 ve ı paralık bakır sikkeler.
Sultan Abdi\lmecid'in adına basıldığı ıçın mecidiye

denen 100 kuru?luk sikkenin içinde 6.614 gram saf altınla 
602 miligram bakır bulunmaktaydı. Bu da yaklaşık olarak 
iki düka altını (3.570 miligram)· demekti. Öyleyse artık 997 
miligram gümüşle 205 miligram bakır olarak tespit edilen 
gümüş kuruş için yeni t-ir devalüasyon söz konusuydu. 
Demek ki Osmanlı para. birimi, altınla. oranlandığında 400 
y,l içinde ilk değerinin tam 1/150'ine düşmüş oluyordu. 
1450 yılında. 40 akçe eden düka altını. eğ-er bu para birimi 
halen mevcut olsaydı 6.000 akçe edecekti. 

Bu yeni emi9yonlann amacı para bors<ısını düzen al
tına almaktı. Mecidiye ile yüzlük b!r sistem kurulmuş olu
yordu, bu siste'Tl aynen kalacak ilerde de bir Türk lirası 
yüz kuruş edec�kti. Bir kuruş da kırk para. ediyordu. Bir 
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İngiliz lirasının Osmanlı parasına çevrildiğindeki resmi 
değeri 108 kuruş 5 para ve 20 franklık Fransız sikkesinin 
Osmanlı parasına çevrild.iğindeki değen ise 85 kuruş ola· 
ra.k te&pit edilmişti. Fakat para borsası tedavülde bulunan 
çok miktardaki hileli veya kalp paralar yüzünden sağlam 
bir bi.:nyeye kavuşmaktan uzaktı. Sağlam para gene piya· 
sadan kalkmakta ya da. ülke dışına. akmaktaydı. İstanbul' 
da di.ıkkan tuttukları seM.t dolayısıyla Galata. Sarrafları 
diye t;;nınan bankerler, işte bu sırada resmen ortaya çık
tılar. Uzun zamandan beri büyük bürokratların, dolayıs•y· 
la Osmanlı İmparatorluğu maliyesinin gizli kapaklı •şler· 
deki danışmanı olan ve beşllklerle kaimn rıtrafında dö:ıen 
borsa c.yunlanndan büyük karlar sağlayan bu takım. sah· 
nede görünme zamanının geldiğine inanır. 

1EH5 yılında hükümetle o zamanki en önemli iki tica
ret kurumunun başlan olan J. Alleon ve Teodor Baltacı 
arasında götürü bir anlaşma yapılır. Bu mukavelenameyG 
göre Alleon'la Baltacı yıld.ı, iki milyon kuruşluk bir komis· 
yon karşılığı, bir yıllık süreyle ticari işlemler için. bir fn· 
giliz !ırası 110 kuruştan olmak üzere Fransa ve Londra'dan 
poliçe sağlamayı taahhüt ederler. 

Ertesi yıl Emanuel Baltacı ile yapılan mukavele, 1847 
yılında gene öncekilerle yenilenir. 1848 yılında İS9 Alleon 
ve Baltacı Osmanlı Hükümetinin himayesinde Dersaadet 
(İstanbul) Bankası CBanquo dEl ConstantinopleJ adıyla. 
şirket kurarlar. Şirketin başlıca amacı tahvil kurlarını is· 
tikrarda tutmaktır. Bu banka hiç bir sermaye olmakc;ızın 
kurulmuştu. B_una rağmen, o güne kadar kazandığı mane· 
vı itibar ve kuruluşun başında. bulunan iki yöneticiye du· 
yula.ıı güven sayesinde, ticari alanda giriştiği muameleler 
hiç bir güçlükle karşılaşmadan kabul görüyordu. 

Fakat dönem iyi seçilmemişti. Türkiye ticaretinin en 
büyük kısmı Marsilya yoluyia yapılıyordu ve banka, poli· 
çelerin büyük bir kısmını Marsilya üzeriilden çekiyordu. 
Frarse.'da Şubat Devrimi varlığını çabucak hissettirdi. Öy· 
le ki, eğer Osmanlı devleti yardım elini tızctmayı kabul 
edip de işleri görmesine devam imkanı sağlamamış olsay-
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dı Dersaadet Bankası faaliyetine son vermek zorunda ka
lacaktı. 

Ama aynı yıl Osmanlı maliye nazın, sermayesi olma 
yan ve varlığını devletin ynrdımlan sayesinde sürdüren 
bu bankadan 130 milyon kuruş borç para ister. Ödeme kı
sa v<1rfede yapılacaktır ve faiz oranı çok yüksektir. B.tnka 
bu fırsatı kaçırmak istemez. Bu talebi karşılamaya yete
cek meblağı sağlamanın tek çözüm yolu, yabancı üllrnlcr
deki tahvilat borsasına dayanmaktı: bankanın Üibar ve 
ünü bu konuda kendin_e yardımcı olabilirdi. Bu senet işle
rindeki teminatı da Osmanlı hükümetine borç olarak veri
len . pora olacaktı. Hükümetin borcunu nasıl olsa ödeyccf'
ği var sayılıyordu ama dunım öyle olmadı. 1849 yılı hoyun
c-a poliçeler birçok kere yenilendi ama bir süre sonra bun
ların kesin olarak geri çekilmesi gerekiyordu ve bu, hazi
ne bmcunu ödemedikçe mümkün değildi. Hazinenin başı 
öylesine dara girmişti ki borcunu ödeyemeyecek durum
daydı. Türkçede «buhran» kelimesi ilk olarak işte bu dö
nemde içine düşülen ilk ekonomik kriz yüzünden bulundu 
(119). İmparatorl4ğu'n karşılaştığı mali güçlükler uluslar
arası bir mahiyet kazanmıştı. 

Avrupa artık Osmanlı İmpatatorluğu'na sadece mı:ıl 
satmakla yetinmeyecek, bu ülkede sermaye yatırımı yol
la.nnı arayacakt,. O çağda en karlı yatının yolu Osmanlı 
Hükünıetine ½orç vermekti. Ondokuzuncu yüzyıl ortal-ınn
<la coğu küçük ve orta sermayelerin yatının alanı ar .ıdığ1 

Avrupa'd,.ı bir ser.:,nye fazlası rnr·vcuttu. Bu küçük va oı-
ta sermayelerin yığın halinde Avrupa sa!lıtYi alanına akını. 
üretim fazlası buhranlarına yol açabilirdi. Büyük banka
lann çıkardığı ve l;:üçük tasarruf sahipleri tarafından sa· 
tın alınan tahvilltr aracılığıyla hükümetlere botç v��•·me 
bu hükürnetlerin y'i.!ksek faizle borçlanmayı kabul etme!eri 
ve asgari bir ödeme garantisiyle en mükeınmel çözüm yo
luydu. Mali f Plılketler heyülasıyla korkutulup bir kö.;eye 
sıkıştırılan ve Galata sarraflannın tefecilik anlayışı için-

(119) CEVDET PAŞ.A «Tezakln Ankara 1953.
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t!ekl faiz oranlarına alışık olan Osmanh İmparatorluğu, 
A vrupa'daki sermaye tasarrufu için ilgi çekici bir pazar 
teşkil edebilirdi. Ama gene de Osmanlı hükümetinin, mu
hakkak ki Galata sarraflannın kendilerine nit alana ye.pı
!an her müdahaleye duydukları düşmanlıkla da pekişen te· 
reddüdünü yenmek ve Osmanlı maliyesini denetim �ltına 
alabilmek lazımdı Bu en azından bazı taleplerde bulun
makla, bunların ilki olarak da Osmanlı devletinden Batı 
f.istemlcrine en yakın bir mali idare tarzını benlnisemesini, 
gelir giderlerini tespit ve ilan �tmesini istemakle olahılir
df. 

Ucu Dersaadet Bankası kadar Avrupalı alacaklılara 
da dokunan 1849 - 1850 buhranı mali bakımdan A vrupa'ya 
açılış lçln iyi bir fırsattı, Stratford Canning 22 Ağuı:ıtos 
I850'de padişaha şahsen sunduğu muhtırada bir reform 
planı tasarısı getiriyor ve dış borçlanmaya baş vurmak fik
rini şiddetle destekliyordu (120). Paris'te vayınlanan bro
şürler bir yandaa Osmaniı İmparatorluğu'nda gerçekleşti
rilen ıslahat hareketlerinin övgüsünü yaparak küçük ta-
�arruf sahiplerinin güven!ni arttırmayı, öte yandan da Av
rupa'dan alınacak yardım ve yöntemler sayesinde Osm:ı.nlı 
maliyesinin ıslah imkA�!annı anlatarak borç alma Jconu
r.unda Osmanlı Jevletini ikna etmeye çalışıyorlardı (120. 

O sırada sadrazamlık mevkiinde bulunan ve Cannm�· 
in etkisi altında bir dış borçlanmadan yana olan Mus'.:ııfa 
Reşit Paşa 1850 yılında daha çok dış güçlere cazip gelecek 
l-ir bütçe yayınlıyordu. Bu bütçede 731 milyon kuru-?ıuk 
gelire karşılık sadece 2 milyon kuruluş bir açık görün
mekteydi f122). Aynı sırada Deroaadet Bankasına. ödenmek 

020). RODKEY F. S. «Ottoman concern about. west.ern eco
nomlc penetratlon tn the Levanı 18i9-1856• (1849-1856 

Yıllannda Batının Doğu Akdenlz'e Nüfuz Edişi ve Os
manh Çıkarlan), zlk. «The Journal of Modern Hlstory,. 
cilt 30 sayı .4 

(121) «La reforme en Turquie, au polnt de vue financier et
admlnlstratlh (Mail ve İdari Açıdan Türklye·de Re•
fonn), Parls 1850.

(122) TESTA L. «Recuell des traltes ... :ı, 
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üzere 55 milyon franklık ilk borçlanma (istikraz) için Pa
ris'ten Becket Dethoma.s ve Ort. Şirket\ ve Londrı.ı.'dan 
Devomı: ve Ort. şirketiyle görüşmelere girişiliyordu. Muka
•. ele 1850 yılı sonlannda imzalandı. Bu mukavele 27 yıl va
deyle ödenmek üzere 55 bin tahvilin çıkanlması hükmünü 
taşıyordu. 

Sözleşmeyi yapnnlar padişahın, onayını beklemeden, Pa
ris'te hemen tahvilleri çıkardılar ve hatta_ Dersnndet Ban
kasının vadesi gelmiş ödemelerini karşılamak üzere 20 mil· 
yon franklık bir meblağ Baltacı'nın Londra şubesine yatı· 
nldı. Oysa. fstanbul'da muhalif taraf ağır basmış, Mustafl\ 
Re�it Paşa görevinden alınmış ve padişah sözleşmeyi onay
iamayı reddetmişti. Bu red karannın Londra ve Pnris'te 1 , 

gibi bir etki 11yanc!ırdığ••11 tahmin etmek güç olmasa gerev. 
Osmanlı Hükümeti bu etkinin şiddetini azalt3.bilmek içi.ı 
&özleşme sahiplerine ödenmiş meblağı geri vermeyi ve h� 
zineye o günün parasıyla 2.200.000 franka mal olan bir 
ı.azminat ödemeyi teklif etmek zorunda kaldı. 

O arada Dersaadet Bankası da kesinlikle iflas etti. Bu 
bankıı Devlet Hazinesine, 26.282.74

°

4 kuruşu ı Mayıs 18411
1 

ile 1 Mart 1850 arasınd'.'t olmak üz·•re, milY,onlarca kuruJI\ 
�al olmuştu. Hazineye gelince bütün bu harcamaları kar
c:ılayabilmek için kaime basma1ra devam ediycrdu. Ders'\• 
adet Bankası var olduğu sürece her türlü spekülasyonu 
ona dayatarak kaimeyi ayakta tutmayı beccriyor-du. Piya
sada basılı para miktan azalınca çok miktarda kaimeyi te
dRvüle çıkanyor sonra da iskonto haddini yükselterek bun
lan geri alıyordu. Kağıt paranın değeri hemen düşüyordu 
Bu işlem o kadar kolay ve o kadar kı\r getiriciydi ki, başka 
Galata sarraflarının da bu işe heveslenmemesi imkansızdı. 
Ama Dersandet Bankamnın kapanmasından sonra kaiıne 
desteksiz kaldı; 1 İngiliz lirası 110 kuruştan ::.39 kuruşa fır
ladı. Birkaç zaman sonra, yani 1853 yılındg. da 153 kunışa 
yükseldi. Rusya'yla bir savaş ihtimalinin ufukta belirdiği -
döne,nde İmparatorluğun ekonomik durumu işte buydu 
(123). 

(123) Du VELAY A. «Essal sur l'hlstolre ... t> 
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Rusya, İne-iltere'.rıin _mallarını Karadeniz kapılarına ka
dar getirmesine engel olma gereğini duyduğu andan iti-

'.ırr-n, l,L! iki ülke arasında savaş kaçınılmaz hnle gelmişti. 
Rtrnya'nın girişeceği bir kar�ı taarruz, kendisine Orta As
:, a'nın kapılannı ve Hindistan yolunu aça.bilirdi. O zaman 
1 ütün iş, Osmanlı fmparatorluğu'na ait toprakları stratejik 
yönden denntim altına almaktaydı. Bu pol!tik oyunda f n
giltern, Türkiye'yi ekon'Jmik bakımdan a.vuçlannın içine 
aldıktan sonra ticari nüfuzu sayesinde üstünlük km·uyor
du. Oysa Ru'sya. Osmanlı İmparatorluğu'nu askPri yönden 
vurmaya mecburdu. Ama böyle bir müdahale için bir ba
hane, hem de dünya kamuoyunun kabul edcbik•ceği hir 
bahc'ne yaratmak gerekiyordu. Bu bahane diplomasi lari· 
hinin en gülünç ırnelderinden biri olan Kutsal Yerler 
(Makamat-ı Mukaddese) meselesi oldu. 

a - Kırım Savaşı 

Batılı, Hıristiyan devletler, ta Haçlı Seferlerinden beri 
Kutsal Yerleri hime.yeyi ve bunlardan mümkün olduğu ka
dar fazlasını sahip olmayı bir siyasal itibar kaynağı saya.
gelmişlerdi. Müslümanlar CFilistin'i yeniden zı>,ptedince bu 
&ah iplik antlaşmahrıyla ve birbiri ardı sıra· buralan oile
rinde bulunduran çeşitli Müslüman devletlı:-rden satın alı
nan imtiyazlarla •mğlanır olmuştu. Başlıca zıtlık halihtlzır
daki Müslüman devletlerin uyruklan durumunda bulunan 
Ortodoks ruhban rmıfıyla imtiyaz sahibi Hı:ı-istiyan dev
letlerin himayesi alt,ndaki Katolik ruhban sınıfı arasıııday
dı. Kutsal yerler gibi, Ortodokslara ait dini hiyerar-?inin 
bütününü de daha. önceki Müslüman devletlerden miras 
c,Jarak devralan OJmanlı İmparatorluğu bu konuda çıkan 
çekişmelerde hakemHk görevint üstlendi. 

. Avrupa devletleri arasındaki, onaıtıncı yüzyıldan iti
baren Osmanlı İmparatorluğu'nun en yakın müttefiki duru
mur:�ia bulunan Fransa kutsal yerlerin en başta gekn hi
mayecisi tavnnı takındı. François I, 1535 yılında Kanuni 
SultaT" Süleymıın'den ilk kapitülasyonu. eld'3 ettiği vakit 
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bu anlaşmaya Kudüs'teki latin din kardeşlerinin Ab anti
quo (*J ellerinde bulundukları tapınaklar üzerinde sa
hiplik haklannı teminat altınn. alan bir madde koydurttu. 
Ama maddede bu yerler isim olarak tek tek sayılmıyotdu. 
1740 yılında kapitülasyonlar yenilenirk•�n Kutsal Yerlerle 
ilgili olan eski maddeler yeniden ele alınıp onaylandı. Ama 
bun;arda da bu yerler gene tek tek belirtilmemişti. 

Ondokuzuncu yüzyıldn Fransa, İngiltere'nin Alcdcniz 
bölgesinde ve Orta - Doğu'da gitgide büyüyen gücüne eriş
mek sevdasına düştüğü sırada, bu mesele önemini artık 
kaybetmiş gibi !;Örünüybrdu Fransa'nın Mısır Valisi Kn
vala1ı Mehmet. Ali Paşa'yla ittifakı bir sonuç sağlamamış
tı ve bu devletin Marunileri (**J korumak bahanAsiyle 1841 
:vıhnd,ı Lübnan'a yaptığı müdahale gene İngiltere'nln mu
halefetiyle kar1ılaşmıştı. Kutsal Yerler gibi geleneksel hak
lara sahip olduğu bir alan Fransa için daha uygun bir 
çıkış noktası �labilirdi. 

ı Kasım 1847 günü, içinde Rumların ibadet ettiği hiı
sırada Beyt-ül Lahim'deki ("**) Kutsal Yılclız sırra kadem 
hastı. Latinler bu hırsızlık olayından ötürü Rumları surla· 
dılar ve bu 1lann şikayeti üzerine Fransa duruma müda
hale Hforek meseleyi bir bütün olarak yeniden ortaya at
tı ve her tapınağın kimlere ait olduğunu ve kimler tarafın
dan kullanılacağı hususunun aydınlığa kavuşturulmasını 
fstedt 

1848 devrimi bu 1 ,eseleleri geri plana itti. Ama üç yıl 
ı:onra. özene bezene hükümet darbesini ha.zırlamakta olan 
ve kilisenin teveccühünü kazanmak isteyen Louls Bona· 
parte bu meseleye yeniden el attı. Fransa orta elçisi, taraf
la.nn iddialarına delil olarak gösterdikleri çeşitli belge ve 
payeleri incelemekle görevli kann� bir komisyonun kurul-

(•) (Latince) Ta eskiden beri (Ç.N.) 
(**) Suriye ve Lübnan'dakl, kendilerine nlt kiliseleri olan. 

Süryani dini geleneklerini sürdüren Doğu Hıristıyanları. 
(Ç.N.) 

< 0•) Hırlstlyanların inancına göre İsa'nın doğduğu yer (Ç.N.) 
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masını istedi. Mail güçlüklere gömülmüş durumda bulu
nan Osmanlı Sarayı, pek fa�la önemi olmayan ve çözülme
si kolay bir iş gibi görünen bu talebi redetmemeyi daha 
uygun buldu. Ama komisyon teşkil edilip de faaliyete ge• 
çince Rusya da karşı tarafın yani Orta:doks ruhban sınıfı
nın sa�unucusu kesildi. 

Osmanlılann gücüne henüz saygı duyulduğu çağlar
da, yabancı devletlere verilen· çeşitli imtiyazlar ister iste
mez bazı muğlak hükümler. taşımaktaydı. Avrupa dlplo· 
masisi her çağda bu hükümlerin ifade attiği haklardan 
azami derecede yararlana.bilmişti. İmparatorluğun o gün
kü sen durumunda ise imtiyaz hükümlerindeki bu vuzuh
Etızluk ustac,J. bir sömürüyle her çeşit politik oyuna cevaz 
veren, alabildiğine kötüye kullanılabilen yorumlara yol 
açıyordu. Kutsal Yerlerin himayesiyle ilgili eski hükümler 
gibi 1774 yılında imzalanan Kaynarca Antlaşmasının Os· 
manh f mparatorluğu içindeki Ortodokslar üzerinde Rus 
ya'ya gözetme hakkı tanıyan hükümleri için de durum 
buydu. Sınırlan iyice belirlenmeyip hep itirazlara yol aç· 
mış olan bu hak Rusya'nın, pek de alışık olunmayan bir 
tarzda qsmanlı devletinin iç işlerine kanşmasına bahane 
teşkil edecektir. Gerçekten de Çar I. Nikola, padişahın şah
sına. gönderdiği bir mektupla. Kudüs'deki Ortodokslara 
tP..nınan imti�·azlann bütünüyle korunmasını ve karma ko· 
misyonun dağıtılmasını istedi. 

Rusya böylece eline bir bahane geçirmiş oluyordu ve 
Akdeniz'deki siyasetini ayakta tutmak için hücuma geç
ı'i'ıel(· zorunda olduğundan bu bahaneyi sonuna kadar kul· 
lanacaktı. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu'rıun. nnun 
c� öt.esinde Fransa'yla İngiltere'nfn çıkarlan Rusya'nın 
J.. ışkırtmaları karşısında mümkün mertebe oyuna gclme
ınt=ıkteydi. Bu yüzden karma komisyon dağıtıldı ve onun 
y�tJne sadece ulemayla Osmanlı devlet görevlilerinden 
oluşan bir başka komisyon kuruldu .. 

·· ·'Komisyon çeşitli tartışmalı konulann incelenip �ıırn·

ra. r.af,lrındığı bir rapor hazırladı. Bütün komfoyon üyele
rinin imzaladığı rap<;>r, divana sunuldu. Bu rapora göro, 



• Latinlerin üzerinde hak iddia ettikleri ziyaret yerlerinin
tam olarak kendilerine bırakılması yolundaki istekleri ka
bul erlilmeyecek; Kamame Kilisesinin büyük VA küçük kub
beleri hakkındaki istekler de kabul edilmeyecek; Büyük
Kubbe Latinlerce olduğu kadar · Ortodokslarca da kutsal
rnyıldığından bu iki mezhebe bağlı rahipler tarafından
onarılacak; Küçük Kubbe ise eskiden olduğu gibi Orto
dok3lı:ırda kalacak; İsa'nın doğduğu yer üzennde Latinler
de Ortodokslar kadar hak sahibi olacak; Beyt-ül Lahirn
.büyiık kiliseni için katoliklerin ileri sürdükleri görüşler ka
bul edilmemekle beraber bu kilisenin d� ortak bir ziyaret
yeri olduğu göz önünde tutularak kilise kapılannın birer
anahtnn ile mezbahın iki anahtarı Latinlere verilecek-ti

. 
' 

q24J. 

Saray kc,misyonun vardığı makul sonuçlan kabul et· 
ti ve komisyon kararlan padişah tarafınd�n onaylandıktan 
sonra resmi bir nota eklenerek Fransa büyükelçiliğine bil
dirilcli. Öte yandan Divan da. Rus çannın padişaha gön
uerdiği mektuba bir cevap kaleme aldı. Bu mektup Saray 
tarafından varılan karan Ça.r'a. bildirmekteydi. Fransa, bu 
konuya da.ha sonra dönme hakkı saklı kalmak şartıyla no· 
tayı kabul etti. Ama Rusya karara varılan husu;lan ilı1n 
�den bir ferman: yayınlanmasım talep ederek Osmanlı Hü
kümetini daha fazla taahhüt altına sokmak istedi. Saray 
bu talebe boyun eğdi ve ferman 10 Şubat 1852 günü ya
yınlandı. Temelinde daha önce Fransa orta elçiliğine bildi
ıilen hususa uygun olan bu ferman, buna rağmen Fransa 
lıüldlmettııln ffl'kelentp parlamasına. sebep oldu. Fransa. 
hiıkümeti fermam, haklarının saklı kalması için yapılmış 
olduğu itirazı yok sayan ve onur yaralayıcı bir belge mahi·
yetinde gördü. 

O zamatt Saray, etrafa. ilı1n etmeden fermanı yeni baş
tan incelenmek üzere din yetkililerine verme kararı aldı. 
Ama. Osmar.lı hükümetinin Kudüs'e gönderdiği özel gö· 
revll, bu niyete karşı Rus konsolosundan ve Rum Ortodoks 

(124) Zlk. E. Z. KARAL tOsmanh Tarlhb cilt V.
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Patriğinden gelen şiddetli bir muhalefetle karşılaştı. İstan
bul'dan talimat istedi ve gene bir dizi danışıp görüşmeler, 
,ızlr.şmalar yapıldı. İşler tam düzene · girmişti ki yeni bir 
mesele ortaya çıktı. Rumlnra göre, Latinlerin elinde Beyt-ül 
Lahim Kilisesinin ana kapısının anahtarının değil de yan 
kapılardan birinin anahtarının bulunması gerekiyordu. 
Oysa, İsa'mn doğduğu mağaraya. da girebildiklerine göre 
Latinler bu anahtara. sahipti ve mağara ortak tasarruf
taydı. Öyl<'yse yeni bir imtiyaz söz konusu olamazdı. Kapı 
lıakkmdaid bir karara varabilmek için yeniden talimat is· 
temeler, yeniden danışıp görüşmeler sürdü. 

Bu arada İngiltere olanlan gözlemekteydi. «Muham• 
mcd dininin temsllcisi olan Osmanlı sarayından, görünüş· 
te Hıristiyanhğın farklı mezheplerine ait dini duygulardan 
doğan bir anlaşmazlık hakkında karar vermesi isteniyor . 
• .\m:.ı. aslıncla söz konusu olan, Rusya'yla Fram:a arasında, 
Osmanlı �nrayının aleyhine işleyen ve Babıali'nin iç işle· 
rlne müdahale mahiyetini taşıyan aşın bir siyasal nüfuz 
mücadeleşldir. Osmanlı padişahının yargıçlık yapması ve 
anlaşmazlık hakkında karar vermesi gerekirdi. Oysa her 
türlü hukuki bağımsızlık ve serbestlikt.en uzak durumdaki 
Padişah, durmadan sıkıştırılmakta., �şitli tehditlerle kendi 
uyruklan önünde küçük düşürülmekte, birbiriyle çelişen 
ve onur kırıcı kararlan ilı\n etmeye zorlanmakta, sonra da 
kendini bizzat bu duruma itenler tarafından kalleşlikle 
e.uçlanmaktadır.• cı2sJ 

Bütün bu güçlükler uzayıp giderken Osmanlı İmpara
torluğu'nun daha önce ortaya atılan borçlanma teklifini 
rnddetmesı, Avrupa kamuoyunda. aleyhte bir hava yarattı. 
Rusya bu fırsattan yararlanarak önündeki dama taşlannı 
ileri sürecekti. Bu iş Prens Mençikof'a düşmekteydi. 

1853 yılı Şubat ayında Prens Mençikof olağanüstü -el
çi olarak İstanbuJ'a hareket etti. Mençikof'un bu göreve 

(125> İngutere·nın İstanbul büyükelçlsl albay Rose·un Dışlş
ıerı bakanı Lord Malmesbury'ye gönderdiği 20 kasım 
1852 tarihli yazı. Zlk. TESTA L. «Recueıı des trattes ... ,, 
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getirildiği duyulur duyulmaz İngiltere hükürneti, o sıralar 
ingiltere'de bulunan Stratford Cannlng'i, bazı talimatlar 
vererek oerhal görevi başına yolladı. Bu talimatlar Rus
ya'yı kışkırtmadan, Rus isteklerini etkisiz b!rakmak ama
cıyla Sara.y'a yeni reformları yani Hıristiyan azınlıklara 
�erilecek yeni imtiyazlan kabul etmesi için baskıda bu
lunmaktan ibaretti. «Ekselanslarının İstanbuJ'da uzun za
man jkamet etmiş olmaları ve ülkeyle ilgili işleri yakın
dan ve mükemmel bir şekilde bilmeleri lrnndilerine. padi
şahın halihazırdaki güçlükler karşısında gerçekleştirme 
c-arP.lerini bulabileceği ıslahat ve reformları işaret buyur
malarına ve sarayın, aldığı ticari tedbirlerin gelişmesi ve 
bağimsızhğının muhafazası için makül teminatlar sunma
sına elveriş!i bir idari sistemin hangi yolla yerleştirilebile
t·eği haklcında. tavsiyede bulunmalarına imkan verecektir. 
Hıristiya.n büyük devletler bu bağımsızlığı bir vakıa ve Os
manlı saral 1yla. ve genel olarak bütün Doğuylo fDoğu Ak
deniz'le) girişmiş oldukları ilişkiler içinde banşın sağlam 
bir teminatı sayarak kabul etmişlerdir. Padişah VtJ divanın
dan, tuttuklan yolda direndikleri takdirde, sonunda Bri
tanya ulusunun yakınlığını kaybedeceklerini ve majeste 
İngiliz kraliçesinin hükümetlerini, onlan (Padişah �e Di
vanı) tehdit· eden ya.kın tehHke karşısında. gereken hima• 
yeyi göstermekten ve ihtiyatsızca politikalannın ve kötü 
ve şuursuzca idarelerinin tabii neticelerine terkcdilmiş 
olan Hıristiyan dünyasının şikı\yetlerine da.ha fazla kulak 
tıkamaktan alakoyacağını da saklıımayacaksınız.• Cl26> 

İslanbul'a vardığında Rus · Ortodoks Cf,maatin teza
hüratla karşıladığı Mençikof, istim üzerindeydi ve hemen 
ilk notasını verdi: •Osmanlı Padişahı 10 Şubat 1852 günü 
Rus Çan'na Kutsal Yerlerle ilgili meselenin nihayet çö
züldüğünü bildirmekteydi. Bu bildiri bir hatt-ı şerif ve bir 
fermanla onaylanmıştı. Buna rağmen haşmetlü Padişahın 
divanı, taahhütlerine sadık kalmayarak bu taıııhhütlere f.a· 

'126) Lord Clarendon'un Lord Btratford'a 23 şubat 1853 · ta
rihli talimatı. Zlk, TESTA L. «Recuell des traltes ... > 
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mamen zıt kararlaı almış, bu yolla da, Çar hazretlerinin 
dini kanaatlerini rencide etmekle , kalmayıp kendilerinin 
nazarındaki itibarını kaybetmiştir. Sonuç olarak, Prens yal
nız bu şikayetlere konu olan durumun düzeltilmesini de· 
ğil; işlerin, Padişahın Rum uyruklarının hoşnutsuzluğuna 
ron verecek ve c,n.lara gelecekte emin ve dokunulmazlığı 
ülan teminatlar sağ�ayacak tarzda düzenlenip karara vanl• 
masını da istemekle görevlidir.• U27) 

Böylece yeni bir istek ortaya çıkıyordu. Rusya'nın Os
manlı İmparatorluğu içindeki Rum unsurun himayecisi 
olarak kabul edilmesi. Bu da ülkeye her istediği zaman ve 
her vesileyle Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine mü
d�hale atmek imkanını verecekti. Osmanlı Sarayı bu tale
bi reddetse savaş için bir bahane doğmuş olacaktı. Kabul 
t>tse, bu ilk tavizle başlayan ve ardı arkası gelmeyecek olan 
istekler için Rusya'nın eline fırsat geçecekti. 

Sarayın bu münazaalı meseleyi çözmekten aciz kal· 
dığı besbellidir ve Mençikof'un talebi üzerine hariciye na
zırının görevinden alınması bile işi kolay1aştıramamıştır. 
Olağanüstü elçi gitgide sabırsızlanmakta ve gitgide daha 
çok şey istemektedir. « <...> Rus Çan geçmişi unutmak ar
zusuyh, sadece durumun düzelmesi için hilekar bir nazırın 
görevinden alınmasını ve resmen yapılmış vaatlerin kesin 
olarak yürürlüğe konmasmı isterken, gelecek hakkında 
sağlam teminatlar talep etmek zorunda bulunmaktadır. 

«Rus elçisinin teklifleri üzerinde nihai bir karar alın· 
ması için şu ana kadar verilen mühletler onu saraydan ke
sin bir cevap ist .. rr.eye ve artık uzun süre bekleyemeye• 
ceğlni bildirmeye zorlamaktadır. 

«Dolayısıyla şu taleplerde bulunmaktadır: 1 - Bir fer
man (.. .J; 2 - Bir emr-ü şahane L.); 3 - Yunan - Rus 
Şark kiliseslni.n imtiyazlarının statüko üzerinden tam bir 

027) Prens Mençlkof'un Osmanlı hariciye nazırnıa verdiği
16 mart 1853 tarihli nota. Zlk. UBICINJ A. cLa Ques
�:.., ., o'Orient devant l'Europe, (Avmpa Önünde Şark

Meselesi) Parls 1854.
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teminat altına alınabilmesi için bir senet veya. konvan•
siyon. 

«Büyük elçi bu vesileyle kendini majeste hariciye na· 
2.1rlarına daha önce de izah ettiği şeyleri bir kere daha tek
t arlamak zorunda hisseder. Rusya Osmanlı Sarayından 
siyasal tavizler istememektedir. Onun arzusu statükonun 
\-e bugüne kadar hep uyulmuş olunan tatbikatın muhnfa· 
zasının kesinlik kazanması suretiyle dini kanaatleri sü.kü• 
na kavuşturmaktır. 

«Osmanlı hükümetinin, meşru müdafaa duygusunun 
daha yaygın ve daha kesin kılı11ması zorunlu hale getirdi
ği teminatların verilmesi ve hatanın tamiri için yapılan bu 
tekliflerin yumuşaklığıyla, işlenen suçun büyüklüğünü kar· 
şı1aştırma dirayetini göstereceğine inanıyoruz. 

«Büyük elçinin bundan böyle yerine getireceği ve tem
fil ettiği hükümetin ve hükümdarının inandığı dinin onu
runa uygun olması gerekli ödevleri, majeste Osmanlı ha
ıiciye nazı.mm vereceği cevap tayin edecektir.» U28l 

Bu arada Rus orduları Eflak ve Boğdan beyliklerinin 
sınırlannda toplanmaktayken İngiliz donanması da boğaz
lara yaklaşıyordu. Nihayet her türlü baskıya boyun eğen 
Saray, Kutsal Yerler meselesini Rusya'yı hoşnut edecek 
biçimde çözüme bağlayan ve Ortodokslara imtiyazlar ve-
1 en iki ferman çıkarttı. 5 Mayıs günü fermanlar Fransa ve 
Rus büyük elçiliklerine iletildi. Aynı giin Prens Mençikof 
saraya şu notayı gönderiyordu: « C.. .l biçim meselesine ge· 
lince büyükelçi geçmişteki uzun ve meşakkatli tecrübe
nin, iki hükümet arasında gelecekte muhtemel her türlü 
soğukluk ve her türlü güvensizliği önlemek için. anlaşma 
gücünde bir taahhüdü gerekli kıldığı konusundııki beya
nında israr etmektedir. 

«Kudüs'deki Kutsal Yerler hakkında açıklık getiren 
yeni ferman, Osmanlı hükümetl bakımından kesin bir ta
ahhüt değerinde olacaktır. 

(128) Prens Mençlkof tarafından Osmanlı Uarlciye Nazırınn
verilen 5 mayıs 1853 günlü sözlü nota. Zlk. UBICINI A. 
A. c:Laquestlon d'Ortent ... >
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«Bu fermanda kısaca bildirilen_ hususlar iki hükümet 
arasında karşılıklı güveni ispatlayacak ikinci bir fermanın 
konusu olmalıdır. 

«Büyükelçi işte bunun umudu içinde haşmetmeap Rı
fat Paşa'dan cevabını önümüzdeki ıo Mayıs Çarşamba 
gününe kadar kendisine ulaştırmasını rica eder. Süreyi 
daha fazla uzatmasına, kendi hükümeti nezdinde işlenmiş 
bir usul hatasından başka bir gözle bakılamayacak ve böy• 
le bir şı.y onu daha güç yükümlülüklere zorlayacak
tır.» c129: 

Notanın ekinde Rusya'yı Ortodokslara tanınan imt.i· 
yazların kefili durumuna sokan bir konvansiyon tasarısı 
yer alıyordu, Tasan bütün aynntılanna kadar usulüne uy
gun olarak hazırlanmıştı ve Osmanlı Saravının sadece al
tına bir imza atma işi kalıyordu. Olağanüstü elçi bu imza-. 
nın atılması için azami beş günlük bir süre tanımıştı. 

Osmanlı Sarayı bu notaya ayın ıo'unda « L..) Osmanlı 
sarayıyla Rusya arasındaki dostluk duygulan ne olursa ol
sun, berkesin malümudur ki bir hükümet bağımsızlığının 
temellerini yıkacak ve yok edecek kadar ciddi böyle bir 
mesele için başka bit devlet nezdinde imzasıyla taahhüt 
altına girerse, ulusların kendi a.rahınndaki karşılıklı hak· 
]ara tamamen zıt bir anlaşma yapmış ve kendi bağımsız
lık ilkesini bütünüyle yıkmış dernek olur.» (130) cevabını 
verir. 

Ama uluslararası karşılıklı haklar Osmanlı İmparator
luğu kendini savunsun diye icat edilmemişti ve sarayın. 
metinlere ayan beyan yansıyan güçsüzlüğü l\fonçikof'un 
ısrannı daha da arttınr. Prens ertesi gün ültimatomunun 
süresini sadece ayın ondördüne kadar uzatan yeni bir no· 

(129) Prens Mençlkof tarafından Osmanlı hariciye na:ı:ırına
verilen 5 mayıs 1853 gUrılü sözlü nota. Zlk. UBJCINI A.
«La questıon d'Orlent ... >

(130) Babılll tarafından haşmetmeap Prens Mençlkof'a ve
rilen 10 mayıs 1853 günlü nota zlk. UBICINI A. «La
questlon d'Orlent ... >



ta. gönderir. Ayın önlkisinda divan, bl\tün üyelerinin katıl· . 
masıyla sarayda toplanır ve bir kere �aha ültimatomun 
reddine kesinkes karar verir. Ama anlaşma kapılarını top
tan kapamamış olmak için gene de sadFazamla hariciye 
nazın istifalannı verirler. 

Ayın onüçünde Osmanlı divan üyelerinin değiştiğini 
bildiren bir emr-ü şahane yayınlanır. Yeni divan, iki gün 
içinde altı kere toplantı yapar. Görüşmelerin sonucu, Rus
ya büyükelçisinin talebine en azından onun istediği şekJiy- · 
le boyun eğilemeyeceği tarzında. belirir. Saray gene de gö
rüşmelerin kesilmesini istemez. Yeni hariciye nazırı Mus
tafa Reşit Paşa Prens Mençikof'a ültimatom süresinin beş 
gün öaha uzatılması için yeni bir nota. verir. « (. • .l Beş gün 
ka.fi geleceğinden ve mümkün olursa meseleye daha acil 
bir çözüm getirilmesi için çalışılacağından zatı0ılinizi ha
berdar etmekle C.. .l � (131) 

Menç.!kof'un 18 Mayıs gürlü cevabı şu olur: • L. ı Aşa
ğıda imzan bulunan (Rus büyükelçlsiJ haşmetlü Osmanlı 
Sarayı ile ilişkilerini bir bütün olarak ele aldığındfi. şuna 
kanaat getirmiştir ki isteklerine, ulu Çnr'ının �ereflne 
uygun o!arak, tatmin edici bir çözüm bulma yolundaki ça
balan bo�unadır ve bu durumda aşağıdaki hususları açık• 
lamayı gerekli görür. 

• (ElçiUk) görevini bitmiş sayar.
«Ru" Çarlığı sarayı bundan böyle, kendi vekannı çiğ

nemeden ve yeni hakaretlere maruz kalmadan fstanbul'da 
bir elçi' bnlundurmaya ve Türk hükümetiyle otan siyasal 
ilişkilerini eski kaidesi üzerinde ayakta tutmaya devam 
edemeyecektir. 

« L. .J Ortodoks Fl,m - Rus inancının teminat altına
alınmasının reddi. Çarlık hükümetinln gelecekte bu t�mina
tı kendi gücüne dayanarak araması zaruretini doğurmak
t11d:r ... U32) 

(131) UBICINI A. fLa questlon d'C'rlımt ... >

(132) Prens Mençtkof'un Osmanlı hariciye nazırına verdiği

18 may15 1853 ,..fl'lHI cevap_ Zlk; UBICINI A. cLa ques

tlon d'Qnent ... •
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Ertesi gün Osmanlı Sarayı bir nota vererek son bir 
uzlaşma tf:şebbüsünde bulunur. Olağanüstü elçinin gidiş 
hazırlıklannı açıkta.n açığa. hızlandırdığına bakılırsa. bu 
çaba boşunadır. Elçi yol hazırlıklannı tamamladıktan son
ra ayın 2l'inde Saraya son bir nota gönderir: 

«Btitün Rusyaların haşmetlü Çannın aşağıda imzası 
bulunan C'lağanüstü elçisi İstanbul'dan aynlmak üzere ol
duğu şu anda haşmetlü Osmanlı sarayının Şark Kilisesi 
ruhban sınıfının halen mücehhez bulunduğ'u manevi hak
ları teminat altına. alındığını ilAn etme niyetini izhar bu
yurduğunu öğrenmiş bulunmaktadır. Bu durum, kilise er
babının yararlandığı diğer imtiya.zlann muhafazası konu
sunda fiilen kuşku yaratmaktadır. 

«Bu karann şumulü ne olursa olsun, aşağıda. imzası 
bulunan CRus büyükelçisil kendini, Şark Ortodoks Kilise
sinin sadece manevi haklarının bütünlüğünü muhafazaya 
yönelt,n bir beyan veya ayn bir anlaşmanın, Ortodoks din 
inancına ve bu inancı temsil eden ruhban ı;ınıfına en eski 
zamanlardan beri tanınmış ve halen de kullanılm11kta olan 
diğer haklar, imtiyaz ve bağışıklıklann geçersiz sayılma• 
sı anlı>mına geleceğini ve böyle bir şeyin Çarlık hüküme
tl tarafından Rusya'ya ve Rusya'nın dinine karşı düşman· 
ca bir davranış addedileceğini haşmetlü Osmanlı hariciye 
nazı:nna bildirmek zorunda sayar.• {133) 

Bu çelişik ifade şaheseri Rusya'nın Ortodokslarla ilgili 
imtiyazlar konusunda. gerçek niyetlerini ortaya serer. Men
çikof sırf manevi hakların bütünlüğünün korunmasının 
Rusyn'nın dinine bir tecavüz olduğunu ileriye sürerken 
yalnu. bu notanın kendi metni içinde çelişkiye düşmekle 
kalmaz, tek arzusunun dini kanaatleri huzura kavuştur
mak olduğunu ve siyasal tavizler istemediğini iddia ettiği 
19 Nisan günü notasıyla da ters düşmüş olur. Eöyle olun
ca büyükelçinin ınuha.fa.zasını istediği «diğer imtiyazlann .. 

033) Prens Menc;lkof tarafından Osmanlı Hariciye nazırına
verilen 21 mayıs 1853 günlil nota. Zlk. UBICINI A. •La
questlon d'Orlent ... ,
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da neler olabileceği pek anlaşılmaz. Osmanlı sarayı mese
leyi dini çerçevesiyl� sınırlayınca olnğanüstü elçi gerçek 
niyetlerini açığa vurmak zorunda kalmıştı. Ama aynı za
manda diplomatik ilişkileri kesmek için bir bahane yarata
rak amacına ulaşmaktaydı. 

Artık sıra, Avrupa'da o günkü denge durumunun ya
rarlarına işlediği büyük devletlerin Osmanlı İmparatorlu
ğu'nu, oradan giderek de Doğu Akdeniz'deki kend� ticari 
konumlarını savunmakta işi nereye kadar götürebilecekkı
rini görmeye gelmişti. Bir kere Osmanlı İmparatorluğunun 
başındaki yöneticiler Rusların yayılma siyasetinden, İngi
lizlerin ekonomik egemenliğinden korktuklarından çok 
daha fazla korkuyorlardı. Onun için de lngilizleri kendi 
yanlarında yer almaya ikna etmek gereğini duymaldnydı
lar. 2f Mayısta Osmanlı sarayı f ngiltere'nin, Fransa'nın, 
A vusturya'nın ve Pnısya'nın İstanbul'daki temsilcilerine 
·resmi bir nota gönderiyordu. «Pren5 Mençikof'a olaylar
bütün açıklığı ve gerçekliğiyle izah edildi ve fü.telik haş
metmeap Çar hazretleriyle bütün Rusyaların bağlı olduk
ları dini her türlü inanca tanınmış bağışlıklar bakımından
duyulan endişeleri yok edecek en uygun teminatları ver
meye hazır olduğurr,uz bütün delilleriyle gösterildi. Ama
maalesef bu, iki taraf arasında bir anlaşma.ya varılması
�onuc,unu doğurmadı. l-Jaşmetlü Osmanlı sarayı Prens'in
meseleyi iki ülke arasındaki resmi ilişkileri kesecek kadar
ileriye götürmüş ve görevini terk etmiş olmasından büyük
esef duymaktadır.

"Osmanlı Sarayı azametlü Rus sarayı hakkında hiç 
bir hasıma.ne düşünceye sahip değildir ( ... J Ama şurası 
da bir vakıadır ki, Prens Mençikof Osmanlı Sarayıyla iliş
kilerini kesmiş ve görevini terketmiştir ve bu arada bir 
rnvaşın · cereya.n etmeyeceği hakkında haşmetlü Osmanlı 
sarayına hiç bir teminat verilmemiştir. Tersine Rusya'nın 
Osmanlı İmparatorluğu'yla sınırdaş olduğu noktalarda, 
karada ve denizde, büyük çapta savaş hazırlıkla.n görül
mektedir. Buna kar!Jrlık Osmanlı Sanyı da, hiç bir düş
manc0. niyeti olmadığı halde, kendini bazı hazırlıklar yap-
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mak zorunda hissetmektedir ve bu günden itibaren sa
vunma alanında askeri tedbirlerin alınmasına karar venl
miştir. Osmanlı Sarayı bu vesileyle 1841 Antlaşmasını im
zalamış. olan yüce devletlerin kendisine hak vereceklerini 
ümit etmektedir.» (134) 

Osmanlı hükümeti savunma tedbirleri alabilmek için 
batılı büyük devletlerden nerdeyse izin istedikten sonra. 
�imdi de Ruslan memnun edebilecek bazı tavizkr bulma• 
ya çalışmaktadır. «fstanbul'daki Rus ticari. mrıslahatgü7.ar
lığında çalışan memurların ve Rusya'nın Osmanlı fmpara
torluğu'ndaki konsoioslannın görevlerinde kalmasına ve 
Rus uyrukları ve Rus tüccarlarının ticari faaliyetlerine es
kiden olduğu gibi devam etmelerin0 binaen haşmetlü Os
manlı Sarayı Rusya Sarayına gösterdiği itibarın yeni bir 
delilini vermek üzere, bu ulusun uyruklarına. ve bu ulus
tan olan tüccarlara daha fazla kolaylık gösterilmesi ve 
Rus görevlilere gerekli saygıyla muamele edilmesi �rna
cıyla gerekli her yere emirler göndermiş bulunmaktadır. 
Haşmetlü Osmanlı padişahının hükümetı bu konuda bü
yük bir titizlik göstermektedir... (135) 

Fakat Rus diplomatik çevrelen bu davranıştan fazlaca 
etkilenmiş gibi değildir. Rus hariciye nazın Neı-ıelrod Os
manlı hükümetindeki meslektaşı Mustafa Reşit Paşa'ya 
-Birkaç hafta sonra Rus birliklerine Osmanlı İmparatorlu
ğu sınırlarını geçme emri verilecektir. Bu hareka.tın amacı
Majeste Çar'ın içten bir müttefik olarak daima sayıp iti
bar ett!ğ! bir hükümdara. karşı girişmekten tiksinti duy
duğu bir savaşı başla�mak cieği�. Q::�:!!!!' hükümeti, daha
lıakkaniyet ölçüleri içinde ;hareket etme gereğini duyup,
iki yıl boyunca İstanbul'daki temsilcileri ve en son olarak
da olağanüstü elçisi vasıtasıyla boşu boşuna talep ettiği
manevi teminatları Rusya'ya vereceği ana kadar. maddi
teminatlara sahip olabilmektedir. Prens Mençikof'un daha
önce zatıalinize tevdi ettiği nota tasarısı elinizde bulun-

(134) UBICINI A. •La questton d'Orlent ... ,

(135) ·tJBICINI A. «La questton d'Orlent ... •
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maktadır; zatıalileriniz haşmetlü Osmanlı Padişahının nza
[:ını aldıktan sonra bu notayı acele olarak ve değiştirme
den imza etmeli, sonra da bunu halen Odessa.'da bulun
ması gereken elçimize tevdi buyurrnalısınız.» (1:,6) 

Saray böyle bir şantaja boyun eğemezdi. 7 Haziran 
günü Mustafa Reşit Paşa dört dini cemaatiıı manevi ön
derlerini bir araya toplayıp bu cemaatlere Ab antiquo ola-
rak verilmiş dini bağışhklarla ilgili· bir fermanı onlara 
tundu. Ferman bu bağışıklıkların yeni başta'l onaylandı-
ğını ve teminat altına alındığını gösteren en resmi bir 
belgeydi. Bu davranışın amacı özellikle, Rus iddialannı 
geçersiz kılmak ve Avrupa kamuoyu önünde, yeni bir yar-
dım hareketinin doğmasım sağlayacak bir biçimde, Os-
manlı İmparatorluğu'nun itibannı arttırmaktı. Fransa'yla 
İngiltere o ana kadıır · Osmanlı f mparatorluğu uğruna dö-
vüşe girmeye hazır gözükmüyorlardı ve Rus diplomasisi 
c-nlann bu kayıtsızlığından azami derecede faydalanma 
yolundaydı. 11 Haziran günü Neselrod Avrupa. başkentle
rindeki Rus diplomatik görevlilerine bir genelge gönderir. 
•Çarın dış siyasetinin, majestelerinin daha önce iki kere
kendi eliyle kurtarmış olduğu Osmanlı lmparatorluğu'nun
yıkı\masına ve harabedilmesine razı olmayacağını bilecek
kadar yakından tanıma.ktasınız. Bu siyaset tersine bu
gün�ü statükoyu, Doğuya cepheden saldırmak için bu böl-
gede siyasal bir boşluk doğmasını dört gözle bekleyen bü-
tün' Avrupalı çıkarlar arasında konulması mümkün en mü-
kemmel ilişkiler biçimi olarak görür... (137) !ngiitere'nin 
!!�!"� ;�:��;� ôeiıiiert yeni baştan ele alan bu nota, ya Rus-
ya'ya saldırmak ya da bütün Doğu Akdeniz'de ve dRha 
uzun vadede bütün Asya'da kendi ekonomik çıkarlannın 
gerilediğini görmek ·gibi bir ikilem içinde sıkışıp kalmış 
olan bu ülkenin son durum karşısında içine düştüğü ata-
leti bir kat daha pekiştirir. Ruslar bundan yararlanır ve 

(136) Neselrod'un Mustafa Reşit Paşa'ya Salnt-Petersbourg'
dan yolladığı 31 mayıs 1853 tarihll mektup. Zlk. UBI
CINI A. «La question d"Orlent ... �

(137) UBICINI A. «La questlon d'Orlent ... >

88 



Mustafa Reşit Paşa'dan son bir kere daha olumsuz cevap 
aldıktan sonra harekata geçerler. 

«Biz, bütün Rusyaların mutlak Çan I. Nikola, Allah'ın 
inayetiyle C...) 

«Bildiriyoruz ki, 
«Bütün ikna yollarına ve haklı isteklerimizin olumlu 

C'evabını dostlukla elde edebilmek için her türlü çareye 
başvurduktan sonra, inatçılığın nasıl kırılabil_eceğini Os
manlı Sarayına göstermek amacıyla birliklerimizin Tuna 
beyliklerine {Eflak ve Boğdan beyliklerine) girmelerine ka
çınılmaz olarak karar vermiş bulunuyoruz. Ama şimdi bile 
ı�iyetim.iz savaşı başlatmak değildir; bu beyliklerin işgali 
yoluyla biz, haklarımızın her halükArda yeniden tesisini 
sağlayacak bir teminata. sahip olmak istiyoruz.,. (138) 

Rus birliklerinin Boğdan'a. girmesiyle 1841 Londra. 
Antlaşmasını imzalayan diğer devletler, bu antlı:şma. şart
larını hükümsüz sayarlar ve Fransız - İngiliz donanması 
boğazlardan Karadeniz'e geçer. Ama bu devletler bu işe 
daha fazla bulaşmak ister gibi gözükmezler. Onların iste
diği gerçek hedef, boğazlarda ve Karadeniz'de deniz sey
rüseferine serbesti tanınmasıdır. Eflak ve Boğdan beylik
lerinin işgaline gelince. Osmanlı Sarayı deliller gösterere}( 
bu tecavüzü protesto etmek zorunda. kalırken, Avusturya.' 
nın teşebbüsüyle _ Viyana.'da bir konferans açılır. Fransa. 
İngiltere ve Prusya temsilcileri hem Osmanlı Sarayının im
zalayabileceği hem de Rusya'nın hoşnut kalacağı bir me
tin kaleme almaya çalışırlar. 10 Ağustos günü olağanüs
t.ü bir haberci konferansça hazırlanan bir nota tasarısının 
ana nüshasını İstanbul'a iletir. Rusya'nın muvafakatı alın
dıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu başkentine gönderi
len nota şu metni teklif etmektedir: •Rus Çarları her çağ
da, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rum Ortadoks kilisesi
nin bağışıklık ve imtiyazlarının korunmasına faal olarak 
ihtimam göstermişlerse. Osmanlı Padişahlan da bu bağı-

(138) Rus Çarının 26 haziran 1853 tarihli demeci UBICINI A.

«La questıon d'Orlent ... •
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şıklık ve imtiyazları, Hıristiyan uyrukları konusundaki ha
yırhahlıklarının eski ve ısrarlı nişanesi olan resmi söz!f'ş
melerle yeniden tanımaktan asla geri durmamışlardır.» 

Osmanlı Sarayı bu metni şöyle değiştirir. «Rus Çarları 
her çağda, Rum Ortodoks kilisesine faal olarak ihtimam 
göstermişlerse, Osmanlı Padişahları da Osmanlı İmparntor
luğu'ndaki bu kilise ve inanca ait bağışıklık ve imtiyazla
rın korunmasını gözetmekten ve bu bağışıklık ve imtiyaz
ları, Hıristiyan uyrukları konusundaki hayırhahl:lıklannın 
eski ve ısrarlı nişanesi olan resmi sözleşmelerle yeniden 
tanımaktan asla geri durmamışlardır.» 039) 

Saint Petersbourg'daki Rus hükümeti bu değişiklikle
ri reddeder ve resmi red haberi 21 Eylül günü İstanbul'a 
ulaşır. 4 Ekim tarihinde ise Osmanlı Sarayı nihayet Rus
ya'ya savaş ilan eder. 

Böylece Osmanlı İmparatorluğu yöneticilerinin bütün 
t,;,mutlannı bağladı klan Avrupa dengesi Rus ve İngiliz em
:ı;eryalizmlerini karşı karşıya getirirken, Osmanlı İmpara
torluğu'nun o çağın devletleri arasındaki gerçek yerini 
şüpheye yer bırakmadan gösterecek şekilde, resmi metin
lerde mümkün olduğu ölçüde ve şumullü olarak yer alan, 
sülünç olduğu kadar bitmek tükenmek bilmeyen diploma
tik işlerin hayhuyu t.rasından Türkiye'yi savaşa sürükledi. 

Bütün bu olaylar dizisinin sonucu, ıslahat hareketleri 
büyük devletlerin elinde bir alet haline gelmeye yöneldik
çe, Türk kamuoyunda bu hareketlere kar,şı duyulan mu
halefetin büyümesi oldu. Bu muhalefet büyük ı:;ehirierde 
baştan beri Rusya'yla savaştan yana görünen ulema ve 
medrese öğrencilerinin harekete geçirdiği küçük burjuva
zide billurlaştı. Ama bu kesimin savaştan yana olduğu 
kadar Batıya da karşı nümayişleri batılı elçilerin hiç hoşu
na gitmemekteydi. Bu işlere bir son vermek görevini Strat-
ford Canning yüklendi: 

«Sayın nazır, inanılır kaynaklardan ,1dığım haberlere 
göre softalarla <medrese öğrencisi anlamına gelen suhte-

(139) UBICINI A. «La questlon d'Orlent ... ,
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nin bozulmuş şekli; bu kelime ondokuzuncu yüzyılda mü
nevver bür0krasinin dilinde gericiyle aynı anlama gelir ol
muştu) diğer bazı kişilerin, başkentte ani bir ayaklanma 
ve Hıristirnnları da büyük bir felaketle karşı karşıya bı
ral·ma tehlikesi taşıyan toplantılar yapmakta olduklarını 
öğrenmiş t-ulunuyorum. 

-Şüphesiz Osmanlı hükümeti asayişi ayakta tutmak
için gerekli tedbirleri almakta tereddüt etmeyecektir. Bu 
yüzden, fesatçıların, kanunların hükümranlığına meydan 
okumak ve Hıristiyanların veya Haşmetlu Osmanlı Padi
şahının uyrukları olan diğer sınıfların !ıayat ve haklan· 
ıı.a kastetmek imkanını elde etmeleri halinde, bütün Avru
pa'nın gözünde Osmanlı Sarayına ve İmparatorluğu'na dü
şen ağır sorumluluğu zatıalilerinize hatırlatmayı yersiz 
bulurum.» (140)

Mustafa Reşit Paşa'ya ise verilen talimatı derhal ye· 
rine getirmek düşüyordu: «Mektubunuzu vakit kaybet
meden velinimetim haşmetlu ve devletlu padişah hazretle
rinin bilgilerine sunmuş bulunuyorum. Toplum düzeni düş
manlarının kışkırtmasıyla padişahlık hükümetinin siyase
tine karşı bir fikir beyanıyla kanun dışı toplantılar yapma 
hakkını kendinde görenlerin çeşitli medreselerden birkaç 
öğrenci olduğunu; .::!vil ve 'askeri yetkililerin haşmetlu pa
dişah hazretlerinin doğrudan doğruy.a ve kesin emirleriyle 
bunların en suçlu ve en dik kafalılannı tutuklsınak ame,
cıyla en etkili tedbirleri aldıklarını size bildirmeyi kem.li
me görev sayarım. 

«Ayr,ca bunların en şamatacılarından yüzaltmış ka· . 
dar kişinin şu anda başkentten sürülmek üzere gemilere 
binmeye hazır vaziyette polis gözetimi altındıı bulundu
�unu; polisin gerekli arama taramalara devam ettiğini; 
kanunların hükümranlığına gereken saygının gösterildi
ğini; ahalinin hayat ve haklarının tehlilteden masun bu-

040) Lord Stradford'un Mustafa Reşit Paşa'ya 21 aralık 1853
tarthll mektubu. Zlk. TESTA L. «Recuetı. des tralt�s ... •
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lunduğunu ve asayişin eskisi gibl hüküm sürmekte oldu
ğunu sozıerime eklemekten zevk duyarım.» l141J. 

Kasım ayında iki cephe yani Tuna boylarıyla Kafkas 
cephesinde savaşın fiilen başlamış olması bile İngiltere' 
nin duıuma müdahaleye karar vermesini sağle.madı. An
<'ak Aralı!r ayında Rus donanması Sinop'ta Kafkas ordu
ı,una malzeme ve techizat taşıyan Türk gemilerine saldı
np onlan yaktıktan sonradır ki İngiltere savaşa katılma
ya, karar verdi. Trabzon yolu üzerinde bulunan limanda 
beliren bu açtk ve kesin tehdit İngiltere'yl, Doğu Akdeniz 
ticaretini. ondan da öte Hint ticaretini korumak ama· 
cıyla dövüşmek gerektiğine inandırabilmişti, 

B - İlk Dış Borçlanmalar 

İngiltere, onunla. birlikte de Fransa, hayati çıkarları 
böyle b•, çözüm yolunu kaçınılmaz kılınca savaşa girme
ye karar verdiler. Ama bunu sanki Osn:ıanh İmparatorlu• 
ğu'na bir yardımmış gibi gösterip karşılığında bazı istek
lerde bulunabilirler ve her şeyden önce de O&manh im
paratorluğu yöneticilerini savaşın kaçmılmaz kılacağı bir 
borçlanrıaJ;a razı edebilirlerdi. 

1854 yılı başlarında mali durum en berbat noktasın
daydı. Tedavüle sokulmaya devam edilen kaimeler, beş'

likler ve altılıklar, sarraflann spekülasyonlarıyla bir kat 
daha peki.şen bir karışıklık yaratıyordu. Hükümdarlık ha
zines.inin yeni savaşın masraflarını kaldırabileceği çok 
r.u götürürdü. Bir borçlanmaya çok elverişli olan bu du
rum Avıupa'nm güttüğü politikayla da pekişti. 12 Mart 
1854 günü İngiltere. Fransa ve Türkiye arasında imzala· 
nan savaş ittifakının bir maddesi de, Osmanlı İmparator· 
luğu'nda haraç'ın kaldırılmasıyla ilgiliydi (1421. Bu ted
bir Avrupa kamuoyunda Türkiye lehine bir havanın ya-

(141) Reşit Paşa'nın Lord Stradrord'a 23 aralık 1853 tarihli
cevabı. Zlk. TESTA L. «Recucil des traltl?s ... >

(142) DU VELAYA. «Ess�I sur l'hlstolre ... ,
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ıatılİnası ve böylece hüküme.tlerin Osmanlı İmparatorlu
ğuna yardım karan almalarını ıı kolaylaştırılması için ge
rekli görülmüştü. Bu madde, Osmanlı İmparatorluğu ha
zinesine yeri doldurulması gereken 40 milyon kuruşluk 
bir açığa mal olmuştu 043).

Bunun yanı sıra Osmanlı bürokrasisinin ilerici takı· 
mı kişisel &ebepler yüzünden olduğu kadar yüksek siyasal 
düşüncolcrle de borçlanmadan yanaydı. Rusya gibi bir 
düşman karşısında Batıyla ilişkileri sıkılaştırmak gerekti
ğini vo A vrupa'nın kaderini Türkiye'nin kar1eriyle dü- · 
ğümlemek için A vrupa'nın bu ülkeye sermaye bağlaması
nın kaçınılmaz olduğunu düşünmekteydiler U44J. 

Böylece Londra'da Dent-Palmer ve Ort. ve Paris'te 
Gold!lchmid ve Ort. ile Osmanlı hükümetı arasında. 3 mil• 
yon fogiliz lirahk bir istikraz (borçlanma) için göıiişme 
yapıldı (145). fstikrazın ihraç fiyatı % 80, faizi % 6 ve 
yıllık itfa bedeli % l'di. Bu da yılda % 9 karla fiili bir ya• 
tınm dt'mekti U46l ve devlet hazinesine giren net meblı\ğ 
2.286.285 İngiliz lirasına düşmüş oluyordu U47l. Bu istik
raza karşı teminat olarak Mısır'dan alınan yıllık vergi 
r-österilmi�ti. 4 Ağustos 1854 tarihli fermanla Mısır'dan 
alınan verginin borçlanmalara tahsisine karar verildi. 
Bu verginin yıllık tutarıyla (276 bin İngiliz lirası) istik
razı 300 bin liralık yıllık taksirli arasındaki farkı kapat
mak için Osmanlı Hükümeti İmparatorluğun genel gelir
leri üzcı inden 30 bin İngi1iz liralık bir miktarını rehin 
olarak sağlamak zorundaydı. Mısır hidivınin vergiyi doğ
rudan doğruya t ngiltere bankasına. yatırması gerekiyor-

(143) MORAWITZ O. «Les fınanc�s de la Turqule, (Türkiye'
nln Maflyesl) Parls 1902.

<144) POULGY «Les emprunts de l'Emplre Ottomam (Osm::ln
lı imparatorluğunun Borçları) F:ırls 1 !l1 !i. 

(145) YENİAY, i. H. «Yeni Osmanlı Bor,;ları Tarihi> İstanbul
1964.

046) DELAYGUE L. ,Essnı sur ıes flnances Ottomar.es, (Os
manlı Mallyesl Üzerine Deneme) Parls 1911

(147) POULGY cLes cmprunbs de ... ,
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du; l•u nıeblltğı alacaklılar arasında bölüştürmek görevi 
bu bımkaya verilmişti (148). Üstelik Osmanlı Devletinin 
bu konuda çıkardığı ferman da, metnin bozulması veya 
bazı dceiı;iklikler eklenmesi tehlikesini bertaraf etmek 
üzerı> bankanın kasasında saklanacaktı (149). Bu çok sert 
t.edbb·ler Ormanlı maliyesine duyulan güven ·rksikliğini
eidermek ve böylece istikrazın yapılmasını kolaylaştıra
bilmı:ık amacını güdüyordu.

Bu i�tıkraz savaş giderlerini kapatmaya tahsis edil
mişti. 700 bin İngiliz lirası, % 80'lik ihraç fiyat• ve çeşitli 
komisyonlar dolayısıyla alıkonmuştu. 200 bin İngiliz lira
sından fazlası eski borçlann ödenmesinde kullanılmış, 
20 bin lirasiyla da boğazda bir saray satın alınmıştı. Ha
sılı sava� giderlerine ayrılan miktar 2.061.000 İngiliz lira
sıydı ve bunun 175 bin lirası yabancılardan alınan silah
lara gitmişti. U50}. Durum böyleyken, 27 Mayıs 1853'den, 
27 Eylül l855'e kadar toplam savaş giderleri 11 200.000 İn
giliz lirasını buluyordu. 1853 yılından 1855-yılına kadar 
bütçe açığı 5.800.000 İngiliz lirasına yükselmi!Sti ve 1855-
1856 yılı biıtçesinde de bu. açığın 2.850.000 İngMiz lirasına 
varacağı trıhmin ediliyordu. O zaman da ikincı bir ist:k
raz içir. yeniden anlaşmaya ·varmak gerekiyordu. Ama 
birinci istikrazın üzerinden daha on ay geçmeden ve Os
manlı İrnparatorluğu'nun böyle bir borcu ödeyebilirliği 
üzerinde tam bir güven tesis edilmeden bu istikrazın 
sağlannıa&ı güç olurdu. O zaman İngiltere ve Fransa hü
küm�tkri bu borçlanmaya kefil olmayı kabul ettiler. 27 
H.aziral" 1855'de taraflardan birinin Osmanlı Sarayı, di
ğerinin de Fransa ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun
olduğu tir konvansiyon imzalandı. Konvansiyonda şöyle
denilnıei\tE:ydi:

«Madde ı - Zatı hazreti şahanenin mukavele edecek
leri beş milyon lira. bir istikrazın faizine· haşmetlu Fran-

(148) DELAYGUE L. «Essai sur !es finnnces ... >
049) DU VELAY «Essai sur l'hlstolre ... ,
(150) KARAMURSAL Z. «Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tet

kikler, İstanbul 1940.
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ra İmparatoru Hazretleri, Kor lejizlıltifi, yani millet mec
lisinhı tasdiki tahtında olarak İngiltere Kraliçesi Hazret
leri ile birlikte ve zam in C tazmin edicil olmak üzere ke
falet etmeğe ve İngiltere Kraliçesi ve Padişah Hazretleri 
dahi kezalik Fransa İmparatoru Hazretleri ile birlikte 
ve zamin olarak tekellüf etmek üzere parlamentosuna 
kendisini terhis eylemekliği tavsiyeyi taahhüt eylemiştir. 

«Madde 2 - Zikrolunan beş milyon istikraz üzerine 
tediy_e olunacak faizi senevi yüzde dört olacaktır. Bundan 
başka, devleti aliye resülmali (sermayeyi) ted;yeye ser
maye olmak üzere işbu beş milyon lira sterlin resülmalin 
yekunu üzerine senevi yüzde bir dahi ita edecektir. 

«Madde 3 - Zikrolunan istikrazın faiz ve resülmali
ni tediye sermayesi Devleti aliyenin umum varidatı ve 
betahsis Mısır vergisinden evvelki istikraza tahsis olu11an 
cüzü tenz11 olunduktan sonra, senevi baki kalan meblağ
dan ve bundan başka İzmir ve Berriyetüşşam (Suriye) 
gümrüklerinin hasılatından tediye olunacaktır.» (151) 

Verilen teminat Osmanlı İmparatorluğu'nun şu gelir
lerincen meydana geliyordu: 

Mısır vergisinden serbest kalan 
İzmir GUmrUk Hasılatı 
Suriye GUmr_Uk Hasılatı 

Toplam 

1.800.000 Fr. 

2.500.000. F:· 

2.000.000 Fr. 

6.300.000 Fr. 052) 

Londra ve Paris hükümetleri bu borca kefil olmayı 
kabul ederken, bu yolla sağlanacak meb'1-ğın tamamiyle 
savaş giderlerine tahsis edilmesini istediklerini de özellik
le belirliyorlardı. 

Bu kefaletler en temkinli bankerlere bile çekici gele
cek türdendi. Bu istikrazı % 2 5/8 komisyonla U53J Lond-

'151) YEKIAY, İ.H. tYent Osmanlı ... > 
052) YENİAY İ. H. cYenı Osmanlı. .. >
(153) BLJl.ISDELL D. «European flnanclal control in the Otto

man Emptre> (Osmanlı imparatorluğu Üzerinde Avru
pa'nın Mali Denetimi) New York 1929.
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ra Rotschild müessesesi sağladı, Ama borç anlaşmasının 
İngili� par:a.mentosunca onaylanması sırasında sert tar· 
tışmalar çıktı ve anlaşma ancak 132'ye karşı 13� oyla ka
bul edildi. Antlaşmaya muhalefet eden hatipler arasında 
başlıc-Rh:rı. olarak Ricardo, Gladstone ve Disraeli vardı 
(154). 

Ne var ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bütçe açığını 
bu 5 milyon İngiliz lirası da kapamaya yetmıyordu. O 
zaman hükümet aynı yıl içinde bir dizi tahvil ve ha . .dne 
senedi basarak iç borçlanma yoluna girdi. «Esham-ı cedi
de» adlı % 6 faiz ve % 2 itfa bedelli tahviller, «TahvilAt-ı 
mümtaze» adlı on yıl vadeli % 6 faizli hazine bonoları ve 
özellikle de % 6 faizli ve değişik vadeli «Sergi» adlı tah· 
viller aynı yıl içinde ortaya çıktı cıss). 

IV - Kefil Devletler 

A - 1856 Islahat Fermanı 

Bütün saçmalığıyla sürüp giden savaşın yanısıra bir 
de ondan daha dEt önemli diplomasi savaşı vardı. Rusya 
sonunda, İngiliz üstünlüğü karşısında boyun E'ğmek zo
rundaydı ve Britanya İmparatorluğu mallan Karadeniz' 
de hep dolanabilecekti. Şimdi ise söz konusu olan Osman
lı İmparatorluğu'nun kaderine bir çekidüzen vermekti. 
İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nuıı yanında 
savaşa katılmakla, bu ülkenin fiilen hamilleri durumuna 
giriyorlardı. Şimdi de bu himayeyi hukuki temelleri üze
rine oturtmak gerekiyordu. 1838 Tiı::aret Antlaşması. Os
manlı sanayi ve ticaretini A vrupa'nın denetimi altına 
sokmuştu. 1855 yılı istikrazının kefaleti ise aynı şeyi ma
liye alanında yapmış oluyordu. Stratford Canning'in 
Türkiye'de uzu_n süre devam eden elçilik görevi ve Men
çikof'un olağanüstü elçiliği reformlar sorununun, Avnı-

(154) · BLAISDELL D. «European f1 n:ınclal...>
055) MOR.AWITZ C. «Les flnariceı, de la ... •
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pa kapitalizminin hizmetinde «komprador» bir sınıf yarat
ma.da sahip olduğu elverişli imkanlar bir yana, hukuken 
veya fiilen kefil olarak beliren büyük devletlerb sürekli 
müdahalesine en uygun araç olduğunu göstermiştir. 

Kınm savaşına fırsat sağlayan Kutsal Yerı�r Mesele
si, yapılan reformlara birilerini resmi olarak kefil kabul 
etmeye sarayın pek yanaşmadığını belli etmişti. O za
man İngiliz diplomasisi daha ince hesaplara dayanan bir 
yol izledi. Osmanlı Devletine, imparatorluğun çarlık ve 
bütünlüğünü toptan teminat altına alırken, ( refcrmlann 
varlığını da kabul edecek olan bir hatt-ı hümayun çıkart
tırmak ve onu, bu işi kendi iradesiyle yaptığınıı inandı
rarak, reformlann f ngiltere'nin ta.sanlan na uygu!"l olarak 
işlemesini sağlamak gerekiyordu. Bu durumda r(:'formlar 
üzerinde kurulacak olan himaye, bütünün sadece kopmaz 
bir parçası olacaktı. 

Büyük devletlerin tam yetkili temsilcileri Pa•·is'te ba
nşı müzakere etmek için toplanırlarken, fstanbul'a da 
Stratford Canning, «Magnum Opus. unu (*) teşkil edece· 
ği su götürmez olan ıslahat tasarısını benimsetnıe yolla- ' 
rını arıyordu. Bütün Ocak ayı boyunca Fransa büyükelçi
si Thouvenel ve Avusturya büyükelçisi Prokesch ile top
lantılar yaptı. Bu elçiler, sadrazamlık ve hariciye nazırlı
ğı görevlerini ha.bire birbirlerinden devralan, Mustafa 
Reşit Paşa'nın hem halefi hem rakipleri durumunda bu
lunan ve daha sonraki on yıllar boyunca Osmanlı bürok
rasisinin sıra.başlan haline gelecekleri su götürmez olan 
Ali ve Fuat Paşalarla görüş teatisinde bulunuyorlardı. Bu· 
sörüşmelerde Fener aristokrasisinden gelme bir R.um olan 
Prens G�Himachi de onlara yardımcı oluyordu U56l. 

lslaha.t F'ermam Hümayunu yahut Hatt-ı Hümayunu 
18 Şubat 1856 tarihinde ıia.n .;d!Jdi. Bu ferman 1839 Gülha
ne Hatı-ı Hümayunundan (Tanzimat fermanı) (·ok daha 
fazla dış hedeflere yönelmişti. Mübalağasız söyleyebiliriz 
ki, 1839 fermanından hayH uzun olan bu hatt-ı hümayu
nun üçte ikisi azırtlıklann imtiyazlarına geri kalan kısmı 

<*> Utlnce deylir:ı: En büyük iş, en büyük eser. (Ç.N.> 
056) DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... •
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de. Osmanlı İmparatorluğu·r.daki yabancılann imtiyazla· 
rına aynlmıştı. Bu hatt·ı hümayunun gözönüne serdiği 
izlenim «Osmanlılar• denen Müslüman egemen bir sını
fın yönetiminde bir Hıristiyan :ızınlıklar topluluğundan 
meydana gelen ve «Osmanlılık. denen muğlak bir ortak 
milliyet duygusu etrafında birleşmiş bir imparatorluğun 
izlenimidir. Fermana göre bu milliyet duygusu, büyük 
çapta. yaygınlaşan reformlar ve imtiyazlar bu nzınlıklar 
topluluğu arasında eşitliği ve refahı yarattıkça, daha çok 
pekişip güçlenecektir. Osmanlı İmparatorluğu sen bulun-
4taya kadar A vrupa'da itibarda kalan bu görüntü içinde. 
ülkede yönetici gücün çok büyük bir kısmını teşkil eden 
ve imparatorluk topraklan daraldıkça nüfuz bilesimi için· 
deki c,ranı daha da artan Türk • Müslüman u1sura bir 
yer aramak boşunadır. Islahat Fermanının iç.,-ıriği 1839 
Tanzimat Fermanı'na oranla çok daha -modern» ve çok 
daha az ç�l!ş_�ilidir. Artık «Ahkam-ı Cedideyi Kurnniye• 

-- den ve «saltanat-ı seniyyenin .. eski «kuvvet ve mekinet 
ve bilcümle tebasının refah ve mamuriyeti•nden söz edil
mez. Avrupa'nın çıkarlanna karşılık verirken ülkedeki 
çeşitli sınıflar arasında bir denge bulma çabası da söz 
konusu değildir. 

Fermanda azınlıklann imtiyazlarına aynlar.. bölümü 
bütün aynntılanyla aşe,ğıdaki şu ilkeye açıklık getirir: 
.. C...) cennetmeka.n Ebülf'.:lth �ultan Mehmet Han·ı sani 
hazretleri ve gerek ahlaf-ı azamlan tarafından patrikler 
ile Hıristiyan piskoposlanna ita. buyrulmuş ola1 ruhsat 
ve iktidar niyat-ı fütüvvetkarane·i padişahanenırien naşi 
işbu cema.'ltlere temin olunmuş olan hal ve mevkH ce- ; · 
did ile tevfik olunup C...) (*),. U57l. Ülkedek�� 

(•) «(.. ) mekAnı cennet olan II. � .. ,L_an Mehmet Han haz
retleri ve gerek -�•• yüce halefleri tanıfından patrikler 
· ve nırı:myan plskoposlanna bağışlanmış olan izinler ve
kudret cömertçe niyetlerinden dolayı bu cı:ımaatlere sağ
lanmış olan durum ve yeni mevki ile uygun hale getlrl
Up ( ... ), (Ç.N.)

(157) 18 şt:.bat 1856 günlü Hatt-ı Hümayun. Zik. 'I'ESTA L.
�Recuell des traltes ... >
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iare. ı:ı.ynlan böli.ım ise büyük devletlerin istek:crini bir 
bir dile getirir: 

«<...> beyi ve furuht ve tasa.rruf-ı emlak ve al<ar mad
deleri hakkında olan kava.nin, kaffeyt tebaa-ı mülükanem 
hakkında müsavi olduğundan kavanin-i devlet-i aliyyeme 
ve nizamat-ı zabıta-i belediyeye ittiha ve imtisal eylemek 
ve asıl yerli ahalinin verdikleri tekafili vermek üzere sal
tanat-ı seniyyem ile düvel-i ecnebiye beyninde �apılacak 
suver-i tanzimiyeden sonra ecnebiyeye dahi tnsan uf-ı em
lı\k müsaadesinin ita olunması f...) (*). 

« C...) saltanat-ı seniyyemin beher sene için "-tridat ve 
masarifat c!efterinin tanzim ve iradesi hakkında muahha
ren bir nizam-ı mahsus yapılmış olduğundan l:unun te
mam-ı icra-ı ahkamına itina olunması C. .. J C**J •. 

« • • •  Devlet-i aliyyemin tashih-i usul-i sikke ib umur-ı 
maliyesine itib'ar verecek banka misil1ü şeyler yarılıp me
malik-i mahrusa-i şahanemin menba-i servet-i ınaddiye
si olan hususta iktiza eden sermayelerin tayiniyle ve 
mahsulat-ı memalik-i şahanemin nakli jçin icap' eden taıih 
ve cedavilin küşadiyle ve emr-i zira'.tt ve ticaretin tevsiine 
hail olan esbabın men'iyl-3 teshilat-ı sahihanın icra olun
ması ve bunun için maarif ve ulüm ve sermaye-i Avrupa' 
dan istifadeye bakılması esbabının bilataraf mütaleasiyle 

(*) «( .•• ) .satış ve emlak tasarrufu ve gelir maddeleri hak
kınc1akl kanunlar, memleketimin bütün uyruktan hak
kmda eşit olduğundan ulu devletimin kanunları ve be
ledt� e zabıtası ntzamlanna tabi olmak ve bunlardan ör
nek almak ve asıl yeril ahalinin ödedikleri yükümlülük
leri getirmek üzere yüce saltanat mevkllmle yabancı 
df;vletıer arasında yapılacak düzenlemelerden sonra ya
bancılara bile mülklerin tasarrufu izninin bağışlanması 
( ... » (Ç.N.) 

{**) «( ••. ) yüce saltanatımın her yıl için gelir gider defteri
nin düzenlenmesi ve bellrlenmesl hakkında sonradan 

bir özel tllztllc yapılmış olduRundan bunun llükümlertntn 
yürütülmesine özen gösterUmest <. .. h (Ç.N.> 
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peyderpey mevki-i icraya kcnulması madelerinden ibaret 
olmakla C...J (*) ... (158). 

B - Paris Antlaşması 

Bu belge (Islahat Fermanı> Osmanlı i'mparatorluğun
da kurulacak sömürü düzeninin üstüne oturacağı temeli 
teşkil ediyordu. Bu yüzden ve kimlerin eseri oJduğu da 
bilindiğinden Müslüman - Türk ahali bu yeni fermana 
daha başından, 1839 Tanzimat Fermanı'na olduğundan 
daha fazlı.o muhalefet gösterdi. Ama hemen �::ıyınlanan 
ferman metni, büyük devletlerin Paris'teki yetkili tem
silcilerine gönderilmiş ve 30 Mart 1856'da barış antlaşma
sı (Paris Antlaşması) imzalanmıştı. Böylece tl:domatik 
harekat hcc.efine ulaşmıştı. 

«Madde 7 - Haşmetlü Fransa İmparatoru ve Haşmet
h'i Avusturya İmparatoru ve Haşmetlü Gran Britanya ve 
İrlanda Kraliçesi ve Haşmetlu Prusya Kralı ve Haşmetlu 
Bütün Rusyalar İmparatora ve Haşmetlu Sardunya Kra
lı hazarat-ı saltanat-ı seniyenin Avrupa hukuk·! umumi
yesi ve cemiyet menafiinden hissedar olmağa dohil oldu
ğunu iddia !derler ve hükümdaran-ı müşarünileyhimin 

(*) c( ... ) ınu devletimin sikke usulilniln dilzelt!Jmeslyle, 

malt işlerine önem verecek banka gibi şeyler y;ı pılıp pa

dişahlığımın Osmanlı millkilniln maddi servet kaynakla

rı olan hususlara iktiza eden sermayelerin tayini ve 

pa<!lşahlığım nıillkilniln ilrilnlerlnln nakli içip grrrkl"n 

yol ve kanalların açılmasıyla ve tarım ve ticaret lşll"rl • 

nin kolayca yerine getirilmesine engel olan rebeplerın 

ortadan kaldırılarak (bu alanlarda) sahici bir dilzelme

nln işlerlik kazanması ve bunun için Avrtıpa'r.ın kflltilr 

ve blllmlnden ve sermayesinden yararlanılmağa bakıl

ması yollarının tarafsız olarak incelenmesiyle peyderpey 

yürütme mevkilııe konulması maddelerinden ibaret ol-

makla ( ... )> (Ç.N.) 

<158) 18 şubat 1856 günlü Hatt-ı Hümayun. Zik. TESTA L. dk

cuen des traltes ... > 
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her birisi ayrı ayrı memalik-i ııaltanat-ı seniyenin tama· 
miyetile istiklal-i alisine riayet itmeğe teahhüd idfr ve iş· 
bu teahhüdlcrinin tamamH icrasına müştereken mükel
lef olurlar binaberin bunu ihlali mucip olacak hPr bir h:ı
rekete menfaat-ı umumiyeye �okunur bir mesel•; nazarife 
bakacHklardır ( ,.). 

•Madde 9 - Zat-ı Hazrnt-i Padişah! tebcalıırının r.n
adet-i hallerine masruf olan himmct-i mütevnliycleri ik
tizasınca kavmiyet ve diyanet ayırmayarak cümlesi içün 
mucibi islah-i hal olmağla. beraber memalik-! şa.haneleri
nin Hıristiyan ehalis-i haklarında niyyat-ı inayctki:.randcı i 
teyid ider bir kıt'a fermarı-ı ali ihsan buyurmuş oldukla
rından ve bu babda olan efkAr·ı şahanelerine bir dclil-i 
cedid ibraz etmek istediklerinden irade·i müstakille-i şa
hanelerinden sadır olmuş olan işbu ferman-ı alinin dü
vel-! muahideye tebliğini tr-nsib buyurmuşlardır. Düv8l·i 
muahide işbu tebliğin kadr-i alisini isbat ve te'yicl eder
ler. Şurası kaviyyen mukarrerdir ki, işbu tebliğ zat·ı hllz
ret-i padişahinin ne kendi tebeasile olan muamelı\t·ı şa
hanelerine ve ne de saltanat-ı saniyelerinin idare-i dahi
liyesine gerek münferiden ve gerek mütşereken müdaha
le etmek içün hiç bir halde düvel-i muahideye bir hak ve. 
selahiyet vermeyecektir (**J» 050). 

(159) 30 nıayıs 1856 tHlhli Paris Barış Antlaşması. ✓.:ik . .ER+r.ı
N. cDevletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metlnlerh
Ankara 1953.

(*) «Haşmetlu ( ... ) (adı geçen hüküındarlnrJ Osmı>nlı htl
künıetlnln Avrupa devletl�rl haklarından ve Avrup::ı 
ctevletlerı konseyinden faydalanmasını kabul E'ttlklerlnl 
ıırm ederler. Adı geçen hükümdarlardan her biri Osman
lı de,•letlnln egemenliğine ve topraklarının bütünlüğüne 
saygı göstermeyi kabul ederler ve saygının d<:vaın ede
ceği yolda birbirlerine kefil olurlnr. Bu sebeple bu kura
la aykırı her hareketi genel çıkarla ilgili bir mesele gibi 
sayacaklardır• (Ç.N.> 

, (**) 1Uyruklarmm refah VP mutıuıuğunu bMlıea 1$ bilen 

haşmetlu padişah, ırk ve din farkı gözetmeksizin. uyruk-
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Antlaşmanın ardından gelen olaylar 9. maddE'deki ikin
ci bendin değil de sadece birinci bendin hesaba katıldığı
nı gösterecektir. 1875 yılında Avusturya mııslahatgüzı:\n 
Kont Andrassy •1856 Hatt-ı hümayunu büyük dev.Jetlerin 
gösterdiği özenin bir ürünüdür. diye yazacaktır ve Lord 
Salisbury 1877'de «bu antlaşmanın taahhütlerinin tek ta
raflı olamayacağı. kanaatine varacaktır. · Ama yıllar son
raki bu yorumlara uzanmadan, Lord Palmerston 'un Bri-

. tanya İmparatorluğu parlamentosundaki söylevim anmc\k 
yetecektir. Palmerston bu söylevinde Faris Antlaşmasının, 
Hatt-ı Hümayun (Islahat Fermanı) üzerinde durarak, bu 
fermanın içeriğini büyük devletlerin teminatı altına soktu
ğunu; bu büyük devletlerin o zamandan sonra Osmanlı 
Devletinin işlerine karışma ve onu istedikleri gibi uyarma 
alışkanlığını edindiklerini belirtiyordu 060). 

1856 Islahat Fermanı'nın ve Paris Antlaşmac;ının sağ
ladığı teminatlar Osmanlı lmparatorluğu'na yatırılmak is
tenen sermayeler konusundaki her türlü tereddüdü yok 
ediyordu. Times gazetesinin 12 Şubat 1856 günii nüshası 
şunları yazıyordu: « Yabancıların toprak almnsında her 
türlü engelin ortadan kalkması, sağlıklı bir mali sistemin 
kurulması ve yol veya köprülere yatırılan sermayenin gü-

tarının hepsinin durumunu düzenlemek için bir ferman 
vermekle imparatorluğundan Hırlstlyan ahali hakkında 
yüksek ve cömert düşüncelerini ifade buyurdukları gibi 
bu yoldaki dllşüncelerlnln yeni bir dellllni göstermiş ol
n:.ak için bu fermanı, kendlllğlnden, antlaşmayı hazırla
yan devletlere göndermeyi uygun bulmuşlardır. Antlaş
n:.ayı imzalayan devletler bu fermanın yllksek deıterini 
kabul ederler. Şurası bir kere daha kesinlikle belirtilir 
ki, bu ferman padişahın ne kendi uyruklarıyla olan iliş
kilerine ve ne de Osmanlı devletinin iç idaresine, antlaş
mayı imzalayan devletlere teker teker veya toplu olarak 
mfldahale etmek için bir hak ve yetki vermeyecektir.• 
(Ç.N.) 

(160) DU VELAY A. 4Essai :,ur rhistoire ... •
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ven altına alınabilmesi için verilen teminut'ar, ardından 
büyük sonuçlar getirecek olan diplomatik başarılardır. 
Önümüzde işlenmemiş ve zengin bir toprak bulunmakta· 
dır; Batı sanayii bu toprağa nüfuz etmeli ve ona sahip 
olmalıdır.» (161) Bu cazip görüş açısına olan güvenle,
Kınm savaşının, uygarlaşmış dünyaya açtığı ve bir ba· 
kıma bu dünya tarafından keşfine imkan verdiği İstanbul 
şehri, her türden Avrupalı düzenbazın buluşma yeri hali
ne gelir. Bütün tasavvurlar, tasarılar burada mantarlar 
gibi boy verir 062). Kının savaşı boyunca İngiliz. Fransız 
ve Sardunya ordularının lstanbul'd3. h.ulunmalannnı şPhir-

' deki tüccarların zenginleşmesi kadar, fiyatların ateş pa
hasına yükselmesinde de payı olmuştu. Tütünün okkası 
savaştan önce 60 kuruşken 300 kuruşa fırlamış 063) ve 
genel olarak 1856 yılında fiyatlar savaş oncesine oranla üç 
kat artmıştı 064). Durmadan birbirini kovalayan istik
razlar sadece İstanbul pazarını beslemekte ve Sa.rayla bü
rokrasiyi zenginleştirmekteydi. Her tarafta saraylar inşa 
ediliyor ve her çeşit ithal malı, lüks tüketim maddeleri 
şehri dolduruyordu. Akla gelebilecek her türden maceracı 
bu yeni California'ya akın ederken İstanbul bir Avrupa 

.. · ;,.nrn.ktadır. İki savaş arası, yani Kırım savaşıyla 
1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı arası dönemde, her biri 
diğerini etkileyip şartlandıran siyasal buhranlarla ma
li feh\ketler birbirini kovalar. İşte bu yüzden bu dönemi 
anlatmaya çalıştığımızda. olayların tam olarak kavranabil
mesi için bu siyasal buhranlar ve mali fclakJtler zincirini 
hesaba katmamız gerekir. 1856 fslahat Fermanı ile başla
yan ikinci ıslahat dalgası, değişimler kendilerini siyasal 
ouhranların ardından kabul ettirdiği ölçüde, bu çerçeve 
içinde şekillenir. Sadece uzun süreden beri olgunlaşan ve 
Osmanlı lmparatorlıığu'nun sosyal sınıfları arasmdakl zıt· 

(1,61) Zl!r_ ERİM N. "Devletıerarası Hukuku ve ... l) 

(162) MORAWITZ C. «Les flnances de la ... »
(163). Kt\RAI.ı E. z. «Osmanlı Tarlhh Cilt VI.
064) DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... »
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hklan yansıtan bazı reformlar, kısmen do olsa ultıslarar,ı
sı siyasetin zorlamaları dışında kalır. Bu dönemin tarih· 
çesine geçmeden önce biz işte bu refonnlan gözden geçi
receğiz. 

I - ikinci Isla hat Dalgası 

A - 1858 Arazi Kanunu 

BORÇLANMADAN 

İFI..ASA 

· Bu dönemin en önemli metni 1858 yılınd�, çıknn Arazi
Nizamnamesi'dir. 

Toprağın statüsünün evrimine rağmen onaltınn yüz
yıldaki kanunlann yerine hiç bir yeni metin getirilmemiş� 
ti. Bu kanunlar da kısmi ve belli bölgelere aitti. Tımar dü· 
zeniyle ilgili mevzuatın 1839 yılında kaldınlması fiili oldu· 
ğu kadar hukuki yönden doldurulması gerekı:m bh- boşluk 
doğuruyordu. Arazi Kanunnamesinin resmi amacı bu 
olarak gözüküyordu. Ama asıl hedef, toprak gelirlcrincfon 
mümkün olan en fazlayı devlet· hazinesine aktarma arnA
cıyla, arazi sahipleriyle merkezi bürokrasi arasındaki zıt
lığı çözüme bağlamaktı. Böyle olunca. da. bu metin hem 
büyük arazi sahipleriyle bürokratlar arasındaki ilişkileri 
hem de bürokrasinin çeşitli yönlere çeklimcye elverişli du
rumuna ait çelişkileri içinde taşır. Özel mülkiyeti pekiştir· 
me eğilimleri devletin denetimini artırma yollarının aran
masıyla at başı gider ve kü-;ük mülk sahiplerine imkhn 
tanıyan maddelerin etkisi, uygulamada büyük n.ülk sa

hipleri elinde bir yoğunlaşmayı getiren diğer maddeler ta
rafından yok edilir. 1858 Arazi Kanununun ulasmak iste
diği fiili amaç, toprağın vergilendirilmesidir. Bu amaca 
ulaşabilmek için kanun, toprağı bir sınıflandıı-mnya tnbi tu

tar ve her kategorinin kendine has özelliklerini belirtir. 
Bu sınıflandırmanın meydana gelişinde kanun daha önce 
mevcut olan, örfi ve şeri hnkuktan çıkma kanunlarla mu
hafaza edilen kategorilerden yararlanır. 
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Bu kategorilerin sayısı be�tir U65l: 

l -·- A razi-i Memlülıe (Mülk Arazi)

Arazi, kanununda «berçevhi mülkiyet.. (mülkiyet ola
rak) üzere tasarruf olunan yerler (166) diye tanımlanan 
mülk arazi, çıplak mülkiyet ve tasarruf ha�kının ctynı kişi
ye ait olduğu yani özel mülk halindeki yeclerdir. Taşra 
topraklarından meydana gelen bu kategorinin çeşitli kul
lanım şekilleri vardır: 

A - Miktan ne kadar olursa olsun köy yahut kasa
ba içinde bulunan araziyle köy ve kasabanın kenıırlarındıı 
bulunup miktan azami yarım dönümü geçmeyc>n, kuyu 
kazmak, odun koymak, araba çekmek gibi maksatlarla 
kullanılan ve meskeni tamamlayan yerlerdir. 

Kanundaki bu hüküm • (. .. l ve ellerinde olan emsal-i 
menkuleleri ve kasabatd�\ VE kavada olan evleri ve dük
kanları ve sair binaları ve b,tğlarının ve bahçelel'inin ima· 
retleri kendülerinin mülkle: i olup her nice dilerler ise ta
sarruf iderler» (1671 diyen eski kanunun bir yansımasıdır. 
Miri topraklar üzerinde yeni bir köy veya kasaba kurul
ması halinde kanuna göre bu toprak özel mülk haline ge
lir. Ama bu alandaki uygulamada mülk sahibinir. kimliği 
hakkında bazı sorıınlar ortaya konabilir. Şehirlerde topra
ğın daima özel mülkiyet olması gibi köylerde de sipahi
lerin binalar için aynı şekilde bir tapu hakkı istediğini bi
liyoruz (168). Sipahilerin giderek özel mülkiyet biçimine 

(165) 1858 Arazı Kanunnamesi için bkz. CİN H. �Mırı J\rıızl
ve Bu Arazinin MUlk Haline Dönüşümü• Arkara l!J69:
RARKAN Ö. L. «Türk Toprak Hukuku Tarihinde T'.lnzi
nıat ve 1274 Tarihli Arazı Kanunnamesh Tflnzlmat İı-
tanbul 1939; PADEL W. 4'0e la leglslatlon fo,,clcrc otto
ınane• (Osmanlı Toprak Mevzuatı) Parls 19(14, WARRI
NER D ,rLand tanııre in the fertllc crescent, <Verimli
isliim fııkeslnde Toprak Kirası Zlk JSSAWJ C. �Thc
economlc hlstory ... •

(166) CİN H, «Miri Arazı ve bu_ Arazının ... •
(J 67) Bkz. Cilt I. s. 212.
(16R) Bk7., Cilt I. s. 220.
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dönüştürdükleri bu· haklar, onların halefleri olan mülte
zimler tarafından da miras olarak devralındı. Böylece köy
toprağı ve onu tamamlayan arazi, hukuken özel mülkiyet 
olarak tanınınca, uygulamad<t. bu mülkiyetin köy sakinle
rine mi yoksa büyük mülk sahibi haline dönüşmüş olan 
çiftlik sahibine mi ait olduğu sorulabilir. Aynı şekilde yeni 
bir köyün kurulması halinde (kanunun başka hiıkümlere 
bağlandığı göçmen köyleri (169) hariç), özellikle de çiftliğe 
bağlı bir yerleşm,:ıde mülk sahibi nu�selesi gene ·rtaya çı
kar ve bu mülk sahibinin kin,liği üzerinde bir kesinliğe va
ramayız. 

B - Miri araziden olup da satış veya temlik yoluyla 
özel mülk haline gelmiş tc,praklar. Arazi ke.nunu hazine 
topraklarının satışı durumunil düzenler ve bu :,atış için 
aşağıdaki şartları ileri sürer: 

• Kamu yan.n. Bu toprakların mülk arazisi haline
getirilmesinin amacı buraları çok verimli kılma yoluyla 
hazinenin ge_lirlerini arttırmak olsa gerektir. Bir bölgenin 
kalkınıp gelişmesii1i kamu yararından sayıp da büyük ta
rım işletmesini bu gelişmenin can damarı gibi görünce, 
miri arazinin büyük arazi sahiplerine satılmasının bu açı
dan hiç bir engelle karşılaşmayacağı besbellidir 

• Satış bedelinin tayininde hazinenin darda bulunup
bulunmamasına göre ayrım yapılmaktadır. Hazine sıkıntı 
içindeyse toprak gerçek bedeliyle sıkıntıda değile gerçek 
değerinin iki misli bir beii.elle temlik edilmelidir. Hazine, 
toprağı gerçek değerniin brşte birinden daha fazla bir in
dirimle satamaz. :1u durumda yapılan temlik işlemi ge
çersiz olur. Ama kanun bu gı:,rçek değerin kim t,.rafından 
ve nasıl tespit edileceği konusuna. açıklık getirmez.-

069) TürJrlye'ye gelip yerleşen göçmenler hakkında bir istisna
kabul edilmiştir. Bunların üıerine bina yaptıkları ara1.l
ntn, bina ile birlikte mlllk olacaıtı kabul edl!ınlştlr. An
cak bir köye sonradan gelip yerleşenler bu hükümden
istifade edemezler. · Bkz. HALİS E�REF. «KUlltyat-ı
Şerh-1 Kavanln-ül Arazı İstanbul 1321, Zlk. H .. CİN «Miri
Arazi ve bu Arazinin .. ·"
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• Satış bedeli peşin ödenmelidir. Hazineyi ödeme sö
zünü tutmayan alıcılardan k'Jrumak isteyen bu kdbir, kü· 
çük ekicilerin miri araziden yararlanmalan yolunda her 
türlü imkanı fiilen yok eder. 

Üstelik miri alanla (kamu alanıyla) padişahın özel 
mülkiyeti terimleri arasındaki anlam kargaşalığı devam et
tiğine göre bütün bu hükümler konuya tam bir ç?züm ge
tiğine göre bütün bu hükümler konuya tam bir çözüm ge· 
tirmez. Devlet arazisinin mülk sahibi sıfatıyla. padişah 
kını kullanarak miri araziyi istediği fiyata satabilir ya da 
daha basiti, her hangi bir ki'}iye hibe edebilr. 

C - Öşüre bağlı topraklar. Burada asıl. gerçek bir 
zaruretten çok' şeriatın toprak durumuyla ilgili hükümle· 
rine uyma düşüncesinin zorunlu kıldığı bir kategori söz 
konusudur. Şeriata göre bu kategoriye giren topraklar üç 
çeşittir. 

ı - Fetih sırasında, fethedilen arazinin 1/5':nin dev
lete aynlmasından sonra askere verilen arazi. 

Ondokuzuncu yüzyılın ortalannda bu kat.cgoriye giren 
topraklann bulunması pek muhtemel değildir. Zaten da· 
ha onbeş ve onaltıncı yüzyıllarda bile askerler tımarlarla 
ödüllendirilmekteydi ve bun1:ır arasında büyük toprak 
mülkleri he sahip olanlar sadece, fül.lkanlarda. · bu toprak· 
ları kendileri fethotmiş olan r;azi aileleriydi. Bu mülkler de 
ondan sonraki yüzyıllar boyunca vakıflara dönüşmüştür. 

2 ---· Fethedilen ülke halkının, kandi rızalarıyla isle.mi· 
yeti kabul etmeleri halin.le, bunların elinde bırakılan 
arazi. 

Bu duruma BalkanlardEI. özellikle de Bosna ve Ar
na.vutluk'da çok :itk rastlanır. Buralarda eski müik sahip
leri ellerindeki malikanefort koruyabilmek için İslamiyeti 
kabul etmişlerdi. Ama bu durum Anadolu'yla pek ilgili 
değildi. 

3 - Fethe katılanların dışındaki Müslümanlnra veri
len topraklar. 

Onaltıncı yüzyıl toprak rt3jimi içinde tımarla tam mül· 
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ki yet arasında yer alan ( 170) ve daha önceki İslam devlet
lerinden miras alınan çeşitli biçimleri bu katcgoı·ide t.op• 
lamak mümkündür. Bu topraklann tasarruf hal<kına karşı
lık devlete karşı yükümlü olunan borçlıı,nn gidsrek ortacfan 
kalkması ve mümkijn olduğu ölçüde doğrudan vergilere 
dönüşmesi bunlann statülerinin birleşmesine yol açar. 

D - Haraca bağlı topraklar. Burada da şeriatın. sa
vaşla fethedilen ve mülkiyet haklan topraktan alınan nak
di ve üründen alınan ayni bir vergi karşılığında gayri müs
Jim eski zllyedlerine bırakılan topraklardan meydana ge
len bir sınıflaması söz konm:udur. Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde bu vergi, bir kelle vergisi olan cizyedir. 

Tımarlann kuruluşu zı>.manla, bu kategoriye giren 
topraklan ortadan kaldırmıştır. Rumeli'deki baştinalar da 

· bu kategoriye girer. Tuna boylarında hayli geç zamanlar
da. fethedilen ve üzerlerinde devlet denetiminin tam ku
rulamadığı, dolayısıyla tımarlann fazla yaygınlaşmadığı
toprakların da bu kategoriye sokulması gerekir.

E - Mevad araziden (ölü topraklardan) ihya edilen
topraklar. Arazi kanununun bu konuyla ilgili olarak dn·
yandığı Mecellenin 272 maddesi �İzn-i sultaniyle arazi-i
mevaddan ihya ve imar eylese ona malik olur, demektedir.
Padişahın vermesi gerekliliğinin yanı sıra, kamm aynca
bu- ölü topraklardan belli bir zaman içinde veri�·, sağlnn
masını da şart koşar. Burada da, uygulamada bu toprak
ları mülk edinenlerin küçük ekiciler mi yoksa. or·takçılari
vasıtasıyla büyük :ırazi sahipleri mi. olduğu soru!abilir.

11 - Arazi-i Mevkıtfe (Vakıf Arazi)

Bu kategorinin ilkeleri değişmeden kalırsa da vakfa 
dönüşen cinsten toprak kategorilerinin her birim? düşen 
paylar giderek azalma. gösterir. Arazi kanunu vakıflan, 
kökenine göre ikiye ayınr. 

070) Bkz. Cilt I. s. 211-213.
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A -- Sahih (gerçek) Vakıflar; bunlar tam mülkiyet 
halindeki bir arazi!'l.in vakfedilmesi sonucu meydana gelir. 

8 - Tahsisat kabilinden olan Vakıflar, «Miri arazi
den muayyen bir kısmın menfaatinin yahllt tasarruf hak
kının veyahut her ikisinin birden padişah tarafından ya
hut onun izni ile bir başkası tarafından muayyen bir ga
yeye tahsis edilmesiyle• U 71) meydana gelir. Bu tahs.is 
sahih veya gayri sahih olabilir. Hazineye alt bir toprağın 
geliri bizzat devlete bağlı bir kurumun harcamalanna · 
tahsis edilmişse bu tahsis sahih olur ve bundan cayılamaz. 
Mesela padişah tarafından yaptınlmış bir cami veya bir 
medresenin bakımı bu amaca ayrılmış bir miktar miri ara
zinin gelirleriyle sağlanır. Zaten padişahı miri topraklann 
mülk sahibi saydığımızda bu durum bir önceki kategoriyle 
aynı olur. 

Bir miri arazinin menfaatinin kamuya ait olmayan bri 
amaca tahsis edilmesi halinde bu tahsis gayri sahih olur. 
Bir miri arazinin tasarufımu şu veya bu yolla kendi üst
lerine geçiren kişiler, bunu vakıf şekli altında miras ola
rak bırakabilmeyi başanrlar. Bu da bu devlet arazisinin 
(miri arazinin) özel ellere geçmesine yol açar. Ondoku
zuncu yüzyılda bu tür vakıflar zararlı blr şekilde çoğalır
lar ve özel büyük mülklerin !lrtma�ına büyük çapt& katkı
da bulunurlar. 

ili - Arazi-i Metruke (Kamu Yaranna Terkedilmiş Arazi) 

«Ammenin yahut muayyen bir kasaba veya köy aha
lisinin istifadesine terkedilcn pazar, panayır. yol, köprü 
v.s. ile mer'a yaylak ve kışlaklardır ... {172) Kamu yararına 
tahsis edilen bu kategori üzerinde köy ve kasabıı.lann in
tifa haklan vardır ama bu arazi kişisel müllciyet veya ta· 
sarruf hakkına konu olamaz. 

(171) CİN H. •Miri Arazi ve bu Arazinin ... »
(172) Arazi Kanunu Md. 5. Zlk. H. CİN �Miri Ara1.i ve bu Ara

zinin ... >
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iV - Arazi-i Mevad (Ölü Topraklar)

Bu kategoriye giren arazi •kimsenin tasarrufunda ol
madığı, ahaliye' terk ve tahsis kılınmadığı halde cehirsavt 
olan kimsenin aksayı umn\ndan sayhası istima olunmaya
cak derecelerde kura ve kasa.battan baid !yüksek sesle 
bağınlsa en yakınındaki i�kftn bölgesinden duyulmayacak 
kadar köy ve kasabal:ırdan uzak) bulunan yani aksayı 
umnina tahminen bir buçuk mil yani yarım saat miktan 
meı:afe budiyeti (uzaklığı) Jlnn hali mahallerdiı> 1173)

Padişahtan izin almak suretiyle bu topraklan ekilir biçilir 
hale getirenler bunlann mülk sahibi haline gelebilirler. 

V - Arazi-i Miriye <Miri Arazi)

«Arazi kanununun 3 rnadesi, miri araziyi rakabesi 
(çıplak mülkiyeti) canibi bt:ytülmale <Devlet Hazinesine) 
ait olarak ihale ve tevzii tarafı Devleti Aliyeden icra oluna 
gelen tarla ve çayır ve yaylak ve kışlak ve korular ve em
sali yerlerdir ki, mukaddema ferağ ve mahlıilat vukuunda 
(eskiden ferağ ve mirasçır;ı7 ölenin mülkünün miri kate
goriye dönmesi durumunda) sahibi arz itibar olunan tımar 
ve zeamet eshabının (Sahiplerinin) ve bir aralık mültezim 
ve muhassillerin izin ve tefvizi (bırakmasıyla) ile tasar
ruf olunurken muahharren (sonradan} bunların ilgası ha
sel:iyle el-haletu )ıazihi (şimdiki halde) tarafı Devleti Ali
yeden bu hususa memur olan zatın izin ve tefvizi ile tasar
ruf olunup mutas.ımflan yedlerine balası tuğralı tapu se
netıeri verilir.• şeklinde tarif ve izah etmiştir. Kanun, 3. 
maddede miri araziyi yalnız tarif etmekle kalmamış, aynı 
zamanda onun hukuki rejimini de belirtmiştir. Bıı tariften 
şu hususları anlamak mümkündür: 

A - Miri arazi, rakabesi <çıplak mülkiyeti) devlete 
ait olan arazidir. 

073) Arazi Kanunu Md. 6 Zlk. H. CİN «Miri Arazi ve bu Ara•
zinln ... �
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B - Bu arnzi •şletilmek üzere, müddetsiz olarak köy· 
lüyo tefviz edilmektedir. 

C - Bu tefviz bir bed�l (ta.pul mukabili yapılmakta· 
dır. 

D - Tefviz devleti temsil eden memurlar tarafından 
yapılmaktadır. 

E - Miri arazi rejimine tabi olan yerler; tarla çayır. 
yaylak, kışlak, koru ve buna benzer topraklardır.• U74) 

1858 (1274) tarihli Ara.ı.:i Kanununun özü, miri toprak
larlı- ilgilidir. Bu kanunun çıkarıldığı tarihten önceki ve 
sonraki çeşitli kararnameler, bu toprakların özel mülki
yete doğru evrimleştiğini gösterir. Bizzat Arazi Kanunıın 
kendisi, toprakla üretici arasındaki her türlü aracıya orta· 
dan kaldırmak isterken, kanunameler de toprağı tasarru
funda bulunduranlann güçlerini ve miras haldar,nı pe�iş
tiriı•. Bu kararnam'!lerin amacı sonunda bu tasarruf sa
hiplerini toprağın tam rr.ıüllcyetine sahip kılmal:tır. Ama 
bu mülkiyete doğru atılan her adım, toprağın büyük arazi 
sahiplerinin eline bırakılmasında fazladan bir kolaylık nıı
lamına gelir. 

Kanun koyucunun, toprağı birkaç kişinin elinde yo· 
ğunlaşmaktan koruyacak tedbirleri alma yollarım aradığı 
açıkca. görülür: «bir kariye (köy) ve kasabanın bütün ara· 
zisi toptan olarak ahalinin heyst-i mecmuasına veyahut 
içlerinden bilintlh:ıp (seçimle) bir veya iki üç şAhsa iha

le ve _ _Jefvi:z:__ghHınmay:lf}--'-!-brrakılmayıpl ahaliden ı�sr şahsa
..-------tfaşka. başka arazi ihale olunarak keyfiyeti tasarruflarını' 

mübeyyin {belirleyen> yedlerine tapu senetleri ita olunur .. , 
rı·,sı Kanun aynı rnadde içinde, bir yandan ekic:yi büyük 
mülk sahibine karşı korumak isterken öte yanctan onun 
tek korunma çaresini, yani kollektü mülkiyeti elinden 
alır. Maddedeki koruyucu hükme gelince; toı:rakların 
toptan olarak tek bir kişinin üstüne geçirilmesine engel ol· 

(174) CİK H. «Miri Arazi ve bu Arazinin ... >
(175) Arazı Kanunu Md. 8. Zlk. H. CİN fMirl Arazı ve bu Ara

z!n,n ... >
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sa bile, bu toprakbnn zamanla ve çeşitli yollardan hir 
veya birkaç büyük nmzi sahibinin eline gcçmasir.; nnky"-. 
mediğine göre daha çok lafta kalan bir mahiyettedir. Üs
telik kanunun diğ':!r maddeleri de bu engelin ac;ılmasına 
imkan verir U 76). 

Miri topraklann özçl mülkiyete dönüşmesi iki yolla, 
binat tasarruf sahibinin toprnk üzerindeki haklnnnın pc
kişnıesiyle ve kanuni mirasçılarının sayısmın artmasıyla 
olur. Arazi kanunu, tasarruf sahibinin topraktan yararlan
m,ı hakkını iki ana bölümde tcplar: 

1 --,- Tasarı-uf edenin miri arazi 

üzerindeki fiili tasarrufları, 

Hukuki bir işleme bir anlaşmaya ihtiyaç gösi.ermeyen 
ta�arruflardır. Miri araziyi tasarrufunda bulunduran kim• 
se, fiili tasarruflardan bir kısmını serbestçe kendi irade. 
sine göre yapabiJdiği halde, bir kısım tasarrufları ırnca!c
yetkili memurdan izin alaraK yapabilir. Fiili tasarruflar 
da kendi içinde bö_lümlere ayrılır: 

A - Tasarruf sahibinin izno bağlı olmayan fiili tasar
rufları: 

ı - Tasarruf sahibi miri araziye istedigi şeyi eke
bilir. 

2 - Tasarruf sahibi tasarnıfunda bulunan orman ve 
pırnallık (meşe çalısı) gibi yerleri tarla balina getfrebllir

B - Tasarruf sahibinin izne bağlı fHli tasarrufları: 
ı - Tasarruf :ıahiblnln miri arazi üzerinde bina yap

ması ve ağaç dikmesi. Şeri hukuka göre ağaç ve bina tam 
mülkiyet halinde sahibine aittir. Böylece miri arazi üze
rine ağaç diken veya bina yapan kimse hazinenin mülkü
üzı>rinde bulunan bu ağaç veya binalann mülk sahibi olur. 
Oysa zemini teşkil eden arazi miri arazidir. Ağaç veya bi
nayla bağlanmış olan bu arazinin, bunlar mevcut kaldık-

(176) Arazı Kamınıı Md. 72. Zlk. H. CİN 4>Mlrl Arazı ve bu
Al':!?lnln ... ,,
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ça, başka işte kullanılmasına imkA.n yoktur. Bunun için de 
arazi-i miriye üzerine memurunun Jzni olmadıkça müced
deden ebniye (binalar) •nşa ve ihdas olunmaz: olunduğu 
surntte canibi mlr!dcn hedmettirilir (devlet güçleri tarafın
dan yıktırılır>. Cl 77). 

2 - Miri arazinin topra:gmı kullanarak tuğla ve kire
mit yapılması. «Bir kimse mutasarrıf olduğu arazisinin 
toprağını memurundan izin almadıkça, istimal edip kiremit 
ve tuğla gibi şeyler yap�maz. Yaptığı surette ol toprağın. 
mahallindeki kıymeti gerek ol arazi arazi-1 miriyeden ol
sun ve gerek mevkufeden bulunsun ol kimseden canibi mi-
ri için alınır• (178) 

3 - Tasarruf qahibinin çayır olarak tasarruf ettiği 
araziyi tarla haline getirebilmesi. Bunun izne bağlanma
sında güdülen asıl amaç, kullanım şeklindeki bu değişik
liğin toprağın gelirinde bir artma mı yoksa bir eksilme 
mi meyrlana getireceğini inceleme ve sonunda kanır ver
me· hakkının devletin temsilcisine tanınmasıdır. Ama uygu
lamada. haberleşmo ve denetim imkanlannın son derece 
güç ve dar olduğu bir ülkede bütün bu hükümler geçersiz 
olarak kalır. 

C - Yasak olan fiili tasarruflar. 
ı � Her şeyden önce tasarruf sahibi bir tarlayı üst 

üstA üç yıl ekip biçmeden bırakamaz. 
2 - Tasarrufundaki aı-aziye ölü gömemez U 79) ve 

077) Arazı Kanunu Md. 31, Zik. H. CİN «Miri Arazı ve bu Ara
zinin ... >

078) Arazı Kanunu Md. 12. Zik. H. CİN «Miri Araz; ve bu Ara
zinin ... •

<179) « ... bAtapu (tapu ile) tasarruf olunan araziye gerek mu
ta:;arrıfı gerek ecanlpten (yabancılardan) biri mC'yt 
(ölü) defnedemez. Ve ettiği surette defnolt;nan meylt 
dağılmamış tse memuru tarafından mahallt Ahara (baş
ka yere) nakli ettirilir ve eğer dağılmış ise Uzeri tasfiye 
olunur (Düzeltilir [mezar halinden çıkarılır)>• Arazı 
Kanunu Md. g3. Zlk H. CİN «Miri Arazi vı: bu Arazi
nin ... • 
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tasarrufundaki toprağın bütününü veya bir kısmını kulla
nılmaz hale getiracek diğer işlemlerde bulunamaz. 

3 - Tasarrufundaki tarlayı çayır haline getiremez ve
Ya daha genel şekliyle toprağı, gelirinde azalma meydana 
getirecek bir tarzda dönüşüme uğratamaz. 

il - Ta.sarruf edenin miri arazi 

üzerindeki hukuki tasarrufları. 

Osmanlı hukukunda buna «kavli tasarruf,, da den
mektedir. Sözlü veya yazılı bir iradenin beyanına göre ya
pılm:ş hukuki işlemlerdir. Bu tasarrufların da bir kısmı 
devletin iznine bağlı olduğu halde bir kısmı izincıiz olarak 
yapılabilir. Tasarruf sahibinin hukuki tasarrufları da fiili · 
tasarruflar gibi bölümlere aynhr. 

A - Tasarruf sahibinin izne bağlı olmayan hukuki 
taHırrufları. 

ı - Bir miri nrazi parçası üzerindeki tasarruf sahibi, 
tıpkı o toprağın tam mülkiyet sahibiymiş gibi, bu arazi üze
rindeki haklarının başka.lan tarafından her ı,e yolla olur
sa olsun çiğnenmesine karşı çıkma yetkisine sahiptir. 

2 - Tasarruf sahibi aynı şekilde kanunun koyduğu 
çerçeveler içinde, başkasının tasarrufunda bulunan arazi
den geçmesini yasaklayabnir. «Bir kimse ha.tapu (tapuyla) 
mutasarrıf olduğu a.razisinden aha.nnı (başkasını) bigay
rıhak mürurdan (haksız olarak geçmekten) mc-nedebilir. 
Fakat kadimi ol araziden hakkı müruru var ise (eskiden 
bu geçiş hakkı varsa) menedemez.» (180)

B - Tasarruf sahibinin izne bağlı olan hukuki tasar· 
ruflan. 

İzin işleminin, gerçekleşse bile, sadece şekilden ibaret 
olc.'uğu bu tasarruflara fiilen izin verilmiş tasarruflar gö
züyle de bakabiliriz. Bunların önce, toprakların yoğun
laşmıisinda payi olacaktır. 

(180) Arazı Kanunu Md. 13. Zlk. H. CİN «Miri Arazı ve bu Ara

zının ... >
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ı - Ortaklaşa tasarruf olunan miri arazinin bölüşül
mesi. 

Onaltıncı yüzyıldaki eski kanunlara göre, toprak bö
lüşülemezdi U81l. 1858 tarihli Arazi Kanunu bu bölüşme· 
ye izin vererek {182) toprağın ilk anda daha küçük parça
lara aynlmasına ve büyük arazi sahiplerinin tecavüzleri· 
ne karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açtı. 

2 - Tasarruf sahibinin tasarrufundaki toprağı fera
ğı (başkasına devril. 

Devlete ait (miri) toprak üzerinde tasarruf sahibine 
mülkiyet hakkı tanınmamı'? olduğu için, bu tasarruf sahi
binin aynı şekilde elindeki toprağı satması da yasaklan
mıştır. Ama 1858 tarihli Arazi Kanunu satış yerine ferağ
hal•. ve yetkisini tanır. Ferağ, tasarruf sahibinin bir arazi 
üz�rinde sahip olduğu bütün haklan bir üçüncü kişiye 
denettiği ölçüde satışla aynı şey olur. Bu üçüncü kişi o 
toprağın yeni tasarruf sahibi haline gelir. Bu işlem�n izne 
ba.ğlı olması, ferağ konusu toprağın çıplak mülklyeti dev
leto ait olduğu içindir. 

Kanun, iznin alınması şartıyla, bu ferağ işleminin bir 
bedel karşılığı olduğu kad,ır bedelsiz yapılmasına da izin 
verir. «Batapu tasarruf olunan araziyi, mutasarrıfı memu
ru izniyle gerek meccanen (bedava> gerek bec:İeli malum 
mukabilinde dilediği kimseyle fariğ olabilir Cdovredilebi
lirl C...),. <ı83). Bu bedava ferağ hakkı, şu veya bu ölçüde 

(181) Bkz. Cilt I. s. 183.
(182) « ... blllştırak (ortaklaşa) tasarruf olunan arazi kablll

taksim yani müştereklerden her birinin hisse.si müçrlze
slyı,, lnt.lfa mümkün olupda müşterekltr veyahut lçlerln
dcr. bazısı taksime talip olur ise hasbelmevkl mevkle
göre Ali ve evsat (orta) ve edna (az) itibar olunarak ku
ra-i şerlye (kanuni kurayla) ve suver-1 saire-! adile ıte
. (diğer adil yollarla) kendllert veya vekil-1 şer'llerl muva
cehelerlnde memuru marifetiyle herkesin hissesi ifraz ve
tayin olunur .. :, Arazı Kanunu Md. 15. Zlk. H. CİN cMl
rl Arazı ve bu Arazinin ... >

(183) Arazi Kanunu Md. 36. Ztk. H. CİN «Mtrl Arnzi ve bu
Arazinin ... >
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kanun dışı her türden dol':lbın çevrilmesine imkan verir. 
Arazi Kanunu aynca şarta bağlı ferağ ile şarta bağlı 

olmayan (kat'il ferağ arnsında da bir aynm yapar. Bu 
şarta bağlı ferağlann bir türü olan ferağ-ı bllvefa veya 
vefaen ferağ (borcun ödenmesinde, tasarruf hakkının 
geri alınabilmesi şartıyla ferağ) ancak tam mülkiyet halin
de geçerli olan ipoteğin yerini tutar. Vefaen ferağ, tasarruf 
sahibinin borçlandığı para karşılığında elinde buhınan mi
ri arazisini, kanundaki deyimiyle «her ne zaman deynini 
eda eylerse (borcunu öderse> kendine reddetmek şartıyla 
veyahut her ne zaman deynini eda eylerse kendisinin hak
kı istirdadı olmak (geri alma. hakkı olmak). (184) şartıyla. 
alacaklıya. ferağ etmesidir. Kanun bu tür ferağda !ki taraf 
am�ında aynı anda im7alanan bir kira. akdine de cevaz 
verir. Ferağ-ı blllstiğlal Ostiğlal yoluyla, yani gelirini temi
nat olarak gösterme yoluyla, ferağ) denen bu ferağ türün
de, borçlu alacaklısına devrettiği toprağı kiralar. Bu kılık 
degiştlrmiş ipotek şekli, köylünün sürekli ve müzmin bir 
borçlanma içinde olması yüzünden, elindeki topraklann te
feciler ve büyük arazi sahipleri ta.rafından ga.spına. imka.n 
verir. 

C - Tasarruf sahibinin yapması ya.sak olan hukuki 
tasarruflar. 

Bunlar ancak tam mülkiyet halinde doğacak olan ta
sarruflardır. Buntann doğrudan doğruya şekilleri ya.sak ol
makla. birlikte, kanun fiili durumlarda. bunlarla. aynı amaç
lan sağlıyabilecek olan başka şekilleri getirmiştir. 

ı - Tasarruf sahibi miri araziyi satamaz ve hibe ede
mez. Ne var ki bu hükmün yerine bedellt veya bedelsiz 
(meccanen) ferağ getirilmiştir. 

2 - Tasarruf sahibi miri araziyi vasiyet edemez. Mi· 
rasçılan önceden tayin etme hakkı kanunundur. Ama mi· 
r8'3 alanına girenlerin giderek çoğaltılmasıyla bu yasak, 
fiili olarak anlamını kaybeder. 

3 - Tasarruf sahibinin elindeki toprak haciz ve fpo. 
tek edilemez. Bu hükmün ysrine de vefaen ferağ getiı1l· 
mfştir. 
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Mirasçılara gelince iki türlüdür. Doğrudan intikal hak
kı sahibi olan mirasçılarla, ölen tasarruf sahibinin bu tür 
mirasçısı olmaması halinde miras konusu araziyt tapu de· 
nen bir harcı ödemek suretiyle iktisap etmede öncelik hak
kına sahip olanlar. Birinci ka.tegoriye gii'enlere intikal hak� 
kı sahipleri, ikinciye girenlere ise tapu hakkı sahipleri de· 
nir. Onaltıncı yüzyıla ait kanunlar, intikal hakkı sahibi 
olarak sadece erkek çocukları tanımakta ve kız çocuklarını 
tapu hakkı sahibi sayma.maktaydı. Onyedincı yüzyıl başla· 
rında bu hak, erkek ve kızkardeşlere ebeveynleri de kap• 
sayacak hale getirildi. Oğul nnnesinden kalan toprağa. ge
ne tapu hakkı ödeyerek sahip olabiliyordu. Tapu hakkı da
ha sonralan yakından uzağa bir sıra izlemek üzere öteki 
akrabaları da. içine alır duruma. g�lir. 

Ondokuzuncu yüzyılda bu haklar giderek y�ygınlaş
mıştır. 1847 tarihli bir kararname, kız çocuklarını da inti
kal hakkı sahipleri sırasına sokar. 1858 tarihli bir başka 
kararname buna ebeveynleri ekler. Aynı yıl yürürlüğe gi· 
ren Arazı Kanunu, doğrudan mirasla. (intikal hakkıyla) il
gili hükümleri yeniden düzenler. Tapu hakkı sahipliği ise. 
sırayla ana baba. bir veya. baba bir ana ayn erkf'k kar
deşlerle, aynı şartlardaki kız, erkek, kızkardeşl{'re, erkek 
torunlara, karı ve kocaya, ana bir baba ayn erkek ve kız
kardeşlere ve kız torunlara. düşer. Tapu hakkı öd,,mek su· 
retiyle meydana gelen mirasçılar •ıelpazesfnin özel mül
kiyette olduğu kadar geniş tutulduğunu görmekteyiz. 

Böylece 1858 tarihli Arazi Kanunuyla, miri topraklann 
özel mülk haline gelmesinde hayli bir mesafe katedilir ve 
kanun bu topraklan büyük mülk sahiplerinden korumak 
istf'rken, gerçekte büyük toprak mülklerinin doğtr.asını ko
laylaştınr. Öte yandan kanun ekiciyle sadece bir vergi mü
kellefi olarak ilgilenir ve bu yüzden onun devlete karşı sta
tüsünü düzenler. Ama büyük mülk sahibiyle onun kiracısı 
durumundaki köylü arasındaki Ufşkileri topta� bilmez
den gelir. Onun için de ortakçılık ve kiracılık konusunda. 

(184) Arazı Kanunu Md. 22. Zlk. H. CİN •Miri Arazı ve bu
Arazının ... ,
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hiç bir düzen getirmez (185). Bu şekJiyle kanun, boşlukla
rıyla de. arazi sahiplerinin işini kolaylaştırır ve ortakçıla-
np. kaderini onların eline bırakır. \ 

AJna. büyük arazi sahipleri, topraklan ga3petmek için 
toprakla ilgili mevz'.1atın dolambaçlı yollarından geçmek 
ihtlyacını duymayac:ıklardır. Bunlar hem devlet hazinesi
nin görevlisi hem de büyük arazi sahipliği işlevlerini ken
dilerinde topladıkları çağdıı, köylülerin kaldırdığı ürünün 
içinde öşürün de bulunduğu bir kısmına el koyuyorlardı. 
Sonra da. bu öşürün tamamen veya kısmen devlete akta
rılm�sı o günün hal ve şartlarına bağlı kı:ı.lıyordu. Kısaca
sı, ekici (köylü) Adeta uyc.rak kaldırdığı ürünün bir kıs
mını,· bunun ne kadarının öşür olduğunu bile düşünmeden 
patronuna. vermekteydi. Arazi Kanunu onu, toprağının ta
sarruf sahibi ve tapu zilyedi yaparak vereceği öşürrlen ha
zineye karşı sorumlu kılmak istiyordu. Oysa ötP yandan 
köylüyle büyük arazi sahibi arasındaki bağ varlığını sür
dürüyordu ve bu köylünün büyük arazi sahiplerine her za
man ödediklerinin dış)nd'l. hükümete de öşür ödemesi de
mekti. Bu ise onun imkAnlannı. gücünü aşan bir şeydi. 
Böylece küçük mülk sahiplerinin büyük bir kısmı büyük 
miilk sahiplerinin öğütlerini tuttukları kadar, tabii ki teh
ditlerine de boyun eğerek arazi üzerindeki haklarını o böl
genin eşrafına bırakmayı tercih ettiler. Bu da eşrafın, top
rağı doğrudan doğruya ve dünyanın en kanuni yolundan 
kerciine mal etmesi demek oldu 086). Bu yüzdendir ki 
Araz\ Kanunu toprak mülkiyetinin ve büyük toprak mül
küııün, dolayısıyla da ondokuzuncu yüzyılın ikincı yansın
da köylerde kapitalist üretimin sağlam temeller üzerinde 
oturmasında kesin bir ı:ıdım olmuştur. 

B - Vilayetlerle İlgili Kanunlar 

1858 tarihli Arazi Kanunu nasıl büyük arazi sahiple
riyle bürokrasi arasında. ekonomik alandaki zıtlıkları yan-

(185) WARRINER D. «Land te�ure ... >
(186) DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... >
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sıtmaktaysa. vilayetlerin yenid9n düzenlenmesine ait ka
nunlar da bu kutupların siyasal mücadelelerinin bir sonu
cudur. Ne var ki bu alandaki reform, çoktandır İmparator
luğun bir iç işi olmaktan çıkmıştır. Batılı büyük güçler 
için vilayetlerin yeniden düzenlenmesi, İmparatorluk için 
deki azınlıklara. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılıp yok 
olması sonucunu getirebilecek olan aynlıkçı arzularını 
yatıştırmak amacıyla bazı imtiyazlar verilmesi anlamına 
gelir. Azınlıkların kendileri içinse bağımsızlık hazırlıkla
rını geliştirebilecekleri asgari güvenlik şartlarını kazan
mak söz konusudur. Müslüm3n büyük mülk sahipleri ve 
eşraf için sorun, taşranın idaresini denetim altında tuta
bilmek ve valiler kadar sarayın isteklerine de karşı koya
bilmektir. Saraya gelince, her :zaman olduğu gibi herkesi 
ho�nut edip bu arada kend\ maddi kaynaklarım arttırma 
çabası içindeydi. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra vila
yet.lerde girişilen ilk reformlar valilerin gücünü kısıtlama 
amacını güdüyordu. Çünkü o çağda valiler kandilerini bü
yük ayanların mirasçıları olarak ortaya koynyorlardı 
(187). Sadece eşrafı temsil eden vilayet meclislerinin ku
ruıması, bu zümreye vilayetin idari işlerini gözetme ve va
liyi denetleme hakkını ,·udi. Öte yandan sağladığı im· 
kan ve pıaddi kaynaklan İstr:mbul'daki mevkilere oranla 
gitgide az�lan vaiii::� �örevi önemini kaybetmeye başladı.
Öyle ki bir süre sonra valiiiic!e:- İstanbul'da.ki devlet ricali 
için birer sürgün yeri olup çıktı. İşt!3 bütün bunİa.r �-;�:!�ri. 
gözden düştükleri dönemi ıuya. sabuna dokunmadan geçir
mek amacıyla eşraf önün•.le silikleşmeye yöneltti. Bunlar 
mrrkezi hükümetin yaptığı !ur uyarma.ya. «Tanzimat Fer
manıyla. ellerinin kollJJ.rının bağlı olduğu. (188) cevabını 
veriyorlardı. 

Böylece artık valilerdı>n değil de eşraftan çekinir ha
le gelen Saray, 1852 yılından sonr� valilere vilayet görev
lileri üzerinde daha çok yetki t�nır,an ve onların çeşitli 

( 187) Bk. s 637
<188) DAVJSON R. «Reform in the Ottoman ... >
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idari bölümleri daha rahatlıkla denetim altında bulundur
malarını sağlayan bir ferman çıkarır. 

1856 yılından sonra hem batılı büyük güçlerin, azınlık
lann hem de eşrafın özlemi olan merkezden kopma <adcm-i 
merkeziyet) sorunu iki ayn biçimde konur, ya valile
rin ya da vilayet genel meclislerinm {yani eşrnfınl gücü
nün arttınlması. Saray tabii ki birinci çözüm yolunu geçer. 
1858 tarihli bir kararname ,·aliyi, devletin yetki alanına gi
_reıı bütün işlerde merkezi hükümetin mahalli temsilcisi 
kılarak ona taşradaki devlete bağlı görevliler hiyerarşisi 
üzerinde daha geniş bir sorumluluk tanır Cl89). O çağda 
Frvnsa'da Napoleon IIl'ün kurduğu İkinci Jmpcırntorluk 
döN:minin Osmanlı bürokrashi üzerindeki güçlü etkisinin 
vilayetlerin. valiyle vilayet genel meclislerinin yetki ve 
karşılıklı ilişkilerini tespit ruretiyle Fransa.'daki idari ::;is
teır. doğrultusunda. yeni baştan düzenlenmesinde büyük 
payı vardır. 

Fakat deneyler vilayet genr.l meclislerinin iyi valilerin 
icraatına köstek olurken kötüt�rle işbirliğ\ yaptığım gös
termiştir. Her vilayetteki meclisin, bölgedeki büyük arazi 
sa.Mplerinin katılmasıyla, o vilayetteki sömürü toplumu
nun idare meclisi olarak işlerlik kazandığı besbellidir. O 
zaman da vali, merkezi idarenin çıkarlannı korum�dt, an
lamında. •İYİ• bir vaUyse genel rnşcHsie çatışmaya gire
cek yok öyle değilse on��!� işbirliği yapacak :ve bu durum
d� �u ;arayın gözünde «kötü.. bir vali olacaktır. Meselı\ 
Tokat'ta bir eşraf oligarşisi işlerin idaresini kendi deneti
miııde bulunduruyordu ve her eşrafın, gösterdiği himaye 
ka1·şısında. kendisine mal ve hizmet sunan bir müşteri çev
resi vardı. Üstelik merkezden kopmacıhk fadem-i merke
ziyetçilik) alanında büyük batılı devletlerin gösterdiği 
övii)meye değer çabalann hepsi mükafatını görmüştü: Müs
lüman, Hıristiyan, Musevi eşraf eşit şartlarla el ele vermiş 
ırk ve din farkı gözetmeksizin köylülerin tümünü sömür
mekteydl U90). 

t189) DAVISON R. <:Reform in the Ottoman ... > 
090) D!.VISON R. •Reform in the Ottoman ... z.
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Sonunda Saray vilayetlerin idaresi hakkındaki eski 
kararnameleri, yeni hükümldrle de pekiştirerek 1864 ve 
18fl7 tarihli iki Vilayetler Kanununda bir araya getirip sls
temleştinneyi dener. Bu kanunlar iç baskılara olduğu ka· 
dar dıştan gelen baskılar!t da bir cevap bulma amacını 
gürler. Avrupa'dan gelen baskılar daha önce Fransızlann, 
Cebel-i Lübnan vilayetine özel bir statü tanınması sonu
cunu doğuran Lübnan çıkartmasıyla ve daha sonra dA., 
1866 yılındaki ayaklanmanın ardından Girit'e verilen im
tiyazlarla somutlaşmıştı. Saray, işlerin bu aşırı durumla· 
ra varmasını ve bunlann sonucu olan yabancı müdaha
lelerini bütün eyaletlerde uygulana.bilir kanunlar çıkara
rak önlemek ister. 

8 Kasım 1864 tarihli kanun, yeni bir mülki - idnrl tak
simatı öngörür. Eski eyaletler örnek alınarak daha küçük 
vilayetler meydana getirilir. Bu vilayetler sancakfora Ckay· 
makamlıklara). sancaklar kazalara ve kazalar -ia köy
lero (kariyelere) bölünür. Bu taksimat Fransızların De
partement-Arrondissement - Canton . Commune şeklinde
ki idari taksimatından nlınırsa da ara kademc,lere çok 
da.hl\ fazla önem Yerir, idari hayatta onlara özel bir du
run. sağlar. Buna karşılık tabandan gelen bir baskının 
sontıcu olmayıp yukardnn çıkarılan köy statüsünün batı 
komününün <commune) işleyişi ile knrşılaştınlabilecek 
hh,; bir yanı yoktur. Her köy, köylülerin kendi o.rnlanndan 
seçtiği bir muhtar ve bir ihtiyar heyetiyle yönr,lilen bir 
idar-i birim olarak mütalaa edilir C191J. 

Vali, Vilayet (eyalet> idare hiyerarşisinin ba:;.ıdır ama 
bütün yetkileri kendi şahsında toplamaz. Her biri kendi
siyle ilgili nezaret (bakanlık) tarafından tayin edilen ve 
hem bakanlanna hem de valiye karşı ikili bir sorumlul<Jk 
durumu bulunan «vilayet mü:lürleri• valinin mülı�i - idnri 
yardımcılarıdır. Bunlann en önemlisi vilayetin mal müdü
rü olan defterdardır ve bir rle. konsoloslann pek aşırıya 
kaçan yetkilerini dengelemek amacıyla bir hariciye müdü-

091) KARAL E. Z. •OSmanlı Tar!hh Cilt VII.
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rii vardır. Düzenin korunması sorumluluğu doğrudan doğ• 
ruye. valiye aittir U92). Vali siyasal, mali alanda olduğu 
gibi hukuki alanda da kesin yetkiye sahiptir ve Osmanlı 
İmparatorluğu kanunlarının uygulanmasıyla yükümlüdür. 
Ba�kenti göz önüne aldığımızda bir merkezden kopmacılı· 
ğı (adem-i merkeziyetçiliği) temsil eden bu sistem, eyalet
let· açısından bakıldığında da daha çok bir merkt:ziyetçili
ği ifade eder (193). 

Vilayet, sancak ve kaza kademelerindeki idare mec
lisleri valilere ve kaymakıımlara. bağlı olup bu meclislere 
onlar başkanlık ederler. Bu meclislerin kuruluşları 1864 
tarihli Vilayet Kanunuyla (Vilayetler Nizamnamesi) açık
lığa kavuşturulacaktır. Bu arada Saray, bu vesileyle özel 
olarak çıkarılan 1864 tarihli kanunu, bütün Osmanlı f mpa
ratorluğu'na teşmil etmeden önce deneme mahiyetinde 
Tuna eyaletinde uygulamaya karar verir. Üç yıl sonra 15 
Mayıs 1867'de Ali Paşa denemenin başarıya ulaştığını ve 
kanundaki hükümlerin bundan sonra diğer vilayetlere de 
teşmil edileceğini bildiren bir muhtırayı büyük devletlere 
gönderir. Bunda birkaç hafta sonra ilkini tamamlayan ve 
mufassal haie getiren yeai Vilayetler Nizamnamesi büyük 
devletlere iletilir 094}. 

Yeni nizamname vilayet genel meclisinin kuruluşunu 
şöyle öngörür: 

«25. madde: Vilayette bir meclis-i umumi-i vilayet (Vi
layet Genel Meclisi) olup beşinci babda. suret-i intiha.b
lan (seçilme şekilleri) t:3.yin olunacağı veçhile iki müslim 
ve iki gayri müslim olmA.k üzere her sancakta intihab ve 
irsal olunacak (seçilip gönderilecek) azadan mürekkep 
olacak ve işbu meclisin riyaseti (başkanlığı) valide ve ri
yaseti saniyesi {ikinci başkanlığı) memuriyetinden (me
murlarından} valinin tayin. edeceği zatta olacaktır.• 095) 

(192) KARAL E. Z. «Osmanlı Tarlhh Cilt VII.
(193) DAVJSON R. «Reform in the Ottoman ... �
(194) DAVISON R. 4Reform ın the Ottoman ... »
(195) Vilayet Nizamnamesi Md. 25. Dllstllr I. Tertip, ı. Cilt s.
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İdare meclisinin tayinli üyelerj genel meclis üyelerini 
seçuler. 

«77. madde: Merkez-ı vilayette meclis-i idarenin azayi 
talıiyesi olan müfettiş-i hükkam CM.kimler müfettişi> ve 
dE'fterdar ve mektupcu ve meclis-! hukuk ve cinayette (hu
kuk ve ceza suçlan meclisi) bulunan dava memuru ve 
merkez vilayette bulunan müftü ve hakim ve milel-i gay
rimüslime rüesayi ruhaniyeieri (gayrimüslim halkların ru
hani başkanlanl ve valinin riyaseti tahtında (başkanlığı 
altında) olarak bir meclis-i tefrik CseçimJe bir mı-clisl teş
kiliye orada gerek merkez-i vilayet ve merkez leva olan 
şehrler ve gerek re'sül liva olan kasabalar ahalisinden 
olup tebaa-i devleti aliyyeden ve senevi laakal (en azın
dan l beşyüz kuruş doğrudan doğruya devlete vergi veren 
ve vilayetce erbab-ı temyiz ve itibardan (seçkin ve itibar
sahibil olan okur ve yazar kimselerden yine aza ve mü
meyyizlerin adedlerinin üç misline müsavi olarak zatların 
intihabı ile re'sül livalara irsg,l olunu? (gönderilip) liva ve 
kaza aza ve mümeyyizletinin usul-i intihaplarına tatbiken 
Jhalarda tefrik olunacak (seçilecek) zatların mazbataları 
merkez-i vilayete vürudunda (geldiğinde) vali tarafından 
niı:;pet-i mukarreresine tatbiken (onay görme oranında; oy 
sayısına göre) intihap olunacak (seçilecek) zatların esa
mesi (adlan) Babıaliye A.rz ve inha (yazılıp sunulma) ile 
bunların memuriyetleri mııkam-ı sadaretten yazılacak tah
rirat (resmi yazı) ile tasdik l{ıhnacaktır... 096) 

Böylece kanun koyucu temsili bir sistem görüntüsü
nü getirirken meclislere istenmeyen kişilerin gelmesini 
engellemek amacıyla mümkün olan bütün tedbirleri alır. 
Am�. ilke bir kere konulduktan sonra uzun vadedt' hesaba 
katılacak olanlar, kişiler değil temsil edilen sınıflar ve çı
kar guruplarıdır ve meclislerin bütün vilayetlere tesmiliyle 
eşraf ve büyük arazi sahipleri siyas!\l oyunun içine girer
ler. Bu, 1876 Anayasasıyla (Kanun-i Esasil belire:-ekl olan 
ulusal çapta daha geniş bir t�msil sistemine doğnı atılan 
ille adım olacaktır. 

<196) Vilayet Nizamnamesi Md. 77. Düstur ... 
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1871 yılında Vilayetler Ni�-ımnamesi, idari - mülki hi
yerarşinin zirve ve tabanının pekiştirilmesi yönünden ye
niden gözden geçirilir. Bir ya.ndan valinin, yardımcıları 
üzerinde olduğu kadar, vilayetin askeri komutanıyla ilgili 
olarak da yetkileri genişletilir, öte yandan her idari birim, 
halk sağlığı bayındırlık işleri ve mahalli idareye yüküm
lü bir başkan ve bir meclisle (belediye başkanı ve belediye 
meclisi) bir idari bütün halinde kurumlaştınlır. Ama mali 
bağımsızlık olmadıkça bu tasan kı\ğıt üzerinde kalmaya 
mahkumdur. Merkezi hazinenin müzmin açıklan, maha.l
linde hiç bir yatırıma. imkan bırakmaksızın taşranın bütün 
maddi kaynaklannı yiyip bitirmektedir 097). 

C -- Yabancılara Topro.l< 
Mülkiyeti Hakkının Tanınması 

Eğer böyle bir şeye •reform demek kabilse üçüncü bir 
reform da. tama.men A vrupah ı;-ıkar çevreleri tnı-afında.n 
kaleme a.Jdınlmış olan ama. ülke ekonomisi üzerir-de önem
li sonuçlar yaratan bir hakkın, yani toprak miılkiyeti hak
kının yabancılara tanınmasıydı. 1856 İslahat Fermanı böy
le bir hükmü taşıyordu ama bu hakla ilgili kanun ancnk 
1867 yılında çıka.olabildi. Bunun başlıca sebebi, toprağın
hür sahibi haline gelecek olı1n yabancılann bu durumda 
kapitülasyon rejimine mi tabi olacaklar, yoksa Osmanlı uy
ruklanyla. aynı şekilde mi işlem görecekleri sorunuydu. Bi
rinci durum Osmanlı İmparat.orluğu'nun doğrudan doğru· 
ya sömürgeleşmesi anlamına gP,liyordu ve şüphes!.l eşrafın 
desteğiyle de güçlenen Saray, huna karşı koyabildi. Böyle
ce «Tebaa-ı Ecnebiyenin Emlı\ke Mutasarnf Olma.lan Hak
kında• 18 Haziran 1867 (7 Safer 1284) tarihli kanun ya
banc1lara tanınan gayri menkul mülkiyet hakkını şöylece 
hükme bağlıyordu: 

«Birinci madde: Düveli ecnebiye tebası Memalik ( ... ) 
in Arazi Hicaziyeden maada her tarafında tebat:ı.i devlet 

(197) DAVISON R. «Reform in the Ottoman ... ,
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C. .. ) mlsillü ve başka bir şart t::ıhtında olmayarak mevaddı
ntiyede mezkur olduğu veçhile onların bu hususta tabi ol
dukları nizamat ve voznife ltba kaydı ile dahil ve haıic-i
meden ve kasabatta tasarrufu emlıl.k hukukundan istifade
etır.eğe kabul olunmuşlardır. <...> (*),, U98).

«İkinci madde: Birinci madde ahkamı iktizacınca dahil 
ve haric-i şuhurda emlake mutasamf olan ecnebiler em
lAklerine alt kaffei hususatta tebaai devlet C. .. ) in mükel
lef oldukları şeraiti ifaya mec"bur olacaklar ve ır.ecburiye
tin netice! meşruası olmak üzere; 

«Evvela emlakin tasarruf ve intikal ve ferağı ve istlğ
lalı hakkında halen cari olan ve istikbalen cereyan edecek 
olan kavanin ve niza.matı zabıta ve belediyey-:ı ittiba ede0 

cek. 
«Saniyen her ne nam ve şekilde olursa olsun dahil 

harici şuhurda tebaai devlet C. .. ) den olan ashabı emlakin 
mükellef olduğu ve bundan böyle olabileceği kAffei tekalif 
ve rüsumatı ifa eyleyecek C. .. ) (0

),. (199). 

<198) 

(199) 

(*) 

Md. I. Zlk. OĞUZALICI K. cMertyettekt Osmanlı Mev
zuatı> İstanbul 1953. 
l\ı'd. �- Zlk. oöuı;ALICI K. «Merlyettckt..., 
«Yabancı devletlerin uyrukları (Osmanlı) ülk�slnln, Hl
caz bölgesi dışında, her tarafında devletin uyrukları gibi 
ve başka bir şarta uyulmayarak eski maddelerde (hü
kflmlerde) zlkredlldlğl vechlle onların bu konudıı bağlı 
olduktan tüzüklere ve görevlere tabi olmak kaydıyla şe
hir ve kasabaların içinde ve dışında (köylerde kırlarda) 
mülkleri tasarruf etme hukukundan yararlanmaya ka
bul olunmuşlardır ( ... >, (Ç.N.) 
«Blrlncı madde hükümleri gereğince şehlrlerln ıcınde ve 
dışındaki mülklerin tasarruf hakkına sahip olan yaban
cılar mttlklerlnı:? alt olan bütttn konularda (Osmanlı) 
devleti uyruklarının yükümltt oldukları şartları yerine 
getırmeğe mecbur olacaklar ve bu mecburiyetin kanu
ni sonucu olmak üzere. 
«önce (bu yabancılar> mOlklerın tasarruf ve intikal ve 
ferağı ve lstlğl111 hakkında halen yttrttrHlkte olan ve 
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Bu hükümler, onlan kapitülasyonlara karşı ilk kafa 
tutma. teşebbüsü olarak gören Avrupa.'da derhal tepkiler,:, 
yol açtı. Büyük elçiler hare'kete geçtiler. Bu sefer Saray 
9 Haziran 1868 tarihinde bu konuda. bir protokol imzal9.
mak zorunda. kaldı. Bu protokol «yabancılara gEtyri men
kul mülkiyet hakkını veren kanunun, antlaşmalarla saklı 
bağışıklıklara hiç bir zarar getirmeyeceğini ve bi., bağışık
lık!arın gayri menkul mülk sahibi haline gelmiş yabancı
lanr� şahsını ve menkul mallarını kapsamaya devam ede
ceğini" {200) açıklar. Protokol ayrıca Türkiye'de oturan 
yabancı uyruklar için ek teminatlar sağlar. «Konsoloslu
ğun en az dokuz saat uzağındaki mahallelerne kolluk kuv
vetlerine mensup görevliler vanlarında bir konsolos bu
lunmadıkça buralarda oturan bir yabancının evine giremi
yeceklerdir ... {201) 

D - Diğer Uygulamalar. 

Bu dönemde başka kanunlar da yayınlandı. 1858 yılında 
yeni bir Ceza Kanunu, 1864 ytlında. Deniz Ticareti Kanunu 
ve 1862 yılında Ticaret Ma.hk3meleri Nizamnamesi Fransız 
Medeni Kanunu'nun Osmanlı hukuk mevzuatına aktarılma 
teşebbüslerine ulemanın başarıyla karşı koymasından son
ra. 1870'le 1876 yıllan arasında. bir Medeni Kanun tasla-

gelecekte-de meydana gelecek olan kanunlar ve beledi
ye ve zabıta nizamlarına tabi olacak (lar). 
«İkinci olarak da (bunlar) hangi ad altında ve ne şe
kilde olursa olsun, şehirlerin içinde. ve dışındaki (Os
manlı) devletinin uyukları olan millk sahiplerinin yU
ktımltı olduğu ve bundan böyle de olabileceği bütün ver
gi yilktımltıltıklerinl ve resimleri ödeyecek (terdir) ( ... h 
(Ç.N.) 

(200) 9 haziran 1868 tarihinde İstanbul'da, yabancı uyruklara
g9yrimenkul mülkiyet hakkının tanınmasıyla llgill pro
tokol. Zlk TESTA L. «Recuen des traites ... >

(201) 9 haziran 1868 tarihinde İstanbul'da, yabancı uyruklara
gaynmenkul mülkiyet hakkının tanınmasıyla tıglli pro
toltol. Zlk. TESTA L. tRecueıı des traltes ... >
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ğının temellerini atmak amacıyla şeriattan bir derlemeye 
girişildi. Batı kapitalizminin ülkedeki gelişmesi Osmanlı 
devletini, kendini bu gelişmeye uydurmaya ve onun ilerle
yişini kolaylaştırmaya zorluyordu. 

Sözün kısası, 1856 İslahat Fermanı, Batılı büyük dev
letlerin özlediği ne varsa hepsini bol keseden vaat etmiş· 
ti; hepsinden önce de azınlıklara verilecek yeni imtiyaz
ları 1862 ve 1863 yıllarında 0rtodokslann ve G!'egoryan· 
!arın {*). 1865 yılında iso Musevilerin temel hf'klanyla il
gili kanunlar çıkarıldı. Bu kanunlarla eski imtiyazları laik
bir temel üzerine oturtmanın ve ruhban sınıfınırı iktidarı
nı azaltmanın yollan aranıyornu. Böylece ynbancılnrın rli
ni meseleleri bahane ederek girişecekleri müdahalelerden
ı;r.ıkımlabileceği umuluyordu {202). Bu kanunlar büyük bir
ilgi uyandırmadı ve fazla dn bir yankı yapmadı. Çünkü
bunlann hedefi dini imtiyazlar meselesiydi ve Rshnda bu
mesele Batılı devletler için olduğu kadar Osmanlı. İmpa
ratorluğu'ndaki azınlıklar için de siyasal emellerinin ger
çekleşmesinde kullanıJan bir araçtan ibaretti.

Islahat Fermanı, askerlik hizmeti konusunda da eşit
lik vaat etmişti. Gerçekte gayri müslimler eski cizyelerini 
askerlik hizmetinden bağışıklık bedeli olarak ödemeye de
vam ettiler. Olan Müslüman -Türk ahaliye oldu. Bütün 
yük onun sırtına bindi. «İmparatorluk ahalisinden heı· 
Müslüman yedi yıl askerlik yapmak zorundadır. Hıristiyan 
uyrukların askere alınması konusunda sık sık karnr çıkma� 
sına rağmen hiç bir zaman buna. gerek olmadı. Avrupa ve 
Asya Türkiye'sinin dağlık bölgelerinde yaşayan ahali de 
askerlik görevinden sürekli olarak kaçmaktadır. Askere 
alınanlar sadece Anadolu ovalarında oturan köylülerdir. 
Ülkenin. hiç bir yerinde insan hak ve hukukunu koruyan 
kurumlar işler halde değildir ve istediğini askere alıp is
tediğini bu hizmetten bağışık tutmak devlet görevlisinin 

(*) Aziz Gregoryus mezhebinden olanlar, yani Ermeniler, 
(Ç'.N.) 

<202) DA\iISON R. «Reform in the Ottoman ... -. 

127 



.Jindedir. Tabii ki askerlikten yakasını sıyıranlar bu gö
re\<liye bol para. yedirenler olmaktadır. O zaman da. yok
sul Müslüman halk askere A.lınmakta, nizami sürenin iki 
hatta üç katı kadar bir zaman sila'l-t altında kalmakta ve 
hatta terhis edildikten sonra başkalarına parayla. satılan 
bağışıkhklann ordu saflı:ı.nnda meydana getirdiği boşluğu 
doldurmak gibi bir durum hasıl olursa yeniden askere 
çağrılmaktadır. 

«Yerinden yurdundan koparılıp, Avnıpa'da. Arabistıın' 
d1. veya. Afrika.'da. kışlalara 19rleştirilen bu yoksul insan, 
parasız pulsuz, -elbisesiz, postalsız ve aç bırakılmnktadır. 
Nazırından valisine, subayına kanar herkes kasaları, erzak 
ve hatta silah depolannı talı\n eder. Hummanın, frenginin 
yiyip tükettiği, aç, üstü başı lime lime zavallı asker ya 
eşkiyahğa. ya da başkaldırmaya zorlanır.. (203) Hıristiyan 
ahalinin bulunduğu garnizonlardaki eşklyahk. diplomasi 
dilinde «Hıristlran katliamı• diye geçer. Bu da bütün dip
loma.tik çarkların harekete geçmesine yol açar ve söz ko· 
nusu eyaletlere yeni imtiyazlann verilmeı:;inde bulunmaz 
bir fırsat olur. 

İki tane ferman da adalet önünde eşitlik vaat etmek
tedir. «Avrupa sana.yifnln ve yerli Hıristiyan unsurların ele 
geçirdiği ticari alanın kimseye hayat hakkı tanımayan kor· 
kunç rekabeti içinde, az buçuk şehirli Müslümanlara ay
rılmış son bir ekmek kapısı yalancı şahitliktir. Onun için 
de her mahkemenin kendine bağlı bir yalancı şahitler çe
tesi vardır. Bunlar mahkemenin en yakınındaki kahvenin 
bahçesinde çınarların altında oturup iş beklerler. Yalancı 
şa.hitin parasını davacı öder. O da aldığı ücretin bir kısmı 
nı kadıya verir ... (204) 

1856 Islahat Fermanı yollar vaat eder. Malların ula
şın• ını kolaylaştıracak bir yol şebekesine sahip clmak Ur! 
guhart'da.n bert Avrupalıların en büyük ha.ya.ilerinden biri-

(203) BERARD V. «La revolutıon turque, (Tflrk Devrim.O Pa

r!!! 1909.
(200 BERARD V. d.a revolutıon .. -. 
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dir. Türk köylüsü için ise yol, vergi tahsildanna, yabancı 
istiJAcıya, asker devşirmeye gelen Türk devlet görevlisine, 
Hıristiyan tüccar · tefeciye açılan bir kapıdır (205). Üs
telik •iki bölge arasında yeni yol _yapımı tasarlandığı za
man valiler angaryayı öyle ustaca ayarlarlar kı, biı' vali· 
nin köylülerinin iş yeri ta öbür valiye ait bölgede clur. An
garya yükümlüleri bu durumdan ys.kmırlar. O ZRme.� ":�U 
bu şıkAyetlere hemencecik isyan damgasını kondurup 
ho<;nutsuzluk gösteren köylerin üzerine jandarma veya as
keri birlik gönderir. Angarya yükümlüleri dayaktan geçi• 
rilir, mallan mülkleri yağmalanır, hazan evleri ba.rklan ya
kılır hatta aralarından kimisi asılır. Angarya yükümlüsü 
köylüler valinin asıl maksadını anlayıp da, fü:;tlerine yük
letilen angaryaya karşılık kurtulma bedeli ödeyinceye ka
dı:ır bu iş böyle sürüp gider. 

« Kurtulmalık olarak bunlardan ah nan parayı vali Sa
ray adamla.nyla. bölüşür. Bu gülünç, oyun her yıl yeniden 
başlar. Ara.dan elli yıl geçmiştir, yol hAh\ yapılmamıştır; 
ama bu süre içinde valiler maaşlannın on hatta yirmi mis
li para kazanmışlardır.• (206).

Nihayet İsle.hat Fermanı bankalann kurulacağını ve 
.. · �- yabancı yatınmların teşvik edileceğini vaat eder. İşte bu 

�ükmün uygulanması Osmanlı İmparatorlu�•nun 1855'le 
ıa; -ifyiliar .... Qı:ıında. dört nala ifiA.sa, gidişi deYnek ola.c&k· 
far. 

II - İflasa Doğru Gidiş 

İslahat Fermanının yayınlandığı 1856 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu -için ,yeni bir çağın açıldığını açıkça gör
mekteyiz. fmnArR+orluğun gedikli düşmanı Rusya, Avrupa' 
nın en güçlü ikı devletinin yani İngiltere'yle Fransa'nın 
yaı-rlımı sayesinde yenilgiye uğratılmış ve Paris'te imzala-

(205) DAVISON R. «Reform in 'hı S\'tf>mım ... >
<206) BERARD V. «La revolutlon ... >
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nan banş antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Avrupalı uluslar
la her alanda uyum içinde olmayı kabul etmişti. Padişah 
tarafından mm edilen İsle.hat Fermanı, Müslüman uyruk
larıyla Hırlstiyan uyrukları an.sındaki ilişkilen düzenleye
rek çeşitli «milletler• {*) arasında bir ahenk yaratmayı 
becerirken Avrupa sermayelerinin teşvik edilmesi de im
pg,ratorlukta bir refa.lı yaratacaktı. 1854 ve İngiltere'yle 
Fransa'nın birlikte kefil oldukları 1855 istikrazlarından 
sonra, . Majeste İngiltere Kraliçelerinin bir krallık buyrul
tusuyla bir Ottoman Bank kuruldu. Bu bankanın şirket 
merkezi Londra'da, başlıca tesisi ise fstanbul'da bulun
maktaydı. Sermayesi 500 bin İngiliz lirasıydı amıı bunu iki 
m:Iyon İngiliz lirasına çıkarabilme imkanlannı:ı sahipti 
(207). 

Osmanlı hükümetinin bütün üyeleri temelde reformla
rı desteklemekteydi. Hem o sırada sadrazam bulunan AH 
Pa.�a. hem de hariciye nazın Keçecizade Fuat Paşa Mus
tafa Reşit Pa.şa'nın yetiştirmeleri ve bürokrasinin öncü ka
nadının sıra.başlarıydı. Yalnız çömezler ustayla fikir bjrli
ğinde değildi. Reşit Paşa körü körüne Stratford Canning'in 
öğütlerine uyarken, yeni yönetim büyükelçi Thouvenel'in 
şahsında Fransa'ya daha çok itibar etmekteydi. Fransa bu 
itibardan aynı yıl içinde, Doğu dünyasındaki yerini sağla-
nın alma konusunda yararlan�s.yı bi�<!!� Qç�k günü Mı- 1 
sır paşası CHidivJ «Süveyş kanalı ve eklentilerinin inşaası 
ve işletilmesi amacıyla gerekli imtiyaz belgesini ve verg{ 
kütüklerini» Ferdinand de Lesseps'e tevdi ediyordu. Bu 
belge, sağladığı stratejik ve '3lyasal imkanlan hesaba kat· 
maı:-ak bile, yabancı sermayenin Osmanlı İmparatorluğu 
topraklarına. ya.tının yapması halinde gerekli olan şartla· 
rın klasik bir örneğini teşkil eder. 

«Madde ıo - Daha önceki maddelerde anılan kanal 
ve eklentilerinin lnşaası için Mısır hidivliği hiç bir vergi 

(*) •Mlllebln buradaki anlamı tçln bkz. cilt I. s, 433-434 
((;.N.) 

(207) BILLIOTTI A. �La Banque Imp�riale Ottomane• (Bank-ı

Osmanl-1 Şahane) Parls 1909)
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ve imtiyaz bedeli talep etmeksizin bu inşaat için gerekli 
olup da özel kişilere ait bulunmayan bütün toprakların in
tifa hakkını kumpanyaya. devreder. 

«Hidivlik aynı şekilde halen ekilip biçilmeyen ve özel 
kişilere ait olmayan, gelecekte kump'anyanın bakım ve 
yaptığı masraflar sayesinde sulanıp tarıma elverişli kılı
nacak bütün toprakların intifa. hakkını da işbu kumpan
ynra devreder. 

•Madde 13 - Mısır hidivliği imtiyaz sahibi kumpan
yaya, imtiyaz süresi boyunca., kanal inşa.nsı ve işletmeye 
bağlı yapı ve tesislerin bakımı için gerekli malzemeye hiç 
bir harç, vergi ve tazminat ödemeksizin, kamuya ait top
raklarda maden ve taş çıkartma. imkAnını tanır. 

•Hidivlik kumpanyayı, aynca, bütün giriş gümrüğü
harçlarından ve kanalın inşaatı ve işletilmesi sırasında du
yulan ihtiyacı karşılamak üzere dışardan getirteceği her 
türlü makinenin veya herhangi bir malın Mısır'a sokulma
sı halinde bunlara. !!Ygulana.ca.k diğer mali yükümlülükler
den bağışık tutar. 

«Madde 16 - Şirketin (kumpanyanın> imtiyaz süresi 
inşaatın bitme ve kanalın dünya çapında. deniz seyrüsefe
rine açılma tarihinden itibaren 99 yıl olarak tespit edilmiş
tir., (208). 

Bu imtiyaz belgesi daha sonra 20 Temmuzda «kanal 
işinde çalıştırılan işçiler hakkında.. bir «nizamname• ile 
tamamlanır: 

«Madde 1 - Kumpanyanın işlerinde istihdam edile
cek olan işçiler ihtiyaca. ve baş mühendislerin talebine gö
re Mısır hidfvliği tarafından temin edilecektir... (209) Bu, 
bir başka ifa.deyle, angaryanın kurulması anlamına. gelir. 

«Madde 2 · - İşçilere ödenecek gündelikler, özel kişi
lerin bu tür işlerde ödedikleri ortalama. ücretler gözönüne 

(208) Zlk_ TESTAL. «Recuell des traltcs ... > 

(209) «Kanal işlerinde çalıştırılan işçiler hakkında İskende
rlye, 20 Temmuz 1856 tarihli nizamname.> Zlk. TESTA
L. �Recueıı i!es tratt�s ... >
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alınarak, iki buçuk kuruş ile üç kuruş arasında tespit olu· 
nacaktır. Buna günde bir kuruşluk tayın bedeli dahil de· 
ğildir. Tayın ayni olarak verilecektir. 

«Onik.i yaşından küçük olan işçilere sadece bir kuruş 
gündelik verilecek, bunların tayın hakkı aynı kalacaktır. 

«Madde 7 '-- İşe . alınacak işçilerin ve ailelerinin yola 
çıktıkları yerden iş yeri şantiyelerine varana kadarki yol 
ma.sra.flannı kumpanya üstlenecektir.• (210). 

Bu iki sözleşmenin hükümleri, Süveyş kanalı etrafın· 
da İngiltere, Fransa, Osmanlı Sarayı ve Mısır hidivi ara· 
!=ında. dönen politik oyun dahil uzun birçok tartışmalara. 
konu olacak ve bu hükümler da.ha sonra. göreceğimiz gi• 
bi, 1863 yılında. Osmanlı hükümeti tarafından iptal edile
cektir. 

Fransız diplomasisi, yüz yıldır süregelen bir hayalin, 
yani Mısır'ı ele geçirerek Hint ticaret yolunu denetim nl
tına. alma. hayalinin gerçekleşmesi imkAnını kendine sağ• 
la.yan bu ilk başarıdan sonra, Tuna beylikleri aracılığıyla 
Balkanlara yerleşme yollarını aradı. Osmanlı İmparatorlu� 
ğu'nun dilleri la.tin köklü bu iki vasall CEflAk ile Bağdan>, 
Fransa'nın «uygarlaştırıcı etkisi• için çok isabetli bir ce
çimdf. İkinci İmparatorluk CNapoleon UI'ün İmparatorluk 
yönetimi>. onlara. Fransız Devrimi'nin ülkülerini aşılama· 
ya ve coğrafi konumlan itibariyle Tuna nehri üzerindeki 
seyrüseferin denetimini ellerinde tutabilecek olan bu ülke
lerin bağımsızlığı için mücadele etmeye dünden hazırdı. 
Tuna beyliklerinin Ruslar tarafından işgali, K.ınm savaşını 
başlatmış olan bu olay, hem Paris'teki ban� görüşmeleri 
sırasında.. hem de antlaşmadan daha sonra bu iki ülkenin· 
geleceği meselesinin ortaya atılması sonucunu doğurdu. 
Paris antlaşması çerçevesine bağlı kalınarak çıkarılan hir 
ferman, bu ülkelerin özerkliğini teminat altına alıyor ve 
kendi voyvodalannı kendilerinin seçmeleri hakkını onlara 
tanıyordu. Ama. bağımsızlığın elde edilebilmesi için ön· 
ce iki ülkenin birleşmesini sağlamak gerekiyordu ve bunu 

(210) cKanal lşlerlnde çalıştırılan tşçtıer ... >

132 



iyice bilen Padişahlık çıkardığı fermanla. böy)e bir şeye 
hiç bir imkA.n tanımıyordu. O zaman Fransız diploma.sisi· 
nin çaba.lannı bu yola yöneltmesi gerekliydi ve bu yolda.ki 
teşebbüslerinde ona sadece Ali Paşa'nın başkanlığındaki 
bir Osmanlı hükümetı yardımcı olabilirdi. 

Ne var ki Tuna beylikleri İngiltere için de önemli ta
hıl ambarlanydı ve Stratford Canning Fransız diplomasi• 
sinin bu konuda üstünlüğü ele almasına razi olamazdı. 
Büyükelçi Padişah üzerindeki şahsi nüfuzunu kullanmaya 
karar verdi. Büyükelçinin Padişah Abdülmectd'e Edward 
III nişanını sunduğu 1 Knsım 1856 günü, Ali Paşa sac:trn-• 
zamhk görevinden alınarak yerine Mustafa Reşit Paşa ge· 
tirildi. Tabii İngiliz savaş gemilerinin boğazlara demirle
yip hazır beklediğini de sözlerimize eklememiz gerekir 
(211 l. 

Bu olayla gücünü, son bir kere gösteren Stratford Can· 
ning, lki yıl sonra ülkeden ayrılmak zorunda kalınca, Fran· 
sızlar etkinliği ele aldılar. Fransa'da sermayenin, İngiltere' 
ye oranla daha az yoğunlaşmış olması yüzünden bu ülke 
ekonomisinin hizmetinde, ellerindeki para için yatırım ala
nı anyan çok sayıda küçük tasarruf sahibi mevcuttu. Paris 
Antlaşması ve Hatt-ı Hümayun (Islahat Fermanı) ile bağlı 
bulunan ve sürekli olarak borçlanma yollan. arayan Os
manlı İmparatorluğu, bu sermayeler için gerekli talep ala
nını ve teminatı sağlamaktaydı. Böylece borç verme yolla
rını anyan Fransa'yla borç alma yollarını arıyan Osmanlı 
İrnparatorluğu'nun çıkarlan üstüste düşebilirdi. 

Avrupalı büyük devletler için ertesi yıl Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun işlerine kanşma bahanesi çıktı. Bu başlan
gıçta Tuna beylikleri meselesi olacaktır. 1857 yılı ilkbaha
nrda Boğdan'da seçim hazırlıklan başlar. Sırtını Osmanlı 
sarayına verip birliğe karşı olanlarla Fransızların teşvik 
ettikleri birleşme taraftarları, herbiri kendi davasının zafo
ri için, ellerinden geleni esirgemezler. Arada çıkan tatsız 
olayların sayısı çoğalınca, 25 Haziran günü Fransa, Rus-

(211) DAVISON R. •Reform in the Ottoman ... >
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ya, Prusya ve Sardunya büyükelçileri Osmanlı Sarayına 
gönderdikleri ilk yazılı uyarmada: Fermanın Boğdan'da 
yürütmeye konmasında tutulan yolu öğrendiklerinde duy
duktan şaşkınlığı Bab-ı Ali'ye ifade etmekten kendilerini 
alamadıklannı; bunun her zaman olduğu gibi şiddet yoluy• 
la baskı ve bir sindirme sistem\ olduğunu.. (212) 1:llldirir· 
ler. 

19 Temmuz günü yapılan seçimler, birleşme taraftarla
nnın umduğu sonuçlan vermez. Faris Antlaşmasını imza
layan ülkeler, İngiltere hariç büyükelçilikleri aracılığıyla 
baskılarını arttırırlar ve Thouvenel'in nüfuzu sayesind3 
Mustafa Reşit Paşa görevinden alınarak yerine Mustafa 
Naili Paşa geçirilir (213). Yeni hükümette hariciye nazır• 

· lığına atanan Ali Paşa durumu düzeltmenin yollarını arar:
«Majeste elçi hazretleri, Boğaz'daki son seçimlerle ilgili
olamk zatıaliniz ve diğer üç elçi tarafından nakledilen
önemli malumat haşmetlü sarayın nazırları tarafından son
öerece ciddiye alınmış ve devletlıl padişahın bilgisine su
nulmuştur.

«Osmanlı İmparatorluğu'yla C...) Sar�yı arasında mev
cut olan olgun ve can-ı yürekten dostluk ilişkilerine, ko
runması ve takviyesi velinimetim devletlıi Osmanlı Padi
şahı hazretlerinin en aziz dileklerini teşkil ettiği bu ilişki·
lere en ufak bir zararın dokunmasına hiç bir şekilde izin
veremeyecek olan padişahlık hükümeti, s·on yazınızda bu
yönde yaptığınız uyarmalardan çok büyük bir üzüntü duy- .
muştur ... (214)

Fakat bu dört devlet «olgun ve can-ı yürekten dostluk 

(212) 25 Haziran 1857 Tarihinde Fransa. Rusya ve Sardunya•
nın Osmanlı İmparatorluğundaki Temsilcilerinin Bab-ı
Aliye Verdikleri Ortak Nota. Zlk. TESTA, L. «Recuell
deş traltes ... > ·

(213) İN AL, M. K. «Osmanlı Devrinde Son - Sadrazı1mlar-, İs
tanbul 1969.

(214) An Paşa'nın Fransız. Prusya, Rus ve Sardunya'mn Os
manlı İmparatorluğundaki Temsilcilerine .Verdiği Ort:ık
Nota. Zikreden TESTA, L. «Recuell des tralt�s ... >
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ilişkilerinin,. devamını pek umursamaz görünürler ve erte
si günden :itibaren bu devletlerin büyükelçilert Osmanlı 
Sarayıyla diplomatik ilişkileri keserler. Aynı gün Ali Paşa 
Boğdan kaymakamına yeni meclisin yapacağı toplantının 
yeni bir emre kadar ertelenmesini bildirir (215) ve 10 Ey-· 
lül günü seçimler yenilenir. Yeni seçimlerde birleşme ta· 
raftarlan büyük bir çoğunluk kazanır. Aynı ayın 26'sın
da Eflak'da yapılan seçimler de aynı şekilde sonuçlanır. 
Her iki meclis iki ülkenin «Romanya .. adı altında birleşme
si. Avrupa'daki hükümdarlık ailelerinden gelme bir ya
bancı voyvodanın ve Paris Antlaşmasını imzalamış devlet. 
lerin ortaklaşa teminatı altında anayasal özerk bir hükü-

, metin seçilmesi hakkındaki dileklerini resmen açıklamak 
üzere toplanırlar (216). 

Böylece fiili bir durum yaratılmış oluyordu. İmza sa
hibi' devletlerin delegeleri bu durumdan yola çıkan bir çö
zümün bulunmasını denemek üzere Paris'te toplanırlar. 
Bu ilk örnek Şark Meselesiyle llgili olarak siyaset sahnesi
ne çıkmakta bir başka Balkan ülkesine daha cüret verir. 
Sözünü ettiğimiz ülke, Osmanlı İmparatorluğu \opraklan 
arasında sıkışıp kalmış, ama Sarayın, hükümranlığını ka
bul ettirmek ve otoritesini ayakta tutabilmek için yapacağı 
ma.sraf1ar bu ülkeden sağlayabileceği kazançların üstün
de olacağı için pek işine karışmadığı, onun için de tarih 
boyunca fiilen bağımsızlığını ,;ürdümıüş küçük, dağlık bir 
bölge olan Karadağ'dır. Bir çeşit dini beylikle fviladikahk) 
yönetilen bu ülke, ta Büyük Petro zamanından beri Orto
doks dogmaya dayanan bir Rus propagandasının etkisi al
tında kalmıştı. Ama kendisiyle ilgili statükonun korundu
ğu Paris Antlaşmasından sonra yeni haklar elde etmek 

(215) Aıt Paşa'nın, Boğdan Kaymakamına, Yeni Bir Emre Ka
dar, Divanın Toplantıya Çağrılmasının Geri Bırakılması
Hakkındaki 5 Ağustos 1857 Günlü Emri, Zikreden TES
'İ' A. L. «Recuetı des traıtlıs ... >

(216) Aıı Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğundaki Yabancı Dlp
lamatlk Görevlilere Gönderdiği Genetg.e, Zikreden TES·
TA, L. cRecueıı des traıtts ... >
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amacıyla Fransa'ya yakınlaşacaktı. Yeni viladika dini ik- · 
tfdannı laik iktidara dönüştürerek viadikahğı veraset esıı
sına bağladıktan sonra, Napoleon III'ü ziyaret etti. 11 Ma
yıs 1858 günü -Monlteur Universeh bu konuyla ilgili şu 
makaleyi yayınlıyordu: 

«Aynı düzen ve banş duygusundan kuvvet alan büyük 
devletlerin, Paris Antlaşmasının eserini tamamlamak ve 
sağlam temellere oturtmakla meşgul olduğu bir sırada, 
Türkiye'nin Karadağ'a karşı, yeni kargaşalıkların doğmA.
sına sebep olabilecek bir tavır takınması şaşırtıcıdır. f...J 
f mparator, büyük devletlerin himayesi altına glrme hakkı
nın kendisine tanınmasını isteyen bir küçük devletin baş
kanını kabul etmek teveccühünü gösterdi. ( ... ) Majeste 
İmparatorun İstanbul büyükelçisi, sultanın nazırlarıyla ka
nuni yoldan müzakerede bulunmak ve Türkiye'yle Kara
dağ arasında blr toprak bütün.lüğü nizamnamesini mey
dana getirmenin zarureti hakkında, onlann ihtimam gös
termesini istemekle görevlendirilmiştir. f...J Fransa'nın ilk 
teklifleri, yukarıdaki sınırlar içinde özetlediğimizde, her
hangi bir prensip meselesiyle ilgili değildi. Bir bakıma bu 
sadece bir insanlık davasıydı ve İmparatorun (Fransa İm0 

paratorunun) hükümeti fstanbul'da bu amaca uygun olA.· 
rak kendi yanında faaliyet göstermeye hazır diğer hükü
metıerı de bulmuştur.» (217) 

Böylece bu «insanlık davası·, Şark Mf'selesi içindeki 
yerini almış oluyordu. Büyük devletlerin elçileri aynı yılın 
8 Kasımında İstanbul'da toplanıp bir protokol imzalıyorlar
dı. Bu, meseleyi ilk fırsatta yeniden alı-vlPndirmek için 
varılmış bir uzlaşmaydı. Bu arada Romanya'yla ilgili bir 
sözleşme 19 Ağustosta Paris'te imzalanmıştı. Bu sözleşme. 
bundan böyle •Eflak ve Boğdan Beylikleri� adıyla anıla
cak olan ülkeler üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun hü
kümranlık hakkını tanımakta (218), bu beyliklerin her bi
rinde kamu iktidarını birer voyvoda ve meclise vermek-

(217) Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... >
(218) Madde 1. Zikreden TESTA, L. «Recuell des traıtes ... ,
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te (219) olsa bile, iki ülke arasında ortak bir yargı kurulu 
ve yüksek adalet divanıyla, ö:.tellikle gümrük ve para bir· 
llğini öngörmekteydi. Böylece de Osmanlı fmparatorlug-:.ı' 
nun bu iki ülke üzerindeki otoritesinin görüntüleri korı· 
nurken, bunlar arasındaki birleşmenin gerçek temelleri 
atılmış oluyordu. 

A - 1858 İstikrazı (Dış Bo�lanmasıJ 

İşlerini ilk anda böylece düzene sokmuş olması, Os· 
manh İmparatorluğu'na yeni bir borçlanma mukavP.le<;i 
yapma imkAnını veriyordu. 1856'nın büyük umutlanna 
rağmen mali durum hoşnutluk verici bir yola hiç bir za
man girmemişti. Tedavüle kaime sürülmesi, gerek çeşitli 
hazine bonoları çıkarmak suretiyle ve gerekse doğrudan 
doğruya Galata sarraflarından ödünç para alma yoluyla ya• 
pılan {ç borçlanmalar bu açmazı şiddetlendirm�kten başka 
bir işe yaramıyordu. Avrupa'ya gelince borç para vermeyi 
siyasal bir şantaj yolu olarak kullanırken, her şeyden önce 
kendi küçük tasarnıf sahipleri için bir teşvik unsuru ve bir 
teminat teşkil edecek olan mali bir denetimi arzulamaktay· 
dı. Osmanlı Sarayı ise siya.sal itibarıyla olduğu kadar özel 
çıkarlanyla da ilgili sebeplerden ötürü böyle bir denetim 
altına girmekten kaçınmak istiyordu. Bununla birlikte 1857 
yılında Saray. kendini bir iyi niyet gösterisinde bulunmak 
zorunda sayar ve Viyana büyükelçlsini idari ve mali re
form işlerinde Tanzimat Yüksek Meclisine CMec1is-i VAla-ı 
Tanzimat! yardımcı ve yol gösterici olmak üzere, A vustur· 
ya Maliye Bakanının mali örgütlenme işlerinde tecrübeli 
bir memurunu fstanbul'a gönd9nnesini sağlamakla görev· 
lendirir. Avusturya hükümeti bu iş için yüksek mahkeme 
üyesi Von Lackenbacher'i yetkiJi kılar. Onun kılavuzluk 
ettiği Tanzimat Yüksek Meclisi faal olarak işe koyulur ve 
birkaç ay sonra bu meclisin başkanı olan Fuat Paşa mAli 
alanda tepeden tırnağa bir yeniden örgütlenme programı 

(219) Madde 2, Zikreden TESTA, L. •Recueıı des traltes ... •
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geliştirir. Bu program ilke olarak, karşılığında çeşitli gelir
lerin ve özellikle İstanbul gümrük gelirlerinin teminat ola· 
rak gösterildiği 12,5 milyon liralık tahvilAt çıkarmak sure· 
tiyle devletin ve padişahın borçlannı sağlama alma (kon
solide etme) gerekliliği üzerinde. durur <220>. 

Ama o çağda sağlama alınmamış (konsolide edilme
miş) yani 1854 ve 1855 istikrazlannın dışında kalan borç, 
40 milyonu faiz olmak üzere 100 milyon kaimeye varacak
tı. Bundan başka 36 milyon lira tahvilı\t, 7.5 milyon lira
tersane borçlan, 15 milyon lira harbiye nazırlığı, 50 mil·
yon lira saray borçları ve 100 milyon lira da diğer çeşitli 
borçlar vardı. Normal kur üzerinden 110 kuruş olan 1 in� 
giliz lirası (sterlin) 1858 yılı Ağustos ayında 188 kuruşa 
fırlar ve bütün bunlar mali alanda işlerin kötüye gidişinin 
dev�m edeceğini gösterir. Fuat Paşa yeni bir istikraz mu
kavelesi yapma konusunda yüklendiği görevde başansız
lığa uğrar ve sarayın durumu daha da bozulur. 17 Ağus
tostaki hatt-ı hümayunu 26 Ağustosta bir başkası izler. 
Bu hatt-ı hümayunda: •bizzat kendi harcamalanmız üze
rinde en sıkı bir denetimi şahsen yürütmeye kesin ola
rak karar verdik ve aynı şekilde bütün vükalaya (bakan· 
la.ra) ve devlet görevlilerine mümkün olan en büyük tu
tumu bilinçli bir şekilde uygulamalannı emrediyoruz» (22.1 l 
denmektedir. Bu arada. Romanya.'yla. ilgili konvansiyon im
za.lanmıştı ve prensip olarak kı\ğıt paranın (kaimelerin) 
bir kısmını tedavülden çekmek amacına yönelen bir istik· 
raz için mukavele yapılabilmişti. 5 milyon sterlin üzerin� 
den Londra'da Dent, Palmer ve Ort'na ait bankayla imzala
nan bu istikraz mukavelesinde faiz % 6 ve itfa bedeli % 
1 'di. Ancak adı geçen banka bu borçlanmanın sadece 3 
milyonunu % 85 ihraç fiyatı üzerinden kesin olarak .satın 
aldı ve gerisini alıp almamakta özerkliğini korudu (222). 
Ertesi yıl Mr. Palmer borcun kalan kısmını yatırmayı ka-

(220) MORAWITZ, C. «Les flnances ... >

(221) MORAWITZ, C. 41..es nnances ... >
(222) DU VELAY. «Essal sur l'hlstotre flnanclere ... >
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bul ediyordu. Ama. ihraç fiyatı, birinci kısmın yatınlma.
rında uğranılan zararları karşılamak üzere, ilk ihraç fi_ 
yatının 2/3'si kadar yani % 62,5 olacaktı. O sırada görı:ıv 
başında bulunan Osmanlı sadrazamının bu görüşte olma
ması duruma hiç bir değişiklik getirmedi: divan <Osmtınh 
hükümetil değişti ve banka borcun geri kalan kısmını % 
62.5 ihraç fiyatıyla satın aldı (223). Bu da ona açıktan % 
8.47 tik bir kar sağlıyordu (224). Üstelik Dent, Palmer ve 
Ort Şirketi 360 bin İngiliz lirasını komisyon, 65 bin İngiliz 
lirasını ise ilk taksit karşılığı olarak alıkoyuyordu (225?. 
Böylece Osmanlı hazinesinin eline 5 milyon İngiliz lira!ık 
istikrazdan 3.500.000 İngiliz lirasından daha az para geçmiş 
oluyordu. Bunun 164.542 lirası saray harcamalarına gidi
yor, geri kalanı ise prensip olarak kaimelerin tedavülden 
kaldırılmasında ve Galata sarraflarından alınan dalgalı 
borcun ödenmesinde kullanılıyordu (226). Yapılan muka· 
velenin şartlarına göre tamamı 1 Mart 1860 gününden 
itibaren 33 yıl içinde ödenı:ıcek olan bu istikraza teminat 
olarak da İstanbul'un gümrük ve Oktruva. C*) gelirleri gös
terilmişti (227). 

1859 yılı başlanndan itibaren Tuna beylikleri mese
lesi yeniden kızıştı. 7 Ocakta Boğdan voyvodalığına seçilen 
Alexandre Couza'yı Eflak divanı da 5 Şubatta kendi ülke
sinin başına getirdi. Böylece konvansiyon hükümlerine ay
kın ola.rak yeni bir fiili durum doğuyor ve \ki beyliğin ba
şına tek bir voyvoda geçmiş oluyordu. Osmanlı sarayı k·1-
fil devletler nezdinde bu duruma itiraz eder. Bu devletlrı
rin 11etkili temsilcileri Paris'te toplanarak 13 Nisan 1859'da 
imzaladıkları protokolde şu karara. varırlar: «Konferans 

(223) BLAISDELL, D. «European flnancial.. .,
(224) DU VELAY «Essal sur I'histoire flnanciere ... ,
(225) KARAMURSAL, Z. «Osmanlı Mail Tarihi. .. •
(226) KARAMURSAL, Z. «Osmanlı Mail Tarihi...,

(*) Fransızcası Octroi : Kimi şeylerden şehre girerken alı
nan vergi, kapı parası, ayakbastı parası. toprakbastı 
parası vs. (Ç.NJ 

_(227), DU VELAY, cEssat sur l'hlstoire flnanclere ... ,
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Albay Couza'nın ikili seçimine yer veren çeşitli değerlen• 
dirmeler üzerinde aynca durmaya lüzum görmeden de bu 
ı:ıeçimin 19 Ağustos tarihli konvansi�onun öngördüğü hü
kümlC're uygun olmadığına karar verebilirdi. Ancak yeni 
bir seçimin ortaya çıkarması muhtemel üzücü olaylarn 
meydan vermemek ve her iki beylikte örgütlenmeye karşı 
duran engelleri kaldırmak amacıyla konferans, hüküm
ranlık hakkına. sahip saraya (Osmanlı �evletine) Albay 
Couza'yı istisnai olarak hem Boğdan ve hem de Eflak voy
vodııc;ı olarak tanıması tav:ıiyesinde bulunacaktır.» (228) 
Konferansın kararını diğer baskılar kovalayacak ve sonun• 
da Osmanlı Sarayı Couza'yı her iki ülke için de voyvodıı 
olarsı.1< tanıdığını bildiren bir ferman göndermek suretiyle 
durumu kabul etmek zorunda kalacaktır. 

Bunun yanı sıra Fransız nüfuzunun etkin bulunduğu 
diğer yerlerde. Suriye ve Lübnan'da kımıldanmalar başla_r. 
Bu ülkelerdeki Türk, Arap, Maruni ve Dürzi ahali arasın
da hiç bir zaman tam bir anlaşma sağlanamamıştı. Ne V!.'\r 
ki, Fransızlar Marunileri zulüm altındaki dindaşlan: İngi
lizler de Dürzileri İslam dünyac;ının Protestanlan olaı-t.ık 
görmeye başladığı andan itibaren ahali arasında eskidP.n 
beri süregelen anlaşmazlık ve çatışma bambaşka boyutlar 
aldı. Aslında. İngiltere'yle Fransa, Dürzilerle Marunileri 
kullanarak kendi aralannda bir nüfuz kavgasına tutuşur
ken, Osmanlı İmparatorluğu da kendi otoritesini sürdür· 
meye çalışıyordu. Buralann idaresi hakkında 1844 yılında 
yapılan ilk antlaşmalara göre, bu ülkeye biri Dürzi, biri de 
Hıristiyan olmak üzere, Osmanlı valisine bağlı iki kııymıı
kamın atanmasına karar verilmişti. 1858 yılında Hıristiyan 
kaymakam hakkında. şlklı.yetıer olmaya başladı ve İngilte
re'nin İstanbul büyükelçiliği bu meseleyi tahkik için Bey
rut'a. bir devlet görevlisinin gönderilmesi konusunda. sara- . 
ya baskıda bulundu. Ama şiklı.yetlerin sebeplerini araş
tırmak üzere bir devlet görevlisinin gelmesi de ahali ara
sındaki hoşnutsuzluğu gidermedi ve 1859 yılı yazında Dür-

(228) Zikreden TESTA, L. cRecuell des tralt�s ... �
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zilerle Maruniler arasında yeni olaylar patlak verdi. Bu 
olaylar daha sonraki aylarda gitgide sıklaştı. 

B - 1859 Buhr�nı. 

1858 istikrazı, üzerinde yapılan değişikliklerle Osman
lı maliyesinin kötü durumunu gidermekten uzaktı. Osman
lı hükümeti 5 milyon mecidiye tutarında, % 6 faizli «Es
ham-ı Cedide» adlı devlet tahvifünini çıkararak Fuat P'\• 
şa'nın konsolidasyon planını gerçekleştirmeyi dener. Ay• 
nı zamanda bir «Düyun-u Umumiye Defter-i Kebir• ihdas 
edilir. Yapılan istikrazlar buraya kaydedilir. Bir «itfı:ı 
(amortisman) sandığı• bu konsolidasyon sürecini gözetim 
altında bulundurmakla görevlendirilir. Sandığın yetklil 
kurulları aşağıdaki kişilerden kuruludur. 

Yönetim Kurulu (İdare Heyetn: 
Mihran Düz Bey: Müdür 
Durand Pierre Bey: İdare Müdürü 
Raşit Bey: Genel Sekreter (Katib-i Umumi> 
Revelakt Bey 
Denetim Kurulu (Murakabe Heyeti> 
Allahverdi Abraham Bey 
Baltacı Teodor Bey 
Camondo Abraham Bey 
Court Georges Bey 
Falconnet François Bey 
Jani (?) Bey 
Zariffi Georges Bey (229)

Kurullardaki oniki kişinin sadece bir tekinin adınm 
Müslüman adı olduğuna bakılırsa, 1856 Islahat Fermanı 
meyvalarını devşirmeye başlaml'1 gibidir. 

Ama batılı büyük güçler ayn. fikirde değildir. Hazind· 
nin girdiği müzmin yıkım hali devleti gitgide daha fazla 
vergi koymaya götürür. Bu ise son noktada üretir.! köy-

(220) 30 Temmuz 1859 Tarihli Esham-ı Cedide Nizamnamesi.
Zikreden TESTA, L. «Recueil des trait�s ... �
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lünün sırtına binen bir yük olup çıkar. Hıristiyanla.r kendi 
ruhban sınıflannın hiyerarşisi arasından seslerini duyun,r 
hale gelirken. Müslüman Türk köylüsü sessiz sedasız ezl• 
lir. 5 Ekim 1859 tarihinde, kefil devletler saraya, aslında, 
1856 islahat Fermanında. yapılan vaatlerin yürütmeye kon
ması için bir son iht�r <230) teşkil eden ve azınlıklann ver· 
gilendirilme ve hayat şartlnnyla, Osmanlı maliyesinin doğ. 
nıda.n doğruya denetim altına. alınmasına yönelen ortak 
bir nota gönderirler. 

Artık Osmanlı sarayı \çin, herşeyden önce, doğrudan 
doğruya. bir müdahaleyi bertaraf etmek söz konusudur. Hü
kümet eyaletlere, ahalinin hayat şartlarını araştırıp soruş· 
turma.k üzere olağanüstü müfettişler göndererek bu eyalet· 
ler için bir «missi dominich (*) sistemi ihdas eder. İstan
bul'da ise Avusturyalı Lackenbacher'den sonra İngilter,3' 
den ve Fransa'da.n da getirilmiş bilgili kişilerdc-n meydana 
gelen bir kurul <Hazine Meclis-i Alisi) Osmanlı maliyesi 
ile ilgili meseleleri incelerken, 19 Ekim tarihli bir hatt-ı hü
mayun İmparatorluk maliyesinin acıklı durumunun sebep·

lerinin incelenmesini emreder (231). 
1859 yılı sÔnlarında dış borçlar 13 milyon İngiliz lirası

na yükselirken hazinenin kısa vadeli istikrazlan 20 mil· 
yon İngiliz lirasına yaklaşmaktaydı. Bu yetmiyormuş gibi 
tedavülden kaldınlacak kaimeler meselesi vardı. Yurt dı· 
şında basılan kalp kaime ticaretinin her bir yana dalbu• 
dak salması yüzünden bu iş Osmanlı maliyesinin başına 
belı\ kesilmişti. Sadece 1858 yılında Amerika Birleşik Dev
letleri'nden yurda sokulan kalp kaimelerin 12 milyor. ku
ruş tuttuğu hesaplanmıştır (232). 1858 yılı istikra.zıyla elde 
edilen fedakarlıkların her türlü sonucu silinmek tehlike
kilmesine imkı\n vermişti, ama 70 milyon kuruşu aşan bir 
miktan hı\lı\ para borsasının sırtına yük olmaya devam 

(230) DAVISON, R. «Reform in the ottoman ... >
(*) Şarlman zamanında eyalet eyalet dolaşarak kral adına

idareyi ve adalet mekanizmasını gözetim altında bulun
duran görevliler. (Ç.N.) 

(231) MORAWITZ, C. «Les finances ... >
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ediyordu ve makbul bir düzelme ancak bunları son kuruş•ı
na. kadar tedavülden çekmekle mümkün olabilirdi. Teda
vüldeki kaimelerin hazinece satın alınması durduruldult
tarı sonra, 120 kuruşa kadar düşmüş olan İngiliz lirası ye
niden yükselmeye başlamıştı ve 1858 istikrazıyla kabul 
edilen fedakarlıklann her türlü sonucu silinmek tehlike
siyle karşı karşıyaydı (233). 1860 yılı başında kaimenin ve 
para sisteminin sebep olduğu kargaşalıklar İstanbul ti
caret borsasını alabora edecek dereceye gelmişti .. Altın or
tadan kalkmış, kaimenin yanısıra mübadele aracı olarak 
sadece gümüş ve bakır para kalmıştı: kurlar bir günden 
ötekine hatta saatten saate değişiklikler göstermektey
di (234). O zaman üç Avrupalı danışmandan kurulu Hazi
ne Meclis-i Alisi'nin teklifi üzerine ve yabancı elçilikler
deki sorumlulardan da izin istedikten sonra, Osmanlı hü
kümeti ilk defa. olarak gayri menkullere, ticaret ve sana
yiyp, olağanüstü bir vergi koyma karan alır. Gayri men
kullerin kira değeriyle, sınai ve ticari mahallerin kirası 
üzerinden alınacak olan bu vergi mülk sahipleri için % 5 
tüccarlar ve sanayiciler için % 10 olarak tespit edilir (235). 
1800 yılında bu verginin İstanbul'da yapılan uygulamasın
dan elde edilen sonuç birkaç milyon civarındaydı. Ne var 
ki bu meblağ önceden düşünülenden tamamen başka bir 
yere harcandı. Bu vergi yoluyla sağlanan para gibi 1858 
fstikrazından arda kalan aşağı yukan 15 milyonluk meb
lağ da Ciddeıseferinin hazırlanmasına gitti. 1858 yılı Eylül 
ayında. orada çıkan karışıklıklar bu seferi zorunlu hale ge
tirmişti. Böylece tedavülde kalan az bir miktar kaime için 
girişilen tertipler tamamen başarısızlığa. uğradı ve gitgi
de umutsuz bir duruma. düşen hüküm�t, acil ihtiyaçlar g�
rekt.irdikçe kA.ğıt para basmaya devam etmek zorunda kal
dı l236l. 

(232) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstolre flnancl�re ... ,
(233) MORAWITZ, C. «Les finances ... >
(234) DU VELAY, «Essaı sur l'hlstolre flnancı�re ... ,
(235) MORAWITZ, C. cLes finances ... ,
(226) DU VELAY. «Essat sur l'hlstolre flnancl�re ... ,
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C - Dış Güçlerin Tepkisi ve 
Denge Siyasetinin Evrimi 

Mali buhran her zaman olduğu gibi siyasal güçlükle!"· 
le birleşiyordu. «Missi dominici» sisteminin kurulması 1859

muhtırasını imzalayan kefil devletlerden bazılarının, rm 
başta da Rusya'nın hoşuna gitmemişti. Sarayın gönderdi
ği özel görevliler, kimi yerde Hıristiyan reaya, İmparator
luktaki bütün köylülerden farklı olarak bazı haksızlıklara 
uğruyorsa. bunun, onların bir de fazladan olarak kendi 
ruhban sınıfları ve kendi eşrafları tarafından sömürülmele
rinden dolayı olduğuna. dikkati çekmekteydiler. Din yoluy
la, çıkar sağlama. olağan hale gelmişti; patrik görevini Ü!;· 
manh idaresinden satın alıyor ve kendi de piskoposluktan 
parayla satarak yaptığı masrafı çıkarıyordu. Bütün bunlar 
eninde sonunda Hıristiyan reayanın sırtına biniyordu. Bu 
5ömürüye bir de, Hıristiyan köylerinin seçilmiş başkanlar 
ve eşrafı olan koçabaşılar ekleniyordu. Bandırma'da Er
meni eşrafı Türk yöneticileriyle kadılarıyla. birleşiyor ve 
baştaki Ermeni piskoposuyla bir olup ahalinin tepesine bi
niyordu (237). 

Bütün bu bilgiler, azınlıkların dini meselelerini Osma'l· 
lı fmparatorluğu'nun iç işlerine karışmada en mükemm'el 
bahane olarak elinde tutan ve Kırım savaşından sônra es
ki etkinliğini kazanabilmek için fırsat gözleyen Rusya'ya 
vız geliyordu. Salnt - Petersbourg hükümeti kefil devletler 
tarafından gelecek d�ğrudan doğruya bir müdahaleyi hak- · 
Iı gösterebilmek için Fransa'nın şahsında kendine _bir müt·

tefik arıyor ve dışişleri bakanı Prens Gorçaliov bu amaçla 
bir sürü delil ortaya seriyordu: 

• L.) İlerde meydana gelebilecek olan bel Alı bir pat
lamayı savuşturabilmek amacıyla büyük devletlerin Os
manı Sarayıyl& el birliği edip imparatorluk içindeki H!ricı
tiyanlara ait meselelerle meşgul olmayı taahhüt etmeleri 
ve bu yolda ilk adım olarak da Avrupalılar tarafından bir 

(2371 DAVISON, R. �Reform ln the ottoman ... > 

144 



soruşturma yapılması gerekliydi. Bu soruşturmadan elde 
edilecek sonuçlara. göre Avrupa., bu patlamanın durdurn1-
mnnının mümkün olup olamıyacağı veya düzenin koru:ı
ması ve olayların bugünkü gidişatının Hıristiya.n ahaliye 
tek tek kullanma imkanını vermediği teminatların selame
ti için, Osmanlı hükümetine etki etme gereğinin bulunup 
bulunmıyacağı hakkındaki kararını bizzat kendi verecel{· 
tir. 

«Bu noktada Avrupa'nın en önemli çıkarlarından biri 
söz konusudur, çünkü Doğu'daki huzurla genel barış kop
maz .bağlarla birbirine bağlıdır. Aynı şekilde bu huzur Os
manlı Devletinin de iyiliğinedfr. Çünkü idaresi altında bu
lundurmak durumunda olduğu halkların refahını başka 
türlü sağlıyamaz. Her iki taraf hakkında da bu iyi duygu
larımız, öyle sanırız ki, büyük devletlere, bu anlaşmanın 
ihtiva ettiği vaatlerin yürütülmeye sokulması amacıyla 
ayak direme mecburiyetini benimseme hakkını verir. Ve 
bu ayak diremenin, zorunlu nitelikte ve gerekli etkinlikte 
olabilmesi için, hem Avrupa.'.nın genel güvenliğinin hem 
de Osmanlı Sarayının çıkarının buna bağlı olduğunu bü
tün önemiyle müşahade etmenin getirdiği bir görüş bir
liğiyle ve toplu halde fiiliyata dökülmesinin arzuya şayan 
olduğu kanaatındayız.• (238) 

Prens Gorçakov «ayak direme mecburiyetini benimse
me. hakkındaki kanaat ve duyarlığıyla şüphesiz Pa.ris 
Antlaşmasının 9. maddesinin hayli uzağına düşmektedir. 
Üstelik büyük bir sabırsızlıkla bu konuda ısrarını sürdür
mektedir. 

«Bir yıldan fazla bir zamandan beri Türkiye'deki elçi
liğimizde bulunan görevlilerin resmi raporları, Osmanlı S<ı· 
rayı egemenliğinde bulunan Hıristiyan eyaletle. :..e özelikle 

(238� Prens Gorçakof'un Parls'de Kont Klselef'e Salnt-Peters
burg 12 Mayıs 1860 Tarihli Yazısı. Zikreden TESTA I,. 
«Recuell des trattks ... � 
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öc Bosna., Hersek ve Bulgaristan'da. durumun günden gü • 
ne daha. kötüye gittiğini belirtmektedir.» (239). 

«Avrupa'nın yapacağı ve büyük devletlerin bilinçli olo.
ra.k yararlandıkları takdirde yaranın derinliğini ölçüp der
hal lazım olan etkili tedavi yollarını kendi kendilerine çı
karabilecekleri bir soruşturmanın sağhyacağı bir araç, fi
kir birliğini getirebilecek olan böyle bir araç mevcut olA· 
bilirdi. Büyük devletler bü konuda yaptığımız teldife ye
teri kadar hüsnü kabul gösterm�mekle, bu aracı ellerindE·n 
kaçırmış oldular. L.l Bu gün gene tekrar ediyorum ki, 
Türklerin yaptığı bir soruşturmanın sonuçlarıyla ve Kıb
rıslı Mehmet Paşa'nın şa.hsi telkinlerine dayanabileceği
miz umuduyla yetinmek durumundayız.» (240). 

Ama çıkar merkezlerindeki ekonomik ve siyasal bir 
kayma yüzünden Avrupa dengesi sorunlarının artık eski
siyle aynı olmadığı açıktı. İngiliz ekonomisi için Osmanlı 
lmparatorluğu'yla ticaret artık. 19. yüzyılın ikinci çeyre· 
ğindeki gibi hayati bir unsur teşkil etmiyordu ve İngilizler 
1860 yılında Türkiye için kendilerini ateşe atmaya pek (le 
niyetli değillerdi. Üstelik Britanya ve Rusya İmparatorli.ık
larının karşılaşma noktası yer değiştirmiş_ Karadeniz'den 
Ç�r·ın ordularının 'hızla Hind ve Çin sınırlanna yaklaşmak
ta r,lduğu Orta Asya'ya kaymıştı. Daha sonra Avrupa·nın 
göbeğinde yeni bir büyük gücün (Almanya İmparatorluğl'l 
do{.:ması bu iki zıt ucu birbirine yaklaştıracaktı. Ama da� 
ha o zamandan şartlar İngiliz siyasetindeki bir evrim için 
yeterliydi. Gerçi Osmanlı İmparatorluğunu muhafaza et
me siyaseti hala varlığını sürdürüyordu ama olaylar, sanki 
İngiltere Hasta Adam'ın gücünü kuvvetini toparlamasın
dan umudunu kesmiş, onun çöküp gideceğine inanmış da. 

(239) Prens Gorçakof"un, Çarlığın !Jış Ülkelerdeki Büytık
elçlllklerlne Gönderdiği, Salnt-Petersburg 20 Mayıs 1860
Tarihli Genelge Zikreden TESTA, L. «Recueıı des trnl-
tes ... �

(240) Prens Gorçakof'un, Parls'de Kont Klselef·e, Çarskoye Se
lo 20 Haziran 1860 Tarihli _yazısı Zikreden TESTA, L.
«Recuetı des traltes ... �
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bu çöküşün yıkıntılan arasında ::ıkışıp kalmaktan korku
yormuş gibi bir hava içinde gelişmekteydi. Özellikle de, ln
giltere, Osmanlı pnzarını ele geçirişiyle Orta Doğu'da pet
rolün çıkması arasında kalan dönemde, bu yıkıntılarla hiç 
ilgilenmezmiş gibi bir tavır takındığı için, böyle bir izlenim 
uyenıyordu. İngiltere'nin faal denge siyaseti böylece edil
gen siyasete dönüşüyordu. Müdahale etmemek ve başka
sının müdahale etmesine de engel olmak. Belki . de «hasta 
adam»ın hayatını uzatmanın tek yolu iyileşmesi için ona 
hablre reçeteler vermekten vazgeçmekti. Hele ekonomik 
emperyalizmin sonunda mutlaka siyasal .emperyalizmi 
getireceği gerçeğinin tam bilincine erince, kollannda bir 
ce�etle kalakalmaktan ve onun miras meselelerini ken
di başına sarmaktan korkmaktaydı. Bu, en azından Ceb
den'in başını çektiği ve 1858 istikrazına kefil olunmasına 
muhalif oy vermiş olan güçlü siyasal akımın ürünü olan 
bir kanaat, bir düşünce tarzıydı. Bu politikanın sonucu, 
Britanya . İmparatorluğu İstanbul Büyükelçiliğinln tecrit 
ediimesi olmuştu. Oysa bu büyükelçilik, o güne kadar olay
ların zoruyla ve Canning geleneği çerçevesinde Londra · 
dnki dışişleri bakanlığına karşı, Osmanlı siyasetinde en 
belirleyici unsurlardan biri olarak kalmıştı. Sir Heny Btıl
wer, «aslanın yerine gelmiş yılan» {241J reformlan amaç
lanna ulaştırma yolundaki bitmez tükenmez hamaratlığı
ne., adının 1859 yılinda padişah Abdülmecid'e karsı yönel
tikn ve tarihte Kuleli Vakası (*) diye tanınan fesat hare
ketine kanşmasına yol açan bu hamaratlığa karşı Lorci 
Russel'dan yeterli anlayışı gör�mez. Saraya v�rilecek bir 
borcun kendi işini daha iyi görmesine fırsat vereceği y')-

(241) TEMPERLEY, H. «Brlti3h pollcy towards, parliament.:ıry
rule and constitutlonallsm in Turkey (1830-1914>, (Os
manlı İmparatorluğunun Parlamenter Yönetime l"e l\leş
rutlyete Yöneldiği Sırada İngiliz Siyaseti (1830-1914 _ı.
Bkz. «The Cambrldge Hlstorlcal Journah Cilt IV, Sayı
2, 1932.

(* J Olaya Kuleli Vakası denmesi, harekete karışanların Ku
leli Kışlasında yargılanmaları yüzündendir. (Ç.NJ 
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lunciaki telkinine İngiltere Dışişleri Bakanından, telgrafla 
şu cevabı alır: «Parayı hiç işin içine katmayın, burada da 
büyük para darlığı var.» (242). 

Lord Russell'ın mali alandaki bir tesadüften ve baha
neden daha öte birşey olan bu cevabı, İngiltere'nln müd�
halE-�izlik siyasetindeki genel görüşleri etkilediği gibi, aynı 
şekilde, Fransa'nın ilgisini de Doğuya çekmekteydi. f ngil
tere'den kalan boşluğu Fransa.'nın nasıl doldurma.ğa ça
lıştığını daha önce gördük. Ama Fransa onun {İngiltere' 
nin) nzası olmadıkça, işi açık bir müdahaleye kadar götü
remiyordu. Üstelik etnik ve dini bağlann sonuç olarak s�
deco Çar hükümetinın işine yanyacağı bir alanda Rus 
ya'yla elbirliği etmeye pek hazırmış gibi de gözükmüyor
du. Böylece Prens Gorçakov deliller göstere dursun, Fran
sa gözlerirıi, durumun 1860 yılı başlarından beri gitgide 
daha. çok kötüleştiği Suriye ve Lübnan'a dikmişti. 

Konsolosların yazdığı raporların okunması ve onların 
yanısıra görgü tanıkla.nnın ifadeler\ ne bir yoruma varma
ya ve hatta ne de olaylar arasında tutarlı bir bağ kurma
ya yetecek cinstendi. Geriye bir tek, çeşitli cemaatler ara
sındaki ilişkilerin gitgide gerginleşmesi kalıyordu. 30 
Martta Beyrut Başkonsolosu Moore, Sir Henry Bulwer'-:3: 
«[Ölen) Hıristiyan kaymakamın yerine yeniden Emir 
Beşir Ahmed'in getirtilmesinin Lübnan'da kanşıklığı art
tırchğını zatı aJilerinize bildirmekle onur duyarım.• (243) 
diye yazıyordu. Başkonsolos 2 Nisan tarihli mektubunda 
ise şunları yazmaktaydı: «Mösyö, Seda şehrine ait idari 
bölgede ve civarında şiddet hareketleri ve cinayetler gi
bi, yol kesmelerin de tehlikeli bir şekilde sıklaştığını size 
bildirmek zorunda kalmanın üzüntüsü içindeyim.• (244) 

(242) 29 Mayıs 1859 Günlü Yazı, Zikreden, TEMPERLEY, H.
«Britlsh poltcy ... �

(243) Bk�. TESTA L. «Recuell des traltes ... ,
(244) Başkonsolos Moore'un sır H. Bulwer'e, 2 Nisan 1860 Ta

rihli Raporu zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... -.
(245) Baskonsoıos Moore·un sır H. Bulwer·e, 18 Mıtyıs 1860 Ta

rihli Raporu. Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... ,
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Başkonsolos'un 18 Mayıs günü. mektubb da şöyleydi: -Son 
onbeş gün zarfında Lübnan'ın Dürzi bölgesinde güven bo
zucu hareketlerle nümayişlerin gözle görülür derecede art· 
tığını haber _vermekten üzüntü duymaktayım. Hıristiyanlar· 
la Dürziler arasında adam öldürmeler ve bunlara karşı 
girişilen misilleme hareketleri ı\deta. gündelik olaylar sı
rasına girmiş durumdadır.• (245)

20 Mayıs günü Beyrut'taki Avrupalı tüccarlar bir '1!· 
lekçeyle şehrin konsolosluğuna başvururlar: «Mösyöler, şu 
anda Lübnan'ın sahne olduğu, bu ülkede uzun zamands-.n 
beri hüküm süren anarşi durumunun doğal sonucunu te.ş
kil eden olaylar, şu son birkaç gündür birbirini kovahy:ı'.'l 
vakalarm kısa bir zaman sonra bir iç savaşa dönüşebilece· 
ği korku ve endişesini yaratmaktadır. Bütün durumlann, 
ne yazık ki, imkıin dahilinde görmemizi gerektirdiği bu 
ihtimal, eğer gerçekleşirse, Avrupa. ticareti sadece, Cebel' 
de lCebeH Lübnan) sahip olduğu· çok sayıda ve önemli. 
doğrudan çıkartan bakımından değil, aynı zamanda, aynı 
açıklıkla görülmese bile, belki daha da fazla, bütün ticı:ı.ri 
işlemleri zarara uğratacak olan genel düzen bozukluğu 
yüzünden de tehdit altına girmiş olacaktır.• (246).

9 Haziran günü piskoposlar da. buna benzer bir dilek
çe verirler (247). Ticaret ve din mensupları yardım iste
mektedir. Avrupa harekete gelir ve İngiltere ilerde bu iş 
yüzünden başı da.ha fazla belı\ya girmesin diye hemen ted
bir alma yollarını arar. Bulwer Lord Russell'a. çektiği telg
rafta. şöyle der: «Suriye'de ciddi ka.nşıklıklann patlak ver
mesi üzerine dört büyük devletin temsilcileriyle de elbirligi 
ederek Beyrut'taki konsoloslanmıza. bu işin son bulma
sına gayret sa.rfetmeleri yolunda. talimatl�r gönderdim. Ay-

(246) Beyrut'taki Avrupalı Tüccarların, 20 Mayıs 1860 Tarihin
de Konsolosa Yazılı Müracaatları Zikreden TESTA, L.
«Recuell des tralt�s ... »

(247) Zahle'dekl Papazların Avrupa Devletleri Başkonsolosları
na 9 Haziran 1860 Tarihli Dilekçeleri. Zikreden TEST A.
L. «Recuetı des traltes ... >
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nc;ı Malta donanma komutanının da bu tarafa iki ta�e 
savaş gemisi göndermesini istedim.» (248) Oysa tehlilı:e 
çanlannın gitgide daha fazla çalmaya başladığını göste· 
ren haberler gelmektedir: Havran ordusu, göçebe Dürzi 
ve Bedevi kabileleri. Müslümanlar arasındaki çapulcu �a
kımının Hıristiyanlara karşı bir harekete girişecekleri ko
nusunda Şam'da. yaygınlaşan korku ve telaş; bu çapulcu
lanıı Hıristiyan mahallelerini yağmalayıp yakıp yıkma 
amacıyla şehrih etrafında toplanan Bedevi kabilelerle bir· 
leşmesi endişesi, bütün bunlar, duruma yeni bir veçhe 
verdi.» (2491. 

20 Haziran günü büyük devletlerin Beyruftaki ba1· 
konsoloslan valiye ortaklaşa bir nota gönderirler: «Kan
dökülmesine engel olunmasının acil bir mahiyet arzettiği
ne, zatı alilerinizin dikkatini çekmek isteriz. Dürzi'lerle 
Hıristiyanlar arasında meydana gelen üzücü çatışmalan k•· 
nayan ve bu olaylardan şikayetçi olan beş büyük devht 
arasında tam bir anlaşmanın varlığı üzerinde hiçbir şiip
heyC' mahal bulunmadığına göre, ülkenin derhal barışa 
kavuşturulması doğrultusunda pir yol tutulması en büyük 
önemi haizdir .• (2501.

D - Lübnan'a Müdahale 

1860 yılında Osmanlı devleti mali bakımdan en ber
bat duruma girmişti. Haziran ayında hazinenin geliri 
L290.400.000 kuruşa vanrk'9n harcamalan 1.945.600.000 

(24� Slr H. Bulwer·ın Lord Russera, İstanbul 9 Haziran 1860 
Tarihli Telgrafı. Zikreden TESTA, L. «Recueıı des tral
tes ... ,, 

(249) Başkonsolos Moore·un Slr H. Bulwer·e, Beyrut 16 Haziran
1860 tarihi! Raporu. Zikreden TESTA, L. «Recueıı des
traltes ... ,

(250) Beyrut'takl Avrupa Devletleri Başkonsoloslarının Hurşlt
Paşa'ya Verdikleri, 20 Haziran 1860 Tarlhll Ortak Nota.
Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... ,
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kuruşa yükselmişti. Yani 736.200.000 kuruşluk bir açık var-
dı ve bunun 500 milyonu o yıl içinde talebi muhtemel dal· 
galı borçlardan meydana geliyordu (250. Osmanlı hükü
meti yeni bir istikrazı mümkün kılmak amacıyla İmpara
torluğa güven verici bir görüntü kazandırmanın yollarını 
aramaktaydı. Ama böyle bir istikrazın sağlanması gitgide 
zorlaşıyor gibiydi. 24 Haziranda Hazine Meclis-i Alisi • fs
lahat-ı Maliye Meclis-i Alisi» 'ne dönüştü. Osmanlı Sarayı 
bir istikraz koparabilmek amacıyla maliye teşkilatı üze
rinde bir denetim kuruyor veya kurarmış gibi yapı}ordu. 
Londra ve Paris'te, Bischoffshcim ve Goldschmidt Şirketi 
ve Credit Mobilier müessesesiyle pek de umut verici ol
mayan görüşmeler yapılır. Elçilikler durumu kotarmak için 
bir çare bulmaya çabalarken, Islahat-ı Maliye Meclis-i Ali
si'nir açılış töreni, elçilern ve devlet ricalinin huzunmc.la 
binbir tantanayla, tam bir göstermelik halinde yapılmak
ta,-iır {252). Fransa büyükelçisi De Lavalette Paris Antlaş
mru:ında imzası-butufüm devletlerin ortaklaşa kefilliğini 
teklif eder ama Lord Russell·b�

--c

işe-pekıStekU göfiifım.,�.- 1y 
Hele Palmerston ondan da gönülsüzdür; .Padişah uğruna 
bir borcun kefaleti altına girmek• d.iYe yazar Lord Ru;;
sell'a «bizim için kesin olarak imkansızdır. Böyle birşey 
parlamentodan kanun çıkarılmadıkça yapılamaz. Ve b:z 
böyle bir kanun teklifini parlamentoya getirecek kadar çıl
gınlık etsek bile, parlamentonun bunu onaylamıyacak k'3.· 
dar aklı başındadır.• (253) Russell da 28 Temmuzda Bııl
wer'e «hiçbir surette herhangi bir teminat veremeyiz
(254) diye haber gönderir. 

:rulwer o zaman başka çareler bulmayı deneyecektir. 
Ona göre yabancılara, yerli ahaliyle aynı vergilere tabi o1-

madan devlet emlakını safın-a.1mak--ve�·s. -kirnlama.k izni 
verilmeliydi. Bu emlıikla ilgili işlemler Osmanl;devleffnlrt---.:.;; 

(251) MORAWITZ, C. «Les finances ... >
(252) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstoire flnanclere ... >
(253) 26 Haziran 1860'da Palmerston·ctan Russell'a. Zikreden

TEMPERLEY, H. «Brltlsh pollcy ... >
(254) ·zikreden TEMPERLEY, H. «Brltlsh policy ... >
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kuracağı bir komisyona tevdi edilmeli ve bunların ı:ıntışt 
"e kiralanmasıyla bu komisyon meşgul olmalıydı. Aynca 
vakıf mallanyla ilgili düzen kökünden değiştirilmeli ve ni
hayet devlet maliyesinin idaresi için. karma, daha doğru
su uluslararası bir denetim sis�emi kurulmalıydı (255). 
Şartlar bu haliyle, hiçbir kabul edilme şansına sahip oln
mıyacak kadar ağırdı ve durumun uzun tartışmalara ta
hammülü yoktu. Onun için Osmanlı hükümeti ingiliz bü
yükelçisinin tekliflerini incelemeye bile li.iwm. görmedi. 

İslahat-ı Maliye Meclisi Alisi dalgalı borçla.nn onbP.1 
milyon İngiliz lirasından daha fazla çıktığını tesbit eder 
ve Suriye'de olayların iyiden iyiye kızışmaya yüz tuttu�u 
bir sırada Saray, hanedan mallarını açık arttırmayla sa
tışu çıkarma.ya hazırlanır (256). 

6 Temmuz günü eskiden Fransa'nın Osmanlı lmpanı
tor!uğu büyükelçisi, o sırada ise Dışişleri Bakanı olan 
Thouvenel Londra. Viyana.. Saint Pı:.ıtersboutg ve Berlin' 

---��ki Fran�_!�_temsil_çl!er;na fiıf genelge göndererek tam bir 
>� görüş birliği içinde olmalarını ister: «1842 yılında kabul

edilen nizam, bugün Dürzi'ler tarafından çiğnenmiş bu· 
lunmaktadır ve bu nizamın şartlarıyla sınırlarını Osmanlı 
hükümetleriyle birlikte tesbit etmiş olan devletler, sırf tu 
yüzden bile gene Osmanlı hükümetiyle işbirliği ederek ka
bul edilen nizama. bir tecavüz sayılmasında isabet olan se
bepbr kadar, bu nizamın yerine konulması gereken yeni 
hükümleri de tabii ki incelemek zaruretindedirler. 

«İşlenen fiiller ve durumun yarattığı zaruretler hak
kında. doğru bir fikir edinebilmek için takip edilecek yol. 
sanırım ki olaylann akışıyla belirlenmiş gibidir. Şayet ye• 
rinde . incelenı�_ye __giıtş:Hmez- ve- ortak -bir soruşturma yap-

----ma fcilu�gidilmezse büyük devletler hesaba katılması 
�.: gereken güçlükler ve ihtiyaçlar hakkında yeteri kadar ay

dınlanmış olrnıyacaklardır. Binaenaleyh padişah hazretle 
rinin hükümetleri, Osmanlı Sarayı ve büyük devletler de-

(255) DU VELAY. cEssal sur. l'hlstolre flnanclere ... ı> 

(256) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstolre flnanctere ... '> 



legelerinden kurulu bir komisyonun t�şkilini faydalı gö ·
melidirler.» (2571 Ortak soruşturmanın imparatorluk top
raklan üzerinde Hıristiyanlann çoğunlukta bulunduğu cii
ğer eyaletlerde de uygulanmasını isteyen Gorçakov·un ayın 
21 'inde bu genelgeye •hem kısır hem de korkakça bir poli 
t.ika Şark Meselesi'ni boşuboşuna sadece Suriye'nin sınır
ları içinde tutmak istemektedir. Oysa bu meseleye· sınırlar
koyup bunu kabul ettirmek kimsenin elinde değildir-,
(2!)8) diye cevap vereceğini bilmek için kahin olmaya lü
zum yoktur.

Osmanlı Sarayı böyle bir ihtimali önlemek için Lüh
nan·a, aynı zamanda aracı rolü oynayacak olan Fuat Pa· 
şa'nın yönetiminde askeri birlik göndermeye karar ver:r. 
Ama parasını tam ödemeden birlik göndermek ayaklanma 
hareketlerine bir de yağmayı katmak demek olurdu ve bu 
ödemeyi yapacak para da devlet kasasında yoktu. Şam'da
ki claylann haberi Avrupa'ya ulaştığında durum işte böv
leydi. 11 Temmuz günü İngiltere'nin İzmir konsolosu, Lord 
Russell'a telgraf çekerek şu haberi verir: «Bu pazar, rani 
ayın 9'unda $am'da Müslümanlar ayaklandı. 500 Hır.isti. 
yan öldürüldü. Kiliseler, manastırlar, konsolosluk binahrı 
yakıldı. Amerikan konsolosu yaralandı. Hollanda konsolo
su öldürüldü.» {259) Haber Avrupa gazetelerinde mü'Tlkü·ı 
elan en ince teferruatına kadar verilip her yar.a yayılır ve 
haysiyetine düşkün her burjuva bu müthiş barbarlıktan 
dehşet ve tiksinti duyar; bu da borsada Osmanlı tahville
rinin bir ölçüde düşmesine sebep olur. Osmanlı İmpantor
luğu'nun yaptığı istikraz dolayısıyla para yatıran tasarruf 
sahiplerinin en büyük kesimini Fransa temsil ettiği için Je 
Napoleon Jll'ün denizaşın seferlere duyduğu heves de göz
önüne alınınca, banşı tesis etme işine girişmek İkinci 

(257) Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes .. ·"
(258) Prens Gorçakof'un Kont Flsselef'e, Peterhof 21 Temmuz

1860 Tarthll Yazısı. Zikreden TESTA. L. «Recueıı des
traltes ... :t 

<259) Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... ı> 
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imparatorluğa. düşmekteydi. Böylece Fransa bir. askeri se
ferle Osmanlı lmparatorluğu'nun bu bölgesinde itibannı ve 
nüfuzunu artırma yollannı anyordu. . 

İngiltere bu sefere karşı koyamazdı. lngiliz hüküınct.i. 
kamuoyunun da zorlamasıyla. ayın lB'inde ilke olarak bu 
sefere muvafakatini bildirirken, bunun Osmanlı Sarayının 
kesin talebi üzerine yapılmasında. zaman olarak sıkı sıkı
Ya sınırlandınlmasında ve kefil devletlerin koyacağı çerçe
ve içinde yürütülmesinde israr ederek bu hareketin kap'iıı· 
mını daraltmaya çalışıyordu. Rusya, daha sonrakilere em
sar teşkil edecek böyle bir harekete tabii ki dünden razıy· 
dı: «Şuna içtenlikle fnanıyoruz ki, alınması gereken en 
mükemmel, belki de tek tedbir Hıristiyan ahaliyi, Avrupa' 
nın onun kaderini düzeltmekle ciddi olarak uğraştığına ke
sinlikle ikna ederek. sabırlı olmaya sevketmektir. Suriye' 
de verilecek olan bu ilk örnek böyle bir uygulamanın yo
lunu açmış olacaktır.» (260). 

Olayların boyup.u çoktan aştığı Osmanlı Sarayına grı
lince, İngiltere'nin muvafakotini bildhmesinin ertcsin�le ve 
1-uat Paşa'nın Beyrut'a har-3J;,etindcn bir gün sonra, hiç va
kit kaybetmeden, müdahaleye razı oldu (260. Osmanlı hü
kümeti bu şekilde hareket ederken, bu davranışının Avnı
pa sermayesinin vanaların,.n kendino açılacağını da uma
bilir. 5 Eylül günü kefil devletlerle Osmanlı Sarayı ar'.'1.
·anda bir protokol imzalanacaktır:

Madde 1 - Mevcudu Qniki bin kişiye varabilecek 
olan, A vrupah birliklerden meydana gr;
len bir ·,r,!u sulh ve �ükıimm yeniden te
sisi için Suriye'ye gönderilecektir. 

Madde 2 - Majeste Fransa İmparatoru bu ordunun 
yan mevcudunu !:nğlama.y? deruhte 3t
miştir. 

(260) Prens Gorçakof'un Londra'da Baron Brunnow·a, 2 ağus
tos 1860 Tarihli Yazısı, Zikreden TESTA. L. «Recuell des
traltes ... >

<261) TESTA. L. «Recuell des traltes ... • 
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Madde 5 - Taraflar, amnçladıkları süküna kavuştur
ma çabalarının sonuca ulaşması için. al
tı ayın yeteceğind9 ve böylece Avrupalı 
birliklerin Suriye'yi işgalinin de altı av 

· olarak tesbit edilmesinde anlaşmışlardır.
Madde 6 - Bab-ı Ali, bu seferi ordu kendi emrind "' 

Ôlduğu sürece, onun bakım ve donatımı· 
na yardımcı olmayı taahhüd eder (26'21.

Tam protokolun imzalandığı gün Ali Paşa İngiltere ve 
Fransa büyükelçilerine mali tedbirlerle ilgili bir mektup 
gönderiyordu: « L.J İngiliz ve Fransız hükümetlerinin seç· 
tiği, tayin ve ödemeleri haşmetlü Osmanlı Sarayı tarnfın
dan yapılacak olan iki mali delege yeni kurulmuş olan İ 3-

lahat-1 Maliye Meclls-i AUsi'ne yardımcı olacaklardır. Borc 
alınması ve bu borc\ln kullanılması adı geçen meclisin uö
zetimi altında olacaktır. 

«Bu meclis aynı şekilde mali ıslahatın yapılması ve b!.t 
konuda tam bir denetim sisteminin kurulması hakkında 
hükümetle tartışacak ve teklif getirecektir. Meclis çeşitli 
idari kesimlerin, hükümetin tesbit ettiği temel üzerınden 
hazırlanması gerekli bütçelerini inceleyecek, gerekirse h'}r 
birinin kendi bütçeleriyle ilgili görülen konularda bilgi a.1-
mak üzere bu idari kesimlerin yönotlcilerini meclis top-

, lantılarına davet edecek; idari harcamaları en aza indir
me yolunda. gözlemlerini padişahlık hüküme'tine bildire
cektir. 

• C ... l Yukarda söylemmlerin A v:"Upalı sermayedarların
isteyebileceği en geniş teminatları kapsadığını sanırız .. 
(263) 

, Ama «sermayedarlar» her zaman olduğu gibi, bu ko
nuda pek şevkli görünmüyorlardı ve Paris borsasında ken
diIE'rine başvurulan Rothschild, Pareire ve Laffitte firmn
ları red cevabı verdiler (2641. Böylece Fuat Paşa'nın mek-

(262) TESTA, L. «Recueıı des tnılles ... ı

(263) MORAWITZ, C. d,es flnances ... •

(264) DU VELAY. «Essai sur l'histolre f!nanclere .. •
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tubundan iki gün sonra Bab-ı Ali, lslahat-ı Maliye Mecli
si Alisi'nin Avrupalı üyelerine, istanbul'daki birliklerin ta.
ymlannı bile vermekten aciz kalındığı için, büyük fedakı\r· 
iıklar pahasına tedavüldrır. çekilen 45 milyon kuruş tuta
nndaki kaimelerin yeniden piyasaya sürülmesi zaruretinin 
doğduğunu bildirmek zorunda kalıyordu (265). 

Yabancı sermayenin taahhüt �!tına girmekte gösterdi-
ği bu tereddüt. Osmanlı Devletini iç borçlanmayA. sürfık
lüyordu. Bundan hoşnut olan ve refah imkanlan sağlayan 
Galata bankerleriydi. Böylece 1860 yılında yabancı bnn
kalar Osmanlı İmparatorluğu'na borç vermeyi reddeder·. 
ken lstanbul'da yeni bir banka kuruluyordu. Nisan ayınd,ı 
Mali İttihat adıyla teşkil edilen bu şirketin, her biri 5 bin 
İngiliz liralık 64 hisse sen,xfinden meydana gelen 320 bin 
İngiliz liralık bir sermayesi vardı. Ama 1856 yılından son
raki bu ilk deneme uzun sür� yaşayamadı (266). 

1860 yılı sonbahannd� Lübnan'ın gelectkt.cki st.ntü-;ü 
hakkında görüşmeler başlar ve islahat-ı Maliye Mcclin-i 
AJisi Fuat Paşa tarafından açıklığ:ı. kavuşturulan görev 
taksimatına göre teşkilM:qndınlırken, hükümet görevllleıi 
yeni bir istikraz sağlamak üzere hep Avrupa'da bulunmak· 
taydılar. 

27 Ekim günü lslahat-ı Maliye Meclis-i Allsi'nin ingiliz 
ve Fransız üyeleri olan Mn.rki _de Ploeuc ve M. Falconnet 
hazırladıklan raporu sunuyorlardı: 

«İde.renin bütün dalla::-ıuda inceleme hakkını. idari ke
sim yöneticilerini davet etme hakkını, vs. kendimizde sal,· 
lı tutmamız iktiza eder. Öte yandan idareden, kanun olsun 
nizamname vs. olsun şu arıdaki durumu değiştirebilcc�k 
herhangi bir şeyi Meclisin fikrini alma.dan yapmama.sın� 
isterdik. 

•Bütçeler teşkil edip kullıınılmasını düzenlemek; bun
ların işleyişinden hesap sormak; üstlerinde idari bir dene" 
tim kurmak; ister imparatorluktaki Ali meclislerden birir.-

(265) MORAW1TZ, C. ı:Les flnances ... >
(266) MORAWITZ, C. •Les flnances ... :t 
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ele, ister mümkün olduğunca bağımsız ımsurlardan m�y
dana gelen bir başka teşekkülde olsun, bir çeşit yasal d.-ı
netim imkanı aramak istedik. Nihayet herşeyin denetim 
altına alınması yoluyla, idarenin fiillerini mümkün olan 
en aÇ1k şekilde gözleyerek bunlan dizginleyici bir rol de 
oynanabilirdi. 

«Faaliyet alanı hergün biraz daha genişletilerek lsla
hat-ı Mnliye Meclis-i Alisi maliye nezaretinin görevlerini 
kendinde massedebillr ve onun yerine geçebilirdi.� (207). 

Böylece Meclis, maliye alanında neredeyse mutlak ynt
kiler istemekteydi. Daha sonra ise o günkü durum ve muh
temel çareler gözönüne seriliyordu: 

«Gene de buhran ciddileşmektedir; devlet görevlileri
nin. daha çok da ordunun ve bahriyenin maaşları ödcn�
memektedir. Devlet her!{iın gelecekteki gelirlerini şimdi
den başli.alanna. devretmııkte ve Meclis bu son gelirlerin 
hangi derecede taahhüt edildiği hakkında kesin bir bilgi 
sağlıyamadığı halde, gene de gelecek yilki gelirlerden bü
yük bir kısmının hazinenin hizmetinde olmadığını var sa
yabiliriz. 

«Türkiye'nin dalgalı borcu 462 milyon frangı, genel 
borcu ise 846 milyon frangı geçmiyor olmalıdır_ Fakat buh
ranın bütün sebebi, idari mekanizmanın sırlan içinde te
fecilik yoluyla sağlanan ödünç paralann sonucu olan, kısa 
vadeli dalgalı borçlardır. 

«Gene de yayınlanacağını umduğumuz Bütçelere göz 
atıldığında Türkiye'nin, kendi idaresince işletilen gelir kay
naklarından istifadeden uzak olduğu konusunda kim şüp• 
heye düşebilir? 

«Orınnnlar için bütçede aşağı yukan 150 bin franklık 
bir gelir gösterilmiştir_ Özellikle, Yunanistan'ın, adamları
nın ne maaşını ödeyebilen ne de onlar üstünde bir dene
tim kurabilen bir idarenin bütün sakıncalarına rağmen, 
1860 yılı bütçesinde bu kaynaktan aşağı yukan 270 bin 
frank gelir gösterdiği düşünülürse, Osmanlı devletinin bu 
alandan· hiçbir yarar sağlamadığı aÇ1kca anlaşılır. 

(267) Zikreden TESTA, L. «Recueıı des traites ... •
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«Maden ocaklan hazineye aşağı yukan 260 bin fnmk• 
hk bir gc•t-r sağlamaktad!!". Yunanistnn'ın kendi madenle
rinden kazandığı gelir ise 500 bin franktır ve gene de bir 
çok kimse bu ülkede mad?.n ocaklıınnın işletilmediğinden 
veya yeterince işletilmemesinden yakınmaktadır. 

«Temettü resmi bütçeye geçirilmemiştir. 
« Yunanistan'da 1.400 bin franga yakın gelir getirı:m 

damgalı kağıtlar hurda ise ancak 700 bin frank civarındr1 
gelir sağlamaktadır.» !268) 

E - Mires İstikrazı 

Ancak reformlara geçmeden öne� derhal bir istikra:ı: 
imkanı bulmak gerekiyordu. Büyük bankerlerin red cevntıı 
vermesi Osmanlı devlet görevlilerini Caisse Generale dcs 
Chemins de Fer CDemiryoilan Genel_ Sandığı) Müdürü M. 
Mires gibi daha az tanınmış sermayedarlara yöneltir. M:
res şartlarını belirterek borç vermeyi kabul eder. 

29 Ekim günü Osmanlı hükümeli yetkilisiyle Mircs 
arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Antlaşma şartlarına 
göre, istikrazın brüt bedeli 400 milyon frank, faizi % 6, it
fa bedeli % 0,84 ve ihraç fiyatı % 53.75 olacaktı. Bu du
rumda. Osmanlı hazinesine girecek olan gerçek mebhğ 
215 milyon franka düşmüş oluyordu (269). 

1860 yılı sonunda her yerde sermayeler bollaşmakta, 
her yanda dev teşebbüsler boy vermekteydi. İstikraz sağ• 
!anmasında bundan daha uygun bir an düşünülemezdi.
Ama bütün bu genel refahtan yararlanma imkanlannd�ın
yoksun olan Osmanlı İmparatorluğu'nun ise kredisinin git·
gide azaldığı ve düştüğü görülüyordu. Gerçekten de böy
lesine düşük bir ihraç fi:ıtı bile, borç verenleri tatmin et
rrıemişti ve Osmanlı devl9ti diğer bazı fednkô.rhklan da
kabul etmek zorunda kalmıştı. Böylece anlaşmada Mires
yararına istikrazın brüt bedeli üzerinden % 1.5'luk bi� kn
m;syon kabul edildi; bu da 6 milyon frank ediyordu. Ay-

(268) Zikreden TESTA, L. •Recueil des traites ... :& 

(269) DU VELAY. •Essai sur l'hlst.olre flnanclere .. . '> 
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nc:ı. Mircs istikraz bedeliı:i eşit taksitlerle onsekiz ayda 
öderken bu ödemenin başladığı tarihten itibaren faiz \''-'! 

itfa ücretini geri alacaktı. Öyleyse kA.ğıt üzerinde istikraz 
bedeİi olarak görünen tutardan aşağıdaki meblağları düş
mek gerekiyordu: 

İlk altı ayın faiz ve itfa Ucretı 
Son on iki ayın faiz ve it.fa Ucreti 
İtfa bedeli 
Komisyon ücreti · 

n.816.000 Frank
24.000.000 • 

3.360.000 � 

6.000.000 

47 .176.000 Frank 

Ayrıca Osmanlı hüküm:,ti bütün ödem� süresi. yaı�i 
36 yıl boyunca Mires'e yılda 273 bin franklık fazladan bir 
meblağı vermeyi taahhüt etti. Bu da toplam olarak 54 mil
� on franklık bir cereme teşkil ediyordu. Böylece Osmanlı 
hazinesine 215 milyon değil sadece 164 milyon frank gir. 
mi� olacaktı. Gelecekte :stikrazın faizi % 13'ü geçiyordu. 

Mires aldığı tahvilleri nihayet 11 Aralık 1860'da halka 
satılığa çıkardı. Mires'in basın organlan olan Prensse ve 
Constitutionnel alıcıları hazırlamıştı. Aynca Journal ,ies 
Debats ile Londra'daki Morning Post da kampanyayı sür- . 
diiı mekteydi. Piyasaya 312.50 franklık 250 bin tahvil sürül
dü. Osmanlı hükümetiyle istikraz antlaşması % 53.75 ihraç 
br-rieliyle .yapılıp halka ise tahviller % 62.5 ihraç fiyatıyla 
satıldığından bu işte de istikrazı veren müessese yaranml 
35 milyon franklık bir kazanç doğmuş oluyordu. Mires tah-

. villeri 312.5 franktan satışa çıkarmakla büyük bir hata 
işlemişti. Aynı çağda «% 6 Turk� tahvilleri Stock Exchar.
ge'de % 58 veya l!,o 56 ihraç fiyatıyla işlem görüyordu ve 
ktanbul'da esham-ı cedide adlı tahviller bu fiyatın_ da 
altında satın alınabiliyordu (270). 

Üstelik Fransız hükümeti bu istikraza yardımcı olmak 
niyetinde de değildi. Askıda kalan işler, Lübnan'daki iş
gal durumunu devam ettirme arzusu ve hazırlanmakta 
olan yeni ticaret antlaşması yüzünden. Osmanlı lmparı:t-

(270) DU VELAY. «Essaı sur J'hlstolre flnanclere ... ,,
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torluğu bünyesindeki ekonomik buhranın uzaması fr,:ınsa' 
nın son derece işine geliyordu. istikraz bedelinin yatırılma' 
sından birkaç gün önce Mires çeşitli gazetelere yolladığı 
mektubunda, Marki de Ploeuc'ün de dahil olduğu bir mu
rakabe heyetinin yeni istikraza. teminat olarak ayrılan 
devlet gelirlerinin girdisini denetlemekle görevli olduğunu 
bildiriyordu. Oysa tahvillerin halka satışa çıkarıldığı gün-

. Fransa'daki Moniteur gazetesinde çıkan haberde Marki 
de Plobeuc'ün görevinin hu istikrazla hiçbir ilgisi olmndığı 
ve .Fransa imparatoru hükürnetinln, Marki'nin, kendisine 
maledilmek istenen böyle bir görev ·Jstlenmeslne· i7in ver
mediği bildiriliyordu. Journal de Constantinople'da çıkan 
bir başka haberde, islahat-ı Maliye Meclis-i Alisi'nin öşür 
gelirlerinin hazineye girişini denetleme hakkına sahip 01-
madığı, bu yetkinin Osmanlı hükümetine ait olduğu açık· 
lanı yordu. 

27 Aralığa. kadar tahville;:den e.ncak 102 bini yani :12

milyon fıranklıktan daha azı müşteri bulabilmişti (271l 15 
Ocakta Revue des Deux Mondes'da Saint Maru Girardın 
şunla.o yazıyordu: «Bab-ı Ali Avrupa notasının kendisin
den istediği şeyi gerçekleştirmeyi, yani Osmanlı devletin
de mali reformu içten ve ciddi olarak yola. koya.bilecek olan 
gerçek bir otoriteyi yaratmayı biran olsun düşünmemişti.• 
(272) Mires elindeki tahviller karşılığı Credit Mobilier'den
bir avans koparmayı denedi, fakat talebi geri çevrildi. Da
ha Ocak ayı sonlarından itibaren Mires'in yakında adli
kovuşturmaya uğrayacağı şayia.lan dolaşmaya başladı. 18
Şubatta ise Mires tutuklandı.

istikraz başarılı olsaydı muhakkak ki ticaret borsası 
rahathyacak ve Avrupa üzerinde poliçe tedavülü azalacak
tı. Ama istikraz başarısızlığa uğrayınca da buhran patl&k 
verdi. Marsilya'da, Doğu Akdeniz'le ticari ilişkileri olan bü· 
yük müesseseler birbiri ardısıra iflasa sürüklendi. Do-

(271) DU VELAY. «Essal sur l'hlstolre flnanclere ... >

(272) GffiARDIN, St. M. «La Mentallte des flnances turqu�s•

(Türk Maliyesinde Zihniyet) Zikreden BLAIADELL O.

«European flnanclal controı...�
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ğu CLevant) ticaret evleri vasıtasıyla Banque de France'in 
elinde kalnn senet tutan 50 milyon franktan daha fazla 
tahmin edilmekteydi. 

İstanbul'da ortalık daha. da fazla kanşmıştı. Galata 
tanker ve tüccarları sahici bir paniğe kapılnpştı. Ocak 
ayında 129 kuruş olan sterlin Şubat nyı başlannda 143 ku
ruşa, sonlannda 155 kuruşa 12 Martta mı ve 9 Mnrısta 
200 kuruşa yükseliyordu. Yani bir İngiliz lirası, gı.:rçek 
değeri olan ııo kuruşa oranla % 85'lik bir artma gösteri
yordu (273) 

1861 yılı başlannda sfyasal durum işte bu hava içinıfo 
gelişme gösterir. Lübnan'da düzeni sağlıyacak bir nizam
namenin ortaya konulmasıyla ilgili toplantılar uzayıp gi
derken, Fransa işgalin devam ettirilmesi için ayak direr, 
e,ma İngiltere buna karşı çıkar. «Krr.liçenin hüiiümetinin 
kanaati şudur ki. Fransız birliklerinin Suriye'de bulunmıı
sı, bu ülkede barışı teminat altına almak yerine Dürzilc!•·e 
saldırma yolunda Marunileri yüreklendirmeye ve Dür .. 
zilerin de buna aynen cevap vererek Marunilerin kadın!�• 
nnı. çoluk çocuklannı öldürmelerine yol açmaktadır.• rn1,IJ 
Öte yandan Suriye'deki Avrupa kolonisi menımplan işga·· 
lin sürdürülmesi için dilekçeler vermektedir: •Aşağıda im
zası bulunan bizler, Beyrut'ta ve Lübnan'ın diğer yerlerin
de oturan tüccar ve sanayiciler, Suriyc'deki Avnıpa işga
linin daha ne kadar süreceği!'l( görüşmek amacıyla. Paris'te 
io�!�rıan kongrenin içine düştüğü tereddüdün ynrııtmt'? ol
duğu kötüiük!erin önemini görüp üziilen,k, Suriy,' yc;1l 
bir teşkilata kavuşuncaya knda; !:;g�J!!!. !�lllkmRmasının,
uğraştığı sorunun çözüme ulaşması için zani;İ· oldu�un•J 
kongrenin dikkate almasını istemek üzere insanlık arJın'\ 
müracaattA. bulunmasının gerekliliğine inanıyoruz. (275)

(273) DU VELAY. «Essal sur l'hlstolre flnanclere ... "
(274) Lord Johrt Russell'in Bllyllk Brıtanya İmparatorluğu

Parls Blly0kelçls1 Lord Cowley'e, 19 E;lubat 1861 Tarihli
Yazısı. Zikreden TESTA, L . .-Recueıı dt.'s traltes ... ,

(275) Beyrut ve Lühnım Ttıccıır ve Sanayicilerinin Parıs
Kongresl'ne Gönderdikleri Beyrut 30 !\fart 1861 Tarihli
Dilekçe. Zikreden TESTA, L. «Recueıı des traltes ... ,
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Sonunda Fransa uygun görülen süre içinde birliklerin 
geri çekilmesi konusunda teknik imkı\nsızhklan bahanl" 
eder ve işgal 5 Hazirana. kadar uzar. Konferanso. gelinr,e, 
başlangıçta. Cebel-i Lübnan valisinin dini konusuna daya
nırken, bunun Hıristiya.n dininden olması karara bağlan· 
dıktan sonra, ülkedeki yabancı koloni mensuplanna özel 
bir idari rejim uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili hale gP,1

-

di. Fransa böyle bir uygulamadan yanaydı. Osmanlı lm
paratorluğu'nun desteklediği İngiltere ise buna k�ıydı.

F - 1861 Ticaret Antlaşması 

Siyasal ve ekonomik şartlar Osmanlı Sarayına yeni 
bir ticaret antlaşmasını kabul ettirme bakımından özellik
le uygun gözükmekteydi ve bu işi İmparatorluk üzerinde 
daha çok nüfuz sahibi olan Fransa üs"'tlendi. Anlaşma 29 
Nisanda imzalandı. 

Daha önceki ticaret anlaşması ithalat vergilerini dü
şürürken ihracat vergilerini % 12 olarak muhafaza etmiş· 
ti, ihraç edilen mallar üzerinde uygulanan bu vergilendir· 
me rejimi hazineye yararlı olmakla birlikte ne hammadde 
üreticilerinin ne de Osmanlı lmparatorluğu'ndan aldığı sat
t,ğından fazla olan ülkelerin işine geliyordu. Frans:ı'nm 
durumu da t_am tamına böyleydi. Yeni ticaret antlaşmasıy
la ise Fransa'nın istediği oluyor, yeni vergilendirme rejimi 
bu ülkenin çıkarına uygun düşüyordu. Tabii diğer ülkelor 
de gümrük resimlerindeki bu indirmede:ı yararlan�!Y�r 
değillerdi. 

-----�J�J-Mem�Y���-ret.:r aliye mahsula.t-ı araziye ve 
sanayiislnden (toprak ve sanayi ürünlerinden l olup Frtı.n· 
sa tebası veyahut vekilleri tarafından iştira olunacak .<sa
tılacak) eşyadan gerek mahalli·i mübayaasında ve �ere1t 
ihraç olunacağı mahalle naklinde hiçbir resim ve ııvald 
mütalebe olunmayub (talep edilmeyip) yalnız ihraç olunn
cağı mahallere iskeledeki kıymeti üzerine hesap olunmt.·ş 
ve hin-i ihracında istifa olunur yüzde sekizi tecavüz it· 
mez bir reftiye resimi (ihraç· edilen mallardan alınan r�
siml alınacaktır. Ve bu resmi tediye etmiş olan her bir e�-
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ya yed-i ahere (başkasının eline) geçmiş olsa bile mem,ı
lik-i dcvlet-i allycnin hiçbir tarafından resm-i mezkuru tek
rar tediye itmeyecektir. Şurası dahi mukarr�rdir fkararlaş
tınlmıştır) ki zikr olunan % 8 resm-i gümrüğün beher s::ı
r,f.. ,:;. 1 ·er tenzil olunarak (düşürülerek) gümrük idare V.} 

m.zaretinln masıırif-i umumiyesini tesviye etmek (düza!t
mek) üzere eşyanın kıymeti üzerine hesap olunmuş % t'er
resm-i mukarrer (% ı olarak kararlaştırılmış resim) yin1:ı
bittedric (azar azar) tenzil kılınacaktır.» (276)

Buna karşılık antlaşma ithala.t vergisini % 3'den % 8 
o çıkarıyordu:

Madde 5 - « (. .. > Fransa ve ona. tabi olan mahallerin 
mahsulat-ı araziye ve sanayisinden olan her bir eşy!lnın 
hangi mahalden gelir ise gelsin memalik-i mahruseye it
halini men {yasak) itmemekliği ve Fransa ve one. tabi obn 
mahallerden memalik-i mahruseye nakil ve ithal olunacak 
mahsulat-ı nrazi ve sanayisinden alınacak rusumatın <re
simlerin) eşyanın miktarına göre % 8 yahud buna muka
bil tarife mucibince muhassal olup {ayrılıp ahz olunacak 
resim-i muayyeneyi tecavüz etmemesini ta.ahhüd buyıtro.r. 
İşbu resm-i muayyen eşyanın iskeledeki kıymeti üzerine 
hesab olunacak ve eşya-ı mezkure (anılan) bahren (der:1:,,
yoluylaJ gelmiş ise sefikeden (gemiden> karaya hin-ı ihnı.
cında ve berren {karadan) gelmiş ise ilk gümrükde tediyc
olunacakdır .• (277). 

Diğer bir önemli husus da transit vergilerinin azaltıl· 
masıydı: 

Madde 8 - «Karadan transit geçişler için de, tedrid 
imtiyazlar vasıtasıyla kolaylıklar sağlama arzusunda olan 
Eab-ı Ali, bir başka memalike naklolunmak üzere mem:>
llk-i devlet-i aliyeye sokulan mallardan bugüne kadar alır.
makta olan % 3 rusumatı bugünden itibaren % 2'ye, bu-

(276) TESTA, L. cRecuell des tralt�s ... »
(277) 29 Nisan 1861'de istarıbul'da Fransa·yıa imzalanan Ti

caret Antlaşması. Md. 4 Bkz. Mecmua-! Muhaedat, cilt ı,
s. 2821
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günden itibaren 8 yıl sonra da % l'lik sabit ve kesin bir 
resme düşürmeye karar venniştir... (278) 

Aynı antlaşma. aynı gün Büyük Britanya İmparatorlu
ğuyla. da imzalanmıştı. 

Bu arada, Osmanlı Sarayı o günkü dar boğazdan çı• 
kabilmek için 14 Nisan günlü resmi 1llmla 1.250.000.000 
kuruşluk kaime basmaya karar • veriyor ve ticaret antlaş· 
masından hemen sonra Fransa hükümetine bir muhtıra 
gönderiyordu: 

-Bütün borçlan için Osmanlı devletinin en sıkboğaz
edeni, Galata bankerlerinin tutarı 500 milyon fngillz Jlra. 
sına varan alacaklarıdır. Bu meblağ, daha prensipte bilo 
Türkiye ile Avrupa arasında sürekli olarak yenilenen hir 
tedavülle, anında ister istemez kendini kabul ettiren işte 
böyle bir tedavülle sağlandığına göre, bu borcun gerçelr 
alacakhlan, kesin olarak söyliyebiliriz ki borç tutarının 40 
milyon frank kadarı için Banque :ie France ve geri kalan 
kısmı için ise Londra'daki çeşitli bankalardır.» (279) Os
manlı hükumeti bu yazısıyla genel olarak Avrupa'daki bü· 
yük devletleri özel olarak, Fransa hükümetlni Osmanlı 
İmparatorluğu'nun alacaklısı olmayı üstlenmeye zorlamak 
i�temelcteydi. Borçların sorumlu olmayan bankerlerden k•?· 
fil büyük devletlere aktarılması, bu devletleri Osmanlı fm
paratorluğu'nu koruma sorumluluğuyla karşı karşıya geti
recekti. Böylece Osmanlı Sarayı yıkımla yüzyüze geldiği 
zamanlar Avrupalı hükümetl�rin düşebilecekleri tereddüt
leri bertaraf etmeye; bundan sonra yapılacak istikrazlan 
teminat altına almayı ve Mires meselesi gibi olaylardan 
korunmaya yanyacak bir çeşit vesayeti büyük devletlerd 
kabul ettirmeyi deniyordu. 

Bu çağrı yankısız kalmadı. 23 Mayıs günü istanbul'a 
iki İngiliz delegesi gelmekteydi. Lord Hobart ve M. Fors· 

(278) Zikreden NORADOUNGHIAN, G. -ıRecuell des actes in•
ternnttonaux de l"Emptre Ottoman• (Osmanli fmpara
torluğu'nun Yaptığı Uluslarara!'lı Antlaşmaların DcrJe

mesl), Faris 1897.
(279) NORADOUNGHIAN, G. crRecuell des actes ... ,
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t0r. Her ikisi de fııgiltere Ticaret Bakanlığı yetkililerinden
di ve lst.anbul'la Londra'daki ticari müesseseler arasında 
askıda kalan münazah işleri düzene sokmak için resm,ırı 
görevlendirilmişlerdi. Aşağı yukarı onlarla aynı zamanda 
Banquo de Fra.nce'ın müdür yardımcısı bo.ron Doyen da. 1s
tanbul'a gelmekteydi (280) ve Saray o yıl içinde bir «büt
çe» yayınlayaca:U.tı. Bu bütçe 1860 - 1861 yılı gelirlerini 
1.200.000.000 kuruş, bir sonraki mali yılın gelirlerini ise 
1.221.000.000 kuruş olarak, aynı yıllar için giderleri de sırA· 
sıyla 1.311.000.000 kuruş ve 1.393.000.000 kuruş olarak tos· 
bit ediyordu (281). 

M. Forster ve Hobart yaptıkları birçok incelemeden
sonra. verdikleri raporda dunımda büyük çapta bir dü1:r�t
menln olabileceğini belirtiyorlardı (282). Gerçekte, Osman
lı İrriparatorluğu'nun iç idarnsine kanşmaksızın yabancı 
yatınmlan özellikle de istikrazlan düzene koyacak, Avru
pa sermaye çevrelerinin denetimi altında bir mali vesayf!t 
organizmasını bulup gerçekleştirmek lazımdı. Bu mi ise 
daha önce mevcut Osmanlı Bankası'nın <Bank-ı Osmanil 
bir �devlet bankası• na CDevlet-i Aliyye Bankası) dönüş
mesiyle :meydana gelecek olan Ba.nk-ı Osmanlı Şahane'ye 
düşecekti. Bu bankanın kuruluş tasansı 1861 yılından iti- · 
haren şekillenmeye başlar. Osmanlı İmparatorluğu üze
rinde doğrudan doğruya mali bir denetimin bulunmaması 
1856 Hatt-ı Hümayununu takip eden yıllar boyunca, istik
razlar dışında da diğer bazı yabancı yatırımların gerçek
leşmesine engel olmadı. Bunların ilki demiryollarıydı. 1836 
yılında Osmanlı hükümeti bir İngiliz şirketiyle fzmir - Ay
dın demiryolu hattı için bir imtiyaz sözleşmesi imzalaınak
taydı. Osmanlı hükümeti 72 bin Osmanlı lirasını geçme
mek şartıyla inşaat sermayesi üzerinden % 6'lık bir f'a:.1 
ödemeyi garanti ediyordu (2831. Yani inşaatı yapm,tkla 

(280) DU VELAY. «Essal sur l'hlstolre flnanclere ... "

(281) DU VELAY. «Essal ı-ıur l'hlstolre flnanclere ... ı.
(282) Zikreden TESTA, L. «Recuell des traıt.es ... ,
(283) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstolre flnanclere ... '> 
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yükümlü şirket, faizi de Osmanlı hazinesi tarafından öd0-
nen 1.200.000 Osmanlı liralık hisse senedi çıkarmak hak
kına sahipti. Tabii ki hattın inşaası şirketi ilgilendiren r-n 
son husustu. Şirket habire güçlüklerden şik§.yet etmn.ktC'y
di ve devlet ister hattın güzergahını değiştirmek için, lster
ı;e taahhüt edilen sermayeyi arttırmak için olsun, m�i-
dahalede bulunmak zorunda kaldı. Bu sermaye önce 
1.784.000 Osmanlı lirasına sonra da 1.866.000 Osmanlı lira
sına yükseltildi. Sonuç olarak 130 kilometrelik hnt 11 yıkb 
tamamlandı. Bu da devlete aynı dönem içinde n"?ağı yuk.1-
rı 1.100.000 Osmanlı lirasına, yani bu iş için ilk başta y1.· 
tırilan sermayeye aşağı yukarı eşit bir meblağa maloldL 

1861 yılı Eylülünde Bulgaristan'da Rusçuk - Varna 
hattının yapılmasıyla ilgili olarak bir başka imtiyaz sözleş
mesi imzalandı. Bu sözleşmede faiz garantisi 2.000.000 h1-
giliz lirası üzerindendi ve ilk 33 yıl için yılda 140.000 tng'
llz lirası, ikinci 33 yıllık dönem için yılda 120.000 lngili7. 
lirası ve üçüncü 33 yıllık dönem için ise 100.000 İngiliz li
rasıydı. Bu da birinci dönem için % 7'lik, ikinci dönem için 
% 6'lık ve üçüncü dönem için de % S'lik bir faiz demek· 
ti (284). Bu meblağlar kesinlikle gar'.lnti edilmişti; yani i�
letme süresi içinde, gelirlerin faizi ödemeye yetmf'dlğt dt:
rumlarda da ödenecekti. Ne var ki, şirket her türlü mra,· .\ 
karşı böylece kendini temtn·ı.t altına alınca. gelirleri :ı :-1-
tırmaya pek aldırış etmeyecekti. 

Başka alanda bir imtiyaz sözleşmesi daha 20 Ag:ı .•.,:;
1860'da imzalandı. Bu sözle,ıme Osmanlı İmparatorluğu n� 
ait deniz fenerleriyle ilgiliydi. İmtiyaz sahipleri �1 r'llle.c; 
Baudouy ve Michel Paşa'ydı ve bunlann Devlete, gı•ınilr

rin ödediği fener resimlerinden ibaret olan brüt gelirin 
22'sini ödemeleri gerekiyordu. Fakat yabancı gemilerden 
rüsum alma hakkı kapitülasyonlarla sınırlandırılmıştı \"" 
bu konuda büyük devletlerin onayını istemP,k gerekiyordu 
İngiltere buna ancak 1863 yılında razı oldu ve onayına kar
şılık bazı şartlar ileri sürdü: 

(284) MORAWITZ, C. tLes finances ... :t 
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ı - Bab-ı Ali'yle deniz fenerleri şirketi arasında. ya· 
pılan sözleşmenin vade tarihinden önce, idarenin gelir vrı 
gider hesaplarının ayrıntılı bir dökümü yabancı büyük rlrv· 
!etlere verllecekti.

2 - Bab-ı Ali yabancı devletlere rüsum tarifesini in· 
celemc ve şirketin kazancını işletmenin varlığını :Jırdür
mcsi için doğrudan doğruya. zaruri olan düzeye getirmek 
amacıyla herhangi bir zamanda bu tarifeyi yeniden gö,�
dı'n geçirme talebinde bulunma. fırsatını önceden tanıma· 
dılcça, deniz scyrüscrcrı için ödenecek hiçi.ıiı- rcı mln r;cc;,,,._ 
liliğini uzatmama zorunda olacaktır 1285). 

İşin daha başındaki bu üç örnek bize, yabancı serma
yenin Türkiye'dcki yahrımlarının özel durumları ve f"k
manlı İmparatorluğu'nun kandini savunma çareleri üı:e
rlnde açık seçik bir fikir vermektedir. 

1861 ilkbaharından sonra. Lübnan işi kesinlikle çözüm 
safhasına girmişti ve gitgide gündem konusu olmaktan ç•
karak yerini Balkanlar'a bırakmıştı. 1861 yılı ı Mayıc;ırıda 
Prens Couza verdiği muhtırayla. Eflak ve Bağdan :meclisle
riyle bakanlar kurullarının «istisnai• olarak birleşmesini 
ister. Bu talep 1859 yılında geçen olayların mantıki bir s0-
nucudur. Bab-ı Ali buna karşı koyacak durumda değildıı. 
Her zaman yaptığı gibi işi biraz sürünceımıch� h•ı-ak•r ·.- ı 
sonunda 2 Aralık 1861 tarihli fermanla, .getirilen lı.üki\m
lerin geçici olduğunu ve ba'jta bu!unan voyvodanın �;ön -
vinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde 19 Ağustos 
tarihli konvansiyonun böylece geçici olarak değiştirilen 
hükümlerinin şimdilik askıya alınan geçerliklerini yeniden 
l::ırnm'.cağını» (286l belirterek, meclisler ve bakanlar ku· 
nıllan arasında. talep edilen birleşmeyi ilan eder. 

Ferman, büyük devletleri!l temsilcilerinin onaylarını !ıl· 
mak üzere elçilikten elçiliğe gezdirilir. Sir H. Buhver şu 
cevabı verir: •Zat-i şahanelerinizin düşünce ve cluygul�
nnda sür�kli olarak dile gelen sağduyu ve meslekta'jl:ırım-

<285> MORAWrrz, c. -ıLes rınnnces ... ,
(286) MORAWITZ, C. «Les finances ... •

167 



la birlikte zat-ı alileı;nizden birçok kereler nldtğım güven
le, majeste kraliçenin hükümetlcrinc özel olarak bildirdim 
ki, eğer voyvodalıktan bir münhal kalma durumu Eflnk ve 
Boğdan beyliklerinin birliği meselesini yeniden su yüzüne 
çıkaracak olursa, Bab-ı Ali f...), iki ülke arasındaki b:r 
ayrım halkın arzularına aykın düştüğü ve şimdi geçici ola
rak kurulmuş olan birlik hoşnutluk verici sonuçlar yar:ıt
tığı takdirde, idari ve yasal yönden böyle bir nyrılmnyı 
kuvvet zoruyla snğlıyacak durumda olmıyacaktır.» (2071 

Rusya büyükelçisi Prens Lobnnov «voyvodalık münhal 
kaldığında Eflak ve Bağdan beyliklerinde ortaya çıkacak 
durumun incelenmesinin Bab-ı Ali'yle kefil devlet tem
silcileri arasında yapılacak bir ön anlaşmaya bağlı ı:>laca· 
ğını bildirdtğini» sanmaktadır (288).

Marki De Moustier, •hükümetiyle şu görüşü bölü,Jür 
ki, şayet fermanla ilan edilcın değişiklikler, haşmetlu Os
manlı Sarayının, bu ülkeler halkları için duyduğu yüksek 
ve alicenap şefkat içinde onlara sağlamayı arzuladığı mut· 
lu sonuçlan getirecekse. haşmetmeap padişahın hükümPt
leri kefil devletlerle bir olup, böyle bir durumdan çıkacak 
doğal sonuçlan incelemekte acele edecektir... (289).

M. Ceruti'ye gelince, «voyvodahğın münhal knlması
halinde haşmetlu Osmanlı Sarayının ilk denemenin sorrnç
lannı değerlendirme�•i bilcce,ğine ve bu sonuçlar hoşnuth.ık 
vericiyse belki de, geçici bir birleşmeye rıza göstermesini 
sağlayan aynı mülahazaların ona, hem zamanın hem de ulu
sal ahşkanhldann onayından geçmiş böyle bir eseri yık
mamayı karar altına aldırtacak bir hükme varacağına 
inanmaktadır.» (290).

Büyük devletler Romanya'nın l<aderi hAkkında knrnrrı 
vannışlardı. Bundan sonrası, zaman ve uygun şartlıır me
selesiydi. 

(287) Zikreden TESTA, L. «Recueıı des tralt.es ... •
<288) TESTA, L. «Recueil des traitcs ... ı:-
<289) TESTA, L, «Recuell des tralt�s ... ,
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Aynı çağda Sırbistan sorunu da yeniden ortaya çıkı· 
yordu. Sırbistan 19. yüzyıl başında ayaklanıp İmparator· 
luğa bağlı bir vasal beylik olarak teşkilıUlanan ilk Osman
lı ülkesiydi. 1830 tnrihli bir ferman, bu ülkenin hem imti· 
yazlarını hem de, Osmanlı valisinin ikamet merkezi Belg
rat ke.Iesiyle diğer birkaç kalenin Osmanlılara ait olm.rısı 
kadar, sadece bu kalelerde (kale şehirlerinde) oturabilen 
ve doğrudan doğruya fstanbul'a bağlı olan Türk · Mü:;lü
man ahalinin varlığıyla da somutlaşan bağımlılığını onay. 
h:vordu. 

Sırbistan meselesi Osmanlı 1mparat'Jrluğu'nun geri
lemesinde ikinci dönemin başlangıcını ifade eder. Bu dö
nem sırasında milli bağımsızlık hareketleri etkisini yalnız 
Yunanistan, 1830'un Sırbistan'ı ve Tuna beylikleri gibi ahr·.· 
linin büyük çoğunluğunun Müslüman ve Türk olmadığı 
bölgelerde değil, daha çok bir ırklar haritası olım ve :foh
yısıyla milliyetçi iddialann, bazen ahalinin bir kısmının 
imhasına· kadar varan kargaşalıklara yol açtığı sınır bölge· 
!erinde de gösterir.

Sırbistan'da girişilen teşebbüsler, meselenin iki veçhe
sini aydınlatan iki ayrı yönde şekillenir. İlki Türk un<ıuı -
lar karlar Osmanlı iktidarının son kalıntılarının da tasfi
yesi; ikincisiyse sınır komşusu bölgelere rl0ğnı yayılrm. 
1860 yılında, Lübnan buhranı doruğundayken Sırbistı:-n 
Dışişleri Bakanı İstanbul'daki maslahatgüzarına. şunbıı 
yazmaktaydı: « Yüzlerce tatar ailesinin, Sırbistan sınırın,ı 
iki ilıi altı saat uzaklıktaki Vidin'in paşalık yöresine göçtü· 
ğünü bilirsiniz. Bu aileler Bulgar köylerine yerleşmiş olup, 
Bulgar evlerinde oturmaktaydılar. Halen de azçok Bulgar
lardan sağladıkları imkanlarla geçinerek hayatlannı sür• 
dürmektedirler. ( ... ) Olayların akışı başka bir şekil aU'
ğında bu ahalinin gözlerini Sırbistan'a çevirrnef:inden \'�ı 
bizim topraklanmız üzerinde kendilerine sığınacak hir yer 
aramalarından daha tabii birşey olamaz. L. .J Hnlkımtzm, 
kökeninde kardec;leri olan sınır halklarına duyduğu nkırı · 
lık o kadar tabii ve o kadar candandır ki �ilkemizdeki hiç 
bir· hükiimet onlara karşı olduğunu ilan etme sorumlulu-
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ğunu yüklenme cürelini gÖ3teremcz.. (291) Ertesi yılda·1 
itibaren de Sırp beyliği hükümcti, 1830 formanı na rngnı .-:ı 
kale şehirleri dışında bulunup da Osmanlı mevzuatınt➔• ta
bi olan Müslümanlar meselesini ortaya atar. Bunun �ar:ı 
sıra Sırbistan"daki müslümanların bütününe karşı, oolar:ı 
gözdağı vermeyi amaçlıyan bir kamp,ı.nya açılır. 

G - 1862 İstikrazı 

1861 yılı da malt bir felaket havası içinde sona erer. 
Avrupalı uzmanların varlığma ve bunların güven verıcı 
raporlarına rağmen kaime değerinden kabetmeye devarrı 
eder ve Aralık ayında ı İngiliz lirası 300 kuruşa yiik<ıe· 
lir (292). Tedavüldeki kaime tutan 1.100.000.000 kuruşu 
geçmektedir. Osmanlı hükümeti, gelecekteki Devlet-i Aliv
ye Bankasının kuru!mas1yla ilgili fermanını Ottoman B,,n',' 
la bğadaştıracak kesin bir vaadde bulııl"l11p da bu banka 
ve Londra'daki Devaux ve Ortaktan müessesesi tarafın· 
dan verilen bir istikrazı sağlamamış olsaydı, bu kağıt pa
ra yığınını tedavülden çekmeyi umamazdı (293). Bu y�ni 
istikrazın tutan 8 milyon İngiliz lirası, ihraç fiyatı % 68.

faizi % 6 ve itfa bedeli % 2 idi. Osmanlı devleti bu borca 
)mrşılık teminat olarak tütün, tuz, pul ve temettü resmi
gelirlerini gösteriyordu. 

Gelecekteki Devlet·i Aliye Bankasının temsil ettiği gı.ı
rantl, özellikle de büyük devletlerin dolaylı ya da dolı:ıysız 
Türk maliyesiyle rr:eşgul olacakları ve dolayısıya Avrı.ıp<ı.· 
lı küçük tasarruf sahiplerini himaye edecekleri duygusu 
istikrazm müşteri bulmasına yardımcı oldu. 

Osmanlı İmparatorluğu için yeni bir çağ, sürekli i<ıtik
razlar çağı başhyordu. O güne kadar Osmanlı lmparntor-

(291) TESTA. L. fRecuP.il des tralt�s .. _,.
(292) Sırbistan Dışlşlerl Bal-::anı M. Chrlstlch"ln. Prcnsll�ln 

İstanbul Maslahat.gt\zarını>. Gönderdiği Belgrad 4 Kastın
1860 Tarlhlt Yazısı. Zikreden TESTA, L. 4Recueıı des
tralt�s ... >

(293) MORAWITZ, C. d,es flnances ... >
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luğu'nn sağlanan istikrazlar konusunda son derece ih"· 
yatlı davranan Britanya İmparatorluğu parlamentosu, bir· 
dcnbire Türk maliyesinin geleceğine güven duyar olnnq 
tu. Britanyn. fmparutorluğu parlamentosunun, Hobart vP. 
For.ster'in vermiş oldukları raporun tartışıldığı 11 Mart 
Hl62 günlü oturumunda, daha sonra İngiltere'nin Osmanlı 
imparatorluğu büyGJcclçiliği:1e getirilecek olan M. Layar,t 
şöyle demekteydi: .F,u ' raporda en !;evi:'ı.diri<.:i c\m �•g:1, 

belki de. Osm�nlı fmparatorluğu'nun mali durumunda !e
melinden bozuk veya kötü hiçbir şeyin olmndığını, içiıı!ı 
düşülen zorlukların kaynağında kötü idarenin ve tecrüb'.? 
yetersizliğinin yattığını. azıcık iyi bir idare ve iyi niyetl·ı 
bu zorlukların yenilip gelirlerle giderler arasında bir den
ge kurulabileceğini gösteren hwustur.» r294J • Yeni yatı
rım sisteminin başlıca amacı, İngiltere'cle sağlam,bilecel< 
olandan daha yüksek bir faiz oranıyla dışa borç para ver
_mek» (295) olup da, Osmanlı devletinin yaptığı son i3•.ilc· 
raz % 10.13'lük bir kılr bırakınca, bu tür demeçler belli ki 
tasarruf sahiplerini daha çok harekete 3c1tiriyorchı. « r .. ı 
Eski sistem içinde paralannı % 50 faiz haddiyle dış ülke
lerde tehlikeye atmaktansa ülkede % 3'le yatırıma sokmıwı 
tercih edecek olan binlerce kişi şimdi bu parayı % 5 fai;,: 
haddiyle İngiltere'de muhafaza etmek yerine % l f> 
faiz haddiyle başka yerlere yatırmaya hazırdır.• (296} 

Bu istikraz nihayet kaimenin kesin olarak tedavüldf'n 
çekilmesine imkan verecektir. Kaimenin tedavülden lcaldı
nlması 1 Temmuz · 13 Eylül 1862 tarihleri arasında işl�me 
konur. Hepsi 26 bin okka ÇP,lcen, 33.500.000 banknot halinrle 
1,000,907.720 kuruşluk kaime tedavülden çekilerek karşılığı, 
% 40'ı madeni para ve % 60't da esham·t CP,dide olarak te· 
diye edilir (297). 

Osmanlı hükümeti ka.ime.,i tedavülden kaldırdıktan son
ra parayla ilgili meselelerde ve fiyat alanında yeni bi!' 

.(294) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstolre fi nanelere ... > 

(295) BLAISDELL, D. .tEuropean flnanclal control...,
(296) «Edlnburgh Revlew> şubat 1865.
(297) «Edlnburgh Revlew• şuoat 1865.

171 



düzen getirmeye çalışıyordu. 20 Ekim günü ildn edilen k':l
rarla, bin ayarlı bir dirhem altının değeri 48 kunış olaralc 
tesbit edilir, yani 1844 yılında.ki düzeyine g<'tiı•ir, r?.n�l. Dü
zene sokulması gereken daha önemli blrşey de. fngifü: li
rasının kaimeye oranla gösterdiği ıırtışı aynen izleyerek 
yükselen fiyatlan istikrara kavuşturmaktı. Ama Osmanlı 
devleti, yaba.net devlet büyükelçilerine başvurmadıkça, hi�
zat kendi başkentinde bile fiya.tJan denotlm altına almak
tan acizdi: «Mösyö, geçen ayın l3'ünden beri kanunla ko
nulmuş olan yeni para tabanı, besin maddeleriyle diğer 
bazı zaruri ihtiyaç maddel�rinde de ben�eri bir fiyat dü· 
şüşünün uygulanmasını gerektfrdiğindcn, yetkililer baş
kent ve çevresinde. genel olarak kamu çıkarlarının zararı
na meydana gelebilecek olan suistimalleri önlemekte uya
nık davranmaktadırlar. Ne var ki. bu gözetim alt111u u::ıi.
gedeki CPera ve Galata) dükkancılar ve pernkendccilcr 
üzerinde etkili olarak işlerlik kazanamamaktadır. Bu dü1�
kancı ve perakendeciler tabiyetleri sayesinde bu gözetim
den sıynlmakta ve kendilerine gösterilen himayeye sığınA
rak konan tüzüklere aykın hareket etmekte, kaimenin eski 
mübadele tabanını asıl alarak, tespit edilen fiyat tarifele
rinin üstünde, fahiş karla '3atış yapmakt.a.dır. 

«Kanuna aykırı bu davranışların, padişahlık hüküme
tinln çıkarına sunduğu amacı başarısızlığı ıığnı.ta
cak mahiyette olduğu, bunun için de hoş görülebileceği 
cihetle, mösyö, sizden elçiliğiniz mensupJanna, fiyatları 
yükselten bütün dükkı:\ncı ve perakendec!Jere, yerli müh
tekirlerle fark gözet.ilmeksizin aynı cezaya çarptırıJacaklıt· 
rının bildirilmesi yolunda emri vermenizi önemle rica erle
rim... (299) Yabancı elçilerin ta ihtiyaç maddelerinin fiyat
lanna. varıncaya kadar teferruatla uğraştığı, hükümetin 
yabancı elçiliklerin yardımı olmadıkça bakkallara bile söz 
geçiremediği bir imparatorluk! 

Paranın istikrar kazanması o yılın tek olayı değildi nı 
bunun yanısıra her zaman olduğu gibi Şark meselesi}' le 

(298) TRSTA, L. «Reeuell des tralMs ... •
(299) Rı:ı.b-ı Aıt tarafından 20 ekim 1862 tarihinde yayınlanan

IIAn. Zikreden TESTA, L. «Recuell des tratt�s ... "
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ilgili yeni olaylar da zuhur etti. Bu olaylara Dalkanlar sah· 
ne olmuştu. 1858 yılındaki sınır düzenlcmE':;iyle yetinmeyen 
Karadağ'ın civar topraklar ve özellikle de deniz doğrultu
sunda.ki topraklar üzerinde güttüğü amaçlar komşu ülk<:
ler arasında. sürekli karışıklıklara ve bitmez tüke.ımcz 
sınır kavgalarına sebep oluyordu. 1862 yılı ilkbahannd'\ 
Hersek'te, Karada.ğ'ın desteğiyle çıkarılan ayaklanma mn· 
selenin da.lbudak salması için yeni bir bahane oldu. Çar
pışmalar bütün yaz boyunca devam etti ve kefil devletle
rin müdııhaleslyle 18 Eylül günü bir uzlaşma imzalandı. 
Uzlaşmanın öngördüğü hususlardan biri de şuydu. •Hoş0 

metlü Osmanlı devleti Karadağlılara Antivari limanına gc- · 
Jip ticaret yapma imini tanır. Karadıığ'ın bu liıtiı ııdan ya· 
pacağı ithali'ıt ve ihracat gümrük resminden bağışık tutu
lacaktır ... (300h,· 

Ama asıl önemlt olan Sırbistan meselesidir. Belgı at 
Müslümanları üzerinde yürütülen baskılar silahlı çatışma
ların patlak vermesine yol açar ve Sırp ahali Belgrat ka· 
lesini kuşatır. Osmsnh Valisi de buna karşılık olarak, bir· 
kaç saat boyunca şehri bombardıman eder. Bu da çelişi'c 
birçok iddia ve tanıklıkların birbirini kovalamasına ,·e 
«Türk barbarlığı» ile ilgili hikayelerin doğmasına sebep 
olur. Sırp diplom:ısisl ülkesini bu barbarlİğın kurbanı gi?Ji 
göstererek Lütün hak iddialarını, alışıldığı üzere kefil dev• 
!etler tarafından yönetilen konferansta. görüşme konusu
haline getirmeyi başarır. Olaylardan onbeş gün sonra y:,.
ni 30 Haziranda Sırbistan hüyük devletlere bir muhtmı
göndermekte ve 8 Temmuzda. ise Fransa'nın fstanbul hü
yükelçisi Marki De Moustier, Ali Paşa'ya. şunları yazmak
taydı: «Şu anda haşmetlti Osmanlı Sarayıyla Prens Miha
il'in hükümeti arasında yapılmakta. olan açık görüşmP-lerin
sonucu ne olursa olsun, bu meselenin kesin olarnk ,:-ıj7,ü ..
me ba.ğla.nması ve Sırbistan'J,ı metbu devlet (Osmanlı iıı,pa-

(300) Osmanlı Devl"t.l Hariciye Nazırınm, Y:ıtıa. · -, Devlet Tem
sllcllerıne 21 F'•tm 1862 T2rlhli Genelgesi, Zikreden
TESTA, L. «Recueıı des tralt�s ... ,
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ratorluğul arasınde. iyi ilişkilerin sürekli olarak yenidPn 
kurulabilmesi için, gene de kefil devletler arasında. bir iş
birliği zaruridir. Temsil ettiğim hükümete öyle gelir ki 
herkesin canı gönülden gerçekleşmesini istediği nmnc,. 
ulaşmanın en iyi yclu. kefil rlevlet temsilcileri ve Ba.b-ı A!i' 
den bir temsilcinin katılmasıyla. lstanbul'da yapılacak hir 
toplantıdan geçer ... (301 l 

Osmanlı Sarayı 20 Temmuzda bu teklifi kabul eder Vf; 

İstanbul'da toplanan konferansta Fransa büyükelçisi hü· 
kümelinin tutumunu şöylece açıklar: • C.. .l Bütün bu çcı.
reler arasında en derde deva olanı Osmanlı lmpara.torltı -
ğu'nun Belgra.d kalesini terketmesi olurdu. Şimdiki askeri 
konumundan· maddeten feragat etmekten duyabileceği bir 
ölçüde hoşnutsuzluk ve kırgınlığa rağmen, haşmetlu Os· 
manh Sarayını kendi çıkan açısından, böyle bir tedbiri biz· 
zat a:maya itebilecek çok güçlü sebepler mevcuttur.• (302) 

Sonunda. 8 Eylül günü bir protokol imzalandı. Bu pro
tokola göre Osmanlı devleti Belgrıı.d kalesini elinde tutu
yordu, ancak «SırbiE.tan beyliği sınırlan içinde bundan bö,,
le ne Müslüman ahali ve dolayısıyla ne de yargılamada 
Sırp mevzuatının öışınc:İa bir mevzuat bulunacaktı." (303) 
Sözün gerisini getirmekse 6 Ekim tarihli demeciyle Prens 
Mihatl'e düşüyordu. «Henüz t.amamen yerine getirilmemiş 
dileklerimize gelince, Allah'ın inayeti ve bize yardımcı olan 
büyük devletlerin iyiniyeti &ayeE-inde bunların daha ilerki 
bir tarihte karşılandıklarını göreceğimizi umma.ktayım.• 
(304), 

(301) Osmanlı Devletiyle Karadağ Arasında, İstanbul'da 18 Ey
lül 1862 Tarlhll Düzenleme. Zikreden TESTA, 1,. •Re
cuell des traıtes ... •

(302) Zikreden TESTA, L. •R?cuetı des tratt�s ... >
(303) 10 ağustos 1862 Tarihinde İstanbul'da yapılan Konfe•

ransta, Marki Moustler Tarafından Okunan Açıklama.
Zikreden TESTA, L. •Recuell des tralt�s ... •

(304� Fransız Dışlşlert Bakanı ·M. Thout-en'ln, Fransa'nın 
Londra, Berlln, Vlyan::L ve Salnt-Petersbourg'daki Dlplo
mattk G6revınertne Yolladığı, 18 Eylül 1862 Tarihli Ge
nelgesi, Zikreden TBSTA, L. «Recuen des tral�s ... , 
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H - Osmanlı Bankası'nın Kuruluşu 
IBank-1 Osmani-1 Şahane) 

Balkanlardaki siyasal işlerin bOyük devletlerin iste�i
ne göre çözümü, mail alandaki gelişmelere de yardımcı 
oluyordu. 15 Kasırr, 1862'de Osmanlı Bankası tasan;ının 
gerçekleşmesi için bir sendika kuruldu. Fransız ve İngiliz 
bankacılığının en büyük isimleri bu sendikaya dahildir. 
Bunlar arasında sendikanın başkanlığına getirilen ts�.c 
Pereire'i, Credit Mobillier'nin İspanya te;:kilatı yöneticisi 
Emile Pereire'i, Fould ve Ort.'nı, Hottinguer ve Ort.'nı, 
Mallet Kardeşler ve Ort.'nı, Pillet • Will ve Ort.'nı A..J. 
Stem ve Ort.'nı diik·De Galliera'yı, Londra'da F. Darke":,,! 
vs. sayabiliriz. Bank-ı Osmnni-i Şahane '.:ldıyla bir devlet 
bankasının CDcvlet-i Aliyyc Eankası) kurulmasına izin 
veren padişahlık fermanı 4 Şubat 1-863 günü yayımlandı 
(305). 

Banka, ibrazında bedeli hamiline altın olarak öden
mek üzere kağıt para çıkarma imtiyazını, bu hak sırf on?. 
ait olmak üzere, elde ediyordu. Osmanlı hükümcti, 30 yıl 
olarak tespit edilen imtiyaz süresi boyu�c:ı, hiçbir kağıt 
para çıkarmamayı ve bu tür bir imtiyazdan yararlanacak 
herhangi bir bRşka bankayı kurmamayı tE1.hhüt ediyordu. 

Şirketin, serniayesi 67.:;oo.coo frank olarak tespit edil
mişti ve bu sermayeyi 500 franklık 135.000 hisse senedi 
temsil ediyordu. Bu hisse senetleri satışa çıkarıldı ve 80.000'i 
İngiliz bankerler grubu tarafından, 50.000'i ise Frans!Z 
bankerler grubu tarafından peşin teminatlc.ı satın alındı, 
5.000 adedi de Türkiye'ye ayrıldı. 

Banka lstanbul'da bir genel müdür, bir veya iki müdür 
ve üç üyeli bir yürütme kurulu tarafından yönetilecekti. 
birt onar kişilik iki yönetim kurulunun merkezleri Londra' 

(305) Prens Mlhall'in, Belgrad 6 Ekim 1862 Tarlhll İlilnı, Zlk·
reden TESTA, L. «Recuen deıı tralttıı ... >
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da ve Paris'te bulunacaktı. Bir de kararlan yürütmeklo gö
revli, dördü İngilizlerden dördü de Fransızlardan meyda
na gelme bir alt komite vardı (306). 

Asıl yetki Paris'teki ve Londra'daki iki yönetim kuru· 
lunun elindeydi. İmtiyaz akdinin 7. maddesi bunlara �gi
riştiği işlemlerde benkaya yol göstermek, bu işlemleri gô:ı':· 
lemek ve denetlemek konusu!1da tam YE:tki .. tanımnktnydı. 
Bu İstanbul'daki yürütme kurulunun elinden her türlü et
kinliği, şu veya bu biçimde ortaya. çıkabilecek olnn lrnr 
türlü baskı imklı.nını çekip nlmak demekU. Ilir Osmarıh 
anonim şirketi ve devlet bankası olan Bank-ı Osmani-l Şa
hane ile ilgili bütün meselelerde .!:OO kanır mercii, Avrupa' 
da bulunan, genel kurullard'l.n yetki alan ve mutlıtk bir 
bağımsızlığa sahip, İngiliz ve Fransız'lardan oluşmuş bı.ı 
iki kuruldu (307).

İmtiyaz akdinin 13. maddesine gör::ı İstnnbul'da, hü
kümetin mali alandaki bütün ir,leriyle yani hem Osmanlı
İmparatorluğu'nun dört bir vanından lıükümdarhk hazine
sine gelen gelirlerin muhasebesini yapmakla, hem de ma
liye nazırının emriyle hazineden yapılacak ödemeleri yeı ;. 
ne getirmekle bu banka yükümlüydü. Özellikle de dış borç
ların faiz ve itfa bedellerini ödemekle görevliydi. Niha
yet 15. madde bankayı •Ülke içinde olduğu kadar ülke dı· 
şında da Osmanlı hükümetlnin ma!i &centas!• haline getl· 
riyordu. Bu maddenin amaçladığını sandığımız özel i<Jlev, 
dış borçların çözüme ulaşması için bankaya verilen ara
cılık rolüdür (308). 

Böylece Osmanlı Bankası padişahlık maliyesini kendi 
eline geçiriyor ve dışarda, görünüşte büyük devletleri., iti.
ban zedelenmeksizin, Avrupa'nın Osmanlı ülkesinde y:ı
pacağı yatırımların teminA.tı olarA.k beliriyordu. Böyle· 
ce Osmanlı Ba.nkası, Avrupa diplomasisi için olduğu kadar 
Osmanlı bürokrasisi için de en uygun çözüm yolu olarak 
görünüyordu. 

(306) DU VELAY, «Essat sur l'hlstolre flnanclere ... > 

(307) DU VELAY. «Essat sur l'hlstolre flnanciere ... > 

(308) BILLIO'ITI A. «La Banqu� lmperlale ... >
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Bankanın ilk görevi, İmparatorluğun mali durum1.1nıı 
ve paranın istikrara kavuşturulma işini tamamlamllktı. 
Para işiyle ilgili olarak, kaimelerin tedavülden çekilmesin· 
don sonra geriye itibari değerleri gerçek değerlerinin an· 
cak % so'si olan beşlikler kalıyordu. Maliye alanında ise so· 
run olarak hep, hazinenin Galata bnnkı:ıı-lorino olnn borç
ları vardı. 1863 yılı Mart ayında bu borçlar, Suriyo'ye öde
necek tazminatlar ,dahil 250 milyon frankc\ ynklnsmıştı. 9u 

, «sicilli• dalgalı borcun en büyük l;ısmı hiikünwtin tılncak
lılara bıraktığı konsolide yılJık devlet gelirleriyle, ödcnıcfo
rin zamanında yapılmaması halinde devlet tarafından rıa 
raya çevrilecek senetlerle teminat altına alınmıştı. Alacak
lılar da bu senetleri Avrupa'da ilişkide bulundukları kurıı· 
luşlarn gönderiyorlardı ve bu sen�tJ.,r Tf ddye·ctPki n'.'lll
çelerin çok büyük bir kısmının tedavülünde kesin tC'minnt 
olarak işe yanyordu. Bu tür bir işlemin uzun vadcdP. hu 
konsolide geliri değer kaybına uğratmak gibi bir snkıncn· 
sı oluyordu. Durum böyle olunca % 6 faizli senetkr ck
ğerinin % S0'si üzerinden işldm görüyordu. Tahvil alı::ılRrı 
paralarını da bu yolla kendilnrine sağlanan faiz hnrldindcn 
çok daha yüksek bir kazançla yatınma sokmak imk•inın'.l 
sahip oluncn, bu değer düşmesi dış bir istikrazın yapılma
sında güç şartlar yaratıyordu. 

Bank-ı Osmani-1 Şahane, bu sorunlara en kolay çözüm 
yolunu başkanı, bankanın belli başlı kunıculanndan biri 
olan, Credlt Mobilier'nln ynrdımıyla 200 milyon frıınklı!c 
yeni bir, istikrazı kendi sağlamakta buldu. Bu istikrauı 
şartları 1862 lstikrazınınkilerden biraz ::�aha iyiydi. K�\r 
oranı bir önceki yıldaki % 10, 13 yerine % 9,64'tü. Bu istik
raz· dalgalı borçlann azaltılmasına ve beşliklerin tedavül
den kaldınlmasına tahsis edilmişti. istikraza teminat ola 
rak da çeşitli öşürler gösterilmişti. Ama istikrazın mikbrı 
ancak Galata bankerlerine cılan borçların ödenmesinıı Y"· 
tecek ve para reformunun gerçekleşmec;i işi bir sonraki 
lstikra7.a kalacaktı (309! . 

 

(309) BILLIOITI A. 1La Banque Imperiale ... •
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Aynı dönem içinde Franıız kapitalisilcrl, Süveyş ka
nalı imtiyaz sözleşmesinin iptali yoluyla iyi bir iş daha ;e
virmek fırsatını bulacaklardır. 

1856 yılında Mısır hldiviyle btı. konuda bir imtiya7.. sö .. · 
leşmesi ve kanal inşaatında çalıştırılacak işçilerle ilgili 1:T 

tüzük imzalanmıştı. İmtiyaz f:Özleşmesinin 10. maddrJ,;i 
-yaptığı balcım ve masraflar sayesinde sulanıp tanma -•.•1-
verişli kılınacak bütün toprakların intifa hakkını» (310l
kumpanyaya bırakmaktaydı ve tüzüğün ı. maddesi cıe ııs
lında angaryayı yeniden ihdas ediyordu: Mısır'ın metblı
devleti durumunda bulunan Osmanlı İmparatorluğu hidiv
İsme.il Paşa'nın siyasal hedefleriyle çatış,ırak, Fnınsa'yla
tngiltere arasındaki karşıtlığı do kullanıp, 1856 yılındaki
c!üzenlEmelere yedi yıl sonra karşı çıktı. 

-Şimdilik tasan gerekli teminatlardan hiçhirini 5Un·
mamaktadır. Hele ·iki öyle 0lay vardır J(;, tn<;tnn brri C'n 
ciddi şekilde dikkatimizi çekmektedir. Bu olaylar şunlar· 
dır: Devlet-i Ali Osmaniyemizde angaryanın Ilga edilmiş 
bulunmasına, hidivliğin son kınarname�i de aynı :·a<-uf;ı
koymuş olmasına rağmen, hazırlık çalışmaları sırf anga:· 
ya yoluyla yapılmaktadır. Mıı.:ır idaresi her ay yirmi hi•1 
kişiyi. kanalda çalışmaya gitmek üzere, işinden gücün1en, 
evinden parkından ayrılmaya zorlamaktadır. 

«Bu insanlar köylerine dönüş parasını kendi ceplerin• 
den ödemek zorunda bırakılmaktadır ve içlerinden birço· 
ğunun katedeceği mesafe non derece uzundur; tarımda, 
sanayide ve ticaret alanında çalışanların bu yolla işlert-:1· 
den alakonması bir yana, insan kaybı yirmi bin kişiyle de 
sınırlı değildir: Yirmi bin işçi çalışırken, kırbin kadarı da 
ya yollarda, ya da yol hazırlığı içindedir. Tiöyleco aHınış hin 
insan sürekli olarak işinden gücünden, evinden barkınd9.n 
edilmektedir. 

-Israrla sözünü ettiğimiz ikinci olays,t, tatlısu kannl·
larıyla birlikte, bunların çevresindeki bütün arazinin de 
Kumpanya'nın imtiyazına bırakılmış oJmasıdır. Sözleşme 

(310) DU VELAY, •Essai sur l'histotre financtfre ... >
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tr..sansına göre, kanalların vapılacağı her yerde Kumpan
ya, bu kanalların kıyısınd;ıki arazi üzerinde, tam mülkiyet 
irldiasında bulunmak hakkına sahiptir. Bu yolla Süvevş 
Tımsah ve Portsaid şehirleri gibi, bütün Suriye sınırlan da, 
tabiatı/la ister istemez, büyük çapta yabancılardan lnın·
lu, bir anonim şirketin eline geçecektir. Oysa bu ynban
cılardan herbiri kendi ülkelerinin mevzuatına ve resmi m<> .. 
kamlarına tabidir. Öyleyse memaliki Osm�niyenin önem
li mevkilerinden, hemen hemen Devlet-! Aliyyeden bağımsız 
koloniler kurmak l{umpanyanın elinde olacaktır ... (311 l 

Iltından da imtiyıı1. sözleşmesinin 10, 11 ve 12. mad
deleriyle halihazırdaki işçi sayısının tanınmadığı sonucu çı
kar. Fransa hükümeti bu durumu kabul eciı:ır ve bir nota 
verir. 

Bu notada önce : •Adı geçen arazinin iadesi sehebivh 
istenilecek tazminat. 30 milyon frank olarak tespit cdilrn:ş
tir ... (312) .. 

Fransa hükümetinin işçi �,ayısının 'lzall.ılmasıyta ilgili 
P,"örüşü de şudur: •20 Temmuz 1856'daki ni7amname özel
likle de bu nizamnamenin ı. maddesindeki hususlar bir 
akit mahiyetinde ve hükmündedir; taahhütlerini tam'amh
maktan kaçınan veya vazgeçen taraf, kendi iradesiyle ka
bul ettiği kanuna uyma.masın-:ian doğan zaran tazmin et
mek zorundadır. C...) Bu sebeplerden ötürü şuna kan,r 
vermiş bulunuyoruz ki_, C...l 20 Temmuz 1856 tarihli niz�ın
nar.ıenln ilgasının sebebiyet verdiği tazminat 38 milron 
frank olarak tesbit edilmiştir.. (313) 

Nihayet, o bölgeyi besleyen tatlı su kanallannı Kum
panyaya bırakan imtiyaz sözleşmesinin iptaline gelince, bıı 
konuda nota şu husustan içermekteydi: •tatlı su kanalları-

(311) Bkz. sayfa 131.
(312) Osmanlı İmparatoduğu Hariciye Nazırının, Faris ve

Londra'dakl Osmanlı BüyUkelçllerlne Gönderdiği 6 Nisan
1863 Tarihli Yazısı, Zikreden: TESTA, L. �Recuell des
traltes ..... 
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nın iadesi aşağıdaki sınırlar ,·e teminatlar saklı kalmak 
suretiyle yapılmıştır: 

«1 - Süveyş kanalı tamhmen bitene kadar bu tatlı
su kanalından sadece Kumpanya yararlanabilecektir. 

«2 - Mısır hükümeti k9.nahn beslenme şartlarını ıw
nen koruyacaktır. 

•4 - Süveyş kanalı için tıınıncın imLiyaz süresi olan
99 yıl boyunca Kumpanya. kanalı tam verimlilik içinde tut
makla yükümlü olacak, ama IJakım masraflarını Mısır hü
kümeti karşılayacaktır. Bunun için Mı,;ır hi.ikümetinin 
Kumpanyaya yıllık 300.000 frank tutarınd,ı bir ödenek bağ
laması gerekmektedir . 

• 5 - Kanalda su yüksekliği
Nil'de suyun yükselme mevsiminde 
Nil'de su yüksekliği ortalama düzeydeyken 

2,50 metre 
2,00 ınetre 

Nil'de su yüksekliği en düşiik r�üzeylnde,·kcn 1,00 metre 
olarak muhafaza edilecektir. 

«6 - Kumpanya kanala. ıfolan günlük su hacmin:n 
70 bin metrekübünü kullanabifocelı:tir. 

«10 - Mısır hükümetı bundan sonra. tamamlanar,ak 
işler için Kumpanyaya 10 milyon franklık bir meblağ ödo· 
yecektir. 

«11 - Mısır hükümeti, yokı.un bırakıldığı seyr-ü se
fer ha.klan ve diğer ek gelirforin karşılığı olarak Kumpan
yaya 6 milyon franklık bir meblağ ödeyecektir.. (314) 

Bütün hepsi 113.700.000 frank gibi hayli kabank bir 
meblağ ediyordu. Üstelik hunun 84 milyc,n franklık bir 
meblağı derhal ödenecekti ve bütün bunlara bir de Kum• 
panyaya. bırakılan yararlanma haklanndıırı sağlanacak 
imkı\nlan eklemek gerekirdi. Kumpanyanın istekleri konu
sunda bir fikir vermek için. işçilerle ilgili nizamnamenin 
iptal edilmesi karşı lığında talep edilen tavııinatla, inşaat· 
ta çalışan 20 bin işçinin yedi yıllık ücretlerinin ödenebile
ceğini söylememiz yeterlidir sanıyoruz. Böylece 1856 yı
lında ileri sürülen şartlan reddetmekten aciz kalan, dAha 

(314) Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... »
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sonra. da dış etkenlerin zorlamasıyla inıU1az sözleşmesi 
hükümlerini iptal etmeye itil,m .Mısır hükümeti, karşıhğt"I· 
da hiçbir çıkarı olmaksızın 1Jorçlandırılmış dtırumclrı ht•lı.ı
nuyor ve böylece gelecekteki yıkımı hazı.rlanmış oluyord•ı. 

Bank·ı Osmani-i Şahane'nin kurulması Osmanlı :ı1ali
yesine tam bir güven getirmtşti. Bankanın kuruldu:;u y,l 
sonunda, Osmanlı ntaliye nazın, 1863 · 1864 yıllarında uy
gulanmak üzere bir bütçe yaymlıyordu. B·ı bülçı;do t,?!l•·

ler bir yıl öncesine oranla 275 milyon kuruşluk bir m·tl"ia. 
göstererek ı .soo.000.000 kuruc;a varıyor ve böylece glcfoı·
leri haydi haydi aşıyordu {3i5). Bu bütçe, daha çok bir 
temenniler derlemesi gibi de olsa, iyimserliğin artması na 
yardımcı oluyor ve Osmanlı İmparatorluğu nihayet yabarı
cı sermaye için «tercihe şayan» bir ülke haline gcliyc,rdu. 
ı 863 yılında İzmir - Kasaba. crasına döşenecek demiryo
luyla ilgili bir başka imtiyaz tözleşmesi imzalandı. Bu söz
leşmeye göre 80 bin Osmanlı liralık sermaye üzerinden �o 

5 faiz teminatı veriliyordu f3t6). Ertesi yıl. Osmanlı Ran
kasının ağır rekabetiyle kar1ı karşıya kalan Galata ban· 
!terleri sonunda Osmanlı fmparı>"torluğu 

0

Şirket-i Umumi
yesi'ni kurarak kend!Jerini bankayla birleşme zonınd<ı. hh· 
settller. Şirketin sermayesi her biri 20 Irıgiliz liralık 100 
bin hisse senedi halinde 2 mily'Jıı İngiliz lirasıydı. Hisse se
netlerinin satışı çok başarılı ,0lmuştu ve aynı yılın sonun
da. şirket. Osmanlı hüküme;.ine 50 milyon franklık hor.; 
verecek hale gelmişti {317). 

Gene aynı yıl içinde, . Ottoman Finsr.cial As;;ocin.ti
on .. adlı ve 1 milyon İngiliz liralık sermayeli bir İngiliz şl: • 
keti kuruluyordu. Şirketin ::ı.macı sadece ticar!ydi ve Tür
kiye'deki pamuk tanmının ca!işmesiyle ilgili büyük umu� -
!ar besliyordu. Bunu Amertkn.n Ayrılık Savaşı'nın blr so
nucu olarak düşünebiliriz. Nitekim savaş sona erdik t:·:1
sonra bu şirketin sözü artık edf!mez olur. Bu da, 1881 'dtm

(315) Zikreden TESTA, L. «Recueil de5 trattes ... •
{316) MORAWITZ, C. «Les rtnances ... •
(317) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstolre flnancıere ... •
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vı:: Düyun-u Umumiye idaresinin kunılml\sından öncr.\i 
dönemde yabancı sermayenin, l[ter istikr:.ızlar aracılığıyla 
doğrudan doğruya, ister demiryollan teminatlarıyla dolay• 
1ı yoldan olsun, sömürdüğü tı>k şeyin Osmanlı Devlet Ifa· 
zinesi olduğunun bir delilidir. O güne kadar borç para. ,•p:•
mekte kendini naza çel�en kaı:italistler, elçiliklerin kapı· 
larına yığılmakta ve her elçilik kendi müşteri çevresini ön· 
plana aldırmak için yanşmı:ıktaydı. Borç verme talep!Dı·l 
bol keseden komisyonlar dağıtılarak zorla kabul ettirili
yordu. Bu istlkrazlardan tek yararlanan Osmfınlı D0vle1 i
nin alacaklıları ve bürokrasiydi. İmparatorluğun gelir kay
naklarına gelince, bunlann her yıl daha büyük bir k 1 sıııı 
eski borçlann ödenmesinde kullanılıyordu. 

İşte böyle bir hava içind,), c1.iplomnt.ih. kargaşalıklı:ı r ·:o
güçlükler, ister Avrupa'nın baliren durumları sömürmekte 
artık bir çıkan olmadığı, istr,ırc;e Osmanlı Samyının ayak 
direyecek gücü kalmadığı için olsun, daha kolay çöziimc 
ulaşır. Karadağ yeni bir smır düzenlemesi; Couzn ise lfl/59 
konvansiyonuna ek olarak, kendine seçim kanununu de· 
ğiştirme, bundan giderek de Tuna beyliklerinin idaresiylo 
ilgili kanunları metbu devletin hiçbir müdahalesine yer 
vermiyecek şekilde değişikliğe uğratma imkanını sağl.1.
yan yeni bir antlaşma elde fder (3181. 

1 - Mali Dolaplar

Maliyenin •istikrara. kavuşturulması»nda bir başkrı 
aşama da iç borçların birleştirilmesiydi. Çoktan beri tasar· 
la.nan bu hu�us aynı zamanda, bizzat kendi içinde de ve· 
rimli bir ticari işlemdi. 1865 yılı başında Bank-ı Osma
ni-i Şahane hükümete aşağıdaki ilkeler üzerinden bir söz
leşme öneriyordu: 

ı - Tedavüldeki mevcut :ıenetler belirlenen bir oran
da yentleriyle değiştirilecek, 

2 - Yeni senetlerin fai;>:leri şimdikilerden daha dü
şük olacak, 

(318) Zikreden TESTA, L. «Recuell des tmttes ... ,

182 



3 -- Bunların itfa bedeli clevlı>L hn7.inr:,ine he,· halü

karda bugün olduğundan daha az yükümlülük g1ctir2'.".r11:. 

4 -- Fa!z:!çr9eki ve itfa bedellerindeki bu düşmcı, ku

panların Avrupa'da -ve ticaret borsalarının çoğunda öden

mesiyle telafi edilecek 
İç borçların birleştirilme işlemi bu temeller üzerinde 

gerçekleştirilmek istenirken, ralcip bir SP.rmnye gr-uhu da 
krı.mlarına tabidir, Öyleyse, memalil<i o�nı"ln:r::"rı·,., önrn· 
li mevkilerinde, hemen hemen Dedct-i Aliyyeden bağımc;ız 
yi.ikı,clçisi Henry Bulwer'don dP-stek görüp, esham ve t-ıh
nan_ların Saray üzerindeki nüfuzlarmı kendisi lehine kııl · 

Inndınıbilen, cüretli bir banlrnr olan M. M::>rton. hem dav
ranışlarındaki incelik hem de değerini ispat eden deliller 
sayesinde, dünya malına. miilküne pek de ilgisiz knlm ı
makla ün yapan Fuat Paşa'r.ın biı- müttefiki haline gelme
yi becerir.• (319). 

Bu yeni sermaye grubunun meydana gelişi Osmanlı 
Devleti hazinesini11 sırtından çıkarıla11 Jt_ol�y karlaqn. A 'I!� 
rupa'nın her yerinde uyandırrlığı ilgi kadar, Osmanlı Dan. 
kasını kurarak altın yumurta yumurtlayan tavuğa el k�
ye.nlarla bu kuruluşun dışınja. kalmış olanlar arasındaki 
rekabeti de gösterir. Osmanlı Bankası'nın kuruluşu dışında 
kalan mali müesseselerin başlıcaları Le Credit General Ot
toman (Galata bankerlerine ait olup, gerçeh:tc yabancı ka
pitalistlerle çok yakın ilişkileri bulunan bir kuruluş). LonrJ -
ra'daki General Credlt and Finance Corpuration, Hollan
da.'da Banque de Credit ve Am5terdam'da.kl kısa vadeli 
kredi banka.lan, Paris'teki Societe Generale, Frankfurt' 
ta.ki Erlanger müessesesi, Viya�ıı:ı.'daki Credit - Anstalt mü
essesesi ve Cenevre'deki Banrıue de Credit'dir. 

Belli ki bütün bu sorma.ye dünyası Osmanlı Devletiy
le ilişkiye babalannın haynna, sırr Osmanlı maliyesini dü
zeltmek için girmemişlerdi. ':'!unun ardında yatan, mürr. • 
kün olan en iyi şartlarla bir istikrazı karardan geçirtebil 
mekti. 40 milyon İngiliz lirası tutanndaki bir istlkra7.la bu 
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mali grup tahvil muamelesini ;.izerine alacaktı. YC'ni i�l:!,. 
razırı faizi '1, 5, itfa bedeli % 1 olacak, y1llr1{ ödemeler l!.i 
taksitle. Paris, Londra, Amstcrdnm ve Frnnfurt'tn Osm:111-
lı Bankası tarafından tediye tdilecc>k, esham-, cedideni.n · 
100 liralık tahviline, genel yen! tahvillerin 121 liralığı ve 
esham-ı mümtazenin 100 lirahğına karşılık yeni tahvillerin 
143 liralığı verilecek; sergi tahvilleri başaba!ı der,i�t.i rik
cek, istikrazın ihraç fiyatt % 47.1., olacaktı. 3u ist.ikrazın 7 
milyon liralık miktan için hükümct serbest knlacn!<, ın!1• 
lann tahvillerini o nn değil i3tediği zaman çıkarmak hnlc
kınl\ sahip buhınncaktı. fstrrnbul. Londı-;:ı, Pnris, ı\rn<:t: r· 
dam ve Frankfurt'ta. satışa. �;ıkartılan tahvillerin karşılıt!, 
pE'k de az tutmayan masraflıu-ı çılrnnldıktan snııı-a ı,r,'•i;. 
mete verilecekti. Yapılan sözleşmeye taraf maJi gruplar 
lehine komlsyQn olarak hükm� bağlanan miktar 15 ınily:n 
franktan az değildt (320). 

18 Mart 1865 günü Osmanlı maliye nazın sadrl'l'Zama--:-
raporunu verlyord{ı: «Devlet·i Aiinenin, dahili borçLm 
karşılığı her biri kendi içind�. yalnız esas şartlan il.iba,··: 
le değil. mahiyet ve şekil 1lı1r&k da farkl:bklar gösteren 
üç çeşit tahvilı\t vardır. Bu durum, kamuya hiçbir yA.rarı 

·oımaksızın. devletin mali idaresinin çıu-klarmı i!-'kmr-z h'.ı·
le getirmekte ve üzücü gayrit:ıblilikler ynrntmakt.adır.

• L..l Bu sistemin getirdiği kötü sonnçlar herk,�si ,·,,.
hatsız etmektedir; ama maıtlesef hükümet-i şaha.ne, hu
dunımla.nn kendine telkin f ttlğl ıslahat tasa.nlannı tehir
zorunda. kalmıştı. Zira., dahili lıc.ı-çlı,nnın tevhidini ve, tc1h
dilini (birleştirme ve cleğişt irmc� ini) yapn :,ilmok için -hii ..

kümetin sırf kendi teşebbüsü kafi değildir; böyle bir ı,;lıı -
hatın gerektireceği ve hükümetln hareket sahasının dı
şında kalan bütün rnA,li işlemleri yüklenebilecek olan SP.r
mayedarlann da işbirliği gerekmekteydi.

«Bu durumda, şahsiyetleri v9 ünleri k::ı.far maliye dün
yasında işgal ettikleri yültsek mrvkilerle do şayanı tavsiye
olan yabancı sermayedarlar, Zet-ı şahanenize, hükümet-i

(320) MORAWITZ. C. «Les Finances ... l ve YENİAY. İ. H. «Ye•
ni Osmanlı Borçları Tarlhh, İstanbul 1964. 
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şahanenin dileklerine katiyetle cevap veren tekliflerde btı
lunmuşlardı. ( .. .> Prensip olarak bu tekliflere hüsnüİ,'lb•ıl 
gösteren zat-ı şahaneleriniz, umumi börçlı:mn t.aln-ilirle_ !l
gili meselelerin incelenmesi; bu önemli ıslahatı g,�rc;c-kJ0.;
tinneyi hedef alan kanunların hazırlarıması ve bu tasarı
nın ilk teklifçiler! olan sermayedarlann hükümet-i şaha
neye sunduklan işbirliği şartlan hakkında bir karara var· 
rnağa mahal bulunup bulunmadığı hususunda. görüş be· 
yan ·edilmesi görevini özel bir J.;omisyonn t;:ıvdt buyıınnu1-
lardı. 

•Böylece, benim başkanlıcım altında teşkil olunnn ı,,,.
misyon. görevini yerine getirerek ( ... l üç kanun t.ac;ar:•;t 
ha1:ırlı=ımıştır. 

«Bu üç kanun tasansının, ilk( duyun-u umumiye �,,r. 
teri l{ebirinin ihdasıylıı ilgilidir. 

«İkinci kanun tasnnsı, Devlet-i Osm,ıniyye'nin 40 ,ıil

}'On mecidiye nlt.ını tutarındaki umumi borçlarının ddtmi 
kebire işlenmesine amirdir. 

«Uçüncü kamın tasarısı Devlet.-i Aliyy,min umum·ı dıt· 
hili, borçlarının tebdiline tahsis edilmiştir. 

nGörcvinin bu ilk kısmını yerine ·getiren komisyon. lwr

üç kanun tasansını, hem bizatihi kendileri hem de hüklı·

met-i şahaneye dahili l)orçlannın tevhidini gerçekleş�ir0· 
bilmesi için işbirliği teklifinde bulunmuş nlan M. Laing'ın 
ve General Credit and Fimınce Company of London'un 
temsilcileri olarak, Sir Henry Drumod '\ıVolff ve M. Loı.•h 
Merton'a. iletmiştir. Komisyon kendilerinden, bu knnun ta

sarılarının yapmış oldukları tekliflerle ve tebdil işle�iJ,'I" 
ilgili olarak Hükümet-i Şahaneye a�,kladıkları görüşlerle 
uygunluk içinde olup olmadı.ğını sormuşttn-. 

«Bu zatlardan gelen cev.ırın müsbP.t olı�ıası ümrinc 
komisyon, kendileriyle işbirliği yaparak, M. Laing, Wolff 
ve Merton'un, yukarıda anılan sıfatlanyhı, tebdilin mtıli i$· 
lemlerini yüklenmek üzere ileri sürdükleri şartları kapsa
yan sözleşme tasarısını derhal kaleme alma işine giriş
miştir.» (321 l 

(321) Zikreden TESTA, L: cRecueıı des traltl!s ... ,
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Bundan üç yıl sonra, «tahvilleri değiştirme gonışme
leri sırasında çıkması muhtemel güçlükleri gidermek ama
cıyla• (322) sözleşmeyle ilgili görüşmelere lwtılanl:lra ve

rilen yüklü meblağların nereye kullanıldığır.ın hesabı ken
dilerinden istenince, mesele Londrr.'da açılan ve büyük yan
kılar yapan bir davı\nın konusu oldu. On gün sonra, yani 
29 Martta da Düyun-u Umumiye Deftar-ı Kebiri'nin ihdMıy
la ilgili kanun çıkarıldı. Kanunun 4. maddesinde şunlar be
lirtiliyordu: 

«Esham-ı Umumiyenin birinci mnddellc beyun kılındığı 
üzre senevi yüzde beş hesab!ylı_ı muayyen elan foi7.I b<.'h
resine (faiz paylarına) altı aydan altı aya Temmuz v� kft
nunusı\ni ibtidalannda Devbt-i Aliye Bnn!uısı mnı if:ıt\yb 
gerek Dersaadet'e ve Memrı.lil� -i Osmaniye' n in tayin oluna· 
cak başlıca şehirlerinde ve gerek Londra v� Parls ve Ams
terdam ve Frankfurt'da ifa C'lunacaktır. İşbu faiz Mcma
lik·i Devlet-i Aliye'de yalnız m<:cidiye altını ve Londra'da 
lira sterlin ve Pı:\ris ve Amsleı'dam ve Fn�.nkfurt'da dahi 
frank olarak verilecektir. Bu cihetle faize muhassas olan 
(ayrılan) meballğ hazine·i � �,ıııeden (ulu hazineden l Dev
let-i Aliye Bankasına bitteslim esham-ı umumiye idar�si 
tarafından verilecek eva.mir (emirleri) üzerine oradan iti\ 
veyahut iktiza eden m?.hall�,:-e lıera edilecektir fgönderile
cı:'ktirl. Esham-ı umumiyenln fa.izleri balı\da. (yukanda! 
mukarrer taksitlerin duhulünde k�r.ıilerı ifa olunııı,ııllmck 
için mebaliğ·i muayyene vakıt ve zamanında. mahallerine 
teslim olunacaktır.� (323). 

Böylece kuruluşunda. gösterilen mahiyet dolayısıyla 
Osmanlı Bankası da. işin içine karışıyordu. Ama bu uygu
lama bankaya yakın çevrelerde büyük bir ilgi görmeyl'cek 
ve Fransız hükümeti bu istikraza· ayrılan teminatın yct:..:ı·
siz olduğunu bahane ederek bununla ilgili tôhvihitı P:ıris 
ticaret borsasının senet fiyat cetvellerine almayı reddode 
cekti. 

(322) DU VELAY. «Essaı sur l'hletolre flnancl�re ... "
(323) nnstur, Cilt il, İstanbul 1289 < 1873)
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Bütün dikkatini iç borçlannı yabancı bir istikraza çe
virmeye toplamış olan Osma.nlı Hükümeti birdenbire dev
let hazinesinin boşaldığını ve 1866 yılı birinci dönem faiz 
kuponlannı ödemek üzere Bank-ı Osmani-i Şaha.ne'den 
avans olarak hiçbir meblağ sa.ğla.namadığmı farketti. İç 
avans olarak hiçbir meblağ sağlanamadığınt farkettf. İç 
borçların CBirinci Tertip Umumi borçlar) ödenmesi işinden 
sonra banlrnnın gönülsüz davranıyor olması muhtemeldir 
Osmanh Hükümeti yeni bir horc; için gene Galata ticaret 
piyasasına başvurdu ve Osmanlı Bankasıyln. il!şkide hulu· 
nan en tanınmış bankerlerden meydnna g13len La Soci6t6 
Generale de l'Emplre Ottoman'ı zorladı. Am� bu şirketin 
elinde bulunan sermayeye onırila. verebileceği 1,orç miktarı 
Bab·ı Ali'nin talebini karşılamaya. yeterli değildi. O :,.rımart 
hiikümet, şirketin sermayesl"li 2 milyon sterlimfon 4 mil
yon sterlinge çıkmasına izin verdi. Bu lşlemdf'n sonnı. şir
ketle, 500 bin İngiliz lirası üzerinden bir borç sözle�mesl 
imzalandı. ı 1 Aralık tarihli eözleşmenin ·;artları şunlardı: 
% 6 faiz, 21 yıllık ödeme :;üresi içinde % 2.44' lük bir itfa 
bedeli. 500 franklık her tahvil için ihraç fiyatı 330 fnnktı 

Böylece tahvillerin yıllık gerc;,ek geliri % 10,·18 e v�.rMış 
oluyordu. Hükümct temin•,.t c-ıarak Ergani Mnden'deki 
bakır madeni filizlerinden · çıka.nlıp Tokat'd'l depolanan 
ham bakır ve Anadolu'da.n alman ağnam resmini (koyun 
resmi> gösteriyordu C324l. 

Bu borçlanm.a, Osmanlı Devletinin eski borçlarını öde
yebilmek için yenilerine başvurduğu «acil istikrazlar. ça
ğını başlatır. Ertesi yıl, birçok siyasal olayla birlikte dev
let bu eğilimi daha da arttıracaktır. 

1866 yılı, Avusturya - Prusya savaşıyla. b!rlikte Avru
pa'daki denge siyasetinin resmen sonu demek olur. Dımge
nin bozulmasının ardından Osmanlı İmpanıtorluğu için de 
olaylar birbirini kovalamaya başlar. 23 Şubat günü Prens 
Couza voyvodalık görevinden ayrılmak zorunda bırakılır 
ve Tuna beylikleri işi yeniden alevlenir. İki beyliğin yeni· 

(324) DU VELAY «Essaı sur l'hlstolre flnancıere ... ıı.
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den birleşmesi bir yana, Eflak - Boğdan ortak meclisi 1859 
konvansiyonunu ihlal edip, eski niyetlerine uygun olarak. 
yabancı bir prensi voyvoda olarak seçer. Osmanlı İmpara
torluğu buna karşı çıkar ve «bf'yliklerin başında yabancı 
bir prensi kabul edemiyeceğini, çünkü ülke kamuoyunda 
bunun, bu beyliklerin bağımsızlığını ilan etmesiyle aynı 
anlama geleceğini» (325) açıklar. Paris'te bir konferans 
toplanır ve Fransa Tuna beyliklerinin başına bir yabancı 
prens getirilmesinden yana çıkar; diğer devletler ise kon
ferans çerçevesi içinde eski taahhütlerin meşruiyetini sa
vunmayı. ama Osmanlı Devletine silfıhlı müdahaleyi yR
saklıyarak Romenleri o an için istediklerini y�pmakta. ser
best bırakmayı tercih ederler. Böylece konferans 6 Mayıs 
günü voyvodnnın yabancılardan seçilemlyecetini bildirir. 
Bu arada Romen meclisi ist.ih etmiş ve yeni bir mPclis 
Hohenzollern - Sigmaringen hanedanından Prens Şarl'ı R-'J
manya beylikleri voyvodalığınl\ seçmiştir. 17 Mayıs günü 
konferans, bu seçimin geçerli sayılamıyacağını açıklarken 
Prens Şarl da Bükreş'e geliyor ve törenle işbaşına geçi· 
riliyordu. Büyük devletler bütün bunlara masa başında 
karşı çıkmakla yetindiler ve 30 Haziranda Romen- kurucu 
meclisi illtn edildi. Bab-ı Ali bu dunımu tanımak için 19 
Ekime kadar bekliyecektir. Zaten bu arada yeni bir sarım 
bütün dikkatleri üzerine çekecektir: Girit ayaklnnması 
(326). 

Sırbistan ve Karadağ gibi Yunanistan da. ml11i un<:u

run en büyük çoğunluk halinde bulunduğu ÇFkirdck için
de bağımsızlığını kazandıktan sonra kendine bir yayılma 
siya.seti hazırladı. Büyük bir Rum - Ortodoks çoğunluğunu 
barındıran Girit bu siyasetin ilk aşamasını teşkil ediy0rdu 
Görünüşte hareket «Girit'teki Hıristiyan ahalinin 26 Mayıs 
1866'da 3 büyük devletin Kanôiye'deki konsoloslarına vaki 
müracaatı• (327) üzerine, Bab-ı Ali'ye verilen ve vergiler-

' 

(325) 19 Mart 1866. Zikreden TESTA, L. «Recuell des traltes ... "t 

(326) Zikreden TESTA, L. «Recuell des tralt�s ... -.
(327) Zikreden TESTA, L. •Recueıt des traltfa .. )
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de indirim talep eden bir lütüf talebi dilekçesiyle başladı. 
Bab·ı Ali bu talebi rcddecbcelc, bu defa hare-ketin c-lE-l:-aşı
lan artık bir dilekçeyle değil, bir beyannameyle büyük 
devletlere baş vuracaklar ve 1866 yazındn. ayaklanma bı.:ı,�
lıyacaktır. 

Osmanlı Hükümeti bir vergi indirimi tıı.lebfyle karşı 
karşıya bulunurken, iç borçların 13 Temmuz vııdesi de yak
laşmaktaydı ve hiçbir ödeme imkı\nı gözükmüyordu. A vus
turyıı, snvnşı her türlü isWcrnz imkanını ortadan kaldın· 
yor, Bank-ı Osmani-i Şahane •ltJ pek gönülsüz davranıyor
du. Bab-ı Ali 1 Temmuz günü son bir gayn1t, p.öst.ere'.:Gkt.ir. 
«Hükümet-i Şahane, geçen yıl Hazine'nin beklenmedik ve 
olağanüstü ihtiyaçlannı karşılamak Qzere girdiği taahhüt
leri yerine getirmek ve bundan ötürü, bugünkü ·lonıın 
içinde, şartlan itibariyle bir de büyük masraflara malola
cak tedbirlere başvum1a zaruretinden kaçınmak amRcıyla ı 
sözkonusu taahhütlerini karşılamak üzere, umumi borçlara
tahsis edilmiş olan 3 milyon tahvilatın dcrhnl satı,şa çı
kanlmasını emretmiştir.» (328)

Ama tasarruf sahiplerinin paralı:ırını, daha eskilerinin 
ödenip ödenmiyeceği belli değilken, bu yeni tahvillere ya
tırarak tehlikeye sokmaları için hem vakit çok kısa hem 
de çevrilen oyun fazlaca ııyan beyandı. Birkaç, gün c;on-

. ra ise Osmanlı Devlet Hazinesi ilk defa olarak sırtına binen 
yüklerin ağırlığı altında iki büklüm oluyordu: «Fakat beya
na hacet olmadığı vechile A vrupa'nın muamelet-ı haliy?.-i 
maliyesi yekdiğere merbut olduğundan bir yerde birş'3y zu
hur ettiği gibi anın her yerin sermayesine te�iri olduğu ci
hetle ahval-i hazine hariçinden akça t.edarik tedbirini külli
yen tas'ib etmiş (zorlaştırmış), yani bazı malıııı fedakı\rhk 
ihtiyarı ile salifüzzikr (anılan) Psham·ı umumiye faizlerini 
gününde ifa için muayyen olan varidat gelinceye kadar 

(328) Düyunu Umumlye·ye Tahsis Edilen İkinci Tertip Tah
vllııta Alt Olup Padişah Tarafından 1 Temmuz 1866 Gü
nü onaylanan Kanun Zikreden TESTA, L. '<>Reeueil dM
traıt�s ... �
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muvakkaten bir istikraza müracaat olunmaıc lazım gcl�e 
bulunamıyacağı ve bulunduğu takdirde dahi fevka.lgaye 
(son derecede) a.ğır ve pahalı olacağı tahakkuk eylemi� 
(anlaşılmış) olduğundan. varidat-ı mahsusanın vürudı 
(gelmesi) ile faizlerin andan tesviyesine (ödenmesine) 
meydan olmak üzere temmuz-u nıminln birinde tediyesi 
lazım gelen esham-ı umumiye kuponlarının gelecek şehr i 
teşrini evveH ruminin <Rumi yılın Ekim ayının>. il:>tidn
sında ifa olunmasına karar ,·erilmiştir. Temmuzun ! 'inden 
teşrini evvelin l'ine değin güzerıin edecek (geçecek) müd
det için kupon sahiplerine senevi yüzde aıtı hesabıyh faiz 
ita kıhnacakt.ır.» (329) 

Bu da itibari değeri 500 frank olan, T. tertip umumi 
borçlara ait istikrazı <Esha.m-ı umumiye istikrazı) tahvil· 
lerinin 28 franka ve ondan önceki son iki istikrazın. yani 
1882 ve 1863 istlkrazlannın tahvi11erinin de 205 franlm düş .. 
mesine yetti. Üstelik bu felaketler tek başına. gelmiyordu; 
Girit'teki ayaklanma hareketi sesini duyu11Jyor; Yunanis
tan, Rusya'nın da takdisi ile n}'-r,klanmacıhıra. açıkt.nn açı
ğa yardımda bulunuyor; Romenler Osmanlı Devletinin ken
di ülkeleri üzerindeki hülcümranlığını alaya alıyor: Sırbi�
tan Osmanlı idaresinin son kalıntılarını yok etmeye hazır
lanıyor: Karadağ'a gelince sınırlarını genişletmek üzere 
daima yeni hak lddialannda bı:Junuyordtı. Ama o günler
de Avnıpa'nın çıka.rlan, Osmanlı Devletinin y)kılmasından 
çok, arzulamr bir yapıya :;ahip olmasındaydı. Rusya'nın 
bu hareketleri teşvik edici tutumu bir yana bırakılırsa 
diğer büyük devletler daha esnek ve ortahtı daha fazla 
yatıştırıcı çözümleri benimsetme yolunu tercih ediyorlardı. 
Ama Osmanlı İmparatorluğu sürekli savunma durumunda. 
olduğundan ortalığı yatıştırmakta kullanılan bu tedbirler 
sadece hasımlarının isteklerini tatmin edecek nitelikteydi. 
Britanya İmparatorluğu Dışişleri Bakanı Lord Stanlev bu 
durumu şöylece değerlendiriyordu: «Osmanlı İmparatorlu-

(329) Bab-ı Ali Tarafından !1 Temmuz 1866 Gi\nü Ya:nnlan-ın
İl�n. Ruzname-! Cerld.:ı-i Havadis, İstanbul, 28 safer 1283.
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ğunun bugünkü durumuna bir göz attığımızda, padişahın 
imparatorluk sınırlan içindeki Hıristiyan ahaliye kendisi
ne kaçınılmaz gibi göriinen, alabildiğince sağlam, geniş 
imtiyazlar tanımak zorunda olduğunu anl!l.rız. <...J Öyley
se Tuna beyliklerinin ve Sırbistan'ın Türkiye'nin uyrukla
rından çok müttefikleri haline gelmeleri ve bunların özerk
liğinin mümkün olduğu karlar genişletilmesi lazımdır." 
(330) 

Öte yandan Avusturyalılar, Sadova yenilgisirıin erte
sinde gözlerini Doğuya dikeceklerdir: 0Efbk Boğdanlıla
nn elde ettiği imtiyazlann yankılar uyanJırması ve prens 
Mihail'i. Sırbistan'ın yararlandığı özerkliği güçlendirece"k 
bazı taleplerde bulunmaya itmesi hiç de qaşırtıcı değildir. 
Sırplarla iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmekte, tRlepleri· 
nin, Bab-ı Ali'nin haklarıyla çelişkiye düşmemek şartıyla 
karşılanmasına itiraz etmememizi gerektirecek kadar çı
karımız vardır. Ayrıca, Belgrat'da, Sırplann durumuna. ya
kınlık göstermeye hazır tek nükümet olaraıc Rus hüküme· 
tinin tanınmasını da. istemiyoruz.» (331 l 

Dolayısıyla askıda kalan sc.runla.ra bu ilkelere göre 
bir çözüm yolu aranacaktı 19 Ekimde Prens Şarl'ın Ro
manya voyvodalığı resmen tanındı; 26 J:: 1dm1f" fc:t�,nlml'd� 
Karndağ'Ja ilgili bir protokol irr,zalandı ve nihRyet Osmrrnlı 
Devleti hayli bir tereddütten sonra. 10 Nisan 1867 de Belg
rad kalesini boşalttı. Bab-ı Alı geçmişteki !')Anlı güPkrini 
bu son nişanesini de elinden çıkanrken sa.dece kal<:>nin 
burçlannda bundan böyle dı.? Türk bayrağının delgnlanm"· 
sını şart koşmuştu, bu onun için son bir teselli olacaktı 
(332l'. 

Osmanlı Hükümeti buna karşılık Girit meselesinch 
çok daha fazla ayak direyecekti. Ada nüfusunun aşağı yu
karı 1/3'üne varan, hatın sayılır oranda bir Müslüman 

(330) Zikreden TESTA, L. �Recuell des tralMs ... ,
(331 > Baron de Beust'un Avusturya 'nın Faris BUytıkelçlsl Me� -

ternlch'e, Viyana 10 Kasım 1866 Tarihli Yazısı. Zikreden 
TESTA, L. 4=Recueıı des tralt�s ... , 

(3321 Zikreden TESTA, L. «Recueıı des trait�s ... ı> 
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ahalinin bulunması, özellikle başkentte ağırlığını duyur
maya başlayan Türk kamuoyunun tC'pkisı ,·c biı· de b·11ı 1 ı 
devletlerin kararsızlığı bu konuda etkili olacaktır. Bütün 
ondokuzuncu yüzyıl boyunca yaşar.an deney, Balkanlar'da 
Ruslar'ın siyasal baskılan sayesinde bağ•msızlığına kavtı
şan Ortodoks halkların her zaman velinimetlerine bağlı 
kalmadıklarını, batının ekoncmik gücünün etkisi altın!! 
girmek eğiliminde olduklaı,nı göstermişti. Böy_lece Yuna· 
nistan'ın bağımsızlığından hemen sonra IJu ülkede de Rus, 
İngiliz ve Fransız taraftan siyasal kuruluşlar ortaya çıktı. 
İlkini büyük arazi sahipleri, ikincisini tutucu burjuvazi. 
üçüncüsünü ise liberal burjuvazi oluşturuyordu. Dış politi· 
kadaki dalgalanmalara ve yabancı etl<iloı-e göre memleke
tin kaderi bu üç güçten birinin elinde kalıyordu. Toprak 
talebi söz konusu olunca Rus taraflısı parti üstün geliyor 
ve arkasında destekci olarak bizzat kutsal Rusya'rı bulu
yordu. Böylece Girit meselesinin gerisinde Yunanistan yer 
alınca. nüfuzunu arttırma yolundE< eline iyi bir fm;at geçir
miş olan Rusya, sözle her türlü teşvikte bulunmaktan sa· 
kınmıyordu. Prens Gorçakov ,f>ğer büyük devletler, ancak 
günlük zaruretlere cevap veren bugünün zorluklarını ya
rının sırtına yüklemekten haşka bir işe yaramıyan qeçicl 
çarelerle yetinme yolunu terketmek niyetinde iseler, Girit' 
in Yunan krallığına ilhakından başka mümkün bir çıkış 
yolu göremiyoruz.. (3331 diyordu. Rusya'nın rtf-steğlyle Yu
nanistan'ın giriştiği bu müdahale Türklerle Yunanlılann 
karşı karşıya gelmesine yolaçabillr, ardından da Rusya'nın 
yeniden Balkanlara inmesi fırsatını doğurabilirdi. Bu da 
özelikle batılı büyük devletler için arzu edilir bir durum de· 
ğlldi. Batılı devletlerin. Giritli dullar ve öksüzler adına ko· 
panlan yürek paralayıcı çığlıklara. rağmen, takındıklan ih
tiyatlı tavır işte bu görüş fa!·kından ileri geliyordu 

Ama Girit meselesinin diplomatik güç1üklcrı fclakntli 
bir mahiyet taşımasa bile, bu yeni gider kaynağının yol 

(333) Prens Gorçakof'un Baron De Budberg'e, Saint-Peters
burg 21 Kasım 1866 Ta.rlhlt Yazısı. Zikreden TESTA. J,.
«Recueıı des trait�s ... .,
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açtığı masraflar hiç de ihmal edilecek cinsten değildi. Do 
!ayısıyla yakın bir gelecekte ne Osmanlı mg,Jiyesinin düzel·
mesi ne de Türkiye'ye ait senetlere güven duyulması
mümkün gözükmüyordu. Bu güveni yeniden kazanmak
için Sarayın bir adım daha atmaktan başka çaresi yoktu.
6 Eylül 1866 tarihli bir irade·i şahane, çeşıtli istikrazlann
karşılığı olarak ayrılan bütün gelirlerin yayınlanmasını
emrediyor, bundan böyle, tahsÜat durumunu her ay ya• ,
ymlayacak ve çeşitli hizmetleri yerine getirmekte t�k buşı
na yükümlü bulunacak olan P.ank-ı Osmani-i Şnhnne'rc
ödemeler için zaman zaman emir ve hav:ıie verme yetkisi
nin tanındığını ilAn ediyordu (334)

1866 yılı sonunda hükümet bütçesinin itiraf edilen açığı 
hemen hemen 40 milyon franga cı.760.000 Osmanlı lirası) 
erişiyordu. İç borçların dış istikraza çevrılişinden ftebdi
lindenl sonra yapılan yeni dalgalı borçların tutan 4.500.000 
Osmanl! !!r���g. vtiimi9, !!t�tüit'ıi memur maaşlannın 
yansını nakit yansını ise % 10 faizli esham ile ödemek zo
runda kalmıştır (335). Bu açmaz Mısır . hidivinin ailevi 
problemleri sayesinde kısmen çözülebildi. Kardeşleriyle ara• 
sı açık olan hidiv, hidivlik makamı üzerindeki ailevi ve
raset hakkını, babadan oğula geçen doğrudan doğruya 
veraset hakkına dönüştürmek istiyordu. Bab·ı Ali Mısır'ın 
ödediği yıllık verginin iki misline çıkarılması şartıyla buna 
razı oldu. Böylece Mısır vergisi yılda 300.•J00 Osmanlı lira
sından 750.000 Osmanlı lirasına çıkarıldı. ,Hidivlik bünye
sindeki aile kavgası Osmanlı 1'azinesinin işine yaradıysa 
da, zaten daha önce kanal meselesiyle durumu kötüleşen 
Mısır'ın biraz daha borca göm0lmesine yardımcı oldu. 

Osmanlı maliyesinin rahat bir nefes alabilmesi ancak 
Paris'te Societe Generale de France ile anlaşmaya varılan 
55 milyon franklık büyük bir istikraz sayesinde olacaktır. 
% 9 faizli bu i�tikraza aslında. bir de mahallinde sağlanan 

(334) DU VELAY, «Essaı sur J'hlstoire flnancl�re .. . >
(335) DU VELAY, «Essal sur l'hlstolre flnancl�re ... ,
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ve faizleri hazan % ıs·e kadar varan diğer çeşitli borç
lan da eklemek gerekir (336). 

i ...:_ Mali İstilanın Tamamlanması 

1867 yılı hem Vilayetler Kanununun, yabancılara gay
rimenkul mülkiyet hakkını t!ı.nıyan kanunun çıktığı, hcrn 
de Sultan Abdülaziz'in Avrupu. gezisini yaptığı yıldır. Bu 
gezi bir Osmanlı hükümdarının yabancı ;ilkelere yaptığı 
ilk ve son gezi olacaktır. Bütün bunlar Avnıpa. kamuoyuy
la arayı düzeltmenin.- yenide'1 yakınlaşmanın belirtil'3rid ir. 
Eylül ayında Ali Paşa, bir önceki yıldan beri ayaklanma 
halinde olan Girit'e yeniden çekidüzen vermek amacıyla 
bizzat adaya gider. 10 Ocak 1866'da eyaletlerin idaresiyle. 
ilgili köklü bir_ nizamname çıkr.rılır. 

Parls Antlaşması'nda Glrıt'le ilgili üze) bir bölüm bu
--�--,:;hf-!'",mm!ffi8.fil_keflLdevletleri bir müdahale bahanesinden yok-
.;: . sun kılmaktaydı ve-ayaklanmiı�ha.rekeHni boyuna de8tek- __ 

leyen Yunanistan'ın faaliyeti ç&tışmayı yeniden canhı.ndır
me.ya yardımcı olmasaydı, ıne5Eale kapanıp gitmeye yüz 
tutmuştu. 

1868 yılı Aralık ayında Yunanistan, soyu Giritli olan
lardan bir birlik teşkil ederek adaya gönderir. Bab-ı Ali 
buna. bir ültimatomla karşı çıkar ve aym ayın 16'sında 
Yunanistan'la Osmanlı Devleti arasında diplomatik ilişki
ler kesilir. Bunun ilk sonucu, tstanbul'da cturan Yunan 
uyruklulara, şehri terketmcleri için ıs gün mühlet veril
mesi olur. Bu tehdit karşısında bu Yunan uynıklular, İn· 
giltere'nin İstanbul'daki büyükelçisi M. Elliot'a durumları
nı bildiren bir dilekçe gönderirler. «Ekselansları İstanbul' 
da olduğu kadar Osmanlı fmparatorluğu'nun diğer yerle· 
rinde de· iş tutan Yunanhlar.:ı ait ticaret evlerinin sayısının 
ne kadar ke.bank olduğunu huhalde bilmez değildirler; 
aynı Rumların ellerinde bulunan işlerin çokluğu ve önemi 
dolayısıyla, bu Ülkenin ticari konumunda. % Avrupa'yl!ı: 

(336) DU VELAY, •Essai sur l'hlStoiı-e financi�re ... �
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olan ilişkilerinde. çok büyük bir etkiye sahip oldu klan da 
kendilerinin malumudur. 

«Sayın ekselansları, bunlar gibi, bütün dünyada Tür
kiye'yle ticaret yapmakta en çok çıkan bulunan ülkenin 
büyük Britanya İmparatorluğu olduğunu, bu ticaretin ise 
büyük çapta. Yunan uyrukluların elinde l:ıulunduğunu, öy
le ki, Türkiye'yle Büyük Britanya İmparatorluğu arasında 
ticaret yapan Yunan uyrukluhrın ticari işlemlerle banka 
işlemlerinden doğan dalgalı borçlannın 4 milyon İngiliz 
lirasından daha az tutmadığını oa bilmez değillerdir. 

« Yunan uyruklulann sıntr dışı edilmeleriyle ilgili ola
rak Ba-ı Ali t�rafından birlrn.ç zaman önr;3 alınan karar 
eğer bu ayın 30'una · kadar yürDtmeye sokulursa yalnız bu 
ülkenin ticari hayatına değil· Büyük Britanya İmparatorlu
ğunun ticari ve sınai çıkarlarına da ölçülemlyecek kndnr 
büyük zararlar getirecektir.• (337) 

Bu sınır dışı etme tehdidinin gerçekleşmediğini, Paris' 
te toplanan bir konferansın 20 Ocak 1869 günü yayınla
nan bir tüzükle Türk - Rum ayırımını ortadan kaldırdığı-

' nı, dolayısıyla Girit meselesinin ilk safhasını sonucu bağ
ladığını aynca eklemek gereksizdir sanıyoruz. Bu buhran 
tam Kırım savaşının ertesinde başlayan ve Şark meseh5i
nin çeşitli kılıklara bürünmesi şeklinde devam eden bir 
dizinin sonuncu halkası olac;:ı,;dı. Bundan sonraki yıllarda 
Avrupayı. Fransa . Prusya savaşı ve Almanya'nın yeni bir 
güç olarak ortaya çıkışı meşg:ıl edecek, ancak ondan sonr:ı 
bu altüst oluşlann getirdiği sonuçlar Balkanlar'da da var
lığını duyurup Şark meselesini yeniden alevlendirecektir. 
Böylece 1869'dan 1875 yılına kadar Osmanh · imparatorlu
ğu sadece mali meseleleriyle baş başa kalır. Avrupa diplo
masisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kapılarını kendi yurt
taşlannın sermayelerine açtırdıktan sonra, işlerin bundan 
sonrasıyla uğraşmayı bu yurttaşlann kendikrine bırakır 

(337) İstanbul'dakl Rum Tüccarların, İngiltere Büyükelçlsl
M. Elllot·a 26 Ara�ık 1868 Tarihli Dilekçesi. Zikreden
TESTA, L. •Recuell des traltes ... >
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ve Avrupalı kapitalistler bütün güvenliğini, tam bir ıönül 
ferahlığıyla, «hasta adam,ın yaşama. direncine bağlarlar. 
Times «Türkler• diye yazar, 4kendilerine has bir inatla yıl
madan vergi toplama çarele!'ini bulmakta, düzeni, ayakta 
tutmakta, eski borçlarını ödemek üzere yeni kaynaklar· 
dan para sağlamaktadır: «Hasta adam•ın sağlık duru
mundan endişe duyanlara bundan böyle verilecek cevap 
«hiç te kötüye gitmemektedir» olacaktır.» (338) Avrupa 
kapitalizminin bu en doruktaki yayın organı Avrupa'nın 
Osmanlı İmparatorluğu karşı:1ındaki tavrını inf.anı h':1.yran 
bırakacak bir berraklıkla özetlemektedir, Türkiye parayı 
nerden ve nasıl bulursa. bulsun pek önemi yok, ödem.f'yo 
devam edecek; takati kesilip vadesi gelmiş bir borcu öde· 
yemez duruma düşünce de, uygar dünya ndma Türklerin 
kötü davranışları ve barb9.rhktan karşısında yaygara ko
panp gözyaşı dökmek hakkı Avrupa'nın olacak ... Üstelik 
tasarruf sahiplerini korkutm::ımak için d�. hasta adamın 
hep nekahet dönemini yaşadığı konusunda .. Avrupıı ka
muoyu• ikna edilecek. Bütün bunlann sonucu Osmanlı 
İmpare.torluğu'na sağlanan istikrazlara ait tahvillerin gıt· 
gide daha çok müşteri bulması ve A vrup9.'daki sermaye 
kuruluşlannın Bab·ı Aliye borç para vermek için birbiriy
le yanşa girmesi olacaktır. 

1865 yılında iç borçlann tebdllinden sonra Osmanlı 
Bankasına rakip olan yeni bir grup ortaya çıkar. Bu muha
lefetin kaynaklan Osmanlı İmparatorluğu'nun dışındadır. 
Londra'daki General Credit and Finance Soci{-te Generale 
de France'ın da yardımıyla Bank-ı Osmani-i Şahane'nin 
kurucusu olan Pereire'lerin Credit Mobiliers'ine baş raldp 
olup çıkar. Böylece Societe Generale de 1867 yılında. Bab-ı 
Ali'ye borç para verecek; 1868 yılında Credit Mobilier'nin 
kendini daha fazla sağlama almasıyla ve Osmanlı Devlet 
Hazinesinin bütün büyük işlemlerine doğrudan doğruya 
katılacak olan bir kredi müessesesi kurarak Osmanlı İm-

<338) 14 Ocak 1868 tarlhll «The Tlmes•. Zikreden BLAISDELL. 
D. •European flnancıaı controt.. .,
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paratorluğu'nun mali hayatındaki nüfuzunu pekiştirmesiy 
le sonuçlanan buhrandan kendi payına o da yararlanacak 
tır. Credit Generale Ottoman işte bu şartlar altında 5 Ocak 
1869 tarihli bir fermanla kurulur. Şirketin sermayesi 50 

milyon frank olup her biri 500 franklık 100 bin· hisse se· 
nedine bölünmüştür. Alışıldığı ü7ere bu kuruluşun da he· 
men ardından 125 milyon franklık yeni bir i�tikraz geldi. 
İstikraz tahvilleri 2 bin franklıktı ve % 6 faizle, 1.600 frank
tan ihrnç edflmişti (339). 

J - Demiryollan 

Nn vn.r ki Osmrınlı tmprırrıtorluğu'nıın rt·fııhıylıı ilp,i · 
. !enen sadece bankalar değildir. Dcmlryollıırı şirkr.t.lerı lı:ı 
uygarlığın nimetlerini ülkeye sokmaya hazırdır. 17 Nisan 

, günü Avusturyalı Banker Baron Hirsch ile Osmanlı hükü
meti arasmda bir antlaşma imzalanır. Baron bu antlaşma 
gereğince 2.000 kilometrelik bir demiryolu şebı-;kesinin im· 
tiyaz sahibi haline gelir. 

İmtiyaz antlaşması kilometre başına 22 bin franidık 
bir teminat tabanı üzerinden yapılmıştır. Osmanlı Hükü
metinin kredisinin yani istikrazlannın normal yıllık itfa. 
yüzdesi olan, ortalama % 11 'le belirlendiğinde kilom.:?tre 
başına bu yıllık teminat, 200 bin franklık bir sermAr� de
mektir ki, bu da her kllomc.>tre demlryolu irı�aası için ge
rekli görülen meblağdır. 

Demiryolunun her kilomcLresi başımı. garanti cclilen 
bu yıllık 22 bin frankın, 14 'bin frankının 99 yıllık imtiyaz 
süresi boyunca Osmanlı hükümeti tarafından karşılanma· 
sı, geriye kalan 8 bin frankın ise gene a.ynı süre boyunca 
demiryolu şebekesinin işletilmesinden elde edilen gelirle 
imtiyaz sahibi tarafından sağlanması konı.ısunda. anlaşma
ya varıldı. Böylece Baron Hirsch, yalnız demiryolu inşaatı
nın değil, inşaat bittikten sonra da, demiryclu şebekesi: 
nin işletilmesinin imtiyaz sahibi haline geliyordu. 

(339) DU VELAY, «Essaı sur l'histolre flnancl�re ... >,
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Baron Hirsch'e kala kala kendi payına. düşen kilo
metre başına 8 bin franklık meblağı sağlamak kalacaktır. 
Bunun için ise inşa edilecek bütün şebekenin işletme hak
kını. kilometre başına bu meblağı ödemeyi taahhüt eden 
bir kumpanya bırakacaktı. Eciylece bu kumpanya da, 
Baron Hirsch'in işletme haklannı devralarak, 99 yıl boyun
ca bu demiryolu şebekesinin işletme alanındaki imtiyaz 
sahibi haline gelecekti. 

1870 yılı başlarından itibaren iki tane şirket kurulur 
Birincisi 5 Ocakta Societe İmperiale des Chemine de fer d'3 
la Turguie d'Europe (Osmanlı İmparatorluğu Rumeli Şi
mendifer Şirketi> adıyla ort:ı:ıa çıkar. Şirketin sermayesi 
50 milyon olup başkanı Baron Hirsch'dir. ikinci şirketin 
adı Compagnie Generale d'Exploitation des Chemine de 
fer de la Turguie d'Europe'dur (Rumeli Şim.endifer işlet
mesi Genel Kumpanyası). Şirket 7 Ocak g(inü kurulur. Ser 
mayesi 50 milyon franktır. Bu kumpanya, işletme alanın
da birinci şirketin yerini almakta, buna karşılık ona yıldıı. 
kilometre başına 8 bin frank ödemeyi taahhüt etmektedir.· 
Ama demiryolu inşaasının bitme,i gereken ilk on yıllık &e
çici dönem boyunca, bu meblağı kumpanya adına şirkete 
Osmanlı Hükümeti ödeyecektir. Aynca hükümet işletme
nin kilometre başına: yıllık gelirinin 8 bin franka ulaşma
ması halinde, adı geçen faizin ödenmesin<J 2 tin fran!cı aş· 
mamak şartıyla katkıda buhınmayı taahhüt eder. Hükü
met tarafından şirketle ilgili başka taahhütlere de giril
miştir. Bunlara göre Osmanlı Devleti, demiryolu hattını 
beslemek amacıyla karayollan, limanlar yapmak :,ı,:orun
dadır. Diğer hükümlerin yanı sıra hükümet, geçici dönem 
içinde kilometre başına 8 bin franklık ödemeleri teminat 
altına almak için 65 milyon franklık bir ihtiyat akçe!\i ayır
mayı da vaat eder. 

Demek ki demiryolu şebekesinin inşa.ası için birinci 
şirketin elinde kilometre başına yıllık 22 bin franklık bir 
gelir vardır. Bunun 14 bin frankı Osmanlı Hükümeti tara
fından 8 bin frankı ise ikinci şirket tarafından sağlana· 
caktır. Ama ilk on yıllık dönemde bunun tümünü sağlaya-
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-cak olan Osmanlı Hükümetidir. Baron Hirsch için, çalış·
malara başlamadan önce yapılacak ilk iş, bu 22 bin frank·
hk ödeme garantisini sermaye haline dönüştürmek; yani
hükümetin yıllık itfasını (faiziyle birlikte yıllık taksidlntn
öde�mesinil yüklendiği sermayeyi devşirmek amacıyla tah·
vil· çıkarmaktır. Bu tahvillere müşteri bulmak için Ba
ron Hirsch, ·ikramiyeli tahviller çıkararak küçük tasarruf
sahiplerinin ilgisini uyandırı'ruk yollannı arar. Bu amnç
la itibari değeri 400 frank olan ve yılda 12 frank faiz ge
tiren 1.980.000 tahvil çıkanr. Tahvillerin altı ayda bir ver
gileri ödenecek her iki ayd:ı bir olmak üzere yılda Rltı
kere kura çekilerek, en büyüğü aoo.0000 franka 'kadar va·
ran ikramiyeler dağıtılacak ve ilk yıl 300'deıı ba'?lamak
üzere giderek adedi yükselen bir miktar da aynca başa
baş amorti verilecektir.

Osmanlı Hükümetinin çık�rdığı tahvillerin bütün so

rumluluğunu, tanesini 128.50 franktan yani % 32 1/8 ihrn:,
fiyatıyla olmak üzere. bunların tümünü satın elan imtiyaz
sahibi yüklenmiştir. Baron Hirsch bunlardan 750 bin ta
nesini daha sonra tanesi 150 franktan bir bankalar sen
dikasına sattı. Baron tahvillerin Osmanlı Hükümetinden
satın alınış fiyatıyla bunları sendikaya veriş fiyatı ara·
sındaki fark dolayısıyla doğrudan elde ettiği kardan başka
tahvilleri tanesi 180 franktan satışa çıkıracnk olan sen·
dikanın sağlayacağı kardan da % 30 hisse nlacaktı.

İş bununla bitmedi, 18 Mayıs 1872'de, Osmanlı İmpa,
ratorluğu Rumeli Şimendifer Şirketi imtiyazlan gibi. Ru -
meli Şimendifer İşletmesi Genel Kumpanyası ile yaptı�ı
akitten doğan karlan da, geri3in geriye Osmanlı Hüküme
tine devrediyordu. Devlet. imtiyazla Baron Hirsch'e dev
redilmiş olan demiryollannın yenidnn sahibi haline geli
yor, onun işletme kumpanyası üzerindeki bütün haklarını
da devralmış oluyordu. İlerde, kilometre başına tespit edi
len yılda 8 bin franklık temin1tı kumpanyadan devlet a!a
caktı. «Osmanlı İmparatorluğu Rumeli Şimendifer Şirketi.
imtiyazın feshi dolayısıyla. kilometre başına },Ilık olarak
i$1etme kumpanyasından alacağı 8 bin franklık gelirden
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vazgeçer. İnşa etmekle yükümlü olduğu demiryolu hatla
nndan sağlanacak olan bu gelirin yerini tutmak üzere şir
ket, Osmanlı Hükümetinden, bu hatların her kilometresi 
başına götürü olarak 72.707 franklık bir meblağ alacaktır.• 
1340) İnşa edilecek olan şebeke de 2 bin kilometreden 
1.274 kilometreye indirilmişti. 

Böylece Baron Hirsch her şeyden önc,3, satışa çıka:·ıl
mış veya çıkanlacak tahvillerin hamilleri bakımından ol· 
duğu kadar, hükümet karşısında da, işletme kumpanyasın
ca ödenmesi gerekli kilom•Jtre başına yıllık 8 bin frank
lık gelirin tediyesiyle ilgili her türlü zincirleme kefnlcttc·1 
kenrlini kurtarmış oluyordu. Üstelik Osmn.nlı Hükiimnti 
toplam meblağı, yani :ll milyon frnnkı kmıdlslıw derimi 
ödcdl�ine göre Baron Hirsch, 8'er bin frankları paraya çe
virme işini de gerçekleştirmiş oluyordu. Bütün bunlar yet
miyormuş. gibi Osmanlı Hükümeti, imtiyaz sahibinin de
miryolu hatlannın tamamlanmamış olan kısmını yapma 
yükümlülüğünü de kaldınyordti. Aslında gerçekleştirilmesi 
düşünülen şebekenin en çok masraf gerektiren hatlan bu 
bitmemiş olanlardı. Biten hatlar da -Avusturya demiryolu 
şebekesine bağlanmamıştı. 

Kısacası Osmanlı İmparatorluğu bu işin sonunda 127·1 
kilometrelik yeni demiryolu hattına sahip olsa bile eski
den olduğu gibi gene A vrupa'dan kopuk durumda kalıyor 
ve üstelik, eline 250 milyon franktan daha az geçtiği hal 
de dış borçlannı 800 milyon frank arttıran bir istikrazı 
karşılayabilmek için, bütçesi yılda 28 milyon frank gibi 
ağır bir yükün altına girmiş oluyordu. 

Nihayet, bizzat demiryolu şebekesinin değeriyle Jlgili 
olarak. Osmanlı Hükümeti tarafından kurulan bir komis• 
yon, eksik bırakılan kısmın tamamlana.bilmesi için, kilo· 
metre başına ortalama 27 bin franklık bir meblağın tahs!s 
edilmesinin gerekJi olduğunu açıklayacaktır. Sözün kısası. 
Baron Hirsch'in başansının, Türkiye'yle çevrilen işlerin bir 
şaheseri olduğu su götürmezdi (341). 

(34/J) DU VELAY. •Essaı sur l'hlstoire financlere ... , 

(341) DU VELAY. 4'Essaı sur l'histolre flnancilıre ... >
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Baron Hirsch'in işini ilerlettiği sıralardn \;e tam 1870 
savaşından önce Avrupa'yla, özellikle dd Fm nsa'yh Os
manlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler aynı minval üze
re devam etmekteydi. Abdülaziz'in Avrupa gezisiyle. t:npa 
ratoriçe Eugenie'nin İstanburu ziyareti arasında, Osman
lı Hükümeti ıslahat hareketleri. alanındaki iyi niyet göste
rilerini arttırır. Fransa'daki siEtemden kaynaklanan ve 
eyaletler halkının özerklik istemesine kar1ı, idarede mor· 
keziyetçiliği tercih eden Rusya'nın tam tı:ırsine, her idari 
kademede halkın katıldığı meclisler kuran Fransa'nın an
layışına uygun olan Vilayetler Kanununun çıkanlmasın· 
dan sonnı, sıra Fransız kökenli bir haı:kı:ı bırumn, TJ•n·Jpt 
Şüras'ına fŞüra-ı Devleti> gelmişti, Şüra-ı Df'vlet'in k�tul
ması aslında 1838 yılında kurulan Meclis-i Vfıla·ı Ahkam-ı 
Adliye'nin, o zamandan sonra, yeni şartlara uyarak şekil 
değişikliklerine uğraması yoluyla olmuştu. 5 Mart 1868 tn· 
rihli irade-i şahaneyle eski meclis iki yımi kuruluşa, Şü· 
ra-ı Devlet'le gerçekte bir yargıtay (temyiz mahkemesi) 
niteliğinde olan Divan·ı Ahkam-ı Adliye'ye a.yrıldı. 

Şura-ı Devlet her çeşit !rn.rıun. tüzük (nizamname) ta
sarısını inceleyip müzakere rtmf'kle, mülki - idari işleyişi 
gözetip eksiklerini bildirmekle, mülki ve adli malumlar 
arasında çıkan anlaşmazlıklard::ı bir mahlrnme gibi gör� v 
yapmakla, padişah ve nazırlı.ır tarafından k�ndisine soru
lacak her türlü mesele hakkında gen.?l çizgileriyle kendi gö
rüşünü beyan etmekle yükümlüydü. Aynca Şüra'nın, yılrfa 
bir defa eyaletlerden gelecek üçer dörder �işilik heyetlerle 
ve bu heyetler tarafından ıunulan mazbataları gözden !"e
çirmek üzere toplanması öngörülmüştü. Merkt•zi hükümet. 
bu yolla ve Şüra'nın 37 üyesinfon sekizini belli başlı ta"?rn 
vilayetlerinin eşrafı arasından atayarak, hem yasal meclis 
taraftan muhalefet teşebbüslerini hem de taşra eşrafınırı 
baskılarını etkisiz kılma amacını güden bir tür millet mec
lisi {parlamento) çekirdeği yaratmak istedi. Ama merkezi 
bürokrasinin hep sıra.başı durumunda olan Ali Paşa'nın 
düşüncesinde bu Şura, gelecekteki bir millet meclisinin 
{parlamentonun>· çekirdeğinden çok, daha sonra, bu yolda 
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atılması muhtemel daha ileri adımların önünü almayı he
def edinen bir çare olmalıydı. Aynı zamanda idari me
kanizmanın düzensizliklerini denetim altına alma amacını 
güden bir yüksek merci in bulunması, A vrupa'nın Türki:,·e' 
ye yatırdığı sermayenin geleceğiyle ve genet olarak Os
manlı İmparatorluğu'nun ödeme gücüyle ilgili kuşku ve 
korkularını yatıştırmaya y�rayacaktı. 10 Mayıs günü Abdül
aziz hem Şura-ı Devlet-i, hem Divan-ı Ahkam-ı Adliyc'yi 
resmen açıyor, olay övülerek ve bCtün ayrıııt•lnnyla -\vnı
pa basınına yansıyor, ardından borsada da Osmanlı tah
vilatının değerinde bir yükselme meydana geliyordu. (342).

Doğrudan veya dolayısıyla, Aırupalı büyük devletle· 
rin isteklerini tatmin etmeye yönelen bütün bu •ı·eformnı, 
tedbirler arasında, Ali Paşa hükümeti, İmparatorluğun 
maddi kaynaklarının soyulup ;oğana çevrilml·.:-ine elverişli 
olmayan tek kanunu, 19 Ocak l869'da yayınlarıan Tabiyet-i 
Osmaniye Kanununu geçirmeyi başardı .. Bu kanun yurtt�
lık haklarının kazanılmasında dini esaslar yerine milliyet 
esasına dayanan uyrukluk {tabiyet) kavrıı.mır.t koyuyordu. 
Şüphesiz bu, laikleşme ve milli duygu bütünlıiğü yoltıncla 
ileriye atılmış çok önemli bir adımdı; ama her şeyden 
önce kapitülasyonların Osmanlı İmparatorluğu içinde ya
bancı uyruklu Hıristiyanlara sağladığı • himayenin !<ötüy� 
kullanılır bir şekilde yaygınlaş:nı;,sını önlüyordıı. Kanun 
metniniri getirdiği hükümlere göre, Osmanlı İ:nparator
luğu sınırlan içinde oturan her kişi, aksini ispat edemedi
ği takdirde Osmanlı uyruğu sayılacaktı ve Osmanlı uy
ruklarından hiç biri. hakkında bu konuda irade·! ,;eniye 
olmadıkça, uyruk (tabiyetl değiştirme hakkına sahip ola
mayacaktı (3431. 1868 yılı Aralık ayında patlak vcr�n 
Türk - Yunan buhranı sırasında Rum vey3, Rumluk iddin
sında olan unsurun kazandığı önemin, bu kanunun çıkı,şını 
çabuklaştırmış olması muhtemeldir. 

(342l DAVISON, R. «Reform in the Ottoman ... > 

<343) DAVISON. R. •Reform in the Ottoman ... • 
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K - Hızlanan Borçlanma 

Fransa'yla girişilen iyi ilişkiler Osmanlı Devlet Hazine
sinin sürekli yoksulluğuyla. birleşince yenl istikrazlara yol 
açar. İmparatoriçe Eugenie'nin İstanbul'u zıyareti hak
kında yapılan yayın. Osmanlı İmparatorluğu tahvillerine 
müşteri bulunmasını sağlayan bir kamuoyu hazırlar. Bu 
durumda, Bab-ı Ali'nin maliye nazınna sadece yapılan is
tikraz teklifleri arasında tercihte bulunmak zorluğu kalır. 
Comptoir d'Escompte'un yön-Jtim kurulu başkanı M. PinarJ 
İstanbul"a gelir ve 300 milyon franklık bir istikraz sözleş
mesi imzalamayı başarır. Bu meblağı sağlam!l.k üzere her 
biri 500 frank itibari değerde ı. 111.111 tahvil çıkanlncak, 
ama Osmanlı Hükümeti bunları 270 frank üzerinden söz
leşmeye taraf kuruma satacaktır. Böylece Osmanlı Devleti 
kasasına 300 milyon frank girecek ama buna kar
şılık 555.555.550 franklık bir istikraz yapılmış olacaktır. Os
manlı Devleti için bu istikrazın faiz .fiyatı % ı 1, 11 olmak
tadır. Tahvillere gelince bunlar 305 frank üzerinden satışa 
sunulacak, bu da Comptoir d'Escompte hesabına 38.8d8.885 
franklık bir kar meydana getirecektir. Bu istikraza teminat 
olarak Osmanlı Devleti çeşitli eyaletlerin öşürlerini göste
rir 13441. 

Ertesi yıl, yani 1870 yılı. Baron Hirsch'ün ikramfyP,li 
tahvillerinin satışa sunulma, aynı zamanda d.'l, Fransa'da 
İkinci İmparatorluğun çöküşüyle mali merkezirı Viyana'ya 
kayma yılı olacaktı. 

1871 yıh Ocak ayında Osmanlı Devlet Hazinesi, dış , 
borçların bu tarihte vadesi dolmuş faiz kup.anlarının öden· 
me zorunluluğu yüzünden gene 12 milyon tutarında bir 
açıkla karşı karşıya kalır, 1862, 1863 ve 1865 yıllanna ait 
istikrazların faizlerinden doğan bütün takıntılann tasfiyrsi 
ancak 15 Mayısta, Londra'daki bazı kredi kurumlannı. % 
t5'den aşağı olmayan bir faiz fiyatıyla avans vermeye ra
zı etmekle mümkün olur. Ama. Haziran c1.yı gelip çatınca 

(344) DU VELAY. «Essai sur l'histolre financlere ... >
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gene aynı durum doğar. Bu kere Frankfurt Banş Antlaş
ması'nın doğurduğu genel siyasi, yumuşamanın ardındnn, 
Londra'daki Louis Coher and Sons ve Dent - P&lmer ve Oıt. 
nın bağlı olduğu Credit Generale Ottornan'Ja bir sözleşm� 
imzalanır. Bu sözleşmeye göre yukarıda adı anılan kuruluş
lar Osmanlı Hükümetine % 6 faiz, % 1 itfa bedeli ve % 
73 ihraç fiyatıyla 5.700.000 İngiliz lirahk bir meblağı borç, 
olarak verme taahhütünde bulunurlar C345l. 

Ama artık Osmanlı para borsası Ü7..drinde gorunme 
sırası Viyana'ya gelmişti. Osmanlı f mparatorlugu maliyesi 
hakkında eser vermiş Avusturyalı tarihçi Morawits bu dö
nem hakkında şöyle yazar: «İst .. ınbul yeni bir California' 
dır. Her yerde konuşulan tek konu, Baron Hirsch'in demir
yolu işleriyle küpünü ağzına kadar doldurması, çeşitli is
tikraz mukavelelerini yapanların. Avrupalı sila.h tücr:arln
nnın ve Galata bankerlerinin sağladığı hadsiz hesapsız 
karlardır ... C346l

Bu imkanların çekiciliğiyle Viyana.'daki Creditanste.lt 
ve Bankverein 2 milyon İngiliz liralık sermayeli Avusturya 
Osmanlı Şirketi'ni kurarlar. Bu şirketin 18 Ocak 1872 tari
hinde Viyana borsasında 120 florin üzerinden satışa çıka
rılan hisse senetleri kısa zamanda 145 florine yükselir. Bu 
herkesi kendine çekecek kadar kolay yoldan elde edilen 
bir kılr demektir. İki ay sonra Avustül')' d. - Türk Kredı şir
keti adıyla yeni bir kuruluş daha doğar. Sermayesi,. her 
birinin 80 florini peşin verilmek üzer�. 200 florinlik 100.00'1

hisse senedinden meydana gelir. l Ocakta kurulmuş olan 
Avusturya - Osmanlı Şirketi'no g-elinc.;e, iki hafta sonra 0:;
manlı maliye nazırına 600 bin Osmanlı liralık. Mart ayın
da. ise tekrar 300 bin Osmanlı liralık bir avans verir (347).

Alınan bu borçlar eski dış borçlarla Umumi Borçlar'ın 
1872, Ocak ayına ait faiz kuponlarını ödemekte kullanılır 
Ama aradaki açık, başında. Eank-ı Osmani-i Şahane'nin 

(345) DU VELAY, «Essal sur J'hlstolre flnanctt?rc ... ,
(346) MORAWITZ, C. «Les flnances ... >

(347) MORAWITZ, C. «Les flnanccs ... ,
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bulunduğu bir başka gruptan sağlanan avan�larla tamam· 
!anmamış olsa, bunlar kupon borçlarını . ödemeye yetmeye
cekti.

Aynı yılın ortalarına doğnı yeni bir istikraz konusun
da Credit Generale Ottoman'la Avusturya - Osmanlı Ban· 
kası anlaşmaya varacaklardır. lstkirazm itibari tutarı 
278.tss:ooo franka varır, faizi % 9'dur. Osmanlı Hükümeti
bu istikraza teminat olarak Edirne, Selanik ve Tuna vila·
yetlerinin gelirlerini aynca da Anadolu'dan ağnam resmini
ayırır. İstikrazm tahvilleri 6 ve 7 Ağustos günlerinde Lond·
ra, Viyana, Berlin, Frankfurt, Amsterdam, Hamburg ve
Paris'te satışa çıkarılır. İstikraz başarılı olsa bile, özelliklo
Bank-ı Osmani-i Şahane yüzünden bu işe girişen kuruluşla
rın umduğu sonucu vermez. Çünkü Bank·ı OsmanH Şaha
ne Avusturya sermaye borsasının, kençii alanına vuku h;ı
lan bu yeni tecavüzüne şiddetle karşı koyup, fstanbul'da
yatırımı bir hafta önce gerçekleşmiş olan, Fransızlara ait
3 milyar frank tutarındaki istikraz için müşteri toplamay-ı
koyulur. Üstelik aynı sırada esham alıcıları Baron Hirsch'
in ikramiyeli tahvillerinin ikinci tertibinin çı1<masını bek
lemektedir. Bir ay sonrası için vaat edilen bu tahviller alıci·
lar için çok daha çekicidir. Ama işlerin yürümes�nde orta
ya çıkan bu ufak tefek engeller, sermaye sahiplerinin cesa·
retini kırmıyor ve aynı yıl içinde. 10 Kasım günü Banq'.!e
de Constantinople adıyla bir üçüncü banka daha kurul:ı•
yordu. Bu bankayı meydana getirenler aslında, Bank-ı o�

mani-i Şahane'yle taraftarlarının destek olduğu Galata. ban
kerleriydi. Bu bankanın ilk yöntıtim kurulu Soci�te Gene
rale de l'Empire Ottoman'ın eski müdürü Antoine Vlastos,
Andre Syngros Georges Coronios ve Stephane Scouloudiı,'
ten kuruluyordu. Kuruluş sermayesi ı milyon İngiliz lira
sıydı; bu sermaye her biri ıo İngiliz liralık 100.000 hisse se·
nedinden meydana geliyordu. 'Hisse senetlerinin satışı111 fs
tanbul'da Bank·ı Osmani-i Şahane, Londm'da ise Bischof
fsheim ve Goldshmldt üstlendi. Satış tam bir başarıyla so
nuçlandı.

Bank-ı Osmani-i Şahane'ye hasım gmbu temsil eden 
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Le Credit Generale Ottoman, u1unca bir süı-e bekledilm·n 
sonra o yıl içinde kurulacak olan dördüncü banka.ya des·• 
tek olacaktı. Bu bankanın nüvesi de Galata bankerlerin
den meydana geliyordu. M. Clado, 1 Eust Euğenidis ve Alf
red J. F. Barker bu yeni bankanın yönetim kurulunu mey
dana getiriyorlardı. Sermayesi 600.000 İngiliz lirasıydı. Bu 
sermaye 60.000 hisse senedine bölünmüştü. CrMit. Gene-. 
rale Ottoman bu hisse senetlerinin satışı Jçin var gayrflt!ni 
gösteriyordu. 

Fillen kurulan bu bankaların yam sır3, sayısı düzin,ı-
. !eri bulan diğer kuruluşlar için dE, tasarılar biçimlendiril
mekteydi. 1872 ve 1873 yıllannda bankacılık alanını:'.n 
Banque Russe, Banque Armenienne, Banquc des FinancPs 
et des Travaux Publics, Banque İtalo Orientale, Comptoir ,ie 
Com,tantinople, Credit Industriel, Societe Commerciale Ot
tonıane, Banque de Credit et de Comission, Banque Ott,1-
rnane de Travaux Publics, Banque Austro - Levarı
tine, Banque Nationale de Turquie vs. vs. adıyla, ola -
ğanüstü bir faaliyet manzarası sunan bir spekülasyona 
tanık oluruz. Bunun yanı sıra mevcut bankalar arasında 
sadece hazineyle ilgili işlemler, istikrazlara katılma ve di
ğer sınai işler çevresinde değil, bizzat İstanbGi borsasında 
kızışan bir mücadele başlar. •Kredi müı:Jsr-.e�elerinin sı
nırlı karlan ve rizikoları yüzünden ticari işleri hor görerı, 
çok büyük aslan paylarını anında sağlamayı hedef edinen 
bir'sermaye · piyasasında, spekülasyon ister ıstemez doğ
mak zorundaydı. Bu spekülasyon dalgası, bütün senetler
de ister istemez bir fiyat artışı hareketi meydana getire
cekti.• (348)

Bu coşkunluk İstanbul'a, 1867 ile 1873 tarihleri arasm
da. Avusturya. hükümetinin kuruluş izni verdiği, 4 mil
yar florinden fazla sermayeli anonim şirketlerin sayısın,n 
l.0OS'den az olmadığı Viyana'dan bulaşmaktaydı. «Ticaret
piyasası aklın hayalin alamıycı�ağı sermayelerle dolup taşi
yordu, paranın haddi hesabı yoktu.» (349)

(348) DU VELAY, «Essal sur l'histolre flnanclere ... >
(349) MORAWITZ, C. «Les flnances ... •
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Osmanlı maliye nazın, bu esenliğe katkıda bulunmRk 
için h�r yıl, gitgide artan gelirler gösteren bütçeler :mnar. 
1871 - 1872 mali yılı bütçesinde bu gelirler UlOO milyon 
kuruşa, ertesi yıl ise 2.150 milyon kuruşa ulrışıyordu. Ge
lirlerdeki bu artış öşürlere yapılan zamlarla sağlanıy.:ırdu. 
On yıl öncesi toplam gelirin cı, 34'ü tutan öşür gelirleri, hu 
yıllarda ağnam resmi �ahil toplam gelirin % 44'ünü mey
dana. getiriyordu (350). lstanbul'daki şirketlerin aslan pn
yını kapabilmcleri amacıyla, ekicinin sıctınn binciirilen 
yük 1872 yılı yazında, bütün ülkeyi, özellikb de Anadolu'yu 
kasıp kavuran kuraklık yüzünden daha da ağırlaşır. Os
manlı hükümeti verim dü,?üklüğünü telafi etmek ve fl.çl·•( 
tehlikesini önlemek üzere Rusçukta. Adana'dan yapılan 
tııhıl ihracatını yasaklamak zorunda kalır (351). 

Belli ki yabancı sermaye uzun süre kendiE-inin je ka
bul ettiği gibi, ülkedeki zenginlikleri değerlendirmenin ko
lay yolunu arıyordu; bunların sömürülm'::lsinden öylesine 
verimli sonuçlar umuyordu ki, 1873 yılı başlarında maliyn 
nazın. özel görevi Osmanlı Hükümetinin yararlıhğın>l. hiik· 
mettiği bütün işleri yürütmek olan büyük bir şirketin ku· 
rulduğunu görmek arzusunda olduğunu ifade etmişti. Bim-

. dan bir ay sonra Devlet-i Aliyye Bankası fBank-ı Osman-i 
Şahane), Credit General Ottoman ve Avusturya - Osmanlı 
Bankası'yla işbirliğine girerek. bir bankalar sendikası ı,_.> 
rar. Böylece yeni vaatler karşısında eski dfü;man kuruluş
lı,ır birbirleriyle uzlaşmaya girmiş olur. Sendika hüküm�
tin yardımına koşmak ve ona, tasan halinde bir dizi bil· 
yük bayındırlık işlerine girişmek imktinını sağlamak ama
cıyla, 50 milyon Osmanlı liralık bir istikraz mukavelesi ya· 
par. O sırada patlak veren uluslararası buhrar., bu muka· 
velenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır. Aynı yılt:rı 
ortala.rina doğru, bu kere de Baron Haussmann, İstanbul'a 
yaptığı bir gezi sırasında., Credit Mobilier'nın �-önetim ku-

(350) AKTAN, R. «Agrlcultural policy of. Turkey" (Tiirklve'
nJn Tarım Siyaseti), Zikreden ISSAWI, C. «The Econo

mlc hlstory ... ,
(351) DAVISON, R. «Reform in the Ottoman ... •
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rulu başkanı sıfatıyla. ileri gelen bazı mali kuruluşları çev
resinde toplayarak 100 mily'Jn franklık sermayeli Socielô 
des Finances et de Travaux Publics de l'Empire Ottoman'ı 
(Osmanlı İmparatorluğu Maliye ve Bayındırlık İşleri Şirke
ti) kuracaktır. Rakamlarla kuruluşun adının iddialılığı ve 
kurucusunun bu alandaki ünü sadece, kurulu�un kolayca 
tanınması sayesinde, o güne kadar sözleşmesi yapılan en 
büyük istlkrazın sonuca bağlanmasına yara.r. 694.144.500 
franklık bu istikraz için 2 Eylül 1873'de bir padişahlık fer· 
manı çıkar. İstikraza ait, ıtibari değeri 500 frank olnn 
1.388.889 tahvil sözleşmeyi yapım mali kuruluşlara 270 
franktan satılır. Onlar da bu tahvilleri 297.50 franktan bor· 
saya sürerler. İstikraz tutarından devlet kasasına 374.777. 
830 frank girer. Buna karşıhlr devlet bütçesinin giderhr 
sütununa faizleriyle birlikte yıllık taksidi 48.611.115 fran• 
ka varan yeni bir kalem eklenir. Bankerlere gelince bu iş
lemden sağladıkları klı.r 13.172.227 franktır. 

Bu istikraza fermanla izin verilmesinden iki gün son· 
ra yani 4 Eylülde, ilk defa .1 865 yılında olduğu gibi, d.�l 
galı borçların birleştirilmesi için bir kanun çıkar. İkinci 
tertip Umumi Borçlar adını alacak olan 22.250.400 Osma<1lı 
liralık meblağ, Düyun-u Umumiye Defter-i Kebiri'ne geçi
rilir. Bu meblağ karşılığında çıkarılan «1873 İkinci Terti_o 
Umumi Borçlan. tahvilleri, 1872'de çıkarılan ü� tertip ha· 
zine tahvilleriyle değiştirilerek, bu tahvillerin piyasadan · 
çekilmesinde kullanılır. 

L - Buhran 

İlkbaharda Viyana'da patlak veren ifllı.s durumu bütün 
Avrupa'ya yayılır ve Osmanlı İmpara.torluğu'nun mali ha
yatına da. yansır. Daha önce Avusturya sermayesiyle -:tn
rulmuş iki müessese, Avusturya. - Türk bankasıyla AvuCJ
turya. · Osmanlı bankası bu durumdan doğrudan doğruya 
etkilenir. Bu bankalardan ilki Temmuz ayından ıttbaren 
tasfiyeye girer, ikincisi de Türkiye'yle ilgili i�leri elinden 
çıkarır. Bu banka daha sonrll. Bank-ı OsmanH Şahane'yl� · 
kaynaşacaktır. 
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Sonunda buhran Londra'ya ulaşır, bu yolla da Galata 
ticaret piyasası en clödi etkiyi görür. Bank of England'ın 
iskonto haddi % 9'a yükselir. ş;mdiye kadar Osmanlı Hü 
kümetine mahalli banka.lar tarafından verilen sürek!! 
avanslar Londra üzerinden çekilen poliçelerJo beslenmek· 
teydi. Buhran anında ise Londra'da, hüküinet başkanının 
elinden hiç bir şey gelmeksizin, aş�ğı yukarı 100 milyon 
frank tutarında bir senet tedavülü vardı. İngiltere'1e is
konto hadlerinin büyümesiyle ortaya çıkan para darlığı ye
ni senetlerin tedavüle girmesini güç, hatta imkansız kıh· 
yordu. Bu arada buhran, Osmanlı İmparatorluğu'nun yap· 
tığı son istikraza ait tahvillerin sa.tışlanndan tatmin edici 
bir sonuç alınmasını engellemişti ve bu başansızlık Os
manlı Hükümetini, dalgalı borçlan tasfiye edecek, böylece 
de Galata ticaret piyasasının yükünü azaltacı:.ık meblağdan 
yoksun bırakarak daha da tehlik-�li bir dur:Jm yaratıyordu. 
Hasatın üst üste kötü gittiği bir dönemden sonra. 1874'ün 
ilk aylannda bastının, son yetmiş yıldır eşi görülmedik 
zorlu kış, bir de ilkbaharda feci su baskınlanna yol �çın
ca, devlet hazinesi elindeki bütün ihtiyatları tüketmiş, çe
şitli dış borçlann vadesi gelen taksitleri. gibi, İngiliz ban· 
kalannda tedavülde bulunan tahvilleri de ödeyemez hale 
düşmüştü. 1873 yılı sonlarında Galata bankerlerinden ge
çici bir avans sağlamak konusundaki teşebbüsler de b'.l.
şansızlığa. uğrayınca, 1874 yılı 17 Ocak günü Osmanlı ma
liye nazın, bu işe belki orada bir çare bulurum urnuduvla 
Viyana'ya gider. 22 Ocak günü, 1872 yılına ait ikramiyeli 
demiryollan tahvillerinin taksit ödemesi vadesi gelir VA So
ci�te Financiere de Paris ödemenin yapılmamasını protesto 
ede'". Şubat ııyı başında, ikra.miyeli tahvillerin durumunda 
bir değişiklik olmaz ve Osma!'llı Hükümeti hesabına Bank-ı 
OsmanH Şahane'de bulunan bütün meblağlara haciz ko! 

nur. 

Maliye nazın Sadık Paşa Viyana'dan eli boş döner ve 
NJ--,_.,.. ".yınd?. Paris'e gider. Orada Bank-ı Osmani-i Şı:ıh<t· 
ne'nin ve Cornptofr d'Escornpte'un mnvııfakat gösterrnesJy. 
le, 1.600 bin İngiliz liralık yeni bir avans sc,zleşme�i im-
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zalamayı başarır. Ama buhran sırasında batmamayı başar 
mış. üstelik hasımlarının kaybolup gitmesi veya· kendisiyle 
birleşmesi sonunda gücü bir kat daha artmış, sermayesi 
250 milyon franga yükselmiş olan Devlet-i Aliyye Bankası 
CBank-ı Osmani-i Şahane) devlet hazinesine giren bütün· 
meblağlar gibi, sadece bütçede e,yrılan tahsisata göre yapı· 
lacak harcamaların denetimini de- bir merkezde toplamak 
istiyordu. Üstelik bütçenin esasını da uluslararası bir bü
yük banka sendikası yapacaktı. Sadık Paşa sö2.leşmeyi im -
zaladı. Ama Bab-ı Ali, hazinenin harcamalarını gözetim 
altında bulunduracak uluslararası bir denetim biçiminden 
duyduğu hoşnütsuzluk kadar, büyük devletlerin böyle bir 
sendikada bir anıda yer alrl'ı!\"{] reddetmeleri yüzünden de 
bu sözleşmeyi onaylamaz. Amrı Comptoir d'Escompte da!ın 
önce, 1873 yılındaki son istikrazın bir kısım tahvillerini re
hin tutarak 40 milyon franklık bir avans vermiştir. Sözleş
meden vazgeçilince avansın geri ödenmesini ister. Bank-ı 
Osmani-i Şahane de, bütün 1ilcenaplığıyla ister. Bank-ı 
Osmani-i Şahane de, bütün alicenaplığıyla Comptoir d'Es
compte'a ödeme yapmayı kabul edince, Temmuz vadesinde 
rehin işlemi yürütmeye konur. Bu emrivaki karşısındıı 
Bab-ı Au, her zamanki gibi bir süre işi oyaladıktan sonra 
sözleşmeyi imzalayacaktır. 

Önceden yapılan sözleşme gereğince bundan böyl.;, 
Bank-ı Osmani-i Şahane artık, Osmanlı Hiikümetinin ma
liye işlerini yürütmeyi üstlenmiş bir acenteden başka şey 
değildir. Banka artık, ödemelerle ilgili haznedarlık göre
vini kendi tekelinde bulunduracak ve bütçe komisyonun 
da temsil edilecektir. İlk sözleşme; Bankanın «Dersa :ı.det» 
de (başkent İstanbul'da) devl')t hazinesine g!ren bütün im
paratorluk gelirlerini kendi kasasında toplayacağı hükme 
bağlanırken, Osmanlı Hükümeti ye"ni bir imtiyaz sözleş
mesiyle «hangi yolla, hangi sıfatla ve hımgi şekil altında 
alınmış olursa olsun İmparatorluğun bütün gelirlerinin 
Devlet-i Aliyye Bankasının kas·:llarında toplanacağını» v� 
«bütçedeki gelir kaynaklan ve tahsislerin sınırlan içinde, 
hangi sıfatla ve hangi şekil altında olursa olsun yapılacak 
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bütün kamu harcamalannın» edeme yükümlülüğünün b1ı 
bankaya bırakılacağını taahhüt eder. Benzeri herhangi bir 
kuruluştan farklı olarak, Bank-ı Osmani-i Şahane hazine 
tahvilleriyle ilgili işlemleri yürü!mekle görr.vlidir. Hf'r tür
lü devlet tahvillerinin çıkarılmasında önc'Jlik ve üstünF'k 
hakkına sahip olacaktır. Bunlarla ilgili işlerr.lerin, bu barı 
kanın tekeline bırakılması �mlaşma hükmündedir. Bırnk'l 
ister nakit, ister gider akçesi oJr.un devlet kasasına gir'Jn 
bütün gelirler gibi, devlet lı.esabına yapac!tğı hütiin ödl·
meler üzerinden de % 0.5'lik bir kcmisyon alncnktır. Eğer 
bu komisyon tutan, bir yıl içinde 50 milyon Osmanlı lira
sını aşmazsa, kuracağı ilk on şubenin her biri için ban
kaya 5 bin Osmanlı liralık bir ödenek çıkanlncnktı. S-:ı:ı
gıdeğer Thomas Bruce, başkanı olduğu ve adı geçen söz
leşmeyi onaylamak üzere toplantıya çağırdığı hisscdaı-J,ıı• 
genel kurulunda: «Dünyadaki 7irketlerin ve mali kurum
ların tarihinde, öyle bir sözleşmenin bir esinin daha hn · 
lunmadığını. (352) söylerken hiç de abartmıyordu. Ban
ka buhrandan yararlanarak duruma iyiden iyiye el koya:-, 
ken, Osmanlı İmparatorluğu her ekonomik buhrandan son
ra biraz daha yaba�cı sermayenin eline düsüyordu. 

Bu sözleşme uyarınca kurulacak bir bütçe komi<;yonu 
tarafından incelenecek olan yıllık bütçelerin yapılmasıy
la ilgili bir kanun çıkanldı. Bu kanun ido.ri kesimlere, ne 
durumda olursa olsun kendilerine ayrılan ·)deneklerin üze
rinde harcamada bulunmayı kesinlikle y�-sakl:yordu. 

Bu sırada Anadolu'yu kasıp kavuran açlık çok büyük 
boyutlara ulaşmıştı. Bu konuda rakamlar her türlü tasvir_ 
den daha çok ifade gücüne sahip Ankara vilayetinin Kes
kin kazasına bağlı köylerde 1873 ve 1875 yıl!arında yapı
lan �ayımlarda elde edilen rakamlar şunlardır -(353): 

Bu iki yıl arasında ölüm oranı nüfusun ortalama ı 14 
ünü geçer. Hayvanlara gelince bunlar hepten kınına uğ
ramıştır. Söz konusu kaza açlıktan daha fazla zarar gö-

(352) MORAWITZ, C. «Les finances ... ,
(353) «Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, Ankara 1938.
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renlerden olsa bile, Anadolu'da. bu yıllar tçinde genel ola.-
rak hayvanların 9/tO'lu kırılmıştır (3541. 

-·-·--·-------·---

Köyler Nüfus Ölüm Göçler Koyun Öküz (Çift)

1813 1815 1873 1875 1873 1875 
_ _,.:..-___

Yahşihan 1350 780 400 170 5.000 600 150 32 
Hasan Dede 420 230 130 60 6.000 75 5 
Ağall 1100 540 400 160 6.000 80 4 
Yuva 300 160 100 40 2.000 200 20 2 
Çulluk 500 350 120 30 3.500 300 80 23 
Pazarcık 650 300 250 100 4.000 40 102 32 
Mehmetli zır 450 300 80 70 3.000 65 26 
Mehmetli Bala 250 150 60 40 1.000 50 10 

Ulaş 80 50 20 10 800 50 18 2 

Karaçalı 800 400 300 100 3.000 75 51 
Kırık 400 200 140 60 1.800 50 5 
Mahmutlu 350 150 150 50 2.500 50 6 
Goçlll 800 390 350 60 2.000 20 80 25 

-- -- - - - -

Toplam 16.900 9.261 4.79'1 2.643 81.240 3.31� 2.206 ıf2'1 

Bu şartlar içinde olağanüstü bir komisyon 187H875 
mali yılı bütçesini yayınlar. Bütçede, öşürlerin 1863 - 1861 
malt yılına. oranla iki katına çıkarılması ve 1872-1873 ma
li yılına oranla da. 150 milyon kuruşluk bir artış öngôrül· 
müştür. Sadece ağnam resmiyle (koyun vergisi> ilgili cıiıı• 
rak 1874 - 1875 mali yılı bütçesinde kabul edilen rakam. 
1863 - 1864 yılı bütçesindeki rakamın ikibuçuk katıdır v'3 
1872 - 1873 mali bütçesine oranla 18 milyon kuruşluk bir 
artış gösterir. Bunun dışında da, belli bııc;h gelir kaynak· 
Jannda, bütçede öngörülen rakamlar ve bunların 1863 -
186i maU yılı bütçesiyle oranlanması aşağıdaki şekilde be
lirir (3551: 

(354) Dı\VISON, R. «Reform in the Ottomaıı. ,
(355> DU VELAY. «Essal sur l'hlstolre flnancl�re ... >
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1863 -1864 Mall 1874 · 1875 Mali 

Yılı Gellrlerl Yılı Gelirleri 

Vergi (Kazanç Vergisi) 70.173.000 Frank 74.973.000 Frar,k 
İstanbul'un gayrimenkul 
vergisi, temettü resmi ve 
diğer gellrlerl 
Askerlikten bağışıklık bedeli 13.934.000 
Öşürler 94.891.000 
Ağnım resmi 20.305.000 
Domuz resmi 335.000 
Gümrükler 57.500.000 
Tütün 13.800.000 
İpek vergisi 
Alkollü içkilerden alınan 
resim 
Tapu 
Damgalı kAğıt 
Sözleşme harçları 
Mahkeme harçları 
D!ğer harç ve resimler 
Çeşitli girdiler 

2.875.000 
2.875.000 
3.450.000 

Ml.000 

31.719.000 

,. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

, 

, 

Toplam 346.198.000 Frank 

17.250.000 > 

19.156.000 ,. 

201.250.000 > 

\ 
!50.025.000 > 

744.000 > 

47.725.000 > 

34.500.000 > 

5.244.000 I> 

1.750.000 ,. 

17.250.000 ,, 

11.500.000 > 

2.300.000 > 

2.875 ()0() 
10.465.000 > 

> 

570.566.560 Frank 

Niyet ve tahminlere dayanan, ama aslında, vergi yıi
kümlülerinin sırtına sahici ve ağır yükler bindireceği <:ıçık 
olan. hem içteki hem dışta.ki kapitalistleri hoşnut etmeye 
yönelmiş bu bütçe, 7.500.000 franklık bir açık göstermFJk
tedir. Bu da alışılagelene oranla çok küçük bir açık mik
ta.ndır. Da.ha önce sözünü ettiğimiz öşürlerin artması bi!" 
yana, bütçede öngörülen tapu harcı 17 milyon frangı a'3· 
makta. tütün resmi nerdeyse üç katına yükselmekte. ipek 
üzerinden alınan vergi ise 5 milyon franga ulaşmakta.dır. 
Buna karşılık öngörülen gümrük vergisi onbir yıl öncesiııe 
oranla 10 milyon frank daha azdır. 

Ama istenilen amaca ulaşılmıştır. Bank-ı Osmani-i 
Şahane güvenini belirtir ve hükümete ödemek zorunda ol
duğu, tüzükle saptanmış 500 bin Osmanlı liralık avansı 
2.700.000 Osmanlı Ura.sına çıkarmayı taahhüt eder. 
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Bu arada Bank-ı Osmani-i Şahane, yetkilerinc:tcn v:ı
rarlanarak, yeni bir Umumi Borçlar tahvilatı çıkartır. Bun 
lara Üçüncü Tertip Umumi Borçlar Tahvill"ıri denir. �u ye
ni iı:tikrazın itibari tutarı İngiliz parası olerak 40 mily:)'1 
sterlin ya da Fransız parası olarak 1 mı1yar franktır. 4'.> 
milyon sterlinlik tahvilatın 15 mllyonluğunu Bank-ı Osm·ct 
ni-i Şahane % 42 ihraç fiyatı ve % 2 komisyonla kcndb. 
satın alır. Bunlar 18, 19, 20 ve ·ıt Eylül 1874 günlerinde İs
tanbul. Londra, Paris ve Avrupn'nın diğer belli bnş!ı !ı'-'
hirlerinde satışa çıkartılır. Sat1ş9. çıkanlmn Hanıyla hir-lik
te, Paris ve Londra'daki ticaret gazeteleri lmmuoyuna, 0:-

matılı senetlerine ait bütün gecikmiş faizlerin derhal öde
neceğini ve bu senetlerin. hamillerinin yapacakları tP.k 
işin,· hemen Bank-ı Osmani-i Şaha.ne'nin gişelerine gitm·,k 
olduğunu haber verir. Bütün hı iyi haberler borsayı hisc;,�
dilir şekilde etkiler ve tahvil satışının ba7ttr: sağlamt111ma 
yardımcı olur. Satış özellikle Londra borsasında çoktandır 
g'örülmeyen ve Osmanlı istikraz tahvillertnin alışık olma.
d1ğı bir rağbet görür. Bu olağ�nüstü başarı anında, Ga· 
lata borsasının satış listelerinde kayıtlı bütün senetlern 
yansır, bunların kuru büyük oranda artar. Mali çevreler · 
için buhran atlatılmış, Osmanlı maliyesi Bank-ı Osmani-i 
Şahane'nin gözetimi altında yeniden düzelmiştir. Köyte�
de felaket diz boyuymuş, hazine vadesi gelmiş eski bir 
borcun ödenmesi söz konusu olduğu her keresinde fiilen 
yeniden bir istikraz yapmak zorundaymış, bütün bunları 
kimsenin umursadığı yoktur. 

M - iflas 

1875 yılı başında konsolide iç ve dış borçların lıilaiı
çosu şöyleydi: itibari borç tutan 5.297.676.50(, frank. öde 
necek olan senelik faiz ve itfa bedelleri tutan 299.068.487 
frank, istikrazlann safi hasılası 3.018.884.714 frank. De-

. mek oluyor ki devlet hazinesi 21 yılda 3 milyar frank borç 
almıştı ve bir yılda bu borcun l/l0'u kad�,r ödemede bu
lunmak zorundaydı. 
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Aynı şekilde büt�·ede sağlanacağı umulan 570.566.560 
franklık gelirin 190 milyonunu düşmek gerektiği. çünkü 
bunun hiçbir yolla toplanamıyacağı hemen anlaşılmıştı. O 
zaman faiz ve itfa bedeli olarak ödenecek 300 milyon 
franktan sonra, bir yıl boyunca koca bir İmparatorluğu yö., 

netmek için, Osmanlı hazinesinin elinde topu topu 80 mil
yon frank kalmış. oluyordu. Aslına bakarsanız bu bile kalJ 
mıyordu, çünkü yapılan hesaba, 1874'de kurulmuş olan 
olağanüstü komisyonun 340 milyon frank olarak saptadı
ğı, dalgalı borçlar katılmamıştı. Demek ki devlet Jfl75 Y'· 

hnda bunlara ait faizleri ödemeyi bir yana bırakmıştı. 1875 
yılı yazında. Hersek'te patlak veren ayaklanma Bosna.'ya 
yayılırken, Osmanlı hazinesi birbirini kovalayan felA.ketle
rin büsbütün etkisi altında kalır. Gene de Osmanlı borç· 
farına ait alacak senetlerinin hamillPri urnııt!annı !rnyhet.
mezler. Haziran ayında Osmanlı Bankası CBank-ı Osmani-i 
Ş h ) T .. _ ·- 1 ••• ___ , __ _ •-ı- 01'\1\ ı....ı_ t--•ı:- •• -a ane , emmuz 00Jı,, .I\.UlJVUltHJ l{,;1Ü ovV Ulu u15ul.l. Ura• 

lık bir avans vermeye razı olur ve Ekim ayında ödenecek 
taksitlerini borç vadesinin dolmasından beş g(.:,ı Ö!1Cü G:ı -
lata ban kalan Osmanlı hükümetine ayda % 1,5 · faizle 
2.784.000 Osmanlı liralık kısa vadeli bir borç verirler. 

6 Ekim günlü gazeteler, Osmanlı Hükümetine ait ta
rihsiz bir «resmi ilan .. ı yayınladıklarında durum yulrn:·da 
anlattığımız gibidir. 

İlan şunlan yazar: «Bu sene neşrolunnn D:.'vlef-: o,,

maniye bütçesi açığı, herkesçe malum olmuştur. İşbu ::ıçık. 
s.000.000 lirayı geçiyor. Yeni bir tetkik yapılsa işbu açığ•n
mezkür rakamı da aşacağını gizlemeğe lüzum yoktur. Bu
vaziyet karşısında, istikraz kuponlannı zamanında ödeye�
bilmek için bankadan yeni bir istikrazda bulunmak ve bu
suretle bir borcu tediye için başka bir borç yapmak usu
lüne müracaat, bütçe açığını günden güne fazlalaştırm'lk
ve itimadı sarsmaktan başka. bir şeye yaramaz.

«Takip olunan bu usul dolayısıyla itimat ortadan kalk· 
mış ve Borsada eshamın hareketleri. tahvilıi.tımız hamille• 
rinin sermayelerinden zarar ettiklerini tamamile göster
mekte bulunmuştur. 
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•Babıali bu hususta bugün hakiki ve sağlam teminnt
bulamadığı taktirde, hamillerin bütün sermayelerini kay• 
bedecekleri aşikArdır. 

«Hükümeti Şahane, tekrar tam bir samimiyetle beyan 
eder ki, kendisinin lı.licenaba.ne ve dürüst hissiyatı, serma
ye sahiplerine ve sermayeleri Devlete hizmetler gören ha
millere vahim zarar gelmesine hiç bir zaman müsaade ede
mez. 

•Teminata gelince, Babıali beyan eder ki, Bankanın
haklan ve imtiyazları mahfuz kalmak şartı ile, Gümrük 
umumi hasılatını. tuz, tütün varidatını. Mısır vergisini ve 
bunlar yetmediği takdirde, ağ,ıam resmi gelirini, tayin �-:li
]ecek sendikaların emrine amade bulunduracaktır. 

«Bu kadar ciddi teminatın derhal tahsisinden husule 
gelecek emniyet, umumi itimatsızlığı bertaraf etmek ica
b�ttiğinden, Hükümet-i Şahane, bütçenin tam öir muva
zenesi zımnında itimadı iade maksadı ile beş sene zar
fında faizlerin yansını nakten ve yansını % s faizli tahvil
ler iie ödemek tasavvunında bulunduğu cihetle kuponla
rı yarıya indirmek zarureti hakkında iyice düşündükten 
sonra, bu günden itibaren, her kuponun yalnız yansını 
nakten tediyeye karar verdiğini beyan eder.. (356)

İşte gene çelişkilerle dolu bir metin. Ama Bab-ı Ali' 
nin çelişkiye filan aldırdığı yoktur. Osmanlı Hükümeti bir 
yandan bütün iç ve dış borçlarının faiz ve itfa bedellerini, 
tek taraflı olarak, beş yıl için yap yanya indirip bütçesi
ni denkleştirirken, öte yandan gelirlerinin büyük bir kıs:. 
mını, Osmanlı borçlarına ait alacak senetlerinin hamilleri 
olan banka sendikalarına bırakmaya hazır olduğunu açık
lar. Böylece de gelecekteki Düyun-u Umumiye idaresil}iii 
temellerini hazırlar. Ekonomik sömürgeleşmenin bu yeni 
aşamasında, A vrupa'nın yapması geı ekli hiçbir şey olma
yacak, Bab-ı Ali'nin çizdiği şemayı izleyip geliştirmesi ye
tecektir. 

Osmanlı Bankası'nın müdürleri M. Foster ve Devaux 
bu illı.na verdikleri cevapta «Devlet-i Aliyye'nin bankası 

(356) Zikreden YENİAY, İ.H. «Yeni Osmll;nlı Borçlan ... >
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sıfatıyla, banka. (Osmanlı Bankası) haberdar edilmeden, 
böyle bir tedbirin alınmış olmasından şaşkınlık duyma.la· 
nnın» doğal olduğunu bildirirler. 10 Ekim günü durumu 
aydınlatmak üzere gazetelerde. resmi bir demeç yayınla: 
nır: 

«1 - Bugünden itibaren, Devlet-! Osmaniye, dahili ve 
harici borçlarının faiz ve itfalan beş sene için yarıya in·
dirilmiştir.

«2 � Bu kuponlann tediyesi şöyle olacaktır:
«Birinci yanın, tamamen nakit ile ve ikinci yarım %

s faiz getiren yeni esham ile; işbu faizler birinci yanının
vadesinde keza nakten ödenecektir.» (357).

14 Ekim günü, hariciye nazın Osmanlı Devletinin dış
;;ı1rP.JP.rd�ki temsilcilerine şu telgrafı gönderir: «Maliye na· 
zırı, sadrazamın emriy;e, Bank-ı OsmanH Şahane'ye bir 
mektup göndererek, Devlet·i Allyye Bankası sıfAtı�rlı:ı. onu, 
Londra ve Paris'teki yönetim kunı11an vasıtasıyla. kendi 
elbirliği ve gözetimi altında. Dersaadet'teki (İstanbul) sen
dikalarla ortak çalışmaya girecek olan ve tamamı nakit 
olarak ödenmesi gerekli faiz ve it.faların ilk yansıyla, ge· 
ne Bab-ı Ali tarafından alınmış ve bu ayın dokuzunda ya
yınlanmış olan karar uyarınca, aynı şekilde nal�::-'; olarak 
ödenecek olan % S0'lere tahsis edilmiş gelirlerin kendile· 
rinı., emanet edileceği sendikaların birlikte tesbit ve tayiP.i 
için, Devlet-i Ali Osmaniye'nin dış istikraz mukavelesi 
yaptiğı taraflarla görüşüp anlaşmaya varmak üzere gö
revlendirmiştir. 

-Bu malumatın basın vasıtasıyl� kamuoyuna duyuru!·
ması için gereği emrohmur... (3581 

Bu yazı, sonuç olarak pek de işe yaramayan, ciddi 
görüntüsüne rağmen, Osmanlı İmparatorluğu'nun iflası 
anlamına geliyordu. Ba.b-ı Ali bir sonraki yılın Mart ayına 
kadar, 6 Ekim tarihli karara uygun olarak girdiği taahhüt
leri yerine getirecek ama bu aydan sonra başlıyan siyasal 

(357) Zikreden YENİAY, İ.H, «Yeni Osmanlı Borçları ... �
(358) DU VELAY. cEssal sur i'hlstoire flnanclere ... >
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kargaşalıklar arda kalanların askıya alınması sonucu·w 
doğuracaktır. Ancak 1875 yılıyla birlikte siyaset ön plana 
geçme hakkını kazanır ve 1870 yıllarının başındaki lo:H 

'dönemli yatışmadan sonra, Şark meselesi yeniden günde-
me girerek 1877 yılındaki büyük bozgunu yaratır. Ekono• 
mik buhranla siyasal buhran arasındaki ilişkiler, her za· 
man olduğu gibi sön derece karmaşıktır ve Bab-ı Ali'nin. 
o güne kadar, kendi maddi kaynaklarını kendi iradesiyle
kullanma. gücünden yoksun kaldığını; istediği gibi ve is·
terliği an ·ne borçlanmayı ne de borçlanmamayı becerebil•
diğini; hatta yabancı müdahalesi ya da nüfuzu olmaksı·
zın iflasını bile ilan edemediğini sanmamızı gerektiren kök·
lü sebepler vardır. Ama bu 1875 yılının siyasal havasını
tanımlamaya girmeden önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun
içinde olduğu kadar, büyük devletler arasında da, Şark
meselesi etrafında karşı karşıya gelen güçlerin öğrenilmesi
gerekir.

I - Rejime Karşı Muhalefet 

İFLASTAN 
EKONOMİK VESA YETf. 

İçteki en önemli olgu, bürokrasiyle bu sınıfın iktidar
daki kanadına karşı bir muhalefetin doğı�asıdır. Bu m•.�
halefet başlangıçta ıslahatçı yüksek burjuvaziye karşı ge.:. 

lenekleşmiş tepkiye bağlı olarak, dağınık bir şekilde ken
dini açığa vurur. Ama olayların dürtüsüyle ön plana ge· 
çe.r ve mutlakiyetçiliğe karşı meşrutiyetçi düzenin övgüsü
nü. savunmasını yaparak rejim değişikliğine yönelen bir 
mücadele haline gelir. 

A - Küçük Burjuvazi 

İlk muhalefet akımı küçük burjuvaziden gelir. Bu sı• 
nıfın bir kanadı bürokrasinin alt kademeleriyle özdeşleşir. 
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Küçük burjuvazinin bu kesimini yetiştirip geliştiren iki kuJ 
nin: medreselerle, Avrupa'dan örnek alınarak kurulan ve 
devlet bürokrasisine kadro yetiştirmek amacım güden ye
ni yüksek okullardır. Medrese öğrencileri, hem öğrenci 
hem de daha sonra devlet hiyerarşisinde şer'i hukukla il
gili görevliler olarak geleneksel bir muhalefet meydana 
getirirler. Bu muhalefet kendini nicelik olarak kabul etti
rir v� kimi 7.aman ö7.ellikle başkentteki nazik anlarda, hr
lirleyici oluşuyla tehlikeli bir hal alır. Ama dini bir tepki 
ve batıdan gelen her şeye karşı kayıtsız şartsız bir mu
halefet meydana getirmekten ileriye gidemeyen bu unsur
hır, sorunların bilincine eremezler ve tutarlı bir eylem or
taya koyamazlar. 

· Öte yandan yeni yüksek okullarda yetişen öğrenciler,
ister dolaylı, ister Avrupa'da okuma imkanından ötürü 
doğrudan doğruya olsun, batı gerçeklerini kavrayabildik
leri için daha bilinçli bir muhalefete geçerler. Bu gençler 
okuyup yetiştikten sonra, onları, büyük servetler elde et
me fırsatı bulamadan, emperyalizmin ulkeye nüfuz ediş-\ 
biçimleriyle ilişkiye sokan. görevlere gelirler. Gerçeklerle 
bu ilişki bu aydın kişilerin kafasında A vrupa'ya. olduğu: 
kadar, büyüıl devletlerin elçilikleriyle işbirliği halinde, ül
kevi yöneten ve günden güne çoğalan mali dolaplardan 
tek başına yararlanan bürokrasiye karşı da bir tepki doğu
rur. Ama onların, batılı etkilerin izini taşıyan tepkileri, 
batıdan gelen her düşünceyi toptan reddetmeye yönelmez. 
Aksine bunlar batıdan, doğu toplumuna uygulanabilir bazı 
unsurları almanın yollarını ararlar. Küçük burjuvaziden 
gelmiş olmaları, bu sınıf kökenleri onları. özellikle büyük 
Fransız Devriminden çıkmış, bir kısım ilkele're duyarlı kı
lar. Bunlar arasında yurtseverlik duygusunu, ulus düşün· 
cesini, kişi özgürlüklerini ve parlamenter rejimi sayabili
riz. Ama. Türkiye'de mevcut toplumda. bu ilkelerin kabulü 
bunlann dışındaki iki büyük ilkenin de kabulünü gerekti
rir. Bunlardan ilki laiklik ilkesidir. Kurumlaşmış bir din::ıel 
örgütün (Katolik kilisesi gibil bulunmadığı bir toplumda, 
dini devlet işlerinden . ayırma düşüncesi hüsnü k�bul gö-
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receğe benzemez. f slamiyet, insan hayatının diğer kişisel 
ve sosyal tezahürlerinden kopabilen bir ibadet ve dini hü
kümler bütünü olarak belirmez. Aksine bütün bu tezahür
leri kucaklayan bir düzen olarak ortaya çıkar. O zaman 
da lı\iklik sorunu, dini devbt işlerinden ayırma sınırhrı 
içinde değil, islllmiyetin getirdiği düzenin, dolayısıyla da 
din duygusunun kesinkes tasfiyesi şeklin•fo konabilirri:. 
Bu da, gördükleri eğitimin ve ortamlannın böyle bir k<ıv· 
ramı menettiği kişiler için. kabul edilemez olmaktan da 
öte, dinin batıdan gelen toplu saldırıya karşı tek bağım
sızlık unsuru olması yüzünden, istenmeyecek de birşeydi. 
Bur•lara göre, tarih boyunca biriken kötü tortulardan ann
mış, kökenlerindeki aydınlığına yeniden kavuşmuş bir islA
miyetin, toplumun gelecekte kendini yenilemesind(', tok 
işletici güç olmasa bile, etkin bir unsur olarak yer alması 
gerekliydi. 

Tartışmalı bir diğer mesele de milliyetçilik kavramın
dan geliyordu. Bunca birbirinden kopuk unsurlardan mey
dana gelen bir İmparatorluk bünyesinde bu ilke Avrupa' 
dan alınıp da nasıl kullanıh-:aktı? İmparatorluğun. kendi 
bütünlüğü içinde varlığını sürdürmesi en kutsal ilkelerdc11 
biri olarak kalınca milliyetçilik yerine yeni bir kavramı, 
İmparatorluğun yurttaşı olmayı ifade eden ve bu yurttaşa, 
batı A vrupa'daki herhangi bir milli devletin yurttaşına ait 
her türlü özelliği ve ideolojiyi sağlayan «Q3manlılık» k!:'.\o 
ramını yaratıp geliştirmek gerekiyordu. Özgürlük. eşitlik 
ve kardeşlik bu kavramın çerçevesi içinde benimsenip sa
vunulacaktı. Nazariyenin ilk çelişkisi, daha doğnısu im
kansızlığı da bu noktada yatıyordu. Ulusal devletlere uy
gulansın diye' ortaya atılmış ülküleri göklere çıkararak ya
nın yüzyıldan beri Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüp par• 
çala.yan. bu parçalanmanın asıl temelini meydana getiren 
farkhhklann şimdi gene aynı ülkülerle ortadan kaldınlma
sı isteniyordu. Bu ikinci bir çelişkiyi de getiriyordu: eşitlik 
iJkelerinin, lslamiyetin üstünlük rolü ve nıteliğiyle aykınlığı. 

Bu hareketin nazari açmazı, sonunda hepsi aynı amaca 
yönelen ve asıl tek bir isteğe, savunulan Hlrnleri teminat 
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altına alan ve bu ilkelerin uygulanması yolunu açacak 
olan bir anayasayla sağlanacak parlamenter rejim isteği 
ne bağlı, somut reform talepleriyle pratikte de kendini bel
li eder. 

Bu muhalefet, 1850-1870 yıllan arasında, önce Balkan 
lar'da. sonra da Girit'teki olaylann batılı büyük devletlere 
ve Bab-ı Ali'nin güttüğü siyasete karşı bir tepki yarattığı 
sıralarda şekillenir. Osmanlı kamuoyu bu iki eyaleti, on
larla ilgili ,tarihi anılar kadar buralara iskan edilmiş Türk. 

. 
/ 

halkının çokluğu dolayısıyla da aşın bağlılık duyduğu yurt 
topraklan saymaktaydı. Muhalefetin ilk çekirdeğinin naEııl 
oluştuğunu anlatan, hepimizin bildiği hikaye, kuruculan
nm sosyal çevresini göstermesi. bakımından ilgi çekicidir, 
«1865 yılının Haziran ayında bir cumartesi günü öğleden 
sonra, yarım düzine kadar genç aydın, boğaziçindc içlerin
den birine ait bir yalıda toplanırlar. Ertesi gün ise, ônce.a 
den gönderdikleri bir ahçıyla lki uşağın hazırlıklarını ta
rttamladıklan bir kır gezisi bahanesiyle boğaziçinde bir 
koruya çıkarlar. Bu kır gezisi sırasında, gizli bir cemiyet 
kurulması kararlaştınhr. Bu gizli cemiyetin amacı Osman
lı Devlet idaresinde bir değişime yol açmak, mutlakiyet
çilikten kurtulmak ve devletin bir anayasayla yönetilme91.
nl sağlamak olacaktır ... (359) 

İlk çekirdeği meydana getiren bu grup daha sonra, 
rejime muhalefet eden ideologlar kadar, idareden hoşnut
suz olmalan için somut sebepler bulunan diğer ktşilert de 
saflanna. katarak büyük çapta gelişip genişler. Bu ki�t� 
lerden biri Mısır hidivi İsmail Paşa'nın kardeşi ve eski na
zırlardan Mustafa Fazıl Paşa'dır. Eskiden nazır olrr'lcıı, 
şimdiki devlet yönetimine muhalefet etmesi için yeter de
recede bir sebeptir. Ama Fuat ve Ali Paşalara özel kızgın
lığı asıl. onlann başında bulunduğu hükümetin Mısır hl., 
divliğinln doğrudan doğruya ba.badan oğula kalma hak
kını hidiv İsmail Paşa'ya tarıımasından, böylece de kendi-

, sini bu haktan yoksun bırakmasından ileri gelmı>lrt0rlir. 

(359) DAVISON, R. tReform in the Ottoman ... ,
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Mu!.tafa Fazıl Paşa zenginliğiyle muhaliflerin hamisi, si
yasal nüfuzuyla da muhalefet hareketinin dediklerine de
ğcı· verilen bir sözcüsü haline gelecektir. Hükümete kar�ı 
açık muhalefeti sonunda onu Paris'te sürgün hayatı ya
şamak zorunda bırakacaktır. Osmanlı İmparatQrluğu'na. 
ait meselelerin bazı veçhelerini ilk olarak ortaya, serebi
len «haşmctlü padişaha açıit mektup» unu bu şehirde 
Fransızca olarak yayınlayacaktır: «Hangi alanda olursa 
olsun, bütün uyrukların iki ,ınıfa bölünmüştür: hiçbir en
gelle karşılaşmadan baskıda bulunanlar ve acımasızca 
baskı görenler. Bütün bu kötülüklerin kökeni zamanında 
işe yaramış olan ama artık istil·,dat, cehal�t. yoksulluk v.e 
ahlak bozukluğundan başka bir sonuç getiremeyen, çağı 
geçmiş bir siyasal düzende yatmaktadır. 

-Haşmetmeap, bu düzeni değiştirerek İmparatorluğu
kurtarınız. Bir anayasa armağan ederek İmparatorluğu 
kurtarınız. Bu anayasanın mey, ası özgürlük ve kişise·ı !.e
şebbüsün ihyası olacaktır. Kültürel ve ekonomik gelişme 
için gerekli ortamı yaratabilecek olan bu anayasadır. Üste
lik bir anayasa yabancı müdahalesi için her türlü gerek
çeyi ortadan kaldırarak İmparatorluğu daha güçlü kılac.ı:ı.k
tır. Avrupa kamuoyunu Osmanlı İmparatorluğu'ndan yana 
hale getirecektir... (3601 Bürokrasinin yukarı kA.tlarına 
mensup olup da. serbest teşebbüs hakkını istemek amacıy
la devrimcilerin saflarına katılan, ilk örneğin Mustafa Fa
zıl Paşa'nın temsil ettiği bu muhalif tipi, daha sonra. Prens 
Sabahattin'in kişiliğinde yeniden ortaya çıkarak büyük 
burjuvazi içinde. fmparatorluk'taki zenginlik kaynaklnnnı 
kendi eline geçirmek isteyen liberal akımı oluşturacak
tır. 

Mustafa Fazıl Paşa'nın yazdıkla.nna paral�l olarak ts
tan bul'daki grup da, başkentteki basın aracılığıyla hükü
mete karşı yöneltilen saldırılara katılır. Ama 1867 yılında 
tekrar sadrazamlık görevine getirilen Ali Paşa sert yön-

(380) özet ve alıntılar DAVISON, R. «Reform in the Otto
man ... >
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temler uygulamaya karar verir. Belgrad kalesinin terkedil
mesinin yol açtığı siyasal buhran gazetelerin giriştiği sal· 
dırılarda sömürülmekte ve ulemayla. aydmlann, ciddi so· 
nuçlar yaratabilecek ortak bir cephe kurmaları tehlikesini 
yaratmaktadır. Ali Paşa gaz<:!teleri yasaklar ve sanım· 
ltılannı sürgün eder. Sürgünler Paris'e giderek Mus
tafa Fazıl Paşa'nın himayasinc girerbr. Bunlar Av
rupa'da, çok ün yapacak olan «Jöntürkler• adıyla 
tanınacaklardır. Ama Türk tcrihinde adlan daha çok 
«Genç Osmanlılar. olarak geçer. «Jöntürkler• adı
n. Abdülhamit rejimi dönenıi:ıde .ortaya çıkacak olan ikin· 
ci muhalefet dalgası için kullanılır. 

30 Ağustos 1867 günü Paris'te Genç Osmanlılar partisi 
kurulur. Amaçlan şunlardır: 

- Mustafa Fazıl Paşa'nın p9.dişaha yazdığı mcktuhıın
içerdiği reformlar programını. dolayısıyla rejimi vp hnli
hazırda Osmanlı İmparatorluğu üstünde baskı kurmuş 
olan kişilerin değiştirilme işini tamamlamak. 

- Doğuda, Osmanlı tmparatorluğu"nun varlığını tehli·
keye ,ıokan Rus propaganda ve nüfuzunu yıkmak. 

Bu demeç, Mısır hidivinin çok zengin kardeşi Mustafa 
Fazıl Paşa, gelecekte Osmanlı İmparatorluğu 'nun hayatın -
da vali ve şair olarak yer ':l.lacak olan Ziya Paşa grubu 
nazariyecisi, en ateşli yurtseveri ve şairi Namık Kemal, da· 
ha sonra 1871 Paris komününe katılacak olan Avusturyalı 
sosyalist Simon Deutsch ve 1830 yılından sonra sürgüne 
gönderilmiş Polonyalı bir devrimci olan Vlorlislav Pln•er 
tarafından imzalanır. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelece· 
ğinin, bütün bu kişiler için neyin ortak paydası olacağı 

· sorulabilir. Herhalde Mustafa. Fazıl Paşa, hareketin kesesi,
Ziya Paşa ve Namık Kemal de kalemleri olmalıydı. Pla
ter'le Deutsch da eski devrimci deneylerini bu harek�te
sunuyorlardı diyebiliriz. İlk e'ksilen kese oldu. 1867 son
baharında Abdülaziz Paris'i ziyaret ettiğinde Fransız po·
lisi Genç �manlılardan geçici olarak ülkeyi terketmeleri.
ricasında bulundu. Onlar da Jersey adasına çekildiler.
Ama Mustafa Fazıl Paşa Paris'te kalıp hükümdarla gö-
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rüştü. Abdülaziz kendisine fstanbul'a dönme iznini verdi.; 
Bu genç Osmanlılardaki çözülmenin başlangıcı olacaktı; 
Grubun geri kalan kısmı yavaş yavaş parasız kalacak, bel· 
li bir zaman için Paris'te, Londra'da ya da İsviçre'de ga
zeteler ve hicivyeler yayınlamaya ı:levam edecek ama so
nunda mali yardım alacak kaynak kalmayınca birer birer 
Türkiye'ye dönecektir. Ali Paşa �Ik eli kazanmış, muhale
fet kuruluşları dağılmıştı. Ama kurucular hep vardı ve dü
şüncelerine adam kazanıyorlardı. Ali Paşa 1871 yılının Ey
lül ayında ölür. Onun ölümüyle birlikte Mustafa Reşit Pa
şa'dan beri ülkeyi yönetmekte ola.n batı yanlısı «aydın
bürokrasi dönemi de sona erer. Ortadan çekilen bu yeni 
yönetici kategorisine karşı, kapıkullannın mirasçısı olan 
ve hep Saray çevresinde dolanıp duran eski yönetici ku
şak iktidara gelir. 1871 ile 1876 yıllan arasında kalan sü
re, önde Sultan Abdülaziz'in görüntüsünün bulunduğu, 
onun gerisinden ise sahnenin önüne çıkabilmek için ha.bire 
fırsat kollayan düşük seviyeli çıkarların gizlendiği bir dö
nem, Sarayın keyfi yönetim dönemi olacaktır. Ama bu ke
re de, bu gerici tepki dönemi ayakta kalab.ilme}{ için özel
likle başkentte, siyasal bir nitelikle bezenen kitleleri de· 
netim altında tutabilmek için ideolojik bir dayanağa ihti· 
yaç duyacaktır. Kamuoyunun duyarlılığına cevap vere
bilecek olan şey, batıcı - Hıristiyan akına karşı birleşik bir 
islamcı cephenin gerekliliğini göstermektir. Bunlar pan 
ıslamtzmin ilk adımlarını, henüz pek açık seçik ve bilinçli 
olmayan başlangıcını meydana getirecekti'r. Bu düşünce 
bütünüyle 1878 yılından sonraki ikinci mutlakiyetçillk dal
gası içinde gelişecektir. 

1860'dan 1880 yıllarına varan zaman kuşağı içinde, 
yeryüzünde bağımsız, son islı\m ülkeleri emperyalizmin 
saldırısına uğrar. Rusya Orta Asya'ya doğru ilerleyip. Taş
kent'i, Buhara'yı, Semerkant'ı ele geçirip, Hive ile Hokant'ı 
tehdit ederken, t ngiltere de Hindistan'dan Afganistan'a 
doğru ilerlemektedir. Emperyalizmin kapanına kısılan bü
tiiı, bu ülkeler, başlan dara· düştüğü zaman son Müslü
man hükümdarlığını ve onun başında bulunan ha.life - pa-
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dişahı hatırlayıp, Osmanlı İmparatorluğu·na hııiJerier vı: 
heyetler gönderirler. Bu heyetlerin İstanbul'a gelmesi aha
linin ilgisini uyandınr. Halk kendi ülkesinin de başına. be· 
lı\ kesilen düşmanlara. ·yani İngilizlere ve Ö7.ellikle Rus
Iar'a karşı mücadele veren kardeş ülkelerin varlığını kav
rar. Aynı zamanda da kendinde, yıkıma· sürüklenen din 
kardeşlerinin koruyucusu olan ulu islı'ım milletini görür. 
Dolayısıyla padişah, neredeyse kendine rağmen, halifelik 
itibannı yeniden kazanır. Abdülaziz ülke içirıde olduğu 
kadar dışında da bu itibarı kullanmakta gccikmiycct'ktir 
(361) 

Bu olaylar dini taassubun anti · emperyalist duygula
ra dönüşmesine yardımcı olur ve medrese öğrencileri bu 
dönüşmenin en önünde yer alırlar. Cemnlett.in El J\fgnni 
gibi kişiler de etkin. nerdeyse devrimci bir lslamcıhğın öv

güsünü yaparak, bu bilinçlenmeye katkıda bulunurlar Ce
malettin'in, Namık Kemal ve Mustafa. Faı!! Pa�a'yla muh

temelen temas ettiğine dair, insana hiç de şaşırtıcı gelme
yen bilgiler (362) eğer doğruysa, küçük burjuvazinin bağ· 
r!ndan çıkan çeşitli muhalefet hareketlerinin, ilk Osmanlı 
Anayasasını getirecek olan ideolojik ilişki ve bütünleşme· 
!erini çok önceden yapmış olduğu düşünülebilir. Ama bu
akım, iktida.rdaki bürokrasiye karşı geleneksel mulıalefe·
tin öbür kanadının, yani taşra eşrafının, özellikle de bü
yük arazi sahiplerinin filli yardımı olmadıkçn, bir rejim
değişikliğini gerçekleştirecek kadar güçlü değfidi.

B -- Eşraf 

Bu kategorinin siyaset sahnesinden m:ak oluşu, onlıu 
hakkında. sahip olunan bilgilerin yetersizliğini dolayısırıa 

(361) Bk:r. LEE, D.E. «The Origtns Qf Pan-İslamlsm� (Pan-is-
11\mcılııtın Kökenleri), «Amerlca.n Hlstorlcaı Journah ve
DAVISON, R. «Reform in the Ottoman ... •

(362) AURIANT «Un Emir Afghan, adversalre de J'Angleterre
en Orlent; DJemel el Dine, tenebreux agltateur• (Do
tıt'da. f rİgtltere'ye- Hasım Bir Afgan F.mlrl: Meşt:İm F.y
lemcl Cema.leddln), Mercurt! de France 1938.



da çok kere onlan unutup !l·�saba katmama eğilimini do
ğurur. O döneme ait iki olgu, 1858 tarihli Arazi Kanunu'ylA 
1864 tarihli Vilayetler Kanunu eşrafın gücünü arttınr ve 

• sahip olduğumuz bilgiler, büyük malikanelerin yüzölçümü
kadar kazançlan açısından da gitgide çoğalan önemini
gösterir.

Ama yurtdışındaki kapitalistlerle yurt içindeki tefeci
lerin, İstanburdaki bürokratlarla giriştiği gizli antlaşma.
taşradaki bütün gelir kaynaklarını düzenli olarak cşcle
mektedir. Taşra gelirleri vadesi gelen );Jorçları ve istikraz
lan ödemeye yaramaktadır. Bu gelirler bir o kadar da,
başkentte girişilen ticari işlemlerde harcamaktadır ve eş-
raf devre dışı kalmaktadır.

Vilayetlerin yeniden örgütlenmesi eşrafa ilk defa si
yasal bir güç sağlar. Büyük devletler tarafından bazı eya
letlerin. özerkliğine doğru bir adım olarak tasarlanan ve
Bab·ı Aii'ye zorlii. kabul ettirilen merkezden kopmacılık Os·
manlı Devleti tarafından. imtiyazlı konumlara · elverebile
cek özel durumlan bertaraf etmeyi amaç edinen siyasal
bir tedbir olarak, vilayetlerin bütününe uygulanmıştı. Böy
lece bu alanlardaki ıslahat hareketlerinin sonuçlanndan
yararlanan gerçekte. Müslüman - Türk taşra eşrafı oldu.
Giderek vilayet meclislerine el koymalan bunlara, valileri
denetlemek, hiç değilse onlan kendileriyle elbirliği etme·
ye 'zorlamak imkanını sağladı, Bati yanlısı bürokrasinin

:,;; .... }'Gi'İne Saraya bağlı bürokrasinin iktidara gelmesi, bu dö
neminin en çok göze batan sadrazamı Mahmut Paşa tara
fından uygulanan bir merkeziyetçilik eğilimi doğurdu. 
Mahmut Nedim . Paşa eyalet!ori parçalamaya ve m�halli 
meclislerin karar yetkilerini kısıtlamaya koyuldu (363). 
Ama Paşa uzun süre görevinde tutunamadı ve yerine, ken
dini Saraya hemen hemen zorh kabul ettiren Mithat Paşa 
getirildi. Mithat Paşa günümüze kadar, Osmanlı İmpara
torluğu'nun yetiştirdiği en mükemmel yönetici olarak ta
nınır. Yönetimi her alanda başanh oldu. Merkezden kop· 
macılığa baş çekenlerden biridir. l 864 yılında yeni Vilayet
ler Kanunu'nun denenmesinde örnek vilayet olarak seçilen, 
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Tuna vilayetinin valiliğine getirilen o olmuştu. Anayasalı 
düzenden (meşrutiyetten) de yanaydı. 1868 yılında kurulan 
ve bir millet meclisine doğru ilk adım olarak sayılan Dev
let Şura'sının başkanlığına ilk o getirilmişti. Bütün bu özel
liklel' onu eşrafın güvenilir oir adamı olarak görmemize 
çoktan yeter. Sadece, bir vil:ı7eti matlubuna uygun ola· 
rak idare edebi1mesi bile, eşrafın onu desteklediğini var
saymamızı gerektirir. Oysa Mithat Paşa bütün bunlan:1 
üstüne, bir de yalnız ilk Türk bankası değil, başkent. dı1ın
da, çiftçilere kredi açmak amacıyla kurulmu.ş olmasıyla 
kırsal kesimdeki mülkiyet sahiplerinin de ilk bankası olan 
Ziraat Bankası'nın kurucusudur. Dolayısıyla Mithat Paşa' 
nın iktidara yükselişini bürokrasinin yeni merkeziyetçilik 
teşebbüsüne karşı taşradan gelen tepkinin bir sonucu sa
yabiliriz. Zaten kısa süren bir sadrazamİı.ğı sırasında (30 
Temmuz - 19 Ekim 1872 tarihleri arası> Mithat Paşa'nın ka
fasını meşgul eden başlıca iki mesele, bir anayasa çıkar� 
ma tasansıyla. Osmanh İmparatorluğu'nun federatif bir 
temel üzerinde örgütlenmesine ait plan Ü7.f'rind<>ki C"1l•s
malarıydı. BelJi ki, görevinin ço1< kısa sürmesinin sebPbi 
de bu tür tasanlardı. Yerine ise, gitgide artan iflas tehlil�e
si karşısında günü birlik bir siyaseti sürdüren Sı-ıray 
adamları getir-ilecekti. Ama Mithat Paşa bundan böyle 
planlarının gerçekleşmesi yolunda çalışmaktan geri dur
mayacak ve onun eylemi geleneksel muhalefetlerin, bir 
yandan küçük burjuvazinin gelenekçi kanadı olduğu ka
dar ilerici kanadının; öte yandan ise, bürokrasiyi denetim 
altına almanın ve ülkenin siyasal sahnesine girmenin yo
lunu meşrutiyet rejiminde gören eşrafın toplanma noktası 
olacaktır. 

ll - Siyasal Bozgun 

A - A vrupa'daki Dengede Değişme 

1875 yılında Şark meselesinin yeniden tarih sahnesi· 
ne çıkmasının arefesinde Osmanh İmparatorluğu içindeki 

(363) DAVISON, R. «Reform in the Ottoman ... �
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güç ilişkileri işte böylece belirir. Bunı.ın gibi. Kırım sava
şının ertesinde uluslararası denge, dolayısıyla büyük dev
letlerin Osmanlı İmparatorluğu karşısındaki konumu eski
siyle aynı olmaktan uzaktır. 

Bu dönemin başlıca. olayı Fransa - Prusya savaşı ve 
Almanya.'nın doğuşuydu. Bu yeni devleti hesaba katarak 
yeni bir dengenin oluşması zorunluydu. Bu dengeyi kurma 
teşebbüsleri, birçok değişiklikler, gösterdikten sonra Bi
rinci Dünya savaşına kadar gelecektir. Merkezi bir dev
letin ortaya çıkmasıyla. birlikte ağır basan eğilim, en uzak 
coğrafi uçların birbirine yaklaşması oldu. lngiltere'yle 
Fransa böylece Rusya'ya yaklaşmaya yönelirken, Rusya' 
dan duyduğu korkunun sonunda, Almanya'ya lmrşı besle
diği öç duygusuna üstün gelmesiyle Avusturya, Avrupa' 
nın bu yeni büyük devletiyle ittifaka girer. Ama bu genel 
şemıl dışında geçici olmak şartıyla bütün anlaşma. yol
lan açıktır ve bunlar fiilen de gerçekleşir. Osmanlı İmpa
ratorluğuyla ilgili olarak bu durum, şöylece ifade edilebi
lirdi: imparatorluğun muhafazasını sağlayan denge ilkesi 
artık yoktu ve belli bir hareketsizlik haUı devam ediyor 

, olsa bile, bu uzun zaman süremezdi. 
İngiltere Disraeli hükümeti sırasında, Osmanlı lmparı:l

torluğu'yla. ilgili olarak Avrupa ve Doğu (Şark) karşısın
da sessizliğini ve tecrit siyasetini korumaktaydı. İngiltere' 
nin müdahalesizlik ilkesi hep devam etmekteydi. Yıkılma 
tehlikesi içinde olan bir yapıya. karşı alınacak en akıllıca 
tedbir ona hiç dokunmamaktı «Türkleri kendi hallerine 
bıro.kahm, ne işleri varsa kendileri görsünler,. görüşü ilke 
edinilmişti. Eskilerinin yerini alacak yeni ittifaklar ortaya 
çıkmadan uluslararası kar,e;aşalıklnnn doğmasından ve bir 
de Osmanlıların, kendilerini borçlarını ödemekten bağışık 
görmelerine elverecek bir ortama. varılmasından duyulan 
korku böyle bir ilkeyi benimsettiriyordu. İngiltere Rusya' 
nın Akdeniz'e inmesini gene de istemiyordu ama, olayla
rın o günkü durumu içinde, bir Kınm savaqının tekran ı;öz 
konusu olamazdı. Bütün bu :::ebeplcrden ötürü •Şark• me
selesinde .sessizliği; bu sessizliğin yanlış anlama geldiği 
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hallerde de, müdahalesizlik ilkesini konımnk gerekiyordu. 
İngiliz diplomasisinin Bab-ı Ali'ye duyduğu !mnılan yakın
lığa; Osmanlı lmparatoı-luğu'nun kendini derleyip t.oparla
yabilecf'ğine, yönetimini islah edebileceğine olan kimbilir 
kaç lrnre ifade edilmiş inancrt gelince, bu Jcr,nurln bir fi
kir edinmek için bazı İngiliz dışişleri bakanlnrımn söyledi
ği sözl<>ri bumya aktarmak yetecektir. 0Bunları islah P.t
menin tek yolu yeryüzünü bunlardan islah ctm�ktir ... İşte 
böyle diyordu Claı-cndon. Stanley'e gelince, hnc:mC'lrnrmp· 
lan. «Tiirklero karşı ne bir yakınlık, ne de öz�l bir il�i chı
yuyorlardı. Bunlar Avrupa haritasırdan silinip gilmezkn;c 
çok· yazık olurdu. hin nsıl zor tarafı bunların yerine kimin 
konulması gerektiğini bilm<>l<ti.• (364) 

Müdahalesi7lik konusunda Fransa'nın tutumu da. çe
şitli sebeplerden ötürü lngiltere'nirktnin aynıydı. Frans:ı 
Eski Rejim'den C*) beri, kendine ayrılmış bir alnn olarak 
saydığı 0Şark• a karşı claima bazı f'mellcr bcslem::;:l; 11.r.::ı 
18i0 yılından sonra itibarının düşmesi ve iç sonmlnrı hu 
alanda girişeceği müdahalelere elvermiyordu. Bu durum
da, kendisinin faal olarak katılabileceği güne kadar. Şnrk 
meselesini dondurmak onun da işine geliyordu. Kendisi 
güçlü bir devlet olup da müdahale hakkı buluncaya kadar. 
Osmanlı Devletinin yerinin· ı:,o7 kalmasını istemeyen ital
ya'nın tutumu da aynıydı. 

Avusturya için durum değişikti. 1886 bozgunu, bun
dan sonra ne gibi yol tutabileceği hakkında onu tam bir 
ikilem içine itmişti. Hem İtn!ya'daki topraklarını, hem de 
Orta. Avrupa'daki egemenliğini yitlrmişti. Gözlerini doğu
ya ve Balkanlara çevirmenin zamanıydı. AJmanya.'ya karşı 
öç duygulanyla, durumun gerçekçi bir gözle · kavranmne;ı 
arasında bir mücadelenin hüküm sürdüğü siynsal bir t?
reddüt ve oyalanma döneminden s0nra, kont /\ndnıc;<:y'nin 
şansölyeliğe gelişi Avusturya - Macaristan f mparatorluğu · 
nun yeni politikasını tayin etti. Zaten yüzyılın ikinci yan-

(364l Zikreden TEMPERLEY, H. «Brltish pollcy ... • 
< • > 1789 Fransı:ı; BilyUk Ilurjuva devriminden önceki rejim
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sında Orta A vrupa'ya yayılan sanayileşme hareketi yeni 
pazarlann açılmasını. dolayısıyl_a da doğuya doğru bir yar
ma harekatını gerektiriyordu. Orta Avrupa sanayiinde iş
çi ücretlerinin düşük tutulması sayesinde daha ucuz olan 
Avm,turya mallan için Selanik .bir ihraç limanı haline ge
lecek ve bu mallar Doğuda, batı Avrupa mallarıyla reka· 
bete girecekti. 

Doğuya doğru bu ilerleyişi sırasında Avusturya'nın yo
lunu ister doğrudan, ister Balkanlar'da, Rus himayesi al· 
tında yayılmacı bir siyaset güden İslav devletleri aracılı
ğıyla olsun, hep Rusya kesecektir. Bu Avusturya için ka
çınılmaz bir kaderdi. Avusturya'nın propaganda alanı dar
dır ve sadece Bosna'daki Katolik ahali üzerinde etki yR.
pabilir. Oysa Balkanlann geri kalan kısmı Rus'ların güt
tüğü Panislavist akımın güçlü nüfuzu altındadır. Avustur
ya şansölyesi hem Balkanlarda!ci nüfuzunu arttırmak hem 
de Sırplarla Karadağlılann, kendisi için düşündüğü top
raklar üzerinde yayılmalarını engellemek ister. Bu yüzden 
Avm:turya da Balkanlardaki �ni bir statük:> değişikliğine 
fazı�. yatkın görünme? .. 

Bütün bunların karşılık Rusya, böyle bir değişikliğe 
can atmakta ve onu hazırlamaktadır. Rusya için mesele, 
bu kere Avrupa'nın müdahalosine meydnn vermeden 185:3 
deneyini tekrarlamaktır. Bu amaca ulaşmak içinse faaliyet
lerini hem uluslararası büyük politika düzeyinde hem de 
Balkanlarda yoğun bir şekilde yürüttüğü propaganda dü
zeyinde sürdürür. 

Paris Antlaşmasından sonra Rusya Avrupa meselele· 
rinden elini eteğini çekip, kendini Orta Asya'daki yayılma 
siyasetine vermiş gözükür. ,Rusya surat ao;mıyor, muraka
beye dalıyor- (365) diyecektir. Frcns Gorçakov. Gerçekte; 
Balkanlara nüfuz etmek için ağır nğır ve metotlu olarak 
hazırlanmaktadır. Osmanlı egemenliği altındaki Hıristiyan 

(365) Zikreden HARRIS, D. «A diplomatlc history of the Bal
kan crlsls of 1875-78. The flrst year:, (1875-78 Balkan 
Buhranlanmn Diplomatik Tarihi, iık Yıl), Londra 1936.
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ahalı, özellikle de Bulgarlar, bir zamanlar Rusya'yla Bcıl· 
kanlan birbirine bağlayan dini yakınlığın yerini alacak ve 
onu tamamlayacak olan panislavizm akımıyla eğitilmeye 
çalışır; bu halka, aynlıkçı hareketlerin doğması için ge
rekli milliyetçi ideoloji içinde bir bütünlük kazandırmanın 
yolları aranır. 

İşe kültürel •kurtuluş �avaşı .. yla başlanır. Bulgar dili 
ve tarihi. geçmişin karanlıklarından çıkan!arak işlenir; 
Rus parasıyla Bulgaristan'da kurulan okullarda öğretilir. 
ikinci safha Bulgarların dini ayrılıkçılığı, yani Bulgar kili
sesinin İstanbul'daki Rum • Ortodoks patrikliğinden kop-. 
mıısı olur. Üçüncü safha ise İstanbul'daki Rus büyükelçi
sinin denetimi altında, Bulgaristan'daki Rus konsoloshrı 
tarafından yönetilen ayaklanma hazırlığıdır (366). Büttin 
hu gayretkeşliğin amacı bir Osmanlı • Rus savaşının şart
hnnı hazırlamaktır. Nitekim bu savaş 1877-1878 yılJann· 
'1!l patlak verecektir. 

İstanbul'daki Rus büyükelçisi, Şark meselesindeki bu 
yeni safhanın baş oyuncularından biri olacaktır. İnanmış 
bir panislavist olan eski Çin bi.;yükelçisi ger.erat Nicolas 
Pavloviç İgnatiev, 1864 yılından beri İstanbul'da büyüke:1-
çidir. Avrupa hariciyesinde •Fathet" of liesw (yalan baba· 
sı) olarak ta_nınan İgnatiev, Rus siyasetinin başka ülkele· 
rin gözünde başarı kazanması yolunda hiçbir çaba c;.;ir
gemez. Onun bütün derdi Osmanlı bürokrasi çevreleri üzrı· 
rinde üstün bir nüfuz kazanmak, Osmanlı İmparatorluğu' 
nu diğer kefil devletlerden koparmak ve ona. kendi istek· 
lerini zorla. benimsetmektir. Böyle bir siyaseti yürütmek 
için elindeki bü_tün çareleri kullanarak uzun ve güç bir 
programı uygulayacaktır. 

İgnatiev'in politikasıyla Gorçakov'un politikası arasın
da, kullandıkları yollar bakımından bir ayrılık vardır. Rus 
Dışişleri Bakanı kongrelerdeki konuşmala.nnda ve yazış· 
malannda sergilediği ve kimsenin karşı ,duramıyacağına 

(366) Bk. ijİMijİR, B.�. �Rumell'den Türk Göçleri• cilt II, An
kara 1970.
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inandığı belagatiyle Avrupa'.'yı knzanmrtyı •ıınarken; bntılı
lara karşı köklü bir güvensizlik duygusu içinde olan bü
yükelçi, bütün toplu taahhütlere boş verip işlerini tam y<'l. 
kiyle ve herkesten bağımsız olarak Osmanlı Sarayıyla gör• 
mek istiyordu. Osmanlı Devlet.iyle dostça ilişkileri konıya
ralc, imparatorluk üzerinde, onu Rw;ya·n:n uydusu halin,:, 
getirecek bir nüfuz kazanmayı hesap E'diyordu. Rüyiikek·i, 
boğıızları denE'timi nltındn tutacak, Osmanlı nazırlarını yö
netecek ve Şark meselesini Rusya'yı ve bütün öteki fslav
lan· hoşnut edccE'k kesin bir çözüme ulaştıracaktı (3671.

Rusya 18�0 yılında, Fransa - Prusya savaşı vesilesiyle 
•murakabe- dr.n çıkacak ve Karaclnniz'in askerden ann
dınlmasıyla ilgili olarak· Pnris Antlftşmnsı'nın yeniden göz
den geçirilmesini isteyecektir. Böyle bir talebi gori çevire
cek zaman değildi ve lngilt.ere antlaşmanın yeniden /lÖZ
den geçirilmesine razı oldu; bundan höyle Rus sava� ge,
mileri Karadeniz'de seyrrdebilecekti.

Bunu izleyen adım, Balkanlar'dnki propagandanın yo
ğunlaştırılması olur; ama bıı bölgede Rusya.'nın karşısına 
dikilen başlıca engel yalnız Balkanlar üzerindeki emelle
rinin değil hizzat kendi topraklarının da tehlikeye düşmek
te olduğunu gören Avusturyıı.'dır. Panislavizm ülküsünü 
ilk ortaya atanlar Ulahlardı ve Prag bu Rkımın ilk mC'rkez
lerinden biriydi. Rusların güneye doğru ilHleyişinin Avus
turya'yln. bir çatışmaya yol a.ç,1.cağı kesindi. 1866 yılı Habs
burglar fmparatorluğu'nun giiçsüzlüj!ünü göstermişti ve 
bu dunım sonunda Almanya'yı endişeye düşürmüştü. Çüıı, 
kü birbiriyle bağdaşık olmıtynn uasurlardan kurulu bir 
imparatorluk, Almanya için Rusra'ya karşı bir korunmı-ı 
aracı teşkil ediyordu. Sonunda Rusya'yla. Almanya arasın· 
da bir savaşın kaçınılmaz olduğu ve bu savaşta Avusturya' 
nın Almanya.'nın yanında yer alacağı açıktı. Ama o sıralar
da. doğu cephesinde barışı korumak, A vrupn."nın h\ı yeni bü
yük devletinin çok işine gelmekteydi. Bu yüzden Bismarck• 
ın siyaseti. Avusturya'yla. Rusya arasında, sonınlann Al-

(367) HARRIS. D. «A dlplomatıc hl::tory .. · "' 
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mnnya'nın hakemliğiyle çözümleneceği bir yakınlaşmayı 
sağlama siyasetiydi. Bu tasan. üç ; mparator arasında· im -
zalanan ve Orta ve Doğu A vrupa'nın üç büyük devletini 
sallantıda bir denge içinde biraraya getiren ittifakla ger
çekleşti. 

1875 yılı ilkbaharında. du:Urr işte buydu. François Jo
sef Dalmaçya'ya bütün Hersek sının boyunca süren bir 
propaganda ziyaretinde bulunmuştu. Bunu, Prens Nikolns 
tarafından kabul edildiği Çetine'ye yaptığı yolculukla 
tamamladı. Osmanlı eyaleti-erine gelince. bunlar açlığın ve 
Hazine-i Şahane'nin acil ihtiyaçlarının hışmına uğrama.k
taydı. Sının geçip Karad�ı'fa sığınan Hers�kH hirk:ı,;: ç�t,, 
yüzünden Osmanlı İmparatorluğu'yla KaradRğ arasındR 
bir anlaşmazlık çıktı. Karadağ'ın çeteleri geri teslim ede· 
r.cği vrındl Ü7.crin<' olay lmpnn�lı. Gürçektcn l

l
'} Knrnrfnğ on

lnrı ftm·ı yolln.clı yııllııclı nnHl, dnhn l lı•rs<'I< ıarın ıııı f�N.rr
geçmez bir ayaklanmanın nüvesini oluşturnınyn yet€'c�k
kadar bilgi ve galiba da techizatla besliyerek.

Osmanlı imparatorluğu içinde Bosna ve Htrsek eya
letlerinin özel bir durumu vardır. Sömürenlerle sömürülen· 
!er arasındaki hat aynı zamanda Müslümanlarla Hıristi
yanları da ayıran hattır. Yönetici feodal sınıf. Osmanlı fet
hi sırasında kendi imtiyazlarını koruyabilmek amacıyla
toptan Müslümanlığı kabul etmişti. Böylece milliyetçi ayak
lanma aynı zamanda ·sosyal bir ayaklanma haline geliyor,
bu da onun gücünü ve sertliğini bir kat daha arttınyordu.
Bab-ı Ali her zaman olduğu gibi, harekete geçme konu
sunda oyalanıp vakit kaybedecek, bu da ayaklanmanın ya
yılmasına ve Ağustos ayında Bosna'ya sıçn•.masına fırs:ıt 
verecektir. 

Bu yeni duruma ait haberler Avnıpa'ya ulaşıp kamu
oyunun ilgisini çekerken. komşu ik.ı beylik, yani Sırbistfln· 
la Karadağ bir yandan tarafsızlıklannı ilan ederken, öte 
yandan ayaklanmaya yardım etme konusunda ellerinden 
geleni artlarına koymuyorlardı. Onların bu çabalarınrı bir 
de A vust.urya topra.klanndaki Dalmaçyah fslavlann teşeb· 
büsleri ekleniyordu. Bu gidi'1, kendini ayaklanmacıların 
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güttüğü davanın baş savunucusu göstermek isteyen Viya· 
na'nın canını sıkıyordu. Çünlni m .. Sırbistan'la Karndriğ'ın 
bu durumundan yararlanmasıha izin verebilir, ne de Rus
ya kadar diğer büyük devletlerin de şimşeklerini üzerine 
çekebilecek bir müdahaleye kalkışabilirdi. Kont Andrassy 
Dalmaçya Valisine «Türkler aynklanmacılar tarafından krı
vulup atılmadıklan, ülkenin efendisi olarak kaldıkları ve 
ayaklanmacıların başarıları komşu beyliklerin açıkca ha
rekete katılmalarına yol açm�dır,ı müddctç�. majestelerin:n 
hükümeti herhangi bir işgali düşünmek niyetinde d<'tll· 
dir. 

0 Sırbistan'la Karndağ'ı ül'<e içlerinin efendisi halim� 
getirecek bir çözüm yolu hoş görülemez. nunun l<aqıtı 
olan bir çözüm yolu yani Avusturya işgali ise Rusya'yla 
olan ilişkilerimizi kötü bir handlkapa sokar. nusya'nın bu 
ülkelere müdahalesizlik ilkesiyle doruğuna ulaşmış olan 
bu ilişkilerin koruntn4s1, bütün Avrupa için olduğu kadar 
bizim doğudaki konumumuzla ilgili çıkarlarımız yönündt•n 
de bir zorunluluktur.. (368) diye yazar. 

Dolayısıyla A vrusturya lç1n olduğu kadar Rusya için 
de izlenecek siyaset, birbirlerinden gelecek tekli bir mü
dahaleye meydan vermezken, , Şark mesel<Jsinde doğrudan 
bir çıkan bulunmayan, ama tütün dikkatini Avustur
ya - Rusya birliğinin bozulmamasına vermiş olan• !369) Al· 
me,nya.'nın himayesi altında. ortak bir müdahalenin yolla.n

nı aramaktır. 
Sonunda Andrassy ile Gorçakov ayaklanmacılarla gö· 

rüşmek, büyük devletlerin iyi niyetlerini kendilerine ilet
mek ve Avrupa dengesi adına onlara sabır ve itidal tavsi
yesinde bulunmak üzere olay yerine karşılıklı olarak kon
soloslarını göndermeye karar verirler. Ama işte tam bu 
anda diğer büyük devletler .ic Paris Antlaşmasıyla kabul 
edilmiş olan Avrupa işbirliği adına duruma müdahale 

(368) Vail Baron von Rostlch'e, 12 Ağustos 1876'da Verilen
Talimat. Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatic hlstory ... �

<369) Blsmarck. Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatlc hlstory ... � 
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eder. Fransız Dışişleri Bakanı Fransa'nın istanbul'daki 
büyükelçisi Bourgoing'a «herhangi bir devlet kadar Fransa 
da. Osmanlı İmparatorluğu'nda barışın yeniden tesisi için 
yardımlannı sunmaye, hazırdır. (370) diye yazar. Sonra 
da f·ransa'nın, bu konuda girişilecek bir teşebbüse l<atıl· 
maya çağrılmaması halinde, İngiltere'yle bir ittifakı ger· 
çekleştirme yollarını arayacağını sözlerine ekler. 

Rusya'nın uzun vadeli çıkarları, batılı büyük devletl'3ri 
görmezden gelmesine imkan vermiyordu. Onun için de 
Aleksandr il, diğer iki müttefikine danışmadan, Hersek'e 
konsolos gönderme iş!ne katılmaları için. öbür b:-ı.tılı ı:)'.)\-� 
Jetlere çağrıda bulunur. Durıımdan herşey olup bittikten 
sonra haberi olan Andrassy, buna boyun eğmrk zorunda 
kalır. Ortak bir müdahaleye tamamen kR�ı olan İgnnt.iev'e 
gelince, bir emirle, konsoloslardan kurulu heyeti kalJul 
etmesi için Osmanlı Padişahını ikna etmekle görevlrmdiri
lir: büyükelçinin hı, iş için bizzat, hükümetin başında bu· 
lunan Mahmut Nedim Paşa'ya çıkması daha iyi olacaktır. 
Ertesi gün, halkın kendisine «Mahmudov. adını takacağı 
sadrazam heyeti kabul eder. 

İngiltere'ye gelince, ilkelerine aykın düşen bu müda· 
hale konusunda baştan beri sessiz kalmaktadır. Hersek 
nyaklanmasının altında Avusturya veya Rus parmağının 
yattığına inanmışa benzeyen Büyük Britanya İmparatorlu
ğu'nun İstanbul büyükelçisi Elliot. müdahaleci devletleri 
bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakmak amacıyla, ayak
lanmacılara karşı etkin tedbirler alması yolunda Bar.-ı 
Ali'ye bas.kı yapar. Doğrudan doğruya padişahın huzuruna 
çıkarak, ona eğer fngiltere'nin ülkesine gösterdiği ilgi ve 
yakınlığın ayakta kalmasını arzuluyorsa. yeni ve ciddi bir 
ıslahat programına girişmesinin çok iyi olacağını söyler. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Der1.>y de, Elliot'a, padişahın ken· 
di özel güçlerine güvenmekle ve sorunu ülkenin sırf bir 
iç işi olarak ele almakla en doğrusunu yapacağını yazar. 

Ama Bab-ı Ali İgnatiev'in de dürtüklemesiyle müdaha
leyi kabul eder; yalnız İngiltere'nin de bu müdahaleye kıt.· 
•---------·· ---

(370) Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatlc hlstory ... "
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tılması ricasında bulunur. Böyle daha 1838'lerdc Mustafa 
Reşit Paşa'nın koymuş olduğu ve lmpnratorluğu yok olup 
gitmektEln kurtarabilecek tek çare olarak görülen kutsal 
ilkeyi. büyük devletlerin ortak müdahalesi ilkesini uygu
lar. Zaten müdahaleye karar verildiği andan itibaren İn
giltere için de en uygun çözüm yolu, bu müdahaleye !<a
tılmaktır. -Majeste İmparatoriçelerinin hükümeti, yt\bnncı 
konsolosların müdahalesinin zamanca uygunluğundan 
kuşkuda olduğu içindir ki, böyle bir adımın atılmasına is
temeye istemeye razı olmaktadır. Bu gibi bir müdahale, 
Osmanlı Sarayının kendi öz topraklan üzerindeki hüküm
ranlığıyla biraz zor bağdaşır; Osmanlı Hükümetinc kn�ı 
yabancılann merhamet duygusuna seslenme vasıtası ol· 
ma.sıyla.. ayaklanmalar için de tahrik unsuru olur ve bü
yük bir ihtimalle bundan sonrn, imparatorluğun içişlerine 
rJiplomntik yolclnn mı'irlnhnlc yolunu nı:;nhillr. 

-Bununla birllkt.o Bnb-ı Atı'nln zatıalinizden çckiıllslll'
kalmamanızı rica ettiği andan itibaren, majeste imparato
riçelerinin hükümeti seçilecek bir başka yolun da kalma
dığı düşüncesindedir. Aynı şekilde, Osmanlı Hükümetinin. 
majeste imparatoriçelerinin l-ıükümetinin böyle bir şeye 
sadece onun talebi üzerine ı,za gösterdiğini ve aslında 
Bab-ı Ali'nln ayaklanmacılarla., hangi şekil altında olursa 
olsun hiçbir yabancı müdahale bulunmaksızın kendinin 
meşgul olmasını tercihe şayan bulmakta olduğunu anlıya
cağını umanz.• C371 > 

Hasılı konsoloslar heyetinin fü:tlendiği görev, kimse
nin istemediği ama herkesin ötekilr,rt gözetim altında bu
lundurabilmek için katıldığı bir uzlaşma lıaline r,olmt1ti. 
Nitekim 27 Eylül günü raporlar,nda konsoloslardan herbiri 
kendt büyükelçiliklcrine, bir A, rupa müdahalesinin ama
cının; Ragusa'da toplanacak konferansın sonunda bir mü
tareke yapılması olduğu yolundaki görüşlerini bildirdikl<>
rinde, hiç kimse buna istekli gözükmeyecek ve bu sayede 
de Bab-ı Ali teklifi reddedebilecektir. 

(371) 24 Ağustos tıı75'de Derby'den Elllot'R. Zikreden HAR·
RIS, D. «A dlplomatlc hlstory ... '> 
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Konsoloslar heyetinin başansızlığa uğramasından 
sonra sorun aynı şekilde konmaya devam ediyor ve ha
sımlardan her biri, kendi çıkarlanna uygun bir çözüm yo
lu arıyordu. Andrassy, Rusya'yı kendi ülkesiylp ortak bir 
yol izlemektP, taahhüt altına alabilmek amacıyla, altında 
çarlığın da imzası bulunacak bir nota hazırlarken. İgnatiev 
Rusya'nın tek taraflı müdahaleslnn imkan verecek bir alan 
aramaktaydı. İgnatiev için o anda zorunlu olan ilk şey, 
diplomntik eylem merkezini, kararsız Almnn vn A vust.ur
yalı rneslektaşlannı kendi etkisi altına alabileceği ve ken
disinin de Osmanlı Hükümetı üzerinde üstün bir etkinliğe 
sahip hulunduğu İstanbul'a kaydınnaktı. İstanbul'dakl ya
bancı ülke temsilcilerinin başı sıfatıyla yan resmi l;ıir kon
ferans düzenledi. Alman ve Avu;;turyalı uydularını konfe
ransa çağırırken, Elliot'la Bourgolng'a da, bu konferansa 
kn.tılmakta kötü 'niyetli davranmalan halinde, bunun. üç 
imparatorun üzerinde anlaştıkları çözüm yolunun benim· 
senmesine yol açacağını ima etti. Ama Botırgoing bu ko
nuda talimat almamıştı; Elliot ise İgnaticv'den gelen hiçbir 
teşebbüse güven duymamayı adet haline getirmişti. Rus 
büyükelçisi bu ilk başarısızlıktan sonra Bab-ı Ali'ye ve 
büyük nüfuz sahibi olduğu Saraya yönelip, padişahın b17.· 
zat kendi iradesinden çıkıp Rusya tarafından da onayla
nacak bazı reformlarla yabancı müdahalesinin önünü al
ma yolunda telkinlerde bulundu. Elçi bunun yanısıra ka
natları altına aldığı Mahmut Nedim Paşa.'yı desteklemek 
için elinden geleni yapıyor: sadrazamın padişahın gözün· 
de itiban yükselsin diye, Alman meslektaşına onu siyah 
kartal nlşıtmyla taltif etmesini teklif ediyordu. Sonunda 
İgnatiev'in aracılığıyla. Sultan Abdülaziz Rusya'yı en yakın 
dostu ve hamisi olarak görecek, elçiye Rus Çarıyla kişisel 
lllşkiler kurma arzusunda olduğunu bildirirken, Rusya'nın 
belirttiği bir· dizi reformun gerçekleştirilmesine razı ola
caktır. Yalnız bütün bunlara karşılık padişah. Rusya'nın 
diğer büyük devletlerle lşbirt:ği halinde hiçbir harekete 
katılmamasını şart koşar. 

Gerçekten de 2 Ekim günü devlet tarnfından bnzı ted
birlerin alındığı açıklandı. Ek öşürlerin, zaten ıoplnnması 
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mümkün olmayan l/4'ü yürürlükten kaldırılarak, dnha 
adil ölçüler içinde bir vergi sis�emi vaadedilcll. Bundan dört 
gün sonra, yani 6 Ekimde Osmanlı lmparatorluğu'nun iflas 
ilanı yayınlanacaktı. 

Bu olayı o günkü ekonomik durum kadar, işte bu si· 
yasal çerçeve içinde de yerine koymak gerekir. 't flas llfı.
nından hemen sonra lgnatiev Osmanlı Hükümetine böyl0 
bir tutumu öğütlemiş olmakl::ı. ı;,uçlanmıştı. Alman büyük
elçiliğinin resmi mensuplanndan biri, Osmanlı İmparator
luğu üzerindeki Fransız - İngiliz mali denetimini kırmak 
için. İgnatiev'in böyle bir şeyi zaten yıllardan beri telkin 
ettiğini onayhyacakt.ı (372). Edinbourg Review de, fgna· 
tiev'in sadrazamı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dn
ki itibarını yıkacak mali tedbirlere kışkırttığını yazar (373).

Ama diplomatik yazışmalarda böyle bir suçlamayı haldı 
görmemizi gerektirecek hiç bir belirtiye rastlanmaz ve dn· 
ha sonraki tarihçiler bu durumu o çağın siyasal zıtlıkları
na malederler. Ama bu, o çağdaki siyasal olaylann bütünü 
içinde bakıldığında. bu davranışın koiayca açıklanamaz 
görünmesine engel değildir. İmparatorluğun korkunç bir 
ekonomik buhran içinde olduğu, son çare olarak hep istik
razle m başvurulduğu bu dur ırr:un uzun süre devam ede
miyE>ceği bir gerçektir. Gene de izlenen süreç şaşırtıcıdır. 
Bab-1 Ali yeni bir istikraz talebinde bulunmak veya yar
dım istemek amacıyla Galata bankerlerine ya da Bank-ı 
Osmani-i Şahane'ye başvuncağı yerde devlet hazinesinin 
vasi kuruluşuna (Osmanlı Bankası) haber bile vermeksi
zin iflasını ilan eder. Şark meselesiyle ilgili uluslararası 
durumun öylesine nazik bir anına rastlayan bu karar, bü
yük çapta Osmanlı tahvilleri �amillerinden oluşan İngiliz 
ve Fransız kamuoyunu kesinlikle bulandırmaktan ve her 
küçük tasarruf sahibini Osmanlı fmparatorluğu'na düşman 
etmekten başka bir sonuç yaratamazdı. Ne olup bittiği 

(372) HARRIS, D. ,A dlplomatic history ... >
C373) Ocak 1875 tarihli •Ecllnburg Revlew>, Zikreden BLAIS

DEIL, D. •European finımcial control ... » 
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besbellidir. Ignatiev için bundan büyük nimet olamazdı. 
Kurduğu plan tamamiyle gerçekle�mekteydi. Bu durumda 
onun böyle bir karann alınmasından kesinlikle habersiz ol-· 
duğunu düşünmek mümkün değildir. Zaten hem 6 Ekim 
hem de 10 Ekim tarihli ilanlardaki hava, karşısında boy.un 
eğilen bir felaketten çok batılı kapitalistlere ve hurdan 
da onlan temsil eden hükümetlere karşı meydan okuya
rak, hazineyi kurtarma konusunda yeni bir isteği yani ira
deyi göstermektedir. Böyle bir meydan okuma ise kar�ı
lığında bir teminatı, baştan var sayılan bir teminatı gerek
tirir. Bu, Rusya'nın desteği konusunda İgnatiev'in vP.rd:[;i 

İşin aslı ne olursa olsun, yapabileceğimiz iki gözlem 
var. Birincisi iflıls ilı\nı en az ekonomik olduğu ölçüde si
Yl'tsal bir içeriğe sahiptir diyr.biliriz. İkincisi de, bu kamr 
Avnıpa kamuoyunun Osmanlı lmparatorluğu'na yüz çe
virmesine imkan vermiştir. Bu yüz çevirmenin majeste 
kraliçeletinin hükümetine sirayet etmesi ve İngilteı-e'nin 
Osmanlı - Rus savaşı karşısında seyirci kalması için bir 
bahırne yetecektir. Bu bahaneyi sağlayacak olan da Rul�a
ristan meselesidir. Ignatiev'in bu meseledeki son1mluluk
lannı ayrıca göstermeye gerek yok. 

Bab-ı Ali'nin aldığı reformlar kararlar Avrupa'nın ör
kesini kabartırken, reformlar konusunda yaptığı vaadler 
de Kont Andrassy'i hoşnut etmekten uzaktı. Zaten Andras· 
sy'nin istediği kendisini hoşnut edecek reformlar değil. 
müdahale bahaneleriydi. Şansölye böylece Gorçakof'la 
bir yakınlaşma alanı anyarak notasını hazırlamaya devam 
ediyordu. İgnatilev'e gelince bu kere de Elliot'un yardımıy
la Bab-ı Ali'yi daha önemli reformlara itmekteydi. Ne var 
ki, Rus büyükelçisinin reformlan savunmak üzere Bab-ı 
Ali'ye yaptığı her ziyaret Avusturya büyükelçisinin bu re
fonnlann geri bırakılması için yaptığı bir başka ziyaretle 
üstüste düşüyor. Andrassy Osmanlı İmparatorluğu'nda 
ki büyükelçisi Zichy'ye «tasarının Ignai;iev'in kışkırtmala
nndan mı yoksa Bab-ı AH'nin yabancı bir müdahaleyi ön-

ve genel sınırlannı bilemediğimiz tf'minat olmalıdır. 
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!emek yolunda giriştiği teşebbüslerden mi -ileri geldiğini
hiç işin içine karıştırmaksızın. sadrazamı, niyetlrrindcn
vazgeçmesi için ikna etmeye çA.lışın• (374) diye yazar ve
ayaklanmacıların çoğalıp etrafa yayılmaları halinde, sade·
ce Bab·ı Ali'den verilecek tavizlerle bunların yola getirile·
miyeceği yolunda göz dağı verir.

lgnatiev'in arka çıktığı Mahmut Nedim Paşa bu tek·. 
lifi reddeder ve Zichy Andrac:ısy'ye telgraf çekerek on:ı, re· 
formlarla ilgili ferman çıkmndan önce. notasını hnzırl:ıyıp 
sunmakta acele etmesini söyler. Ama Saint-Petcr�bourg' 
un muvafakati beklenir. Sonunda da reform (ıslahat) for 
manı 12 Aralıkta çıkacak, nma nota da nrnı ayın 24'iindc 
tamamlanarak onay için S:ıint · Petersbol!rg'a gönderile· 
cektir. Rus Çan 28 Aralık günü notayı onaylamasına onay· 
lar, ama sonra oıiu bir de batılı devletlere gönderir. 

Bütün diplomatik belgeler için olduğu gibi bu notanın 
da önemli olan yanı, dini özgürlük, kanun önünde eşitlik 
ve vergi iltizamının ilgası gibi eski istekleri tekrarhyan içe· 
riği değil, sadece mevcut olmasıdır. Her şeyden önce ken· 
disine danışılmış olmasıyla gururu okşanan Fransa, no 
tayı kabul eder ama, ihtiyatlı olma gereğini de duyar. No
ta Hersek eyaleti gelirlerinin gene ııynı Pyaletin hnrcama· 
larına ayrılması gerektiğini ön görmektedir. Fransa bun· 
dan hoşlanmaz. Çünkü böyle bir hükmün genelleştirilmesi 
halinde Osmanlı esham ve tahvillerinde oluşan Fransız 
sermayesinin zarar göreceğini düşünür. 

Notanın Paris'e gönderilmesi, böyle bir davranışı. üç 
İmparator arasındaki pakta bir tecavüz ve İngiltere'yle 
Fransa arasında bir yakınlaşma tehlikesi olarak gören 
Bismarck'ı korkutmaktan geri kalmaz. O zaman İngilte· 
re'ye yönelir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bölüşülmesi 
hakkında. bir teklifte bulunur. • IBismarckl Avusturya-Rus· 
ya ilişkileri karşısında kendi durumunu &çıkca itiraf et
mekteydi; iki devletin kenctisinden habersiz çok sıkı Hiş· 

(374) 25 kasım 1875'de Andr�ssy'den Zlchy'ye_ Zikreden HAR·
RIS, D. �A dlplomı:ıtıc hlstory ... ,,
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kiye giremeyeceğini bildiğini ve bunun gibi iki ülke 
nnısındıı çıkacak bir çatışmanın Almanya için ciddi so
nuçlar doğuracağım da çok iyi b,ildlğini söylüyordu. Şan
sölye arzu edilmeyen karışıklıkların çıkmaması 'için en bü
yük teminatın, Andrassy'nin Avusturya dışi1lerinin hn<;ın· 
da kalmakta devam etmesi olduğu hakkındaki lrnnantını 
tekrarlayacaktı. Andrassy'nin hasımlnn ilhakçı bir politika 
güdülmesi yolunda Frnnçois Joseph'e ağır ha.c;kı yapar
lar. Günün birinde istediklerini sağlamaları da mümkiin
dür. Bismarck'ın kafasında, Andrnssy'nin, Bosna'yı ilhak 
ederek Alman düşmanı hasımlarını birbirine düşiirchilcce
ği düşüncesinin yattığı açıktır. Daha sonra i�ler füısyn'nın 
Beserabya'yı işgal etmesine imkAn verecek şekilde nrar
lanacak, buna karşılık olarak Mısır İngiltere'ye hırnkıla
caktı. Gözünü Doğu sınırından başka tarafa çevirmesi için 
Fransa'nm önüne de bir kemik atılacaktı.• (J75l Avnıpa 
siyaseti tasanlarının gerçekleşmesi için hiç hir ;ı:nmnn 
kaydı konmuyordu ve her zaman olduğu gibi bunun be
delini Osmanlı İmparatorluğu ödeyecekti. 

Londra hükümeti Alman tekliflerini geri çevirdi. Çün
kü bunların altında, Şark meselesinin Fransa'yla Almariya 
arasında yeni bir savaşa yol açmasının muhtemel olduğu 
bir durum içinde, fngiltere'nin yakınlığını kazanmayı ıımaç 
edinen bir dolabın yattığını düşünüyordu. Amn Osmanlı 
lmparatorluğu'nun itibarı da gitgide gerilemekteydi. Dis· 
raeli, Hersek'te-sönmek üzere olan müCRd!.'lcyi kız11tı· 
ran •uğursuz olayı•, müttefiklerimizden birinin mali fela
keti olmuştur- (376) derken herhalde gerçeğe parmak ba
sıyordu. İngiliz gazetelerine gelince, hücumlannı ,,-it.gide 
artırıyorlardı. «Tanrının sanki ibret almamızı istediği bu 
olay, Osmanlılann çoktandır aklımızdan çıkmış olan m.
limliklerini, gaddarlıklarını ve insan yönetme yeteneğin
den tamamıyle yoksun olduklannı bize bir kere daha öğret-

(375) HARP.IS, n. «A dlplnnı:ıttc hlstory .. •
(376) !l K:ısım 1875 t:ulhll �n'.!}f!V. Zikreden HARRIS, D_ «A

d lplomatlc hlstory ... •
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ti. Bizden bıkıp ayrılana kadar Osmanlı Padişahının üze
rine titredik. Ona borç para verip, hükümetinin doğal tep
kisini uyandırdık." (377) Saturday Review de «İngiltcre'nin. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğü ve bağımsızlığı için 
mücadele verdiği günlerin geride kaldığı (378) sonucuna 
varıyordu. 

Sonunda İngiltere, korisoloslar heyetine katılmasını 
gerektiren aynı sebepler yüzünden ve «Türkiye'nin vakar 
ve bağımsızlığının ciddiye alınabileceği günlerin artık geç
tiği; Osmanlı Padişahının, eğer borçlarını ödiyemiyor ve 
düzeni koruyamıyors&, bunun sonuçlarına da katlanmak 
zorunda olduğu� _(379) gerekçesiyle Avusturya'nın notası
nı kabul etti. Öte yandan Bab-ı Ali de notanın gelmekte 
olduğunu görünce, konsoloslar heyeti meselesinde ve her 
zaman olduğu gibi, İngiltere'den bu notayı kabul etme
mesi ricasında bulundu. 

Nota Bab-ı Ali'ye 31 Ocak günü sunuldu ve Şubat 
ayının ilk yarısı padişahın onaylamasını beklemekle geçti. 

Avrupalı kapitalistler kadar elinde bulunan Osmanlı 
esham ve tahvilatının değerinin düşmesinden de korkan 
Abdülaziz hazineden bunların hepsinin paraya çevrilme
sini istemişti. Maliye nazırı bu teklifi reddedince, padişah 
kendi kendine «istediğin an altının bile olamıyorsa, bir 
imparatorluğun olmuş neye yarar» (380) diye soruyordu. 
Padişahın çok kere kişisel diyebi1eceğimiz nedenler yüzün
den, kendi hükümetine dolayısıyla da yabancı büyükelçi
liklere gösterdiği muhalefet, sonunda, içine düşülen du· 
rumun baş sorumlusu sayılmasına yol açacaktı. Yabancı 
büyükelçilikler için bertaraf edilmesi gereken bir engel 
haline gelecek; bu elçilikler ahalinin, İmparatorfuğun kötü 
kaderini padişahın istibdat yönetiminde somutlaşmış gör-

(377) FRASER'S, Ocak- 1876. Zikreden HARRIS, D. «A dlplo
matlc hlstory ... "

(378) Ocak 1876. Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatic hlstory.1> 

(379) Derby'den Dlsraell'ye Zikreden HARRIS, D. «A dlplo
matıc hlstory ... >

(380) Zikreden HARRIS, D. tA diplomatlc hlstory ... »
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mesi için, ellerinden geleni artlarına koymayacaklardı. 
IR71 yılından beri işleri denetimi altında hulundurnn S,;:
rny oligarşisini kendinde sembolleştirmesi yüzünden, pı:ıdi· 
�ahın muhalefetin paşhca hedefi haline gelmesi pek de se
bcpsizd ir denemez. Böylece padişahın varlığı, çeşitli mu· 
halif kanatlan, onu tahttan düşürmek gibi ortak bir amrıç 
çevresinde toplayarak, muhalefetin kendi içinde hirJ,:,c;ırı<;>· 
sine yardımcı oluyordu. Bunlln ynnısıra 1875 yılının Ağııs
tnsla Kasım ayları arasındaki ilk buhran dönrrninrlı> hfı -
kümete katılmış olan Mithat Paşa da meş:-utiyet tasar!sı 
üzerinde çalışıyor ve Kur'anda �meşveret� (danışma) knv
rammın bulunduğunu öne sürerek medrcselt?rdeki cyk'm· 
ci yığınlann da desteğini sağlamayı beceriyordu. 

Pş,rTamentarizmin öncüsü ve liberal burjuvazinin hrış 
savunucusu olmasına. rağmen İngiltere, Osmanlı İmp,,_rn
torluğu'nda. meşnıti bir rojim kurulmasına her zaman kar· 
şı çıkmıştı. Çanning daha 1814 yıllında �Osmanlı Padişahı· 
nın iktidarının hiç bir parçasını uyruklanna aktarmak sö-r, 
konusu olamaz» (*l diyordu. Bunun sebebi açıktır. Yalnız 
heyet-i vükelanın (bakanlar kurulunun) bildiği ve hı>Je 
Sarayın çerçevesi içinde lmlRn bir karar istendiği zrım311. 
usulüne uygun bir müdahaleyle değiştirilebilirdi; oysa hö1· 
le birşey bir parlamentonun aleniyet ilkesiyle mümkün 
değildi. Ama, Elliot, Ignatlev'inkine tamamen karşıt sebep· 
ler yüzünden sağlam, sürekli bir reformun garantilerini 
sağlamak. üstelik de Mahmut Nedim Paşa'dan kurtulmak 
istiyordu. Onun için, kendine bir hami ara:-rnn Mithat Pasa 
hazırladığı reform planlannı getirip kendisine sununca, 
Elli ot pek fazla tereddüt etmeyecektir. Bazı yazarlar t ngiliz 
büyükelçisinin 1876 Kanunu Esasi r Anayasal tasarısını kR
leme alanlardan biri olduğunu iddia edeceklerdir (381L 

( • ) RODKEY, F.S. «Ottoman concern ... > ve İng-lltere'nin
bu sorun karşısındaki tutumu için, genel olarak bkz. 
TEMPERLEY, H. «Britlsh pollcy ... • 

(381) CHF.RBULIEZ «L'Angleterre et la Russie en Orient"'
(Doğu'da ingııtere ve Rm;ya), «Revue d'hlstolre Dlplo
matıque� 1896.
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Oysa bu konuda. durum, 1839 Tnnzimat Fermanı sorunuy
la ilgili durumun aynıdır. Elliot'un yazışmaları, biiyülıolç: · 
nln Mithat Paşn'nın siya·sal görii!jlcri hakkında gcmnl bir 
fikir sahibi olmakla birlikte tasan hakkında daha fazla 
biı_-şey bilmediğini gösterir (3821. 

Bu arada padişah notayı kabul eder. Bu, Rusya'yla 
Avusturya'nın birbirlerini bir kere daha karşılıklı olarak 
tarafsızlaştırmalan demekti, hepsi o kadar. Ayaklnnmncı
ların büyük devletlerden olduğu kadar, komşu beylikler
den de hem maddi hem dı:, manevi olarak destek görüp 
yüz bulm'alan ve coğrafi balomdan güçlü durumları üstün
körü bütün tedbirleri boşa çıkarıyordu. Üstelik ayaklnnmı-ı 
uzadıkçı\ telı\ş ve çalkalanmalar, Osmanlı İmparatorluğu' 
na bağlı olsun olmasın. bütün civar bölgelere de yayıli
yordu. 

Daha bir yıl öncesi Sırbistan'ı ayaklanmaya resmen
katılmaktan son anda büyük devletler biraz da kışın yak-

. la'?ıyor olması ala.koymuştu. Şimdi ise Karadağ ayaklan
macılara açıktan açığa yardımda bulunuyordu. Olny yerin
deki başkumandanın raporlanndan tehlikenin büyüklüğü· 
nü kavrayan ve halkın gösterdiği sabırsızlığa bir çare bul-" 
mak isteyen Bab·ı Ali 20 Nisan günü Vladikalığa karşı sa· 
vaş ilA.nı karan aldı. fstanbul'daki yabancı devlet temsilci· 
}erinin başı Jgnatlev ve meslektaşları bunu öğrenir öğren
mez Bab-ı Ali'ye bir nota gönderirler. -Karadağ'a savaş aç�
Jacağı hakında geçen cumartesi gününden beri İstanbul'da 
yayılmakta olan söylentiler ve Bab-ı Ali'nin emriyle giri
şilen savaş hazırlıktan karşısında, Padişah hazretlerine iti· 
mat.namelerini sunmuş olan Rus büyükelçlsl ve meslektaş
lan böyle bir durumda olaylara kayıtsız kalmalannın im
kı\nsız olduğuna inanmışlardır. 

«Bu haberlerin haşmetmeaplannın hükümeti üzerinde 
yarattığı izlf>nlmi bilmeden ve hı:ıyet-i vukelı\nın kanaatle
ri gibi, izlemeyi uygun bulaca.klan yolu da mahfuz bulun
durarak, yaba�cı ülkelerin temsilcileri Osmanlı Hüküme-

(382) DAVISON, R. ·•Re-form in the Ottoınan ... •
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tine. Karadağ'a saldırmakla. Şark meselesini büJ,ünüylo ye• 
niden canlandırmak ve en kötü felaketleri Osmanlı İmpa.· 
ratorluğunun üzerine çekmek tehlikesiyle karşı karşıya 
kalacağını belirtmek zorunda. olduklarına inanmışlardır.» 

(383). Bu sırada Saint - Petersbourg'a ulaşan haber, Panis
lavistlerin de çabalarıyla Osmanlı İmparatorluğu'na. karşı 
yeni bir düşmanlık krizinin doğmasına yol açmıştı. Os
manlı kumandanının verdiği rapor üz'orine İngiliz büyük
elçisi Karadağ'ın askeri harekı\ta kıı.tılma iddiası hakkın
da bir soruşturma yapılmasını teklif ettiğinde buna. cevap 
veren Gorçakov olur. �Karadağ Rusya'nın sevgili evladıdır, 
ona kimse dokunamaz.� (384) Siyaset, tutkuları, artık man
tığın işleyemiyeceği bir düzeye getirmişti. Öyle ki Andrassy 
ipin ucunun kendi elinden kaçtığını görerek ortak harclwt 
konusunda. yeni bir teklif getirmeyi denerken, Rusy9, ke
sin çözüme ulaşmak amacıyla işin içine sonuç alıcı un -
suru yani Bulgar ayaklanmasını sokacaktır. 

Rusya'nın bu ayaklanmanın hazırlanmasına katılması 
me:3desi gibi lgnatiev'in bu işte oynadığı rol üzerinde de 
hiçhir kuşkuya kapılmaya yer yoktur. Rusya'nın istanhul 
hüyükelçisinin Filibe'deki konsolosuyla olan yazışmaları 
gibi, Bulgar tarihçilerinin yaptığı bir çok inceleme de bu 
konuyu gün gibi açık ortaya serer (385). 

Kılı kırk yararcasına hazırlanan hareket 2 Mayıs günü 
patlak verdi, Jgnatiev sadece Mahmut Nedim Pfl.şa'yı Fi
libe sancağına garnizonlar kurmamaya ikna etmeyi ba�ar
makla kalmamış, ayaklanmaya ait ilk haberler lstanhııl'a 
ulaşmaya başladığında, demiryolu işçilerinin bir hareketi
nin söz konusu olduğunu söyleyerek, sadrazamı kandırma
yı da becermişti (386). Çevrilen bu dolaplarla olay yerinde 
Osmanlılara ait düzenli askeri birliklerin bulunmaması 

(383) Zikreden HARRIS, D. •A dlplomatlc hlstory ... :ı, 

<384) Laguenau'dan Andrassy'ye. Zikreden HARRIS. D •A
dlplomatlc hlstory ... , 

<385) Bkz. ŞİMŞİR, B.N. <Rumell'den Türk•
(386) 12 Eylül 1876'da Elllot'dan Derby'ye. Zikreden fSİMŞİR.

B.N. «Rumeli'den Türk ... •
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sağlanınca, Müslüman ahali sHiıhlanmak ve <;:eteler lwr
mak zorunda kalacaktır. Bu da bast.ınna hareketinin ayak
lanmadan çok daha sert olmasına yol ı:ı,çacrı.ktır. 

· Ayaklanmacılar ilk günlerde elli lmdrır köyü C'lr �cçi;·.
meyi başardılar. Olağanüstü mahkemenin raponına göre 
bu işgaller ve saldınlar sırasında Müslüman ahaliden, ka
dm ve çocuklar dahil, .530 kişi öldürüldü {387). İlk nnda 
kapıldıkları korkı.1 ve telfışı üstlerinden nt.nr atmrız MüsHi
manlar, gönüllü birlikleri halinde örgütlenip karşı sa.ldırı
ya geçtiler. Bu birlikler Avrupa'da «başıbozuk. adıyla ün
yapmıştı. Çatışmaların sertlik derecesi her karşı kar�ıya 
gelişteki özel bazı şartlara bağlı olacaktır. Ayaklanmacı
lar Türk köylerinde ne yapmışsa, Türk çeteleri rle Bulgar
lara, kadın. çoluk çocuk ayırmadan, aynını yApacakt.ır. So
nunda Bulgar ayaklanması bir başarısızlıkla ve dcği"?ik 
kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bulgarlann 3 bin ila 
4 bin, Türklerinse 500 ile 600 ölü vermeleriyle kapandı 
(388). Bulgar hareketi kendi alanında, birinci yılını dol
durmakta olan Bosna· - Hers'ı:ık ayaklanm3Sıyla oranlandı• 
ğında, önemi son derece az· bir olay olarak beliriyordu. 
Rusya yeni bir ·askeri çıban başı yaratmayı azhuçuk ba· 
şarmıştı; şimdi onu siyasal bir sorun haline dönüştürmek 
ve böylece Şark meselesinde yeni bir kanat nçıp, Osmanlı 
jmparalorluğu'na karşı batı Avrupa.'da çoktımdır fıeliren 
düşmanlığı sonuna kadar körükleyerek zaferi iki alanda 
hirden kazanmak gerekiyordu. Ama ayaklanma tahrikçisi 
siyasetini baskı siyasetine dönüştürmek için_ Rusya'ya, hu 
ayarlamayı yapabileceği belli bir zamıin gerekecekti. Bu 
arada Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı gelişmeler olur. 

Andrassy'nin daha sonraki çabaları sonunda üç im
parator, isteklerinin nazarı itibara ahnmaması halinde Os
manlı Devletine. karşı bazı müeyyidelerin düşünüleceğini 
Bab-ı Ali'ye bildirecek olan yeni bir nota hazırlamak üze
re bir araya gelirken, İmparatorluğun belli başlı şehirlerin-

(387) ŞİMŞİR, B.N. «Rumeli"den Türk ... »
(388) ŞİMŞİR, B.N. «Rumell'den Türk ... »
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de çıkan kargaşalıklar da büyümekteydi. 5 Mayıs günü Se
li\nik'de din değiştirip islamlığt kabul etmek isteyen bir 
kız sokak ortasında öldürüldü. Cinayet üstelik Alman ve 
Fransız konsoloslarının oturduğu sckaktn. işlenmi.1ti. Bu
nun üzerine İstanbul halkı silah satın almaya koyuldu; bü
tün şehirde tehlikeli bir şekilde katliam söylentileri doh!;· 
maya başladı; İngiliz büyükelçisi, böyle durumlarda r.d!'t 
olduğu üzere, İngiliz donanmasının Çanakkalc'ye gelmesi 
isteğinde bulundu. Aynı günlerde Bulgaristan'dn da ı:-n sert 
çatışmalar olmakt.aydı. Ama kimsenin buna n ldınlığı :•,<ıkftt: 
bütün gözler medrese öğrencilerinin bir yandan silahlan· 
maya devam ederken, ayın g'unda derslere de girmrrncye 
başladıkları İstanbul'a çevrilmişti. 10 Ma�·ıs gi.;nii hiitün 
şehirde büyük bir nümayiş yapılır· ve Mahmut Nedim Pa
şa'nın görevden çekilmesi istenir. Ertesi gün s,ıdrn,znmın 
istifaf..t kabul edilmiştir, ama kargaşalıklar durmaz; gös
tericiler bir kanun-i esasi (anayasa) isterler. Yabancı dip· 
lorrıatlar, artık Müslüman bağnazlığından doğan bir hare
ketin söz ){onusu olmadığını hemen anlarlar; y-:ni bir ola· 
yın hazırlandığı gön gibi ortaci�ciıi. !.-!Jrd Derby gelişmeleri
beklerken·. üç İmparatorun hazırladığı yeni notaya ���:!
mayı reddeder ve bu üç İmparatorun ülkelerindt>ki İngiliz. 
biiyükelçilerine, İngiltere, doğrudan doğruya Rah-ı Ali'nin 
talebi üzerine bundan önceki notaları onaylamış 0l�a bile. 
bunun yeni notayı imzalnmak için riı- gerek,;-'.' tP.�kil r�M·'.'·
diğini bildirir. Öte yandan Elliot dı:ı bu notamn içeriğin
den Bab-ı Ali'yi haberdar eder. 19 Mayıs günü hafüın ve 
belki de İngiltere'nin baskısıyla Mithat Paşa r.ükümete gi
�er Ertesi gün ise heyet-i vükela, daha eline bile geçmemiş · 
olan yeni notayı CBerlin muhtırası} reddetme kararı �lır. 
Genç Osmanhlar'a ait düşüncelerin ağırlık kaznndığı ytırt
sever akım hükümete kadar ulaşmıştır. Hükümet Bcrlin 
muhtırasının yanısıra, Mahmut Nedim Paşa tarafından 
imzalanmış olan, Düyun-u Umumiye'nin yeniden düzenlen· 
mesiyle ilgili bir antlaşmayı da geri çevirir. 

Hareket Abdülaziz'in tahttan ir.dirilmesiyle doruk nok
tasına varır. Mithat Paşa bu tahttan indirilme işinin halkın 
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yapacağı büyük bir nümayiş sonucu olmasını tercih eder
di_; ama. Abdülaziz hükümet darbesi geleneği içinde göre
vinden alınacaktır. Yeni padişah V. Murat. naha tahta çık
madan önce Kanun-i Esasi'yl ilan edeceğine söz vermiş
ti. Tahta çıkar çıkmaz da. Kanun·i Esasi'yi hrızırlamn çn
lışmalan başlar. Türk gazeteleri -Millet-i Osmaniye,,. r!C'n 
söz etmektedir. Mali durumun bozukluğuna n:ı.ğmeıı Os 
manh senetleri yerli borsada % 50'lik bir sıçrama gösterir. 

Bu değişikliğe İngiltcre'nin bir zaferi gözüylr. hakıldı. 
V. Murat ilk defa halk önüne çıktığında Osmanlı hüküm
darlığı marşıyla birlikte «Gorl Save the Qur.en- f*) de ça
lındı. Halk leydi Elliot'a alkış tuttu. f ngiliz donnnmnsının
Çanakkale açıklanna gelmiş olma�, yüzünden- Kırım'la il•
gili güçbirllğinin de yenileneccğind<>n söz ediliyorrlu f3f!!ll.
Bu durumdan güç alnn İngiliz hiikümeti Rusya'nın, Bosna
Hersek'e haraca bağlı özerklik, Knradnğ'a bir liman ve
Sırplara bir kısım toprak verilmesiyle ilgili tekliflerini red
dediyordu f39Ö). Göriildüğü .gibi BulgAristan mMelPsi.
ayaklanmanın üzerinden birbuçuk ay geçtiği halde, henüz
gündemde değildi. A.�a iicri sürülen teklinc-ri lngillore'nin
geri çevirmesi, Rus diplomasi ve siynsetinl, elindeki bü
yük kozlan yeniden ortaya çıkarmaya itti.

Daha ilkbahar gelir gelmez. Sırbistan'da savaştan yn
na taşkınlıklar son haddine varmıştı. Mayıs ayında, panis
lavist olduğunu bütün herkesin bildiği, �Orta Asya kahrn
manı .. general Çerniayev «özel görevle» Sırbistan'a geçi
yor ve hemen Sırp ordusuna talim göstermekle görevlendi
riliyordu. ,Hasılı bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. 22 Ha
ziran günü Prens Milan meseleyi dil cambazlıklarıyln yu
muşatarak, «olayların bu durumuna bir son vermek için 
Bab-ı Ali'nin gösterdiği çabaya yardımcı olabilecek araç
lan incelemek- zorunda bulunduğunu mektupla İstanbul'a 

< • ) «Tanrı krııllçeyl korusun,, İngiliz Kraliyet. Marşı (Ç.N.)
(389) OAVISON. R. «Reform in the Ottom:m ... » 

(390) Prens Gorçakof'un, Rusya'nın Londrn BUyükelçlsl f;nrn
ıor·a. 17 Haziran 1876 Tarihli Yazısı . Zikreden HAR
RIS, D. cA dlplomatlc hlstory ... >
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bildiriyordu. Mektup bu araçlann «Sırp kuvvetlerini, im
paratorluğun ve beyliğin ortak çıkarlan hizmetine sok· 
maktan ibaret olduğu. nu açıklayarak devam ediyordu 
(390. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun üstünlüğü ve 
esenliği adına, ayaklanan eyaletlerin işgali demekti. Aslın
da söz konusu olan bir savaş ilt\nıydı ve Karadağ aynı gün 
savaşa girecekti. Zaferinden kesinlikle emin olan Rusya'ya 
gelince, Avrupa'ya, mutlak müdahalesizlik ilkesinin ilanını 
teklif ediyordu. Teklif bütün Avrupalı devletler tarafın
dan hemen benimsenecek ve mutlak müdahalesizlik karan 
ilAn edilecektir. 

Sırp ımvaşının ilanının ertesi günü Londra'daki Daily 
News gazetesi baş makal�sini. Müslümanlnı,n flul,7.aris
tan'da giriştikleri gaddarlıklara ayırıyordu. Osmanlı impa
ratorluğu aleyhindeki bu kampanya. ayaklanma.nın he· 
men ertesinde Rusya.'da başlamıştı. Ama o güne kadar, he
nüz fiilen bu ülkenin dışına. sıçramamıştı. Rusya'da konu 
ilk defa ırkçı delillere dayandınlarak ele alınmıştı ve As
yalı bir ırkın Avrupalı ırkları yok etme çabası olarak su
nulmuştu. Geliştirilen bu görüşler, bu sefer fiilen Bugaris
tan'daki Müslüman unsuru tasfiyeye yönelecek olan fslav 
karşı hareketine zemin hazırlayacaktı. Bu propaganda belJI 
bir düzeye gelince batı A vrupa'ya ve herşeyden önce de fn
giltere'ye sıçratıldı; bunda özellikle güdülen amaç. İngiliz 
kamuoyunda köklü bir görüş değişikliğinin doğmasını 
sağlamak ve bu yolla onu kazanmaktı. 

.,oally News. un baş makalesinde 18 bin ila 30 bin 
· ölüden ve yakılıp yıkılmış yüz kadar köyden söz ediliyor

du. Bu tür makaleler çığ gibi artarken Lordlar kamarasın
da. bir sözlü soruyla hükümetten bu konuda bir tahkikat
açması isteniyordu. 8 Temmuz günü esir pazarlannda satı
lan kadın ve çocuklardan aynı ayın l3'ünde ise kesik hmı·
1arla. ağzına kadar dolu yük arabalanndan söz edilmek
teydi (392). İngiliz hükümeti, Osmanlı İmparatorluğun-

<391) Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatlc history ... > 

(392) . 8 Temmuz ve 17 Temmuz 1876'da Derby'den Elllot'a.
Zikreden HARRIS, D. «A dlplomatıc history ... �
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da Hıristiyan davasının baş savunuculuğu rolünü Rusla· 
ra bırakmamak için duruma müdnhale etmf'k zorunlulu
ğunu duydu; hükümet üstelik muhalefetin Gladstone tarn
fından yönetilen hücumlanna da uğrama.ya başlam1ştı. 
Olay yerine heyetler göndererek gerçeği tahkik etmek gö
revin� Elliot yüklendi; ama öte yandan muhalefet ele 
Londra'dan Edinburgh'a kadar birçok büyük şehirde onbeş 
kadar miting düzenlemeyi başarmıştı. Bu mitinglerde, Os· 
manlı İmparntorluğu'nun borcunu ödemekten aciz dunım· 
da bulunduğundan tut da Bulgaristım'da yapılan barbar
lıklara kadar, Türkler için denmedik laf bırakılmıyordu. 
Tabii bu arada İstanbul'dnki İngiliz büyükelçisinin hiç de 
heyecan uyandıncı olmayan raporlanna kimsenin aldırış 
ettiği yoktu. 

Türkiye aleyhine bu kamponyanın başlamasından iki 
ay sonra Derby, o an için vardığı sonuçlan Elliot'a bir tel
grafla bildiriyordu: «Takınacağınız tutum konusunda, si· 
ze bir fikir vermek için, Bulgaristan olaylan dolayısıyla 
burada yaratılan havanın, Türkiye'ye karşı beslenen yakın
lığı tamamen yok ettiğini belirtmek isterim. Bu soğuma. o 
kadar yaygın ve güçlü ki, Rusya Bab-ı Ali'ye karşı savas 
ilan etse bile, Majeste kraliçenin hükümetini · müdahale 
nfmesi fiilcın imkansız nlacaktır.» (393) Rusyıı. istediği anın
ca fiilen ulaşmıştı; bundan sonrası sadece işi diplomatik 
cambazlıklar çerçevesi içinde düzenleme meselesiydi. 

Bu arada İstanbul'da bürokra:.inin uyuşukluğu ve Sa
ray entrikalan yeniden yüze vurdukça, Haziran günlerin
rkki büyük heyeca'.n siliniyordu. Tahttan indirilen padişa· 
h10. intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmeyen' ölümü; 
h:ı- gün heyet-i vükela toplantı halindeyken içeri dalan bir 
r,,ıbayın (Çerkes Hasan) nazırlardan birkaçını temizlemesi; 
yt·ı i padişahın bazı delilik belirtileri göstermeye başlama
sı bir kuşku ve güvensizlik havası doğurmaktaydı. Suıton 
V. Murat tahta çıkışından üç ay sonra akli dengesinin iyi-

. (393) 29 Ağustoı; 1876'da Derby'den Elllot'a. Zikreden HAR

RIS, D. «A dlplomatlc hlstory .. ,,ı, 
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den iyiye bozulması yüzünden tahttan indirilerek yeriıw. 
hazırlanmakta ollan Kanun-i Esasi konusunda aynı tnnh· 
hütlcrc giren II. Abdülhamit geçirildi. Gerçi sadrazamlığa 
Mithat Paşa getirildi ama Saray adamlan yavaş yavaş ye
niden ön plana geçmeye başladılar. 

8 Eylül günü Gladstone «Bulgarian Horrnrs ıuıcl tlı0 

Question of the Enst» (*J P.dlı broşürünü yayınlıyor ve 
böylece iyi bir politik yatırım yapmış oluyordu. 4 gün için
de 40 bin satış yapan broşürün Rusçaya çevTilmesi için ya
zarı Ruslarla temasa geçer. İç siyasetle olduğu kadar d:ş 
polit.ikayla ilgili sorunlarda da, majeste kraliçelerinin hü· 
kümeti için, muhalefetle aşık atıp açık arttırmaya girmel{· 
ten baska çare yoktu. Bu yüzden İr:gili:1. hükümeti hiiki.i� 
giyen nyaklanmacıların affını ve ,,fürnt.j akm» olımn dl
ye Müslüman çetelerinin cezalandırılmasını istedi f394l.

Bu sırada savaş Sırplnnn aleyhine clöJJmcye hnslam!;:. 
böylece de büyük dnvlctlerin müdahalesizlik ilkesi anlamı 
nt yit.irmişti. Bu sefer de herkes bir mütareke talebinde 
bulunmak konusunda görü!ı birli[;inc vnrd•. ,.5 r:;lül 1r1-:-ı, 
günü İngiltere başbakanı Derby. İstanbul büyükelçisi El· 
liot'a su talimatı gönderiyordu: «Mütareke teklifi reddedil
diği takdirde, bunun Osmanlı İmparatorluğu'na getireceği 
yıkımı önlemek için majeste . kraliçelerinin hlikiimetinin 
elinden hiçbir şey gelemiyeceğini Osmanlı mızırlanna hil· 
dirini:,;... (3951 Ama bu mütarekeyi sağlamak için asıl lr,·

natiev'in kararlı hareket tarzı gerekiiydi. " L.. l Aşn.ğıdn im
zası bulunan (Rusya büyükelçisil, bu notanın verilmesin
den sonraki 48 saat içide, bütün savaş birliklerini lrnpı;n
yan, altı hafta ila iki aylık, kayıtsız şartsız ve fiili bir mü
tareketin kabul ediJmesi ve bütün askeri harE'ldıtm derhal 
durdurulması hakkında kesin bir emrin askeri birliklerin 
başındaki kumandanlara iletilmemesi halinde, Rus Çarlır,ı 
büyükelçiliğinin bütün p3rsoneliyle birlikte fstanbul'u 

( • ) Bulgaristan vahşeti ve Şark Meselesi. (Ç.N.)
(394) ŞİMŞİR, B.N. «Rumeli'den Tilrlı;. .. �
(395) Zikreden ŞİMŞİR B.N. «Rumell'dcn Türk ... �
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terkedeceğini, majeste Çar hazretleri adına Bnb-ı Ali'ye bil· 
dinnekle görevlidir .• (396) Ertesi �ün Babı Ali bu ültima
toma cevap olarak « <..J Saint . Petersbourg Çarlık hükü
meti gibi diğer büyük devletler tarafından da izhar edilen 
dileklere gösterdiği saygının ve uzlaşmacı duygularının 
yeni bir delilini sunmak amacıyla L.h (397) mütarekeyi 
kabul ettiğini bildiriyordu. Ama bu cevap Gorçakov'un bir
ka,ç gün sonra A vnıpalı devletlere • (.. J Majeste Çar haz
retlerinin, ordusunun bir kısmı için seferberlik ilan etmeyi 
zorunlu gördüğünü.. (398) bildirmesine engel değildi. Rus
ya öteki devletlerin tarafsızlığını sağlıyarak 1853'ün şart!a
nnı yeniden yaratmıştı. Gorçakov'un sekreteri Baron Jo
mini «Elimize böyle bir fırsat hiçbir zaman geçmemişti• 
(399) diye yazacaktı.

Ama oyunun oynanacak bir sahnesi dnha kalıyordu.
Osmanlı Hükümetini kabı.il edilmesi imkBnsız tafoplorle 
karşı karşıya bırakmak ve böylece savaşın sorumlulukları
nı onun sırtına yüklemek. İstanbul Konfeıansı'nm amacı 
işte bu olacaktı. 

Daha Eylül ayı başlarında Rusya lngiltere'den böyle 
bir konferansı resmen teklif etmesini istedi. Britanya im
paratorluğu hükümeti sorunları üç noktada tespit etti: «Sır
bistan ve Karadağ için statükonun korunma.�ı; Bosna ve 
Hersek için mahalli özerklik; Bulgaristan'daki kötü idare
ye karşı da aynı tür taahhütler.. (400) Sonra da bu muh

t.ırayı Saint - Petersbourg'a ve öteki başkentlere yolladı. 25 
Eylül günü Elliot. Bab-ı Ali'ye bir konferans tekıtf eder-

(396) 31 Ekim 1876'da General Ignatıev'den Saffı�t Pe�ıı·y:ı,
Zikreden !ŞİMŞİR. B.N. c-Rumell'deJl Türk ... •

(397) ı Kasım 1876'da Saffet Paşa'dan General r�natıev·�
Zlkreden ŞİMŞİR, B.N. «Rumell'den Türk ... •

(398) 13 Kasım 1876'da Gorcakof'tan yabancı heyetlere. Zik
reden ŞİMŞİR, B.N. «Rumell'den Türk ... :.

(399) JELAVITCH B. ve c. «Russla in the East 1876-80• (1876
-1880 Yıllan Arasında Doğu'da Rusya)

(400) 11 Eylül l876'da Derby'den E11lot'a. Zikreden ŞİMŞİR,
B.N. «Rumell'den Türk ... ,
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ken, «bunlann reddodihrtesi halinde Rusya·yıa Osmanlı lm
panıtorluğu arasında muhtemelen bir savaşın çıkacağını. 
o takdirde lngiltere·,ıin Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi
kaderiyle haşhaşa bırakmak zorunda kalacağını• (401) da
sözlerine eklemeyi unutmadı. Osmanlı Hariciye Nazın Saf
fet Paşa'ya bu teklifin yanısıra, Elliot'dan aynca •çok giz· 
ıı. bir mr.ktup geliyordu: 

«Aziz mı,zırım. 
«Geçen gün işlerinize fiilen müdahale etme konusunda 

hnzı mahfillerde mevcut olan temayüllerdcın sizP. ve Mit· 
hat Paşıı'ya söz etmiştim: yeni aldığım bir tr?!grnf da t:ıu 
ist!'ğin gitgide belirginleştiğini ve maddi bir baskı tehli
kesinin artık an meselesi olduğu bir noktaya gelindiğini; 
bu tehlikeden ise sfzi, majeste imparatoriçeleri hüküm•:· 
tinin teklif ettiği şartlan toptan ve derhal kabul etmekten 
başkn. hiçbir şeyin kurtarmıyacağını göstermekt�dir.• 
{402) 

İngiltere Rusya'yı durdurmanın tek yolunu bu şartla
nn kabulünde görüyordu ve bundan böyle, Ruslar her hıı
lükarda kendi yararlanna. gelişecek olan sonucu sakin sa
kin beklerken, Ba.b-ı Ali üzerinde baskıyı arttıran bu ülke 
oluyordu. Teklifin kapsamında bazı değişiklikler isteyen, 
Osmanlı f mparato('.luğu'nun Londra büyükelçisino verdiği 
cevapta Derby: �Bab-ı Ali'ye sunulan şartlar üzerinde al
tı devletin anlaşmaya vardığını. bunlıınn artık tartışılnmı
yacağını onun için de bu konu üzcrind!' konuşmanın ya
rarsız olduğunu- {403) söylüy0r ve Fllint'tnn tekllfe bttmin 
edici hir cevap almadığı takdirde İstanbul'u terkntmeslni 
istiyordu (404). Sonunda Bab-t Ali, Rusya.'daki kısmi sefC'r· 
berlikten birkaç gün sonra. 18 Kasım'da şartlan kabul etti. 

(401) 25 Eyltıl 1876'da Elllot·dan Derby'ye. Zlkrrdcn ŞİMŞİR
B.N. «Rumeell'den Türk ... •

<-10?) 27 Eylfll 1876'da Elllot'dan Saffet Paşa'ya Zikreden ŞİM
SİR. B.N. «Rumell'den ,Tflrk ... • 

(403) 2 Ekim 1876'da Drrby'tlcn Elllot'a. Zikreden 1ŞİMŞİR,
u.rı 'Rt'"'�'"ı1en TUrk, .. >

(404) 5 Ekim l8'i6'da Derby'den Elllot'a. Zlkred'!n ŞİM�İR,
B.N. «Rumell'den Türk ...•
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Bu arada lngiltere konferanstaki temel tekliflere iki 
madde daha eklemişti: Osmanlı imparntorluğu'nun bağım
sızlığı ve toprak bütünlüğü; bir de kefil devletlerden hiç
birine tek taraflı imtiy�zlar kazanmak imkanının tanınma
ması. Bu maddelerin Rusya'yı hedef aldığı belliydi. Ama 
Rusya bunlan geri çevirmeyi başardı. Bu yetmiyormuş ,ri
bi Rusya, savaş hazırhklnnnı nasıl olsa tamamladığı için, 
konferansa, Osmanlı İmparatorluğu'ntın kabul edemiyecı11�i 
kararlar aldırtmaya çalışıyordu. «T�spit edilmiş heriefo 
yani ı Arahk'ta Ti.irkiye'ye girme hedefine doğru azimle 
yolumuza devam etmeliyiz. Bunun için şunu yP.pmrık 
gerekir: 

ı - Özerklikleri en geniş anlamda yorumlamak lı\
zım. Ne Türk memuru, ne Türk askeri bulunacaktır. Tür
kiye intihar etmeksizin buna razı olamaz ... 

2 - Verilen ültimatom kabul edildiği takdirde bu de
fa da özerkliklerin uygulanmasının teminatı olarak yine 
Türkiye'ye girilecektir. 

3 - Nihayet batılılar telaşa kapılıp hükümet başkan
ları düzeyinde resmen bir konferans isterlerse, görüşme
lere zarar verqıeksizin, yine de tesbit edilen tarihte Tür
kiye'ye girilecektir. Avrupa iradesinin yürütücüleri oldtığu 
muzu ve sonunda geri çekileceğimizi beyan edeceğiz ...
(405) 

Böylece tam Bab-ı Ali'nin konferansı kabul ettiği gün, 
Ignatiev bir sürü yeni teklifle çıkag,3Jiyordu: Bosna · Her
sek ve Bulgaristan Müslümanlarının silahsızlandırılması; 
buralardan yerli Türk memurlarının çıkarılması: Hıristi
yanlann da katılacakları yerli milis ve polis teşkilatı ku
rulması; başıbozuk kullanılmföının yasaklanması ve Çer
kezlerin Rumeli'den Anadolu vilayetlerine sünilmesi; Türk 
askerlerinin yalnız kalelerde kalması. öşür usulünün lağve
dilmesi; sözkonusu eyaletlere Hıristiyan valilerin atanması; 

(405) Baron Jomlni"nin mektubu. Zikreden ŞİMŞİR, B.N.
�Rumell'den TOrk ... ,,
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bu eyaletlerde kabul edilecek yeni tedbirlerin yürütülmesi 
nin doğrudan doğruya Avrupa devletleri tarafından kont
rol edilmesi ve Hıristiyanların. katliamına karışmış olan 
Müslümanların ibret-i alem için c<'zalandırılmaları ve Hıris
tiyanların zararlarının Müslüman halka ödettirilmesi And
rassy ile Elliot, Ignatiev'in tekliflerini ve bu arada özellikle 
daha önce Rus tarafıiıdan Kınm'ôan kovulmuş ve 1858 
yılında Rumeli'de yerleşmiş olan Çerkezlerin Anadolu'ya 
sürülmesiyle ilgili olan teklifü1i pek ciddiye almazlar (106).

Ama yine de kimse bunlara karşı çıkmayacak ve Rusya 
büyükclçisi şartlarını öteki büyükclçilcre kabul ettirec<'k
tir. Bunun yanısıra lgnatiev, Büyük Bulgaristan tasarısıy
la. bu bölgeye (Bulgaristan, Bosna - Hersek l, düzaninin ko
runması amacıyla yabancı !Avrupalı) askeri güç gönderil
mesi ilkesini ortaya atacaktır. Böylece konferansta esas alı
nan İngiliz tasarısi giderek Rus tarnrısına dönüşmüştü ve 
konferansın açılmasından üç gün önce. 20 Aralık günü lg
natiev, Çarın, Rusya'nın teklifleri kabul edilinceye kadar, 
eli kılıcının kabzasında, hazır bekliyeceğini bildiriyordu 
(407). 

23 Aralık günü başlayan konfuansa büyük devletlerin 
çoğu olağanüstü elçiler göndermişlerdi. İngiltere'nin, ken
dine has alaycılığıyla gö�derdiği olağanüstü elçi de sömür
geler bakanı Marki de Salisbury'ydi. Konferansın 26 Aralık 
günü yapılan ikinci oturumunda gündem maddeleri konu� 
şulurken dışarıdan müthiş top seı;leri gelmeye başlar. Os
manlı temsilcileri hep birlikte ayağa kalkarlar. Hariciye 
Nazın Saffet Paşa yabancı delegelere dönerek: ,Efendiler, 
Haliç'in öte tarafından atılan şu toplar halkın meşru is
teklerine göre padişah tarafından Devlet-i Aliyye'de tat-

(406) İnglltere'ntn Viyana Bflyükelçlsl Buchanan·nun Dcr
hy'ye 20 Kasım 1876 Tarihli ve Elllot·un Derby'ye 18
Kasım 1876 Tarihli Yazısı. Zikreden ŞİMŞİR B.N. «Ru
meli"den Türk ... ,

( 407) 21 Aralık 1876'da Sallsbury'den Derby'ye, Zikreden ŞİM
ŞİR, B.N. «Rumell'den Türk ... ,
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bik olunması gerekli görülen yeni idare usulünün ilanı ol
duğundan ve işbu meşrutiyet idaresi muhtelif Osmanlı ka
vimlerinin bütününun şahsi hürriyetlerini kefalet altına 
aldığından bu lrykılap karşısında toplantımız zait !gerek
siz> kalır» (408) diyerek kısa bir söylev veı;r_ Mithat Pa
şa böyle bir gösteri hazırlıyll.rak konferansın havasını etki
lemeyi, değiştirmeyi istemiştir. Çocul.<cn hir umut. Toplantı· 
ya ara verilmesinden canları sıkılan delegeler Saffet Pa5n' 
nın söylevini soğuk yüzlerle dinledikten sonr� hemen gün
deme geçerler. 

Önceden kararlaştırıldığı gibi konferans çabucak aç
maza. girdi. İlan edilen Kanun-i Esasi'de öngörülen Meclis-i 
Mebusan henüz kurulmadığmdan heyet-i vükela devlet ile
ri gelenlerinden oluşan bir «mecfü:-i umumi• topladı. Bu 
meclis 18 Ocak günü konferansa katılan yabancı devletlo
rin yaptığı teklifleri reddetti. Osmanlı Hükümeti'nin takın
dığı bu tavrı protesto etmek üzEıre bu devletlerin yetkili 
temsilcileriyle büyükelçileri, istanbul'dı:ı. sadece birer mas
lahatgüzar bırakarak şehri terkettiler. 

Bu devletlerin son bir teşebbüsü 31 Mart günü imza
lanan Londra protokolü oldu. Ama 29 Mart'ta açılan Os
manlı Meclis-i Mebusan-ı (millet meclisi) bu protokolü de 
aynı şekilde reddetti. Mayıs ayında ise savaş başladı. 

B - 1877 • 1878 Osmanlı Rus Savaşı 

Rusya bu savaşı çıkarırken, hangi sınırlara kadar va.r
dıracağını da çok iyi biliyordu. Güttüğü amaçlardan ilki, 
doğrudan do�nıya kendine toprak kazanmaktan çok, ilP.r
de uydusu haline gelecek bir dizi ı�ıav devletini kunnnktı. 
Bunlar arasından Akdeniz'e inebilecekti. Denize ulaşabil· 
mest için böyle bir yol tutması. yani lngiltere'nin karşı çık
ması yüzünden aşılamaz hale gelen Boğazlar engelinin et
rafından dolanması gerekly:>rdu. Daha önce kurulan prens
Jikler konusunda mesele daha basitti: bunla.nn Bab·ı Ali 

(408) Zikreden KARAL, E.Z. «Osmanlı Tarlhb cilt 8.
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karşısında tam bağımsızlıklan ve bazı toprak ilhakları, 
(özellikle Karadağ için Antivari limanı; ayaklanma sava
şından yenik çıkan ve ı Mayıs 1877 tarihinde, eski statüko-· 
nun korunmasını temel alan ayrı bir banş yapmakla ye
tinen Sırbistan «Büyük Sırbistan• hayallerinden vazgeç
mek zorundaydı). Geriye Bulgaristan kalıyordu. Karadeniz' 
den Ege'ye kadar uzanan büyük bir Bulgaf!gt�r. Rus tasa
rılarının gnrçQk!e�w.cgl !i;lii ğ&rekhj•dı ve savaş aı;ıl bu (il· 
ke üzerinde yoğunlaştırılacaktı. Ama bağımsız \"C milli 
bir Bulgaristan devletinin kurulmasına iki önemli engel 
vardı: Bulgar halkının böyle bir duruma henüz fam hazır 
olmaması ve bu ülkede sayısı hayli kabarık bir Müslüman 
azınlığın bulunması. 

Rusya'nın propaganda siyasetı bir kuşağın yetişmesi
ni içine alacak bir süre boyunca yoktan bir halk varetmok 
için çalışmıştı. Bulgar dili geçmişin karanlıklarından çıka· 
rılıp yeniden «inşa. edilmişti: dogmasının özdeşliği yüzün
den Yunan ruhban sınıfının egemenliği altında bulunan 
Bulgar dini, bir mezhep aynhğı sayesinde özerkliğini ka
zanmıştı. Ne var ki Bulgar sosyal yapılan ayrılıkçı bir ha· 
rekete hazır gözükmüyordu: bu, köylüler ve büyük arazi 
sahipleri ülkesinde, Sırbistan'ın, Karadağ'ın ve Yunanistan' 
ın «dağlıları. da yoktu. Bu ülkelerde ulusal hareketin iç 
mücadelesini işte bu dağlık bölgeler halkı yapmıştı. Ama 
her halükarda Bulgaristan'a ayaklanmayı «ihraç etmek• 
gerekmişti. Ne var ki Bosnalı, Hersekli ayaklanmacılar dü
zenli Osmanlı ordusuna karşı bir yıl boyunca savaş vere· 
rek ülkenin büyük bir kısmını denetinıleri altında. tutmayı 
başanrken, Bulgar hareketi Türk çeteleri tarafından 11; 
gün içinde kınlmıştı. Öyleyse Rusya için şimdi yapılacnk 
iş, mümkün mertebe kısa. bir askeri işgal süresi içinde, 
bir Bulgar prensliğini yönetmek için gerekli ve Rus ordula
rı çekip gittikten sonra da. kendi başına işleyebilecek güç
te, bir idari cihazı yerine oturtabllmekti. 

İkinci sorun çok daha. önemliydi. Yeni ,Bulgaristan .. 
1876 yılında. bu ülkede mP-vcut din ve ırk aynmlan yi\7.Ün
den ulusal bir devlet bütünlüğünü sağlamaktan uzak bulu-
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nacaktı. Fransa'nın Rusçuk visk<'nsolosunun verdiği ı a
kamlara. göre Tuna vilayetinde <Bulgaristan) 1.130,ooo·i 
Bulgar olan 1.233.500 gayri müslimc lrnrşı!ık 1.120 bin Müs
lüman bulunmaktaydı (409). Bab-ı Ali'nin verdiği rakam· 
tarda hemen hemen aynıdır (410). Öyleyse Müslümanların 
!'}üfusu ncrderse Bulgar aha.linin nüfusuna eşittir ve bu 
ikisini� cii�i�d� !:>ir miktar da Rum ve Ulah vardır. Sanrnk 
!ara göre yapılan inceiemeierdeii e!de ed!!erı rakamlar da
benzer sonuçlar vermekteydi ve P,nlga.rların çoğunlukta ol
duğu. 4 sancakta bile Türkler % 30 ili\. 40 gibi yüksek oran
da bir azınlık oluşturuyorlardı 141]). Bu şartlar içinde mil
li bir Bulgar devletinin kurulması epey güç görünüyodtt.

Bi.itün bu sorunları, 1876'd.ı Saint - Petersbourg'da 
Ruslar tarafından kurulup, Bulgari� tan 'daki idareyi ele �e
çirmek ve bu ülkenin kendine has mP-sel{'l{'rini sonuçlırn· 
dırmak amacıyla. Rus ordularıyla birlikte Bulgar topnıkb
rına. aktarılan •Bulgaristan Mülki İdare Teşkilatı» çözecek
ti. Bu çözüm iki temel ilke halinde belirdi: -Nüfus drvrimi• 
ve ,toprak devrimi.• 

iki yıllık Rus işgali sırasındrı bu nüfus devrimi denen 
şeyin ne olduğu, nasıl gerçekleştırildiği 'çok iYi görülür. 
Bulgaristan Mülki İdari Te'ikilı\tı'nın başı Prens Çerka'jki, 
Rusya Harbiye Bakanı Milyüt.in'e açıkça •Bu -bir ırk yok 

<409) Atıbru-et·ın Fransa Dt'iişl('ri B:ıkanı Decazes·c. 6 Ekiıı1 
1876 Tarihli Yazısı. Zikreden ŞİMŞİR, B.N. •Rumeli"den 
Türk ... , 

(410) Saffet Paşa'nın Osmanlı İmparatorluı:tumın P:ıris Bü·
yükelçlsl Arif Paşa·ya 2 Mayıs. 1876 Tarihli Yazısı Zik
reden ŞİMŞİR. B.N. «Ruınell'den Türk ... �

(411) d ... ) Mayıs 1878"de, İstanbul Htiküınetl t.arafından.
nus yazarı Tcplov'un lnc�leınclerlne dııyanılı:ırak yapJ
lı:ı.n. uzun bir tabloda, Rumeli'dekl nüfus dağılışı tefer
ruatıyla gösterilmiştir. Teker teker hlitün kaza ve san
caklardakl Bulgar ve Bulgar olmayan nüfusu tespit
eden bu tablonun, sancaklara göre nmus dağılışı şöyle
dir:



etme savaşıdır» diye yazacaktır (412). Bu savaş için çi7i· 
len program 4 safhada gerçekleştirildi; ı -Önce işgal e1i· 
len yerlerdeki Müslüman - Türk halk silahtan anndırıldı; 
2 - Buna karşılık buralardaki Bulgarlar silahlandırıld�. 3 
•- Silahsız kalan Türk halkının üzerine Don kazakları 
saldırtıldı ve 4 - Kullanılacak araçlar hakkında Çerka-;kl 
ve Pnnislavistlerle Rus hükümeti arasındaki görüş ayrılığı 
yüzünden çok seyrek de olsa, bizzat Rus işgal ordusu Türk 
halk kitlelerine saldırdı (413). İngiltere'ntn İstonbul'daki 
yeni büyükelçisi Layard, 1 Ağustos 1877 tarihinde Derbey· 
ye şunlan yazıyordu: -Kazaklann ve onlara katılan Hıris-

Sancaklar Bulgar nilrmm Bnlgar olmayan nü. Toplam nfifu-ı 
-----------·--•----- ----• ----------. -- --·- ----

Rusçuk 201.025 354.324 555.349 
Vidln 263.000 ı:H.600 373.l'.10 
Tırnova 188.500 112.000 299.500 
Tulça 40.570 188.930 2�:J.500 

Varna 3�.000 74.100 110.100 
Sofya 297.500 189.000 485 5fJO 

Niş 283.500 148.100 430.600 
Üsk!lp 99.850 206.850 306.700 
İsllmye 100.500 186.400 28Ci 900 
Fili be 382.500 564.600 946.600 
Edirne 124.100 331.300 �55.700 
Manastır 167.350 297.550 454.900 
Gorlça 241.100 241.100 
Serez 136.000 233.200 36!l.200 
Sel:inlk 152.600 275.000 427.600 
Drama 26.500 91.100 . 117.600 
Gelibolu 42.200 160.000 202.200 
Tekirdağ 40.100 133.200 173.300 

---· - --- - . -_._, 

Toplam 2.582.395 3.913.354 6.495.749» 

Zikreden ŞİMŞİR, B.N. •Ruıneli"den Türk ... $ 

(412) ANUTCHIN, D. «V.A. Tcherkaskly Grajdanskoe uprav
!enle v Rolgarli 1877-78 ggı, (Prf'mı ('f'rkaskl"nln Yar
dımcılarından Birinin 1877-78 Yıllan Bulgaristan Anıla-

- rı)
(413) ŞİMŞİR. B.N. �Rumell"d.en Ttırk . . .  �
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tiyan Bulgarların Müslüman köylerini yakıp yıktıklnn; 
köy sakinlerini sürdükleri ve çok kere kılıçtan gcçinlikle· 
ri su götürmez. Bu gerçeğin delilleri gün gibi ortada. Ta
rafsız ve güvenilir görgü tanıklarının anlattığı şeylerin 
doğruluğundan hiçbir şekilde şüphE:- edilemez. 

«Rus generallerini ve Rus hOkümetinl, Dulgaristan'dn
ki Müslümanların yok ecHtmesi için bile bile loşkıı-l•cılıl< 
yaptıklarını veya imha hareketini görmezden geldiklerini 
söyleyerek suçlamak biraz güç; ancak korknnm ki, Bulga
rist.an'ı Ruslaştırmnnın ve bu eyaleti tamamen Rusya'ya 
bağımlı kılmanın tek yolunu bütün Müslüman ahaliyi yok 
etmek veya ülkeden sürmekte gören nüfuzlu kimseler ımıv
cut.• (414) 

Bu anüfus devrimi• hakkında açık, rakamlara daya
nan toplu bir fikir edinmemiz güç. Ama H377 - 1879 yılh.rı 
arasında Rumeli'den Türk göçleriyle ilgili resmi yazışma
ları, raporları ve belgeleri bira.raya toplayan 1500 sayfayı 
aşan iki ciltlik eser (415) girişilen kıyımın büyüklük der� 
ceslni gösterir. 

«Bütün Türk ahali göçmekte. Türklerin boşalttıkları 
köylere az sonra Ruslar geliyor; Bulgarlar Müslüman ev
lerini yağmalayıp ateşe veriyor, yola çıkıne.kta geç kalan
ları kılıçtan geçiriyorlar .• (416) «Ziştoviden göçüp Hazar
grad kazasının Çayırlı köyüne sığınan ikiyi.iz Müslüman, 
Rusiar ve Bulgarlar tarafından kılıçtan geçirildi. Amavut
lu'don göçen on araba dolusu insan Karaçumak'ta kılıç· 
tan geçirildi. Arnavutlu'da da onbir kadınla· on çocuk aynı 
akibete uğradı. Uçdestin'de bütün halkın canına kıyıldı. 
Rusçuk'a dört saat mesafede bulunan Ostrica ve Kostova' 
da, otuz beş çocuk dahil bütün halk öldüıiildü. Tırnova 
kazasının Kestan ve Yelkan köylerinde gözü dönmüş Bul-

(414) ŞİMŞİR, B.N. �Rumell'den Türk ... "
(415) ŞİMŞİR, B.N. •Rumell'den Tflrk ... >
(416) Jacquot·un «Journal des Debats, Gazetesine Gönderdiği

Choumıa 11 Temmuz 1877 Tarihli Telgraf. Zikrf'den
ŞİMŞİR B.N. •Rumcll'drn Türk ... •
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garlar kat.liama giriştiler. Golva'nın ve Dubniça'nın Müslü· 
man ahalisi Bulgarlar tarııfından, Ballrnnlar'da Kayn ya· 
kınlarına götürülüp öldürüldü .• 1417) «Düşman birlikleri
nin yR.klaştığını öğrenince bir camiye sığınan Tırnova ya
kınlarındaki Tems köyü ahalisi tapınRkla birlikte ntt'şe ve
rilip diri diri yakıldı. Yolda köylerinden kaçan ailPlcrle d'>
lu üç yiiz araba.ya rastlayan düşman, onlan topa tuttu. 
sonra da Rus birlikleri tarafından işgal edilmiş· köy ve ka
sabalara kaçabilen, kadın olsun erkek olsun herkesi kılıç
tan gPçirerek bu imha işin tamamladı.• 1418) �Şumla, pa
uır akşamı: - Eskicuma ve Osmanpazarı'ndan buraya gel
mekte olan, Müslüman kadın, çocuk ve ihtiyarlarla. 'dolu 
bPşyüz araba yolda imha edildi.• (419) •Btılbali köyünde 
Türk kadınlan ve çocukları kıyımR. uğradı; F.skinıın�·ya sı
ğınan beş bin muhacir bulunmakta." (420l � Yüzlerce -ga· 
liba altı ya da yediyüz-Müslüman, karılan Vf' çonıklanyla 
hirlikto Tırnova'dnn kaçmaktaydı. Biı' .ı:;n1p Ira, P 1,, :,rı;1-

lnrındnki :birkaç Bulgarla peşlerinrtcn yetiştiler. Kaçan
lFır kendilerini· savunmağa çalıştılar; ileri sürüldüğüne gö· 
re birkaç.kazak öldürüldji. ·Ötekiier kaJilcye saldırıp kadın. 
erkek, çc,ltık çocuk kim vı:ıxsa hepsini kılıçtan geçirdiler, 
(421) •Aralannda birçok Yahudi ailesinin de bulunduğu

(417) 

(418) 

(419) 

(420) 

(421) 

Brothwlch'ln Londra'daki �Morning Posh Gm:eteslne 
Gönderdi/:(!, Chouınla 13 Temmuz 1877 Tarihli Telgrnlı. 
Zikreden ŞİMŞİR, B.N. •Rumell'dcn Türk ... � 
Hariciye Nazırı Saffet Paş::ı:nın Paris'teki Osınnnh heye
t.ine, İstanbul 16 Temmuz 1877 Tarihli Yazısı. Zlkred'.)n 
ŞİMŞtR. B.N. fR.uıncll'den TUrk ... � 
Gay'in «Dally Telegraph:ı, Gazetesine Gönri"rcti/'!:l. p,..r-, 
<İstanbul) 16 Temmuz 1877 Tarihi! Telgrrıf. Zllrr<'�"n 
ŞİMSİR, B.N. �Rıımell'den Ttlrk ... � 

r

IIanJy'nln �Morntng Actvertlser, Gazetesine Göııclrrdigi 
Pera (İstanbul) 20 Temmuz 1877 Tarihli Telgrafı. Zik
reden ŞİMŞİR, B.N. •Rumell'den Türk ... � 
Tarabya (İstanbul) 26 Temmu� 1877 Tarihinde Layarct· 
dan Derby'ye_ Z_lkreden ŞİMŞİR, B.N. ,RuınCll'den 
TUrk ... • 



otuzbin muhacir Eski Zağra'ya geldi. Bunlar erkekler ve 
çocuklardan ibaret; kadınlarla kızları Bulgarlar alıp götür
müşler, birçoğunu da öldürmüşler.• (422) Edirne, pa7.rır
tesi: - Hiç arası kesilmeden binlerce muhacir şehre doğru 
akmakta; burada beşbin Müslüman kadın ve çocuk sokak 
ortasında, aç açık kalmış durumda, Bunlar için yardım ta
lep ediliyor.» (423) «Lennox (Büyük Bı;tanya İmparnlor 
llığu askeri ateşesil telgrafla. sayısız Müslüman muhacirin 
Doğu Bulgaristan'ın çeşitll yerlerınde toplandığını bildiri
yor. Sadece Eskicuma'da ıs bin aik var.» (424! ,-Civar köy
lere sığınanları saymazsak. sadrce Edirne'nin içinde lO 
binden fazla Türk, Ta.tar, Hırisliyan ve Musevi vnr. 1 ... l 
İngiltere'de sakat insanlarla dolu hastahnnelcr, diinya
mızın bu ilerleme çağında. artık yabansımadığımız bir dıı· 
ı·unı. .. Ama kurşun, kama, kılıç yaralnrıyln ıstırnp çnkcn 
kadınlarla, genç kızlarla dolu bir hastahane!.. Doğrusu 
bö}1esini şimdiye kadar hiç görmemiştim ... ,. ı-12r,ı .. crnn
dük Nikola, (Çar !I. Alexandre'ın kardeşi ve Rus orduları 
başkomutanı! bir an düşündü ve sonra bana şunları söyle· 
di: ,,Çar, Bela'ya grldiğinde, kasabanın çevresinde bir ge
zinti yapmak istedi. Kasabadan dört kilometre uzaklıkta 
bir ormanın yanına vardığında, kendisine bu ormanın hala 
Türk aileleriyle dolu bulunduğu, lıt1 yüzden oraya yaklaş
manın belki de tedbirsizlik olacağı belirtildi. O zaman Çar 
ormanın birliklerce çevrilmesini emr<?tti; böylece bu ailelc· 

(422) Schlver'ln «Standart" Gazetesine Gönderdiği, Edirne 3
Ağustos 1877 aTrlhll Telgraf. Zikreden ŞİMŞİR, B.N.
«Ruınell'den Türk ... •

( 423) Gay·tn «Dally Telegraph:t Gazetesine Gönderdiği, Per-:ı
(İstanbul) 13 A�ustos 1877 Tarihli Telgraf. Zikreden
ŞİMŞİR, B.N . .tRuınell'den Tilrk ... •

(-124) Tarabya <İstanbul) 19 A�uslos 1877 Tarihinde Layard' 
dan Derby'yc_ Zikreden :ŞİMŞİR, B.N. ,-Ruıneli'den
Türk ... ,, 

(425) Gay'in •Daily Telegraph• Gazetesine Gönderdiği, Pcra
(İstanbul) l!) Ağustos 187'7 Tarihli Telgraf. Zikreden
ŞİMŞİR, B.N. �Rmneli'den Tllrk ... •
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ri teslim alacağını düşünüyordu. Muh�cirler teslim ola
cak yerde, tersine ihtiyarlan ve lmdınları öne çıkaı,p si
lahlı olan bizim birlikler üzerine ateş etmeye baş
ladı. Bunun üzerine Çar ateş emri verdi; ormanda bulu
nanlann hemen hepsi ya öldü ya yaratandı.» (426) «Daily 
Telegraph'ın geçenlerde Plevne'ye giden işbilir muhabiri 
Mr. Gay'in bana bildirdiğine göre. Plevne ile Tatar · Pa
za.rcık anısındaki bölgeyi dolduran Müslüman muhacirler 
korkunç bir yoksulluk ve sefalet içindeymiş. Gny bunların 
sayısının yüzelli bin olduğunu söylüyor. Herhnlde kendi 
gözüyle görmüş olmalı .• (427) «Mr. Reade'in IRusçuk'tnki 
İngiliz 'konsolosu) yaptığı hesaplara göre. Şamla. Prnvadi, 
Osmnn - Paznr ve civarda ikiyüz bin muhacir btıltınmal<ta. 
Her yerin kalın bir knr tabakasıyla örtülü olduğu bu şid
detli kıştn, bu insanlar korkunç bir yıkım içinde; ne yiyc
cekl�ri ne giyecekleri ne de banoaklan var. Bütün bu (hı
rumların getirdiği -insanın ftklın11 durgunluk veren öliim 
olaylarıyla hastalıkların korkunç sayısını zatıalileri k-olny
lıkla tasavvur edebilirler.• (428) •Bütün Müslüman ahali 
Rusların önünden kaçıyor. Yüzbinlerce kadın. çoluk çonık 
yol ortasında açlık ve soğuktan can vermek üzeredir. Bab-ı 
Ali. Majeste kraliçenin hukümetlerinden insanlık adına, 
Rusları, Müslümanların hayat ve şereflerinin korunmasın· 
da bağlayıcılığı olan bir tamim çıkarmak suretiyle teminat 
vermeye yöneltmesi talebinde bulunmaktadır.• (429) 

Gorçakov bu talebe verdiği cevapta «Çarlık hüküme 
tinin, şimdiye kadar hiç aynlmadıklan ve bundan sonra da 
çiğnemeye kesinlikle niyetli olmadıktan insanlık ilkelerini 

(426) Süvari Binbaşısı izzet Bey'ln Rum Başkumandanı Gran
dük Nlkolas ile GörU!ime!llne Dair Rapor. Zikreden ŞİM
ŞİR, B.N. •Rumell'den Türk ... >

< 427) Tarabya (İstanbul) 26 EylUl 1877 Tarihinde Layard'd::ın 
Derby'ye. Zikreden ŞİMŞİR, B.N. «Rumell'den Türk ... • 

<428) İstanbul 9 Ocak 1878 Tarihinde Layard'dan Derby'ye. 
Zikreden ŞİMŞİR, B.N. «Rumell'den TUrk ... � 

(429) İstanhul 19 Ocak 1878 Tarihinde Li\yard'dan Derby·�c.
Zikreden ŞİMŞİR. B.N. <ıRumel\'dcn THrk ... �
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kendilerine yeni baştan duyuracak olan bir tamimin Rus 
ordusu baş komutanlanna. gönderilmesinin, tc-minat altına. 
alınması söz konusu A.hali acısından yeni bir şey getirmi·· 
yeceği inancında olduğunu» (430) belirtir. Böylece büyük 
göç devam eder. 

«İstanbul'daki muhacirlerin yıkımı korkunçtu; son on 
gün içinde İmparatorluğun çeşitli eyaletlerinden seksen bi
nin üstünde insan başkente sığınmıştı. Her gün de dahıı 
binlercesi gelmekte:» (431) «M. Tıırin. Sirkeci'den trene bi
nip Edirne'ye gelinceye kadar Rumeli'derı kaçan insanları 
başkente taşıyan herbiri kırk:ır ,,agonlu onbeş trnn SHY·· 

mış. Bütün yol boyunca, hiçbir taı;ıt araçlan olmadığı için 
düşmanlardan yaya olarak kaçan insan yığınlarına raslln
nıyormuş. Çorlu'dan: Kazanlık'a kadar, mübalağasız bütün 
yol boyu ceset doluymuş. Bunların çoğu da Allah bilir 
açlıktan ve soğuktan kınlmış olan çocuk ve kadın cesetlc
riymiş. M. Tarin sefalet ve hastalıktan ölenlerin sayısını 
otuz bin olarak tahmin ediyor. Cesetlerin üstünü kar örttü· 
ğü için, bunlann arasında. kıyım sırasında sakat bırakıl 
mış olanlann bulunup bulunmadığı bilinememekte.» r432J 
0 Hükümetin yaptığı hesaplara göre İstanbul, Üsküdar ve
Boğaz köylerinde yüzelli bin muhucir, var, bunların onda
dokuzu Müslüman.» (433)

(430) Gorçakov·un İnglltere'nln Satnt-f'cter'>boıırg Bllytlkelçisl .
Lo!tus·a. 22 Ocak 1878 Tarihli Yazısı. Zlkrrden �İM
ŞİR, B.N. �Rumell'dcn Türk ... :> 

(431) İstanbul'da!�l Muhacirlere Ynrrlım Uhıslnr�rrı�ı Koınlf."
sl'nln basın aracılığıyla uygar dünyaya cağrısı - İstan

bul 24 Ocak 1878. Zikreden ŞİMŞİR. B.N. �Rtımell'ckn
Ttlrk ... �

(432) 12 Şuhat 1878'dc. İngllt.eı-e BllyUkclçlst Tcrcllmnnı M-r.rt
nltch'den Layard'a. Zikreden ŞİMŞİR, B.N. •Rumeli·cif·n
Türk ... •

(433) 28 Şubat 1878'de İstanbul'dakl İnglllz Başkonsolosu
Fawcett'den Derby'ye. Zikreden ŞİMŞİR, B.N. •Rumeli'
den TUrk ... >
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30 Mayıs 1878 günü Osmanlı Devleti Jla.riC'iye Nazın 
Saffet Paşa. o güne kadar edinilen bilgilerden çıkan nı· 
kamları verir: «Büyük bir kısmı Edirne vilayetinden olmnk 
üzere, Rus ve Bulgar işgalinin yerinden yurdundan etti�i 
Müslüman ahalinin sayısı hemen hemen beşyüz bine var
mal<tadır. Bunların 1/3 kadarı ateşli hummadnn, çeşitli 
hastalıklardan ve büyük sefalet yüzünden telef olmuş
tur.» (4341 Ancak f ngiliz başkonsolosu Fawcett 28 ve 29 
Haziran günleri içinde, yani Berlin antlaşmasının imzalan
masından 15 gün sonra da, sadece Filibe kazası sınırlan 
içinde onikt köyün yakınlığını ve bu köylerde oturan in
sanlardan çoğunun katledildiğini yazmaktadır.» (4351 :Rir 
de belki, Uluslararası Rodop Komisyonu'nda bulunan Fran
sız delegesinin raporundan bir sonuç çıkarabiliriz: 

« L .. l bu yüzden adı hemen vahşiye çıkan lan bir ulu
spn bağrında meydana gelmiş, aşırıya ]<açan üzücü birkaç 
olayı cezalandırma görevini, güya bütün bir insanlık adımı 
yüklemen bir halkın <Rus halkı) yaptığı bütün şey aslıncia 
yok etmeyi önceden kurduğu milyonlarca insanın imhası
na, kıh kıpırdamadan elini kolunu sallaya sallaya. ı aha tça 
girişebilmek için bir oyun düzmek olmuştu; uygarlf!şmı� 
Avnıpa'nın, karşısında. kendini duygulanmaktan ala.koya
madığı bir oyun. Rus topçusunun mitralyöz ateşinden, kn -
zakların kama darbelerinden ya da, ne kadın ne çoluk ço
cuk dinleyen bir askerin hunharhğından mucize kabilinden 

. kurtulduktan sonra açlıktan can çekişen sayıları iki bin 
kadar çaresiz insanı CRodop'ta) gördüğümüzü, olanlıı.r 
hakkında. bilgi edinmemiz için bizi oraya göndermiş olan 
A vrupa'da.n nasıl saklıya.hm? 

«Avrupa.'nın aynı tür olaylann birini şöyle birini böy
le değerlendirmeye; bir devlet adamının, olsa olsa taassu-

(434) Saffet Paşa'dım Osın�nlı İmpa.ratorluğunun Lnm1ra Bil
ytıkelçlsl Musurus Paşa'ya. Zikreden ŞİMŞİR. B.N. �Ru
mell'den TUrk ... •

(435) Layard'ın İngiltere Dışlşlerı Bakanı Sallsbury'ye_ Tarab
ya (İstanbul) 8 Temmuz 1878 Tarihli Yazısı Zikredrn
ŞİMŞİR, B.N. •Rumeli'den Türk ... »
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ba kapılmış bir kaç Müslüınnnın marifeti olan, nPfrd. 
uynndıncı zulüm ve katliamları pnrmağıylıı göstcrerı>k, vr-r. 
diği basit bir işaret üzerine kapıldığı infiali ve dört bir 
yandan yükselerek 11876 yılında! bütün Avrupa df'vletle
rini bir haçlı seferi içinde birleştiren haykırı'jı unutmaya 
hakkı yoktur. 

-Suçlulan araştırmak için L .l bir komisyon göı-ev
lcndirildi ve olaylara kurban gidenlerin veya bunların ya
kınlarının verdiği ifadeler üzcrint' Avrupa, yalnız cinnyrt 
suçlulannın değil, birkaç :<endlni bilmez densizin l'?lediği 
hatalardan sorumlu tuttuğu bütün bir ulusun ağır şP-kildc 
cezalandınlmasını istedi. İstanbul Konferansı; sonrn dn 
savaş; kendi gözümüzle gördüğümüz tclıifisi inıktrnsız rıcı· 
lar, felı\ketler ve nihayet Osmanlı lmparatorluğu'nun yıkı
mı. Bütün bunlar yaşandı. ( ... l Hıristiynnlnrın km tuluştı 
adına Rusya, Osmanlı lmparat.orluğu'nu cezalandınn<ılcla 
görevlendirildi. Bir cinayetin öcünü almak için, geno hir 
caninin kullanıldığını; kurbanının onun önüne atıldığ!nı, 
yaptığımız inceleme ispat etmektedir. 

«Gerçekte, «Şark» ın fethi tasarıları uğruna hcrşeyi 
hazırlayan ve hedeflerine ulaşmak için hiçbir vasıtayı kul -
}anmaktan kaçınmayan Rusya değil midir? Bunca df'lil 
karşısında bu vasıtanın bir ırkın imhası olduğundan şüphe 
edebilir miyiz?. (4361 

Bütün bu sıuçlama ve kınayışlar. Balkanlar'daki ilerle· 
mesiyle Batılı devletlerin «Şark• hakkında, güttüğü hedef
leri tehlikeye sokan Rusya karşısında bir muhalefet yarat.
maya yönelik siyasal yönü bir kenara bırakılırsa, bir mer
hamet duygusundan, ah vah etmekten öteye gitmeyecek
tir. Batı ülkeleıinden toplamın ianelerle muhacirlere bir öl·. 
çüde maddi yardım sağlanacaktır ama, bu olayın A vr11pa' 
nın siyaseti üzerinde ne 1876'nın «Bulgar katliamı .. ve hat· 
ta ne de Giıit veya Lübnan olaylarıyla ölçülebilecek bir et· 

(436) ı Ekim 1878'de Uluslararası Rodop Komisyonu'nda Fran
sız Delegesi Challet'den Fransa·nın İstanbul BUyUkelçi
sl Fournler'e. Zikreden ŞİMŞİR, B.N . «Rumell'den
Türk ... >
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kisi olacaktır. Sadece Ilerlin Antlaşması muhacirler soru
nunu bilmezden gelmekle kalmıyacırk, büyük dE!vletler. mu
hacirlerin Osmanlı lmparatorluğu'na ait diğer Rumeli eya
letlerine yerleştirilmesinin, hu eyaletlerdeki nüfus ağırlı
ğını Müslümanlann · ıehine değiştirmemesi için var dikk3t
lerini harcıyacaklardır. Çünkü bu eyaletlerin nüfus denge
sinde meydana gelecek böyle bir değişme, bu devletlerin 
gelecekte buralar hakkında ileri sürecekleri ta!-�pkrin da
yanacağı bahaneleri ortadan kaldırırdı. 

«Toprak devrimi• ne gelince, «nüfus devrimi- nin ka
çınılmaz bir sonucuydu. lngiltere'nin yeni Osmanlı biiyii!(
P.lçisi Layard, Derhy'ye gönderdiği 24 Temmuz 1877 tarihli 
yazısında «Müslüman mallannın daha önce başlayan mü
saderesinin genelleşmesi yoluna gidilmesinin karnrlaştı
nldığını; Müslüman evlerinin yakılacağını, topraklarının 
da Hıristiyanlar arasında bölüştürüleceğini• (437) belirtir-. 
İki yıl sonra, Avrupa Doğu Rumeli Komisyonu'nda Fransız 
delegesi olarak bulunan De Ring ı;unları belirtir: "1. .. ) Bu 
ülkede Rus ordularının zaferiyle gu-çekleştirilmiş devrimin 
derinliğine indikçe, bu devrimin başarısını muhtemelen sii
rekli kılacak başlıca sebebin Müslümanların toplu halde 
göç etmesi olgusunda yattığına daha çok inandık. ( ... ) 
Eğer tarım alanındaki şartlar, Türklerin bozgunundan son
ra da aynı kalsaydı, Bulgar halkı bugün çabucak takındığı 
başma buyruk tutumda olamıyacaktı 1. .. ) Eğer bu binler
ce köylü Rusların kendilerine bol keseden dağıttığı silah
lan büyük bir açgözlülükle kapışmış olmasalardı, çok muh
temeldir ki, General Jgnatiev'in görüşlerinin mücadelesini 
vermekten çok, ,,kurtarıcıları• tarafından yanyarıya ken
dilerine teslim edilmiş olan gayrimenkullerin sahipliğini 
kesin olarak sağlamayı düşünürlerdi.» (438) 

(437) Tarabya (İstanbul) 2·1 Temmuz 1878 Tarihinde Layard'
dar,, Derby'ye, Zikreden ŞİMŞİR. B.N. <"Rumell'den
Türk ... ,,

(-B8) Baron De Ring'ln Frnnsız Dışlşlerl Bakanı Wadding
Lon·a, Flllbe 19 Temmuz 1878 Tarihli Yazısı. Zikreden 
�İMŞİR, B.N. •Rumcll'den Türk ... » 
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Ama bu hnreketi sosy'll bir nevrim olanık görmek 
yanlış olur: daha çok, Ruslann, Bulgnr köylüsünün hüyiik 
arazi sahibi Türkler'e karsı duyduğu sosyal kini ırkçı bir 
harekete dönüştürmekte kullı:ındıkları söylenebilir. Bunun 
sonucu da ırkçı bir kitle katliamı oldu. Hareketin, öldürü
len veya göçe zorlanan yüzbinlerce kurbanından pek nzı 
büyük arazi sahibiydi. Üstelik bunların yerine de çok kı:-rn 
gene büyük arazi sahibi olan Bulgarlar geçecekti. Knrhan 
lann çok büyük çoğunluğunu meydana ·getirenler ise, kit
le katliamına uğrayan Türk köylüleriydi. 

C - Banş ve Siyasal Vesayet 

Böylece, eski Tuna vilayetinde, yeni sivil yönetimi sos
yal tabanına oturt.ma işi ilel'loı-kcn, Ruslar da ist.anbııl'

un şehir merkezinden 2cı kilometre kadar uzaklıkta bir köy 
olan Ayastefanos'a (Yeşilköyl varırlar. 17 Mart 1878 günü 
bumda banş için bir ön antlaşma CAyastefanos Murı,hede
sil imzalanır. Antlaşma daha önceden tezgahlanıp dökümü 
yapılmış bütün taleplere cevnp verdiği gibi, bundan 
sonraki bir kırk yıl için Şark meselesini besleyebilecek 
olan yeni sorunlara da kapı açıyordu. Antlaşma metninde 
ele alınan konuların ilk kategorisi olarak; Romanyrı, Sır
bistan ve Karadağ'ın bağımsızlıklanyh bunlardan son 
ikisine yeni topraklar verilmesiyle ilgili maddeleri say11.blli· 
riz. Tabii Bulgaristan da • C. .. l Devlet-i Aliye'ye vergi verir. 
idaresi Hıristiyan bir emaret-i müıntaze !seçkin amirler> 
heyetine va.z olunacak» (439) bir prenslik halinde kuruln
caktır. Ülkede « C ... ) intizam ve emniyet ve asııyiG-i mn
halliyi muhafazaya kafi olmak üzere mlkd11.rı muahhaı-en 
(sonradan) Devlet-i Aliy-e ve Rusya devleti beyninde <ara:
sındal bilittifak CanlaşarakHtayin olunacak olan bir millet 
askeri, kArnilen teşkil». C.�40) olunacaktı. Osmanlı ordusu-

(439) Ayastefanos Antlaşması Madde VI. Zikreden ERİM, N.
«Devletlerarası Hukuku ... �

(440) Ayastefanos Antlaşması Madde VIII. Zikreden ERİM. N.
«Devletlerarası Hukuku ... •
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na gelince, bu ülkeyi kesinllkle terkedecekti. Bab-ı Ali bu
nun yanısını., Bosna - Hersek'te, 1876 İstanbul Konfcran5ı 
sırasında büyük devletler t.arafından istenen reformları 
yapmayı taahhüt ediyordu. 

İkinci kategoriye giren maddelerin amacı, geride ka
lan bütün Osmanlı eyaletleri üzerinde Rusya'ya fiilen bir 
kollama ve müdahale hakkı tanımaktı. 

-Dcvlot-i Aliye Girid ceziresi ehalisi tarafından derıni
yan olunan arzuyu nazan ehemmiyete almakla beraber 
cezire-! mezkt'\renin (adı geçen ülkenin> bin !';dd1yüz -ııt.
mışseklz senesi nizamname-! dahilisini müdelckikane <ince· 
lcyerek) icra ltmekliği teahhüd ider; şu mukavelenamede 
kenduleriçün bir idare-i mahsusa tayin olunmayan Arna
vudluk ve Tırhala ve Rumeli'nin sair yerleriçün dahi ana 
mümasil ve iht.iyacat-ı mahalliyey& muvafık· fmnhnlli ihti
yaçlara uygun) bir nizamname-i dahili yapılncakdır; ekse
ri azası yerlü ehaliden mürekkeb olmak üzere teşkil olu
nacak mahsus-i komisyonlar (özel komisyonlar> her vilayet
de reni nizamnamenin teferruatını müzakern lderek no· 
tlcesini Devlet-! Aliye'ye arz eyleyeceklerdir. Devlet-i 
Aliye dahi bunları mevki-i icraya vaz itmezden (yürütme
ye koymazdan) evvel Rusya devletlle bir kere ist.i�;!re i<fo
cektir.» (441)

Girit'le ilgili meselenin Osmımlı lmparatorluğu'na bü· 
yük bir zarara mal olmadan sonuçlanması, Paris antlaş
masında bu adayla ilgili özel bir bölümün bulunmaması 
yüzündendi. Ayastefanos Antlaşması işte bu boşluğu dol
duruyor ve Girit meselesini yeniden diriltiyordu. Bu mese· 
le 1912 yılına. kadar sürecek ve ancak Balkan savaşı ve
silesiyle blr düzene bağlanacaktır. Aynı konuyla ilgili di
ğer maddeler de, gelecek yıllarda. Şark Meselesi'nin en bü
yük konusunu oluşturacak olan Makedonya meselesinin 
temellerini atıyordu. 

Geriye Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya toprakları lrn
hyordu. Rusya'nın 1877 - 1878 yıllanndaki ilerleyişi, batı-

(441) Ayastefanos Antlaşması Madde XV. Zikreden ERİM. N.

�oevletlerarası Hukuku .. ·"

269 



daki Rus müdahalesinin sınırlarıııı koyuyonlu. Datılı l),:;_ 
yük devletler Boğazların ve İstarıbul"un işgaline izin P.!ı·
miyeceğine göre, bu yakada yapılacak fazla bir şey ka.lmı
yor<!lu. Öyleyse gelecekteki nüfuz El.lanı, Kafkasya'dan baş
layarak Mezapot.amya'ya ve Basra J<örfezi'ne kadar, Doğu 
Anadolu olacaktı. Ayastefanos Antlaşması işte bu tasanya 
taban hazırlamalıydı. 

• !.. . ) Devlet-i Aliye Ermenilerin mütemekkin oldnğu
{oturduğu) eyaletlerde menafi-i mahalliyenin !mahalli çt
karlann> icab itdiği islahat ve tE.'nsikntı !düzenlemeyi> hila 
ifnle-i vakt !vakit kaybetmeden) icra ilmckligi ve ErmC'ni
lerin Kürdlere ve Çerkeslere knrşı t:mniyetlerini istihsal it
mekliği teahhüd ider." 1442) Bu. i:erde Ermeni mP;-;eb�i 
nin çıkış noktası olacaktır. 

Bütün bu şartları kabule zorlıyarak Rusya. Osmanlı 
imparatorluğu üzerinde gerçek bir himaye sistemi yaratı
yor, ama bunun .ekonomik kanadı eksik kalıyordu. lhıs 
kapitalistleri Osmanlı imparatorluğu içinde ekono_mik bir 
önem kazanacak güçte almadıklarına göre, fetih hakkı ola
rak zorla kabul ettirilecek bir meblağ ile hu eksikliği kapa
mak Rus diplomasisine düşüyordu. Ayastefanos Mur,hf'clr-si' 
nin ondoktizuncu maddesi, bu askeri seferin Rusya'ya ka· 
ça mal olduğunu hesaphyarak şu tutarları bulur: « ( ... > 
evvelı\ dokuzyüz milyon ruble ordunun idaresi, mü
himmatın nakli ve edevat-ı harbiye (savaş araç ve geı-c•<
leril sipariş gibi vukubulan muharebe mesarifine mahstıs
dır; saniyen dört.yüz milyon ruble memleketin sevahil-i 
cenubiyesine !güney kıyılarına) ve ihracat ticaretine ve sa
nayie ve demiryollara ika olunan hasarete {zarar ziya
na) mahsusdur; salisen yüz milyon ruble bihasbelistilı\ !is
tila yüzünden> Kafkasya'da idilan <edilenl zararlara mah
susdur; rabian on milyon ruble memalik-i Ostnaniye'de bu
hımın Rusya tebeasının ve tesis.atının uğrad:ğı zarar ve 
ziyana mukabildir ki cümlesi bir milyar dörtyüz on milyon 

(442) Ayastefanos Antlaşması l'vlADDE XVI Zikreden ERİM.
N •Devletlerarası Hukuku ... �
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ruble ider. IAmnl Rusya lmparatGru Devlcl-i Aliye'nin 
müşkilat-ı maliyesini (mali güçlüklerini) piş-i nazarı dik
kate alarak Cgözönüne alarak) v� arzu-yı cenab-ı prı.dişa
hiye imtisal eyleyerek (padişah ısteğine de uyarak> yuh.a
rıki fıkrada münderic mebaliğin (meblağların) kısm-ı .anı
mını atide muharrer Caşağıd1. yazılı) anızinin terki sureti
le trsviyeye (kapatılmasına> muvafakat eyler· 

!al •··- Evvela Tulcu sancağı r. .. l terk olun,.ır--ı1<dır;
Rusya devleti bu ülkeyi r .. .> kendı memlekı>tine ilhak ftr
zusunda bulunmadığı cihetle bunu Rcscrnbyn kı!"n,.ının 
kendisinden bin sekizyüz elli�ltı muahcdesile ifraı. idildi 
(ayrılan) 1. .. 1 parçasile mi.ihadeln eylemek sclıihiyetinı 
muhafaza ider. 

lbl -- r ... l saniyen Ardahan v•J Kars ve natum ve Bn
yezid ile Soğanlı'ya kadar t'!lnn yerler terk idilecekdiı-. r ... ı 

lcl - salisen birinci ve ikinci fıkralarda zikroltınnn 
mahaller Rusya'ya bir milyar yüz milyon ruble mulrnbilin
de terkidilecekdir ve memalik-i Osmaniye'dekı Rusya te
hPa ve tesisatına tahsis idilen on milyon ruble müstc<ınR 
oldığı halde t.azminatdan kusur artık kalan üçyi.iz ınil}O0. 
rublenin suret-i tediyesi ve gösterilecek fı:'minatı Dcvlct-i 
Aliye ile Rusya devleti beyninde 'arasında) bilittifak (a,ı
laşarakl tanzim olunacaktır.M 1443) 

Batılı devletler için böyle bir antlaşma açıkca. ırı:;:-ı 
Hünkar iskelesi Antlaşması'nı� çok daha geniş tutulmuş 
bir tekrarıydı ve kabulü söz konusu olamazdı. Ama, aynını 
kendileri de istemek amacıyla, Bab-ı Ali'nin katlanabilece
ği taviz sınırlannı anh;ımak için beklemek i5lerine geli
yordu. Ayastefanos Antlaşması görüşmeleri sırasında,· bu 
şartlan hazırlayıp kabul ettirmek için sonuna kadar uğra
şıp didinmiş ve sonunda antla�manın altına imzasını lwy
muş olan lgnatiev, aslında batılı devletlerin de hamallığını 
yüklenmiş oluyordu. Şimdi bu devletler, başta İngiltere ol
mak üzere, onun pişirdiği aşı bölüşmeye gelmekteydi. 

(443) Ayastefanos Antlıt$1rnı�ı Madde XIX. Zikreden ERİM.
N. �ncvlctkrarası Hukuku ... •
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Büyük devletlerin yetkili temsilcil�ri «Şark» taki yoni 
barış şartlarını görüşmek üzere Eerlin'de toplandılar. Ilri
tanya imparatorluğu Dışişleri Bakanı Marki de Salisbury 
yeni durumu parlak bir şek,ilde özetler. Dediğine göre. bü
yük devletlerin temsilcileri Berlin'c «Görevlerinin, savaşın 
sonuçlarını tamamen yoketmek ve Osmanlı İmparıatorlu
ğu'nu Paris Kongresi'nde tesbit edilen kaide üzerinde ye
niden ayağa dikmek değil; sadece bu devlete. bekçiliğini 
sürdürmek zorunda olduğu stratejik, giyasal ve ticari çıkar
ları etkili bir biçimde korunmasına imkan verecek nisbi 
bir bağımsızlığı sağlamak olduğuna» (444) inandıkları için 
gelmişlerdi. Osmanlı imparatorluğu daima tatlı kar bıra
kan işlerin, hem de en mükemmel alanı olmaya devam 
ediyordu ve bu devletin borçlarını eninde sonunda ödiyn
ceğinden emin olunabilirdi. Oysa bu imparatorluğun mira
sı üzerinde kurulacak yeni devletlerin güdeceği milliyetçi· 
lik, olmadık meseleler çıkarabilirdi. 

İngiltere için önemli olan Rusya'nın Akdeniz'e ve B.ıı.s
ra Körfezi'ne inmesinin önüne geçmekti. Bu yüzden daha 
Berlin görüşmeleri başlamadan, 4 Haziran'da Bab-ı Ali'yle 
bir savunma ittifakı imzaladı. «Rusya Devlet Batum ve 
Ardahan ve Kars veyahut mevakH mezkureden Cadı ge
çen yerlerden> birini yed-i zabtında tutup da (kendi elin
de tutup da) ileride her ne vakit olur ise olsun muahede-i 
katiye-i sulhiye ile (kesin barış anlaşmasıyla) tayin olu
nan Asya memalik-i şahanesinden (Osmanlı fmparatorlu
ğu'nun Asya ülkelerinden) bir k;.smını daha zapt ve istila
ya tesaddi edecek (yeltenecek) olur ise, o halde İngilt')re 

' Devleti memalik�i mezkureyl siMh ile muhafaza ve müda
faa etmek üzere saltanat-ı seniye ile birleşmeği taahhüt 
eder ve buna mukabil zat-ı Hazret-i Padişahi dahi mema
lik-i mahrusada bulunan tebea-i Hıristiyaniye vesairenin 

(444) Marki Sallsbury'den 17 Haziran 1878'dekl Kongrenin
Oturumuna. Zikreden BRUNS\\'IK. B. «Le Tralt� de
Berlln Annete et Com mflnt,h · (Aeıklam:ıJı Vl' ı·onımhı
Berlln Antlaşma!lı) Faris 1878.
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hüsn-i idare (iyi idaresine) ve himayelerine müteallik ile
ride devleteyn beyninde (devletler arasında) kararlaştınla· 
cak olan ıslahat-ı lazimeyi (gerekli reformları) icra edece· 
ğini İngiltere devletine vaadile beraber devlet·i müşarüni
leyhayı (adı bildirilen bu devleti> teahhüdat-ı vakıasının 
icrasınca (bulunduğu taahhütlerin yürütülmesi için) h\zım 
gelen vosait·i temin edebilecek bir hale koymak için ken
disine Kıbrıs ceziresini (adasını) tahsis ve asker ikamesilo 
cezireyi idare etmesine muvafakat eyler• (445). Böylece İn
giltere Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya yakasındaki 
azınlıklarının himayesinde, gözetim hakkını kendine saklı· 
yor; Doğu Akdeniz'de, Orta - Doğu limanlarındaki kilit 
durumunu konıyordu. 

İslavlann Ege denizine inişleriyle ilgili mesele Berlin 
Antlaşması'nın çerçevesi içinde çö7.ümlcnecektl, Ayaste· 
fanos muahedesinin kabul ettiği «Büyük Bulgaristan- üçe 
bölünür. Doğrudan doğruya, -Bulgaristan- adını alacak 
olan ülke kuzeydeki bölgede kurulacak; ortnda nıımol\-i 
Şarki adıyla imtiyazlı bir eyalet meydana getirilecek ve 
Ege denizine bakan güney kısım da, eskiden olduğu gibi 
Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalacaktır. Osmanlı lmpa· 
ratorluğu'nun bu ilk bölüşülmesinde, Avusturya da Bosna 
ve Hersek'i işgal ederek kendi payını alacaktır. Berlin Ant• 
laşması bölüşüm işini böylece düzenledikten sonra, geri 
kalan maddeleriyle de, Ayastefanos'ta konan temelleri; 
kapsamını bütün büyük devletleri içine alacak biçimde ge
nişleterek aynen kabul edecektir. Böylece Paris Antlaşma
sı'nın, Osmanlı İmparatorluğu'ndakl reformlara büyük 
devletlerin müdahalesizliği ilkesiyle ilgili, ünlü dokuzuncu 
maddesi ortadan kalkmış oldu ve onun yerine kısa bir hat
t-ı hümayun çıkarıldı. Antlaşmada Girit, Avrupa yakası 

.� !':� :-"·r�den ER.İM, N. «Devletıerarası Hukuku ... " J\yr,ca 
Bl,7.. HOU,AND, T.E. «The European concert in the 
Eastern questlon, a collectlon of treattes and other 
publlc acts> (Şark Meselesi Karşn•mfa ı\vrnpa'nın ittı

batı, Antlaşmalar ve Diğer Belgeler Derlemesi) Oxford 
1885. 
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eyaletleri ve Ennenistan'ın ilgili maddeler, reformlar uygu
tanacağı zaman, büyük devletlere danışılacağı konusun
da açıklık getiriyordu (446). Nihayet tazminatlarla ilgili 
olarak Salisbury, hükümetı adına, «Ayastefanos Muahedesi 
gereğince alacaklı durumuna giren Rusya'nın, Osmanlı 
Devleti'nden alacağı olup da g,lacak belgelerinin tarihi Os
manlı - Rus savaşından önceye ait bulunan hiçbir alacak
lıdan daha. önde, tercihli bir sıraya girmesini kabul ede
mlyeceğini» (447) belirtti. Öteki devletler de israr edtnce 
Rusya bu ilkeyi kabul etmek zorunda kaldı. 

111 - Ekonomik Vesayetin Yerleşmesi 

Ara.da.ki fasıl artık bitmiş ve Osmanlı İmparatorluğu• 
nun kaderi her zamankinden fazla batı kapitalizminin eli
ne geçmişti. Politik işleri bir kere yoluna koyunca, ekono
mik sorunları da düzene sokmak; sonra da Osmanlı İmpa
ratorluğu üzerinde siya.sal bir himaye sistemini oturtup. 
malını mülkünü rehin altına almak söz konusuydu. 

A - Mutlaldyetfn Kökleşmesi 

1878 yılından sonra, bu işleri düzenlemek üzere İstan
bul'a gelecek olan maliye uzmanları, Saray ve Sa.ray 
adamları çevresinde dönen dolaplarla kişisel çıkarlann 
malum havası içinde bulunacaklardır. Meşrutiyetçiliğin· 
getirdiği soluk, arkasında bir kuşak boyu sürecek uzun. 
kişisel bir rejim bırakarak silinip gitmişti. İlk Türk ana
yasası ve millet meclisi ancak siyasal buhran devam etti
ği sürece yaşayabilmişti. 

Daha 1876 Eylül ayında il. Abdülhamit'in tahta çıkışı 
Sa.ray adamlarının iş başına dönüşünü ifa.de ediyordu ve 

(446) Berlln Antlaşması_ Zikreden BRUNSWIK, B. •Le Tralte
de Berlln ... >

(447) 2 Temmuz Protokolü. Zikreden BRUNSWIK, B. «Le
Traltk de Berlln ... •
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meşrutiyetin ilan edilişi dışa karşı kullanılan bir göster
melik mahiyetini taşıyordu. Zaten meşrutiyet İstanbul 
Konferansı'nın açılışı sırasında, konferansa katılan büyük 
devlet temsilcilerini müdahale tasarılarından caydırmak 
umuduyla ilan edilmişti. Bu umut çok çubuk söndü git
ti. Ama · kendinden o an beklenen sonuçların ötesinde, 
meşrutiyet ve Kanun-i Esasi uzun bir muhalefetin ürünü· 
dür ve bu haliyle mevcut güçler arasındaki; özellikle de 
büyük arazi sahipleri ve eşrafın temsil ettiği merkezden 
kopmacı güçlerle, Sarayla somutlaşan ve padişahın şah
sında sembolünü bulan merkezi bürokrasi arasındaki zıt
lıktan yansıtır. Bu mücadele görünüşte, bu iki eğilimin 
temsilcileri olan Mithat Paşa ile il. Abdülhamit'in bu ça
tışması olarak belirecektir. Ama bu mücadele. pAdişnh
tan yana bir alanda, yani heyet-i vükalanın toplantıların
da ve Saray entrika.lan içinde cereyan etmeye başladığı 
andan itibaren, padişah sonuçtan emin olabilirdi. Üstelik 
iUm edilen Kanun-i Esasi, daha baştan hükümdarın irn· 
dl içinde taşıyordu. 

Meşrutiyetin ilanıyla millet meclisinin açılışı arasııı
da- Mithat Paşa görevinden alınarak sürgün edildi. Kuru
lan meclisin üyeleri kendilerini, daha çok da, onlara dtiş
man bir heyet·! vükala'nın karşısında ve Osmanlı-Rus 
savaşının hazırlıkları içinde buldular. Ama buna rağmen. 
desiyle bünyesine sokulan bozgun filizlerini (bizzat) ken
gibi «evet efendim•ciler topluluğu değildi. Tersine, bu 
meclisin merkezi bürokrasiye ve onun akıl hocaları olan 
yabancı büyükelçiliklere karşı bir muhalefet nüvesi oluş· 
turmakta olduğu hemen ortaya çıktı. Genellikle vilayet 
meclislerine girmiş olan ta')ra eşrafı arasından seçilen 
mebuslar önce, Saray'ı ve paşa.lan çevreleyen debdebeyi 
görüp de, onların hayatlarını kendilerinin çok daha mü
tevazi görünüşlü durumlarıyla. oranlayınca büyük şaşkın
lığa uğradılar (448). Kendi vilayetlerinden toplanan ağır 
vergilere rağmen; hazinenin niçin tam takır kaldığını 

(448) Bkz. BERARD, V. •La revolutıon turque>
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kendi gözleriyle görünce, yaptıktan tek şey, daha kolaylık
la meclisteki muhalefetin yanında yer nlmak oluyordu. 
Zaten gerçek anlamda bir muhalı=fet grubu yoktu. mec
liste hükümet Cheyet-i vükela) arasında bir sürtüşme 
vardı. 

Üte yandan millet moclisi fmcclis-ı mebusan), büyiik 
devletler, özellikle de baş savunucusu olan İngiltere için 
varlık sebebini kaybetmekteydi. Berlin Antlaşmaı:ııyln ku
rulan filli himaye sisteminin sadece, doruktakilerin. bü• 
yükclçllerin uyarmalarına boyun eğeceği hiyernr�ik bir 
merkeziyetçiliğe ihtiyacı vardı ve meşrutiyet rejimi daha 
mahiyetiyle bu tür bir işleyişe zararlıydı. Berlin ı\nfü.ış., 
ması'nın hazırlık toplantıları sırasında. lngiltere'nin ikinci 
temsilcisi kont Beaconsfield şöyl-3 diye_cektlr: «Bütün üyo
lerin kanaatı odur ki, barışın başlıca temellerinden hiri 
padişahın, Avrupalı hükümdar olarnk bağımsızlığıdır. l'a· 
dişahın, hükümdarlık haklarına saygıyı sağlıynr.nk hir 
statüden yararlanması gerektiği yolunda, oy birliğiyle 
mutabakat doğmuştur.• (449). Bu ilkımin uygulamaya ko
nulması II. Abdülhamit'ln kişisel rejimi şeklinde olacak
tır. Bu rejim Berlin Antlaşması'nın hemen arkaı:;ından yü
rürliiğe girecek, meclis·i mebusan dağıtılacak ve Kanun-i 
Esasi otuz yıl boyunca askıya. alınacaktır. 

B - iık Hazırlıklar 

Osmanlı Devlet borçlarıyla. (Düyun-u Umumiye) ilgi
li !!örüşmeler işte bu rejimle başlnciı. 6 Ekim 1875 tarihli 
ilanla Bab-ı Ali, yeni ödeme şekilleri üzerinde tartışmak 
amacıyla hamiller sendikalarının kunılmasını istemişti. 
Ama ilgilil"rin siya.sal olaylar karşısında takındıkları 
«bekle ve .. ör,.rfı hıvırlannın yanısıra, çeşitli hamil kate· 
t;Mileri arasındaki uyıışmazhklar da görüşmeleri gecik
tirdi. Bu arada Bab-ı AH istlkrazlann kesilmesi yüzünden 

(449) 22 ve 28 Haziran Protokor•ı .... :,. "!l�n BRUNSWIK, B.
,Le Tralte de Berlln ... • 
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beş parasız kalınca eskiden kullandığı çarelere başvur
mak zonınluluğunu duydu. 13 Ağustos 1876'da, bir İngiliz 
lirasının kur fiatı 117 kuruş olmak üzere 2 milyon kai
me bastı. Ama bu emisyonun sorumluluğunu Devlet-i Ali
ye Bankası sıfatıyla Osmanlı Bankası yüklendiği halde, 
tedavüle çıkanldıklan ilk günden itibaren bu kağıt pa· 
ralann değeri ancak, altınla olan· paritesinde % 30'luk 
bir düşme göstererek teessüc; edebildi. Aynı yılın 11 Knsı
mı'nda. ı İngiliz lirasının karşılığı 135 kuruş kur fiı:ı.tı üzo
rinden bir emisyon daha yapıldı. Bunu 5 Ocak'ta 1 İngiliz 
lirasının karşılığı 150 kuruş kur flatı üzerinden 7 milyon
luk üçüncü bir emisyonla, 3 Eylül 1877 günü 1 İngiliz li
rasının karşılığı 185 kuruş kur fiyatı üzerinden 6 milyon
luk dördüncü emisyon izledi. Ayın 17'sinden sonra. ise 
Bab-ı Ali bir dış istikraz teşebbüsünde bulunacaktır. Mı
sır vergisinin teminat olarak gösterildiği 1854 ve 1871 is
tikra.zlannın yeniden ödenmeye başlanması için, bu lstik
razın kuponlannın hemen hepsine sahip ole.n 1ngili:.,; iır>..· 
millerle, Osmanlı Devleti'nin gönderdiği bir delege arasın
da, Mayıs ayında Londra'da görüşmeler yapılmıştı. Bu 
görüşmelerde her iki istikraza ait hükümler yeniden dü
zenlendi ve Osmanlı Hükümeti'yle hamiller arasında 17 
Eylül 1877'de imzalanan sözleşmeye göre 1854 lstikrazının 
faizi % 6'dan % s'e, itfası da % ı'den % 1/2'ye; 1871 is
tlkrazının ise faizi % 6'dan % 4 1/4'e indirildi. Üstelik bu 
istikrazın resülmalın (ana parasının) ödenmesine, ilkinin 
tamamen· tasfiyesinden sonra başlanncaktı. Bütün bu ye
niden ayarlamalar Osmanlı Devlet hazinesine yılda 280 
bin İngiliz liralık bir gider indirimi sağlıyordu. Osmanlı 
Hükümeti böylece Mısır vergisinden serbest kalan bu 
meblağı teminat göstermek suretiyle, «Muhafaza-i Huku
ku Osmaniye.. adıyla bilinen 5 milyon f nglllz liralık bir 
istikraz denemesine giriş_ Doğrudan doğruya hRlka mü
racaat yoluyla gerçekleştirilmek istenen bu istikrazın Os
manlı Bankası ve Londra'da Glayn Mllls Currie ve Ort.' 
lan tarafından satışa çıkanlan tahvilleri müşteri bulma
dı. % 5 faizli bu tahvillerin tümünü daha. sonra 9 Tem· 
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muz 1878'de Osmanlı Bankası % 52 ihraç fiyatıyla satın 
alacaktır. 

Ayastefanos Muahedesi'nde Rt1sya tarafmdan talep 
edilen savaş tazminatı sonunda Osmanlı istikrazlannın 
ha.milleri için tehlike çanlarının çalması demek olmuştu. 
Bunlar birlik olup Berlin'de toplantı halinde bulunan, bü
yük devlet temsilcilerine baş vurdular. Bu müracaatın 
belliba.şlı üç hedefi vardı: kendi alacaklanna Rusya'ya 
oranla öncelik hakkının sağlanması; Osmanlı borçların
dan. İmparatorluktan kopmuş eyaletlere düşecek olan ka• 
tılma paylannın belirlenmesi ve üçüncü olarak da Os
manlı maliyesinin yeniden düzelmesine yardımcı olmak 
üzere alınacak tedbirlerin tesblti. İlk iki husus Kongre'de 
hükme bağlanacak ama üçüncüsü daima askıda. kalacak
tı.-

Ertesi yıl kaimenin değt?rinin düşmesiyle bir Osmanlı 
altın lirası 400 kuruşa. yükseldi. Devletin kendi bile, yap
tığı tahsilatta., % 20'nin üstünde kaime kabul etmiyordu. 
Büyük devletlerden herbirinin kendi atayacağı üyelerden 
meydana. gelen uluslararası bir komisyona Bab-ı Ali'nin 
karşı çıkması bu işin bir düzene sokulmasını engelliyordu 
Osmanlı Hükümeti'nin istediği, karşısında hep istikraz ha.
millerinin çıkarlarını temsil eden, gelir kaynaklanndan 
bir kısmını şimdiki ve gelecekteki borçlarının ödeme te
minatı olarak gösterebileceği özel bir kuruluş bulmaktı. 
Bu mümkün olmayınca, eskiden de yaptığı gibi. Galata 
bankerlerine başvurdu. 1879 yılı sonlarında Gala.ta. ban· 
kerleri, başlarında. da Osmanlı Bankası bulunmak üzere 
hükümete bir teklif getirdiler. Teklif Osmanlı İmpa.rator
luğu'nun bazı gelir kaynaklannın. 1879-1880 yılındaki uy
gulamanın verimi üzerinden hesaplanan bir fiyatla ken
dilerine kiralanması hakkındaydı. Hükümet bu teklifi ka
bul etti ve 22 Kasım günü başkentin belli Bir sermayedar 
grubuyla. hükümet arasında bir sözleşme imzalandı. Kiracı
lar Bank-ı Osmani-i Şahane'nin müdürleri H. Forster, 
Emile Deveaux ve Von Haas'la Georges Zarifi, Salomon 
Fernandez, Bema.rd Tubini, Eustache Eugenidi, Theodore 
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Ma.vrogordato, A. Vlasto, A. Barker, Paul Stetanovic
Schillzzi, Leonides Zarifi, Georges Coronio, Ulysse Negro
ponti ve Z. Stefanoviç'di. 

Hükümet her ikisinden de alınan gümrük resimleri 
ı ta. kalmak üzere pul vergisiyle ispirto vergisinin; ls

ta.nbu Ve-ci-,rft11'�iallı..i.-..ı:,..,ıhlı:._aVJ (saydı mahl) resminirt:
gümrük resimleri dışta. tutulmak üzere, İstanbul cıva! ty
la, Edirne, Bursa ve Samsun'a ait ipek öşürlerinin gelirle
rini on yıl süreyle bu kişilere kiralıyordu. Hükümet nyn
ca tuz ve tütün inhisarlannın (tekellerinin) idarerini de 
on yıllığınn bu kişilere devrediyordu. Yalnız tütün öşür
leri bunun dışında kalıyordu, Hükümetin devrettiği bu 
gelirlerin sayısı 6 olduğundan bunlar için kurulacak ye• 
ni idareye de «Rüsum-u Sitte {altı resim) İdaresi• dene
cektir. 

Sözleşme sahipleri. 8.725.000 Osmanlı lirası tutmakta 
olan alacaklannın ana para.sının ve faizlerinin ödenmesi 
karşılığı olarak her üç ayda bir bu gelirler üzerinden 275 
bin Osmanlı lirasını kendilerine alacaklardır: Yılda ı.ıoo 
bin Osmanlı lirası tutanndaki bu mebldğ düştükten sonra. 
geriye kalan kısım devletin diğer iç ve dış borçlannın 
ödenmesine ayrılacaktı. 

Bu sözleşme 1881 yılında. Avrupalı ir.t.ikraz hamille
riyle yapılacak nihai sözleşmenin bir başlangıcıydı. ama 
içteki alacaklılara. ve Bank-ı Osmani-i Şahane'ye bir ön
celik hakkı sağlıyordu. Bab-ı Ali'ye gelince, bu yolla ulus
lararası bir denetim tehlikesini bertaraf etmeyi umuyordu. 

Sözleşme imzalanır imzalanmaz bu karar diplomatik 
yolla büyük devletlere de bildirildi. Bu ona resmi bir bi
çim kazandınyordu. Sözleşme Avrupa.'da gözden kaçma
yacak bir hoşnutsuzlukla. karşılandı. Bu itibar kaybının 
ilk belirtisi, Londra. ve Paris borsalarında, Osmanlı esham 
ve tahvilat değerlerinde yeni bir düşmeyle kendini gös
terdi. Ama. Avrupalı hamiller, bir yargıya varmak için, 
gene de bu denemenin işleyişini beklemeyi tercih edecek
lerdi. 

Yeni «Rüsum-u Sitte İdaresi• 1 Ocak 1880 (yeni tak-
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vim 13 Ocak 1880) günü hizmete girer ve altı ay sonra 
idarenin müdürü ilk raporunu açıklar. Bu rapordıt belir
tildiğine göre, başlangıçta knrşılnşılması kaçınılmaz güç
lüklere ve intibaksızhklara rağmcm ilk üç ayı_n safi grılir
leri şimdiden 465 bin Osmanlı lirasına uln mı 

en par a ır sonuçtu. Bu ha· 
şan yabancı alacaklılara, Ba.l>·ı Ali'nin bırakmaya, razı ol
duğu gelirlerin toplanması ve kulhınılmasına hiç bir ulus
lararası komisyon müdahale etmf'den de, Osmanlı uynık
lannm yönettiği bir idare sayesinde, arzuladıkları nmaca 
ulaşılabileceklerlni ispatlıyordu. Kendisinde, hamillcrin bu 
konudaki innt.çılıklanndan vazgeçebilecekleri umudunu 
doğuran bu başarıdan güç alarak, Osmanlı Hükümeti bir 
anlaşmaya varmak niyetiyle Osmanlı borçlan tııhvillcri 
hamillerini, aralarından yetkili delegeler tayin ederek, on
ları •mezkur borçlann faiz ve itfa. bedellerinin tediyesine 
yeniden bRşlamak için adilane bir hnl çaresi bulmak hu
susunda, büyük devletlerin hiçbir müdahalesi olmaksızın 
doğrudan doğruya. kendisiyle (Osmanlı Hükümcliylc) gö
rüşüp anlaşmaya varmak üzere · lstanbul'a göndermeye• 
1450) davet etti. 

23 Ekim günü Osmanlı Hükümeti knrnnnı Bnh·ı AH' 
nin yabancı ülkelerdeki temsilcilerine bildirmekteydi. An
laşmanın şartları şu esaslara dayanacaktı: 

•l - Hükümetle murahhaslar arasında itilfıfın hu
sulü akabinde Canlıışınazlığın ortadan knlkmasındnn son
ra), hamiller, Rusum-u Sitte idııresi'nin yerine kaim olmak 
üzere bir banka intihap edecekler ve bu banka, şimdiki 
mukaveleyi aktetmiş [22 Kasım 1879 mukavelesil olanlar
la. mukavelenin 13 maddesi mucibince, matliiplannı (ala
caklannı) tamamen tesviye edecektir. Bu suretle hnmillc· 
rin tayin edeceği banka. Rusum-u Sitte'yi idare edecek ve 
bu gelirle İmparatorluk borçlarını tesviye (giderilmesi> 
şeklini tesbit eyleyecektir. Osmanlı Hükümetl'nin umumi 
koııtrol hakkı mahfuz kalacaktır. 

(.t50) DU VELAY. "Essal sur l'hlstolre flnancl/.re ...... 
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2 - $imdik{ % 8 gtimrük resmının yükseltilmesini 
temin edecek veçhile ticaret muahedeleri yapıldığı takdir
de, bu gümrük za·mrriı da İmparatorluk düyunu umumiye• 
sinin faiz ve amortismanlannı tediyeye tahsis olunacaktır. 

3 - Aşağıdaki gelir de bu tediyeye tahsis olunacak-

a - K�ishı-in çobfüJ_J!lası hakkındaki umu-
mi kanunun tatbikinden husule gelecek-gelir fazlası; 

b - Şarki Rumeli'nin senelik vergisi; 
c - Kıbrıs adası geliri; 
d -· Bulgaristan vergisi; 
e - Devletin şimdiki gelirinin tedricen çoğaltılmasın

dan husule gelecek fazlalığın bir kı::.mı. 
Dalgalı borçlar ile Rus harb tazminatı rnesC'kleri hu 

anlaşma münasebetiyle mütalı\a olunacaktır.• (451 l 

Sonunda ikna olan hamiller 1881 yılı Eylül a:rınrla clr>· 
legelerini lstanbul'a göndermeye karar verdiler. Üç ny son
ra da ünlü Muharrem Kararnamesı'yle Osmanlı Düyun·u 
Umumiye idaresi CDüyun-u Umumiyeyi Osmaniye-i Mec
lis-i İdaresi) kuruluyordu. 

C - Muharrem Kararnamesi 

Çıkış günü hicri takvimle 1299 yılının 28 -Muhar
rem»ine (20 Aralık 1880 rastladığı için bu adı olan Mu
harrem· Kararnamesi, Mısır vergisiyle teminat altına ah- , 
nan ve 1877'de düzenlenen 1854 ve 1871 istikrazlanyla, 
Fransa ve İngiltere tarafından garanti edilen ve diğer borç
ların askıya alındığı dönemde ödenmesine düzenli olarak 
devam edilmiş olan 1855 istikrazı. Rus savaş tazminatL. vo 
dalgalı borçlar dışında Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün 

' 
. 

iç ve dış borçlarıyla ilgiliydi. Böylece Muharrem Kararna-
mesi'ne girmeyen borçlar dışında, ödenecek 209.768.000 
İngiliz liralık veya 219.938.559 Osmanlı liralık borçla, bun
ların 14.054.507 Osmanlı liralık mürettebatı (faiz vs. gibi 

(451) YENİAY, İ.H. «Yeni Osmanlı Borçlan ... �
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diğer ödentiler) kalıyordu. Bu borçlar ortalama. ihrac fi
yatlanna indirildikten sonra 1875 ile 1881 yılları arasında 
uğranan ziyanı tellifi etmek amP.cıyla % 10 arttırıldı. Bu 
da 125.250.943 Osmanlı liralık bir borç resülmalıyle (ana --2. 
para) 2.053.474 Osmanlı liralık bir mürettebat demek olu
yordu. 

Böylece indirime uğrayan Osmanlı bon.;Iarı, herbirinin 
resülmalinden yapılacak itfaların sırasını tesbit amacıyla 
A, B, C, D olarak 4 tertibe ayrıldı. Yeni esham herbiri 500 
franklık 4.611.289 tahvilden meydana gelmektedir. Bu tah· 
villerin her yılın 13 Mart ve 13 Eylül günü ödenecek kır
kar kuponları vardır. Son kuponun vadesi 13 Eylül 1903 
yılına rastlamaktııdır. 

Osmanlı Hükümetiyle ilk anlaşmayı or:lar imzaladıgı 
için, Galata bankerlerine, ödemelerde öncelik hakkı tanın
mıştır. Borçların ödenmesine ayrılan devlet gelirlerin
den, yılda 590 bin Osmanlı lirası tutan bu ödeme yapıldık
tan sonra, geride kalan safi hasılanın 4/5'ü faizlerin, 1/5 
ise itfa bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktı. Ancak bu 
4/5'Jer indirime uğramış resülmahn asgari .% l'i üzerin· 
den hesaplanan faizlerin ödenmesine yetmediği takdirde, 
safi hasıladan ayrılacak pay 4/5'ün üzerine çıkanlacaktı. 
Öte yandan ödenecek faizler hiçbir zaman resülmalın % 4 
ünü aşamayacaktı. Bu durumda, safi hasıla tutan % 4'lük 
azami faiz ve % 'lik itfa bedelini o.ştığı takdirde, fazla, ha
zineye devredilecekti. 

Rusya'ya ödenecek savaş tazminatını ve dalgalı borç· 
lan dışta tutmak şartıyla, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1881 
yılındaki borçlarını yandaki tabloda özetleyebiliriz (452): 

Osmanlı Hükümeti Muharrem Kararnamesi'nin 8. mad
desi gereğince bazı gelirlerini «mutlak ve değişemez. 
olarak 13 Ocak 1882 gününden itibaren kararnamede anı
lan borçların ödenmesine ayınyordu. Bu gelirler şunlardır: 

(452) SUVLA, R.S. «Tanzimat Devrinde Osmanlı Borçları•
«Tanztmab İstanbul 1940.
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MUHARREM KARARNAMESiNDEN SONRA OSMANLI BORCLAlU 

Osmanlı lirası olarak) 

20_,xıııtMı·d� Muharrf'm ka- Muha ka 

h<-nüı öden- Miircll.t'bal rarnnme!l;iyle rar. �nra 

m('mi1 rrsıilmal (faiz n.) kabul ı,dilen mÜl"t'ltı-• 
(ana para) re�ülmal bat 

-,: 111:;a 4.0SU25 385.300 3.7119.848 

1� 3.407.490 704.000 4.112.411 "' 

,- ··-

ııwı l.llflll 7311 152.ono l.t4U21 
ı= --·- -- ---- -- ------ .. 

j ii: 111113/G4 :i.�IR.250 701.009 4.371.050 

i l8il 5.:ıo?.2211 477.199 5.745.48! 

E 
---�---·--- ----- l.46U74 

·w ıar., ur, 950 558.930 3.212.794 
..

u 
"

ii: 18611 1.711.110 14.174.160 22.715.000 ·;ıı 
w 

s "' 

1: 1873 l9.9l&.414 �.138.8113 16.528.811 

Eshamı .,,_ 
95.917.0!III 4.795.154 48.365.255 

e
o Umumi)f' 

j 
e: 

ikramiyeli !;! 34.852.640 1.231.849 15.635.548 " tahvilat 

Ramaınn tah\"ilatı l.93!!.5511 96.!177 117.!m.11&7 

Tahvllnlı mümtue 
118'1I) Galota 1.169.!IM 1100.000 1.169.!lllll m.ooo

Rankrrlt'ri Borcu 

TOPLAM 219.938.559 H.054.507 125.250.943 2.053.474 

11154 istikrazı 1.925.6611 108.917 1.9%5.680 108.917 
� -

!l
1853 . 4.196.720 275.000 4.196.720 275.000 

l8il • 5.783.140 251.453 5.783.140 251.453 .,. 

i 1877 . 5.�.740 302.500 5.294.H0 302.500 .. 
1 

....

..., TOPLAM 17.200.260 937.870 17.200.260 937.870 

GENEL TOPUM 237.128.819 14.9!T.!.3i7 UH5t.203 2.9?1.344 
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ı - 22 Knsım 18i9 tarihli sfülcşmeye (22 Anılık 1881

tarihli Tahvila.t-ı Mümtaza Sözleşmesi'yle fesholunnn Ru
sum-u Sitte Sözleşmesi) konu olan inhisar ve vasıtalı ver
gilerin gelirleri. 

a - Tömbekiyle (nargile tütüı,ü) tütünün gümrük rü
sumatı ve öşürü dışında, tütün ve tuz inhisarlan; 

b - İspirtonun gümrük rüsumatı dışında pul ve is· 
plrto resimleri; 

c - İstanbul ve civarının balık avı (saydi mahi> ver
gisi: 

d - İpek öşürü. 
2 - Ticaret muahedelerinln yenilenmesi halinde güm· 

rük resminden husule gelecek gelir fnzlası. 
3 - Temettü (gelir vergisi) nizamnamesinin uygula

ma alanının genişletilmesinden elde edilcc�k gelir fazlası. 
4 - Bulgaristan vergisi (daha sonra bn verginin yeri

ne tütün öşürleri üzerinden 100 bin Osmanlı lirası temi
nat olarak gösterilecektir>. 

_5 - Kıbrıs adası gelirlerinin fazlası (daha sonra bu· 
nun yerine gümrük resimleri üzerinden 130 bin Osmanlı 
liralık teminat gösterilecektir). 

6 - Şarki Rumeli vergisi. 
7 - Tömbeki resmi hasılatından 50 bin lira. 
8 - Düyun-u Umumiye'den Sırbistan, Karadağ, Bul

garistan ve Yunanlstan'ın hisselerine isabet edip Osmanlı 
Hükümetl'ne gelen paralar. 

Muharrem Karamamesi'nin 15. maddesi uyarınca Se
nedat Ch!millerine vek!let ve mennafilerini muhafaza (çı
karlarını korumak) için bir rneclis-i idare teşkil» (•) olu
nur. Resmi adı •Düyun-u Umumlye-1 Osmaniye-i Meclis-! 
İdaresh olan bu meclis tahvilat hamillerinin temsilcilerin
den oluşacaktır; merkezi lstanbul'dadır. lngillz ve Hollan
dalı ha.milleri bir üye temsil edecek, bu üye Londra.'dak1 
«Council of foreign bondholders• (*•), o olmazsa Bank of 

( • ) YENİAY, İ.H. «Yeni Osmanlı ... ,
( •• ) Yabancı tahvilat sahipleri meclisi <Ç.NJ
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England'ın müdürü tarafından seçilecektir. Fransız hamil
lerini, Fransız bankalan <Bank-ı Osmani-i Şahane, Banque 
de Par.is et des Pays Bas, Comptoir National d'Escompte 
de Paris, Credit Lyonnais, Credit Mobiller Français, Societe 
Generale de France, Societe Generale du Credit Industrl· 
el et CommercialJ sendikasının tayin edeceği bir üye tem
sil edecektir. Alman hamilleri temsilcisini Alman banka
ları sendikası Avusturya hamillerinin delegesini de Avus
turya bankaları sendikası CBerlin'dekl Blec:ihröder ve Vi
yana'daki Credit Ansaltl seçecektir. İtalyan temsilcisini 
Roma Ticaret Odası tayin edecektir. Mecliste Osmanlı ha
millerini temsil eden bir üye de bulunacak, bu üyeyi Şeh· 
remini'nin (belediye başkanı) çağrısı üzerine · istımbul'da 
toplanacak olan, Osmanlı Hamilleri Umumi Meclisi seçe
cektir. Meclis'te bir de, ödemelerde öncelik hakkına sahip 
hamilleri temsil etmek üzere, Osmanlı Bankası'nın bir de 
legesl bulunacaktır. 

Bu üyeler beş yıllık bir süre için seçilirler. Yeniden se
çilme haklan vardır. Fransız ve· İngiliz hamillerinin sayıca 
üstünlükleri gözönünde tutularak meclis başkanlığına mü· 
navebe ile bu iki ülke temsilcilerinden biri getirilecektir. 

Düyun-u Umumiye İdare Meclisi kararnamede sıra
lanan gelirleri ve diğer maddi kaynaklan hamiller adına 
doğrudan doğruya toplamak, yönetmek ve muhafaza Pt
mek yetkisine sahiptir. Meclis mali yıl başından iki ay ön
ce gelir ve giderleri gösteren bir bütçe hazırlamakla yü
kümlüdür. İlişkilerini maliye nazınyla kurar; her ay topar
ladığı paralar ve yaptığ_ı harcamalar hakk�nda ona hesap 
verir; altı ayda bir Avrupa'ya gönderdiği r-ıçhlağlan ve ha
millere yaptığı ödemeleri bildirir. Her mali yıl çıktığında 
ise kesin ve genel bir bi!Anço yapıp gene maliye rıazınna 
sunmakla. yükümlüdür. Düyun-u Umumiye Medlc;i h-ınôl•d
no bırakılan gelir kaynaklarının herhangi birini iltizamcı 
veya kiraya. vermek hakkına. sahiptir. Hükümet, kendi ka· 
mu h1zmetleriıı"' p:öst.erdlği özen V" -:a..·ı· .. , ı, görevlerini 
yerine getirebilme(:! için Düyun-u T_Tmumiye ldare mecllsi'n· 
den de esirgememek zorun'.iadır. Düyun-u Umumiye İde.-
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resi'nin kendi tayin edip maaşlannı kendi ödediği memur
larına devlet memuru gözüyle bakılacaktır. 

Devlet, hükümet tarafından tayin olunan ve istişari 
oya sahip olduğu Düyun-u Umumiye Moclisi'ndc itibnr sa
hibi, özel bir komiser aracılığıyl,1, Düyun-u Umumiye İda
resi'nin denetim hakkını kendinde saklı tutar (453). 

14 Mayıs 1882 tarihinde Rusya'yla savaş tazminatını 
802.500.000 frank olarak tesbit eden bir sözleşme imza
landı. Bu meblağ Osmanlı Devleti tarafından her yıl 350 
bin Osmanlı lir:alık taksitler halinde ödenecekti: «Hükü
meti seniye kararlaştırılan üçyüzelli bin liralık taksiti se
nevinin alelhusus ı\şar ve ağnam rüsumundan (öşürler ve 
koyun resimlerinden) istifade edi!fıceğini beyan eder.• {4541 
Bu taksitler ödemenin yükümlülüğ.-inü üstüne almış olan 
Osmanlı Bankası'na yatırılacaktır. 

1838 ile 1881 yıllan arasında, yani elli yıldan daha kısa 
bir dönem içinde, daha yakın zamana kadar kendisinden 
korkulan, bağımsız bir devlet olan Osmanlı imparatorluğu, 
büyük devletlerin gölgesinde güçsüz bir varlık haline ge
lir. Ülkenin kaderine bundan böyle, Birinci Dünya Savaşı 
öncesi siyaset alanında sergilenen büyük oyun hükmede
cektir. İmparatorluk önü alınamayan bir kargaşalık içinde 
çöküp gitmeden önce, çeşitli lttifa.kla.nn tepkilerine. İngi
liz ve Alman emperyalizminin saldınlanna uğrayacaktır. 

(453) DU VELAY. «Essaı sur l'hlstoire financlere ... >
(454) Sözleşmenin 2. maddesi. Zikreden ERİM, N. «Devletler

arası Hukuku ... >
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10 
Ekonomik Sömürgeleşme Dönemi: 

Rehin Altına Girişten · 
İmparatorluğun Çöküşüne 

GİRİŞ 

Bütün ondokuzuncu yüzyıl boyunca. Şark Me&elesi bir
birini ta.marnla.yan iki veçhe içinde belirir. Emperyalist dev
letlerin, Osmanlı sosyo - ekonomik yapısının kapitalizmin 
her türlü gücüne karşı gösterebildiği en son dirençle mü
cadele ve aynı devletlerin. Osmanlı İmparatorluğu üzerin
deki nüfuz bölgelerini birbirinin elinden kapmak amacıy
la. kendi aralarında giriştikleri çatışmalar .. Doğrudan doğ
ruya. çatışmalar şeklinde olduğu kadar, Osmanlı İmpara.
torluğu'nda mevcut azınhkla.nn araya sokulması yoluyla. 
da kendini açığa vuran bu zıtlıklar, Şark Meselesine Os
manli İmparatorluğu'nun can çekişmesini ölçüsüz şekilde 
uza.tan istisnai boyutunu ka.zandınr. 

İngiliz ve Rus emperyalizmleri arasında, Fransa ve 
Avusturya.'nın güttüğü amaçlarla. da pekişen karşıtlık, ken
di içinde dayanıklı, hep gündemde kalan, ama. öte yan
dan emperyalist egemenliğin mantıki sonucuna yani Os
manlı fmparatorluğu'nun Icesenk11s sömürgeleşmesine var
mayı engeUeyen bir denge durumu oluşturur, Bu muğlak 
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durum ülkenin geleceği üzerinde ağırlığını duyuracak olan 
özel sorunlar yaratacaktır. 

Kapitalizm Osmanlı İmparatoduğu'nun sosyo - ekono
mik yapılarını alt üst eder ve onları kendi yararına işfoye
bilmeleri amacıyla biçimlendirir. Ama İmparatorluğa el 
koyma işinin hep yarım kalması yüzünden, bütün üretim 
ilişkilerini kendi kafasındaki görüntüye göre dönüşüme uğ
ratmayı başaramaz. Bu üreti.'ll ilişkileri batı kapitalizminin 
benimsetmeye uğraştığı zorunluklarla varlığını sürdüren 
eski üretim ilişkilerinin bir karışımı olarak kalır. 

Avrupa emperyalizmi, Osmanlı İmparatorluğu'nda ken
di egemenliği için gerekli üst yapılan yaratmakla yetinir 
ürotict güçlerle bu üst yapının unsurları arasındaki iliş
kileri yönetmez. Dolayısıyla bu illşkiler eski sosyo-eko
nomik yapılann derin izlerini taş,· .. � dur�mda kalır. Emper
yalizm, nerdeyse tamamı gayrı müslim azınlıklardan ku
rulu bir aracı burjuazlyi oluştunır ama dizginleri doğru
dan doğruya kendi eline alamadığı için eski ilişkileri te
peden tırnağa yıkıp yeniden kurmayı beceremez. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun · ele geçirilmesinde ve ülkede dört ba
şı mamur bir sömürü düzeninin kurulmasında kapitalizmin 
karşılaştığı engeller, kapitalist üretim tarzının Türkiye'de 
özellikle de eski yapıların daha dirençli olduğu tarım ala
nında sağlam bir temele oturmasını önleyecektir. 

1880 yıllarında Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç 
siyasetini, ekonomisini ve ticaretini fiilen yönetir durum
dadır. Muharrem Kararnamesi'yle batılı ülkeler İmparator
luk gelirlerinin önemli bir kısmını denetimleri altında bu
hındurmaktadırlar. Ama gene de Avrupa Osmanlı İmpa
ratorl uğu'ndaki üretim üzerinde doğrudan doğruya bir et
kinliğe sahip değildir. Dünya pıızannda meydana gelen 
değişmelerin, kalın çizgileriyle bu üretime yön verdiği su 
götürmez, ama batılı kapitalistler şu ya da bu hartımad
rlenin kendileri için en elverişli şartlar içinde üretilmesini 
�f'.ğlamak gücüne sahip değillerdir. Görünüşe bakılırsa, 
kapitalistler üretici alanlara yönelen yatınmlanylrı ilgilen
mezler, milli hasılanın en büyük parçasını, faiz kcvnlsyon 
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ve kilometre teminatı adı altında cebe indirmeyi tercih 
ederler. Üretici alanlara gönterilen bu ilgisizlik, Osmanlı 
İmparatorluğu'na tam olarak el koyamamanın· yol açtığı 
teminat yokluğunun bir sonucudur. Ancak artık ürünün 
doğrudan doğruya gaspı daha rahat ve daha karlı görülse 
bile, bunun üretim hacmiyle belirlenen ve niceliği ancak 
mahalli yönetici sınıflann el koyamadığı artık ürün düze· 
yinde oluşan bir sının vardır. Bu açıdan bakınca sömürü· 
nün bütünleştirilememesine bağlı olarak hem tabiat hem 
de insan kaynaklannın boşa harcanması ve kapitı..lizm 
öncesi sosyo-ekonomik yapılar, batı err.peryaliı:mi için 
önemli bir kayıp teşkil eder. 

Dolayısıyla, üretime doğrudan bir emperyalist el koy
manın yokluğu ekonomik bir seçim olarak değil. çeşitli 
emperyalizmler arasındaki zıtlıklardan doğan bir zorunlu
luk olarak görülmelidir. Bu zonınlu denge, yüzyılın son
larına doğru kırılacaktır ve bunun ilk belirtileri daha 1877 
-1878 Osmanlı - Rus savaşı sırasında yeni bir büyük dev
letin yani Almanya'nın ortaya çıkışıyla görülür. Almanya,
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde doğrudan bir sömürüyü
ve sömürgeleştirmeyi amaçlayan ilk devlet olacaktır. Bu
devletin müdahaleleri dengeyi yıkacak ve Osmanlı İmpa� .
ratorluğu'nun nihai tasfiyesini getirecektir. Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun rehin altına alınışını izleyen ilk yıllar, Alman
nüfuzunun artmasının ve Osmanlı ülkesi üzeıinde her em
peryalist devlet! kendi nüfuz bölgesinin ortaya çıkışının
•famgasmı taşır. İmparatorluk içinde' de bu evrimin akışını
takip eden sınıflar yani Hıristiyan burjuvaziyle büyük ara
zi sahipleri birbirleriyle çatışarak gelişirler. Oysa yaban
cıların denetimi altına girmesiyle bu başka gruplar tara
fından gaspedilmesiyle elindeki maddi kaynakların büyük·
bir kısmından yoksun kalan ve kendi safları içinde ise
daha aşağı kademelerden gelen saldırılara uğrayan bü
rokrasi, son bir gayretle Saray'ın çevresinde kümeJc.nlr ve
Sultan II. Abdülhamlt'ln kişisel lktidannın kalkR.nı �erisin·
de kendini savunma yollarını arar. 
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ÜU<E İÇİNDEKi GÜÇ İLİŞICiLJmt 

1 Anadolu'da Durum 

Geçen yüzyılın sonlarında. yani 1800'la.rda Osmanlı İm· 
pa.ra.torluğu'nun günümüz 'fürkiye'sinin Ana.dolu sınırları 
içinde kalan bölgesinin, İstanbul'un Ana.dolu yakası dahil 
nüfusu 12 milyon 500 bin kadardı (455). Sınırla.nn ve idari 
taksimatın sürekli değişmesi yüzünden, bu rakamla daha 
önce yapılan nüfus sayımları anısında bir karşılaştırma 
yapmak oldukça zordur. Ama. şu kadarını söyliyebiliriz ki 
bu rakam, birbirinden ayrı üç nüfus hareketinin sonu
cudur: Balka.nla.r'da.n ve Kırım'dnn Türk·Müsltiman un· 
surların. göçü, Hıristylan unsurun refahı, mahalli Türk 
Müslüman nüfusun gücünün yıkıma uğraması. 

Kınm'dan göç 1875 yılıdan Rusya'nın bu ülkeyi işgal 
etmesiyle başlar ve Osmanlı İmparat.orluğ"u Balkanlar'la 
Kafkasya.'da gerilediği sürece Birinci Dünya Savaşı'na ka
dar devam eder. Sadece 1856 ila 1864 yıllan arasında Kı
rım savaşının sonucu olarak, Osmanlı İmparatorluğu'na. 
aşağı. yukarı 600 bin kişi göçer (456). 1877 yıllannda.n sonra 
ise Türkler, Tatarlar, Çeskesler, Rusların itelemesiyle, dal
galar halinde Karadeniz'in iki yanından Anadolu'ya aka
rak Osmanlı İmparatorluğu'na. sığınırlar. Eskişehir bölge
sinde bugıj.n mevcut köylerin % 42'si muhacir köyleridir 
(457). 

Hıristiyan unsurdaki artış, Ege denizindeki adalardan 
ve kıta Yunanistan'ından İstanbul bölgesine ve Küçük As
ya'nın Ege kıyı şeritine yapılan belli bir göçü saymazsak, 

(455) Bkz. CUINET, V. «La Turquie d'Asle geographle adml
nlstratlve, statıstıque, descrlptlce et ralsonnee de cha
que province de l'Asle Mlneure• (Anadolu: Küçilk As
ya'dakl Her Vlllyetln Değerlendirmeli ve Tanımlamalı,
istatistik idari Coğrafyası), 4 elit, Faris 1900.

(456) Meclls-1 Aırnın Sadrazama Haziran 1864 Tarlhll Rapo
ru. Zikreden TEST A, L. «Recueıı des traıtes ... >

(457) TUNÇDİLEK, N. ',rEsklşehlr Bölgesinde Yerleşme ... >
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tabir yerindeyse, daha çok niteldir. Bu artış, önce şehir 
merkezlerindeki bir yoğunlaşmayla ortaya çıkar. Bütün 
Anadolu'da. toplam nüfusun 1/S'inl meydana getiren gay
ri müslim ahali şehir nüfusunun l/3'ünü oluşturur (458) 
Bu artış ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı her noktada 
da beİirir. 

Ama bu demografik katkıya. rağmen. yüzyıl ortaların
da ve sonlarında nüfus daha çok bir düşme gösterir. Bu 
da, yerli Müslüman -Türk unsurda önemli bir azalmanın 
olduğunu varsaymamızı gerektirir. O çağda Anadolu'yu 
dolaşan A vrupah gezginler gibi ülkenin ekonomisini ve ti
caretini inceleyen yazarlar da, Müslüman-Türk ahalinin 
bu perişan durumundan söz ederler. Köyler tcrkedilmiş. 
evler harabeye dönmüştür, Tarlalar ekilmeden bırakılmış, 
Türk köylüleri Anadolu'nun kıyı şeridindeki verimli top
raklan azınlıklara. bırakarak ülke içlerine çekilmişlerdir 
(459). Bu gerileyişin demografik olduğu kadar ekonomik 
sebepleri de kitabımızın bir önceki bölümünde incelr.dik
lerimizle aynıdır: askere gitme yükümlülüğünün alabildiği
ne kötüye kullanılması, ağır vergi yükleri ve hepsinden 
fazla da ekonomik yapılarda orta.ya çıkan altüst oluş. Ama 
yüzyıl sonlarına doğru bütün bu kötü şartlar daha da a,ğır

laşarak devam eder. Asker sadece yerleşik Müslüman aha
li arasından toplanır ve tam birer kıyım demek olan bü
yük savaşlar olmadığı anda bile Bosna.'da ya. da Yemen'de 
bastırılacak bir ayaklanma muhakkak vardır. 1891 yılının 
tam kış aylarında. Doğu Anadolu'dan geçmekte olan Fran
sız gezgini De Cholet «Allahtan karın örtmediği dar bir 
patika boyunca, ( ... ) sol elinde bir kılıç, sağında. bir değ
nek, çoğunun sırtında. bir tencere, elbise demeye insanın 

(458) CUINET'ln verdi!U sayılara göre.
(459) ROUGON, F. •Smyrne. Sltuatton commerclale et econo

mlque des pays comprls dansla clrconscrlptlon du con
sofat general de France) dzmlr Fransa Başkonsoloslu
ğu Alanına Giren t'Jıkelerde Ticari ve Ekonomik Du
rum), Faris 1892
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dili varmayan pılı pırtı veya korkunç derecede eskimiş as
keri üniformalar içinde, binbir güçlükle dağ yoluna tırma• 
nan ve kendilerinin geldikleri yöne doğru yol alan zavallı 
insanlara rastlar. Bunlar hükümetin terhis edip evlerine 
barklarına yolladığı askerlerdir .• (460) 

A :-· Tanm Proletaryası

Osmanlı İmparatorluğu kişi başına düşen verginin en 
düşük olduğu ülkelerden biridir, ama bu Türk köylüsünün 
dünyada sırtına en fazla vergi yükü binen unsurlardı:m 
biri olmasına engel değildir. Üstelik diğer faaliyet alanlan 
yabancıların eline geçtikçe ve Ogmanh Devlet borçJı:ı.rı 
ağırlaştıkça. öşürün hazinenin toplam gelirleri içindeki pa
yı daha fazla artar. 1863·1864 mali yılında öşür gelirinin 
toplam gelirlere oranı % 34'ken, 1872 - 1873 yılında bu 
oran % 44'e ulaşır. Vilayet bütçelerinde ise bu oran çok 
daha yüksektir: 1897 yılında. Diyarbakır'da. % 71, 1872 yı
lında. Erzurum'da % 78, 1907 yılında ise Sivas'ta % 79'dur. 
Sonuç olarak Osmanlı imparatorluğu nüfusunun en kötü 
şartlar içinde bulunan % 70'!, toplam vergilerin % 77'sini 
öder (461). 

ÜsteHk bu yüzdeler fiilen de,·let kasasına giren meb• 
lağlar üzerinden hesaplanmıştır. Bu da köylülerin cebin
den çıkan gerçek tutarları yansıtmaz. Osmanlı mali düze
ninde vergiler daima iltizama verilir. Doğrudan doğruya. 
eşrafa, büyük devlet memurları kesimine ya da Galata 
bankerlerine mensup olmadığı hallerde bile, bu gruplarla. 
ortak çıkarları bulunan mültozimler, ihale yoluyla bu öşür 
(aşar) vergisini gerçek değerinin 1/4'üne veya 1/S'lne ka
patırlar. Üstelik bununla yetinmc,ylp köylüden aşar bede• 
lini de fazlasıyla alırlar. Mesela Kudüs eşrafından biri, kü-

(460) CHOLET, (Of'). «Armenle, KOrdlslan et. Mesopotamle>
(Ermenlstan, Kihdlstıın ,·c Mc:-:opo•amya), Faris 1892.

(461) AKTAN, R. «�!'.;rlcuıtural Pollcy ... , Zikreden ISSAWI,
C. ırThe economic hlııtory ... •
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çük bir aşiretin aşannı iltizam yoluyla yılda 200 Osmıınlı 
lirasına devletten kiralamıştır. Oysa bu aşar vergisinin 
gerçek değeri 1.000 Osmanlı lirasıdır. Mültezim bunu 1.400 
Osmanlı lirası olarak toplamayı becerir. Böylece bu tutar 
üzerinden 1.200 Osmanlı lirasını kendi cebine indirir (462). 

Mültezimler ek'kiden mümkün mertebe daha fazlasını 
sızdırabilmek için birçok usuller kullanırlar. Öşür tutarlan 
eşrafın elinde bulunan vilayet meclislerince önceden tes
pit edilir. Mültezimler vergiyi ayni veya. nakdi olarak top-

. lamakta serbesttir; bu da onlara, fiyat değişiklikleri üze
rinde oynamak imkanını sağlar (463). Buna bir de, kaime
nin kur değerlerindeki, bu mültezimlerin çok işine yam.
yan istikrarsızhklan da eklemek gerekir. Mültezimler aynı 
zamanda, köylülerin onlar gelip değer biçene kadar. mah
sulü kaldırmayıp tarlalannda bırakmak zorunda oluşların
dan da yararlanırlar. Bunlar, ürünü kanunen hasat mev
simi olan Mayıs veya Haziran aylarında almaları gerekir· 
kon bu işi Ağustos ayına kadar eavsatırlar. Böylece çürü
mek tehlikesiyle karşı karşıya olan mahsulü çaresiz kalan 
köylünün elinden ucuz fiyata kapatırlar (464). 

Kısacası bütün bu ayni ve nakdi vergi biçimlerinin, çe
şit çeşit kötüye kullanmalann, yolculukhmn amacı ürı•
ticinin elinden bütün artık ürünü, yoksulun yoksulu bir 
hayatı sürdürmesi için gerekli olanlardan başka. ne varsa 
hepsini sızdırmaktı. Köylü çok kere bir lokma ekmeğini 
sağlayabilmek için borçlanma zorunda kalıyordu. Bu borç
lanma onu, çaresiz kalarak bütün malını mülkünü elden 
çıkarmaya ve sonunda da kendi işgücünü alacaklısı hesa
bına kullanmaya mecbur ediyordu. Böylece bu alacaklı 
onun üretiminin sahibi haline geliyordu. 

O çağ Türkiye'sini inceleyen hemen hemen her eser
de, tefecilikle iglili bilgilere rastlanır. Cuinet, cografya ki-

(462) Zikreden AVCIOĞLU, O. tTürklye'nln Düzeni. .. •
(463) ROUGON, F. «Smyrne. Sltuatlon commerclale ... •
(464) CEM, İ. «TUrklye'de Geri Kalmışlığın Tarlhb İst,anbtıl

1970
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tabında: «kendi işleri için en uygun, ekici için ise en Al
Jah'ın belası olan dönemde, yanı Şubat ve Mart aylarında 
kar yüzünden kurbanlarından uzak kalmamak için gelip 
köylere yerleşen Ermeni tefecilerden• (465) söz eder. O 
aylarda bu tefeciler yılda. % 200 ih\ % 300 fa.izle borç 
verirler. Bir başka usul de hasat.ı haldırmadan veya. mül
tezim gelmeden önce satın almaya dayanır. «Köylü ver
gilerini ödeyebilmek için, buğdayın kilesini C60 okkal 25 
kunııştan satar, sonra kendi tüketimi için kilesi 6'> kuruş
tan buğday satın alır.• (466) 

Bütün bu olaylar, kişisel küçük tarım işletmelerini 
hızla yıkıma götürürken, büyük toprak mülklerinin hem 
sayıca, hem de yüzölçümü olarak artması sonucunu doğu
rur. 1913 yılında. _kabaca derlenen bilgilere göre, özel top
rak mülklerinin dağılımı şöyledir (467): 

Aite Ç. ailelerinin Toplam olarak Toprak1:tı-ın 
sayısı ytlzdcııl mlktan (hektarı) yilıılcsl 

Derebeyi 10.000 % 1 3.000.000 % 39 
Toprakağası 40.000 %4 2.000.000 % 26 
Orta ve az 
topraklı köylü 870.000 %87 2.700.000 % 35 
Topraksız köy. 80.000 % 8 

Buna göre tarım nüfusunun % 5'i ekili toprakların % 
65'ini bölüşürken, bu nüfusun % 95'\ de ekili toprakların 
geriye kalan % 35'iyle yetinmektedir. Warburg'a bakılır
sa, köylülerin sahip olduğu topraklar, vilayetlere göre, eki
lebilir arazinin % 15 ilı\ % so·sı arasında değişmektedir. 
Geri kalanı da vakıflara, devlete veya. büyük mülk sahip
lerine aittir (468). 

(465) CUINET, V. «La Turqule d'Asle ... ,
(466) CUINET, V. "La Turqule d'Asle ... ,
(4137) Bkz. AVCIOĞLU, D. «Türklye'nln . . .  ,
(468) WARBURK, O. «Die land �lrtschaft des Türkleı (Tür

klye'de Tanın)

294 



Topraksız köylülerle, kendilerini geçindirmeye yetme
yen toprakları yavaş yavaş mütegallibenin eline geçmekte 
olan küçük arazi sahipleri, toprak ağalarına ait tanm işlet
melerinde çalışırlar. Bu çalışma, büyük maliklınenln ev· 
rimine göre çeşitli biçimler alır. Toprağın tasarnıfunun ve 
mülk sahibiyle emekçiler anısındaki ilişkilerin, 1858 Arazi 
Kı:ı.nunu'nun yaratt'ığı durumdan çok, eski feoctnl yap1dnn 
kaynaklandığı Doğu Anadolu'da, her şeyi yöneten insan 
insana ilişkilerdir. Büyük arazi sahibi, sadece bu niteliği 
ile belirmekle kalmaz, doğal bir sonuç olarak bu durumun
dan siyasal veya dini bir üstünlük sağlamakta, da yararla· 
nır. O ya şeyhtir. yn da bir aşiret rrisi. nu iki nitr-liftin ny
nt kişide toplanması da eşine az rastlamr dnnımlardnn dP.· 
ğildir. Bu hüyiik mülk sahiplerinden herhirlnin en az üç
dört köyü vardır. Bnzılannda bu sayı kırka kadnr yükselir. 
Bunlar yanlarında çalışan köylüler üzerinde mutlak bir ik· 
tidara sahiptir. Bu büyük topraklarda çalışan tnnm empk
çilerine «maraba» denir. Maraba. kelimesi, arapça •ml1-
rabba•dan (çeyrek) gelir. Adlarından da anlaşılac�ğı üz.e
re, kaldın lan ürünün 1/4'ü bunlann hakkıdır (469).

Aiıadolu'nun geri kalan kısmında, «büyfık tarım ma
likanesi»nin durumuna. gelince, mekan içinde Batı Ana
dolu'ya, zaman içinde de ondokuzuncu yüzyılın sonlarına 
yaklaşıldığında, ihraç hammaddelerinin yoğun üretimine 
doğru yol alındıkça, belli ölçüde bir toprak ı:ı,ğnlığının sü
rüp gitmesine rağmen ekonomik• dışı sömürünün etken
leri azalır. Burada ağır basan aşiret veya mezhep bağları 
değildir. Arazi Kanunu'nun zaten düzenleyemediği ya da 
düzenlemek istemediği hukuki bağlar da değildir. Bı:ığ•m
lılık ekonomiktir ve her köylünün, üzerinde çalıştığı top
rağın sahibine olan borcuna. dayanır. Bütün ilişkilerin te
melinde, bu toprak sahibinin ısrarla sürdürüp koruduğu bu 
alar.akhhk durumu yatar. Tapu kayıtlan büyük malikA.ne 
sahiplerinin ve onların muhasebecisi durumundaki devlet 
memurlarının hesap defterleri haline gelmiştir. Ferağ ve 

(469) AVCIOĞLU, D. cTürklye'ntn ... ,--..._ 
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rehin işlemleri artık her Allah'ın günü, hatta mülk sahibi
nin haberi olmaksızın yapılır ve tapuda bir arazinin şu ve· 
ya bu kişinin üzerinde görünmesi sadece vergi yükümlü· 
lerini belirlemeye yarar. 

Bu topraklarda cyaygın ve geçerli işletme biçimi ortak
çılıktır. Ortakçıyla ailesi kol gücünü ortaya koyar, mülk 
sahibi ise tohumlukla çift hayvanlarını sağlar. Ha.sA.t za
manı gelince, mülk sahibiyle ortakçı kaldırılan ürünü, to
humluk çıktıktan sonra yan yarıya bölüşürler (470). Ama 
bu usul, bütün yıla az çok eşit ola.rak yayılmış ve yoğun 
sömürme tarzına uymayan bir çalışmayı var saymamızı 
gerektirir. Bu yüzden, asıl işin belli ve kısa bir zamana 
rastlayan pamuk gibi sınai ürünle. ekiminin yapıldığı alan
larda bu iş gündelikçilere gördürülür. Bunlar gerçek tıı
rım proletaryasını oluştururlar. Bu gündelikçiler esas, ta· 
nın nüfusunun % S'ini meydana getiren topraksız köylü· 
ler arasından devşirilir. Çünkü insanın yeriyle yurduyla 
olan bütün bağlarını koparacak ve ona hareket scrbecıtisi 
sağlayacak olan tek şey, onun her türlü mülkiyetten yok
sun olmasıdır. Bu yüzyıl başlarında, pamuk kaldırma nı<'v· 

siminde Adana ovasına inen gündelikçilerin sayısı. aşngı 
yukan yüz bindir. Bunlara, toplanan pamuğun okkası hrı.· 
şma 15 para ödenir ve tecrübeli bir emekçi, günde 15 ila 
16 saat çalışarak 25 kuruşu zor doğrultur (471). Bu, bir

gündelikçinin kazanabileceği azami paradır ve bu da an· 
cak ürün kaldırma mevsiminde mümkündür. Aynı çağda 
ve aynı bölgede tahıl işinde çalışan gündelikçiler Nisan'la 
Eylül aylan arasında günde 7 ila 14 kuruş, Mart ayında ise 
2 ila 3 kuruş kazanırlar. Bir de çahştıklan süre boyunca 
yiyecekleri toprak sahibi tarafında.n karşılanır. Bu da aşa
ğı yukan günde iki kuruş tutar (472). Ücretler arasındaki 

(470) ROUGON, F. «Smyrne. Situatlon commerclnle ... :ı> 

(471) TSAPALOS, G. - WALTER, P. «Rapport sur le domalne
lmpl!rlal de Tchoucour - Ova, (Osmanlı imparatorlu
ğu'nun Çukurova Bölgesi Hakkında Rapor) Paris 1911 -
1912

(472) TSAPALOS, G. · WALTER. P. ,Rapport sur le domalnc.•
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fark, hem görülen işin mahiyetinden :hem de güneşin do
ğuşundan batışına kadar süren işgücünün uzun veya kısa 
oluşundan doğar. Aynı dönemde buğdayın bir kilosu 1 ku• 
ruş, bir çift öküz ise 2.160 kuruş etmektedir C473l. Aynı şe-

. kilde 1890 yılında İzmir vilayetinde gündelikler hasat mev
siminde 3 !la ıo kuruş, öteki ayla .. da ise 3 ila 5 kuruş ara.
sında. değişmektedir. Buna karşılık Konya vilayetinde, ay
nı dönemde gündelik ücretler hiç bir zaman 5 kuruşu geç
mez. Bu bölgedeki büyük arazilerde aynca yıllık ücretle de 
insan çalıştırırlar. Bunlara yılda 500 ila 550 kuruş, bir de 
elbise verilir. 

Ellerindeki toprakların yüzölçüıtıü en fazla 5 hekter 
olan küçük ve orta çiftçilere gelince, bunlar hasat mev· 
siminde tuttukları birkaç gündelikçinin de yardımıyla ken· 
di topraklarını kendileri ekerler; mültezimler, tefeciyle, ya· 
rışmak zorunda oldukları büyük mülk sahibiyle başlan sü· 
rekli derttedir. Zaten, düzen çeşitli bahanelerle bütün artık 
ürünün gaspı üzerinde temellendirildiğinden, ekicilerin 
de iş gücü bu gaspı mümkün mertebe sınırlamaya çalış· 
maktır. Tecrübeleriyle bilirler ki, ne kadar nz üretirlerse 
başlan o kadar az belaya girer. Onun için de onları teh· 
ilkeli aracılarla ilişkiye sokacak olan ihraç hammaddeleri 
üretiminden kaçınarak, yalnız kendi geçimlerini sağlama
ya yetecek kadarını üretmeye dayanan bir sisteme yöne· 
lirler. Küçük işletmeye uygun düşen haşhaş ve özellikle 
de tütün gibi sınai bitkiler bunların dışında kalır. Ama bun· 
da da ekiciler tekellerini Cinhisarların) kurbanı olurlar. B.u 
inhisarlann satın alma fiyatları günden güne düşer ve köy• 
lüler bu fiyatlara boyun eğmek zorundadır. Ela.zığ bölgesirı
de afyonun okkası 1885 yılında 5 Osmanlı lirasıyken, 1890 
yılında 80 kuruşa düşer C·'7•0. Tütün inhisarı Muharr�m 
Kararnamesi'yle Düyun-u Umumiye İdaresi'ne bırakılmıştır. 
İdare de bunu Viyana'daki Credit Anstalt ile Berlin'deki 
S. Bleichröder müesseselerinin kurmuş olduğu, halk ara
sında «reHn diye bilinen «Müşterek-ili menfaa İnhisar-ı Du-

(473) TSAPALOS, G. · WALTER, P. •Rapport sur le doınalne.�
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han-ı Devlet-i Aliyye-ı Osmaniye. adlı şirkete bırakmış
tı {475) 1891 yılında Biga vilayetinde reji tarafından eki· 
cilere teklif edilen fiyat kilogram başına ortalama 3 ku
ruştur; oysa reji kurulmadan önce, 1884 yılında, tütün bu
nun tam dört katı fiyatına gitmekteydi, Bu durum, aynı · 
eyalette 1889 yılında 87 bin kilogram olan üretim hacmi
nin 1891 yılında 54 bin i{ilograma. düşmesine yetecektir. 
Biga.'ya. komşu Bursa vilayetinde ise reH, 2 kuruştan da 
da.ha düşük bir fiyatla 2.1�5 bin kilogram tütün satın alır 
ve «evsaf düşüklüğünün ya da bu tütün idaresinin de1:>0la· 
rında. meydana geldiği halde daima üreticinin sırtına yük
lenen fireleri bahane ederek• C476l bunun 865 bin kilosu 
nu yani l/3'den daha fazlasını işe yaramaz sayar. Daha 
sonraları bu fiyatlar artacak ama, daima rejinin tespit et
tiği satış fiya.tlannın çok çok altnda kalacaktır. 1012-1913 
yıllarında reji tütünün kilosunu ortnlama 10.3 kuruştan 
satm :dacak ve bütün ülkede 35.03 kuruştan satacaktır 
(477). 

Bu durum, tütün ekicilerini kaçakçılığa. iter. Özellikle 
Trabzon vilayetiyle Rusya arasındaki kaçakçılık çok önem
lidir. Ama reji gerekli tedbirleri alır. Kaçakçılıkla mücade
le konusunda bir kanun tarnnsı hazırlayarak bunu Os
nmnlı Hükümeti'ne onaylatır. Reji bu kanuna göre özel bir 
jandarma teşkilatı kuracak ve Rus kıyılarına doğru yola 
çıkan motorları muayeneden geçirmek. amacıyla karakol 
gemileri satın alacaktır. Bu uygulamaya geçildikten sonra 
kaçakçılarla reji jandarmaları arasında çıkan çatışmalar
da binlerce insan ölür 1911-1912 yıllarında rejinin kaçakcı
lığı önleme bütçesini 25-4.000 altın Osmanlı lirasına ula
şır (478). 

Zamanla Anadolu'nun gelir kaynağı olarak yalnız ta-

(474) cınNET, v. «La Turqule d'Asle .... 
(475) AVCIOĞLU, D. «Ttlrklye'nln ... •
(476) cınNET, V. «La Turqule d'Asle ... •
(477) AVCIOĞLU, D. «Türklye'nin ... >
(478) AVCIOÖLU, D. tTUrklye'nln ... ,
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nm sektörü kalır SonunJa demiryollan ülkede mahalli 
sanayi olarak ne varsa hepsinin köküne kibrit suyu eker. 
Yüzyılın ortalarına kadar kıyı bölgeleriyle Batı Anadolu' 
yu etkileyen bu yıkım, ülke içlerine doğru ilerler. Yüzyıl 
başlarında 30 bin balya tiftik işlenen Ankara'da, 18ü8 yılın
da topu topu 3 tezgah kalmıştı (479). Daha doğuda, Sivas'ta, 
Van'da ve Diyarbakır'da mahalli tüketim ihtiyacını karşı
layan birkaç tezgah varlığını henüz• sürdürmektedir. De
ricilik, bıçakçılık, eyercilik de orada bumda yaşamaya de
vam eder, aına bu üretim kollan dahu çok zanaat çen.'.e
vesi içindedir ve el emeği arz-ını emecek güçte değildir. 
Tarımda kullanılmayan emek için tek imkan madenlerle, 
yabancılar ve batı Anadoln'daki azınlıklar tarafından ula· 
�,m yollurmın yakınma kmı.ılmuş olan bıçkı evleri, sabun 
imalathaneleri, un fabrikalı,rı gibi biı kaç basit imalfıt ,,a
nayiidir. Buna bir de, halı imalatını ekleyebiliriz; bu da gi
derek Hıristiyanların eline geçmektedir. Yüzyılın sonları
na doğru Ege'de 2.500 kadar maden işcisi vardır. Bunla
rın gündelikleri 6 ila ıo kuruş arasında değişir (480). 

B - Büyük Arazi Sahipleri 

Köylü yığınlarındaki bu yoksullaşma. ve proleterleşme
ııin karşılığı cbüyük tarım nıalika.nesi»nin gelişmesi ve her 
halükarda köylülerden gaspedilen artık ürüte yaşaysn, 
doğrudan veya dolaylı yoldan bu mülklerle bağı olan 
egemen bir sınıfın oluşmasıdır. 

a ---' «Pazar» için Üretim 

Uluslararası duruma bağlı olan ve ifadesini ihraç mal. 
lanndaki fiyat düşüşünde bulan değişmelere rağmen, Os
manlı İmparatorluğu'nun ihracat hacmi artar. İmparatorlu-

(479) CUINET, V. «La Turqule d'Asle ... >
{480) CUINET, V. «La Turqule d'Asle .. ,> ve ROUGON, F, «Smy

rne. Sltmı.tton commerclalc ... > 
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ğun başlıca ihraç . .llmanı olan İzmir'den yapılan ticaretin 
görünümü şudur: 

Aşatıdakl Yıllara göre Yıllık Oı-talamalar 
-----------

1839-49 29.411.000 Frank 
1849-59 49.378.000 > 

1859-69 101.352.140 :t 

1869-79 J06.4ü2.350 J; 

1879-89 111.915.050 :t (481) 

1898 yılında İzmir 249.500 ton mnl ihraç eder. Bu ra
kam 1906 yılında 403.368 tona. yükselir. Bu rakamlar bir
çok durum değişikliklerinin wnucudur: 

• İhracata yönelik mallann üret.imindeki artmn. 1894
yılında tütün üretimi yapılan toprakların tutarı aşağı yu
karı 2 bin hektarken, bunlar 1911 yılında 8 bin hektara 
}'iikselir. Üzüm üretimi 1901 yılında 36 bin ton, 1913 yılm
da ise 69 bin tondur; aynı yıllar ar.ısında incir üretimi ete 
18 bin tondan 32 bin tonl\ yükselir. Adana bölgesinin pa
muk üretimi 1896 yılında 400 tonken 1914 yılında 33.750 to
na ulaşır. 

• Eskiden ülkede işle-nen hammaddelerin ihnı,catı.
1893 yılında tiftik ihracatı 35 milyon 500 bin kuruçken, 
1895 yılında. 73 milyon 500 bin kuruşa ulaşır. 

• Ülkede üretilen tahılın gitgide daha biiyük bir kısmı
ihracata ayrılır. Haydarpaşa. .. Ankara demiryolu hattında, 
açıldığı 1893 yılında 51.390 ton zahire taşınmışken, bu ra
kam 1911 yılında 262.146 tona ulaşır. 1912 yılında Anndo
lu'nun tahıl amban olan Konya vilayetinde bile zahire üre
timinin buğday için % 26,4 arpa için ise % 25.5'i ancak ti
carete sunulabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun di
ğer eyaletlerinde bu oran çok daha düşüktür. Bugünkü 
Türkiye sınırlan içinde kalan topraklarda bu oran buğday 
için % 8, arpa için % I0'dur. Üstelik bu zaman aralığı için
de (1899 - 1913'e kadar) bu lk\ tahılın üretimine ayrılan 

(481) ROUGON, F. �smyrne. Sltuatlon commerctale ... •
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topraklar hemen hemen aynı kalmış ve bunla�m üretimin• 
de kullamlan tekniklerde fazlaca bir gelişme de olmamış• 
tır. Adana bölgesinde ve özellikle Ege denizi kıyı şeridin· 
de, tarım alanında kullanılmaya sokulan birkaç yeni 
makinenin tahıl üretimine yansıması ve etkisi son derece 
azdır. Demek ki tahıl hiracatı doğrudan doğruya Türkiye'•,.
deki tüketicilerin aleyhine olan bir artış kaydetmekte· 
dir (482). Zaten Haydarpaşa· Ankara demiıyolu üzerinden 
taşınan tahıl miktarındaki değişmeler de, aşağıdaki tab· 
loda sergilendiği gibi zamanla bir artışa rağmen, üretim· 
deki büyük istikrarsızlık eğilimini gösterir {483) : 

1896 105.000 ton 1904 191.000 ton 
1897 243.000 :I> 1905 217.000 • 

1898 152.000 • 1906 190 000 • 

1899 35.000 • 1907 146.000 :I> 

1900 121.000 • 1908 55.000 • 

1901 145.000 • 1909 59.000 > 

1902 274.000 • 1910 153.000 • 

1903 141.000 • 

İhracat hacmindeki bu artma, büyük tarım malikı\ne· 
sinin çerçevesi içinde, pazar için üretimin gelişmesi sonu• 
cudur ve böyle bir sonuç Anadolu'daki büyük arazi sahip· 
lerinin, eşrafın gücünü doğurur. Bu eşraf tipi olan -ağa• 
· birbiriyle kesişen ve birbirini tamamlayan çeşitli yönlerde
belirir. Avrupa kapitalizmiyle temasa bağh ekonomik alt·
üst oluşların ağırlık kazanmadığı bölgelerde eşraf eski di•
ni yapılara ve kabile yapılarına bağlıdır. Buna karşılık eko
nomik değişmeler hızlandıkça servetlerin oluşması da. ça•
buklaşır ve bir kuşaklık zaman içinde yehi malikaneler lcu·
hılur.

(482) NOVİŞEN, A.P. «Oşerskl Ekonomik! ... > Bk,:, ISSAWI, C.
«Tha F ·, r,v. lı lstory ... > 

(4fl3) CEM, İ, cTUrktye'de Geri...•
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b - Büyük Tarım Mülklerinin Oluşunııı

Büyük arazi mülkiyetine giden yollar tefecilik ve köy
lünün elindeki toprağın ga.spıdır. Bu işlemleri başarabil
mek için gerekli şartlan ise, ilkinde ticaret, ikincisinde de 
devlet görevi sağlar. Hem söz konusu olan öyle yüksek 
mevkiler de değildir. Kasabanın birinde ufak bir bakkal 
dükkAnı veya. silik bir devlet memuriyeti yeterlidir. Hele 
bu memuriyet zaptiye teşkilMı içinde olursa. Birkaç 
torba. şeker, beş on tane gaz yağı, biraz çay; birkaç alet 
edevat ve giyim eşyasıyla. küçük bir kasaba dükka.nı köy
lünün dış dünyayla bütün temasını temsil eder. Köylünün 
kendine yeterli kapalı ekonomisinin çerçevesi içinde üre
temeyip de uygarlıktan nasiplendiği mallann bütün hepsi 
işte bu küçük kasaba dükkAnında bulunanlardan ibarettir. 
Yarattığı üretim fazlası, her zaman olduğu gibi çeşitli ver
gi ve resimlere gittiği için köylü asgari ihtiyacı olan bu 
malların bedelini bile ödemekten acizdir. O zaman bunla
rı, ertesi yılın ürününü karşılık göstermek üzere, veresi
ye satın alır. Böylece bir sonraki yılın geliri önceden di
diklendiği için köylü bir daha dengesini kuramıyacak ve 

, kasaba bakkalı hiç acele etmeden, sabırla, parça parça 
onun toprağına el koyacaktır. Bu işi kıvırabilmek için me
totlu bir kafa ve küçük bir ticari sermaye yetecektir. 

Devlet memuriyetinden geçen öbür yola gelince, belki 
. daha ça.bu}t ve daha kesin sonuca varıcıdır ama aynı öl

çüde güvenli değildir. Her devlet hizmetinin parayla gö
rüldüğü, bütün hükümlerin, kararların açık artırmayla ve
rildiği bir düzende, hangi türden olursa olsun, bir devlet 
memuriyeti, çeşitli çıkartan kullanmayı bildikten sonra il- · 
gi çekici hale gelebilir. Bunun gibi mültezimlerin yürütme 
gücünü temsil eden bir jandarmanın da bu konumundan 
yararlanmaması pek seyrek rastlanır bir olaydır. Şu veya 
bu yolla belli bir sermaye edinilince, küçüklü büyüklü il
tlzamlann ikinci elden ihalelerine girilebileceği gibi, tefe
cilik yolu da açıktır. 

Burada şemalandırdığımız bu sürecin birçok örnekle
rine o çağın yazar ve gazetecilerinin kaleme aldıkları eser 
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ve yazılarda rastlayabiliriz. Ülkede bugün de varlığını sür
düren büyük mülk sahibi ailelerin çoğu servetlerini iş
te bu dönemde yapmışlardır. Ama ekilen sahalara el 
konulmasından itibaren, yeni gelenlerin yükselmesinin 
gitgide güçleştiği de açıktır ve bu güne kadar büyük s�r
vetleri edinmede birer merhale olarak kullanılan aracı 
devlet görevleri de bir dengeye kavuşur. Böylece bunll'l.nn 
hepsi kendi aralannda bütünleşerek hiyerarşik bir ya
pıyı; eşraf, ağalar veya mütegaUibe sınıfını oluşturur. Bu 
hiyerarşinin üst kademeleri, mültezirnlerle nz veya çok 
özdeşleşmesi gereken büyük arazi sahiplerinden meyda
na gelir. Devlet tarafından olsa bile, büyük arazi sahiple
rinin etkisiyle atanan memur takımı tabii ki onlarıt bağlı 
durumdadır. Büyük mülk sahibi olma fırsatını kaçıran ti· 
caret erbabıyla dükkancılar da bu hiyerarşinin alt kade
melerinde yer alırlar. Kısacası bütün bu kişiler hem nü
fuzuyla dolaylı olarak, hem de vilayet meclisleri üzerinde 
yürüttükleri denetim sayesinde doğrudan doğruya, mahal· 
li iktidan oluştururlar. «Mülki idarenin gereği gibi yürütül
mesine mani olan bir amil de mülki amirlerin, tayin edil
dikleri yerlerde rastladıkları mahalli mukavemet idi. Bu 
mukavemet. evvela şehir ve kasabalar eşrafından gelmek
te idi. Bu yerlerde servet esasına dayanan bir nevi derebey
lik vardi. Herkes kendinden daha zengin bir ağanın bir de
receye kadar nüfuzuna zincirleme suretiyle bağlı idi. Böy
lece, şehirlerde ve kasabalarda nüfuzlu ağaların teşkil et
tiği grup veya grupların sözü geçiyordu. Ağaların İstan
bul'da, Saray'da veya Bab-ı Ali'de, menfaat sağlamak su
retiyle elde ettikleri nüfuzlu hamilleri de bulunmakta idi. 
Mülki amirler, ağalann bu durumunu hesaba katarak ça
lışmak zorunda idiler.• (484) 

Bütün bunların yanı sıra 1876 Kanuni Esasisi do ade
mi merkeziyet (merkezden kopmacıhkl ilkesini tanımak
taydı. Vilayet Meclis-i Umumileri (genel meclisleri>. bu-. 
lunduklan vilayetin idaresine büyük ölçüde katılabiliyor-

(484) KARAL. E.Z. tOsmanlı Tarlhb
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lardı ve kendilerine, idarecilerin yetkilerini kötüye kullan
malan ve kanun dışına çıkmalan halinde, ilgili makamlara 
baş vurma hakkının tanınması, mülki amirleri fiilen bunla· 
nn vesayeti altına sokuyordu (485). Merkezi bürokrasinin 
Kanun-i Esasi'yi 1878 yılİndan itibaren rafa kaldırması bo
şunaydı. O fiilen hiçbir zaman yürürlükten kalkmamıştı. 
Elinde gücü olanlar, bu kanunun işlerine gelen hükümle
rini uygulamaya devam ediyorlardı. Böylece İstanbul bü
rokrasisi, bir kere daha, mahalli güçlerin bir kurtuluş de· 
nemesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Bu seferki teşeb· 
büs, uzun vadede sonuç alıcı olacağını gösteriyordu, çün
kü ilk defa mahalli iktidar sağlam bir şekilde kendini top· 
rağa oturtmuş durumdaydı. 

C - Azınlıkların Donığa Yükselmesi 

Buraya kadar sunulan sosyo - ekonomik· bütünün içi· 
ne şimdi bir de etnik bir unsuru, Anadolu'nun gayri müs
lim unsurunu sokmak gerekir. Ama .bu unsur, bütünün ara· 
sına sokulmak yerine, özel gruplar oluşturarak ona ek· 
lenir. Bu gruplar sistemin genel işleyişine bu halleriyle ka
tılırlar. 

Ondokuzuncu yüzyıldaki başlıca değişmelerden biri 
etnik ve dini özelliklerin açıkça çeşitli sosyo . ekonomik 
niteliklere dönüşmesidir. Eskiden bu özellikler farklı bir 
sosyo · ekonomik sistemin belirtileri değil, tersine sona er· 
miş sosyo · ekonomik oluşumların tortularıydı. Öyleyse 
bunlar bu halleriyle bir evrime yol açamazlardı. En fazla 
bir dış unsurun gelip de kendileriyle ilgileneceği güne ka
dar bütünden kopuk bazı grupları ayakta tutarak hareketi 
başlatabilirlerdi. Bu dış unsur Avrupa kapitalizmi oldu. 
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristlyan ı:ıhaliyi, Avrupa' 
nın simsarı olmaya; bu yolla da, başlıcasını Anadolu'nun 
Müslüman halkının temsil ettiği, hem ekonomik hem sos
yal bakımdan toprağa, · dolayısıyla. prekapitalist sistemlere 

(485) KARAL, E.Z. «Osmanlı Tarlhh
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bağlı sınıflarla batı kapitalizmi arasında ara halka halin� 
gelmeye iten süreci daha önce gördük. 

Onkozuncu yüzyıldan sonraki bu farklılaşma, iki gc· 
lişme çizgisi halinde etkinliğini gösterir: içinde· sömüren
ler kadar sömürülenlerin de aynı etnik zümreye mensup 
olduğu, yerleşik kurumlaşmaya paralel bir hiyerarşinin do
ğuşu ve sömürüde aynın yapmayan, mali - ticari ve ege
men sınıfın oluşumu. Daha çok toprağa bağlı olan birinci 
hareket, muhtemelen her kilisenin kendi hiyerarşisi içinde 
doğan değişmeler dışta tutulursa, büyük çoğunluğu Müs-. 
lüman unsurdan oluşan Anadolu'da gelişmez. Yüzyılın so
nunda Anadolu'da Rum ve Ermenilerden büyük arazi sa
hibi olan çok az kişi vardır; ama ortakçılık yapan Rum ve 
Ermenilerin sayısı da aynı ölçüde azdır. Azınlıklar, kade
meleşmenin iki ucunu da ele geçirmek için mücadele ede
rek, Türk eşrafıyla Avrupalı büyük ithalAt - ihracat firması 
arasında yer alan ekonomik ve sosyal alanı kaplıyacak
lardır. 

Bu gelişme, kapitalist <)konominin ve onun en önemli 
aracı olan demiryolunun Osmanlı fmparatorluğu'na nüfuz 
etme yolunu izleyerek, batıdan doğuya ve kıyı şeridinden 
ülkenin içlerine doğru oluşur. 

Hareket noktası ve işletici güç olan unsur f13tfrnbul 
ve İzmir'deki büyük Rum ve Ermeni kolonileridlr. Demir
yolu tasanlan oluştukça, bu şehirdeki Rum ve Ermeni ser
mayesi demiryolu hattının geçeceti şehirlerde arazi ve ev 
satın almakta kullanılır. Bölgede üretilen başlıca ürünlerin 
ticareti kısa zamanda bu sermayenin denetimi altına girer. 
Hatta azınlık sermayesi çoğu kere bu ürünlere doğrudan 
doğruya el koyar. İzmir ve Galata bankerleriyle ticaret ev· 
!erinin amaçlarına. ulaşabilmek için, kendi yurttaştan ara
sından devşirilmiş çok sayıda aracıya ihtiyaçları vardı. Bu
nun için de, büyük irtibat yollannın ülke içine nüfuz edişi
doğrultusunda büyük bir kampanyanın yürütülmesi gerek
liydi. Kapitalistler, kültür ve edebiyatın bu büyük ve aydın
hamileri, var güçlerini kullanrı.rak İstanbul ve İzmir'deki li
selerden, Anadolu'nun azçok her yerine serpilmiş ilk ve or-



ta dereceli okullara vanncaya kadar, kültür yuva.lan kuru
yorlardı. Bu ilk .ve orta öğretimden sonra öğrenciler, bel
li bir elemeden geçerek, kendilerine sağlanan burslarla, 
da.ha sonra Rum ve Ermeni teşebbüs ve işletmelerinin kad
rolarını oluşturmak üzere :.rüksek okullara. yollanıyordµ. • 
Elemeyi kazanamayıp, ilk ve orta öğrenim düzeyinde ka
lanlar ise, taşradaki aracılar haline geliyordu. Bu örgütlen
menin işlerlik kazanması için bütün köylere uzanan kol
lara aynlarak sağlam bir biçimde yerine oturmuş bir ağa-

. dan ve yeterli bir otoriteden, kilisenin otoritesinden yarar
lanılıyordu. Gene aynı kapit.ııistıer tarafından kurulan ve 
yeter:li maddi destek sağlan.ın, papaz okullanyla o günün 
şartlarına uydurulan kilise hiyerarşisi, Hıristiyan azınlık-

. Jara ait banka ve ticaret evlerine personel yetiştirmeye 
koyuluyordu. 

1890 yıllarına doğru İzmir vilayetinde, 300 bin Hırls
tiyana. karşılık, aşağı yukarı 1.100.000 Müslüman vardı. 
Öyleyse aynı vilayet sınırhrı içinde, ilk öğretim gören 
18.086 gayri müslime karşı 11.125 Müslüman; orta öğre
tim göre 7.335 gayri müslime karşı 3.521 Müslüman öğ� 
renci ·vardır. Nüfus ağırlıklan hesaba katıldığında, orta öğ
retim gören gayri müslim öğrencilerin sayısı, Müslüman 
öğrencilerin aşağı yukarı •;ekiz katıdır. Erzurum vilayetin
de 500 bin Müslüman nüfus içinde 1.343 öğrenci; 135 bin 
Ermeni nüfus içinde ise 3.415 öğrenci vardır. Yine Erzu
rum şehrinde 16 Müslüman okuluna karşılık 178 Ermeni 
okulu bulunmaktadır, Ankara'da 1.565 Rum için toplam 331 
mevcudlu 4 okul vardır. Konya.'da 40 bin Müslüman nü
fusu içinde okuyan öğrenci sayısı 900 iken, 4 bin Rum ve 
Ermeni nüfusu içinde okuyan öğrenci sayısı 700'e va
rır (4861. 

Merkezi idare, ödenecek senetler, ordu giderleri ve 
padişahın sivil maiyetinin masraftan arasında, bütçesindıJ 
milli eğitim giderleri için pek fazla. bir pay ayıramaz. Türk 
- Müslüman mahalli güçlere gelince, eğitime açıktan açı-

(486) CUINET, V. tLa Turqule d'Asle ... :t adlı esere göre.
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ğa karşı çıkarlar. Rum ve Ermeni kapitalisti için eğitim, 
nasıl kendi sisteminin mantığı içinde yer alırsa; sömürü
lenler için bu eğitimin sist�mli olarak engellenmesi de, 
egemenliği ekonomi ·dışı unsurlara dayandığı sürece, bü· 
yük arazi sahibinin mantığı içinde öylece yer alır. 

Bu örgütlenme gayri müslim ahalinin her tabakasını 
etkiler- ve belli ki, bizzat Müslüman halk !Çinde de 
tepkilere yol açar. Hırlstiyan köyleri, ·daha önce Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bütün reayasını etkisi altında tutan, 
ama şimdi sadece Müslümanlara has olan sefaletten ya
vaş yavaş kurtulurlar. Bu köyler nüfus fazlalannı, müs· 
tahdem olarak veya hafif ityak işlerinde çalışmak üzere 
kapitalist hemşerilerinin yanına gönderirler ve karşılığın
da bu gurbetçilerden kendilerine maddi yardım gelir. Üs
telik Hırlstiyan köyleri devlet yetkililerinin ve mültezimle� 
rin yolsuzluklarına karşı çok daha fazla himaye altındadır. 
Bir Hıristiyan köylü topluluğu tarafından yapılan şikayet, 
kilise hiyerarşisi kanalıyla patrikhaneye veya İstanbul'daki 
üst makamlnra, ardan da himayeci ülkenin büyükelçiliğine 
ulaşır. Hatta kimi zaman bu ulaştırma işi konsolosluk yo
luyla olur ve sonuçta büyük.3lçiliğin Bab-ı Ali'ye yaptığı bir 
müracaatla. işler yoluna girer. Türk köylüsüne gelince, ha· 
bire derdini anlatacak adam arar (487). 

Mahalli ticaret uuslararası ticarete bağlı kaldıkça, 
Rum ve Ermeni kolonileri Anadolu şehirlerinde yerleşip 
güçlenirler ve İstanbul'la İzmir'deki büyük ticaret evlerinin 
kılavuzluğunda, bulundukları bölgenin ticari faaliyetlerini 
ele geçirirler. Ankara'da «bütün dükkı\nlar Hıristiya.nların 
tekelindedir ve bu yüzden bu Müslüman şehirde pazar gü• 
nü aradığın hiçbir şeyi bulmak mümkün değildir.� (188) 
Kayseri'de «Rumlar ve Ermeniler şehrin toplam nüfusunun 
aşağı yukarı yansını teşkil ederler: dışarıyla ticaret ise 
fiilen onların elindedir. Müslüman parekendecilerin ve kü-

(487) Bk7ı. ELİÇİN, E.T. «Kemalist Devrim İdeolojlsh İstan
bul 1970

(488) CHOLET (De) •Armenlc, Kurdlstan et ... >
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çük dükkan sahipiorinin faaliyeti mahalli ihtiyaçlann kar
şılanmasıyla sınırlıdır.• (489) 

Ekonomik hayata bu el kc:yuş ticari faaliyetlerle de 
sınırlanmaz özel bir çıkar ifade ettiginde, üretimin kendi· 
sini de denetim altına almaya kadar yaygınlaşır. Uşak'ta 
Müslümanların geleneksel faaliyet alanı olan halıcılık, Hı
rlstiyanların eline geçer. Yüzyılın sonunda 2.500 Rtım vo 
Ermeni ailesi bu işle uğraşmaktadır (490). Konya'da İngi
liz Konsolos yardımcısı şahsen h'alı irna1atıyla.. meşguldür 
ve işinde sadece Rum ve Ermeni kızlan çalıştırır (491), Ba

tı Anadolu'daki maden işletmecileri de, aynı şekilde, he' 
men hemen tamamen Hıristiyanlardan oluşmaktadır. İs
ter yerli ister yabancı olsun, bu Hıristlyanlar, işçi seçer
ken Van ve Muş taraflanndan gelen Ermeni asılhlan ter
cih ederler {492). Hatta tanm alanında. ihracata yönelik ta
nm ürünlerinin ağır bastığı Eğe kıyı şeridindeki verimli 
topraklarda. bile Hıristiya.n um,ur üstünlük kazanır. «Rum 
köylüleri yavaş yavaş içteki sancaklara. doğru ilerlerler. 
Türkler bu tedrici yayılmaya direneceklerine, ilk anda gö
ze batma.ksızın ama. sürekli tir biçimde yerlerini onlara 
bırakırlar. Daha. birkaç yıl önce sırf Türklerden oluşan yer
ler silme Rum dolar. t zmir körfezinin çevresi, bu olgunun 
en göze çarpıcı delillerini gözönüne serer.. (493)

Böylece Hırtstiyan unsur gitgide, ülkenin en üretken 
faaliyetlerini kendi tekeline alırken Müslüman unsuru en 
az verimli tarım faaliyetlerine ve küçük zanaatkarlığa iter. 
Hatta hancılık ve kervansaraycılık bile Rumlarla. Erme
nilerin elindedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tanm üreti· 
miyle yabancı ülkelere yapllan ihracat arasında.ki ekono· 
mik alanı bütünüyle denetimi altına. alamamaktan duydu· 
ğu hoşnutsuzlukla Hıristiyan unsur, Müslüman eşrafın sos· 

(489) PERCY, M.P. dilghlands of Aslatlc Turkey, (Anadolu'

da Dağlık Ke!'llm) I.ondon 1901.
(490) ROUGON, F

,. 
,Sniyrne. Sltuatlon commerclale ... "

( 491) PERCY, M.P. ,mglılands of. .. >
(492) ROUGON, F. 1:Smyrne. Sltuation commerclale ... "
(493) ROUGAN, F. •Smyrne Situatlon commercıaıe ... ıı
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yo -· ekonomik mevkiine karşı da saldınya geçer. Batılla. 
Rum büyük arazi sahipleri çoğalır. Küçük Asya.'da. birçok 
Ermeni mültezime rastlanır. Aynı şekilde, eşrafın temel 
ekonomik dayanaklanndan. b\ri olduğunu daha önce gör
düğümüz kasaba bakkallığı da hergün biraz daha azınlık
ların eline geçmektedir (494). Özel alanla.nna girişilen bu 
saldırıya karşı kendilerini savunma zorunluluğunu duyan 
eşraf, şiddetle karşı harek,1te geçecek ve nüfusun ancak 
beşte birini meydana getiren, kendini ayakta tutabilmek 
için yabancı devletlerin sürekli müdahalesine gerekl!llk du
yan Hıristiyan unsur, otuz 7,ıllık bir mücadeleden ve 1890

la 1924 yıllan arasındaki atılımdan sonra, imhaya uğraya- · 
caktır. 

Eşrafın bu karşı hareketi, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
çöküşünü izleyen ulusal savaş sırasında amacına ulaşa· 
caktır. O güne kadar, azınlıklar ülkenin belli başlı gelir 
kaynaklarını denetimleri altında tutmaya devam C'cl�c.r-'k· 
terdir. 1014 yılına doğru Osmanlı imparatorluğu sınırlan 
içinde yatınlan sermayelerin dağılımı şöylece belirir (4951.

l\fllllyct Tatınlan 1'oplam Se1111ayt'nln •ıe'ııl 

Türk 15 
Rum 50 

Ermeni 20 
Y�hudl 5 

Yabancı Uyruk 10 

Rougon'un İzmir vilayetinin ekonomik ve ticari duru
muyla ilgili kitabında. ek olarak verdiği işletmelere ait !is-

<494) Bkz. SUSNITZKJ, A.,J. tZur Glledr.rung Wlrtschııftsllch,,r 
Arbelt nach Nntlonalltaten in Turke!> (Tilrkl�•p'de JttlJ
llyetlerc Göre hbölflmll) Zikreden JSSAWI, C. •The

El'onomlc hlst.ory ... •
(495) YALMAN A.E. •The development of Modern Turkey as

measured by lts Press• (Tilrk naınnınıı Göre Tilrklye'de
Gelişme) Bkz. ÇAVDAR, T. «Osmnnhlıınn Yarı Sömilr

ge Oluşu• is tan bul ı 970
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tede bir tek Türk adına bile rastlanmaz. Bu şehirde büyük 
dış ticaret yabancı uyiı.ıklulann elindedir. Büyük ihracat 
müesseseleriyle toprak sahipleri arasında. aracılığı Rum 
işletmeleri yapar. Rum simsarlar büyük çiftçilere avanslar 
açarak kaldınlan ürünü rehin altına alırlar ve bu işlerde 
de Türk simsarlan kullanırlardı (496). Osmanlı İmparator· 
luğu'nda uluslararası ticareti en iyi temsil eden fzmir'dc 
ekonomik hiyerarşi en tipik biçimiyle belirir. 

lstanbul'da uluslararası ticaretle uğraşan Türklerin 
oranı % 4'dür; komisyonculuk işlerinde bu oran % 3'e, li· 
man işleriyle ilgili işletmelerde ise sıfıra düşer. Esham ve 
kambiyo borsasında alıcı ve simsarların % 95'i gayrı müs· 
limdir. Bankalar ve sigorta şirketleri ya yabancı qynıklu
lara, ya da azınlıklara aittir. Toptancı tüccarlar arasında 
Türklerin oranı % 15'tir; perakendeciler arasında bu oran 
% 25'e yükselir. Yalnız firma sayısı asıl alınarak elde edi
len bu yüzdeler, bir de iş hacmi gözönünde tutulursa % 10 
Un bile altına düşecektir (497). 

li Büyük Şehirleı-de 
Durum ve Başkent 

Yukardaki rakamlar, büyük şehirlerdeki ve özellik!,] 
yabancı uyruklularla azınlıklann egemen bulunduğu baş· 
kentteki sosya - ekonomik şartlar hakkında bize bir fikir 
verir. Bu unsurlann yanısıra, Türk - Müslüman halkın çe· 
şitli kategorileri de evrime uğrar. 

A - Şehir Proletaryası 

Kırlardaki nüfus fazlasının bir kısmı büyük şehirlere 
ve başkente doğru göçer. Ama. en belirgin özelliği asalak
lık olan bu şehirler yeterli iş imkanlan yara.tınaz. Bu da 
bir yandan göçü sınırlar; öte yandan da asıl kaynağın şe-

(496) AVCIOĞLU, D. cTürktye'nin ... •
(497) AVCIOĞLU, D. «Ttlrktye·nın . .. •
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hir dışından gelenlerden alan bir lumpen proletarya yara
tır. Şehrin dış mahallelerinde yaşayan bu lumpen prole
tarya bazı işlerde özelleşmiştir. Bu işler, üyelerinin çok 
kere, gelinen memlekete göre camiaya kabul edildiği, ce
şitli lonca kuruluşlan meydana getirir. Gemi hamallan, ka· 
yıkçılar v.b., başkanlan ve özel ,tarifeleri olan loncalar ha· 
linde biraraya gelirler. İstanbul'da bir semtinden ötekine 
kayıkla insan taşıyanlar aynı köyden, işkembe satan sey
yar satıcılar da aynı bölgedendir. Her loncanın üyeleri ken
di aralarında yardımlaşırlar ve işte aynlacaklan zaman 
yerlerini kendi hemşerilerine bırakırlar. Ondokuzuncu ;·üz
yıl ortalarına. kadar bu işlerde Müslümanla.· gibi. Rumlar 
ve Ermeniler de çalışıyordu. Ne var ki, bu loncaların mev
cudu çok kere sınırlı kalır ve kırl9.rdan göçenlerin çoğu 
büyük şehirlere geçici olarak gelirler. 

Kelimenin asıl anlamıyla, şehir proletaryasına gelin· 
ce, başvurulan kaynaklarda bu konudaki değe,rlendirmeler 
birbirini tutmamaktadır. 1915 yılında, Sar.ayı ve Ticaret 
Odaları tarafından yapılan bir sayımda, ülkenin bütünün· 
deki 264 sınai işletmede çalışan işçi sayısı 14.000'tır C498l. 
Bir diğer yazar 1908 yılında ülkenin başlıca üç büyük şeh
rinde yani İstanbul, Selanik ve lzmir'de çalışan işçi sayı
sını ıoo bin olarak değerlendirmektedir C499l. Osmanlı İm
paratorluğu'nun A vrupa'daki topraklarını kaybetmesi ve 
1914 seferberliği işçi sayısında bir düşüklük meydana. ge
tirmiş olsa gerektir; ama gene de bu iki değerlendirmenin 
aynı tabandan kalkınmadıkları apaçıktır. Bir üçüncü de· 
ğerlendirmede de, gene 1908 yılında lstanbul'daki işçi sayı
sı 50 bin, bütün ülkedeki işçi sayısı ise 1 milyon civannda 
ol.arak gösterilmektedir (500l. Yazar bu rakamın içine to
rım, imalM ve hizmet kesimlerindeki bütün emekçileri sok 
muş olsa gerek. 

(498) Zikreden AVCIOĞLU, D. «Türklye"nln ..... 
<499) SÜLKER, K. «100 Soruda Türklye"de İşçi Hareketıerh 

İstanbul 1968. 
(500) · SENCER, O. «Tllrklye'de İşçi Sınıfı> İstanbul 1969.
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Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde vasıfsız bir işçi 
günde 2 ila 3 kuruş: vasıflı bir inşaat işçisi günde 3 ita ·l

kuruş; çoğunluğu Rum ve Ermeni olon ustalar ise günd1J 

6 kuruş kazanmaktaydı (501J. 1908 yılından önce, 16 saa· 
te kadar varan bir işgünü karşılığı ücretler, altı · yedi ku
ruşu pek aşmaz (502). Aynı dönemde birinci derecede za
ruri maddelerin fiyatları şöyledir (503): 

Bir okka ekmek .. .. . .. . . . .... . .. . .. .. .. 1 Kuruş 
Bir okka tereyağ .. . .. .. .. .. . . ... .. . .. .. . 14 Kuruş 
Bir okka P!>l'nlr .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . 4 Kuru:, 
Bir okka r.t. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. :ı !{11ru5 
Bir okka ı:Ot .. . .......... ............. .... ı I{urıı� �o para 
Gaz yağının okkası .................. 10 Kuruş 
Bir okka pirinç ........................ 4-5 Kuruş 
Sabunun okkası . . .. .. . . . . ... . . . .. .. . .. . 6 Kuruş

Şekerin okkaı.ı ...................... _..... 7 Kuruş 
Bir at yllkU odun ..................... 3-5 Kuruş 

Babanın günde 6 kuruş kazana.bildiği, beş kişilik or· 
talama bir aile için bu rakamlar şunu ifade eder: günde 
bir ekmek, ayda birer okka. et, tereyağ, pirinç, süt, pey
nirle, gerekli sebzeler, ga.zyağı, ısınmak ve ocakta yak
mak için odun. Satın alma gücündeki düşüşü daha iyi kav
ra.ya.bilmek için bu fiyat ve ücretleri aynı şekilde onaltıncı 
yüzyıldaki fiyat ve ücretlerle (504) karşılaştırabiliriz. Bu iş· 
çilerin mesken durumuna gelince gecektındularda tıkış 
tıkış bir halde yaşarlar. Bunlara ödedikleri kira ise çok 
kere aldtklan ücretin en büyük kısmını yiyip yutar (505). 

Bu durum hep tevekkülle karşılanmaz ve tepkiler hay
li erkenden doğar. İlk defa 1871 yılında. bir işçi yardımlaş-

(501) ÇAVDAR, T . .-osmanlılnrın Ynrı. .. ,.
(502) ERİŞÇİ, L. .-Türktye'de ·hçt Sınıfının Tarihb İı:;tımbnl

1951
(503) ÇAVDAR, T. •Osmanlıların Yan ... >
(504) Fiyatlar için Bkz. cilt I, sayfa 232, Ocretler İçin Bkz.

Cilt I sayfa 239·240.
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ma cemiyetinden sözedilir. Ertesi yıl ise üç a.y boyunca 
boşuboşuna ücretlerinin ödenmesini bekleyen gemi ·inşa
atı işçileri greve giderler. Bu hareketin elebaı.;ılannın ay
nı inşaatta çalışan yabancı işçiler olması muhtemeldir. 
Ama gene de aynı yıl _içinde iki denüryolu hattının işçile
riyle, en eski devlet işletmelerinden biri olan Beykoz dcı-i 
fabrikasının işçileri de aynı yoldan yürürler. Bu hareketler 
1876'nın kargaşa döneminde ve Osmanlı · Rus savaşından 
hemen sonra, bir çıkış yapar:· 1876'da üç, 1878'de üç 1879 
da dört, 1880'de üç grev (506). Sonra, IJ. Abdülhamid re· 
jimi gelir. Bu dönem içinde, 1895 yılında t ttihat ve Terak· 
ki Ccmiycti'nin kışkırtmasıyla bir O�manlı Amr.!� C('mf:ro•i 
kurulup bir yıl sonra da kapatıldı. Bu dönemin tek önemli 
hareketi 1906 yılındaki Reji Tütün İşçileri grevidir. Grev. 
hükümet güçleri tarafından kınldı ve elebaşılan tutuklan· 
dı. 

Ancak· Genç Türkler'in iktidara gelmesiyledir ki, işçi 
hareketleri yeniden başlayacak ve aynı zamanda antl· 
emperyalist bir niteliğe bürünecektir. Bütün biiyıik kuru

luşlar ve bayındırlık hizmetleri yabancıların elinde oldu
ğuna. göre, bu kaçınılmaz bir sonuçtu. 1908 yılında meş
rutiyetin ihyasıyla 1909 yılındaki karşı - devrim denemesi 
arasında tespit edilen grev sayısı 27'den az değildir. Bun
ların çoğu demiryolu ve tramvay işletmelerinde çıkmıştır. 
Ama kimisi de fabrikalarda ve ticari kuruluşlardaki me
murlar arasında patlak vermiş çeşitli sonuçlar yaratmıştı. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1909 yılında iktidarını pekişti
rince, yeni Meclis-i Mebusan yoluyla grevi yasaklayan bir 
kanun çıkartır ama hareketler devam eder, 1910 yılında 
yedi, 1911 yılında ise dokuz grev olayı görülür. 1910 yılın
da Osmanlı Sosyalist Fırkası adlı bir parti oluşmaya yö
nelir run� gene aynı yıl içinde dağılır. Nihayet 1913 yılın
daki hükümet darbesi, ertesi yıl da genel seferberlik bütün 

(505) ERİŞÇİ
1 

L. cTUrklye'de İşçi ... >
(505) F'İŞEK, K. cTürklye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve İççi

Sınıfı,. Ankflra 169.
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hareketleri durdururken, savaşlar ve Jön Türklerin güttü
ğü siyaset yüzünden, durum işçiler için daha beter hale 
gelir. Kadın emeğinin kullanılması gözle görülür derece
de artar ve ücretler düşer. Kadın işçi oranı iplik sanayiin
de % 95, dokuma sanayiinde ve tütün rejisinde % 50'dir. 
Oriental Carpet Manifacture'de · çalışan 15 bin kadın ve 
çocuk günde ortalama bir buçuk kuruş kazanmakta
dır (507>. 

Dıştan gelme ekonomik eylemin urunu olan bu işçi 
sınıfı, içte oluşan bir burjuvaziye !�arşı tavır almaz. Bu 
sınıfın gelişmesi gibi eylemi de, kapitalizmin Osmanlı lm
paratorluğu'na nüfuzunun ö�el biçimine mkı sıkıya l�üğh 
kalır. 

D - Kiiçi.ik Burjuvazi 

Proletarya gibi küçük burjuvazinin de varoluşu A vru
palı teşebbüslere ve sermayeye bağlıdır. Ama bu durum. 
proletaryayı emperyalizme karşı mücadeleye yöneltirken, 
Osmanlı küçük burjuvazisini onunla. kaynaşmaya. götürür. 
Küçük ticaret erbabı, yabancıların ve onların simsarları 
olan Rumlarla Ermenilerin yönettiği uluslararası büyük ti
caret sayesinde ekmeğini çıkartır hale geldikçe emperya
lizmin düzeni ve çıkarlarıyla aynı çizgiye gelmek zorun
dadır. Abdülhamid dönemi, panislamizm ve Arap - Müslü
man faziletlerinin göklere çıkanlması ve göstermelikleri 
ardında, asıl Avrupa. burjuva uygarlığını şehir küçük bur
juvazisine aşılayıp benimsetme çağıdır. Küçük zanaat ve 
ticaret erbabının Avrupa'ya. karşı görüşleri, çıkarları Av-
rupa'nın varlığına bağlı hale geldikçe keskinliğini yitirir. 

Aşın yasaklarına ve gülünç sansürüne rağmen il. Ab· 
dülhamit rejimi dönemi, şehir zengin ve orta sınıflarının 
Avrupa kültürünün bütün ürünlerini sindirdiği çağdır. Ab
dülhamid düzenlediği gece toplantılarında Şerlok Hol-

(507) FİŞEK, .K. 4TUrklye'de Kapitalizmin ... •
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mes'in maceralarını okutturur (508) Pierre Loti bize «Rue 
de la Paix» den giyinen, Baudelaire okuyan ve p.yano· 
da Cesar Frank çalan paşa. kızlarını tasvir ederken (509l, 
çarşıda tefrika romanlar ve resimli dergiler görülme:·-:? b.:tş· 
lar (510). İs tan bul yan şarklı, yan Avrupai, ne idüğü belir· 
sız şehir ifadesini, Batı'ya açılmak amacıyla kenrli �!'le· 
sine sırtını dönen şehir ifadesini işte bu dönemde edinir. 
İş muhiti olan Galata semtinde, ondokuzuncu yüzyıl ltal· 
yan gotiğiyle, yeni · islami üslupta binalar yanyanadır. Ka
ragöz'ün yanısıra operetler de «temaşa• konusu haline 
gelir. Ramazan geceleri, eğlence yerlerinde kanto okun· 
maya başlarken burjuva evlerine de konsol, büfe, Louis 
XV stili koltuklar girer. 

Avrupa uygarlığına karşı çıkma, bu uygarlığı reddet· 
me giderek -belli bir yarışma anlayışıyla- başı kıçı belli 
olmayan bir biçimde ona özenmeye veya onu taklit et
meye dönüşür. Bir «milli burjuvazi. yaratma isteği ise 
bu küçük burjuvaii sınıfında ama onun özel bir kategorisi 
içinde doğar: bu kategori Osmanlı bürokrasisinin taba· 
nını, özellikle de orduyu . oluşturan kategoridir. 

Küçük burjuvazi, her zaman olduğu gibi bürokrasinin 
aşağı kademelerine eleman sağlamaya devam eder: f s• 
tanbul'daki nezaretlere (bakanlıklara) memur, orduya su
bay ... Ama gerçekleştirilen reformlar, bu unsurlann artık 
ne medrese öğrencileri, ne de alaylı askerler arasından 
devşirilmesine imkan verir. İstanbul'da açılan, öğretmen· 
!erinin çoğu yabancı ve genellikle Fransızca öğrenim ya·
pan her türden okul, Osmanlı küçük ve orta burjuvazisin
den gelmiş olanlara batılı temeller üzerinden eğitim gör·
me, sonra da devlet idaresinde veya. orduda kendine bir iş
bulma imkanını sağlar. Bu kişilerin hayat şartlan, eğitim
leri ve daha sonraki yıllarda ülke gerçekleriyle temasa gel-

(508) HASLIP, J. «Tlıe Sultan. The Life of Abd!llhamit Ih

(Bir Sultan, il. Abdülhanıld'ln Hayatı) London 1958.

(509) LOTI. P. «Les desenchantees, (Kırgınlar) Paris 1904.

(510) Bkz. BERKES, N. «The development of secubrlsm in

Turkey, (Tilrklyc'de Lalklitln Gelişmesi) Montreai 19S4.
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meleri milliyetçi, sonunda da devrimci aydın bir burjuva 
kategorisi yaratır. Bu kategori, bu anlamdı\, temsil ettiği. 
sosyal sınıf . içinde ülkenin hayatına egemen olma isteği 
duyar. GerÇi bu hareketler kimi zaman sembolist şiirler 
veya Macbeth'den, Hernanl'den, Peer Gynt'den esinlenn
rek kaleme alınmış tragedyalar yaratır ama, öte yandan 
Türk tarihinin ilk siyasal burjuva partisi olan Jön Türkleri 
de kendi bağnndan çıkant. 

C - Bürokrasi 

i 
ı Abdülhamid diktatörlüğt\ Osmanlı bürokrasisinin son 
dönemini teşkil eder. 1878 yılında ilk Meclis-i Mebusan'ın 
dağılmasıyla birlikte Saray'ın etrııfına çöreklenmiş olan 
çevreler iktldarlannı sürdürebilmek için son bir gayret gös
terirler. Bu çaba, Osmanlı İmparatorluğu'nda parlamenter 
! <meclisli) bir çözüme ilke olarak karşı: doğrudan doğnıya
!müdahalelerin daha etkili olacağı l>ir rejimin yardımına
koşmaya her an hazır büyük devletlerin desteği sayesin·
de tam otuz yıl sürecektir. Osmanlı Bankası ve Osmanlı
Düyun-u Umumiye İdaresi yoluyla doğrudan bir mali de
netimin uygulanması, bürokratlan gelirlerinden ve Batı Em
peryalizmi hesabına yüklendikleri Osmanlı ülkesindeki ar
tık ürünün tahsildarlığı görevinden büyük çapta yoksun
eder. Düyun-u Umumiye İdaresi yoluyla batılı kapitalistler
üreticilerle doğrudan doğruya temas kurar: istikrazlarm
tahsis yollan ise çok kere Osmanlı Bankası'nın denetimin
den geçer. Aynı zamanda taşra eşrafı -toprağa el koyma
olgusu arttıkça- başkentten daha bağımsız hale gelir.

Bürokratlar üzerinde her yandan ağırlığını duyuran
tehlikeler, onlan, kesinlikle varlıklannın tek sebebi olan
yabancı kapitalizmin kucağına düşürür. Bunlar, emperya
lizmin Osmanlı lmparatorluğu'ndakt sömürü düzenini yü
rütürken kullandığı lki aletten biri haline gelirler. Öteki
alet de gayri müslim burjuvazidir. Ülkenin ve ülke zengin
liklerinin yöneticisi olarak bu bürokratlar, A vrupah iş
adamlarını kendi yararlanna ihalelere aoka.ra.k, onlııra iş
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imkanları sağlamaya çalışırlar. Yukan kademe dogrudan 
doğn.ıya yabancı büyükelçillklere bağlıdır. Bu da o günün 
uluslararası şartlarına göre, bir sadrazamın koltuğundan 
olup yerine yenisinin gelmesine; bu tür değişmelı>rin birbi
rini kovalamasına yol açar. Bu tür devlet adamlan, büyük
elçiliklerden birine olan «sadakatM tarını yeterince ispat et
tikten sonra hükümetin tam onlann kapılandığı devletle bir 
işi olduğu sırada, nüfuzlarının söz konusu ülke üzerinde 
sökeceğini ileri sürerek siyaset sahnesinde gözükürler. Oy
sa yabancı büyükelçillk, iktidarda kendi çıkannı koruyn.
cak birine ihtiyacı olduğu sürece oyununu oynar: sonra 
sıra bir başka büyükelçilikte, bir başka paşndadır. 

Nazırlar ve devlet kademelerindeki yüksek mevki sa
hipleri büyük şirketlerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şu
beletinin idare meclislerine dahil olmadıktan zaman bile, 
bu şirketlerin .simsarları durumundadır. Mesela Hı.ırbiye 
Nazın M. Rıza Paşa servetini Krupp'la olan ilişkilerine 
borçludur (511). Hariciye Nazın Norar:Jur.gyan Eferıdi, Os· 
manh Bankası'na bağlı Genel Sigorta şirke�inln idare mec
lisi başkanıdır. Padişahın şahsi katiplerinden Nuri bey tü
tün rejisinin idare meclisi üyesidir (512). Sadrazamlık mev• 
kiini işgal etmiş bir Sait Paşa Beyazıt - Şişli arasındaki tü
nel inşaatının imtiyazını bir Alman şirketine vermek içiı:ı, 
Deutsche Bank'tan 15 bin Osmanlı altını rüşvet istemekte· 
dir (513). Padişahın bütün yakınlan ve Saray'a girmiş kişi· 
ler de, aynı şekilde ülkede faaliyet gösteren yabancı ser· 
mayeli şirketlerde şu ya, da bu ölçüde, yüksek mevkiler tş· 
gal ederler. 

Bu bürokrasinin tepesinde, padişahın bizzat kendisi, 
kişisel gelirlerini arttırmanın yollarını arar. Abdülhamid 
geleneksel Osmanlı mülkiyet rejiminde miri araziye hüküm
darın özel mülldyetinin birbirine karışmış olmasından ya· 
rarlanarak tltizama verilen miri toprakların gelirini kendi 

(511) ULUBELEN, E. «İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, İs•
tanbul 1967,

(512) AVCIOĞLU, D. «Türklye"nln ... >
(513) AVCiOĞLU, D. «Türklye'nln ... ,
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adına toplatır ve gene, Mezopotamya'da�i pet.rol yatnkh
nnın bulunduğu· araziyi kendi üzerine geçirir. Kurnazlığı 
kadar, çabuk da kanan bir mizaca sahip oİmasıyla da ta
nınan Abdülhamid, nazırlan hem dehşete salar; hem de 
«kişisel rejim. dediğimiz iktidar biçimlerinde kural oldu
ğu üzere, bürokratlan tek tek fe!Akete uğratsa bile toplu 
halde onlann kolayca dümen suyuna girer. Maiyetindeki
ler işi sürüncemede bırakıp «bahşiş. koparmak amacıyla 
het yeni yabancı yatırıma karşı padişahta ilk ön,�e bir 
kuşku uyandınrlar; kendi gönülleri olduktan sonra ise, onu 
ikna etmenin bir yoluna bakarlardı. Buna karşılık padişah, 
onlann çıkarlanna dokunan bir karar almasın, onu bu ka-

. ranndan caydırma için sonuna kadar direnirlerdi. Baş
kentte telefon şebekesi kurulması işinde olduğu gibi. Bu 
«şeytan icadı sümme haşa• reddedilmişti. Çünkü zat-ı şa
hanelerinin kıh kırk ·yararcasına titizliği gibi uykusuzluk il
leti de pek meşhurdu. Heyet-! Vükela böyle bir aleti başı
na bela edip, korku ve tedirginlik içinde, her an tetikte 
durmaktan hiç de yana değildi (514). 

Hasılı bu bürokrasi, kendi gelir kaynaklannı sürdü
rebilmek amacıyl_a milli bir burjuvazinin yaratılmasına bi
linçli ve nesnel olarak karşı çıkacaktır. •En yüksek geliş
mesini il. Abdülhamit zamanında bulan bu sınıf ekonomik 
çıkarlan yüzünden endüstri sermayeciliğine, büyük teşeb
büslere girmek isteyen yerli burjuvazinin uyanış hareket
lerine, ekonomik çıkartan dolayısıyla engel oluyordu. Ano
nim şirketlerin kuruluşunu bile «padişaha karşı bir toplan
tı yeri olan bir dernek• diye göstererek yasaklıyordu. Dev
letin siyasal kudretinden faydalanan bu zümre için istib
dadın devamından daha elverişli bir durum olamazdı. (515) 
f mpara.torluğun siyasal ve ekonomik sahnesi içinde bü· 
rokrasinin bu durumu. ulusal (milli) bir hareketin filizlen
mesine özgürlük tanıyacak olan bir burjuva devrimini ge
rekli kılacaktır. 

(514) Bkz. HJ\SLIP, J. iThe Sultan .. ,t
(515) ŞANDA, H.A. «Türklye"de 54 Yıl Önceki İşçi Hareketle

ri>
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EMPERY ALIZMİN 
NÜFUZ EDİŞİ 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sosyal sınıfların evrimi 
ve ilişkileri, ondokuzuncu yüzyıJ son]annda ülkeyi fiili bir 
sömürgeye dönüştüren emperyalizmin nüfuzu hesaba ka
tılmadıkça gözden geçirilemez. Her sosyal sınıf tanımını, 
hem kendi yapılan, hem de giderek ekonomik ağların bü
tününü denetimi altına alan emperyalizmin karşısında yük
lendiği rol içinde bulur. Osmanlı fmparatorluğu'nun 1878 
yılında askeri, 1881 yılında ekonomik olarak teslim bı>:.r
rağını çekişi, sadece uluslarar9.sı zorunluluklar tarafından 
yönetilen, nüfuz ve aşırı sömürü önündeki son engelleri 
de kaldırır. Bundan böyle Bab-ı Ali'yi batılı çıkarlara itaate 

• zorlamak lçi'n diplomatik meseleler yaratmak söz konusu
değildir; çünkü Bab-ı Ali sonunda, Avrupa başkentlerind�
işlenip alınan kararların kayıt kalemi haline gelmiştir. Os
manlı İmparatorluğu tarihindeki son rnfhanın temellerini
dünyanın çeşitli emperyalizmler arasında paylaş,ılmasında:
Birinci Dünya Savaşı'ndan önce tarih sahnesine çıkan ve
bu savaşa yol açan paylaşmada arama.mız gerekir.

Bu dönemin niteliğini çizen bir başka olgu da, em
peryalizmin • ülkenin ta içine kadar nüfuz edişidir. Böylece
olayların ağırlık merkezi İmparatorluk başkentinden, bir
yandan Avrupa başkentlerine, öte yandan da ülkedeki üre
tim merkezlerine doğru kayar. Anadolu'nun kasaba çar
şısından İngiliz, ya da Alman büyük sanayi şehrine kadar
bir sömürü ağı doğar. Bu ağ, bütün mahalli zümrelerclen
yararlanarak ·bağımsız hale gelmeye yönelir; ülke zengin
liklerine el koyuşunu sağlama almak ve emperyalizmin her
türlü siyasa], ekonomik, kültüre] ve dini imkan alanların
dan yararlanır. Nüfuz bölgelerinin bölüşümü de işte l:·u un
surlar arasında hükmünü yürütür.

I - Diplomatik Ağ 

Nüfuzun resmi ağını konsolosluklar meydana getiri
yordu. Ondokuzuncu yüzyıla kadar bu konsolosluklar, Os-
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mantı fmparatorluğu'nun büyük limanlarıyla. belli başlı U
ca.ret şehirlerinde yerleşmiş tüccarlardan oluşan -millet• 
lerle sıkı bağlar içindeydi. Konsolosa. hem temsilcisi olduğu 
hükümet, hem de Bab-ı Ali t.ara.fından, bulunduğu ma
halle yerleşmiş yurttaşlarının başkanı ve sorumlusu gö· 
züyle bakılırdı. Ondokuzuncu yüzyıldaki evrimleşmeyle bir
likte bu konsolosluklar giderek emperyalist nüfuz bölge
lerini yerine oturtma işinin öncü müfrezeleri, mahalli gayri 
müslim aha.linin koruyucuları ve başları en sonunda da., 
o mahallin yan resmi ama gerçek karar mercii haline ge
lir. fstanbul'daki büyükelçiliklere, ticaret ve sanayinin ma
halli durumu hakkında gönderdikleri raporlar bir yana, ilgi
çekici maden ya.taklarının yerini belirtmek veya stratejik
bilgiler edinip onlara yollamak amacıyla, arazi üzerinde
maden araştırma.lan yapmaya haı·ltacılıkla, ilgili verileri
toplamaya girişirler. Yabancılara tanınan imtlyazla.n elle
rinde tutmakla, yerli ahaliye özellikle de Hıristiyanlara pa·
saportlar, patentler satıp zenginleşirler (516) ve çoğu za
man mahalli sanayi da.Hanna yatırım yapıp bir süre sonnı
bunları da denetimleri altına. alırlar. Büyük elçiliklere ver·
dikleri raporlarla görev yaptıktan yerde bulunan bütün
devlet memurlarının kaderini kendi ellerinde tutarlar. Bir

, valinin yerinden edilmesi için, İstanbul'da. büyükelçllik ter· 
cümanına. gönderilen bir mektup yeterlidir. Bu yüzden bir 
mahalde görevde ,bulunan bütün devlet memurları, her 
şeyden önce, mevkilerini kaybetmek korkusuyla, konsolos
lukların «emrine Amade• durumda bulunurlar (517). 

İşte bütün bunlardan ötürü, Anadolu'nun en uzak vi· 
!ayetlerinde bile konsolosluklar açılmıştır. Çeşitli büyük
devletler arasındaki rekabet kızıştıkça., bir vilayette açılan
bir konsolosluğu derhal birkaç konsolosluğun daha açıl
ması izler. Hepsi de o bölgedeki Osmanlı uyruğu Hıristi·
yanlan, mahalli gelir kaynaklarını ve idareyi kendi etkile
ri altına. alma kavga.sına. tutuşurlar. Bu kavgaya en son
katılan Amerikalıların kurduğu konsolosluklar kısa zaman-

(516) ELİÇİN. E.T. cKemnllst ... >
(517) AVCIOĞLU, D. «TUrklye'nln ... ,
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da büyük önem kazanır. 1831 yılında fzmlr'de açılan ilk 
konsolosluktan sonraki seksen yıl içinde, Amerikalıhmn 
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki konsolosluklannın sayısı 
kırk beşe varır (518). 

il - Kiiltiirel Ağ 

Diplomatik ağ, misyonerlerin ve papaz okullannın ça· 
basıyla yayılnn kültürel ağla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu !turu· 
luşlar, emperyalizmin ni.ifuz edişinde üstün bir rol O} nar

ve bu olgu o günün yayınlarında açıkça görülür. Bunıı bir

örnek olarak 1902 Şubat ayında Bulletin du ComitP- de 
l"Asie Française'de ('"), Fransız hükümetinin Doğu'daki di
ni okullara yapacağı yeni yardımlan haber veren malm!P.· 
yi gösterebiliriz: 

«Dışlşlerı bütçesi üzerine yapılan tartışmalar dikkatle· 
rl yeniden Doğu'da, maddi kaynaklarını Fransa·nın sağla
dığı kuruluşlara çekti. Sayın bakan bütçe tasnnsının IX. 
bölümünde "Doğu'dnkl Fransız kuruluşlarına. okullara pa· 
raca yardımda bulunma ve çeşitli dini kuruluşların gider
lerini karşılama amacıyla'·, 850 bin franklık bir ödenek 
konmasını teklif etmişti; bu meblağın büyük bir kısmı ise 
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki faaliyetimize tahsis edile
cekti. L .. l 

«Bu konudaki karann, zaten kimsenin asla şüphe duy
madığı önemi, Suriye'de, Filistin'de ve bütün Küçük As· 
ya'da nüfuz üstünlüğümüzün t.lmsali olan kunıluşlann sa
yısı ve niteliği bilinince, daha belirgin hale gelir. 

«Bölüm IX'da kaydedilen 1denek, aynı zamanda Engli
ses Unies Catholiques'e CBirleşik Katolik Kiliseleri) bağlı, 
Fransızca öğrenim yapan Rum okullarına para. yardımı 
yapmakta da kullanılmaktadır. İlk ve orta öğretim yapan 
bu Katolik - Ermeni, Katolik - Süryani, Katolik . Rum. Ma
runi ve Kıpti okullannın sayısı hayli kabanktır. Bu okullar 

(518) CF.M, i. «Ttlrklye·cte Geri...•
< • ) Fransız Asya'sı Komitesi BUllenı (Ç.N.)
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Ankara, Erzurum, Halep, Şam ve Beyrut'ta da bulunmak
tadır. Çocuklannı buralara yollnyan çevreler bakımından, 
bu okullar bizim için çok yararlıciır. 

«Böylece bütün bu şehirlerde bulunan sosyal sımfh.ra 
hitap eden, katolik inancının bütün tarikatlarını özümse
yen, hatta bu yolla çeşitli milliyetlerin ihtiyaçlarına ken
dini uydura.n, ama bizim uyruklanmızın varlığıyla veya sa
dece bizim dilimizin okutulmasıyla Frıüısız nüfuzunun kıı
bu l ettirilmesi demek ölan ortnk bir çizgiye sahip, her 
türden teşekkül bizim dini himayemiz altında biraraya top
lanmıştır. 

• C...> Reformculann anlayışına göre, himayenin orta·
dan kaldınlmasından çok, dönüşüme uğramnsı sözkonu
sudur. Onlar bizim Doğı,ı Akdeniz'deki lLevant'dakil faali
yetimizi laikleştirmek isterler. 

«Himayenin daha etkili olabilmesi ulusu ulus yaıfc-ın, 
bir başka deyişle, onunla kaynaşmış durumda olan dini 
inanca uygun olması gerekli rieğil midir? Doğu'd·aki Fran
sız nüfuzunun bütün tarihi gibi, sırrı da işte bu noktada 
saklıdır: onun gücü, ister !atin ister Rum geleneğine bağlı 
olsun, bu kalabalık Katolik çevreye dayanır. Her yana ya
yılmış olan bu çevreye dahil topluluklar Fransa'nın kişili
ğinde. kendi kiliselerinin, inançlannm, milliyetlerinin koru
yucusunu görürler; kiliselerini savunan, inançlannı öğre
ten odur.. (519) 

_ Kökleri çağımızın ta ilk yüzyıllarına kadp.r uzayan, 
Anadolu'nun ve Suriye'nin kapalı bölgelerinde tortulaşıp 
kalmış bütün tarikat aynlıklarını, emperyalist devletler her 
maha.lde kendilerine adam çekme aracı haline getirirler. 
Hıristiyanlar arasındaki mezhep aynlıkları Mnrimilik, Nas
turilik, Kıptilik, Süryanilik v.b. Fransa'nın yararına 1870 
yılından sonra da aynı zamanda İtalya'nın hesabına Kato
lik kilisesinin yürüttüğü propagandanın etkisi altına soku
lurken; Müslüman tarikatlan ôzellikle de Yezidilik ve Dür-

(519) IMBART DE LA TOUR. «La France du Levent devant la
chambre1> (l\teclls Önünde Levanı Fransası) Bkz. Bul
letln du comlte de l'Asle Francalse, Şubat 1902.
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zilik gibi hangi dine bağlı olduğu belli olmayan m1?zhep· 
leri, Protestan İngiliz ve Amerikan misyonerleri kendileri· 
ne çekmeye çalışırlar. Çok sağlam ,bir kilise hiyerarşisine 
sahip olmaksızın, tamamen özel bir ekonomik çıkar alanı 
meydana getiren Ermeniler ise bir yandan Katoliklerin, öte 
yandan da Protestanlann hücumuna uğrar ve ondokuzun· 
cu yüzyıl sonlarında h,em Katolik Ermenilerden hem de 
Protestan Ermenilerden önemli bir nüve oluşur. 

Bu kültürel propaganda birbirini tamamlayan üç yol
la yapılır: dini misyon örgütleri, okul ve eğitim kurulu'.:lnn, 
hayır kunımlan. Bu kuruluşlann mahallileştlrilmesin,· .,.P.· 

lince, «dönmesi» istenen etnik unsurun nüfus yoğunlt,, 
kadar, Osmanlı İmpa.ratorluğu'nun kesinlikle paylnşılması 
hedef edinilen topraklarına bağlıdır. Böy)l)ce lngilizler her 
şeyden önce lzmir'e, Filistin'e ve Mezopotamya'ya yerle
şirler. Tevfik Çavdar, yirminci yüzyıl haşlannda Osmanlı 
lmparatorluğu'nda faaliyet gösteren İngiliz kunıltışlarını 
şöylece sıralamaktadır (520) :

A - Dini misyon örgütleri 

1) The Church Missionary Soclety. Bu misyoner ör
gütü 14 rahip ve 25 rahibe ile yakın doğuda. özel·
Jikle Mezopotamya bölgesinde çalışıyordu.

2) The British • Syrian Mission. · Suriye'de örgütlen
mişti.

3) Anglican Bishop's Blyth Mission veya Bishop's
Gobat Fund for Missions, Bu derneğin Suriye,
Mısır, Filistin ve Kıbns'ta- etkili örgütleri vardı.

41 The Babtist Missionary Society. 
5) English Presbyterian Mission to the Jews. Ha·

lep'te örgütlenmişti.
6) The Church of Scottland Jewish Mission. Beyrut

ve lzmlr'de faaliyetlerini yürütmekte.
7) The Free Church of Scottland Jewis Mlssion.
8) The Christlan Alliance.

(520) ÇAVDAR, T. «Osmanlıların Yarı...,
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9) The Frlends of Forelgn Misslon.
10) Irish Presbyterian Mlssion.
11) Jerusalem Chrlst Unton Mlssion to the Jews.
12> London Society fer promotion Christianity among

the Jews ..
13) London Religlous Tract's Society
14) The British and Bible Society.
15) Smyrna Rest.
16) Saint George's train home for Moslem Girls.
17) Society for the Promotion of Fema.le Education in

the East.

B - Okul kuruluşları : O dönemde Osmanlı İmpara
torluğu'nda 30 kadar İngiliz okulu vardır. Bunlarda 131 İn
giliz öğretmen ders verir. Birinci Dünya Savaşı'ndan ön
ceki bir tahmine göre bunlara giden öğrenci sayısı 2.996 
dır. 

C - Hayır kurumlan : İngiliz hayır kurumlannın en 
yaygın biçimi hastanelerdir. Dini misyonlara bağlı olan bu 
hastanelerin başhcalan Filistin ve çevresindedir. 

Ama ülkede asıl egemen olan Fransızlara ait kuruluş· 
tardır. Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir ya· 
nındakt büyük şehirlere özelltkle de Suriye ve Lübnan'a 
yerleşmişlerdir. Okul ve eğitim kuruluşlan doğrudan doğ· 
nıya çeşitli dini misyon örgütlerine bağlıdır: 

ı - Kapuçinler. Bu dini kuruluşun okullan Osmanlı 
İmparatorluğu içerisinde şöyle dağılmıştı : 

Yer Adı Okul Sayısı ötrencı Sayı!iı (Yaklaşık) 

Deyrut 2 150 

Kadıköy 2 30 

Diyarbakır 1 140 
Harput 3 100 

Malatya 2 60 

Mardin 2 60 

Mersin 1 45 

Urfa l 50 
--------··-

Toplam 13 635 

'12-t 



2 - Dominikenler. Dominiken,er özellikle yukarı Me
zopotamya ·yörelerinde çalışıyorlardı. Musul ve Kerkük tn 
raflarında yedi ile on rahip, oniki rahibe ve beş yüz kadar 
öğrencileri vardı. 

3 - Fransiskenler. Suriye ve Filistin'de toplam öğ
renci sayısı bini aşan onaltı okulları vardı. 

4 - Freres .de ta doctrine chretienne. Bu dini örgü� 
tün etkisi dört merkezde yoğunlaşmıştı. Trabzon, Erzu· 
rum, İzmir ve İstanbul. Trabzon'daki ·okulda 200, Erzu
rum'daki okulda 250 öğrenci bulunuyordu. Bu öğrencile
rin büylik çoğunluğu Ermeni Katoliklerinden meydana gel
mekteydi. Örgütün İzmir'de beş okulu vardı. Öğretmen sa· 
yısı kırk ve öğrenci sayısı 763'tü. lstanbul'da ise ünlü Saint 
- Joseph Koleji (Le College :3aint · Joseph des FreresJ
bunlara aitti; okulun devamlı olarak o yıllarda 350 • 500
arasında değişen öğrencisi vardı.

5 - Cizvitler. Başlıca kuruluşları Beyrut'taki Sııint -
Joseph Üniversitesiyle bütün Anadolu ve Suriye'ye serpil
miş durumda olan, toplam 6.500 öğrencili 37 okuldu. 

6 - Fransisken «Soeur• leri CRahibeleriJ. Anadolu' 
da toplam 700'den fazla öğrencili 7 okullan vardı. Öğren
cilerin tamamı kızdı. 

7 - Soeurs Salnt · Vincerit de Pauı ou de la Charite. 
Trabzon, İzmir, İstanbul, Suriye ve Filistin'de toplam l .834 
öğrencili 7 okulları vardı. 

8 - Bu okuJlara bir de Trappistes, Cannelitte�lerin. 
Charrisseslerin, Les Peres lazaristeslerin, Petits Frerf's 
de Marielerin, Dames de Nazarethlerin, Souers (le la 
Presentatuonlann vb. vb. açtığı aynı tür kurultışlan ek
lemek gerekir. 

Sonuç olarak 1912 yılında yapılan bir istatistik (5211.

bu okullara giden öğrenci sayısını bize, başkente 8.425, 

<521) PERNOT, M. «Comtt{, de defense des lnteı�tı; Françals 
en Orlent, Rnpport sur ıın voyage d'l-tudes a Constan
tlnople, en Egypte et en Turqule d'Asıe, (Doğu'da Fran
ırıız Çıkarlannı Korumıı Komlt�I. İstanbul, MJ!lıır \"e 
Anadolu"da inceleme Gezisi Üstline Rapor) Parls 1914. 

325 



Anadolu'da ise 14 bin civarında olarak verir. Bunlann ya· 
nısıra Fransızların Osmanlı İmparatorluğu'nda açtığı bir 
rle hastaneler, dispanserler,. yetimhaneler, bir de son de
rece önemli yayın faaliyetleri vardı; İzmir ve İstanbul'da 
Fransızca olarak 11 gazete, dergi ve bülten yayınlanmak
taydı. 

Kervana en son. ama önemli amaçlarla katılan /\ iman
larla Amerikalılar da Osmanlı İmparatorluğu toprakla· 
n üstünde misyon örgütler ağlarını kurmuşlardı. Alman 
mısyonlannın hemen hemen tamamı Filistin'de bulunuyor
du, hunlar bu ülkede aynca 1886 ve 1879 yıllarında iki Al
man tanm kolonisi kurmuşlardı. Almanların bunun dışıncl'l, 
Beyrut'ta 7, Kudüs'te 4 okulu. fstanbul'da ise bir liseleri 
vardı. 

Amerikahlann giriştikleri fanliyetin temelinde •Ame
rican Board of Mission• vnrdı. 1895 yıJında bu örgütün so
rumlularından biri olan Mr. H. O. Dwight yaptığı bir açık
lamada şunları söylüyordu: «Ticari ilişkiler yönünden mis
yonlar bu bölgede uygun bir ortam yaratmışlardır. Bu or
t.1.ın misyonlann iki ,yönlü çalışmaları sayesinde gerçek
leşmiştir: geniş bir eğitim düz9ni; geniş bir basın ve ya
yın örgütü. Biz bu bölge halkını yalnız bizim sattıklıırımızi 

. alm�Jarr için değil, gelecekte kurulacak tesisleri geliştirip 
yaşatabilecek bir düzeye gelmeleri için de eğitiyoruz. Bu 
yoklan Amerikan yatırımlarına yeni alanlar açmak umu
dundayız. Örgütün devamlı olarak yaşayabilmesi için ya
pılan harcamalar yıllık altı milyon dolar civarındadır. Ame
rikalılar Asya Türkiye'sinde daha. şimdiden karlılığa. geçen 
bir ış kurmuşlardır Bu durum bütün bölge halkının bir 
gün hi7im müşteıimiz olncağınn dair umudumuzu gerçek
Ieştırmektedir. Şu anda Asya Türkiye'sinin değişik bölge
lerinde 435 okulumuz ve bunlarda eğitim gören 19.795 öğ· 
rrncim;,. mevcuttur.• !522) 

Bu orgütlenmeriin sonuc�. ülkenin ekonomik ve si-

(522) RAHLE, E.M. �Amerlc:m Misslon in the Near Eash (Ya
kın Doğuda Amerikan l\llsyonlan) Forelgn Offlce cilt
ı No. 3.



yasal hayatında. hemen kendini gösterir. Emperyalist okul
lar yalnız Rum, Ermeni, Yahu1i burjuvazisini değil. yeni 
ulusal Türk Devleti'nin kaderini eline geçirmek isteyecek 
olan Türk •milli• burjuvazisini de eğitecektir. Birinci !)ün
ya Savaşı'ndan önce, istnnbul'daki Fran�ız okullarında 
okuyan bin kadar Müslüman - öğrenci de vardır (523) ve 
büyük Galatasaray Sultani'si (bugünkü Galatasaray Lise
si) Fransız eğitim sistemine göre çalışmaktadır. Cumhu
riyetin yeni yönetici sınıfı sanayicisi, okumuş bürokratı ve 
özellikle aydını, öğrenimini emperyalizmin simsarlanna ay
rılmış okullarda yapacaktır. 

ili - Ekonomik Ağ 

Bütün bu ağlnr bir bakıma Osmanlı lmparatorluğu'nda 
emperyalist egemenliğin altyapılannı teşkil ederler. Batı· 
nın ticari, ekonomik ve siya�a.ı yayılması işte bunlann 
üzerine oturur. 

Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı İmparatoı lu
ğu'ndaki yabancı yatınmların dağılımı şöyledir: 

Yatırım Yıllık �afi GellT 

(Os. Lirası) (Os. J,lr:-ısı) 

Dcmlryollar 
(km teminatı hariç) 53.310.000 1.040.000 

km. Teminatı 420.000 

Elektrik, tramvay, su vs. 5.700 000 170.000 

Liman ve rıhtım 4.710.0C0 160.000 

Sanayi (Reji dahil) 6.500.000 560.000 

Ticaret 2.660.000 

Madenler 3.580.000 230.000 

Banka ve Sigorta 8.200.000 890.000 (524) 

DUyun-u Umumiye 
(Devletin Genel Dış Borçları> 149.480.000 13.000.000 (525) 

TOPLAM 23U40.000 16.370.600 

(523) PERNOT, M. «Comlte de defense.:.t
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Gelirleri gösteren rakama 1913 - 1914 mali yılır.ılaki 
ticaret açığı olan 8.190 Osmanlı lirasını (5213) da eklersek: 

16370.000 
8.190.000 

24.560.000 OsmAnlı lirnsı veya 540.760 bin Fnınsı7. 
frangına eşit bir tutar bUlunız; bu da her yıl Türkiye'dcn 
yabancı ülk()lerc akan meblfığ d()mnktir. Aynca rnkamlnr 
da. takribidir; çünkü yatırılan sermaye her zaman g�rçek 
bir rakamı ifade etnı<'z. Özellikle Düyun-u Umumiye için 
durum böyledir. Ru kalemde görülen ı 19.480 bin Osınnnlı 
lirası alacaklıların cebinden çıkan gerçek meblfığı değil. 
borcun itibari dcge,ini ifade ')der. Aynca özel şirketler gi
bi Düyun-u Umumiyı=•ye de alt hisse sen,,.fleri ve tah·.rille

rln bir kısmımı Osmanlı yurtta·11arı sahiptir. Ama gene de 
yukardakl rakamlar durum hakkınd:ı grrçf•ğe lıAyli > akın 
bir fikir vermektedir 

Bu rakamlar. kapitalist ülkderin, yatırılan sermayeye 
oranla olduğu kadar mutlak değer olarak da karlarının en 
büyük kısmını Osmanlı Hükiimeti'ne verilen·borçlarchn çı
kardığını gösterir. Bu da Kırım savaşının ertesinden itiba· 
ren ortaya çıkan eğilimi dottrular. İkinci kAr kaynağı tlca· 
rettir ve Osmanlı İmparntorluğu pazarını ele geçirmenin 
emperyalizmin bellibaşlı hedeflerinden biri olduğu açıktır. 

(520 1911 · 1912 yıllarıyla ilgili rakamlar için bkz. ELDEM, V. 
•Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkın
da Bir Tf'tklk> Ankara 1970.

ı525) 1914 Ağustos ayındaki durum için bkz. POULGY, G. 

�1,('s emprıınts de J'Etat Ottomıtn• <Osmanlı DM·l�t 
Borçları) P:ırls 1!'1!5. 

(526) İstatlstlkl,,r<le brllrtllen rakamlar 20.400.000 Osmanlı li
rasıdır. EldC'm, gerçek fiyatlarla gllmrtlkte bC'yan edi
len dllşllk fiyatlar arasında farkla ilgili dllzeltmelerl
yapmıştır.
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A - Ticaret 

Osmanlı Devleti ticaretinin dünya ticareti içindeki pa· 
yı, imparatorluğun son yıllannda şöyle bir evrim göste· 
rir (527) : 

Resmi istatistiklere göre 

fmı,aratorhıtun dış ticareti Dftnya imparatorlu-
<lthalU + ihracat) ticareti tıın dfhıyrı 

1'fllyon tlt-:ıretlntlr 
Milyon dolar Dolar hlıı!lf!51 

-: 

]880 115.9 15.803 �iı0.'14 

1890 157.3 JG.911 ''.ı C.92 

1900 170.5 19.728 11110.8G 

1910 284.5 :H.536 "iı 091 

1!)11 307.8 33.3G0 11b 0.92

1913 270.1 38.395 111,0.'73 

Eğer ticaret hacmindeki düşmenin, Osmanlı lmpara
torluğu'nun Avrup.a'daki topraklannı kaybetmesi yüzünden 
meydana geldiği son kalemi saymazsak, Osmanlı ·oevleti 
ticareti dünya ticareti içindeki payı itibariyle hafif bir art· 
ma gösterir ama dünyadaki ticari işlemlerin bütününe 
oranla hep çok zayıf kalır. 

a -ithalat 

Osmanlı fmparatorluğu'nda 
belirir (528) : 

1905-06 1909-10 

Milyon 1'lllyon 
Krı. .. Kıt- ' 

Gıda 1004 32.1 1282 3'1.1 

Giyim 1J23 35.9 1J02 31.7 

Yakacak 130 4.1 120 3'.5 

Sair 5'73 18.2 855 18.7 

Yatırım 307 9.7 315 9.0 

Toı,latn 313'7 100.0 3414 100.0 

----

ithalAtın evrimi şöylece 

1911-12 

Milyon 
Krı 

1413 

1432 

181 

908 

472 

1913-14 

Milyon 
.. Krı. 

---- . - ·--· 

33.8 1-152 

31.7 1302 

4.0 209 

20.2 819 

10.5 402 
-· ·--· - --·--

45" 100.0 4184 

··•

34.7 

31.1 

5.0 

19.6 

9.IJ

100.0 

(527) BIDBM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... •.
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Ülkenin taıımsal niteliğine i'ağmen toptan ithalatın 
üçte birini besin maddeleri teşkil etmektedir. 1911 yılında 
sadece tahıl ithalatı toplam ith'.llntın 'dörtte birine varmak· 
tadır (529). Mahalli tekstil sanayinin yıkımı, ithalfıtt.a gi
yim malları içindeki büyük payını açıklar. Bunlann yRnısı• 
ra Orta Doğu'daki petrol yataklarının en büyük kısmına 
sahip olan ülke, yakacağını sağlamak konusunda dış iilkelC'· 
re bağımlıdır. İthalat hacmi bütünüyle ele alındığınd1. �. 
manlı İmparatorluğu'nun ekonomik bağımlılığının k��ınıl
mıiz kıldığı tüketim maddelerine yönelik bir ithalat söz ko
nusudur .. 1911 yılında yapılan itahlatın % 00'ının iş]C'İı nıış 
madde olmasına karşılık sadece % 7'si hamrtıaddedir (530). 

b -ihracat 

İhracat konusuna gelince, sanayide kullanılan on lı •ı 
dar tanm ürünü toplam ihracatın % eo·ını meydana gPtir· 
mektedir. Bu tarım ürünleri büyük devletlerin doğrudan 
doğruya denetimi kadar, dünya pazarında çok kere üre 
tici ülkelerin aleyhine olarak meyd,ına gell'n dalgalanma
lara da tabidir. 

Osmanlı lmparatorluğu'nun başlıca ürünü olan tütün, 
Düy\.ın·u Umumiye İdar.esi'ntn bir eseri olan Müştm·ek·ül· 
Menfaa. lnhisar-ı Duhan·ı Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin ya
ni Tütün Rejisi'nin elinde oyuncak olur. 1886 ili\ 1912 yıl· 
lan arasında. ihraç edilen tütün miktarı 11.900 tondan 
38.500 tona yükselir. Ama aynı yıllar arasında ülke içinde 
tütün satış fiyatlarındaki artış % 20 iken, ihraç fiyatları 
sadece % 6 artar !531 >. Üstelik bu üründen sağlanan ge
lirlerin hemen hepsi Reji'nin elindedir. 

Ülkenin ikinci önemli ürünü olan üzüm, İspanya'nın 
rekabetine ve Fransa'nın himayeci gümrük tedbirlerine 
maruz kalır. 1885 ila. 1890 yıllan arasında İzmir'den ihraç 

(528) ELDEM, V. «Osmırnlı İmparatorlu�unun ... >
(529) ÇAVDAR, T. «Osmanlıların Yarı. .. •
(530) ÇAVDAR. T. «Osmanlıların Yarı ... t 

(531) Yflıı:deler kaynak olarak alınan ELDEM. V. -ıOsmanlı
İmparatorluğunun ... • kitabından çıkarılmıştır.
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edilen üzüm miktarı 33 bin tondan 48.600 tona yükselir 
ama aynı süre içinde bu ürünün kentalinin ihraç fiatı 100 
franktan 45 franka düşer (532>. Aynı dönemde Fransız par
lamentosu Fransız bağcılarının Qika.yeti üzerine, kuru 
üzümden yapılmış şarapların ispirto derecesi % 1o·u im
dar olanlarından litre başına 0.40 frank, · ispirto derecesi 
ıo ila 15:e kadar olanlarından ise 0.60 frank gümrük res
mi alınmasına karar verir (533) Dolayısıyla Osmanlı fm- · 
paratorluğu'nun üzüm ihracatı 1895 · 1896 mali yılında 84

. . 

bin tonla doruk noktasına varmışken, 1911 - 1912 mali yı-
lında 41 bin tona iner (534). 

Üretimi Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi'nin dPne
timinde bulunan ham ipek her yıl artıın miktarlardA. ihraç 
edilir, ama sonunda Japonya'nın rekabetine uğrar. Aynı 

, şekilde dünya ölçüsündeki rekabet yüzünden pamuğun da, 
üretimi art.tığı halde, fiyatı düşer. 

Hubııbata, özellikle de buğdaya gelince, duı-um daha 
karmaşıktır. Osmanlı İmparatorluğu hem buğday ihracat
çısı, hem de buğdny ve un ith�latçısı dunımundndır. Çok 
kere de kendi ihraç ettiği buğdayı tın olarak gene kendi 
ithal eder. Ama 1914 yılına doğru buğday ithalatı aı-tnrlrnn 
ihracatı hızla düşer: 

(1000 ton) 

İthalı\t 
nut<İay 

1881-90 Yıllık ortalaması 52

1891-19')0 � � 31 

1905-08 � • 70

1909-10 t 1:n

1910-11 • � 121

1911-12 ,, • 64

]913-14 , � 98

Un 

40 

79 

105 

141 

209 

175 

195 

İhrac:ıt 
Buğday

78 

3&, 

31 

7 

15 

56 

14 (535) 

Tarım ürünleri bir yana bırakılırsa, Osmanlı İmparıı
torluğu'nun ihraç ettiği hammaddelerin başlıcası madf'n· 

(532) ROUGON, F. «Smyrne. Sltuatlon commcrclale ... •
(533) HOUGON, F. ,Smyrne. Sltuatton commerclale ... ,

(534) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... •
(535) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... •
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terdir. Bunlar ihraç edilen maddeler arasında. değer olarak 
tütün, üzüm, ham ipek, fındık ve pamuktan sonra altıncı 
sırayı tutarlar (536). 1905 ilA 1910 yıllan arasında. maden 
ihracatı Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan bütün üreti
min % 70'i kadardır (537). Krom gibi Osmanlı impara.tor
luğu'nda kullanılmayan ya da çok az kullanılan madenle
rin aşağı yukan tamamı ihraç edilir. Bakır gibi diğer bazı 
madenler ham olarak ihraç edilip tabaka halinde yeniden 
ithal edilir. Madenler üzerinde tasarrufun da aynı şekilde, 
hemen hemen tümüyle yabancılann elinde bulunması, it
halat ve ihracat rejiminde anormallikler yaratır. Meseli\ 
1908 yıl,ında Osmanlı İmparatorluğu'nun kömür ithalatı 203 
bin ton, ihracatı 329 bin tondur; buna karşılık 1911 yılın
da 257 bin ton kömür ihraç ederlrnn, 422 bin ton kömür 
ithal etmiştir (538). 

Nihayet işlenmiş madde olarak Osmnnlı İmpnratorlu
ğu'nun ihraç ettiği tek mal, ihraç maddeleri arasında de
ğer olarak onikinci sırayı alan halıdır. 1885 yılında 13 mil· 
yon kuruş olan hah ihracatı, 1913 · 1914 mali yılında 82 
milyon kuruşa yükselir (539). 

İhraç fiyatlannın genel görünümü, bunların genel bir 
düşme eğilimi içinde olduklannı ortaya koyar. Bu eğilim, 

(kg/kr, olarak) 190'1-08 1908-09 1909-10 1910-ll 1911-12 1913-1-1 ------- --- --· 
·- ·-- ·- -- ----� -

Buğday .68 .68 .66 .53 .72 .69 

Arpa .36 .27 .41 .54 .59 52 
Pamuk 5.02 4.68 4.96 5.98 5.47 5.13 
Afyon 157.0 124.0 139.0 180.0 249.0 116.0 
Yapağı 6.33 5.63 4.57 6.25 6.12 6.24 
İpek 152.0 146.0 122.0 119.0 126.0 125.0 
Kuru üzüm 3.06 2.23 2.78 3.57 4.70 3.25 
TUtUn 9.0 8.6 9.0 9.0 8.J 11.2 

(536> ELDEM, V. •Osmanlı İınparatorıuıunun ... , 
(537) SOLAKIAN (Solakyan) ,Lcs rlchesses naturelles et cco

nomlques de J'Asle Mlneure, (Kütflk Asya'nın Dotal
ve Ekonomik ZenR"lnllkJt-rt> İstanbul 1923.

(538) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... ,
(539) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... ,
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tanm ürünleri ihraç fiyatlarında daha da çok belirginle· 
şlr (540). 

Bunun yanısıra, bu maddelerin üretim fiyattan gittik
çe artar ve sonunda, tütün dışında, ihraç flyat1annı ge
çer (541>. 

(kg/krş. olarak) 1897-98 (6) 1907-08 1913-U 1914-15 
. .. _ _._ ___ 

Buğday .66 .69 .68 .79 

Arpa .46 .52 .M .64 
Pamuk 3.2 5.01 5.1 5.5 
Afyon 116.03 140.0 1.55.0 
Yapa�ı 4.1 6.20 6.0 6.3 
TUtlln 5.25 5.59 6.0 6.03 

İhraç edilen tanm ürünlerinin fiyatlanndaki bu düş
meye karşılık, aynı ürünlerin ithal flyatlannda bir artış ve
ya en azından ihraç fiyatlarının üstünde bir fiyat teşekkü
lü belirir (542) 

1907-08 1908-09 1909-10 1910-11 1911-1! 1913-14 
----

Buğday kg/krş. 1.01 1.12 .98 .81 .81 .86 

Un > 1.16 1.33 1.27 1.06 1.0Ğ 1.3� 
Arpa > .61 .79 .90 .51 .6?. .67 
Pirinç > 1.47 1.68 1.25 1.11 1.16 1.33 
Kahve • 4.77 4.52 4.82 5.47 7.50 6.83 

C - Ticaret Dengesi : 

Ticari lllşkllerin bu yapısının sonucu Birinci Dünya 
Savaşı'na. doğru yaklaştıkça, gitgide ağırlaşan müzmin bir 
ticaret açığı olmuştur (543). 

(540) EWEM, V. cOsmanh İmparatorluğunun . .. ,
(541) ELDEM, V .  cOsmanlı İmparatorluğunun ... ,
(542) EWEM, V. c.Osmanh İmparatorluğunun . .. >
(54�) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... ,
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(Milyon krş. olarak Tlltfln 

hız, vs. 

ithalllt ihrı,.cat ihracatı Açık 
----· - ------

1878-79 2001 839 llGl 

1879-80 .1942 370 lOG6 

1880-81 1785 850 935 

1881-82 1919 112!) 8!9 

1882-83 20!9 1096 923 

1883-84 1976 1239 737 

1884-85 2004 1280 71 713 

1885-86 2000 1208 95 698 

1886-87 2070 1271 96 7M 

1887-88 2011 1129 85 797 

1888-89 l!HO 1355 66 525 

1889-90 2104 1517 84 503 

1890-91 2291 1284 88 920 

1891-92 2455 1536 83 836 

1892-93 2447 1557 101 71l!J 

1893-94 2411 1326 115 970 

1894-95 2408 1375 101 931 

1895-96 2058 1554 91 413 

1896-97 2136 1543 116 477 

1897-98 2343 1474 127 742 

1898-99 2062 1343 199 1121 

1899-1900 2450 1559 155 736 

1900-01 2384 1491 149 745 

1901-02 2457 1539 158 760 

1902-03 2303 1556 171 576 

1903-04 2439 1754 178 507 

1904-05 2790 1701 242 847 

1905-06 3137 1967 155 1014 

1906-07 3229 1950 2H 1065 

1907-08 3476 1921 222 1333 

1908-09 3143 1844 23!i 1!)64 

1909-10 3474 1843 294 1336 

1910-11 4256 2208 230 1818 

1911-12 4506 2491 319 1696 

1912-13 4355 2392 270 1693 

1913-14 4184 2160 265 1759 
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Bu tabloya göre, Tütün Rejis!'nin ve Osmanlı Düyun-u 
Umumiye !daresi'nin yaptığı ve dış ticaret dengesini ilgi
lcndinncycn ihraca.tı SA.ymıızsak, Birinci Dünyı:ı Savaşı'n
dan önceki son yıllarda Osmanlı lmparatorluğu'nun yap
tığı ihracat, ithalatının yansını zor geçmektedir. Ama öy
le görülüyor ki, dış ticaret açığı gerçekte o kadar büyük 
dnğildir. ihraç fiyatları istatistiklere çok daha düşük oln· 
rak geçerken, ithalat fiyatları navlun ve sigorta mnsraf
larıyla ağırlaşmaktadır. Vedat Eldem bu husustan gözö
nünde tut.arak yaptığı düzeltmelerden sonra, Osmanlı lm
paratorluğu'nun gerçek dış ticaret açığını 1907 - t!l08 n\ıili 
yılında 607 milyon kuruş, 1909 - 1910 mali yılında 664 mil
yon kuruş, 1913 - 1914 mali yılında ise 819 milyon kuruş 
olarak hesaplanmıştır (5441. Böyle de olsa, ithalat hacim ve 
fiyatlarındaki artmayla, ihracat hacim ve fiyatlarındaki 
düşme eğilimi sürer ve dış ticaret açığının başlangıçta 
ağır ağır, 1905 yılından sonra ise ani bir hızlı arttığı görü
lür. 1914 yılına doğru bu açık iki katına çıkar. Bu açık asıl 
ithalattaki çok _büyük artmayla meydana gelir. 

d - Miişteri Çevresinin Evrimi 

İthalattaki bu evrim beraberinde Osmanlı İmparator
luğu'na ihracat yapan ülkelerin sırasında da bir değişme 
meydana getirir (545) 

1884-85 1897-98 1907-08 19tl-12 1913-U 
-----·--·------- ---- --- ---··---- - -

İngiltere 45.5 42.1 ·33.4 22.1 rn-.4 

Avust. Mac. 20.8 19.6 19.9 15.2 14.7 

Fransa 12.9 10.3 9.1 8.2 8.6 

Almanya .3 1.4 4.9 11.!i 11.2 

İtalya 3.0 4.2 8.0 5.5 8.7 

Rusya 6.6 7.1 6.1 6.7 8.4 

A.B.D. 1.5 .2 .3 2.7 2 6

Sair 9.4 15.1 11!.3 27.6 26.4 

100.0 ioo.o 100.0 100.0, 100.0 

(544) ELDEM. V. tOsmanlı İmparatorlu�unun ... ,
(545) ELDEM, V. •Osmanlı İmparatorluğunun ... >
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Bu dönemdeki başlıca değişme Osmanlı lmparatorlu
ğu'na mal satan geleneksel ülkelerden yapılan ithalı\ttaki 
gerilemeye karşılık, Almanye.'�ın Türklye'ye ihracatındaki 
artmadır. Almanya'nın Osmanlı fmparatorluğu'na yaptığı 
gerçek ihracatı çıkarabilmek için, bu ülkeyle Avusturya
Macaristan İmparatorluğu'nun tabloda ayn ayn gösterilen 
rakamlarını toplarsak, elde ettiğimiz tutarın 1907 yılından 
sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığı toplam ithalatın 
dörtte birine vardığını görürüz. Bir diğer dörtte biri de 
«sair ülkeler• sütunu teşkil etmektedir. Bu da ilk bakışta, 
ticari ilişkilerde bir çeşitlenmey-i ifade ediyor gibi gözükse 
de, aslında. bu sütunda. söz konusu olan ülkeler, bağım· 
sızlığını kazanmış eski Osmı:ı.nh imparatorluğu toprakla.
ndır. 

Osmanlı İmparatorluğu mallannın müşteri çevresinde 
de buna paralel bir evrimleşme ba.şgösterir (546) 

1884-85 1897-98 1907-08 1911-12 1913�14 
----· ----- ··-· ---·--- --

İngiltere 34.6 40.2 29.7 24.0 21.6 

Fransa 36.1 29.4 19.1 18.9 19.9 
Avust. Mac 9.8 9.3 12.0 13.9 10.4 
Almanya .o 3.1 7.1 6.1 57 
İtalya 3.1 3.3 4.0 2.2 4.3 
Rusya 3.2 2.9 3.1 3.8 3.9 
A.BD. .6 2.2 3.8 6.1 6.4 
Sair 12.6 9.6 21.2 25.0 27.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Osmanlı İmparatorluğu'ndan mal satın alan ülkelerin 
evrimi de aynı eğilimi doğrular. Şu farkla ki, Osmanlı im
pa.ratorluğu'nun Cermen ülkeleriyle ticari ilişkilerinde dış 
ticaret dengesi, Türkiye'nin geleneksel müşteri çevresini 
oluşturan Fransa ve İngiltere'yle olduğundan daha çok 
açık verir. Bu da. Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na 
el koyuşunu belirgin kılmakta yardımcı olacaktır. 

Osmanlı ticaretini bağımlı kılan son bir unsur da, im
paratorluk limanlanndaki deniz ticareti hareketidir. Sınır: 

(546) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... •
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Iı bir dönemi gösteren aşağıdaki tablo, toplam O!l111A.nlı 
deniz ticaretinde yabancı taşıtlann tonallto olarak yüzde 
sayısı hakkında bir fikir vermeye yet"3rlidir (547) : 

189'7 1898 1899 1900 

% % % oı, 
----·--

İngiltere 33.4 3U 28.2 24 B 

Osm. İmp, 174 14 O 16.6 19.3 

Avus. - Mac. İmp 13.4 15.7 16.7· 16.7 

Yunanistan 9.8 4.3 9.3 10.5 

Rusya 6.8 8.1 7.5 8.5 

Fransa 7.4 8.7 8.2 8.1 

İtalya 4.6 6.0 5.6 60 

Almanya 1.69 1.58 . 1.83 2 18 

B - Yatırımlar 

Birincil (madenler), ikincil fima!At sanayi, şehir dona
tımı ve demiryollan dışında ulaşım) ve üçüncül ChizmetlerJ 
kesimlerdeki (sektörlerdeki) yatınmlar 20 milyon Osmanlı 
lirasından biraz daha fazladır (5481. Ama burada da top
lam sermaye sözkonusudur. Oysa 1914 yılındn esham ve 
tahviIAtA. yatınlan sermaye, bu meblağın yansından biraz 
fazlasına ulaşmaktadır. Aşağıdaki tablo, yerli şirketlerle 
karşılaştırılarak yabancı şirketlerin kuruluş evrimini vo 
bunlar içinde en önemlilerin yatırılmış sermaye tutarlannı 
göstermektedir (549) : 

Ulusal şirketlerin sayılarının çokluğuna ve 1909 yılın
da Jön Türklerin iktidara gelmesinden sonrn. hu sayının 
iyice artmasına rağmen, yatınlan toplam sermaye içinde
ki payları tcpu topu % 11 kadardır. Yabancı şirketlere ge
lince, hiç değilse içlerinden en önemlileri şPhir donatımı
na, beslenme sanayiine ve maden lstihracına yönelirler: 
----·-··--

(547) :.:, 1kı\-,'- ITZ, V. cLes Flnances ... ,
(548) . Okz. s. 327. ·

(5-19) ELDEM. V. cOıımanlı İmparatorluğunun ... •
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Milli .,,,ma,e 'l"nbancı se-rmaye Ba,ıırn Kurult!-,lar ve 
ile lmrulnnl•r ile lrnrnlanlır �rm��elerl 

�A)'I Mil)', l<r�. SIJ"I Mll.v. lrrş. (Mil�·. bı. l 

1881 'rlr 4 7.0 3 33 7 !,mir Ha,·•�•ıı Şirkrli \11 Ol 

JM2 - - J 880 lst.ınbul Su Şirketi 
JS8I - - 1 242.0 Ttitün Rejisi 
1886 7 5.1 1 s.o

IR!l7 - ] 233 Rr)·rııt Ha,·rir.:ın Şirkdi 
1888 - - 1 12 l 
1889 -- - - -44.0 Rr,iirıin �rrm:-ıycı- tenkisi 
1890 ·- - ı 15 8 Üsküdnr -Kadıköy Su Şirketi 
1891 - - 3 75.7 (füküdar Kadıköy Hnvagaıı (31.i) 

(Tömbeki Şirkrti (220) 
(Sı:-1,\nik Su Şirkrti (2!!0) 

1892 - - 1 418 Ralya Karaaydın Maden Şirketi 
1893 - - 1 ıu Kesrnôrrr 1\1:rdrn Şirketi 
18!4 - - - -
18�.; - - 1 55.7 (lımir Sıı Şirketi (16,;;I 

(1st Su. Ş ııin tahvil ihr. :m.2 
1896 

- - t 77.0 (Errl!li Madrn Şirkrll (39 2' 
(Tömhrki Ş. sermaye le1.yidi 

11197 - -
- -il.O (Tümbeki Ş tnhvillrrinin le· 

(dnvüMrn kaldırılması 
IR9R -- - - �l.9 Ra1ya Knraayrlın srrmaye te,yidi 
1899 1 3.0 1 . 5.5 
1!100 -- - 1 11.0 Karasu ıladen Şirketi 

2 2.5 ( t 44 
1!101 - - ( ı -14.5 vsk. · K�dıköy Ga, Ş. 9. lrnkisi 
1902 l 9 - -

1903 2 il 6 l 22 

1904 l .8 l 35 (l11nir . Selı\nik Elek. (21.0) 

1905 3 H 3 37.4 (Romonli Bira Şirketi ( 8.8) 
)'11)6 2 1.0 3 27.5 1st. Su Ş. tah,·il ihrRcı (19.8• 
l!l()i 3 2.9 ı 57 2 Şark Halı Şirketi (37',5), Bt-ynıt 

Gar Ş. Sermaye tezyidi 1.8 
l!IOP. 2 76 2 51 J rlst. Su tah\'il ihracı 8.8, Nek-

l,ır !lira Ş 6.6; Bcyrut Gaz Ş. 
sermaye te1.yidi 3.5 

190!! 4 24.6 2 473 ıfisküdar . Kadıköy Gaz St>rm. 
- 7.8 teryidi (11.�) 

(Ü. Kadıköy Su serm. tenkisi 
19m 8 20.3 4 78.l Beytul Su Şirketi (35 21 

<lstanbul Elektrik Şirketi (55 O) 

(Muhtelir şirketlrrin sermaye 
t.rzyidi dahildir. 

1911 3 11.9 3 54 4 htinye tamir dokları (26.4) 

1912 4 4.3 2 40 7 
1913 8 176 l 1.2 
ıqu 3 4.2 - -

TOl'LAM 5? 130.6 « 106?.4 
' 
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a - Madenler

Yabancı sermayenin madencilikteki dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir (550).

1914 Yılında Maden Sektöriinde 
Yabancı Sermaye Yatırımlan 

Kuruluş Madenin 
tarihi nevi 

Esham Yatırını 
te,·hil ,·r milyon 
sermay('�I kıırıı7 

Fransız Sermayesi 
Balya-Karaaydın Ş. 1892 ·Simli-kurşun 20.0 ,f9.2 

Kesı-ndcre madenleri 1893 Manganez vs. l!l.8 25 O 
Ereğli Maden Ş_ Maden kömilrl\ 138 6 1sı;rı 

Senlçer Madeni 
<Yanya) 1891 Zift 3.5 5.0 

Karasu Madeni 1900 Kurşun, çinko 22 n 25.0 
212.'l 290.2 

İngiliz Sermayesi 
Boraks Ş_ 1887 Borasit 27.5 39.5 

Paterson ve 
Ortakları 1885 Krom !O.O

. t9.5

Alman Snmııyesf 
Sarıca Ocakları (1990) 1913 Maden kömilrti 10.0 13.5 

Krupp, �ochllng vs. 1911 Krom 7.5 
21.0 

İtalyan ve Yunan Ser. 
Kozlu Kömtir M. 1913 Maden kömUrfl 3.0 6.0 

Rus Sermayesi 
Maadln Osmanlı A.Ş. 1910 Maden kömUrfl 6.0 4.0 

259.4 370.7 

Ondokuzuncu yüzyıl sonlannda, önce Fransız mevzu
atı örnek alınarak hazırlanmış, ardından yabancılann ver
diği talimata. göre değiştirilmiş olan maden tüzükleri (nl-

. -

(550) EWEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun ... >
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zamnameleri) çıkartıldıktan sonra, ilk şekliyle devlete· ait 
olan madenler yabancı şirketlere devrolundu. Bu iki du
nım arasındaki geçici dönemde, sözü edilen madenlerden 
çoğunun denetimi Galata bankerlerinin omuz verdiği Rum 
ve Ermeni mültezimlere bırakılmıştı. Osmanlı mA.li borsa.
sına yabancıların el koyuşu madenlerin de el değiştirme· 
sine katkıda. . bulunur. Fransız sermayeli «Ereğli Şirlcet-1 
Osmaniyesi• kurulmadan önce bu havzadaki 124 kömür 
ocağından 79 tanesi gayrimüslim Osmanlı uynıklannın 
elindeydi. 

Elimizde bulunan kaynaklardan edindiğimiz bilgiler bu 
kuruluşların emperyalist niteliği hakkında iyi bir kanıttır. 
Bunlan şöylece özetleyebiliriz : 

• işletme izinleri elde edebilmek için, yatınmda kul·
]anılan sermayelerin kaynağı olan· devletlerin büyükolçilik· 
lerı aracılığıyla sürdürdükleri siyasal ve mali baskılar. 

• En kısa sürede mümkün olan en büyük kan elde
etmek için maden çıkarırken rezervlerin geri kalan kısım· 
larını heba eden aceleci ve yüzeysel üretim ve piyasa fi. 
yatlarına egemen olabilmek için bile bile üretimi düşüren 
işletmecilik anlayışı. 

• lşçllere verilen ücretler ve onlara reva görülen kö
tü muameleler. 

b - Ulaşım

Ulaşım alanındaki yatırımlar iki ayn hedefe cevap ver· 
diklen için özel bir niteliğe sahiptir. Bizzat üretime ve ül· 
kedeki üretici güçlere el koyup onları kendi çıkarları doğ
rultusunda gütmekte zorluk çeken emperyalist mihraklar, 
üretimi daha kolayca. çeki · düzen verilmeye ve sırası ge
lince de nüfuz altına ahnmayA elverişli kılan bir ulaşım 
altyapısı yaratmayı denerler. Urquhart ondokuzuncu yüzyıl 
başında Türkiye'den iki şey ister: tanm üretimi ve iyi vol• 
Jı:,r ... Gerfsı kApitalist ülkelerin işidir (551). Her işte oldu
l 11 stibi bu alanda da, yatırımlan körükleyen ve bu y aLıı · 11\ • 

Jara yol gösteren Osmanlı Hükümetidlr. «Eğer Osmanlı 
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Hükümeti, kamu yaranna teşebbüslere imki\n sağlama 
hususunda gösterdiği ilginin sonucu olan manevi elbirli· 
ği dışında. da., kara ve demiryollan inşaatına harcanan
gerçek masraflan karşılamaya yetecek bir tarife üzerin· 
den vergi toplama hakkının yanısıra, yabancılann Osmanlı 
topraklannda mülkiyet edinmesiyle ilglll kanun hükümle· 
rine göre inşaatının çevresinde bulunup da kurutulncak bü· 
tün bataklıklar üzerinde tasarruf ve işletme hakkı gibi, 
temel inşaatın çevresindeki kıyı şeridinde liman ve rıh· 
tımlar inşa etme ve bu liman rıhtımlardaki gümrük rüsu
matını toplama ve sonuç olarak, iş ıçin gerekli bütün mal· 
zemeyi gümrük resminden bağışık olarak ihaleye sokma 
hakkı gibi; irade-i seniyye ile onaylanan vergi kütük def· 
terine uygun olarak, konuyla ilgili nizamnamelere göre. 
yapılacak kara veya demiryolu güzergfıhında bulunan 
madenleri işletme ve orman nizamnamelerine uymak şar· 
tıyla temel inşaatın bütün ağaç ihtiyacını, devlet orman· 
Ja.nndan ücretsiz olarak sağlama. hakkı gibi bazı kolaylık· 
lan ihsan etseydi, besbelli ki, sözü edilen bu işlerin yapıl· 
masını üstlenecek ciddi ve nüfuz sahibi sermayedarlar or· 
taya çıkardı.• (552) •Ciddi ve nüfuz sahibi sermayedar
Jar-ın nazırın isteklerini gerçekleştirmek için biran önce 
davranıp imtiyaz üstüne imtiyaz koparacakları açıktı. Bu 
imtiyazların en ünlüsü Bağdat Demiryolu imtiyazı oldu. 

1889 ilı\ 1911 yıllan arasında, bütün ülkede topla.nan 
ı\şltr % 63 oramnda bir artış gösterir. Demiryolu hatlarının 
geçtiği bölgelerde ise bu oran % 114'dür (553). Bu da
açıkca, tahslldann trenle ülkeyi daha kolay dolaşabiliyor 
oluşu kadar demiryolu alt yapısının, ekonomiyi dış pazara 
yönelmeye teşvik edişini ve emperyalizmin üretim üzerin· 
de dolaylı ama gerçek bir denetim sağla.yışını da ifade 
eder. 

(551) İ:Jkz. elit I, s. 463.
(552) Nafia Nazırının Kasım 1880 Tarihli Raporu. Zikreden

DUTEMPLE, E. •La Turqute d'Aste, (Anadolu) Parls
1883.

·(553) Bkz. ELDEM, V. �Osmanlı İmparatorluğunun ... •
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Yabancı sermayenin ulaşım yollarıyla ilgili yatırımla: 
rının nisbi önemini açıklayan ikinci gerekçe de, bunlann 
c>konomik ve stratejik değerleri bir yana, ilgi çekici birer 
yatırım alanı olmalarıdır. 

Ulaşım alımına yönelik yabancı sermayenin onda bi· 
rinden azı liman donatımında, geri kalan kısmı ise demir
yollarında ktıllnnılmaktadır (554). Yabancı sermaye kara
yollarına pek iltifat etmemişe henzemcktedir. 

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki liman inşaatrarında ağır 
hasan Fransa sermayesidir. İzmir liman ve rıhtım inşaatı 
birçok değişikliklerden sonra Duissaud kardeşlere bıra
kıldı. Bunlar 7.500.000 Fransız frangı sermayeli bir işletme 
şirketi kurdular. Osmanlı Devİcti Selanik liman · inşaatını 
20 -Temmuz 1896 günlü sözleşmeyle, Fransız millet.vekili 
F.dunrd Partissal'n verdi (55Sl. istanbul'dıt liman ve rıh
tım inşııat imtiyazını alan gene bir Fnınsız şirketi olacak
tır ve M. Lorando'yla Tubini'nin l3ab-ı Ali'den alacaklnrını
koparabilmeleri için Fransız donanması Midilli gümrükle
rini işgal edecektir.

Ama liman. donatımına ayrılan yatırımlar 47.100 Os
mıınh lirasıyla ulaşım alanına yapılan toplam yatırımın % 
8'ine ancak varır. Bu yatırımların geri kalanı ile demiryol 
larına yönelmiştir. 

Demiryolu inşaatına ve işletilmesine yatırılan serma
yenin dağılımı şöyledir (556) 

Fransız Sermayesi 
Belçika, İsviçre, Avusturya 
Alman Sermayesi 
İngiliz Sermayesi 

l\ffl)·on kıırıış 

Sermayrsl 
2369 

110 

2273 
751 

Milli Sermaye 428 
------�--------��"'---J--·---· -- .·-··-· - ·-

TOPLAM milyon kiıruş 5934 

(554) Bkz. Sayfa 327. 
,555) . MORAWITZ, C. «Les Flnances ... •
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Ondokuzuncu yüzyıl sonlarına doğru, bir yandan Al· 
r,nan ve Avusturya, öte yandan da lngiliz ve Fransız mali 
gnıplan arasında verilen mücadele, demiryolu alanında su 
yüzüne çıkar. Almanlar yeni imtiyazlar- sağlayıp' eskilerini 
de ihaleyle yeniden elde etmenin yollarını ararlar. Onı.ın 
için çeşitli şirketleri, bu zıtlık üzerinde temellendirere�. 
gözdPn geçirmek ilgi çekici olur : 

Almanlı:ıra ait olmayan hatlar: 
- Gümülcine üzerinden Selanik"i İstanbul'a bağla

yacak olan hat. Uzunluğu 510 kilometre olan bu dcmiryo
lunun imtiyazı 1892 yılında, Fransa'nın İstanbul büyükelçi
liği bankeri olan Raudouy adlı bir Frı:ınsız'a döksıindokuz 
yıl süreyle verilmiştir. Bu hat için kilometre teminatı fns· 
gari gelir teminatı! 15.500 frank veya 710 Osmanlı lirası
dır. Gelirler bu asgariyi aşarsa, fazln, Osmanlı Dcvleti'yle 
hattın imtiyaz sahibi arasında bölüşülecektir. Gerçe-kte ise 
1894 yılında işletmeye açılan hattın geliri, denizyolu reka
beti yüzünden düşük olmuş; kilometre başı.na 15.500 frank
lık teminatı tamamlayabilmek için devlet imtiyaz sahibine 
her yıl açıktan ödeme yapmak zorunda kalmıştır: 

Vıl İşletme Gelirleri Kilometre Başına Teminat
------·· -- ---- -•-.---

1898 1.485.832 frank 6.428.299 frank 
1899 1.567.777 ,, 6.344 575 �

1900 1.825.633 ,, 6.086.652 �

1901 1.829.647 ,, 6.082.637 ,,

1909 3.155.279 ,, 4.758.851 �

Osmanlı Devleti bu kilometre teminatına karşılık ola· 
rak, toplanması Osmanlı Düyun-u Umumiyesi İdaresi'ne bı
rakılan Seh\nik ve Drama sancaklarının ıişannı göstermiş
tir (557>. 

- · Mudanya · Bursa hattı. 1871 yılında yapımına baş
lanan 41 kilometrelik bu demiryo1unun imtiyazı, 1891 yılın· 

(556) Bkz. ELDEM. v. «Ck .. ıanlı İmparatorluğunun ... >
(5571 DU VELAY, A. «Essal sur l'hlstolre flnanclere ... •
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da Fransız sermayesinin temsilcilerinden birine bırakıldı 
ve hattın inşaatı ertesi yıl tamamlandı. 

- İzmir - Aydın hattı ve eklentileri. İmtiyazı 1856 yı
lında bir İngiliz sermaye grubuna verilen bu hat, 1914 yı
lında 610 kilometreye varmıştı. 

- Yafa - Kudüs hattı. 87 kilometreJik bu hat. kilomet
re teminatıyla bir Fransız şirketine bırakılmıştı. 

- Şartı - Hama. hattı ve eklentileri. 12.500 franklık ki
lometre teminatı ve 99 yıl süreyle bir Fransız şirketine bı· 
rakılmıştır. 1909 yılında. hattan kilometre başına elde edi· 
len ortalama. gelir 6.899.398 franktı ve 2.218.737 franklık 
teminat açığını devlet karşılamllk zonındaydı. 

- Trablusşam - Humus hattı. Bu hattın imtiyazı da
gene bir Fransız şirketine verilmişti. 

- Müslüman halktan toplanan yardımla ve asker ça
lıştınJmak suretiyle yapılan Hicaz demiryolu. 

Almanlara ait olan hatlar: 
- Selfınik · Manastır hattı. Bu demiryolunun imtiyazı

28 Ekim 1890 günü, 14.300 frank kilometre teminatıyla 
Württeriıbergidıe Vereinsbank'ın müdiirü Alfred Kaulla'yp 
ihale olunmuştur. Sözleşmeye göre ):tattı gayrisafi geliri 
15 bin frankı geçince, fazlanın % 2s·ı Osmanlı Hükümeti'ne 
verilecekti. Ama bu işte d�. r,elir nisbeten fazla olduğu 
halde, devlet açıktan yard,mda bulunmak zorunda kala· 
caktır. 

Yıllar 

1900 
1909 

Gelirler 

1.517.490 frank 
2.951.795 , 

Dnlet Yardımı 

1.610.133 frank 
177.989 • 

- Anadolu Demiryollan (Haydarpaşa - Ankara hattı
ve uzantı lan). Bu demiryolu hattının Haydarpaşa · İzmit 
arasındaki 92 kilometrelik ilk kesimini 1871 ila 1873 yılla
rı arasında hükümetin kendi inşa. ettirmiştir. Da.ha. sonra 
ise işletmeyi 1800 yılında ihaleyle L. Seefelder, Hanson 
ve Zafiropulo'dan meydana gelen bir gruba devretmiştir. 
Böylece bu grup yeni hattı 20 yıl süreyle kiralamıştır. 1888
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yılında iki irade-i senfyye Haydarpaşa · İzmit hattının önce 
işletme imtiyazını, sonra da izmit'i Ankara'ya bağlıyacak 
olan 485 kilometrelik yeni demiryolu hattının inşaat imti
ya.zını 99 yıl süreyle Alfred Kaulla'ya bıraktı. Haydarpaşa 
- İzmit arası için 10.300 franklık bir 1:tllometre teminatı sağ
lanmıştı. Ankara'ya kadar yapılacak demiryolu için bu te•
minat kilometre başına 15 bin franga çıkarıldı. Bu şartlar
son derece elverişliydi; çünkü Osmanlı Hükümeti, işlet
menin verimi ne olursa olsun, işletmeye açılan hattın her
kilometresi başına belirtilen teminatı tamamlamayı taah
hüt ediyordu (558).

Alfred Kaulla, Berlin'deki Deutsche Bank'la, Stuttgard' 
• daki Württembergische Verelnsbank'ın vekili olarak işlem
de bulunuyordu. Bu iki mali kurubş birkaç ay sonra, 16
Mart l889'da, Anadolu Şimendifer Osmanlı Anonim Şirke·
ti'ni kurdı.1lar. 1983 tarihli bir irade-i seniyyc, Eskişehir'den
aynlıp Konya'ya varacak olan bir ek hattın imtiyazını
13.892 franklık kilometre teminatıyla bu şirkete bıraktı. Bu
hat 1896 yılında tamamlandı.

1909 yılında Hayda!J)aşa · İzmit hattının gelirleri
5.640.595 franktı; Osmanlı Hükümeti kllometre teminatı
açığını kapatmak üzere buna 2.553.943 frank eklemişti. Ge
ne aynı yıl, Eskişehir · Konya hattının gelirleri 2.072.635
frank, Osmanlı Devleti'nin katkısı da 2.999.748 franktı. Ay
nı şirket 1899 yılında da, Haydarpaşa liman inşaat imti
yazını elde etti. Bu imtiyazı daha sonra Haydarpaşa Li
manı İnşaatı Şirketi adlı bir Alman kuruluşuna devretti.

- 1914 yılında 1037 kilometreye varmış olan Bağdat
demiryolu. Siyasal öneminden dolayı bu demiryolunu da·
ha sonra ayı, bir bölüm olarak gözden geÇireceğiz.

Alman nüfuzu altındaki hatlar: 
- Şark <Doğu · Rumeli) demiryollan. Yani Baron

Hirsch'in çevirdiği dillere destan iş. Daha sonra Baron im
tiyazını Wiener Bankverein ve grubuna clevretmişf.i. Halef
leri de Baron'un kurucu olarak sahip olduğu ikramiyeli tah· 

(558) CHERADEME, A. •La Questlon d'Orlent, la Macedolne,
le ehemln de fer de Bağdat> (Şark Meselesi, Makedon
ya, Bağdat Demlryolu) Parls 1903.
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villeri kendi ellerinden çıkarmak isteıyince, bunlan, hu işe 
Deutsche Bank'ın vekili olarak giren Banquo de Zürich'e 
sattılar. Böylece Avusturya - Alman sermayesi, o güne ka· 
dar Fransa'nın egemen olduğu durumu kendi lehlerine çe
viriyorlardı. 

.8u demiryolu hatları, Osmanlı Hükümcti'ne hadsiz he· 
sapsız m�sraflara mal olmasına rağmen, 1009 yılında, Os
manlı İmparatorluğu sınırlan içinde kalabilmiş oltm 995 
kilometrelik kısmıyla. Bnb-ı Ali'ye sadece 2.589.506 frank· 
!ık bir gelir sağlıyordu .

.:_ Mersin · Adana hattı. Hattın imtiyazını alan Fran· 
sı:ı: - İngiliz kökenli şirketi, daha sonra-Alınanlar satın al· 
mıştı. 

- İzmir · Kasaba (Turgutlu) battı ve uzantısı. 93 ki
lometrelik bu demiryolunun imtiyazı, başlnngıçta bir İngiliz 
şirketine verilmiştir. 1893 yılında Osmanlı Hükümcl.i, mu
kavelede baştan saklı tuttuğu satın alma hakkını kullana
rak daha önce inşaatı tamamlanan hattın imtiyazını bir 
Fransız şirketine devretti; şirket hrıttı Afyonkıırahisar'a ka
dar uzatacaktı. Osmanlı Hükümeti kumpanynya 226 kilo
metrelik eski şebeke üzerinden, götıJrü olarak yılda as· 
gıtri 2.310.000 frankla; yeni hattın beher kilometresi bıı
şına, gayri safi hasıla olarak yıld!\ 19 bin franklık '830 Oc;
manh lirası) bir teminat verdi. «İzmir · K'asaba CTurgutlul 
hattı Afyonkarahisar'a vardığı zaman, Konya'ya kadar in
şa edHmiş olan Anadolu hattı da aynı şekilde, bu şehir
den geçiyordu. Bu durumda yanılacak ilk iş, herhalrle iki 
hattı birleştirmek olmalıydı. Öyleyken, Bab-ı Ali. Almnn 
telkinlerine uymaktaki uysallığınm bir yeni örneğini vere
rek iki hat arasında zorunlu hale gelen birleştirmeyi şid- · 
detle reddeder. O zaman da şu garip görünüm ortaya çı
kar: Afyonkarahisar'a giden Fransız hattı ray döşenme· 
miş, kısacık bir balastla Alman hattından a,yn kalır. Bu 
durumda Konya'dan gelen mallar, tek Alman kumpanyası 
en büyük kan sağlasın diye, büyük bir kavis çizmeye zorla
narak, kuzeye doğru yoluna devam edecektir ... (559) 

---(559) CHERADEME, A. «La Questlon d'Orlent ... , 
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Kısacası, Bağdat demiryolu imtiyazı imzalandıktan 
sonra Deutsche Bank gözünü İzmir - Kasaba Hattı Şirke
ti'ne diker. Arada yapılan bir anlaşma gereğince, f zmir -
Kasaba ffottı Kumpanyası idare meclisine iki Alman katı
lırken Anadolu Demiryolları Şirketi idare meclisine de iki 
Fransız üye girer. Bunlar olurken Deutsche Bank, İzmir -
Kasaba hattı şirketi tahvillerinin bir kısmını satın almıştır. 
Böyle olunca da Bab-ı Ali iki hattın fiilen birleştirilmesine 

· · izin vermiş olur.
Yan sayfadaki l.ablo, Osmanlı İmp:ırat.orhı'ğumın bü

tünü içinde, 1914 yılından önce iT!şa edilen demiryollannın
bir özetini vermektedir.

Osnırınlı iınparntorlıığu'nda demiryollan inşnnt.ı ve iş
letmo alanlar.ına yatırılan sermaye için asıl çekici gelı-n
şey, hiç şüphı-siz kilometre teminatıdır. Her yıl devkt büt
çesine on milyonlarca kuruşa mal olan bu ek borç, dPnıir
yolları şebekelerinin inşaat ve işletmesinde bir dizi saçma
lıklar doğurur. imtiyaz sahibi firma, güzergiıhı uzat.ınak,
dolayısıyla da kilometre teminatını arttırmak amacıyla de·
miryoltı hattına habire gereksiz kavisler çizdirir.

Şebeke inşaatı bir kere sona erince de, onu az veıim·
le çalıştırmak imtiyaz sıthibinin işine gelir. Geliş gidişin
sıfıra indiği bir hattın işletme masrafları da asgariye dü·
şer. Bu da devletin sırtına binen kilometre teminntının aza
miye çı-kması ·demektir. İmtiyaz sahibi şirket için en karlı
durum budur. Çünkü kilometre teminatı olarak belli bir
gayri safi hasılıı snğlayınca, artık kilometre başına bu te-

. minatıı eşit veya onu aşan bir gayri safi geliri gerçekleş

. tirmek imkıinsız olur. Zaten Hl14 yıhndan hemen önce, te

. minat almayıp da tersine devlete bir kısım gelir sağlayan
sadece Şıuk rlcmiryollandır.

Dev!Pt kasasından kilometre teminatı olarak ödenen
meblfığların yıllata göre dağılımı şöyledir (5601 : 

(560) . MOHAWITZ, C. d..('s Flnatıces ... ı drkl vr ELDEM, V.
,Osmanlı İmparatorlutı:unun .. t 
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1914 YILINA KADAR 

OSMANLI DEMIRYOLURI 

Kösle�·�rnavoda (Bofaıköy) 
Kusçuk•Varna 

Şark d•miryollan : 
lstaııbul • Edirne 
Şarki Rumtli 
S.l&nik • M!troviç,e 
E�lr� -�•taç 
Bosna kısmı 
Babaeski . Kırkkllise 

Üsküp • Sırp hududu Ylf, 
S.,l&nik • Manastır 
Ded••l•ç · S.linlk 

A,·dıa R•tlan : 
lımir • Aydın 
Aydın Dinar Elric!ir 
Tin, Üdcmlı • Çivril • .ı. 

lıınir • Kasaba •·• temdidi 
l,mir • Kasaba (TurıutJu) 
Kasaba · Alıvhlr 
Manisa • Soma 
Alavhlr . Afyon 
Somı • Bandırma 
lzmir Bornova 

Jlludanıa Burs■ 
'.'-.-Je-nin Adına 

Anaılela Katları 
lfay�ırpaıa • lımit 
1,mit • 'nhra 
Ariliyc · Adapaıan 
r:ski�c:-h!r • Konya 

-
Daldal Ram 

Konya t·Jukı�la . Karıp. 
Durak • Mamure 
Toı,rakk.ale hk,ndcrun 
lslahi)'e Rrıulayn 
Bıldat Samarra 

Svri�• Hatları 
Be)Tut • Şam Müttyrib 
Rı)'ak · Halep 
Trabtussırm Humus 

Yıi3 Kudüs 

llicaı Dtmir�olu 
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Ödenen Teminatlar 
Yıl (Osmanh Lirası) 

1889-90 7.981 

1890-91 33.190 

1891-92 69.231 

1892-93 133.012 

1893-94 222.390 

1894-95 297.870 

1895-96 487.992 

1896-97 650.563 
1897-98 348.926 

1898-99 758.609 

1899-1900 900.081 

1900-01 859.000 

1901-02 729.000 

1902-03 710.000 

1903-04 920.000 

1904-05 786.000 

1905-06 691.000 

1906-07 691.000 

1907-08 699.000 

1908-09 825.000 

1909-10 850.000 

1910-11 529.000 

1911-12 420.000 
-----------------

TOPLAM 1.261.900 Mll•on. Os. LI. 

C - Düyun-u Umumiye 

Osmanlı lmparatorluğu'ndakt yabancı yatınmlann en 
önemlisi, Düyun-u Umumiye adıyla bilinen, devlet dış genel 
borçlarıdır (561). Öyle ki, ötekiler bunun yanında Meta 
devede kulak kalır. Emperyalist egemenlik işte bu borçlar 
yoluyla ve Bank·ı Osmani·i Şahane (Osmanlı Bankası> ile 
Düyun-u Umumiye-i Osmaniye-i Meclisi İdaresl"ni (Os
manlı Düyun-u Umumiyesi İdaresi) kullanarak ülkeye yer
leşti. 

(561) Bkz. Sayfa 327 deki tablo.
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Düyun-u Umumiye'nin 1881 yılından sonraki 1914 yılı
na varan evrimini, 1881 yılından önceki dış olaylar çiz
miştir. Osmanlı Devlet hazinesinin, eskilerini ödemek için 
ha.bire yeniden yapmak zorunda olduğu yeni istikrazlarla 
beslenen mali bağımlılığı; resmen, Paris'te ve Londra'da 
bulunan iki idare meclisi eliyle yönetilen Bank-ı Osmnni-i 
Şahane'nin, Devlet-i Aliyye Bankası ve Osmnnlı İmpara
torluğu'nun genel veznedan sıfatıyla para borsası Ü7.erin
de kurduğu denetim ve· nihayet Osmanlı fmpnratorluğu' 
nun dış alacaklılan yararına, peşpeşe Osmanlı Düyun-u 
Umumiye-l İdaresfnin eline geçen devlet gelirlE-ri. .. Bütün 
bu unsurlar birbir ortaya çıkar. İşte bütün bunlar 1R54 -
1881 döneminin sonuçlandır. Bunlar Osmanlı İmparntorlu
ğu'nun son on yıllannda filizlenmiş, meyvelerini 1914 yı
lına kadar uzanan bu dönemde vermişlerdir. 

Osmanlı dış borçlarını üç kategoride toplayabiliriz : 

A - 1881 Tarihli Muharrem Karama.mesi'nde Yer Al
mayan Bor_çlar : 

1 - İngiltere ve Fransa hükümetlerinln kefaletinde 
bulunan ve kısmen Mısır vergi3iyle ödenmiş olup kısmen 
de, daha sonra ·göreceğimiz gibi, -Kıbrıs adası geliriyle öde
necek olan % 4 faizli, 5.500 bin Osmanlı liralık 1855 istik
razı. 

2 - Mısır vergisiyle teminat altına alınan 1854 ve , 
1871 istlkrazlan. Mart 1891 tarihinde Osmanlı Hükümeti'y
le Rothschild müessesesi ve Bank-ı Osmani-i Şahane ara
sında yapılan sözleşme, daha sonra göreceğimiz gibi bu 
kuruluşlara 1877 istikrazını CMuhafazaı hukuku Osmaniye 
istikrazı) tahvil etme iznini verdiği gibi, Mısır vergisiyle te
minat altına alınmış diğer istikrazların tahvilinde de on
lara öncelik hakkı tanır. Bu imtiyaz sözleşmesine taraf 
olan kuruluşlar bu hakkı kullanarak 1894 yılı Mayıs ayın-

. da, 1854 ve 1871 yılı istikrazl:ırırtın tahvil işlemini yapar, 
Jar. 1894 yılında. her "iki istikraza. ait henüz ifa edilmemiş 
olan % 5 faizli 1.724.525 Osmanlı liralık ve % 4.25 faizli 
5.916.570 Osmanlı Jiralık resülmalJar, resülmah 9.033.574 
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Osmanlı lirası, faizi % 3.5 ·>lan yeni bir istikraza tahviJ 
olunur (562!.

3 - 1875 yılında Osmanlı Devlet borçlannın tediy_e· 
sinin askıya alınmasından sonra, 1877 yılında, IR51 ve 1871 
istikrazlnnnın tediyesinin yeniden başlaması için Osmanlı 
Hükümcti'nin bir murahhasıyla İngiliz hamiJlcı•i arasında 
Londra'da bir sözleşme yapılmıştı. Anılan istikrazlann faiz 
ve itfa bedellerinde, bu sözleşme gen�ğince yapılan indi
rimlerle bunlara teminat olarak gösterilen Mısır vergisin
den 280.622 f ngiliz liralık bir meblağın serbest kalm4sı 
sağlanmıştı. Osmanlı Hükümeti bu meblağı teminat olarak 
gösterip 1877 yılı «Muhafaza! Hukuku Osmaniye istikrazı� 
yapmıştı. Bab-ı Ali 2 Mart 1891 günlü irade-i seniyyeye 
göre, bu istikrazın tahvili için Osmanlı Bankası ve Roth· 
schilcJ müessesesiyle 5 Mart 1891 tarihinde bir mukavele 
imzaladı. 1877 istikrazının ifa edilmemiş resulmalinin 4.714
_bin Osmanlı lirası itibari değer üzerinden işlem gördüğü 
istikrazın safi bedeli 6.948 bin Osmanlı lirasıdır (563). Söz· 
!eşmeye taraf olan müesseseler bu tutar karşılığı çıka
nlan tahviJlerin tümü % 90 ihraç fiyatıyla satın aldı-
lar fMııl.

4 I -- 1882 yılındaki anlaşmaya göre Rusya'ya öden
mesi gereken savaş tazminatı (565). Rusya 1898 yılınd9., 
550 bin Osmantı· lirası savaş tutsaklannın bakımına ait ol
mak üzere, tazminattan geri kalan 1 milyon Osmanlı lira
sını ister. Bab-ı Ali, Rusya'nın İstanbul büyükelçisinin ıs· 
ran üzerine, Düyun-u Umumiye-i Osmaniye-i Meclisi İda· 
resi'nden teminat istedi. D0yun-u· Umumiye İdaresi bu el
birliği talebini reddetti. Osmanlı Hükümetı o zaman Os· 
manh Bankası'na başvurdu. Banka 27 Ağustos 1898 günü 
yapılan mukaveleyle, tazminat bakiyesi tutarını yıllık tak
sitler halinde, altı yılda ödemeyi üstlendi. Rus hükümeti, 
bu tazminata teminat olarak gösterilen ağnam vergisinin, 

(562) BILJOTTI, A. «La Banque Imperlale ... "
(563) DELAYGUE, L. «Essalr sur les flnances ... •
(564) BILIOTTI, A. «La Banque Imp�rlale ... >
(565) Bkı. Sayfa 286. 
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gelecekte doğrudan doğruya. Bank-ı Osmanl-1 Şahane ta· 
rafından toplanmasını istedi. 1899 yılı Nisan ayında, Rus 
hükümetl, Bab-ı Aıı ve Osmanlı Bankası arasında bu ko
nuda. bir mukavele imzalandı (566). 

B - 1881 Tarihli Muharrem K�rarna.mesi'nde Yer Alan 
Borçlar: 

Bu borçlann, kendilerine tahsis edilmiş olan devlet ge
lirlerine göre yönetilmesi işi Osmanlı Düyun·u Umumiye 
ldaresi'ne bırakılmıştır (567). Borçlara ayrılan bu gelirle· 
rin geçirdikleri evrim şöyledir: 

I - Tespit edilen Tahsisler: 

a. Kıbns Geliri.

4 Haziran 1878 tarihli sözleşmeyle Kıbrıs adası lngll
tere'ye bırakılmıştı. Sözleşme hükümlerine göre, bu dev
let, adanın idare masrafı çıktıktan sonra, her yıl bütün ge
lir fazlasını Bab-ı Ali'ye ödemeyi kabul etmişti. Bu fazla, 
son beş yıllık gelir ortalamalanna. göre hesaplanıp belir
lenecekti. Adanın yıllık ortalama geliri 114.680 Osmanlı li· 
rası olarak hesaplanmış, yıllık ortalama gelir fazlası da 
87.686 Osmanlı lirası olarak tesblt edilmiştir. Ama. lngll
tere, Osmanlı Hükümeti'nin istikraz kuponlal'.ını ödemeyi 
1875 yılı Ekim ayında kısmen, altı ay sonra da. kesinlikle 
askıya almasını bahane ederek, 1855 istikrazının kefili ola
rak, Kıbns geliri fazlasıyla. bu istlkrazın ödenmesini sağ
ladığını ileri sürdü. Bu istikrazdan 1876 yılına kadar önce
den ödenmiş kısım düştükten sonra, teminat altına alın· 
mamış itfa payı olarak, kefil devletler tarafından ödene
cek 169.127 Osmanlı liralık bir yıllık taksit tespit edilir. 
Dolayısıyla İngiltere Kıbrıs adasının gelir fazlasını Bab-ı 
AJi'ye hiçbir zaman ödemedi ve Mısır üzerinden denetimini 
sağladıktan sonra da bu 1855 istikrazının ödenmesini ken
di üzerine aldı. 

(:-r.�, nn TOTTI. A. tLa Banque Im�rlale ... •
(567) Bkz. Sayfa 286.
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Ama 1881 Muharrem Kararnamesi'nde bu ihtimal tah
min edilmiş ve Kıbns adasi gelir fazlasının kendi hizme
tine bırakılmaması gibi bir durumda, Osmanlı Hükümeti' -
nin bunun yerine yıllık 130 bin Osmanlı liralık bir ödenek 
ayıracağı hükme bağlanmıştı. Bu tutan sağlamak için de, 
maliye nazın gümrük resimlerinden buna eşdeğerde bir 
kesimi ayırmayı taahhüt ediyordu (568). Yedi yıllık, yani 
1889 - 1890 mali yılına kadar süren bir uygulama sırasında 
bu meblağ düzenli olarak ödendi. Osmanlı Hükümeti an
cak ondan sonra, bu meblağın Kıbrıs adası gelir fazlası
nı aştığını anladı ve onu 102.596 Osmanlı lirasına indirmek 
istedi. Ama Düyun-u Umumiye İdaresi bu indirimi ve ara
daki farkı, keyfi bir tasarrufla, tütün aşarından artakalan 
nakitle kapattı (569). Böylece bu meblağ 130.000 Osmanlı 
lirası olarak kaldı. 

b - Tömbeki rüsumatından alınan 50.000 Osmanlı 
lirası. 

Nargilede kullanılan ve halk tarafından tüketilen bu 
tütün cinsi genellikle fran'dan ithal ediliyordu. Bu tütünün 
Avrupa ülk.elerinde ithalat resmi % 8 iken, Osmanlı fm
paratorluğu'nde % 75'ti. B�b-ı Ali, 1892 yılında, yaptığı ye
ni istikraz için teminat göstermek amacıyla bunu % ıoo'e 
çıkardı C570l. 

c - Şarki Rumeli Geliri. 

17 Mayıs 1879'da, Berlin Antlaşması hükümleri gerl'
ğince 240 bin Osmanlı lirası olarak tesbit edilen bu ge
lir, 1880 yılında 180 bin Osmanlı lirasına indirilmiş ve Bul
garistan'ın bu vilayeti ilhakından sonra da düzenli bir şe
kilde ödenme olmuştu. Şarki Rume!i geliri 1887 yılında !Je· 

(568) DU VELAY. A. «Essai sur l"hlstolre flnanclere ... ,

(569) DELAYGUE, L. «Essat sur les finances ... >

(570) DU VELAY, A. �Essaı sur l'hlstoire flnanclere ... »

> 
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ne indirime uğrayarak 130 bin Osmanlı lirası oldu. 1897 yı
lında ise Bulgar hükümeti, kendi satın aldığı Vama Rus
çuk Şimendifer Kumpanyası'na Bab-ı A1i'nin borçlu o!du· 
ğunu ileri sürerek ödemeyi durdurdu. N�hayet yapılan gö
rüşmeler sonunda, yılda 114.020 Osmanlı liralık bir taban 
üzerinden yeniden ödemeler başladı (571 l. 

d - Bulgaristan Vergisi. 

Berlin Antlaşması'nın 9. maddesine göre 400 bin Os
manlı lirası civarında tesbit edilen bu vergi hiçbir zaman 
ödenmedi. Bab-ı Ali bu vergiye karşılık tütün aşarından 
yılda 100 bin lira vermeyi taahhüt etti (572l. Böylece hem 
Kıbrıs adası gelir fazlasının, hem de Bulgaristan vergisinin 
boşa çıkmasıyla tütün aşarının tamamı Düyun-u Umumiye 
İdaresi'nin eline geçmiş oldu (573).

e - Berlin Antlaşması'nın Hükümlerine Göre Kara
dağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan'a Yükletilen 
Paylar. 

Bertin Antlaşması'nın 9, 10, 33 ve 42. maddeleri gere· 
ğince eski Osmanlı borçlarının bir kısmı, 1877 · 1878 Os
manlı Rus savaşıyla Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan 
veya toprak ilhak eden öteki ülkelere yükletilmişti. Bul
garistan için yılda 208.650 Osmaalı lirası, Yunanistan için 
yılda 44.931 Osmanlı lirası, Sırbistan için yılda 44.538 Os
manlı lirası ve Karadağ için yılda 2.085 Osmanlı lirası ola
rak tesbit edilen bu meblağlar da hiçbir zaman ödenmedi .. 

f - ·Ticaret antlaşmalarının yenilenmesi halinde, gi
riş resimlerindeki her türlü artmanın sonucu olarak güm· 

(571) DU VELAY, A. «Essai sur l'hlstolre financiere ... >
(572) DU VELAY, A. «Essal sur l'hlstolre flnanclere ... >
(573) ROUMANİ, A. «Essai hlstorlque et technique sur le net

te Pub!ique Ottoınane> (Osmanlı Diiyun-u Umumlyr si
Üzerine Tarihi ,,e Teknik Bir Deneme) Parls 1927.
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rük gelirlerinde meydana gelen fazlayı Düyun-u .Umumiyo 
İdaresi'nin alması gerekiyordu. 

Böylece, 1861 yılında yeniden gözden geçirilen 1838 
Ticaret Antlaşması'ndan yararlanmakta olan ülkelerin öde
dikleri gümrük resimlerindeki her artış, Düyun-u Umumi
ye aracılığıyla gene kendilerine dönüyordu. Yirminci yüz
yıl başlannda .Osmanlı Hükümeti, büyük devletlerin Make
donya'da yapılma.sını istediği reformları gerçekleştirmenin 
kendisi için maddi bakımdan imkansız olduğunu açıklar 
ve bu amaçla gümrük resimlerinde bir artış talebinde bu
lunur. Büyük devletler % 3'lük bir artışa razı olurlar. Böy
lece ithalat üzerinden alınan vergi % 8'den ı:r 11 'e ç,ka
rılır. Ne var ki, bu artıştan doğan gelir, Avrupalı devlet 
temsilcilerinden kurulu bir komisyonun denetiminde sa
dece Makedonya için kullanılacaktır. Bu artışın hukuken 
eline geçtiği Qsmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi, 13 Tem
muz 1907 tarihinden itibaren bu vergi fazlasının % 25'in
den daha çoğuna dokunmamayı kabul eder. İlk üç mali 
yıl için Düyun-u Umumiye'nin gelirden aldıği pay aşa
ğıda gösterilmiştir f574l.

Mali Yıl 

1907-08 
1908-09 
1909-10 

Gelir 
(Osmıınlı Lirası) 

544.938 
918.438 

1.042.993 

g - Temettü (kazanç) vergisi. 

D. Umumiye İdaresine
ı\yrı!an Pay

138.247 
229.609 
260.248 

Mevcut bir kanun tasarısı, uzun zamandan beri, Os
manlı İmparatorluğu'ndaki tücc:ır ve sanayicileri temettü 
vergisine bağlamak hedefini güdüyordu. Düyun-u Umumi
ye İdaresi'nin istediği ise, bu kanun tasansına gösterilen 
muhalefet günün birinde kırıldığında, bundan doğacak ge-

(574) DELAYGUE. L. «Essal sur Ies flnances ... •
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lirleri kendine sağlamaktı. Ama böyle birşey olmadı ve 
Muharrem Kararnamesi'nin temettü vergisiyle ilgili hükmü

geçersiz kaldı. 

il - idaresi doğrudan doğruya Osmanlı Düyıın-u 
Umumiyesi' ne Bırakılan Gelirler: 

a - Tuz Resmi. 

1874 - 1875 mali yılı bütçesinde tuz inhisannın (tekeli
nin> geliri 825 bin Osmanlı lirası olarak belirtilmişti. Dü· 
yun-u Umumiye İdaresi bu meblağa ancak 1900 yılında 
ulaşabilecektir. Osmanlı Devleti bütçelerindeki değerlen
dirmelerin büyük ölçüde iyimser olduğu bir gerçektir, ama 
tüketicilerin Düyun-u Umumiye hükümlerine gösterdiği' 
muhalefetle kaçakçılığın, ilk başlarda bu kurumun gelirle
ı;ni düşürdüğü de aynı şekilde bir gerçektir. Düyun-u Umu
miye İdaresi'nin gelirlerinin artması ancak Osmanlı Hükü
meti, kaçakçılıkla olan mücadelesinde bu kuruma yardım
cı olmaya karar verince ve ihracatın artmasıyla mümkün 
olmuştur (575). 

Mali Safi 

Yıl Hasıla 
-----------------·----

1882-83 618.029 O. Lirası 
1884-85 653.066 • '.?-, 

1889-1900 823.826 •

1904-05 949.892 > 

1909-10 1.147.237 ,.

1911-12 1.271.703 �

1913-14 1.103.023 (576) 

Satışlara gelince, şöyle bir dağılım gösterir: 

(575) BLAISDELL, D. «European flnancial ... >
(576) ROUMANI, A. «Essaı historlque et technlque ... •
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1909-1910 Mali Yılı 

Osmanlı İmparatorlu
ğu İçindeki Satışlar 
İhracat Yoluyla 
Satışlar 

239.382.106 kg 1.046.854 Osmr.nlı lir.ısı 

Slsam ve Girit Ada
larına Satışlar 

l 16.072.587 ,, 

3.436.060 , 

90.528 

9.856 

358.890.753 kg 1.147.238 

b --- Qamga (pul) Resmi. 

.,

Başlangıçta damga resmi gelirleri de çok yüksek ola· 
madı. Çünkü İstanbuJ'daki diplomatik çevreler, yabancı
hı.rla yapılan akit ve işletmelerde damga resmiyle ilgili ka· 
nunun uygulanmasını reddetmişlerdi. Ancak 1905 yılından 
sonra, Osmanlı uyrukları gibi, yabancı uyrukların taraf ol· 
duğu akit ve işlemler de damga resmine bağlandı. Damga 
resminden sağlanan gayri safi gelirler, 1882 · 1883 mali 
yılında 146.761 Osmanlı lirası; 1889 · 1900 mali yılında 
235.168 Osmanlı lirası; 1904 . 1905 mali yılında 359.791 Os· 
manlı lirası iken, 1911 · 1912 mali yılında 506,164 Osmanlı 
lirasına ulaşmıştır 1578). 

c - Müskirat !İspirtolu İçkiler) Resmi. 

Bunlar rakı, şarap ve biradan alınan resimdir. Bu iç
kilerin imali için, Düyun-u Umumiye İdaresi'nin % 15'lik 
bir resim ödenridi. Böylece iç�i imalatçılan şu vergileri 
ödemek zorundaydılar : 

% 15 Düyun-u Umumiye İdaresi'nin aldığı resim 
% 12 Öşür 
% 2 Milli müdafaa vergisi 

Toplam % 29 

(577) DELAYGUE. L. fEssai sur !es flnances ... 1> 

(578) ROUMANJ, A. «Essaı hlstorlque et technlque ... ,,
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Oysa şarap ithalatçısı getirdiği malın değeri üzerinden 
1907 yılına kadar % 8, bu yıldan sonra ise % 11 gümrük 
vergisi ödemekteydi 1579). Üstelik Osmanlı müskirat ima
latçısına vergisini ayni olarak ödeme izni de verilmemiş
ti (580). 

İçki satıcılarından ise, dükkan kirasının % 25'i tuta
rında sabit bir resim alınırdı. 1882 - 1883 mali yılında bu 
yolda elde edilen gelirin gayri safi tutan 178.861 Osmanlı 
lirasıdır. Bu gelir 1911 - 1912 mali yılında 357.146 Osmanlı 
lirasına yükselecek, ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun Av
rupa topraklarının elden çıkışından sonra 1913 - 1914 ma
li yılında 240.47� Osmanlı lirasın'.t düşecektir 1581 >. 

d - İpek Aşan. 

Osmanlı Düyun-u Umumiye idaresi, ipek böceği tür
lerini geliştirici yeni usulleri• ülkeye getirerek ve okullar. 
açarak, ipekçiliği geliştirmek konusunda büyük· çabalar 
harcadı. Bunun semeresini de gördü: bu alandan elde et
tiği gelir 1882 - 1883 yılında 18.951 Osmanlı lirasıyken, 1909 
- 1910 mali yılında 128.945 Osmanlı lirasına yükseldi.

e - Saydı Mahi !balık avı) Resmi. 

İstanbul ve çevresinde yapılan balık satışlann,dan % 
20'lik bir resimle, buna ek olarak % 3 masraf söz konusu
dur. Ama Düyun-u Umumiye Meclisi Osmanlı Hükümeti he
sabına bütün İmparatorlukta balıkçılığı idare eder ve bu· 
nun için % 5 komisyon alır. Bu teşkilatın kurulmasından 
sonra. balıkçılık alanındaki gelirler yavaş yavaş artar. Dü
yun-u Umumiye İdaresi'nin bu l olla sağladığı gelir 1889 -
1890 mali yılında 42.725 Osmanlı lirası, 1904 - 1905 mali 
yılında 48.587 Osmanlı lirasıyken, 1913 - 1914 matı yılında 
77.426 Osmanlı lirasına ulaşır. 

!579) ROUMANI, A. «Essal hlstorlquc et technlque ... �

(580) DU VELAY, A. «Essaı sur J"hlstolrc flna.ncl�re ... •

(581) ROUMANI, A. tEssal hlstoi:lque et technlquc ... ,
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lll - Kiralama Yoluyla işletilen Gelirler:

Bu sınıfa, Müşterek-ül Menfaa İnhisarı Duhanı Devlet-i 
Aliye-i Osmaniye'ye ya da kısa adıyla Tutün Rejisi'ne ki
ralanan tütün gelirleri girer. Bu kurumun Osmanlı Dü
yun-u Umumiye İdaresi'ne 750.000 Osmanlı lirası yıllık kira. 
ödemesi gerekliydi. Bu kira bedeli verildikten sonra şirke
tin safi kan, kar tutanna göre değişen oranlarda Osmanlı 
Hükümeti, Düyun-u Umumiye İdaresi ve Reji arasında bö
lüşülmekteydi. Bu bölüşme tarzı, uygulamada şu sonuçlan 
verir: 

Mali Yıl Reji Kurucularına D. Umumiye tdareııi'ne lliikümete 
--- �--,----------------

1888-89 
1894-95 
1900-01 

2.016. O. Lirası

10.560 " 

6.848 :c, 

10.214 O. Lirası 10.215 O. Lirası

53.506 " 53.fiOG :ı-
40.935 � 35.087 " 

Bütün bu gelirlerden Osmanlı Düyun-u Umumiye 
İdaresi'ne tahsis edilen paylar, 1882 ile 1914 yılları arasın
da iki kat artar: 

YIL 

1882-83 
1883-84 
1884-85 
1885-86 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-1890 
1890-91 
1891-92 
1892-93 
1893-94 
1894-95 
1895-96 
1896-97 

SAFİ HASILA 

(O�manlı Lir-ası) 
· ·· --

2.125.098 
1.874.476 
1.934.9!5 
1.350.354 
1.727.888 
1.750.593 
1.908.253 
1.9-12.562 
1.988.647 
2.066.571 
2.184.545 
2.189.405 
2.196.319 
2.138.357 
2.069.216 

···- ·-.
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1897-98 2.10-1.530 
1898-99 2.131.082 
1899-1900 2.154.530 
1900-01 2.067.909 
1901-02 2.126.591 
1902-03 2.459.438 
1903-04 2.491.096 
1904-05 2.493.477 
1905-06 2.G57.55Ş
1906-07 2.653.210
1907-08 3.308.465 
1908-09 3.558A61
1909-10 - 3.906.299 
1910-11 4.066.311
1911-12 4.126.598
1912-13 3.243.334
1913-14 4.385.914 (582)

Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi sömürge ağını ku- . 
rark,en başlangıçta güçlüklerle karşılaşır. Gelirlerin 1881 
yılından önceki düzeyine ulaşması için bir on yıl; bu dü
zeyi aşması için ise bir ikinci on yılın geçmesi gerekir. Ku
rumun gerçek bir işlerlik kazanması lse 1907 yılından son
radır: Bu, Jön Türk devriminin emperyalist sömürüyü azal
tacağı yerde hızlandırdığını gösteren işaretlerden biridir. 
Osmanlı lmparatorluğu'nun Avrupa topraklarının elden 
çıkışının Düyun-u Umumiye gelirlı:ırinde sebep olduğu düı;-· 
meye gelince, rakamlar, kurumun bu yolla meydana gelen 
kaybı, Anadolu topraklan üzerindeki işletmeciliğiyle faz
lasıyla kapattığını gösterir; çünkü idare en fazla karı 1913 
• 1914 mali yılında sağlamıştır.

Bu kazançlar, 1881 tarihli Muharrem Kararnamesi hü
kümlerine göre tahvil edilen istikrazlann taksit ve faiz
lerini ödemekte kullanılır (583). ı Eylül 1903 tarihinde bu 
istikrazların ödenme durumu şöylece belirir (584) : 

(582) ROUMANI, A. «Essaı hlstorlque et technlque ... ,

(583) Bkz. Sayfa 282.
(584> Zikreden ROUMANI. A. '4-Essai hlstorlque et technlque . .,
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Gnp Ka�·ıtlı �•lllmal lıra Edil�• RNlllaıal Orın B:ıkJy• 

Seri A 7.831.869 O. Urası 7.831 ııı;g O. Lirı<ı '< 100 

�rl R 11.049.3(1'/ 6.691.284 '• 112.37 4.156.o:l O l..ir:t�-ı 

S.-ri C 33.604.176 G.249.706 •� IR,59 2; 35" �;o 

S.ri D 4R.017.161 3.611.365 •;. 7,52 44.405.;26 

TOPLAM 100,502.515 O. Uruı 24.584.i9S O. l.!rası 75.�tr. nı:ı O. 1.irıı!=ı 

tııraaı1,n 15.632.547 2.183.751 % 13.!IS JJ.44r. ;:,; 
DNılryelııbıib'-

Gı:NF.L TOl'UM 116.135.062 O. Urası 211.7611.246 O. L!ra,ı � 23.04 R!t 3€G �,,: l•. l.ir�1-1 

Galata bankerlerinin imtiyazlı alacakları (tahvilatı 
mümtazel 1890 tarihinde tahvil edilmişti. Bunun için Bank-, 
Osmani·i Şahane, Osmanlı Dü,run-u Umumiye idaresi ve 
Osmanlı Hükümeti arasında yapılan sözleşmeye göre <;;, 
5 faizli bu borçlar «Osmaniye İstikraz,� adıyla anılan resül
malı 4.999.500 Osmanlı lirası olan % 4 faizli bir istikraza 
tahvil edildi (585). 

O dönemde Bab-ı Ali'yi ve Osmanlı Düyun-u Umumi
ye idaresi'ni meşgul eden iki mesele vardı. Gerçekte Di.i· 
yun-u Umumiye tahvillert esham ve tahvil borsasında, dört 
tertibi için kayıtlı itibari değe.rt ola�1 100 milyon Osmanlı 
lirasının çok altında işlem görüyordu. Oysa bunların fat7. 
ve itfa bedelleri hep bu taban üzerinden ödenmekteydi 
Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaı;-eı;i de, gelirlerini arttırmı:ı. 
teşebbüslerine karşı Osmanlı Hükümeti'nin muhalefet et
mesinden, tunu yapamadığı nadir zamanlarda ise bunla
ra kayıtsız kalmasından yakınmnktaydı. Devlet hazines!
ni, Düyun-u Umumiye İdaresi'nin karlarına bir ölçüde or
tak etmek suretiyle, hükümetin faal yardımı sağlanabilirni. 
1903 yılında Osmanlı Devlet borçlarında yapılan yeni tah· 
vil ve birleştirmenin amacı işte buydu. 

(585) BILIOITI, A. «La BanQue Imperıaıe ... �
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1 Eylül 1903 tarihine kadar itfası ta,mamlanmamış 
borçlar şu şekilde tahvil edildi. 

Tahvilden sonraki 
SERi 

B 
C 

D 

Eski Resülmal Tahvil Haddi Resiilmal 

4.158.023 L.T. 
27.354.470 
44.405.527 
75.918.020 L.T. 

nı, 70 
%42 
% 37.5 

2.910.616 L.T. 
11 .488.877 
16.652.072 
31.051.565 L.T. 

1.687.207 

Tahvlt Edilmiş Borç Tutarı 32.738.772 L.t 

Bu meblağın, 1881 Muharrem Kararnamesi uyarınca. 
gelirlere göre değişen faiz ve itfa bedelleri yeniden tespit 
edildi; faizlerin oranı % 4'lük azamiye çıkanhrken, it.fa be· 
deli de % 45'e indirildi. Bunun gibi, ikramiyeli Osmanlı De
miı:'yollan tahvillerinin yıllık mürat.tebatlanna da. hamille
re verilecek toplam meblağın öncc,.ıen tespit edileceği bir 
biçimde, açıklık getirildi. 

1. Faiz fiyattı % 4 olarak dc�lştlrilcn
ve yeni lahvlJln oışıncl:ı bırakılan
Tahvilatı Mümtaze'nln (İmtiyazlı
tahviller) yıllık mürettebatı :

2. Yeni tahvillerin % 4 faizi
3. Birleştirilmiş lstlkrazın normal itfa

bedeli
4. İkramiyeli Osmanlı tahvillerinin

yıllık mürettebatı

Toplam 

430.500 Osmanlı Lirası 
1.309.551 " ıo 

147.324 

270.000 

2.157.375 Osmanlı Lirası 

Bu yıllık ödemeye teminat olarak Osmanlı Hükümeti. 
15 bin Osmanlı liralık 10 taksit, h�linde 150 bin Osmanlı li
rası verir. 

Düyun-u Umumiye ldaresi'nhı safi gelirlerinden bu 
2.157.375 Osmanlı liralık tutar düşürüldükten sonra, ge
riye kalan fazla, Osmanlı Hükümeti ile idare arasında % 
75'1 hükümetin, % 25'i de Düyun-u Umumiye ldaresi'nin ol· 
mak üzere bölüşülecektir. 
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�lali Yıl . Gtllr faıluı D. u tdarulnta llllkümtl Yıllık Safi lbL.he 

<O•. Ur:ıııı> rr 21 pa)ı rayı T�mtııat (O,mınh Ura!lı) 

1903 · ot 51R 129 50 0.1.. 387.50 O.L. 150000 L 14 �12 50 

1904 . 05 336 101 &402525 3.12 075.75 15.000 317.075 75 

1005 06 500. 132 125.0JS.50 375.126.50 15 000 3611.126.50 

l!)()li 0i �9; tı.15 123.958.i.i 371.876 2, 15.000 3.;ı; 8i6 2.; 

190i .oıı 1.151 O'Jll 287 772.50 863 317.50 IS.000 8-18 317 50 

190/l 09 1401086 :ı.;o.2il 50 1 o.;o 814.50 15 000 1 03;.814 50 

1909 10 J.il8 922 437 230 50 1.311.691 50 ıs ooo 1 :!96691.50 
1910 - il 1 '°8.938 477.23HJO 1 431702.00 15.000 1 416.702 50 
1111 1? 1 969 223 492.305.i5 1.478.917.25 15.000 USl.917 25 
1912 · 13 ı nauso 271.489 75 814.469.1; 15.000 799 469 25 
1913- H 2 228.539 557.134.75 1.871.40!.25 - 1.671.4M 25 

TOPLA.'11 IU?S.391 1
uoı.s,;.;s Ul9.79US 150.000 9.169.ffl.U 

Ama sonunda 1903 ila 1914 yılları arasında Osmanlı 
Hükümeti'nin kas�sına giren gerçek meblağ 3.331.597 Os
manlı lirası oldu. Bu da sağlanan gelirin aşağı yukan üçte 
biri kadardı (586); geri kalan kısmı ödentilere ve komisyon
lara gitmiş olsa gerektir. Düyun-u Umumiye İdaresi'ne ge
lince, kendisine dönen meblağın % 60'ını olağanüstü itfa
larda, "'v 40'ını ise ikramiyeli Osm,1.r.tı tahvillerinde kullan
dı. 

1906 yılında imtiyazlı tahvillerle ilgili yeni bir değiştir
me ve birleştirme işlemi sonunrla, birleşik borç resülmalı 
32.738.772 Osmanlı lirasından 42.275.772 Osmanlı lirasına 
ulaşır. 1910 yılında bu meblağın 2.345.046 Osmanlı lirası 
itfa edilmiş ve geriye 39.930.728 Ofmanlı lirası kalmıştı. 
Birinci Dünya Savaşı arifesind'3 isf• itfa edilmemiş tutar 
36.799.840 Osmanlı lirasıydı. 

1903 değiştirme ve birleştirme işlemi, faizleri arttınp 
itfa bedellerini düşürerek, hem istikrazlann tediyesini hem 
de Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi'nin yaşamasını de· 
vam ettirdi. Öte yandan üçte ikisi iç edildikten sonra Os
manlı Hükümeti'ne verilen meblağlar, yürütülmesi gene Os
manlı Düyun-u Umumiye İdaresi'nc bırakılan yeni istikraz
lar için teminat olarak gösterilmeye yaradı. 

(586) ROUMANI, A. 4-Essai hlstorlque et technique ... :t 

363 



Osmanlı Bankası'yla birlikte, emperyalizmin Osmanlı 
f mparatorluğu içinde iki temel direğinden biri haline gelen 
Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi'nin ilk baştaki yetkile
rini aşıp, denetimini Avrupa ülk�lerinin diğer alacaklarını 
da kapsayacak biçimde yaygınlaştırması olağandır. 1914

yılında Düyun-u Umumiye ldaresi'nin elinde 1881 Muhar
rem Kararnamesi'yle kendine bırakılan gelirlerin dışında, 
Osmanlı Hükümetl tarafından çe:ıitli gerekçelerle bu kuru
luşa devredilen çeşitli gelirler vardı. 

ı - Kilometre teminatları Püyun-u Umumiye'ye 
devredilen hatlar : 

1894"dcn itibaren Sel:ınlk - İstanbul 
1892"den " Selnnlk - !\1'an::ıı;:tır

J8D4'dcn � izmlr - Kasaba 
J888'den ,. Haydarpaşa - ı\nkara 
J89'1'den , Eskişehir - Konya 
1903'den "' Bağdat I 
J908'den ı Bağdat II ve III 
1897'den � �aın - Hama (587) 

1898 yılında Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi tara
fından, kilometre teminatı olarak toplrınan meblağ 760 bin 
Osmanlı lirasına ulaşır. 

il - Aşağıdaki istikrazlar .hesabına yönetilen 
gelirler: 

Yıl�ık 
Yıl lsıH:sa, f:5hııri Tuı.1r Möı-r<tthl 

ıo.. ı.ır..ı�,� (O•. IJruı) 

ııı;;:, < 1!>"131 �•;·dı mahi(llolık Avı) '., 5 H4P.()IY) 110031 115.MO 
(1!'-13) 'X 4 

IR�.1 0�ffV\nİ!t'P "! 4 ◄.!l!lJrm 311.COO 

Hl!Wi ':.- s ;; Z72.i20 1H(J O'IO 

1003 Daldal 1. .. ,, ')( 4 2.376.000 1�.000 

l!IOI ıri � 4 530IUifH mnoo 

1� Tr-çhizıl ı A'.'iktriye 'il"- 4 2 r .. o.ooo 119.oııo 

1!>'111 '1,4 4 711124 191.000 

l!103 11�101 Balda! :. seri %4 • a2 (l')O 1!14.0!IO 

19,11) (1912) natdat 3. se:i 'il, 4 5.236.000 221.000 

1,13 ,. 5.5 IIRH{ıO 189 0(,0 

1914 ,r,5 22.000 000 1.?13.000 

TOPI.AM 59.419.00S ı!.978.000 

(587) BLAISDELL, D. �European flnanciaJ...,,
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ihraç Bankası 

P,uts�h• Dank 

0-;m.ınh B;ınkı!-1 
C>,;manlı Bomk:ırı 

Deutsche Dank 
O!tmanh lfankaı;.ı 
Dcut!'c:he Rank 

O�manlı nanka!ı 
O..utS<:h< Rank 
Druhch� Rank 
Reji AY.:!n�n 
Osmanlı Banİca,ı 



III - Osmanlı hazinesi hesabma yönetilen gelirler : 

• Tahıl, tütün ve ipek aşan üzeı;nden alınan % 1.5
luk ek resim.

• Hububattan alınan esas Aşan demiryollanna temi
nat olarak gösterilmiş olan vilayetlerin meşe pa
lamutu, haşhaş, tutkal v.s. öşürleri.

• Bazı bölgelerin saydı mahi (bf .. hk avıl ve ipek aşa•
n (588>.

1881 Muharrem Kararnam�si hükümleri dışında, yö
netimi Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi'ne bırakılan ge
lirlerin bütününün evrimi şöyledir : 

1888-89 
1889-90 
1894-95 
1899-1900 
1911-12 
J 912-13 
1913-14 

45.352 O. Lirası 
255.637 
802.692 

1.736:404 (589) 
3.196.957 
2.504.312 
3.600.078 (590) 

Dolayısıyla, 1914 yılına doğru, Osmanlı Düyun·u Umu
miy,e İdaresi'nin yönettiği toplam gelirler, 1881 Muharrem 
Kararnamesi'yle bu kuruluşa bırakılan gelirlerin iki katına 
erişmektedir. Böylece Düyun-u Umumiye İdaresi, kendini 
Osmanlı J:{ükümeti'yle yabancı sermaye arasında, daha 
doğrusu Osmanlı ülkesinin gelirleriyle emperyalizm arasın
da aracı olarak kabul ettirir. «Düyun-u Urnumiye-i Osma
niye;i Meclis-i İdaresi- nin başkıınlan, hemen hemen is-

(588) ROUMANI, A. «Essaı hlstoi"lque et technlque ... >
(589> MORAWITZ, C. «Les flnances ... :t
(590) ROUMANI. A. «Essaı hlstorlque et. technlque ... >
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tisnasız demiryoln kumpanyalarının da başknnlnndır. Av
nıpa ülkelerine ait çeşitli sermayeler .arasındaki denge, 
daha kuruluş esaslanyla çok - uluslu olan, Osmanlı Dü
yun-u Umumiye İdaresi'nin bağrı.ı-:ln oluşur. 

Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi'nin gayri safi ge
lirleri 1882 - 1883 mali yılında 2 milyon 540 bin Osmanlı 
lirasına, 1911 - 1912 mali yılında ise 8 milyon 160 bin O,:;
manlı lirasına ulaşır ve İmparatorluğun toplam gelirlerinin 
üçte birine ulaşır: 

--- ----·-·-- ---·- ···--·--

Vasıtasız Vergiler 
Pul ROsıımu 
Vasıtalı Vergiler

İnhisarlar 

Toplam Grlirl('r Rorç Grliı-lr.ri 

(O. Lirası) (0.1,lraı:ı> 

lG.236.000 3.728.0')0 
l.45!.000 574.oo::ı
5.512.000 1.714.oorı 
2.697.000 2.146.000 

25.896.000 8.162.0!l0 

C - 1881 Yıhndar:ı Sonraki İstikrazlar: 

n,cı 

22,9 
39.4 
31.0 
79.5 
3,,s (591) 

1914 yılında bu istikrazlann tutarı 104 milyon 212 bin 
Osmanlı lirasıydı 1592). Bunun yarısından çoğu Osmanlı 
Düyun-u Umumiye İdaresi'nin �önetimindeydi. Osmanlı 
Devlet borçlarının bütününe gelince, Birinci Dünya Sava
şı'nın başladığı sırada, yan· snyfadaki tah''.1da görüldüğü 
şekilde belirmektedir 1593) : 

Bu borçlann yıllık mürettebat toplamı kabaca 13 mil
yon Osmanlı lirası olarak hesap edHmiştir. Osmanlı Devlet 
bütçesi 30 milyon Osmanlı lirası civarında oynadığına gö
re ülke, gelirlerinin % 43'ünü borçlanna yatırmak zorun
daydı. 

Osmanlı Devleti'nin alacaklılarına gelince, şöyle bir 
dağılım gösterir (594) : 

(591) AVCIOĞLU, D. «TUrklye·ntn ... t-
(592) Bkz. ELDEM, V. •Osmanlı İmparatorluğunun ... •
(593) ELDEM, V. -ı-Osmanlı İmparatorluğunun ... • . POULOT

•Les emprunts .. ·"
(594) Bkz. ELDEM, V. ,ıOsmanlı İmparatorluğunun.:.•
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ıtl4 Yıhııa 
••dar 

BORÇLAR Malan1t- Faiz lıt1ıar1 
ıu. 

lhrac .. ,-Yfl. Yıllık 
Torilıl -■� ıı.,ıı....ı Mtntıııbat Banlı:uı 

(0. Uruıl CO.Uraıı) (O.Unu) (O. Uruı) 
1 - Muharrıım Kı:rimanr.!tindm &flc@ 

olup da. adı �n kır.rnıfflf'de 
bulunmayan. Mıstr V•rıisiylfo, 
J{ıbrıs aduı R<lirlerl Caıhı.sı>·L: 
k-mln■t altını ahnmı1 borç1ır: 

T(IPI.AM 185$-1194 21.482.lllli 1111118.000 

Z - JMt vr 190J yıllarında tahvil Nil-
Jip, blrlr$tirilmi1 vr. Muharrrm Ka� 
rarn■m<'sf ıt:c-r�lince Osmanlı im-. 
1unalorlulu Düyunu Umumiye 
ldıırrıııinr lt)Tıl,ın ,t'Pllrlf'rl� ı,mı. 
nal altın■ ahnrnrs borçbır; 

BIRLF.ŞTIRILMİŞ nonç 1903--lro< "'4 ı2.2,s.m 36.800000 11111000 

IKR-OEMIRYOLLARI kTIKRAZI 18711 15.632.5411 10.ıııı 000 %76.000 

3 - Öd,nme,ı Oı.mıtınlr lmparııtorlultu 
Düyunu Umumiye ldarcısin(' hıra-
kılan Borçlar: 

TOPLAM 59.419.00I 55.!l'lll.000 2 971.000 
4 - Ödrnmrııi Çe-1itli Mali Kurulu$hııra 

Bıraltdan Bor�■r: 
TÖIIIBF.KI 1893 'IH 1000000 6S5 000 50000 O�manh 8-

ŞARK DEMIRYOI.LAIII 1194 '., 4 1.'190.000 1.5Q.OOO 77000 f>pııtscll<' R. 

1904 � f 2.750.000 1.ı:11000 mooo C,;-r,anlı S. 
·------

5 - llollrudan dot,uya Oovı.t tara-
fından toplanın ı:rllrlerle trminat 
allına alının ve kuponları banka-
lar tarırın<hın �n bnrclar: 

GÜMRÜKLF.R llllli-1902 %f 8 800.020 ; m ('(ıO :ııır. tul C!r.:nıılı e. 
1909 "' 4 1909 , ... 7.000.000 8.SSl.000 ,.,1.ıı:-0 o,,,..nı, o. 

SOlllıl.-BANOIRl\fıl. DEMIRYOLU 1910 il, 4 1.712.304 1 70!.000 72.Ci,.'O O.ın,antı P,. 
HODEYOA • SANA DEMIRYOI.U· 1911 <;:; 4 1.000 000 ı ım.ooo ;ı 000 -

GÜIIIRÜKLER 1911 ': 4 7.CMOOOO 6 ;ııoooo:ı 3�%.C"ıt Oc-ut::c!lC' n. 
KONYA SUU.llfA 1913 119.000 819.000 50 000 -

1 - Avanalar w R■�ne Tahvitlttl: 
TÜTÜN REJiSiNiN AVANS[ 1913 'i, � 1.700 ooo Mil 000 lil.lYJO 1ü·lu>• 

HAZiNE Tıl..HVILATI 1911 '.• 5 1.iMOOO 1131001 ' 
!Mr� Milli farlı:u• 

. • 1912 ,., 3.000000 l.OOI.OC<: 1.�.VJO ı.iı:-r.arı!ı B . 

. . 1913 %5 4.400.000 3.!00.000 1.100.000 Pkitr vtOrl 

7 - O.Vltl Kefaletini holı borçlar: 
1ST AN BUL BEl..l:DIYES! 1909 .• s 1.1DO 000 ı.nooıı eı.m Osmanlı r.. 

. • 1913 •,:: r. 1.100.IIOC U73.000 61 Ol() Tiirtlye M.!I 
BACOAT BELEDiYESi. 11112 .. 9 33.000 :ıo.,:ııı IOC.O Tür\��� Y., � 

Gl!:.'IIEL TOPl.ıl.M ııuo3.ııc ıııı.ıss.ııeo ,.ı:ı.oııı

1 - Dalgalı Borçlar: 
1909'a !C.�OAR 19 532 089 

ırog - mu AR.,sı 18.lOJtll 

TOPLAM 
IM.000.,M 

(0. IJr,ı<ıı} 
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1881 1893 1913 

•o •• �

- --- «·��---

Fransa 40.0 44.9 49.5 

İngiltere 29.0 10.9 6.9 
Alm2nya 4.7 12.2 20.1 
Belçika 7.2 17.9 11.0 
Hollanda 7.6 -i.5 3.0 
İtalya 2.6 1.3 1.0 
Avusturya - Mac. 1.0 1.9 1.3 
Türkiye 7.9 6.4 7.2 

100 100 100 

Bu dağılım, toplam borç tablC'sunun 2, 3, 4 ve S'inci 
bölümlerirre dayanmaktadır. Borçlann bütünüyle ilgili ola
rak, çeşitli kaynaklann verdiği otanlar değişiktir: 

Fransa % 60,31 (595) % 61,69 (596)
Almanya �.ıo 21,31 % 28,02 
İngiltere O,ı:) 14,36 O' .o 4,09 
Diğer Ülkeler �u 4,02 % • 5,93 

Bütünü içinde ele alındığında, Alman sermayesindeki 
artışın ağır bastığı görülür. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 
yabancı sermaye yatınmlarının dörtte birine varan bu ar
tış, İngiliz sermayesi kadar diğer ülkeler sermayelerinin de 
aleyhine bir gelişme gösterir. Yalnızca, Türkiye'ye yatırı
lan yabancı sermaye tutarının üçte ikisini her zaman için 
elinde tutarak birinci sırada yer alan Fransız sermayesi 
bunun dışındadır. Bu dağılımın evriminin bir başka önemli 
sonucu da, devlet borçlarının bütünü içinde Türklere ait 
payın azalmasıdır. 1881 yılında Muharrem Kararnamesi'yle, 
istikrazların değiştirilmesi ve birleştirilmesi vesilesiyle tu
tulan kayıtlarda, Osmanlı borçlarına ait tahvillerin -sadece 

(595) Dilyun-u Umumiye İstatistikleri Zikreden ÇAVDAR, T.
«Osmanlıların Yarı .. . �

(596) POULGY. G. «Les emprunts ... >
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% 7.93'ünün Türklerin elinde olduğu görüldü. Onyedi yıl 
sonra bu oran % 6Al'e inmişti. Nihayet 1909 yılında ya
pılan değiştirme (tahvil) işleminde Osmanlı hamillerinin, 
istikraz tahvilıitının topu topu % 3'üne sahip olduklan an
laşılmıştı. 1914 yılında ise bu oran % l'e bile varmıyor
du (597). 

1914 yılında Osmanlı Devleti yurttaşları için kişi başı
na 216 Osmanlı lirası düşen bu devlet borçları, aynı çağ
da, Avrupa'nın diğer ülkelerinin durumuyla karşılaştınldı
ğında olağanüstü bir görünüm sunmaz: 

Ülke 

Fransa kişi başına 833 F.F'.

İtalya , ,, 416 •

İngiltere > '> 400 •

Almanya .. $ 393 ,,

Yunanistan ) • 351 !> 

Bulgaristan • • $ 339 .. 

Romanya • '> 249 ,. 

Osmanlı imp_ 1> ,. 216 ,, 

Sırbistan • " 215 ,. 

Rusya ,. • 141 • (598)

Ama, gene aynı yıl için, Osmanlı İmparatorluğu'nda 
kişi başına düşen ulusal gelir sadece 10. 72 Osmanlı lirası 
veya 244 Fransız frangıdır (599). 

D - Osmanlı Bankası 

Emperyalizmin Osmanlı İmparatorluğu içindeki ikinci 
temel direği Bank-ı Osmani-i Şahane'dir. Bu banka •Dev-

(597) POtn.GY, G. «L�s eınprunts ... 1.> 

(598) POULGY, G. «Les emprunts ... ,,
(599) ELDEM, v. stOsmanh İmparatorluğunun ... ,
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let-i Aliye Bankası» sıfatıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun 
bütün mali siyasetini denetimi altında bulundurur. Öte 
yandan devletin genel veznedarı sıfatıyla da, doğnıdan veyn 
dolaylı yoldan, devlet gelirlerinin büyük bir kısmını kendi 
kasasına toplamakta, böylece de Devlet Hazinesi'yle Oc,
manlı Düyun-u Umumiye İdaresi arasında doğal aracı du
rumuna girmektedir. Banka, Osmanlı para borsasının dil. 
hakimi durumundadır ve kurlan o belirler. Çeşitli paralA.r 
üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nda cereyan eden işlem
ler Osmanlı Bankası'na bü1rük karlar bırakır. Bankanın 
yerli para ihracıyla ilgili işlemierden sağladığı kA.rlar da 
gitgide artar .. 

1901 .13.456 O. Lirası 
1902 14.612 
1903 13.052 

1904 18.509 (600) 

Osmanlı Bankası, doğrudan veya dolaylı yoldan dı�
miryolu işlerine de katılmaktaydı; Şam · Hame, İzmir - Ka
saba, Turgutlu, Selanik · İstanbul hatları onun denetimi 
altındaydı. Bankanın Beyrut ve İstanbul liman inşaat ve 
işletmelerinde de iştirakleri vardı; Müşterek-ül Menfaa İn
hisarı Duhan-ı Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin kurucuların· 
dan biriydi (60U. Ama Bank-ı Osmaniye-! Şahane'nin en 
büyük faaliyeti, Devlet Hazinesi'yle olan doğrudan doğruya 
ilişkilerinde; öncelik hakkına sahip olduğu istikraz muka
veleleri ve hemen hemen tamamen bu bankanın tekelinde 
bulunan, Osmanlı Devleti'ne avans verme işlerinde ortaya 
çıkar. 

Muharrem Kararnamesi'nden sonra, Bab-ı Ali uzun bir 
zaman için, yeni istikrazlara girişmeye cesaret edemedi, 
Bunun· sonucu olarak Osmanlı Hükümeti 1886 yılında, Os
manlı Bankası'na, aldığı avanslar sonucu 7 milyon 500 bin 
Osmanlı lirası borçlandı. 1886 yılında .. Gümrükler fstikrazın 

(600) POULGY, G. •Les emprunts ... ,
<601) AVCIOĞLU,, D. 4:Türkiye'nin ... •
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denen istikrazın asıl gerekçesi işte bu avans borçlannı 
düzenli borç haline sokmaktır. 29 Mayıs 1886 günü Bab-ı 
Ali'yle Osmanlı Bankası arasında aktolunan istikrazın re
sülmalı 6 milyon 500 bin Osmanlı lirasıydi: Bunun 4 milyon 
500 bin Osmanlı liralık kısmına ait bulunan tahviller, alı
nan avanslar tutanna karşılık Osmanlı Bankası'na verildi. 
Avanslar bu şekilde tasfiye olununca, Devlet Hazinesi'ne 
750 bin Osmanlı liralık yeni bir kredi açıldı. Bu kredi, 
Bank-ı Osmani-i Şahane'nin kasasında bulunan. Osmanlı 
Devleti'ne ait 3 milyon 500 bin Osmanlı liralık konsolide 
tahvilıitla teminat altına alınmıştı. 

Osmanlı Hükümeti Deutsche Bank'la ilk istikraz söz
leşmesini yaptığı zaman Bank-ı Osmani·i Şahane. •uhde
sindeki imtiyaza bu !\leni tecavüze• (602) karşı çıkmıştı. 
Ama aynı yılın sonunda yaotığı bilançoda Osmanlı Hükü
meti'nden, nizamnameye uygun avanslar dışında. 1 milyon 
258 bin Osmanlı liralık bir alacak gözüktüğüne bakılırsa. 
banka eski durumuna çabucak gelmiştir. Bu borcun da 
düzenli bir borç haline sokulması için ertesi yıl, yeni hir 
düzenleme daha yapılması gerekecektir. 

1890 yılında Osmanlı Ba.nkası, «Tahvilat-ı Mümtaze� yi 
değiştirmeyi üstlenir. B_u, içteki dalgalı borçlan konsolide 
etmek ve Devlet Hazinesi'ne verilen avanstan düzene sok
mak için yapılmıştır. Yeni tah ·ıillerin büyük bir kısmını Os
manlı Bankası satın alır; bunların geri kalan kısmı da, 
Devlet Hazinesi'nin hesabı,a gene aynı bankada .ahko
nur ( (603). Banka hazineye ait olan ve % 2 faizle kasasın
da tuttuğu gelirleri, çok :iaha büyük faizlerle, genellikle 
gene hazineye vermektedir f604l. 

1891 yılında Osmanlı Ba.nkası, Rothschild müessese
siyle 1877 yıli «Muhafazai Hukuku Osmaniye. · istikrazını 
tahvil etti. Yeni tahvilleri % 90'la 6 mil}'On 048 bin Os
manlı lirasına, toptan kendi 3atın aldı. 20 Mayıs 1893 günü 

(602) BII..IOTII, A. 4-La Banque Imperıaıe ... •
(603) BILIOTTI, A. «La Bnnque Imperlale ...•
(604) AVCIOĞLU, D. «TUrklye'nln ... •
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Osmanlı Hükümeti'yle banka arasında yapılan yeni bir 
sözleşme, nizami avansı 750 bin Osmanlı lirasından ı mil
yon Osmanlı lirasına çıkardı. 28 Mayıs 1893 günü ise, bi-

. rikmiş borçlan karşılayabilmek için % 4 faizli yeni bir is
tikraz yapıldı. Bu istikraza ait işlemleri Osmanlı Bankası 
yüklendi. 

1894 yılında Deutsche Bank ikinci istikrazını elde eder 
ve Bank-ı Osmani-i Şahane, Mısır vergisiyle teminat al
tına alınmış 185_4 ve 1871 istikrazlarının tahviline girişe
rek, derhal karşı saldırıya geçer. Yeni tahvilleri % 9l'le, 
9.033.574 Osmanlı lirasına kapatır. 12 Mart 1896'da yeni 
bir istikraz sözleşmesi yapılır ve istikraz tahvillerini gene 
banka toptan satın alır. 1898 yılında Rusya'ya ödenecek 
savaş teminatını yüklenir. Daha sonra 1902 yılında ise, 
1886 yılı istıkrazını tahvil eder. 

I. tertip «Bağdat.. istikrazının imzalanmasıyla, Alman
sermayesi Osmanlı İmparatorluğu içine adımını sıkı bir 
şekilde atmış olur. O zaman Bank-ı Osmani-i Şahane 
onunla elbirliği yolunu seç�r. Bu istikrazın işleme konul
ması Osmanlı Düyun-u Umumiye İdaresi eliyle olur; Pa· 
ris'deki işlemleri Osmanlı Bankası yükümlülüğüne alır. Er
tesi yıl sıra Osmanlı Bankası aracılığıyla yapılan «% 4 fa
izli 1904 istikrazı,. ndadır. 1905 yılında ise, Banka tarafın
dan verilmiş avansların 3denmesi amacıyla akti 1901 yı
lında yapılmış, ama. o güne kadar ihraç edilmemiş istik· 
raz işleme konur. 

Jön Türkler iktidara ı;eıir gelmez, yeni bir istikrazın 
yapılması için, 19 Eylül 1908'da Bank-ı Osmani-i Şaha
ne'yle bir sözleşme imzalar. Satışa çıkarılacak tanesi 22 
Osmanlı liralık 214.142 tahvilden 50 binini hükümet, cari 
hesabına teminat olarak Osmanlı Bartkası'na geri verir. 
Kalan tahviller de % 85 fiyatla tercihli olarak bankaya 
bırakılır. Osmanlı Bankası ise bunları % 89.S'la Londra'da. 
% 90'la da Paris'te satışa çıkanr (605). 

Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna doğru geldikçe, 
faiz hadleri yeniden yükselmeye başlar. 1910 yılından son• 

(605) BILIOTTI, A. «La Banque Imperlale ... '> 
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ra yapılan istikrazlann hemen hemen tamamı % 5 faizli
dır. 

1913 yılında, Balkan savaşının en kızgın günlerinde 
ise, Bank-ı Osmani-i Şahane, Osmanlı Devleti'ne, ancak 
% 7 faizle 100 bin Osmanlı liralık borç vermeye razı olur 
(606). 

E - Toplu Bakış 

Şimdi de kapitalist ülkelerin Osmanlı İmparatorluğu 
· içindeki yatırımlarının bütününe bir göz atmadan önce.
· Birinci Dünya Savaşı eşiğindeki son yılda Osmanlı İmpıı
ratorhığü'nun yabancı ülkelere· yaptığı toplam ödemeleri
bulup çıkarmaya çalışabiliriz:

Konsolide Borcun Yıllık MUrettebatı 
Dalgalı Borcun � " 
Dış ticaret açığı (safi olarak) 
Kilometre başına teminatlar 
Yabancı işletmelerin gelirleri 

9.126.000 O.L. 
1.000.000 OL. 
8.190.UOU U.L. 

2GO.OOO O.L. 
2.600.000 O.L. 

2-1.176.000 O.L. 

Ülkede kahin veya ülkeye donen meblağlar, bu ra
kamlar karşısında devede kul!tk kalır: 
Osmanlı hamilleri 
Hazinenin ellndekl Demlryolu t::ıhvlllerı 
Osmanlı İmparatorluğu Dışındrkl 
Osmanlı uyruklarının gelirleri 

430.00:> O. Lirası 
100.000 O. Llrac;ı 

ı .500.000 · O. Lirası 

2.030.000 O. Lir.ısı 

Dışanya akmayan devlet gelirleri Osmanlı Devlet büt
çesinin aşağı yukarı 3/4'ünü teşkil eder ve bütçe açığı an
cak yeni istikrazlarla kapatılabilir. 1913 yılında yapılan is· 
tikraz tutan 7 milyon 585 bin Osmanlı lirası; 1914 yılında 
yapılan istikraz tutan ise 22 milyon Osmanlı lirasıdır. 

(606) ELDEM, V. •Osmanlı İmparatorluğunun ... >
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Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yatırılan top
lam_ yabancı sermayenin d1ğılımına gelince, şu görünümü 
sunar (607) : 

Yatırımlar (0s. Lirası) Fransa İngiltere Almanya Toplam 

Düyun-u Umumiye 
Özel Teşebbüsler 
TOPLAM 

Dilrun-u Umumiye 
Özel Teşebbüsler 
TOPLAM 

107;748.923 25.352.242 38.086.916 171188.0!11 
59.637.000 10.117.135 24.261.467 74.015 605 

ın .385.926 35.469.3i7 62.318.383 2ts.20J.Gııı; 

% 60.31 '\'o 14.36 l\iı 21.31 
°lı 53.55 °'o 13.66 On 32.77 
% 60.08 O/o 14.46 °ı, 25.-1'! 

Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal olarak paylaşılma
sının yolunu. işte bu ekon•ımik bölüşüm çizecektir. 

iV -- Nüfuz Bölgclcrin�n 
Ortaya Çıkı�ı 

/ı. Uluslararası İttifaldar 

1877 - 78 Osmanlı - Rus savaşı, Berlin Antlaşması ve 
Düyun-u Umumiye'nin 188l'de çıkarılan Muharrem Karar
namesi'yle düzenlenmesi Osmanlı lmparatorluğu'nun siya
sal ve ekonomik bağımsızlığından geriye kalmış olanlann 
da sonunu ifade eder. Osmanlı imparatorluğu uluslarara,:;ı 
denge sahnesinde hesaba katılan bir güç olma niteliğini 
kaybetmiş emperyalizmin paylaşmak için peşinden koş
tuğu, dünyanın herhangi bir ülkesi olup çıkmıştır. Böylece 
büyük devletlerin ekonomik ve siyasal ·aıanda Osmanlı lm
paratorluğu'na duydukları ilgi ondokuzuncu yüzyılın son
larına doğru bir azalma gö,terir; bu ilgi ancak, 1914'den 
önceki buhranın son yıllarm'iıa, yeniden artacaktır. 

Bu dönemde, Osmanlı imparatorluğu, kapitalist ülke
lerin durumunda ortaya çıkan beli\ başlı değişikliklerin et-

(607) Düyun-u Umumiye İstatlstiklrri. Zikrrdeıı ÇAVDAR, T.
<'Osmanlıların Yarı ... •
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kisinde kalır; dünya pazarl:ırına duyulan ihtiya.ç Almanlıt.
rın da rekabet kervanına katılmasıyla büsbütün artar. Al· 
manya İmparatorluğu'nun kapitalist yeni bir devlet olarak 
tarih sahnesinde yükselmesinin yarattığı ekonomik sonın, 
Fransa ve İngiltere gibi iki esk(hasmın birbirlerine yaklaş· 
masına yol açtı. Alman emperyalizminin ve Orta Avrupa'· 
da yeni büyük bfr devlet doğmasının yarattığı siyasal so· 
runa gelince, kaçınılmaz 'Jlarak Avrupa'nın kıta sınırların
da bulunan devletlerin kıta merkezinde bulunan dev!3tlere 
karşı ittifak kurmalar;yla sonuçlandı: Üçlü İttifak Devlet
leri'ne karşı (Almanya, Avusturya - Macaristan, İtalya), 
Üçlü İtilaf Devletleri (İngiltere, Fram,a, Rusya). Ama bu 
karşılıklı çıkar durumu, üzerinden zaman geçtikten sonra 
bugün bize apaçık bir şeymiş gibi görünse de ittifaklar an· 
cak, her emperyalist gücü ötekine karşı diken çatışma
lardan doğan, pek çok d�ğişme ve sıçramalardan sonra 
oluşabildi. Bunun içindir ki, asıl bizi ilgilendiren Osmanlı 
imparatorluğu- te.rihi de, aynı şeldldc büyük çıkar grupla
rının doğmasından önce çekılen sancıların hepsinden etki
lenir. 

Kısacası, eski dünyanın payh,.şılması bu ittifaklar te· 
meli üzerinde yapılırken, yeni dünyada da, Monroe ilkesiy
le Büyük Britanya İmparatorlı.ığu'nun iktisadi etkinliği ara
sında anglosakson öze dayanan bir uzlaşma kuruldu. Bu 
paylaşma ana çizgileriyle yüzyılın sonuna doğru hemen 
hemen tamamlanmış durumdadır. • Bunun dışında sadece 
Ruslarla İngilizlerin Asya'da.ki ilerleme alanlan arasında 
tartışmalı bölge kalmıştır. Coğrafi sınırların, iki emperya
list devletin Doğu'ya doğnı, birbirine paralel yayılışları 
aı-asına kesin bir çizgi koyamadığı bu bölgede, eski büyük 
Doğu İmparatorluklarının kalıntıları, yani Türkiye, lran ve 
Çin gibi tampon devletler varlıklarını sürdürürler. Güçler 
dengesi, her zaman ilan 'Juilen ve ufak tefek bir kazanç 
söz konusu olur olmaz, .hemen tecavüze uğrayan ı::tatü· ' 
koyu bütün XIX. yüzyıl boyunca korudu. Ama Alman dev
letinin varlığını kesin olar:ık onaylatması, iki evrim unsu
runu beraberinde getirecektir: «güneşte yerini» isteyecek 
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olan bu yeni gucun emperyalist gelişme içine sızması ve 
Almanlann yükselişi karşısında İngiliz - Rus ittifakı geliş
tikçe, gitgide daha belirginleşen nüfuz bölgelerinin ortaya 
çıkması. 

· Batılı devletlerle Osmanlı İmparatorluğu arasında ge
nellikle İmparatorluğun 'gerileme dönemi başlangıcından 
beri. özellikle de ondokuzuncu yüzyılda imzalanan antlaş
malann tümünün amacı, önce aralarındaki son ittifaktıın 
beri bu devletlerin ya da rnüttefiklerinin yararına doğ:ın 
fiili durumları oriaylaınak; 8onra da yeni fiili durumları.1 
yaratılması için gerekli hukuki temelleri koymaktı. Berlin 
Antlaşması da Makedonya ve Ermenistan'da büyük dev
letlerin himayesi altında reformları öngören hükümleriyle 
bir istisna değil tam tersine bu durumun en tipik örnekle
rinden biri olmuştur. Gelcceldeki on yıllarda Şark Mese
lesi dosyasının belli aralıldarla gündeme gelmesinde f.?J· 
rekli unsurları işte bu iki 1:>ölge sağlayacaktır. Çünkü «ge
nel olarak ve elimizdeki tarihi verilere göre, Osmanlı İm
paratorluğu'nu kaplayan c;ürekli karışıklık ve düzensizlik 
unsurlarına bir de, bunları iyiden iyiye körüklemek ve bel
li bir doğrultuya yöneltmek amacıyla, Avrupalı bir ya ::la 
daha çok devletin çıkan eklendiği her keresinde, Şark Mc
selesi'nln büyük buhranlarının ortaya çıktığını söyleyebi
liriz.» (6081 

B - Şark Meselesi'nin Evrimi 

1877 yılında İngiltere, Osmanlı lmparatorluğu'nun bü
tünlüğünü koruma işinde başı çekip müdahalede bulun· 
makta 1854 yılındaki kadıır gönüllü değildi. Ama Rus or
dularının İstanbul kapılarına kadar dayanmasıyla, Rusla
rın Akden!z'e inmesi sorunu ortaya çıkınca, İngiltere ara-

(608) PINON, R. «l'Europe et l'Emplre Ottoman. raspect actuel
de la questlon d'Orlenb (Avrupa ve Osmanlı İmpara
torluğu. Şaı k l\leselcsinln Buıtilnkü Göriinilmii) Paris

ioos.
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ya girmek ve kendi şartlarını kabul ettirmek zorunda kal· 
dı. Ayastefanos Antlaşması'yla kurulan ve Rusya'ya, ken· 
di elleriyle yarattığı bir devlet aracılığıyla Ege Denizi'ne 
çıkış serbestliği sağlayan Büyük Bulgaristan üçe bölündü 
ve Rusya'ya bu çıkış yolu kapatıldı. Öte yandan, .Makedon· 
ya'da reformların yürütülmesi amacıyla antlaşmayı imza· 
!ayan diğer devletlerin varlığı, Slav propagandasının. bu
bölgede serbestçe yayılmasını engelliyordu.

Ama 1877 · 1878 Osmanlı · Rus savaşı, Rus tehlikesi· 
nin yalnızca Balkanlar ve Boğazlar'da değil, Anadolu ta· 
rafında da belirdiğini gö·,termişti. Rus ordulannın Erzu
rum'a kadar ilerlemesi, Rusya·nın İskenderun ve Akdeniz'� 
olduğu kadar Mezopotamya ve Basra Körfezi'ne kadar da 
inebileceğini düşündürüyordu. Doğrudan Hindistan'a giri<ı· 
imkanı vermesi sebebiyle, Çanakkale Boğazı'nın aşılma· 
sından daha önemli olan bu tehlike, İngiltere'yi daha atıl· 
ganca tedbirler almaya itti. Bunun sonunda 4 Haziran 1878 · 
de Kıbrıs Antlaşması (609) imzalandı. Bu anlaşmarla fn
giltere, Doğu Akdeniz'de önemli bir stratejik üs gibi, Os· 
manlı lmparatorluğu'nun ,ıltı doğu vilayeti üzerinde göze· 
tim hakkını da kendine ayınyordu. Böylece Ermeni mese· 
lesi İngiliz siyaseti için yedek bir silah haline geliyordu. 
İmparatorluğun kesin paylaşılma fırsatı belirdiğinde, bir 
Asya Bulgaristan'ı, yani tngiltere'nin himayesinde ulusal 
biı· Ermeni Devleti, Rusya'nın hedeflerine karşı koyabile
cekti. Üstelik, az çok Rusya'nın emeği ile kurulmuş yeni 
Balkan devletlerini yöneten ulusal burjuvazinin Rusya'dan 
çok batılı kapitalist devletlere yakınlaştığı, Bulgaı;stan 
Devleti'nin evrimiyle bir :cere daha görülüyordu. Mali ve 
ticari bağlar, uzun süreli ilişkllerde, dini ya da ideolojik 
yakınlıklardan daha etkiliydi. 

Orta Avrupa devletlerinin doğuya ilgi duyması, 18tM 
yılında Avusturya'nın Alm::ınya önünde bozguna uğrama
sından sonra başladı. Orta A vrupa'daki üstünlüğü kaybe· 
den Avusturya, gözlerini Güney'e ve Balkanlar'a çevirdi. 

<609) Bkz. Sayfa 272. 
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Avusturya'nın kendisine :nrtım dönüp, karşı doğnıltudn 
kendine yeni çıkış yollan craması Almanya'yı hoşnut et
miyor değildi. Hatta bu yönde, onu teşvik_edjyordu. Avus
turya'nın 1876 yılında da Bosna mesefesinae· oynadığı rol 
ve Orta Avrupa devletlerinin Berlin Antlaşması'na katıl
ması, bu devletlerin Şark Meselesi'ne duyduklan ilgiyi gös
teriyordu. Bu yeni hasımLu,n ortaya çıkışı, o çnğda, bu 
bölgesinde İngiliz ve Rus �karlarının kutuplaşmasını engel
leyecek üçüncü bir unsur ıırayan İngiltere'nin de işine ge
liyordu. 

1879 yılı Ağustos'unda Gastein'cie Bismarck ile Avus
turya şansölyesi Andras,sy arasındaki görüşmeler Üçlü İt
tifak'ın ilkelerini ortaya koyar ve Orta Avrupa devletl<'ri
nin doğuyla ilgili siyasetlerini çizer (610!. Ortaya atılan ilk 
sorun ticari mallarının Bosna - Hersek ve Avusturya.'nın 
işgal ettiği Nrıvipazar (Yenipazar) sancağından geçerek 
Doğu'ya açıları S<'lanik Limanı'na ulaşmasıydı. Avusturyl'l 
bu bölgede!< i nüfuzunu ayakta tutma ve arttırmanın yolla
rını arıyor; gerçekte Alman ticaret mallarının aracısı du
rumunda olduğu için de, Almanya Balkanlar'ın bekçiliğini 
ona vermeye seve seve razı oluyordu. Çok daha önemli 
olan ikinci sorun, Anadolu ve Mozopotamya'dan geçerek 
Basra Körfezi'ne ve Hindistan'a ulaşılmasıydı. Böyle bir 
akın hareketinin altından da, ancak Almanya'nın etkinli
ğiyle kalkılırdı. İşte bu iki eksen, Cermen devletlerinin 
«Drang Nach üsten• C*l ilkesinirı belkemiğini oluşturuyor
du. 

Aynı çağda, sanayileşme yoluna koyulan kapitalist ül
kelerin üçüncü kuşağı korunma tedbirleri almaktayd•. 
Fransa ve Almanya'nın vaktiyle İngiltere'ye karşı yaptığı 
gibi, şimdi de sınırlarını kapama sırası İtalya, Rusya ve 
Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Bu da, sadece Al
manlarla ve A vusturyahlann yeni pazarlar arama ve ya-

(610) PINON, R. «l'Europe et· !'Em pire Ottoman ... >

< • ) «Doğuya itilim•: Alman yayılma siyasetinin temel slo
ganı, (Ç.N.l 
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ratma ya da öteki devletlerin pazarlannı ellerinden kapma 
yolunda -giriştikleri çabalara etkinlik kazandınyordu. 

Güney'e bu iniş karşısında fngiltere'nin ilk tepkisi, Hin
dist.an yolunu ve genel olarak Asya kıtasını güven altına 
almak oldu. Deniz yolunu Cebclütarık ve Maltn·ctnn sonra 
Kıbrıs'la koruyordu. Süveyş kanalı hisse senetlerinin satın 
alınması ve Mısır Hidivi'nin borçları Büyük Britnnya im
paı-a.torluğu'nun Mısır ü7,erindeki ekonomik nüfuzunu te
minat altına alıyordu. Bu nüfuz daha sonra askeri işgale 
dönüşecekti. Fransızların 188l'de Tunus'u işgal etmeleri
ni· örnek nlen İngiltere hemen ardından Mısır'a inccrkli. 
Heı- iki işgalin de bahanesi, Tunus beyi gibi Mısır Hidivi'
nin de m·ali iflası idi. Osmanlı İmparatorluğu'nun tepkisi. 
diplomatik alanda itiraza girişmekten öteye gidemedi. Bu 
olaylar Osmanh fmparatorluğu'nda meydanı Alman nüfu
zuna bırakacak - olan Fransız - İngiliz nüfuzu için sonun 
başlangıcı demek olur. 

Hindistan yolunu güven altına alınca bu yolu bir d� 
komşulardan, özellikle, doğuda her an Türk direnişini kı
rıp, Mezopotamya'ya inebilecek güçteki Ruslardan koru
mak gerekiyordu. Salisbury, 1880 yılları başlarında, büyük 
devletler arasında bir silahlı çatışmaya yol açmaması şar
tıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılmasından yanay
dı; ama çarpışma çıkmaması gaf8.nli edi.Iemezdi. İngiliz 
liber.alleri tersine. 1883'ten itibaren Balkanlar'da ve başka 
yerlerde, ulusal devletlerden oluşmuş bir kalkanın Rus ya
yılmasını engelleyebileceğini düşünüyorlardı <61 U. Olay
lar, Bulgaristan'ın Rus yörüngesinden gitgide uzaklaşma
sıyle onları haklı çıkardı. Bulgarlar, bir oldu bittiye getirip 
Doğu Rumeli'yi ilhak etmek istediklerinde İngiltere'yi Rus
lara karşı, yanlarında bulacaklardır (612).

(61 !) CHAl'MAN, M.K. •Great. Brltain and the Bağdat Rail
way 1888-:914), (Iliiyilk Brltanya imparatorluğu n� 
n�ğdat Dcmlryoln 1888-1914) Northampton Mrtsf;. 19-t!l. 

(Gl2) Bk:ı:. CHOUBLIER, M. 1La Question d'Orlent depuls la. 
frattc de B,crlln. Eludp d'h!stolre dlplomııtlqııe• (Ber
tin Antlaşmasından bert Şark Mc�elpcıl, Diplomatik Ta
rih İncelemesi> Faris 1892. 
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Doğu Rumeli buhranı sırasında, Almanya yeni Bulgar 
devletinin yakınlığını kazanmak amacıyla eyaletin onun ta
rafından ilhakına karşı çıkmayacaktır, ama öteki Balkan 
ülkelerinin de «bu ilhakı dengeleyecek» herhangi bir ta
lepte bulunmalanndan çok korkar, çünkü böyle birşcy, Se
lıinik koridorunun bu ülkeler tarafından işgali sonucunu 
doğurabilecektir. Bunun içindir ki, Sırpların ve Yunanhla
nn isteklerine karşı statükoyu savunanlar ilk orta. Avrupa 
devletleri oldu. 

Balkan ülkelerinde Rus nüfuzunun azalması ve yanm
ada.da Rus çıkarlanyla Avusturya çıkarlannın birbirini 
dengelemesi ilgi merkezini bundan böyle bir Rus sızması
nın en muhtemel olabileceği Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'ı> 
kaydınr. Bu durumun ilk diplomatik.sonucu, 1887 başında 
İngiltere ile İtalya arasında imzalanan, sonradan A vustur
ya - Macaristan'ın da katıldığı ilk Akdeniz antlaşmaları ol
du f613l. Dünyanın paylaşılmasına en son katılan yeni güç 
İtalya, payını fazla gecikmeden almakta acele ediyor, ama 
safını seçmek için bir orta Avrupa devleti mi, yoksa bir 
Akd-enlz devleti mi olduğunda bir türlü karara varamıyor
du. Sınırlı imkı\nlarıyla ancak yakınındaki avlan avlıyabi
llyor, Kuzey Afrlka'nın giderek İngiltere ile Fransa'nın iş
gali altına girmesini pek hoş karşılamıyordu. Akdeniz ant· 
laşmalanyla İngiltere, Britanya_ İmparatorluğu'nun Akde
niz siyasetini desteklemesi şartıyla İtalya'nın, Osmanlı ida
resindeki Ltbya'ya asker çıkarmasına göz yumdu. 

Aynı yılın 18 Ekim'inde Salisbury'nin Aralık ayında 
imzalanacak· olan ikinci Akdeniz anlaşmalannıİı kesin me
tinlerini hazırlamasından bir hafta önce, İngiltere'nin İs
tanbul büyükelçisi Sir Willia.m White onu, «Küçük Asya so
rununu, Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesiyle ilgili her 
düzenlemenin bünyesi içinde ele alma ihtiyacıyla; bunun 
gibi bir düzenlemeyi Ermeni sınırlannın korunmasız kal
dığı müddetçe gizli tutmlkkta diretmenin zarureti arasında-

(613) SMITH, C.L. «The Embassy of Sir Wllllam Whlte at Con
stantlnople 1886-1891> (Slr WUllam Whlte'ın 1886-18!H
Yılları Arasında istaııbul BiiyUkelçlliğl) Oxford 1952.
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ki ilişkinin öneminden• haberdar eder; �Osmanlı Padişahı 
. Rusya'ya karşı direnmek için pek az şey yapacaktır, ama 
Büyük Britanya yardımcı olma konusun:ta un ufak bir is
tek gösterirse, o zaman Kıbrıs sözleşmesini hatırlayacak, 
bu da onu Rusya'nın kollanna atmaya yetecektir.» (614! 

Böylece ilgi alanı Anadolu'nun doğusunda yoğunlaş
tıkça, bir «Ermeni Meselesi• nin doğması için şartlar ol
gunlaşmaktay,dı. 

C - Etmeni Meselesi 

Osmanlı İmparatorluğu içinde, Ermeni unsuru da öte
ki �tnik gruplarla aynı tarzda beliriyordu. Bir yanda, İm
paratorluğun büyük merkezlerinde yerleşmiş, yabancı ser
mayeye bağlı, İmparatorluk çapında ticari ve mali bir bü
yük burjuvazi çekirdeği, öte yanda ise, sadece birkaç nok
tada nisbi bir yoğunlaşmayla, Anadolu'nun Türk - Müslü
man unsurları arasına dağılmış, onlardan yalnızca et�ik 
ve dini kıstaslarla ayrılan, ama kökeninde aralannda hiç 
bir sosyo - ekonomik fark bulunmayan, büyük köylü kitlesi 
Ermeni cemaatinin bütün kiliseye bağlı bir hiyerarşi ça
tısı içinde birleşiyordu. Büyük burjuvazinin bu hiyerarşiye 
el koyması ve buna XIX. yüzyıla uygun yeni bir biçim ver
mesi, bu etnik unsurun iki kutbu arasında daha düzenli te· 
mastar kurulmasına yol açtı. Bu temasların amacı, Türk . 
Müslüman unsurunu Ermeni büyük burjuvazisi ve onun da 
ötesinde batı emperyalizmi yararına sömürmeye yarayan 
aracı sınıfları yaratmaktı. Böylece, kendiliğinden. milliyet• 
çi akımların doğmasına yol açan, sosyo - ekonomik bir fark· 
Iılaşma oluşmaya başlar. Ama. öteki etnik gruplarla. para
lellik burada. durur (615). Farklılık, Ermeni unsurun çoğun• 
lukta olduğu bir coğrafi nüvenin bulunmamasından ileri 
gelir. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'yu fethinden 

(614) 18 Ekim 1887'de Whlte'den Sallsbury'e. Zikreden SMITH,

C.L. «The Embassy of Sir Wllliam Whlte ... �

(615) Bkz. Cilt I, sayfa 116.
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sonra, tarihi Ermenistan yok olmuş; bu fetih Ermenileri 
Anadolu platosunun bütün doğu kesimine dağıtmış; böyle
ce de, her yerinde Ermen: unsurun azınlıkta kaldığı bir 
-Büyük. Ennenistan» yaratmıştır. Quai d'Orsay'ın (*) siya
sal yönetiminde, küçük Asya'nın etnografik yapısı üzerlnE:
ha:zırlanan bir nota, Ermeni Meselesi :ırifesinde, durum
hakkında bir fikir vermektedir 1616).

Anadolu'da, 14.856.118 kişilik toplam nüfusta: 
11.801.485 Hıristiyan !bunun 1.475.0l 1'i 

Ermeni) 
123.947 Musevi vardır. 

Kıbns sözleşmesinin ve reformlarla ilgili Berlin Ant
laşması'nın 61. maddesinin uygulandığı altı vilayete gelin
ce, nüfus durumu şöyle belirir :

Toplam Niifus 
---�.!' --•--· 

Sivas 1.086.015 
Mamuret ü) Aziz 578.814 
Erzurum 645.702 
Bitlis 398.625 
Diyarbakır 471.462 
Van 430.000 

TOPLAM 3.610.618 

Ermeni 
, 

170.433 
69.718 

134.967 
131.290 
79.129 
80.798 

- ·--· · ·-·---

666.436 

Öyleyse gelecekte kurulması düşünülen Errnenistan'da, 
Avrupalı elçiliklerin yaptığı hesaplara göre, Ermeni nü
fusu toplam, nüfusun % 18'ini aşmıyor ve altı vilayetin hiç 
birinde çoğunluğu sağlıyamıyordu. 

( • ) Fransız hariciyesi. (Ç.NJ
(616) Mlnlstere des Affalrcs Etrangeres. 1Documents dlplo

mat.lques. Affalres Armenlennes. Projet de reforme dens
l'Empire Ottoman� (Dı� tşıert Hakanhğ,, «lllplomalik
Belgeler. Ermeni' MeseJ�lert. Osmanlı im�aratorhığun
da Refoım Ta$arısı.») Parls 1897.
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Zaten bu dağınıklık, 1877-1878 Osma!1lı · Rus savaşın· 
dan önce Balkan halkları içinde doğan milli hareketler
le oranlanabilecek bir milli hareketin olmamasırlıı ve ni,;hi 
de olsa özerkliğe varmayı amaçlayan böyle bir harekete, Er· 
meni burjuvazisinin gösterdiği kayıtsızlıkla da kendini açı
ğa vurur. Bunun yanısıra, Ermenistan'ın coğrafi konumu, 
İstanbul'daki Ermeni büyük burjuvazisinin Erzurum'da ve
ya Bit.lis'de milli burjuvnzi halıne gelmeye özlem duyması 
için pek d-e elverişli değildi. Bu büyük Ermeni burjuvazisi, 
imkanlan dar bir bölgede küçük işletmecilik için sonu şüp· 
heli bir mücadeleye girmektense, impar,ıtorluk. çapında 
yaygın bir işletmeciliği sürdürmeyi tercih ederdi. 

Ermeni sorununu kavramak için, bu unsurlara Ermeni
lerle Kürtler arasındaki ilişkileri de katmak gerekir. Bura· 
da, her şeyden önce göçebelerle yerleşik toplumlar ara· 
sındaki bin yıllık ilişkiler ve yerleşiklerin, göçebelerin sö· 
mürüsüne uğraması söz konusu. İyi örgütlenmiş ve elinin 
altında, nispeten önemli kuvvet toplamış Kürt aşiret bey
leri, Ermeni köylerini haraca bağlamıştı. Osmanlı Devlet 
idaresi, düzenini Doğu Anadolu'ya hiç bir zaman yayama
dı ve iktidannı babadan oğula geçen «valilik» şeklinde Kürt 
aşiret beylerine bırakmakla yetindi (617)

XIX. yüzyılda İmparatorluğun prekapitalist yapılarının
Avrupa kapitalizmiyle temas etmesi, bu durumu da değiş· 
tirdi. Merkezi yönetimin il. Mahmut'tan itibaren feodal un· 
surlara karşı gösterdiği tepki, sonunda. Kürt beylerine de 
dokundu. Devlet, hem Ermeni · çiftçileri, hem de Kürt aşi· 
retlerini doğrudan doğruya birbirinden ayrı olarak vergi 
lendirmek istedi. Bunun sonucu Kürtler Devlet'e ödedik· 
!eri vergileri Ermenilerin sırtından hayli hayli çıkarırken,
Kürtlerin kendilerini bağladığı haraca itiı-a?. etme gücünü
göstermeyen Ermenilerin ise, bir de doğı-udan doğruya
Devlet'e vergi ödemek zorunda. kalmaları nldu. Geçmişi
yüzyıllara. dayanan bu llişkiforin bozulma.;ına, Kürtlern
sosyo • ekonomik yapılanndaki bir altüst oluş da katıldı.

(617) Bkz. cilt I. s. 215. 
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Göçebe ekonomisinin temeli olan yün. ülke içinde dokun
mak üzere şehirlerde satılıyordu. Osmanh impara:orlu
ğu'nda: serbest rekabetin kurulmnsı yün sanayiini yok etti 
ve ilk dönemlerde ham yün doğrudan doğruya İngilten)'ye 
ihraç edildi. Bu durum Avustralya ve Arj .. :mtin'deki kapi· 
talist büyük malikanelerin daha iyi evsarta ve daha uygun 
fiyatlarla yün ihraç ettiği güne kadar sürdü. Dünya paza
rındaki bu yeni durum Osmanlı Devleti'nitı yün ihraca
tı (618) gibi, göçebe ekonomisinin de çöküşü oldu. Bunun 
sonucu olarak, siyasal nedenler (aşiretleıin denetim altı· 
na. alınma. kolaylıği) yüzünden 0:::manh Hükümeti tarafın
dan da teşvik edilen büyük bir yerleşik düzene geçme (is
kan> hareketi doğdu. 

Osmanlı idaresinin vergi toplama siyaseti ve iskan 
hareketi Kürtlerin Ermenilere kaı·şı davranışlarını da kö
künden değiştirdi. O güne kad'!.r haraca bağlanmış bir in· 
san sürüsü olarak görulen Ermeniler, o günden sonra ya
rarsız bir tüketiciler topluluğu haline gelmekteydi. Sömü
rü siyaseti imha siyasetine dönüşmeye hazırdı. 

Bu durum karşısında, Ermeni büyük burjuvazisi, mil
li burjuvazi görevini üstlenmedi. Böylece, kilise hiyerarşisi 
içinde çıkan ilk etkin hareketler büyük burjuvaziden ciddi 
bir yardım görmeyince, sonunda öz değiştirdi, radikalleşti, 
az çok o çağın sosyalist veya anarşist -ıkımlanndan etki· 
lendi. Böylece büyük burjuvazinin, yüz çevrilip aşılması, 
Ermeni hareketin�n kendine has çizgilerinden biridir. 

«Ermenistan• uluslararası siyaset sahnesinde önemli 
blr unsur haline geldikce, Ermeni devrimini savunan grup
lar da yurt dışında örgütlenir. 1887 yılında, Cenevre'de 
Hınçak gazetesi çevresinde toparlanan top'uluğun amacı, · 
hemen sosyalist bir devlet halinde teşkilatlandırılacak olan 
bir Ermenistan'ın siyasal bağımsızlığıydı. 1 CJ90 yılında Tif
lls'te kurulan Ta.şnaktzutyun, 1892'de yayınladığı progra
mında:, gelecekteki sosyalizmden daha muğlak bir biçim· 

(618) Bkz. s.
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de söz eder. Ama bunun yanı sıra Ennenistan'ın kurtuluşu 
için, silahlı devrimin övgüsünü yapar (619). 

Bütün bu gruplar için izlenecek ilk örnek, stratejik açı
dan olduğu kadar siyasal açıdan da, Bulgaristan örneği
dir. Eyalet nüfusunun % 45'ini oluşturan Bt•lgarlar, A vru· 
pa'nın hem manevi, hem de !HU desteğiyle çoğunluktaki 
Türk - Müslüman halkı kırara!c, olmazsa kaçırarak bir mil
li devlet kurmayı başarmışlardı. Ruslar işe karışmasa ve 
katliam haberlerine kamuoyunun gösterdiği duyarlılık sa· 
yesinde Avrupa tarafsızlık yolunu seçmese, böyle b1.r eY· 
lem asla başarıya ulaşamazdı. Öyleyse şimdi de, aynı oyu
nu oynamak gerekirdi. Ermeni ahali, hatta kunılacak dev· 
rimel çeteler, Türk ordusu ve çogunluktaki Müslüman halk 
karşısında tutunamazdı. Dolayısıyla, Ermeni çeteleri, sa
dece Ermeni katliamına yol açrr.ayı amaçt'.lyan kışkırtma 
eylemlerine girişecekler, A vrup:ı. kamuoyunu duyarlı hale 
getirerek;· büyük devletleri Ermeni bağımsızlığından yana 
müdahaleye zorlayacaklardı. Bir Hınçak üy€sine göre çe
teler «Türkleri ve Kürtleri öldürmek, köyl�rini ateşe vere
rek dağlara kaçmak için fırsat kolluyordu. O zaman kız
gınlıktan gözü dönen Müslümanlar, ayaidanarak kendini 
korumaktan aciz Ermenilere srıldıracak ve cınlan öylesine 
barbarca öldürecekler ki, Rusyıı. insanlık •.re Hıristiyan uy
garlığı adına, Ermenistan'ı işgal etmek üzere müdahaJeyo 
kalkacaktır... {620) Hesabını tek «Kamuoyu. denen şeyin, 
Müslümanlann katledilmesi karşısında kılını kıpırdatma
yıp da, sadece bu yola zorla sokulan Müslüman - Türk 
ahalinin Ermenilere karşı girişecekleri zulümden etkilenip 
duygulanacağı _düşüncesi üzerine kuran bu .. devrimci stra· 
teji», insanlık ve Hristiyan uygarlığı kavramının o pek kut
sal, uluslararası denge durumuyla bağımlı olduğunu, bu 
dengeninse, Bulgaristan olaylarının üstünden on beş yıl 
geçtikten sonra aynı kalmadığını unutmuştu. 

(619) LANGER, W.L. «The dlplomacy of· Cmperlallsm 1890.

1902• (1890 -1902 Yılları Arasında Emperyalizmin Dlp

lomaslsl) New York - London 1935.

(620) LANGER, W.L. «The dlplomacy of ... ıı
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Rusya Bulgaristan'dan aldığı dersten ve İngilizlerin 
Ermenilere gösterdiği ilgiden sonra, Ermenistan'daki bü
tün hareketlere karşı düşmanca bir tutum tı,.kınmıştı. Rus 
hariciyecisi Lobanof «bir Ermeni Bulgaristan istemiyoruz,. 
diyordu ... Rusya, yalnız Ermeni özerkliği uğruna, bir mü
dahalede bulunmaya niyetli olmamakla kalmıyor, kendi sı-
nırlan içinde kalan Ermeniler üstünde de merkeziyetçi bir 
siyaset uygulamaya girişiyordu (621). Böylece Ermeni dev
rimcilerinin güvendikleri dağlara kar yağmış, coğrafi ko
numu itibariyle en çabuk müdahalede bulunabilecek dev
letin yardımından yoksun kalmışlardı. 

Öte yandan, 1870'ten sonra Almanya'ya. karşı kendi
ne müttefik arayan Fransa, Rusya'ya yana7mıştı; o çağda 
sömürge sorunları yüzünden aralarında pek çok sürtüşme 
noktası bulunan İngiltere'yle yakınlaşması söz konusu de
ğildi. Bu yüzden Ruslarla olan dostluğuna bir hiç uğruna, 
üstelik Ermeniler yüzünden gölge düşürmek istemiyordu. 
Doğu'ya. nüfuz etme tasanlarını başarıya. ulaştırmak ama
cıyla., Osmanlı İmparatorluğu ile dostluğu korumakta. çı
kar gören Orta. Avrupa devletleri de bir yana bırakılırsa, 
bir Ermeni hareketini arzu eden devlet olarak, geride, tek 
İngiltere kalıyordu. Ama bir başına kaldığının farkında 
olan İngiltere, bir yandan, denetim altında tl.ltabilmek ve 
dilediği zaman yön verebilmek amacıyla, ErJPeni komitala
rına. kendi adamlarını sokmaya. çalışırken, bir yandan da 
oyununu oynayacağı en uygun günün gelmesini bekliyor
du. Pek çok Ermeni komitesı Londra.'da faaliyet gösteri
yordu. Hatta. Hınçak örgütü bile, Atina'ya taşındıktan bir 
süre sonra, 1894'te Londra'ya yerleşmişti (622>. 

«Bulğarian Atrocities» (*) adlı kitabın yazan ve 1876 
yılındaki Türkiye aleyhtarı kampanyanın elebaşısı Gladsto
ne'un başbakanlığa gelişi, Ermrni komitacılan için bir 

(621) DRIAULT, E. cLa questıon d'Orlent depuls les Orlglnes

Jusqu'a nos Jours, (Çıkışından Gilndmtıze Kadar Şark
Meselesi) Parls 1898.

(622) LANGER, W.L. «The dtplomncy ot ... ,
< • ) Bulgartstan·da vahşet. (Ç.N.)·
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başlama işareti oldu. 1802 Temmuz ayında. •Hınçak» ga
zetesi şunları yazıyordu: «Kötü olaylara gebe, nazik gün
ler geçiriyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Kaçınılmaz sonuç 
için hazırlanın. Örgütlenin! SilAhlanınl Elinize ne geçer
se onunla silAhlanın. Bir yer ayaklandığı ya da direnişe 
geçtiğinde siz de, bulunduğunuz yerde, aynını yapın. Öz
gürlük ışığını yayın!» (623). Fransa'nın fstanbul'-daki mas
lahatgüzan, meseleyi «kamuoyuna» sunulmuş bütün sahte
liklerden arındırarak, diplomatik açıdan gö?:ler önüne seri
yordu: 

«Ermenilerin şikAyetleri her zamankinden daha mı acı
lı? Yabancı ülkelerde kurduklan birlikler sanki Avmpa ka
muoyunda kendi lehlerine heyecan uyandırmak için mi ha
reket halindeler? Gladstone'un işbaşına gelişi · onlar için 
ikramiyesini daha ellerine geçmeden yiyip tükettikleri bir 
piyango oldu. Liberal parti liderinin Türklerden baskı gö
ren Hıristiyan milliyetleri için yaptıkhırını · unutmadılar. 
Hepsi, vaktiyle Bulgarların onca. yarar gördüğü «vahşet• 
kampanyasının yeniden açılmasını hayal etme],;te. 

«Ermenilerin Avrupa kamuoyunda fazlaca bir yakm
lik toplayamadıkları; ahlAki kaygılardan yoksun olmalan 
ve kendi uluslarının ortak refahı için bir araya gelmekten 
aciz kalmalarıyla hor görillm3kten başka pek bir duygu 
qyandırmadıkları bir gerçekse de, ardı arkası kesilmeyen 
kötü davranışlara ve sayısız haksızlıklara uğramalanyla 
Hıristiyan A vrupanın ilgisini üzerlerine çektikleri de kesin
dir.» (624). 

İlk karışıklıklar nihayet 1893 yılı ilkbaharında patlak 
verir. «Olay»lan şöylece özetleyebUiriz: Karışıklıklar, Kay
seri, Amasya ve Merzifon'da aynı gün içinde patlak ver-

(623) «Hınçab cnt V No. 7 Haziran 1892. Zikreden LANGER,
W.L. «The dlplomacy of ... >

(624) 26 Eylül 1892'de Bourgal'den Dışlşlerı Bııkanı Rlbot·a
«Mlnlst6're des Affalres Etranglıres: Documents dlplo
matıques Françals 1871-1914, (Dışişlert Bakanlığı: 1871•
1914 Yıllan Arasında Fransı� Diplomatik Belgeleri) seri
I,clltX.
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di: duvarlara devrimci bildiriler asıldı, Müslümanlar öldü
rüldü. Devlet yetkilileri olaya hemen müdahale etti. Şah· 
sen yetkili kılınan Ankara valisi Ka}·seri'ye gitti. Yal<laı;ık 
olarak bin sekiz yüz Ermeni tutuklandı. Bunlardan beş 
yüzü Ankara'da hapsedildi: 153 kişilik yeni bir mahkum 
kafilesinin Ankara'ya geldiği ımda, bütün sanıkların ser· 
best bırakılmasını emreden bir irade-! şahane yayınlandı. 
Ankara'da tutuklu olarak ya]m:wı.ı: özellikle yargıç önüne 
çıkarılmayı isteyen altı kişi kaldı. Oiay şu sırada yatişmı
şa benzemektedir. Bu bilgiler, �idip olayı yerinde gören en 
yetkili kişilerin, Osmanlı Devlet idaresinde çalışan Hıris
tiyan memurların ve katolik Ermeni kilisesi ruhban üyele
rinin verdiği bilgilerden derlenmiştir (625). 

İşte bu olaylardan sonra. İngiliz «vahşet çığırtkanla
tı. (626) Ermeni katliamına karşı yeni bir kampanya açar· 
lar. «Londra gazeteleri Küçük Asya'daki Hıristiyan ahali
Y� yapılan eziyetlerle ilgili haberlerle doludur.• {627) 

1893 yılında çıkan olaylardan sonra Türk mahkeme
leri 17 kişiyi ölüme mahkum eder (6281. fngiltere derhal, 
padişahı ziyaret eden Mısır Hidivi'ne eşlik etme bahan3· 
siyle, donanmasını İstanbul'a göndereceği tehditini savu
rur (6291. Padişah, bu tehdide boyun eğmek zorunda ka· 
larak mahkumlan bağışlar (6301. İngiltere'deki, Hıristiyan 
Ermeniler Müdafaa Komitesi gene de kampanyayı aynı 

(625) 18 _Nisan 1893'de Fransa'nın İstanbul Bllyllkelçlst P.
Cambon'dan Dışlşleri Bakanı Develle'ye. «Documents
Dlplomatıques, (Diplomatik Belgeler). sert I, elit X.

(626) Saturday Revlew'ln buluşu olan kelime. Zikreden LAN
GER, W.L. «The dlplom-iCY of...>

(627) 18 Nisan 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye. Zikreden
«Documents Diplomatıqucs, Sert I, elit X.

(628) 22 Haziran 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye, Zikre
den cDoeuments Dlplomatıques> Sert I, elit X.

(629) 4 Temmuz 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye, Zikre
den «Doeuments Dlplomatıques, Seri I, elit X.

<630) 8 Temmuz 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye_ Zikre
den cDoeuments Dlplomntlques> seri I, elit X. 
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şiddetle sürdürdü; basın yoluyl:ı ve parlamentoda bütün 
mahkumlann derhal serbest bırakılmalarını, hiç değilse İs
tanbul'a getirilmelerini istedi; bunların quçsuz olduklarını 
ileri sürdü; aralarından pek çoğuna işkence edildiği, açı
lan davanın hukuka aykırı, usulsüz ve gülünç olduğu iddia
sında bulundu. Lord Rosebery ile Sir E. Grey bunların 
abartma olduğunu bile bile, doğan endişeleri yatıştırma
ya hiç çalışmadılar. Tersine bu endişelera rağbet göste
rip, kısmen kendileri de katıldılar. Kraliçenin Dışişleri Ba
kanı Parlamento'da, İngiltere'nin Ermeni Meselesi'ne duy- ' 
duğu ilgiyi açıkça belirtmek ve Ermenistan'cla İngiliz nü· 
fuzunu arttırmak fırsatını buldu (631). 

Bütün bunlar, hatta Rosebery kabinesinin bile, par
lamentoyla ilgili sebepler yüzünden, liberailt:rin siyasetini 
sürdürmek zorunda kalması Ermeni komitelerine, planla
rının başarıya ulaşacağı güvenini verdi. «Ermeniler, Pe
tersburg ve Londra'nın desteğini sağladıklarına inanıyor
lardı. Onlar için. İngiliz entrika.lan gizlisiz, saklısızdı: Rus
lara gelince, daha çok saman altından su yürüttükleri hal
de, onların çevirdiği dolapların da, İngilizlerinkinde� hiç 
aşağı kalır yanı yoktu. İtiraf etmeli ki, gelişı:ın olaylar, böy

le düşünen Ermenilere hak verir gibiydi.» (632) 
Böylece, 1893 yılında patlak veren olaylar, «altı vila· 

yet» in dışında meydana gelen geııel bir provadan başka 
bir şey değildi; Katliam hareketi ertesi yıla hazırlanıyor
du. Ama bu arada büyük devletlerin diplomalik tepkisi dfl· 
ha önceden kestirilebilirdi. Liberallerin yara! tığı patırdıya 
katılmak zorunda kalan Londra Hükümeti gene de, öteki 
devletlerin muvafakatini almadan, fiili bir müdahaleye gi
rişemezdi. Böyle bir muvafakatin alınamamış olduğu da 
çoktan belliydi. Öyle ki, o çağda duru.mla.rı kavramı� 
hangi diplomatik gözlemciye son·anız, herh!t!de katliamla
n yararsız bulurdu. Bunun yanı sıra, Bab-ı Ali'de bulunan 

(631) 11 Temmuz 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye. Zikre

den «Documents Dlplomatıques> seri I, cilt X.
(632) 22 Haziran 1893'de CAMBON'dan DEVELLE'ye_ Zikre

den «Documents Dlplomatlques• seri I, elit X.
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yabancı büyiikelçiliklerin çelişkili demeçlerinden cesaret 
alan Abdülhamit, bu müdtıhalı:mhı pek muhtemel olmadı
ğını anlamıştı. Bu şartlar altında, Osmanlı İmparatorluğu 
da, Ermeni komitalannın sahnelediği oyunu oynamaya hll.· 
zırlanıyordu. Ermeniler yüzünden İngilizler tarafından aşa· 
ğılana.n Padişah'ın bizzat kendisi, marazi ve vehimli kafa 
yapısıyla, her devrimci teşebbüsü sadece kendi hayatına 
kasteden bir hareket olarak gördükçe, daha çok öç almayı 
düşünüyordu. Bulgaristan olaylarından zer.gin deneyler 
edinmiş olan yöneticiler bu meselenin ancak köklü ted
birlerle çözümleneceğini düşürıüyordu. O bölgedeki taşra 
f'Şrafı ise, Ermeni ticaret şebel;esinln kendilerine kalma
sını sağlayacak böyle bir çözümü sabırla beklemekteydi. 
Şehirlere yığılmış büyük topraksız ve işsiz kitlelere «Mu
kaddes Cihad• perdesi altında zengin Ermeni pazarlarının 
yağmalanmasını va.at ederek, onları öu işte Jrnllanmaya 
dünden hazırdılar. Açlığın ve salgın hastalıkların ardın
dfl.n, 1893'ten beri ortalığı kasıp kavuran ve 1P98 yılına ka
dar sürecek olan kurakl:lc i.şleri daha da berbat etmek için 
birebirdi. Kürtlere gelince göz diktikleri top!'akları ele ge

çirm'ek için hazır fırsattı. Müslüman Türk l<öylüsü için ise, 
Ermeni demek tefeci demekti; ol&ki bir fır!-at doğar da, 
borçlarından kurtulurdu. Sözün kısası herkes hazırdı; bir 
tek ilgililer hariç. Aynı şekilde yült�ek devle!. ricali arac;ın
rla, hatta hükümette yer alan Ermeniler Padişah'ın kuşku
larını adamakıllı arttınp ortalığın iyice bulanmasına katkı
da bulunuyor; bu Abdülhamit'i u7.laşma yollfırını aramak 
yerine karanlık, saldırgan bir tutum takınmaya itiyordu. 
1R94 yılı başlarında Yozgat'ta karı�ıklıklıtr prı.tlak verir. tn
p;iliz büyükelçisi tehditkar bir tavır takınınca korku ve öf
keye kapılan Padişah, İngiltere'ye karşı, Fransa ve Rus
ya'dan yrı.rdım ister. Fransız büyükelçisi şunlan yazar: 
«İngiliz büyükelçisinin Artın Dadian Paşa'yı (Hariciye Ne-
7Rreti Müsteşan) kullanarak, Ermeni meselesine fiilen ka
rıştığını itidal ve şefaat temennilerinin Padişah'a iletildiği 
ni çoktandır bilmekteyim. Gene de Sir Philp Currie'nin mü
tecaviz bir tavır aldığını pek sanmıyorum; ama. bir Erment 
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olan ve şimdiye kadar edindiğim deneylerle de bildiğim 
;izere, bütün büyükelçileri gizli gizli, ırkjaşlarından yana 
müdahalede bulunmaya tahrik eden Artin Paşa sırf Pa
dişah'ın bam teline dokunmak amacıyla, biraz da zorla bu 
notayı sağlamış olabilir.» (633) 

Ermeni komitalarına ait planın ilk büyük uygulanma· 
sı, Bitlis yakınlarında Ermenilerle göçebe Kürtler arasın
daki ilişkilerin eskiden beri gergin olduğu Sasun kasaba
sında olur. Tahkikat komisyonunun rapom daha sonra 
olayları şu şekilde özetleyecektir: «Bu son yıllarda, J{avnr 
ve Talori Ermenlleriyle Kürtler arasında ilişkiler iyiden 
iyiye bozulmuştu; çevrede Murat diye tanımın Hnmparsum 
Boyacıyan adlı bir siyasi kışkırtıcı, bu durumdan yararla
narak Kürtlere karşı türlü kötülüklere girişc:-ı bir çete kur
muştu; bunun uzerine tepeleri atan Kürtler de kendi ara
larında birlik olup, Ermenilere saldırmış •:e çarpışmalar 
böylece başlamıştır. Ermenilerin davranışını açıktan açı
ğa bir başkaldırma olarak gören hüküm•�t. Jnlan dağıtmak 
üzere askeri birlikler 'göndermiş ve Murat'ı ele geçirmiş 
tir.» (634) Rapordan anlaşıldığına göre, Hınçak mensup
larının elebaşılığında çeteler teşkil eden köylüler, Kürt köy
lerini basmış, sonra da kadınları, çocukları ve yaşlıları 
köylerinde bırakarak dağlara çekilmiştir. Bu dağa çekil
meyi bir ayaklanma olarak gören Bitlis'in askeri yetkili
leri, durumu böyle bir yorum açısından telgrafla fstan
bul'a iletirler. •Açıkça görülüyor ki, Ermenistan'daki bu 

,ilk kargaşalık haberleri üzerine, Padişah, bütün soğuk
kanlılığını kaybetmiş ve bizzat kendisi telgraf başına ge
çerek, 4. kolordu komutanına ve Bitlis valisine çok tehli
keli talimatlar vermiştir.» (635) Padişah'ın onay ve deste-

(633) 17 Nisan 1894'de CAMBON'dan Dışlşlert Bakanı C.ı\S1-
MIR- PARPIER'e. Zikreden «Document3 Dlplomattques•
seri I, cilt XI .

. (634) Tahkikat Komisyonunun Raporu. Zikreden «Documents 
Dlplomatlques - Ermeni Meselesb. 

(635) 22 Aralık 1894'd� CAMBON'do.n Dışlşl�rl Bakanı HANO
TAUX'a. Zikreden fDocumehts İ>iploınatlques .. seri I.
cilt XI.
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ğinden güç alan yetkililer Kürtleri başıboş bırakmış; bu
nun üzerine Kürtler, birkaç yaşlı erkekle, kadın ve çocuk
ların bulunduğu, kendilerini savunmaktan aciz Ermeni köy
lerine saldırmıştır. 

Komitaların tasarılarının Hk kısmı ek3iksiz olarak ba· 
şanya ulaşmıştı. Diyarbakır'daki Fransız konsolosu telg
rafla, olaylarda 7.550 kişinin öldüğünü bildiriyordu (6361.

Tahkikat komisyonu, isimlerin bir kereden çok geçmesi ve 
başka bölgelere sığınanların da ölü olank sayılması gibi 
ihtimalleri hesaba katıp, bir vıl boyun:::a yaptığı anıştır
malar sonunda, 200 ila 250 ölü ve kayıp tespit edecek
tir ,Cb37). Ama ne önemi var; •istihbarat» cihazı işlemeye 
başlamıştır bir kere. Bu cihaz bütün bir kış boyunca Av
rupa.'nın haber alma odaklarını •incelmiş zulüm yöntem
leri» ne ve «insanın yüreğini ..ıızlatan ayrıntılar .. a ait ha
berlerle besleyecek, bütün Avrupa dışişları kurultışlarına 
'iş çıkacaktır. Batılı dışişleri çevreleri aşın bir çabayla işe 
girişir; Bab-ı Ali'ye bir kın,1ma. yağmurudur başlar. Baş
langıçta korkuya kapılan Padişah, Bitlis'teki mahalli yö
neticileri taltif ederek, onları susturmanın yollarını arar 
ve bütün imkanlarını kullanarak, uluslararası bir tahkikat 
komisyonunun olay yerine gitmesini ön13mek ister. Amı:ı. 
kısa bir süre sonra büyük devletler ar::ısındn görüş ayrı
lıkları olduğunu farkeder. Rusya, Ermenilerin özerkliğine 
yol açabilecek her türlü reforma karşıdır (638). İngiltere 
ise, Mısır sorunu yüzünden, Ermeni meselesini sonuna ka
dar sömürmeye kararlıdır. Fransızlarla İngilizler arasında 
Mısır ve Yukan Nil konusundaki çekişme yeniden su yü
zü ne çıkmış, İngiltere bir Fransız" Rus ittifakı tehlikesiyle 

(6'36) 22 Ektm 1894"de Frans:ı'nın Diyarb,üır Konsolos Yar
dımcısı MEYRIER"den HAN01:,AUX'a. Zikreden «Docu
ments Diplomatlques$ !:Crt I, elit XI. 

(637) Tahkikat Komisyonunun Raporu. Zikreden «Documents
Dlplomlattques, - Ermeni Meselesh.

(638) Rus Dışlşlerı Bakam GIERS'den. Frnnsa ve Almanya'
nın Salnt-Petersburg'riakl BUyUk Elçilerine. Zikreden
SMITH, C.L. «The Embassy of sır Wllllam Whltc ... J> 
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karşı karşıya kalmıştır. Bunun için, katolik Ermenileri hi
maye etme zorunluluğu yüzünden, Fransız çıkarlarının 
Rus çıkarlarıyla terse düşeceği bir Ermeni meselesi yarata
rak İngiltere, bu iki devletin arasını açmayı ya da hiç de
ğilse, onları bu yolla oyalayarak Mısır işinde başına buy
ruk kalmayı umar. Üstelik sonunda, işler iyice arap saçına 
dönünce, herkes sanki hiçbirşey olmamış gibi statüko· 
nun korunması konusunda görüş birliğine varır. 

Tahkikat komisyonlarının kuruluşunda ve bir ıslahat 
(reform) tasarısının hazırlanmasında temsil ve öncelik hak· 
lan konusunda büyük devletler arasında tartışmalar çı
kar. Sonunda 11 Mayıs 1895 tarihinde bir reform metni, 
Fransa, İngiltere ve Rusya temsilcileri tarafından Padişaha 
sunulur. Padişah'a verdiği cevapta meseleden yan çizme 
yolları aranır. Rusya baskı tedbirlerine razı olmaz (639). 
Sonunda Sadrazam değişmesiyle (640) Bab-ı Ali notada
ki ilkeyi kabul eder (6411. Ama 24 Haziran günü İngiltere' 
de liberal başbakan Rosebery görevinden çekilir; yerine 
muhafazakar Salisbury geçer. Yeni hükümet Ermeni me· 
selesinin çözümü konusunda aynı derecede aceleciymiş 
gibi gözükmez (642). 2 Ağustos günü Bab-ı Ali'nin gön· 
derdiği karşı teklifi büyük devletier yetersiz bulur (6431. 
Büyük devletlerin soruna bir çözüm �etirmek için zora ba�
vurmayacaklan gitgide açıklık kazanır. Bu dıJnım karşısın· 

(639) 6 Haziran 1895'de Fransa'nın Londra BUyilkelçlsi Baron
de COURCEL'den HANOTAUX'a. Zikreden «Documents
Dlplomatıques• seri I, dit XII

(640) 12 Haziran 1895'de CAMBON'dan HANOTAUX'a, Zik
reden «Documents Dlplomatiques• s2ri I, cilt XII.

(641) 17 Haziran 1895'de CAMBON'dan HA..'IJOTAUX"a. Zikre
den «Documents Dlplomatiques, seri I, cilt XII.

(642) 27 Temmuz 1895'de Fransa·nın Salnt-Patnsbıırg DUytik
Elçisi Marki DE MONTF.BELLO"dan J-JANOTAUX'a.
Zikreden «Documents Dlplomatıques, serı I, cilt XII.

(643) 1 Ağustos 1895'de M. HANOTAUX'dan Pr�nsa'nın Salnt
Petersburg ve İstanbul BUyfJkelçllerıne Genelge_ Zikre
den •Documents Dlplomatıques, serl I, elit XIL

393 



da, Ermeni komitaları, umutsuzluğun yarattığı bir hırsla 
sonuca gitmek isterler. Zaten Bab-ı Ali'de Ermeni Me
selesini kökünden çözmek için böyle bir kışkırtmayı bok· 
]emektedir. 

Bu kere Ermeni komitaları A vıupalıların daha çok gö· 
zünün önünde olsun diye; İstanbul'da karışıklık çıkarmayı 
kararlaştırırlar. Yetkililere 30 Eylül günü bir gösteri yapı
lacağını duyurarak çı1rnbilecek claylardan kendilerinin so
rumlu olmadığını bildirirler. Bunun yanı sıra, Anadolu köy 
lerinden İstanbul'a göçmüş, kalabalık, kavga meraklısı Er
meni lümpen proletaryasını da silahlandırırlar. Buna kar
şılık durumdan haberdar olan Türk yetkili!eri de, ne olur 
ne olmaz diye, aynı şekilde Müslüman- lümpen J)rolctarya
yı silahla donatırlar. Senaryo önceden hesaplandığı biçim· 
de gerçekleşir: önce Ermeniler saldırıya geçer. Ardından 
da, şehrin yoksul semtlerindeki Ermenileri hedef alan mi· 
sillemeler gelir. Bir kavga. bir kılamct, olaylar- tam üç gün 
üç gece sürer;· sonra da İstanbul'dan bütün Anadolu'ya 
sıçrar. 5 Ekim'de Ermeniler Trabzon'dakl tümen kumanda· 
nına bir . suikast düzenlerler. Misillemeler beş gün sürer; 
ölü sayısı 200'dür (6441. Erzunım'da komitalar llükümet 
konağına saldırır, hemen ardından meydana gelen misil
lemede 300 kişi ölür (645). Kışkırtma • misilleme döngüsü 
başlamıştır bir kere; ondan sonra ne üst makamlardan ge
lecek talimatlara, ne de şeytanca dalav,3reJere gerek var
dır; artık işe önce kimin başladığını bilmek de �ek önemli 
değildir. Yüzyıllardır işlene işlene üst üste birikmiş kinler, 
yukarıda açıkladığımız çok sayıda, çeşitli sebeplerden ötü· 
rü bir tek hedefe, Ermenilere yfıneltilmişti. Kasım ayında 
Sıvas'ta, Malatya'da; Arahk ayında Diyarbakır'da; Ocak 
ayında Urfa'da katliamlara girişilir. Şubat ayı sonunda bö· 

(644) 12 Ekim 1895'de CAMBON'dan HANOTAUX'a. Zikreden
cDocuments Dlplomat1q11es) Ermeni Meselesi.

(645) 31 Ekim 1895'de Fransa·nın Erzurum Konsolos Yardım
cısı ROQUEFERlUER'den CAMBON'a. Zikreden tDo
cuments Dlplomatıques - Ermeni Mes�lesh.
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yükelçiliklerce tutulan hesaba göre ölü sayısı yaklaşık 
olarak kırkbindir: ama Ermeni komitalarının umduğu bü· 
tün yabancı müdahale imkanları, kesin olarak önlenmişti. 
İngilizler, Fransızlar ve Ruslar ilk defa tartışma masasına 
birlikte oturmayı başardılarsa da, gelecekteki «dostluk it
tifakı• nın temelini oluşturan «Ermeni ittifakı•, müdahale 
konusunda herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığını 
gösterecekti. Üç devletten hiçbiri, ihtiyat payı olarak gör
düğü ·alana, bir diğerinin burnunu sokma.sına izin vermek 
niyetinde değildi. Geriye bir tek çözüm yolu kalıyordu. O 
da Osmanlı İmparatorluğu'nun doğrudan doğruya bölü
şülmesi: bu çözüm yolu bir zamanlar da ortaya atılmış, 
ama o an için gerçekleşmesi mümkün görülmemişti. Hatta 
Fransa Dışişlcri Bakanı Berthclot, «Osmanlı Jmpnnıtorlu
ğu'nun iç işlerinde, anlaşmalara aykırı da olsa, bir mü
dahale sisteminin uygulanmasında tereddüde kapılmaya 
gerek olmadığını» {646) düşünüyordu. 31 Ocak günü Sa
lisbury «silah zoruyla Osmanlı Padişahı'nı hükümranlığı 
altında bulunan ülkelere iyi davranmaya zorlamanın, İn· 
giliz hükümetinin işi olmadığı• nı açıklıyordu. Büyük dev
letler için Ermeni meselesi sona ermişti .. Ermeni komita
ları, 26 Ağustos 1896 gün_ü İatanbul'da Osmanlı Bankası' 
nın genel merkezine saldınp işgal etmekle son bir hare
kete giriştiler, ama sermayeye yönelen bu saldırı daha 
çok da yabancı elçilik çcvreleı·inin keyfini kaçıracak; on
larda komitaların sosyalist görüşlere yakınlıklan olduğu 
düşüncesini uyandıracaktır. Bu da, bu -;evrelerin Ermeni 
davasına duyduklan ilgiyi ters yönde etkileyecektir. Zaten 
Girit'te yeni ayaklanmaların çıkması ve Yunanistan'ın da 
çatışmalara katılmasıyla Şark Meselesi içinde uğraşılacak 
yeni bir konu çoktan çıkmıştı. 

Ermeni Meselesi'nin Türkiye'nin evriminde çok önemli 
bir yeri vardır. Ülkenin ta bağrında patlak veren ilk •ulu
sal• hareket olmasıyla, «milli mesele• yi hem açık seçik, 

(646) Bakanın 22 Ocak 1896 Tarlhll Notası. Zikreden «Docu
ments Dlplomatlques• sert I, cllt XII.
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hem de Türk halkı üzerinde baskısını duyuran bir mahi
yette ilk b_u olay ortaya koyar. Bizzat Anadolu'nun içeri
sinde «milli• hareketlerle karşı karşıya kalan Türk halkı, 
bunlara aynı silılhla karşı koymak: milliyetçi, radikal, im· 
ha siyasetine yönelik bir cevap vermek zorunluluğunu duy
muştur. Ulusal bir Türk devletinin oluşma süreci, Ermeni 
hareketi ve bu hareketin bozguna uğramasıyla başlar. 

D - Bağdat Demiryolu 

Ermeni Meselesi'nl böylece, kalın çizgileriyle gözden 
geçirirken, konunun diğer yanım, yabancı ı:ermayenin Os· 
manlı İmparatorluğu'ndaki imtiynzlara akın edişini atla
mış olduk. Ermenilerin kaderi ı:adece ul�::lararası diplo
masinin tutkulanna değil, aynı ı.amanda İmparatorlukta 
en iyi şartlarla yatırım yolları arayan Avı-upa sermay,.3 
çevrelerinin çıkarlarına da bağhyciı. Durnm, göre tehditte 
bulunmak veya tam tersine sırt sıyazlamak; ayak diremek 
veya geri çekilmek gerektiğinde, Ermeni Meselesi bunla· 
nn hepsine elverişli bir araçtı. Bir diğerinin yararına, önü
ne set çekildiğini gören her ha:::ını, Ermeni davasının ate�
li savunucusu kesiliyor: bir demiryolu ya da bir maden 
ocağı imtiyazının kendisine verilmesine hazır her para ba
bası ise, elçiliğinden.o an :laha uzlaşmacı bir tavır takın
masını istiyordu. 

Olayların bu genel mahiyeti içinde, durumdan en çok 
yaratlanan devlet Almanya oldu. Ermeni Meselesi'yle doğ
rudan doğrnya ilgili hiçbir çıl<arı bulunmayan Almanya, 
Osmanlı imparatorluğu içine nüfuz etme tasarılarını geliş
tirmesine imkan veren bir tarafsızlığı korumasını bildi. Al
manya'nın bu yolla elde ettiği en büyük imkan da Bağdat 
Deıniryolu imtiyazıydı. Deutsche Bank'ın dolayısıyla cl<.ı. 
Alman sermayesinin Osmanlı yatırım piyasasına girmesi, 
Haydarpaşa - İzmit hattının ve bu hattın Ankara'ya kadar 
uzatılması imtiyazının 4 Ekim 1888'de satın alınmasıyla 
oluşur. Bu işlem, her türlü imtiyazı kendine V6 Fransız ser
mayesine saklamaya çalışan Oc,manlı • Bankası'nın karşı 
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koymasına rağmen gerçekleşti, Bu Fransız - Alman müca
delesinde Deutsche Bank, Düyun-u Umumiye İdare Mec
lisi'ndeki ingiliz temsilcisiyle, bu meclisteki İngiliz - İtal
yan mali grubunun şahsında kendine müttefikler buldu. 
Fransız sermayesinin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki iktida· 
nnı azaltabilecek her yeni kuruluşu İngilizler gibi İtalyan
lar da gönül hoşluğuyla karşılıyorlardı. Öte yandoo Alman 
bankerleri de Londra'nın mali yardımını arzu ediyorlardı 
ve yeni teşebbüsten İngiliz sermayesine pay vermeye hazır
dılar (647). İşte böylece, Ruslann siyasal, Fransızların 
mali nüfuzuna karşı girdiği mücadelede, araya girecek 
üçüncü unsur arayan İngiltere'nin sayesinde, Almanya 
Şark siyasetine ve sermaye hayatına girmiş oldu. 

1888 imtiyazı demiryolunun Ankara'ya kadar i_nşaasını 
öngörüyordu. Padişah'ın kendisi de, şebekenin Basra Kör
fezi'ne kadar uzatılmasını arzu ediyordu; bu ona Kürt ve 
Anıp aşiretleri üzerinde otoritesini genişletme ve Ortado
ğu Müslüman dünyasının halifesi olarak, itibarını kabul 
ettirme imkanını verecekti. İmtiyazı elde etmek için müm· 
kün olan her şeyi yapan Fransız büyükelçiliğinin ısrarları· 
na rağmen Padişah, Almanlarla temasa geçer. Berlin'deki 
Türk büyükelçisi tasan için Kayser'in kişisel desteğini ta· 
lep eder (648). Abdülhamit de denge siyasetine hağh ol
duğu için Şark işlerine yeni bir devleti dah'l sokmak ister. 

Ankara · Bağdat güzergahını inceleyen komisyon, ba
zı doğal engeJJer yüzünden, yeni bir imtiyaz isteğinden 
vazgeçilmesi gerektiği sonucunu. vardı (649) _ Ama asıl 
engel, büyük bir ihtimalle, kendi av bölgesi gözüyle baktı· 
ğı Doğu Anadolu'ya gelebilecek her müdahaleye karşı çı

kan Rusya'dan başkası değildi. Aynca. o sıralar Fransa 
şansölyesinin uzun vadeli siyaseti dikildi. Padişah'ın Al· 

(647) CHAPMAN, M.K. «Great Brltaln and ... •
(648) WOLF, J.B. «The dlplomntlc hlstory ,,r the Bağdad Rail

way• (Batdat Demlryolunun Diplomatik Tarihi) Co
lumbla 1933.

(649) WOLF, J.B. c:The dlplomatıc hlstory ...•
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man teşebbüsüne, bu iki devletin bir arada karşı çıkma
sına yol açmış olması da mümkündür (650). Ne var ki mali 
çevrelerin yaptığı hesaplann karşısına, demiryolunun uza
tılması ilkesini hiç vakit geçirmeden kabul eden Alman 
şansölyesinin uzun vadeli c;iyaseti dikildi. Padişahın Al· 
man teklifinin gözden geçirilmesine nza göstermesinden 
hemen sonra, Bab-ı Ali yeni demiryolu tasanlannın baskı
nına. uğradı. Fransız, Belçikg,lı ve' İngiliz kapitalistleri bü
yükelçillklerlnin de desteğiyle en az Alınanla.r' kadar im· 
tlyaz talep ettiler. İstanbul yeni baştan, istisnasız herke
sin imtiyazların üzerine atıldığı bir ortamda, milli onur me' 
seleleriyle kilometre teminatı işlerinin birbirine kanştığı 
bir entrika merkezi haline gelmekteydi (651). 

Ruslar sistemli bir şekilde ilerdekl imtiyıız sahiplerinin 
hepsinin aleyhine çalışarak, Padişah'ın iki taraftan birini 
seçmek konusunda düştüğü tereddüdü çö7ümlef11esine 

1 

yardımcı oluyorlardı. Almanlar, Rus nüfuz bölgesinden 
mümkün olduğu kadar uzak durmak amacıyla Esklşehir'i 
Konya'ya bağlayan bir güney yolu üzerinde karara vardık· 
lannda. bu sefer de İngiliz nüfuz bölgesinin içine düştüler. 
Bu hat, Afyon'dan geçmekle malların gidiş yönünü İstan
bul'a çevirecek, Ege bölgesindeki İngiliz şirketlerinin faa
liyet bölgelerine zarar getirecekti. İngiliz parasıyla besle
nen basında, «Küçük Asya'daki Almanlar.. aleyhine yazı
lar çıkmaya başladı ve Rosebery hükümeti Avam Ka.rhara
sı'nda can sıkıcı sorularla karşı karşıya kalmamak için bü
yükelçi Sir Clare Ford'a Padişah'a giderek, eğer Bab-ı Ali 
bu meseleyi yeni başta gözden geçirmezse, İngiltere'nin 
yeni müracaatını bir donanma gösterisi ile pekiştireceğini 
söylemesini bildirdi C652). 

Ama işe bir kere karar veren AJmanlann artık kay
bedecek zamanı yoktu. İlerde Osmanlı İmparatorluğu'na 

(650) BERARD, V. •La Polltlques du Sultan> (Padişahın Si
yaseti) 

(651) WOLF, JB. •The dlplomatıc history ... >
(652) WOLF, J.B. •The dlplom-ıtlc hlstory ... >
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büyükelçi atanacak olan Dışişleri Bakanı Marscha)) von 
Bieberstein, bu işte Kayser ve AJmanya'nın itibarının söz 
konusu olduğunu; eğer İngilizler Osmanlı İmpa.ratorlu
ğu'nda imtiyazlar ararken, Alman çıkarlarına karşı koy
makta ısrarlarını sürdürürlers<;ı, Alman İmparatorluk hü
kümetinin de, önceleri Büyük Britanya'yı desteklediği me
selelerdeki siyasetini değiştirerek bu davranışa karşılık 
vermesinin zorunlu hale geleceğini bildirmek üzere, büyük
elçisini haşmetmeap Osmanlı Padişahı'nın hükümetine 
gönderdi. Aynı gün, yani 6 Ocak 1893'de Kahire'deki Alman 
başkonsolosuna, Mısır ordusu mevcudunun iki katına çı
karılmasına iki hafta önce gösterdiği muvafakatı Alman· 
ya'nın geri aldığını, bir notayla Lord Cromer·e bildirmesi 
yolunda emir geliyordu. Fransa'yla Rusya'nın hasımlığı yü
zünd�n. Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Mısır siyaseti 
büyük çapta Alman desteğine ba,ğlı olduğu için, ciddi ola
rak endişeye kapılan Cromer, Londra'yı Almanların çikar
lan doğrultusunda uyarmak için bütün nüfuzunu kullana· 
cağına söz verdi. 

Lord Rosebery 9 Oe:ak'ta Berlin'e, Büyük Britanya im
paratorluğu hükümetinin «Ankara . Bağdat demiryolu im
tiyazının engellenmesi ile ilgilj bir isteği bulunmadığını� 
ve «Majeste İmparatoriçelerinin hükümetinin, Almanların 
İstanbul'daki nüfuz veya çıkarları konusunda, dostluk ilke
lerine uymayan herhangi bir tavır takınmak niyetinde ol
madığını• bildirdi. Bunun yanı sıra Ford'a da, Alman bü· 
yükelçisiyle arayı düzeltmesi için talimat verildi (653). ıs 
Şubat günü imtiyaz sözleşmes\ imzalandı. Bu imtiyaza gö
re Eskişehir · Konya demiryolunu inşa etme hakkı Anado
lu Şimendifer Kumpanyası'na veriliyordu. 

Demiryolu hattı 1895 yılı sonunda Korıya'ya ulaştı. 
Ama bu işin devamını da üstlenmek isteyen Alman serma
yesi yeterli değildi ve sermayedarlar gözlerini Paris'e çe· 
virmek zorunluluğunu duydular. Almanlar, uygulamadaki 
ifadesini Bağdat demiryoluna yapılacak ortak yatınmd!\ 

(653) CHAPMAN, M.K. «Great Brltaln and ... ,
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bulacak olan bir Fransa - Almanya yakı:ılaşması için, sö· 
mürgeler yüzünden Fransa ile İngiltere arasında çıkacak 
çatışmalardan yarar umuyordu. Ama yakınlaşma Fransa 
ile İngiltere arasında gerçekieşir ve Almanya yalnız ka
lır (654). 

Bu arada Alman Hükümeti, hattın uzatılması talebin· 
de bulunan Padişah aracılığıyla kapitalistleri sıkıştınr. Hü
kümetin itibarı ve siyaseti güç duruma düşmüştür. Ama, 
Deutsche Bank hükümetin resmen yardımı olmadan işi da
ha ileri götürmeyi reddeder ve hükümetin aksine, işin si
yasal yönünü bertaraf ederek, Fransızlarla İI'!gilizlerin de 
işe katılmasının sağlanmasını ister. Banka müdürü Sie
mens, mali gruplarla yerinde ten,as etmek üzere 1898 yı
lı sonunda İstanbul'a gelir. İzmir · Aydın Şimendifer Kum
panyası'nın İngiliz grubuyla yapılan görüşmeler başarısız
lığa uğrar. Ama sonunda, 5 Mayıs 1899 günü Berlin'de, bir 
yanda Deutsche Bank ve Anadolu Şimendifer Kumpanyası 
ile, öte yanda Osmanlı Bankası, İzmir - Aydın Şimendifer 
Kumpanyası ve Şimendifer İdare-1 Umumiyec;i arasında bir 
anlaşma imzalanır. Sermayenin % 60'ı Almanlara. % 40'ı 
Fransızlara ait olacaktır (655). 

Bu kere de karşı çıkan Rusya oldu; ama o sıralarda 
Uzak Doğu'da giriştiği işler Rusya'nın yoğun bir muhale
feti sürdürmesine imkan vermemekteydi. Berlin'deki Ru<J 
büyükelçisi, Almanya 'nın Boğazlar Meselesi'nde Rusya'ya 
engel çıkarmamasını teklif etti; buna karşılık olarak da, 
Rusya, Anadolu'daki Alman sömürüsüne göz yumacaktı. 
Ama Almanlar, Rusya ile Yakın Doğu üzerine giriJen bir 
anlaşmanın, Avusturya'yı ürkütüp. ft.alya'yı da Fransa'nın 
kucağına atarak Üçlü İttifakı yıkabileceği cevabını verdi. 
İş bu kadarla k�ldı. Gene de, Rus Şansölyesi Muraviyev 
demiryolunu İngiltere yerine Almanya'nın tn"a ett 1 /rinl gör
meyi tercih ettiğini açıklayacaktı. Öte yandan Chamber
lain da Wilhelm II'ye, Küçük Asya demiryolunun yapımcı-
----------

(654) BEF.ARn, V. «La Politique ... >
(655) CHAPMAN, M.K. «Geat Brltatn and ... >
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Sl olarak Fransa veya Rusya dı)fil de, Almanya'yı görmeyi 
tercih ettiğini söylüyordu (656). 

Çeşitli pazarlıklar sonunda, İngiltere muvafakatini bil· 
dirdi. 1899 yılı ilkbaharında İngiliz emperyalizminin büyük 
havarisi Cecil Rhodes, Alman imparatont"nu ziyaret edi
yordu. Dönüşünde Bağdat tasansı konusunda umut dolu 
görünürken, Wilhelm il de, Kahire • Kap hattının hayali ve 
hevesi içindeydi (657). Aynı yılın sonbaharında Transvaal 
savaşı patlar ve İngiltere Almanya'nın de!:-teğine ihtiyaç 
duyar. İmparator, Bağdat tasan�ını pıızarlık etmek için 
Londra'ya. gelir. 23 Kasım günü Chamberlain'la. uzun bir 
görüşme yapar; ayın 26'sında yayınlanan ,bir irade·i seni
ye Konya • Bağdat • Basra hnttını Anadolu Şimendifer 
Kumpı_ınyası'na ihale eder (658) Sözleşme 23 Aralık günü 
Nafia Nazırı ile Siemens arasında imznlanır. Siemens bu 
imzaya karşılık Osmanlı Hükümeti'ne Deutsche Bank tara· 
fından hemen ödenmek üzere, 20.000 liralık bir borç verme· 
ye razı olur (659). 

Ama mesele bitmiş olmaktan uzaktır. O�manh İmpa
ratorluğu bu uzunluktaki bir hvttın gerektirdiği devac;a ki· 
lometre teminatı tutarlarını ödeyecek maddi kaynaklardan 
yoksundur. Alman bankerleri, p.iimrüklerin daha c;ıkı dene· 
timi amacıyh büyük devletlerle yapılacak bir anlaşmanın 
Osmanlı fmparatorluğu'na, teminatların gerektirdiği meb
lağı bulma imkanını sağlayabileceğini keşfederler. Böyle 
bir şey İngiltere için, kendi öz mallarının Alman sermaye
si yararına vergilendirilmesine razı olmak anlamına gel· 

(656) 

(657) 

(658) 

(659) 

WOLF, J.B. «The dlplomatlc hlstory ... , 
EARLE, E.M. «Turkey, 'fhe Great Powers and the Bağ
dad Rallway. A Study in tmpertalfsm• (Tlirklye, BfJyOk 
Devletler ve Batdat Demlryolu, Emperyall:ım Hakkın
da Rlr Çatışma) Londra 1923 
BERARD, V. «La Polltlque ... , 
Fransa'nın İstanbul'daki maslahatgflzart BAPST'dan 

Dıştşlerl Bakanı DELOASSE'ye, Zikreden •Documents 
Dlplomatlques, serl II, cilt II 
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mektedir. Siemens'in bu iş için Londra'ya yaptığı ziyaret 
semeresiz kalır. Almanlar bu kere, tasarının başanya ulaş
ması için Fransa'nın da bir şeyler yapma3ı gerektiğini t8l· 
kin ederek, Fransız ortaklarına yönelirler. Ama Fransa 
Rusya'dan izin almak zorundaydı. Rusya'ya yaptığı ziyaret 
sırasında Delcasse, karşılığında yeni bir Osmanlı - Rus 
ticaret anlaşmasına nza göstereceğini bildirerek, Çar'la 
Dışişleri Bakanı Lamsdorf'u, bu tasarıya karşı çıkmaktan 
vazgeçirmişe benzemektedir. 

2 ile 3 Mayıs 1901 günleri arasında Wiesbaden'de ya· 
pılan bir toplantı sırasında, Fransız sermayedarlan, Del
casse'nln görüşmelerde elde Ettiği sonuçlan Deutsche 
Bank'a bildirirler ve karşılığında Fransız çıkarlarının bu 
işe Alman çıkarlarıyla aynı oranda katılmasını ve eş sayıda 
oya sahip olmasını talep ederler. Gazetelerde ise tasarıya 
Rusya.'nın da. katıldığı haberleri yayılır. Bu, fngiltere'yi en· 
dişeye düşürür, o da tasarıya katılmaya karar verir. Böyle
ce demiryolunun Uluslararası bir işletime, dolayısıyla Os
manlı İmparatorluğu Asya topraklarının da uluslararası bir 
sömürüye açılması için, kesin anlaşma 21 Ocak 1902 gü· 
nü imzalanır. 

Bütün bu pazarlıklar sırasındrı, Osmanlı imparatorlu· 
ğu'nun neredeyse sözü bile edilmemişti; -:ır.tık herşey onun 
dışında olup bitiyordu. Büyük devletler bir kere kendi ara· 
larında anlaşmaya vardıktan sonra, geriy� sadece şartla
rın Bab-ı Ali'ye zorla kabul ettirilmesi kalıyordu. Ve bu son 
işteki şartlar da, bir kere daha, emperyalist sömürünün 
kendine has özelliklerini taşımaktadır: Teır.inat kilometre 
başına 16.500 franktır; ı. madde çalışınalann bitirilmesi 
için bir süre öngörmekte; 3. r;:adde şebekeyi hükümetin 
uygulayabileceği bütün cezai müeyyideler açısından, 200 
km'lik birbirinden bağımsız kesimlere ayırmaktadır. 4. 
maddeye gelince, zorlayıcı sebepler konusunda eşi görül· 
memiş bir teşmil durumu getirir. 6. maddeye göre «demir· 
yoluna ya. da eklentilerine gerekli devlete ait boş arazi 
hükümet tarafından parasız olarak şirkete 'devredilecek· 
tir. Gene çalışma. süresi içinde, geçici olarak işine yara-
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yacak aynı türden arazi de para5ız olarak şirkete bırakı
lacaktır. Eğer bu arazilerde taş ocaklan ve çakıl yatakları 
varsa, şirket bunlardan çalışma süresi boyunca parasız 
olar�k yararlanacaktır.� Mülkiyetinden şirket fohine vaz
geçilen arazinin iki ay içinde teslimi gerekmektedir. Ayrı
ca daha öyle maddeler vardır ki, bunlar basit bir demir
yolu imtiyazı çerçevesinin fersah fersah dışına taşmakta-
dır: 

«Madde 22 - Şirket demiryolu güzergahının 20 kın. 
çevresinde kalan imtiyazı. alınmamış bütün maden ocak
lannı işletme hakkına sahip olacaktır. Şirket hattın civn
nndaki ormanları da ister odun kesmek, isterse kömür el
de etmek amacıyla olsun kullanabilecektir. 

Madde 23 - Şirket Bağdat'ta, Fırat nehri üzerinde, 
Basra'da Şettülarap üzerinde ve Bıı,;ra Körfezi kıyı şeridi 
üzerinde tespit edilecek bir mevkide, gemilerin rıhtıma 
yanaşması, yüklenip boşaltılması ve malhrın depolanması 
için gerekli bütün tesisleriyle birlikte, limanlar inşa etmek 
ve işletmek hakkına sahip olaca!üır 

Madde. 24 - Şirket, ihtiy!tç duyduğu yerde ve de
niiryolu eklentileri üzerinde adı geçen demiryolu vasıta
sıyla bir yerden bir yere taşınacak olan mallar için depo 
ve �mbarlar yapabilecektir. 

Madde 25 - Şirketin, doğal çağlayanlardan veya k•..ı

racağı barajlardan üreteceği elektrik enerjisini istasyon
ların ve diğer işletme servislerinin aydınlatılmasında kul
lanmasına izin verilmiştir. 

Madde 27 - Çalışmalar sırasında bulunan sanat de
ğeri olan nesnelerle, eski eserler bu konuyla ilgili mevzu
ata tltbidir; bununla birlikte imtiyaz sahibi şirket bunları 
araştırmak için, aynca talepte bulunmayı ve özel izin al
mayı gerektiren usul hükümltrinden bağışık kılınmış
tır .• C660l

Bağdat demiryolu sorunu, imtiyaz sözleşmesinin im· 
zalanmasıyla sona ermiyecektir. Büyük devletlerin, Küçük 

(660) CHERADAME, A. cLa Question d'Ortent ... �
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Asya ve Mezopotamya'nın denetimini elde etmek amac 
la giriştikleri mücadelenin hep can &lıcı yerinde bulunm 
ya devam edecek ve bu yüzden İmparatorluğun çöküşür. 
kadar sürüp gidecektir. Ama l:u meselenin evrimini, lrr 
paratorluğun bölüşülmesi yolunda yirminci yüzyıl başların 
da beliren diğer teşebbüslerle birlikte gözden geçirmek 
çok daha ilgi çekici olacaktır . 

E - Makedonya Meselesi 

Bağdat demiryolu sorununun da temelinde yatan, İm
paratorluğun Asya topraklarını bölüşme faaliyeti, uluslar
arası dengedeki çalkalanmalar1. bağlı olarak ve yeryüzü
nün münazaalı diğer meseleleriyle bir arada işlenerek. ya, 
vaş yavaş ilerler. Aynı çağda Avrupa topraklannın bölü· 
şülme süreci ise çok daha sert ve çabuk bir biçimde ge-' 
lişmektedir. 

Avrupa kıtasında, Osmanlı lmpara.torluğu'ndan geriye, 
Balkan yanma.dasında. kuzeyde Bulgaristan, Sırbistan ve 
Karadağ, güneyde ise Yunanistan'la çevrili, Karadcniz'den 
Adriya.tik denizine uzanan bir şerit kalmıştır. Bu topraklar 
yalnız bütün komşu ülkelerin değiJ, Bosna. - Hersek'i işgal 
edecek olan Avusturya. ile gözünü Arnavutluk'tan ayırma· 
yan İtalya'nın da ağzını sulandırmaktadır. 'J:optan Make
donya adı verilen bu topraklar Balkanlar'da kurulmuş ulu
sal devletlerin hepsiyle az ya da çok, ıJrta sınırlara sa· 
hiJjtir. Başlangıçta ulusal unstirun büyük çoğunlukta. ol· 
duğu bir çekirdekle sınırlı bulunan bu ,ievletler, giderek 
çal:ıa.larını, bu ulusal unsurun ,azaldığı ve Türk - Müslüman 
ahaliyle içiçe bulunduğu sınırlara doğru yönetirler. Sonun
da butün bu devletler, Rus, İslav, Bulgar, Arnavut ve Ulah 
gibi Balkanlar'ın bütün etnik unsurlarımn Türklerle kay
naştığı ortak bir yerde birbirleriyle karşılaşırlar. Ulusal 
Balkan devletlerinin, karmaşık bir yapıya sahip olan bu 
topraklan kendi topraklarına katmak için giriştikleri kör
döğüşü Makedonya Meselesini oluşturur. 
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Sorunun içinden çıkılmazhgı, buranın nüfus terkibine 
alt, ilgili devletlerin çıkarlarına bağlı ayn ayrı kaynaklar
dan sağlanan, rakamlar arasında basit bir karşılaştırmay· 
la da görülür (660 

llaynııklıır 
Mllll)·elt.r 

Tirk 
Sırp Bulrar \'anan Almaa 

(1907 nlfı:a sayımı ı 

Türkler 231.400 489.li64 576.600 250.000 
- l.i�.159 

Arnavutlar 165.620 124.211 ······--·· 300 000 

Bulgnrlar 57.000 1.IIW.036 
- 450.700 - 2.000.000 

Sırplar 2.o-18.320 700 
- l 451 !O!l 

Rumlar 201.140 222.152 1156.300 :?ıJO 000 

Ulahlar 74,465 77,267 41.200 100,000 

Dii!crlcri 
101.875 147.244 !l1 700 

!Yahudiler. v.s.) 
........ •H•••• .. 

İlgili her devletin kendi işine geldiği gibi verdiği bu 
rakamlardan gerçeğe varm-ıya çalışmak yararsızdır. Bun
lardan edinebileceğimiz tek gözlem, çatışan çıkarların bir
biriyle uzlaşmaz mahiyetidir. Bı:.na bir de, bu güya. için
den çıkılamaz etnik sorunun nP.si var nesi voksa hepsini. 
bütün gücünü batı emperyalizminden alan Balkan milli· 
yetçiliklerinin yarattığını eklemek gerekir. 

· Her türlü milli duygunun yr.rlne dini duyguyu koymak
isteyen Türkler, fetihten sonra F:alkanlar'de.ld ortodoks Hı
ristiyanların hepsini İstanbul patrlkh!lnesinc bağlayarak 
buralardaki bütün özerk killcıe!P.ri dağıtmışlE'.rdı. Ondoku
zuncu yüzyıl başlarına gelindlğir:de. ulusal akımlar, yayıl
mak için, kilise hiyerarşisinin kurduğu ağı kullandılar. Bu 
propaganda. düzeni sadece Rumların işine yaradı ve Bal-

(661) Zikreden PINON, R. tl'Emplre Ottomıtn ... .) .

405 



kan ortodokslan Yunan propagandasının .�tkisi altında knl· 
dı. Ama Rusya'dan gelen panislavist akım, Bulgar Eksarh
Iığı'nın (Bulgar ortodoks kilis1sil kurulma.sıyla, bu Yunan 
tekeline büyük bir darbe inriirdi. Kısa bir 5Üre sonra, her 
ülke kendi özerk kilisesini kunıp, karşılıklı olarak birbiri
ne diş bileyen ve «anayurt• la birleşin )k arzusuyla yarııp 
tutuşan, ayn etnik gruplar «imal etmeyi. amaçlayan, ken
di dini ve kültürel propogandasına girişti. Jyice körükle• 
nip beslenen kin duygusu yet.erince olgunlaşınca, vaaz ve 
kutsal kitap· faslı yerini. her dı-vlftin kurup Makedonya'y� 
gönderdiği silahlı çetelere bıraktı. Bunlar, bu patrikhane
den yana, öteki eksarhlıktan; şu mezhep sapkını, -sanki 
yakıştırılacak ad mı yok- beriki de dinsiz imansız diye
rek ortalığı kırıp geçireceklerdi. 

Olayların bu durumu ltar�ısında, büyük devletler ko
nuyla dolaylı olarak ilgilenmeyi tercih etliler. Önce Rusya 
daha sonra da Avusturya, şartların zorlamm,ıyla, doğrn
dan elde edebilecekleri yarnrlnrdan vazgeçip, Makedon
ya'yı, küçük devletleri avuçlarının içine almak amacıyla 
yem olarak kullanma yolunu tutt\.Jar. Kendiliklerinden ka
pılarını çalacak devletlerin ohışrnası onlara, doğrudan doğ
ruya sömürgeleştirme sürecinden çok rlah.q, emin ve ka
zançlı göründü. 

Makedonya Meselesi Bulgaristan'ın Doğu Rumeli'yi il
hak etmesiyle başlar. İlk komitalar Sofya'da kurulur ve 
Makedonya topraklarında faaliyet.o geçer. 1897 yılın.da Gi
rit işinde şevke gelen Yunanistan, Osmanlı Jmparatorlu
ğu'na saldırır. Ama uğradığı t-ozgun tek b11şına bir eyle
min sonuca ulaşmayacağını gösterir: bundan gerekli ders 
alınacaktır. Aynı 'dönemde, MakE:donya r;orunuyla yakın
dan ilgili iki büyük devlet, A v,1sturya ve Rusya, derıetim 
altına alamadıkları devletler yararına hızlı bir evrim ihti
malinden korkarak, statükoyu koruma konusunda. görüc;· 
birliğine vanrlar. Avusturya Selanik koridoru üzerinde en 
güçsüz devletin, yani Osmanlı İmparatorlıJğtı'nun egemen
liğini tercih etmektedir. Rusya iı,e, Mançurya ile uğraştığı 
sırada arkasını sağlama almak istemektedir. İki devlet sta· 
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tükoyu koruma konusunda aralarında anla�malar ya.par
lar. Bu ikili anlaşmalar, büyük devletlerin 1908'e kadar sür
dürecekleri siyasetin temelini olt•şturacaktır (662!. 

Ama bu anlaşmalar ne Bulgaristan'ın Osmanlı top
raklan üzerinde silahlı çeteler kurmasını, ne de Avustur· 
ya'nın Makedonya'daki nüfuzunu pekiştirmPye çalışması· 
nı �ngeller. 0 Rusya'nın çıkarları, Vardar, Sela.nik ve Ege 
Denizi'ne giden yollarda. Avusturya.'nın önünü tıkayacak 
olan güçlü bir devletin, bir Büyük Bulgaristan'ın kurulma
sı formülüne yöneliktir. Avusturya'nın isa tersine, böyle bir 
Büyük Bulgaristan'ın kurulması y Prine. çok daha kolay 
egemenliği altına alabileceği Makedonya'nın bir devlet ve
ya özerk bir eyalet haline gelmesinde büyük ölçüde çıkarı 
vardır. Bugün için anarşinin sürdürülmesi sadece Avus
turya - Macaristan İmparatorluğu'nun Makedonya ve Eski 
Sırbistan üzerindeki amaçlanna yarayahilir. Bu devletin si
yaseti Yenipazar üzerinden gedik açmaya yönelmiştir. Bu 
siyaset, Arnavutları, Sırplan Sırbistan'a göçe zorlamakta 
bir araç olarak kullanıp, Eski Sırbistan'd':l bir boşluk ya
ratmaya; giden Sırpların yerini de kolayca baskısı altın
da tutacağı bu Arnavutların ·almasını c,ağlamaya dayanı
yor. Rusya için ise tersine, Yenipazar koridorunun Avustur
ya'ya kapalı tutulması; bu yüzden d� Sırpiann yerlerinde 
kalması kesinlikle gereklidir. Öyl�•yse Rusya onlan Arna
vutlara karşı korumalı ve Osmanlı lmpaı-atorluğu buralar 
için reformlar getirmelidir.• (663! 

Ru çıkar çatışması, he:r zaman olduğu gibi, olııylar 
karşısında ortak bir davramşın benims,:ınmrsi biçiminde 
-kendisini açığa vuran bir deng'3 durumunu ioğurur. Bu or
tak davranış, Balkanlar'ın Rusya ile Avusturya arasında
bölüşüme uğramasından ödü kopan öteki devletleri de kuş
kuya düşürmez değil. Delcasse, Petersburg'daki büyükel·
çisine •eğer bugünkü durum dı:.ha tehlikeli bir hal alır VP,-

(662) BER,ARD, V. «La Revolutlon ... ıo 

<663) 3 Aralık 1901 'de Fransa'nın Viyana BUytıkelçlsl Marki
DE REVERSAUX'dan DF,LCASSE'ye. Zikreden «Docu

ments DlplomatiG-..ıes, teri il, cilt II. 
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ya böylece uzayıp giderse, Osmanlı İmparatorluğu'nun ras
gele parçalanmasına bir çare arama dileğimizi Berlin Ant
laşması'nı imzalayan . öteki devletlere bildinnekte hiç bir 
sakınca olmayacağını sanıyorumn (664) diye yazar. Böyle
ce müdahale tehlikesi iki ayrı görünüm kazanmaktadır: 
Bertin Antlaşması'nı imzalayan altı devletten gelebilecek 
müdahale Avusturya ile Rusya arasındaki ikili anlaşmaya 
k�rşıdır. Bu durum, Osmanlı Devleti'ne politik alanda bir 
manevra payı bırakacak, Avrupa yakasındaki toprnkları
mn elinden çıkışını geciktirme imkanını ona sağlayarak! ır. 
İki imparatorluk arasındaki anlaşma, Rusya'nın Uzak Do
ğu'daki teşebbüslerini sürdürmesi, Avusturya'nın mütt,-,fi 
ki Almanya'nın ise Bağdat tasarısını yoluna koyabilnH•si 
amacıyla, o dönemde statükonun konınmasını hedef edin· 
dikçe; öteki devletler de bu tasarılara engel olmak için, 
Balkanlar'da «etkin tedbirler-in alınmasını isterim·. 

Bu baskılara karşı koymak amacıyla S::ıint · Petersburg 
ve Viyana hükümetleri, kendilerini harekete geçmPk zo
runda görürler ve Bab-ı A,li'yi «arnyişin bozulduğu bütün 
eyaletlerde düzenin korunması için gerekli bütün tedbir· 
lerı almaya. (665) çağınrlar. Ama İtalya, Avusturya'nın 
Balkanlar'da kendi hedef ve haklarına tecavüz ettiğinden 
yakınır (666) ve itilaf devletleri 1902 yılında isteklerinde di· 
r�tirler. Lord Landsdowne Makedonya konusunda Avrupa' 
da bir konferans teklif eder (667), Delcasse reform teklif
lerinde bulunmalarını sağlamak lçin Ruslara. (668), bu tek-

(664) 31 Aralık 1901'de DELCASSE'den MONTEBELLO'ya Zik
reden •Documents Diplomatiques" :.eri II, cilt II.

(665) 1 Mart 1902'de Fransa'nın Belgrad Bilyilkelclsl DE
VAUVİNEUX'dan DELCASSE'ye, Zikreden «Documents
Dlplomatlques, seri II, cilt II.

(666) 23 Haziran 1902'de Fransa'nın Roma Büyükelçisl BAR
RERE'den DELCASSE'ye, Zikreden «Documents Dlplo
matlques, seri II, cilt II.

(667) BERARD, V, «La Revolutton ... ,
(668) 27 Kasım 1902'de DELCASSE'den Fransa'nın St. Petcrs

bourg'dakl maslahatgüzarı BOUTffiON'a. Zikreden «Do
cuments Dlplomatıques, ı.:erı II, cilt II.
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lifleri kabul etmesi için de Türklere baskı yapar <669l. 
Bab·ı' Ali •Makedonya'nın durumunu düzeltecek tedbirleri 
yerinde incelemek üzere» bir komisyon kurup sonra • lm 
komisyonun getirdiği teklifleri incelemek için yeni bir ko
misyon» 1670) daha teşkil ederek, hep yaptığı gibi vakit ka
zanmaya çalışır. 

Fransız - Rus anlaşmalarıyla bağlanan ve Balkanlar' 
da üstün bir rol oynamayı uman Rusya, Osmanlı İmpara
torluğu'ndan reform talebinde bulunmay'3. hazırl:rnır; bu 
da Avusturya'yı onun talebine ortak olmak knygısınrı düşü
rür (671 l. Öteki devletler olup bitenden haberdar edilmek 
isterler 1672). 

Avusturya - Rus ortak reform tasarı-:ıı 17 Ocnk 1903'te

Fransa ve t ngiltere dışişlerine sunuldu. 13u tasarıda Ö7:el
likle şu hususlar öngörülüyordu, mevcudunun terkibi mez
heplerle orantılı bir jandarma t.eşkW\tının kurulması; ver
gi gelirlerinin öncelikle toplandığı eyaletlerd�_ kullanılması, 
bunun için de bu gelirlerin 13ank-ı OsmanH Şohane'nin her 
eyalet merkezindeki şubesine �-atırılması. f ngiliz ve Fmn
sız hükümetlerl tasarıyı aynı gün kabul ettiler (673) Ertesi 
gün yani 18 Şubat'ta, Fransız ve Alman kapitalistleri ara
sında, Bağdat tasarısına mali alanda iştirak anlaşması im
zalandı. % 25'Jik bir pay Fransızlara, İngilizlere ve Alman
lara verilmeli; geri kalan ise Anadolu Kumpanyası'yla (% 
�Ol ile öteki mali gruplar arasında paylaştırılmalıydı 1670. 

(669) 20 Ekim· 1902'de DELCASSE'den Osm-ınlı İmparatorlu
ğunun Parls BUyUk Elçisine. Zikreden ·BERARD, V. •La

· Revolutlon ... ,
(670) 1 Aralık 1902'de BAPST'dan DELCASSE'ye. Zikreden

«Documents Dlplomatıques, seri II, elit II.
(671) 3 Aralık 1902'de DE REVERSAUX'dan DELCASSE'ye.

Zikreden «Documents Dlplomatıques• :ıerl II, cilt II.
(672) 20 Aralık ve 24 Aralık'dan DE REVERSAUX'dan DEL

CASSE'ye. Zikreden «Docı,ıments Dtplomatiques, seri II,
cilt II.

(673) Zikreden «Documents Olplomatıques, sert II, cilt II.
(674) CHAPMAN, M.K. «Great Britıı.ln and ... ,
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Padişah ayın 2l'lnde kendisine sun1Jh11 reform t.asR· 
rısını (675), aynı 23'ünde onaylar (676l ve 5 Mart'tn da 
Deutsche Bank'la istikraz tahvillerinin ilk tertibini çıkara
rak, Bağdat Demiryolu'nun yat'ınmını kallılamayı kabul 
eder (677l. 

·· Bütün tarafların iyi niyetini gösterm�'cten başka bir
işe yaramayan bu reform tac;aosını belli ki, kimse ciddiye 
almaktan yana değildi. İlk, bu konuda kendilerine danı· 
şılmaya bile ihtiyaç duyulmamış ohn Bulgarlar, Ermeni 
Meselesi dolayısıyla çok iyi bilinr,,, •kışkırtma · sindirme -
büyük devletlerin tepkisi- üçlü döngüsünü başlatarak ha· 
rekete geçerler. Üsteli kbütün bur,lar Avı-up'.1. kamuoyuna 
mutaassıp Müslümanların, reform tasansın::.ı bir tepkisi gi· 
bi gösterilir. Oysa ortalıığ karıştıran birileri varsa sadece 
Bulgarlardır. Çetine'deki (Karadağ) Fnı.nsı büyükelçlsi 
şun lan yazar: «Buradaki Dışişleri Bakanlığı'na ulaşan bil· 
gilere bakılırsa, ipek ve Priştinc bölgesindeki Arnavutlar 
arasında, reformların uygulanmarından dolayı - büyük bir 
kaynaşma vardır. Öte ·yandan Vukoviç <dışişleri bakanı l, 
bana bunları naklederken bir ı-ır olarak, gene bu bilgile· 
rin verildiği raporlara göre, giziidtn giz.tiye bu kaynaşma· 
yı kızıştıranın, işleri içinden çıl,ılmaz bir hale getirip, bu 
yolla Avrupa'dan söz konusu t-yaletlerl .;ilah zoruyla tşgnl 
etme iznini koparmayı umut eden Avusturya olabileceğini, 
sözlerine ekledi. (6781 Birkaç gün sonra Avusturya - Ma
caristan Hiikümeti •Arnavutluk olaylarının kendisini ciddi 
kaygılara ittiğini• ve «Bosna · Hersek'I, \,fitroviça'ya ka
dar i5P'nlr> 7nrlnnmaktan kod<tuğunu» bildirir (679). Bu bil
(l in il ııs hariciyesinde kargaşalığa yol açar; Dışişleri Ba· 

(675) BERARD, V. «La R�volutlcrı ... >
(676) Zikreden «Documents Dlplomattques• serı II, cilt III.
(677) WOLF. J.B. «The dlplomatlc hlstory ... •
(678) 27 Mayıs 1903'de Fransa'nın Çetine BUyUkelçlsl SOU

HART'dan DELCASSE'ye. Zikreden «Dor.uments Dlplo
matıques>. seri il, cilt 111.

(679) 9 Nisan 1903'de DE REVERSAUX.'dıı.n DELCASSE'ye,
Zikreden •Documents Dlplomattques• sert II, cilt 111.
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kanı Lamsdorf, Bab-ı All'deki dçısi Zinovyef'len, «Padişa
ha Arnavutluk isyanı karşısında etkisiz kaldığı konusunda 
Çar adına sert uyarılarda bulunmasını. (680) ister. Sonun
da Viyana ve Saint - Petersburg, Bab-ı Ali üzerinde yeni 
baskılar yapılması konusunda anlaşmaya varırlar. Bu ka· 
rarlarını, bildirdikleri diğer büyük devletler de onaylar. 

Bu sözlü baskılar, Bulgar komitalarının hoşuna gitmez. 
Bunlar 29 Nisan'da Selanik'te bir dizi suikast düzenler
ler. Büyük devletler buna karşı bir donanma gösterisiyle 
yetinir ve Bulgar, Yunan, Sırp, Arnavut çeteleri faaliyetle
rini arttırdıkça arttırırlar (681). Sonunda François Joseph 
ve Nikolas II'nin Mürzsteg'de buluşmasıyla,' 2 Ekim 1903 
te yeni bir ıslahat tar.arısı . doğar. Bu tasarı, bir yıl önce 
Bab-ı Ali tarafından atanan Türk başmüfettişini� yanına 
biri Rus, biri Avusturyalı iki görı::vli daha verilmesi husu
sunu da ekleyerek,. fiilen, daha önceki talepleri tekrar 
eder {6821.

Bab-ı Aır işe, red cevabı vermekle {683) başlar, sonra 
konunun uygulamadaki ayrıntıları üzerinde görüşüp anlaş
maya varmak hakkını saklı tutarak, tasarıyı ilke olarak k.ı· 
bul eder {684). Ama hikaye hep aynıdır. ıforkes sırf ken· 
dine uygun bir ortam belirinceye kadar kendi işini kolay
laıjtıracak oldu bittiler yaratmaya çalışarak st.atükoyu ko
rumak istemektedir. Ama bu amaçla her yandan gelen et
kiler, denge oyunlarıyla, birbirini götürmekte; bu duı-um 
herkesi, statükodan yeni bir taviz vemıeye itmekteydi. Ve 
bu, böylece sürüp gidiyordu. 

(680) 12 Nisan 1903"de Fı-ansa·nın Salnt-Petersburg B0yUkclçl
sl BOMPARD'dan DELCASSE'ye, Zikreden «Documents
Dlplomatlques• seri il, cilt III.

(681) PINON, R. <tL'Europe et J'Emplre Ottoman ... •
(682) cDocuments Dlplomatıqııes• seri II, cilt IV.
(683) 4 Kasım 1903'de Fransa·nın İstanbul rrn�•tJkr>lçi.�t CON'3-

TANS'dan DELCASSE'ye. Zikreden «Documents Dlplo
matlques, seri II, cilt IV.

(684) 25 Kasım 1903'de CONSfANS'dan DELCASSE'ye Zikre
den «Documents Dlplomattques, seri U, cilt JV.
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8 Şubat 1904'de Rusya ile Japonya arasında savaş 
patlak verir. Avusturya, Balkanlar'da başına buyruk kalır. 
Bu durum ilk olarak Sırplar, Bulgarlar ve Karadağlılar ara
sında bir yakınlaşma doğurur: Bunlar İtalyıı'yla da ilişki
ye girerler (685). Derken ilkbahann gelmesiyle biı"likte, çe
teler her yandan Makedonya. sınırlarını aşıp, ha.Ikın üzeri
ne sa.ldırir (686). 

Uzak Doğu'da uğradığı bozgun Rusya'yı sonunda İn
giltere'ye yaklaştırırken, lngilteıe de Fransa.'ya yanaşır. Bu 
durumda artık, Avusturya.'yı Balkanlar'da. başıboş bırak� 
mak söz konusu değildir. Bö} lece •İngiltere Murzsteg 
programının başansızlığa uğradığını görür» (687) ve Berlin 
Antlaşması'na dayanarak Osmanlı lmparatorluğu'ndan ma
li reformlar talep eder. «Pnris ve Londrn köklü reformla
rın gerekliliği üzerinde anlaşır; Londra ile Viyana da aynı 
konuda görüş birliğine varıı·. Paris, Saint Petersburg'a da 

. diretmektedir. Ne var ki, Fransız bakanlık koltuğunda mey
dana gelen değişiklik, uluslararası konseyin başkanhğına 
Osmanlı Devlet Borçlan'nın birlcştirilme,inı.ie ve Alma.nla
nn Bağdat Demiryolu'yl� ilgili işlerinde emeği geçmiş olan 
M. Rouvier'yi getirir; Paris'in politikası belki değişmez
ama, eski kesinliğini kaybeder. Mımçurya'daki bozgunlar
dan yorgun düşen, bir de, devrimin ilk ayaklanmalanyL\
sarsıntıya uğrayan Saint Petersburg, Avusturya - Rusya te
keline statükonun sağladığı garantilere dört elle sarılır. İki
devlet hemen mali reformlar konusunda teşebbüse giri
şirler.• (688)

Mali reform ta.sansı Bab-ı Ali'ye, Avusturya vo Rusya 
tarafından sunulur. Bab-ı Ali !ki büyük devletin denetimi-

(685) Nisan. Haziran 1904 «Documents .Dlplomatlques• s-::rl
II, cll't V.

(686) BERARD, V. «La Revolutlon ... ,
(687) 9 Şubat 1905'de Fransa'nın Londra Büyükelçlsl P. CAM

BON'dan DELCASSE'ye. Zikreden ıOocuments Dlplo
matıques, sert II, cnt V.

(688) BERARD, V. d.;a Revoıutton ... ,
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ni dışta tutan bir karşı teklif ileri sürer ve nynı zamanda. 
reformu gerçekleştirecek mf\li imkilnlan bulmak amacıyla 
gümrük resimlerini % 8'den % ı ı 'e yükseitmek için izin 
ister. Avusturya gümrük resimlerinin arttırılmasına annık, 
ortağıyla. birlikte kendi mali denetiminin kurulması şar
tıyla razı olur. Sonunda ingiltere'yle İtaly.ı .kenrlilrrinin 
de bütün mali sorunlarla en az Avusturya Macaristan İm
paratorluğu ve Rusya kadar ilgili devletler olduklarını; bu 
sorunların mutlak eşitlik ilkesine uyularak işleme konaca
ğmı umduklarını» (689) belirtirler. Rusya'yl� Avusturya 
bunu kabul ettiler ve mali denetim konusu uluslararası bir 
sorun haline geldi (690). 

Ama, o sırada ortaya çıkan Fas buhranından yarar· 
)anmak isteyen Bab-ı A1i bu denetimi reddeder. Büyük dev
letler Bab-ı Ali nezdindeki teşebbüslerini birçok kere tek
rarladıktan sonra, işi daha ileriye götürmeye karar verir
ler; 17 Eylül günü, delegelerin Ekim'in birinde Selanik'e 
geleceğini belirtirler (691). Bab-ı Ali reddetmeye devam 
edince, İngiltere, donanmayla bir gövde gösterisine girişil
mesini teklif eder (692). 26 Kasım'da Midilli adaı:;ı gümrük
lerine el konur ve 4 Aralık giinü Bab-ı Ali. mali komisyo• 
nunun kurulmasına boyun eğer. 

İnglltere'nln bu tür bir gövde gösterisi düzenlemekte 
ve bu gösteriye katılmaktaki e.celesi, özellikle petrol araş
tırmalarında güçlük çıkaran yeni maden nizamnnmesinin 
yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili ek bir isteltle açıklanabi
lir. İngiitere gümrük resimlerinin artmasın:ı, maden nizam
namesinin değiştirilmesi şartıyla muvafakat eder. Bab-ı Ali

ileri sürüleh bütün şartlan kab:.ıl eder ve gümrük resimle-

(689) 14 Mart 1905'de CONSTANS'dan DELCASSE'ye. Zikre
den «Documents Dlplomatlques> sert II, cilt VI.

(690) 19 Nisan 1905'de BO!'.fPARD'dan DELCASSE'ye. Zikre
den «Documents Dlplomatlques> sert II. cilt VI.

(691) «Documents Dlplomatlqttes, seri II. cilt VII
(692) 18 Ekim 1905'de P. CAMBON'dan Dışlşlerı Bakanı ROU

VİER'e, Zikreden �nocuments Dlplomatlques• seri II,
elit VIII.
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rinin derhal arttırılmasını talep €der; ama büyük devletler, 
kesin ve ayrıntılı bir anlaşma isterler; bu anlaşmanın so· 
nuçlanması işi ise uzun zamı:ı.n ıc.ürüncemede kalır. Osman
lı Hükümeti Makedonya'daki birliklerin(:) pora ödeyeme
mekte; «Fransız Konsolosluğu'na yakın çevreler» bazı kı\r
h imtiyazlar karşılığında, ona rn\'E seve borç vermektey
di. Ereğli liman inşaatı, kömür ocııklnnnın işletilmesi ve bir 
demiryolu inşaatıyla ilgili imt\yazların bir Fransız mali 
grubuna bırakılması, işte bu dönem içinde, 4 Nisan 1906 
günü, karara bağlandı �693). Bu hurnsta kesin anlaşma ise 
ancak 9 Kasım günü sonuçlanncaktır. Ama Londm, bu an· 
laşmaya rızasını bildirmek için, 2b Nisan 1907'ye kadar 
bekleyecek; bu arada da Lynch Kumpanyası'nın Fırat neh· 
rindeki seyrüsefer imtiyazlannın genişletilmesini sağlaya
caktır. 

Herkese bol keseden hediyP dağıtılmasına yol açan 
bu mesele daha kapanır k�panmaz yabanC'ı devletler bir• 
yenisini çıkanrlar; adli ıslahat 'meselesi. Tabii hemen ar· 
dından yeni imtiyazlar kapma yanşı başlar. Ta 1908 Tem
muz nyında İkinci Meşrutiyet df:'vriminin ve a.nayasanın 
(Kanun-u Esasi'ninl ilanına kadar, Maıtedonya'dnki ısla-
hat hareketleri, Osmırnh Devl�t hazinesinı.lan, en zırva ve 
yıkıcı imtiyazların, taviz ve vaitlE:rin koparılmasını sağla· 
yan basit bir bahane haline gelir. Üstelik reformlarla il
gili hiçbir yeni karar alınmayacağı da besbellidir. 

TÜRKLERDEN GELEN TEPKİ 

l - «Jön Türkler,. (Genç Türkler)
Hareketinin Doğuşu 

1905'ten sonra çıkmaza girmeye başlayan Makedon
ya sorunu, özellikle İmparatorluğun bu bölgedeki eyaletle· 
rinde şekillenmeye başlayan özel şartlar yüzünden, 1908' 
deki Jön Türkler hareketinin patlamasına sebep olur. Ara-

(6!l3) BERARD, V. •La Revolutıon ..... 
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larına sosyalist düşüncelerin &1zmaya başladığı Bulgar, 
Sırp ve Rum çetelerinin; bir ftalyan generalinin kumanda
sı altındaki Fransız, İngiliz, t�alyR.n, Avusturyalı ve Rus jan
darma subaylarının; Avusturya . Alman çıkarlarına bağ). 
olup, !\fason localarının çevresinde toplanmış Müslümar, 
Rum ve Musevi tüccarlarının cirit attığı bir ortamda, pek 
çok genç Türk subayı, İmparatorluğun Avrupa yakasındaki 
eyaletleriyle ilgili uluslararası rntrikaların göbeği�de bu· 
lunuyordu. Çeşitli çevrelerle temas imkanı, çetelere karşı 
gerilla savaşı vere vere ka7,anılan intibak kabiliyeti ve es
neklik, Osmanlı ordusu subaylarırıın safları arasında, ide
olojik olduğu kadar fiili bir örgütlenmeye dP. imktın ·,•erir. 
Ama, 1906'dan sonra sistemli hal�· gel�n -.IJu örgiitlC'nme
nin kökii, lstanbul'un sivil ve aı::;keri yüksek okullarındaydı 
ve geçmişi, çok öncelere kadar uzanıyordu. 

Rejime karşı yönelen ilk tepkiler, 1878'dcn sonra ya 
çenelerini tutmak, ya da sürgü,1ü boylamak zorunda kalan 
Genç Osmanlılar'ın yarattığı muhalefet geler.eğinin bir de· 
vemıdır. Bu tepkiler aynı çevrelerde, aydın küçük burju
vazi arasında ortaya çıkar. Bu yüzden Abdülhamit'in istib
dadına karşı yürütülen bütün hareketlerin tohumunun atıl
dığı yer, sivil ve askeri okulhrdı. Ama o çağın burjuva 
gençliği, ekonomi politik yazılardan çok Genç Osmanlılar 
kuşağı şairlerinin yurt sevgisini dile getir.m $iirleriyle be:.
leniyordu. Bu gençlerin ekonomik alanda yetişmesi de, ser
best rekabetin ve özel teşebbüsün baş savunucuları olan 
Rum ve Ermeni profesörleri eliyle oluyordu f604l. Böylece 

, onların yurtseverlikleri, Genç Osmanlılar'ın çelişkilerinden 
kendini kurtaramayan muğlak bir milliyetçilikle ve Abdül
hamit rejimini alaşağı etme konusundaki sebatlı istekle
sınırhdır. 

1889'da, fstanbul'daki AskP-ri Tıp Okulu'ndan fMek
teb-i Tıbbiye-i Askeriye) bir grup öğrenci, Abdülhı:ımit'in 
tahttan indirilmesi amacını güden devrim:::i bir örgüt ku, 
rarlar. Bu grubun ilk nüvesi dört kişiden oluşur. Bunlardan 

<694) AVCIOĞLU, D. «TUrklye'nln ... > 
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Abdullah Cevdet, hareketin nazariyecilerd,.=m biridir. Ha-. 
reket öğrenci çevrelerinde hızla adam kazanır, ama ör· 
güte ilk katılanlardan pek azı -ittihat ve Terakki Cemiye· 
.ti• nde yer alacaktır (695). Örgüt, İtalyan Carbonari teşkl· 
!Mı örnek alınarak dört kişilik küçük, özerk hücreler ha
linde kuruldu. Bu dört kişiden herbiri de gene dörder kişi·:
lik yeni bir hücre kurmakla �•ükümlüydü. Örgüt Askeri 
Tıbbiye'nin çevresini çabucak aştı; Harbiye, Baytariye, Mül
kiye, Bahriye, Topçu ve Mühenrlishane gibi o günün bütün 
yüksek okullarına sızdı (696).

Hafiyeler girişilen gizli hareketten haberdar olana ka· 
dar arn.dan birkaç yıl geçti. Bun1ar durumu öğrnniı- öğren
IDf!Z hemen efendilerine yetiştirdiler. Bu arada cemiyet, 
yüksek okul öğrencileri çevresinin 'd15ına taşmış ve bü· 
yük burjuva bürokratlarının biı- zamanlar Genç Osmanlı
lar grubuyla da ilgi kurmuş olan bir kesimi tarafından be
nimsenip kotarılma yoluna 6irmişti. Yön�ticiler arasında 
bir yüksek devlet memuruyla bir derviş şeyhi de vardı. 

Belli ki, II. Abdülhamit, aydın bürokrat imal eden okul-
· lara. kendi sisteminin bu temel taşlarına karşı kolay ko
lay şiddete başvuramıyordu; bu yüzden örgüt yöneticill3ri·
nin önemli bir bölümü yurt dışına, özellikle Paris'e kaçabil·
diler. Orda sürgünde bulunan Ge;nç Osmanlılar'la birleşt.i
ler. Başka bir grup da Hidiv'in İstar.bul'daki rejime karşı
koyanları beslemek fırsatını kaçırmadığı Kahire'ye yerleş
ti. Bu yeni sürgün, büyük burjm•aziyi hareketi üstlenip ko
tarma. yükümlülüğünden kurtardı. Ama bu bürokrat aydın·
lar peşinden gidebilecekleri bir koruyucu bulmadan ede

mezler. Daha. sonra, Genç Türkler de kendilerine hami ola
rak Damat Mahmut Paşa.'yla. oğullarını seçmek zorunlulu
ğunu duyacaklardır.

Paris teşkilatı, Ahmet Rıza.'nın çıkardığı Meşveret ga•

zetesi, Kahire teşkilatı ise Murat'ın çıkardığı Mizan gaze·

(695) RAMSAUR, E.E. «Jön Türkler ve 1908 İhtllalb İstan-
bul 1972.

(696) RAMSAUR, E.E. tJön Türkler ... >

416 



test çevresinde toplanır. Murat bey, bu yüzden «Mizancı• 
adıyla tanınır. Pozitivizme taparcasına. inanmış biri olan 
Ahmet Rıza (*), o dönemde tehlikeli düşüncelere sahip biri 
olarak görülürken, Panislamist Mizancı Murat bey ünü 
yurt dışındaki Jön Türkler arasnıda olduğu kadar, Türki
ye'de kalan ve dış ülkelerde çıkan bu yayın organlarını ya
bancı postaneler sayesinde sağlayabilen cemiyet mensup
ları arasında da çok yaygındı. 

Bu kişilerin, Avnıpa'da, bunca süre içinde yaşadılı:ları 
çevrelerden nasıl olup da hiçbir şey kapmadıklarını gör
mek çok ilgi çekicidir. Yazıp çizdiklerinin hiçbirinde Avnı
pa'nın gücü ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bu güç tara
fından sömürülme sebepleri üzerinde ciddi bir tahlile rast· 
lanrnaz. Bunlarda Avrupa emperyalizminin adı bile geç
mez. Bu, belki yeni Osmanlı burjuvazisinin temsilcileri ol
malanndan, belki de bir burjuva devrimi diledikleri için, 
A vrupa'da kaldıkları sürece yalnızca burjuva propaganda 
ve ideolojislnin etkisihde kalmalarından ileri gelmekteydi. 
Onlara göre, Avrupa hürriyet drmokrasi, hak, adalet de
mekti ve bu soyut kavramlar meşrutiyetçi bir yönetim eliy
le Osmanlı İmparatorluğu'nda bir uygulanmaya görsün, 
herşey yoluna girecekti (697). Üstelik, A vrupa'nın Osmanlı 
İmparatorluğu hakkındaki resmi görüş açısı gibi, Osmanlı 
Devleti'ne karşı aldığı tedbirleri ve takındığı tavn da onay
lıyorlardı. Onlara göre bütün tur.farın sebebi Abdülhamit' 
ti. «Eğer Abdülhamit ·giderse, .Avrupa'nın Osmanlı Devle
ti'ne karşı tutumu değişecektir.. (698) diye yazıyordu Ah
met Rıza. Mizancı Murat'a gehnce, kendi reform protoko
lünü yabancı devletlerin baskısıyla Abdülhamit'e imzalata
cağını umuyor; Sadrazam seçiminde yabancı büyükelçile
re veto hakkı verilmesini öğütlüyC'rdu. Emperyalizm diye 
bir şey sanki hiç yoktu. Sadece bir «Avrupa Medeniyeti• 

( • ) Öyle ki, gazetesinin çıkış tarlhlerlnf bile Auguste Comt.e'
un özel pozltlv!st «T�kvlm•lne göre ayarlardı. 

(697) ELİÇİN, E.T. «Kemalist ... ,
(6!18) AVCJOĞLU, D. cTUrklye'nin ... ,
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vardı o kadar. Bunu ya kabul ederdiniz, ya etmezdiniz; ya 
da kimi yanlarıyla kısmen kabul ederdiniz ... Osmanlı lm
paratorluğu'ndaki bütün reformcuların teorik alandaki en 
büyük seviye tartışma konusu işte bundan ibaretti f699l. 

Avrupa'da grupların örgütlendiği sırada İstanbul'daki 
cemiyet, büyük burjuvaziden gelme kişilerin yönetiminde, 
Abdülhamit'i tahttan indirmek amacıyla bir darbe hazırla
maktaydı. Son dakikada yapılan bir ihbar, 1896 Ağustos 
ayında bu tertibin başarısızlığa uğramasına yol açar ve 
aynı dönemde Mizancı Murat Avrupa'ya göç etmek zo
runda kalır. Sonunda cemiyetin genel karargahı 1897 yı
lında Cenevre'de kurulur. 

Burada, cemiyetin faaliyetleri aynı teorik temeller üze
rinde devam eder. İmparatorluğun uğradığı bütün kötülük
lerin tek sebebi gözüyle bakılan Abdülhamit'e karşı duyu
lan kin; muğlak bir Osmanlı milliyetçiliği; aynı ölçüde be
nimsendiği bu milliyetçilikle sürekli çelişkide olan ve so
nu, ister istemez, b\r din emperyalizmi görüşüne varan pa
nislamizm (700). 

Bu kısır tenkitçilik 30 yıl öncesinin Genç Osmanlılar'ın 
da hangi sonuca varmışsa, gene ona varmak zorundaydı. 
Sürgündekilere mali yardım imkanları daraldıkça Abdül
hamit keskin düşmanlarını, her türlü mücadeleyi bıraka
rak Türkiye'ye dönmeye ikna etmeyi başarır, Başta Mi
zancı Murat olmak üzere, bunların büyük kısmı geri dö
nüp Abdülhamit yönetiminde görev alırlar. Geriye kala ka
la Paris'te Ali Rıza'nın çevresinde bir avuç dediğim dedik 
takımı kalır. 

Sonunda, ülke içindeki teşkilMlanmayı da, umut kırık
lığına düşürerek, tamamiyle çöküntüye uğratan bu boz
gun durumu, iki yıl sonra, büyük burjuvazinin yeniden mu
halefet sahnesinde görünmesiyle, kısmen de olsa. düzelmiş 
gibidir. Padişah'ın eniştelerinden biri, Damat Mahmut Pa-

((;99) MARDİN, Ş. «Jön Türklerin Siyası Flklrlerb Ankara 
1964. 
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şa, oğullan Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah'la birlik
te Paris'e kaçar. Bu olayla birlikte, Prens Sa.bahattin'in 
kişiliğinde Genç Türkler bir koruyucu; Osmanlı büyük bur
juvazisi de ilk nazariyecisini bulmuş olur. Avrupalılaşmış 
ve «Fransız kültürü• nü sindirmiş Osmanlı burjuvasının 
kusursuz bir örneği olan Sabahattin bu nitelikleriyle, o 
çağda A vrupa'yı kaplamış olan resmi ideolojiyi benimse
meye; meselelerin temeline inmekte her ikisi de birbirinden 
daha kısır, iki siyasal düşünce sir-temi karşısında, kendile
rini belli bir yere oturtamamış olan Jön Tü,.kler'den daha 
yatkındır. Bu, Prens Sabahattin'e işi daha derininden kav
rama ve Abdülhamit'in gerisinde, İmparatorluğun asalak 
yöneticisi sınıfının Avrupa müteşebbis burjuvazisi karşısın
daki rolünü görme imkAnını verir. Ama onun tahlil gücü 
de bu noktada durur. Bundg,n öte yaptığı merkeziyetçi bft
rokratik düzenin yıkılması konusunda vaaz vermektir. 
Onun yerini, özel teşebbüs v� büyük burju va.ıiye daya.nan 
idari ve ekonomik bir merkezden kopma.cılık (ademi mer
keziyet} alacaktır. Böylece Prens Sabahattin «Teşebbüsü 
Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti»nin kurucusu olur. 
•Türkiye Nasıl Kurtarıla.bilir?» adlı kitabında. ortaya. koy
duğu ilkenin uygulanması, Türk çocuklarının ferdi teşeb
büs anlayışına. göre eğitilmesi amacıyla. İngiltere'den yığın
la. mürebbiye getirilmesi (700 gibi dar dü�ünceli çözümle
re da.yanmaktadır. Ama bu lıareket Osmanlı liberal burju
vazisinin bütün siyasal oluşumlarının temelinde yer alır ve
ülkenin günümüze kadarki siyasal ha.yatının ka.natlann
da.n birini meydana. getirir.

Öteki kanat, küçük burjuva naza.riyecilerine dayanan, 
gelecekteki «İttihat ve Terakki Cemiyeti• nin Jön Türkler'i
dir. Abdülhamife maiyetine, bürokratlara, düzeni değil de 
sırf bunların kişiliklerini hedef ala.tak saldırıda. bulunma.la
n, Genç Türkler'in, Osmanlı İmpara.torluğu'nun bürokratik 
sistemiyle bir alıp veremedikleri olmadığı, tersine iktida
ra gelir gelmez güçlerini yaymak için bu bürokrasinin çark-

(701) AVCIOĞLU, D. cTürklye'nln ... :t 
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larından yararlanmayı kurdukları gerçeğinden ileri gel
mektedir. 

Nihayet, her iki kanadın da bir milli burjuvazi yarat
mak gibi or:tak bir amaçlan vardır. Başlangıçta pek açık 
seçik olmayan bu amaç gidere!r belirlenir. Her biri, doğum 
halindeki burjuvazinin bir hizbini temsil ederek, iktidarı 
kendine saklamak ister. Küçük burjuvaLinin amaçlanna 
ulaşmak için, büyük burjuvaziden vergi adı altında para 
sızdıracak bir bürokratik sisteme ihtiyacı vardır. Oysa bü· 
yük burjuvazi tersine bürokratik sistemin önüne çıkardığı 
engellerden kurtulmak ister. Türkiye'nin anayasal ve de· 
mokratik tarihi tt\ günümüze J<adar, tarihin zorunluklarıy· 
la ve bunlardan doğmuş olan karşılıklı uzİaşmalarla şekil
lenen bu iki kutbun çevresinde gelişti. Bu kutuplar 1960 · 
1970 yıllanna kadar ülkenin siyasal tarihinin tek itici gücü 
olarak kalırlar. Ama uzun mücadeleleri sırasında bunlar, 
öylesine arzu edilen bu milli burjuvazinin batı emperyaliz
mine karşı ilişkileri ve imkı\nlan sorununu ortaya koy
maktan özellikle kaçınacaklardı�. 

Bu farklar belirmeden önce Ahmet Rız!l., Avrupa'daki 
çevrelerde daha büyi•k bir ün kazanan Prens Sabahattin'le -
işbirliği yapmak zorunluluğunu duyar. «Osmanlı Liberalle· 
ri Kongresi,. 4 · 9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te, 
Prens Sabahattin'in teşebbüsüyle ve onun başkanlığı altın· 
da toplanır. Kongreye Türk, Arap, Rum, Kürt, Arnavut, Er
meni, Çerkes ve Yahudi delegeler katılır. «Adem-i Merkezi
yet» ilkesinde, kendilerini millt bağımsızlığa götürecek yo
lu gören azınlıklar, kendi çıkarlanndan ötürü Prens Saba
hattin ve liberal eğilimli kuruluşlara destekçi ve yardımcı 

. olacaklardır. 

Kongre «Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünün ve 
bölünmezliğinin sürdürültnesi•, «İlerleme için ön ·şart olan 
iç işlerinde düzen ve barışın sağlanması. ve �İmparator
luğun temel kanunlarına ve bu kanunlann en önemlisi ve 
Osmanlı halklannın hak ve siyasal özgürlüğünün ve genel 
ıslahatın keyfi idare karşısında tek savunucusu olan 1876 
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Anayasası'na saygı beslenmesi,, (7021 konusunda sıradan 
kararlar alacaktır. Pozitivist Ahmet Rıza'nın «bamşçı yol• 
culuğuna rağmen, iktidann ele geçirilmesinde silahlı mü
cadeleye başvurulması da kararlaştınlacaktır. Ama büyük 
devletler konusu gündeme gelir gelmez, görüş aynlıkları 
ortaya çıkar. Prens Sabahattin'e göre, bir büyük devletin 
(o günün şartlarına göre de İngiltere'nin) desteği olmadık
ça hiçbir hareket sonuca ulaştırılamazdı. Azınlık temsilci
leri de alınan kararlar arasına •büyük Avrupa devletlerini
Osmanlı fmparatorluğu'nun zulüm altında. ezilen halkları
na yardıma çağıran» (703) ek bir bölüm sokuşturmayı be
cerirler. Bu bölüm, ilk ka.rarla açıkca çelişki halindeydi.
Ahmet Rıza bu görüşlere itiraz eder ve metno, Avrupalı bü
yük devletlerle ilgili olarak alınan karara karşı olup da
azınlıkta kalanlara ait bir muhalefet şerhi koydurmayı ba
şarır. Zaten kongrenin dişe dokunur tek sonucu iki grup
arasındaki karşıtlığın vurgulanması ve iki karşıt eğilimin
doğması oldu.

Prens Sabahattin, İngiliz elçisi Sir Nicholas O'Con
nor'un gayreti sayesinde İngilizlere ait bir karakol gemi
siyle İstanbul'dan kaçmış, İmpar&torluğun Arnavut asıllı 
önemli şahsiyetlerinden biri olan İsmail Kemal'le bir hükü· 
met darbesi hazırlayarak, tasanlannı uygulama alanına 
sokmayı deneyecektir. Bu iş için Trablus'daki Osmanlı or
dusunun kumandanı, Arnavut asıllı Müşir Recep Paşa'yla 
anlaşan, İsmail Kemal, Paris'teki İngiliz elçisi Sir Edmund 
Monson'u bularak ona planını açıkladı. Monson, İsmail Ke
rnal'e Foreign Office'e (İngiliz hariciyesi) takdim edilmek 
üzere mektuplar verdi ve onu Londra'yı;ı gönderdi. İsmail 
Kemal Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı Daimi Müste 
şan Lord Sanderson'la görüştü. On.dan çeşitli vaadler ve 
talimatlar aldıktan sonra, Lord Cromer'i görmek üzere Ka
hlte'ye gitti. Sonunda Freign Office'in desteğine ve Tur
kish National Bank'ın (bir İngiliz bankası) maddi yardımı-

(702) RAMSAUR, E.E, «Jön •rürkler ... ,
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na rağmen teşebbüs, Müşir Recep Paşa'nın oyun bozan
lık etmesi yüzünden başarısızlığa uğradı (704). Ama tarih 
bu vesileyle İngiltere'nin, Türk sc.rununu .güçlü ve dost 
bir Türkiye'nin» yani göbek bağı kendisine bağlı, satılık 
bir burjuvazinin «yaratılmasını sağlıyacak şekilde çözüme 
ulaştırma» !705) konusundaki emellerini gözönüne sermek
tedir .Üstelik İngiltere'nin kafası, Türkiye hakkında, sade
ce, ağırlığını, Abdülhamit üzertnde duyuran Alman nüfu
zunun yerine İngiliz nüfuzuna gE'çirmek gibi kısa vadeli 
hesaplarla meşgul değildir. Uzun vadeli emelleri de var
dır : Ülkeye köhnemiş yapılardan sıyrılmış bir milli burju
vazinin el koyması, daha akılcı bit sömürüye, dolayısıyla 
Avrupa sermayesinin daha büyük karlar devşirmesine im
kA.n verecektir. 

il - 1908 Devrimi 

Bu teşebbüsler bir yana bırakılırsa, Jön Türk hareke
ti, Paris'ten başlayıp, Osmanlı İmparatorluğu içindeki şart
lar, komitelerin yeniden kurulmasına. elverişli duruma ge
linceye kadar, kendini propaganda faaliyetleriyle sınırla
yacaktır. Bu arada, Harbiye'yi bitirdikten sonra Şam'a. ata
nan Mustafa Kemal adlı genç b�r subay, burada öteki genç 
meslektaşlarıyla «Va.tan» adlı gizli bir cemiyet kurdu. Ama 
kurucular az sonra buradaki ortamın cemiyetin yayılma
sına elverişli olmadığına, Selanik'e taşınıp, bu işin temeli
ni burada atmak gerektiğine karar verdiler. 

Makedonya'nın en önemli şehri olan Selanik ve çevre
si o çağda bir devrimci hareketin gelişmesi için en elverişlt 
şartlan taşımaktaydı. Bölgede düzeni sağlamak amacıyla 
İsta.nbul'dan gönderilen genç subaylar Abdülhamit'in ha-

' 

fiyelerlnden uzakta, bir araya gelebilme fırsatını buluyor-

(704) RAMSAUR, E.E. «Jön Türkler ... > Zikreden AVCIOĞLU,
D. cTürklye'ntn ... •

(705) Lord Cromer'den Dıştşlert Bakanlığına. Zikreden RAM
BAUR, E:E

'. 
«Jön Türkler ... >
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Iardı. Gezginci savaş hayatı, bütün o bölge içinde, herkesin 
habire yer değiştirip, birbiriyle ilişki kurmasını kolaylaştı
rıyordu. Bu subaylar, görevbri başında, i1er Allah'ın günü, 
Abdülhamit ve yönetiminin yetersizliğini ve tamRhknrlığt
nı gösteren olaylarla karşılaşıyor; Makedonya'daki Osman
lı hükümranlığının büyük devletler tarafından her gün bi
raz daha çiğnenmekte olduğunu gördükçe onurlan sürekli 
olarak yaralanıyordu. Bunlar, dokunulmazlığı bulunan Av
rupalı jandarma subaylarıyla, tam yetkili konsoloslarla, 
ekonomik alanda bölgenin gerçek yönetimini elinde bulun
duran yabancı görevlilerle karşı karşıya gdmek zorunda 
kalıyorlardı. Bu vilayetlerin Osmanlıların elinden gideceği 
günlerin yakın olduğunu herkesten fazla hissediyor; İmpa· 
ratorluğun bütünlüğünü korumakla yükümlü kişiler ola
rak, bu durumdan kendilerine de sorumluluk payı Ç!karı
yorlardı. O günlerde sinirden kendi kendini yiyen her Os
manlı subayı gibi onlar da, fılzla uzağa gitmeden, bütün 
olanlardan sadece kendi üstlerini bir de ülkedeki herşeyin 
denetim ve karar hakkını 3linde tutmak lsteyen Abdülha
miti sorumlu tutuyorlardı. Böylece, yavaş yavaş harekete 
geçmeye kararlı bir öncü müfreze meydana gelir. Ama bu 
öncü müfreze, Selanik burjuvazisinden de sosyal ve ekono
mik destek görecektir. Şehir cermen mallarının Akd,:miz'e 
ulaştığı ünlü koridorun denizle l:ıirleştiği noktadaydı ve Ma
kedonya buhranına büyük çapta, Alman . Avusturya çıkar
larıyla bu koridor arasındaki bağ sebep olmuştu. Dunım 
bu olunca, Orta Avrupa devletlerine, coğrafi konumun dı
şında, bir de simsar rolünü üstlenecek ve bu ülkelerin çı
karlarını savunacak bir ticaret burjuvazisi gerekliydi. Rum 
ve Ermeni burjuvazisini daha. önce öteki devletler kendi 
yanlarına çektiklerine göre onlP..ra da en çok Yahudilerde11 
ve 1666'da müslümanhğı kabul etmek zorunda bırakılan 
«yalancı peygamber» Saba.tay Sevi'nln müritlerinden gel· 
me «dönmeler» den oluşan, Selanik'in yerli burjuvazisiyle 
anlaşmak kalır. Almanlar ve Avusturyalılarla ilişkide olan 
bu «iş çevresi.. nin, herhangi bir Balkan ülkesinin Make
donya'yı işgal etmesi durumunda, yerini derhal bu ülkenin 

423 



milli burjuvazisine bırakması J-:açınılmazdı. Böyle olunca, 
Makedonya'nın Osmanlı f mparatorluğu sınırlan içinde tu• 
tulması konusunda, bu kesimi11 Avusturya ve Almanya'yla 
çok daha fazla ortak çıkarlan vardı. Bu durumda Selanik 
burjuvazisi, kaynaşma halindeki Türk subaylanyla da 
amaç birliğine girmekte; onlann nesnel müttefiki haline 
gelmekteydi. Bu burjuvazinin !jehirdeki alışılagelmiş buluş· 
ma yeri olan mason localan, entrika merkezleri olup çıkı
yordu. Hareketin başarıya ula:Jması halinde Selanik'in ti
cari çevreleri, yalnız durumJa.rını güçlendirmekle kalma
yıp, nüfuzlarını Rumların ve Ermenilerin zararına İstan
bul'a kadar yaygınlaştırabileceklerini umuyorlardı. 

Bunlara en son olarak, bir de Rumlann ve Ermeni
lerin gelmesinden hiç bir yarar ummayan, o bölgedeki 
Müslüman büyük arazi sahipleri katıldı (706). Üstelik bun
lann güçleri hiç de az buz değildi. Böybce rejime karşı 
bir hareket için gerekli şartlar yavaş yavaş olgunlaşmak
taydı. 

Tam bu şartlar içinde Selıinik'e gelen Mustafa Kemal, 
kendine taraftar bulmakta gecikmedi ve ilk çekirdek he· 
men kuruldu. An.a Mustafa Kemal'in alelacele, gizlice ay
rıldığı Yafa'ya dönmesi ve Selanik'te yeniden işe girişme 
fırsatını resmen, 1907 yılından önce sağlayamaması, bu 
grubun işleri ağırdan almasına sebep oldu. Bu grup yava1 
yavaş, aynı tarihte kurulan «O.mıanh Hürriyet Cemiyeti, 
adlı örgütün bünyesine katılacaktır. Osmanlı Hürriyet Ce
miyeti diğer grupları da kendi çatısı altında birleştirdikten 
sonra, «İttihat ve Terakki• adını alacaktır (707). Jön Türk• 
ler'in ilk örgütleri gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti de hüc
re esasına göre kurulmuştu. Ama artık eskilerde kalmış 
Carbonari örgütlerinden çok, Makedonya Bulgarlannın «İç 
Teşkilı\tlanma• dedikleri örgütlenme biçiminden örnek alın· 
mıştı. 

(706) AKÇURA, Y. «Siyaset ve İktisat> Zikreden AVCIOĞLU.
D. «Türklye'nln ... >

(707) RAMSAUR, E.E. «Jön Tütklel' ... >
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Paris'teki Jön Türkler Selanik'te olup bitenlerden uzun 
süre habersiz kaldılar. Sonunda iki grup biraraya geldi ve 
27 Eylül 1907 günü kendi anlarında birleştiler. Üç ay son· 
ra, 27 Aralık günü, Makedonya komitalanyla Ermeni komi· 
talarının da katıldığı ikinci «Osmaıılı Liberalleri KongresJ• 
toplandı. Kongre başkanlığını Prens Sabahattin'le Ahmet 
Rıza ortaklaşa yapmaktaydılar. Paris'teki Jön Türkler'in 
Makedonya'daki teşkilatla r;ürekli temas ımkanlan olmadı· 
ğı için, bu kongrede söz konusu olan şey; daha çok bir bir
lik gösterisiydi. Böylece, m0cliste yerlerini almak için Ka
nun-i Esasi'nin ilan edilmesini diliyorlardı. 

Bunların yanısıra, İmparatorluğun aslori birliklerinde· 
ki k'aynaşma büyüyor ve çok kere sivil kesime de taşıyor
du. 1906 yılındaki görüşmeler sırasında, hükümetin memur
larına ma.aş veremez hale gelmesiyle Mak�donya'daki ilk 
cemiyetlerin kurulması olayının üstüst.e düşmesi bir rast· 
lantı olmasa gerekir. 1907 yılı Makedon·ya.'da olduğu ka· 
dar Anadolu'da. da. başkaldırma hareketleriyle geçerken 
uluslararası evrim, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu' 
nun özel olarak da Makedonya'nın geleceği konusunda hiç 
bir şey vaad etmemektedir. Edward VII Ue Nikolas II'nin 
buluşması, İngiliz . Rus yakınlaşma.sının resmen başlaması 
demektir ve Osmanlı İmparatorluğu, etrafındaki çemberin 
gitgide daralmaya başladığını hissetmektedir. Öte yandan 
İsta.nbul'da sürüp giden imtiyaz kapma yarışında lngilte
re, Alman nüfuzu önünde gerilemektedir ve bu itibar kay
bına pek katlanacak gibi değildir. Sir Edward Grey Osman
lı İmparatorluğu'ndaki büyükelçisine : «lstanbul'da işler 
çok kötü gidiyor» diye yazar, «bana öyle geliyor ki; uzlaş
macı bir siyaset artık hiçbir sonuç alamamaktadır. Sizin 
umut dolu olduğunuz petrol imtiyazı konusunda anlaşma· 
ya. varılmadı. Büyük Britanya imparatorluğu çıkarlarının 
kabul edildiği Limanlar Kumpanyası engellenmiş durumda. 
Küçük meselelerde olduğu kadar, büyüklerinde de kötü ni· 
yet değilse bile, bir kayıtsızlığın varlığı su götürmez. Baş
ka. imkruılann araştırılması gerektiği besbellidir. Ben de, . 
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güdeceğimiz siyaseti yeniden gözden geçirmekteyim .... (708) 
Osmanlı lmparatorluğu'nun o çağda Orta Doğu petrol 

yataklarının çok büyük bir kısmına sahip olduğu düşünü
lürse, petrol imtiyazı işinin başarısızlığı konusundaki ser· 
zeniş, İngiltere'nin Bab-ı Ali'ye yönelttiği ufak tefek şikıl
yetlerden biri değildir. 

Anadolu-Bağdat demiryolunun iki tarafında, yirmişer 
km. 'lik arazi içerisindeki bütün madenlerin işletme hakkı• 
nın Bağdat Demiryolu Şirketi'no bırakılmasıyla ilgili hü
küm petrol rezervlerini de içeriyordu. Öyle ki, demiryolu 
hattına yapılacak yatınma katılma konusundaki İngiliz
Alman ve Fransız . Alman görüşmeleri daha bitmeden; üs· 
telik hattı tamamlamaya yetecek mali kaynaklara sahip ol
madıkları halde, Almanlar imtiyaz yarışını kazanmışlardı. 
Üstüne üstlük, İngiliz ve Fransız sermayesin9 başvurup hiç· 
bir sonuç alamadıkları yıllardan sonra, şimdi gene işe talip 
oluyorlardı. Padişah da, hattm Toros dağlan üzerinden 
Bağdat'a varacak olan kısmı için, yeni bir istikraz yapma
ya hazırlanıyordu. İşte bu olaylar da, Grey'i güdeceği si
yaseti yeniden gözden geçirmeye zorluyordu. 

İngiltere taarruzunu Makedonya sorunuyla başlatır. 
Bu ülkede,, Avrupalı askerlerden oluşmuş 12.000 kişilik bir 
seyyar jandarmanın meydana getirilmesini vı:ı Osmanlı gar
nizonlarının azaltılmasını ister. Besbelli ki, bunu Jön Türk
ler'in hoşuna gitmek için yapmıyordu. Ne var ki, gitgide 
daha çok Almanya'nın ardına takılan Avusturya müttefiki 
pazarlık masasına oturduğu bir sırada, Bab-ı AWye karşı 
çıkmak istemez ve İngiltere'nin getirdiği tasarıdan yana gö
zükmez. Bununla birlikte, Mitro,·iça - Selanik demiryolu
nun imtiyazını elde ederek, Bab-ı Ali'den esirgemediği des
teği işine yaratmayı dener; bu ona Makedonya'yı daha ko-

(708) 17 Aralık 1907'de GREY'den İngntere'nln İstanbul BU
yUkelçlsl O'CONNOR'a .. Zikreden TEMPERLEY, W.V
«Brltlsh Documents on the orlglns of the war 1898-
1914> Volume V «Near East 1903-1909> (\1898-1914 Yıl
lan Arasındaki Savaşların Kökenleri Üzerine inıttlhı
Belgeleri [cilt 51 Yakın Doğu 1903-1909) Londra 1928.

426 



lay yoldan ekonomik ve stratejik denetim altına alma im
klınını sağlayabilirdi. Böyle bir tasannın gerçekleşmesi, 
Balkanlar'daki İngiliz siyaseti için en tehlikeli sonuçların 
doğması demekti. Mitroviça işi, Rusya'nın Avusturya'dan 
ayrılıp İngiltere'ye yaklaşarak kesin dönüş yapmasını be
lirler. Bu yaklaşmanın sonucu, İngiliz Kralı'yla Rus Çan 
arasında 11 Haziran 1908'deki Reval CTallinin) görüşmesi 
olur. Bu görüşmede iki devlet Makedonya sonmunda or
tak hareket etme karan alırlar. 

Reva} görüşmesiyle, İngiliz - Rus dostluk anlaşmasına 
doğru yeni bir adım atılmışsa bu, yapılan görüşmenin Os
manlı İmparatorluğu'nun hayrına hiçbir şey getirmediğini 
ifade ederdi. Bunun dışında bir ihtimı:ıl, Makedonya ko
nusunda önf'mli kararlara varılmış olabilirdi. Yabancı dip
lomatik çevreler sadece yeni bir reform tasarısı üzerinde 
çalışmalara başlamışlardı. Öyleyken, bu görüşme Make
donyn'daki Türk subaylannıı, büyük tehlikelere gebe ola
rak gözüktü. Gene de bundan, o dönemde O8manh İmpa
rntorluğu'nda bulunan yab'.lncı devlet temsilcilerinin yap
tığı gibi, Temmuz ayaklanmasının, doğrudan doğruya bu 
görüşmeye bir tepki olarak doğduğu sonucunu çıkarmak, 
hayli bir dar görüşlülük olur. 

Abdülhamit'in hafiyeleri Şubat ayından itibaren İttihat 
ve Terakki Cemiyeti'nin safları arasına sızmayı başarmış
lardı; devrimci hareketler hakkında soruşturma yapmak 
üzere, Saray'ın bir teftiş heyeti göndermesinin ardından 
ilk tutuklama dalgası geldi. Cemiyet suikastlere girişerek 
kendini savunma yolunu tuttu ama, bu geçici, üstünkörü 
tedbir örgütün varlığını, yapısını daha da açığa çıkarmak 
tan başka bir işe yaramadı. Haziran ayınja örgüt, iki şey
den birini seçmek zorundaydı: ya harekete geçecek ya da 
İstanbul tarafından er veya geç imha edilmeye boyun eğe
cekti. Zaten örgütün en çok tehlikede olan üyelerinin gös
terdiği ilk tepki, bir savunma refleksiydi. Besbelli ki, uzun 
süreli bir mücadeleye hazırh.narak dağa çıktılar (709). 

(709) FEROZ AHMAD «İttihat VE'. Terakki (1908-1914)> İs
tanbul 1971.

427 



Bab-ı Ali, Osmanlı ordu kumandanlarından Şemsi Paşa'yı 

olaylan bastırmak üzere tam yetkiyle Makedonya'ya gön
derdi; ama Paşa daha Manastır'a ayak basar basmaz so
kak ortasında öldürüldü. Cemiyet, artık adımını atmıştı. 

Bu son olaydan beş gün sonra, yani 12 Temmuz'da 
cemiyet üyelerinden bir yüzba',ı «İngiliz hüJ,.ümetinin bu 
durum karşısında, özellikle mP.halli bir ::neşruti hükümet 
kurulması halinde, tutumm-ıun ne olacağını öğrenmek», 
amacıyla Manastır'da.ki İngiliz Konsolosu'nu ziyaret etmek 
teydi. Yüzbaşı «Arkadaşlannın İngiltere ile eskiden beri 
sürdürülen dostluk politikasına dönülmesine taraftar ol
duklarını tekrar tekrar belirter!lk, bu meyanda buradaki di
ğer büyük devletlerin konsoloslarıyla görüşmeler yapılma
yacağını» (710) ifade etti. :\-fakedonya'dı:tki Jön Türkler 
kendiliğinden, Prens Sabahattin 'le aynı tepkiyi gösteriyor· 
lardı. Reval buluşmasından bir ay sonra hem Rusya'ya 
hem de İngiltere·ye kafa tutabileceklerini umamazlardı. Üs
telik Rusya Balkanlar'da Türk · · Osmanlı milliyetçiliğini 
onaylamaya hiç de gönüllü değllken, İngiltere'nin Osmanlı 
İmparatorluğu'ndaki Alman itibarmı a.ı:altmaya . yaraya· 
cak her türlü çözümü ho� karşılayacağını iyiden iyiye se· 
ziyorlardı. 

Aynı gün Cemiyet, Mamı.stır'daki bütün yabancı dev-
let konsolosluklanna 1876 Anayasası'nın yeniden yürür
lüğe girmesini isteyen bildiriler gönderacektir. Açık ayak· 
)anma halindeki birliklerin ı3ayısı arttıkça, Müslüman aha· 
li de Kanun-i Esasi'yi istemek üzere sokağa dökülüyordu. 
Başkent artık dizginlerin ke".ldi elinden çıktığını anladı ve· 
herhalde, bu işin bir İngiliz oyunu olduğunu düşünmüş 
olacak ki Abdülhamit, İngiliz yanlısı birini sadrazamlığ9. 
getiriyor ve Cemiyet'in harekete geçmesine vakit bırakma· 
mak amacıyla, ayın 24'ünde, otuz yılı aşkın bir zamandır 
rafa kaldınlmış olan Kanun-i Esasi'yi yeniden ilan ediyor· 
du. Tam zamanında yapılmış olan bu dönüş, İttihat ve Te-

·(710) İngiltere'nln Manastır Konsolosu HEATHCOTE'den İn
glltere'nln İstanbul Maslahatgüzarı 8ARCLAY'a. Zikre
den FEROZ AHMAD cİttıhat ve Terakki ... , 
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- rakki Cemiyeti'ni güç durumda. bıraktı. Dileği yerine geti·
rilmişti; Cemiyet'e artık görevi bitmiş gözüyle bakılabilirdi.
Bab-ı Ali, sokağa dökülen kalabalık tarafından, bir an iti·
raza uğrayan meşruluğunu şimdi yeniden kazanıyordu. Üs
telik Bab-ı Ali biraz da bu kavramı daha çok vurgulamak
için, iktidarını hiç kullanmayıp anarşinin •�yaletlere yerleş·
mesine bir an göz yumdu; böylece varoluşunun gereklili·
ğini göstermek istiyordu (711). Bürokra3inin çevirdiği bu
ustaca oyun, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ortadan kalk
masına yetmedi ama, Cemiyet de iktidan ele geçirmeye
cesaret edemedi. Mümkün mertebe kendi denetimi altın·
da tutmaya çalışarak, bürokrasiyi istediğiııi yapmakta ser
best bıraktı; 1908 yılında f ttihatçılaı , diplomatik çevrelerin
ve Osmanlı maliyesinin akıl ermez sırlanna girmeyi düşü·
nemezdiler. Bu ilk safh�da hareketi düzenli olarak üstle-_
nen hep fstanbul'un büyük burjuvazi • bürokrasisiydi. Bu·
nu yaparken bu sınıfın katlandığı tek fedakarlık, Büyük
Britanya fmparatorluğu'nun dostluğunu kazanmak uğruna
Alman dostluğundan vazgeçmekti. İngiltere böyle bir du•
ruma tabii ki uzun süre kayıtsız kalmıyacaktı; İngiliz bü
yükelçisi Sir Nicholas O'Connor Mayıs ,;ı.ymda öldüğü ve
onun yerine atan Sir Gerard Lowther henüz gelmediği için
«Majeste İngiltere Krah'nın maslahatgüzarına, Majeste İn
giltere Kralı'nın hükümetlerinin tebriklerini Sadrazam'a
sunmak ve Kanun-i Esasi'nin kabul edilme·;inin İngiltere'
de uyandırdığı büyük yakınlık duygusunu haşmetmeap 0s·
manh Padişahı'na beyan etmek üzere• derhal tE\limat ve- -
rildi (712)

111 - Türk Burjuvazisi 
Siyaset Sahnesinde. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, Saray'ın denetimi altında 
buluna.n yeni hükümetle Harbiye ve Bahriye nazırlarının 
---· ·-·---

(711) F'. AHMAD cİttlhat ve Terakki. .. ,
(712) 1908 yılında Osmanlı İrnparatorlu�uyl'l İlgllt F : ;,,...r.

Zikreden TEMPERLEY W.V. cBrlthh nocuments ... •

cilt V.
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tayinleri konusunda, zıtlaşmakta gecikmedi. Ne Pahasına 
olursa olsun üstünlüğünü korumak' isteyen Abdülhamit işi 
Sofya'daki Osmanlı komiserinden, kendisine devrim ha
reketini bastırmak imkanını sı:ı.ğlaracak bir. dış buhran ya
ratmayı kabul edip etmiyeceğini öğrenmek üzere, Bulgar 
Hükümeti'yle temasa geçmesini istemeye kadar vardırdı. 
Bulgarlar bunu hemen Fransa'nın Bulgaristan elçisine ha
ber verirler; o da durumu telgrafla Paris'e bildirir (713}. 
Ama Alman yanlısı bir Abdülhamit yönetiminin yeniden 
kurulması ne Fransa'nın ne de İngiltere'nin işine gelir. Bu 
iki devlet tersine, kendiİerine uygun düşen İttihat ve Te
rakki Cemiyeti'nin desteğinden yararlanaca.'k İngiliz yanlı
sı bir hükümet kurmak üzere, bu cemiyetle ittifak halinde 
olan bürokrat kesime omuz vermeyi tercih ederler� Bu, iti
laf devletlerinin İstanbul'daki zaferi demekti. Jön Türk
ler, donanmayı yeniden düzenlemesi için bir İngiliz ami
rali ile Gümrük İdaresi'ni. yeni baştan '.>luşturmak için bir 
İngiliz idaresinin getirtilmesini isterler. Sir W. Wilkocks 
Nafia nezaretine danışman olarak alınır ve büyük bir su
lama ta.sansının yürütmeye konması amacıyla araştırma
da bulunmak üzere Mezopotamya'ya gönderilir. Maliye iş
lerine gelince, yeni hükümet, Osmanlı İmparatorluğu'nda
ki yabancı sermayenin en büyük kısmını elinde bulundu
ran Fransa'ya yönelir ve Fransa Sayıştayı Başkanı M. Lau
rent Osmanlı maliye nezaretinde yetkili uıman olarak gö
revlendirilir {714). 

(713) 

(714) 
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Fransa'nın Sofya Büyükelçisl'nln 4 Ağustos 1908'de Dış
işleri Bakanlığına gönderdiği telgrafta anılan bu olay, 
görevinden çekilen sadrazam küçük Sait- Paşa'nın, 5 
Ağustos 1908'de Bllyük Brltanya İmparatorluğu İstan
blll Büyükelçlllğl tercümanı G.H. Fitzmıı.urlce lle yaptı
ğı görüşmeyle de doğrulanır. 10 Ağustos 1908'de LOW
THER'den GREY'e Zikreden TEMPERLET, W.V. cBrltlsh 
Documents ... > cilt V. 
Osmanlı İmparatorluğuyla İlgUl Rapor. Zikreden TEM
PERLEY, W.V. cBrltish Documents ... > -::fit V: 



İtilaf devletlerinin İstanbul'da nimete konmaları karşı
sında, öteki devletlerin de «susft payı isteyecekleri besbelli
dir. Bunlann ilk tepkisi, daha önceden mevcut bazı fiili 
durumlan yasallaştırmak ıJlur. Eylül ayında Avusturya, 
Bosna ve liersek'i kesin olarak kendi ülkesil."e ilhak etme
ye hazırlanır. İşe, Avusturya'nın Mısır'daki fngiliz hüküm
ranlığını tanıması karşılığında, İngiJtere'nin de Bosna ve 
Hersek'teki Avusturya. hükümranlığını tanımasını istemek
le başlar C715J. Aynı zamanda Avusturya. Dışişlcri Bakanı 
Aehrenthal, Rus dışişleri bakanı İsvols'ky ile bir görüşme 
yaparak ondan, Avusturya.'nın Bosna'yı ilhıık etmesini Rus
ya'iıın savaş sebebi olarak görmeyeceği hakkında. söz alır. 
Buna. karşılık İsvolsky, Rus gemilerinin Boğaz'dan geçebil
mesi için Avusturya.'yla. anlaı;ır.aya vanr. Geriye bir tek. 
Makedonya üzerinde toprak ta1ebinde bulunabilecek olan 
Bİ.ılga.rista.n kalır. Ama Bulgaristan ·çan olma düşleri ku
ran Prens Ferdinand, 23 Eylül günü Budapeşte'de, François 
Joseph'i ziyareti sırasında, bu konuda kesin teminat almış
tır (716). Öteki Balkan ülkelerine gelince, Avusturya. Belg
rad Hükümeti üzerindeki otoritesine güvenmekte; Yunanis
tan da, kendi «sus payı .. nı almaya hazırlanmaktadır. Böy
lece 5 Ekim'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. Ertesi 
gün Avusturya Bosna - Hersek'i kendi ülkesine ilhak etti
ğini bildirirken, Girit de Yunanistan'la öirleştiğini duyu
rur. 

Olay Jön Türkler'e Osmanlı Devleti'ni Avrupa.'lı dev
letler arasına sokmak için Temmuz devriminin yetmediği
ni; bir milli burjuvazi yaratmak iç(nse Kanun-i Esasi ilanı
nın yeterli şart olmadığını gfü-tenneye başlamıştır. Bab-ı 
Ali yeni siyasal durumu tartışmak üzere bir uluslararası 

(715) 12 Eyıtıl 1908'de Fransa'nın Viyana Büyükelçlsl CRO
ZIER'den Dışlşlerl Bakanı PIC'FION'a.

(716) 16 Eylül 1908'de İnglltere'nln Sofya Bılyükelçlsl BUCHA
NAN'dan GREY'e. Zlkred,m, TEMPERLEY, W.V. «Brl
tlsh Documents ... , cilt V.
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konferans toplanmasını iste11ince (7171 İngiltere, Osmanlı 
Hükümeti'nin uğradığı zararın tazminiyle yetinmesinin da.· 
ha. doğru olacağını bildirir. RunyEl.'ya. gelince. Boğazlar ko· 
nusunda yeni talepler ileri sürmesine imkıin verebilecel;: 
böyle bir konferansa dünden hazırdır (718). Sonunda Bab-ı 
Ali büyük devletlerden gelebilecek «hayrın» yerinde kal· 
masının daha isabetli olacağını kavrar; doğrudan doğruya 
Avusturya.ve Bulgaristan'la görüşme masasına oturmayı 
tercih eder. 

Bu durum ülkenin iç ı;orunlanna da yansır. İlk defa 
Saray'ın da körüklediği bir karşı hareket belirir, ama. İtti· 
hatçılan Saray'a ,Saray'ı İttihatçılara karşı oynamak iste· 
yen iktidardaki bürokrasi duruma kolayca hakim olmayı 
başarır (719). Oysa İttihat ve Terakki Cemiyeti, İngiltere' 
nin kanatlan altına sığınmış köhne bürokrasinin yenileş· 
me hareketine yardımcı olarak, gölgede kalmaya daha faz· 
la dayanamaz. Yeni Meclis için yapılacak seçimler, Cemi· 
yet'ln siyasi p_artiye dönüşmesi ve yeni Osmanlı meşrutiyet 
rejimine resmi yoldan dahil olması için tek fırsat olarak be 
Jirir. Temmuz ayında meşrutiyetin ilanıyla gerçekleşeceği 
umulan, İmparatorluktaki bütün ırkları ·ıe mezhepleri tek 
bir milliyet, Osmanlı milliyeti içinde birleştirme düşüncesi, 
şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çatısı altında somut
laştmlacaktı. İşte, Jön Türkler'in tam bu hayallerini uygu
lamaya koyma aşamasında, çeli�-kiler su yüzüne vuracak· 
tır. ittihatçılar böyle bir uyg'Jlamaya geçme işimle. ülke· 
deki büyük sosyal güçler arasından kendileriııı:ı hiç· bir 
sağlam destek bulamıyacııklardır. 

Makedonya dışında hemen hiç bir yerde örgütü bulun· 
mayan Cemiyet, ülkenin her yanına özel · görevliler gönde-

(718) 

(719) 
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7 'F.klm 1908'de GREY'den İnglltere'nlu Salnt FPtera
burg Bilyilkelclsi NICOLSON'a. Zikreden TEMPERLEY, , . 
W.V. «Brttlsh Documents ... > cilt V

8 Ekim 1908'de NICOLSON'dan GREY'e. Zikreden «Brl
tlsh Documrnt.s .... ; '.!it V.
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rerek bu eksikliği giderme yollan arar. Bu noktada eşraf
la, şeyhlerle, aşiret beyleriyle temas kurulması kaçınıl
mazdır. İttihatçılar, bunların desteği olmadıkça Meclis'o 
girme yollarını aramanın yarıır:31z olduğunu az çok anlar
lar.· Dolayısıyla her türlü tutarlılık kayg131 bir yana bıra
kılarak, Cemiyet temsilcileriyle her ma.hailedeki nüfuz!u 
kişiler arasında çıkar anlaşmaları yapılır. Aynı zamanda, 
azınlıkların temsilcileriyle, Büyük Britanya İmparatorluğu 
büyükelçiliğinin de faal ol�rak katıldığı, seçim ittifakları 
gerçekleştirilir. Sonunda etnik açıdan nazik bir denge sağ
lanır. İlk meclisteki 288 mebusun {milletvekili) 147'ni 
Türk, 60'ı Arap, 27'si Arnavut, 26'sı Rum, 14'ii Ermeni, ıo·u

Islav ve 4'ü Yahudi'dir. Ama, bu etnik görünümün ardın
dan gerçek çıkarların yüzü belirmeye başladığı zaman, 
bütün bu ustaca karışımın hi:,; bir işe yaramadığı kendi
ni gösterecektir. 

Paris Kongresi sırasında Prens Sabahat.tin açıkladığı 
ilkeler heni azınlıkların, hem de eşrafın bı.• büyük burju
vazinin özlemlerine ittihatçıların görüşlerinden çok da
ha yakın düşüyordu. Üstelik Prens, . İngitızlerin desteğin
den de yararlanıyordu. Prens reçimlerden oz önce fstan
bul'a döndüğünde onunla iktidarda bulunan İngiliz yanlı
sı Kamil Paşa'nın baş çektiği büyük burjuvazi - bürokra
si arasında derhal bir ittifak kurulacaktır. Geçici seçim
lerde bir sonuç alınması için çok geç kalınmıştır ama, İt
tihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı muhalefet işte bu grup 
çevresinde oluşacaktır. 

Jön Türkler nesnel müttefiklerini ancak küçük burju
vazi. ve onun milliyetçi aydın kesimi içinde bulabilecekler
dir. Türk olsun, Yahudi veya Hıristiyan olsun büyük bur
juvazi onları sadece kendisine kazanıp dolaylı veya dolay
sız emperyalist devletlerin de amaçlan dzmek olan kendi 
acil amaçlan uğruna kullanmanın, işi bitince de yüz çe
virmenin yoluna bakıyordu. Öte yandan, Genç Türkler de 
yularlarını hemen hemen toptan burjuvazi - bürokrasinin 
eline verdikleri için, Osmanlı İmparatorluğu'ndRki sömü
rülen kitleler içinde, yani ne köylüler, ne d'3 kır vey şehir 
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proletaryası içinde kendilerine blr destek aradılar. Kır
lardaki sömürülen kitlelerle bir temas kunr.ak, köylülerin 
dış dünya. ile bütün ilişkisini düzenleyen eşrafın meydana 
getirdiği set yüzünden, açıkca'3ı kolay değildi. Anadolu'da 
kendilerine müttefik arayan Jön Türkler, karşılanndeı, e1-
rafı buldular ve onlarla ittiLtk kurdular. Bu ittifak, ister 
istemez küçük köylülüğün ve kır proletaryasının aleyhi
neydi. Ama. köylülerirr her türlü örgütü so'3yal güçten yok
sun bulunmalarına karşılık, şehiı" proletaryası dahıı o 7.a
mandan belli bir sınıf yapısına ve belli bir sınıf bilincine 
ulaşmıştı. Temmuz hıueketi ve bu hareket sirasında bol 
bol sözü edilen •hürriyet• ve ,,musavat•. (eşitlik) kavram
lan, Abdülhamit döneminde keyfi bir baskı altında tutu
lan proletaryada yankısını bulmuştu. Mc�rutiyetin ilanını 
izleyen iki ay içinde yapılan grev sayısı 27'ydi. Bunların 
çoğu demiryolu kumpany':tlannda, şehir içi ulaşım şir
ketlerinde ve kömür havzalarında çalışan memur ve işçi
ler arasında. patlak vermişti (720), Hükümet bu grevlerin 
en önemlilerini kaba güç kullanarak bastıracaktı (721); 25 
Eylül günü ise, iş bırakınuyla ilgili geçici kanun <Tatil ·i 
·Eşgal Kanun·u Muvakkati) kabul edilmişti, İşçi hareketle
ri kanundışılığa varmada.n devam edecektir ama, İttihat
ve Terakki Cemiyeti ile proletarya arasındaki bütün köp
rüler de kesinlikle atılmış olacaktır.

Böylece her türlü halk desteğinden yoksun olan Ce
miyet'in kaderi büyük burjuvazinin eline geçecektir. İkti
darda tutunabilmek için Cemiyet orduya.; ordu da, (bir 
emperyalist devletin desteğini kazanmadan, hiç bir şekilde 
iktidarı yürütmek mümkün olmadığına ve İtilaf Devletle
ri de büyük burjuvazi destek1ediğine göre) A1ma.nya'ya 

(720) FİŞEK, K. cTürktye'de K::ı.pltallzmtn ... ,.
(721) Aydın demlryolu işçilerinin grevini bastırmak üzere,

Mecidiye zırhlısıyla İzmır·c; Ereğli kömür havzası işçi
leri grevini bastırmak üzere de Nevşehir gambotuyla
Zonguldak'a asker gönderilmesi. Zikreden FİŞEK, K.
«Türklye'de Kapitalizmin .. _,.
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dayanacak; böylece imparatorluk nihai çözülüşüne doğr,ı 
sürüklenip gidecektir. 

Moclis-i Mebusan'ın açılmasıyla meşrutiyet düzeninin 
· yoluna girmesi, bir siyasal güç olarak Saray'ın sonu de·
mekti. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni sadece, Abdülhamit'
in yarattığı Alman hayranlığını yok edecek bir alet olarnk
gören bürokrasi ve İngiliz Konsolosluğu, artık bu cemiye
ti de başlarından savma zamanının gelip çattığına inandı
lar. İngilizler, Türkiye'de de bir Mısır yaratma hayali için·

_ deydiler. Fransız büyük elçisinin dediğine göre, Osmanlı 
Düyun-u Umumiye idaresindeki İngiliz delegesi Sir Adnm 
Block, -Mısır'ın anısıyla mest.ti ve kendisine şu açıklama
da bulunmuştu: «Biz orada Mısırlı bakanları görev başın
da. bıraktık; ama herbirinin yanına bir İngiliz müsteşar 
verdik. Bakan elini hiç bir işe surmez; herşeyi müsteşar 
yürütür. Burada da aynısını :ı,apmak gerek.» (722) 

13 Ocak günü güvenoyunu &ağlayan Kamil Paşa, hü
kümet içinde giriştiği temizlik hareketiyle ille adımı atar .. 
Ama., doğrudan doğruya. ordunun baskısıyla meclis güven
sizlik oyu verince, 14 Şub3t günü hükümet istifa etmek
zorunda kalır (723). Böylece İngiltere, hem himayesindeki 
kişiyi, hem de Cemiyet'ten kurtulmak için yasa.l imkı'ını· 
kaybediyordu. Geriye zor kullanmaktan bl',şka yapa.cak 
iş kalmıyordu. Liberal muh:ılefet., yani «komprador• Hıris
tiyan ve Müslüman burjuvazi İngiliz büyükelçisine gidip, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti'n� karşı bir müdahaledo, bu
lunması için onu kış,kırtacaklardı (724). Öte yandan elçi
lik tercümanı Fitzmaurice de, bir halk ayaklanması için 
gerekli havayı yaratabilecek olan gerici basının saldırıhı
rını beslemek amacıyla. elinden · geleni ardına koymuyor
du. 31 Mart Aynklanması adıyla bilinen karşı --fevrim ic,;te 
bu şartlar içinde patlak verecektir. 31 M<ırt (13 Nisan), 
tarihi sonuçlan açısından değil de, A vrupah emperya• . 

(722) 23 Ocak 1909'da CONSTANS'•fan PICHON'&.
(723) F. AHMAD «İttihat ve Terakki. .. ,
(724) 3 Mart 1909'da LOWTHER'den GREY'e.
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listlerle mahalli liberal burjuvazi tarafından beslenen İs
lı\mcı - dinci tepkinin sembolü olması açısından önemlidir. 
İlk anti - emperyalist hareketlerin temelinde yer ıılmış 
olan dinci hareketler." daha sonra ustalıkla elde edilerek, 
işte bu tarihten itibaren, Orta.doğu ülkelerinde emperya
Jizmin vurucu gücü olarak kullanılacaktır {725). 

Ordu, ittihat ve Terakki CemiyeU'ni yok olmaktan 
kurtaracak, ama daha ileri gitmeye cesaret edemeyecektir. 
Çevresindeki dalkavuk uşak sürüsü kendini terketti· 
ğinde, tahtını kurtarmak için durmadan beceriksizce ya
rarlanmaya çalışarak, tahttan indirilmesi için her türlü 
bahaneyi kendi elleriyle hazırlayan Abdülham,t, bütün 
suçların kendisine yükletildiği kişi olup çİkacaktır. İtti· 
hat ve Terakki Cemiyeti'-yle ordu, yavaş yavaş, ihtiyatla 
eski bürokrasinin yerini ala:ak ve emperyalizm karşısın
da, selefiyle aynı bağımlılık durumuna düşecektir. Şu 
farkla ki, f ttihatçılann kesin tffcihl Alman emperyalizmi 
olacaktır. 31 Mart bir bakıma Osmanlı lmparatorluğu'nun 
paylaşmaya başlanması için de bir işarettir, Osmanlı im
paratorluğu'nu ikinci bir Mısır haline getirme ta.sansı su· 
ya düşen İngiltere, onu mütt�fıkleriyle paylaşmak zorun
luluğuyla karşı karşıyadır. 

Şark Meselesi, şöylece özetlenebilirdi: Avrupa çapın
da bir savaşı göze almadıkça Osmanlı İmparatorluğu'nun 
paylaşmasını tasarlamak imkc\nsızdır. Ama artık, dünya
nın paylaşılması sorunlan yüzünden savaş kaçınılmaz ha
le gelmekteydi. Dışişleri çevrelerinde, askaı i hazırlıklarla 
ilgili raporlara dayanarak savaşın çıkış tarihi hakkında 
tahminler bile yürütülebilmekteydi. Öyl'ey�e diğer sorun
lann yanısıra hem Şark Meselesi'ni hem de Osmanlı lm
paratorluğu'nu tasfiye etm'3k fırsatı belirliyordu. Şu an 
�-öziim bekleyen mesele, daha sonra imparatorluğun kalın
tılan üzerinde ortaya çıkabilecek tartışma.lan önlemek 

(725) Bkz. AVCIOĞLU, D. •31 Mart'ta Yabancı Parmağı• An
kara 1969.
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amacıyla, nüfuz bölgelerini iyice belirlemek ve bir gend 
çatışma. durumunda olayların akışını kolaylaştırmak için, 
bazı taleplerden mümkün, olduğu kadar fedakarlıkta bu
lunmaya çalışmaktı. Büyük devletler Şark Meselesi'nin 
son safhasında, işte bu çerçeve içinde işe koyuldular. 

İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ 

I - Balkan Paktının Hazırlanması 
Ve Afrika'claki İmparatorluk 
Topraklarının Elden Çıkışı 

Meselenin birinci kanadı, hem de, Balkan dcvlet1erl
nin durumu yüzünden en karmaşık olanı, Balkırnlar kn
nadıydı. Bosna - Hersek'in tlhakı ve Avusturya - Ru�ya. 

· rekabetinin yolaçtığı uluslararası _buhran, büyük dcvlethı
rin, anında bir genel çatışma tehlikesi yaratmadan, giri
şebilecekleri dolaysız müdahalenin sınırlarını göstermiş
ti .Öyleyse geriye, Osmanlı İmparatorluğu'nun A vrupa'da
ki topraklarını, Balkan devletlerini araya koyarak işg!.l.l
etme yolu kalıyordu.

Yabancı devletlerin diplomatik çevrelerinde bu kanaat
bir kere yer edince, üstelik bu, olayların zorlamasıyla
c.•'•):,c,ı, i�in en güç 5ienı çözülmüş oluyord�t. Geriye Balka!l
ülkeleri arasında anlaşmayı sağlamak sonra hepsini bir
den Osmanlı İmparatorluğu üzerine saldırtmak, fetih bit
.tikten sonra da bu devletleri.- bölmek ve onları nüfuz böl-
gelery halinde paylaşmak kalıyordu.

dsma.nlı İmpara.torluğu'ndaki karşı devrimin bastırıl
masından hemen sonra, dışişleri çevreleri arasında temas·
lar başlar. Roma'daki Bulgaristan büyükelçisi, İngiltere
büyükelçisiyle görüşerek ona, «Balkan devletlerini, karşı
lıklı çıkarların korunması amacıyla, Avu'3turya'nın bun
dan sonra yanmada.da. nüfuzunu yaymasına da set çek
mek demek olan, bir savunı;na paktı içinde birleştirmek
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için uzun süreden beri böylesine elverişli bir fırsatın helir
mediğini.. (726) söyler. Birkaç gün sonra bu sefer de Vi
yana'daki Yunan elçisi İngiliz elçisi Cartwright'ı görmeye 
gider. Manos'a. göre -Osmanlı topraklarında yeni karga
şalıklar ortaya çıkarsa, Balkan yarımadasındaki küçük dev
letlerin harekete hazır olmaları esastır; dolayısiyle Yuna· 
nlstan, İstanbul'd-aki, Maked-onya'nın geleceği üzerinde hir 
yansıması olabilecek her evrimi var dikknt iylc gözlc-mck 

. zorundadır. Manos, Yunan ordusunun 1:>öyle bir hareket 
için heryüz hazır olmadığını. da sözlerine clder ama muh
temelen yıl sonunda buna !ıazır duruma gelecektir." (727l 
Sofya'daki Rus büyükelçisi Sementovski'ye gelince, bu oö· 
nemde o, •Osmanlı ülkesinde iş başında bulunan yöneti
min istikrarından son der-ace şüphe etmekte ve Türkiye' 
de meydana gelecek bütün ciddi karışıklıkların Bnllrnn 
devletleri arasında anında en tehlikeli .bir durumu yarata
cağından korkmaktadır.» rnal 

Aynı şekilde Sırbistan Dışişleri Bakanı Milovanoviç, 
Viyana'daki İngiliz elçistne «lstanbul'da işkr öylesine ters 
gidiyor ki, hiç bir küçük Balkan devleti, A vrupa'da Os· 
manlı egemenliğinin daha faztn süreceğine inanmıyor» 
diye itirafta bulunur. •Dolayısiyle, Osmanlı Jmpara.torhı· 
ğu'nun istikrazsızlık içinde olduğunu akıllarından çıkar· 
mamak ve durum ne şekilde değişirse değişsin, çıkarlarını 
korumalarına. elverecek bir po!itika hazırlamak bu küçük 

(726) 

(727) 

(728) 
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8 ve 10 Mayıs 1909"da İnglltere'nln Roma BUyükclçlsi 
RODD'dan GREY'e. Zikreden TEMPERLEY, W.V. «Brl• 
tlsh Documents... Volume IX Balkan Wars, Fart I Pre
lude: Trlpoll War> (cilt JX: «Balkan Savaşları [llöliim

I] Giriş: Trabhısga,h l;avaşuı.
İnglltere'nln Viyana BUyUkelçlsl CARTWRIGHT'dan
GREY'e. Zikreden TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Docu
ments• cilt IX. Bö!Um I .. 
İnglltere'nln Sofya BUyUkelçlsl FINDLAY'dan GREY'e. 
Zikreden TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Dor.uments ... > cilt 
IX, Bö!Um I. 



devletlerdeki siyaset adamları için bir görevdi. » (729). 
Bütün bu sohbetler Grey ve fsvolski'nin görüşmele

riyle zirvesine ulaşır. Bu görüşme sırasında her iki bakan 
«yeni rejimin tabii ki desteklenmesi gerektiği; başarısının 
temenni edildiği, yıılnız bunun tersinin, yani yen\ rejimin 
başarısızlığa uğramasının ve bu dunımda da kanşıklıkln· 
rın yeniden patlak verm�sinin çok daha muhtemel oldu· 
ğu» (730) konusunda fikir birliğine varırlar. 

Bu temasların ardından, · Eylül ayında Sırp ve Bulgar 
kralları arasında bir görüşme düzenlendi; çünkü bu iki 
ülke arasındaki yakınlaşmaya, hep sorunun çözümü için 
bir başlangıç gözüyle bakılmıştı. Ama Avusturya, kendine 
karşı yönelebilecek ve Makedonya'daki çıırn.rlanna kesin 
olarak zararı dokunabilecek her türlü yakınlaşmııya karşı 
koyar. Bu muhalefeti ele, ltalya tarnfındım desteklenir. 
Balkanlar üzerinde bu ülke de bazı emeller beslemektedir. 
İtalya'nın durumu, onu hep üçlü ittifak devletlerinden ko
parmayı uman itilaf devletleri için çok önemlidir. İşte bu 
yüzden İtalya'ya bir armağan sunması gerektiği gün gibi 
açıktır. Ekim ayında. Rus Çan, İtalya. Kralı Racconigi ile 
buluşup görüşür. İtalya boğazlardaki Rum emellerini des· 
teklemeyi vaat eder; buna !rnrşıhk Rusya .da, ltalya.'nın, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun Afrika'daki son toprağı olan 
Trablusgarp'da istediği gibi at oynatmasına göz yumncn· 
ğtnı taahhüt eder (731). 

(729) 17 Ağustos 1909'da CARTWRIGHT'daıı GREY·e. Zikre
den TEMPERLEY, W.V. •Britlsh Ducumcnts ... • elit IX,
Bölüm I.

(730) Slr Edward Grey'tn 6 Mustos 1909"da Ir:volsky ile yap
tığı görüşmeden sonra kale:mc aldığı muhtıra. Zikre
den TEMPERLEY, W.V. �Britlsh Documents ... � cilt IX.
Bölüm I.

(731) ı\SKEW, W.C. ,Europe and Itaıy·s acqulsltion of Libya
1911 - 12• (1911-12 Yıll:ırında Avrup:ı ,·e Libya ital:ra'
nın Llbya'dakl Kaıanı;laro Durham r:cırth Carolln:ı
1942.
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Trablusgarp için çıkan bu son izin, öteki devletler ta
rafından daha önce verilenleri tamamlamaktadır. Daha 
önce 1887 Akdeniz antlaşmalarıyla Trablusgarp üzerinde 
İtalya.'ya. hak tanınmıştı (732). 1900 yılında. Fransa'yla yap
tığı bir anlaşmada İtalya, Fransa'nın Fas üzerindeki emel
lerini tanıyor ve Fransa Fas'ın siyasal veya coğrafi statü
sünü değiştirmesi halinde Trablusgarp'da harekete geç
me hakkını saklı tutuyordu. Lord Lansdowne 11 Mart 1902 
günlü notasıyla t ngiltere'nin Trablusgarp üzerinde hiç bir 
emel beslemediğini ve bir statü değişikliği kaçınılmaz hale 
gelirse, İngiltere hükümetinin amacının bu değişikliğin 
f talya'nın zararına gerçekle'1mesine imkc\n vermemek ola
cağını bildiriyordu. Avusturya da 1902 yılı Hazinin ayında 
Üçlü İttifak Antlaşması'nın yeni!P.nmesi sırasında, Trablus
garp konusunda rızasını bildiriyordu (733). 

Bu anlaşmalardan güç ah.n İtalya, Libya'da nüfuzu
nu yerleştirmeğe başladı. Bu uygarlaştll'ma görevini üst
lenen Barico di Roma oldu. Bankanın Vatikan çevreleriyle 
olan ilişkisi ve ikinci başkanlığın dışişleri bakanının kar
deşine sunulması tabloyu tamamlamaktadır. 1907 yılı Ni
san ayında banka Trablusgarp'a yerleşti; daha sonra Bin
gazi ve Derne'de iki şubeyle, başka yerlerde oniki ticaret 
acentalığı açtı. Bankanın memurlan İtalyan hükümetinin 
görevlisiydi. Banka ve ticaret işlemleri aracılığıyla mahal
li şeflerin sevgisini kazanma yollan aranıyordu. Böylece 
1909 yılından sonra mesele yeniden ortaya çıktığında, bu 
işin ortamı çoktan hazırlanmıştı (734). 

Almanya ile Rusya arasında 1910 yılı Kasım ayında 
Potsdam'da karşılıklı muv..ıfakatkrle sonuçlanacak olan 
yaklaşma teşebbüsleri, Osmanlı f mparatorkğu'na bir yıl 
daha soluk alacak zaman bırakır. Bu arada İttihat ve Te
rakki Cemiyeti'ne, azınlık mebuslarla beslenerek bizzat 
meclisin içinde de büyüyen liberal muhalefetle mücadele 

(732) Bkz. Sayfa 380.
(733) ASKEW, W.C. «Europe :ınd İlı;.Jy's ... >
(734) ASKEW, W.C. «Europe and Italy's .. ·"
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etme imkAnını verirken, MaJiye Nazın Cavit Bey de yeni 
bir istikraz peşinde, A vrupa'da kapı kapı dolaşıyordu. So· 
nunda Fransızlann bazı şantaj teşebbüsleri atlatılarak 
Deutsche Bank'la bir istikraz sözleşmesi ve.pılacaktı. Böy
lece, Osmanlı Devleti'nden halli bazı imtiyıt7lar koparma· 
yı, hiç değilse hükümeti muhalefet karşısında güç duru
ma düşürmeyi uman itilaf rlevletleri, o yılın sonlarına doğ· 
nı Osmanlı Devleti'nin Alm'.lnya'ya daha fazla bağlanmı.j 
dunımda olduğunu farkederler (735) Böylece 1910 yılı 
sonbaharında, Balkan Paktı'ndan yeniden söz edilmeye 
başlandı (736).

1911 yılı başlarında, · Ma.kedonya'da Türk mezalimi 
hakkında haberler gene ağızdan ağıza dolaşmaya bnşlnr 
(737). ftalya'da 27 Mart'ta ,ktidara gelen· yeni hükümct 
Libya sorununun çözümünü hükümet programına alır. 
Banco di Roma'ya yakın çevrelerde, bir kıpırdamadır baş· 

·1ar ve yeni hükümet «Bankanın çıkarlarını korumakli 
ilgili yükümlülükleri konusunda had derecede bir duyar
lığa» (738) sahiptir. İtalyan hükürnetine daha önce de pek 
çok hizmeti geçmiş bir Mısır beyt Sirenak bölgesindeki 
CBinga.zi'nin merkezi olduğu bölge) sünnilerin düşüncele
rini ögrenmek üzere Trablusgarp'a gönderiUrken, öteki 
görevliler de Kahire'deki El - ezber medresesi öğrencileriy· 
le temas kurarlar. «Dante Aligherh adlı milliyetçi ve em
peryalist İtalyan derneğinin Bingazi şub9t-i diplomatik 
saldırılara katılır. Temmuz ::ı.yındaki Agadir buhranı ve b-:ı 
buhranı takip eden görüşmeler italyan harekatı için ba· 
hane yaratmaktadır. Derhal, giderleri Banco di Roma 

(735) F. AHMAD «İttihat ve Terakki..,,,
(736) 14 ve 20 Eklm'de İnglltere·nın Salnt-Petersbourg BUyUk

elçlsl O'BEIRNE'den GREY'e. Zlkrede,ı TEMPERLEY,
W.V. «Brltlsh Documents ... > cilt IX. bölUm I.

(737) 3 Şubat 191l"de CROZIER'den PICifON'.:1. Zikreden cDo•
cuments• Diplomatiques, seri n, cilt �III.

(738) ASKEW, W.C. «Europe ,-md Italy's ... >
(739) 10 Ekim 1911 'de Rusya'nın Vatlkan maslahatgüzarı

VOLKONSKI'den Rus DışJşlcrl Bakanı NERATOV'a.
Zikreden ASKEW, W.C. «Europe and Italy's ... >
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(739) veya doğrudan doğruya Vatikan (74Gl tarafından
karşılanan bir basın kampanyası açılırken, İtalyan büyük
elçileri de öteki devietlerin nzasını sağlamak yollarını ara·
maya koyulurlar. (74ll. İngilizler, veciz bir ifadeyle uzun
süreden beri Trablusgarp'la ilgilenmediklerini bildirirler
(742); Fransızlar muvafakatlerini bildirdikten başka bir
de, sorun kesin bir çözüme ulaşana kadar, Or,manlılara ve·
rilecek bütün yeni · borçlan durdurmayı teklif ederler
(743). Rus dışişleri bakanı da İtalyanların Balkanlara
karışmaması şartıyla, öteki devletlerle aynı siyaseti sür
dürmeyi kabul eder C744l. 

Eylül ayında İtalyan bnsını ağır topldrını işletmeye 
başlar. Kardinaller Kutsal Savaş çağrısında bulunurken, 
Corriere d'ltalia da qülkeniı1 çıkarlarını ve yüceliğini lrn
rnrken gösterecekleri ateşlilik konusunda İtalyan katolik- ·· 
lerinin kimseden ders almaya ihtiyaçları yoktur» (715) 
diye yazar. Emperyalistlerin, kalkıştıktan işe bir bahane uy
duramayıp da elleri ayaklan ister istemez birbirine dolaş· 
tığı durumlarda, propaganda mekanizmasını nasıl işlettik
leri özellikle görülecek.şeydir. 

Son hazırlıklar Eylül ayınrfa tamamlanır. Grey, Fallo-
don'daki şatosunda dışişleri bakanlığı ::nüsteşarına: şun· 
lan yazar: «Eğer İtalya. saldırgan bir siyasete atılır, Türk
ler de bizim kapımızı çalarlarsa, bu çok sıkıcı <tiresomel 
bir iş olur. Türkler bunu yaparlarsa, sanının o zaman ital-

(740) Amerlka'mn Roma BUyUkelçlsl LETSCHMANN'dan
Amerikan dışişlerlyle görevli Devlet Bakanı KNOX'1.

(741) 8 Eylül 1911'de Fransa'nm Roma BUyükelçisl LAROCHE'
den Dışlşleri Bakanı DE SELVES'e. Zikreden «Documents
Diplomattques> seri II, �llt XIV.

(742) 4 Eylül 19ll'de RODD'dan GREY'e gönderilen yazının
altında L.M. (Louis Mallet) imzalı not. Zikreden TEM
PERLEY, W.V. cBrltlsh Documents .. ·" ::llt IX, Böl(lm I.

(743) 12 EylUl 191l'de DE SELVES'den LABOCHE'a. Zikreden
ASKEW, W.C. «Europe ıınd Italy's ... >

(744) ASKEW, W.C. «Europe "lnd Italy's ... >
(745) Zikreden ASKEW, WC. �Europe and Itaty's ... •



ya'nın müttefikleri olan Almanya ve- Avmturya'ya haşvi.ır
mak gerekecek. Şurası çok jnemli ki, bugün için ne Fran· 
sa ne de biz f talya'ya karşı cephe alabiliriz.» (746) Wins
ton Churchill de «ister ahlı\ki ister gayri ahlaki hangi açı
dan bakılırsa bakılsın, fnalya'nın açıkça Osmanlı fmpara· 
torluğu'na tercih edilmesi ger�ktiğini» (747) yazarak bu 
görüşü tamamlar. İtiJaf devletleri diplomatları daha da ile
ri gideceklerdir: Almanya'yı iki müttefiki arasında güç 
durumda bırakma umuduyla önce Bab-ı Ali'ye Almanla· 
nn kapısını çaldırttıktan sonr'.l; sorunun barış yoluyla çö
zümfonmesi gibi bir dtırtım ortaya çıkınca hepsi, Almanya 
nın İstanbul'daki durumunu daha iyiye götürmesine . en· 
gol olmak ve Balkan devletlerine, hnzırlannınlnrı için \'R· 

ldt lrnzırndırmnk amacıyla, eııerindeki bütün imkılnlnn 
kufümıp buna karşı çıkacaklardır. Böylece Almanların, 
�ynr,ını k� ydırdıktan ve barış lnsiyatifini l<!'ndi olino ge
çirdikten sonra Ruslar, giriş mahiyetinde yaptildan teklif- -
!eri Osmanlı İmparatorluğu kabul edince işi, Türklere ne '
cevap verilmesi gerektiğini İtalyanlara sormaya kadar
vardıracaklardtr. Aracı olarak seçiJen Rusya'nın İstanbul 
büyükelçisi Şarikov'a gelince, Bab-ı Ali'ye gördüğü hizme· 
tin «karşılığı• olarak, aynı anda Boğazlar meselesini orta· 
ya atacaktır (748). 

Osmanlı · İtalya savaşı bir yıl sürdü veya daha doğ
rusu bir yıl boyunca. sürüncemede kaldı. İtalya sahil şe· 
hirlerini kolayca işgal etti; ama. daha sonra., gizli olarak 
Türkiye'den gönderilen ve oralannda geleceğin Enver Pa· 
şa'sıyJa Mustafa. Kemal Paşa.'nın da. bulunduğu subayla-· 
nn direniş hareketiyle karşılaştı. Öte yandan -aracı. dev· 

(746) 19 Eyllll 19ll'de. GREY'den NICOLSON'a. Zikreden
TEMPERLEY, .w.v. «Brltlsh Documents ... , cilt IX, Bö
ıum I.

(747) 26 Eylül 1911'de CHURCHILL'den NICOLSON'a. Zikre
den TEMPERLEY, W.C. «Brltlsh Documents ... , cilt IX,
Böltlm I.

(748) ASKEW, W.C. «Europe and ıtaly's ... >
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Jetler arasındaki çıkar çatışma.lan her türlü diplomatik çö
züm yolunu engellemekteydi. İtalyan askerleri bir yandan 
Trablusgarp'da koleradan kırılır, bir yandan da İtalyan 
ordusu Arap katliamına girişirken, Afrika'ya yapılacak 
askeri bir sefer konusunda ilk başta aralannda görüş, 
aynlıkları çıkan sosyalistlerin daha sonra birleşik, «yoğun
luğu ve şiddetiyle İtalya'nın sosyalizm tarihinde eşine zor 
rastlanır• (749) bir kampanya yürüttükleri İtalya'da ise, 
savaşa fazlaca uzamış gözüyle bakılıyordu. 

Bab-ı Ali'nin direncini kırmak umuduyla, t talyan hü
kümeti savaşı Doğu Akdenlz'e doğru kaydırır. İtalyan do
nanması 24 Şubat'ta Beyrut'u bombalar; 18 Nisan günü Ça
nakkale Boğazı açıklarında bir gövde gösterisi yapar ve 
28 Nisan'dan itibaren de Rodos'la Ege Denizi'ndeki adala
rın hepsini işgal eder. Sonunda Balkanlar'da çatışmaların 
başlamasından bir hafta önce, barış imzalanacaktır. Bu ba
rış ltalya'nın sırtına, tam yirmi yıl boyunca elini kolunu 
bağlıyacak,. ekonomik bir yük bindirecek; İtalya bu yük
ten ancak 1940 yılında kurtulabilecektir. 

il - Avrupa'daki Toprakların Elden Çıkışı 

Trablusgarp savaşı, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 
Balkan savaşının başlangıcı oldu. Bu savaş ltalya'nın tut-

. '  

kulanna bir meşgale alanı yaratırken, Osmanlı toprakları-
nın parçalanma sürecini de yeniden başlatmış oluyordu. 
Şimdi paylarını alma sırası Balkan devletlerine gelmişti. 
Böylece 1909'da uyutulan pakt ta.sarılan, hararetli bir bi
çimde yeniden ortaya çıkmaya başlar. 

Daha 1911 Ağustos'unda Sofya'daki İngiliz elçisi Bul
gar hükümetine, «yapılacak ilk ve en önemli iş, Sırbistan 
ile bir pakt kurmak olmalıdır. Sırbistan'ın Bulgaristan'ın 

(749) ARFE, G. dtalle: les Joclallstes, l'Ethlopie et le Llbye•
dtalya: Sosyalistler, Habeşistan ve Libya) Zikreden
<La Deuxl�me Internationale et l'Orlenb (İklncl En
ternasyonal ve Doğu) Parls 1967.
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göstereceği dostluğa sırt çevirmeyeceğlndım eminim• (750) 
diyordu. Ama Osmanlı - İtalya savaşının yaklaştığı sıralar
da, bu konuda insiyatlfi ele al�n Rus elçisi olur. 29 Eylül' 
den itibaren Bulgaristan'a, Sırbistan'la, daha sonra içine 
Yunanistan'la Karadağ'ı alacak olan, bir ittifak yapma
sını öğütler (750. Böylece Rusya'nın işin içine katılmasın· 
dan sonra, Ekim ayında bir savunma paktının kurulması 
için temaslar yeniden başladı. 

Bu «savunma• paktının hazırlanması sırasında en bü
yük güçlük, elde edilecek kazancın ne şekilde. paylaşıla
cağı konusunda ortaya çıktı. Sırplar, Balkanlann üç böl
geye ayrılıp paylaşılmasını, bir bölgenin Sırplara, bir böl
genin Bulgarlara verilmesini, bir bölgc:ıin de Rusya'ya. 
bağlanmasını telkin etmekteydi. Bunun üzerine Rus Dış
işleri Bakanı Noratov, topraklan paylaşma işinin belgeler
de •kültürel nüfuz alanlan" diye geçmesi gerektiğine dik
kati çeker. 

Aralık ayı sonlarında, sınırlar meseledi dışında bütün 
sQrunlar çözümlenmişti. Bulgar hükümeti verebileceği son 
tavizleri Sırplara. bildirdi. Sofya'daki Rus elçisi Nekludov 

• durumu Saint · Petersburg'a ileterek, bakanlığından bu
şartlan kabul etmesi yolunda. llelgrad'a. baskı yapmasını
istedi. Rus Çan da, Petersburg'daki Bulgar askeri ataşP.
sinden «Sırp - Bulgar görüşmelerinin sevindirici bir sonla
tamamlanmasının kendisine de çok uygun göründüğü- nü,
Bulgar harbiye bakanına bildirmesini istererek, bizzat işin
içine karışacaktır. Bu müdahalelerle, Rusya'nın Belgrat ve
Sofya'daki iki elçisinin oynadıktan faali !'Ol görüşmeleri
sonuca ulaştıracaktır (752).

Yunanistan'da ise aracılık konusund:ı insiyatlf İngil\7.
lerin elindeydi. 1910 kışı ile 1911 ilkbahan boyunca Veni-

(750) 28 Ağustos 1911 'de BAX - ffiONSIDE'cien GREY'e.
'Zikreden HELMREICH, E. C. cThe dtp:omacy of the
Balkan Wars> (Balkan Sava.�lan DfpJomaslsl) Camb
rldge 1938.

(75') HELMREICH, E.C. «The dlplomacy of...• 
(752) HEL.'\IBREICH, E.C. «The diplomacr of...•
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zelos ile Times'in Yakın Doğu muhabiri Bourchicr arasın
da. birçok görüşmeler oldu. Yunan Başbakanı Bourchier'nin 
baskı ve teşvikiyle, Sofya'ya. bir antlaşma teklifinde bulun
maya. karar verdi. Bulgar başbalrnnına ve Prens Ferdi
nand'a. yönetilen bu teklifleri, Bourchier, Viyana'daki mes
lektaşı H. W. Steas'ye gönderdi; bunlar Steas aracılığıyla 
1911 Ağustos ayında. Bulgar Başbakanı Geşov'un eline geç
ti. Ama .Nektudov, Yunanlılarla bir görüşme mnsasına 
Sırb1stan'la antlaşma imzalandıktan sonra oturulması ko
nusunda ısrar etti. Böylece Geşov, ancak 1912 Şubnt'ında 
Bourchier'i, Venizelos'a sözlü bir mesaj ilctmel<lc görev
lendirdi; Geşov bu mesajında, Venizelos'un daha önceki 
tekliflerinden duyduğu hoşnutluğu dile g•Jtiriyor ve görüş
melerin başlaması .için Yunanistan'a çağndn bulunuyor
du. Bourchier 19 Şubat'ta mesajı yerine iletir ve hemen ar
dından görüşmeler başlar. Zaten daha önce, 27 Şubat'ta, 
Sofya.'da bir aı;ılaşma tasarısı hazırlamıştı. İngiliz hükü
metiyle gizlice temasa geçen Bulgaristan, metne Atina'nın 
çıkarlarına uygun bir hüküm konmasın'ı kabul etti ve 
antlaşma 30 Mayıs'ta imzalandı. Antlaşmanın 6. maddesiy
le Bulgaristan, Girit meselesinin çözümlenmesi konusundı:ı. 
Yunanistan'a. yarılım vaadinde bulunuyordu. 

Yaz aylarında Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ara.
sında. da, aynı şekilde temaslnr kunıldu. Bu temaslar, hu
kuken bağlayıcı ittifaklarla. olmasa. bile sözlü anlaşmalarla 
sonuçlandı. 

-Bourchler'nin Venizelos'u Yunan · Bulgar anlaşması
na zorladığı aynı dönemde, Karadağ vladikası da, Hollan
dalı bir gazeteci aracılığıyla, Bulgar Pren<.ıi Ferdinand'la. 
ilişki kurmaktadır. Doğrudan doğruya yapılan ilk görüşme
ler, Viyana.'da., Avusturya dışişleri çevrelerinin gözleri 
önünde oldu. Sırp • Bulgar anlaşmasından haberdar olan 
Karadağlılar. Osmanlılara saldıra:ı. ilk kendilerinin ol
masını teklif ederek, önce davranmak istediler. Toprak ta
lepleriyle ilgili olarak, ele geçirilecek bütün topraklar üze
rinde görüşbirliğine vardılar. 

Geriye Sırbistan ile Karadağ arasında bir anlaşma im-
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zalanması kalmıştı. Karadağ 21 Eylül 1912'de ilk teklifi ge
tirdi ve 6 Ekim'de antlaşma lm7alandı. Böylece çember 
tamamlamr ve Osmanlı İmparatorluğu'nun A vrupa'daki 
topraklarını çevreleyen mengeuo sıkışır. İşi sonuna getir
mek için, 1912 ilkbaharında. Arnavutlar ayaklanır. Kara
dağlıların onlara faal bir şekilde yardım etmesi, savaşır. 
başlamasına bahane olacaktır. Zaten Osmnh ordulnnnı ba
tıya çekerek Bulgarlara saldırma imkA.nı yaratmak ama· 
cıyla, savaşı ilk Karadağ'ın başlatması dah"l önceden ka
rarlaştırılmıştı. Savaşın başlama tarihini ise, ortaklarına 
«Balkanlar'da barış ve sükünun Kasım ayına kadar korun
ması gerektiği»ni (753) söyleyerek, fiilen Rusya belirlemiş 
oluyordu. 

1912 Temmuz ayında, Rus Duma'sı (Çarlık Meclisi> 
eski başkanı ve Ekimcilerin (*) şefi Alek;andır Guşkov, 
Balkanlar'da son bir teftiş gezisi yaparken, büyük devletler 
karşılıklı olarak ve özellikle Avusturya'nın herJrnngı bir 
şekilde harekete geçmesini ön!emek amacıyln, birbirlerini 
tarafsızlaştırmaya çalışıyorhırdı. İtilaf devletleri Almanya' 
ya Balkan savaşının genelleşmemesi için tek çıkar yolun 
tarafsızlığı korumak olduğunu belirttiler. Almanya bir kt;: 
re işin dışında tutulursa, Avusturya ister istemez tarafsız
lık yolunu seçecek, Rusya'nın da bu dunımu benimsemek 
zorunda kalışı, onun tek tesellisi olacaktı. Oysa, Avustur
ya'nın çekimser kalması, Balkan ülkeleri ve özellikle Sır
bistan'ın istediği son teminattı. Sofya'da.ki Avusturya el
çisinin, «statükonun korunması arzusuna rağmen Avustıır
ya'nın. Balkanlar'daki tarihsel sürecin evrimini geciktirebi
lecek hiçbir şey yapmıyacağını. (754) bildirmesinden ve 
Rus dışışlerinin Rusya'nm diplomatik desteği konusunda 

( • > 1905· Devriminden sonra Rusya'da olu.san reformcu ana
yasacı, ılımlı, liberal grup. (Ç.N.) 

(753) HELMREICH, E.C. «The rflplomacy of ... >
(754) BERCHTOLD'un verdiği talimatlar. Bk'?: «1908-1914'd�

Avusturya Macaristan İmparatorluğu Dıs Siyaseti> Zik
reden HELMREICH, E.C. •:The dlplomacy of ... •
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teminat vermesinden sonra, savaş için bir engel kalma
mıştı. 

Ekim ayı başlannda., ltalya.'yla görüşmeler sonuna 
yaklaşırken, Rus dışişleri İtalya'ya, Osmanlılara. karşı ali· 
.cenaplık göstermesi için artık bir sr,bep kalmadığını telkin 
ediyor ve pek yakında. çıkacak savaşın çözüme ulaşmasını 
hızlandırmak için, Osmanlılara borç verm3yi durdurması· 
nı öğütlüyordu. Aynı dönemde Wilhelm II de şunları 
yazıyordu: «Balkan devletleri genişleme görüşündedir ve 
bu görüşlerinde diretmektedirler. Bu genişleme de ancak 
Osmanlı Devleti'nin zararına gerçekleşebilir; bu da barış
çı bir yoldan olamıyacağına göre, Balka�ı devletleri Os
manlı Devletiyle çatışacaklar ve bu genişlemeyi sağlıya
bilmek için en uygun yol olarak, ara.lannda. birleşecekler· 
dir. Bırakalım savaş çıksın. Bu durumda Balkan devletle
rine yapııbileceklerini ve yaşamaya hakları olup olmadıgı
nı göstereceklerdir. Eğer savaşı kazanırlarsa haklı olacak· 
lar ve belli bir ödül almalarına izin verilecek. Yok eğer 
yenilirse, önemlerini hepten kaybedecekler ve uzun bir sü
re sessiz sakin, yaşayacaklar, böylece toprak meselesi de 
ortadan kalkacaktır. Büyük devletler, çatışmanın seyrini 
izleyebilmek için, savaş alanının çevresinde büyük bir 
çember meydana getirmelidir. İleri atılmak isteyen bu 
adanılan kendi hallerine bırııkslım; ya darbeyi indiren 
olacaklar ya da yiyen. Tartışmak için, ilerde bol vakit ola· 
caktır. Şark Meselesi ateş ve kanla çözümlenmelidir; ama 
bizim için en elverişli bir anda. Bilinmesi gereken işte bu
dur ... (755}

Böylece Karadağ, önceden de kararlaştırıldığı üzere 
Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açınca, büyük devletle
rin yaptığı tek şey, Bab-ı Ali'ye baskı yapıp Makedonya.' 
da ,slahata. girişmesini istemek olacaktır. Bu, savaşa ba
ha.ne yaratmak için ilk giriştir. 13 Ekim'de Yunanistnn, 

(755) cAvrupa HUkUmettertntn 1871-1914 Yılları Arasındaki
Genel Slyaseth elit XXXIII. Zikreden HELMREICH,
E.C. cThe dlplomacy of ... •
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S1rbistan ve Bulgaristan da 1 eform talebinde bulunurlar. 
Sa,·aş ayın ıa'inde ilan edilir. 

Sonrası hepimizin bildiği gibi. İlk ateşkes 3 Aralık'.ta 
imzalandığı zaman, Bulgar orduları lstanbul'dan elli kilo· 
metre kadar uzaklıkta Çatalca. hattı üzerinde bulunuyor
du ve İmparatorluğun Avrupa·daki topraklnrından elinde 
kala kala Edirne, Yanya ve bir dEı Arnavutluk'ta kuşatıl· 
mış bir durumda bulunan İşkadra kalesi kalmıştı. Osmanlı 
ordulannın yetersizliği, kişiler ve hizipler arasındaki -ılışı

lagelen çatışmalar bir yana bırakılırsa, :1sıl silahça dona· 
tımla levazım araçlarının, genel olarak da alt yapıların 
zayıflığı arasındaki dengesizliğo bağlıydı. İstanburdaki Al-· 
m�n büyükelçisi Wangenheim'in kaleme aldığı rapor, ken· 
sun olmasında değil, bu zavallılara komuta etmek duru· 
hakkında hayli fikir verir. «Osmanlı t mparntorluğu'nun 
çökmesinin sebebi, Türk halkının askeri niteliklerden yok· 
sun olmasında değil, b uzavallılara komuta etmek duru· 
munda olanlann görevlerini önemE>ememesinde ve manen 
yozlaşmalannda aranmalıdır. Yıllardan beri Osmanlı or· 
dusunu/ yeniden örgütlemekle görevli Alman subayları sa
vaşta unun da barut kadar önemli olduğunu; ulaştırma 
sistemi ihmale uğrarsa bunun ordu için her-şeyin bitmesi 
demek olacağı gerçeğini ısrarla belirttiler.. (756) Ama bu 
altyapılann yokluğunun, sayın büyükelçinin görmeden 
geçtiği sebebi, her türden silah tacirinin, mnllannı satmak 
için Osmanlı Hükümeti üzerinde yaptığı sürekli baskılar· 
dır. Harbiye nezareti bütçesi 2.rten öteden bert Osmanlı 
hazinesini ağır yükler altına sokmaktaydı; bu yetmezmiş 
gibi şimdi de bu nezarete ayrılan tahsisatın hepsi Avrupa' 
nıİı büyük silah fabrikalannı doyurmak için harcanıyordu. 
Bab·ı A�i hele bir Vickers'in, Creusot'nun veya Krupp'un 
siparişlerini geri çevirme yürekliliğini �östersin, bu so
nunun nereye varacağı belli olmayan, diplomatik bir skan
dal demek olurdu. Zaten Fransız basını Balkan ülkelerinin 

(756) 7 Kasım 1912'de WAı'TGENHEIM'den Dışlşlerl Bakanı

KIDERLEN -WACHTER'e.
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zaferini büyük bir sevinçle karşılıyordu. Çünkü bu zafer, 
onlara göre, Creusot'nun Knıpp'a. üstünlüğünü gösteriyor
du. Ama hiç kimse top ala ala, ekmek alacak para pulun 
kalmadığını görmek istemiyordu. 

İlk ateş kesten sonra, Londnı görüşmeleri, Balkan ül
kelerinin, soluk alıp güçlerini kuvvetlerini toparlamalan
na. yetecek ölçüde uzatıldı; sonra, 3 Şubat'ta savaş yeniden 
başladı. Bu son savaş, Osmanlı Devleti'nin Avrupa toprak
la.nndan elinde kalan son üç kaleyi de kaybetmesiyle, fii-. 
len bitmiş oldu. Bakanlar dünyasında Osmanlı lmparator
luğu'nun rolü artık sona ermişti. Edirne'nin Temmuz ayı 
içi:ıde geri alınma meselesi bir yana bırakılırsa" ta Birin
ci Dünya Savaşı çıkıncaya kadar. Balkanlar'da siyaset sah
nesini meşgul eden tek şey, Osmanlı Dev.leti'ndcn kalan 
ganimeti bölüşme meselesi olae,aktır. Büyük devletlerin 
nüfuz mücadeleleriyle de iyice k0rdöğüş11n·3 dönen bu me
sele, içinden çıkılmaz bir halde sürüp gidecektir. Osmanlı 
İmparatorluğu'na gelince, Avrupa'daki topraklan elden 
çıktıktan sonra, Asya'daki toprcklarının da paylaşılmaya. 
başlandığını görecektir. 

111 - Asya'daki Toprakların Elden Çıkışına Doğru 

A - •Bağdat Meselesi- nin Evrimi 

Osmanlı lmparatorluğu'nun Asya topraklan üzerin
deki nüfuz bölgeleri meselesi, ondokuzuncu yüzyıl sonla
nndan itibaren, Bağdat demiryolu çevresinde şekillene
cektir. Ama ekonomik olduğu Jcadar siyasal alanda da bir 
takım yeni unsurlar durumda de�işiklikler meydana geti
recektir. Bu yeni unsurlar olarak, özellikle, İngiliz - Rus 
dostluk antlaşmasıyla, Orta - Doğu'da petrolün bulunma
sını sayabiliriz. Giderek bunlara, Dicle ve Fırat üzerinde 
ulaşım meselesi: Basra körfezi emirliliklerinin hangi ülke
ye bağlı olaca.klan meselesi; daha sonra da Arap milli
yetçiliği ve bir türlü çözüme ulaşmayan Ermeni sorunu 
eklenecektir. 
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İngiliz - Rus dostluk a�tlaşması A vrupa'da dengeyi 
yeniden sağlayıp Almanya'nın · varlığına üçüncü bir güç 
olarak verilen önemi azalttı ve Bağdat demiryolu, tasfi
yesi gereken bir çıbanbaşı haline geldi. Bir kere imtiyaz
lar da verildikten sonra, geriye iki çözüm yolu kalıyord•ı: 
bu imtiyazın ya Almanların elinden koparılıp alınması ya 
da engellenmesi. Başlangıçta Hk çözüm yolunun uygulan
ması eğilimi ağır basar, İtilaf devletleri hattın denetim al
tına alınması sonucunu doğuracak bir iştirak yolu arn
maktaydılar. Ama Alman k-ıpitalizmi güçlenip de, Cer
men sermayelerinin bu işin altından tek başına kalkahile-
ceği ortaya çıktıkça., itilaf devletleri, kendi güçlerini yeni
den yerine oturtup Alman nüfuzunu boğabilecek «karşı 
tavizler• aramağa başlarlar. 

Daha ilk lmtlyazlann verildiği dönemd,3 f ngiltere, Bağ
dat demiryolunun Basra körfezındeki bitiş yE:·rinde son de
rece elverişli bir liman olan Kuveyt'in başında bulunan 
emirle bir ittifak imzalamıştı. -\ma kesin imtiyazlar imza
landıktan ve Fransızlarla Almanlar arasında ilk anlaşma
lar gerçekleştikten sonra İngilizler de, Bg,b-ı Ali'nin 1903

yılı ilkbahannda, Bağdat demiryolu için yaptığı ilk istikra
zın hemen ardından, hattın inşasına ortak olmak amacıy
la görüşmelere başladılar. Bu görüşmeler, asıl, bir kara 
ulaşım yolu sevdası uğruna kendi karlarının uçup gitme
sine göz yummak istemeyen İngiliz armatörlerinin muha
lefeti yüzünden sonuca ulaşamadı (757). Böylece Foreign 
Office (dışişleri), Kuveyt !3miriyle yeni bir anlaşma yap· 
mak ve durumun gelişmesini beklemekle yetindi. 

O çağda Alman sermayesinin demiryolu hattının al-
. tından tek başına kalkabilı:ıceğine hiç kimse inanmadığı 
için, İngiltere'nin işten elini eteğini çekmesi, Fransa'nın 
da bu faaliyete sırt çevirmesi için özellikle Rusya· tarafın• 
dan yapılan baskılara. bir gerekçe teşkil (ltmiştir. 1903 Ekim 
ayında Fransa bakanlar kurulu Fransız .'le Alman serma
yedarları arasında imzalanan anlaşmayı reddetti. Bu da 

(757) , CHAPMAN, M.K. «Great Br!taln and ... >
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Bağdat demiryolu istikrazı tahvillerinin Paris Borsası'nda 
rağbet görmesine engel oldu. Böylece Almanya Bağdat 
meselesinde tek başına kaldı f758> 

Bütün bunlar kumpanyanın, 1904 yılı başlarında hat
tın Konya Ereğli (Konya Ereğlisi> bölümüne başlamasına 

- ve onu yıl sonundan önce· bitirmesine engel olamadı. Ama
hattın bu bölümü, teknik bakımdan inşa.ası en kolay olan

· kısmıydı. İtilaf devletleri asıl inşaat Toroslara gelip daya
nınca, projenin takılıp kalacağını umuyorlardı. Gerçekten
de dedikleri oldu: İlk kısmın inşa.asından sonra, bu yüz
den verilen beş yıllık ara inşaat faaliyetine öldürücü bir
darbe indirdi.

Bağdat meselesinin 1908 devrimine kadar süren bun·
dan sonraki dönemi, Osmanlı İmparatorhığu'nun mali du
rumuna sıkı sıkıya bağlıdır. Paris ve Londra bankalarJ·
nın kapılan kapanınca, Osmanlı Hükümeti için yent bir is
tikraza girişmekten başka yol kalmıyordu. Ama Osmanlı
f mparatorluğu maİiyesi hep iğreti durumdaydı ve öteki
devletler yeni istikrazın sağlanmasını engellemek amacıy•
la Osmanlı maliyesinin bu durumunun düzelmemesi için
ellerinden geleni yapıyorlardı. Gümrük vergisinin arttırıl
ması konusunda bitmek tükenmek bilmayen görüşmeler
de kısmen, işte bu süreç içine girer, itilaf devletleri bu
yolla elde edilebilecek yeni maddi kaynakların Bağdat
demiryolunda kullanılmamasını sağlamak isterler. 1903
ile 1908 yıllan arasında Osmanlı Devleti hiçbir İngiliz ve
Fransız bankasından yeni lJir istikraz sağlıyamıyacak
tır (759).

Deutsche Bank Bağdat demiryolu inşaatında kendine
bir ortak bulmak için bütün gücüyle mücadele etti; ama
uluslararası durum önüne sürekli olarak engeller çıkar
dı. Osmanlı İmpa.ra.torluğu'nda bulunan Fransız sermaye
siyle özel a.nla.şm':llara. girme imkA.nla.nnı 1905 yılında.ki

(758) WOLF, J.B. «The diplomatic history ... ı, 

(759) ELDEM, V. «Osmanlı İmparatorluğunun .. _-.
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Fas bunalımı engelledi (760) Wilhelm II'nin 1907 Kasım 
ayında Windsor'da yaptığı görüşmelerde aynı şekilde, ge 
rekli görülen dörtlü görüş birliğiniil sağlı1namaması yü
zünden bir sonuca.· ulaşamadı C761l. Ama. Bağdat Demir
yolu projesi, İngiliz - Rus dostluk antlaşması dolayısıy
la, bu iki müttefik için ne kadar zararlı hale geliyorsa, 
Bab-ı Ali'nin gözünde de o kadar, vazgeçilemez bir un
sur oluyordu. Böylece 1908 yılı başlarında hala rehin· al
tına alınmamış olup da, yeni bir istikrazıh teminatını teş
kil edebilecek birkaç gelir kaynağı bulmak amacıyla, Al
man büyükelçisinin himayesinde, hamaratça görüşmeler 
başladı. Fransa ve İngiltere c>lçileri bu :;;örüşmelerin so
nuçlanmasını engellemek için ellerinden geleni yaptılar, 
ama Bağdat demiryolunun devanı etmesine izin veren im
tiyaz nihayet, 2 Haziran günü imzalandı. inşaata maddi 
kaynak I. ve il. Tertip Bağdat Demiryolu tahvilleriyl� sağ
lanacaktı. 11 Haziran'da Reval görüşmesi yapıldı. Tem
muzda da Jön Türk Devrimi. Şurasını ister istemez kabul 
etmek zorundayız ki, bugün için diplomatik arşivlerden 
derlediğimiz bilgiler olaylar aqısında doğ:·udan doğruya 
bir ilişki kurmamıza imkan vermemektedir. 

İngiliz yanlısı olduğu açıkça bilinen, ilk Meşrutiyet 
hükümetlerinin Abdülhamit'in imzaladığı sözleşmeleri fe
sih yoluna gideceği korkusu, Almanları İngilizlerle yeni 
görüşmeler yapmaya itti. Bu ar<!.da bir kere daha iflas he
yulasıyla karşı karşıya kalan Osmanlı Hükümeti de 1909 
yılı ilkbaharında gümrük tarifelerini yüzdı:? 11 'den yüzde 
15'e yükseltmek için İngiltere'ye başvurdu. Grey hüküme
ti, bu yolla elde edilecek meblı\ğlann Bağdat hattına har
canmamasını teminat altına alacak bir dizi şart ilan süre
rek buna cevap verdi. Ekim ayında, İngilizler Bağdat'tan 
Kuveyt'e demiryolu döşenmesiyle ilgili kendilerine ait bir 
projeyle Bab-ı Ali'ye başvurdular; bunu pekiştirmek üze
re hemen ardından Osmanlı «Hamidiye. şirketini Fırat 

(760) WOLF, J.B. «The dlplomattc hlstory,.,,, 

(761) CHAPMAN, M.K. •Great Britain history .. ,,,
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nehri üzerinde nakliyecilik yapan İngiliz «Lynch» kum
panyasıyla. birleştirilmesi hedefini güden ikinci bir proje 
çıkageldi. İngiltere'nin Aşağı Mezopotamya üzerinde mut· 
la.k bir denetim kurması anlamına gelen hu ta.sanlar Al
man büyükelçisinin, ittihat ve Terakki Cemiyeti tarafın
dan da. desteklenen sert muhalefetiyle kat�ılaştı. Muha
lefetin başını çekenler, İttifat ve Terakki Cemiyeti'ne bağ
lı Ba.ğdat mebusları oldu. Cemı�·etin mer}uziyetçi siyase
tinin belli ki, bu tasanlara kar,ı koyması gerekirdi; oysa. 
İngiltere büyükelçisinin raporla.tına göre işin aslı daha 
başkaydı. «İttihat ve Terakki CE"miyeti, iç Crgüsü itibariy
le bir Türk - Yahudi ittifakı görüntüsü vermektedir. 
Türkler bu ittifaka mükemmel bir askeri malzeme; Yahu
diler ise yönetici beyin, teşebbus imkanı, par-a ve Avrupa 
basınında güçlü bir destek sağlı,maktadır. Oysa Jön Türk 
devriminden sonra, siyonist edebiyat vo ynyıh alanında 
da yansıdığı gibi, Yahudi dünyası bugün gczlerini, kendi 
ırklarının yerleşip bağımsız bir devlet kurmasına en el
verişli topraklar saydığı, Mczopotamya.'ya. dikmişe ben
zer. Şu anda devletin iç ·işleyi�ine akıl hc.C;a!ığı edip, bu 
işleyişin dizginlerini ellerinde tı;t ar gözüken Yahudilerin, 
kendilerinin iştiraki veya hiç cltığilse ,fonetimi olmaksı
zın, Mezopotamya'da girişilmek istenen her büyük teşeb
büsün yasaklanmasında belirleyici unsur oldukları anla
şılmaktadır. Sir William Wilkocks'a (762! karşı girişilen 
saldırılann Musevi örgütlerinden birine mcornp bir yahu
eli tarafından yönetilmesi; Lynch projesine karşı doğan 
muhalefetin ise, Bağdat Yahudi milletvekili Sa.sun. Efen
di'nln bir marifeti olması bu kc•;ıuda bir f,ey!er ifade ede
bilir. Yahudilerin Jön Türk çevrelerindeki nüfuzlu durum
larını koruyabilmek için, Osmanlıların «milliyetçi- eğilim
lerini körüklemek değilse 1Jil�. � ullanmat.an gerekmekte
dir ve bu iki unsur, özellikle :Mezopotamyıı.'da çıkarlan 
olanlann hesaba katma.lan gert'ken, çok güçlü bir ortak-

(762) Wlllcocks için bkz. sayfa 430.
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lık meydana. getirmektedir.» (763) Aynca, bu Sa.sun Efen
dl'nln daha. .sonra. 1913 - 14 yıl!arında Londra'da, Mezo
potamya. ile ilgili İngiliz - Osmanlı antlaşmnlannı imza
layacak olan Osmanlı heyetinh başkan yarrlımcılığını ya
pacağını da belirtmemiz gerekiyor. 

Lynch meselesi Osmanlı Hükümeti'nin çekilmesine yol 
açacak, ama yeni hükümet de aynı şekilde imtiyaz ver· 
meyi reddedecekti (764!. Bunun sonucu, İngHiz - Alman 
görüşmelerinin 1910 ilkbahannda çıkmaza girmesi olur ve 
Osmanlılar, Bağdat'tan Basra kr�rfezine bir demiryolu hat
tının inşası için İngilizlerin arttırdığı baskıyı gitgide dah.ı 
çok hissetmeye başlarlar (765). A}nı yılın yazında Osman
lı Maliye Nazın Cavit Bey'in bir istikraz talebi Paris ve 
Londra tarafından geri çevrilecek ve Kacıım ayında Os
manlı maliyesinin yardımına ltoşan Deutsche Bank ola
caktır. Aslında işte btı olaylar zinciri Jön Türkler'i Alman
ya'nın kollanna atacaktır C766l. 

Bu anıda Almanya, Pot;:;dam görüşmelerinin çevreleri 
içinde Ruslarla. Bağdat üzerinde bir anlaşmaya vardı. Al
manya'nın Rusya topraklan üzerinde bulunan demiryolla· 
rı, karayolları, telgraf hatları ve kanallarla ilgili her tür
lü amacından vazgeçmesine krşılık, Rusy-3. da Bağdı:ıt de
miryoluna muhalefetten vazgeçerek ve bu demiryolu hat
tının İran demlryolu şebekesine bağlanmasına ra1,1 ola.
ca.lctı (7671. 

20 Mart 191 t 'de Deutsche Bank ile · Bab-ı Ali arasın· 
da yeni bir sözleşme imzalandı. Banka, hattın körfez ke
simini inşa edecek olan şlrkete,ı Alman çıkarlannın, öteki 

(763) 22 Ağustos 1910'da LOWTHER'den GREY'e. Zikreden
TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Documents ... > Volume X.
Part, II «The !ast years of p!!ace> (cilt X, Bölüm il,
Bı.n'jın Son Yıllan)

(764) F. AHMAD «İ�tlhat ve Ter::ı.ltkl...ı-
(765) CHAPMAN, M.K. «Great Brltaln and ... •
(766) F. AHMAD cİttıhat ve Terakki. .. "
(787) WOLF, J.B. «The dlplomatlc hlstOry ...•
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yabancı devlet çıkarlanyla eşit oranda kat.ılmak imtiya
zına sahip olması şartıyla, Bağdat ile Basra körfezi ara
sındaki imtiyazını bırakmayı kabul etti. Banka aynı şe
kilde, gümrük tarifelerinde artmalardan doğabilec<>k meb
lağlar üzerindeki bütün hak iddialarından da vazgeçmek 
teydi. Böylece Almanlar Osmanlılara, hattın inşaası için 
bir Osmanlı kumpanyasının kurulması amacıyla, gümrük 
tatifeleri farkını toplama imkanı tanıyordu. Ama, Alman
ların bu kumpanyaya katılmalan bir yana, yabancı ülke
ler arasında en büyük hisse de kendilerinin elinde ola
caktı. 

Üstelik imzalanan ikinci bir sözleşmeyle Almanlar clc
miryolu hattının İskenderun'a uzatma ve üçüncü bir söz
leşmeyle de bu şehirde büyük bir liman inşa etme hakkı
nı elde ediyordu. Böylece Almanya, Rusya'nın hayalini 
kurduğu Akdeniz'e açılma noktalarından birini ele geçiri
yor ve Suriye'de Fransız nüfuzu altındaki limanlarla doğ· 
rudan doğruya rekabete giriyordu (768).

Bunun hemen ardından Bab-ı Ali İngilte,re büyükelçi
liğine hattın körfez kısmını inşa etmek a.mncıyla yüzde 40

Osmanlı, yüzde 20 t ngiliz, yüzde 20 Fransız ve yüzde 20

· Alman sermayesinden oluşmuş bir şirket kurma niyetinde
olduğunu bildiren bir muhtıra veriyor; buna ek olarak
«demiryolu• hattının Kuveyt limanına kadar varması ge
rektiğine göre, bu ülkenin statüsünü düzenlemek zorun
luluğu• na da (769) işaret ediyordu.

Foreign Office (İngiltere Dır.işleri), 29 Temmuz günlü
cevabi muhtırasında şirkete yüzde 20 sermayeyle katılma
şeklini reddetmekten başka Britanya İmparatorluğu"nun
Küveyt ve genel olarak Basra körfezindeki çıkarları konu
sunda, «Majeste İngiltere Kralı'nın hükümetlerinin o kadar
yararlı sonuçlarla, kesintisiz 0ı'l;"ak yürüttüğü otoritesini

(768) WOLF, J.B. «The dlplomat,i� hlstory ... :t 

(769) RIFAT Paşa tarafından slr G. LOWTHER"c verilen muh
tıra. Zikreden ·TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Docu
ments .. -� cilt X, Bö!Om II.
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sınırlandıracak veya temelinden sarsabföc�k hiç bir dü
zenlemeye razı olamıyacağını,, blldiriyordu. Böylece İngil 
tere, kendini emirliklerin koruyucusu şeldir,dc göstererı:k 
Basra körfezinde yarattığı fiili durumu yasallaştırmayı 
umuyordu. Gümrük tarifelerinin arttınlmaJı konusuna gc· 
lince, «Majeste İngiltere Krah'nın Iıükümet.leri, Osmanlı 
gümrük vergilerinin, en azından Bağdat Jemiryolu mes,e-

. lesiyle ilgili tatmin edici bir ön düzenleme hazırlanmadan. 
arttırılmasına hiç bir şekilde rıza gösteribmiyeceği düşün
cesinde» f770J idi. 

Dolayısıyla, bu konuda görüşme talelJinde bulunmak 
Osmanlı lmparatorluğu'na düşüyordu. Trnbltısp;P.rp s11.
vaşı temasları geciktirdi ve ancak büyük devle:•fü1rin Os
manlı İmparatorluğu ile İtalya arasında barışın sağlannrn· 
sı amacıyla, aracı olma tasanlannı Bab-ı Ali'ye bildirmele
rinden bir gün önce, 15 Nisan 1912'de, Lcndrn'daki o�-.,.. 
mantı elçisi, Osmanlıların, Fransızlann, İngilizlerin ve Al
manların şirketin kuruluşuna yüzde 25'er hisseyle katıl
malarını teklif eden bir cevabı Foreign Office'e götüre
cekti C771l. 

Ama İngilizler, sonunda Almımların tuzağına düş
mekten sakınacaklardır. Onun için de İngiltere'nin ha;:ır
ladığı bir karşı tasarı 18 Temmuz'da Bab-ı Ali'ye sunulur: 

«Gecikmeden. veya bir tartışmaya yol açmadan geniş 
kapsamlı bir anlaşmaya varılması konusundaki arzuları
nın içtenliğini Osmanlı Hükümeti'ne canı yürekten ispat 
etme isteğinde olan Majeste İngiltere Kralı'nın hükümeti, 
bu muhtırada sıralanan diğer ta.Jepler için tatmin edici bir 
cevap verilmasi şartıyla, Bağdat - Basra deıniryolumın in
şaatına Büyük Britanya İmparatorluğu'nun da katılması 
talebini geri almaya hazırdır: 

(770) 29 Temmuz 191l'de TEVFİK Paşa·ya verilen muhtıra.
Zikreden TEMPERLEY, W.V. tBrltlsh Documents .. ·"
elit X, Bö!Um II.

(771) 15 Nisan 1912'de TEVFİK Paşa tarafından verilen ek
muhtıra. Zikreden. TEMPERLEY, W.V. «Brltısh Docu
ments ... , cilt X, Bö!Um II.
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0 a) Ekteki sözleşme tasansında sunulduğu üzere, Os
manlı Devleti'nin Anadolu'daki demiryolu şebekesinin bü· 
tününde farklı muamelenin kaldırılması amacıyla bir dü
zenleme. 

•b> Bağdat ile Basra arasındaki demiryolunun inşa
sına. girişecek olan her hangi bir şirketin idare meclisine 
Majeste İngiltere Krah'nın hükümetinin seçeceği, iki İngi
liz temsilcisinin alınması. 

•c> Demiryolunun •bitiş noktası Basra olacaktır.
•d> Majeste İngiltere Kralı . hükümetinden önceden

izin alınmadan ve onun kabul edeceği şartlar sa.ğlanmn
dan hiç bir demiryolu hattı Basrc'dan körfez istikametine 
uzatılamıyacaktır. 

•e> Şattülarab'ın geleceğinin korunması için, ekteki
tasan temeli üzerinde bir sözleşme imzalanacaktır . 

• f) Şimdiye kadar kabul edilenlerin dışında, üç t ngiliz
buharlı gemisine daha Bağdat ile Basra arasında seyret
me izni verilecektir.• (772} 

Böylece Büyük Britanya Jmparatorluğu hükümeti ke 
senkes, Orta Doğu'ya yayılmasındn çok daha ·verimli so
nuçlar verebilecek tavizler koparma yoluna girmektı:>ydi. 

Görüşmeler bir kere daha. bu sefer de Balkan savaşı 
yüzünden gecikecektir. Ama Osmanlı lmpııratorluğu'nun 
Avrupa'daki topraldan elden çıkar çıkmaz, bütün büyük 
devletlerin gözü gene Anad-:>lu'ya ve Orta · Doğu'ya çevri· 
1ecektlr. Böylece ortaklar arttıkça Bağdat demlryolu konu· 
su genişleyecek ve sonunda, yani İmparatorluğun son yıl· 
lannda •$ark Meselesi- nin merkezi haline gelecektir. 

B - •Ermeni Meselesi• nln 

Yeniden Alevlenmesi 

Daha 1113 Ocak ayında Grey, İngiltere'nin Paris bü
yükelçisine şöyle yazıyordu: « Yapılması gereken ilk iş, Os-

(772) 18 Temmuz 1912 tarihli İngtllz muhtırası Zikreden TEM
PERLEY, W. V. •Brltlsh Doeuments ... • cilt X. Bölüm ti
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manlı Devleti ile itilaf devletleri arasında barış getirmek
tir. Banş sağlanınca da, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Asya'daki topraklarıyla meşgul olmak gerekecektir ve bu 
noktada Küçük Asya'da. reformları işleme sol<mak için bir 
fırsat doğacaktır• !773). 

Osmanlı Hükümeti, bir yıl öncesinin 18 Temmuz;unda 
verilmiş olan İngiliz muhtırasındaki teklifleri ynn resmi 
yoldan tartışmak üzere Şubat ayında bir heyet gönderme· 
yi ka.rarlaştırdı {774!. 

işte bu sıralarda Rusya Ermenistan ve Ermeni �fcse
lesi'ne olan ilgisini yeniden açığa vurmaya bnşbdı. Ocak 
ayının sonlarına doğru Londra.'da.ki Alman büyükelçisi. 
Foreign Office'e Rus birliklerinin Kafkac;ya'da ytğınrtk 
yaptığından yakınarak, «Rusya'nın Ermenistan'n girme�i. 
Fransa'nın da. Suriye'yi işgal etmesi halinde Almanya'nın 
kayıtsız kalamıyacağını• !775) bildirdi. Biitün hu davra· 
nışların amacı, belli ki, Balkan bozgunundan sonı-a kaçınıl
maz gibi görünen paylaşmada, Almanya'nın dn hak sahibi 
olacağını kabul ettirmekti. •Osmanlı Devleti'nin Asya'daki 
topraklarından bir kısmının paylaşılması gibi bir durum 
ortaya çıkarsa; Almanya bund_an kendisine de bir pay çı
karmaya can atmaktadır. Dediklerinden anladığıma göre 
!Almanya dışişleri bakanından sözedlliyorJ Almanya'nın
hedef edinebileceği tek hareket doğrultusu, sanının, sadece
herhangi bir durum zuhur ettiği takdirde, derhal hareke
te geçmek değil, Osmanlı fmparatorluğu'nun bölüşülme
siyle ilgili olarak beliren her fırsatı nimet saymak şeklin-

(773) 23 Ocak 1913'de GREY'den BERTLE'ye, Zikreden TEM
PERLEY, W. V. «Brltlsh Documents ... , volume X Part h
The Near and Mlddle East on the eve :,f War, (elit X,
Bölflm I Savaş Arifesinde Yakın ve Orta Dotu>.

(774) 10 Şubat 1913'de LOWTHER'den GREY'e. Zikreden
TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Documents• cilt X, B'ö
lUm I.

(775) 27 Ocak 1913'de GREY'den İnglltere·nın Berlln b0y0k
elçlsl COSCHEN'e. Zikreden TEMPERLEY, W.V .. «Bri
tlsh Documents ... • elit X, Böltlm I.
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d6 olacaktır. Yaptığımız görüşmenin bende bıraktığı izle
nim, istediği fırsatın, banş yapıldıktan sonra, İstanbul'da 
karışıklıkların patlak vereceği, daha sonra da Kürtlerin 
Ermenileri imhaya girişeceği zaman geleceğini umduğu 
yolundadır. Ona öyle geliyor ki, işte o zaman Rusra Os
manlı topraklarına girecek ve Almanya harekete geçecek
tir.» 1776} 

Bir hafta sonra da Lowther şunları yazıyordu: -Maje-;
te_lerinin Adana'daki konsolos yardımcısının, bu bölgede 
durumun biraz tehlikeli olmaya başladığını bildiren 16 
Nisan tarihli telgrafın iletmekle şeref duyarım (. .. } Bazı 
mahalli Müslüman çevrelerde sürüp giden huzursuzluk ,e 
sızlanmaların tahliline gelince; Adana yöresinde ciddi ka
rışıklıklar çıksaydı, Almanya'nın hiç de hoşuna gitmiyor ol
mıyacaktı. Öyle görünüyor ki, yabancıların Osmanh top
raklarını sömürgeleştirme planlarıyla ilişkisi bulunan bazı 
Ermeniler de 1909 yılında imhaya uğrayan Ermenilere ait 
toprakların satın alınması tasarılarını hatırlıyarak, Adana 
çevresinde çıkan karışıklıkların, yan resmi kimi Alman 
görevlileri tan.ıfından kötü karşılanmıyacağını sanma eği
limindedir. Bağdat demiryolunun geçtiği bölgelerdeki Al
man sömürgeleştirme tasanlan unutulmamıştır ve pekçok 
Ermeni, Adana çevresinin «Türkiye'nin Kiao-Çeu'su» (*) 

haline geleceğini sanmakta veya hayal etmektedir.» 1777} 
Bu durum karşısında, Osmanlı Hükümeti kendini olay

ların önünü almak zorunda sayar ve Osmanlı diplomasisi
nin gelenekleşmiş Metine göre büyük devl€tıer arasında 
ister istemez su yüzüne çıkacak olan hasımlıklardan ya
rarlanmak amacıyla, işte önce. bu alana en az ilgi duyan 

(776) 17 Nisan 1913'de GOSCHEN'den NICOLSON'a. Zikre
den TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Documents .. ·" cllL X.
BöHlm I.

( • ) Aynı tarihlerde Çln'de kurulan bir Alınan nüfuz bölge
si (Ç.N.) 

(777) 24 Nisan 1913'te LOWTHER"den GREY'e. Zikreden

. TEMPERLEY, W.V. «Britlsh Documents ... 1> cilt X, Bö
lüm I. 
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devlete imtiyaz vermekle başlar. Böylece P.ab·ı Ali, Ana· 
dolu vilayetlerini yeniden idari bölgelere ayıtmayı ve hJr 
bölgenin başına bir genel müfettiş getirm�yf teklif eder. 
«Her türlü zaman kaybından kaçınmak amacıyla, aynı ?-a· 
mırnda, bu kanunun en önce ve mümkün olduğu kadar 
çabucak, Van, Bitlis ve Mamüretül Aziz vilayetlerini içinn 
alan Doğu Anadolu bölgesi ile Erzurum, Sivas ve Trabzon 
vilayetlerini içine alan Kuzey Anadolu Bölgesi için yürür
lüğe konulmasına karar verildi. 

«En acil olarak ihtiyacı duyulan reformlardan biri de, 
bir jandarma teşkilatının kurulması olduğundan, Osmanlı 
f mparatorluğu hükütneti, her jandarma birliğinin başına 
bir İngiliz komutan getirmeyi istemektedir. 

« Yukarıda sözü edilen iki bölgeye tayin edilecek ge
nel müfettişlerin her birine, bir jandarma müfettişi, bir ad
liye müfettişi ve bir ziraat, orman ve nafia müfettiş yar· 
dımcı olacaktır. Bu müfettişler, Majeste İngiltere Kralı'nın 
hükümetleri tarafından tavsiye edilecek İngiliz uzmanlar 
arasından alınacaktır. 

«Bütün bunları Sir E. Grey'in bilgilerine sunarken Tev
fik Paşa, Majeste Büyük Britanya Krah'nın hükümetleri, 
tevdi olunabilecek görevleri hakkıyla yerine getirecekleri
ne hükmettiği kişilerin ad ve sıfatlarını Bab·ı Ali'ye bildir· 
mele Iütfunda bulunduğu takdirde, kendi hükütnetinin, bu 
görevlilerden her birine bağlanacak olan aylık tutarının 
tesbitini t ngiltere hükümetine bırakacağını da eklemekle 
şeref duyar. 

«Ek: İmparatorluk hükümetince işe alınan İngiliz gö
revlilerinin yetkileri hakkında: 

«Bu yetkiler fiili uygulamalar alanında yaygınlaştırı
lacak ve Osmanlı Hükümeti bu görevlilerin iş şevkini art
tırmak amacıyla, onları geniş yetkiler ve inisiyatif imkAn
larıyla donatmakta elind�n geleni eslrgemiyecektir. 

· «Doğu ve Kuzey Anadolu'daki idari bölgeler için gö
revlendirilen adalet jnndarmn, nafia ve ziraat müfettiş· 
leri, bu bölgelerin her biri için tayin edilmiş bir genel mü
fettişin Cmüfettiş·i umumi) emri altında olacaklar ve yu-
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kanda belirtilen hizmetlerin teftişiyle görevlendirilecekler
dir. Dahiliye nezaretinin merkezi idaresi için, vilayetlerin 
bütün sivil müfettişlerinin hağh olduğu bir genel mü(ettiş 
tam yetki sahibi olacaktır. Bu genel müt.:ıttiş, dahiliye n!\· 
zınnın zorunlu gördüğü hallerde, sivil hizmetleri şahsen. 
denetlemek ve nazıra gözlemlerini bildiren bir rapor sun
mak amacıyla, vilayetlerden gelecek olan rapoı·dan incele
mek ve tahlil etmekle görevli olncaktır. 

«Dahiliye nezaretindeki lngiliz danışman da aynı şe
kilde, kanun taslaklannın hazırlanmasında ve genel idari 
hizmetlerinin yeniden örgütlenmesinde, nazırla işbirliği 
yapmak yükümlülüğünü taşıyacaktır ... (778)

Böylece Jön Türk hükümeti, -Ermeni» vilayetlerinin 
özerkliğine yönelen ilk tedbirleri bizzat kendi teklif eder 
ve aynı zamanda İngiliz görevlilerine emanet edilmiş tam 
bir idari mekanizma yaratır. 

İngilizler'in bu teklife verdikleri cevap tabii ki, mütte
fiklerine danışacaklan ve verilecek görevleri hiçbir fark 
gözetmeden onlarla. bölüşecekleri yolunda oldu. Sadece 
herşeyı gözetim altına atma imk!nını veren, dahiliye ne
zareti genel müfettişiyle, nafıa müfettişliği bu bölüşme
nin dışında katacaktı; çünkü bu nafıa müfettişliği daha 
sonralan, «Osmanlıların petrol imtiyazlarını verirken, 
kendisine danışacağı yetkili makam,. C779l olacaktır. 

C - Nüfuz Bölgelerinin Payla.ışılması 

Bunların yanı sıra, Londra'daki Osmanlı heyeti de 7 
Mayıs günü Bağdat sorunu hakkında ilik anlaşmayı sağ
lar. Gerçekte, Orta · Doğu'da Osmanlılarla. İngilizler ara· 
sındaki münazaalı konuların tümü üzerinde varılan geniş 

(778) 24 Nisan 1913'de TEVFİK Paşa tarafından yayınlanan
blldirl. Zikreden TEMPERLEY, W.V. cBrttısh Docu
ments ... > cilt X, Bölüm I.

(779) Yukarıda sözü edilen bildiriye Louts Matıet imzasıyla
konan not.
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kapsamlı anlaşma söı konusudur. Anlaşmanın birinci bö
lümü, münazaalı petrol yatakları yüzünden büyük bir 
önem taşıyan Osmanlı - İran sınırının düzeltilmesi konusu 
na çözüm getirmektedir. İkinci bölüm, genellikle Küçük 
Asya'daki demiryollarını, üçüncü bölüm de Basra körfo
zindeki emirliliklerin durumunu, Kuveyt'ln özerkliğini. 
Katar ve Bahl'eyn'in bağımsızlığını konu :ılmaktadır. Dö:-
düncü bölüm, Şattülarab üzerindeki seyrüsefer şartları 
nın düzeltilmesi amacıyla bir komisyon kurulmasıyla il
gili bir sözleşme mahiyetindedir (780). 

Bağdat demiryolundan hak tal€p etmemesine lrnrşılık. 
kendisine sunulan «tavizlerin» ilk kısmını bu şekilde elde 
eden İngiltere, şimdi Almanlarla görüşmeye girmeye ha
zırlanmaktadır. Ama bu sonuçlar Fransa ile Rusya'nın cfa. 
iştahını kabartır ve bir süre sonra da, Osmanlı fmpanıt 11 1· 

luğu'nun nüfuz bölgeleri halinde, kesinlikle paylaşılmasını 
amaçlıyan bir düzenlemeler ve sözleşmeler oyunudur h1. 
!ar. Fı:ansa, kendisi Almanya'yla karşılıklı Ç1karlara daya
nan bir anlaşmay� varmadan fngiltere'nin bu ülkPylP heı·
hangi bir anlaşma imzalanmamasını ister. «Osmanlı Devle
ti'ndeki demiryollan konusunda Almanya ile Fransa ara
sında, ancak herkesin alanı sınırlandıktan sonra, 0herJn,c;
kendi çöplüğünde• temeline dayanarnk bir anlr15maya va
rabilir.• {781l.

Osmanlı İmparatorluğu üzerinde ekonomik lıaskılar 
uygulama imkanı bulamayan ve Bağdat demiryolu konu
sunda muvafakatini daha Postdam'da vermiş olan Rusya, 
kendi nüfuz bölgesini kurtarmak için Ermeni Meselesi'ne 
asılmak zorundadır. Bu yüzden, İngiltere nin Saint Pe· 
tersburg'da kendisine ilettiği Osmanlı tekliflerine dört el
le sarılır- «Osmanlı İmparatorluğu'nun düzene sokulma-

(780) 8 Mayıs 1913 tarihli ön anlaşma. Zikreden TEMPERLEY,
W.V. «Br!tlsh Documertts ... > elit X, l3ö1Um I.

(780 8 Mayıs 1913'de Fransa'nm İstanbul BUyUkelçlslnin 
Verdiği Nota. Zikreden «Documents Dlplomattques, :;e
ri III, cilt VI. 
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sında ortaya çıkan bütün meseleler gibi, bu jandarma te1· 
kilatı meselesi de, dışişleri bakanına CSazanofl, optakla�a 
incelenmesi ve genel bir kurala bağlanma·n gerekli bir ko
nu olarak görünüyor.» (782). Bu, Ermeni Meselcsi'nin, Os
manlı Hükümeti'nin bütün çabalamasına rağmen, uluslar
arası bir sonın olarak yeniden gündeme gelmesi demekt.ir. 
Grey bu teklife şu cevabı verir: •Bir reform tasarısı hc1· 
zırlanmasının uygun olacağı konurnnda tamamen aynı fi
kirdeyim ve Ermeni vilayetleriyle ilgili olarak insiyatifi 
Rusya dışişleri bakanı alırsa, bundan memnunluk duyaca.· 
ğım.• (783). 

Bu arada Almanya ile Frar:.sa, Fransa ile Osmanlı 
Devleti arasında görüşmeler başlar. «Osmanlı Devleti'nden 
İngilizlerin kazandığı ölçüde siyasal imkAn sağlamalıyız 
ve sağlıyabiliriz; bunlan elde ettirmek amacıyla Alman
ya, Bab-ı Ali nezdinde bize destek olmalıdır. ·Ancak bu me
seleler; mesela Suriye'yi i\gilendiren meseleler üzerinde 
tatmin edici bir sonuç sağladıktan sonradır ki, Bağdat ko
nusunda elbirHğine gireceğiz. Takip edilecek yol çok ba· 
sittir. İstediğimiz şey, İngilizlerden, bizle elbirliği etmeden 

_ Alman büyükelçisiyle görü1meleri sürdürmeyecekleri ko· 
nusunda, bir demeç elde eıtmekten ibarettir. İki şıktan bi· 
ri; Almanlar bunu ya kabul edecek, biz de görüşmelere 
katılacağız; ya. da reddedecekler, dolayısıyla İngiltere'den 
hiç bir şey koparamıyacaklardır.•· (784) 

Birkaç gün önce Fransa, Osmanlı Devleti'yle vergi sis· 
temi ve maliye alanında elbirliği için koyduğu şartlan 

(782) 21 Mayıs 1913'de Fransa·nın Saint-Petersburg Büyük
elçisi DELCASSE'den PICHON'a. Zikreden «Documents
Dlplomatıques> seri III, cilt VI ve 21 Mayıs 1913'de.
O'BEIRNE'den GREY'e. Zikreden TtMPERLEY, W.V.
«Brltlsh Documents ... > cilt X, BöHlm I.

(783) 28 Mayıs 1913'de O'BEIRNE'den GREY'e. Zikreden TEM
PERLEY, W.V. «Britlsh Documents ... > cilt X, Bölüm I.

(784) 30 Mayıs 1913'de P. CAMBON'dan PICHON'a. Zikreden
«Document Dlplomatıques> seri III, cllt VI.
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Bab-ı Ali'ye bildiriyordu. Fransız okullarının yönetmelikle
ri ve Fransa uyrukluların vergilendirilmesiyle ilgili şartlar 
bir yana bırakılırsa, Fransız hükümeti Kuzey ve Doğu 
Anadolu ile Suriye'de yapıl!l.cak altı yeni demiryolu hattı
nın teminatlı imtiyazını ve Karadeniz'deki f ne bolu, Ereğli, 
Trabzon, Samsun limanlarıyla, Suriye ve Filistin'deki 
Trablusgarp, Hayfa ve Yafa limanlarının imtiyazını iste
mekteydi (785). 

Haziran ayında Avrupalı dPvletlerin büyükelçilori, Er
men istan'daki refonnlan tartışmak üzere İstanbul'da top
lanırlar; ama Osmanlı Hükümeti bu toplantıya katılmaya 
çağrılmamıştır. Alman büyükelçisi Osmanlı Devleti'nin !<a
tılmasını isteyince Rusya, «Osaa.nh Devleti'ne ait bir tem
silcinin anılan konferansta bulunabileceği yolundaki bir 
haberin Ermeni çevrelerinde ciddi bir hayal kırıklığı yara
tacağı» (786) cevabını verir. Rusya daha da ileri giderek 
altı «birleşik Ermeni» vilayeti için bir Rus ,•alinin görev
lendirilmesini ister (787). 

Bab-ı Ali Fransa'nın maliye alanındaki şartlannı ce
vaplandırmadan önce, sadrazam, Fransa'nın İstanbul bü
yükelçiliği maslahatgüzarını bizzat ziyaret ederek, on
dan. «hükümetin içinde bulunduğu sıkıntının had derece
ye varması dolayısiyle, Bank-ı Osmani-i Şahane'nin Os
manlı Devletl'ne derhal bir mali ya�dımda bulunması» yo
lunda, Fransa dışişleri bakanı nezdinde tavassut ederek 

(785) 2 Haziran 1913'de İngiltere D1şlşlerı Bakanlığına Gön
derilen Kopya . Zikreden TFMPERLEY, W.V. «Brltlsh
Documents ... > cilt X, Bölüm I.

(786) 14 Haziran 1913'de Rusya·nm Londra BtlyUkelçlsl kont
BENÇKENDOREF'den Dışlşleri Bakanlığına. Zikreden
TEMPERLEY, W.V. «Britlsh Documents ... > cilt X, Bö
lilm il.

(787) 2 Temmuz 1913 Tarihli L. MALLET'nin yazısı. Zikreden
TEMPERLEY, W.V. «Brltlsh Documents ... > cilt X, Bö
lüm 1.
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•kendine şahsi bir hizmette bulunmasını» (788) ister. Er
tesi gün Pichon şu cevabı verir: «Suriye demiryolu şebe
kesiyle ilgili olarak aşağıdaki üç maddede özetlenen talep·
!erimize kendileri derhal (metnin altında altı çizgili) nza
gösterdikleri taktirde, istemiş bulundukları acil borcun
sağlanmasını kolaylaştırmak için kendilerine yardıma ha
zır olduğumu, sadrazam hazretlerinin bilgilerine sunanın:

•l - Rayak - Lydda hattı imtiyazı,
•2 - Derne - Hayfa hattı işletmesinin kiralanması
•3 - Şam - Hama Şirketi'yle imzalanan imtiyaz söz-

leşmesinin uzatılması. 
•Bu üç madde birbirinden ayn 

bunların kısmen karşılanma&ının 
mümkün değildir• (789) 

mütalaa edilemez ve 
tararımdan kabulü 

Osmanlı heyet-i vukelası (bakanlar kurulu) bu üç şar
tı reddeder (790), ama birkaç gün sonra, bu sefer de İt
tihat ve Terakki Cemiyeti yöneticilerinden biri, maslahat
güzarı ziya.ret eder. «Ona. göre, eğer Fransa yardımına 
koşmaz ve çok acilen ihtiyaç duyduğu mali yardımı Os
manlı Bankası ile Fransız şirketlerinden kendisine sağla
mazsa, Jön Türk heyet-i vukelası hükümet etme imkan
sızltğıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Hükümetin elinde, 
memurların ve ordunun ihtiyacını ancak üç ay daha kar
şılayabilecek kadar imkan mevcutmuş. <...) Kendisi adına, 
hem Düyun-u Umumiye-i Osmaniye-i Meclis-i İdaresi'nin 
Fransız üyeleri hem de, İngiliz ve İtalyan üyelerin daha 
önce kabul etmiş göründüğü bir teminata karşılık Trablus
garp tazminatından bir miktarının Osmanlı Hükümeti'ne 
verilmesine nza göstermesini sağlamak, aynca Reji kontra 

(788) 19 Haziran 1913"de Fransa'nın İstanbul maslahatgüzarı
BOPPE'den PICHON'a. Zikreden «Documents Diploma
tiques� sert III, cilt VII.

(789) 20 Haziran 1913'de PICHON"dan BOPPE"ye. Zikreden
«Documents Dlplomatiques, Eerl II, cilt VII

(790) 24 Haziran 1913'de BOPPE'den PICHON'a. Zikreden 
cDocuments Dlplomatlques, seri III, VII.
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tının bir an önce uzaiılmasıyla 1.500.000 Ofmanlı liralık 
bir avans elde etmek amacıyla, Müşterek-Ol Menfaa İnhi· 
sar-ı Duhan-ı Devlet-i Aliye-i Osmaniye Genel Müdürü'y
le temasa geçmem için ricada bulundu, hatta yalvanp ya· 
kardı. Bu teşebbüsüme karşılık, M. Bompard'ın relçi) Sad
razam·a liste halinde verdiği isteklerin incelenmesi ve çö
züme ulaştınlması konusunda, Talfıt Bey ile öteki heyet-i 
vukela üyelerinin bütün iyi niyetlerini kullanacaklarına 
dair bana vaatte bulundu.• (791) Büyükelçilik ertesi gün 
Osmanlı Devleti'nin Fransa·nın ileri sürdüğü şartların he· 
men hemen tamamını kabul ettiğin\ açıklıyor (792) va 
daha ertesi gün de Fransa kredi musluğunu · açıyordu 
(793), 

Temmuz ayı boyunca ilk Frnnsız · Alman temasları 
hiç bir sonuca ulaşmadan tehir edilirken, Londra'da gö· 
rüşmeler başka ko.nular ü,:erinde gelişmektedir: •Petrol 
imtiyazları konusunda hir şey duyup duymadığını Hakkı 
Paşa'ya (Osmanlı heyeti başkanı! sordum; duymadığını 
söyledi. Kendisine, lngıliz ve Alman hükümetlerinin, ilgili 
yatının guruplarının kendi aralarında anla�ıp anlaşamıya
caklannı tesbit etmek amacıyla görüşme halinde oldukla
nnı ,ve tabii ki, bu arada Osmanlı Hükümeti'nin başına bir 
zarar gelmemesi gerektiğini söyledim. Hakkı Paşa cevap 
olaı-ak bunu hesaba kattıklarını, ama Türkiye Milli Ban
kası (Büyük Britanya İmparatorluğu adına petrol imtiyaz· 
lannı görüşen lngiliz Bankası> tarafından verilecek küçük, 
diyelim ki 500.000 Osmanlı liralık bir avans mc-,elesinin 
bulunduğunu ve Osmanlı Devleti'nin korkunç derecede pa· 
raya ihtiyacı olduğunu, eğer Milli Banka petrol imtiyazıy
la ilgili bazı şartlar ileri sürerse, Osmanlı Hükümeti'nin 

(791) 8 Temmuz 1913'de BOPPE'den PICHON'a. Zikreden 

Documents Dlplomatıques• rerl III, cilt VJI.

(792) 9 Temmuz 19J3'de BOPPE'den PICHON'a. Zikreden 

«Documents Dlplomatiquesı- seri III. cilt VII.

(793) 10 Temmuz 1913'de PICHON'dan BOPPE'ye. Zikreden

«Documents Diplomatıque-,ı, seri III, cilt VII.
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çok zor durumda kalacağını, çünkü paraca bu kadar acil 
bir ihtiyaç_ içine düşülmesinin seyrek rastlanır bir durum 
olduğunu söyledi.• (794) Mezapotamya petrollerinin bü
tününün imtiyazına karşı istenen bahşiş işte bu kadarcık 
bir meblağdan ibaretti. 

Sonunda Fransız hükümetı de Bağdat demiryolları 
işinden çekilmeye karar verir ve Bağdat demiryolu tahvil
lerinin, gene Osmanlı Devletfne ait diğer bir istikrazın tah
villeriyle özel bir şekilde değiştirilmesi konusunda Osman
lı Bankası ile Deustche Bank arasında görüşmelere girişi
lir. Bu arada, İngiliz - Osmanlı anlaşması 13 Ağustos gü
nü imzalanir. Anlaşma, demiryolıi hattının bitim noktası
nın Basra olmasını; iki İngiliz yurttaşının Bağdat demir
yolu şirketi idare meclisine katılmasını; Dicle - Fırat ve 
$0.ttülarab üzerindeki seyrüsefer imtiyazının 60 yıl sü
reyle, Lord lnchcape'ın yönetimindeki İngiliz kumpan
yasına verilmesini; Lynch kumpanyasının Şattülarab üze
rindeki imtiyazlannın aynen korunmasını öngörmektedir. 
İşte bütün bu sayılan hükümlerin uygulanmaya sokulma
sından sonra, İngiltere, gümrük tarifelerinin yüzde 4 art
tırılmasını kabul edecektir (795). 

Bir ay sonra, aynı şekilde, Fransız isteklerini kabul 
eden Fransız - Osmanlı anlaşması imzalanır (796); 29 Ekim 
günü ise sıra, Rusların Osmanlı Devleti'yle anlaşarak nü
fuz bölgelerini belirlemesi�e gelir. Aynı sırada Rusya ile 
Almanya tarafından doğu vilı\yatleri için bir reform tasa
nsı sunulur. Tasan, Osmanlı genel müfettişlerine yardım
cı sıfatıyla iki Avrupalı danışman tayinini öngörmekte ve 
bu danışmanlara, her zaman olduğu gibi, a,şın haklar sağ
lamaktadır: 

(794) 

(795) 

(796) 
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«Madde 2 - İdari mali ve adli meselelerde genel 
müfettiş ile danışman (müşavir) tarafından, görüş birliğiy
le tamim edilen tedbirler kesindir ve bu tedbirler görevli 
büt.ün sivil ve askeri makamlarca sorumlu olarak yürüt
meye konacaktır. 

«Madde 8 - Genel müfettiş, idari, mali ve adli düzen
le ilgili olarak danışmanla önceden gôrü.ş birliğini sağla
madan hiç bir tedbir almayacaktır. Genel müfettiş ile da· 
nışman arasında görüş aynhğı olduğu taktirde müna
zaalı mesele sadrazama iletilecek; sadrazam da büyükelçi
liklerle görüşüp anlaştıktan sonra konu hakkında kararn · 
varacaktır. Eğer tartışma konusu olan mesele bir ay tçindt' 
bir karara bağlanamazsa, danıemanın görüşü kesinlik ka-
zanacaktır. 

. «Madde 9 - a) Kanunla.nn uygulanına�ını ilgilendi
ren veya b) genel niteliği olmıyaıı veya el acillik taiıyan 
meselelerde danışmanlar tarafından alınan kararlar, anın
da ve sadrazama iletilmeden uygulanacaktır.• (797)

Tasanda aynca, Ermeni nüfusunun yüzde 20 ile 25 
arasında olduğu vilayetlerde Ermenilerin mahalli idRre 
meclislerine yüzde 50 oranında katılması da öngörülmek
teydi. 

D - Alman Egemenliği 
Ve Son Antlaşinalar 

· Bu antlaşmalarla Osmanlı D;'\leti, top:-aklannın nüfu?.
bölgalert halinde paylaşılmasmı resmen kabul etmektedir. 
Geriye sadece, büyük devletlerin bu paylaşma konusunda. 
kendi aralannda anlaşmaları kalmaktadır. Ne var ki, Al· 
manya, Anadolu ve Orta - Doğu'daki elverişli durumunu 
çoktan elinden kaçırdiğının farkındaydı. İttihat ve Terakki 
Cemtyeti'nin askeri kanadı ise, Oıımanlı İmparatorluğu' 

(797) 23 Kasım 1913'de İnglltere'ntn İstanbul BüyUkelçlsl
MALLET'den GREY'e. Zikreden TEMPERLEY, W.V.
«Brltısh Documents ... , cnt X, Bölüm I.
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nur, pek yakın bir gelecekte raylaşılmasının önüne geçil
mez olduğunu görüyordu. Dolaymyla bu iki unsurun çı

karları üstüste düşer ve Alman emperyalizmi ile ,Osmanlı 
ordusunun Enver Paşa tarafmrfa.n temsil edilen en müca
deleci kanadı arasında bir yakınlaşma doğar. 

ı Kasım 1913 günü Alman gazeteleri, general Liman 
von Sanders başkanlığında bir talim heyetinin Tür·kiyo'y;� 
gönderilmekte olduğunu haber verir. Liman von Sanders 
«Paşa• aynı zamanda karargahı İstanbul'da bulunan I. 
Ordu·nun komutanlığına da getirilecektir (798l Bu, hem 
Osmanlı İmparatorluğu başkentinin ve hem de Boğazla
rın Almanların askeri denetimi altına girmesi demekti. Bu

yüzden de en şiddetli itiraz Rusya'dan gelir. Mesele Avru
pa'yı savaşın ta. kıyısına kad�r getirecek şekilde, birçok 
kere yeniden alevlendikten sonra Almanya'nm verdiği şek
li tavizlerle kapanırsa da; bir savaş sırasında Alman· 
ya'nın Osmanlı Devleti'ni peşinden sürükleyeceği ve dolayı
sıyla itilaf devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na gelece
ğin hasmı gözüyle bakmaları {!eroktiği açıkça ortaya çı
kar. Çünkü General von Sanders başkanlığındaki heyetin 
amacı gerçekte, İmparatorluk boşkentinde, Osmanlı Devle
ti'ni kendisiyle birlikte olmaya zorlayabilecek ve onu Al
manya safında savaşa sokabilecek bir güç bulundurmaktı. 
Ger.eral von Sanders'in fstanbul'a vardığı !'ırada, Enver 
Paşa'nın da Harbiye nazırlığına gelmesi, Almanların kabn 
güc kullanmasına gerek bırakmıyordu; Osmanlı İınparn
torluğu'nu Üçlü İttifak dl}vl9tleri safına ıtmck için, iyi h·a
zırlanmış bir bahane yetecekti. 

Ama, açıklığa kavuşan bütün bu yeni imkanlar, gene· 
de büyük devletlerin, Osmarllı Devleti'yle ilgili görüşmelP-re 
ve pazarlıklara girmelerini engellemez. Fransa ile Almnn·

ya 15 Şubat 1914'de aralannda biı anlaşmaya ·fanıl,ı.r. Ru 
na göre Kuzey Anadolu Framıız nüfuz b5lgrsi oları.ık k,1• 

(798) 1 Kasım 1913.de GOSCHEN.dl'n CTREY'e Zlkrerlen
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bul edilecek, bu bölgenin demiıyollan, Bağdat demiryolu 
şebekesine bağlanacaktır. Buna ek olarak Zonguldak liman � 
inşaatı da gerçekleştirilecektir. Bağdat de,niryolunun' geç: 
tiği bölgeler ise Alman nüfuz bölgesi sayılacaktır. Suriye 
bir Fransız nüfuz bölgesi olacaktır {799). 

Bunların yanısıra diğer yabancı devletler Osmanlı 
Devleti'nden yeni imkı\nlar koparmaya devam ederler. 9 
Mart'ta Aden ile ilgili bir İngiliz - Osmanlı sözleşmesi im· 
zalanır. 19 Mart günü yeni kurulmuş bir İngiliz · Alman 
grubuna petrol imtiyazı verilir. Birkaç gün sonra da Ca· 
vit Bey Fransız kapitalistleriyle İmparatorluğun son is
tikraz sözleşmesini imzalar; sözleşmede, Osmanlı fmpara
torluğu'nun istikrı\zla birlikte' 376 dağ topu, 50 milyon 
mermi, 2 denizaltı ve 6 torpido muhribi satın alması; dah-ı 
sonrası için de 50 milyon mermiyle 6 torpido muhribi da· 
ha ısmarlaması şart koşulmaktadır (B00l. 

En sonunda da, 15 Haziran HH4 günü Londra'da İn
giltue ile Almanya arasında Bağdat demiryollanyla ilgili 
bir anlaşma imzalandı: 

«Bağdat demiryolunun bitmesinin ulusl�rarası ticare
te sağlıyacağı genel çıkarları kabul ed,m, Majeste Büyük 
Britanya Kralı'nın hükümeti Bağdat demriyolu şebekesinin 
Bağdat demiryolu şirketince inşa edilmesi ıı � yönetilmesini 
veya bu teşebbüse başka sermayelerin katılmasını engel· 
liyecek hiç bir tedbir almamayı taahhüt eder. 

«Alman İmparatorluk hüküıneti de, Majeste Büyük 
Britanya Krah'nın seçeceği iki İngiliz üyenin, şirketin İngil
tere'deki hisse senetleri sahiplerinin temsilcileri olarak, 
Bağdat Demiryolu Kumpanyası idare meclisi üy�liğine 

(799) Fransa'nın Berlln BUyUkelçlsl J. CAMBON"dan Dışlşle
rl Bakanı DOUMERGUE'ye, Zikreden «Documents Dlp
lomatlques> seri III, cilt IX. ve CHAPMAN, M.K. «Great
Brltaln and ... >

(800) Nisan 1914'de DOUMERGUE;den Fransa'nın İstanbul
B0yUkelçisl BOMPARD'a. Zikreden «Documents Dlplo
matlques• seri III, cllt X.
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alınması için elinden gelen gayreti _ göstereceğini beyan 
edt:r.• C80ll 

Anlaşmanın öteki kısımlan ise, hattın Basra'da bitme
si; Fırat ve Dicle nehirlerindeki seyrüsefer; Şattülarab'ın 
statüsü, v.s. ile ilgili olarak, dnha önce Osmanlı lmpara
torluğu'na. zorla. benimsetilen hükümlerin Almanlar tara
fından da. tanınacağına. aitti. Bu belgeyle, bütün ikili an
laşmalar, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından iki a.y 
önce, tamamlanmış oluyordu. Girişilen uzun görüşmeler so
nunda itilaf devletleri, Bağdat demiryolunun tamamlanır 
tamamlanmaz, Fransız ve !ngiliz .. n_üfuz. bölgelerinin için
den geçen bir Alman koridoru haline- gelmesini mümkün 
kılacak hükümleri sağladılar. Ama emperyalist devletle
rin, gerektiğinde Birinci Dünya Sava.şı'nı başlatmak için 
Avusturya - Macaristan veliahtının bir suikasta kurban 
gitmesi gibi bir olaya bile ihtiyF.çlan olmadığını da hesa
ba katacak olursak, aslında İngilizler, demiryolu in
şaatını geciktirerek, Almanlar daha varmadan Bağdat'da 
bulunacaklarından emindiler. Almanya oyuna gelmeyip, 
bu durumun farkına vanncn hiç vakit ka.ybetmeden, Os
manlı İmpara.torluğu'na askeri yönden elkoyarak, itilaf 
devletlerinin ekonomik nüfuzuna karşı çıkmak zorunlulu
ğunu duydu. Almanların bunu gerçekleştirmesi için, Os
manlı Devleti'nin yönetici takımı arasında kendileriyle 
suç ortaklığına girecek kimseleri bulma.lan gerekiyordu. 
Üstelik ülkenin iç durumu Alman emperyalizmiyle işbirli
ği yapacak- kişilerin boy vermesi için çok uygundu. 

Osmanlı milliyetçiliği hayalleri olaylar karşısında çok 
çabuk yıkıldı. 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Av
rupe. topraklan elden çıkmıştı . ve Arap bölgelerinde de 
özerkçi hareketler doğmaktaydı. Bu şartlar içinde panlsla
mizm bile, sorun yaratır bir hal r:.lıyordu. Zaten bu akım, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 1913 yılından son
r,a sağlam bir şekilde iktidarda temsil edilen ve İmparator-

(801) Zikreden TEMPERLEY, W.V. «B.rttlsh Docttments ... > ctlt
X, Bölüm II.
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luğun öteki azınlıklan karşısında büyük olr ekonomik güç 
kazanmayı dileyen küçük ve orta milli burjuvazinin dilek· 
lerine pek uygun düşmüyordu. Böylece, panislamizme kar· 
şı, pancermenizmin Orta Asya'ya doğru bir uzantısı ola· 
rak. pantürklzm ya da Turancılık, Jön Türk yönetiminin 
ideolojisi haline gelme yolundaydı. Bir küı,.iik burjuva ro
mantizminin öze· dönme, Orta Asya'daki atalannın boz
kırlarına yönelme amacını taşıyan ideolojik değeri bir ya· 
na, bu hareketin Alman emperyalizmi için gerçek bir de
ğeri vardı: Kafkasya'dan Çin sınınna kadar Rus Çarlığı'· 
nın egemenliğinde bulunan ülkelere sızmaya başlıyan 
böyle bir ideoloji bütün Rusya'yı ağına aldıktan sonr'.'\ bir 
İngiltere sömürgesi olan Hindiı.tan'ı etkileyebilirdi. Ham· 
burg · Bağdat ekseni Basra körfezinden, !ılri Hindistan'q __ 
öteki Orta Asya'ya yönelmek üzHe ikiye avrı!ıyordu. Böy
le olunca, ırkçı ideolojinin Osmanlı bm;ıJ\ lı.zisi arasında 
yayılmasında Almanların ne derece etkin olduğunu dü
şünmek zor olmasa gerek. 

Alman emperyalizmine bağlı Turancılık, Balkanlar'da 
ki bozgunlarla maneviyat kınkhğma uğramış askeri kad· 
rolara itici bir güç verecektir. AJmanya'nın, emperyalist 
bir savaşta, Osmanİı lmparatorluğu'nu kendisine müttefik 
kılabilmesi için ona. istilacı bir ideoloji, lı:endisine has bir 

. emperyalizm bulması gerekiyordu. Sağlam temellere 
oturmamış bir burjuva: devriminin mantıki sonucu olarak, 
Osmanlı fmparatorluğu'nda iktidara ordunun el koyması 
bu eğilimi kolaylaştırmıştı ve 1914 yılı başlannda, ordu
nun ve hükümetin Harbiye Nazın Enver Paşa tarafın· 
dan temsil edilen kanadı, Alınan tasarılarını benimsemi� 
görünmekteydi. 

Amı:ı. Osmanlı Devleti'nin konumunu sadece Almanla· 
nn etkisiyle açıklamak, itilaf devletlerinin propagandasını 
tekrarlamaktan başka, birşey olmaz. Aslında İngiltere ile 
Rusya a.rasmda)çt anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nu ayak
ta tutan ünlü dengenin sonu demekti ve ülkey( paylaşma . 
tasanları çoktan hazırdı. Bir Avrupa. savaşından sonra so
nuç, ne olursa olsun Osmanlı lmparatorluğt,'nun ortadan 
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kalkacağını bilmek falcılık olmazdı. Am�rikan Dışişleı-i 
Bakanı 1913'de kendisine lstanbul'a bir elçi göndermesini 
teklif ettiğinde başkan Wilson şaşırmış ve «Ne yapmak 
için?• diye sormuştu. «İmparatorluk nasıl olsa yok olup 
gidecek.• O zaman dışişleri bakanı şu ,;evabı vermişti: 
«Nasıl yok olup gittiğini görmek i�in.• (802) Savaştan önce 
ki yıllarda Osmanlı Hükümeti itilaf devletleriyle bir an
laşma yapmak için pek çok temaslarda. bulunduktan son
ra, ancak 1913 yılında, sırtını Almanya'ya dayadı (803). 
Nihayet, bütün bu olup bitenle;- içinde de er saçma şey, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun, 1:ütün· empı�r;a.list güçlerin 
gözleri kendi ülkesine dikilmişken, emperyalist b

0

ir devlet 
olarak savaşa katılması ve Mısır'ı yeniden fothelmek vey,, 
Orta Asya'yı işgal etmek amacıyla oraya buraya ordular 
göndermesidir. Bu serüvenin sonu hepimizce malum ... 

IV - Birinci Dünya Savaşı 'na Giriş 

Almanların Osmanlı Devleti'nin askeri cihazına. ordan 
giderek de siyasal hayatına el koyması Liman von San
der!> heyetinin gelişiyle açıklığa kavuşurke!'l, Bağdat de· 
miryolu çalışma.lan da hummalı bir faaliyetle ilerliyordu; 
Toros dağlarında tüneller açılmış, Fırat nehri üstündeki 
köprünün inşaatı tamamlanmıştı. Peki, ne pahasına? Şam' 
daki Fransız konsolosunun bir mektubu bizim bu konuda 
bir fiklr edinmemize imkt\n vermektedir: .. Hattın bir lok· 
ma bir hırka pahasına emekleri sömürülen Kürt işçileri 
greve girdiler ve gösteride buhmmak için köprünün orta· 

(802) Zikreden EV ANS, L. cUnlted States Pollcy and the Par
tltlon of Turkey 1914-1924> (Amerika Birleşik Devlet

lerinin Siyaseti ve Türklye'nln Bölil'}fllmesı 1914-1924>

1965.

(803) YALMAN, A.E. cTurkey in the world war> (Dünya Sa
vaşında TtlrkJye) New Haven 1930.
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sına yığıldılar. Verilen cevap bir lokomotifi olanca hmyla 
üstlerine sürmek oldu. Ezilen birçok Kürt işçisinin kanlı 
görüntüsü bu halkın zihninden kolay kolay silinmiyecek
tir.» (8041 

1914 Temmuz ayı ortalarında, Avrupa, Saraybos:1n' 
daki suikast olayının savaşın başlamasında iyi bir bahane 
olduğuna karar verince, Bab-ı Ali'deki Alman büyükelçisi 
Wangenheim, Osmanlı Hükümeti'nin tam bir yıldan beri 
sürüncemede kalan ittifak tekliflerine, hem de anlaşma· 
nın bir an önce imzalanmasına. çabalıyarak, olumlu cevap . 
verir, 31 Temmuz günü metin üzerinde l<arara varılır 
CR051; 2 Ağustos günü ise nnlRşma. imzalanır. Ru anlaşma 
hükümlerine göre, Rusya, daha önce başlayan A vtısturya
Sırbistan çatışmasına müdahale ederse, Osmanlı Devleti 
de Almanya'nın safında savaşa katılacağını taahhüt edi
yordu 1806). Bu anlaşmadan, imzalandığı an, bütün Os
manlı İmparatorluğu içinde, biri Enver P,ışa olmak üzere, 
sadece üç kişinin (* ı haberi vardı f807l. Milyonlarca kişi
nin kaderi hakkında işte bu üç kişi karar veriyordu. Fran
sız sermaye çevreleriyle içli dışlı ilişkiler içinde olan mali
ye Nazın Cavit Bey bu anlaşma karşısında duyduğu şaş
kınlığı dile getirince, Talat Paşa şu cevabı verecektir: • Bu 
iş oldu bitti. Sadrazam ımza et.ti. Ne yapalım, mukadde· 
rat ... • f808l. 

-Mukadderat• aynı gün genel seferberlik ilan ·ediyor
du. Daha doğrusu seferberlik bir hükümet kararnamesiyle 

(804) 9 Nisan 1914'de Fransa·nın Ş:ım Konsolosluk Görevlisi
OTTAVJ'den DOUMERGUE'ye. Zikreden «Documents
Diplomatlques• seri UI. cilt X.

(805) YALMAN, A.E. �Turkey ini.he ... •
(806) ANDERSON, l\f.S. �The En,tnn Questıon 1774-1923»

(Şark Mcselrsi li7t-1923> 'J'ew York 1966.
( • ) Diğer ikisi Sadrazam Salt Halim Pa-,a ile Almanya'nın

İstanbul Rflyükelçlsl W:ın•pnhelm <Ç.N.) 
(807) YALMAN. A.F.. �Turkry in lht· ... ı, 

<808> Zikreden ELİÇİN, E.T. 1Kemaltst.. ·•
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değil (809), görünürde Enver ve Tal{ı.t (üçlü dikta rejimi 
nin datliliye nazın} paşaların emriyle ilan edilmişti. Ama 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı büyükelçisinin 
verdiği bilgiye bakılırsa, seferberlik kararı doğrudan 
doğruya Berlin Genel Kurmayı'ndan verilmişti (810) Ana
dolu'nun dört milyonluk yetişkin erkek nüfusunun hemen 
hemen bir buçuk milyonu askere çağrılmıştı (811 l. Birinci 
Dünya Sa.vaşı'nı Türk halkının, yıllarca sonra bile, «Sefer 
bertik• adıyla anması boşuna değildir. Seferberlik emri, 
anında İmparatorluğun her köşesine gönderdiği için, as
kere çağrılan insanlar şehirlerde toplanmaya başlamıştı. 
fstanbul'a gelenlerin sayısı 250 bin kişiden az -değildir 
(812). Ne askerlik şubeleri, ne de sevkiyat daireleri bunca 
insanı barındıracak yer bulabiliyordu. Tabii resmen silah 
altına ahnmıyanlara tayın bedeli de verilmiyordu (8t3J. 
Öte yandan bir savaş salması emri çıkanhp, büyük bir 
keşmekeş içinde yürütmeye konulmuştu (814). Askeri çev
relere savaş, şişirilmiş hayallerin gerçekleşme yolu olarak 
gözüküyordu: bir şimşek hızıyla başlayıp, bir anda zafere 
ulaşacaktı. Onun için de, vesveseye kapılmak, engeller 
önünde duraklamak gibi şeyler sözkonusu olamazdı. Za
ten herkes katlandığı fedaka.rlıklann karşılığını zaferle 
alacaktı. Enver Paşa Amerika'nın İstanbul büyükelçisi 
Morgenthau'ya, kendinden önce hiç kimsenin, hiç bir ulu
sun gerçekleştiremediği bir şeyi başardığını; hemen hemen 

(809) PINGAUD, A. «Hlstolre dtplomatlque de la France pen
dant la grande guerre -tTome I.: Les aıııances et les
tnterventıons,. (Blrlncı Dünya Savaşı Sırasında Fr.ı.n
sa.'nın Dlp1omatlk Tarihi: Cilt I Anlaşmalar ve Müda
haleler) Parls 1938.

(810) MORGENTHAU, H. cMemoires de l'aın!:mssadeun (Bil-
yiikelçlnln Anılan) Parls 1919.

(811) MORGENTHAU, H. cMemortes ... ,
(812) PINGAUD, A. cHlstotre dlplomatlque ... ,
(813) YALMAN, A.E. cTurkey in the ... ,
(814) MORGENTHAU, H. cMemolres ... ,
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hiç para harcamadan, koca bir ordu kurduğunu övüne 
övüne anlatacaktı (815). 

Ama, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması Almanlar 
için henüz, kendi yararlarına işlerlk kazanmış bir olgu de
ğildi. Sadrazam Salt Halim Paşa imzasının. savaşa der
hal ve faal olarak katılma anlamını taşıdığını görmezden 
geliyordu (816); ama hepsinden önemlisi, savaştan yana 
olan unsurlar, önce, Rusya'yJa anlaşıp her an İstanbul üze
rine yürüme ihtimali olan Bulgarların tarafsızlığı konu
sunda teminat istiyorlardı (817). Enver Paşa'nın bir 0:;
manh - Rus paktı teklif etmek ü1..ere fstanbul'daki Rus M· 
kerl ataşesine bnşvurmasınıı, hiç şi,phe yok ki, Bulgar sal
dırısından duyduğu endişe yol açmıştı. Rusya, Osmanlı 
Devleti'ne Limni, Midilli ve Sisam adalarının yam sıra, Bul
garistan'dan da bir parça bırakmayı taahhüt ettiği takdir
de, Enver Paşa 250 ila 300 bin kişilik bir askeri gücü bu 
ülkenin hizmetine vermeğe razı olacaktı (818). 

Rusya'nın İstanbul büyükelçisi Giers·ın, Osmanlı - Al
man Antlaşması'nı, imzalamasından hemen sonra, telg
rafla kendi hükümetine bildirdiğine bakılırsa, Wangen
heim'ın da, Enver Paşa'nın Rusya nezdinde giriştiği teşeb
büslerin farkında olduğu varsayılabilir. İşte ancak bu var
sayım bize, Alman büyükelçisinin, telsiz başında, «Goe
be:ı• ve «Braslau. zırhlılarını Çan&kkale Boğazı'na sevke
derkenki halini, Morgenthau'nun dile getirdiği bu görün
tüyü izah edebilir (819) zaten İngiltere'nin deniz üstün-

(815) MORGENTHAU, H. cM•�m'>lres ... ,
(816) YALMAN, A.E. «Turkey in the ... ,
(817) Bkz. CEMAL Paşa «Memorıes of Turk!sh Statesmam

(Bir Türk Devlet Adamınııı Anılan) Londra 1922.
(818) «Mezhdunarodnye otnostenya v epokhu lmperiallzma

1877-1917, (1877-1917 Emperyalizm Çağında Uluslararası
hlşkller) sert III. Moskova 1931 - 38. Zikreden JAY
SMITH C. «The Russlan Struggle for oower 1914-1917ı
(1914 - İ917 Yıllan Arasında· Rusya'da İktidar Kavgası)
New York 1956.

(819) MORGENTHAU, H. «Memolr�s ... ,
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lüğünü elinde tuttuğu ve 5adece Boğazlor haric,:, bütün 
çıkış noktal.annı denetim altında bulundurduğu Akdeniz' 
de, bu iki Alman zırhlısı, bundan daha �Yi bir sonuç cldn 
edemezdi. Boğazlar'da demlrlcmi� savaş gemileriyle Al
man büyükelçisi, dilediği zaman kullanabileceği güçlü bir 
•casus· belli» yi (*) elinde hazır tutuyordu_

�avaştan önceki son üç ay içinde, eldeki verilerder, 
ort:ıfa çıkan görüntü, herkesin, Almanya kadar Rusya ve 
İnp,iltere'nin de, Osmanlı lmparatorluğu'nun savaşa gir
me ;ir.i istediği; ama hiçbirinin, bunun hemen olmasını �:
menni etmediğiydi. Belki sadece Osmanlı Devleti'nin ken
disi hariç. O bunun aksini ister gibi gözükmekteydi. l�e
ğaziar üzerindeki oyun da işte bu sırada oynanmaktadır 

İlk çatışmalann başlamı;ısıyla Marne muharebesi nrg
sında, kendi de •bir çırpıda sonuç alıcı» bir savaşın dü
şünü kuran Almanya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nu �,ı
vaşa sokmak, sonra da zaferin nimetlerinden ona pay ver
mek hiç işine gelmiyordu. Sürekli bir alarm hali o an iç• :ı 
yeterli bir oyalanma vesilesi yaratıyordu !820) lngiltere'ye 
gelince, kendi yönünden çok önemli bir ikilemle karşı kar
şıya kalmıştı. Bir kere, Osmanlılar savaşa girerlerse ona, 
kutsal bir savaş süsü vereceklerdi. Bunun da Büyük Bl'i
tanya İmparatorluğu'nun sömürgeleri olan Mısır ve Hin
distan üzerinde ciddi yansımalan olabilirdi. Hele İngiltere' 
nin bu savaşta kullanmayı umduğu insan unsurunu, bu �ö
mürgelerinden sağlaması gerekli olunca ... Ama Büyük Bri
tanya İmparatorluğu öte yandan, hem Bağdat demlryol1-1 

Mezopotamya'ya ulaşmadan önce, bu ülkede durumun11 

sağlama almak; hem de, gerektiğinde Rusya'ya takviye 
gönderebilmek için Boğazlara müdahale etmek zonındE!, ol
duğunu biliyordu. lngiltere için tek çıkar yol, Osmanlı tın� 
paratorluğu'na herhangi bir askeri müdahaleye girişm�
den önce, ·Müslüman Hint taburlarını gemilere bindirip Sü
veyş Kanah'ndan geçirerek, Fransa'ya doğru yola çıkar-

( * ) «Savaş gerekçesb anlamına gelen Latince deyim (Ç.N.)
<820) MORGENTHAU, H. •Mem'Jlre:,,.,,,
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maktı (821). Rusya'ya gelince, . Kafkasya üzerinden Oı;
manlı İmparatorluğu'na taarruza geçmeden önce, Polonyn 
ve Galiçya·da durumun aydınlığa kavuşmacıını bcJclerr.ck 
daha çok işine geliyordu. Üstelik bu arada Bulgaristan va 
Romanya ile anlaşabileceğini umuyordu (8221. Fransa'nın 
İstanbul'daki büyükelçisi Bompard, daha sonra şunları ya
zacaktır: « Viviani, Osmanlı' imparatorluğu'nu mümkün ol
duğu kadar uzun bir süre tarafsız tutahilmek amacıyla. 
bana uygulanması gerekli talimatı veriyordu. Bu gibi ta
limatlar daha sonralan, hem bana, hem de İngiliz ve Rus 
meslektaşlarıma defalarca tekrarlandı. Her üçümüzün de 
işi gücü bir sevimsiz görevi yerine getirmek oldu.• (823) 

Böylece Eylül ayının sonuna. kadar, herkes uygun anı 
bekleyerek vakit geçirir ve oyun oynar. istedikleri zam::ırı, 
istedikleri gibi davranabilmek için, Amiral Souchon'tı Os
manlı bahriyesinin başına geçiren Almanlar, sırf havayı 
gergin tutabilmek için, mesela Goeben zırhlısını, Rusya' 
nın İstanbul büyükelçisi Giers'in İstanbul Boğazı'nda otur
duğu yalının pencereleti önünden geçirerek, gemideki hım
doya «Deutschland über Alles (*l çaldırmak gibi gülünç 
kışkırtmncalarla uğraşırlar. İtilAf devletlerine gel.ince, iş
leri savsaklayıp vakit geçirmek için, Osmanlı Hükümeti'yle 
bir dizi görüşmeye girerler. 

Osmanlı imparatorluğu savaşa ne kadar geç girerse, 
o kadar çok işine gelen Sazanov, lR Ağustos günü İtilaf
devletlerine, Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını ve bütünlü
ğünü teminat altına alacak, kapitülasyonları dP!'.:"iştirPr<>k.
Almanlara ait işletmelere verilmiş olan imtiyazlan Osman-

(821) GREY, E. «Twenty Fh•e Years "(1892 -1916h <l'imılb�ş
Yıl (1892-19161 cilt II, Londra 1928.

(822) Bkz. PINGAUD, A. «Hlstolre dlplomatıque ... ,
<823) BOMPARD «L'entree en guerre de la Turqule� <Tür-

klye'nln [Osmanlı fmpar:ıtorluğuJ Savaşa Girişi) Zik
reden «Revue de Parls• 15 Temmuz 1921. Zikreden PIN-
GAUD, A., «Hlstolre dlplomatlque ... • 

< • > «Almanya sen her şeyin üzerindesin, (Ç.N.l

479 



lı Hükümeti'ne devredecek ve L!mni edasını Osmnnlılanı. 
bırakacak ortak bir bildiri yayınlamayı teklif eder rn21ı. 
Grey, Goeben ve Braslau zırhlılarıı:daki mürettebatın geri 
gönderilmesi konusundaki talebine de uygun düşen bu Lık

lifi kabul eder (825) 30 Ağustos günü Osmanlı sadrazamı 
Sait Halim Paşa'ya. ortak bir bildiri sunulur; aBu üç IJü
yük devlet Bab-ı Ali'ye, savaştan yararlanıp topraklnrına 
saldırmak isteyen her türlü düşmana karşı Osmanlı İmpa· 
ratorluğu'nun bütünlüğünü teminat altına almaya ve Os· 
mıı.nh Hükümeti ekonomik ve adli alanda kendilerine baş
vurmak istediği zaman, bu isteği dostça bir anlayış için• 
do incelemeye hazır olduklarını bildirdiler. Bab-ı Ali de, 
şu anda. Avrupa.'yı kendi içinde bölen snvaş boyunca, ta· 
ra.t'sızlığını sıkı sıkıya gözetlemeyi taahhCıt eder ... (826) Al
manya.'nın kazandığı zaferlere bir an önce katılmak iste
yen ve sadece Bulgarlardan endişe ettikleri İçin harekete 
geçemeyen (827) Osmanlı askeri. kadroları, kaleme alını· 
şındaki şaşırtıcı ifadenin kuşkuyla bakılmasına yettiği bu 
teklife, kapitülasyonların yazılı bir teminatla, kayıtsız şart· 
sız kaldırılmasını isteyerek cevap verirler (828). Bu talebe 
gelen tepki Osmanlı Devleti yöneticileri için gene çok şa
şırtacı olur: bu devletler kapitülasyonların ilgasını kabul 
ederler. Sazonov buna hemen evet der (829l. Büyük Bri· 
tanya İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi Mallet de, 
ekonomik ve mali hükümler konusunda aynı görüşte· 
dir (830). Bazı itirazlarda bulunan sadece Fransa. büyük· 
elçisi olur (831l. O zaman Osmanlı Hükümeti daha. da. ile· 

(824) ANDERSON, M.S. «The Eastern Questlon ... > 

(825) MANDELSTAM, A. d..e Snrt de l'Emplre Ottoman> (Os-
manlı İmparatorluğunun lfaderl) Paris 1917.

(826) Zikreden PINGAUD, A. «Htstolre dlpfomatıque ... > 

(827) .JAY-SMITH, C. cThe Russlan Struggle ... ,
(828) ANDERSON, M.S. «The Eastern Questıon ... ı
(829) ANDERSON, M.S. cThe E:ıstern Questlon ... , ve PIN

GAUD, A. cHlstolre dlplom:ıtlque ... ,
(830) ELİÇİN, E.T. «Kemalist...>
(831) PINGAUD, A. cHlstolre dlplomatique ... ,
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ri gider; 9 Eylül günü kapitülasyonlan t!3k taraflı olarak 
kaldırmaya karar verir. Büyük devletler, Osmanlı f mpara
torluğu'nda sürdürdükleri ekonomik sömürü düzeninin, 
böylece bütün çatısıyla ortadan kalkışı karşısında sade
ce, adet yerini bulsun kabilinden protestolarla yetinirler. 
Bu kadar cömertçe sunulan armağanların sonuçlarından 
korkmaya başladığı için, bu işten öfkeye kapılan ve Al
manya'yla ortak davranış çizgisine itmek amacıyla, Os
manlı yöneticilerine gözdağı \"eren, Almanya'nın lstanbul 
Büyükelçisi Wangenheim olur {832).

Ama oynanan oyunun sonu gelmektedir. Almanya sa
vaşın öyle bir çırpıda bıtemiyeceğini artık farketmektedir. 
26 Eylül günü Osmanlı Bahriye nazırının haberi olmadan, 
Çanakkale Boğazı bütün gemilere kapatılır (833) Aynı sı
ralarda Jngiltere Abadan ile Basra'nın işgali için hazırlık 
emri verir (834). Artık Osmanlı İmparatorluğu savaşa so
kulabilirdi. Ne var ki, pek o kadar aceleci davranmayan 
İngilizler ilk adımın Almanlardan gelmesini bekfiyorlardı. 
2 Ekim günü Osmanlı donanması Alman Amirali Souchon' 
un komutasında Karadeniz'e açılır 1835). Ama bu kere de 
fikir değiştiren Osmanlı Hükümetl olur. Almanlar tarafın
dan denetim altında tutulan basının propagandasına ve 
Wangenhe1m'ın «allanıp pullanmış- haberlerine (836) rağ
men, Osmanlı Hükümeti, kısmen de, Bordeaux'dan Alman 
ordularının durumu bakkında haberler yazan Osmanlı bü
yükelçisinin verdiği tavsiyeler (837) sayesinde, olayların o 
günkü akışını kavrar ve sadrazam Sait Halim Paşa bu. iş
ten yakayı sıyrrmanın yollannı amr. Sait Halim PAşa son 
bir kaçamak olarak, devlet ha7hı�•,;inin tıtmtakır olduğunu 
bahane eder. Almanlar derhal, 100 milyon franklık bir is-

(832) ELİÇİN, E.T. -,,Kemalist.··"
(833) M0RGENTltAU, H. «Memolres ... >
(830 ÇAVDAR, T. «Tilrklyc'nioı Geri. .. >
(835) MI\NDELSTAM, /ı ·t,.; .�on, .. ·
(836) r • ·,r?nENTHAU, H. «Memolres ... >
(837) YALMAN, A.E. «Turkey in the ... >
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tikraz vaadinde bulunurlar. Şu şartla ki, bunun ilk elli mil
yonunun teslimi Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi için 
bir işaret sayılacaktır. Sadrazam Sait Halim Paşa bu para 
geldiğinde bile, Rusya'nın Varşova'da kazandığı başan
lar ve Almanların Yser'de uğradığı yenilgilerden ötürü, h:l

la tereddüt içindedir. Bu yüzden son durumu tartışmak üze
re, Berlin'e yeni bir heyet gönderir (838). Bu arada Amerila
Souchon 28 Ekim günü Karadeniz kıyılarındaki dört Rus 
limanını bombardımana tutar C839l. Rusya 4 Kasım, İngil
tere ile Fransa ise 5 Kasım günü Osmanlı İmparatorluğu' 
na savaş ilan eder. 1 

Osmanlı İmparatorluğu'nun can çekişmesinin tam bir 
yüzyıl boyunca uzayıp gitmesi kısmen Avrupa'daki emper
yalist devletler arasındaki çatışmalar;_ kısmen de ülkenin 
yöneticisi sınıfı içinde ulusal bir bilinçlenmenin yokluğu yü
zündendir. İkinci olgu, belli ki birinci olgunun veya genel 
olarak emperyalist sömürünün dolaylı bir sonucudur ve 
her zaman meselenin asıl temelini teşkil eder. Bu bilinç
lenme 1908 yılındaki başarısız ulusal devrimle başlayacak 
ve iç çelişkilerden çok, dış dünyayla. olan temaslar yoluy• 
la hızla.nacaktır. 

İKİNCi CİLDİN SONU 

(838) PINGAUD, A. cHlstolre dlplcmatlque ... :t
• (839) ANDERSON, M.S. cThe Eastem Questlon ... >
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EKLER 

      Türk tarihinin dönüm noktalanm belgeleyen 1839 Tan-dmat ve 
1856 Islahat Fennanlannın bazı bölümleri çeşltıı tarih kitaplarında 
yer almaktadır. Ancak bu kitaplarda tamamı bulunmayan bu tarihi 
belgeleri günfimüzde bulmanın güçlüğünü gözönünde tutarak tam 
metin halinde sunuyoruz.  

BELGE YAYINLARI 
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EK I 

1839 TARİHLİ TANZİMAT FERMANI 
(GÜLHANE HATT-I HÜMAYUN'.U) 

SURET-1 HATT-I HÜMAYUN 

BA'DEL - H1TAB 

işbu. emr-i <ilişdmmda muharrer olan bilcümle 
mevad-ı hayriyenin harf be harf infaz ve icrası irıd-i 
şahanemde begayet matlup ve mültezim-i hümayu
num olmakla mucibince amel ve hareket ,,e hilafın
dan hazer ve mücanebet oluna cümleye malum oldu
ğu üzere Devlet-i aliyyemizin bidayet-i zuhurundan 
beri ahkcim-ı celile-i kur'aniye ve kavanin-i şer'iyye
ye kemaliyle riayet olunduğundan saltanat-ı seniyye
mizin kuvvet ve mekinet ve bilcümle tebaasının re
fah ve mamuriyeti rütbe-i gayete, vasıl olmuşken yü
zelli sene vardır ki gavail-i müteakibe ve esbab-ı mü
tenevviaya mebni ne şer'i şerife ve ne kavanin-i mıl
nif eye inkiyat ve imtisal olunmamak hasebiyle evvel
ki kuvvet ve mamuriyet bilakis zaaf ve fakre mübed
del olmuş ve halbuki kavanin-i şer'iyye tahtında ida
re olunmıyan memalikin payidar olamıyacağı vazı1ı
hatan bulunmuş olup cülüs-ı hümciyunumuz rüz-i fi
ruzundanberi efkdr-ı hayriyet asar-ı mülıikanemiz 
dahi mücerret imar-ı memalik ve inha ve terfih-i aha
li ve fukara kaziyye-i nafiasına münhasır ve mema-
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lik-i devlet-i aliyyemizin mevki-i coğrafisine ve an.
zi-i münbitesine ve halkın kabiliyet ve istidatlarına 
nazaran esbab-ı lazimesine teşebbüs olunduğu halde 
beş on sene zarfında bitevkihi teala suver-i matluta 
hasıl olacağı zahir olmağla avn-ü inayet-i hazret-i ba
riye itimat ve imdad-ı ruhaniyyet-i cenab-ı peyganı
beriye tevessül ve istinat birle bundan böyle Devleı-i 
aliyye ve memalik-i mahrusamızın lıüsn-i idaresi zım
nında bazı kavanin-i cedide vaz ve tesisi lazım ve mü
lıinı görünerek işbu kavanin-i mukteziyenin me
vadd-ı esasiyesi dahi emniyet-i can ve malıfuziyet-i 
ırz ve namus ve mal ve tayin-i vergi ve asô.kir-i mıılı
teziyenin suret-i celb ve müddet-i istihdamı kaziye/e
rinden ibaret olup şöyle ki dünyada candan ve ırz-ı 
namustan eazz birşey olmadığından bir adam onları 
tehlikede gördükçe hilkat-i zatiye ve cibilliyet-i fıtri
yesinde hıyanete meyil olmasa bile muhafaza-i can ve 
namusu için elbette bazı suretlere teşebbüs edecegi 
ve bu dahi devlet ve memlekete muzır olageldiği mü
sellem olduğu misillu bilakis · can ve namusundan 
emin olduğu halde dahi sıdk-u istikametinden ayrılc:
mıyacağı ve işi ve gücü hemen devlet ve milletine 
hüsn-i hizmetten ibaret olacağı dahi bedihi ve zahir
dir ve emniyet-i mal kaziyesin�n fıkdanı halinde ise 
herkes ne devlet ve ne milletine ısınmayıp ve ne 
imar-ı mülke bakmayıp daima endişe ve ıztıraptarr 
ha!i olamadığı misullü aksi takdirinde yani emval-Ü 
emlakinden emniyet-i kamilesi olduğu halde dahi he
men kendi işi ile ve tevsi-i daire-i taayyüşiyle uğraşıp 
ve kendisinde günbegün devlet ve millet gayreti ve 
vatan muhabbeti artıp ona göre hüsn-i harekete ça
lışacağı şüpheden azadedir ve tayin-i vergi maddesi 
dahi çünkü bir devlet nıuhafa.za-i memaliki için elbet
te asker ve leşkere vesair masarif-i muktaziyeye 
muhtaç olarak bu ise alıçe ile idare olunacağına ve 
ahçe dahi tebaanın vergisiyle hasıl olacağına binaen 
bunun dahi bir hüsn-i suretine bakılmak ehem olup 
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eğerçi mulıaddenılerde varidat zannolunmuş olan 
yed-i vahit beliyyesinden lehülhamd memalik-i mah-
1 usamız ahalisi bundan evvelce kw·tulmuş ise de 
dlt-ı tahribiyeden olup hiçbir vakitte semere-i ndf iası 
görülemeyen iltizanıat-ı usül-i muzır cısı elyevm cari 
olarak bu ise bir memleketin mesalih-i siyasiye ve 
umur-u maliyesini bir e,ıdamın yed-i ihtiyarına ve bel
ki pençe-i cebr-ü kahrına teslim demek olarak ol da
hi eğer dana bir iyice adam değilse hemen kendi çı
karına bakıp cemi harekcit-u seMenatı gadr ve zulüm
den ibaret olmasiyle be'd-ezin ahali-i memala.ıten her 
ferdin emlak ve kudr(;tine göre bir vergi-i müııasiı; 
tayin olunarak kimseden ziyade bir şey alınamaması 
ve Devlet-i aliyyemizin berren ve bahren masarif-i as-

. keriye vesairesi dahi kavanin-i icabiye ille talıdit. ve 
tebyin olunup ona göre icra olunması lcizimedendir. 
Ve asker maddesi dahi berbinval-i muharrer me
vadd-ı mühimmeden olarak eğerçi muhafaza-i vatan 
için asker vermek ahalinin farize�i zimmeti ise de 
şimdiye kadar cari olduğu veçhile. bir memleketin 
aded-i nüfus-ı mevcudesine bakılmıyarak , kiminden 
rütbe-i tahammülünden ziyade ve kiminden noksaıı 
asker istenilmek hem nizamsızlığı ve hem ziraat ve 
tica,:et mevadd-ı ndfiasının ihlalini mucip olduğu mi
sullü askerliğe gelenlerin ilanihdyet-il-ömür istih
damları dahi futuru ve kat-ı tencisülü müstelzim ol
makta olmasiyle her memleketten lüzumu takdirinde 
talep olunacak neferat-ı · askeriye için bazı usiıl-i ha
sene ve dört veyahut beş sene müddet istihdam zım

nında dahi bir tarik-i münavebe vaz ve tesis olunma
sı icab-ı haldendir. 

Velhasıl bu kavanin-i nizamiye hasıl olmadıkça 
talısil-i kuvvet ve nıamuriyet ve asayiş ve istirahat 
mümkün olmayup cümlesinin esası dahi mevadd-ı 
meşru.hadan ibaret olduğundan fimabad eshdb-ı ciin
hanın davaları kavanin-i fer'iye iktizasınca alenen 
berveçh-i tetkik görülüp hükmolunmadıkça hiç kim-
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se hakkında hafi ve eli idam ve tesmim muamelesi 
icrası caiz olmamak ve hiç kimse tarafından diğeri
nin ırz ve namusuna tasallut vuku bulmamak ve her
kes emval ve emlakine kemal-i serbestiyetle malik ve 
mutasarrıf olarak ona bir taraf tan müdahale olun
mamak ve faraza birinin töhmet ve kabahati vu
kuunda onun veresesi ol töhmet ve kabahatten lJe
riyy-üz-zimme olacaklarından onun malını müsadere 
ile veresesi hukuk-ı irsiyyelerinden mahrum lwlınma
mak ve tebaay-ı saltanat-ı seniyyemizden olan ehl-i 
islam ve milel-i saire bu müsaadat-ı şahan'emize bi
laistisna mazhar olmak üzere can ve ırz ve namus ve 
mal maddelerinden hükm-i seri iktizasınca lıaffe-i 
memalik-i mahrusamız ahalisine taraf-ı şahanemiz
den emniyet-i kamile verilmiş ve diğer hususlara da
hi ittifak-ı ara ile karar verilmesi lazım gelmiş ol
makla Meclis-i Ahluinı-ül Adliye azası daha lüzumu 
mertebe teksir olunarak ve vükela ve rical-i devlet-i 
aliyyemiz dahi bazı tayin olunacak eyyamda orada 
içtima ederek ve cümlesi efkar ve mütaleatını hiç çe
kinmeyip serbestçe söyliyerek işbu emniyet-i can ve 
mal ve tayin-i vergi hususlarına dair kavanin-i muk
teziye bir taraftan kararlaştırılıp ve tanzimat-ı aske
riy� maddesi dahi Bab-ı Seraskeri Dar-ı Şürasında 
söyleşilip herbir hanun karargir oldukça ila nıaaşal
lah taala diistur-ül amel tutulmak üzere balası hatt-ı 
hümayunumuz ile tastik ve teşvik olunmalı için ta
raJ-ı hümdyunumuza arzolunması ve işbu kavanin-i 
şer'iyye mücerret din ve devlet ve mülk ve milleti ih
ya için vaz olunacak olduğundan canib-i hümciyunu
muzdan hilafına hareket vuku bulmayacağına ahd-ii 
misak olunup Hırka-i Şerife odasında cemi ülenıa ve 
vükela hazır oldukları halde kasemi billah dahi olu
narak ulema ve vülzelci dahi tahlif olunacağından 
ona göre ülema ve vüzeradan velhasıl her kim olur 

ise olsun kavanin-i şer'iyyeye muhalif hareket eclerı.
lerin kabahat-ı sabitelerine göre te },ibnt-, ld.yikalc 
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nın hiç rutbeye ve hatır ve gönüle bakılmıyarak icra
sı zımnında mahsusen ceza kanunnamesi dahi tan
zim ettirilmesi ve cümle memurinin elhaletülhazilıi 
milıtar-ı vafi maaşları olarak şayet henüz olmıyanla
n var ise onlar dahi bir tanzim olunacağından şer'an 
menfur olup harabiyet-i mülkün sebeb-i cizanıı olan 
rüşvet nıadde-i kerihasının finıabdd adem-i vulwu 
maddesinin dahi bir kanun-i kavi ile tekidine bakıl
ması. 

Ve keyfiydt-ı meşrnha usitl-i atikayı bütün bii
tiin tagyir ve tecdid demek olacağından işbu irade -i 
şahanemiz Dersaadet ve bilcümle memalik-i mahru
samız ahalisine ilan ve işcia olunacağı misillu düv<>l-i 
mütehabbe dahi bu usulün inşaallah-ı Taald ilelebed 
bekasına şahit olmak üzere Dersaadetimiwe mulı.im 
bilcümle düvelül mütehabbe süferasına dahi resmen 
bildirilmesi hususlarına. 

Bu defa irade-i hayriyet ifade-i müluluinem tali
kiyle ol bdbda muadelet-i efsai sunuh ve sudur olan 
hatt-ı hümayun meymenet-i makrun-ı şahaneme ge
çen şehr-ü şaban-ı şerifin 26. pazar günü saray-ı hii
mayunumda vaki Gülhane meydanında cümle ulema 
ve vükela ve vüzera ve ricai ve büyük ve küçük kdf
fe-i ketebe ve hademe-i devlet-i aliyyem ile sufera-i 
mümaileyht davet ve lstanbul'da bulunan mecmu ha
deme-i şeriat ve meşaik-i tarikat ve hatipler ve imanı-
lar ve rum ve ermeni ve katolik patrikleri ve haham
başı ve her bir esnafın kethüdaları celp birle cemi-
yet ettirüb meydan-ı mezkitrda tertib olunan Divaıı-ı 
hünıayunumda ben dahi binnef s hazır olduğum hal
de cümle muvacehesinde alenen okutup din ve dev
let ve mülk ve milletim hakkında derkdr olan ni.yet-i 
hayriye-yi padişahanemi herkese ilan ve işdd ve mu
cibınce amel ve hareket olunmasını bilfiil sadrazam 
sütude şiyem ve vekil-i mutlak kaviyül himenıe tav 
siye ve tenbih ile hilafında bulunacaklarına laıwt ey
ledım. Ve badehu nı•tktezayi ahdü misdk-ı lıiinıa)'U-
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ııunı iizere Hırka-i Şerife odasına gidip kibar-ı ulema 
ve havas-ı vükela ve vüzera-i saltanat-ı seniyenı ha
zır olduğu halde Hatt-ı hümayunumda münderiç olem 
kavanin-i şeriyenin harf ve harf icrasına. Ve mevad-ı 
esasiyenin fürüatına dair ekseriyet-i ara ile karar ve
rilen şeylere müsaade eyliyeceğime ve hafi ve celi 
haricen ve dahilen taraf-ı hiimayunuma ilkd olunan 
şeyler kavanin-i müesseseye tevfik ve tatbik etmedik
çe kimsenin lehine ve aleyhine bir 1ıüküm ve ferma.ıı 
etmiyeceğime _ve vaz olunmuş ve olunacak kavaııinin 
tagyirini tecviz buyurnııyacağıma vallahi deyii.b 1w
sem-i billah olunduğu nıisüllii anlara dahi bu 1ıusus 
üzerine yani zat-ı şevket-i semat-ı şahaneme ve mülk 
ve devletime ve millete kemal-i sık ve istikamet ile 
hizmet edeceklerine ve hiçbir halde kavanin-i mües
seseye muhalif hareket etmeyeceklerine ve işbu ka
vanin-i şahaneme muhalif hareket edenler olur ise 
hiç hatır ve gön-üle ve meratibe bakmıyaralz cümlesi 
davacılık edeceklerine velhasıl kalen v� kalemen ve 
kalben ve kciliben ve fiilen ve halen ve istikbalen ma
zallah-ı taald bir gima hıyanet-i irtikdb etmeyecelı
lerine vallahi diye yemin verdirdim. Ve buyurdum 1.-i 
1nıgüıı1ıü günden sonra yukarda zikrolunduğu vechi
le llcrlıes yani gerek müslinı ve gerek reaya olsun te
bayı devlet-i aliyyemden olan cemi nas can ve malı
n� ı·c ırz ve nmnuswıa kemali serbestiye üzere ma
lik ve mütasarrıf olup çünkü bir adamı şer'an ve ka
nunen davası alenen görülüp hü.küm olunmadıkça ta
raf-ı şahanemden kimse hakkında birşey yapılamıya
cağından vüzeradan ta çobana kadar sair ndsdan da
hi kimse kimsenin bigayri hakkın fuzuli çan ve ma
lına ve ırz ve namusuna sakınıp el uzatmasın. Ve 
mesela bir kimsenin her ne türlü olur ise olsun bir 
davacısı veyahut az ve çok bir kabahatı zuhur eyle
dıkte oı kimse doğru huzur-u şer-i şerife götürülüp 
davası her ne ise mukteza-i şer'-i şerif üzere açıkbrt 
açığa gayet dikkatli görülerek hakkı hak olunsun ve 
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kabahatli olanların kabalıatlarına göre hakkında '?a
sıl hükm-ü şer'-i olunursa öylece te'dip ve tekdir l?ı-

- lınarak andan ziyade birşey yapılmasın. Ve şer'an ka
til veya başka türlü suretle cezası görülmelı lôzım ge
lirse dahi Dersaadette inha ve ilcin olunmadılıça vq
bu taraf dahi ol emirde şer-i şerif ve kanun-ı nıiinife
tatbik ve gereği gibi istikncih ve tetkilı birle badehıt

· vaki olacak hükmü kavi üzerine taraf-ı eşref-ü şalla
ııemden izin ve 1 uhsat-ı. mülitkanem sadır olduk
ça ol makule büyük kabahatlerin hakkmda bile gizli
ve aşikar lıatli ve iclaın muamelesi tecviz olunmasın.
Ve buna. cesaret eden kimse her ne kadar büyük rüt
bede olur ise olsun başkası hakkında ettiği mııamrle
k:mdi halilzında dahi · öylece icra olunacağı Velhasıl
huzur-u şer'de ve kanuna dair maddelerde_büyük ve

· küçük cümle beraber tutulacağı bilinsin. Ve bir adam
şer'-i ve kanun iktizasınca katlolunduğu halde öyle
olan kimselerin yalnız· kendisi kabahatlı olup varis
le, i ol kabahatden hissedar olnıamalariyle anlanıı ma
lı miriden za,ptolunmak veyahut varislerini bir 91i11a
ver cevr ve eziyet kılmak kat'ci caiz ve layık olamadığı,
ecelden vereseleri hukuk-u irsiyelerinden zerre kadar
mahrum olmasın. Ve eğerçi bundc;ın böyle zulüm de
dilaleri şey bütün bütün kaldırılarak vergi maddesi
güzel ve kavi nizama bağlanacak •ise de bu husus ev
vel emirde her yerin hal ve keyfiyeti aranılıp ve ta
ranılmaya ve bu dahi biraz vakte muhtaç olduğu mi
süllü memleketlerden asker almak hususu dahi baş
lıcrı şey olup .hası.lı bunların herbiri keyfiyeti etrafıy
la düşünülüp ve yolu ve kolayı bulunup karar veril
dikte öyle çarçabuk icra olunamıyacağından vergi
hususu Meclis-i Ahkcim-ı Adliyemde ve asker usu
lü · Dar-ı Şurayı Seraskeride hemPJı bir taraftan söy
leşilnıekte olmakla iktiza eden nizamat-ı haseneleri ka
rar bulup taraf-ı şahanemden dahi katiyen tensip ve
irade olunarak ol bapda memalik-i mahrusa-i şaha
neme başka başka fermanlar gönderilinceye kadar
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yine evvelki gibi cari ve baki olacaktır. Ana binaP,n 
bu aralık işbu vergi maddesinden dolayı memleketle
rin saliydne ve teklif ve adetince hiç bir taraftan do
kunulmayıp gerek buna ve gerek asker hususuna bi
minnihi taala ilerde nasıl nizam verilirse öylece c.1; i 
olunmak üzere şimdilik yine evvelki gibi icra olun
sun. Fakat bunda dahi evvelki gibi zulüm ve taaddi 
olunmayarak fıkara ve reaya gayet himayet ve siya
neı olunup hiç kimse incidilmesin. İşte bu iki madde
den maada yukarda beyan olunan sair şeylerin şim
diden icralanna · her mahal.de ziyadesiyle dikkat ve 
ihtimam olunmak için Anadolu ve Rumelide bulunan 
bilcümle eyaletlere vesair lazım gelen mahallere işbu 
f erman-ı alişcinnım gibi başka başka fermanlar gön
derilmiş olmakla sen ki muşir-i müşarünileyhsin, sa
na dahi balası hatt-ı hümayun-u şevket makrun-u şa
hanemle müzeyyen mahsusa işbu enır-i dlişanem ıs

tar ve (tuğra-yi garraJ ile tesydr olunmuştur. 
İmdi vüsulünde sen dahi işbu ferman-ı dlişammı 

iptida kürsü-i eyalet olan Konya kasaba ve kurasııı:ia 
bulunan mecmu meşayih ve ulema ve vücuh-ı ve .c:air 
efradı ahaliyi bir büyük meydana toplayıp cüml1si 
hazır oldukları halde tertib-i divan ederek merasim-i 
tazim ve istikbali yerine getirerek alenen feth ve kı
raat ve mazmun-i münif i herkese telkin ve itaat ettir
dikten sonra eyalet-i merküme dahilinde bulunan san
cakların havi oldukları sair kaza ve kasabalara dahi 
birer birer gönderup büyük ve küçük umum ahali ve 
reayaya güzelce anlatılarak cümlesinden taraf-ı eş
ref-i padişahanem için hayır dualar aldırmaya ihti
mam ve dikkat eyleyesin. Kaldı ki işbu emr-i ira
de-i şahanem-i mukdimleri gibi yani akib-i cülusu hii
ma),unumda, olduğu veçhile türlü manalar vererek ve 
cümleden evvel faraza derun-i hatt-ı hümayun-ı mü
lükdnemde yazılmış olan vergi hususunu işte artık pa
dişahımız teklif ve saliydneyi bütün aUetmiş veyahııt 
şöyle böyle olacak imiş deyüp yanlış anlayıp da bir 
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guna dedikodu etmek ve ihsan-ı hümayunum olan 
emniyet-i can ve mal ve namus keyfiyetlerinden rlo
layı küçük büyüğe ve büyükten ta en ednaya kadar 
alelumum zabitan ve sair memurlara zerre kadar 
itactsızlık eyleme misüllü uygunsuzluklar vuku bıtla
calı olur ise cesaret eden ve ruhsat verenlerin tedip 
ve terbiyesine bakılacağından buralarını dahi peşi
nen herkesin kulağına koyup şu irade-i seniyemden 
hulasa-i murad ve meram-u hümayunum ancak :tin 
ve devlet ve mülk ve milletimin ihya ve mamuriyeti
ne bais ve badi olacak asayiş-i hal-i ahali ve fuka..-a 
maddesinin istihsali zımnıında lazım gelen hayırlı ve 
menfaatli usullere yapışılmak demek olduğunu ve AV
vel emirde asıl halkın rahatsızlığına sebep olan vergi 
maddesinin yolsuzluğu belasını def edip ve hafiflef•J
rek bir hüsn-i suret verileceği iyice anlatıp herkesi 
yanlışlık muhatarasından muhafaza ve vükdyeye te
kayyüd ile zürtma hilaf-ı emir ve rıza vdz ve hareke
ti tecviz ve begayet ihtiraz üzere olasın ve siz ki im.
zat ve nevvdb vesair mumaileyhim siz mefhum-u enır 
ve irade-i me.rhamet if ade-i şahanem gereği gibi ma
lumunuz oldukta mucip ve muhtezası üzere amel ve 
hareket birle cümle hakkında bu vechite erzan h:lı
nan merhamet ve madelet-i seniyemin şükür ve kad
rinı bilerek gece ve gündüz devam-ı ömür-ü Devlet-i 
şahane ve muvaff akiyet padişahdnem duvdvat-ı h�v
riyesine iştigal ve nıuvazayet ve büyük ve },\üçük her
kes ırz ve edebiyle mukayyet olup ve herhalde bais-i 
selômet ve necdtdarın olan cadde-i şeriat-ı mutahha
radan zerre miktarı ayrılmayıp cümleden nıatlu1,-u 
şahanem olan fariza-i sıtk ve istikameti gönül birli
ğiyle icraya say ve gayret eyliyesiz şöyle bilesiz ala
met-i şerife itimat 1,:ılasız. Hemen Rabbimiz Ta-.ıld 
Hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun ve bu f.:a
vanin-i ;,iiee.<ıesenin hilafına lıaı ,•!.,et edrnler Allrıh 1 

Taald Hazretlerinin lanetine mazhar olsunlar ve ıi"'l, 
bed felah hulmasınlar amin. 

Fi 26 Şaban, Sene: 1255, Yevm, Pazar, 3 Ka· ·r.ı 1839. 
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EK il 

t 856 TARİHLİ ISLAHAT FERMANI 
ISLAHAT FERMAN-1 HÜMAYUNU Sı,JRETİDİR 

Düstur-u Ekrem ve muazzam müşir-i ekham ve 
muhterem nizam-ül alem ndzım-ı mencizım-ül üm'=?m 
mudir-i umur-ül cumhur bilfikrül sakıp mütemmim-i 
meham-ül enam bireyyüs saib mümhed-i bünyanül 
devle vel ikbal meşid-i erkdn-ül saadetü ve celal mü
rettib-i merdtibül hilafetül kübra mükmil-i namus ül 
saltanat ül uznıa-i el mafuf besunuf-ı avatıf ül melik 
ül ala bil fiil sadrazam sütude şiyenı ve vekil-i mut
lak havi ül ümem olup mecidiye nişan-ı hümayunu
muıı birinci rütbesini ve nişan-ı inıtiyaz-ı devlet-i aliy
yemi haiz ve hamil olan vezir-i maali semirim Mah
mud Emin Ali Paşa edamallahi taala iclalehu ve zdifi 
bil teyid ihtidasa ve ikbale tevki-i refic-i hümayur,ıım 
vasıl olucak. 

Malum olq ki yed-i müeyyed-i mülükciııenıe ve
dia-i cenab-ı bari olan kaffe-i sunuf-ı tebea-i şahane
min her cihetle temamı husul-i saadet-i hali akdem-i 
efkdr-ı hayriyet disar-ı pddişahanem olarak culus-ı 
meymenet menus-ı hümayunum günündenberi ve bu 
babda zuhura gelen himem-i mahsusa-i şahanemin 
hamdolsun pek çok semere-i ncifiası meşhut olup 
mülk-ü milletimizin mamuriyet ve serveti anbean te-
zayüt etmekte ise de Devlet-i aliyyemizin şanına mu
vafık ve milel-i mütemeddine arasında bihakkın haiz 
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olduğı,ı mev1ıi-i ali ve mühimme layık olan halin ke
male isali için şimdiye kadar vaz ve tesisine muvaf
falı olduğum Nizamat-ı cedide-i hayriyenin ez ser-i 
nevtekit ve tesvii matlub-ı madelet mashub-ı padişd
hanem olduğu halde umum tebea-i şahanemizin me
saıy-ı cemile-i hamiyetkarnameleri ve müttefik-i 
hass-ı bahir-ül-ihlasımız olan düvel-i nıufahhamamn 
himmet ü muavanet-i hayr hahaneleri eseri olmak 
üzere Devlet-i aliyyemizin bu kerre biinayetillahi ted
la haricen hukuk-ı seniyyesi bir kat daha tekit edil
mesi ve bu cihetle şu asır devlet-i aliyyemiz için bir 
zaman-ı hayriyyet iktiranın mebde-i olacağından da
hilen dahi saltanat-ı seniyyemizin tezyid-i kuvvet ve 
meknetini ve revabıt-ı kalbiyye-i vatandaşı ile birbi
rine merbut olan ve nazar-ı madelet eser-i müşfilm
nemde müsavi bulunan kaff e-i sunuf-ı tebea-i şahd
nemin her yiizden husul-i temanıi-i saadet-i hal ve 
memaliki şdhanemizin mamuriyetini müstelzim ola

ca 'ı esbab-ı vesailin anbean ilerlemesi murad-ı mer
hamet itiyad-ı mülükdnem iktizasından bulunduğu
na binaen hususat-ı dtiyet-üz-zikrin icrasına irade-i 
nıadelet ifade-i padişahanem şerefsadır olmuştur. 

Şöyle ki: Gülhane'de kıraat olunan hatt-ı hüma
yunum ile ve Tanzimat-ı Hayriyem mucibı.nce her din 
ve mezhepte bulunan kaff e-i tebea-i şalıanem hakkın
da bilôistisna emniyet-i can ve mal ve mahfıı'7.iı•et-i 
namus için taraf-ı eşref-i padişdhanemden va'd ve ih
san olunmuş olan temirnt bu kere dahi tekid ve teyit 
kılındığından bunun 1ı{mi1en fiile çıkarılması için te
dabir-i müessirenin ittihaz olunması vezir-i cenah-ı 
atr. ret-i seniyye-i pcidişcihanemde olarak memalik-i 
,.,r:1,nısn i şahanemde bulunan Hıristiyan vesair te
bea-i gayı i müslim cemaatlerine ecdad-ı azamını ta
raflarından verilmiş ve senin-i ahirede ita ve ihsan kı
lınmış olan bilcümle imtiyazat ve mıınfi.yat-ı ruhaniye 
bu kere dahi tekri · .1., • -':rı kılınıp fakat Hıristiyan ve 
tebea-i gayr-i müslime-i sairenin her bir cemaati bir 

496 



mehl-i muayyen içinde imtiyawt ve mııaliyat-ı hazıra
larımn rüyet ve muayenesine ibtidar ile o!!Jabr!cı vcıl�tiıı 
ve sair, asar-ı medeniyet ve malümat-ı müktesebe>ıin 
icap ettirdiği ıslahatı irade ve tensib-i şahônenı ile ve 
Bab-ı alimizin nezareti tahtında olarak mahsusan pat
rilıhanele rde teşkil olunacak meclisler marifetiyle bil
mü:zakeı·e ca,ıib-i Bab-ı alimize arz ve ifade eyleme
ye mecbur olarak cennetmekan Ebülfeth Sultan Meh
met Han-ı sani hazretleri ve gerek ahldf-ı izamları ta
raflarından patrilıler ile Hıristiyan pis1wposlarına ita 
buyrulmuş olan ruhsat ve iktidar niyat-ı fiituvvetka
rane-i pddişahanemden naşi işbu cemaatlere temin 
olunmuş olan hal ve mevki-i cedid ile tevfik olunup 
ve patriklerin elhaletü hazihi cari olan usul-i intiha
biyeleri islah olunduktan sonra patriklik berat-ı alisi
nir, ahkamına tatb"iken lıayd-ı hayat ile nasb ve ta
yin olımmaları usulünün tamamen ve sahihen icra ve 
Bab-ı alimizle cemaat-ı muhtelif enin rüesay-ı ruhani
yesi beyninde karargir olacak bir surete tatbikan pat
rik ve metrepolit ve murahhasa ve piskopos ve ha
hamların hın-i nasbında usul-i tahlifiyenin ifa kılın
·ması ve her ne suret ve nam ile olursa olsun rahip
lere verilmekte olan cevaiz ve avaidat cümleten men
olunarak yerine patriklere ·ve cemaatbaşılarına vari
dat-ı muayene tahsis ve ruhban-ı sairenin dahi rütbe
ve mansıblarının ehemmiyetlerine ve bundan sonra
verilecek ka.rara göre Tıendilerine bercevh-i hakkani
yet maaşlar tayin olunup, fakat Hıristiyan rahipfori
nin emval-i menkule ve gayr-i menkulelerine bir (Jlt
na sekte iras olunmıyarak Hıristiyan vesair tebaa-i
gayr-i nıüslime cemaatlerinin milletce olan maslcı
hatlarının idaresi her bir cemaatin ruhban ve avamı
beyninde müntehap azadan müreklıep bir meslisin
hiisn-i muhafazasına havale kılınması ve ehalisi cüm
leten bir mezhepte bulunan şehir ve hasaba ve kar
yelerde icray-ı ayine mahsus olan ebniyenin ve ge,·ek
mektep ve .hastahane ve mezarlık misillü sair mahal-
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lerin hey'et-i asliyeleri üzere tamir ve termimlerine 
bir guna mevani ika olunmayıp böyle mahallerin mü
ceddeden inşası lazım geldikte_ patrik veya rüesay-ı 
milletin tasvibi halinde bunların resm ve. suret-i in
şası bir kere ciinib-i Bdb-ı alimize arzolunmak iktiza 
edeceğinden ya suver-i mdruza kabul ile nıüteatıik 
olacak irade-i seniyye-i mı.llukcinem mucibince ikti
zası icra veya bir müddet-i muayyene zarfında olbab
da olan itirazat beyan olunup bir mezhebin cemaati 
yalnız olarak sairiyle karışılı olmıyarak bir mahal.de 
bulunur ise o yerde ayine müteallik hususatı zahiren 
ve alenen icrada bir türlü kuyuda düçar olmayıp aha
lisi edyan-ı nıuhtelifede bulunan cemaatlerden mü
rekkep olan şehir ve kasaba ve f�aryelerde. ise her bir 
cemaatin takımı sakin olduğu ayrıca mahalde bala
da bast ü beyan olunan usule ittibaen kendi kilise ve 
hastahane ve mektep ve mezarlıklarını tamir ve ter
mime muktedir olabilmesi ve müceddeden inşa olun
ması iktiza eyliyen ebniyeye gelince bunlar için ruh
sat-ı lcizimeyi patrikler veyahut cemaat nıetrepolitle
ri cdnib-i Bcib-i alimizden istida edüp Devlet-i aliyye
mizce bunda bir güna mevani-i mülkiye olmadığı 
halde ruhsat-ı seniyyem erzan kılınması ve bu maku
le işlerde hükümet tarafından vuku bulacak muame- -

lat külliyen hasbi olması ve bir mezhebe tdbi olanla
rın adedi ne miktar olursa olsun ol mezhebin kemal-i 
serbesti ile icra olunmasını temin için tedabir-i ldzi
me ve kaviyyenin ittihaz kılınması ve mezheb vel li
san veyahut cinsiyet cihetleriyle sünuf-ı tebaa-i sal
tanat-i seniyyemden bir sınıfın aher sınıftan aşağı tu
tulmasını mutazammın olan kdffe-i td'birat ve elfaz 
ve temyizat muharrerat-ı divaniyyeden ilelebet mahv 
ü, izale kılınması ve ahad-ı nas beyninde veyahut me
murin taraflarından dahi mucib-i şin ve ar olarak ve
ya namusa dokunacak her türlü tarif \?e tavsifin isti
mali kanunen menolunması ve çünkü memalik-i 
mahrusamda bulunan her din ve mezhebin ayini ber-
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veçh-i serbesti icra olunduğundan tebaa-i şahanem
den hiç bir kimse ne bulunduğu dinin ayinini icra
dan menolunmaması ve bundan dolayı cevr-ü eza 
görmemesi ve tebail-i din ve mezhep etmek üzere 
kimse icbar olunmaması · ve saltanat-ı seniyyemizin 
memurin ve hademesinin intihap ve nasbi tensip ve · 
irade-i şahaneme menut olarak tebaa-i Devlet-1, aliy
yemin cümlesi herhangi milletten olursa olsun devle
tin hizmet ve memuriyetlerine kabul olunacaklarm
dan bunlar ehliyet ve kabiliyetlerine göre umum halı
kında mer'iyyul-icra olarak nizamata imtisalen me
muriyetlerde istihdam olunmaları ve saltanat-ı seniy
yem tebaasından bulunanlar mekatib-i şahanemin ni
zamat-ı mevzualarında gerek since ve gerek inıtihan
ca mukarrer olan şeraiti ifa eyledikleri takdirde cüm
leııi bildf ark ve temyiz Devlet-i aliyyenıin mekatib-i 
askeriye ve mülkiyesine kabul olunması ve bundan 
ba�lıa her bir cemaat-i maarif ve hiref ve sanayie 
dair milletçe mektepler yapmaya mezun olup, falıat 
bu makule mekatib-i umumiyenin usul-i tedrisi ve 
muallimlerinin intihabı, azası taraf-ı şahdneınden 
mansub muhtelit bir meclis-i maarifin nezaret ve 

_ teftişi tahtında olması ve ehl-i isld.m ile Hıristiyan ve
sai1 tebaa-i gayr-i müslime miyanesinde veyahut te
baa-i lseviyye vesair tebaa-i gayri müslimeden meza
hib-i muhteliheye tabi olanların birbiri beyninde tica
ret veyahut cinayata müteallik zuhura gelecek cemi-i 
deavi muhtelif divanlara havale olunup istima-ı 1,a
va için işbu divanlar tarafından ak.dolunacak meclis
ler aleni olacağından müddei ile müddeialeyh muva
cehe olunarak bunların ikame edecekleri şahitler te
karir-i vakıalarını daima kendi ayin ve mezhepleri 
üzere icra edeceklerini birer yemin ile tasdik eyleme
leri ve hukuk-ı ddiyeye ait olan cteavi dahi eyafr,t ve 
elviye muhtelit meclislerinde · vali ve kadı-i memle
ket hazır oldukları halde şer'an veya nizamen rü
vet olunup işbu mehakim ve mecaliste muhakemat-ı 
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va1ı'ıa alenı icra olunması ve llıristiyaıı vesair tebaa-i 
gayri müslimden iki kimse beyninde lıulml�-i irsiy
ye gibi deavi-i mahsusa sahib dava olanlar istedih
lert halde patrik veya rüesa ve mecalis marifetiyle 
rüyet olunmak üzere havale kılınması ve mücazat 
ve ticaret kanunlarıyle muhtelif divanlarda icra olu
nac;ak usul ve nizamat-ı mümfaat mümkiirı merte
be süratle ikmal olunarak ve zabt ü tedvin kılınarçık 
memalik-i mahrusô.-i şcihcinemde müstamel olan el
sine-i muhtelifiyete tercüme ile neşr-ü ilcin olunması 
ve hukuk-u insaniyyeyi hukuk-ı adalet ile tevfik et
mek için mazanne-i su olanlarm veyahut tedib::.t-ı 
cüziyeye müstahak bulunanların haps ve tevkiflerirıe 
mahsus olan kdffe-i mahbes ve mahalli-i sairede 
usul-i hapsiyenin mümkün mertebe mücldet-i katile 
zarfında ıslahına mübaşeret olur.ması ve herhaldg 1ıa
pishanelerde bile canib-i saltanat-ı seniyyemden vıuı 
1;:ılınan nizamat-ı inzibatiyeye muvafık olan muame
ldttan maada hiçbir gıina nıücazat-ı cismaniye ve ezi
yet ve işkenceye müşabih kciffe-i muamele dahi laci
milen ldğv ve iptal kılınması ve bunun hilafında vu
kubulacak harekdt-ı şediden men' ve zecrolunacağm
dan maada bunun icrasını emreden memurin ile bil
fiil icra eyliyen kesanın dahi ceza kanunnamesi i'ıti
zasınca tekdir ve tedip olunması ve Dar-ül-saltanat-ı 
seniyyem ve eyaldt ve bildd ve kurada umur-ı zapti
yenin tanzimi mcıddesi asude-i hal olan hdffe-i tebaa-i 
müluhdneme kendi mal ü canlannın muhafazasına 
sahihen ve haviyyen emniyet verecek surette tanzim 
kılınması ve verginin müsavatı te1ıdlifi sairenin mü
savatını mucip olacağı misillu hukııkçl!- oları müsavat 
dahi vezc.ifçe olan müsavatı müstelzim olduğundan 
Hıristiyan vesair tebda-i gayr-t müslime dahi ehali-i 
islcim misillu hısse-i askeriye itası hakkında muahha
ran verilen karar inkıyat mecburiyetinde bulunması ve 
bu hususta bedel vermek usulünün icra olunması ve is
ldmdan maada tebaanrn sunuf-ı askeriye içinde sııret-i 
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istihdamları hakkında nizamat-ı lcizime yapılıp müd
ve eyalat ve elviye meclislerinde. neşr-ii ilciıı lulıııması 
ve eyalat ve elviye meclislerinde tebaa-i Müslime ve 
İseviyye vesaireden bulunan azanın emr-i intilıapları
nı bir suret-i sahihaya koymak ve aranın doğruca zu
hurunu temin eylemek için işbu meclislerin sür'at-i 
tertip ve teşkilleri hakkında olan nizamatın ıslahına 
teşebbüs ile Devlet-i aliyyem netice-i arayı ve veri/en 
hüküm ve kararı sahihen bilmek ve buna nezaret et
mek esbab ve vesai-li müessirenin istihsalini mütalea 
eylemesi ve çünkü beyi ve furuht ve tadarruf-ı emlalı 
ve akar maddeleri hakkında olan kavanin, kafeyi te
baa-ı mülükcinem hakkında müsavi olduğundan ka
vanin-i devlet-i aliyyeme ve nizamcit-ı zabıta-i beledi
yeye ittiba ve imtisal eylemek ve asıl yerli ehalinin 
verdikleri tekalifi vermek üzere saltanat-ı seniyyem 
ve düvel-i ecnebiye beyninde yapılacalı suvef-i tc.ıı::.i
miyeden sonra ecnebiyeye dahi tasarruf-ı emlak mü
saadesinin ita olunması ve tebaa-i saltanat-ı seniyye
min kaffesi üzerine tarholunacalı ı•ergi ve tekalif sı
nıf ve mezheplerine bakılmıyarak bir suretle ahzol:ın
makta idiğünden işbu tekdlifin ve alelhusus aşarın 
ahz-ü istif asında vukubulmakta su-i istimalatın ısla
hı tedabir-i seriası mütalea ve müzakere olunup doğ
rudan doğruya ahz-i vergi etmek u.sulünüıı peyderpey 
icrası kabil oldukça varidat-ı devlet-i aliyyemiıı ilzam 
olunması usulünün yerinz bu suret ittihaz kılmıp 
usul-i haliye cari oldukça memurin-i Devlet-i aliyyem 
ile mecalis azalarının müza,-·edeleri alenen icra olıı
nacak olan ilizamattan birini deruhte ettirmeleri ve
ya bir güna hisse almaları· nıiicdzat-ı şedide ile men 
kılınması ve tekalif-i mahalliye dahi mehnıa emken 
mahsulata halel vermiyecek ve ticaret-i dahiliyeye · 
mani olmıyacak surette vaz va tayin olunması ve 
umur-ı ndfia için tayin ve tahsis olunacak mebaliğ-i 
münasibeye berren ve btıhren inşa ve ihdas oluna-. 
cak turuk-ı mesalikten istifade edecek olan eyalat ve 
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sancaklarda vaz ve tesis kılınacak vergiy-i mahsus
lrır dahi ilave edilmesi ve saltanat-ı seniyyemin beher 
sene için varidat ve masarifat defterinin tanzim ve 
irndesi hakkında muahharen bir nizam-ı mahsus ya
pılmış olduğundan bunun temami-i icra-ı ahkamına 
itina olunması ve her bir memurine tahsis lulınımş 
olan maaşların hüsn-i tesviyesine mübaşeret kılınma
sı ve her bir cemaatin rüesasiyle taraf-ı eşref-i şdhd
nemden tayin olunacak birer memurları. tebaa-i sal
tanat-ı seniyyemin umumuna ait ve raci olan madde
lerin müzakeratında Meclis-i vcildda bulunmak üze
re makam-ı celil-i vekalet-i nıutlakamdan mahsusen 
celbolunup ve işbu memurlar birer sene için tayin kı
lınıp bunlar memuriyetlerine başladıkları gibi tahlif 
olunmaları ve Meclis-i vcilanın azası gerelı deli ve ge
rek fevkaldde vuku bulan içtimalarında· rey ve nıü
talealarını doğruca beyan ve ifa.de etmeleri ve bun
dan dolayı asla rencide olunmamaları ve ifsad ve irti
kap ve itisafa dair olan kavaninin ahlıdmı kdff e-i te
baa-i saltanat-ı seniyyem haklarında herhangi sınıf
ta ve ne türlü memuriyette bulunurlarsa bulunsunlar 
usul-i meşruasına tevkifen icra olunması ve Devlet-i 
aliyyemin tashih-i usul-i sikke ile umur-ı maliyesine 
itibar verecek banka misillü şeyler yapılıp memalik-i 
mahrusa-i şahanemin menba-i servet-i maddiyesi olan 
hususta iktiza eden sermayelerin tayiniyle ve mahsıı
lat-ı memalik-i şahanemin nakli için icap eden tarih 
ve cedavilin küşadiyle ve emr-i ziraat ve ticaretin tev
siine hail olan esbabın men'iyle teshilat-ı sahihanın 
icra olunması ve bunun için maarif ve ulum ve ser
maye-i Avrupa'dan istifadeye bakılması eşbabının 
biletraf mütaleasiyle peyderpey mevki-i icraya konul
ması maddelerinden ibaret olmakla siz ki sadr-ı azam-ı 
sütude şiyem-i muşarünileyhsiz işbu fernıan-ı cetil
ül-unvdn-ı mülıi.kdnemi usulü üzere gerek Dersaade
timde, gerek memaliki şahanemin her bir tarafında 
ilan ve işaatle hususat-ı meşruhanın balada beyan 
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olunduğu veçhile icray-ı iktizalarıııa ve bundan böyle 
ahkdm-ı celilesinin daima ve müstemirren mer'iyy-ul
icra tutulması esbab-ı ldzime ve vesail-i kaviyyesinin 
istihsal ve istikmali hususuna bezl-i cell-i himmet ey
liyesiz; şöyle bilesiz aldmet-i şerifeme itaat kılasız, 
tahriren fi evail-i şehr-i cemaziy-el-dhir sene isna ve 
seb'ine ve mieteyn ve elf. 
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ııcldi. Elilıizdd.:i l.:ita[! /m o/gııy11. daha b"JI�/ii /Jir !Jiçimde iJJcclı:ıııck 
kay_r;ısmdaıı doğan. !Jı:ş yılı aşan <Jmştımıa I'C ç,ı[ışmalıınn iiriinü 

o(mı ı/ol.:turıı ıec.i11iıı Tiirl.:çc ÇCI'irisidir. 



stefanos yerasimos 
AZGELiŞMiŞLiK 

SÜRECiNDE TÜRKiYE' 
3- I. DÜI\'YA SAVASINDAN 19il'E 

Türkçesi : Babür KUZUCU 



l l
Bağımsızlıktan 
Azgelişmişliğe 

ULUSAL DEVLETIN OLUŞMASI 

30 Ekim 1918 günü mütareke imzalandığında, Avru
pa'nın <<Hasta Adam»ı ölmüştü. Amtı ülkenin acılarını ve 
safaletini son kertesine cıkartan dört savaş yılı boyunca, 
yaşanan olaylar içil'lden, bir ulusal Türk devl�tinin kurul
ması yolunda-verilecek mücadele için gerekli şartlar doğ
muştu. Mütoreke, Osmanlı imparatorluğunun idam hük
münü zorla kabul ettirirken, bir bakıma do ulusal Türk 
devletinin doğuşuna imkôn veriyordu. Savaş imparatorlu
ğun siyasal, ekonomik, sosyal ve etnik durumunu değişik-
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liğo uğratırkan yeni imkôn!arı da belirtiyor ve yok olma 
korkusu bu y8ni  imkônların filizlenmesin! zorunlu kılıyor
du. 

1- ŞARTLAR

A - Siyasal Durum: Ülkeyi Paylaşma Tasarıları 

Siyasal durum daha sonraki. evrimi belirleyici kendine
has özellikler göstermekteydi. Önce ateşkes hattının Tür
kiye'nin bugünkü sınırlarıyle az çok ilişkisi vardı ve he
men hemen sadece Türklerin çoğunlukta olduğu böl
geleri içine alıyordu. Binüçyüz yıl boyunca Osmanlı impa
ratorluğunun üç ,kıta üzerindeki topraklarını savunmak
uğruna vargücünü harcamış ve son 'Olarak da Birinci Dün
ya Savaşında Suriye'de, Galicya'da ve Kafkasya'da dö
vüşmüş olan Türk ordusu ilk defa olarak imparatorluğun 
ulusal çekirdeğini meydana getiren unsuru savunmak zo
runluluğuylo karşı karşıyaydı. Böylece bu etnik unsurların 
bulunduğu bütün eyaletler elden çıktıktan sonra ülke sa
dece ulusol sınırlanyle çevri lmiş görünüyordu. 

Ama bu sınırlar bir kere tespit edildikten sonra bunla
rı savunmak gerekiyordu ve politik durumun ikinci veehe
si de bu noktada yatıyordu. ((Wilson prensipleriı> adına mü
tarekeyi istemiş olan Türk siyaset adamları, ulusal sınır
ların gerisinde istihkômlar bir ke.w kuruldu mu, ülkenin 
muhafazasının teminat altına alınacağını umuyorlardı. 
Oysa emperyalist devletlerin, hiç bir fırsatı kocırmadan 
birbirlerine verdikleri karşılıklı vaadlerle daha dcr ciddile
şen, ülkeyi bölüşme konusundaki eski hayalleri, bu sa
vaş dönemi boyunca Türkiyeyi, savaştan galip çıkan ül
keler arasında paylaştıran bir dizi gizli anlaşmanın yapıl
masını sağladı. Türkiye'nin bağımsızlık savaşının uluslar
orası siyasal veehesini çizecek olon temel unsurun, bu it-

1168 



Ufakların sonuçları olduğu hesaba katılınca da, pek deri
nine inmeden bunları bir kere gözden geçirmenin yararı 
vardır sonıyoruz. 

PazGrlıklar ülkenin en önemli parçasından yani istan
bul ve Boğazlardan başladı. Daha savaşın açıldığı günden 
itibaren, Rus diplomasisinin başı olan Sazonov ve Partisi, 
Almanya'yla barış yapılmasını arzulayan, Alman yanlısı ge
rici bir iç muhalefetle karşı karşıya bulunuyordu. Oysa 
Rus ordusunun savunma gücüne bağımlı olan Polanya cep
hesi, Fransa'nın yürüttüğü askeri horekdtın iyi bir sonuc 
alnıası için gerekliydi. Dolayısıyla, ne pahasına olursa ol
sun Sazonov'u desteklemek Fransızlar ve ingllizler için z.o

runluydu. Bu durumda, yüzyıllardan beri istanbul'u ele ge
çirme düşünün Rusya'daki gerici propagandanın püf nok
talarından biri olduğu hesaba katılınca, bu düşün gerçek
leşeceğini bizzat vaat edip, silahı bu gerici kanadın elin
den kapmak gerekiyordu. (1) Böylece kasım ayında ingil
tere kralı Rus büyükelçisine, Osmanlı imparatorluğu baş
kenti de dahil olmak üzere bütün Boğazlar bölgesinin sa
vaştan sonra Rusya'nın hakkına düşeceğini resmen ifade 
eder. 

Bu vaadin o ana ilişkin bir sonucu, hiç mi hiç ola
mazdı. Üstelik ingilizler besbelli ki, Rusya'nın Karadeniz'
de donanma olarak üstünlük göstermiyeceklerinin farkın
daydılar. Fakat ertesi yılın başlarında Çanakkale'ye karşı 
bir askeri horekôt hazırlıklarıyla birlikte, sorun tekrar or
taya konacak�ı. 

Bolkanlarda ortaya çıkan en önemli stratejik sorun, 
Balkan yarımadasında merkezi Avrupa devletleriyle Or
ta-Doğu arasında sürekli ve doğrudan doğruya bir ilişki-

(1) JAY · Sr-.UTH, C . .:The Russian Strugglc for Power 1914 -1917:) 
(1914. -1917 Yıllan Arasmda Rus�·a'mn NtiCuz Micadelesi), New 

York, 1956. 
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nin kurulmasına engel almaktı. Böyle bir şey Rusya'nın müt
tefiklerinden aşağı yukarı tamamen tecrit edilmesi durumu
nu doğururdu. Bu yüzden Büyük Britanya imparatorluğu 
deniz kuvvetlerini'n başında bulunan W. Churchill ·1914 yı
l ı  ağustos ayından beri (2) Çanakkale'ye bir çıkartmo yap
ma planını hazırlarken, ingiliz diplomasisi de Avusturya'
n ın  tehdidi altında bulunan Sırplam yardım etmesini sağ
lamak amacıyla Yunanistan Başbakanı Venizelıos'a baskı 
yapmaktoydı. Böylece aynı yılın aralık ayında, Yunanistan'
ın yapocağı bu yardıma karşılık bütün güney Arnavutıuğu 
Bhak etme teklifini ileri sürdüğünü görüyoruz. Yunanistan 
bir Bulgar müdahalesi tehlikesini dı:ı ileri sürerek tereddü
dünü sürdürünce Grey 11 ocak 1915 günü bu ülkeye iz
mir bölgesiyle Kıbrıs'ı da vaat ede·r. {3) Bu teklif ta gü
nümüze kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplo
matik ilişkilerin kaynağını teşkil edecektir. 

Bu orada Enver Paşa kendisine güya Orta Asya'nın 
kapılarını açacak olan büyük asker1 harekatını hazırlar. 
� bin kişilik bir orduyu aralık ayının ortalarında, hava 
sıcaklığının -20 dereceye düştüğü bu korkunç kış günle
rinde, yüksek yaylafardan, dağlardan geçirerek Sarıka
mış'taki Rus cepheleri üzerine yollar. Derhal alarma ge
çen Ruslar müttefiklerinden Türk orduidrının bir başka 
cephede oyalanması talebinde bulunurlar. Churchill bu 
talebi fırsat bilip, 26 ocak gQnü savaş komitesi tarafından 
kesinlikle kabul edilmiş olan Çanakkale a3keri harekôtr 
tasarısını ileri sürer. (4) Bu durumda fazla masrafı gerek
tirmeyen bir askeri güç sağlamak da gereklidir ve Veni-

(2) ANDERSON, M. S. <The East.em Question 1774-1923» (Şark Me

selesi 1774 -1923), New York, 1966. 
(3) ANDERSON, M. S. <ı.The Eastern Question ... » 
(4) PİNGAUD, A. dii�toire diplomatique de la France:. (Fransa.'nm 

Diplomatik Tarihi), Cilt I, Paris, 1938. 
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zolos böyle bir orduyu Ingilizierin hizmetine vermeye ha
zır görünmektedir. FC!kat bu arada Türk ordusu doğuda
Rus güçlerinden çok hava şartlan karşısında «bütün sa
vaş boyunca askerlerin bir daha kendilerini toplamasına 
imkön vermeyecek tam bir bozguna• (5) uğromıştır. Sa
rıkamış ıordusundan Erzurum'a dönen, topu topu 1 2  bin 
askerdir. iş bu noktaya varınca Sazonov'un artık acetesi 
kalmamıştır ve üstelik istanbul'un bir Yunan işgaline uğ
ramasından korkmaktadır. Bu yüzdon kasım ayındaki va
atleri yeniden ortaya sürer ve Osmanlı imparatorluğunun 
bölüşülmesi hakkında bir anlaşma talebinde bulunur. Yu
nanistan'ın bu işe katılması başka sebeplerden ötürü ora
dan çıkarılınca görüşmeler Conakkale harekôtındon bağım
sız olarak sürdürülecek ve. bir ilk görüşme tasarısıyle son 
bulacaktır. Londra ve Saint-Petersburg'da (Sazonov-Pah§a
logue görüşmeleri) birbirine paralel olarak yürütülen tar
tışmalar sonunda, «Fransa ve ingiltere'nin şorkle olduğu 
kadar diğer yerlerle de ilgili tasonlarını tamamlayabilmele
riıı {6) şartıyla, Rusya'nın istanbul ve Boğazları ilhak etme 
hakkının yeniden tanınmasıyle noktoloiıır. 

«Şark tasarılomyla ilgili anlaşmanın gerçekleşmesi, 
Almanya tarafından yöntendirilen Türk-Ponislomizmine 
karşı ingiltere'nin elebaşılık ettiği Arap milliyetçiliğinin or
taya çıkışı yüzünden daha da güçtü. Hem kurulacak bir 
Arap devletinin veya devletlerinin sınırlarını, hem de kar
şılıklı nüfuz bölgelerini belirtemek gerekiyordu. Arap ya
rımadası. ilke olarak, ingiliz nüfuzu altında bir Arap dev
letine terkediliyor olunca, ingiltere Hint sömürge impara
torluğuyla ilişkisini sağlamak amacıyla, Akdeniz'den Bas
ra körfezine uzanan sürekli bir tıoprak şeridine sahip olma
yı istiyordu. Bu da ingiltere'nin Filistin'i işgal etmesini ge-

(5) ANDERSON, M. S. <:The Easto:-rn Queslion ... :. 
(G) ANDERSON, M. S. �Tb e E:ı.stern Question ... :. 
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rektiriyordu. Oysa Filistin Fransa'nın payına düşen Suri
yEl'nin bütünleyici bir parçası olarak görülmekteydi. Filis
tin'de ingiltere'nin {(himayesinde» bir Musevi cemaati ya
ratmayı amaçlayan Baltour Beyannamesinin kökenini bel
ki de bu tartışmalarda aramak gerekir. Ama bizi asıl ilgi
lendiren bu pazarlıklc:ırın sonuçlarının çok önemli olduğu
dur. Çünkü Fransa'nın nüfuz bölgesi, güneydeki ve Suriye'
deki kayıplarını karşılamak üzere Anadolu'nun ta içine, 
Sivas'ın kuzeyine kadar genişletilmişti. 

3 ocak 1916 tarihinde imzalanan ve her iki ülkenin
görüşmeleri yürüten temsilcilerinin isimlerinden ötürü Sy
kes-Picot Anlaşmaları adıyla anılan bu anlaşmalar mart 
ayı içinde Ruslara sunulur ve onların da Ermenistan konu
sunda ileri sürdükleri taleplerle ilgili hususlar do ekien
dikten sonra 1916 mayıs ayında Osmanlı imparatorluğu
nun bölüşülmesiyfe ilgili bir ingil iz-Fransız-Rus ittifakı ka
bul edilir. 

Ama iş bununla bitmemişti. Sonunda iti1af devfetleri 
safında yer alan italya do bu aşton kendine pay istemek
teydi. Fransa'nın izmir ve Adana bölgesi konusundaki tut
kularına karşı bir denge unsuru olarak, italya'yı oyunun içi
ne sokmak isteyen ingiliz boşbakanının bilgi sızdırmalan 
halyan ların, daha önceden de görüldüğü gibi, 1916 yıl ı  ma
yıs ayından itibaren bazı taleplerde bulunmalanno yol açar. 
ilkin itolyonlorın, Almanya'ya sovô"ş açmadon bu konuda
taviz verilerneyeceği belirtilir. Ama bu savaş ilan etme işi 
de 26 ağustos günü gerçekleşince bu ülkeyle görüşme ma
sasına oturmak gerekecektir. Tartışmalar uzun ve kılı kırk 
yorarcosına olur, çünkü italya güney Aiıadolunun, Kon
ya'dan izmir'e kadar, tomtamına yonsını istemektedir. 
Sonunda bu dileğini 1917 nisan ayında Saint-Jeon de 
Mourienne'de kabul ettirecektir. 

Böylece, Osmanlı imparatorluğunun paylaşılması ko
nusunda bir korara vanldığı görülmektedir. Ne var ki 30 
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okinı 1918 günü mütareke imzalanınca bu kararıri· da hük
mıi kalmamış olacaktır. Carhk Rusyası'nın tarih sahne
.•:indon silinişi istanbul, Boğaziar, Ermenistan sorunlan 
gibi en can alıcı konulan askıda bırakacaktır. Üstelik di
ğer iki müttefik, Rus hükümetinin Saint-Jean de Maurienne 
Anlaşmosını onoylamamasından yararlanarak, bu anlaş
maya yürürlükten kalkmış gözüyle bakocaklar ve italya'nın 
istek!erine, bu sefer de son anda yeni bir yoidaşı karşı 
dikoceklerdir: bu 1917 yılında savaşa girmiş olan ve izmir 
konusunda kendisine yapılan vaatleri hiç bir zaman aklın
dan çıkarmayan Yunanistan'dır. 

Kısacası müttefikler bölüşmenin şekli üzerinde bir 
anlaşmaya varmamış olsalar bile, gene de ilkede görüş 
birliğindedirler. Paylaşma konusunda bunların arasında 
çıkan anlaşmazlıklar Türk mil licilerinin işini büyük çapta 
kolaylaştıracaktır. Ama mütoreke öncesi yapılan pazarlık
ların tarihçesi, ateşkes hattının yeni Türkiye'nin sınırlarını 
tespit etmekten çok uzak olduğunu gösterir. 

B - Etnik Sorunlar: Ermeni Meselesinin «Cözümü»

Savaş dönemi ülkenin yalnız sınırlarını değil insan
terkibini de değiştirmişti. Can kaybı çok büyüktü. Savaşa 
k:ıtılan hiç bir ülkede cephe gerisinde ölenlerle, daha efi te
tiğe değmed,om �an veren askerlerin sayısının toplam savaş 
ölüleri sayısına oranı bunca büyük olamazdı. Türk ordusu
nun savaş sırasında can vermiş olan 461.321 mensubun
dan sadece 59.462'si çarpışmalar sırasında ölmüŞ!erdi. 
Geri kalanlar ise ya çeşitli hastalıklar yüzünden, ya so
ğuktan donarak ya da sıcaktan kavrularak hayatlarından 
olmuşlardı. Aynı şekilde, tedavi görenlerin 711.837'si ya
ralılar, buna karşılık 3.054.592'si hastolardı. (7) Fakat 

(7) Zikrcd�ıı ÇAVDAR, T. <.Osmanlıhırm Yarı Siimlirr,e Oluşu�. İs
tanbul, 1970. 
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sivillerin ölümüyle ilgili en yüksek rakamlar Ermeni so
runuyla ilişkiliydi. 

1914·1918 yılları arasındaki Ermeni meselesi, 1893-
1896 yıllan arasındaki Ermeni meselesinin daha büyük bir 
çapta tekrarıydı. Çarlık Rusyası icin Ermeniler artık, gele
ceğe yönelik bir yatırım konusu değil, Anadolu'daki beşin
ci kollarıydı. Ermeniler için ise, bundan böyle söz konusu 
olan yabancı devletlerin yakınlığını kazanmak değil, Ana
dolu topraklan üzerinde, Türk nüfusun zararına olarak, 
ulusal bir Ermeni devleti kurmak icin ele geçen bu son fır
satı kullanmaktı. Türklere gelince, onlar do savaştan, Er
meni meselesine bir son vermek yolunda yararlanmak 
istiyorlardı. Doğu Anadolu'daki savaş yılları, bu bölgede
ki iki etnik kümenin, biri Rus diğeri de Alman emperyaliz
minin himayesi altında «nihai çözümııe ulaşma yollarını 
aramolanylo-geçti. 

Savaş arifesinde, o güne kadar ittihat ve Terakki ce
miyetiylo çok kere dielog kurmuş olon Taşnaktsutyun · 
Partisi Erzurum'da gizli bir toplantı düzenler. Bu toplan
tıya katılmış olonlar bir Türk-Rus savaşı ihtimali üzerinde 
tartışırlor ve hem bu çatışmayı hızlandırabilecek her
hangi bir kışkırtmadan kocınmak, hem de savaşın patlak 
verdi�! gün Ruslarla .işbirliğine girmek konusunda gö,·üş
birli�ine varırlar. (8) itilaf devletleriyle Osmanlı devleti ara
sında görüşmelerin devam ettiği bir dönemde Sazonov, 
savaşın patlak vermesinin on meselesi olarak görülmesi 
üzerine, 30 ağustos 1914 günü Kafkasya'daki Çar naibine,
Ermenilerle Türkler arasında bir ayaklanma hareketini ha
zırlaması yolunda talimat gönderir. {9). 

Savaş çıkınca gönüllü Ermeni cetelerl, Rus ordusu-

(8) AHMET EMİN, d'urkey in the World War• (Dünya Sava.,md• 
Tiirldye), New Haven. 1930. 

(9) JA Y- SMITH, C. dbe Russian Struggle ... , 
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nun öncü gücü olarak Anadolu eyafetlerini işgal ederler. 
Erzurum yaylosının girişini tutan Pasinler ovasındaki Müsw 
lüman ahalinin büyük bir kısmı kılıçtan geçirilir. (10) Ay
nı yılın kış ve ertesi yılın ilkbahar ayları Içinde, Ermeni çe
tclcrinin harekôtı bütün sınır boyunca devam eder. Türk
lorderi buna kitle hareketi halinde herhangi bir cevap gel
rncz. (11}  Aralık ayında Ermeni Katelik kilisesi Tiflis'teki 
Cor ncibinden Ermenilere yönelik bir özerklik bildirisi talep 
oder. Bu talebin ardından Car naibinin siyasal danışmanı 
Soint-Petersburg'a dışişleriyle ilgili bir rapor hazırlar ve 
Türklerden gelecek bir tepkiden olduğu kadar, Ermeniler
ce üzerinde hak iddia edilen Adana ve yöresi konusunda 
Fransızlarda uyanacak kuşkulardan da kaçınmak amacıy
la, Rus orduları Anadolu'ya iyice sızıp yerleşmedikce böy
le bir bildirinin yayınlanmamasrnı öğütler. 15 aralık günü 
Saint-Petersburg şu cevabı verir: «Ermenistan, ne olursa 
olsun, doğrudan doğruya bizim nüfuz cemberimiz icinde
di·r ve bu durum müttefiklerimizin istek ve iradesinden ta
mamiyle bağımsızdır. Bunun icindir ki, gelecekteki özerk 
bölgenin toprak Sınırları, Rus devletinin çıkarlan açısın
dan, kendi başına çizilmelidir., (12} 

Almanlar da, Rusya'nın bildirisini önlemek amacıyla, 
Babıôli'yi, Ermeniterin özerkliğinden yana bir bildiri yayın
lamak yolunda ikna etmeye çalışırlar. Ama ertesi yılın ilk
boharında Ermenller, Kafkas cephesinde gercek bir tehli
ke olup çıkınca, Bobıôll köklü tedbirler olmak zorunda 
kalır. 20 nisan günü Von'da bir Ermeni ayaklanması pat
lak verir ve ayaklanmacılar, 19 mayıs günü Rus ordulan ge
linceye kadar başarıyla direnirler. {13) 11  haziran günü 

(10) AHMET EMİN tTıırkey in ... :t 
(ll) AHMET EMİN tTurkey in ... :t 
(12) JAY- SMITH, C. cThe Russ.ian Strugg1e .. � 
(13) JAY- SMITH, C. -.The Russian Struggle ... :t 
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Osmanlı hükümeti sınır bölgelerindeki Ermenileri Irak cep
hesindeki savaş alanına sürme korarı almoktaydı. Uygu
lamcıda, istanbul Ermenileri bir yana bırakılırsa, imparator
luk sınırlan icindeki bütün Ermenileri kapsamına alan 
bu sürgün, kısa zamanda, kılr kırk yarorcasına uygulanan 
bir plandan çok, çeşitli durumların bir bilaşkesi olarak, bir 
genel imha görünümüne bürünecektir. ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin bazı üyelerine, doğu viieyetlerindeki Türk 
ırkının yaşamasını sürdürebilfnesi icin, «nihai bir çözüm» 
ün kocınılmaz göründüğü bir gerçekti. (14) Bu kişilerin, 
bu doğrultuda talimatlar verdikleri de doğrudur. Ama. bu 
tedbirler korku ve öc duygularıyla, bu gelişmelerden ·anın
do yarar sağlama imkönlarıyla beslenip tamamlanmış ol
salardı, sınırlı kalmaya mahkümdu. Böylece bir kere daha, 
Müslüman sivil halk, ister öç almak, ister gelecekte kendi
ne yönelebilecek olon baskı ve kıyım hareketlerinden ko
runmak ya da daha basitL sadece Ermenilerin sahip ol
duğu menkul ve gayrimenkul mallara elkoymak amacıyla 
olsun, katırama katıldı. Bunun sonucu Birinci Dünya sava
şı sonuna kadar aşağı yukarı yarım milyon insanın ölü
mü ·oldu. 

Osmanlı imparatorluğu tarihinde başka bir bt:nzeri 
bulunmayon ve du cak uluslu devlet içinde etnik çatış
maların en acıklı bir biçimde kapanması demek olan bu 
olay bağımsızlık savaşının tarihinde derin izler bırakır. 
Önce. Anadolu'daki etnik azınlıklar arasında en kalaba
lık, en tehlikeli unsurun tasfiyesiyle, ulusal birlik yolunda 
bir adım daha atılmış olur. ikinci olarak, Ermenilere ait 
mallara el konulması hemen hemen sadece Müslüman 
eşrafın işine yarar ve bu sınıfın kudretini bir kat daha pe
kiştirir. Mütorekenin imzalanmasıyla birlikte, Ermeni or-

(14) Taliıt Paşa'dan Morgentlı:ıu'ya, Zikrcdcn l'.IORGENTHAU, H. 
dfcmoircs de l'nmb:ı.ssadcur» (Büyükelçinin Aııılıırı). Paris, 1919. 
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dıılarının öç almak amacıyla, zora başvurarak geriye dön
mc· ifıtimol ve tehlikesi eşrafı savunma tedbirleri almaya
wrlayacak ve böylece silahlı direnişin ilk çekirdeği do
ğacaktır. 

C - Ekonomik Durum: 

Ulusal Bir Ekonomi Yaratma Teşebbüsleri 

Birinci Dünya savaşı sırasındaki üçüncü büyük altüst 
oluş, ülke ekonomisindeki ulusal yönelimdir. Milli bir 
burjuvazi yaratma teşebbüsleri 1913 yılında ittihat ve Te
rakki Cemiyetinin kesin olarak iktidara gelmesiyle başlar. 
Daha 1908 devrimiyle birlikte Yahudi ve Türk burjuvazisi 
Rum v9 Ermenilerin ayağını kaydırmo yollarını arar. Gi
rit meselesi, daha sonra da Balkan savaşları Rumların 
elindeki işletmelerde bir boykot hareketine vesile hazırlar. 
1910, 1911 ve 1913 yıllarında Müslümanlara ait kapitaller
le bankalar kurulur. (15) Ama bunun yanı sıra hükümet 
bu siyaseti yürütebiirnek için dış ülkelerden çok büyük 
miktarlarda borç para olmak zorundadır. Birinci Dünya 
Savaşının hemen öncesinde, Almanların Osmanlı impara
torluğunun ekonomik hayatına el koyma durumlarının ?e
kişmesi, esas olarak Fransız va ingiliz sermayesine bağlı 
bulunan Rum ve Ermeni kapitalistlerinin güçlü durumları
nın sarsılması sonucunu getirir. Onların yerine Alman çı
karlarına hizmet eden Türk şirketleri kurulur. 

1814 yılı ağustos ayından itibaren Osmanlı fıüküme.
ti ;dzmir"deki bl"ıtün yabancı kuruluşlardan. bütün Rum 
ç;örev!ilerin işlerinden çıkanlarak yerlerine Müslümanların 
alınmosını ister. Yalnız Küçük Asya'da değil, istanbul'da 
do bütün HıristiyGnlara karşı resmi bir boykot hareketi

(15) AVCIOCLU, D. <:Türkiyc'nin Dlizenb, İstnnbul, 100&.
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başlamıştır.ıı (16) Bu tedbirlerin amacı iç pazarı Müslü· 
manlara açmak ve onları ülkenin ticari hayatına kotmak· 
tır. Böylece yabancı işletmelerde işe alınan Türk görevli· 
ler <<meslek sırlanıını öğrendikleri gibi, Türk işçileri, us· 
taiGşmak üzere gruplar halinde Almanya'ya gönderilmek· 
teydi. {17) 

ittihat ve Terakki Gerniyeti bu -teşebbüslerle mil·
li bir burjuvazinin oluşması işine girişir ve ülke ekono· 
misinde düzenleyici unsur olma yolunu dener. Dolayısıyla 
iktidara bağlı; bütün savaş yılları boyunca, tekeller kadar 
karaborsanın gelişip boyvermesini son derece kolaylaştır· 
dığı bir müşteri çevresi oluşur. 

Girişilen teşebbüsler küçük olduğu kadar büyük Müs
lüman burjuvazisinin de yerini sağlamlaştırması ama
cına yönelikti. Hep şehir küçük burjuvazisine dayanma!<
isteyen ittihat ve Terakki Cemiyeti, zaruri ihtiyaç madde· 
lerinin ve bu arada da besin maddelerinin imalat ve SO·
tışını tekellerine alan esnaf ve zanaatkar kuruluşlarını 
yaratır. Öte yandan ulaştırma yol ve araçlarını, özellikle 
de demiryollarını denetiminde bulunduran hükümet, böy
le bir müşteri çevresini, canının istediği kadar zenginleş
tirme imkanına sahiptir. Büyük servetierin ortaya çıkışına 
VEJ \Türk burjuvazisinin üyeleri arasında ilk olarak önemli
bir sermaye birikiminin meydana gelmesine işte bu dö
nemde tanık oluruz. Kopitülasyonlann yürürlükten koidt
rılması ve hükümetten verilen teşvik, Türk burjuvazisine 
iş çevrelerine giriş imkanını sağlar. Ama bu durum özel
likle ticaret alanında ortaya çıkar ve karaborsoyla şehir 
halkının sırtından kolay kôr sağlama yollarını imkCın da· 
hiline sokan savaş durumunun olağanüstü şartlarına bağ-

(lG) MORGENTHAU, H. dlcmoircs de ... > 
(17) AVCIOGLU, D. c;Tü�kiyc'nin Düicni,, 
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lı bulunur. Savaş yıllan sırasındaki fiyat artışlarını göste
wıı cşoYıdaki tablo, o dönemdeki spekülasyon baliuğu 
konusunda bize bir fikir verebilir (18): 

1914 1917 1918 

1 ok ka ekmek 1.25 kuruş 16 kuruş 
1 kile buğday 99. " 510 kuruş 
1 o kim zeytinyağı 8. , 180 , 

1 :·ı et 10. > 30 • ' 

1 , pirine 3. ' 45 » 90 ' 

1 " şeker 4. " 150 " 250 ' 

Dağıtım araçlannın hükümet tc;;rafından denetimi, it
tihat ve Terakki Cemiyetine kendi <<müşteriı> çevresini 
zenginleştirme imkanını vermesiyle, sonunda bir karşıt 
durumu, bu durumdan hoşnut kalmayanların oluşturduğu 
bir muhalefet hareketini doğurur. ittihat ve Terakki Ce
miyeti'nin müşteri çevresi asıl büyük şehirlerde yoğunlaş
tıkça, bu muhalefet hareketi de kırsal kesimlerdeki eşraf 
orasında gelişir. Böylece Müslüman burjuvazisinin zen
ginleşmesi olayı gelişirken. özelllkle Anadolu içlerinde cıe, 
ittihat ve Terakki Cemiyetiyle bu cemiyetin üyelerine kar
şı bir muhalefet doğar. işte sözkonusu bu durum bundan 
sonraki evrimin unsurlanndan biri olacaktır. 

O - Mütoreke

Nihayet, iç siyaset alanında, savaş ilerleyip de nihai
bozgun kaçınılmaz hale geldikçe, ittihat ve Tercikki rejimi
nin yönetici çevrelerinde, çözülme ve parçalanma başlar. 

(IS) Bkz. MANDELSTAM, A. «Le sort de l'Empire Ottoman (Os
manlı İmparatorluğunun Kaderi), Paris, 1917 ve AVCIOGLU, D". 
<Tiirkiye"nin Düzeni>. 
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Yüksek sorumluluk mevkiindeki bazı komutanlar kendı 
boşlarının caresine bakma yol!arını ararlar. izmir valisi, 
istanbul hükümetine karşı nerdeyse bağımsızlığını kaza
r.ırken, komitenin belli başlı yöneticilerinden biri olan Ce
mal Paşa da, Suriye Volisi sıfatıyla, hilaf devletleriyle ve 
özellikle de Ruslarla gizlice görüşmeler yaparak, Anadolu 
üzerinde lmndi hükümranlığının tanınması şartıyla Arabis
tan'deki bütün Osmanlı eyaletlerini onlara bırakmavı tek
lif eder. (19) Bu görüşmeler. yüksek rütbeli ittihatcı su
boyların durumu korumanın imkônsızlığını kavradıklarınr ve 
zaten çoktandır kayıp gözüyle baktıkları Arabistan eyalet
lerini feda ederek Anadolu'yu kurtarma yoltarını aradık
larını gösterir. işte sözkonusu bu dönemden itibaren, Bi
rinci Dünya Savaşı sırasında önce Kafkasya sonra da 
Suriye cephesi kumandam olan Mustafa Kemal Paşa, Os
mGn!ı ordusunun umutsuz durumunu tasvir eden rapor
larında, hilaf devletleriyle tekli bir barış yapılmasmı iste
mekteydi. (20) 

Kısacası, Suriye cephesinde uğranılan bozguna. bir 
de Osmanlı imparatorluQuyla Almanya arasındaki bütür. 
irtibatrn kopması demek alan Bulgaristan'ın teslimi ekle
nince Osmanlı imparatorluğu icin mütareke isternekten 
başka yol kalmıyordu. Ülkedeki hökim sınıf. kendini mer
kezi Avrupa devletlerine bağlayan göbek bağının koptu
ğu�u görünce savaştaki önderleri feda etmeye ve teslim
olmaya hazırlanır. Son ittihat ve Terakki hükümeti 14  
ekim 1918  günü istifa eder ve cemiyetin başlan yurt dışı
ne kaçar. Yeni hükümet, Wi!son'un, mil letierin kendi ka
derlerini tayin hakkıyla i!gili ilkeleri üzerinde temellenen 
bir mütareke talebinde bulunur. 30 ekim günü imzalanan 

(l!l) ANDERSON, M. S. <:The Eastern Qucstion ... :� ve JAY- Si\UTII. 
C . .;:'fhe Russian Strug:ıle ... :> 

(20) SELEK, S. o::Anadolu İhtiliılb, İstanbul, 1!:6;;. 
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111iıtnrcke de, gelecekte verilecek mücadelenin fillzlerini
.ıo�,;ımaktadır. Osmanlı ordusunun terhisi ve savaş silahla

Illilll galip devletlere teslimiyle ilgili şartları bir yana,
nıiltarekenin yedinci maddesi itilof devletlerine, güvenlik
k-ri yönünden tehlike teşkil edecek bir durum belirdiği tak
dirde, ülkenin bütün stra_tei ik noktalarını işgal etme hak
kını tanımaktadır. Gene mütarekenin 24'üncü maddesi, 
Ermenilerin oturduğu altı vilayette karışıklıkların çıkması 
halinde, müdahale hakkının doğacağını açıkça belirtmek
tedir. (21 ) Böylece itilof devletleri Türkiye'nin bölüşülmesi 
k3nusunda aralarında yaptıklan anlaşmalara işlerlik ka
zanma imkônı verecek olan hukuki bir dayanak yaratır
lar. 

l l  - MEVCUT SOSYAL GÜÇLER 

A, - Proletarya 

Savaş sonunda ülkedeki koynakların ne derece tü
kendiğlni ayrıca anlatmaya gerek yoktur sonıyoruz. Bu 
konuda, Türkiye'nin yüksek düzeyde sanayileşmiş ve em
peryalist hesaplaşmaya uzun zamandon beri hazırlanmış 
devletlerle karşı karşıya gelirken elindeki araçların 
ve ekonomik mekanizmaların gülünç denecek kadar az 
olmasındon başka düşman devletlerin denetimi altında 
bulunduğunu da göz önünde tutmak yeterlidir. Balkanlar
da, Osmanlı ordusunun revazım hizmetlerinin ilkelliğini gö
zönüne seren savaş durum�ı. kaçınılmaz bir biçimde ve 
daha büyük çapta tekrarlanmış ıoldu. Böylece, gecmrşten 
elde kalan kaynaklar üzerinde temellendirilerek ilkel arac
larıo verilen bu çağdaş savaş, sonunda bütün yükünü hark 
kitlelerinin, esas olarak da köylülerin sırtına yükledi. Os-

(2l) SELEK, S . .• .Anaılolu İlıtilii.lb. 

1181 

"Anadolu



; • •, ı: ';i-

man\ı imparatorluğu içindeki savaş durumu daha 1911 yı
lından itibaren, müzmin bir hal almıştı ve 1914 yılındaki ge
nel seferberlik sonunda, kırsal alanlardaki, bu işin doğru
dan doğruya ve asıl yükünü çeken insan kitlelerini tüket
miş darmadağın etmişti. 

Dondurucu kış aylarında Anadolu'nun yüksek yaylo
lalarından Kafkasya'ya, kavurucu yaz günlerinde Sina 
çöllerine sürülen Türk askeri, bir de açlık ve hastolıklo bo
ğuştukton sonra. yaşama içgüdüsünün en son dürtüsüy
le, kitle halinde ordu saflarından kaçmaya başladı. Daha 
1917 yılı sonlarında. Alman komutanlığı Osmanlı devletin
deki asker kaçaklorının sayısını 300 bin olarak değerlen
dirmekteydi. 1918 yılında ise bu sayının çok daha artmış ol
ması gerekmektedir. Asker _koçak!orı Anadolu içlerine 
gelmekte, oma köylerine dönmedikleri için, çeteler ha
linde toplanarak karınlarını doyurmak amacıyla, bulun
dukları çevrelerde soygunlar düzenlemekteydi. Böylece 
onaltıncı yüzyıl sonlanndaki Gelali isyanları dönemini an
dıraiı bir durum ortaya çıkıyordu. Üstelik genelleşen bu 
başıbozukluk durumu. gene o dönemdeki gibi yönetime 
karşı ayaklanma hareketlerine dönüşmüyor, tam tersine, 
e.şrafla büyük toprak sahipleri bu çeteleri, hem bu karışık
lık döneminde kendi varlıklarını korumak, hem de onları 
kendi iktidfilrlarının bir aracı durumuna sokmak amacıy
la hizmetlerine alıyorlardı. 

işte olayların böylece geliştiği 1918 yılında, Türkiye'
deki emekçi kitlelerin hayat ve iş şartları, bu sınıflar için
de, emperyalizme karşı bir mücadele nüvesinin oluşmosı
nı imkônsız kılıyordu. 

Sömürülen kitlelerin asıl en büyük kesimini meyda
na getiren köylü, eşrafın ve büyük toprak sahiplerinin buy
ruğu altında, bir kat daha ezilmiş durumda bulunuyordu. 
Savaş sırasında hükümetin güttüğü ekonomik siyaset 
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ve Ermeni sürgünleri asıl eşrafın işine yararnıştı ve bu
�ıınıfın- kendi kudretini pekiştirrnek yolunda attığı her 
adım, ister istemez küçük köylülük ile tarım proletarya
sının durumunun bir kat daha ağrrlaşması anlamına geli
yordu. Böylece savaştan daha da güçlenen Anadolu eşra
fının artan baskıları altında ezilen kır emekcileri dıştan 
gelen tehlik�i göremez hale geliyordu. 

Öte yandon büyük devletlerin Osmanlı imparatorluğu 
üzerinde doğrudan doğruya bir sömürgeleştir,meye gir
memiş 'Olmaları, sonuc olarak Türk köylüsünü, emperya
list sömürünün acısını doğrudan doğruya duymaktan alıko
yuyordu. Emperyalizmin Türkiye'deki doğrudon ya da do
laylı bütün organları, Hıristiyan olsun, Müslüman olsun Os
manlı yurttaşlerından meydana geliyordu. Yalnız gerek u
luslararası pazara yönelmiş büyük tarım işletmelerinin 
mülk sahibi, gerekse hem devletin hem de Osmanlı Banka
sı ya da Oüyun-i Umumiye idaresi gibi emperyalizm tara
fından yaratılmış kuruluşların görevlileri olarak köylü
lerle doğrudan doğruya ilişkide olan daha çok bu Müs
lüman unsurlardı. Böylece küçük köylülüı]ün ve tarım 
proletaryasının günlük hayatında emperyalist sömürü, Os
manlı yurttaşı temsilcilerinin şahsında somutlaşıyordu ve 
dolayısıyla önceden bir bilinelenme olmadıkça, yabancı 
istilôcılara karşı yürütülecek bir mücadele ilke olarak 
mümkün değildi. üstelik eşrafın yeniden pekişen gücü, 
eninde sonunda kaçınılmaz olarak kendisine karşı sonuç
lonacak ıolan, kendiliğinden herhangi bir hareketin doğ
masını engellemeye yeterliydi. 

Şehir proletaryasına gelince, çok daha fazla politik
leşmişti ve emperyalizme karşı bir mücadelenin gerek
liliğini kavrayacak biline düzeyindeydi. Ama bu sosyal sı
nıfın çok büyük bir çoğunluğu, mütarekeden hemen sonra 
itilaf devletlerinin fiilen işgali altına girmiş bulunan istan-

1183 



,. ,._.,: .. y· •_r.' - ''-' 

bul şehrinde yoğunlaşmış durumdaydı ve bu şehir prole
taryosı kurtuluş savaşının sonuna kadar, milli mücade
leye karşı güçlerin denetimi altırida kalacaktı. Böylece 
grev ve dayanışma hareketlerine rağmen, bu proletarya 
nice�iği yönünden güçsüzlüğü kadar, özel durumu yüzün
den de ulusal mücadeleye ancak uzaktan katılabildL Bu 
mücadelenin temelini oluşturma payı ise harekete katıl
ma oranının daha do gerisinde kaldı. 

B - Küçük Burjuvazi ve Ordu 

Ülkenin egemenlik altında bulunan sosyal sınıfları 
böylece bir yana bırokıldıktan sonra geriye egemen sı
nıflarla onlara bağlı grupların durumuna gözatmak kalır. 
Bu noktada sorunu şu biçimde koyabiliriz: sömürülen sı
nıflarfa, emperyalizme korşı mücadele orasında nesnel 
olarak, doğrudan doğruya bir ilgi var olsa bile, öyle gö
rülüyor ki onların bu mücadeleye baş çekmelerini müm
kün kılacak, yeterli şartlar mevcut değildi. O zaman da 
egemen sınıfların, emı;Jeryalizmin cıkarlanyle ters dü
şen çıkarl(lrınrn neler olduğunu bu!up ayırmak gerekir.

Böyle bir düşünüş tarzından cıkarabileceğimiz ilk 1 
scnuç şudur: egemen sınıfiara bağlı olup da çıkarları, Os
rncmlı imwratorluğundan geri kalan ne varsa hepsini bö
lüşmeyi lıedef olon emperyalizmin güttüğü omaciario tom 
bir çelişki içinde bulunan tek bir grup varsa, o da ordu, 
yani suboylardı. Ordunun dışındaki bütün egemen güçler. 
nesnel açıdan, ilkede olduğu kadar uygulamada do em
peryalizmin o ondaki politikasıyle bir uzlaşmaya hazırdır.: 

ittihat ve Terakki Gerniyeti'nin dört yıl boyunca gös- '

terdiği çobanın, üstünlüklerini emperyalisHere karşı sonu
na kader savunmak kaygısını duyan bir milli burjuvazi i 
yaratmayı boşardığını sanmak fazla .iyimserlik olur. Felo- ' 
ket anı inkôr edilmez bir biçimde gelip çattığında ise bu 
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burjuvazi, ingiliz yanlısı eski liberal partiyle {Hürriyet ve 
itilôf- Fırkası) ittifaka girınek üzere velinimetlerini terket
mekte ve savaş boyunca işlediği hatolan itilaf devletleri
ne bağışlotmak amacıyla her çareye başvurma yollarını 
aratmaktc pek tezcanlı davranmıştır. Öte yondan bashelli 
ki, eşrafın ve büyük arazi sahiplerinin, ingiliz ve Fran
sızların Osmanlı imparatorluğundon arta kalan topraklar 
üzerinde bir himaye düzeni kurmalorıyla kaybedecekleri 
hiç bir şey yoktu. Ancak muhtemeldir ki, bütün savaş bo
yunca ittihat ve Terakki tarafından, Hırıstiyan benzerleri
ne karşı iyice korunmuş ve destek görmüş olon Müs
lüman küçük burjuvazi, bu yeni durumdan hayli ciddi za
rarlar görecektir. Ama tecrit edilmiş bir durumda kalınca, 
o da sonunda ister istemez, büyük kardeşinin {büyük
burjuvazinin) yonında yer alorc:k aynı ittıfaka girecektir.
Osmanlı aristokratik bürokrasisi, daha doğrusu bu sınıf
tan orta kalanlar, Jön Türkler fırtınası gelip geçtikten son
ra, bu son hesaptan zararlı çıkmayacaktır. Bu durum onun
için de bir şanstır, çünkü onlar da, büyük devletlerin ko
ruyucu kalkanı ardına sığınarak kendilerine yüksek payeli
olduğu kadar, kôrlı mevkiler bulup ağır ağır eski patran
ıarını yeniden kazanma imkônıno kavuşacaklardır. Öyley
se geriye gene kala kala sadece ordu, yani meslekten
askerler kalıyordu. Avrupa ülkelerinin hariciyelerinde bu
keder zamandır, büyük bir özenle hazırlanan bu yeni sis
tem içinde ordunun yeri yoktur. Bu yeni durum onun için
bir ölüm kalım sorunu olarak varlığını duyuruyordu ve 
bundan dolayıdır ki emperyalizme karşı verilecek mücade
lede başı o çekecektir.

Bu nesnel unsurların ve bu grubun (ordunun) ta
nım olarak da, silahlı bir mücadeleyi örgütlerneye en ye
terli güc olduğu gerçeğinin yanı sıra, Türkiy3 toprakları 
üzerinde emperyalizmin stratejisine karşı mücadelenin 
bu ilk gerekti şartına uygun düşen diğer unsurlar do mev-
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cuttur. Bunların ilki aydın çevrelerle ordudaki subaylar 
arasında görülen bir özdeşleşmedir. Osmanlı imparator
luğunde kurulan yüksek okulların çok büyük bir kısmı su
bey yetiştirmekte kullanılmaktadır. Bu okullar Avrupalı 
sisteme göre işler ve o çağdaki Avrupa burjuvazisinin 
kültürünü verir. Aydın denen kişi tanım olarak, bu kül
türün bir ürününden başka bir şey olmıyacağına göre, 
Osmanlı imparatorluğu icindeki aydınların en önemli de
ğişme şartlarının ordu safları arasında bulunması da olo
ğandır. 

Öyleyse çoğunıugu itibariyle küçük ve orta burju
vaziden gelen, batılı ilkeleri kendinde özürnsamiş olan bu 
ordu, reformcu, milliyetçi ve nihayet, olayların akışının 
zoruyla emperyalizme karşı hale gelir. Gene Osmanlıların 
«Osmanlıcılığı;), Panislamcılık ve Pantürkçülük gibi aşın 
safhalardan geçtikten sonra, olayların zorlamasıyla ve 
mantıki sonucu olarak Türk mil liyetçiliği ile sonuçlanır ve 
bu durumda ulusal bir Türk devletinin, emperyalizme 
karşı bir mücadele vermedikçe, gerçekleşemeyeceği de 
apaçık hale gelir. Böylece Türk subayları kendi grupla
rının çıkarlarını savunmak amacıyla girdikleri mücadele
de, ilk dönemde çıkarlarını ülkenin bütününün cıkarlarıy
la üstüste düşüren bir ideolojiyle donanmış durumda bu
lunuyorlardı. 

Ulusal kurtuluş hareketinin boşlamasına büyük 
çapta katkısı olan, çok daha öznel ama kısa vadede çok 
daha etkili .ikinci bir unsur da yenilen askerlerin o gele
neksel tepkisi, bozgun izlenimini silme arzusu oldu. iler
de ulusal hareketin önderleri haline gelecek olan kişilerin 
i lk tepkisinin, mütarekeden sonra istanbul'a gelip siyasal 
i ktidarı ele geçirmeyi denemeleri oluşu gözden kaçırıl
mayacak ilgi çekici bir noktadır. Ama itilaf devletlerine 
ait güçlerin istanbul'da bulunuşunun böyle bir harekatın 
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gerçekleşmesine imkôn vermeyecek bir engel teşkil et
mesi bu tür bir girişimi öylesine yararsız kılıyordu ki, so
nunda bu harekatın hazırlayıcılan emperyalist devletle
re karşı bir mücadele vermenin gerekliliğini çabucak, bü
tün açıklığıyla kavramak zorunda kaldılar. 

C - Eşrafın Uyanışı

Ordunun emperyalizme karşı savaş içinde yer alması 
ve bu savaşa baş çekmesi gerekli bir şorttı ama yeterli 
değildi. Cünkü ülke içinden .etkin bir sosyal sınıf deste
ği  olmadıkça, böyle bir savaşın sonu başarısızlık olurdu. 
Oysa yukarda ülkedeki bütün sosyal kategorilerin, ilke 
olarak, böyle bir mücadeleye katılacak irtıkônları ya da 
böyle bir mücadeleye katılmakta çıkarları olmadığını gör
müştük. Fakat emperyalizmin güttüğü siyaset bu duru
mu degiştirecek ve ulusal mücadele için gerekli unsurları 
sağlayacaktır. 

Galip devletler arasında, Osmanlı imparatorluğunu 
bölüşmeyi amaçlayan gizli anlaşmalar. Türk-Müslüman un
surun çoğunlukta bulunduğu yurt topraklarının, bu dev
letlere ait ((nüfuz bölgeleri>) haline getirilmesini öngörü
yordu. Yani müttefikler Akdeniz'le Basra körfezi arasın
daki ilişkileri sağlama aldıktan, Irak'daki petrol bölgeleri
ni ve Suriye liman!annı ele geçirdikten sonra Anadolu 
içinde doğrudan doğruya bir maceraya girmek istemi
yor, bundan kaçınıyorlardı. Bu noktada emperyalist dev
letlere. doğrudan bir işgolin masraflarını ve sakıncaJO
rını yüklenıneden kôr sağlama imkônını verecek en güzel 
yol. dalaylı bir sömürü olurdu. Ülke içinde Hıristiyan 
azınlıkların kurmuş olduklan sömürü ağı böyle bir hizme
ti yerine getirmekte biçilmiş kaftandı. Demek ki geriye sa
dece, bu azınlıklara, büyük devletlerin zımni denetimi al
tında ülkeyi yönetmeleri için gerekli iktidarın verilmesi 
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�clıyor�u 

'

Rusya'da yıkılmasından:J 
1 bile, diğer iti!af devletleri tarafında hôlô gündemde tu-

tulan Büyük Ermenistan'ın özerkliği tasarılarının ve Ege 
bölgesinin Yunanlılar tarafından işgaline <(cevoz:ı veren 
anlaşmanın ((sebeb-i hikmetiıı işte budur. Anadolu'nun 
batısına el koyma konusunda, italya'ya karşı Yunanistan'a 
tanınon üstünlük ve destek bu ilkeyi daha iyi açıklar. Em
peryalist italyan devleti Anadolu'da kendine düşecek böy-
le bir dil imi kendi hesabına sömürecekti; oysa Yunanis
tan eliyle girişilecek bir sömürü ister istemez ingiltere'
nin ve Fransa'nın hesabına olacaktı. Bunun gibi emper
yalizm, özerk bir Ermenistan'ı meselô özerk bir Kürdis
tan'a hatta ulusal bir Türk devletine tercih ederdi. Çünkü 
milli bir burjuvazinin yokluğu, ülkenin sistemli bir bi
çimde sömürülmesine engel olmasıyla, e;mperyalist dev
letlerin cıkariarına zarar getirirdi. Henüz kapitalizm önce-
si yapıların hüküm sürdüğü bir ülkede en verimli sömü-
rü, büyük finans kapital yararına iş gören, toprağa ve ti
carete dayalı bir burjuvazi eliyle olabilirdi. Emperyalist 
devletlerin kanaatine göre Türk-Müslüman milli burju
vazi bu işlevleri yüklenemeyE.ceği içindir ki, bu rol Rum 
ya de Ermeni, Hıristiyan burjuvazilere dü�mekteydi. Özet-
le, diyebiliriz ki. emperyalizmin başlıca yaniışı Türk mil-
li burjuvazisinin elindeki imkônları yeterince 
değerlenirememektir. 

Böylece Rum ve Ermeni azınlıkların ön plana çıkarıl
ması ve bunun gerisinde de Rum ve Ermeni devletleri 
taslağının yatıyor olması (22). sorunun yukarda 
ortayakoyduğumuz verllerini değiştiriyordu. Büyük devletlerin 
temsil ettiği emperyalizmin ülke içindeki doğrudan doğ-

(22) Burada sözkonusu olan, Rusya'nın Kafkasya'daki kalıntılıırı üz:-
rinde l!ll!l yılında ortaya çıkmı� ve 1920 yılımla SSCB tarafın
d;m kendi topraklurma katılmı5 Ermeni �ınır dcvlctidir. 
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ıııyo varlıgı, Anadolu'daki büyük arazi sahiplerinin ve '
rurk .tüccarların ın çıkarlarını zedelemiyordu ama, mahal
li m:ınlıklardan kurulu bir sömürü ağının yaratılması bu 
sınıflar için tehlike çanlarının çalması demek oluyordu. 
Bundan çıkan anlam emperyalizmin, Türk eşrofıno yorar· 
sız ve yok olması yakın bir sosyal kategori gözüyle bak
tıgıydr. Ama burda da çıkar çatışmalan çok geniş bir 
kcıdemeleşme içinde sırolanır. . Türk-Müslüman ticaret 
burjuvazisi, daha önce de yapmış •olduğu gibi, çıkarlarının 
bir kısmını feda ederek tezgôhlanan bu sömürü sürecinin
içinde yer olabiliyordu. Üstelik de eylem imkônrnın sınır
lılığı yüzünden, mücade!aye baş çeken bu sınıf olmoya
ccıktı. Bu durum büyük şehirlerdeki burjuvazi için daha do 
doğruydu. 

Öte yondan büyük toprak sahiplerinin üzerinde do� 
laşan tehlike çok daha önemliydi. Çünkü uygulamada, 
azınlıkların ülke içinde kök!eşmeleri, toprak üzerinde uy
gulanan bir kolonileştirmeyle birlikte yürüyordu ve ilke 
olarak Türkiye'nin dünya kapitalizmi içindeki yeri ham
mGdda üreticiliği olduğuna göre, aksine bir sömürü biçi
mL emperyalizmin gözdesi durumundaki bufiuvazinin te
mel unsuru toprak olan üretim araçlarına el koymasından 
başka bir yo!la gerçekleşemezdi. Kısmen Ege denizinin 
öte yokasından gelen Rumlar yoluyla bir ko!onileşme, pe
şinden Yunan ordularını da getirmekteydi ve sürgündeki 
Ermenilerin geri dönmesi Doğu Anadolu'daki eşraf ve 
büyük toprak sahipleri için hiç de iyi şeyler vaat etmi
yordu. Yunan ordularının ve Ermenilerin Türk-Müslüman 
ohaliyi katliamdan geçirmek suretiyle nüfuz etmeyi başar
dıklan her yerde doğacak olan bu tehlike yalnız Anado
lu eşrafını değil, ohalinin emperyalizmin doğrudan doğ
ruya tepkileriyle karşılaşacak olan kesimini de mücadele
ye sürük!eyecektir. 

Böylece Türk ·ordusu emperyalizme karşı verdiği mü-
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cadelede, Anadolu eşrafının şahsında kendine bir mütte
fik bulur. Üstelik bu müttefik en has müttefiktir, çünkü 
ülkedeki üretim biçiminin başlıca unsuru olan toprağı 
elinde bulundurmasıyla eşraf önde gelen egemen sınıftır
ve sömürülen kitlelerle kapitalizm öncesi bağların sürüp 
gitmesi de bu sınıf mensupianna üstünlük ve otoriteleri
nl, sürdürdükleri ekonomik ilişkilerden daha ·ileriye götür
me ve bu arada maddi ve manevi olarak tükenmiş durum
da bulunan halka, kafasında kesinliğe kavuşturamadığı 
bir mücadeleyi kabul ettirme imkanını veriyordu. 

lll - BAGIMSIZLIK MÜCADELESi

A --:- Nüvelerin Oluşması

1918 yılı sonlarında, mütoreke imzalanıp da mütte
fiklerin niyetleri her geçen gün biraz daha açıklığa ka
vuşurken, mücadeleye baş çekecek olon gruplar çalışma 
yollarını araştırıyorlar ve yavaş yavaş brgütteniyorlardı. 
Bu noktada da olaylara yaklaşıldıkca. yukarda kalın çiz
gileriyle belirttiğimiz gruplar arasında bir ayrım yapmak 
gerekecektir. 

OrdU birbirinden farklı üc gruba ayrılabilir. Önce 
Enver Paşa'nın ardarda giriştiği temizlik hareketlerinden 
sonra da ayakta kalmayı başarabilmiş, Osmanlı bürokra
sisine bağlı eski kuşaktan paşalar sözkonusudur. Bunlar 
istanbul'daki hükümetlere bağlı kalmokla birlikte padi
şohlık rejiminin milliyetcilere karşı giriştiği mücadeleye 
çekimser kalacaklar, sonunda ise Ankara hükümetiyle 
ittifako gireceklerdir. 

ikinci bir grup ittihat ve Terakki Cemiyetine, daha 
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çok da Enver Paşa'ya bağlı subaylardır. Enver Paşa'nın 
Türk siyaset hayatından yok olup gitmesi bunlar icin çok 
ağır bir darbe olacaktır. Aradan birkaç gün geçmeden it
tihat ve Terakki Cemiyetinin de dağılması bu yokluğu bir 
kat daha vurgulayacaktır. Sucu sırtına yükleyecek abalı
lar arayan burjuvazi, ittihat ve Terakki iktidarından arda 
kalanlar üstüne yüklanecek ve onların scrvaş suçlusu ola
rak yargılanmalarını isteyecektir. ittihat ve Terakki Ce
miyetinin güttüğü siya�etten büyük çapta zarar görmüş 
o!Gn eşrafa gelince, dttihatçılığa» bulaştığından kuşku
lcnılan hiç bir subayla güçbirliğine girmeye yanoşmaya
caktır. Gerici propaganda bütün mil liyetcileri suçlamak 
icin ittihat ve Terakki Cemiyetini yeniden kurma teşebbüs· 
lerinden yararlanacaktır. Milliyetcilere gelince <dttihatçı� 
her teşebbüsü reddederek bu konuda resmi taahhütlerde 
bulunmak zorunda kalacaklardır. işte bu durumda, itti· 
hat ve Terakki Cemiyetiyle ilişkisi olduğu bilinen subaylar, 
mücadeleye etkin olarak katıldıklan halde, kendilerini açı· 
ğa vuramayacak/ar ve ister istemez, hareketin sırabaşı 
olan önderlerin gölgesinde kalmak zorunluluğunu duya· 
caklardır. 

Geriye bir de, 1918 yılına kadar kendilerini faal si· 
yasal hayatın dışında tutmayı bilmiş ya da olayların zo. 
ruyla bu duruma itilmiş genç subaylar kalır. Bunlar mil
liyetçi mücadelenin nüvesini oluşturmaya çağrılan, tarih 
sahnesine yeni çıkmış insanlardır. Bunlar arasında, eskari 
rütbe açısından en yüksek mevkiye sahip olanı, Birinci 
Dünya Savaşı sırasındaki meslek hayatı en büyük başa
rılario süslü olan ve ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin siya
sal oyunlarına en az adı karışmış bulunan Mustafa Ke

mal Paşaydı. Böylece Türk ulusal devriminin lider kişisi 
bu dönemdeki mevcut güçlerin bir bilaşkesi olarak orto
ya çıkar. 
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B - Eylem için Şartlcrın Araştınlmosı: 
istanbul Ve Taşra

Mücadele yolundaki ilk teşebbüslerin istanbul'da 
mevzilenmesi başlangıçta kafaların Osmanlı imporat-orlu" 
ğunun yapılarını silkip otmGk gibi bir düşüneeye henüz 
gelmediğini gösterir. işgal tehlikesi altında bulunan böl
geler adına kurulan ilk ((Müdafaa-i Hukuk Cemiyet!eri)) ya 
doğrudon doğruya istanbul'da örgütlenir ya da başkent
le ilişki içindedir. Bu cemiyetler izmir, Trabzon ve Edirne'
deki Rum azınlığıy!a Erzurum ve Adana bölgesindeki Er
menilcrln niyet ve kıpırdanmo!arına bir tepki niteliğinde 
belirir. Başlangıçta bunların tasarladıkları silahlı bir mü
cadele değil, söz konusu bölgelerdeki Türk-Müslüman 
hclkın ulusal haklarını Paris Konferansı'na onayiatmayı 
amaçlayan siyasal bir mücadeledir. 

Ordudaki subay!ara gelince, bunlar sefer! görevlerin
den alınmış ve istonbul'a çağrılmış bulunmaktadırlar. Ora
da yönetici sınıfların bozgunculuğu, daha da öte galip 
dt:.vletlerle işbirlifji açıkça görülmektedir ve bu durum 
onları harekete geçmeye zorlamaktadır. Daha sonra ulu
sal hareketin başları haline gelecek ıo!an kişilerin 1918 yı
lını 1919 yılına bağlayan kış ayları boyunca takındıkları tu
tum gelecekteki mücadeleye ait tasarılarının evrimini ve 
olgunlaşmasını gösterir. 

Son dttihat;; hükümetinden sonra iş başına gelen 
mütareke hükümeti, içinde ittihat ve Terakki Gerniyeti'ne 
üye olanların da bulunduğu, ister istemez bir geçit ve uz
!aşma!ar hükümetiydi. Aynı şekilde h iC değilse kôğıt üs
tündo ittihatçı olan meclis-i mebusan da hôlô görevdeydi. i 
Oysa öte yandan, itilôf devletlerinin Ege'deki deniz kuv 
vetleri komutanı, ingiliz Amirali Calthorpe 13 kasım 1918 
günü müttefiklere ait gemilerden oluşan 16 mil uzunluğun-
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do tıiı· savaş fiJosunu Çanakkale Boğazına getirirken, bun
dmı bir süre sonra da iti!af devletlerinin Balkcn cephesi 
Lornııtanı Fransız generali Franchet d'Esperey Fatih Sul
ıurı Metımet'e özen ip beyaz bir at  üstünde, tantanayla is
ıunbul'a giriyor-du. {23) Böylece başkentte liberal burjuvazi, 
ıı,;ki kuşak bürokraslsi, saray ve müttefik kuvvetleri yüksek 
l;umiserl iği arasında ortak bir cephe oluşma yolundaydr. 
Uu ittifakın i lk  hedefi, her türlü muhalefet hareketini yok
otmekti. Böylece iş başındaki hükümet 8 kasım günü gö
revinden çekilmeye zorlanmış ve 84'1ük bir ihtiyar olon 
Tcvfil' Paşa sadrazamlığa getirilmişti. 

Mustafa Kemal Paşa işte tam bu dönemde istanbul'a 
döner. ilk tepkisi meclis-i mebuson içinde girişilecek bir 
eyleme yönelmek olur. Asl<eri ve sivil kesimdeki dostla
rıyla ilişkiye girerek bu . hükümete karşı bir güvensizlik
oyu elde etmeyi dener. Mebuslar meclis koridorunda bu 
konuda vaatte bulunurlar ama, salanda oylamaya geçilin
ce hükümetten yana oy kullanrrlar. (24) Meclis-i mebu
sanı •oluşturan eşraf ve burjuva tokımı işi en az direniş 
yarotocek bir çizgide tutmak kararına varmışiordır. Böy
lece meclis-i mebusan içinden hiç bir muhalefet hareke
tinin umulomıyacağı ·ortaya çıkar. 

Bunun üzerine faaliyeti daha yukarı kedernede sür
dürmek, padişahı etkilemek yolu denenir. Savaş sırasın
da ((Hamidiye zırhlısı kahramanıı> olarak ün yapmış, bir 
önceki hükümette bahriye nazırlığında bulunmuş ve mü
tarekeyi imzalamış bir devlet adamı olarak Rauf Beyin 
başkentte sözü Mustafa Kemal Paşa'dan daha fazla geç
mekteydi. Rauf Bey padişohın huzuruna çıkorak ona. mü
tarekeden sonra Almanya'nın ve Avusturya-Macaristan 

(23) KINROSS. P. Balrour tLonl) <:",.Atatürk, The rclıirtlı of a natloot 

(Atatürk. Bir Ulusun Yı-niden Doğu5ıı), London, 1!)1}1. 

(2·1) SELEK, S. <!Anadolu İhtilfılb 
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imparatorluğunun içine düştüğü durumu hatırlatır. Rauf 
Bey'den sonra Mustafa Kemal Paşa da padişahın huzu
runa çıkarak, karşılıklı bir yardımlaşma için her türlü hiz
mete hazır olduğunu bildirir. Ama padişah Vahdettin mil
liyetçi bir hareketin, saltanatır:ı varlığını da tehlikeye so
kacağını sezinlemiştir. Üstelik galip devletlere ait savaş 
filosunun Boğaz'a, tam karşısına demir atmış bulunduğu 
sarayın manzorası hiç de iç açıcı değildir. Yaveri Musta
fa Kemal Paşa'nın ileri sürdüğü deliller onu ikna etmek
ten uzak kalır. Tam tersine galip devletlerin çizdiği prog
ramı izleyerek 21 ?ralık günü meclis-i mebusanı dağıtır. 

Böylece muhalefet parlamento dışına çıkmaya zor
lcmır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları kendilerine 
destel< arcımaya devam ederken. «ittihatçn> basın yoluyla 
de görüşlerini kamuoyuna duyurmaya çalışırlar. ittihat
çı «Minberıı gazetesinin daha 17 kasım günü kendisiyle 
yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal Paşa şunları söy
lemektedir; «Memlel<etimi ve mil letimi pek iyi tanıdığım 
ve mulıtaç olduğu terakkiye erişmek için huz�ır ve sükOn 
ile, fakat herhalde hürriyet ve istik!ôli masun olarak. çok 
çalışmak lüzumuna kani olduğum cihetle bu kanaatimi 
temin edecek, yani bize huzur ve sükGn içinde çalışma 
zamanı bahşedecek münosebetlere iktiran edecek dost
luklara cidden taraftarını.ıı (25) Mustafa Kemal bunun 
llemen ordından do, o dönemde işgal kuvvetlerine ait su
boylaı·ın buluşma yeri olan Pera Palas'ın çay .salonunda 
Daily Mail'in muhabiri M. Word Price'ı kahve içmek üze
re masasına davet ediyordu. Gazeteci, işgal orduları 
genel ıwrargö.lıındaki Entelijans Servis (*) temsilcisine
dcnışH!<taıı s-onra bu davete '<icabet etti1>. Bu görüşmede 
Mustafa Kemal Paşa ingilizlere bir Fransız işgali tehlike-

(25) SELEK, S. <:Anadolu İhtilhli>· 
(*) Entelijans Servis : İngillcre Gizli istihbarat Servisi (S.N.). 
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� , ini  haber vererek Osmanlı diplomosisin·ın eski oyununu 
tckren etti. cEğeD dedi. dngilizler Anadolu konusunda
�·orunıluluQu yüklenmelç istiyorlarsa, kendi emirlerinde 
çalışacok tecrübeli Türk idorecilerle işbirliğine girmek 
i l ıtiyGcında olacak lardır.l> Vlfard Price bunu bir rapor ho
linde �ıcnel karargôha bildirdiğinde hayli sertce ve bek
lenmedik bir cevap alır: {:Kısa zamanrlo, işsiz güçsüz ıw
lıp da kendine meşgale arayan birçok Türk generali ola
caktır.:> (26) 

Bundan sonra başvurulma s:rası, kendi çıko;lannın 
tehlikeele olduğunu sezinleyip mill iyetçilerle il işki kurma
ya votl(ln görünen itolyanlara gelecektir. Mustafa Ke
rnel bu onıaçlo lto lıtan yül(sek komiseri Kont Sfcrza'yla 
görü9ecelçtir. Ama az sonrc italyanlann, m illivetçilerle 
ilişki kurma kozunu, olsa olsa ihtiyat olarak ellerinde bu
lundurmak istedikleri aç1k seçik anlaşllacoktlr. Emper
yalizmin, ülkenin sömürülmesinde aracı olmak Türk-rv1 üs
lüman unsuru kullanmaktan vazgeçtiği, bu unsuru gözden 
çılwrmaya karar verdiği andan itibaren •onunla (emper
yalizmle) anlaşmak imkônı kaybolmuştu. 

Kurulu düzenin çerçevesi içinde sonuncu bir eylem 
imkônı, istanbul'da iktidara el koyma yolunda bir hükü
met darbesi düzenlemek olabilirdi. Bu çözüm ?Olu da 
gözönünde tutuldu ve lıatta bu amacıa gizli bir örgüt de 
kuruldu. (27) Ama mevcut güçler arasındaki ilişl�iler ve 
başkentteki Türk idare cihazının içinde bulunduğu mutlak 
zaaf göz önüne alınınca, böyle bir eylemi işgal kuvvet
lerinin burnu dibinde gerçekleştirmek icin girilecek zah
met, yararından fazlaydı. 

Sonunda mill iyetcilerin içinde bulunduğu ç1kmaza bir 
çözüm yolu getirecek olan, istanbul hükümetinin, mütte-

(26) KINROSS, P. qAt:ıtiiı-k ... ;;. 

(27) SELEK. S. diııadolu İlılil:llb ve KlliHOSS q\tatürk . .. lo 
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fiklerce de arzu edilen bu zayıflığı olacaktır. Müttefikle
rin, kendilerine Anadoluya müdahale etme hakkını tonı
yan maddeleri uygulayabilmeleri için. ülkede doğacak bir 
anarşi durumuna ihtiyaçları vardı ve istanbul hükümeti
r.in taşrada bütün oteritesini kaybetm_esi için ellerindeki 
her türlü imkônı seferber etmişlerdi. Bunun sonucu, ken
di kaderine terkedilmiş olan Anadolu'nun, egemen sosyo
ekonomik gruplar çercevesinde kendi kendine örgütlen
rnek zorunluluğunu duyması oldu. 

Büyük devletlerin takındığı tutum, muhtemel bütün 
özerkçi güçlere imkôn tanıyordu. Böylece ((bilimsel-tari
hi:-) delillerin sıralanmasıyla. Küçük-Asya'nın ta Hititler 
zamanından beri geçirdiği bütün siyasal değişiklikler ye
niden gündeme getiriliyor, Paris Konferansı'nda urusal 
hak iddialarına dayanak bulmak amacıyla, eski yaralar 
deşiliyordu. iyonya, Kilikya, Küçük Ermenistan. Büyük Er
menistan gibi Trabzon-Rum imparatorluğu, hatta daha da 
geriye giderek Mitridate'nin Pontus krallığı tarihin ka
ronlık!arından çıkarılıp hortlatılmak isteniyn.rdu. Yuna
niEtan ve müttefikler, Karadeniz kıyı şeridinde bulunan ve 
Çarlık rejiminin düşüşüyle birlikte Rusyayle bir alışverişi 
kalmayan Rus-Rum kolanisini yeniden Anadolu'ya yerleş
tirmeyi umuyorlardı. Bu ise Doğu Karadeniz bölg.esindeki 
�·erli Ortodoks azınlığın sayıca çoğalmasına ve Sovyet
Rusya'vla ortadoğu arasında coğrafi olarak, Ermenistan'
la Gürcistan'ı takip eden yeni bir tampon devletin dağ-.
masına imkôn verecekti. Bu durumun o andaki sonucunu, 
bütün kıyı şeridi boyunca teşkil edilen Rum çetelerini n, b u  
tasarıların gerçekleştirilmesine «elverişli» bir hava yarat
mayı denemeleri oldu. 

Bu <<siyasab çetelerin yanı sıra, savaş sırasında or
dudan tirarın doğurduğu çetecilik de, ele birkaç parça 
birşeyin geçirilebileceği her yerde, Hristiyan-Müslüman 

11.96 



f(�rkı gözetmeksizin devam ediyordu. Çizdiğimiz bu tab
Ioyu tamamlamak için, nice zamandır geldi gelecek diye 
beklenen Ermenilerin dönüşünü de eklemek gerekir. Bun
lar tasanlarını gerçekleştirmenin i lk  adımı olarak 1 3  
nisan 1919 günü Kars'ı ele geçirirler. 

Bu durum karşısında eşraf, kendisinden beklenmesi 
ncreken tepkiyi gösterdi. Merkezi idare düzeni korumak
tan aciz kalıp da, tıcaret ve tanm hayatının yürüyebilmesi 
için sükOnun sağlanması gerekince, eşraf bu işi yapmayı 
doğrudan doğruya kendisi üstlendi. Böylece istanbul
da kurulup sırf aydın işi faaliyetlerle sınırlı kalan müdo
foa-i hukuk cemiyetlerinin hızla kendi sınırlarını aşarck 
c:eğişikliğe uğradığını; bunların yerini kimi zaman istan
bul'daki kuruluşların bir dr::vamı olarak oluşsa bile, az 
sonra Dnlardan bağını koparan mahalli nitelikteki ör
gütlerin aldığını görürüz. Kendilerine siyasal faaliyetleri 
cmcr.edan:ı bu cemiyetlere mahalll çıkarların korunmasıy
In yükümlü kuruluşfar gözüyle bakılıyordu ve bunlar en
çal\ da, kurucuları o bölgenin eşrafından ve ileri gelen
lerinden bulur:duğu ölçüde, eşrafın cıkarlarını koruyan ör
gütlerdi. Bu cemiyetferin kuruluşunda, en ozıncjcın baş
langıc:ta, antiemperyalist özlemler aramak yararsız olur. 
Hele içlerinden bozılarının itilaf devletleri yanlısı liberal 
bı!' parti olan itilaf ve Hürriyet Partisi'nden türediklerini
ctüşünürselc. Ama bunlar azınlıkların mil liyetçi iddiaları
na, gene aynı türden iddialarla karşı çıkmak zorunluluğu
nu duydukları ölçüde, ister istemez ulusol bir bilinelenme 
olur. Bu cemiyetler aynı zamanda, mahalli egemen sınıf
lc•rın merkezi bürokrasinin istibdadından kurtulma düşü
nü ilk defa olarak gerçekleştirdikleri için de son derece 
önemli bir unsuru ifade ederler. Böylece taşra eşrafı ta
rihte i lk olarak, kendine ait maddi kaynakları serbestçe 
!<endisi kullanabiliyordu ve bu üstünlükten yararlanmak 
niyetindeydi. Başkentten gelen milliyetçi subaylora karşı 
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duyulan belirgin ve sürekli güvensizlik işte burdan geliyor· 
du. Bu iki unsur arasındaki uzun işbirliği dönemi boyunca 
ortaya çıkan bütün catışmaların kaynaQmda bu güvensiz
lik yotocaktır. 

Anadolu'nun doğusunda kurulan müdefao-i hukuk 
cemivetlerinin en öm:mllleri, hem Anadolu ticaretinin bü
yük şeh irleri hem de o bölgedeki Ermeni ve Rumların
giriştikleri fcaı:;,etıerin asil hedefi o!an Trabzon ve Erzu
rum'da oluşmuştu. 1 0  şubat 1919 günü Trabzon ve çev
resindeki büyük a i lelerin çoğunluğuna mensup temsilciler
((Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyethıni kur
mak üzere biraraya gelirler. Bu cemiyet o bölgedeki ule
modon, büyük tüccar!ardon, büyük arazi sahiplerinden ve 
cydınlardcn meydana gelen bir kuruluştu. Aydınlar dedi
Qimiz kişilerin  birçoğu da genellikle, eşraf takımının !s
tanbul'a okumaya gönderdiği oğullandır. (23} 26 şubat
günü Ermeniler bir eBUyük Ermenisi:an:) devletinin ku-

� 
rulması yolundaki tcloplerini Paris Konferansı'na sunar-
lar. Bunun üzerine istanbul'da kurulmuş bulunan <:Vila
yet-ı Ş-:;rkiye Müdefao-i F-lukul<-u Milliye Cemiyeti)) Erzu
rum'da bir- şube açma!< üzere, bu vilaye�e hemen bir dele
oe göndermeye karar verir. (cVilayot-ı Şorkiye Müdafao-i 
Hukuk-u Milliye Gerniyeti Erzurum Şubesh adıyla açılan 
bu şube, daha çok Erzurum Müdefaa-i Hukuk Cemiyeti 
diyo bilinir. Ama Birinci Dürıya Savaşı boyunca şehrin uğ
radıQı yıkımlar, zaten çoğunluğu Ermenilerden meydana 
gelen mahalli burjuvaziyi nerdeyse tamamen yoketmişti 
ve böyle bir harekete katılacak gönüllülerin soyısı pek 
de fazla değildi. Daha çok küçük burjuvaziye mensup 
bulunan faal bir grup büyük arazi sahiplerini bu hareketin 
peşine katmaya çalışacak, onlara güven vermek için de 
mahalli devlet yetkililerinden destek isteyecektir. O dö-

(2G) GOLOGLU, :i\1. ·:Eu.urunı ]�ongresi:., Aııkm-a, lfliiil. 
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nemdeki meslektaşlannm çoğu gibi kendi iradesiyle hare
ket eden zamanın Erzurum valisi. teşebbüsten yana çıka
cak ve cemiyet böylece o mahaldeki devlet yetkililerinden 
dcstcl' görecektir. (29) Bütün bu kendine has özellikleri
Erzurum'daki cemiyeti, mil liyetçi subaylar tarufından ele 
goçirilmeye yatkın hale getirecekt ir. 

Böylece, istanbul'daki durum her türlü mil liyetçi ey
lemi i nı kônsız kıldrkça, Anadolu, birbiriyle uyumsuz ve 
hctta çel işk ili de olsa, böylesine bir örgütlenme içinde
c.leğerlendirebilen unsurlar sunuyordu. üstelik Anadolu'
nun belli başlı şehirlerinde konaklayan terhis edilmemiş 
ordu birlikleri vardı ve bunların komutanları galip dev
letlerin denetim alanları dışında kalabilmek için ellerinden
gelen her yolu deniyorlardı O zaman istanbul'daki milli
yetçi subaylar, resmi bir görevle tekrar Anadoluya döne
bilmek ve oyııı zamonda gerekince kullanabilecekleri 
önemli askeri bir gücü hizmetlerinde bulundurabilmek 
amacıyla, Erkônı Harbiye içinden de sağladıkları destek 
scıyesinde, bu biriiiderin en önemlilerin!n komutasını ele 
geçinneye karar verdiler. Böylece J\li Fuat (Cebesoy) Pa
şa Ankara'ya, Kôzım Karabokir Paşa Erzurum'a ve Refet 
(Bele) Bey Sivos'c atandı. Sadece. bir deniz suba�'l olon 
Rauf (Orbay) bey istifa etmiş ve yol parasını kendi ce
binden ödeyerek Anadoluya gitmek zorunda kalmıştı. Ara
daki köprüleri hemen yıkmak istemeyen Mus tafa Kemal 
Paşaya gelince, o cia mUmkCın olon bütün resmi teminat
larla kendisini Anadoluya götürebilecek bir f1rsotın doğ
masını bekliyordu. Biraz tesadüfierin yardımi, biraz da 
bu alanda gösterilen ufak tefek çabalarla, sonunda bu fır
sat 1919 yılı mayıs ayında doğdu. Böylece ulusal kurtuluş 
hareketinin kurucuları olan bu beş kişin in bir araya ge
lerek işe koyulma ları mümkün oldu. 

I�!Jl llCRSUNOGLl�. C. ,-\!illi l\Iücndclcdc Erzlırtıım, :\ı:kura, 1!>16. 
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Artık alışkanlık haline getirilen oyunun kurallarına 
göre, Rum çeteleri Karadeniz kıyı şeridinde, Samsun böl
gesinde, işin içinden çıkılmaz bir durum yarattıktan son
ro istanbul'daki ingiliz yüksek komiserliğine şiköyete 
başladılar. inglliz yüksek komiserliği de, eğer etkili tedbir
ler alınmazsa, duruma müdahale edeceğini hükümete bil
dirdi. O zaman da olay yerine bir genel müfettiş gönderme 
zorunluluğu ortaya çıktı. Mustafa Kemal Paşa Erkönı Har
biye-i Umumiye'deki dostlukları ve gizli ilişkileri sayesinda, 
sadece bu görevin kendisine verilmesini sağlamakla kalma
yıp bu yolla üstlendiği vetkilerin kapsam ve şartlarını ken
di istediği biçimde kabul ettirmeyi de başardı. (30) işte 
böylece Mustafa Kemal bir gemiyle istanbul'dan hareket
le 19 mayıs 1919 günü Samsun'a çıkacaktır. Türkiye Cum
huriyetinin resmi tarihi bu günü milli mücadelenin başlan-
gıç tarihi olarak kabul eder. 

C - Paylaşmanın Yürürlüğe Konması

Mustafa Kemal Paşanın Samsun'o ayak besışından
dört gün önce. bir boşkaları da, çok daha gürültülü bir 
biçimde gene deniz yoluyla gelerek Anadolu'nun bir baş
ka limon şehrine ayak bosar!ar. Bunlar izmir'e çıkan Yu
nanlı!ordı. Bu olay, ingiltere ile Yunanistan orasında 
uzun zamandan beri vanlan anlaşmanın yürürlüğe kon
masındaki ilk adımdır ve bu işe bahane olarak da. bulu
na buluno Fiume meselesi bulunmuştur. {(Olur mu böyle 
şey» dememek gerek. Öyle ya, yüksek diplomasinin işine
akıl ermez!. . .  

Venizelos. 1919 yılının 3 ve 4 şubat günleri Paris Kon
feransı önünde, Küçük Asya üzeiinde hak iddiasında bu
lunmaktaydı. Adete göre bu talepler bu iş için kurulan 

(30) KINHOSS, P. «Atatürk...» 
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özel komlsyona havaıe edilmişti. Komisyonda bu talepler 
ingiltere ve Fransa'nın desteğini kazanrrken, Amerika 
Birleşik Devletleri temsilcisi ihtiyatlı bir tavır takrnıyor, 
italya ise Yunan tezlerine kesenkes karşı çıkıyordu. (31) 
Demek ki, 19 nisan günü italya Başbakanı Orlando, Dcl
maçyo kıyılarında bir liman olan Fiume'yi istediğinde, Yu
ncnistan'ın talepleri henüz bir çözüme bağlanmış değildi. 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson gibi, konferan
sa dahil diğer ülke temsilcileri de Orlondo'nun bu teklifini 
reddettiler. Yalnız Lloyd George buna karşılık italyo'ya 
Anadolu'da toprak verilmesini teklif etti. Görüşmeler bir 
sonuca ulaşamadan kesintiye uğrayınca, italyanlar kon
feranstan çekilerek, 2 mayıs günü Fiume'ye bir savaş 
gemisi ve izmir açıklarına da bir filo gönderdiler. 4 mayıs 
gUnü ise güney Anadolu'ya zırhlı askeri birlikler çıkardı
lGI'. Bu işten bıkkınlık getiren Wilson, müttefiklere ait bir 
filonun da izmir Jimanına gönderilmesini teklif etti. O 
zaman Lloyd George, halyanların Anadolu'ya asker çıkar
malarını engellemek için en kolay ve en az masraflı yolun, 
Türki\'C'ye bir Yunan müdchelesi olacağı telkininde bu
lundu. 6 mayıs günü bu yolda karar alındı ve italyanlar
Konferans'tan çekilmekten vazgeçip de 7 mayıstO otu
rumiara katıldıkları zamcn, attıkları adımı geri olmak icin 
için artık çok geç kaldıklarını öğrendiler. (32) 14 mayıs 
günü, Paris Konferansı tarafından Yuncın istekleriyle il
gili olarak Kurulan özel komisyonun ingil iz üyesi Harold 
Nicolson karısına yazdığı mektupta, bir gün önce. nihai 
tartışmaya katılmak üzere Lloyd George tarafından çağ
rılışını şöylece anlatıyordu: <dçeri girdim. Wilson ile Cle-

(31) TEMPERLEY, II. W. V. �:\ History of tııc Pcacc Confcrencc of

Pnris:i (Pııris Barı5 Koııfcrıınsının Tarihi), Cilt \'I,· London, l!r2·1. 
(3Z) EVANS, L. «United Stal.cs Policy und the Partition of Turkey 

lf!H - 2·±:> (ABD'nin Siya�cti \'C Türkiye'nin Bölüsülmc�i», Balti
more. 1965. 
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menceau lwltuklarrnı benim getirdiğim haritanın önüne 
çekmişlerdi. Yarım saatten beri bazı itirazlarda bulunmak 
üzere konuşma sırasın ın bana gelmesini bekliyordum.
Lloyd George gibi başkan Wilson da çok nazikti. Clemen
ceau'ycı gelince <(Boş ver delikanlı, sıkma can ın ıb der
gibi bir havadaydı. Bu bilgisiz ve sorumsuz insanların Kü
çük-Asya'yı , bir pasta gibi dilim dilim parçalama hakkı
na sahip olmaian çok korkunç! Hem de Küçük Asya ile 
doğrudan ligili kişilerin bulunmayıp yalnızca benim bulun
duğum bir yerdeıı (33) 

Böylece Yunanlılar 1 5  mayıs günü izmir'e asker çı
karıyorlar ve ayın 19'unda da Lloyd George Paris Konfe
rasındaki meslektaşlanna; konuyu Orland::ı'yla tartışmış
olduklannı; Orlondo' nun Fiume'ye karşılık olarak Küçük
Asya işine (\boş vermeyiıı kabul ettiğini ve bütgn bun
lardon sonra kendilerinin de Fiume'yi ltalyo'ya bıral:abile
cekle:·iıli açıl\lıyordu. (34)

Mütorel<ede çizilen sınırların çiğnenmesinin ilki Yunan
çıkartmasıyla olmadı. Fransızlar 1918 yılı sonlanndan
itibaren Mersin ve Adana'yı işgal etmişler, 191.9 yılı baş
lerında i ngil iz ler Antep ile Maraş'a girmişler ve aynı yıl ın 
rrıart ayırıda ise italyanlor, Yunanlıların izmir'e çıkışından
hemen önce, Antalya'yı ve Akdeniz kıyı şeddindeki diğer 
linıanlc.:rı ele geçirmişlerdi. Bu işgaller başlangıçta o böl
gelerdeki halkın hic bir te?kisiyle korşJiaşmamıştı. Hat
ta, işgal ettikleri bölgenin eşrafı Frensıziara kucak açmış, 

(33) WALDER. D. d"lıe Clıamk Affair::o (Çanakkale Olayı), London, 

l!JG9. Llyod George da aynı �cki!tle, dağlan kalı\·crengi. m•aları 
ye.jille gösteren topoğrafik bir haritada, yl.'�it lekell"rin Rumları. 

l;:ıhvercngi lekelerin ise Türideri gösterdi!�iııi ileri !>i.ircrck, do

byısıylc Rumların Türklerden daha kalabalık olduğunu açıkla

maya çalı5ıyordu. 

(:hl E\'A�S. L. <:United States Policy . . .  :> 
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onları· törenlerle karşılamıştı. (35) Aynı şekilde, bir Yunan 
i:3uclini önlemek için, italyanlar, bizzat yerli eşraf tara
fındon bazı bölgeleri işgal etmeye çağrılmışlardı. {36) Ama 
Yunanlıların izmlr'e çıkması sürekli bir fetih durumunun 
110 bir etnik unsurun diğer bir etnik unsura karşı sonuna ka
dar vereceği savaşın başlangıcıydı. Yunan ordusundan 
çok mahalli Rum ahalinin yol açtığı şiddet olayları izmir'
de patlak verip, dalıa sonra Yunan birliklerinin ilerleme
siyle, bütün bölgeye yayılınca, Yunan çıkartmasının mahi
yeti daha ilk gününden itibaren yukarda söylediğimiz gi
bi belirdi. 

Ama bu duruma karşı bir bilinelenme de yavaş ve de
rece derece oldu. Türk eşrafındaı:ı kişiler, canlarının, mal 
ve mülklerinin korunması için çok kere yerli komşuları 
olan Hıristiyan eşrafla pazarlığa giriştiler; hatta ilerleyen 
Yunan ordusunu karşılama törenleri düzenlediler. Tehli
kenin ucu kendilerine daha fazla dakunduğu icin daha 
katı bir tutum tokınan büyük arazi sahipleri ise. bölgele
rinde müzmin bir baş belası haline gelmiş olan silahlı çe
teleri örgütreverek direniş nüveleri kurdular. Ama bu çe
teler, son totılilde, askerlerden çok, Hıristiyanmış Müslü
manmış demeden sivii lere saldırmak eğilimindeydiler. Kı
sucosı Yunan çıkartınası ülkenin bölüşülmesi tehlikesini 
somutlaştırarak, ülkedeki herkesi kendi sorumluluklarını 
duymaya, bir seçim yapmaya iterken, aynı zamanda milli 
güçler de, bu seeimi etkileyecek biçimde yarışa katılmok
taydılor. 

D - Eşraf ve Ordu ittifakı
Mustafa l<eınal Paşa Samsun'a geldiğinde, Osmanlı

ordusunun Anadolu'daki en itibarlı kişisiydi ve yetki ala
nı ülkenin hemen hemen bütün merkez ve doQu kesimini 

(:J5) ENim, K: ,.(\ıkurol'a'ııın İ5gali ne Kmtulu1 Sm'11'il'\ lsl.anbul. 
196,1. 

(:JGl AR!KOGLü. D. dlatınılarıın.>, İstanbul. lfl-�1. 
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kapsıyordu. Böylece o, başlayan kurtuluş hareketinde ken
dini, istanbul dışındaki askeri çevrelerde, kolayca önder 
olarak kabul ettirebildi. i lk olarak böyle bir hareketten 
yana olan ordunun büyük çoğunluğu, mevkii kadar mezi
yetleriyle de, onun şahsında kendine tam istediği şefi bu
luyordu. Ama iş orduyle bitmiyordu; eşrafın desteğini ka
zanmck, onunla ittifaka girmek gerekiyordu. Bu böyle 
bir mücadelenin başlutılabi!mesi icin yüzde yüz gerekliy
di. O günün şartları içinde bir askeri hükümet darbesi hiç
tir şeyi cözümlemezdi. Çünkü böyle bir hükümet darbesi. 
idari rnekanizmoda kilit mevkileri ele geçirip de, bunları 
kendi lıe<:abına çalışır hale sokmadıkça bir anlam taşıma
yacoktı. Oysa Osmanlı devletinin idari mekanizması bü
yük ölçüde parçalanıp dağıtılmıştı ve elde kalan kırıntı-

� 
lar da işgal kuvvetlerinin denetimi altındaydı. Bizzat or-
dunun kendisi de sivil idari mekanizmanın yerir:ıi alacak, 
vo kurtuluş mücadelesini yürütebiirnek icin gerekli kaynak
ları sağlayacak güç ve imkOnlara sahip değildi. Eşrafa ge
lince, bu kategori mensupl::ırı do, devlet otoritesinin tamo
men yok olup silinmesinden duydukları endişeyle, kendi 
ctralcrındo mahcl!i çc:pta örgütlenerek, kendi boşlarının 
coresine bakma yollarını deniyorıardı. Ordu, bilinen hiç 
bir asla esasa göre kurulmamış olan bu çeşitli örgütleş
m€1er üzerinde, kendi varlığını zorla kabul ettirmeyi dÜ· 
şünemezdi. Öte yandan bu örgütleşmeler de, -orduya duy
duklan güvensizliğe rağmen, kendilerini himaye edecek 
bir güce muhtaçtırlar. Böylece orduyle Anadolu eşrafı, bu 
zorlu dönemde, ülkenin ayakta kalan tek güçleri olarak 
sonunda birbirlerine yaklaştılar ve birbirleriyle anlcşma 
yoluna gittiler. ittifaka girerken her iki grubun do güçleri 
eşit olunca, aralarındaki kaynaşma demokratik kurcilları 
izledi ve demokratik görünümler kazandı. 

Bu yolda uygulamaya geçen milliyetcilerin ilk amaç
lan, Türk milletini temsil ettiği kabul edilen bir kurucu 
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meclisi toplamak ve gfrişilen mücadeleyi bu meclise onay
latrr.aktı. Bu işlemin, eşrafın tutuculuğuyla çatışmaması 
icin, derece derece ve birçok aşamada gerçekleştirilmesi 
qerekiyordu. istanbul hükümetinin zaafa düşmesi ya da 
ınüttofiklerin bı:::ceriksizliğiyle doğan her fırsatta, Osman
Ir imparatorluğuyle Türkiye Cumhuriyetinin kurumları
nı birbirinden ayıran uçurumun kapanmasında bir adımın, 
lıiç kimseyi ürkütmeden atılmasını sağladı. Hem de bu, 
tam bir meşruluk ve mevcut kanunlara uygtlnluk içinde ya
l)ıldı. 

Böylece 9. Ordu kıt'aat müfettişliği (•) göreviyle 
Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya gelir 
!Jelmez ulusal bir kongre toplanması amacıyla ülkenin
llütünüyle ilişkiye geçiyordu. Bu arada Kôzım Karabekir
Paşa da Erzurum'a yerleşiyor ve bu şehirdeki henüz ye
terince güçlenememiş olan müdefaa-i hukuk cemiyetini
kendi himayesine alıyordu. Erzurum'daki cemiyetin üye
leri, Mustafa Kemal Paşadan Karadeniz kıyılarına, izmir'
dekine benzer bir Yunan cıkatmasının an meselesi
o:duğunu bildiren bir telgraf alındıktan sonra, Kôzım Ka
rabekir Paşanın da direktiflerine uyarak, Trabzon Muha
faza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti üyeleriyle diğer doğu ilie
dnde aynı amaçla kurulmuş cemiyetterin üyelerini Erzu
rum'da yapilacak olan Kongreye çağırdılar. (37)

!<ongrenin ilanından bir hafta sonra istanbul hükü
meti Mustafa Kemal Paşayı geri çağırıyordu. Paşanın za
man kazanmak üzere giriştiği bütün teşebbüslere rağmen, 
ıırtık iki taraf arasında köprüler atılmıştı. 20 haziran gü-

(•) Aslında Mustufa Kemal Paşa'nın görev alanı Anadolu'daki ter
his edilmemi.� birliklerin hemen hepsini içine alıyordu. Çünkü 
o sıralrırda zrıten !l. Ordu ilga edilmi.) durumdaydı ve bir süre 
sonra 3. Ordu obrak yeniden kurulacaktı. Bu orduya da Trab" 
zon. Erzurum, Sivas, Van, Erzincan ve Canik vilolycUcrindcki 
birlikler dahildL (Ç.N.) 

(37) GOLOGLU, M. �rzurum Konı;resi». 
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nü Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Re
fet Bey Amasya'da toplanarak, yurdun tehlikede olduğu
nu ve bağımsızlık için mücadelenin başladığını ilan edi
yorlardı. 

Erzurum ve Sivas'ta yapılan iki kongrenin tarilıi, 
mi!liyetçilerin eşrafa kendi varlıklarını kabul ettirmele
rinin ve giriştikleri eylemi onlara onaylottırmalarının ta
rihidir. Öyle ki bu kabul ettiriş, istanbul'daki rejime karşı 
::ıile bütün meşruluk görüntüsünü koruyup dem:-Jkrasinin 
kurGI!anna uyarak, birbirini izleyen aşamalar halinde ol
du. 

Mustafa :<emal Pcşa, Erzurum'a geldiğinde, ordu 
müfettişliği görevinden fiilen uzaklaştırılmış olduğu� öğ
rendi ve aynı gün yalnız bu görevden değil ordudan cia 
istifa ettiğini bildirerek buna cevap verdi. Bu olay, eşrafın 
ona karşı güvensizliğini hafifletmeden sahip olduğu otorite
yi yokettiğinden nazik bir durum yaratıyordu. Şimdi eş
raf kesimini içten elde etmeyi denemek gerekiyordu ve 
bu Erzurum Müdataa-i Hukuk Gerniyeti üzerinde yürütülen 
denetim sayesinde mümkün oldu. Mustafa Kemal istifasın
dan iki gün sonra, kendini bu cemiyetin IJaşkanlığına, 
Rauf Bcy'i ise ikinci başkanlığına seçtiriyordu. Kôzım Ka
rabekir Paşaya gelince, Kongreye katılacak cemiyet üye
lerinden ikisinin istifasını sağlayarak onların yerine Mus
tafa Kemal Paşayle Rauf Bey'i getirmişti. Böylece milliyet
ci kesimin bu üç önderi, tam üyelik hakkıyla, Şarki Ana
dolu Müdatao-i Hukuk cemiyeti {*) kongresine katılırlar. 

(•) İstanbul'ıb kurulan Vil[ıynt-ı Şarkiye r.Iüdafaa-i Hukuk-u }.Iil!i
ye Cemiyetinin bir şubesi ohırak, Viiiiyat-ı Şarkiye Müdnfaa-i 
Hukuk-u l\Iilliyc Cemiyeli Erzurum Şubesi adıyla, Erzurum 
kongresinden 3 ay önce kurulan ama genellikle Erzurum Müdu
faa-i Hukuk Cemiyeti adıyla anılun örgüt, bu kongreyle feslıolu
nup yerini, artık İstanbul'daki cemiyelle hiçbir ilgisi olmuyun 
Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine bırakır. Eski kuru
luşun üyeleri de toptan bu yeni örgüte katılır. (Ç.N.) 
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(38) Tarihte bu kongre t:rzurum Kongresi adıyla anılır.
K'ongre çalışmalarına doğu vilayetlerinden gelen el

liciört delegeyle 23 temmuz 1919 günü başladı. Kongreye 
katılan delegeterin 17'si eşraf (büyük arazi sahibi ve bü
yük tüccar), 6'sı ulema (şeyh, hoca). 14'ü devlet memuru 
(öüretmen, subay ve doktor), 3'ü eski mebus ve 2'si de 
mil liyetçi önderlerciL Böylece bu kongre, o zamanki Türk 
burjuvazisinin bütününü olduğu kadar, büyük toprak mül
kiyetine dayalı sosyal kategorileri de temsil eden üyeler
den biraraya gelmişti. Mill iyetçiler bu bütüne kendilerini 
kGbul ettirmeyi bildiler ve Trabzon büyük burjuvazisinin 
muhalefetine rağmen yoğun bir kulis faaliyetinden sonra 
Mustafa Kemal, kongre başkanlığına seçildi. (39) 

Kongrede varılan kararlar, bağlayıcılığı mahalli çapta 
kalmasına rağmen, milli mücadelenin ilk işaret bayrağını 
dikmiş oluyordu. Şark! Anadolu Müdefaa-i Hukuk Cemi
vetinin, kongrede kabul edilen ve bir bildiri niteliğinde 
olan tüz�ğü, birinci maddesivle Doğu Anodulu vi layet
lerini dıiç bir sebep ve bahaneyle yekdiğerinden ayrıl
mal< imi�Cını tasavvur edilemeyen bir küh; bu bölgede ya
şayan bütün Müslüman halkı ise <iyekdiğerine karşı 
hörmeti mütekobile ve hissi fedokôri ile meşhun ve vozi
yeti ırkıye ve içtimaiye ve şeraiti muhitiyelerine riayetkôr 
özkordeş'> saymaktaydı Böylece bu madde <iOsmanlı 
milletbınden geriye kalan bütün Müslüman unsurlara, 
Cirolarında bulunan ırk ayrılıklarının üstüne çıkarak, dini 
bir birlik, bir bütün gözüyle bakıyordu. Tüzüğün ikinci mad
desi ise yurt tcoprakları üzerinde öteden beri birlikte yaşa
nan <:bilcümle anasın (unsurlar) Hıristiyaninin kovanini 
devleti Aliyeyi Osmaniye ile müeyyed hukuk-u müktese
belerine (Osmanlı Devleti kanunlorıyla kayıtlı müktesep 

(3BJ GOLO(TLU, l'lf . .::Erzurum Kongrcsh. 
(39) GOLOGLU, M. <:Erzurum Kongresi:., 
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haklarına) tamamen rioyetkôn> olunmakla birlikte, <<Rum 
ve Ermeniterin bizzat veya bilvasıto hafi ve ceH (gizli ve 
açık), her ne şekil ve surette olursa olsun, tıckirniyet-i Os
maniye ve hukuk-u islamiyeyi ve mevcudiyeti milliyemizi 
muhil (bozucu) bir vaziyet almalarına katiyen müsaade 
edilmeyeceğiı>ni belir'tiyordu. Aynı şekilde galip devletler
den gelecek ;;her türlü işgal ve müdahale, Rumluk ve Er
meni lik teşkil-i gayesine matuf olarak telakki edileceğin
den, müttehiden (birlikte) müdafaa ve mukavemet esası
nın kabul edildiğb bu maddeye ekleniyordu. Böylece mü
cadele ister istemez, emperyalizme karı;:• olarak şekillen
meye başlıyordu. Ama Erzurum Kongresinde Trabzon � 

büyük bur;uvazisi tarafındon temsil edilen liberal muhale
fet de, gelecekteki Türkiye Cumhuriyetinin i lk  Büyük Mil
let Meclisi sayabileceğimiz bu kongreyle birlikte kendini 
açığa vurdu. Liberallerin son anda kongreye sunduğu kar-
şı önergede ise şu sözler yer alıyordu: <ıBizlerin bu Kong
reden intizar ettiğimiz. gaye Şarki Anadolu vilayetleri 
halkının siyasi, iktisadi menafide müşterek (çıkarlarında 
ortak) bulunduklarını vakınen idrCik ettiren tehlikei hazıra 
(bugünkü tehlike) karşısında bugün ve yarın ir;in iktiham 
(kotlanilması) lazım gelen müşkilatı dahiliye ve hariciyeyi 
(iç ve dış zorlukları) retetmek (ortadan kaldırmak) seta
let ve felôketin barı sıkieti (ağırlık yükü) altında ezilmiş 
halkımızın medeni mil!etler meyanındo hakkı hayat sahi-
bi olduğunu ispat eylemek esasına müstenid mukarreratı 
mülıimme ittihaz etmesi (önemli kararlar alınması) bir ta
raftan mazinin tesirat ve avamili (etkiler ve etmenler) 
ideriye ve iktisadiyesi altında mevmid ve zebunu felaket 
(ezik ve mutsuz) olmak yüzünden kuvvei mukovernesi (di
renç gücü) hıııpalanmış bulunan ekseriyet (çoğu) halka 
beşeri ve insani düşüncelerle yeni bir şehrah (yol) açma
sı, diğer taraftan adalet ve inkılopperver mi lletlerden mü
zahareti temin edecek '(gözetilmeyi sağlayacak) siyasi ve 
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lk1i�;udi e:sosotı muhtevi {esasları ihtiva eden) bir proğrom
ltıdns ederek milletler muvocehesinde Türk ve Müslüman
luı-ın do müştokı hürriyet ve medeniyet (özgürlüğü ve uy
gorlığı özlemiş) olduğunun ispat edi!mesidir.ıı (40) Bütün 
tıu tumturakil laf ebeliğinda dile getirilmek istenen iki şey
vmdı · önce, özel teşebbüse ayak bağı olacak merkeziyet
çi bir devlet artık istenmiyordu; sonra da ülkenin kapıları
nı yabancı sermayeye açmak için, elden ne gelirse, ya
pılması isteniyordu. Günümüz Türkiye'sinin bütün çelişki
lerinin özeti olon, siyasal emperyalizme hayır derken eka
nemik emperyalizme kapıyı açık bırakmak tutumu, kökleri
ni Türk devletinin oluşmosının to başlangıçlanndan alır. Bu 
ıw, Türk burjuvazisi ve eşrafının nesnel çıkarlarını en faz
lo temsil eden tutum gözüyle bakabiliriz. Mustafa Kemal 
Paşa bu önergeyle birlikte beliren görüşü Erzurum Kong
resi'nde geçiştirecek; ordu verdiği mücadeledan ve za
fcrden aldığı güçle ve de küçük burjuvazinin desteğiyle, 
cumhuriyetin kuruluşundon sonra günden güne güçlenen 
bu muhalefete, daha uzun zaman karşı durabilecektir. 
Oysa bu, baştan kaybeditmiş bir mücadeledir. Önceleri 
kurtuluş savaşı ordusu Ve ·onun müttefilderi tarafındon 
kendi saflarına kazanılmış gibi görünen eşraf, tahmin 
edilenden daha uzun bir süre içinde olsa bile, sonunda 
durumu tersine çevirecektir. Üstelik, orduyle olan ittifa
kın cumhuriyeti yaratan ilerici güçlere kendi ekonomik 
vo sosyal statüsünü onaylotmak demek olduğunu düşü
nürsek, eşrafın toprak ve diğer üretim araçları üzerindeki
rnülkiyetinin olduğu gibi süı·eceği açıktır. Böylece, egemen 
bir sınıfla girilen bu ittifak, sonunda gene o sınıfın işine 
yaroyocaktır. 

Ama Türk kurtuluş savaşı tarihinin bu i lk kongresi 
sonunda milliyetçiler dizginleri ele geçirmişlerdi. Bunlar 

(•!O) GOLOÜLU, M. <:Erzurum Kongresb. 
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kongreye, onun yerine ve adına faaliyet göstermeye yetki
li bir Heyet-i Temsiliye (Temsilciler Kurulu) sectirmeyi 
başardılar. Böylece, bu heyeti temsiliyenin başkanlığına 
getirilen Mustafa Kemal, bundan böyle Doğu Anadolu vi
Jayetleri halkı temsilcileri adına karar alabilecek ve bu 
kararları yürütmeye koyabilecekti. Şimdi geriye sadece, 
bu heyeti temsiliyenin yetki alanını ülkenin bütününü içine 
olacak biçimde genişletmek kalıyordu. Bu da bir ay son
ra yani 4 eylül 1919'da Sivas'da toplanon ikinci konWe
nin he-defi oldu. 

E - Ulusor Bir Gücün Doğması

Sivas Kongresi aslında ülkenin bütününü temsil et
mekten uzoktı. Kongrenin acılışında delege olarak sunu
lan 31 kişinin sadece 20 kadarı gercekten çeşitli vilayet
lerden gelmişlerdi. Geriye kalan delegeler ise Erzurum 
l<ongresl'nin temsilcileri ya da bu kongre tarafındon atan
mış görevlilerdi. (41) Ama Sivas K•ongresi'nin kendini 
<(Milli iradeııyi temsil ediyor göstermesi gerekiyordu ve 
bu görünüm korund u. 

Kongrenin üzerinde tartıştığı en önemli sorunlardan 
birisi Amerikan mandasıydı. Aralarında milliyetçi önder
ferden Rauf Bey ve Refet Beylerin de bulunduğu, istanbul
lu aydınların büyük bir kesimi. hiç olmazsa ülkenin için
den yeni çıktığı savaşın yorgunluğunu üzerinden atıp 
kendini toparlayabileceği, gelişmesini sağlayabileceği bir 

zomana kadar, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye üze
rinde sınırlı mandasını isterneyi teklif etmekteydi. Bunlara 
göre, durum öylesine umutsuzdu ki, Türkiye'yi ancak, ül
ke üzerinde ((menfaat gözetmeyenıı (!) bir ülkenin yardımı 
kurtcrabilirdi. iş böyle olunca, o dönemde Türkiye'de 

(41) GOLOGLU, M. <:Sivas Konı;rcsi:ı-, Ankara, l�!l. 
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l .ı ı ı ıınli çıkarlan bulunmayan Amerika Birleşik Devletlerine 
1 : ı ı  uygun mandacı devlet gözüyle · bakılıyordu. Sonunda 
1\rııcrika Birleşik Devletleri Kongresine (yasal mec!isine) 
hir resmi yazı göndererek ülkede durumu incelemek ve
tıır hüi(me varmak amacıyla, bir araştırma komisyonunun 
qi'ıııderilmesi yolunda tolepde bulunmaya karar verildi. Bir 
yıuıda Fransız�ingiliz çıkarlarının, öte yandansa yurttaş
l<ırının kesin tecrit siyaseti eğiliminin etkisi ve baskısı 
ı ı l i ında kalan Başkon Wirsari bu tolebe gereken ilgiyi gös
termedi ve bu mesele o noktada kaldı. 

Sivas Kongresi öngörüldüğü biçimde sona erdi: Er
/Urum Kongresinde meydana getirilen heyet-i temsiliye
nin yetkileri, Anadolu ve Rumeli Müdefaa-i Hukuk Gerni
yeti Heyet-i Temsiliyesi adıyla, yurt çapında genişletildi. 
Bu cemiyet. mahalli çapta kurulmuş bütün kurtuluşçu ör
[JÜtlerin birbirleriyle kaynaşmasından meydana gelmiştir. 
Böylece Mustafa Kemal Paşa ülkedeki bütün ulusal kur
tuluş hareketi nüvelerinin önderi haline geliyordu. Bu 
kongreden hemen sonra, istanbul'daki yönetim yetkilileri
ne karşı, hükümetin görevinden çekilmesi ve onun yerine, 
milli hareketten yana olan ve başkentteki meclisin yeni
den açılması için seçimlere gitmeyi taahhüt eden yeni 
bir hükümetin işbaşına getirilmesiyle sonuçlanan, genlo;;
Lıir kampanya açıldı. 

istanbul'daki siyasi çevrelerde geriye atılan bu adım 
Anadolu'da başlayon örgütlenmenin meşruluğu yolundaki 
delilleri gerekçesiz bırakmasıyla, mil!iyetçilerin durumunu 
gücleştiriyordu. Ama onlar, galip devletlerden kaçınılmaz 
olarak gelecek ve siyasal dengeyi kendi istedikleri yönde 
değiştirecek- olan tepkiyi sabırla bekleyip, bekle ve gör 
politikasını başarıyla sürdürmeyi bildiler. itilof devletleri 
Türkiye'yle yaptıkları barış antlaşmasını birçok sebep yü
zünden sürüncemeda bırakmışlardı. Rusya'da çarlık re-
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ı ımının düşüşü ve ülkeyi paylaşacaklar arasına Yunanis
tan'ın da karışması, binbir özenle hazırlanan gizli antlaş
malan altüst etmiş, değiştirmişti. Öte yandan. Amerika 
Birleşik Devletlerinin, Türkjye'nin kendi mandası altına 
girme ihtimali hakkında vereceği karar beklenmişti. Ni
hayet, Kızılordu'nun Rusya'da kazandığı zaferler, Türkiye 
sorununun bir kere daha, bu kere de bu ülkede doğan 
yeni rejimin Akdenize inmesine set çekecek bir L"!.cimde 
ele alınması gerekliliğini doğuruyordu. Ama bu işe nasıl 
bir çözüm getirileceğini de kimse bilmiyordu. 

1919 yılı sonlarına doğru, galip devletlerin Anadolu'
daki tutumları daha berraklaştı. Yunanlılar batıda, ingiliz iş
gal Kuvvetleri komutanı Milne'in çizdiği ve ((Milne hattı>ı di
ye bilinen hatta durdurulmuştu. 15 eylül günü ingilizler. 
Frensıziara Adana ve Maraş çevresini bırakırken, Musul 
petrolleri karşılığında onlara çetin ceviz armağan etmek
teydiler. Güney Anadoluda da, aynı şekilde, italyanların 
durumu belirliliğe kavuşuyordu. Müttefikler işte bu şart
ler içinde, 12 şubat 1 920 günü, Türkiye'yle barış antlaş
masına şan şeklini vermek amacıyla, Londra'da yeniden 
biraraya gelmeye karar verdiler. Bu arada yeni bir .un
sur da devreye eklenmişti:. 16 ocak 1920 günü ilk oturu
munu yapan, istanbul'daki yeni Osmanlı Meclis-i Mebu
sanı, resmi bir bildiriyle, mütareke hattının içinde kalan 
yurt topraklannın bölünmezliği ilkesini kendine mal edi
yordu. Ama Londra'daki konferans çeşitli sorunları tar
tışırken, Fransız işgal bölgesinde savaş patlak verdi. 
Fransız işgal kuvvetleri, düzenli askeri güclerine dahil et
tikleri Ermeni birliklerini kullanmak gibi kötü bir fikre sap
lanmışlardı ve Türklerin savaş damarını kabartmak icin, 
Ermenileri askere almaktan ve onları harekôta sokmaktan 
daha iyi bir uyarıcı olamazdı. Memleketlerine giren Fran
sızları dostlukla. karşılamak üzere heyetler düzenleyip 
gönderen ahaUnin, silaha sarılıp işgal kuvvetlerine karşı 
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başarıyla dövüşmesi için, Ermenilerin birkaç r:ry boyunca
giriştikleri misillerneler yetmişti. işte böylece halk, işgal 
kuvvetlerine karşı bağımsızirk savaşının i lk silahlı kavga
larını verdi. Gerek mahalli eşrafın kendisi tarafından, ge
rekse milliyetcilerin olay yerine kasıtlı •olarak gönderdiği 
subayların çabası sayesinde kurulan çeteler, kendi arala
rında güçbirliğine girerek Fransızları ve Ermenileri mem
leketlerinden sürüp attılar. 

Fransızların uğradığı ilk yenilgilere ait haberler, zen
gin bir <<Ermeni katliamnı edebiyatıyle da şişirilerek Lond
ra'ya varınca, konferansa katılan devletler tehlike çanlan
nın çaldığını anladılar ve istanbul'un askeri yoldan işgaliy
le Türkiye'ye gözdağı vermekte karar kıldılar. 16 mart 
1920 günü uygulanan bu işgal aslında sembolik bir hare
kôttı. Çünkü şehir mütarekeden beri fiilen işgal altındaydı. 
Ama işgal: asıl bu sembolik değeriyle milliyetcilerin elinde 
koz olacaktı. işgal kuvvetleri ayrıca Meclis-i Mebusanı da 
basıp, milliyetçi mebusların en önemlilerini tutukladılar. 
Rauf Bey de bunların arasındaydı. O zaman meclis kendi 
kendini dağıtmaya karcır verdi ve mi!l iyetçilerin, Mustafa _ 
Kemal'in yerleşmiş bulunduğu Ankara'ya kaçışları baş-
ladı. • · •  · ·•.-

istanbul'un işga!i ve son Osmanlı Meclis-i Mebusa
nının dağılması, Anadolu ve Rumeli Müdefaa-i . Hukuk 
Gerniyeti HeyeH Temsiliyesi'ne yeniden meşruluk kazan
dırdı ve böylece Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir mil
let meclisinin toplanacağını ilan edebildi. Bu meclisin 23 
nisan 1920 günü açılışı, yeni Türkiye Devleti'nin doğUşu
nu fiilen tamamladı. 

F - Hclkın Tepkileri 

Ülkenin her köşesinden gelen temsilcilerin hazır bu
lunduğu millet meclisi, karşılaştığı çok sayıdaki ufak tefek 
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engellere rağmen. eşrafla ordunun bir birlik haline geli� 
şini pekiştlrdi. Bir yasama ve yürütme organının ortaya 
çıkışı ayrıca, bundan böyle Ankara'ya yönelen bir idare 
mekanizmasının yeniden işlerlik kazanmasına imkôn ve
riyordu. Ülkenin denetimini barış durumu içinde ele ge
çirme işine. tamamlanmış gözüyle bakılabilirdi. Ama iş 
burda bitmiyordu. Çünkü gercek savaş asıl şimdi ba�ifıya
caktı ve bu savaşı kazanmak için ülkenin bütün insan 
kaynaklarını, ekonomik ve siyasal koynaklarını seferber 
etmek gerekliydi. 

işte Anadolu'da iktidarı ele geçiren yeni yönetici sı
nıfla sömürülen kitleler arasında ilişkiler sorunu, ilk de
fa olarak bu muhteva içinde ortaya konuyordu. 

1919 yılı mayıs ayında, Yunanlıların Anadolu'ya çı
kışları ve iler!eyişleriyle, savaş ülke içlerine kaydığı za
man, Türkiye'deki köylülük/e tarım proıetaryosı, başlan
gıçta milis güçlerinin kuruluşuna hayli ilgisiz kaldı ve 
bunlara katılmaya pek istekli görünmedi. Bu sosyal ka
tegorilerin, büyük arazi sahipleri ve eşraf konusunda ge
leneksel olduğu kadar doğal güvensizlikleri'le, 1914 yı
lındaki «seferberlfkııden beri bir de subay, daha genel bir 
ifadeyle, ordu korkusu katılmıştı. Böylece 1919 yılında 
milliyetçi subaylar, Yunan ilerleyişini durdurmaya yete
cek milis güçlerini oluşturmak amacıyla Batı Anadolu'yu 
toromaya başladıklarında, giriştikleri eylem başlangıçta 
pek başarılı olmadı. 

Bu işi tamamlamanın ilk şartı, besbelli ki eşrafın ona
yını almaktı. Bu kesimin tutumu ise, mahalli şartlara bağlı 
olarak bir türlü tam açıklığa kavuşamadı. Genel olarak 
denebilir ki, büyük arazı sahiplerı direnmeden yana gö� 
zükürken, şehirlerdeki ticaret buriuvazisi çok kere ken
di durumunu teminat altına almak amacıyla, mahalli Hı
ristiyan azınlıkla pazarlığa girmeyi tercih etti. Ama Türk-
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Müslüman burjuvazisinin özelllkle refah içinde olduğu 
bazı şehirlerde direniş nüveleri belirdi. 

Eşrofın harekete katılmasını sağladıktan sonra, sıra 
çetelerin kurulmasına geliyordu. Bu da kolay iş değildi. 
Bu konuda da büyük arazi sahipleri daha geniş imkôn
lara sahipti. Çünkü kendi köylerindeki insanları silah al
tına alarak, emirlerinde askeri birlikler kuracak güçleri 
vardı. Ama eşraf, hocaların {(mukaddes cihatıı çağrıları
na rağmen, çeteci toplama işini pek ilerletemiyordu. Öde
miş kasabasındaki eşraf ve subaylar, gönüllü olarak ge
lenlere 1600 tüfek dağıtmışlar ama iş çeteyi kurmaya ge
lince, haber saldıkları bu insanlardan ancak 120'sini kar
şılarında bulabilmişlerdi. Merkezi otoritenin ortadan yo
kolup silinmesi, mahalli oteritelerin de bilinmezden gelin
mesi sonucunu doğuruyordu. Bu durumda «inandırıcı bir 
gücün» varlığı gerekliydi. Bu güç de, bölgenin gelenek
sel eşkiya çetelerinin başlarıyla girişilen ittifak yPluyla 
sağlandı. 

Batı Anadolu bölgesinde, ta onyedinci yüzyıldaki ün
lü eşkiyalık döneminden beri <(efe»lerin varlığı müzmin 
bir durum haline gelmişti. Ondokuzuncu yüzyıl sonla
rından itibaren ise, merkezi otoritenin ve kapitalist tarım 
alanının çoğalmasıy!a, bu çeteler fiilen büyük arazi sahip
lerinin hizmetine girmiş ve onların iktidar ve baskı aracı 
haline gelmişti. Birinci Dünya Savaşı döneminin asker ka
çaklcrıyla bu çetelerin sayısı büyük ölçüde artmıştı ve 
merkezi otoritenin yokolup silinmesi bunların gücünü ço
ğoltıyordu. işte tam bu sırada eşraf ve milliyetçiler onları, 
kendi kurdukları milis güçleriyle birleşmeye çağırdılar. 
Efeler. gösterdikleri faaliyeti meşru kılmaya yaratacak 
olan böyle bir teklifi tam bir oybirliğiyle kabul ettiler. Böy
lece birkaç ay içinde, kanun kaçağı eski çete başları, mi
lis güçlerinin komutanları haline geldi. O anki şartların 
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zortamGsıyla mill iyetcilerin de kendilerine destek haline 
ge·ldiği efeler, çetecilikteki ustolıkları, ve bilgilerı '\sayesin
de, arda burda dağınık bir biçimde kurulmuş olan milis 
güçlerini, kısa zamanda, kendi komutalarında birleşti
rip merkezileştirdiler. 

Ama bu orada Yunanlıların ilerleyişleri durdurul
muştu ve milis birlikleri, yıpratma amacıyiO Yunan ordu
suna karşı girişilen birkaç baskın hareketi bir yana bıra
kılı rso, ülkenin sırtından geçinen bir güç haline gelmeye 
başlamıştı. O günlerde ait belgelerden, milis güçlerinin 
toplanması ve iaşesinin sağlanmasıyla, o dönemin efsa
neleşnıiş çetebaşı Demirel Mehmet Efe'nin görevli oldu
ğunu öğreniyoruz. Bunun ne demeye geldiği besbellidir. 
iki c;yrı eylemi birbiriyle bütünleştiren yöntem çok basih 
ti: bir köye baskın yapılıyor ve hali vakti iyi olanların ev
leri yağmalanıyordu. O arada köylüler de yağmaya katıl
maya zorlanıyor veya aralarında husumeti olanlar birbir
leriyle hesaplaşmaya itiliyordu. Böylece bu köyler de ka
nun dışı hale geliyorlar ve selameti köyü basan çeteye 
katılmaktc buluyorlardı. 

Milliyetçiler ve daha sonra da Ankara'daki mil!et 
meclisi, ilk başlarda bu çeteleri tanımak ve onlara da
yanmak zorunda kalınca, .ulusal hareketle köyllllük ora
sındaki karşıtlık daha da arttı. Bu karışıklıklar dönemin
de, eşraf ve büyük arazi sahiplerinin çetelerin denetimi
ni fiilen ellerine geçirip, onları kişisel çıkarları doğrultu
sunda kullanmayı başarıp başaramadıklarını kesenkes 
söylemek güçtür. Fakat aralarında en önemlileri de bu
lunan bazı çetelerin büyük arazi sahiplerinin kişisel ku
mandasında bulunmaları kurtuluş savaşı sırasındaki dev
rimci sosyalist akımların çetelerin bağrında doğduğu hak
kındaki bölük pörçük ve çelişkili söylentilere rağmen çe
telerin birer halk hareketi, hele de devrimci bir hareket 
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olma ihtimali konusunda, bizi kuşkuya düşürmektedir. 
Gercek şu ki, söz konusu hareketler ahalinin bir ce· 

şit kendi kendini savunma mekanizmasıyla, istanbul hü
kümeti tarafından örgütlenen ve boşkentin işgalinden 
sonra müttefikler tarafındon do korunup gözetilen geri
ciliğin kucağına itildi. Konu bu noktaya gelmişken, kitle
lerin gönüllü olarak katılmasıyla belirginleşen hareketle
rin, ülkenin tarihinde sık sık rastlanan bir celişkiyle, ge
rici hareketler olup çıktığını söylemek yanlış olmaz. Ger
çt=;ktı;;n de ((Din elden gidiyon) propogondasının, kitleler · 
içinde etkisiz kalan milli tezler karşısındaki üstünlüğü ve 
halkın hakkını yiyen aracılara karşı, ((hükümdarın teba
sıyle birlikte olduğuıına dair bir türlü 5ilinip atılmayan 
inancın yeniden doğmuş olması sonueta Ankara'da yeni 
kurulan rejime karşı Anadolu halkı içinde cak büyük çap
ta kitle ayaklanmalannın doğmasına ve ono tehlikeli gün
ler yaşatmasına yol açtı. 

Bu durum karşısında milliyetcilerin yapabildiği tek 
şey, tahmin , edilmesi güç olmayan bütün sonuelanno 
rağmen, ayaklanmaları bastırmak üzere bizzat bu ayak
lanmalara sebep olan unsuru, yani milis güçlerini olay 
yerine göndermekti. Ankara hükümeti bu tür bir yöntami 
kullanarak, ulusal mücodeleyi halka zorla kabul ettiri
yordu demek pek yanlış olmaz. Hele asker kaçaklığını 
ölümle cezalandıran konunların çıkmasından ve bunları 
uygulamak üzere seyyar (dstiklôl Mahkemeleriıınin ku
rulmasından sonra bu durum daha da açıklık kazanacak
tır. 

Kazandığı zaferlei" Milis güçlerini çok güçlü, bu güç
lerin başlarını ise Ankara için çok tehlikeli kılacaktı. Üs
telik Yunan ordusunun, istanbul hükümetini barış onlaş
masını imzalamaya zorlamak ve istanbul çevresini mil
liyetçi tehlikeden temizlemek amacıyla, 1920 yılı yazın-
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da giriştiği ileri harekôt, milis güçlerinin düzenli bir ordu 
karşısında pek de bir işe yaramadığını gösterecektir. 
Böylece Ankara hükümeti, yürürlüğe soktuğu olağanüs
tü kanunlara da dayanarak, kuvayi seyyarevi (milis güç
lerini) ilga etmek niyetiyle, düzenli bir ordu toplama işi
ne koyulur. işte altı ay kadar sürecek olan bu dönemde, 
milis güçleri milli hükümetle kesin kopma anı yaklaştığı 
ölçüde, halkla daha çok bütünleşen bir görünüm kaza
nır. dstiklô! mahkemesi»nin yargıcıyla; çete boşı ara
sında sıkışıp kalan köylü, bunlardan ikincisini tercih ede
cek ve düzenli ordudan yakasını sıyıran asker koçak
Jan milis güçlerinin saflarını sıklaştıracaktır. Bu güçlerin 
bcğnnda devrimci kaynaşmaların tilizlenmesi işte bu dö
neme rastlar. Bu kaynaşmalan Anadolu hükümetiyle Sov
yet Rusya orasındaki ilişkilerin ışığında incelemek ilgi çe
kici olur sonıyoruz. 

G - Ankara Hükümeti ve Bolşevikler

istiklol savaşı sırasında Türkiye'de beliren sosyalist 
haraketierin kökleri birbirinden farklı iki ayn kaynak
ton gelir: «Alman Sportokistleri» ile «Rus Bolşevikleriı). 
Birinci Dünya savaşı sırasında mesleklerinde ustalaşma
lan amacıyla Almanya'ya gönderilen birçok �ürk işeisi
Alman sosyalistlerinin etkisinde kaldılar ve bunlardan 
bir kısmı 1918 Sportakıst hareketin saflarında mücadele
ye katılarak sınırdışı edildiler. Bu etkiler 1919 yılında 
((Osmanlı Mesai (emek) Fırkasrıın ın kurulmasına yol açtı. 
Osmanlı imparatorluğunun son meclis-i mebusan seçim
lerine katılan parti istanbul'da bir mebusluk kazandı. 
Emekçiler bunun yanı sıra, izmir'deki Yunan işgaline kar
şı, boşkentte gösteriler düzeniernekte ve asıl yabancı şir
ketleri hedef alan grevler yapmaktaydılor. Ama işgal al
tında bulunan bir şehirde girişilen_ bu hareketlerin belli 
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bir sının vardı ve meclisteki tek sosyalist mebus Nurnan 
Usta ingilizierin tutukladığı ilk kişilerden biri olacaktı, 

Böylece tek tek kişilerin Anadolu'ya sızmaları durumu . • •  
bir yana bırakılırsa, istanbul emekçilerine bağlı kalan iş· 
çi hareketi ((milli _ mücadeleıı ye etkin olarak katılamamış·
tır. 

Rusya'da patlak veren sosyalist devrime bağlı hare· 
ketlere gelince, bunların kökleri, Panislamcı ve Pcntürkçü 
akımlarla da ilgili olduğu icin daha çok önemliydi. Bu O· 
kımlar Osmanlı imparatorluğunda •olduğu kadar Çarlık 
Rusyasında da arda burda serpilip boyvermişlerdi. 

Çarlık Rusyası sınırlan içindeki Müslüman halkların 
ulusal ha'reketleri başlangıçta, Rus Panis!avcılığına 
bir tepki olarak doğmuş olan Panislamcılık ve Pantürk
çülük eğilimlerinden ilham alıyordu. (42) Bu hareketler 
Çarlık rejiminin baskısı altında kök saldıkca. Rusya'daki 
diğer muhalefet kuruluşlarıyla ve bu arada kaçınılmaz 
olarak sosyalist muhalefetle rastlaşmaktaydı. Bu da, üye
leri proletaryadan daha çok Müslüman küçük ve büyük 
"burjuvazinin saflarından gelmiş olan, ilk Müslüman-Sos
yalist gruplaşmaların doğuşuna yol açacGktır. Zaten 
o çağda Rusya'da, Kafkasya'daki petrol tesisleri bir yana
tırckılırsa, Müslüman proletarya diye bir şey, çok sey
rek istisnalar dışında, fi_ili olarak mevcut değildi. Milliyet
çi tezlerin, Stalin'in 1912 yılında kaleme aldığı «Marksizm
ve Ulusal Sorun» ile Lenin'in 1914 yılında yazdığı ((Ulus
ların Kendi Kaderini Tayin Hakknı adlı eserlerinden ifade
edildiği gibi, Rus marksistlerince benimsenip yorumlan-

(42) BENNIGSEN, A. <:Les preıniers groupcs socialistes parıni Jes 

musulmans de Russic (100-1 - 1924)» (Rtısya'daki Müslümanlar 
Arasında İlk Sıısyali�t Gruplar), Zikreden HAUPT, G. - REBE

RIOUX, M. cl.a deuxiCmc intcı·nationale et I'Orienb (Ikinci Etı· 
tcrn;t-'>ycnal ve Doğu), Paris, l!lfı7. 
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ması, Müslüman burjuvaziyle, Rus proJetaryası orasında 
ortak bir cephe yaratır. (43) 

Rusya'daki Türk-Müslüman halklannın bu ulusal mü
cadelesi, aynı zamanda istanbul'daki Jön Türkler taro
rından dG yakından izlenmişti ve bu hareketler Enver 
Pantürkçü hayalleriyle tıpatıp uygun düşüyormuşa ben
ziyordu. Ama 1918 yilınG doğru Jön Türklerin bu hayalleri 
yıkılıp giderken, Rusya'daki Müslümanların düşleri ise, E
kim Davrimi sayesinde, gerçekleşeceğe benzemektedir. Bu 
da Enver Paşayle diğer birçok <dttihatçı>ı şefierin kendi
lerine Sovyet Rusya'da bir sığınak aramalarına yol açar. 
Bunlar. Kızılordunun da yardımıyla, Orta Asya Türk-Müs
lüman halkları arasında bir mücadele nüvesi yaratarak 
Anadolu'ya geri gelebilmeyi ummaktadır. Ama Müslüman 
milliyetcilerin Kızılordu saflarında dövüştükleri Rusya'
daki iç savaş ve Kafkasya'da müttefiklerin işine uygun 
bir dizi devletin kurularak, coğrafi bakımından Anadolu'
yu Rusya'dan koparması bu tasarının gerçekleşmesini 
geciktirir. Bu arada Anadolu'da Kemalist hareket gelişir. 

Mustafa Kemal'in Sovyetler Birliği hüküme�feriyle bir 
yakınlaşma konusunda gösterdiği ilgi, daha Samsun'a ye
ni ayak bastığı dönemden itibaren kendini gösterir. 23 
hczircıı 1919 günü Kôzım Korobekir Paşaya çe-ktiği tel
grcftan alınan aşağıdaki bölüm, hem bu ilgiyi, hem de 
bu ilginin daha sonraki dönemlerde de hemen hemen ay
nı kalocak olan muhtevasını belirtmesi bakımından bu
roda anılmaya değer. (<Bolşeviklerin daha müessir bir 
voziyete girmeleri halinde bitaraf görünmek azmile, · itilaf 
kuvvetlerini memleketimizden uzuklaşmayo icbar (zorla-

(43) FERRO, l\1. cllussic : Le mouvemont socialiste devant le prob
lCmc national ct co\onbb (Rusya : Milli Mesele ve Sömürge 
Meseleleri Kar�ısıııda Sosyali�t Hareket), Zikn•dcn HAUPT, G.
- REBERIOUX, M. <L<ı deuxiCme internationalc ... » 
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rnG) ve aksi takdirde vatanımızın bolşevikpôyi istilasm
da kalmak tehlikesine sebebiyet vereceklerini iddia et
mek ve ona göre icabatı fiiliyesine kalkışmak muvafık 
(uygun) olacaktır. Diğer taraftan ilk teklifin herhangi bir
f,ure:tle bolşevikJet tarafındon yapılmasına intizar e!me
ye:rE·k (beklemeyerek) derhal o havailden ( . . .  ) da hile doğ
ru mütenekkiren (tebdil olarak) gönderilecek bir kaç kıy
mt•ttar zatın va·sıtası ile hemen müzakereye girişerek, 
c:n!aşmak pek muvafık olur. (•) Bu suretle Bolşeviklerin bi
zim memleketimiz dahiline kesretle (kalabalıkla) ve 
kuvvetle girmesine lüzum yoktur. işbu gaye için zaten bu 
memleketin kudreti milliyesi hazır olduğu beyan ile yal
nız şimdilik mütenekkiren (tebdil <Olarak) mesela bazı · 
murcıhhasların kabulü ve müstakbel vaziyet!erimiz esii
ha (silôhlar), mühimmat ve vesaiti fenniye (teknik araçlar) 
ve para ve 18delhace (ihtiyaç olduğunda) insan vermek 
gibi işler üzerinde müzakerat (görüşmeler) yapılabilir. Bu 
suretle anlaŞtıktan sonra kendilerini hudutta tutmak ve 
itilcf kuvvetrerir:ıin memleketi terk etmek için bir silah 
makamında (ıolarak) kullanmak, ( . . .  ) pek müna.sip olur.» 
(44) 

Ama Kemalist hareketle Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği arasında sürekli ilişkilerin kurulduğunu gör
mek için ertesi yılı beklememiz gerekir. 1920 yılında Türk 
Ulusal Kurtuluş Hareketi Ankara'da kurulan Millet Mec
lisiyle meşruluk kazonırken, Sovyet rejimi de iç savaşton 
zaferle cıkorak varlığını herkese kabul ettirir. iki hare
ket orasında bir antlaşma, birçok sebepten ötürü zorun
lu hale gelir, 

Boğazların müttefikler tarafındon işgal edilmesi, 

(*) Altını biz çizdik. (S.Y.) 
(44) �tatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannamelerb (1917 - 1938), 

Ankara, 1964. 
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Sovyet Rusya icin sürekli bir tehlike oluşturmaktadır. 
Wrongel'in Beyaz Ordusu iaşesini bu yolla sağlamış ve 
ingiliz donanması Karadenizi bu yolla denetimi altına 
alarak Rus limanlarını işgal edebilmiş, Moskova'ya düş
man Kafkas hükümetlerini destekleyebilmiştir. Boğazla
rın denetiminin mill iyetçi ve antiemperyalist bir Türk dev
letinin eline geçmesi Sovyet Rusya icin hayati bir kaygı
dır. 

Kemalist harekette Bolşevik Rusya orasındaki ikinci 
yakınlaşma unsuru Kafkasya'daki Cumhuriyetierin duru
mudur. Ermenistan, Osmanlı imparatorluğundon arda ka
lıp da, Misak-ı Milli ile bölünmez bir bütün olduğu beyan 
edilen Türkiye topraklarından doğudaki bir kesimi işgal 
etmiş ve emperyalistlerin Doğu Anadolu'daki hedef ve 
faaliyetlerinin nüvesi hollne gelmiştir. Bunun gibi Güreis
ton Cumhuriyetinde de, en başta Batum !imanıyla ilgili 
olmak üzere, sınır on!oşmazlıklcrı vardır. Sovyet Rusya'
ya gelince, müttefiklerin himayesinde Kafkasya'daki pet
rol bölgelerini işgal eden bu devletlere hoşgörü ile dav
ronacak durumda değildir. Zaten, deniz yolu müttefiklerin 
işgalinde olduğuna göre. Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye 
yapacağı etkili bir yardım ancak karayoluyla olabilirdi. 
Bunun icin ise, Kafkasya'daki engellerin ortadon kaldırıl
masını önceden hesabatmek gerekirdi. 

Bu, gün gibi açık sorunlara bağlı olarak, Sovyetler 
Birliği ile Türk milli hareketi arasındaki ilişkiler. emper
yalizme karşı ortak mücadele tabanına dayanan z,orunıu 
bir ittifaktan daha öteye gidecekmiş gibi gözükmez. Ama 
her ikisi arasındaki ilişkilerin geçirdiği değişikliklere yokın
dan bakacak olursak, Türkiye'nin sosyalist kampa katı
lacağının umu!duğu bir safhaylo, ilişkilerin diplomatik dü-

.. zeyde dondurulduğu, her iki ülkenin birbirinin siyasal re-
H j imine karşılıklı olarak saygı gösterdiği ve birbirinin iç iş-
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lerine kanşmama ilkesini benimsediği bir diğer sofhanın 
yaşanmış olduğunu farkederiz. 

1910 yılının 1 Mayıs günü Komünist Enternasyonal 
Yürütme Kurulu, Yavınladığı bildiride GTürkiye'nin emek
cilerine, askerlerine ve köylülerinaıt seslenerek, onlar
dan kendi sovyetlerini ve kendi kızılordularını kurmaları
nı ister. Ama Erzurum ve Sivas'ta yapılan iki kongre, ulu
sal hareketin burjuvazinin eline geçtiğini gösterir ve Ko
münist Enternasyonal Yürütme Kurulunun aynı yılın 13 
eylül günü yayınladığı ikinci bildiri ise siyasal durumu ve 
emperyalizmin tehlikelerini gözönüne sermekle yetinerek 
Sovyetler Birliği Hükümetinin Türk halkına yardımcı ola
cağı vaadinde bulunur. (45) 

Bunun yanı sıra, Rusya'ya sığınmış olan ittihatcılar, 
bir yandan Türkiye'de kalmış olan arkadaşlarıyla, öte 
yandan ise Sovyetler Birliği hükümetiyle temasa geçerler. 
Bu, Türk-Müslüman milliyetçi kuruluşlardan büyük bir 
çoğunluğunun Bolşeviklerle ittifaka girdiği ve Dağıstan 
Müslümanlannın Kızılorduyla birlikte Denikin'in Beyaz Or
dusuna karşı dövüştüğü dönemdir. Bu dönemde, Sovyet
ler Birliği yönetimine Müslüman ulusların kurtancısı gö
züyle bakılmakta ve sasyalizmle islamiyetin «devr-i soo
debi arasında büyük bir coşkunlukla yaklaşımlar kurul
maktadır. işte <dttihatçılanHn sahneye çıkışı, milliyetçi ha
reketlerle s-ovyet yönetimi arasındaki bu balayı dönemine 
rastlar. Bu ittihatçılar Moskova'yla görüşmeler yaparlar ve 
1920 yılı nisan ayında, Bakü'de ilk Türkiye Komünist Par
tisi'ni kurarlar. (46) 

Bu durum, Enver Paşa'nın güçlenip yeniden ülkeye 
dönmesinden kuşkulanan Anadclu milli liderlerinin işine 

(45) SELEK, S. c.Anadolu İhUIUl.b. 
(46) GOLOGLU, M. cÜçüncü Me�rutiycb, Ankara, 1970. 
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gelmez. Çünkü böyle bir durumda, Sovyetlerden yardım
gören Enver Paşa Anadolu'daki milliyetçi hareketi kendi 
eline geçirmeyi deneyebilirdi. Bundan dolayı Türkiye'de· 
ki milliyetçiler karşı taarruza geçerler. Ankara'da kurulan 
Büyük Millet Meclisinin ilk eylr:-mlerinden biri ve diplo
matik alanda galiba ilk eylemi, Mustafa Kemal'in imzasıy
le Lenin'e bir mektup göndererek, iki ülke arasında dip
lametik ilişkilerin kurulmasını istemek, Türkiye'nin em
peryalizme karşı vereceği mücooele için destek ve 5 mil
yon altın lira yardım tcleıp etmek oldu. (47) Aynı sırada 
Ankara Hükümetine ait bir resmi heyet de Moskova'nın 
yolunu tutmaktoydı. 

BekO'deki Türkiye KOmünist Partisi'nin Sovyet Hü
kümetine <>Anadolu'daki Devrimci Hareketin Niteliğiı) üze
rine bir rapor hazırlayıp sunması da aynı döneme rastlar 
(moyıs 1 920). Bu rapor metni, Anadolu'daki hareketin em
peryalizme karşı yöneldiğini, sınıf mücadelesinin özellik
lerini yonsıtmadığrnı ve dolayısıyla batıdaki kıstaslardan 
yola çıkılırsa, bu harekete sosyal bir devrim gözüyle bakı
lamayacağınr belirtir. Ayrıca Türkiye'deki sosyal sınıfla
rın gelişmesinin güçsüz olduğunu, büyük mülk sahipleri
nin bürokrasi önünde etkinliğinin azaldığını ve köylülüğün 
sınıf bilincinden yoksun olduğunu ekler. (48) 

Ankara Büyük Millet Meclisi'nin mektubuna. Sovyet
ler Birliği Dışişleri Bakanı Çiçerin cevap vererek, iki ülke 
arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını kendilerinin de 
temenni ettiğini bildirir ve yakın bir zamanda Anadolu'ya 
savaş malzemesi gönderileceğini haber verir. 1920 yılırıın 
bütün yazı ve sonbaharı boyunca, Ankara «Bolşeviklik)) 
hayranlığı içindedir. 10 Ağustos günü müttefiklerin istan
bul hükümetine zorla kabul ettirdikleri Sevr Antiaşması 

(47) .:Atatürk'üıı Tamim ... :t 
H3) SELEK, S. -ı:Anadolu İhtildlü. 
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lmzalanır. Bu durumda, milliyetcilerin gözünde destek 
aranacak yer olarak sadece Sovyet hükümeti kahr. Öte 
yandon «Bolşeviklik»in asıl sahipleri olarak Sovyet yar
dımını da kendilerine çekmek tehlikesi bulunan <dttihatçı
lanıdan öne geçmek' gerekmektedir. Böylece Ankara'da 
son derece resmi kanallardan bir «Yeşil Ordu)) cemiyeti 
kurulurken, milletvekil!eri meclis kürsüsünden, <(Bolşevik
lible islamiyat arasındaki derin bağların övgüsünü ya
porlar. 

Komünist hareketin Türk eşrafı tarafından böylece 
saptınlmasına Sovyetler Birliği'nın cevabı, 1920 Eylül ayın
do BakU'de toplanan ve Türkiye'nin de resmi delegeler 
_gönderdiği Doğu Halkları K•ongresinde verilir. Zinovyev 
açış konuşmasında «Yalnız komünist ülkelerle yakınlığı 
olanlara değil, partisizlere de sesleniyoruzı) der. ((iki tür
lü hareket vardır: ilki hızlı ve çalkantılı ve güçlüdür .. Bu 
işçi hareketi, proletaryanın hareketi yani komünist hare
kettir { . . . ) öteki ise daha az güçlü ve çok kere zikzoı.:larlo 
dolu alanıdır: bu da henüz yollarını seçmemiş olan, ne is
tediğini fıenüz tam olarak bilmeyen fakat ingiliz ve Fran
sız boyunduruğu altında a'cı çeken milliyetıerin hareketi
dir. ( . . .  ) · işte bunun içindir ki size şunu diyorum: Henüz 
bizimle olmayan ama, bazı durl.!mlarda bize de karşı ol
mayan grupları sabırla destekleyeceğiz. Mesela Türkiye'
nin durumu böyledir yoldaşlar. Bildiğiniz gibi Sovyet hü
kümeti, Kemal Paşaya destek olmaktadır. Onun yönettiği 
hareketin komünist bir hareket olmadığını unutmuyoruz. 
Elunu biliyoruz. { . . .  ) Türkiye'de halka dayalı hükümetin si
yaseti komünist enternasyonolin siyaseti değildir, bizim 
siyasetimiz değildir. Ama biz gene de diyoruz ki, ingiltere 
!ıükümetine karşı, devrimci her türlü mücadeleyi destek
lerneğe hazırız. Şu onda Türkiye'deki denge henüz zen
ginlerden yana bir ağilimdedir. Ama ·zamanı gelince her
şey değişecektir. ( . . .  ) Bu gün gercek cıkarlarının hongisi
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olduğunu henüz anlamomış bulunan Türkler, yarın bunu 
anlayccak!Grdrr. Onları desteklemeli, onlara yardım etmeli 
ve ülkelerinde gercek bir halk devriminin patlak vereceği 
günü beklemeliyiz.ıı (49) 

Zinovyev'in konuşmasından alınan bu bölüm gibi, 
Kongrede verilen diğer söylevler de, Türkiye'de siyasal 
devrimin ilemen ardından sosyal bir devrimin patlak ve
receği umudunun kongreye egemen olduğunu gösterir
gibidir. Zaten Doğu Halklan Kongresinin kapanışından iki 
gün sonra Türkiye Komünist Partisi BekO'de toplanmakta 
ve bir komünist devrimin başarılmasını sağlamak amacıy
la, faaliyetini Anadolu'ya aktarmaya karar vermekteydi. 
(50) Ama halk yığınlarıyla sosyalist akımlar arasındaki ilk
ilişki milis güçleri aracılığıyla olacaktır.

Anka re hükümetinin düzenli bir ordu kurma yolundaki 
teşebbüslerinden sonra, milis güçlerinin askere alınmaya 
karşı kendilerini bir sıgınal( gibi gören lıolkla nasıl bir 
bQWnleşme yoluno girdifjini yukarda görmüştük. Bunun 
y·anısıra çeteler kendi oralarında kümelenirJer. Sonunda 
fiilen tck bir milis ordusu olup çıkarlar. Başlarında da 
Çerkes eşrafından biri olan Ethem Bey ve kardeşleri vcrrdır. 
Komünist fil<:irler işte bu grubun bağrında yaygınlaşır. Dü
zenli orduyle herhangi bir silahlı çatışmanın cıkması du
rumunda elindeki birliklerin bağlılığını muhtemelen bu yol
lo sağiGmak isteyen Cerkas Ethem Bey, doğan bu yeni ha
reketi bizzat kendi himayesine alır. Diplomatik gerekçeler-

(4!)) .::Le prCmicr CongrCs des Peup!es de l'Oricnt Baku 1 - 8 Sep· 
tcmbrc 1!:120. Comptc rendu �tCnograplıiquc.:> (1 - 8 Eylül 1920 
Tıırihlerl Arasında nakit'de Toplanını Doğu Halkları Kongresinin 
St�no Tuta!!akları), Fransızca Yeni Basım, Paris, 1!170. Türkçe 
busırru için bkz. �Birinci Doğu Halidarı Kurult..1.yı, BakU 1920, 
İstanbul, 1!175. 

(50) GOLOGLU, M . .::Üçüncü Meşrutiyeb. 
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le kurulmuş olan Yeşil Ordu cemiyetine gelince, Kuvayi 
Seyyarenin (mitis güçlerinin) genel karargôhı olan Es
kişehir'de bir şube açar. Ethem Bey şubenin başkanlı
ğını kendi üzerine aldığı gibi, Türkiye'deki ilk komünist 
yayın organı olan Yeni Dünya gazetesini de paroca bes
ler. Yeşil Ordu cemiyeti bu şehirde düzmece niteliğinden 
çıkıp, giderek milis güçleri üyeleri arasında büyük çapta 
sözü geçen bir kuruluş haline gelir. 

Bu durumdan ciddi olarak endişeye kapılan Ankara 
hükümeti, milis güçleri gibi, ülkedeki .=;osyolist hareketle
rin de mümkün olon en kısa yoldon işini bitirmeye karar 
verir. Bu kararı gerekli kılan bir diğer tınsur da, cephe 
hattının öte yakasında Yunan ordusu safıannda hüküm 
süren hoşnutsuzluğun, çok daha iyi örgütlü bir durumda 
bulunan Yunan komünistlerinin işini kolaylaştırması ve 
böylece ateş hattının iki yanı arasında doğan fii l i  ilişkile
rin Ankara hükümetinin hiç hoşuna gitmemesidir. Bütün 
bunlardan ötürü, Mustafa Kemal tarafından Ankara'da 
yeni bir «Türkiye Komünist Partisi» kurulması gibi yol
larla sosyalist hareketin dizginlerini kendi elinde tut
mak çabalarının ve doğuda Ermenilere karşı girişilen se
teri Rusya'yı kuşkuya düşürmeden, iyi bir sonuca ulaştır
manın gerekli kıldığı bir maladan sonra Kuvayi Seyyare 
ve ona bağlı olon bütün hareketler zor yoluyla tasfiye 
edildi. Bunun yanı sıra BakU'deki Türkiye Komünist Par
tisi tarafından Anadolu'ya gönderilen Mustafa Suphi baş
kanlığındaki on yedi kişilik bir heyet Ankara'ya gitmeye 
çalışırken, yolundan çevrilerek Trabzon limanında zorla 
bir motora bindirildi ve motor kıyıdan acıldıktan sonra da 
heyettekilerin hepsi denizde boğularak öldürüldü. Yeni 
boşkentte yapılan tutuidamolar ve verilen mahkGmiyetler 
de bunlara eklenince, her türlü sol tehlikesi bir yana itil
miş oldu. (51) Sovyet hükümeti bu ıolaylar karşısında biraz

(51) GOLOÜLU, M. oı:Cumhuriyctc Do�u,, Ankara, 1970. 
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tereddüde düştüysa de, Yunanlıların yeniden ilerlemeye 
başlamasıyla, milliyetçi hükümetin askeri yönden karşı 
karşıya bulunduğu emperyalist tehlike olayların akışını 
belirleyen tek unsur haline geldi. iki ülke arasındaki iliş
kiler ve Türkiye'ye Sovyet yardımı hemen yeniden başla
dı; sonunda da iki ülke hükümetleri arasında 16 Mart 1 921 
günü bu konuda bir antlaşma imzalandı. Böylece Türki
ye'de bir sosyalist devrim gündemden çıkmış bulunuyor
du. 

H - Askeri Zafer 

Türk-Sovyet antıaşması milliyetçi hükümetin ilk dip
lomatik zaferiydi. Bu antlaşma ona büyük çapta maddi 
yardım sağlıyor ve emperyalist devletler için, Rusya'nın 
Akdenize inmesi konusundaki eski sorunu, yeni bir veçhe 
içinde tekrar gündeme getiriyordu. Şimdi sözkonusu olan, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile müttefik ve Bo
ğazları elinde bulunduran bir Türkiye'ydi. Aynı şekilde in
giliz emperyalizminin sadık adamı Venizelos'un düşüşü du
rumu karmaşıklaştırır ve müttefiklerin planlarını kullanıla
maz hale getirir. Ülkedeki azınlık Hıristiyan unsurun ege
menliği aniamma gelen Sevr Antlaşmasının asla uygula
namayacağı; ulusal unsurun yani Türk-Müslüman {(milli 
burjuvazi>> nin, az ya da çok, hesaba katılması gerektiği 
ortaya cıkar. Birbuçuk yıl boyunca Anadolu'nun cek bü
yük bir kısmını kırıp geçirecek clan ve 1921 yılı başların
da Yunan işgaline rağmen, daha gerçek boyutlarına e�iş
memiş •olan savaş, işte bu ·az ya da çok'un saptanabilme
Si için verilecektir. O günlerde mUttefikler, gerçekler kar
şısında, Türkiye'yi egemen sınıfiara dönüşmüş eski azın
lıklar aracılığıyla egemenlikleri altına alma tasarısından 
vazgeçmişlerdi ve Türk milli gücleriyle görüşmeler yapma
ya hazırlanıyorlardı. Bu görüşmelerde kendilerin'e elverişl! 
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bir başlangıç noktası sağlayabilmek için de Yunan ordu
ları Anadolu içlerine sürülmüş/erdi. 

Böylece 1921 ve 1922 yılları boyunca pazarlıklarla 
Anadolu toprakları üzerindeki Türk-Yunon savaşları bir
birini kovalar. Bu pazarlıklor sırasında eski müttefikler 
kendi aralarında ortak bir cephe oluşturmakton uzaktır. 
Osmanlı imparatorluğu içinde en önemli çıkariara sahip 
olan Fransa ile i talya bu çıkarları koruyabilmek ve hatta
mümkün olursa bu çıkarlarını, milliyetçi güçleri tanımakta 
daha müşkülpesent davranan diğer devletler zorarına ge
nişletebi!mek amacıyla, derhal görüşme masasına otur
mayı tercih ediyorlardı. ingiltere'ye gelince, Osmanlı im
paratorluğunun son zamanlarında nüfuz kavgasında Al
manya önünde gerilemesi yüzünden elinden koçırdığı el
verişli şartıarı yeniden sağlamak amacıyla, Yunanlıları 
araya sokarak savaşı .sürdürmekten yanoydı. Ama mane
viyatları çökmüş. maddi kaynakları ise sonuna varmış Yu
nanlılorın kendi üslerinden uzakta, Anadolu içlerinde bun
dan böyle uzun süre tutunamayacak/arı da gitgide gün 
gibi açık hale gelmekteydi. 

1821 yılı ocak ayında Yu:ıan ordusuroun Iç Anadolu'ya
ve Ankora'ya doğru bir ilerleme teşebbüsü durdurulur. 
Aynı anda da Sevr antlaşmasına getirilecek değişiklikleri 
incelemek amacıyla Londra'da bir konferans toplanır. Bu 
konferGnsta Lloyd George'un savaş severliğinin egemen 
olduğu oturumlar bir yandan süre dursun, Fransıziaria 
halyanlar Ankara hükümetinin temsilcileriyle kendi adia
rına onlaşmalar imzolorlar. i tolyo gibi Fransa da, Bab-r 
Aliden elde edlimiş eski imtiyazların ko:·unması şartıyla, 
işgali aitında bulunan Türkiye topraklarından çekilmeyi 
kabul eder. Bu haliyle emperyalist egemenliğin Türkiye 
üzerindeki üstünlüğünOn sürdürülmesi demek olan bu ant
ıoşmaior, birkaç hafta sonra Türk ordusu ikinci bir Yunan 
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ilerlemesini durdurunca, Ankara'daki Büyük Millet Mecli
si tarafındon onaylanmayocoktır. 

1921 yılı mayıs ayında müttefikler. Türk-Yunon sa
vaşı konusunda torafsızlıklorını resmen ilan edecekler ve 
aynı yılın eylül ayında da Yunan taarruzu Sakarya'da ke
sinlikle kınlacaktır. Yunan bozgunu artık bir zaman mese
lesidir. Ama emperyalist devletler bu zamandan. kendi 
durumlarını sağlamlaştırma "fOIL·nda yororlonocoklardır. 
Sonunda faşizmi getirecek olan kendi iç sorunlarıyla hır
palanan ]talya, 1921 yılı ortolarında hiç bir karşılık iste
meden, Türkiye'de işgali altında bulunan topraklardon çe
kilir. Ama Fransa çekilmeden önce, aynı yılın 20 ekim gü
nü Ankara'da bir onlaşma imzalar. Aslında bu hayli za
rarsız bir anlaşmaydı ve Türkiye i le Suriye arasındaki sı
nırı teSpit ediyordu. Ankara hükümetinin dışişleri bakanı, 
bu antlaşmanın ypnı sıra, Fransız delegesine bir koç mek
tup do sunmuştu. Bunların ilki Harşıt vadisindeki demir. 
krom ve gümüş madenierinin bütününün 99 yıl boyunca bir
Fransız sermaye grubuna bırakılacağını vaat ediyordu. 
Buna karşılık olarak kurulacak şirketin Türk kanuniarına 
tabi olması ve Türk sermayesine % 50 oranında bir işti
rak payının sağlanması şart koşuluyordu. Mektup aynı şe
kilde, madenler. demiryolları, lir:-ıanların ve nehirlerin ıslo
hıyla ilgili olarak Fransız sermaye grupları tarafından su
nulan her türlü imtiyaz teklifinin de, iyi gözle bakılarak 
inceleneceğini vaat ediyordu. ]kinci mektup Türk- jan
darma okullerı için Fransız öQretmenler istemekteydi. 
Üçüncü mektup, Frcnsız okullannın ve ülkenin çıkarları
na aykırı propaganda yapmamalan şartıyla Fransız hayır 
kurumlannın eski hallerinde korunacağını bildiriyordu. 
Böylece Fransa ilke olarak ve ycbancı sermayenin faaliye
tini düzenlemek üzere daha sonra konulacak olon nizom
ncmelere uymak şartıyla Türkiye üzerindeki imtiyazlarını 
koruyordu. Bu hükümler daha sonra, L�zon'do nihai he-
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sapiaşma anında yapılacak tartışmalarda taban olarak ele 
alınacaktır. 

Türklerin askeri zaferi 9 eylül 1922 günü izmir'in Yu
nan!ı!ardan geri a!ınmasıy!a tamamlandı ve bu zafer 12 
ekim tar.ih!i mütarekeyle Avrupalı devletler tarafından da 
tanındı. Misak-ı Milli ile istenen sınırlar hemen-hemen 
kazanılmıştı. Orduyle eşraf ittifakı i !k meyvelerini vermiş
ti. Şimdi söz konusu olan, elde edilen bu esaslar üzerine 
mücadelenin öncülerinin özlemlerine uygun ulusal bir 
devleti oturtmaktı. 

IV - TÜRKiVE CUMHURiYETiNiN DOGUŞU 

Eşrafla askerler arasındaki. 1919 yılında Erzurum
Kongresinde ortaya konup Sivas Kongresiyle de onayla
non ilk ittifaktan, 1923 yılında cumhuriyetin ilanına ve 
1924 yılında halifeliğin kaldırılmasına varan bir noktaya 
gelinmesinin şartıarı sadece Anodolu'nun, idari. ekono
mik ve sosyal bütünü içinde ele geçiriJişi ve askeri bir 
zafer değildi. Bu süreci kavramak için aynı zamonda yeni 
Türkiye'nin savaş sonrası emperyalizm karşısındaki du
rumunu yeni başton gözden geçirmek ·ve ülke içinde de 
çeşitli sosyal sınıflar arasındaki güç ilişkisini, bu çatışma 
döneminin kazandırdığı biçim içinde belirlemek gerekir. 

A - Dışta «Güc ilişkileri ıı Lozan Antiaşması 

Lozan barış konferansı, en uygun durumu yakala
mak umudu içinde koc kere hazırlanılıp hazırlanılıp son
ro da başka zamana ertelenen görüşmeleri nihayet so
mut bir hale getiriyordu. Ama bu kere askeri zafer Tür
kiye'den yanaydı ve artık taarruz değil de savunma du
rumunda olan emperyalist devletler mümkün olduğu ka
dar, Türkiye'de eskiden �eri sahip 'Oldukları imtiyaz ve 
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üstünlükleri koruma çabasına düşmüşlerdi. Küçük burju
vazi ve eşrafton gelen yeni bir Türk yönetici sınıfın kendi
ni emperyalist devletle;e muhatap olarak zorla kabul ettir
ıneyi başardığı andan itibaren, artık kapitülasyonları tar
tışmak gibi bir şeyin sözkonusu olamayacağı besbelliydi. 
Zaten kapitülasyonların bütününün amacı, ülkedeki ço
ğunluğun emperyalizmin himayesindeki bir azınlık tara
fından sömürülmesine imkan sağlamaktı. Oysa şimdi bu 
azınlık, savaş yıllarının hay huyu içinde ortadan yokolup 
gitliğine göre, kcpitülasyonların da hiç bir yararı kalma
mıştı. Emperyalist sömürünün ülkedeki aracısı olarak, 
azınlıkların yerine kendi gecmek isteyen <<mil l i  burjuva
ziı)nin emperyalizm :<arşısındaki durumuna gelince, bir 
hayli muğlaktı. Bu sınıf icindeki emparyalizm yanlısı eği
limlerle anti emperyalist eğilimler arasında verilen karşı
Irkir mücadele Lozan Konferansı sırasında son kertesine 
varmıştı ve konferansın akışını etkilemekteydi. 

Bu durum karşısında emperyalist devletler, yeni nü
fuz imkônlan yaratmanın yollarını aramak yerine, daha 
önceki alacaklarını ve yatırımlarını kurtarmaya· çalışmayı 
denediler. Emperyalizmin ülkedeki eski, başına buyrukluk 
durumunun yok-olması ve bir zamanlar egemenliği altında 
bulunan bir ülkede milli  bir hareketin işbaşına gelmesi, o 
çağa göre bu yepyeni olgu, bu devletleri Türkiye'ye ·yeni 
yatırımlar yapma konusunda tereddüde düşürüyordu. Ama 
bu noktada da çeşitli devletlerin tutumu, her birinin Tür
kiye'yle ve birbirleriyle olan karşılıklı cıkarianna göre da
ğişmektedir. 

Türkiye topraklan üzerinde pek bir erkan kalmamış 
olan ingiltere, Irak'daki petrol yataklanyla ilgil i  olarak sağ
ladığı kazançlan teminat altına almakla ve bu kazançları, 
Boğazların denetimi yoluyla doğacak bir Rus tehlikesine 
karşı korumakla yetinir. Lozan Konferansı boyunca Lord 
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Curzon'un yaptığı müdahaleler hep Sovyet-Türk dostluğun
da bir çatlak yaratabilmek amacını taşır. Lord Curzon'un 
teşebbüs!eri bu anlamda çok da başarılı olur. Boğazların 
bütün yabancı savaş gemilerine kopatılması ve bunları 
savunma işinin sadece Türk askeri birlikleri tarafından üst
lenilmesi tasarısına, Rus Dışişleri Bakanı Cicerin tarafın
dan teklif edilen bu tasarıya karşı çıkan Türkiye, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği karşısında tek başına 
kolmak korkusuyla, müttefiklerin teklifine uygun <Olarak 
Boğazlar üzerinde uluslerorası bir denetimin kurulmasını 
kabul eder. ingiltere aynı şekild�. 1918 yılında mütareke
imzclondıktan sonra ve mütoreke hükümlerine uygun ol
maksızın -işgal ettiği Musul topraklarının gene kendi ida
resinde kolmasını sağlamokla, bu toprGklann sahip oldu
ğu büyük petrol yatakları dolayısıyla, önemli bir meselede 
daha davayı kazanmış olur. Lozan barış konferansında 
Musul sorununun nihai çözümü daha sonraya bırakılacak 
ve 1926 yılında, seteri ordusunu terhis etmiş durumda bu
lunan Türkiye, bu bölge üzerindeki ingiliz egemenliQini 
kesin olarak kabul etmek zorvndo kalocak ve burdoki 
petroller üzerindeki hakkını % 10'1uk bir pay karşılığı in
glltere'ye devredecektir. Daha sonra bu pay da, bir  kere
ye niahsus olmak üzere ve 500 bin ingiliz lirası gibi gü
lünç bir meblağ karşılığında bu ülkeye bırakılacaktır. (52) 

Böylece kendi istekleri yerine getirildikten sonra in
giltere, ekonomik durumun düzene konuınıası işini Fran
sa ile italya'nın sırtına yükleyerek işin içinden sıynlır. Kon
ferans bu konudaki sorunlar yüzünden bir kere kesintiye 
uğradıktan sonra, 24 temmuz 1823 günü Lozan barış ant
loşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacaktır. Bu dönem 
içinde, emperyalistler ü!ke içindeki müttefiklerinin de yar
dımıyla, Türkiye'deki imtiyaz ve üstünlüklerini azami dere-

(52) KINROS..'S, P. «Atatürk .. . > 
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cede korumak için ellerinden ge:ien her şeyi yaparlar. is
tanbul'un Türk büyük burjuvazisi ve bu sınıfın Büyük Mil
let Meclisindeki, o günün başbakanı Rauf Beyin de orala
rında bulunduğu temsilcileri, Lozan'daki Türk heyetin in  
çabalarını baltalamak için ellerinden geleni ardiarına ko
mazlar. Bir zamanlar Jön Türklerin yayın organı olan To
nin gazetesi, eski Osmanlı imparatorluğu borçlarının, bir 
kısmının olsun inkôr edilmesi gibi bir ihtimal karşısında 
feverana kapılmakta ve emperyalist ülkelerden gelecek: 
te alınacak yardıma zararı dakunabilir diye, Lozan kon
feransına katılan Avrupalı heyetierin isteklerine herhangi 
bir itaatsizliğin, değil kendisine, düşüncesine bile katla
nomamaktadır. (53) Eskiden beri alışılagelen denge oyu
nuna sadık biri olan Rauf Bey ise, <(Türkiye üzerinde men
faat gözetmeyenı; büyük devlet Amerika'ya yeni imtiyaz
lar vermek için sabırsızlanıyordu. Lozan'da yapılan iki 
konferans arasında, 19 nisan 1923 günü, demiryolu inşaa
tı ve doğal kaynakların işletilmesi için Anadolu'nun bü
tün doğu yarısını Amerika Birleşik Devletlerine sunan 
«Chestenı imtiyazı Büyük Millet Meclisinden ge-;:iyordu. 
Eskiden beri alışkanlık haline gelen tepkiye göre, bu im
tiyozın diplomatik sonucu öbür müttefiklerin de Lozan'da, 
buna kcrşılık pay isteminde ve daha fazla tolepte bulun
molon oldu. Konferansın yeniden kesintiye uğramasından 
ve kendi çıkarlarına zarar verebilecek olan askeri çatış-· . 
malann yeniden başlamosındGr; korkan Amerikalılar ise, 
Türk heyetinin her şeyE. boyun eğmesi ıçin, zaten öbür 
devletlerden gelen boskı\'a bir de kendi ooskılarını ekledi
ler. Lozan'daki Amerikan göztemcisi Türk heyeti başkanı 
ismet Poşoyla yedi soo: süren bir görüşme ycptı. Bu öyle
bir görüşmeydi ki, Lozan'da bulunan başka bir diploma- , 
tın ifcde.siyle <tHarlem'deki bir kenar mahalle karoko-

(53) KARAOSiiiANoGLU, Y. K. �Politibr.l;ı ·15 Yıh, Ankara, 1008. 
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lundan yapılan şenlikli bir sorgu, bunun yanında kibar bir 
ziyafet kalırdı.:t (54) 

Kısacası müttefikler, Türkiye'de kendı cıkarlarrnrn " 
özünü korumayı becerdiler. {(Osmanlı Düyun-i Umumiye
si», imparatorluğun varisi olan ülkeler arasında bölüştü
rüldü. 5 kasım 1914 gününe kadar ödenmemiş, 139 mil
yon altın Osmanlı lirası tutanndaki bu borcun % 65'ini
Türkiye yüklenmekteydi. (55) imtiyazlar konusunda Lo
zan'da imzalanan bir orotokol ise ir:ntiyazlarla ilgili şu hük
mü taşıyordu: «Bir yandon Osmanlı hükümeti ya da her
hangi bir mahalli makamla, öte yandan, Türkiye dışında 
devletlerden birinin (ortoklıkları do kapsamak üzere) uy
ruklarr arasında 29 ekim 1914 tarihinden önce usulüne uy
gun olarak yapılmış imtıyaz sözleşmeleri ve bunlara iliş
kin alerak sonradan yapılmış anlaşmalar geçerli tutulmuş
tur.ıı (56) 

Ama öte yandan, kapitülasyonlardan ve yabancılara 
tonınan özel haklardon artık sözcdilmiyordu. Böylece. 
imtiyazlar onaylanmış olsalar bile, bunlara olağanüstü bir 
nitelik ve önem tonıyon hukuki dayanaktan yoksun kalı
yorlardı. Savaş sonrasındaki uluslmarası ekonomin_in şart
Ianno da bağlı olan bu durum, Lozan antlaşmasını izleyen
on yil içinde, eski emperyalizm kalıntılannın Türkiye'de
ki çıkarlonnı giderek tasfiye etmeleri sonucunu yarata
caktır. Bu dönemle 1947 yılından sonra Amerikan emper-

(54) İkinci Lozan Konfcransımla İngiliz muralıhası Hornce Runıbold' 
un mektubu. 6ikrcdcn KINROSS, P . .:Atatürk ... »

(.)5) Bu rakam belediye borçl<ırıyla, 1881 yılından ünrc, İngiltere'nin 
kefil olduğu ve Mısır vergisiyle teminat altına ;:llınnuş borçları 
içcrıııe;�. 

(.'iGI Zikreden t-.mARS, E. G. -ı:l'ıfodem 1\ırkcy. A Po\ilie - cconomic 
intcrprctation 1003 - lf!23� (Çağda� Türkiye. 1908 - 1923 Yıllan 
Dönemi Üstüne Siyasal Ekonomik Bir Yorum), New York, 1924. 
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yalizminin gelişi arasında, ülke uluslarorası ekonomik oyun 
edenının dışında kalacaktır. işte ulusal ekonomiyi geliştir
me teşebbüsleri bu dönem içinde yer alacaktır. 

B - içte «Güç ilişklleriıı : Devrimin ideolojisi

Lozan antiaşması ilke olarak, Türkiye ile diğer ülke
ler arasındaki siyasal ve ekonomik ilişkileri düzenliyor; 
u luslararası hukuk açısından ono hukuki bir bütünlük sağ
lıyordu. Ama antıaşmanın imzo!anıp da, Ankara Büyük
Millet Meclisince onaylandığı dönemde bile, Misak-ı Milli
sınırları içinde kurulan yeni devlet henüz kendini tamam
lamamış ve tanımlamamıştı. Türkiye'nin varlığının ulus
lararası alanda onaylanması böyle bir tanımın yapılabil
mesi icin zorunlu şart olarak göıülse bile, bu gecikmenin'
asıl gerekçesi ulusal kurtuluş hareketinin üstüne oturdu
ğu istikrarsız denge durumu oldu.

Ulusal güçlerden her birini, kendini başkalarıyla itti
fcka girmeye zorlayan yetersizliklerin, onları aynı zaman
da bu ittifakın yürütülmesinde demokratik bir t.ıiçimi ka
bule zorladığını daha önce görmüştük. Ulusal kurtuluş sa
voşın�n ilk başlarında yapılan kongreler Ankara'da yeni bir 
Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla sanuçlan�ıştı. Bu 
mecliste eşrafın, büyük mülk sahiplerinin, doğudaki feo
dal unsurların, büyük şehirlerdeki küçük ve orta burjuva
zinin, özel olarak da ordunun temsilcileri. bağımsızlık mü
CGdelesinde girilecek eylemler kadar, ileride Türk devleti
ne verilecek yönü de tartıştılar. 

Türkiye'deki sosyal sınıflar daha ileri üretim tarzlarıy
la temasa gireliden beri, bu ülkedeki her evrim içteki çeliş
kilerle dış etkilerin. ortak sonucu oldu. Bağımsızlık savaşı
icin de durum bundan farklı olmayacaktır. Osmanlı im
paratorluğunun bütün ondokuzuncu yüzyı! boyunca evri-
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mi,  eşraf denilen, toprağa ve diğer üretim aracianno sa
hip, egemen bir Türk-Müslüman sınıfın biçimlenmesiyle 
son bulmuştu. Eşraf kelimesi farklı sosyo-ekonomik ıolu
şumlara ait olarak görülebildiği oranda, birbirleriyle hay
li uyumsuz unsurları kapsar. Ama egemen üretim biçimi 
toprağa dayalı kalmaya devam ettikçe, bu unsurların an bü 
yük kı.smı toprağa bağlı olanlardır. Bunlar aşiret beyleri, ay
n feodal ağalar veya ·kapitalist tarım üretimine geçmiş bü
yük mülkierin sahipleridir. Bunlara bir de, tarım olanında
ki üretimle, Osmanlı ya da Avrupalı Hıristiyan büyük bur
juvazi arasındaki aracılan eklemek gerekir. Bunların bü
tünü ilerki dönemlerin Türk-Müslüman burjuvazisi haline 
gelecek olan sınıfın nüvesini teşkil eder. Şurası bir gercek 
ki. bu nüve cak az oranda ticari veya mali sermayeye, fa
kat herşeyden önce de büyük tarım maıikanelerinin top
rağa dayalı sermayesine bağlı olduğu için, henüz hayli 
ilkel di. 

Oluşum halindeki bu yeni sınıf, emperyalizmin ve 
onun ülke içindeki uzantılarının elinde bir alet durumun
da bulunan Osmanlı imparatorluğu yönetici bürokrasisiy
le, doğal olarak mücadele halindeydi. Gerçi bu karşıtlık, ic 
çelişkilerin gelişmesiyle, bir burjuva devrimi halinde pat
lak verecek şekilde olgunlaşmadı. Ama ı. Dünya Savaşıyla 
ve Osmanlı imparatorluğunun tasfiyesiyle iyice hızlandı. 
Emperyalizmin nihai taorruzu, henüz doğuş halinde olup 
yokolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Milli burjuvaziyi 
kendini savunmaya zorladı. Milli burjuvaziyi bu mücade
lede, ordudaki subayların ve genel olarak da bürokrasinin 
kendini iyi yetiştirmiş ama maddi bakımdon imkCınlan dar 
olan kesiminin yani 1908 devrimini gerçekleştiren aynı ka
tegorilerin şahsında kendine nesnel bir müttefik buldu. 

Henüz çekirdek halinde, ergenlik çağına erişmiş bir 
burjuvazinin vermek zorunda koldığı bu ulusal kurtuluş 
mücadelesi ancak, henüz biçimlenmemiş ama özünde bur-
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juva bir ideolojiye bürünebiiırdi. Bu durumda, bir sınıf 
devriminin, bir burjuva devriminin bilinci, yalnız burjuva sı
nıfı kendini toplumdaki öteki sınıfiara karşıt bir sınıf ola
rak görünmesini reddettiği için değil, aynı zamanda ve
rilen mücGdelenin ulusol ve antiemperyalist niteliğinden 
doğan özel sebepler yüzünden de kendini açığa vuramaz
dı. Böylece ulusal kurtuluş hareketinin ideolojisi, müca
delenin görünürdeki olgularından yola çıkarak biçimlen
miştir. Başlıca düşman olan emperyalizm ve anun sim
sarları, yani ülke içindeki Hıristiyan azınlıklar, en görü
nürdeki kıstaslarıyla tonımlanıyordu: önce dinleri, sonra 
da etnik kimliklerini meydana getiren unsurlar. Bunun kar
şıtı olarak hareketi yapan unsur da, aralarında ayrım bu
lunmayan, bölünmez bir bütün yani Türk-Müslüman bir 
<ıulus» olarak tanımlanıyordu. Düşmanın ayrılmaz bir küt
le, bir bütün olarak görülme.si, aynı görüşü ona karşı çıkan 
güçlerda de gerektiyordu. ((Tek ve bölünmez bir ulus» 
ideolojisi işte burdan doğuyordu. 

Eşrafın gözünde daha az Onemli olmayan, hatta da
ha tehlikeli ikinci düşman ise istanbul bürokrasisi. yani 
imparatorluk döneminde, ülkenin bütün geri kalan kısmı
nın suistimalierine ve keyfiliğine duçar olduğu, en gözde 
yönetici sınıfıydı. O zaman da buna korsıt olarak ikinci 
bir tanım ortoya çıkıyordu. istanbul'un bü�okratil( aristok
rasisi karşısında, Anadolu bütünüyle <(halk» olarak tanım
lanıyor ve bu bürokrasinin alaşağı edilmesiyle bu ülkünün 
«kayıtsız şartsız egemenliğiıı kuruluyordu. 

Ulusal devrimin ideolojisinden her türlü sosyal sınıf 
kavramını toptan elernek için geriye, atılacak tek bir 
adım kalıyordu. Bu adımın atılması da, devrimin iki düş
nıanı arasındaki yakın ilişkiler tarafından kolaylaştırıldr. 
Emperyalizmle onun yerli uşakları yani Osmanlı impara
torluğunun Hıristiyan burjuvazisiyle Müslüman bürokrat-
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ları, bu güçlü olduğu kadar zengin kitle Anadolu'nun yok
sul ve güçsüz Türk-Müslüman halkını, oyaklanıp da za
fere ulaşacağı güne kadar ayrım gözetmeden sömürmüş
tü. Yarli yönetici sınıfla yabancı sömürücünün özdeşleş
tirilmesi, karşıtında, tımillet {ulus)ıı ve <(halk:> kavramları
nın, nerdeyse üstüste düşecek kadar birbirine yoklaştı
rılması sonucunu doğuruyordu. Yoksul ve sömürülmüş 
Türk halkı veya Türk ulusu, siyasal savaşını zoferle bitir
miş, şimdi de «muassır milletler seviyesine:ı erişebilmek 
icin ekonomik bir mücadeleye Nılıyordu. Birinci müca
delede olduğu gibi ikincisinde de ulus yada halk denen 
şey bölünmez bir bütün, «imtiyazsız sınıfsız kaynaşmış 
bir kitleıı idi. 

Savaş yılları boyunca hareketin ideolojisi işte bu il
keler üzerine oturtuldu. Bu mücadelenin sonunda emper
yalist saldırı geri püskürtülmüş, onunla birlikte Hıristiyan 
burjuvazisinin de çok büyük bir kesimi tasfiyeye .uğramış
tı Bürokratik aristokrasiye gelince, fethedilmemiş son 
kalenin yani sarayın çevresine sığınmış, bekler durum
daydı. Böylece Osmanlı bürokratik düzeninin tasfiyesinin 
bu kurumun da ortadan kaldırılmasına bağlı olduğu bes
belli hale geliyordu. Bu bürokratik düzenle çıkariara da
yanan ya da hissi bağları ne olursa olsun Ankara'da yeni 
bir bürokrasinin kendini kabul ettirdiğini görmekten duyu
kın korku ne kadar ağır besarsa bassın Anadolu eşrofı es
ki sistemin köklerinin korunma.sına izin veramezdi. Durum 
böyle olunca, bir burjuva devriminde «cumhuriyet» ilke
sinin de işin içine girmesi zaten doğaldı. Bu yolla milli ha
reket bütün siyasal iktidarı kendi eline alıyordu ve böy
lece de maselenin özüne girilmiş oluyordu. Mil l i  burju
vazinin amacı, emperyalizm tarafından uzaktan güdülen 
her türlü sınıf veya zümreyi tasfiye ederek, ülkenin sömü
rülmesinde onun yerini almaktı. Ama bu sömürü emperya
lizmsiz olamayacağına göre, bu milli burjuvazi de eninde· 
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sonunda onunla anlaşmaya varacaktı. Bu durumda em
puyalizme karşı verilen mücadela onun, Türk - Müs
lürr.an sınıfının rolünü ve niteliğini inkôr etmek iste
mesi ve onu tasfiye ederek yarine Hıristiyan unsurdan 
kaynaklanan aracı sınıfları geçirmeyi denemesi yüzünden 
hckhlık kazanır. Emperyalizmin yanlışını anladığı, ulusal 
burjuvaziyi kendi rolü içinde yeniden yerine oturttuğu ve 
Lozan antlaşmasının böyle bir hak tesliminin delili olduğu 
andan itibaren, antiemperyalist mücadele sona ererek 
yerini emperyalizmle işbirliğine bırakıyordu. Bu yüzder. 
yabancı simsarların ve azınlıkların bütün eylem imkônınrn 
yokedilmesi isteği, Lozan konferansı görüşmeleri boyun
co görülen, yabancı sermayeyi ürkütmemek endişesiyle 
dengeleniyordu. Barış antiaşması imzalonıp da. emperyo

.
lizmin Türkiye'deki yatırımlar konusundaki tereddüdü bir 
vakıa haline gelince, milli burjuvazi ilk görev olarak, ül
kede <�uygar bir ulus» yani yabancı yatırımcılar icin «gü
venilebilin) bir ulus yaratmaya koyuldu. 

Ulu.sal devrimin bu noktaya kadarki ideolojisi har 
türlü sosyo-ekonomik kavramı sorunların dışında tut
muştu. Böylece, Türk kapitalistinin batı kapitalisti ile bir 
eşitlik tabanı üzerinde işlem görmesi şeklinde anlaşılan, 
ülkeyi kapitalist ekonomiler düzeyine yükseltme sorunu, 
aynı şekilde ekonomi dışı ve ideolojik bir yanı da gözden 
ırak tutmuyordu. 

Sorun basitti. Öyle görülüyordu ki Avrupalılar, kapita
list dayanışma icin, onları kendilerine bağlıyan dinf ve 
kültürel yakınlıklarından ötürü, Osmanlı imparatorluğu için
deki Hıristiyanları her zaman tercih etmişlerdir .. Eskiden de 
Osmanlı imparatorluğu yöneticileri, 1839 yılından beri ba
tılılaşma sorununu ortaya atmışlar: Avrupanın ekonomik 
düzenine erişebilmek için batı uygarlığından nelerin afın
ma.sı ve islôm gelenekleriyle ülkedeki düzene zararlı ol- i 
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maması icin de nelerin alınmaması gerektiğini enine bo
yuna düşünmüşlerdir. Bu neyin alınması ve neyin alınma
ması gerektiği sorunu, Osmanl ı  imparatorluğundaki bü
tün ısiahat hareketlerine agemen oldu. Türkiye cumhu
riyetine gelince, yeni rejim işe sonuna kadar batılılaş
mayı ilke olarak kabul etmekle başladı. Batılı kapitalist 
ile eşit şartlar üzerinde işlem görebilmek icin, onun adet
lerini. kültürünü ve uygarlığını benimsernek gerekiyordu. 
Bu yüzden de islôm kültürü bütünüyle bir yana atılacak
tı. Birinci Dünya savaşı ertesinde, bunun karşıtı tabii ki 
kitle halinde Hıristiyan dinini kabul etmek gibi bir şey 
olamazdı. Yapılacak şey laik Avrupa'nın ilkelerini benim
sernek ve dini devletten cryırmaktı. Batılılaşmanın ilk 
şartı gibi görünen bu laikleşme teşebbüsü, devletin ideo
lojisine yeni bir ilkeyi, yani ;.:laiklik» ve {daik devlet» i l
kesini ekledi. işte Türkiye'nin yeni yönetici sınıfı  sırt çan
tosına bu «ideolojik hamule»yi yükleyerek, batı uygar
lığını fethetmeye kalkışacaktır. 

C - icte «Güç ilişkileri» : Yeni Egemen Sınıflar 

Gene cumhuriyetin evrimine geçmeden önce. yeni
yönetici sınıfı meydana getiren unsurların açıklığa kavuş
turulması da gerekir. Yukarda da söylediğimiz gibi bu sı
nıf, eşraftan ve bürokrasinin ordudaki subaylar başta ol
mak üzere, ulusal mücadeleye katılmış olan kesiminden 
meydana gelmişti. Bu iki grubun arasındaki ittifaka gelin
ce, daha çok ordunun ve komutanlarının egemenliği al
tındaydı. Silahlı mücadelenin zorunluluklan askerlere cak 
daha büyük bir ağırlık tanıyordu ve zaten hareketin şef
lerinin nerdeyse hEl'psi bunların arasından derlenip '·o
parlanmıştı. 

Ekim 1922 mütarekesi, eski boşkentre· yenisi arasın
da bağlantı kurmakle eski ve yeni yönetici sınıfları yüz 
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yüze gütirmış oldu. istanbul'un, eski rejimin bürokratik 
oristokrasisini de içine alan ve ekonomik acıdan ülkenin 
c·n büyük gücü olan Türk-Müslüman burjuvazisi, siyasal l 
hayata girebilmek icin. askeri catrşmaların bitmesini ve 
müttefikterin şehri terketmesini bektemişti. Aynı şekilde, 1 
eski ittıhcıt ve Terakki Cemiyetinin ulusal mücadeleye ka
tıtamamış olc;n üyeleri de gelip, yeni bütünün içindeki 1 
verlerinf at ıyorlardı. Bir kısmı Türkiye Cumhuriyetinin ör� 1 
gütlenmc hc:iinde olan bürokrasisinin kadrolarına katıl- 1 mak üzere Ankara'ya geçiyor, geri kalan kısmı Ise eski 
başkentteki ekonomik üstünlük durumunu korumakla yeti
niycırdu. Çünkü siyasal iktidar Anadolu'ya taşınmış olsa 
bile, istanbul ekonomik üstünlüğü i le iradesini kabul ettir
rı;eya hôlô devam ediyordu. Böylece i lk çatışma eski müt
tefikler arasında, yani askerlerle eşraf arasında değil de, 
asıl yeni yönetici kadro ile eski başkentin güçleri arasın
do patlak vereceğe benziyordu. Ulusol kurtuluş hareketi· 
nin antiemperyalist, milliyetçi ve halkçı düşünceleri is
tanbul burjuvazisinin çıkarlarına tam uymuyordu. Bu sı
nıf emperyalizmle olan yakınlığını saklamıyordu ve Lozan 
konferansındaki ekonomik görüşmeler sırcısında bu yön
de atki yapmakta hiç tereddüt göstermemişti. Bunun için
dir ki konferansın kesintlye uğramasının bir oranda so
rumlusu oldu. 

AnkarG'nın yönetici kadrosu, bu muhalefet karşısın
da kendi tutumunu görüşüp bir karara varmak zorunday
dı. Lozan barış konferansının kesintiye uğrama.sından blr
kac gün sonra izmir'de baştayan Türkiye iktisat Kongresi 
bir uzlaşma ifadesi toşıyordu. 

Ulusal hükümetin, o sırada, izniir'de bir Türkiye ik
tisat Kongresını toplantıya çağırması, istanbul büyük 
burjuvazisinin, endişe verici hale gelen faaliyetlerini 
kendine kazanmak yolunda bir teşebbüstü. 1922 yılı ekim 
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ayında mütarekenin imzalanmasıyla, 6 ekim 1923 gunu 
milliyetçi orduların istanbul'a girişi arasında, eski baş
kent özel bir rejim içinde yaşadı. Sonuncu padişah Vah
dettin, mütarekenin imzalanmasından hemen sonra yurt
dışına kaçmış ve Bab-ı Ali hükümeti de kendiliğinden yı
kılmıştı. Müttefik işgal kuvvetleri şehri terketmek için Lo
zan barış konferansında varılacak sonucu bekliyorlardı. 
Ankara hükümetinin ise eski başkentte sadece bir temsil
cisi vardı : ulusal kurtuluş hareketinin kurucularındon biri 
olan Refet Bey. işte bu kösteklerden ve baskılardan uzak 
hava içinde, istanbul'un yönetici sınıfı, başından bürok
rat fesini çıkarıp yeni ulusal büyük burjuvazi r-olünü ta
kındı. Osmanlı boşkenti bürokrasisinin sahip olduğu ve 
ülkedeki servet birikiminin büyük çoğunluğunu oluşturan 
varlıklar, Anadolu eşrafına ve ulusol hükümete kendi 
şartlarını kabul ettirmeye yetecek kadar güçlüydü. 

Böylece mütarekeden sonra «Milli Türk Ticaret Birli
ği:> kurulmuştur. Bu birlik yalnız büyük tüccarlam değil, 
her türlü servete olduğu gibi, ülkenin ekonomik hayatı
nın yeniden örgütlenmesinde bir rol oynayabilecek olan 
serbest mesleklere de açıktı. Adından da anlaşıldığı gibi, 
Milli Türk Ticaret Birliğinin ilk amacı Ankara'da işlenip 
hazırlanmış olan ideolojiyi kendi hesabına kazanmaktı. 
En önde gelen ideologunun değişiyle, bu kuruluşun hedef
leri şunlardı: <:Milli Türk Ticaret Birliği, gerek itholôt ve 
ihracat ticaretinde ve gerekse taptancı ve yantaptancı 
!icarette Türk tüccarının hakim olmasını amaç edinmiş
ti. Bu iş için mutlaka devletin yardımı ve enerjik müda
halesi lazımdr. Biz nizomnamemize açıkca koyduğumuz
gibi, devletin Türk tüccarı orasında şirketler, tröstler, kon
sorsiyumlar kurmalarını ,sağlayarak onlara ithalOt-ihra
cat işlerinde bazı imtiyazlar tanımasını istiyorduk. Libe
ral bir görüş ve sarbest ticaret şartları içinde ticaretin
milli leştirilmesine, iktisadi hakimiyetin Türk milletinin eli-
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ne geçmesine imkôn olmadığı ıçın, başlangıç döneminde 
devlet gücüne dayanGn bir müdahalenin zıorunlu olduğuna 
inonmaktoydık.:ıı (57) 

Birliğin tüzüğü ayrıca şunları öngörüyordu : 
- «Memleketin ticari hayatına tesiri dakunacak ha·

di'seleri takip ve tetkik ederek, çeşitli iktisadi meseleler
de tücconn ve memleketin menfaatlerine uygun şekilde 
hükümete yol göstermek 

- Türk ticaret alemini ve Türk firmalarını harice
tanıtmak ve gerbın iktisadi, mali ve ticari hareketlerinden 
Türk ticaret erbabının süratle haberdar olmasını sağla
mak.ıı (58) 

Ayrıca, yabancılar tarafından kurulan şirketlerde, 
çoğunluğu Türklerin sağlaması yoluyla, ülkenin doğal 
zenginliklerini sömürme dileğinde olan yabancı sermaye
ye yol gösterilmesi teklif ediliyordu. 

Bu metinler devletin yeni Türk toplumu içindeki yeri� 
ni ve rolünü açıkça ortaya koyar. Burjuvazi, tasarılarını 
tamamlamakta kendisine yardımcı olacak bir devlet is
temektedir. Ulusal burjuvazinin elinde toparla'han, yeter
siz ticari ve mali sermaye birikimiyle yabancılar veya 
azınlıklar tarafından ele geçirilmiş ekonomik sektörlerin 
varlığı, kendi burjuva sınıfının hizmetindeki devletin mü
dahelesini gerekli kılmaktadır. Yeni burjuva sınıfının ya
pacağı yatırımlar için gerekli sermayeyi sağlamak ama
cıyla, ülkenin bütününe dağılmış olarak duran artık-değe:. 
ri, elinde tuttuğu vergilendirme ve millileştirme mekaniz
malarıyla halkın sırtından koparmcrya çalışocak olan odur. 

(57) BAŞAR. A. H. -;Barış Dünyası>, Sayı 54, Zikrcden AVCIOCLU. 
D. crürkiye'nin Dü1.eni:.. 

(58) BAŞAR, A. H. «Barış Dünyası:., Sayı 54, Zikreden AVCIOGLU, 
D . .Jürkiye'nin Dli7.cni•. 
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Bir kere bunu başardıktan sonra, hükümet icin, benimse· 
necek ekonomik politika konusunda yapacağı tek şey 
kalmaktadır: burjuvazinin buyruklarına uymak ve onları 
uygulamak. Bu burjuvazi ise o sıralarda, ta Osmanlı im· 
paratorluğu zamanında do olduğu gibi, ithalôt ve ihra· 
cat ticaretinden anında kozanılan kôrlarr bir yana bırak· 
mak niyetinde değildi. Üstelik bir süreden beri bundan, 
kimseyi ortak etmeden Sırf kendi yararlanıyordu. Dolayı· 
sıyla, kendiliğinden himayeci ve kısıtlayıcı tedbirleri ice· 
ren bir sanayileşme planından söz edilemezdi. Yeni bur· 
juvcızi icin ulusal bir ekonomi demek, en basitinden, Tür

kiye'de yerleşmiş olan yabancı kapitalistlerin ve Osman· 
lı imparatorluğunun Hıristiyan sermaye sahiplerinin yeri· 
ne kendini koymak demekti. 

Ankara hükümetine, bu ilkeleri kabul etmekten baş� 
ka yol kalmıyordu. Ordunun ve bürokrasinin ulusal kurtu
luş mücc;delesini yönetmiş ve iktidarını sağlamış olan 
kanadı, üretim araciarının hep uzağında bulunuyordu. 
Kurtuluş savaşı ertesinde Mustafa Kemal'in ve mil liyetci
lerin mutlak iktidarına aldanmamak gerekir. Onların bütün 
iktidGrı ellerinde bulunduruyor olduğu görüşü, olsa ·olsa, 
ülkedeki sosyal sınıflardon herhangi biriyle görüşmeye 
girme tercihini ellerinde bulunduruyor olmaları anlamı
na gelir. Kısacası onların siyasal gücü, bu pazarlı� ma
sasında oynayabilecekleri bir kozdan başka bir şey de
ğildi. Bu pazarlık masasında onlara eşlik edebilecek muh
temel güçlere, yani işçi sınıfıyla köylülüğe -gelince, milli
yetçiler tarafından, birer muhatap olarak çoktan tasfiye 
edilmişlerdi. Eşrafla olan eski ittifak ise. Büyük Millet 
Meclisindeki tartışmaların hayhuyu içinde can çekişmek
teydi. Dış tehlike bir kere uzaklaştrrılınco, eşrafın yapa
bildiği tek şey, kendisini Osmanlı yönetimi kadar sertlik
le denetimi altına almak ve vergilendirmek isteyen bu ye
n i  merkeziyetçi iktidardan yakınmak oluyordu. Dolayısıyla 
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ayakta bir tek, eski başkentin büyük ve 10rta burjuvazisi 
kal ıyordu. Üstelik yeni yönetici kadro, sosyal kökenieri 
ve yakınlıkları dolayısıyla bu sınıfın cazibe alanı içindeydi. 
Aynı zamanda bu sınıftan gelen teklifler de daha çekiciy
dl. Bağımsızlık savaşının galipleri, ülkedeki burjuvaziya 
varoluşunu ve refahını sürdürecek araciarı sağlamak 
şartıyla, yönetici kadro olarak kalacaklardı. Bütün her 
şey, Türk halkını ve Türk milletini batı uygarlığı düzeyine 
yükseltme teranesi içinde yerini alacaktı. 

Böylece tercih önceden yaıpılmış veya daha doğrusu. 
emperyalistlerle doğrudan doğruya ilişkiye giren ve Lo
zcn barış konferansına etkide bulunan büyük burjuvazi
nin zoruyla önceden kabul edilmişti. Hükümet izmir ikti
sat Kongresini toplamakla bir bakıma bu duruma, resmf
lik kazandırmayı kararlaştırmış oldu. 

Sosyal sınıflar sözünü ağza almamak gibi bir ilkeden 
yola çıkılarak, kongreye bütün ıımesleki zümrelenı çağ
rılmıştı. Aslında bu kongrede temsil edilenler sadece ege
men sınıflardı. Milli Tür!< Ticaret Birliği, o dönemde baş
kentte mevcut olan sosyalist hareket ve oluşumlun kö
reltmek amacıyla bir Umum Arnele Birliği kurmuştu. Bu 
birliğin temsilcileri, hamileriyle aynı ilkeleri benimsemişler
di. Ve izmir'e bu ilkeleri .savunmaya gelmekteydilar. Öte 
yandan tarım meslek bünyesini, ayni çiftçiler grubunu bel
li ki büyük arazi sahipleri temsil ediyordu. Böylece izmir'de 
toplanan Türkiye iktisat l<'ongresinde sadece, birbirine 
hasım belli başlı üç sosyal kategori, yani büyük ticaret 
burjuvazisi, büyük arazi sahipleri ve bürokratlar tartış
mak üzere karşı karşıya geliyorlardı. 

Büyük arazi sahipleriyle tüccarlar orasındaki uyuş
mazlık önemliydi. Çünkü tasarlanan devletçi sistemde, 
ticaret alan·ına maddi imkOnlar sağlamak, son tahlilde 
tarımın sırtına yükleniyordu. Sonunda öşürün kaldırılma-
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sıyla bir uzlaşmaya vorılmıştı. Bu yolla uğranılan. maddi 
kaynak kaybı karşısında hükümet, emisyon ve krediyi 
denetimi altında tutan bir merkez bankası kurma işini yük
leniyordu. Kısacası herkes, en azından görünürde bir an
laşmaya varmıştı ve bunun sonucu olarak da bir «misak-ı 
iktisadi» ilôn edilmişti. 

Böyle bir mekanizmanın kurulmasıyla bürokrasi, An
kara hükümetinin ve yönetici kadrosunun şahsında, 
egemenliğini yeniden kazanıyordu. Ama bu kere bu ege
menlik belli bir şarta bağlanmıştı. Bu şart miJii bur
juvazinin yaratılması ve geliştirilmesiydi. Artık bu bürok
resi kendini, bütün sınıfların üstünde değil de, ro an için 
bur[uvazi ve bl.iyük arazi sahipleriyle özdeşleşen halkın 
hizmetinde alarak ilan ediyordu. Bu «hizmet)) in karşılığı 
olarak da, iktidarı yürütme yetkisinden ve bunun getire
ceği bütün üstünlüklerden yararlanacaktı. Büyük bunu
vaziye gelince, her türlü araçla korunacak ve desteklene
cekti. üstelik bu korunma ve destek, tarım sektörü aley
hine bir gelişme gösterme istidadında olduğu için, bunu 
telafi amacıyla büyük arazi sahiplerine -de, kendi olonfa
rında tam bir başına buyrukluk tanınmıştı. Bu da bütün 
yükü, resmi dilde ((memleketin efendisiıı olarak ilan edi
len Türk köylüsünün sırtına yüklemekteydi. 

Bu sistemde çelişkiler gene bürokrasi düzeyinde yı
ğılmaya yöneliyordu. Devlete, dolayısıyla da devlet yöne
ticilerine vergi toplayıcısı ve servetierin dağıtımcısı gö
züyle bakılınca, yönetici cihazın çevresinde kümelenmiş, 
geçimini bu cihazdan çıkaran, şu ya da bu ölçüde üretim
den kopuk bir müşteri çevresinin oluşması ve böylece 
de Osmanlı düzenine geri dönülmesi tehlikesiyle karşı 
karşıya kalınıyordu. Özel ellere dayalı kapitalist bir eko
nominin yok denecek bir düzeyde bulunması bu tehlike
yi daha elle tutulur bir gerçek haline getirmekteydi. Kısa-
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casr cumhuriyetin ilk on yıllarındaki evrimine bu sorun 
egemen olacaktı. 

Böylece cumhuriyetin ilan edildiği ve yeni Türk dev
letinin bütün dünyaca tanındığı 1923 yılı, aynı zamanda 
bu yeni devletin ilkelerinin de konduğu yıl oldu. Yönetici 
kadronun gücü ve güçsüzlüğü, yeni burjuvazinin gücü 
ve gücsüzlüğü, o çağdaki Avrupalı kapitalist devletlerden 
çok, eski .sömürge rejimlerinin yerlerini ulusal bağımsız
lığa bırakmakta olduğu Üçüncü Dünya'nın yeni devlet
lerine yakın, farklı bir devlet biçimini belirledi. Türkiye 
Cumhuriyeti, emperyalizmle silahlı bir mücadele sonu
cunda kurulmuş devletin dünyadaki ilk örneği olmuştu ve 
kelimenin bugünkü anlamıyla, azgelişmiş bir ülkenin de 
dünyadaki ilk örneği olma yolundaydı. 

«MILLi BURJUVAZi»NIN 
OLUŞMASI (1923-1945) 

1 - SOSYO EKONOMIK YAPILAR 

A - Siyasal ilkeler 

1920 yılında BekO'de toplanan Doğu Halkları Birin
ci Kongresinde tarım sorununu incelemek üzere kurulan 
komisyon hazırladığı raporda şu sonuca vanyordu: ((Tür
kiye'de Mustafa Kemal hükümeti gibi, iron ve Hindistan'
daki ulusal liberal hükümetler ingllizleri yurtlanndan kov
muşlar ve siyasal bağımsızlıklarını ingiltere'ye kabul et
tirmiş olsalar bile, ülkelerindeki kapitalist toplum yapısını 
elde tutmaklo, ekonomik acıdan bağımlılıklarını aynı ölçü
de sürdüreceklerdir. Siyasal bağımsızlık bu ülkeleri, ka
pitalizmin nüfuzundan veya yerli bir sanayi kapitalinin 
oluşmasından, üretim araçlannın özel mülkiyetine daya- . 

' 
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ll ulusar bir sanayinin gelişmesinden kurtaramayacok; 
köylü sınıfı, kapitalizmin oluşma süreci içinde kendisini 
kesin bir yıkıma uğratacok olan acılı bir dönemden geç
mek rorunda kalacak; köylülerin topraklarından kovulduğu 
ve ücretliler haline geldikleri görülecektir. işçi sınıfına 
dönüşen köylü sınıfı, kendi milli burjuvazisi (veya yaban
cı burjuvazi) tarafından büyük tarım işletmelerine, imalôt
hanelerc, fabrikalara ve madeniere gönderilecek; bura
larda, kapitalistleri zenginleştirme uğruna, karın tekiuğu
na bir ücretle çalışmak zorunda bırakılacaktır. Emekçi 
yığınlar, sanayi sermayesinin boyunduruğu altında, bu
gün olduğundan daha kötü bir köleliğin içine düşecekler
dir.» (59) Bu sözler bir ölçüde. Türkiye'nin ulusal bağım
sızlıktan sonraki evrimini özetliyordu. Olayların gelişme
sinin, karmaşık olduğu kadar çelişkili görüntüsüne rağ
men, son tohlilde ifade ettiği tek şey, yeni milli burju
vazinin sermaye birikimindeki sürecin değişik sofhosıy
dı. Sistemin iç çelişkilarini doğuran ve emperyalizmin
müdohaleleriyle de tomcımlonarok, çeşitli safhalar içinde 
ülkenin tarihini oluşturan işte bu süreçtir. 

Uluslarerası şortlar Türk burjuvazisini, ulusal devri
mini ilkel sermaye birikimini tamamlamadon yapmak zo
rundcı bıraktı. Tarihi olaylardan çıkan sonuç budur. Ama 
öte yondan şunu da söyleyebiliriz ki, milli burjuvazi 
devrimini zaten bu sermaye birikimini tamamlamadon 
yapmak zorundaydı. Çünkü ülkedeki azınlıklar aracılığıy
la Avrupa'ya akan servetleri kendi adına yolundan çevir
menin başka çaresi yoktu. 

istiklal savaşı, emperyalizmin nihai taorruzunun biz
zat varlığını doğrudan doğruya tehlikeye soktuğu gücl�r. 
yani askeri kadrolar ve nüve halindeki milli Türk bur
juvazisi tarafından verilmişti ve bu savaşın amacı. her 

(59) .ı:Le pr�mier congr�s ... � 
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�� şeyden önce, ülkanin .sömürülmesinde bu milli burjuva· 
zinin hakkı olan payı emperyalist ülkelere kabul ettir· 
mekti. Bu hak bir kere kazanılıp, Lozan barış antıaşma
sıyla da onaylanınca, bağımsızlık savaşının yönetimini 
üzerine alan bürokrasinin bu noktada rolünün sona erdi
ği ve işin bundan sonrasının yükünü burjuvazinin sırtına 
yük!ediği varsayılabilirdi. Ama onu bir muhatap ve hiç 
değilse kısa vadede, mücadeleden sağlanan yarariara 
ortak kabul ettiren siyasal gücü bir yana, milliyetçi bü
rokrasinin, burjuva devriminin çok daha uzun ve çok do
ha güç olan ikinci safhasında yani ekonomik safhasında 
da oynayacağı rol vardı. 

L·ozan barışı emperyalizme karşı çekilecek bir se
tin, aslında 1929 yılından önce tamamlanmayacak olan 
böyle bir setin sadece temellerini atıyordu; ama işin ge
risini de bitirmek gerekiyordu. Mil l i  burjuvazi bir yüz
yıldGn fazla bir zamandır kacırdığı fırsatları telafi edebil
mek ve Avrupa burjuvazisiyle arasındaki mesafeyi kapa
tobilmek için işini çok hızlı görmek zorundaydı. Dolayı
sıyla üretim araçlarını «mil!ileştirmekıı yani _bur.ları mil
li burjuvazinin eline aktarmak ve hızlı bir sermaye bi
rikimi sağlamak ıstenince de, dünyanın başka yerinde sö
mürgeler edinmek imkônı olmadığına göre, kendi ülkesini 
sonuno kadar sömürmek, yani kendi ülkesini «sömürge
leştirmekı> gerekiyordu. işte bunların yapılabilmesi icin 
bürokrasi yalnız gerekli deği! vazgeçilmez bir unsurdu. 
Böylece bürokratlarla ittifak zaferden sonra da sürer ve
ya daha doğrusu, bağımsızlık mücadelesi sırasında bek
le-gör politikasını sürdüren yeni bir unsurun, yani büyük 
burjuvazinin ve eski başkentin büyük devlet memurlarına 
ait servetierin de işin içine katılmasıyla yeni baştan dü
zenlenir. 

1923 yılında izmir'de yapılan Türkiye iktisat Kongresi 
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ile beliren bu yeni ittifakın hedefleri bellidir. iktidarı elinM 
de tutan bürokrasi, Türk toplumunun kapitalist bir üreM 
tim biçimine mümkün ıolduğu kadar hızla geçmesini sağM 
lamak amacıyla sermaye birikimini ticaret ve toprak burM 
juvazisinin yararına hızlandırmavı taahhüt eder. Devlet 
bu hedefe ulaşmak için, elinde bulundurduğu yasama ve 
yürütme güçleri kadar, bu işe has özel bir vergilendirme 
yoluyla halkın sırtından koparılan ne varsa, hepsini ser
maye �ahiplerinin ceplerine boşaltmayı amaclayan bir 
bütçe siyasetini de kullanacaktır. Böylece, milliyetcllik ve 
halkçılık ideolojisinin gerisinde devlet, sermaye birikimi
nin· en başta gelen aracı olup çıkar. Bunu en açık seçik 
biçimde belirten bizzat Mustafa Kemal'in demeçleridir. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği büyükelçisi AraM 
lov'la yaptığı bir görüşmede Mustafa Kemal: <<Türkiye'M 
de sınıflar yok)) diye açıklamaktaydı, «Türkiye'de işçi sı
nıfı yok, çünkü gelişmiş bir sanayi yok. Bizim burjuvazi
miz] ise, henüz burjuva sınıfı haline getirmek gerekiyor. 
Ticaretimiz çok cılız, çünkü sermayemiz yok. Yabancılar 
bizi eziy:or. Benim amacım, milli ticareti kalkındırmak, fabM 
rikalar açmak, yeraltı zenginliklerini meydana çıkarmak, 
Anadolu tacirine yardım etmek, zanginleşmesini sağlaM 
maktır. Bunlar devletin önüne duran işler. Biz bunları ka
nunlaştıracağızl» (60) Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluM 
şuyla ilgili olarak verdiği demeç ise hükümetin niyetle
rini daha da açıklıkla belirtir: <<Bu milletin siya.sT par
tilerden çok canı yanmıştır. Şunu arzedeyim ki, başka 
ülkelerde partiler mutlaka iktisadi maksatlar üzerine tees
süs etmiş ve etmektedir. Çünkü o memleketlerde muh
telif sınıflar vardır. Bir sınıfın menfaatini muhafaza için 
teşekkül eden siyasi bir partiye karşılık diğer bir sınıfın 

(60) ARALOV, S. İ. "'Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıralari>, 
İstanbul, l!lG7. 

1251 



menfaatini muhafaza maksadiyle bir parti teşekkül eder. 
Bu pek tobiidir. GQya bizim memleketimizde de ayrı ayrı 
sınıflar varmış gibi teessüs eden partiler yüzünden şahit 
olduğumuz neticeler maiUmdur. Halbuki Halk Fırkası de
diğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil, bütün mil
let dahildir. Bir defa halkımızı gözden geçire!im. Biliyor
sunuz ki. çoğunluğu çiftçi ve oobandır. Bu böyle olunca 
buna karşı büyük arazi ve çiftlik sahipleri akla gelir. Bizde 
büyük araziye kaç kişi maliktir? Bu arazinin miktan ne
dir? Tetkik ednirse görülür ki. memleketimizin genişliği
ne nazarc;n hiç kimse büyük araziye malik değildir. Bi
noenoleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek insan
lardır. Sonra sanat sahipleriyle kasabolarda ticaret eden 
küçük tüccc;rlar gelir. Bittabi bunların menfaatlerini, hal 
ve geleceklerini temin ve muhafaza mecburiyetindeylz. 
Çiftçilerin karşısında olduğunu farzettiğimiz büyük arazi 
sahipleri gibi bu ticaret erbabının karşısında da büyük 
sermaye sahibi insanlar yoktur. Kaç milyonerimiz var? 
Hiç. Binoenaleyh biraz parası olanlara da düşman ola
cak değiliz. Bilakis memleketimizde birçok milyonerie
rin hatta milyarderierin yetişmesine çalışacağız;. Sonra iş
çi gelir. Bugün memleketimiıda fabrika, imalathane vesoi
re gibi müesseseler çok mohduttur. Mevcut işeimizin mik
tan yirmi bini geçmez. Halbuki memleketi yükseltmak için, 
çok fabrikalorla donatmak lazımdır, muhtocız. Bunun için 
de işçi lazımdır. Binoenaleyh tarlada çalışan çiftçilerden 
farkı olmoyan işçiyi de himaye etmek ve korumak icoba
cler. Bundan sonra aydınlar ve ulemo (alimler) denilen 
kimseler gelir. Bu aydınlar ve ulema kandi kendilerine top
lanıp halka düşman olabilir mi? Bunlara düşen vazife hal
kın içine girerek onları uyarma ve yükseltmek ve onlara 
ilerleme ve uygorloşmada önder olmaktır. Işte ben mille
timizi böyle görüyorum. Binoneoleyh muhtelif meslekler er� 
babının menfaatleri birbiriyle karışmış olduğundan, onları 
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sınıfiara ayırmak imkônı yoktur, heyet-i umumiyesi halk· 
tan ibarettir.» (61) 

Bu demeelerde görülen hitabet ustalığına ve sosyal 
gercekleri gözden kacırmayı amaclayan celişkilere rağ
men, güdülen amac açıktır. Bu amac devlet aracılrğıyla 
kapitalist bir toplum yaratmaktır. iş böyleyken, egemen 
sınıfın halkcı ideolojisine, daha sonra "Kemalizm>> adını 
alacak olon bu ideolojiye uzun bir zaman, hatta günümü
ze kadar nasıl olup da orijinal bir doktrin, kapitalizmle 
sosyalizm orasında ücüncü bir yol gözüyle bakıldığına 
şaşmamak elde değildir. Şurası bir gercek ki, tarih icin
de ilk olarak yarı sömürgeleşmiş bir ülkenin kazandığı 
ulusal bağımsızlık ve bu ülkede devletin yüklendiği rol, 
orijinal bir evrim biçiminin başladığı inancını yaratabildL 
Ama 11. Dünya Savaşından .sonra diğer sömürgeleşmiş ül
kelerde kazanılan bağımsızlrklar, «devletcilik>ı denen 
bu üçüncü 'yolu genelleştirmekten başka bir iş yapmaya
caktır. O zaman da, bu güdümlü devlet ekonomisinin 
başlangıcta çok güçsüz bir burjuvaziyi, nesnel olarak bu 
bufiuvazinin hizmetinde olan olan. ama milliyetçi, halkçı 
ve hatta sonraları sosyallst bir ideolojinin paravanası geri
sinde saklanan bürokratik bir cihaz aracılığıyla pekiştir
mekte tek geeerli yol olduğu acıkca görülecektir. Kema
lizme diğer ıdzm»ler, Mustafa Kemal'in adının yanına da 
C:iğE:r itibarlı isimler eklenecek ama ilke, her ülkenin ken
di şartianna uydurulorak da olsa, hep aynı kalacaktır. 
Kemalizmin en önde gelen «devrimci:. ilkesi olmakta de
vam eden 1\batıcılrk» yani sonuna kadar batılılaşma. biz
zat bu ilkenin bir ürünü olan ve kendi kökenierini inkôr 
etmeye yanaşmayan Türk «entelicentsiyaıısının hayranlı
ğını ve minnetini cezbeder. Kimileri ise Kemalizmi, coğ� 

(61) c7 Şubat 1fl23 günlü söylcv:., Zikredcn Cem, i. aürkiyc'de Geri
Kalmışlı�ın Tarihb, İstanbul, 1970. 
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daş sınıflı · toplumların vazgeçilmez unsuru ıolan milli 
burjuvazinin yaratılmasında en geçerli metod olarak gö
receklerdir. Böylece Kemalizm, ergenlik çağına ulaşan 
burjuvazi tarafından terkedildiği ölçüde, sol düşü-ncenin 
savaş atı haline gelecektir. (62) Ama bu konuya şimdi 
girerek sırayı bozmayalım. 

Toplumun gelişmesinde böylece belirlenen ilkenin iki 
yolla ve iki alanda işlerlik kazanması gerekmekteydi: üre
tim araçlarının milli burjuvazinin denetimine girmesi ve 

bu araçlar yoluyla şehirlerde olduğu kadar kırlarda da ku
rulan sömürü düzeniyle sermaye birikiminin sağlanma
sı. 

B - Tarım Sektörü ve Eşraf

Tarım sektöründeki başlıca olgu, ister feodal ister 
kapitalist hangi şekliyle olursa olsun büyük arazi mül
kiyetinin sağlama bağlanmasıydı. Gerçi bu konuda eli
mizde o döneme ait hemen hemen hiçbir rakam yok ama, 
bilinen bütün olaylar bu eğilimi doğrular. Ülkedeki top
rak mülkiyeti rejimi ve bu rejimin cumhuriYet kurulduk
tan sonra da değişmeden kaldığını kabataslak gösterebi
len bazı istatistik bilgilere gene de sahibiz. Bir örnek 
olarak 1913 yılında çiftçilerin % 1'nin tarım arazisinin 
% 39'una; 1938 yılında ise çiftçilerin % 25'inin ekliebilif 
arazinin % 14'ünü sahip olduğunu (63) söyleyebiliriz. Ge
ne aynı şekilde 1923 yıllarında Doğu Anadolu'da, tarım 
arazisinin Bitlis'te % 38'ini, Diyarbakır'da i.se % 47'sini 
beş hektardan büyük mülkler meydana getirmektedir. Gü-

(62) Burada belki Arjantin'de Peronculuğun evrimiyle karşılaştırma
yapılabilir. 

(63) CEM, İ. «Türkiye'de GerL..:P 
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ney Anadolu'daki Adana bölgesiyle Batı Anadolu'daki Ay
dın bölgesinde bu oran % 46'dır. (64) 

Eğilim başlangıçta iki yönde oluşur. Eşrafın �milli 
mücade!eıoye baştan katılan kesimi bunu, bu işe kendisi 
kadar hevesli çıkamayanların topraklarıyla. özellikle de 
malını mülkünü bırakıp kocan Rum ve Ermenilerin bo

şalttıkları arazileri işgal etmekte bir koz olarak kulla
nır. işte Türkiye Büyük Millet Meclisinde. azınlıklardan 
geriye kalan toprakların bir kısmının, kurtuluş savaşın
da şehit düşen askerlerin dul ve yetim kalmış karı ve 
çocuklarına hibe edilmesi yolundaki bir teklifi geri çe
virecek olanlar, eşrafrn bu kesiminin temsilcileridir. Ne 
var ki  bunun yanı sıra devlet. Yunanistan'la yapılan in
san mübadelesi oonucu yurda gelen muhacirlere de 
toprak dağıtmak zorunluluğunu duyar. 600 bin hektar
dan fazla toprak böylece dağıtıtır, ama devlet birçok 
kere bu toprak sahiplerine tapu vermekten koçınır. Bu 
arada bUyük arazi sahipleri, 1924 yılında, isviçre Me
deni Kanunu esas alınarak hazırlanan Türk Medeni Ka
nununun çıkı�ından yararlanarak kendi topraklarının 
durumunu hukuki acıdan sağlam kazrğa bağlarlar. Aynı 
şekilde 1923 anayasası, her türlü +:istimlak» durumunda 
<:bedelin tam ve peşin olarak» ödeneceğini hükme bağ
layarak, bu büyük arazi sahiplerini herhangi bir toprak 
reformu teşebbüsüne karşı fiilen teminat altına alır. Mu
hacirlere gelince, hep topusuz ve topraklarının kadastro
su yapılmamış durumda kalırlar. Büyük arazi sahipleri, 
bunlar bataklık araziyi kurutup da toprağı daha üretken 
hale getirinceye kadar seslerini cıkarmazlar. Ama muho
cirlere bırakılan topraklar ıslah olur olmaz, bunlar üze
rinde hak iddia ederler; muhacirlerin topraklarına el ko
yarak, buralarda calışan çiftçileri ortakçılar haline ge-

(&1) !IIEARS, E. G. d.Iodcm Turkcy ... :ıo 
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tirirler. Zaten onlar için toprağın mı, yoksa insanların 
mı daha ilgi çekici olduğu da oorulabilir. El emeği ek· 
sikliği yüzünden, binlerce hektarlık bölümü islah edilme
miş halde kalan bUyük arazilerde ortakçı, onbirinci yüz· 
yılda Bizans «pronoia» sındaki «paroikos» kadar değer
lidir. O günlerde; çoğu Orta Anadolu'da bulunan ve baş
lıca tahıl üretimi yapılan geleneksel büyük arazilerde 
mokinalaşma amacıyla bir takım pahalı yatırımlara gir· 
mektense,. çok sayıda ortakçı kullanmak daha kôrlıdır. 
Ağa ailelerinin yüzlerle köye sahip olduğu ve kaderi ken· 
di ellerine bırakılmış köylülerden hôlô haraç almaya de
vam ettiği Doğu Anadolu'ya gelince, sorun aynı biçim
de konulmaz. Hükümetin bu alanda aldığı başlıca tedbir, 
öşürün kaldırılmasıdır. Bu kararla devlet ekiciden aldığı 
artık üründen vazgeçmekte, aslında i,se bunu fiilen bü
yük arazi sahibine devretmektedir. 

Adana ovası başta olmak üzere, kapitalist tarım 
işletmeciliğinin daha o zamandon kökleşmeye başladığı 
Batı ve Güney Anadolu'da ise durum daha farklıdır. Ta
rım alanındaki kapitalist birikim işte buralarda gerçek
leşecektir. 1913 yılında Türkiye'nin bugünkü sınırları için
da kalan toprakların 4.651 .400 hektarında tahıl üretimi 
yapılmaktadır. {65) 1934 yılında ise bu alan 5.903.195 hek
tara varır (66), yani % 27 artar. Bu yıllar arasındaki nü
fus artış oranı ise aşağı yukarı % 100'dür. Oysa _ge
ne aynı dönem içinde sanayide hammadde olarak kulla
nılan bitkilerin ekimine ayrılan arazı, % 231 oranında ar
tarak 145.750 hektardan 496.594 hektara ulaşır. 

Bu alanda ilk makinciaşma olayı 1923 ile 1929 yılla
rı aresında görülür. Bu dönemde 2500 ile 3000 kadar 
traktör ithal edilmiştir ve .1927 yılında yapılan ziraat {to-

{65) MEARS, E. G. o�Modcrn Turkcy ... �o 
(fı(l) e:Middlc Easb (Orta Doğu), London, l!MB. 
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rım) sayımında ülkenin bütününde 15.711 tarım makina
sının bulunduğu görülür. Ama aslında bunların çoğu Gü
ney ve Batı Anadolu'ya yığılmış durumdadır. Bu bölge
ler dışındaki büyük arazi sahipleri topraklarını çoğalt
mokla ve bunları, esas el emeğinin sömürülmesine daya
nan geleneksel yollardan ekip biçmekle yetinirler. Dev
let, toprakların gaspına ve küçük çiftçilerin ortakçı ha
line getiriimalerine göz yumması bir yana, büyük arazi 
sahiplerine faal bir biçimde yardımcı olur. 

Bu yardım tedbirlerinin ilki, tarım kredisidir. Bu kre
di,  Osmanlı imparatorluğu zamanında kurulmuş bir ban
ka olup. daha sonra cumhuriyet hükümeti tarafından ano
nim şirket haline getirilen Ziraat Bankası ve 1929 yılın
da kabul edilen bir kanunla kurulmuş olan Zirai Kredi 
K::loperatifleri tarafından verilir. Böylece Ziraat Banka
sı eşrafın en kodamanlarının eline geçerken, mahalli çap
teki zirai kredi kooperatifleri de büyük arazi sahipleri
nin yararına işler. Eşrafın elinde tekelleşen Ziraat Ban
kasının borç olarak verdiği krediler, gene eşraf tarafın
dan işletilen bir tefeci sermayesinin kaynağı haline gelir. 
Bankadan % 12 faizle borç para alan eşraf takımı, bu
nu, kefil gösterarnediği için doğrudan doğruya bankoya 
başvuramayan köylülere % 200'e kadar varan bir fai�le 
borç olarak verir. Zirai kredi kıooperatiflerine tarım ma
kinaları satın alma ve bunları işletme konusunda tanı
nan kolaylıklara gelince, gümrük bağışıklrğı veya yakıt
lardan alınan vergilerden yapılan indirimler türünden im
kônlar, sadece bu kurumların büyük arazi sahipleri ya
rarına daha az masıafla işlemesi sanucunu doğurur. 

Hükümet tarafındon büyük arazi sahipleri lehine alı
nan ikinci tedbir ise, demiryolu hatlarının inşasıdır. Tren 
yolu inşaatı her ne kadar müteahhitlerin ve bunların tem
sil ettiQi yabancı şirketlerin işine yarasa ve devlet, de-
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miryollarını inşa ederken aynı zamanda oskerl hedefler 
gütse bile, Türkiye Cumhuriyetinin ilk on yılı içinde ya
pılan ya da milli!eştirilen demiryolu şebekesinin en belli 
başlı varlık sebeplerinden biri de, tarım ürünlerini, daha 
önce tecrit edilmiş durumda bulunan bölgelerden ulus� 
lararası pazarlara ak:tmaktı . 

C - Ticaret ve Şehir Burjuvazisi

Devletin tarım sektörüne sağladığı destek, aynı za
manda ticaret sektöründe kapitalist birikim için gerekli 
ön şarttır. Büyük şehirlerin milli burjuvazisi sınai ya
tırımlara pek kulak asmayıp asıl dış ticaretre ilgili faali
yetlerde azınlıkların yerini almak istemektedir. Bu ala
nın kôrlılığr geçmişteki örneklerle de sınanmıştır. Zaten 
kapitalist birikimin bu aşamasında. sermayeler sınai bir 
yatırım icin henüz yetersizdir ve sınai işletmeler hemen 
kôra geçemezler. Böylece dış ticaret bir kere servet yap
manın ana kaynağı olarak benimsenince, bunun sürekli 
olarak ihraç maddeleriyle beslenmesi gerekiyordu ve ih
raç maddelerinin hemen tamamı tarım ürünleriydi. 

1914 yılında Osmanlı imparatorluğunun ihracat ve it
halôtı şu dağılımı gösterir (67) : 

Mamul maddeler 
Tahıl 
Ham mildtkler 
Diğer 

itlı;ı!tıt 
% 511.4 
� 2;) 
';O 7 
% 8.6 

(67) MEARS, E. G. ·.::\Iodem Turkey ... , 
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S) 13 
% 45
':0 38.4 

% 3.6 

__ j 



cliberalıı denen dönemin bitiş tarihi olan 1930 yılında 
da bu dağılım önemli bir değişikliğe uğramış sayılmaz. 
(68)o

llha!Aı lhneaı 

Mamul maddeler % 71.6 % 11.9 
Ham maddeler % 15.1 % 53.5 
Besin maddeleri % 13.3 % 34.6 

Bu dönem içinde dış ticaret şartları hemen hemen 
aynı kalır. 1923 yılında Lozan'da Türk murahhos heyeti, 
Osmanlı imparatorluğu zamanındaki dış ticaret şartla
rını altı yıl daha uzatan bir anlaşma imzalar. Aslında bu 
şartların temelinde emperyalist sömuru yatmaktaydr. 
1923 yılından 1930 yılına kadar süren dönemin ticari bi
lançosu işte bu anlaşmanın izlerini taşıyacaktır. 

Yıl İilmliıt ihracat Ticari !li!fuı�o 

1923 "i•l4.000.000 TL. U·l.OOO.OOO TL. GO.OOO.UOO TL. 

1924 1!!3.000.000 158.000.000 3·1.000.000 

1925 2·11.000.000 1�2.000.000 ·19.000.00[) 

1926 23<1.000.000 lGG.OOO.OOO ·!8.000.000 

uızr 211.000.000 I53.C10.000 J:uıoo.ooo 

1928 223.<XXUlOO 173.GCJ.OOO ·ID.OOHIOO 

"''' 25G.OJO.OOO 155.0�0.000 - lOLOGJ.OOO (G9) 

Bu anlaşma, Türk ticaret burjuvazisinin desteği lle em
peryalist devletlerin baskr.sı altında imzalanmıştı. Bu alan
da hızlı bir kapitalist birikimin sağlanması icin ticaretin 
liberalleşmesi kaçınılmazdı. 

Daha yukarda verdiğimiz yüzdeler, ülkenin uluslar
orası ticorette oynamaya yöneldiği rolün derecesini gös-

{GS) TIIORNBURG, M. W. -::Turkey, an ('Conomic appraisab (Tiirki
ye, Ekonomik Bir De�rerlendirnıe), New York, 1949. 

(69) THORNBURG, ;ı.r. W. <:Turkey, an economic ... ;) 
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terir. 1930 yılında mamul madde ithalôtı 1914 yılına oran- 1 
la daha çoktur. Oysa aynı kategorinin ihracatında bu iki 
yıl arasında tersine, bir düşme görülür. Buna paralel 
olarak sınai bitkiler de dahil, hammadde ihracatı artar. 
Üçüncü olarak besin maddeleri alanında, bu iki tarih 
arası,rıda bir denge ortaya çıkar. Bu da varlığını en çok, 
ülkedeki ulaştırma ağının gelişmesine borçludur. 

Bu ticari mübadelelerde en büyük israfa, mamul mad
de ithalô:tını gösteren sütundcr rastlarrz. Öyle ki bu sütun 
tutarı, değer olarak, birçok kere toplam ihracat tutarı
nı aşar. Aslında, bu ithalôtın çok küçük bir kısmı halkın 
ihtiyaçlarıyla ve satın alma gücüyle ilgilidir. Bunlar ara
sında şekeri, çayı, bazı dokuma ve kumaşları sayabili
riz. Mamul madde ithalôtrnın geri kolon kısmı ise, cum
huriyetin yeni burjuva sınıfına yönelen lüks maddeler
den meydana gelir. Batılılaşma ideolojisi lüks madde ti
caretinin başlıca dayanağıdır ve milli burjuvazi Avrupa
dan gelen her maddeyi, hangi fiyata olursa •olsun gözü 
kapalı satın alır. Böylece lüks madde ticareti, kapitalist 
birikim yolunda, en az dirençle karşılaşan yol haline 
gelir. Oysa başka türlü bir çözüm icin zorlu enge!ler var
dır. Bunların birincisi, ülkedeki kapalı ekonomi dÜzenine 
bağlı olarak satın alma gücünün azlığı; ikincisi de ihra
cata yönelik hammadde fiyatlarının yüksekliğidir. üre
tim araçlarının i!kelliği, ulaşım zorlukları ve aracı kôrla
rr, Türk tarım ürünlerinin uluslararası pazardaki her tür
lü rekabet imkônrnı ortadan kaldırmaktadır. iş böyle 
olt.;nca, bu ürünleri alacak olan Avrupalı tacire, karşılı
ğında göndereceği malların faturasını iyice şişirme fır
satı verilmedikçe bunların müşteri bulması mümkün de� 
ğildir. Besbelli ki bu hesap şişirmesi lüks tüketim mal
larında veya daha doğrusu Türkiye'deki müşteri çevresi
ne lüks diye sunulan mallarda cak daha kolayca yapıla
bilmektedir. Avrupalı itha!ôt-ihracat firması bu yolla, Türk 
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ihracat ürünlerini almakla uğradığı zararı hem de çok 
fazlasıyla çıkarmaktadır. Üstelik ülkeye ithal edilen mal� 
lar alıcılar arasında öylesine itibardadır ki, ithalôt işle
riyle uğraşan taptancı Türk tüccarları, satışa sunma
dan önce bunların fiyatlarına büyük oranda bir kôr pa
yı da korkusuzca bindirebilirler. Bu sistemin yol açtığı 
şey, sadece, ülkenin tarım üretiminin tamemiyle israfı ve 
ödemeler bilançosundaki dengesizliktir. Öte yandan yine 
bu sistem o ana kadar sağlanan kapitalist birikimi, ylini
den yatırımlar yerine gösteriş harcamalarına, ardan da 
Avrupalı kapita,listin cebine aktarır. 

1923 yılından 1 929 yılına uzanan dönem içinde em
peryalizm, savaş sonrasıyle dünya ekonomik buhranı 
arasında bulunmaktadır. Üstelik Lozan barış antlaşması, 
onun daha önce alışık rolduğu başına buyrukluğu da en
gellemektedir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin 
bu konuda takındıklan milliyetçi tutumu Mustafa Kemal 
izmir'de toplanan Türkiye iktisat Kongresinde verdiği 
söylevde dile getirir: ((Efendiler; iktisadiyat sahasında dü
şünür ve konuşurken zan otunmasın ki ecnebi serma
yesine hasımız; hayır bizim memleketimiz vôsidir. Çok 
sôy ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza riayet 
şartıyla ecnebi sermayelerine lazım gelen teminatı ver
rneğe her zaman hazırız. Ecnebi sermayesi bizim sôyimi-

l ze inzimam etsin ve bizim ile onlar için faydalı neticeler

i 

versin. 
" 

Mazide, Tanzimat devrinden sonra ecnebi serma
yesi müstesna bir mevkie malikti, Devlet ve hükümet ec
nebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yap
mamıştır. Her yeni millet gibi Türkiye buna muvafakat 
edemez. Surasım esir ülke yaıptıramayız.>> (70) Takınılan 
tavır açıktır. Milli burjuvazi emperyalizmi reddetme-

(70) Zikreden MEARS, E. G. oı:Modern Turkey ... :.
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mekte, ama ülkenin sömürülmesinde kendi payını iste
mektedir. Emperyalizmin de, bu sömürü sürecinde, her
holükôrdo .. oracılora ihtiyacı olduğuna göre, mesele ge
lip, onun ülkedeki eski simsorları olan azınlıkların yerini 
Türk-Müslüman burjuvazinin olmasına dayanıyordu. Ama 
emperyalizm bu teklife cevap vermedi veya daha do9-
rusu bu cevabı vermek icin, elverişli fırsatların doğacağı 
zamanı bekledi. Bunun için şunu kolayca söyleyebiliriz 
ki, Türkiye 1923 ile 1945 yılları .arasındaki dönemde em
peryalist sömürünün nispi olarak dışında kalmış ve onun 
etkilerini ancak dalaylı yoldan duymuşsa, bu, bağımsız
lıkcı-ulusal bir siyaset gütme irade.sinden cok. bizzat 
emperyalizmin ihtiyatlılığının bir sonucudur. Bu ihtiyatlı
lığın gerekcelerine gelince. bunlar, genel bir biçimde, 
yabancı sermayenin, mahalli aracıların çok daha az 
hırslı olduğu kendi sömürgelerinde sahip bu!undukları 
cok daha elverişli şartlario ve faaliyetlerini buralarda yo
ğunlaştırma!anyla açıklanabilir. 

Bunlardan bir sonuc cıkarmak istersek, diyebiliriz ki. 
Türk milli burjuvazisi uluslararası sahneye hem çok 
erken, hem de çok gee gelmişti. Avrupa burjuvazisiyle 
aynı kapitalist birikim sürecine girmek ve onun yararlan
dığı şartlardan yararlanmak Için vakit çok gee; emper
yalist sömürünün hiyerarşisiyle bütünleşrnek için ise çok 
erkendi. Ancak ikinci Dünya savaşından sonra, yeni em
peryalizm eski sömürgelerinde yeni bir sömürü düzenine 
işlerlik kazandırmak amacıyla yerli burjuvazileri ortaya 
çıkardığı zaman. Türk burjuvazisinden de aynı süreç 
içinde yararlanacaktır. O dönem gelinceye kadar bu 
m�!li burjuvazi kendi öz imkônlarryla, yani elindeki
araçlar oranında kendi ülkesini sömürerek ve emperya
lizmle girişiimiş tesadüfi ve sınırlı ilişkilerden yorarlana
rak varlığını sürdürecektir. Türk-Müslüman burjuvazi iie 
emperyalizm arasındaki ilk işbirliği, yabancı sermayenin 
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Türkiye'de giriştiği bir «savunma harekôtr»nın sonucu 
olarak ortaya çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk dö
nemlerinde, eskiden ülkede kurulmuş olan yabancı şir
ketler faaliyetlerini yoygınlaştırmayı değil, tam tersine, 
elverişli şartlar karşılığında Türkiye hükümeti tarafın
dan millileştirilmenin yollarını arıyorlardı. Bu arada da, 
yönetim kurullarına Türk uyruklu kişileri sokarak, kendi
lerine (:milli» süsü vermeyi ihmal etmediler. Aynı şekil
de ithalôt-ihracat şirketleri de kendilerini Türk şirketle
rinin gerisine gizlediler. Öte yandan yabancı sermaye, ye
ni demiryollannın. yaprm calışmaları gibi bazı sınırlı fa
aliyetlere katılmak istediğinde, gene yerli müteahhitlerle 
ortaklığa girmekteydi. Böylece, yabancı işletmelerin hi
mayesine sığınarak, bu işlerde ilk adımı atan, çok kere 
milli şirketler oluyordu. Ama işin daha .sonraki safha
sında, gücünü yaygınlaştırma ve refaha erme yolunda 
bu milli burjuvaziya kılavuzluk eden, devlet yani kamu 
sermayesi oldu. 

D - Devlet ve Bürokratlar

Bu aşamada ve bu şortlar içinde kapitalist birikimin
ancak ülkenin hızlanan sömürülmesi yoluyla gercekleşe
bildiğini; bu sömürünün vazgeçilmez aracısının ise dev
let olduğunu daha önce belirtmiştik. Dış ticaret denge
sindeki sürekli açık bunun yeterli bir belirtisiydi ve bu
durum kamu yardımını kaçınılmaz krlıyordu. istiklôl sa
vaşından hemen sonra yarı özel, yarı kamu kuruluşlar 
olarak meydana getirilen bankalar, devlet hazinesinin 
özel şirketlere aktarılmasında belli başlı mekanizma!ardı. 

1924 yılında bizzat Mustafa Kemal tarafındon ve
rilen 250 bin Türk Liralık bir sermayeyle kurulan iş Ban
kası, idare Meclisinde, Türk büyük burjuvazisinin, eşra
fın ve bürokrasinin en üst doruktaki kişilerini biraraya 
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getiriyordu. Türk liberalizmini temsil eden Celôl (Bayar) 
Bey'in başkanlığındaki bu idare meclisi devlet hazinesiy
le özel ttjşebbüs arasındaki bağiantıyı oluşturacaktır. O 
zamanki tek parti ve hükümet çevrelerinde beliren özel 
çıkarcılık eğilimi bu kuruluş çevresinde biçimlerıecek ve 
ülkenin ekonomik siyaseti, bu banka genel müdürünün 
Bakanlar Kuruluna girip girmemesine göre yön kaza
nacaktır. 

iş Bankasından sonraki bir girişim olan Sanayi ve 
Maôdin Bankası, ilke olarak, Osmanlı imparatorluğundan 
miras alınan sınai devlet işletmelerini yönetmek amacıy
la kurulmuştu. Gerçekte ise bu bankanın işlevi özel sek
törün sınai yatırımlarını teşvik etmek ve bütün rizikoları 
kendi yüklenirkan kôrı özel ellere devretmekti. Bu yol
lo sanayileşmenin hikôyesini daha sonra göreceğiz. 

Özel sektörü devlet eliyle zengin etmenin bir baş
ka yolu da tekellerdir. Devlet, ulusal ekonominin bazı 
alanlarını, yalnız üretimle değil idare ve satışla ilgili ola
rak da tekelleştirdiğini ilôn eder; sonra da bu hakları özel 
şirketlere devreder. istanbul ve izmir limanlarının idare
si ve bakımıno, petrol ve petrol ürünleri ithalôtıno, ispir
to ve tspirtolu içkilerle kibrit. sigara ve patlayıcı mad
deler imalatına ait imtiyazların yerli ve yabancı özel şir
ketlere devri işte böyle olmuştur. Bu do, muhtemel zarar
ları devlet yüklenirken, özel eırerin, rekabet korkusu ol
maksızın koiGy yoldan ve yüksek kôrlor sağlamasına im
kOn verir. Bu ekonomik sistem içinde devlet. servetierin 
dağıtımcısı haline gelir. Bu do uygulamada, yüksek mev
ki sahibi bürokrctın blr grup insanı doğrudan doğruya 
zengin edecek kararları alması veya bu kararların alın
masında etkili olması demektir. Hiç sermayesiz ya do çok 
az bir sermayeyle yola çıkan kişiler. Ankara'daki bürok
ratlarla olan ilişkileri sayesinde, istanbul limanı tekeli gi
bi koca işletmeleri kendi denetimlerine almayı becerir-
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ler. Cumhuriyetin ilk büyük servetlerinin ortaya çıkışı
nın görüldüğü bu kargaşalık çağında bürokratların öne
mi büyüktür ve bunlar bu durumdan kendi hesaplarına 
da yararlanmaktan geri kalmazlar. O günün aydınlan 
içinde, rejimin sözcüsü olan Yakup Kadri Karaosmanoğ
lu, kırk yıl sonra bu konuda şunları yazacaktı: ((Nitekim 
o sıralarda bence bu hadiselerin en önemlisini teşkil
eden dünkü Milli Mücadeleciler ve o günkü devrimciler
kadrosunun bir kazanç ve menfaat şirketi karakterini ta
şımaya başlamasıydı. Bunlardan kimi arsa spekü!asyçın
lan, kimi idare meclisi azalıkları, kimi taahhüt işleri, ki
mi de türlü türlü şekillerde komisyonculuklar peşine düş
müş bulunuyordu.ıı (71) 1925 yılına kadar sürecek olan
nispi serbestlik döneminde, Büyük Millet Meclisi kürsü
sü karşılıklı irtikôp (rüşvet) iddialan ve suçlamalarıyla çın
layacaktır. Suçlanan milletvekillerinden biri, buna çok 
şaşırarak şu cevabı verir! (<Hepiniz, başta reisimiz olmak 
üzere, zenginleşmek lazımdır, · demokrasi zenginliğe da
yanır, demiyor muydunuz? Hepiniz aynı şekilde işlere gir
mediniz mi?» (72) 

Siyasal nüfuzun açık artırmaya konması bürokrat
ları ne kadar çabuk zenginleştirirse, devlet hazinesini 
de o kadar hızla yoksul!aştırır ve devlet, asıl yükü bu 
yağmadan pay alamayan sosyal kategorilerin sırtına bi
nen vergilendirmeler yoluyla yeni maddi kaynaklar bul
maya çabalar. Verginin büyük bir kısmı kır kesiminde ya
şayan halka yüklenir ve devlet gelirlerinin 2/3'ünü vası
tah vergiler meydana getirir. Kısacası devlet gelirlerinin 
en büyük bölümü işçinin ve köylünün sırtından çıkarılır. 
Böyleyken bütçe sürekli olarak açık verir. 1923-1924 mo-

(71) KARAOSMANOC-LU, Y. K. «Politikada 4S Yıb. 
(7Z) AC-AOCLU, S. «:Babamın Arkad�larıu, Zikreden AVCioGLU, D. 

cTürkiye'nin Düzeni�. 
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l i  yılında bu açık 61 milyon TL. 1924-1925 mali yılında 
23,9 milyon TL. 1925-1926 mali yılında ise 71.6 milyon 
TL.'sıdır.(73) 

E - l!;ci Sınıfı ve Köylülük

Böylece milli burjuvaziyi güçlendirmenin ağırııgr, 
kaçınılmaz olarak sömürülen sınıfları, yani küçük ücret
lileri, işçileri ve köylüleri ezer. Vasıtasız vergilerin en bü
yük kısmını bunlar öderler ve ayrıca vasıta!ı vergilerle 
tekellerin çilesini de yine bu sınıflar çeker. Elektriklen
dirmenin daha ilk başında bulunduğu ve sadece büyük 
şehirlerde uygulanmağa başlandığı bir ülkede, gazyağı 
gibi birinci dereceden zoru ri bir ihtiyaç. maddesine öyle
sine bir vergi bindirilir ki, istanbul'da Jitresi 4.5 kuruş
tan teslim alınan bu madde Anadolu'daki perakendeelde 
litresi 1 6.5 kuruştan satılır. Bunun gibi şekerin de, tü
keticiye ulaşan perakende satış fiyatı ithalôt fiyatının 
tam iki katıdır. 1912 yılıyle 1925 yılı orasında besin mad
delerinin ortaloma fiyatı tam 21 katına çıkmıştır. Oysa 
aynı yıllar arasındaki ücret artışları bunun çok çok ge
risindedir. (74) 

işçi sınıfı nicelik olarak henüz çok küçüktü. 1927 yı
lına doğru imalôt sanayiinde çalışan işçi sayısı 60 bin 
civarındadır. Ama devlet, sermayeleri sınai yatırıma doğ
ru çekmeye çalıştıkça, kapitalist birikimde proletaryanın 
rolü önem kazanır. Bu sınıfın .sömürülmesinin fazla sorun 
yaratmadan geçiştirilmesi için de hükümet bir dizi tedbir 
alır. Bağımsızlık savaşı sırasında doğan hareketlerin kı
rılması ve Türkiye'de sosyal sınıfların bulunmadığını ilôn 

(73) ELİÇİN, E. T. -:Kem:ı.l.ist Devrim İdeolojisi:., İstanbul, 1!)70. 
(74) CH�OUROV, A. d.a revolution Kemaliste et le proletariat turc» 

(Kemalist De\Tim n Türk Proletaryası), 1929. 
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eden halkçı ideolojinin resmilik kazanması, işçi sınıfının 
kendi kendini savunması yolundaki her aracı açıktan 
açığa yasaklar. O günün tek partisinin programı şunları 
belirtmektediı': 

«Madde 1 4  - Hiç bir ekonomik girişim, kamuğa,sıya 
olduğu kadar, ulusal ve özel bütün kınavlar orasındaki 
uyuma da karşıt olamaz. iş verenferre işçilerin çalışma bir� 
Hğinde de bu uyum, esastır. 

iş kanunu- ile işçiler ve iş verenler arasındaki karşı� 
lıklı ilgiler düzenlenecektir. 

iş anlaşmazlıkları, uzlaşma yolu ile ve buna imkôn 
olmazsa devletin kuracağı uzlaştırma araçlarının yargıç
lığı ile kotarılır. 

Grev ve lokavt yasak olacaktır. 
Ulusçu Türk işçilerinin hayat ve hakları ile bu esas

lar içinde ilgileniriz. Çıkarılacak iş kanunlarımız, bu esas� 
lara uygun olacaktır.» (75) Burda güdülen ilke, o çok ünlü 
((tak halk, tek millet, tek şef» ilkesidir. 

Bağımsızlık savaşı boyunca istanbul'daki işçiler ör� 
gütlenmeye ve gerçekten kendi sınıf çıkarlarını savun
mayı amaçlayan sendikalar kurmaya başlamışlardı. 1919 
i le 1922 yılları arasında 11 tane önemli grev patlak ver� 
di. (76) Bu grevler ister istemez, ülkenin o günkü eko
nomisini ellerinde tutan emperyalistlere karşı yönelmiş
ti ve o dönemde, besbelli ki, milliyetçi bir niteliğe bü�
rünmüşlerdi .işte i.stanbul'daki grevierin bu özelliği, kur
tuluş savaşı kazanıldıktan sonra hükümete, grevler kadar 
işçi sınıfının diğer hareketlerinin de varlık sebeplerinin 
ortadan kalktığını belirtmek imkônını verdi. Öte yandan 
istanbul burjuvazisi kaşla göz arasında, «milliıı nitelikte 

(75) CHP Programı, 1935. Ankara, 1935. 
(76) FİŞEK, K. «Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve İşçi Sınıfı». 
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bir işçi örgütü kurup (77) bu örgüt mensuplarını işçi sı
nıfını temsil etmek üzere, izmir'de toplanan Türkiye ik
tisat Kongresine gönderiyordu. Büyük emekçi kitlesi, olay
ların bu şekilde değerlendirilmesini benimsemekten uzak 
olmalı ki, 1923 yılının temmuz ve kasım ayları arasında 
hem istanbul'do, hem de Anadolu'da 7 önemli grev pat
lak veriyordu. işçi sınıfının mücadeledeki bu ısrarı, 1925 
yılına kadar sürecek. ama o yıl çıkan Tokrir-i SükOn ka
nunu her türlü muhalefeti ve rejime karşı çıkan her se
si cezai tedbirl�rle susturacaktır. 1927 yılında çıkarılan 
Teşvik-i Sanayi Kanunu sanayileşme yolunda at.ılan ilk 
adımları belirlerken. 1928 yılında ayaktc kalan son işçi 
sendikaları do kopatılacoktır. (78)

Emekçilerin sayıca azlığı, siyasal bilinelerinin yeter
sizliği ve hükümetin aldığı son derece sert tedbirler, iş
ci sınıfının siyasal bir tehlike haline gelmesini engeller. 
Köylü kitlesi içinse durum aynı değildir. Ama burda SO·
run çOk daha karmaşık bir biçimde belirir . 

O dönemde tarım proJetaryası köylü kitlesinin ancak 
cok küçük bir kesimini oluşturur ve ortakçılık çok kere 
toprağın mülkiyeti veya tasarrufuyle ilgili bir bağı do 
beraberinde getirir. Dolayısıyla köylüler. yoksullaştırılma
larına alduğu kadar. proleterleştirilmelerine karşı da mü
cadele verirler. Onlar, kökenlnde, kendi zorariarına olu
şan kapitalist birikime ve ülkede kapitalist üretim biçimi-

(77) 

{78) 
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cİstanbul Arnele Birliği:> adındaki bu örgütün niteliğini daha iyi 
belirtmek için, kuruluşu doluyısıyla �aıetclerde çık:ın haberi bu
raya aynen alıyoruz : .:İstanbul'da :ı.lıircn umum arnele topla
narak bir birlik vücuda getirmişlcr(. .. )dir. Umum Anıele Birlii:,>i 
hiçbir maksat-i siyasi ile teşckkül etmiş olmayıp, yegfıne gayesi 
milli bir daire dahilinde şirketlere ve kumpanyalara karşı kcn· 
di hukuk ve m�nafiini (çıkarlarını) müdafaa ve muhafnzndnn 
ibarettir.» Bkz. Tevhid-i Efkfir Gazetesi, s. 3, 4 Kfinunusnni, 1923 •. 

FİŞEK, K. <Türkiye'de Kapitalizmin, .. , 



ri in genelleşmesine karşıdırlar. Üretim ıliskilerınin evrimi 
cıcısından bakılacak olursa gericidirler; davranışlarında 
vo giriştikleri hareketlerde gericiliğin bütün niteliklerini 
benimserler. Zaten köylü kitlelerinden gelen bu tepki 
kapitalist sistemin ülkedeki bütün tezahürlerine ve onun 
ideolojisine, yani batılllaşmaya ateşli bir şekilde karşı 
cıkar. Sömürünün, artık katlanılamaz hale gelmesine para
lel olarak ·sömürücünün imgesi de dönüşüme uğrar ve 
düşman gözüyle bakılan yabancı bir dünyanın nitelik
lerine, yani Hıristiyan-Batı dünyasının niteliklerine bü
rünür. Osmanlı imparatorluğundaki .sömürü düzeniyle de 
açıkça uyuşan bu imge, emperyalizmle özdeşleşir. Sö
mürülen unsur bu imgeyi, kendi .kendine verdiği tanımın 
tam karşıtı olarak kavrar. Kendine verdiği tanımsa, onun 
sosyal ve ekonomik faaliyetinin blleşkesi ve bu faaliyetin 
ideolojisi olarak dini bir tanımdır. Var oluşunun ve eyle
minin gerekçesini dini bir kavrama bağlayan; karşısında 
kendini, hem sosyal hem de doğal varlığıyle baskı altına 
alıp yoketmeye yönelen farklı bir varoluş ve eylem ge
rekcesi bulan bu sömürülen unsur, bu karşıtlığa da bir 
bütün olarak bakar. Öyleysa bu karşıtlık onun gözünde 
dini bir karşıtlıktır. Kendisi Müslümandır karşısındaki de 
gôvur. Bu karşıtlığı da dış tezahürleriyle yargılar. Çün
kü ona göre bu tezahürler ancak bir bütünün ifadesidir. 
Kendi dünya görüşünü. herhangi bir dünya görüşü değil, 
mümkün olan tek dünya görüşü, tek (ıhakikatıı saydığı 
icin de. bu mücadele dinin dinsizliğe, «hayrın şerre». 
�hckikatın bôtıla» mücadelesi olarak bicimlenir. Bu mü
cadelede o, dininin koruyucusu olarak, bir yandan kendi 
için güven verici kutsal bir imge yaratmak amacıyla, di
rıi tezahürleri arıtıp pekiştirerek savunma tedbirleri; öte 
yandan ise, dinsizliğin tezahürlerini ve niteliklerini, ner
de olursa olsun, yok etmeye yönelik taarruz tedbirleri 
alır. Köylü kitlesinin eylemleri işte bu ideolojik temeller 
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üzerinde gelişir ve o sıralarda ortaya çıkan yobazl ık  ve ir
tica akımı ancak bu ideolojik süreçle açıklanabilir. Bu 
irtica durumu öylesine yepyeni bir olgudur ki, eski kapo
lı ekonomi düzeninde her biri tek başına yaşayan köyle
rio pazar ekonomisine açılış!arryla atbaşı olarak bu ol
gunun da ortaya cıkışı adeta gözle görülür. 

Kendiliğinden doğan bu karşı çıkma hareketi, sömü
rüimamesi düşünülemeyecek olon bir güç potansiyelini 
açığa vuruyordu. Nitekim, daha sonra, birbiri içine ge
çen birçok safhada bu potansiyel kullanılacaktır. 

Bağımsızlık savaşı sırasında �arayın ve Osmanlı im
paratorluğu bürokrasisinin, halk ayaklanmalarını körük
leyip bunları milliyetcilere karşı nasıl kullandıklarını daha 
önce görmüştük. Dini temele dayalı padişahlık-halifelik,
halk kitlelerini harekete getirmesine imkô

.
n veren nitelik

lerinden ötürü, gücünü koruyordu. Yıkılması gereği de 
işte bundan doğuyordu. Böylece, istanbul'daki impara
torluk bürokrasisine öteden beri düşman olan eşrafın 
desteğiyle, önce padişahlık, sonra da halifelik kaldırıldı. 
Ama eski ulema hiyerarşisinin bir kısmı hôlô ayakta kal
mıştı. Bu kesim, en itibarlı üyelerinin yeni burjuva sınıfı 
saflarına katılması ve sivil mahkemelerin kurulmo.sı yü
zünden, gücünü büyük çapta yitirmişti. Ama buna kar
şılık medeni hukuk alanındaki üstünlüğünü koruyor ve 
özellikle de cak büyük alanları kaplayan dini vakıfların 
denetimini elinde bulunduruyordu. Bu yüzden ulema ta
kımı, hem Ankara'daki milliyetcilerin, hem de vakıf top
rakları üzerinde doğrudon doğruya cıkarları olan eşrafın, 
saray ve Osmanlı bürokrasisinin tasfiyesinden sonraki 
en baş düşmanı haline geliyordu. Ulema takımı müca
deleyi kesin olarak, cumhuriyetin kuruluşundan sonraki 
yıllarda kaybedecektir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 
mecelle ve şeriat hükümleri yerine, !sviçre Medeni Ka-
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nununu temel alan bir Medeni Kanunu kabul edecek, bü4 
tün tarikatlar kaldırılacak, vakıfların idaresine devlet el 
koyacak ve nihayet laiklik ilkesi Teşkilat-ı Esasiye Kanu
nuna (Anayasa) girecektir. Ama ulema kesin yenilgiye 
uğramadan önce, köylüleri kendi davası uğruna harekete 
gecirmeyi ve gericiliği rei Jmin baş düşmanı haline getir
meyi bilecektir. 1924 ve 1925 yılında çıkan karışıklıklar 
dstiklôl Mahkemeleri»nin yeniden kurulması ve 4 mart 
1925 tarihinde cıkarılan Takrir-i SükQn Kanununun yürür
lüğe konmasıyle sert bir şekilde bastırılacaktır. Gerici 
tepki azildikten ve elebaşısız kaldıkton sonra. ilerde bü
yük arazi sahipleri tarafından kullanılacağı güne kadar, 
bir köşede sinip kalacaktır. 

Eşrafa gelince, rejimin başlıca müttefiki olarak, onun 
tarafından alınan tedbirleri benimsedi ve bunların uygu
lanmasına yardımcı oldu. Eşraf nesnel olarak, botrlrlaş
madan ve kendi ürünlerinin uluslararası pazara girme
sinden yanaydı. Ama öte yandan. bu sınıf mensupları ilk 
başlarda, kendilerine ait mülklerde ortakcılık sistemini 
koruyarak köylülerin proleterleşmesine engel olmaya yö
neliyorıar ve böylece de geçici olarak onların müttefik
leri haline geliyorlardı. Böylece <Onlar köylü kitlelerinin 
gücünü yedek olarak saklamayı bilecekler ve bu gücü 
1945 yıllarından sonra iktidardaki bürokrasiye karşı ba
şarıyla kullanacaklardır. 

Sonuç olarak, Türkiye Cumhuriyetinin, 1923 yılından 
1 945 yılına kadar uzanan bu ilk döneminde, sosyo ekono
mik güç ilişkilerini aşağıdaki şemayla özetleyebiliriz: 

Rejim; bürokrasi, büyük burjuvazi ve eşraf üçgeni 
üzerine oturur. Bürokratlar, şehir büyük burjuvazisine 
senneye birikimi araçlarını, büyük arazi sahiplerine ise 
topraklarını çoğaltma yollarını sağlamayı toohhüt ederek 
iktidarı elinde tutar. Bu iki egemen sınıf da, küçük bur-
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juvazinin bağrından çıkmış olan mi!!iyetçi bürokratları 
destekler. Çünkü onların vücuda getirdikleri güdümlü eka· 
nomi uygulayıcısı devlet, ı:;ermaye birikimi kadar toprak· 
ların belli ellerde yoğunlaşmasını de kolaylaştırır ve hız
londırır. Üstelik bu iki egemen sınıf arasında da doğru
dan doğruya ekonomik cıkar bağları vardır. Çünkü ihra
catın hemen hemen tamamını tarım ürünleri oluşturur 
ve buna karşılık olarak. büyük arazi sahiplerinin refahı 
do bu ürünlerin ticaret alanına sokulmasına bağlıdır. 

BUROKRASI 

BÜYUK BURJUVAZi 

1 
ŞEHiR PROLETARYASı 

EŞRAF 

\ 
TARIM PROLETARYASı 
Kücük toprak sahipleri 

Bu üçlü ittifakın ötesinde, işçilerle köylüler, aslında, 
doğrudan doğruya kendilerini sömüren sınıfiara bağlıdır
lar. Devlet, aşırı sola olduğu kadar, aşırı sağa da göz 
cıçtırmamayı taahhüt eder. Bu da hem işcilerden, hem de 
köylülerden gelebilecek her türlü hareketin baskı altına
alınması demektir. Bunların dışında belirlenen özgürlük 
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kuvramı ise. burjuvaziya tanınan eylem özgürlüğünden 
başka bir anlama gelmez. 

Milli burjuvazi denemesine işte b!..l çer�eve içinde
girişilecektir. Ama sonunda, bu deneyin evriminde or
taya çıkan değişik olgular gibi. onun nihai başarısızlı
ğını da belirleyen emperyalizm olacaktır. 

ll - MiLLI EKONOMi (1923 · 1929) 

A - iktidar Mücadelesi 

Yeni devletin yapıları 1923 yılı sırolarında ortaya çık
tı. Bu yılın ilk "yarısında, Osmanlı imparatorluğunun mi
rası Lozan'da bir düzene bağlanır ve izmir'de toplanan 
Türkiye iktisat Kongresinde <<milli burjuvaziıı ilkeleri ye
rine oturtulurken, milliyetçi yeni bürokrasi de ülkenin yö
netimini ele almak üzere örgütlenmektedir. Bu örgütlen
me siyasal bir partinin yani Cumhuriyet Halk Partisinin 
oluşmasıyla biçimlenir. 

1920'den 1923 yilma kadar sürecek olan Birinci Bü
yük Millet Meclisinin üyeleri, ilke olarak, Sivas Kongre
sinde kurulmuş olan Anadolu ve Rumeli Müdotaa-i Hu
kuk Cemiyetinin himayesi altındaydi. Gerçekte bu mec
lis. bürokrat-askerlarle eşraf arasmdaki ittifakı tamta
mına temsil ediyordu ve do!ayısıyla bu ittifakın bütün çe
lişkilerini de taşıyordu. Askerlerin üstünde, ittihat ve Te
rakki Cemiyetinin küçük burjuva köktenciliğinin (radi
kalizminin} ağırlığı hissediliyordu. Bunlar, isteseler de 
istemeseler de de, Jön Türklere ait <(güdümlü devletıı
görüşünün mirosçılarıydı. Buna karşılık eşrafın temsilci
leri, aslında bürokratik merkeziyetçiliğe karşı oldukları 
;çin, daha çok, Prens Sabahattin'in övgüsünü yaptığı li
beralizmi benimseme eğillmindeydi!er. Bunlarııı amacı, 
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köylülerin üretim ve emeğini hiç bir engelle karşılaşma
dan, keyiflerine göre düzene sokmak için, kendilerini her 
türlü devlet müdahalesinden mümkün olduğu kadar ser
best kılabi!mekti. Savaş durumunun doğurduğu ihtiyaç
ları karşılayabilmek icin hükümetin güttüğü vergi politi
kasryla ve <dttihat�ılanıın ((ffiillileştirmeıılerden. <<kapitaliz
me �arşı clmakııdan dem vuran .söylevleri ile bu işleri hal
yolunc: koymak mümkün değildi. Onun icin de, mecliste 
giderek iki grup oluştu. ilki, Anadolu ve Rumeli Müdotoa-i 
Hukuk Cemiyetini övüp savunmakta ve genel olarak as
kerlerle, küçük burjuvazinin bağrından çıkma diğer bü
rokratlardan meydana gelmekteydi. ikincisi ise, Anado
lunun büyük arazi sahiplerinden ve zengin tüccarların
dan oluşmuştu; daha sonra bunlara bir de büyük eşraf 
ailelerinin cocuklan ıola'n askerler eklenmişti. Bu ikinci 
grup başbakanlık mevkiine kendi saflanndan gelen biri
nin getirilmesini sağlc:mışsa da, fiili iktidar, orduyu de
netimi altında bulundurması yüzünden, birinci grubun 
elinde bulunuyordu. Bu karşıtlığın sonucu, Büyük Millet 
Meclisinin işleyemez hale gelmesiydi ve zafer kazanıldık
tan sonra bu meclisi dağıtarak seçimlere gidilmesi gerek
li oldu. işte yeni partinin temelleri bu dönem içinde atıldı. 

Bu arcıda, savaşın sona ermesi istanbul'la Ankara 
arasında ilişkinin kurulmasını sağiarnıştı ve eski başken
tin büyük burjuvazisi de yEmi siyaset sahnesine girmişti. 
izmir'de toplanan Türkiye iktisat Kongresinde artık ne 
millileştirmelerden ne de güdümlü devlet ekonomisin
den söz edilmediğine bakılırsa, milliyetçi kesime bu kong
rede yeni bir sloganı ((Ulusal kapitalist politikaıı sloganı
nı benimsetmeyi basaran, bir bakıma istanbul'un bu bü
yük burjuvazisi olmuştu. Öte yandan Osmanlı imparator
luğu bürokrdsisi savaştan galip çıkan milliyetcilerin hiz
metine girmek ve onların ateşli devrimciliğini sulandır
mak amacıyla Ankara'ya göçüyordu. Böylece parti, bi-
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rlnci grup mensuplarının, en başta de Mustafa Kemal'in 
Eöylevlerinde dile getirdikleri i lkelerden çnk daha az 
radikal temeller üzerinde oluşuyordu. Bu siyasal kuruluş 
ayrıca, eski Müdataa-i Hukuk Cemiyetinin mahalli örgüt 
yapısına, bu yapıdaki kademeleşmeye de dayanmak ve 
uymak zorundaydı. Oysa bu mahalli örgüt yapısı doğru
dem doğruya eşrofın elindeydi. Öyleyse, ikinci grubun 
temsilcileriyle olan görüş ayrılıkianna rağmen, eşraflo 
.ittifakın korunması gerekiyordu. 

Sonuç olarak parti, kilit noktası görevlerde milli
yetçi küçük burjuvalara tanınan kesin üstünlüğe rağmen, 
eski ittifakın temelleri üzerinde kurulmuştu. Bürokrasi, 
eşraf ve büyük burjuvazi arasındaki iktidar ücgeni olduğu 
gibi işlerlik halindeydi ve askeri önderlerin keskin, radi
kal demeçteriyle atbaşı giden bu uzlaşmalar siyaseti kim
seyi hoşnut etmiyordu. Böylece burjuvazinin anlayışına 
göre fazla güdümlü görülmesi muhtemel Cumhuriyet 
Halk Fırkasının (partisinin) karşısında, liberalist görüş
le Terakkiperver Fırka ıoluşturuluyordu. Bu partf. saf
lannda ikinci grubun üyelerini, Jön Türklerin eski maliye 
nazırı Cavit Beyin çevresinde kümelenen büyük burjuva
ziya ve emperyalizme bağlı «ittihatçııılan t�luyor ve 
ulusal kurtuluş hareketinin yedi kurucusundan dördü 
tarafından yönetiliyordu {*) Terakkiperver fırka aynı şe
kilde, yedek bir çözüm yolunu elinin altında bulundur
mak isteyen büyük burjuvaziyle ulema kalıntılarının ve 
büyük vakıf mülklerine bağlı dini hiyerarşinin de yakın
·ıığını sağlar. Muhalefet hareketi,, işte bu dini hiyerarşi

(*) Bu dört kişi Ali Fuat (Ccbcsoy) Pa�a. Rauf (Orbay) Bey, Kfizım 
Karabckir Pa�a ve llefet (Bele) Bey idi. illusal kurtuluş sava
şının diğer kurucuları olun Mustafa Kemal Paşa ve İsmet (İnö
nü) Bey, Cumhuriyet Halk Fırkasını yönetiyorlardı. Fevzi (Çak
mak) Paşa da onların safında yer alıyordu. (Ç.N.) 
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mensupları aracılığıyiÔ halktan, kendini gerici hareket
ler halinde açığa vuran belli bir destek görecektir. 

iktidarın bütün muhaliflerini bağrında toplayan bu 
kuruluş, yönetici kadroyle burjuvazi arasındaki ittifakın 
güçlenmesiyle, dayanaklanndan kopacaktır. 1925 yılın
da, gerici bir görünüm içinde patlak veren ve Musul üze
rindeki art niyetlerine gerekçe kazanmak isteyen ingil
tera tarafından da desteklenen Kürt isyanı, muhalefet ha
reketinin, gerici akımlarla olan yakınlıkları dolayısıyla 
suçlunıp tasfiye edilmesine ve.sile olacaktır. O dönemde 
çıkanlan Takrir-i SükOn Kanunu, meclis içindeki muha
lefet kadar, aşırı sağ ve aşırı sola karşı mücadele ba
hanesiyle halktan gelen hareketlerin de ezilmesine imkôn 
sağlıyordu. Az sonra Mustafa Kemal'e karşı girişilen bir 
suikast teşebbüsünü fırsat bilip yeniden kurulan istiklôl 
Mahkemeler!, ister eski ittihatçılar, ister kurtuluş savo
şının silôh arkadaşlan olsun, rejimin bütün muhaliflerini si
yaset sahnesinde siliyor ve bunlardon bir çoğunu da <(be
denen:'} yokediyordu. Böylece yönetici bürokrasinin tek 
siyasal örgütü olan Cumhuriyet Halk Fırkası, iktidarı iti
raz kabul etmez bir biçimde eline geçirmiş bulunuyordu. 

B - Reformlar nKemalist Devrimlenı

iktidarını sağlama aldıktan sonra, bürokrasinin i lk
eylemi sosyal kurumlar düzeyinde kendini açığa vurdu. 
Bizzat Mustafa Kemal'in yönettiği ve hükümetle parti
nin uyguladığı köklü bir değişim, cumhuriyetin ilk ıon yılı 
Içinde işlerlik kazandı. Girişilen reform hareketleri, 
dek parti:ıyi, daha önce şiar edindiği milliyetçilik, halk
çılık, cunıhuriyetçilil<, laiklik ilkelerine bir yenisini. ı:dev
rimcllikıı likesini eklerneye götürecektir. <<Kemalizmııin 
yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ününü sağla
yacal; olon işte bu <:devrimlcnı dir. 
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Bu ((devrimlenıin hepsi, ülkenin ((batılılaşmaıısı için
do yer alırlar. Avrupa edebiyatı yüz yılı aşan bir zaman
dan beri, ':ilerlemeye, ticarete ve uygarlığa kendini uy
duramayanıı bir (ıTürk portresiıı cizmişti ve bu yontul
mamışlığı akla gelebilecek her türden ipe sapa gelmez 
görüşlerle ispat etmeye kolkışmıştı. Oysa şimdi, batı uy
gGrlığı bütün nitelikleri ve tezahürlerlyle birlikte, kapita
list üretim tarzıyla özdeşleştirilince, «Türk milli burju
vazisiıı içln de Avrupalı yaşayış tarzını taklit etmek ka
çınılmaz bir şart olup çıkıyordu. Üstelik bir zamonlar em
peryalizmin simsarı olan azınlıklar da batılı adetleri be
rıimsemişlerdi. Eh, madem ki miiH burjuvazi artık etkili 
bir biçimde -onların yerini almak istiyordu, öyleyse aynı 
voıu tutmolıydı. 

Zaten bu reformların niteliğini kavramak icin, gi
rişilen <<devrimlend sıralamak yeter; fes giyllmesinin ya
sc;klanması; avrupai giyim kuşam; latin olfabe.sinin ve 
ölçülerde batılı birimlerin kabulü; hafta tatilinin cuma 
yerine pazar gününe alınması; isvicre Medeni Kanunu
nun, italyan Ceza Kanununun aktarılması; soyadının ka
bulü ve kadın hakları . . .  Ölçülerde batılı birimlerin kul
lanılması veya hafta tatilinin pazar gününe alınması gi
bi ikinci dereceden bazı değişiklikler, mesela Cezayir 
Qibi günümüzde ilerici bir görünümü olon islôm ülkele
ri hafta tatilinin gününü değiştirmek gereğini duymo
mış olsalar bile, batı dünyası lle yapılan ticari ilişkileri düze
ne sokmak türünden bir kaygıyle açıklanabilir. Ama girişi
len hareketin o.sıl hedefi kovronmodığı takdirde, insana an
laşılması daha güç gelen, fes giyilmesinin yasaklanması 
türünden değişikliklerdir. «Şapka devrimi)) adıyla yücel
tilen bu değişikliğe, batı uygarlığına doğru atılmış karar
lı bir adım gözüyle bakılmıştır. Daha basit bir ifadeyle 
diyEbiliriz ki, bu reformlarda güdülen amaç, bir Türk iş 
adamının, Avrupa'daki veya Amerika'daki bir büyük ti-
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caret merkezinde daha gorunur gorunmez tanınmasına 
sebep rolari kılıktan tamemiyle kurtarmaktı. Eh, bu iş 
adamı üzerine Avrupa! bir elbise geçirir, boynuna takma 
yaka ve bir kravat iJiştirir, latin harflerini kolayca ya
zar, ıpazar günü işini tatil eder, bir de koluna karım diye 
Avrupa salonlarında takdim edebileceği bir kadın taka
bilirse, bu iş olmuş demektir. O zaman Türk tüccarı da 
uluslarorası burjuvaziye dahil olabilir. Bir «şapka dev
rimiıı ancak böyle bir muhteva içinde anlam kazanır. Za
ten Osmanlı imparatorluğu burjuvazisi ve bürokrasisinin 
gordrop alışkanlıkları da, hayli uzun bir zamandan beri 
Avrupa özentisiydi. B_u SınJfiarın aydın kesimi, çok kere 
Avrupa dillerine ve kültürüne {<bihakkın vakıftn>. Geriye, 
onları Osmanlı kılan tek bir şey kalıyordu: Fes. Sırf bu 
yüzden. bir <<şorklrı>nın tanınmasında en belirgin ((olô
meti forikoı> olon bu giyim eşyası. Avrupa kariketüründe 
ve mizahında, ((şark)) lo olay edilmekte kullanılan bir sem
bol haline gelmişti. Böylece fesin kaldırılmasına, bir za
fer ve batılılaşma yolunda kararlı bir adım gözüyle bo-
kıldı. ' 

Bu reformların yönünü gösteren ikinci bir özelJik de, 
bunların uygulanışındaki anlayıştır. Yukardan gelen ka
nunlar, kararname!er!e beklenmedik bir anda çıkarılıve
ren <<devrim!enıi benimsetmekte, halkın bütününün sis
temli olarak eğitilmesinden çok, kanun zoruna ve kitle 
psikolojiSinde yaratılan şaşırtmacalara güveniliyordu. 
Fes örneğinde •olduğu gibi, yasaklamolara dayanan re
formlar az buçuk sonuç verdiyse de, topluma getirilmek 
istenen yenilikler, belli çevrelerin dışında genelleşip yay
gınlaşamadı. Bir örnek vermek gerekirse, harf devrimi 
daha başından beri, bir kültür devrimi olarak görüldü ve 
yüceltildi. Bu devrim okuma-yazmayı kolaylaştıracak. eği
timin ve bilginin yollarını halkın bütününe açacaktı. Ama 
bu reform. Frarisa'dan alınma bir okul programıyla uygu-
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lanınca, burjuva ve küçük burjuva kafalar yaratmaktan 
başka bir işe yaramadı. Ülkede okuma yazma bilme
yenierin oranı ise, harf devriminden tam kırk yıl sonra 
bile % 52'ydi. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, cumhuriyetin bu ilk dö
neminde girişilen reformlar 1950 yıllarına kadar, sadece 
burjuvazi ile diğer şehirli egemen sınıfların yeni arpalık
lar edinmesine; bir de köylerin pazar ekonomisine ve ye
ni emperyalist sömürüye acılmasına yarayacaktır. Böy
lece şehir dünyasıyla köy dünyasının temasa gelmesi, bi
rini olduğu kadar diğerini de etkileyecek ve günümüzde
ki çelişkilere yol açacaktır. 

C - 1920 Yılları ve Ekonomik Buhran

1: 1923 ile 1929 yılları arasındaki dönem, «liberalizm»
dönemidir. 1930'dan sonraki yıllar ise <<devletcilikııin dam
gasını taşır. Büyük ticaret burjuvazisi devletten, yabancı 
işletmelerin «millileştirilmesi» için mali yardım ve uygun 
bir mevzuat talep eder. Devlet bunun yanı sıra, ihracat 
hacmini arttırabilmek için tarım hayatına yardımcı olmak 
ve ihracata yönelik malların ulaşım fiyatlarını düşürmek 
icin de ulaştırma araçları yaratmak zorundadır. 

Ekonomik hayatı düzenieyecek mevzuat konusunda 
Türkiye, Lozan'da imzalanan ve Osmanlı imparatorluğu 
zamanında yürürlükte olan serbest mübadele şartlarını 
1929 yılına kadçır uzatan anlaşmayla bağlıdır. Demek ki 
dış ticaret altı yıl boyunca serbest teşebbüsün elinde ka
lır. Bu dönem için diyebiliriz ki. emperyalist sömürü dış 
ticaret açığı yolu'yla devam eder (79) ve «milli» burju-

(79) Bkz. sayfa 1259'daki tablo. 
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vazi komisyonlarla geçinmek suretiyle, bu işleyişte sim� 
sar rolü oynar. Dış ticarette verilen bu açığı kapatmak, 
buriuvaziye mali kaynak yaratmak ve kamu hizmetlerine 
yatırım yapmak gibi işler ise devletin sırtına düşer. Bü
tün bunları gerçekleştirmek için devletin elinde sadece, 
kapitalist ekonominin klôsik yolları vardır: emisyon, ta
sarruf, vergilendirme. Bu yollarla elde edilen sonuçlar 
ise hiç de yeterli değildir. 

Para sorununun o sıralarda özel bir durumu vardır. 
Bank-ı Osmanii Şahane 1914 yılınf.la düşmanın eline ge
çince. Osmanlı hükümeti, savaş durumunun doğurduğu 
ihtiyaçları karşılamak amacıyla kôğıt para basmak zo
runda kaldı. üstelik savaş masrafları hiç de az olmadığı 
için, 1915 yılında 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan emis
yon hacmi, 1919 yılında 124 milyon 100 bin Türk Lirasına; 
1920 yılında ise 161 milyon Türk Lirasına ulaşıyordu. (80) 
Bunun çok belli sonucu. köğıt liranın değer olarak altın 
liradan gitgide kopmasıydı. Böylece altın lira 1918 yılında 
454 kuruşa yükselmiştir. ingiliz lirası da aynı şekilde, 1919 
yılında 374 kuruşa çıkmaktaydı. Savaş yılları sırasında 
Almanya ve Avusturya, bankalarındaki stok altını temi
nat 'Olarak gösterip, Osmanlı lirasını desteklemişlerdi. 
Ama Versailles ve St. Germain antlaşmaları bu iki ülke
yi, kasalanndaki a!tmı galip devletlere tazminat olarak 
vermek zorunda bırakıyordu ve böylece Türk kôğJt pa
rası teminatsız olarak kalıyordu. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti bu durum karşısında emisyonu arttırmaktan ka
çınarak, mecburi kôğıt para kurları ilôn etmekten başka 
bir iş yapamazdı. Bu iğreti durum 1929 yılına kadar sü-·
recek ve bu dönem içinde Türk parası değer kaybatmeye 
devam edecektir. 

(80) HERSHLAG, Z. Y. cTutkey, the challcnge of growtlı» (Türkiye; 
Meydan Olı:uyan Gelişme), Leiden, 1968. 
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İngiliz lirasının Altın liranın 

kuruş olarak kuruş olarak 
Yd Tcdavüldeki Para kar� ı lı ğı karşılılt 

1919 124.000.000 374 430 
1920 161.000.000 ... 500 
1921 161.000.000 "" 549 
1922 Hil.OOO.OOO 728 6117 

1923 161.000.000 7611 707 

1924 161.000.000 839 .  815 
1925 161.000.000 894 812 

I92G 153.000.000 ... 110il 
19"2.7 153.000.000 950 82.i 
192g 153.000.000 ""' 1130 

1929 159.000.000 1008 874 (lll) 

Osmanlı Bankası, emisyon kurumu olarak işlev
lerini kaybedince, hükümet Devlet-i Aliye Bankasının ye
rine yeni bir kurum yaratmaksızın ve sadece tedavüle, 
hiç bir zaman kc:rşılığında teminatı bulunmayon kôğıt 
para sürmekle yetindi. Bu şartlar içinde Türk parasının 
değeri yalnız altına oranla değll, yabancı dövizlere oran
la da sürekli ıolarak düşmekteydi ve hükümet artık teda
vüldeki para hacmini arttıracak durumda değildi. Bunun 
yanı sıra dış ticaret açığı ve devletin her türlü döviz dene
timinden yoksun oluşu, herhan'gi bir altın veya döviz sto
ğunun meydana getirilmesini engelliyordu. 

Paranın istikrarsızlığı ve hacim darlığı, bir orta sınıfın 
olmayışı gibi şartlar. tasarrufa imkôn vermeyecektir. Ye
ni bankaların açılmasından ve tutumluluk konusunda 
şevklendirici yayınlardan sonra, 1920 yılında 1 milyon 600 
bin Türk lirası, yani kişi başına oniki kuruş olon banka 
mevduatının, 1930 yılında 39 milyon 200 bin Türk lira-

(81) Türkiye'deki Fransız Büyükelçiliği: Ticaret Atcşcliği Bülteni, 

<:Turquie: Siluation economique et fimınci&rıo Janvieı· 1937:) (Tür
kiy�: 1937 Ocak Ayında Ekonomik ve Mali Durıım). 
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sına, yani kişi başına 260 kuruşa yükseldiği bir gerçek
tir. Ama gene de yatırımlar çok yetersiz durumdadır. (82) 

Durum böyle olunca elde sadece, ekonorP.ik geliş
meye mali kaynak sağlayamayacak, güçsüz ve hemen 
hemen düzen!i ıolarak açık veren bir bütçe kalır: 

Gel il' Gider Açık (-) 
Yıllar (milyon TL.) (milyon TL.) Fazla (+) 

192-l - 25 111.3 135.2 - 23.9 

Hl25 - 26 138.5 210.1 - 71.6 

1926 - 27 170.4 179.9 9.5 

1!127 - 2U 197.5 202.9 4.4 

1!.1211 - 29 2(H.G 2042 + 0.4 

192!.1 . 30 20G.l 214.5 8.4 (r.J) 
Şartlar böyle olunca. Osmanlı borcıarının anısını he

nüz unutmomış olan hükümet, önce bütçeyi dengele
meyi, ikinci olarak dış ticaret açığını ka·i)atmayı ve an
cek bunlardan sonra da ülkedeki kaynakları geliştirme
yi düşünür. 1 924 ile 1930 yılları arasında, kamu hizmet
lerini de içine alan ama sosyal yatırımları dışta tutan 
ekonomik faaliyetler, o dönemin bütçelerinde, yıl sıra
sına göre şu oranlarda yer alır: 1 924'de % 13.8, 1925'de 
% 17.1, 1926'da % 9, 1 927'de ')• 22.2, 1928'de % 19.6,
1929'da % 14.4 ve 1930'da .% 15. (84) Bu harcamaların en
büyük kesimi demiryolları inşaatına yönelmiştir. 1926 ile 
1929 yılları arasındaki dönemde, devlet bütçesinden bu 
işe ayrılan meblağ 90 milyon Türk Lirasına yani toplam 
yıllık giderlerin ortalama % 1 1 .2'sine (85) ve bu dönem 

(82) HERSHLAG. Z. Y . .ıoTurkey; Uıe elıııllengc ... :ı-
(83) HERSÜLAG, Z. :.". <:Turkey; tlıc ehallengc ... :ı-
(!H) HERSHLAG, Z. Y. -:Turkey; the chııllengc . . .  :ı-
W5) CANKARDEŞ, O . .;L'ocuvrc d'assainissement monetııire ct Ic de· 

vcloppeınent econoıniquc de lu ı-cpubliquc turquc cntrc les dcux 
gucrres 19?...3- 193!)� (1!123 - 1939 Döneminde, iki Dünya Sa\'aşı 
Arasında, Türkiye Cwnhuriyctinde Ekonomik Gelisme \'e Türk 
parasıınn istikrara Kıı.vn.sturıılmnsı), Grcnoblc, 1945. 
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içinde ekonomik faaliyetlere ayrılan horcamoların 3/2' 
sinden fazlasına ulaşır. Öyleyse bu yıllarda, yabancı te
şebbüsün Türkiye'de fiilen ilgilendiği tek sektörün demir
yolları inşaası olmasına bir tesadüf gözüyle bakılamaz. 
Demiryolu hatlarının yapımını üstlenecek olon yabancı 
şirketler yerli müteahhitlerle ortaklaşa çalışacaklar ve bu 
ortaklık Türkiye'nin ilk milyonerlerini yaratacaktır. 

Tarım olanında ise, Ziraat Bankasının verdiği kre
diler yıldan yıla dü�enli olarak artar ve 1923 yılında 4 
milyon Türk lirasından. 1929 yılında 26 milyan Türk Li
rasına ulaşır. Bunun sonucu olarak tarım üretimi 1 923 
ile 1932 yılları orasında % 58 oranında artar ama gene da 
1914 yılındon önceki düzeye ulaşamaz. 1912-1913 yılların
do yıllık tahıl üretimi 7 milyon 151 bin tondur (86); bu 
rakam ancak 1934 yılında aşılır ve 1934-38 yılları arasın
de;, yıllık ortaloma tahıl üretimi 7.303.399 tona varır. (87)
Sadece buğday üretimine bakacak ro!ursak, 1912-1913 
yı llarında ortalama 3 milyon 862 bin ton iken 1927 yılında 
1 milyon 333 bin tondur. {88) Bu yüzden Türkiye 1924 yı
lında 12 milyon Türk Liralık ve 1925 yılında ise 19 milyon 
Türk Liralık buğday ithalôtındo bulunur. Ancak 1928 ')ti
lında bu ithalôt 500 bin Türk Lirasına düşecek ve 1930 
yılmda ise buğday ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının 
% 3.72'sini oluşturacaktır. (89) Böylece ihracatın en bü
yük kısmını sınai bitkiler meydana getirecektir. Türkiye 
Cumhuriyetinin 1930 yılındaki toplam ihracatının % 28.5'
ini tütün, % 17.94'ünü kuru yemişler ve % 1 1 'ini de po-

(86) MEARS, E. G . .:Modern Turkey . . .  :. 
(87) «The Middlc East...b 
(88) THORNBURG, M. W. «Turkey, ;ın cconomic . . .  :t 
(8!1) lNKAYA. C. �ı.c commo;rcc international de la Turquic ct la

comp;ıraison des prix turcs avcc le� prix mondiaux:. (Türldye'nin 
Ulu;ılararası Ticareti \"C Fiyatl11rın Dünyad11kl Fiyatlarla Karşı· 
laştı.rılması), Lausanne, l!Hl. 
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muk oluşturmaktc;dır. (90) Ama ne olursa olsun, 
olanına yapılan yardım, ihracatı ne hacim, ne de 
olarak kesin bir biçimde orttırmaya yarar. 

tarım 
değer 

İhracat Ticari Dareket Endek81 

\'ı\lar İhracıı.t (Ton) (i\lilyon TL.) (19Z4 100 alınarak) 

192� 033.000 158 100 
1!1'25 668.000 1!<! 123 
1!)26 770.000 181l llll 
1927 696.000 158 104 

1926 G2ü.OOO 173 112 

1929 669.000 155 (91) 116 (92) 

Öte yandan, 1920-30 yılları arasında kamu sermayesi 
kadar, özel sermayenin de yokluğu yüzünden, yabancı 
şirketlerin millileştirilme işi· ilerlemez. 1924 yılında yaban
cı sermaye ülkede 94 işletmenin denetimini elinde tut
maktadır. Bunların 7'si demiryolu şirketleri, 6'sı maden 
işletmesi, 23'ü banka, 1 1 'i belediyelere ait imtiyazlar, 12'si 
sınai işletme ve 35'i de ticari şirketlerdir. Bütün bu kuru
luşların toplam yatırım sermayesi 63 milyon 444 bin in
giliz lirosıdır. (93) 1933 yılında ise ülkede hôlô 71 yabancı 
şirket mevcuttur; yalnız bunların yanı sıra toplam 15 mil
yon 800 bin ingiliz liralık sermayeli 196 tane de Türk şir
keti ortaya çıkmıştır. (94) Bu arada millileştirllen yabancı 
şirketler orasında demiryolu kumpanyalarını, tütün reji
sini, istanbul ve izmir limanlarının imtiyazını elinde bu
lunduran şirketleri sayabiliriz. Ancak bu sonuncular, hem 

(90) İNKA YA, C. d.c commerce int..ernational...:ı
(91) THORNBURG, M. W. <:Turkey, an ccoııomic .. :t> 
(92) «Türkiyc'deki FrnT.�ız Büyükelçiliği...:-.. 
(93) HERSHLAG , Z. Y. <.:Turkey: the challcngc ... � 
(!H) dO ans de Rcpublique� (Cumhuriyetin On Yılı); Cumhuriyetin' 

arıuncu yılı (l!J'l..3 - 33) vcsilesiylc CHP l-:ı.rııfından yııyınlrımın reJı. 

berin özeti. 
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de devlet kasasından sağlanan kredi ve yardımlario özel 
sektöre aktanlmıştı. 

Böylece bu dönem içinde, öylesine umut bağlanan 
ekonomik büyüme bir türlü gerçekleşmez. Hemen hemen 
hepsi tarım sektörünün içine hapsolunmuş durumda bu
lunan milli hasıla çok yavaş bir hızla artar ve ticarete 
yönelen çok az bir fazla verir. Bu fazla da, daha çok lüks 
tüketim mallarının satın alınmasında israf edilir. Dış ti
caret açığı ile kamu alt yapı tesislerine harcanan meb
lağlar arasından cebini dolduran önce yabancı şirketler, 
sonra da birkaç yerli şirket ve müteahhittir. Bu dönemde 
yapılan tek önemli yatırım olarak demiryollan kalacak· 
tır. 

Bürokrasi bu kötü duruma sanayileşme yoluyla bir 
çıkar yol aramaya çalrşır. Kapitalist sistemin en önde ge
len sembolü olarak, sanayileşme üstüne daha önceden 
de çok nefes tüketilmiş ve bu olgu ilk başlarda yeni cum
huriyetin en önemli hedeflerinden biri olarak sunulmuş
tu. Ama yerli buriuva sınıfının sınai yatırımları yoluna 
sokmaya ne isteği, ne de bunu yapacak gücü vardı.' Bu
nun yerine günü gününe küçük ve orta çapta ithalôt ve 
ihracat ticareti, hem de anında, çok daha büyük kôrlar 
bırakıyordu. Üstelik bu işte servet yapmak icin başlan
gıçta <<mütevazi» bir sermaye, bir de <(talihin yaver git
mesi» yetiyordu. Ayrıca devletin uyguladığı dış ticaret 
rejimi, yerli mamul maddelerin ithal edilen mallara karşı 
herhangi bir rekôbet imkanını da dışta tutuyordu. Öte 
yandan devletin de, ne bizzat yatırımlar yapacak, ne de 
bir kredi politikasıyla özel teşebbüse dayanak olacak gü
cü ve imkOnları vardır. Böyle olunca da devlet, her za
man olduğu gibi mevzuata ilişkin çabalarla yetiniyordu. 

Sanayileşme yolunda bir ilk teşebbüs olarak 1925 
yılında Sanayi ve Maôdin {Madenler) Bankası kurulur. Bu 
!<;uruluşun ilk amacı, Osmanlı imparatorluğundan miras 
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kalan devlet işletmelerini yönetmektir. Bu bankanın ken
dine ait özel tesisler kurma hakkı· yoktu, oma özel işlet
melerin yaratılmasına katkıda bulunabilir ve ilk adımla
rını atmada ıonlara dayanak olabilirdi. 

1 927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu meclisten çı
kar. Bu kanun şunları öngörmekt€dir: sanayiye tahsis 
edilen arazinin devlet tarafından parasız olarak verilme
si; mali bağrşıklıklor; bir sanayinin kurulması icin gerekli 
malzemenin ve makinelerin ithalötında gümrük bağışıklı
ğı; bu işlerde kamu ulaşım araçlarından yorarlanıldığrn
da ücret indirimi ve hepsinden önemlisi de, devlet daire
lerı ve belediyeler için, ithal edilen mallardan % 10'a ka
dar daha pahalı olsa bile, yerli mamul maddelerin kulla· 
nılması mecburiyetinin konulması. Teşvik-i Sanayi Konu· 
nu ile aynı zamanda, bölgesel veya ulusal çapta, bütün 
fiili ve hukuki tekeller yatırım yapmak arzusunda olon 
sermaye çevrelerine açılmaktadır. {95) 

Bu kolaylıklar karşısında milli burjuvazi, ciddi ya· 
tırımiara girmeksizin, doğan bu imkOndan yararlanmak 
yolunu denedi. Devletin bedava verdiQi topraklar arazi 
spekülasyonundo; gümrük bağışıklığı, sadece aradan bir 
komisyon koparabilmek amacıyla, işe yorasın yaramasın 
her türlü malzeme ve hammaddenin ithalinde; satış te· 
kelleri, aslında ucuz fiyatla dışardan ithal edilen malların 
yerli malı diye yüksek fiyatla yutturulmasında kullanıldı. 
Sanayi ve Maadin bankasından koparılan krediler ise, 
hayali sermayeleri e kurulmuş şirketlerin hissedarianna · 
temettü olarak dağıtıldı. Şeker sanayii bu konuda, duru· 
mu bütün açıklığı ile yansıtan bir örnek teşkil eder. Özel 
sermayenin iştiraki ile kurulan iki şeker fabrikası, en bü· 
yük hisseye sahip sermayedarlarının, aynı zamanda şe· 
ker satışının tekelini de ellerine geçirmeyi başarmaların· 

(95) AVCIOGLU, D . .trürkiyc'nin Düzcni:t. 
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dan sonra, üretim faaliyetlerini asgariye indirmişlerdi. Bu 
sermaye sahipleri ucuza dışardan ithal ettikleri şekeri, 
fahiş fiyatla piyasaya sürerken; zoranna çalrşan fabrika
Iann açığını da Sanayi ve Maôdin Bankası ödüyordu. (96) 
Işte ilk sanaylleşme teşebbüsleri böyle uygulandı ve ilk 
((milliıı servetler de böyle birikti. 

Ama 1929 yılına kadar tespit edilen vade yaklaşıyor
du. Bu vade gümrük tarifelerinin yeniden elden geçirilmesi
için tanınan vadeydi. Ne var ki, bu arada uluslararası bü
yük ekonomik buhranrn patlak vereceği hiç hesaba katıl
mamıştr. Dünya ekonomik buhranı gelişini, hammadde 
fiyatlarındaki büyük düşüşle belli etti. Bunun Türk ihraç 
mallarının fiyatları üstündeki etkisi korkunç oldu. 1929 
ile 1832 yıllan erasında fındığın ihraç fiyatı % 73, buğdcr
yrnki % 63, kuru incirinki % 52, tünününki % 50, kuru 
üzümünki % 49, pamuğunki % 48 oranında düştü. 1925 
ile 1934 orasında toplam düşüş oranı % 80.5'di (97) 1928 
yılında Türkiye'nin toplam 626 bin tonluk ihracatı 173 
milyon Türk Lirası getirirken 1 934 yılında 1 milyon 637 
bin tonluk toplam ihracatı ancak 92 milyon Türk Lirası 
getirmekteydi. Üstelik bu hesaba iki tarih arasında Türk 
perasının değerinde meydana gelen düşme kotılmamıştır. 
(98) 1926 yılında 13 bin 51 1 ton buğday 1 milyon 1 19
bin Türk Lira.sı scığlarken, 1933 yılında 26 bin 690 
ton buğday 1 milyon 095 bin Türk Lirası getiriyordu. Mo·
denler konusunda durum daha do beterdi. 1 926 yılında 29
bin 264 ton tutarındaki krom ihracatından 3 milyon 528 
bin Türk Lirası gelir sağlanırken, 1934 yılında 109 bin
560 ton krom ihracatından ancak 2 milyon 668 bin Türk
Lirası elde edilebiliyordu. (99)

(96) AVCIOCLU, D . .ı:Türkiye'nin Düzcni:ıo. 
(!17) İNKA YA, C. d.e commeree international ... � 
(!l3) THORNBURG, l'IJ. W. -::Turkey, un cconomic ... � 
(9'J) KARAKÖSE, O. iLcs forees productriccs de la Turquic nouvel!e• 

(Yeni Türkiye'de Üretici Güçler), Toulousc, 1941. 
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Bütün bunların yanı sıra, gümrük tarifelerinde yapı-
lacak değişikliklerin yaklaşması da ticari dengenin iyiden 
iyiye allak bullak olmasına katkıda bulundu. ithal edilen 
mallara, ithalöt fiyatları üzerinden % 25 ile % 100 güm· 
rük vergisi konulmasını öngören yeni gümrük tarifeleri, 1 
haziran 1929 günü yayınlandı. Yeni tarifeler aynı yılın 1 
ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecekti. Yerli büyük 
ticarethaneler bu oradan yararlanıp mal stoku yapabil
mek amacıyla, taritelerin yayınlanmasından sonra 40 mil
yon Türk Lirası tutarında ithalôt talebinde bulundular. 
(100) Bunun sonucu 101 milyon Türk Liralık, yani o yıla
ait bütçedeki toplam gelirlerin hemen hemen yarısına va
ran bir dış ticaret açığı ve her türlü döviz karşılığındon
yoksun bulunan Türk parasının başdöndürücü bir hızla
düşmesi oldu. Bu durum karşısında acemi çoylok milli
burjuvazi devlet onanın etekleri arasına saklanacak ve 
1929 dünya ekonomik buhranı, Türkiye'de devletçJIJQJn
temellerini atacoktır.

lll - DEVLETCiLiK (1929-1939)

A - ilkeler 

<ll<emalizm;)in teoriyenleri, savunduklorı 
nalliğine delil alarak, milliyetçi bürokrasinin 
den sonra giriştiği <(devletçilik» denemesini 
Bunlar, bu alanda gösterdikleri çabalarla, 
((üçüncü dbnyaıı ve <<hem kapitalizmin hem 
min dışında bir kalkınma yolu:ı görüşlerinin 
yapan kişilerin öncüleri oldular. 

tezi n . oriji-
1930 yılın
gösterirler. 

günümüzde 
de sosyaliz
sözcqlüğünü 

1 930 yılları başlarında, Kadro adlı derginin çevresin
de kümelenen bazı aydınlar, bu arada hükümetin de ken-

(100) C.A,.,.�Kı\RDEŞ, 0. '�L'oCUI'l'e d'.:ı.ssainisscment...,
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dilerine hoş görülü davranmasıyla, Kemalizm ilkelerinin 
övgücülüğünü yapmaya çalışırlar. iş Bankası çevresin� 
den gelen şikôyetler üzerine derginin resmi makamler 
tarafından kapatı ldığı ve grubun dağıtıldığı güne kadar, 
bunlar kendilerini, istediklerini yapmalarına izin veren hü
kümetin ekonomik politikasının sözcüleri sanacuklardır. 

Bu ideoloji, grubun en radikal üyelerinden birinin 
kalemiyle, özet olarak şöylece sunulur: 

<<Günümüz dünyası üç kamıpa bölünmüştür. Kapita
list ülkeler, sosyalist ülkeler ve kapitalist ülkelerin sö
rnürgeleri veya eski sömürgeleri. 

- Bu sistemde birinden farklı iki çelişki gelişir. Ka
pitalist ülkelerde burjuvaziyle proletarya arasında sınıf 
mücadelesi ve emperyalizmin sömürge veya yarı sömür
gelerinde ulusal kurtuluş mücadelesi. 

- Kapitalist ülkelerde sınıf mücadelesi bir sonuca
ulaşsa bile, ulusal bağımsızlığın gerekliliği gene de süre� 
cektir. Çünkü güçlü bir biçimde sonaylleşmiş olon bu ül
keler, yedek hammadde kaynağı olarak, üçüncü dünyaya 
daima ihtiyaç duyacaklardır. Üçüncü dünyanın siyasal 
ve ekonomik kurtuluşu, aynı zamanda, so.syolizmin sa
ncyileşmiş ülkelerdeki zaterini de hızlandıracaktır. 

- ((Mllli mücadele cephesi>> ülkelerinde sosyal sı
nıflar, sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal sınıflarıo aynı tarz
do teşekkül etmemiştir. Bu ülkelerde kapitalist bir sını
fın bulunmavışı sanayileşmeyi de engeller. Dolayısıyla bu 
görevi devletin yüklenmesi gerekir. 

- Sanayilerin, ulaşım şebekelerinin ve büyük i:redi
kurumlarının devlet eliyle, devletin denetimi altında, 
planlı bir ekonomi çerçevesi içinde gerçekleşmesi, yalnız 
ekonomik refahı değil, sosyal dengeyi de getirecektir. 
Çünkü devletin düzenleyici rolü, ülkede, birbirine karşıt 
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sosyal sınıfların, dolayısıyla da sınıf mücadelesinin doQ� 
masını engelliyecektir. Bunun sonucu «imtiyazsız sınıf
sız kaynaşmış bir -kitleıınin yaratılması olacaktır. 

- Bu görevi gerçekleştirebilmesi için devletin başı
na, kendini milletinin refahına adamış, bilgili, işinin eri, bir 
aydın zümre gelecektir. «Yeni Türk Toplumunda Aydın 
zümre, Sermayeyi elitıde toplayan ve teknik gücü elinde 
tutan bir sınıfın emrinde ve o sınıfın hesabına, haynna ca
lışan bir Emirherler Kadrosu olmayacaktır. Tersine ola
rak, milletin birikmiş gücü demek olan Milli sermayenin 
büyük ağırlığını, yüksek tekniği elinde bulunduran ve bu
nu toplum yararına işleten, yani toplumun bütünü ve ileri 
menfaotion hesabına calışan, Teşkilatcılar ve idareciler 
Kadrosu olacaktır.» (101) 

Bu ilkeleri gerçekleştirmek için Kemalizm, ne «ken· 
di menfaatını milli menfaatlerden üstün görmek şartıylaıı 
yabancı sermayeyi, ne de milli hasılayı kamu yararı doğ
rultusunda ve planlı bir ekonomik sistem çercevesinde 
kullanmak şartıyla özel teşebbüsü ekonomik programının 
dışında tutar. 

Mil!iyetçi bürokrasi ile egemen sınıf!ar orasındaki 
ittifak kadar, ülkede hızla boy veren sosyal tabakalaşma
\'1 da görmezden gelmeye çalışan bu teori, devleti, imti
yaz/ı bir azınlığın yararına kitleler üzerinde açıkca giriş
meye hazırlandığı sömürüyü kolaylaştırmak amacıyla, 
«herkesin mutluluğu icin calışan, sınıflar üstü devlet ci
hazı» ideolojisini güclendirmeyi dener. Zaten, Osmanlı im-. 
paratorluğundan kalma <<kôdim devlet» geleneği milliyet
çi bürokrasinin siyasal itibarıyle da birleşerek böyle bir 
ideolojiyi kabul etmeye hazır durumdadır. 

Ayrıca, yukardakl görüşlerin yazan, ileri sürdüğü 
«devletcilikıı ilkesinin uygulama imkOnları konusunda 

(101) AYDEi\IİR, Ş. S. d:nblfip ve Kadro,, 2. baskı, t\nkar:ı, H6B. 
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hiç de hayalperest değildir: «serbest sermayenin, gerek 
toprak, gerek sanayi, gerek ticaret alanlannda randıman
lı çalışabiieceği teşebbüsleri serbest bırakmakla beraber, 
bunun dışında kalan ve escsen henüz işleomemiş !Olan 
milli eneri iyi harekete getirmek, ileri teknikli bir milli ik
tisat temeli üzerinde teşkilötlandırmak, devletin işi ve vazi
fesidir.» Ünlü «kamu sektörü özel sektörün durduğu yer
de başlan cümlesiyle kolayca birleştirebileceğimiz bu 
alıntı, Türkiye'de «devletçiliğin» 1930 yıllannda izleyeceği 
yolu bize, yazarın kitabında sergilediği diğer görüşlerin
den çok daha iyi anlatır. 

B - Olaylar 

Türk hükümetinin siyasetini değiştirecek olan olay
lar, 1929 yılı sonlarına doğru hızlanır. Dünya ekonomik 
buhranı, uluslararası pazarlarda hammadde fiyatlannın 
düşmesiyle kendini açığa vurur. Bu fiyat düşüşü Türk 
ihraç mallannın fiyatlarına, ardan giderek de ic pazari
daki fiyatlara yansır. Bütün aracılar, kendi körlarını ko
rumakta direnirler, o zaman da sonuc olarak bu fiyat dü
şüşünün bütün yükü üreticinin sırtına biner. [zmir Bor
sasında 32 kuruş değarinde olan kuru üzüm, Hamburg 
Borsasında 48 kuruştan işlem görür. Tütünün kilosunu el
l i  kuruştan satan Türk ihracatcısı, aynı ürünü ekiciden 10 
kuruşa satın alır. Dolayısıyla, gelirin aynı kalabilmesi icin, 
üretimin artması gerekmektedir. Ama fiyatların düşüşü 
öyle bir dereceye varmıştır ki. ihracatı aynı değer düze
yinde tutabiirnek icin, üretimi ik i  hatta üç katına cıkar� 
mak gereği varadır. Bu da kısa vadede mümkün değildir. 
Yaygın bir tarıma gitmeye insan kaynaklan elvermez; ta
rımda makinciaşma ise, büyük hacimde makina ithalôtı� 
nı gerektirdiğinden bir kısır döngü yaratır. Bu alandaki 
itholôt, tersine, önemli ölçüde düşmektedir. 1928 yılında 2 
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milyon 298 bin Türk Liralık tarım makinası ithal edilmiş
ken, 1933 yılında bu alandaki itha!Cıt sadece 224 bin Türk 
!iralıktır. Öte yandan yedek parça yokluğu, daha kullanı
lobilir dururnde olan rnekinaların ıskartaya çıkarılma.sına
yol acar ve Anadolu'nun birçok yerlerinde tarım makina
ları mezarlıkianno rastlanır. Bütün bunlardan çıkan so
nuç, dış ticaretin aynı minvol üzere süremeyeceQidir va
burjuvazi bc;şko bir birikim aracı seçmek zorundadır.

Dış ticareti sekteye uğratan ikinci bir olay da 1 ekim 
1828 tarihinden itibaren yürürlüğe giren gümrük tarifele
ridir. Lüks tüketim maddeleri üzerine konan gümrük ver
gisi, bu yolla en büyük kôrları sağlayon itholôtı doğrudan 
doğruya etkiler ve ithalôt ihracat alanında çevrilen dalap
lan daha az kazançlı hale getirir. Bütün bunlara bir de, 
Türkiye Cumhuriyetinin para krizi eklenince, durum daha 
do güçleşir. Hükümet döviz kontrol tedbirleri alır ve 
sermayenin yurt dışına akışını önleme 
tün bu tedbir ve kararların sermaye 
ccret alanından geri çekmekte katkısı 

yollarını arar. Bü
sahip!erini dış ti

olur. 

Bu çok yönlü buhran, her şeye rağmen, kendi içinde
evrim unsurlarını taşımaktadır. Yukanda da gördüğümüz 
gibi, ticari faaliyetleri çekici ıcımaktan çıkarır ve sanayi
leşmeye doğru bir eğilim yaratır. Yurt dışından mamul 
madde ithalatının imkansızlığı, bunların yurt içinde imala
tını daha kôrlı hale sokar. Devlete gelince, ödemeler den
gesini sağlayabilmek icin ithalatı kısmak zorunda kala
caktır. Bu da ülke içinde başlanan sınai üretimi dış reka-. 
betten kurtaracak ve yerli sanayi mal!arının i.stenen fi
yattan satışa sürürmesi imkanını yaratacaktır. Böylece, 
herhangi bir mal piyasada azalıp da karaborsaya düşme
ye görsün, istanbul'un kenar semtlerinde hemen, bu ma
lı imal eden, derme çatma düzinelerle imalôthane yerden 
mantar gibi bitmekteydi. Bunların imal ettiği daha kötü 
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cvscflı mal, karaborsadakinden biraz daha düşük bir fiyat
la sGtılıycrdu. Bu imaldthaneler sanayileşmenin başlangıcı 
oldu. Daha 1927 yılında yapılan .sanayi sayımına göre top
lam olarak 256 bin 855 işçi çalıştıran 63 bin 245 <dşyeriıı var
dır. Ama bu sayım sonuelanna göre, işletme başına or
talama 4 işçi düşüyor olsa bile, bunların % 36'sı sadece 
1 işçi ve bir diğer % 36'sı da 2 ile 3 işçi çalıştıran işyer� 
leriydi. (102) 1927-1933 yılları dönemi için, elimizde, Teş
vik-i Sanayi Kanununun sağladığı imkOnlardan yararla
nem işletmelerin, yani ülkenin en önemli işletmelerinin ev
rimiyle ilgili rakamlar bulunmaktadır. Bu sınai kuruluşların 
1927 yılında sayısı 322 iken, 1933 yılında 1473'e yükselir. 
Bunlarda çalışan işçi sayısına gelince, bu iki tarih arasın
da, 17 binden 62 bine yükselir. Öyleyse işletme başına or
talama işçi sayısı 1927 yılında 50 iken 1933 yılında do 42'
dir. (103) 

Sanayileşmenin, uzun vadeli ekonomik bir planlama 
kaygısının değil de o andaki ekonomik durumun bir so
nucu olduğunu gösteren diğer bir belirgin özellik de, bu 
sanayileşme hareketinin kesin olarak tüketim maliarına 
yönelişidir. 1927 yılında sınai işletmalerin % 44.3'ü besin 
maddeleri, % 23.83'ü de dokuma imal etmekteydi. (104) 
1931 yılında kurulan işletmelerin % 84'ü hafif sanayi 
dallarındodır. (105) Zaten rejimin teorisyenleri, sanayi
leşmenin baş hedefi olarak, ihracat fiyatlanndaki düşüşün 
açtığı gediği kapatmak ve ithal edilen tüketim mallarının 
hacmini düşürmek amacıyla, ülkede yetişen hammadde
lerin mahallinde imalôta sokulmasını göstereceklerdi. 
Köklü bir sanayileşme için gerekli mallara ve hele ağır 
sanayi mamullerine gelince, bu teorisyenlere göre, bunla-

(102) ELİÇİN, E. T. <:Kemalist Devrim ... -. 
(103) THORNBURG, M. W. �Turkey, nn cconomic . .. :ı> 
(11)4) HERSHLAG, Z. Y. <:Turkey: the ehallengc ... -. 
(105) CEM, İ. .:Türkiye'de Geri. .. :. 
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rın dışardan ithal edilmesi uygun olurdu. (106) Türkiye'de 
devletçilik, ·1930 yılından 1950 yılı öncesine kadar uzanan 
bir dönem boyunca, işte bu ekonomik siyasetin gerçekleş
mesi yolunda kullanılacaktır. Böylece hızlanan sanayileş
menin, sadece uluslararası durumdon doğan bir zoruret 
olduğu ve hiç bir zaman ekonomik özerklik gibi bir hedef 
gütmediği anlaşılmaktaydı. 

Bütün bunlardan, özel sektörün o çağdaki imkônla
rrnı gözönünde tuttuğumuzda, sanayileşme ve onun man
tiki sonucu olan devletçiliğin kesinlikle, bürokrasinin yük
sek düzeydeki çevrelerinde veya milliyetçi devrimin <ıkad
ro»ları içinde düşünülüp tartışılarak varılmış bir korarın 

, sonucu değil de, o günün dünya şartlarının yarattığı za
ruretlerden doğan ve kendini giderek devlet cihazma be
nimseten bir eğilim olduğu izlenimi ortaya çıkar. Böyle 
bir görünüm, cumhuriyetin ta başından beri buriuvazi ile 
iktidardaki bürokratlar arasında kurulan bağlara olduğu 
gibi devletten birbiri peşisıra gelen tapkilere de çok da
ha uygun düşer. 1923 ile 1929 yılları arasında hükümet, 
özel sektörü bGşına buyruk bırakır ve Tesvik-i Sanayi 
Kanununu çıkararak, kendi imkOnlarının sınırları Içinde 
ona yardımcı olur. 1929 ile 1923 yılları arasında ise. ((teş� 
vik» den zorlamaya geçerek ve ekonomik hayata çekidü
zen vermeye çalışarak, insiyatifi bir ölçüde kendi ellerine 
alır. Devlet, ancak 1 932 yılından sonradır ki ulusal eko
nomiye faal olarak katılmaya girişecektir. 

C - Düzenleyici Devletçilik

Türkiye cumhuriyeti hükümetlerinin ulusal ekonomik
hayata �orlamada bulunup, ona çekidüzen vermek iste
mesi veya ille de bir terimle ifade etmek istersek, müdo-

(106) AYDEMİR. Ş. S. «İnk.ılil.p ve Kadro:. 
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haleciliği, cumhuriyet tarihinde ta gunumuze kadar uza
nan bir süreklilik niteliği taşır. Bu müdahalecilik böyle·· 
ce, kendini sosyal snıfların dışında ve üzerinde tutan dü
zenleyici bir unsur olarak, devlet ideoloj isinin bir parçası 
haline gelir. Aslında ise, devlet, diğer sosyal sınıf ve züm
relerin zararına olarak, bir sosyal sınıfın veya zümrenin 
resmen destekçiliğini yapmak yerine, bir bakışta genel 
otoriteymiş gibi görünen ama ilke olarak, devlet gelirle
rinin en büyük kısmını meydana getirip de uygulamada 
sadece maddi bakımdan güçlü sosyal kategorileri besie
rnekte kullanılan vasıtalı vergiler örneğinde de görüldü
ğü gibi, sosyal sınıf ve tabakalar arasında fark gözetile
rek yürütülen tedbirler almak yolunu seçer. Böylece gün
delik hayat içinde, herkeste hep, sanki temelinde her tür
lü yolsuzluk, haksızlık devlet tarafından yasaklanmış da, 
bütün her şey, buna rağmen oluyormuş gibi bir izienim 
doğar. 

Devletin aldığı düzenleyici tedbirlerin ilki, Türk para
sının durumuyle ilgiliydi. 1929 yılındaki yıkımdan sonra, 
dövizler üzerinde bir denetim mekanizması işlerfiğe kon
du ve bir yıl sonra da bir Merkez Bankasının kurulması 
kararlaştırıldı. Köğıt para basımıyle bir altın stokunun 
meydana getirilmesi işini bu devlet bankası yüklenecekti. 
Bu teşebbüs, bir felôket haline gelen eski durumu belli 
ölçüde düzeltir. Böylece 1 939 yılında Merkez Bankası te
davüldeki kôğıt paranın % 21'ini karşılayacak altın sto
kuna sahip olur. Ne var ki tedavüldeki kôğıt para miktan 
1929 yılından o güne kadar 159 milyon Türk lirasından 
204 milyon 744 bin Türk Lirasına çıkmıştır. (107) Bu durum 
Türk parasının altına göre gerilemesi sonucunu doğurur
sa da, öte yandan Avrupa ülkeleri paralarının değerlerin
de görülen daha büyük orandaki düşüş, Türk Lirasının 

(107) CANKARDEŞ, O. d.'ocuvre d'nssaiııissement...:.

1295 



bunları:; oranla değer kazanmasına .sebep olur. Böylece 
biı· ingiliz Lirası (Sterling) 1930 yriında 1032 kuruşa kadar 
yükseldikten sonra 1935 yılında 616 kuruşa kadar düşer, 
1936 yılında ise 624 kuruş olur. Buna karşılık altın Osman
Ir Lirası 1S28 yılında 874 kuruşton, 1936 yılında 972 kuruşa 
yükselir. {108) 

ı 

Para durumunun dengeye kavuşturulması sağlandık
tan sonra, hükümet bu kere dış ticaret dengesi sorunu
na eğilir. ithalôtrn sınırlondrnlma işine 1931 yılında gi
rişilmişti. iki yıi sonra kaldırılan bu tedbirin yeri, bir ba
kıma, Türkiye'yle ticari ilişkisi olan bellibaşlı ülkelerle 
yapilan clecring ı·ı türünden antleşmala rio doldurulmo
YG çolışılır. Bu dönemde «ancak bizden mal olana mal
sotarızıı ilkesi geçerli olacaktır. Bu politikanın, Türkiye'
nin, emperyalizmin 1945 yılından sonra giriştiği taarruza 
boyun eğmesinde etkisi olur. Çünkü 1933 yılında ·tam bir 
yükse/iş içinde bulunan ve Birinci Reich'ın (<Drang nach 
Ostenıı (*�) sloganını yeniden öne süren Almanya, Tür
kiye'nin en önemli müşterisi olarak belirir. Almanya'nın 
Türkiye'nin besin maddeleriyle ve asıl kr::ımuyla ilgilendi
ği bir gerçektir. Ama iki ülke orasındaki ticari anlaşmalar 
adamakıllı siyasal bir nitelik taşır. Böylece 1925 yılında 
Türkiye'nin Almanya ile ticari ilişkisi ithalôtta % 1 1 .3, 
ihracatta % 14.3 iken, bu oranlar 1937 yılında ithalôtta 
% 42'ye ihracatta ise % 36.5'e varır. Bu durumda Alman
ya, Türkiye'den mal alan ve Türkiye'ye mal satan ülkeler 
orasında çok büyük bir farkla en ön sırayı alır. ( 109) Bu 
imtiyazlı durum, Türk hammadde fiyatlarını dünya pazar-

(108) ·�-Türkiyc'dcki Frmısn Büyükelçiliği . . .  $ 
(4) Satın alınan m:ı.lın kar�ılığını yine malla ödemeye dayanan anlaş. 
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lcırı düzeyinin üstüne çıkaracaktır. Almanya'yla tıcari iliş· 
kilerin doruğuna vardığı 1937 yılında, Türk ihraç malla
rının fiyatı diğer Balkan ülkelerinden % 19, dünya orta
lamalarından ise % 26.7 daha fazladır. 1938 yılında bu 
fark daha da artar ve dünya ·ortalamalarından % 30.5 
fazlasına kadar ulaşır. (110) Savaş yılları boyunca güç!('{ 
bir enflasyonist eğilimi de birliğinde getiren bu yüksek 
fiyat politikası, 1945 yılında Almanya'nın düşüşünden son
ra, dünya pazarının gerçekleriyle karşı karşıya gelecek 
ve Türkiyenin ekonomik olarak boyun eğişine katkıda 
bulunacaktır. 

Ama şurası da bir gerçek ki, bu fiyN politikası dış 
ticaret bilançosunda, ta 1945 yılından sonraya kadar, sı.i
rekli bir fazlayı sağlayacaktır. 1930-1939 yılları arasında 
bu bilanca şöylece belirir ( 1 1 1 ) :  

Fazla (+) 
İhracat İhracat Açık (-) 

İtlıal ılt İthaliıt (milyon (milyon (milyon 
Yol (milyon kg) (ınii:\-'On TL.) .. , TL.) TL.) 

l!l30 549 H7 "' 151 + 3 

1931 449 12G GGG 127 + 0.6 

1932 m 85 1.077 101 + 15 
1933 300 74 1.251 " + 21 
1!134 ·17.5 8G 1.637 !l2 + 5 
1935 527 88 1.479 !E + 7 

193G 537 92 1.376 ll 'i + 25 
1937 GH \14 1.361 137 + 23 
1938 84·1 149 1.447 144 4 
1939 73-1 \18 1.13-t 127 + 9 

Burda herşeyden önce, ihracat mallarındaki fiyat düş
melerini karşılamak amacıyla, ihraç mallarının hacmini 

(llO) İNKAYA, C. d.c commcrce international.. . ., 
(lll) THORNBURG, M. W. «Turkey, an cconomic .. :t-
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önemli ölçüde arttırmak ve ticari hareketin bütünü için
deki bir gerileme bahasına dış ticareti dengelemenin yol
larını arayan bir siyaset söz konusudur. 1 924 yılındaki ti· 
caret hacmini 100 tabanı olarak· alan ve 1929 yılında 
1 1 6'yı bulan dış ticaret indeksi daha sonraki yıllarda şu 
gelişmeyi gösterir (112) : 

1930 84 
1931 72 
1932 53 

. 1 933 ' 48 
1934 ' 50 
1935 ' 52 
1936 ' 59 

Bu konuda Türk limonlarmdaki ticaret gemilerinin 
faaliyet hacimleri de bize bir bilgi verebilir. 1920 yılında, 
mücadelenin en kızıştığı dönemde bunların toplam tonila
tosu 26 milyon 445 bin ton iken. 1931 yılında 24 milyon 
794 bin tona ve 1 933 yılında 20 milyon 334 bin tona düşer. 
1930 ile 1940 arasındaki on yıl içinde en yüksek rakam 
(23 milyon 807 bin ton) dış ticaret dengesinin tek acık 
verdiği yıl olan 1938'de görülecektir. (113) 

D - Faal Devletçilik 

Ticari faaliyet olanındaki bu sınırlandırma ödemeler 
dengesinin düzelmesine yol açar. Kurtuluş savaşından be
ri i lk defa 1932 yılında dış ticaret bilançosu 15 milyon 
Türk Liralık bir fazla verir ve gene ilk defa aynı yılda 

(112) «Türkiye'deki Fransız Büyükelçiliği...> 
(113) THORNBURG, M. W. irurkey, an ecooomic . . .  > 
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Türkiye Cumhuriyeti devleti bütçesi ic istikrazo başvur
modan denkleşir. Böylece kaygılan ortadan kalkan hükü
met, yatırımlara girişebilecek duruma gelir. Devletcilik il
kesi işte bu 1932 yılında ortaya atılır; bunu izleyen yıllar
da ise önce Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri arasına, 
ardından da onayasoya girer. 1935 yılında değişikliğe uğ
rayan parti programı bu konuda şu görüşlere yer verir: 
ııDevletin elçonomi işleri ile ilgisi fi i l i  surette yapıcılık ol
duğu kadar, özel girişimiere ön vermek ve yapılmakta olan 
işleri düzenlemek ve kontrol da etmektir. Devletin fiili ola
rak, hangi ekonomik işleri yapacağının belirtilmesi, ulu
şun genel ve yüksek asığlarına bağlıdır. Bu lüzum üze
rine. devletin, Fiili olarak, kendi yapmağa karar verdiği 
iş, eğer, özel bir girişit elinde bulunuyorsa, onun alınma
sı her defasında özgü bir kanun cıkarmağa bağlıdır. Bu 
konunda özel girişitin uğrayacağı zararın, devlet tarafın
dan ödeme şekli gösterilecektir. Bu zarar oranlanırken, 
gelecekteki kazane ihtimalleri hesaba katılmaz.ıo (114) 
Böylece ııdevletcilik» Cumhuriyet Halk Partisi amblemi
nin altıncı oku haline gelecek; cumhuriyet rejimi tarih 
sırasıyla «milliyetçilikıı, ııholkcılık», «cumhuriyetcilik», 
(daiklik;ı ve udevrimcilikıı ilkelerinden sonra 1930'1ardo 
bir de devletcilik ilkesini benimseyecektir. 

Devletin en önemli çabaları sanayi k-onusunda ofcr
·Caktır. 1925 yılında kurulan Sanayi ve Maadin Bankası
nın zararına calışan karma teşebbüs işletmelerini yönet
me görevini nasıl yüklenmek zorunda kaldığını daha ön
ce görmüştük. Hükümet 1932 yılında Devlet Sanayi Ofi
sini kurarak bu yükümlülüğü resmi bir hale getirecektir.
-�Devletin karma sermayeli işletmeler üzerindeki deneti
mini sağlamakıı amacıyla kurulan Devlet Sanayi Ofisi,

.(114) CHP Prograıru. Ankara, 1935. 
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Sanayi ve MaCıdin Bankasından nöbeti devralır. Devlet bu 
kuruluş aracılığıyla kendi iştirak payı ne olursa olsun, 
bütün bu işletmelerde yönetimi kendi üzerine alır. Dev
let Sanayi Ofisi, ayrıca, yeni kamu· işletnieleri kurmakle 
ve yukarda sözünü ettiğimiz tasarılarla ilişkili olan mali 
konuları yürütmekle görevlidir. (115) 

Devlet Sanayi Ofisinin kuruluşu, hiçbir şei<ilde, 1927 
yılında sanayii ((teşvik» amacıyla cıkarılan kanunun il
gasını gerektirmez; yalnız makina ve hammadde ithalôtı 
alanında tonınan kolaylıklor yerine, başka hükümler ge
tirilir. Bunlar, yeni kurulan Sanayi Kredi Bankası adlı dev
let bankası yoluyla verilecek olon kredilerle ilgi!ı hüküm
lerdir. Bunun yanı sıra. yeni bir sınai işletmenin kurulma
sı. bakanfar kurulunun iznine bağlı kılınmıştır. 

Bu tedbirlerin bütünü, sanki devlet. yardım edeceği, 
destekleyeceği kişi ve teşebbüslerin tercih yetkisini ken
dine saklıyormuş gibi bir izienim verir. Krediler, kurula
cak işletmelerin izine bağlı ıolması türünden şartlar, eski 
tedbirlerden çok daha güçlü bir tercih imkônı yetkisi ya
ratır. Ama gerçekte süreç tersine işler gibidir. Yani, 1923 
ile 1929 yılları arasındaki ((başıboşluk;, döneminde işini 
tutturmuş olan kişi ve gruplar, imkônların son der.ece sı
nırlı olduğu bu buhran döneminde kendi tekellerini hü
kümete zorla kabul ettirirler. Bu anlamda devletçilik, dev
letin, büyük burjuvazinin kendinden istediği şeyi yap
ması yani elindeki imkônları yalnız onun Gdına kullanma-· 
sı demektir. Aşağıdaki tablo, 1930'dan sonraki yıllar için
de sınai işletmelerin büyük .sermaye çevresinde yöğunlaş
ma eğilimini -ortaya koymaktadır (116) : 

(115) AVCIOÖLU, D. tTürkiye'nin Düzeni� ve HERSHLAG. Z. Y. 
«Turkey, the chı:ıllcngc ... � 

(116) FİŞEK, K. <:Türkiye'de Kapitalizmin . . .  »
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İ�letme 
Toplam ba'}ına İşletme s.� .. 

İşletme sermaye ortalama indeksi indeksi 
Yd sayıSJ (TL.) sermaye (1932:100) (1932:100) 

1925 1509 102.44 
1931 2300 156.14 
11132 1473 55.628.643 37.765 100.00 100.00 
1933 1597 63.342.793 15.342 94.84 113.86 
1934 1310 67.710.107 51J387 88.93 121.72 
1935 ll6l 70.137 ,!)36 oo.m 78.112 126.08 
1936 1101 75.723.096 68.77G 74.74 136.12 
1937 ll16 82.083.574 73.532 75.7G 147.56 
1936 l103 80.G70.217 31.927 74.83 161.19 
"'" lHl UJ3.1l76.732 90.626 77.G6 186.37 

Sermayesi sadece özel teşebbüse ait işletmelerin 
ele alındığı bu tabloda, 1930 yılından önce ithalôt hacmı
nin daraltılmasıyla, küçük işletme alanında- ortaya çıkan 
hızlı gelişmenin. 1932 yılında devletçe alınan güdümlü eko
nomik tedbirlerden sonra aşağıya düştüğü ve 1936 yılında 
ise en düşük düzeyine vardığı görülür. Oysa bu dönem 
içinde sanayi alanına yotırılan toplam sermaye düzenli 
olarak artmaktadır. Yalnız 1936 yılından sonra, gene top
lam sermaye gibi işletme başına ortalama sermayenin 
de artmasıyle birlikte, işletme sayılannda da küçük bir 
artış görülür. Şurası muhakkak ki, bu dönemde söz ko
nusu olan küçük işletmelerin ortadan silinmesi değil, sa
dece büyük özel işletmelerin ortaya cıkışıdır. Küçük işlet
melerin ortadan silinmesi sürecine gelince, bu ıolgu an
cak 1960 yıllanndan sonra ortaya çıkacaktır. 

işte böyle bir muhteva içinde, devletçiliğin ilk baş
lanyla, özel teşebbüs kapitalizminin ülkedeki temel taşı 
oluşunun yanısıra hükümet çevreleriyle de yakın ilişkisi 
bulunan Türkiye iş Bankasının güçlenmesi üstüste düşer. 
1930 yıllannın başlannda banka, çeşitli 44 sanayi dalını 
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denetimi altında tutmaktc ve giderek, demiryolu şebeke· 
si, kereste sanayii, maden kömürü üretimi, şeker sanayii, 
tekstil sanayii ve cam sanayiinden tutun da sigorta şir· 
ketlerine kadar, ulusal ekonominin en önemli faaliyetleri
ne katılmaktadır. Bu bankanın çeşitli işletmelerde, 1924 
yılında 954 bin Türk Lirası olan iştirak payı, 1 934 yılında 
3 milyon 313 bin Türk Lirasına yükselir. Bankanın şeker 
ve şekerli mamuller sanayiine .yaptığı yatırımlar, bu ala
na yapılan toplam yatırımların 1/3'üne varır. Banka bun· 
ların yanısıra dış ticaretle de uğraşır; ithalôHhracat şir· 
ketleri kurar, Hamburg ve iskenderiye'de şubeler açar. 
(117) 

Işte tam böyle bir sırada 1932 yılı eylül ayında Ban
kanın Genel Müdürü Ce!ôl Bayar maliye vekil!iğine 
(bakanlığına) getirilir. Onun bu göreve getirilişi, hiç itiraz
sız kabul edilmiştir denemez. Bürokrasinin bir kesimi, 
yani ulusal ekonomiyi devletin ve partinin fiilen denetimi 
altında tutmak isteyen kesimi. buna tepki gösterir. Bu 
eğilimin başında o dönemin başvekili (başbakanı) ismet 
inönü bulunmaktadır. Celôl Bayar'ın Maliye Bakanlığı· 
na getirilişi. bürokrasinin devletcilik anlayışıyla burjuva· 
zinin devletçilik anlayışı arasındaki mücadeleyi başlatır. 

Bakanlar Kurulundaki bu yenilikten sonra, Devlet. 
Sanayi Ofisi kaldırılır ve yerine ilk beş yıllık sanayi pla
nını sonuna kadar götürmekle görevli bir devlet bankası, 
Sümarbank kurulur. Bu bankanın kuruluş kanununun giriş 
bölümü, Devlet Sanayi Ofisinin «milli sanayiin inkişafına 
amil olmaktan ziyade sanayi erbabımızı endişeye düşü
ren bir müessese te.siri yaptığı» (118) gerekçesiyle orta� 
dan kaldırıldığını belirtir. Yeni bankaya gelince, eskiden 
idaresi Devlet Sanayi Ofisine bırakılmış olan işletmelerin 

(117) HERSHLAG, Z. Y. cTurkey, the challenge . .  J 
(113) AVCIOCLU, D. «'''ürkiyc'nin Düzeni, 
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yükümlülüğünü kendi üzerine almakta; venı kurulacak 
olan devlet işletmelerine mali kaynak sağlamak ve on
lan örgütlernek işini üstlenmekte ve nihayet ülkeye eko
nomik fayda getirecek olan her türlü teşebbüse «serma
yesinin elverdiği ölçüde» destek olmak ve yatırırnda bu
lunmak yükümlülüğü altına girmektedir. ( 119) Banka da
ha 1933 yılının ikinci dört ayında 1 milyon 365 bin Türk 
liralık sınai kredi ve 384 bin Türk Liralık ticari kredi da
ğıtmaktaydı. (120) Sümerbank kuruluş kanunu ayrıca, 
bankanın idaresine geçmiş olan devlet işletmelerinin ano
nim şirketlere dönüştürülmesini ve bunların % 25 oranın
daki hisselerinin Türk yurttaşı olon özel kişilere saulma
sını öngörüyordu. 

1 ik i  yıl sonra ise, gene aynı tercihli yardım anlayışı icin-
de, özel moden şirketlerini .sıkı sıkıya denetim altına alan 
bir kanunla Sümerbank'la aynı ilkeler içinde çalışacak 
olon maden aramak ve işlemekle görevli bir bankanın 
yani Etibank'ın kurulmasına ilişkin bir diğer kanun çıka
rılır. Bu banka, özellikle Ereğli maden kömürünün milli
leştirilmesi işine gireşecektir. 

Sanayi programının beşer yıllık iki plan çerçevesin
de gerçekleşmesi öngörülmüştü. Birinci Beş Yıllık Plan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden sağlanan dış 
yardımla yürütmeye konur, ikinci Beş Yıllık Plana gelince, 
ikinci Dünya savaşı yüzünden kesintiye uğrayacaktır. 

Lozan barış antiaşmasından sonra Türk hükümetinin 
dışarıya borclanmaktaki tereddüdü yanı sıra, yabancıla
rın Türkiye'ye borç para vermek konusundaki cekingen
likleri de sözkonusuydu. Zaten 1933 yılından önce bir 
düzene konulamayacak olan, Osmanlı Düyun-i Umumi-

(ll!l) THORNBURG, M. W. <Turkey, an economic . .  .> 
(120) AVCIO<iLU, D. <'I'ürkiye'nin Dlizcnh. 

1303 



,· . '  

yesinin ödenmesi sorunları bu alandaki herhangi bir te
şebbüsün sonuca ulaşmasını engellemekteydi. Bu arada 
Türkiye'nin borçlanmaktan duyduğu korkuyla, Avrupalıla
rın içten pazarlıklı davranışiarına bir de dönyo ekono
mik buhronı gelip eklendi. işte bütün bunların sonucu ola
rak, başveki! ismet inönü 1933 yılında Moskova'yı ziya
ret eder ve Sovyet Sosyolist Cumhuriyetler Birliğinden 8 
milyon tutcrında faizsiz bir borç koparmayı başarır. Maki
ne ve· diğer sınai malzeme halinde verilecek olan bu borç 
Türk ihrac mallarıyla ödenecekti. 

Ne var ki S.S.C.B.'nin Türkiye'ye yardımı mali alanla 
sınırlı kalır. Çünkü Türkiye'deki planlama, kendi kendine 
yeterli l ik ilkesi üzerine verilen söylevlere rağmen, sadece 
tüketim mallarının üretimini yani pamuklu ve yünlü do
kuma, kereste, kôğıt. suni ipek, cam ve porselen �ana
yi dallarını hedef alır. Gerçi üretim malları .olarak da, 
demir döküm alanında ve fosfat bileşikleri (suni gübre 
vs.) üretimi gibi kimya sanayii ile ilgili dallarda birkaç 
imalôt sanayilnin kurulması öngürülüyordu. Ama Sümer
bank yatırım yapacağı sanayi dallarını şu kıstaslara gö- i 
re seçmekten yanaydı: o) Hammaddelerin yerinde kJI
Ianılması. b) ihracata yönelik ürünler, c) Kuvvetli iç 
talep. ikinci Baş Yıllık Plan önceliği maden sanayiine ve 
ağır sanoyie vermeyi deneyecek ama bu hedef gerçek
leşemiyecektir. Birinci Beş Yıllık Planda 44 milyon lira
lık devlet harc;aması öngörülüyordu; gerçekte ise bu 
miktar 100 milyon lirayı buldu. Ikinci Beş Yıllık Planın 
gerçekleşen kesiminde yapılan devlet harcamalan sa
dece 45 milyon Türk Lirası civarındadır. 

Bu dönem boyunca, hem harcanan para ve çabala
rın miktarı, hem de çabaların gerçek hedefi, girişilen sa- ı 
nayileşmenin çelişkilerini meydana getirir. Bir yanda, 
özellikle eski rakamlarla karşılaştırıldığında, üretimdeki ı 
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hızlı artış; öte yanda ise, üretilen malların yüksek tekel 
fiyatlarında yansıyan özel cıkarlar yararına bir israf ve 
başıbozukluk durumu. 

Büyük ve orta sanayiin üretim indeksi 1930 yılında 
35 iken 1 939 yılında 100'e yükselir (121);  kamu ve özel 
yatırımiann milli hasıla içindeki oranı % 10'a ulaşır ve 
1933 yılından sonra yabancı şirketlerin büyük bir kısmı 
millileştirilir. (122) «Fakat. bu iktisadi ve sınai gelişme· 
hareketimiz öylesine ı<irrationel>ı, öylesine başıbozuk bir
tarzda başlamış ve araya işten anlamaz ya da kendi çı
karlarından başka bir şey düşünmez komisyoncu, anafor
cu birtakım tufeyli unsurların karışmasıyle kurulan fab
rikalar, yapılan tesisler o kadar pahalıya mal olmuştur ki, 
uzun bir süre, millet bunların yalnız yükünü hissetmekle 
kalmıştır. 

Oysa, o devirde Avrupa öyle ağır bir iktisadi kriz için
deydi ki, birçok sanayi memleketleri, bizim en ziyade 
muhtaç olduğumuz şeker ve tekstil fabrikalarını söküp 
hurda makine fiyatına dışarıya satmak zorunluğuna düş
müş bulunuyor ve o memleketlerin işsiz kalan teknisyen
leri de bunları kurmak icin kapılarımızı çalıp duruyordu. 

Fakat, bizim iş adamlarımız, her nedense, bu durumu 
görmemaziikten gelerek, daha doğrusu bu fırsattan fay
dalanmayı istemeyerek, kôh Avusturya'ya kôh Almanya·
ya, kôh Cekoslovakya'ya takım takım heyetler halinde 
taşınıyorlar, oralarda, sanki altın madeni keşfine cıkmış 
gibi haftalarca aylarca dolaşıp dolandıktan sonra, kim 
bilir ne ağır şartlar, ne yüksek komisyonlarla satın aldık
ları fabrikaları birer ((mali ganimeti> gibi memlekete ge-

, (121) BİRLEŞMİŞ MiLLETLER YAYlNLAR!; �:L'Cvolution de l'in· 

dustrie manufacturiCre en Egyptc, en İsracl ct en Turquie:ı 

(l'ılısır, İsrail ve Türkiye'de İmalit Sanayilnin Evrimi), New 

York, 1958. 

(122) AVCIOGLU, D. cTürkiye'nin Düzcni ... :t 
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tiriyorlardı. Bunun üzerine derhal milli şirketler kuruluyor 
ve aynı insanların bu şirketlerde kimi hisseder, kimi ida
re meclisleri başkan ve üyeleri olarak dışarıda aradık
ları altın madenierini içeride bulmak sırrına erdikleri gö
rülüyordu. Bunlardan bazılarının da daha dalaşık işler 
yaptıkları işitiliyordu: Mesela, Türkiye'de kurulmak üzere· 
limanlarımıza kadar taşınıp sokulan tekstil fabrikası ma
kinalarının -ithalôtcrlarla anlaşarak- ikinci elden baş
ka yerlere satılması gibb) (123) 

Yakup Kadri Karaosmarıoğlu'nun anlattığı bu durum 
sadece işin başında, üretim safhasında çevrilen dolap
ICın yansıtır. Bir de da·ha sonra, yatırımların aşırı derece
de yüksek maliyeti yüzünden, zaten daha fabrikanın ka
pısından çıkarken hayli yüksek fiyatlı olan mamul madde
lerin Satışı sırasında uygulanan kazanç yolları vardı. Özel 
sektör bütün bu imkOnlardan çeşitli .biçimlerde yararla
nıyordu : hisse senedi sahibi sıfatıyla doğrudan doğruya 
devlet işletmelerine katılarak; devlet fabrikalarında üre
tilen malların satış tekelini eline geçirerek; kamu işlet
melerinin kabul ettirdiği tekel fiyatlarından yararlanabil
mek ·amacıyla, bu işletmelerle aynı dalda orta ve küçüfr 
özel işletmE:Ier kurarak. Özellikle satış tekelleri çok kôrlt; 
bir işti. Çünkü böyle bir tekel, diğer kôr yollarının yanı 
sıra bir de dışardan yarı fiyatına mal , getirip onu tekel 
fiyatına satma imkônını veriyordu. Tabii bu yapılırken, it
hal edilmiş eldeki stokları sotabilmek için, o tekel konu
su malın ülke içindeki üretimi de yavaşlatılıyordu. Bu 
da işletmenin verimliliğini düşürerek fiyatların daha 
da artmasına sebep oluyordu. Yukarıda sözünü ettiğimiz
$eker hikôyesi bunun tam örneğidir. Bu tüketim madde
sinin satış tekelini elinde tutan iş Bankasına bağlı şirket, 
devlete ait dört şeker fabrikasının yıllık üretimini 30 bin 

(123) KARAOSMANoGLU, Y. K. «Politikada 45 Yıl>. 
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tonda dondurmayı başarmıştı. Bu tekelin kaldırıldığı 1939 
yılında şeker üretimi kendiliğinden 90 bin tona yükseldi. 
işletmesinin % 99'u Sümerbank'a ait olup da, satış te� 
keli özel teşebbüse bırakılan cam sanayiinde de durum 
aynıdır. % 55'i devlete ait olan çimento sonayiinde de 
satış yetkisi bölgesel tekellere bırakılmıştı. 1932 yılında 
çimentonun fiyatı sanayileşme düzeyi Türkiye kadar dü· 
9ük olan Yunanistan'da 1 6  TL. ve Polanya'da 12  TL.'ydi. 
Oysa aynı çimento o yıllarda Türkiye'de 30 liradan satıh· 
yordu. Üstelik üretilen çimentonun % 70'ini bu fiyat üze
rinden, bayındırlık işlerinde kullanmak üzere devlet satın 
alıyordu. Tabii dışardan ithal edilen çimento da içteki fi
yatla satılmaktaydı. 

Bu sürecin bütünü içinde servetleri dağıtan kaynak 
devletti. Tekelleri kurup fiyatları o yükseltiyor; ithalôtı sı-. 
nırlayıp karaborsayı ·o yaratıyor; fazla üretimi sınırlayan 
yönetmelikler çıkararak ithal edilmiş stokların satışını o 
kdrlı hale getiriyor; sınai işletmeler açma izinlerinL kre
dileri, satış tekel!erini, bayındırlık işleri imtiyazlarını ona 
buna o dağıtıyordu. Özel sektöre gelince, devletin actı�ı 
izden yürüyor, «devlet malı deniz, yemiyen domuz» anla
yışı içinde, dağıtılan servetlerden mümkün olduğu kadar 
yararlanmaya çalışıyor, yağmadan daha büyük pay kopa
rabilmek amacıyla, kamu sektörüyle aynı dallarda iş
letmeler l<uruyordu. Devlet sektör'ünün, özel sektörün 
zenginleşme.sinin en mükemmel aracı olduğu böyle bir 
durumda, besbelli ki, kamu sektörüyle özel sektör ara� 
sında bir rekabet söz konusu olamazdı. 

'· 

E - Tarım : 

Bu sanayileşme atılımının yanında, tarım sektörü 
bir kenara bırakılmış gibi görülebilirdi. Ama 1929 yılında 
618 bin ton olan ihracat hacmi, 1938 yılında 1 milyon 447 
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bin tona yükselir ve hacmin % 91.2'sini tarım ürünleri 
meydana getirir. Demek ki bu iki tarih arasında tarım 
ürünlerinde bir artma ve hele tarım ürünlerinin ticaret 
alanına sokulmasında çok büyük bir ölçüde artma ol
muştur. 

1927 ile 1940 yılları arasındaki dönemde tahıl üre· 
timinde, buğdayda % 205, arpada % 260, mısırda % 482 
oranında olmak üzere önemli bir artışa tanık oluruz. (124) 
Bu artış dış pazara acılan bölgelerde bu ortalamaların ook 
daha üzerindedir. Doğunun tarım merkezlerini Karadenize 
ba!)layan Sivas-Samsun demiryolunun ulaşım devresine 
girmesi, Erzurum il sınırları içinde, 1934 yılında 78 bin 
ton olan tahıl üretimini 1 938 yılında 372 bin tona, gene 
bu iki tarih arasında Kars il sınırları içindeki tahıl üreti
mini 67 bin tondan 264 bin tona yükselmiştir. (125) 

Çeşitli tarım ürünlerinin, Türkiye'nin ihracatı içinde
ki payiarına gelince, şöyle bir gelişme gösterir (126): 

1930 1938 

Tütün % 28.50 % 27.50 
Yemiş % 1 7.94 % 23.9� 
Pamuk % 1 1 .00 % 7.00 
Tahıl % 3.72 % 9.00 
Hayvan ürünleri % 1 .02 % 5.00 

Sınai bitkilerin toplam ihracat içinde payları aynı ka
lırken tahıl ve yemişlerin pay oranları artar. 1930'Ia 1940 
arasındaki yıllarda, genel olarak, dış ticaret bilançosunda 
gelir sütununu büyük çapta kabartan hon8ler, bitkiSEJl ve 
hayvani besin maddelerine ait hanelerdir (127): 

(124) THORNBURG, M. W. «Turkey, an economic ... )
(125) KARAKÖSE, O. d.es forccs productrices ... » 
(126) İNKAYA, C. iLe commerce intern:ıtional...»
(127) THORNBURG, M. W. «Tmkey, an cconomic ... » 
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İhracat İçindeki Paylan (% olarak) 
Ürün Kategoriitti 1!130 19JZ 1!136 1938 

Mrımul Maddeler 11.9 7.4 6.9 5.2 

!Ianunnddeler veya Yan 
r-.rumul Maddeler 53.5 44.2 53.0 50.3 

Bitkisel ve Hayvan[ 
Besin Maddeleri 34.6 48.4 40.1 44.5 

Bu dönemde, ülke içinde daha yüksek fiyatla satılıp 
çok daha fazla kôr bırekabildiği ve bir kısmı do mahal
linde imalôta sokulduğu için hammaddelerin ihracatı dü
şer. Dolayısıyla besin maddelerinin ihracatı artar. Buna 
karşılık ithalôt alanında da, besin maddelerinin ithalatı 
düşerken, bunun yerini önce, dışardan ucuza alınıp ülke 
içinde pahalıya satılan mamul maddeler, sonra da ham
madde ithalôtı alır. 

Birkaç bin karasobanın yerini pulluğun alması bir ya
no bırakılırsa, bu üretim artışı, tarımdaki verimliliği bir
likte getirmez. (128) Bu artış aslında, tarım yapılan top
rakların çoğalmasının bir sonucudur. Bu topraklar ülke 
yüzölçümünün 1927 yılında % 4.86'sı iken, 1934 yılında 
% 10.2'sine ve 1940 yılında ise % 12.25'ine yükselir. Bu
na karşılık sınai bitkiler tarımında çok daha büyük bir 
verim artışı görülür. Küçük mülkiyetin egemen olduğu 
(1939 yılında 124 bin kişiye ait 76 bin hektar toprak) tü
tün ekimi olonında verim, 1923 yılında 740 kg/hektar iken 
1939 yılında 860 kg/hektara yükselir. Büyük rr.ülkiyetin 
tercih alanı olon pamuk tarımında, 1933 yılında 161 bin 
hektar olan ekim arazisi 1939 yılında 342 bin hektara 
yükselirken, bu dönem içinde pamuk üretimi de 27 bin 
tondon 77 bin tona çıkar. (129) 

(128} KARAKÜSE, O. cl.cs forces productriccs ... :t 
(129) HERSHLAG, Z. Y. <!urkey, the challenge ... > 
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Ekim yapılan arazinin artışı kısmen devletin toprak 
dağıtması yoluyla olur. 1934 ile 1938 yıllan arasında 
&8.695 aileye 30 bin hektar toprak dağıtılır. Daha önce, 
yani 1923 ile 1934 yıllan arasında dağıtımı yapılan top
rak miktarı da 678 bin hektardır. (130) Dağrtılan toprak
lar içinde büyük ve küçük mülkiyet sahiplerine düşen 
payın oranı bilinmez. Ama her halükôrda büyük mülk 
sahiplerinin yararına bir evrim oluşur ve eskiden beri 
süregelen arazi yapısı, kalın çizgileri içinde pek bir de
ğişikliğe uğramaz. 

S::ınuç olarak tarım alanında sabit fiyatlara eklenen 
değer 1929 ile 1939 yıllan orasında % 20 artar. Bu artış, 
en başta ekilip biçilen toprakların çoğalmasının biraz da 
makinalaşmanın sonucudur. Ancak aynı dönem içinde 
köy nüfusu da % 20 oranında çoğaldığı için, üretimde 
gerçek bir artış olmamıştır. Ama ithalôtı kısıp, tarım ürün
lerinin ticaret ve ihracat olanındaki hacminin büyütülme
sini  hedef alan bir siyaset izlenince, bu dönem içinde 
tarım ekonomisi, özellikle belli başlı geçim kaynakları, 
yani be.sin maddeleri açısından, köy nüfusunun cıleyhine 
bir gelişme göstermiştir. 

Tarım alanında devlet yardımını, Ziraat Bankasının 
ünlü kredi mekanizmasını bir yana bırakırsak, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin kurulmasıyla özetleyebiliriz. Bu ofis, 
1930'u izleyen ilk yıl larda yaşanan genel ekonomik çökün
tü karşısında, tarım alanındaki fiyatları belli bir düzeyde 
tutmak amacıyla üreticiye destek olmakla yükümlüydü. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin kaldırılan ürünü bizzat üre-
ticiden kimi zaman pazar fiyatının üstünde bir fiyotla 
satın alması gerekiyordu. Ulusol ekonominin kötü durum-
do bulunan temel sektörlerinden birinin uğradığı zararı 
g idermeye, ulusun bütününü <ortak etme amacı dolayısıy- • 

(130) oGuz, O. d.es reforme$ ııgrııires en Turquic» (Türkiye'de Ta- � 
rım Reformları). 
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la övgüye değer bu niyet, uygulamada eşrafın devlet ka� 
sasından yardım alması kılığına büründü. Çünkü Ofis 
istese bile ülkenin elli bin köyünde örgütlenemezdi. O 
zaman da, yaptığı şey, bel!i başlı tarım merkezlerinde 
şubeler ocmak oldu. Bu durumda tarım ürünlerini devle
tin tespit ettiği yüksek fiyatta Toprak Mahsulleri Ofisine 
sotabilenler ya aracılar, ya da kaldırdıkları ürünü ken· 
dilerine ait taşıt araçlarıyla bu merkeziere getirebilen 
büyük arazi sahipleri olmaktaydı. Zaten, küçük ekicinin 
tamamen aracı-tefecinin elinde bir oyuncak olduğu, çok 
kere ürününü bu tefecilerden aldığı borcun karşılığı ola
rak önceden onlara devrettiği bir ekonomide, tarım ürün
leri fiyatlarında devlet eliyle sağlanem bir düzelmanin bu 
küçük ekicinin işine yarıyabileceğini düşünmek hamha
yalcilik olurdu. Onun içindir ki, tarım alanında başvuru
lan tedbirlerin hedefinin, aslında, devlet kosasından özel 
sektöre yapılan dağıtımdon eşrafa da bir pay çıkarma 
olduğunu söylemek daha doğru bir yorum olur. 

F - Toplu B.akıı,; :

1927-1939 dönemi içinde milli hasıla
len şekilde bir artış kaydeder (131) : 

Yıl 

1927 
1929 
1935 
1938 
1939 

Milli Hasıla · 

{1938'deki 
fiatlar üzerinden) 

1 (Milyon TL.) 

1 .000 
1 . 147 
1 .315 
1 .589 
1 .652 

Nüfus 
{Milyon) 

13.6 
14.2 
16.2 
17.2 
17.5 

(131) HERSHLAG, Z. Y. d'urkcy, tlıe clıallcnge ... ., 

aşağida görü-

Kişi Başına 
Milli Gelir 

(TL) 

73 
80 
82 
92 
95 
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Bu hasıla içinde çeşitli sektörlerin payı ise şöyle bir 
eğilim gösterir (132) : 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

1927 1938 

% 67 
% 1 0  
% 23 

% 48 
% 16 
% 36 

Ama milli gelirden alınan paylar, bu gelirin yaratıl
masına katılma paylarını karşılamaktan uzaktır (133) : 

1938 

Tarım % 56 
M aden Sanayii % 1 
imalat Sanayii % B 
inşaat % 5 
Hizmetler % 30 

Bu üç tablo devletciliğin sonuclarını özetler. Bunlar
dan ilki milli gelirde kişi başına yıllık ortalama, % 2.5'lik 
zayıf bir artıştır. Bu gelirin 1 /3'ünden fazlası hizmet sek
törüne yönelir. Hizmet sektörünün ise 3/4'ünü ticaret 
meydana getirir. ikinci sonuç, hizmet sektörüyle sanayı 
E:cktörünün, sömürülen sınıfların en büyük kısmını kendi 
içinde toplayon tarım sektörünün zararına olarak, mill i  
gelirden, bu gelire olan katkılarından fazla pay aldıkları
dır. 

Yukardaki rakamlar aynı zamonda sosyal sınıfların 
evrim unsurlarını da belirtir. iktidardaki bürokrasi, ser
vetierin dağıtımcısı olarak mutlak kudret sahibi hale ge
lir ama öte yandan gitgide burjuvazinin stıfları arasına 

(132) ÖZKOL, S, -ı;Gcri Bıraktırılımş Türkiye,, İstanbul, 1969. 
(133) BİRLEŞM.İŞ MiLLETLER YAYlNLARI: (L'Cvolution ... l> 
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koyar. Ülkede mevcut 38 ulusal bankanın idare meclislev 
rinde 31 milletvekili vardı. içinde 13 milletvekili bulunan 
iş Bankası idare meclisi ise, bir «küçük millet meclisi» 
olarak nitelendirilir. (134) Önemli bir işin verilmesi icin 
bir milletvekilinin varlığı teminattan öte bir şey, adeta 
bir zorunluluktur. Kanada'dan alınan uçakların ispanya'ya 
satılabilmesi için, işe defalarca Milli Savunma Bakanıyla 
Dışişleri Bakanının adı karıştırılır. (135) 

Ama tek parti cihazının tabanı, kasaba eşrafıyla şe
hir küçük burjuvazisinden oluşmuştur ve bu düzeyde, 
büyük bir burjuvaziya karşı bir muhalefet mevcuttur. Bu 
muhalefet, devlet cihazının tamamen büyük burjuvazinin 
eline geçmesine karşı, partinin bir kanadı tarafından ve
rilen mücadeleye yardımcı olacaktır. 1936 yılında ise, 
bu mücadeleyi pekiştirrnek icin parti cihazı bürokratik 
cihozlo özdeşleştirilir. icişleri Bakanı parti genel sekre
terliğine, valiler ise parti il başkanlıkianna getirilir. Böy
lece o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi bir bürokrat kü
çük burjuva tutuculuğu içinde katılaşacak; bu durum li
beral büyük burjuvazinin parti ve iktidar cihazını içerden 
ele geçirmesini imkônsız kılarak, onu meclis içi bir mu
halefet yaratmaya ve iktidara seçim yoluyla gelmeye ite-
�ktir. r ·

Bu ilkel sanayileşme dönemi ve bunun tarım ala
nında yarattığı sonuçların, .sömürülen sınıflar acısından 
neler ifade ettiğini tasarlamak pek güç olmaso gerek. 
1937 yılında yürürlüğe giren iş Kanunu, işçilere, iş süre
sinin tespiti, hafta tatili, çocuk işçilerin çalıştınlmasına 
sınırlar konması gibi en beylik bazı haklar tanır. Ama iş
Ci örgütlerinin yokluğu, bu kanun hükümlerinin uygulan
mCisı konusunda tabandan gelecek bir denetimi imkôn-

(134) KIVILCTh'lLI, H. «Türkiye'de Kapitalizm,, İstanbul, 1005. 
(135) AVCIOCLU, D. c:Türkiye'nin Düzeni.,. 

! 
1313 



sız kılar. Devletin denetim! ise, tek partinin taşra cihaz
Iarının el emeğini sömüren sosyal kategorilerden oluş-
ması yüzünden soysuzlaşır. Bu cihazlar içinde kendilerine 
sağlam yer sağlayan <dşçi müteahhitleriiı türer. işletme-
lerin işçi ihtiyacı, arkalarında birer işsiz sürüsüyle dola-
şan, onlara iş bulduğunda bundan yüzde alan, bu işçi 
müteahhitleri arasında yapılan açık eksiltmelerle sağla-
nır. Öte yandan büyük işletmelerde, işçilerin ücretlerin-
den yapılan kesintilerle yardımlaşma sandıkları kurulur. 
Bu sandıklar parti tarafından atanan bürokratik bir ((jda-
reciler takımını)) beslemekten başka bir işe yaramaz. 

Bütün bunların yanı sıra, hayat pahalılığı arttığı hal-
de işçi ücretleri dondurulur. Tarım ve sanayi sektörün-
de ücretierin yıllık tutar ortalaması 1932 yılında 234.3 
Türk Lirası, 1933 yılında 207.3 Türk Lirası ve 1934 yı-
!ında 234.7 Türk Lirasıdır. (136) 1935 ile 1937 yılları ara
sında ortalama saat ücreti indeksiyle hayat pahalılığı
indeksi şu gelişmeyi gösterir (137):

Ortalama Saat Ücreti 
(1936 : 100) Hayat Pahalılığı 

1935 
1936 
1937 

98 

100 
89 

97.5 
105.3 
100 

Tarım üreticisine gelince, henüz kendi kendine yeten 
bir köy ekonomisi içinde yaşamaktadır. 1935-1936 yılında 
yapılan orta Anadolu köylüleriyle ilgili bir sayım, bunla
rın kişi başına yıllık harcamalarını 36.3 Türk Lirası ola
rak hesaıplamıştır. Bu da bir işeinin yıllık ücret tutarinın 
% 15'i veya kişi b•şına yıllık milli gelirin % 44'ü etmei<te-

(136) FİŞEK, K. <·.'Türkiye'de Kapitalizmin ... > 
(137) KARAKÖSE, O. des !orccs productriccs ... > 
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dir. üstelik bu meblağın yarısı, köylünün kendi yetiştirip 
kendi tükettiği ürünün karşılığı olup, ancak diğer yarısı 
paraya dönüşen bir geliri ifade eder. Bu durumda bu 
köylünün harcamalarının % 60'ı besin maddelerine git
mektedir ve bu giderin % 50'si sadece tahıl tüketimiyle 
ilgilidir. Aynı sayıma göre, bu köylü günlük kolari ihtiya
cının % BO'ini tahıldan olmaktadır. (138) 

IV - SAVAŞ 

A - Emperyalizmin Yeniden Ortaya Cıkışı :

1937 yılında devletçilik, sonuna yaklaşmaktaydı. Aynı 
yılın bitimine doğru, Türkiye iş Bankası Genel Müdürü 
Celôl Bayar, dört yıllık iktisat bakanlığından sonra, 1925 
yılından beri görevini sürdüren lsmet lnönü'nün yerine, 
Başbakanlığa getirilir. Yeni Bakanlar Kurulu madencilik 
alanında hazırlanan 3 yıllık plan gibi, yeni beş yıllık plan 
icin da gerekli olan mali kaynakları, daha çok dış ülke
lerden sağlanacak kredilerle karşılamaya karar verir. 
(139) 

Lozan barış antiaşmasından o güne kadar geçen za
man içinde, Türkiye'nin batı kapitalizmi karşısında iyi 
niyet ve tutumunu delilleriyle gösterdiği bir gerçektir. 
1926 yılında Musul meselesi, Büyük Britanya imparator
luğunun çıkarına uygun bir biçimde çözüme ulaştırılmış 
ve hatta daha sonra Türkiye bu bölgedeki petroller üze
rindeki % 10'Juk payını, bir defa olarak ödenen 500 bin 

(13R) BİLKUR, Ş. «TürkiYe'de Yaşayış Seviyesi ve Geçinme İndeks· 
leri», Bkz. «Türkiye Ekonomisinin Başlıca l\Icsclclcrh, Ankarn, 
1!14�. 

(139) LİNKE, L. durkey;) ve bkz. dlitlcr's route to Bagdad> (llit
ler'in Bağdat yolu), ortak eser, London, 1939. 
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Sterling gibi gülünç bir meblağ karşılığında ingiltere'ye 
terketmişti. 1932 yılında ise Birleşmiş Milletiere girmiş, 
bir yıl sonra da Osmanlı borçlarının ödenmesiyle ilişkin 
olarak ilgili devletlerle bir anlaşma imzalamıştı. Üstelik 
cumhuriyet hükümeti, emp�ryalizmin ülkedeki çıkarlarına 
karşı hiç bir sert tedbir alma yoluna gitmemişti. Millileş
tirilmeler kuralına göre yapılmış, bu işte hiç kimsenin 
burnu konamamıştı. Ama 1935 yılından sonra Türkiye'ye 
karşı gösterilen ilgi, yabancı sermayeye sunulan eko
nomik imkönlardan çok daha fazla, uluslararası siyasal 
durumun bir sonucudur. 

Almanya'nın, Birinci Dünya Savaşındaki hasımiarına 
karşı yeniden savaş hazırlıklarına başladığı ondan itiba
ren, Türkiye aynı jeopolitik sorunlarla karşı karşıya gelir. 
Bunlar Almanya'nın Orta-Doğuya inmesi ve italya'nın 
doğuya doğru ilerlemesi sorunlarıdır. Almanya, bu prog
ramın gerçekleşma çerçevesi içinde, 1933 yılından iti� 
boren, «clearingıı antlaşmalan yoluyla Türkiye ile bağ 
kurar. Yüksek fiyatla mal satın almaya dayanan bu du
rum, 1937 yılında, Türkiye'nin ihracatının % 42'sinin, it· 
halôtının ise % 36.5'inin Almanya'yla yapıldığı bir nokta
ya kadar gelişir. Üstelik Almanya Türkiye'ye, fabrikalar 
kurabilmesi için makine ve diğer sınai malzemeyi sat
mak suretiyle, bu ülkede uygulanan 2. Beş Yıllık Kalkın
ma Planının gerçekleşmesine katkıda bulunur. 1934 yı
lında, Krupp fabrika ve tesislerini temsil eden bir Al
man ticaret heyeti Türkiye'ye gelir. Hükümet yetkilileriy
le yapılan görüşmeler sonunda Türkiye'ye 20 milyon Türk 
Lirası tutarında bir kredi verilmesi ve Türkiye'deki tren 
yollarının inşası için gerekli büyük çapteki demir mal
zemenin Krupp tesislerinden satın alınması konularında 
anlaşmaya varılır. (140) Sonunda Türkiye, .subaylarının 

(140) VERE HODGE, E. R. cTurkislı foreign policy ... > 
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büyük bir kısmı Kayzer Almanyasında eğitilmiş olan or� 
dusunun bu ülkeye duyduğu yakınlıktan çok ekonomik 
cıkarlarından ötürü itilaf devletlerine bağlı bir duruma 
gelir. - . ' -

i lk  tehlike belirtileri, 1936 yılında Mussolini'nin, ül
kesinin Akdeniz yöresindeki kaderi konusunda verdiği et
rafı kızıştırıcı söylevlerle ortaya cıkar. O dönemde Boğaz
lar Lozan antlaşmasına göre tespit edilen, askerden arın- · 

dırılmış bir bölgeyle cevriliydi ve Ingiltere, italya'nın deniz · 

gücü kadar S.S.C.B. ile mihver devletleri arasında muh
temel bir yakınlaşmadan da endişe duyuyordu. Bu du
rumda Boğazları koruma işini Türkiye'ye üstıendirmek, 
ehveni şer hale gelir ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
talebi üzerine yapılan Montreux Antlaşması, istanbul ve 
Çanakkale Boğazlarının yeni statüsünü tespit eder. Bu ant
loşma hükümlerine göre, barış zamanında ticaret gemile
rinin Boğazlardan geçmesi sarbest, savaş gemilerinin 
gecme.si izne bağlı olacak; savaş zamanında ise ticaret 
gemilerinin geçmesi gene serbest kalırken, Boğazlar, kime 
ait olursa olsun bütün savaş gemilerine kapalı tutulacaktır. 
Montreux antlaşmasının yapıldığı yıl kral Edward VI res
ml olarak Türkiye'yi ziyaret eder. ingiltere, Türkiye Cum
huriyetini mihver devletlerinden uzaklaştırmak ve kendi 
yörüngesi içine almak istemektedir. Tam bu anda, bü
yük burjuvazinin bir temsilcisinin, Iş Bankası Genel Mü
dürü Celôl Bayar'ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına 
getirilmesi, bu tasanlara tıpatıp uygun düşer. 

1923-1937 dönemi boyunca Türkiye çok az dış borç 
almıştı. Ama bütçe gelirlerinin darlığı ve Osmanlı Borc
lorının ağırlığı, devlet giderleri arasında, dış lxırclarla 
ilgili ödemeler sütununu kabartıyordu. Bu ödemelere ayrı
lan pay, toplam giderler arasında % 20 ile ikinci sırayı 
alıyordu. Birinci sırayı ise, toplam giderlerin % 23'ünü 
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meydana getiren milli savunma giderleri almaktaydı. (141) 
Üstelik bütçeyi denklemek için hükümet. iç istikrazlara 
gitmek zorunda kalıyordu ve bu yolla sağlanan meblağ
lar, 1930 ile 1939 yılları arasında toplam devlet gelirleri
nin % 10 ile 12'si kadardı. işte Cumhuriyet hükümeti bu 
şartlar içinde yeniden dış borçlanmaya gitmek kararı al
dı. 

Daha 1937 yılı başlarında hükümet, -dış ticaret ala
nında daha liberal tedbirler alma yolunu benimsemişti. 
Bu tedbirler daha sonraki yıllarda Almanya'yla olan tica
ri ilişkilerin hacmini daraltmak sonucunu getirecekti. Ne 
var ki, 1937 yılında 1 14 milyon Türk Lirası olan ithalôt 
1938 yılında 149 milyon Türk Lirasına fırlamış ve bu 
yüzden Türkiye'nin dış ticareti, 1929 yılından beri ilk de
fa olarak açık vermişti. Onun için bu tedbirlerin alınma
sı bir sonraki yıla ertelendi. 

ingiltere'yle girişilen temaslar, 27 mayıs 1938 günü 
16 milyon ingiliz liralık bir istikrazla sonuçlanır. Bunun, 
10 milyonu sınai malzeme, 6 milyonu ise askeri malze
me olmak üzere, hepsi Büyük Britanya imparatorluğundan 
alınacak mallara tah.sis edilir. (142) Altı ay sonra Alman; 
ekonomi bakanı Walter Funk Ankara'ya gelecek ve 150 
milyon Reichmarklık ya da 12.6 milyon ingiliz Liralık bir 
istikraz anlaşması imzalayacaktı. Türkiye üzerinde ege
menlik kurma savaşı yeni başlamaktaydı. 

Bu iki borç anlaşması arasında, Türkiye'nin siyasal 
hayatında önemli bir değişiklik olur: Atatürk'ün 1 0  ka-
sım 1938'de ölmesi sonucu Celôl Bayar hükümeti düşer 
ve ismet inönü Cumhurbaşkanlığına seçilir. Bu nazik an
da parti cihazı, burjuvaziden gelen baskılardan çok do-
ha önemli bir rol ıoynamış ve bürokrasi yeni baştan ikti-

(141) HERSHLAG, Z. Y. cTurkcy, the dıallcnge ... > 
(142) Lİ:-!KE, L. <rurkcy ... > 
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dan elo geçirmiştir. Bundan sonra yeni iktidar, savaş 
yıllan içinde ülkenin yönetilmesi kadar bir <(milli burjuva
zi» hayalinin tesfiyesini de, kendi üzerine alacaktır. 

Bunun ardından gelen ve ikinci Dünya Savaşıyla so
ğuk savaşın 1947 yılına kadar uzanan ilk başlarını içi
ne alan dönem, Türkiye'nin yeni baştan emperyalizmin 
çemberi içine girişini ifade eder. Bu dönem içinde bir
birinden bağımsız iki olgu belirginleşir ve aynı amaca 
doğru yönelir. Türkiye Cumhuriyeti jkiıici Dünya Sava
şının dışında kalmış bir devlet olmasına rağmen, sava
şın dalaylı etkileri, ekonomik abluka, seferberlik, askeri 
harcamalar ülke ekonomisini temelinden sarsmış ve 1930 
yılından sonraki cılız ilerlemeleri de silip yoketmiştir. 
Böylece, iç kaynakların ulusal bir kapitalizmi besleme
ye yetmeyeceği, burjuvazinin gözünde acık seçik hale 
gelir. üstüne üstlük Amerika Birleşik Devletleri de savaş 
sonrasında kredi musluklarını açınca, milli burjuvazi dü
şü tarihe gömülerek, yerini, azgeilişmiş ülkelerin tipik 
«kompradonı burjuvazisine bırakır. Ama bu� ekonomik aç
mazın yanı sıra, önemli bir ikinci unsuru da gözden kaçır
mamak gerekir. Bu da jeopolitik durumu dolayısıyla, Tür
kiye'ye hem savaş sırasında, hem savaştan sonra yeni
den ilgi gösterilmeye başlanmasıdır. Bu siyasal ilgi gl
derek, emperyalizmin yeni taarruzunu belirleyecek olan 
ekonomik bir ilgiye de dönüşecektir. 

B - Ekonomik Açmaz :

Ülke ekonomisindeki dışa oçılışla birlikte, burjuva
zinin iktidarı kendi denetimine geçirmek yolundaki ilk te
şebbüsüne tanık olduğumuz 1937 - 1938 yılları, aynı şe
kilde, devletçiliğe de son verilmek istenen dönemdi. 17 
haziran 1938 günü bankalar ve kamu işletmeleriyle ilgili 
hükümler değişikliğe uğrar. Yenı kanun metni <ıMer'i (yü
rürlükteki) hükümlere göre teşkil olunacak her müesse-
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senin, hükümetin teklifi ve kendi Idare meclisinin kararıy
la, hissedarları Türk yurttaşı olmak şartıyla, mohdut me
suliyetli bir şirkete» dönüşmesini öngörüyordu. Üstelik, 
bakanlar kurulunun kararından sonra, uygun bir fırsat 
olursa, sözkonusu şirketlerin hisse senetleri kısmen veya 
tamamen hamiline devredilebilecekti. (143) 

1938 yılının ardından iktidardaki bürokrasinin yeni
den güçlenmesi, daha önce başlamış olan eğilimi pek 
fazla değiştirmez. Türkiye'nin savaşa girmesi, hükümeti 
güdümlü tedbirler almak zorunda bırakır. Ama bunlar, 
her zamanki gibi güçlüleri kayırarak uygulanan ve her· 
şeyden önce işletmeleri savaşın kötülüklerinden koru
mayı amaçlayan tedbirlerdir. 18 ocak 1940 günlü «Mil
li Korunma Kanunu», 1936 yılında işeilere verilen ba
zı temel hakları ortadan kaldırmakla işe koyulur. Ka
dın ve çocukların çalışmasıyla ilgili bazı hükümler as
kıya alınır ve haftalık iş tatili kaldırılır. işçilerin artık iş
lerinden ayrılma hakları yoktur; genel olarak bütün halk 
için, özellikle de maden bölgelerinde yer alan köyler 
ohalisi icin mecburi çalışma esası konur. 3 nisan 1944 
günlü kanun, daha da ileriye giderek işverenlere, işei
leri işyerine bağlamak amacıyla zor kullanma hakkını 
tanır. [zinsiz olarak işinden ayrılan işçilerin bulunup iş
yerine getirilmelen için harcanan masraf onların gün
deliklerinden kesilecektir. {144) Böylece hükümet el eme
ğinin kullanılması sorununda işverenleri kayırır. 

Bu 1940 tarihli kanun, öte yandan hükümete üre- ' 
tirnin cinsini ve miktarını seçme hakkını do verir. Ay
nı şekilde yatırımlar da hükümetin izin ve denetimine 
bağlanır. Hükümet. ayrıca her türlü üretim alanında 
kendine, kendi teSpit ettiği fiyatlarla mal satın alma 
önceliği hakkı tanır. Bu işleyişi bir bütün olarak ele al-

(H3) HERSHLAG, Z. Y. flurh.-cy, the challenge ... > 
(114) AVCIOCLU, D. «Türkiye'nin Düzeni, 
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dı!}ımızdo, söz konusu olan, tercih hakkı devlet yöneti� 
mine bırakılmış bir yardım mekanizmasıdır. Devlet özel 
sektöre müdahale hakkına sahip olduğu ölçüde onun 
kazaneını teminat altına almakta; krediler sağlamak su
retiyle bu sektörün muhtemel zararlardan korunmasını 
da kendi üstıenmektedir. 

Tarım alanına gelince, seferberliğin zaten üretimi 
düşürdüğü bu alana hükümet bir de, ordunun ihtiyaç
larını karşılamak -üzere, salma koyma yoluna gider. Böy
lece her dört hektar başına bir çift öküz bırakılmak su
retiyle, tarımcılıkta kullanılan öküzlerin, orduda yük hay
vanı olarak yararlanılmak amacıyla ekicinin elinden alın
masına karar verilir. Bu da, ellerindeki arazi parçası 4 
hektarın altında olan bütün küçük işletmelerin, top
mğı işlernek imkönından yoksun Uırakılma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaları anlamına gelmektedir. Bu dö
nemin Başbakanı Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu 
kararı açıklarken, ancak büyük ve orta işletmelerin pa
zar için üretim yaptığını ve dolayısıyla, orduyle büyük 
şehirlerin yiyecek ihtiyacının teminat altına alınabilmesi 
icin, bu tür işletmelerin korunması gerekliliğinden yola 
çıkar. Ayrıca üretimin 1/10'una eşit bir tarım vergisi 
konur. Bu da a.slında öşür düzeninin yeniden kabul edil
mesi demektir. (145) 

Bütün bu tedbirler dizisi, 1942 yılının sonlarına doğ
ru, hükümetin fiyatları serbest bırakmasına engel değil
dir. Böylece buğdayın kilosu 13.5 kuruştan 100 kuruşa, 
zeytinyağının litresi de 85 kuruştan 300 kuruşa fırlar. (146) 
Bunun sonucu olarak hayat pahalılığı indeksi şu artışı 
gösterir (147): 

(145) AVCIOC-LU, D. <:Türkiyc'nin Düzeni� 
(146) AVCIOGLU, D. �Türkiye'nin Düzeni� 
(147) MUNTZ, T. G. A. <Turkey. Econoınic and Coınrnercial eonditi

ons� (Türkiye. Ekonomik ve Ticari Şartlar), London, 1951. 
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Hayat Pahalılığı indeksi 
Yıllar (Taban indeksi 1938 : 100)

1938 100 
1939 100 
1943 330.6 
1945 404.6 
1947 499.5 

Yani B yıl içinde hayat pohalrlığı 5 kat artmıştır. Bes·
belli ki aradaki fark, önce aracıların, ama bir o kadar 
da üretim masrafları aynı kaldığı halde ürettiği malı fiilen 
daha pahalıya satan büyük tarım alanının ve yerli sana· 
yi kodamantarının işine yaramıştır. Hükümete gelince, 
bu hareket doğrultusunu sürdürebilmek ve öze_ı sektörü 
besieyebilmek icin, elindeki tek care tedavüldeki para· 
miktarını çoğaltmaktır. Savaş yılları boyunca tedavülde
ki kôğıt para miktarı hayat pahalılığından daha da hız
la ratar (148) : 

Tedavüldeki Ktiğıt Para Miktarı 

(Taban indeksi 1938 : 100)

1939 ' 153 
1940 : 216 
1941 ' 269 
1942 ' 384 
1 943 , 415 
1944 , 498 
1945 , 455 
1946 , 480 

(148) MUNTZ, T. G. A. <!:Turkey. Economic and ... ,
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Bu rakamları incelediğimizde ayrıca, fiyatların ser� 
best bırakıldığı 1942 yılında, tedavüldeki para hacminin, 
1938 yılındaki tabona oranla aşağı yukarı 4 kat arttığı
nı görmekteyiz. Bu da fiyatların başdöndürücü bir hızla 
yükselmesine yol açar. 

Bu enflasyon üretimin gerçek değerindeki bir düş
meyi de birlikte getirir. 1938 yılı indeksi 100 tabanı 
cılınarak ve sabit değerler üzerinden hesobedilen Gayri 
Safi Mill1 Hasıla inde

.
ksi, 1945 yılında 87'dir. Bu hası

lada kişi başına düşen gelir indeksine gelince, 100 ta
banı olarak gene 1938 yılı alındığında, 1945 yılında an
cak 78'dir ve 1950 yılında bile henüz 97 olacaktır. (149) 

Bu hareket birbiriyle çelişkili iki unsurdon oluşur. 
Bunlar tarım üretimindeki · hızlı d üşüşle sanayi üreti
mindeki çok yavaş artıştır. 

Tarım üretim Sınai üretim 
indeksi indeksi 

Yıl (1939,100) (1939,100) 

1940 90.5 108.2 
1941 98 _. 107.3 
1942 86 . 94.2 • 

1943 81.9 103.5 
1944 70.4 1 16.2 
1945 89.5 1 15.4 (150) 

Ayrıc{] tarım üretimi indeksi de birbirine karşıt un
surların bileşke.sidir. Bunlar, besin maddeleri üretimindeki 
hızlı düşüşle, sınai bitkiler olanındaki üretimin, düzenini 
koruyabilmesi hatta hafifçe artışıdır. Tarım üretimi, 1934 
ile 1938 yıllan arasındaki yıllık ortalama olon 7.303.399 
tondan, 1945 yılında 4.013.439 tona düşer. Aynı karşı� 
!aştırma içinde sebze üretimi de 318.632 tondan 183.912

(149) BİRLEŞ!I'!İŞ MiLLETLER YAYrnLARI: <L'Cvolution ... 1o 
(15(}) HERSHLAG, Z. Y. cTurkey, Uıe clıallcngc ... 1o 
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tona iner. Buna karşılık sınai bitkller genel olarak üre
tim düzeyini korurlar. Bunların 1934-1938 yılları arasın
daki ortalama yıllık üretimi 1 ,014,434 ton iken, 1945 yı
lında da bu üretim 1,048,801 tondur. Hatta tütün üreti
mi, karşılaştırmaya esas alınan iki tarih arasında 54,654 
tondon 69,599 tona yükselir. (151) 

Sınai üretim de, ülke içindeki ekonomik evrim ka
dar uluslararası durumdaki dalgalanmalara bağlıdır. 
ikinci Dünya Savaşının başlamasıyla ithalöt alanında 
güdülen kısıtlamalar, 1940 yılında yerli sınai üretim ala
nında büyük bir atılımın gerçekleşmesine yol açar. Ama 
daha sonraki yıllarda, gitgide artan hammadde kıtlığı 
varlığını duyurur. Bu durum, 1943 yılından itibaren Al
manya'nın gerilemesine ve, Türkiye'ye müttefik yardımın 
yeniden başlamasına kadar böylece sürer. 1945 yılına 
kadar fiyatlardaki artış üretimi kamçılar. Nihayet o yıl 
dünya pazarlarının yeniden açılmasıyla, gerileme kendi
ni göstermeye başlar. 

üretimdeki bu iniş çıkışların, kişi başına milli geli
re de yansıvacağı tabiidir. 1938 yılındaki birimler scbit 
değer alınarak hesaplanan kişi başına miiH getir aşağı
daki değişmeleri gösterir (152) : 

1936 82.10 TL. 
1942 102.82 )1 
1943 ' 76.10 ' 
1 944 ' 90.72 ' 

1938 yılı 100 tabanı alınarak hesaplanan kişi başı
na milli gelir indeksi, ancak 1950 yılında yeniden 100'e 
cıkar. Ayrıca gercek ücretierin evrimi milli gelirle kar
şılaştırılırsa, aynr dönem içinde bunlardaki düşüşün da
ha da fazla olduğu açık seçik görülür. 

(151) oı:.The Middlc East...:.
(152) BİRLEŞMiŞ MiLLETLER YAYıNLARI: d.'t!voluüon ... > 
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Gerçek Ücretler Kişi Başına Milli Gelir 
(1950 ' 100) (1950 ' 100) 

1938 ' 84 1 938 ' 100 
1945 ' 58 1945 ' 78 
1950 ' 100 1950 ' 100 (153) 

Ücretierin geçirdiği evrim ayrıntılı olarak ele alın
dığında, bunlardaki gerileme daha berraklıkla anlaşılır. 
Bu konuda iki, büyük sınai devlet kuruluşu Sümer
bank'la, Etibank'a bağlı olan işletmelerdeki ücret değiş
melarini örnek verebiliriz (154) : 

ÜCRETLERiN GERCEK ÜCRETLER ÜZERiNDEN EVRiMi 
(1938 ücretleri sabit ,değer alınarak) 

Etibank'ın Sümerban'k'ın 
denetimindeki denetimindeki 

işletmeler işletmeler 
Yıl (gündelik) (gündelik) 

1939 12.3 kuruş 
1940 1 1 .1 ' 

1941 9.6 ' 
1942 48.5 kuruş 6.3 ' 
1943 23.9 ' 3.7 ' 
1944 39.9 ' 5.6 ' 
1945 44.8 ' 6.3 • 

1946 50.9 ' 7.2 • 

1947 61.0 ' 7.5 ' 
1948 59.3 ' 8.7 ' 
1949 56.6 ' 8.5 ' 
1950 72.8 ' 11.5 ' 
1951 74.0 ' 1 2.2 • 

(153) BİRLEŞMiŞ MİLLETLER YAYINLARI: «L'€volulion ... :> 

(1&1) FİŞEK, K. irürkiyc'dc Kapitalizmin ... :.
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Demek ki ülkenin en büyük sınai işletmesinde çalışan 
bir işçinin alımgücünün, zaten tatmin edici olmaktan hay. 
li uzak ilk düzeyine varabilmesi için tam oniki yıl gerek
miştir. Bu arada bu alma gücü ilk andaki değerinin % 30' 
una kadar düşmüştü. Bu durumun bir yansımasını, aynı 
dönemde büyük şehirlere ait ölüm istatistiklerinde de bu
labiliriz (155): 

istanbul'da 1940-1944 yıllan arasında belli sebeplere 
dayanan ölümler 

Sebepler 1940 1941 1942 1943 1944 

Tifo ve parutifo 71 121 '" " 70 

İhtiyarlık 8-16 859 1.116 1.099 "'' 
Akciğer veremi 1.493 1.58.') 2.0«1 2.105 1.972 
Di�er veremler >H 354 474 500 494 

Kalp hastalıklan 2.006 2.6112 3.l!K '·"" 2.839 

Zatürree 1.899 1.550 2.111 1.825 1.802 
Alkolizm 208 250 434 "' 337 
Dizanteri ve benY.cri 
ba�ırsak lıast.ulıkları Gll() 587 ımı '" "" 
Kanser 7J1 7.'i7 m 708 834 

TOPLAM 14.189 13.005 17.766 16.865 15.009 

Yukardaki rakamlar, ücretierin en düşük olduğu dö
nem boyunca, kötü hayat şartlarının sonucu olan hasta· 
lıkların yarattığı ölüm sayısının arttığını, kuşkuya yer bı
rakmayacak bir biçimde gösterir. Ama ne köylülerin ne 
de büyük şehirlerdeki emekçilerin sömürülmesi, üretim 
indeksini düzeltmeye yarar. üretimin düşüşü de ihra
catı etkiler. Türkiye, savaş şartlarının yarattığı kısıtla
malar sayesinde, 1 947 yılına kadar fazla veren bir dış 

(155) «St:ı.tistical abstract of Turkey 194.2- 1946, (Türkiye'nln İstatis
tiksel Özetleri), Ankara, 1947. 

1326 



ticaret bilancasunu korumayı becerir. Ama 1930'dan son
raki yıllarda zaten azalmış olan dış ticaret hacmi savaş 
yıllarında daha da daralır. 

ithalöt ithalöt ihracat ihracat 
(milyon (milyon (milyon (m�lyon 

Yıl kg) TL) kg) TL) 

1938 844 149 1 .447 144 
1939 734 1 18  1 .134 127 
1940 356 68 658 1 1 1  
1941 310 74 428 123 
1942 344 147 355 165 
1943 391 203 333 257 
1944 331 164 345 232 
1945 324 126 309 218 (156) 

1942 ile 1945 yıllan arasındaki ithalat ve ihracat hac-
mi 1923 yılının bile altındadır. Ihracatın değer hacmi-
ne gelince, aynı dönemde, ortalığı kırıp geeiren enflas-
yonla birlikte düşünüldüğünde, apaçık bir gerileme icin-
dedir. 

Bu durum ve savaşta tarafsız kahnmasına rağmen, 
bütce giderlerinin yarısını kopsayan askeri giderler kar
şısında, hükümet, ödemeler dengesini sağlayabilmek için 
olağanüstü vergiler koyma ve borçlanma yoluna gider. 
Tarım ürünlerine konulan % 10'1uk vergi öylesine ağırdır 
ki, hiç bir zaman tam olarak toplanamaz. Bu vergi so
nunda, ((jandarma dayağnının bütün halk ve özellikle köy
lüler arasında rejimin bir (<alametl farikaıısı olarak yerleş
mesine yol açacaktır. Bu vergiyle, öşür düzeni geriye 
dönmüş olur. Ne var ki çaresiz kalan bürokrasi icin tek 

(156) THORNBURG, M. W. cTurkcy, an cconomic .. ,, 
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geriye dönüş örneği bu değildir. Aldığı ikinci tedbir de, 
Osmanlı bürokrasisinin başı dara düştüğü zaman h�

baş vurduğu blr yol, yani fazla göze botan veya benzer� 
lerinin korunmasını güçleştirecek kadar dile düşmüş olan 

r :  bazı servetiere el koymaktır. Halk arasında adı «harp zen� 
gini>ı ne çıkmış, fırsat düşkünü takımın en kodamanla-

i,� rından olan yerli .sermayeyi ürkütmemek ve «mil liıı burju
vaziyi azınlıklara karşı savunmak gibi bir bahaneyi de 
elde tutmak kaygısıyla, tercihen istanbul'daki servet sa
hibi azınlıklara uygulanan Varlık Vergisi, işte böyle bir 
hedef güdecektir. Bu iki olağanüstü vergilendirme işlemi 
ancak yarı yarıya başanya ulaştı. Bunların en sürekli et
kisi ise, muhalefetin, <<bürokrasinin partisi» ne karşı ver
diği seçim mücadelesinde, propaganda dağarcığına mal
zeme soğlamasıyla görüldü. 

Böylece ikinci Dünya Savaşı sanlarında Türkiye'nin 
ekonomik durumu tam bir çıkmaz içindedir. Son kertesi
ne kadar getirilmiş baskı ve sömürü tedbirleri, yönetme
likler, müdahaleler ve rejimin çerçevesi içinde girişifen 
bütün diğer oyunlar ekonomiyi geliştirmekten acizdir. Re
jimin çerçevesi içinde her türlü çözüm yolu çıkmaza gi
rince, er gaç rejimin kendisi tartışma alanına getirilecek
tl. Ama işte tam bu anda, emperyalizm <<milliD burjuva
zinin kurtarıcı meleği kılığına bürünerek çıka geldi. 

C - Emperyalizmin Geri Gelişi :

Ikinci Dünya Savaşı yakloştıkça, Avrupa'nın Türki
ye'ye gösterdiği ilgi artar. Ilk olarak Almanya gelir. 
1930'dan sonraki yıllar içinde, ikili anlaşmalar ve 
güçbirliği yoluyla ülkeyi kendi ekonomik nüfuz alanına 
bağlar. Fransa ile ingiltere, 1936 yılından sonra arayı ka
patmaya çalışırlar. 1936 yılında imzalanan Montreux an-
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laşmasıyla, Boğazlarm askerden arınmış bölge ola
rak, kalmasından vazgeeilir ve 1938 yılında ise Fransa, 
Hatay'ı Türkiye'ye bırakır. Gene 1938 yılında ingiliz-Türk 
ekonomik işbirliği kurulur ve iki ülke arasında bir istikraz 
ontlaşması yapılır. Ama bu iki ülkenin bütün korkusu, Al
manların Balkoniara inmesi ve halyanların doğuya doğ
ru yayılması alduğu sürece, Türkiye'ye gösterdikleri il
gi, Bolkan ülkelerine ve Yunanistan'a gösterE,ı:cekleri il
giden sonra gelecekti. 

Ne var ki, emperyalizmin Türkiya'ye duyduğu ilginin 
yeniden alevlenmesi için, Ortadoğudaki çıkarlannın bir 
<<Rus» tehdidi ile karşı karşıya kalmasından daha uygun 
bir vasile olamazdı. Birbuçuk yüzyıldan beri Türkiye üze
rinde oynanan oyunun kuralı buydu, 1939 yılında ve hat
ta daha sonraki yıllarda do gene bu olacaktı. Öte yan
dem Türkiye'deki iktidarı düşündüren sorunlar da em
peryalizmin endişeleriyle üstüste düşüyordu. 1 939 yılı 
mayıs ayında Ankara'yı ziyaret eden Fransa Genelkur
may Başkanı General Weygand, Cumhurbaşkanı ismet 
lnönü'yü S.S.C.B.'nin benimsediği tarafsızlık tutumun
dan dolayı endişeli bulur. inönü «yıpranmamış bir Rus 
ordusu bizim icin büyük bir tehlike teşkil eder; onun için 
de S.S.C.B.'nin savaşa katılması lazımdır» (157) sözleriy
le görüşünü belirtir. 

4 ağustos 1939 günü S.S.C.B. Türkiye'ye, iki ülke 
orasında karşılıklı yardımiaşmayı öngören bir anlaşma 
talebinde bulunur. Bundan onbeş gün sonra von Ribbent
rop Moskova'ya gelir. Stolin'e ingilizierin Türk siyaset 
adamlarına 5 milyon ingiliz lirası dağıttıklarını söyleye
rek ona önemli bir istihbarat ilettiğini sanır. Stalin «Ha
yır, daha fazla» diye cevap verir. 23 ağustos günü ise 
Sovyet-Alman antiaşması imzalanır. Bu durumda Türki-

(157) BARLAS, M. «Türkiye Üzerine Pazarlıklan, İstanbul, 1970, 
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ye'nin ne pahasına olursa olsun, ingiltere ve Fransa'dan 
yana bir tutum takınması gerekmektedir. Ama gene de 
Türkiye Dışişleri Bakanı, teklif edilen anlaşmayı görüş
mek üzere Moskova'ya gider. Bu görüşmeler sırasında 
S.S.C.B., Karadeniz'de kıyıları bulunmayan ülkelere ait 
savaş gemilerinin Boğazlardan bu denize geçmelerinin 
yasaklanması konusunda teminat ister. Türkiye bunu 
reddeder ve dışişleri bakanının Moskova'dan dönmesi bi
le bekleomeden 19 ekim 1 939 günü Ankara'da, Fransa in
giltere ve Türkiye arasında bir anlaşma imzalanır. Bu 
anlaşmayla birlikte Türkiye'ye 125 milyon ingiliz Liralık 
bir de kredi açılır. 

SCJVaşın başlamasından Almanya'nın Rusya'ya taar
ruz ettiği 1 941 haziran ayına kadar geçen dönem içinde, 
bütün taraflar Türkiye'nin, hayrı kendilerine dakunocak 
şekilde, tarafsız kalmosını arzulamaktadırlar. Fransa'nın 
Ankara büyükelçisi Massigli, 1 4  mart 1940 günü Türk 
hükümetinden, BakU'deki Sovyet petrol tesislerini bom
bardımana tutmak ihtiyacı doğacak olursa, müttefiklerin 
uçoklarına Türkiye toıprakları üzerinden geçme hakkı
nın verilmesini ister. Almanya ile S.S.C.B.'ye gelince, 
Türkiye'nin tarafsızlığının. zor yoluyla ·da olsa sürdürül
mesine karar verirler. Ama Almanlarla Sovyetler arasın
daki bağlar gevşemeye yüztutunca, her ikisi de Türki
ye konusundaki tutumlarını kendi başlarına belirlerler. Al
manya'nın Balkaniara inmesinin arifesinde, 25 mart 1941 
günü, S.S.C.B., Almanlarla Türkler arasında herhangi bir 
silôhlı çatışmanın çıkması durumunda, tarafsız kalaca
ğına ait Türkiye'ye teminat verir. Almanların Rusya sefe
rini başlatmalarından dört gün önce ise Türkiye ile Al
manya arasında bir saldırmazlık paktı imzalanır. Böylece 
savaş genelleştiğinde, Türkiye hem herkesle bağlar icin
dedir ve tarafsızl ığını teminat altına alabilmesi için belki 
de bu durum gereklidir; hem de gene herkes tarafından 
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savoşa girmeye itilmektedir. Türkıye'den geçilerek Orta 
Orta Do�uya inilmesi, Alman Genelkurmayının savaş 
pUlnion arasında yer almakta ve öte yandan Churchill ile 
Stalin arasındaki yazışmalarda da, daha baştan beri, 
Türkiye'nin savaşa sokulması bir zoruret alarak konmak
tadır. (158) 

Ama müttefiklerin çabalarına rağmen, dış ticaret ala
nında Türkiye'nin Almanya'ya bağımlılığı devam eder. 
1940 yılında ingiltere ile Fransa Türkiye'yle ticari ve ma
li konularda yeni bir anlaşma imzalarlar. Bu anlaşmada, 
ingiltere'nin Türkiye'ye, 15 milyon Ingiliz liralık bir kredi 
açması, clearing antlaşmalarından doğan Türk borçları· 
nın tasfiyesinde kullanılmak üzere 12 milyon ingiliz U
ralık bir meblağı ödünç olarak vermesi ve ingiltere'yle 
Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ama· 
cıyla United Kingdam Commercial Corporatkın (Birleşik 
Krallık Ticaret Birliği) adir kuruluşun Türkiye'de şubeler 
·açması öngörülmektedir. Bütün bu anlaşmalar Alman·
ya'nın, Türkiye'nin yaptığı ithalôt içindeki payını 1937 yı
lındaki % 42 oranından 1940 yılında % 1 1 .7'ye; gene Tür
·kiye'nin yaptığı ihracat içindeki Almcnya'nın payını ise
bu iki tarih arasında % 36.5'den % 8.7'ye düşürür. Ama
.Almanya, Türkiye'yi Kafkasya'dan ta Ege Denizine kadar
kuşatır hala geldikçe, bu ülkeyle olan dış ticaret ilişkileri
de düzelir. Türkiye'nin yaptığı ithalôttaki Almanya'nın pa
·yı 1941 yılındaki % 1 1 .9 oranından, 1942 yılında % 28'e,
1943 yılında % 37.7'ye yükselir; Almanya'nın .savaşı kaybet
meye yüztuttuğu 1944 yılında ise bu pay hôlô % 30.4'dür.
Almanya'nın Türkiye'nin yaptığı ihracat içindeki payı da
gene aynı tarihlerde sırasıyla, % 21.8, % 24.7, % 23.8
ve % 22.7'dir. (159) Bu ihracat içinde, özellikle stratejik

·(158) BARLAS, M. -e.Türkiye Üzerine ... , 
(159) VERE · HODGE, E. R. c.Turkish foreign policy ... , 
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bir madde <olan kromulı ihracatı müttefikler için çok can 
sıkıcı olmaktadır'. 

Almanya askeri gücünün yanı sıra, Ankara büyükel
çisi Von Papen aracrlrğıyla, Türk resmi ve askeri çevre
lerinde de kendine müttefikleri bulmayı becerebilmekte
dir. Hatta aralarında Enver Paşa'nın kardeşinin de görül
düğü bu Alman işbirlikçisi çevrelerde eski Pantürkçü 
hayoller, Sovyet Sosy,alist Cumhuriyetler Birliğinden ele 
geçirilecek topraklar arasındaki, Türk ırkından gelme aha
linin oturduğu kısımların Türkiye'ye bırakılacağı yolun
daki Alman vaadleriyle de beslenerek yeniden doğmakta
dır. Şüphesiz bu vaadler gerekli maddi imkônlarla da 
desteklenmektedir. Vıon Ribbentrop 5 aralık 1942 günü 
von Papen'e, «Aimanya'nın Türkiye'deki dostlam na yar
dım olarak 5 milyon markın gönderildiğini bildirir. (160) 

Her şey bir yctna, istanbul'un 250 kilometre ötesin· 
deki Bulgar sınırına yığrnak yapıp varlığını somut olarak 
duyuran Alman kuvvet)eri, Türkiye'nin müttefiklerden ge
len bütün beskılara karşı direnişini belirleyen yeterli bir 
maddi nedendir. Bu baskılar Birinci Dünya Savaşında da 
olduğu gibi, hep aynı nokta üzerinde yoğunlaşır. S.S.C.B.' 
nin ikmaline imkan vermek üzere Boğazların açılması. 
1941 yılında, Ege Denizinin denetimini Almanya eline ge
çirdiğinde, Boğazların artık o kadar önemi kalmaz ve 
müttefikler kendilerine iran üzerinden bir yol açmayı ter· 
cih ederler. Ama boğazlar sorunu gene de gündemde ka
lır. S.S.C.B. bir ülkenin uluslararası bir su yolunu kapa
yarak kendi güvenliğini tehlikeye sakmasını kabulü im· 
kônsız bir durum olarak nitereyecek ve Boğazlar üzerin· 
rinde bir gözetim hakkı isteyecektir. Bu talep Türkiye 

(160) «SSCB'dc Yayınlanan ilietinler Derlcmcsi:. Bkz. <Politiquc Allc
mande en Turquic 1941 - 1943:�> (l!Hl - 19U Yıllan Arasında Al

manların Türkiye SiyRseti), Moskova, l!H!I. 

�332 



lle Sovyet Rusya arasındaki gerginliğin başlama nokta
sı olacaktır. 

S.S.C.B. boğazlar üzerindeki bu imtiyaziara karşılık 12 
Adatarla Suriye tOj)raklarının bir kısmının Türkiye'ye bı
rakllmasını teklif eder. Ama ne bu teklifin, ne de Churc
hill ile ismet inönü arasında, ilki 1943 yılı ocak ayında 
Adana'da ikincisi ise 3 aralık 1943 günü Kahira'de yapı
lan görüşmelerin, bu konuda bir karara vanlmasına fay
dası olur. Sonunda müttefikler Türkiye'ye karşı bazı mü
eyyidelerin uygulamasına geçerler. 2 mart 1 944 günü 
ingiltere Türkiye'ye yaptığı yardımı keser; aynı yılın 1 
nisan gününde ise Türkiye'ye yaptığı yardımı durdurma 
sırası Amerika Birleşik Devletlerine gelir. Bu zorlamalar 
karşısında Türkiye diretmekten vazgeçerek, 20 nisan 
1944 günü Almanya'ya krom ihracatını durdurur ve niha
yet 2 ağustos 1 944 günü bu ülkeyle olan diplomatik iliş
kilerini keser. Türkiye bu kararını gerçi Almanya'dan 
artık hiç bir tehlikenin gelemlyeceği bir zamanda almış
tır ama, müttefiklerden gelecek herhangi bir ıdütfa 
mazhar alamayacak» kadar da geç kalmıştır. 15 temmuz 
1944'de Churchill'e yazdığı mektupta, Türkiye'nin ikinci 
Dünya Savaşı sonuçları üzerinde hiçbir hak iddia edemi
yeciğini bildiren Stalin, daha önce bulunduğu vaadler
den vazgeçer. Aynı yılın ekim ayında ise Boğaziario il
gili Montreux antlaşmasının değiştirilmesi talebinde bu
lunur. 

S.S.C.B.'nin Türkiye'yle ilgili talepleri, Ingiltere ve 
A.B.D.'de başlangıçta büyük bir tepki uyandırmışo ben
zemez. Ancak soğuk savaşın ortaya çıkışından ve Do
ğu Avrupa'da sosyolist rejimierin yerleşmesi eğilimi be
lirdikten sonradır ki, bu ülkelerin Türk-Sovyet ilişkileri
ne gösterdikleri ilgi büyüyecektir Ama gene de ilk dö
nemlerde ingiltere'deki ve Amerika'daki yöneticilerin zi-
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hinlerini Türkiye ile ilgili kaygılardan cak Yunanistan'daki 
iç savaş meşgul edecektir. 

Yafta Konferansı sırasında, Montreux anlaşmalarının 
yeniden gözden geçirilmesi zarureti konusunda bir pren
sip ·anlaşma,sına varılrr ve 19 mart 1945 günü S.S.C.B. Dış
işleri Bakanı Molotof, Türkiye'nin Moskova büyükelçisi
ne, aynı yılın sonunda dolması gereken Türk-Sovyet 
dostluk anlaşmasının S.S.C.B. tarafından tek taraflı ola
rak feshedildiğini bildirir. Türk büyükeleisi .  Sovyetler Bir
liğinin yeni bir dostluk antlaşmasının imzalanması için 
ileri süreceği şartları öğrenmek üzere 7 haziran günü 
Molotof'la görüşür. Bu şartlar; 1877-1878 Osmanlı-Rus 
savaşında Rusya tarafından işgal edildikten sonra 1918 
yılında gene Osmanlı lmparatorluğuna terkedilmiş olan 
Doğu vilayetlerinin S.S.C.B.'ne bırakılması ve Boğazlar
daki üsler konusunda bir anlaşmaya varılmasıdır. Türki
ye bu teklifleri gözden gecirmeyi bile reddederek ingil
tere'nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin desteğini sağ
lamak amacıyla, diplomatik alanda büyük bir faaliyete 
girişir. Ankora'da, Londra'da, Washington'da ve Türkiye'
nin 23 şubat 1945 günü Almanya·ya savaş ilôn ettikten 
sonra Birleşmiş Milletler toplantısına katıldığı San Fran
sisco'da Türk diplomatları, Amerikalı ve ingiliz meslek
taşlarının ilgisini kendi sorunları üzerine çekmeye çalı
şıriarsa da bu konuda pek başarılr olamazlar. Üstelik 
temmuz ayında toplanan ve 1833 yılrndan bu yana bü
tün «:şark meselesi»nin yeniden gündeme getirildiği 
Postdam Konferansında boğaziario ilgili :statünün değiş
tirilmesine kçırar verilir. Doğu vilayetleri sorununa ge
lince, A.B.D. Başkanı Trumann bu sorunun Türkiye Cum
huriyeti ile S.S.C.B. arasında çözülmesi gerektiği görü
şünü ileri sürer. 

Postdam Konferansı ile kendi adını taşıyan doktrinin 
ilôn edilmesine kadar geçen zaman icinde, Trumann'ın 

1334 .j 



fikirlerinde Türkiye konusuyla ligtti otarak görülen değiş
mo, A.B.D.'yi ı:hür dünyanın savunucusu» olmaya ka
rar verdirten olaylar dizisinin ancak bir halkasını teşkil 
eder. Böylece emperyalizm ülkeye, gerek 1938 ticaret 
antıaşmasında gerekse Tanzimat'ta olduğu, gibi kısaca
sı, her zamanki gibi kendini davet ettirerek, egemen sı
nıfların körüktediği alkrşlar orasında girer. Daha bir yıl 
önce Türkiye 300 milyanluk bir borçlanma talebinde bu
lunduğunda Amerika Birleşik Devletleri Işi yokuşa sür
müş ve sadece 25 milyon dolar vermişti. Oysa 5 nisan 
1946 günü <<Missouri.» zırhlısı Bağazın sularına gelince 
ülkede nerdeyse bir bayram sevinci yaşanır ve bu bü
yük olayı belgelemek için bir seri «hatıra» posta pulu 
çıkarılır. 

Türk-Sovyet anlaŞmazlığr ve Montreux antlaşması
nın yeniden gözden geçirilmesi konularında 2 kasım 1945 
günü Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilk notayı gön
derip Karadeniz'de kıyısı olan ülkelere öncelik hakkının 
tanınmasını isteyen gene A.B.D. olmuştur. Bunu 21 ka
sımda Ingiltere'nin aynı doğrultuda verdiği nota izler. 
Sovyetler Birliğinin rrotası ise ancak 7 ağustos 1946 gü
nü gelir. Bu arada Yunan sorunuyla, Iran'daki buhran 
doruğuna ulaşmış ve Missouri zırhlısı istanbul boğazına 
çoktan demir atmış durumdaydı. Sovyet notası artık do
ğu vilayetlerinden söz etmemekle birlikte, boğazlar ko
nusunda uygulanacak yeni rejimin yalnızca Karadeniz'de 
kıyısı olan ülkeler arasında düzenlenmesini ve boğaz
ların güvenliğini sağlama sorumluluğunu Türkiye Cum
huriyetinin yanı sıra S.S.C.B.'nin de üstlenmesini iste
mektedir. Ingiltere bu notoya 20 ağustos günü derhal ce
vap verir. Bunu 21 ağustos günü Amerika Birleşik Devlet
lerinin verdiği cevap izler. Her iki ülke de S.S.C.B.'nin 
notada ileri sürdüğü iki hususu reddetmektedir. Türki
ye'ye gelince, 22 ağustos günü verdiği cevapta, ingiltere 
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ve A.B.D.'nin izinden gider. ücü de üzerlerine düşen gö
revi yerine getirmişlerdir. Şimdi yapılacak küçük bir de
ğişiklik kalmaktadır: Türkiye üzerinde yürütülen emper
yalist siyasetin merkezini değiştirmek. 21 şubat 1947 gü
nü ingiltere, Yunanistan ve Türkiye'ye yaptığı yardımı 31 
mart tarihinden itibaren askıya almak zorunda olduğu
nu ilôn edecek; 13 mart günü ise Amerika Birleşik Dev
Jetleri Başkanı Trumann, <<doktrimıinini açıklayacaktır. 
Böylece Amerikan emperyalizm·i yeni emperyalizmin dün
ya siyasetinin önderliğini resmen kendi üzerine almış 
olur. (161) 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk çeyrek yüzyı llık tarihi, ka
pitalist üretim tarzı yoluyla bağımsız bir ekonomik kol
kınmavı gerçekleştirme teşebbüslerinin ve bu teşebbüs
lerin başarısızlıkla sonuçlanmasının tarihidir. Yönetici 
sınıf veya hiç değilse onun radikal kesimi, daha 1923'de, 
ekonomik kalkınmayla emperyalist sömürü arasında mut
lak bir uzlaşmazlığın varolduğunu kovramıştı. Ama em
ıperyalizmden tastamam bir tecrit durumunda bile, hatta 
bu tecrit durumu yüzünden ekonomik kalkınmanın, kapi
talist üretim tarzının bizzat kendiyle bir uzlaşmazlığa düş
tüğünün denenerek ve ispatıyla anlaşılması için bir çey
rek yüzyılın geçmesi gerekecekti. Bunun sonunda onla· 
şılmıştı ki, emperyalist devletlerin yüzyıllar boyunca bü
tün dünyayı sömürerek vardıkları ekonomik düzeye, ay
nı usul!erle sırf kendi halkını sömürerek ulaşmayı de
nemek boşuna bir çabaydı. Bu sömürü en son kertesine 
varsa bile, üretimin düzeyini belli bir noktadan sonra 
daha ileriye götürememekteydi. Böylece «milli burjuvazi»· 
ilkesi çözümü mümkün olmayan bir çelişki haline geli
yordu ve bir çıkış yolu bulabilmek icin ergeç bu kavram
daki iki terimden birini feda etmek gerekiyordu. Bunun 

(161) Olayların aloşı için bkz. BARLAS, M. <Türkiye Üzerine ... , 
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hangisini olacağı konusunda Ise, egemen sınıflar için 
hiç bir tereddüde yer yoktu; bunlar icin yapılacak şey 
programlanndan birinci terimi yani «millb terimini çıka
rıp atarak, yerli buriuvaziye son tahlilde kendisi icin müm
kün olan tek rolü, yanı emperyalizmin aracısı rolünü bı
rakmaktı. 

F. ' 84

, ,  
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SOSYO - EKONOMIK EVRIM 

1 - BURJUVAZiNIN iKTiDARI ALMASI (1945-1950)

1945 yılından sonra Türkiye'nin .siyasal hayatında
meydana gelen iki olay, ülkenin bugünkü tarihine egemen 
olur. Bunlar burjuvazinin doğrudan doğruya iktidara gel.� 
mesi ve Türkiye'nin, Amerikan yeni emperyalizminin ege
menliği altına giren ülkeler arasında yerini almasıdır. 
Gerçekte bu iki olay birbirine bağlıdır. ikinci Dünya Sava
şı boyunca, milli bir burjuvazi yaratma yolunda girişiı'erı 
teşebbüslerin başanya ulaşamadığı gerc�i kendini bel
li eder. Başka bir deyişle, Türk burjuva sınıfının, bürok-
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ratik bir cihaz aracılı�ıyla sırf kendi halkını sömürerek 
ve hatta bu sömürüyü, ikinci Dünya Savaşı yıllarında gö
rüldüğü gibi en üst sınırına vardrrsa bile, verimli bir kopi
talist üretim aşamasına geçemeyeceQi anlaşılır. Tam tersi
ne, üreticiler üzerinde attınlan baskı üretimde verimli
liğin, giderek artık değerin azalmasına yol açar. Durum 
böyle olunca, kapitalizm yoluyla kalkınmak için başvuru-
1acak tek bir çare kalır : yabancı sermaye ve krediler. 

Işte sonuçta varılan bu düşünce tarzının kendini Türk 
burjuvazisine kabul ettirmeye başlamasıyla, emperyalist 
deVletlerde Türkiye'ye karşı yeniden ilginin uyanması ay
nı döneme rastlar, Şurası bir gercek ki ister özel ellere, 
isterse devletlere ait olsun, yabancı sermaye gerekli te
minat ve kôr şartları sağlandıktan sonra, Türkiye'ye «yar
dımııını hiç bir zaman esirgemeyecektir. Ama ikinci Dün
ya Savaşı sonrası ortaya çıkan siyasal durum emperya
lizmi, en uygun zamanı kollamek yerine, derhal harekete 
geçmeye itecektir. Girilen soğuk savaş döneminin zoruy
la Amerika bir yandan Türkiye'ye «yardımı)Jnı başlatırken, 
bir yandan da ülkede liberal bir ekonomik politika üze
fina oturan, yani kapıları emperyalizmin cömertliğine so
nuna kadar açık olan yeni bir rejimin kurulması yolları
nı arar. Yerli burjuvazi de bu yolda ona değerli bir müt
tefik olacak ve bundan sonra ikisi de el ele verip Türki
ye'de demokratik ülkül�rin gerçekleşmesi için calışacak
lardır. 

A - Muhalefetin Yerine Oturması :

1922 yılında kazanılan askeri zaferin ve Lozan ba
rış antlaşmasının üstünden bir yıl geçtikten sonra, Tür
kiye'nin yeni burjuvazisi, o dönemdeki hem iç hem de dış 
şortlar yüzünden, Iktidan elinde tutan bürokratik bir ci
hazın baş çektiği «ulusal» kalkınma çözümünü benimse-
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rnek zorunda kaldı. 1945 yılında şartlar, emperyalizmin 
himayesinde diberab bir kalkınma icin elverişli bir hale 
gelince, her şeyden önce içte, bu cihazdan ve onun orta-: 
ya cıkardığı yapılardan kurtulmak gerekiyordu. Bu dönU· 
şüm 1845 ile 1950 yılları arasında, parlamenter demek· 
resinin en katışıksız kuralları ve geleneği içinde, insanı 
şcışırtpcak derecede sakin bir biçimde gerçekleşti. Bunun 
sebebi acıktı: o güne kadar halkı sömürmekte bürok
ratik cihazdan yararlanan ve perde arkasında kalmayı 
beceren şehir burjuvazisiyle eşraf, 1945'den sonra mem
leketi <(memur tahakkümü»nden kurtaracak aslan kesit� 
mişlerdi. Bunun sonucu, bu sınıfiann 1950 genel seçim
lerinde kazandıkları zafer oldu. 

Böyle bir sonuca ulaşmanın ilk şartı, yönetici bürok
rasinin kitlelere yabancılaşmasını sağlamaktı. Bundan 
kolayı da yoktu. Kurtuluş savaşının kazanılmasından son
ra bürokrasinin bütün eylemi, nesnel olarak burjuvazinin 
çıkarlarına hizmet etmeye yönelmişti. Hatta ele alındık
ları resmi anlayış iÇinde baktığımızda, ülkenin bütünü
nü evrime uğratmayı amac edinmiş unsurları taşıyor gö
züken büyük reform hareketleri (devrimler) bile. aslında 
sadece burjuva sınıfının çıkarları doğrultusunda tasar
lanmış ve gerçekleşmişti. Böylece bu devrimler bürok
rasinin orocılığıyle, burjuva sınıf egemenliğinin birer ale
ti haline gelince, sömürülen sınıflar arasında hoşnutsuz
luk ve nefretten başka birşey uyandırmaz oluyordu. Ama 
bu sınıflario iktidar orasındaki zıtlaşmalar asıl ikinci Dün-, 
ya Savaşı döneminde, yani bürokrosi burjuvazinin cmai
şetini temin» edebilmek icin vargücüyle emekçi halkın 
sırtına yüklendiği zaman, o güne kadar görülmemiş bir 
kızışma noktasına gelmiştir. Bundan önceki bölümde bu 
durumu anlatmaya ve rakamlarla gözönüne sermeye ça.: 
lışmıştık. Kişi başına ortalama milli gelir savaş öhce,sine 
oranla 1/4 azalmasına rağmen, Ikinci Dünya Savaşı bü-
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Yük burjuvazinin adamakıllı zenginleşmesiyle son bulur. 
Ve bu ·aynı büyük burjuvazi, bu kere «memur, tahsildar 
ve jandarma tahakkümünü»ne karşı emekçi sınıfların 
«kurtarıcısı» olarak siyaset sahnesinde görülecektir. Oy
nanan oyun gün gibi ortadaydı. 

Yukarda sözünü ettiğimiz sonuca ulaşmanın ikinci 
Şartı ise, üretim araçlarına sahip olan sosyal sın_ıfJarın 
büyük Çoğunluğunu bürokratik cihaz karşısında bir bir
lik haline getirebilmek ve dolayısıyla bu cihazı her tür
lü sosyal sınıf desteğinden yoksun bırakarak tecrit ede
bilmekti. Bu da her şeyden önce ticaret ve sanayi bur
jı;ıvazisiyle, eşraf ve büyük mülk sahipleri arasında bir 
ittifakı gerektirmekteydi. Ekonominin, dolayısıyla da ihra
catın büyük çapta tarıma dayalı olduğu bir ülkede, top
rağın Ve toprağı işleyen üretim araçlarına sahip egemen 
sınıfların önemi zaten su götürmezdi. Ama ülkenin siya
si hayatına bir de parlamenter demokrasi görüntüsünde 
bir sistem getirilmek istenince, toprak ağaları ellerinin 
altında bulundurdukları köylü yığınlarına ait aylar üze
rinde mutlok söz sahibi ıolmalanyla yeni bir boyut ve 
önem kazanıyorlardı. Çok partili siyasal dönem içinde 
toprak ağalarının, biri ekonomik diğeri siyasal olmak 
üzere, bu ikili üstünlük durumları ta günümüze kadar var
lığını devam ettirmiştir. 

Şehir egemen sınıflarıyla kır kesiminin egemen sı
nıfları ' arasındaki bu ittifak, savaş ekonomisinin ve bü
J1okrasinin batağa saplanmasının yarattığı ortak şikôyet
ler sayesinde kolayca gerçekleşebildi. jktidaida bulun
duğu yillar boyunca bu bürokrasi, çevresinde koçınıl
maz olarak bir müşteriler takımı türetmişti. Bunlar, ya 
bu bürokrasiyle köken olarak aynı nüveden gelme,· da
ha sonra iktidarın göz yumması sayesinde ticaret ya
iuyla yükünü tutmuş istiklôl savaşı milliyetçileri; ya ida
ri hiyerarşinin kodamanları yani 1940 yılına doğr�:� «tek 
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parti:&nln taşradaki biricik temsilcileri haline gelen vo
liler ve yüksek devlet görevlileri; ya da hükümet çevre
leriyle özel ilişkileri bulunan, burjuva sınıfından kişiler
di. ikinci Dünya Savaşı yıllarının güçlükleri, bir yandan 
bu takımı iktidarın çevresinde kemikleştirirken, öte yon
dan da ister istemez hoşnutsuzları arttırıyordu. Hükümet, 
kendi müşteri çevresinin taleplerini karşılayabilmek ama
cıyla gitgida daha fazla otoriter tedbirler almak zorun
da kaldıkça, bu hoşnutsuzların sayısı bir kat daha çoğalı
yordu. Böylece büyük burjuvazinin iş Bankası çevresin
de oluşan beyin takımı, yabancı sermayenin de deste
ğiyle, liberal ekonomi doğrultusunda bir atılım yapmaya 
karar verdiği zaman, kendine dayanak olacak geniş bir 
çevre buldu. Buna karşılık bürokrasi, kendi hiyerarşik ci
hazı ve eski müşteri çevresinden geride kalan birkaç kı
rıntıyla başbaşa kalıp çabucak tecrit oldu. Bu kırıntılar 
ise kapitalist büyük tarım işletmeleri ve şehir burjuva
zisinden çok Doğu Anadolu'daki prekapitalist büyük ara
zi sahipleri arasından oluşmuştur.

Şimdi de geriye, büyük burjuvazinih iktidara gelmek 
için neden parlamenter muhalefet gibi meşakkatli bir yo
lu seçtiğini ve burjuva demokrasisinin bütün kurallarına 
uyarak tam beş yıl boyunca sabırlı bir çalışmaya göğüs 
gerdiğini açıklamak kal ıyor. Şurası bir gerçek ki, bu 
davranışın doğruluğu seçimle iktidara gelen burjuvaziya 
tartışma götürmez bir meşruluk ve itibar kazandırmasıy
la, sonradan apaçık anlaşılmıştı, kaldı ki, emperyalist 
devletler de, ikinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya cı
kan <(demokrasicilik» medası içinde, Türkiye'de böyle bir 
siyasal düzenin yerleşmesini i.stemişlerdi. Ama bütün 
bunlar tek partinin, kendini burjuvazinin yeni isteklerine 
uyduracak biçimde, içten bir dönüşüme uğrayamaması 
Için bir sebep değildi. Böyleyken burjuva muhalefetinin 
başları C.H.P'den istifa etmişler, ayrı bir kuruluşa git· 
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mişlerdi. Bize öyle geliyor ki bu süreç, Türk bürokrasisi� 
nirı hem o günkü gücünü, hem de bu gücün sınırlarını 
gösterir. Bir bakıma Osmanlı bürokrasisinin, hiç de�ilse 
Jön Türkler bürokrasisinin bir mirascısı olon cumhuriyet 
bürokrasisi, burjuvazinin yarattığı, çekip çevirdiği bir 
varlık değildi. Bağımsızlık savaşını vermiş olan bu unsur, 
burjuvaziya kendi iktidarını zorla kabul ettirmeyi bilmiş
tL Hatta, hem de en doruktaki üyelerinden bir çoğu bü
yük burjuvazinin saflarına kaymak için bu iktidarı bir 
araç olarak kullanmış olsalar bile, bu bürokrasi 1945 yı� 
lında gene de, güçlü idari hiyerarşisiyle(•) siyasal alanda 
olduğu kadar sınai üretimin büyük kısmını elinde tutan 
kamu işletmeleriyle ekonomik alanda da kendi gerçekll� 
ğini sürdürüyordu. Ama öte yandan bu bürokrasi, sosyal 
sınıflar arasında artık hiç bir desteğe sahip değildi. 
Uzun bir süredir sadece burjuvazinin hizmetinde koldığı 
icin hem halkın, hatta safları arasından geldiği küçük 
burjuvazinin, hem de bağımsızlık savaşı ertesinde ken
di rızasıyla siyasal hayatton uzaklaşmış, bir köşeye çe
kilmiş olan ordunun bütün desteğini kaybetmişti. Şimdi 
burjuvazi de onu terkedince artık sonu gelmiş demekti. 
Ne var ki, bürokrosi böyle bir sona hiç bir direnç gös
termeden boyun eğmekten yana değildi. iş böyle olunca, 
henüz ordunun kendi yanında yer alması gibi bir umudu 
da bulunmayan burjuvazi icin uzun bir muhalefet yolunu 
seçmek koçınılmaz hale geliyordu. 

B - Muhalefetin Evrimi :

Ne var ki, bürokrasinin, 1 945-1950 yılları arasındaki
bu direnci, zaten kimseye korku vermeyen birkaç diş gı
cırdatma bir yana bırakrlırsa, asıl daha önceki ilkelerin� 

(*) O dönemde belediye ba�bnlarını bile içi�lcri bakanı tayin d
mekteydi. (Ç.N.) 
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den, özellikle devletçilik ve laiklik ilkelerinden sürekli ta
vizler vermek suretiyle oldu. Öyle ki her şey, sanki bü
rokrasi iktidarda kalmak uğruna yerli burjuvaziye ve em
peryalizme her türlü tavizi vermeye hazırmışçasına ol
maktoydı. 

Ardından diğerlerini de getirecek olan ilk taviz, Cum
hurbaşkanı, inönü'nün 19 mayıs 1945 günü rejimin libe
ralleşeceği yolunda verdiği vaat oldu. Bu liberalleşme, 
muhalefet partilerinin kurulmasına yol açacaktı. Şurosı 
bir gercek ki, müttefiklerin mihver devletlerine karşı sa
vaşa girilmesini San Fransisko'da toplanacak olan Birleş
miş Milletler Konferansına katılmanın bir şartı sayarak 
verdikleri mühletten tam bir hafta önce, Türkiye'nin Al
manya'ya savaş ilôn etmesi, bu liberalleşme kararının 
alınmasını zorunlu kılmıştı. Böylece Türkiye, bu konfe
ransta yer alması uygun olan demokratik ülkeler arasında 
sayılacaktı. Cumhurbaşkanı ismet inönü'nün bu deme
cini, aynı yılın 1 kasım günü verdiği ikinci bir demec iz
ledi: «Milli Şef» Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış 
konuşmosında bir muhalefet partisinin kurulması gerekli
liğine parmak basmaktaydr. Ama bu iki tarih arasında bir 
başka olay, muhalefet hareketinin yönetici kadrolardon 
iyiden iyiye kopması işini tamamlamıştı. Bu, 1 1  haziran 
1845 günü Toprak Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde oya sunulması olayıydı. Tasarısının hazırlanması 
daha Ikinci Dünya Savaşı öncesine kadar uzanan bu 
kanun, C.H.P.'nin halkın desteğini kozanmak amacıyla- al
dığı az sayıdaki, gerceK tedbirlerden birini icermektey
di. Tasarıya son şeklini vermek üzere kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi komisyonunun ilk metni kuşa çevir
mesi bile, ayiama günü, Meclis'teki büyük arazi sahipleri 
kanadı arasında bir muhalefetin doğmasını engelleyeme" 
di. Gerçi kanun, Cumhurbaşkanı ismet lnönü'nün kişisel
müdahalesi sayesinde ayiamadan geçti ama, büyük arazı
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sahipleriyle iktidar arasındaki son köprüler de böylece 
atılmış oldu. Bu durum karşısında büyük burjuvazinin 
keyfine diyecek yoktu. Çünkü büyük arazi sahipleriyle 
(toprak ağalarıyla) bu sınıf aro.sındaki ittifak artık fiili bir 
nitelik kazanıyordu. 7 ocak 1946 günü C.H.P.'nin boğrın· 
daki fikir a�.rılıklarının en önde gelen temsilcilerinden dör· 
dü Demokrat Parti'yi (D.P.) kuruyorlardı. Bunların ilki iş 
Bankasının kurucusu, yıllardan beri büyük burjuvazinin 
Cumhuriyet Halk Partisi ve devlet yönetimi içindeki en 
önde gelen temsilcisi Ce!Cıl Bayar'dan başkası değildi. 
ikincisi Toprak Kanunu'na karşı meclis içinde yürütülen 
muhalefete baş çekmiş olan, Ege bölgesinin en ileri ge· 
len büyük arazi sahiplerinden biri, Adnan Menderes'di. 
Diğer iki kurucudan Refik Koraltan'ın asıl mesleği avu· 
katlık, Fuat Köprü!ü'nün ise tarih profesörlüğüydü. Böy· 
lece. şemalaştırılmış olarak, Türkiye'deki burjuva sınıf ha· 
raketinin dört yüzü, yani mali sermaye, tarımsal serma. 
ye, serbest meslekler ve burjuva aydını bu kuruluşte 
temsil edilmekteydi ve partiye, iktidara giden yolda, ge
ne bu aynı unsurlar yardımcı olacaktır. 

Çok partili dönemin 1946 yılında yapılan ilk genel se
çiminde, DP Türkiye Büyük Millet Meclisinde henüz azın· 
lıkta kalmasına rağmen, çok sayıda sandalye sağlar. 
Bu seçimle 1950 yılı arasında geçen süre, ifadesini, ik· 
tidarın hem içte özel sektör, hem de dışta yabancı ser· 
maye eliyle ekonomik liberalleşme adına, ikinci Dünya 
Savaşı öncesinde benimsediği devletci ilkelerden sürek· 
li taviz vermesinde bulan, uzun bir <meçim yarışmasııı dö
nemi olur. 

Bu anlayış içinde iktidarın, müttefiklerle ekonomik 
ve ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla aldığı ilk ted· 
bir, Türk Lirasının devalüasyonudur. Daha 1930 yılları 
boşlarından beri Almanya ile yapılan ikili anlaşmalar sa
yesinde Türkiye'ye ait ihraç malları fiyatlarının yüksek 
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bir düzeyde tutulması sağlanmıştı. ikinci Dünya Savaşı 
boyunca ise müttefikler de, Almanya'yla rekabet ede
bilmek ve Türkiye'yi kendi yanlarına çekmeyi denemek 
amacıyla aynı fiyat" düzeyini korudular. Ama ikinci Dün
ya Savaşı bittikten sonra Türkiye'den, dünya pazarların
daki genel fiyatlardon % 20 ila % 40 oranında fazlasıyla 
mal satın almak için artık hiçbir sebep kalmamıştı. Üs
telik yabancı parolara oranla Türk lirasının değerindeki 
bir düşme, bu ülkelerin Türkiye'deki yatırımlarını daha 
kôrlı kılacaktı. Bütün bunlar, Türk parasının direnç gös
teremeyeceği kadar zorlu sebep ve delillerdi. Nitekim 
1946 yılında yapılan devolüasyon!a Türk parasının değe
ri % 35 oranında düşürüldü; 1 dolar, 1.82 Türk Lirasından 
2.83 Türk Lirasına yükseldi. 

Aynı zamanda liberalleştirme tedbirleri de uygula
maya sokulur ve geliştirilir. 1946 yılı ağustos ayında acık
lanan yeni hükümet programında şu satırlar yer almakta
dır: « . . .  iktisadi faaliyetlerimizde hususi te�ebbüs ve ser
mayeden faydalanmak.. .  Onların em niyetle çalışmalarına 
ve gelişmelerine yardım etmek. . .  -devlet işletmelerinin 
hususi teşebbüslerle başarılabilecek sahalara yayılma
larını önlemek ve buna aykırı durumları gidermek kara
rındayız . . . >> (162) Aynı yıl içinde Üçüncü Beş Yıllık Plôn 
hazırlanır. Bir türlü uygulanamayacak olan bu plônda 
programa alınan 730 milyon dolarlık yatırımın 367 milyon 
dolarının, yani yarısından daha fazlasının yabancı kay
noklardan sağlanması öngörülmüştür. Bu umutlar ilk baş
ta boşa çıkacak ve ancak ertesi yıl işlemeye başlayacak 
Marshall Plônı 1949-1950 môli yılı sonuna kadar topu 
topu 180 milyon dolarlık dış kaynağın ülkeye girmesini 
sağlayacaktır. Özel yabancı sermeyelere gelince, bun
lar ancak 1950 yılından sonra Türkiye'de yatırım alanına 

(162) Zikreden FİŞEK, K. -ıTürkiye'de Kapitalizmin ... :. . 
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girecektir. Bu durum karşısında hükümetin yaptığı tek 
şey, vaadlerini ve liberalleşme tedbirlerini arttırmak 
olur. 1947 yılında Marshall pldnının uygulanmoya başlama� 
sı ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun çıkarılması· 
bu konuda atılan ilk odrmlardır. Cumhuriyet Halk Partisi
nin yeni programı « . . . bayındırlık işleri, madenler, ağır 
ve askeri sonayii devlete ayırmakta, bunlar dışında kalan 
her türlü ekonomi işlerinin özel teşebbüsler eliyle kurul� 
ması, devletin bu teşebbüsleri teşvik etmesi, koruması ve 
bunlara gerekli yardımlarda bulunmasını sağlamakta
dır.» {163) Bunun adı da yeni devletçilik olmuştur. Buna 
göre kamu . sektörü, özel sektörün gerçekleştirmeyeceği 
ya da çekici ve kdrlı bulmadığı faaliyetleri üstfenecektir. 
Devlet kendine ait toprakları kdr amacıyla kullanamaya
cak; ticaretre uğraşamayacaktır. Böyle pldn, <<Özel taşeb
büsterin tam bir güvenlik içinde çalışmasını sağlamaya 
yönSJik» (164) bir araç mahiyetindedir. DP'nin programı 
da daha farklı bir telden çalmamaktadır: <<Hususi teşeb
büslerin gelişmesini hızlandırmak ve milli zenginliği art
tırmak amacıyla, üretici olmayan ekonomiK faaliyetler 
alanında, milli kaynakların Devlet tarafından israfına ve 
atıl bırokılmasına dayanan politikanın kesenkes durdu
rulması lôzımdır.)) (1 65) Sonunda her iki ıportinin de pro
pagandalarını dayandırdıkları belli başlı noktalar üstüste 
düşer : devletçiliğin tasfiyesi, yabancı sermayeye çağrı 
ve oy avcılığı için gericiliğe taviz. 

1948 yılında istanbul'da bir iktisat Kongresi topla
nır. Türk burjuvazisinin bu yeni kurultayı, 1 923 yılında 
izmir'de toplanan Türkiye iktisat Kongresinin açtığı çığı-

(163) Zikreden HERSHLAG, Z. Y. «Turkey, the challengc ... > ve AVCI
OCiLU, D . ..:riirkiye'nin Dü2.enh. 

{164) Zikredcn AVCIOGLU, D. �Türkiye'nin Düzeni,. 
(165) Zikreden HERSHLAG, Z. Y. «Turkey, the chnl\cnge ... > 
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ra son verir ve bundan böyle Türkiye'nin ekonomik ha
yatına egemen olacak yeni ilkeleri getirir. Bunlar yaban
cı Sermayeyi davet ve özel teşebbüsçülük ilkeleridir. Üs
telik iktidarla muhalefet bu yolda birbiriyle yarış halin
dedir. Devlet sorumıuran. «amacın, kendi kendine yet
mekten çok, diğer ülkelerle ticari mübadelelerin daha 
büyük bir ölçekte yapılmasına meydan verecek temel 
sanayilerin kurulma.sı» (166) olduğunu söylerler. Bunlar hafif 
sanayi alanında hızlı, ağır sanayi alanında ise daha ka
demeli bir kalkınmayı ve diğer ülkelerle girişilecek sürekli 
ticari bir ilişkiyi tasarlamaktadır. 1948 yılı haziran ayında 
açıklanan hükümet programında şu satırlar yer alır: «Ta
sarruf yolunda olacağımız tedbirlerin yaratacağı imkôn
lar ne olursa olsun, ekonomik kalkınmamızı bir an önce 
gerçekleştirmek için dış krediye ihtiyacımız aşikôrdır.» 
{167) 1 949 yılı ocak ayı programında ise buna şu husus 
da eklenir: «Hususi sermayenin iktisadi sahalarda giri
şeceği teşebbüsleri teşvik etmek ve kolaylaştırmak hükü
metin başlıca şiarı olacaktır.» (168) 

C - Emperyalist Yardımın ilkeleri :

Bütün bu eğilimlerin kökenini, birçok keresinde de 
olduğu gibi, ikinci Dünya Savaşı sonrası dünyada Türki
ye'nin yerini belirlemekte olan emperyalizmin uluslarara
sı evriminde aramak gerekir. Soğuk savaşın başlama
sıyla birlikte Türkiye'nin rolü, batı emperyalizminin ileri 

(166) Zikreden BISBEE, E. <>The New Turks pioneer of the Republic 
1920- 1950:. (Cumhuriyetin 1921) - 1950 Yılları Arasında Öncü Genç 
Türkleri), Philadelphia, 1951. 

(167) iliaziran 1948, Hasan Saka Hükümeti Progratru:t, Zikreden Fİ-
ŞEK, K. ..Türkiye'de Kapitalizmin ... » 

(168) «OC"ak 1949, Günaltay Hükümeti Programu, Zikreden FİŞEK, K. 
«Türkiye'de Kapitalizmin ... » 
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karakolu olarak tespit edilmiştir ve 1947 yılı başlarındo 
Ingiltere, Türkiye ile Yunanistan'a yaptığı yardımı kes· 
rnek zorunda kalınca, nöbeti Marshall Plônı çerçevesi 
içinde, Amerika Birleşik Devletleri devrolmıştır. 

TOrkiye'ye Amerikan yardımının ilk safhası Ikinci 
Dünya Savaşı sırasında, «<end-lease»(•) çerçevesi içinde 
başlamıştır ve Türkiye 1945 yılına kadar Amerika Birle
şik Devletlerinden 95 milyon dolar tutarında borç almış
tır. Türkiye'nin Almanya'ya savaş ilôn ettiği 23 şubat 
1945 günü ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imza
lanan bir antlaşma, askeri yardımın devam etmesini ve 
savaş sona erdikten sonra, o güne kadar kullanılmayan 
malzemenin ABD'ye geri verilmesini öngörüyordu. Ne 
var ki ABD savaş bitince bu yardımı durdurur, ve ancak 
1947 yılından sonra yardım yeniden başlar. (169) 

Bu yardımın ilkeleri, ·kabule zorladığı şartlar ve em· 
peryalist dünya içinde Türkiye'ye yönelttiği rol, o çağın 
resml veya yarı resmi raporlarında açıkça görülür. «Tür· 
kiye'nin askeri ihtiyaçlarının açık ve kesin bir şekilde be
lirtilmeslni sağlamak ve P.L 75 .sayılr yasa gereğince 
yapılan yardıma azami etkinlik kazandırmak amacıyla, 
Amerikan Kara Kuvvetlerine ait 12, Hava Kuvvetlerine ait 
3, Deniz Kuvvetlerine ait 6 subaydon ve Dışişlerine bağlı 
2 iktisatçıdan kurulu bir heyet Türkiye'ye gönderildi.» 
(170) 

(") 

(169) 
(170) 
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Lcnd - Lcase: Kiralama - ödünç verme anlamına gelen ve Aroe
ri:ı:a"nm ll Mart 194l'de yürürlüğe koyarak müttefiklerine uy

guladıitı kanun. (Ç.N.) 
BULUTOCLU, K. <Türkiye'de Yabancı Sermaye, İstanbul, 1970. 
W'irst· report to Congress on assista.nce to Greece and Turkey. 
For the fX,'riod ended Scptcmbcr 30 l!H7ıı (30 Eylül 1947'de Sona 
Eren Dönem İçin Türkiye \'e Yunaıılstan'a Yapılacak Yardım 
Konusunda Kongre'ye Sunulan Birinci Rapor) Washington D. C, 
1947. 



Inceleme heyetinin özel talim ve teçhizat program
larıyla ilgili olarak yaptığı tavsiyeler başlıca iki hedefe 
yöneliktir: 

<<1 - Ulusal güvenliğin doğurduğu Ihtiyaçları karşı
lamak üzere Türkiye'nin ekonomik düzeyinin ıslahı ve. 

<<2 - Muhtemel saldırgan bir kuvvetin bu ülkeye nü
fuz etmek ve Türk siyasal ve ekonomik kurumlarını yo
lundan saptırmakta yararlanabileceği, ciddi sosyal bir 
huzursuzluğun gelişmesini önlemek amacıyla Türkiye'de 
ekonomik refahın korunması. 

<<Bu hedeflere, Türkiye'nin Silöhlı Kuvvetlerini besle
mekle katlandığı ekonomik yükün hafifJetilmesi ve bu 
kuvvetlerin üstünlüğünün, ülkenin herhangi bir dış yar
dım almaksızın onların yükünü kaldırabileceği bir ölçüde 
arttırılması yoluyla varılabileceğini ummaktayız. Bu da 
Türkiye'ye, önce Türk halkının refahını sağlamak, sonra 
da Avrupa ekonomisi icin onca hayati önemi bulunan 
tahıl ve kömür gibi maddelerin ihracatında belli bir artışı 
gerçekleştirmek amacıyla üretim hacmini genişletmek 
imkanını verecektir.» (171) 

Çizilen program bellidir : muhtemel yeni bir silöhlı 
çatışma durumunda, savaş yorgunluğunu henüz üzerin
den atamamış Amerikan ordularının yerine, ateş hattında 
en ön sırada yeralmaya Itilen Türk ordusunun donatıl
ması yükümlülüğünü, ikinci Dünya Savaşından elinde ka
lan malzemeyi bu işte kullanmak suretiyle, ABD üzerine 
alacaktır. Buna karşıirk olarak Türkiye de, Avrupa'ya sa
vaşta yıkıma uğrayan sanayiini daha kolay bir şekilde 
yeni baştan kurmak imkönını verecek olan hammaddeleri 
sağlamak amacıyla, çabalarını tarım ve madencilik sek
törleri üzerinde yoğunlaştırmayı taahhüt etmektedir. 

(171) d'irst ruport to Congress ... ) 
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Böylece bu iki unsurla, yani kuzeydeki «ezeli düşman»a 
karşı fedailik ve sanayiini yeni baştan kuran Avrupaya 
tahıl ambarlığı göreviyle, Türkiye Osmanlı Imparatorluğu
nun ondokuzuncu yüzyıldaki geleneğine yeniden bağlo
nır. iş bölümü ilkesi aynı kalır ve yirminci yüz.yılın emper
yalizmi bunu ifade edecek yeni Urquha.rt'Jar("•) bulacaktır.
Şimdi de karşımızda ABD hükümeti uzmanı M.W. Thorn
burg vardır. Thornburg resmi raporlarda en özgül bir 
biçimde ifade edilen tavsiyelerinin gerisini makale ve ki
taplarında dile getirir. 

Thornburg'a göre, TOrkiye'de bir sanayinin özellikle 
de ağır sanayinin kurulması söz konusu değildir. Üçün
cü Beş Yrilık Plôndaki tasarıların hiç biri Amerikalı kapi
talisılere tavsiye edilecek şeyler değildir. Hele Türkiye'de 
kurulacak bir lokomotif fabrikasına mali kaynak sağ
lamak söz konusu bile edilemez. «Ucak ve diesel mo
tor!arıyla soir girift makinalar imoli icin Ankara'da bir fab
rika tesis etmek tosovvuru da aynı sınıfa dahil edilebilir. 
Lokomotif imaline ve bu sayfalarda zikrettiğimiz sair ima
lôta ait tasavvurları da aynı şekilde telökki etmemiz lô
zımdır. Bu gibi tasavvurları hazırloyan veya mütolôa eden 
kimselere Amerikalılar iyi mesai arkadaşı nazarıyle ba
kamıyacokları gibi, memleketin maır kaynaklarını böyle 
proielere tahsis eden bir hükümetin de yabancı sermaye
dariara itimat telkin ettiği iddia olunamaz.ıı (172) <<Mahsu
l ün istihsalinde, çoğu sapan, el ôletleri ve araba gibi basit 
ôlôt ve edavata lüzum vardır. Bunların bir kısmı Türkiye'de 
imal olunabileceği gibi, diğerlerinin montaiı da Türkiye'de 
yapılabilir ... Amerika'da ziraat ôletleri imali ile iştigal eden 
kimseler, hangi ziraat ôletlerinin mahallen imal olunması, 
hangilerinin montaiının mahallen yapılması ve hangilerinin 

(") Urquhart'ın görüşleri için 2. cilt, sayfa 653'e bakınız. (Ç.N.) 
(172) Zikrcden AVCIOCLU, D. dürkiye'nin Düzcnh•. 
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do mamOI olarak ithal olunması lôzım geleceğini pek iyi 
tüyin edebilirler.» Aynı şekilde Thornburg'a göre o gün 
Için suni gübre de Türk tarımında acil bir ihtiyaç değil
dir ve ,Suni gübre fabrikası kurmaya ihtiyaç yoktur. 

Thornburg işi daha da ileri götürerek, Karabük De
mir Çelik Fabrikasının tasfiyesini ister. <<Karabük'ü Türk 
halkının hakiki ihtiyaçlarının temini uğrunda feda etmek, 
ilgili Türk makamlarının cesareti ve gerekli değişikliğin ta
hakkuku için Türkiye'ye yardım edebilecek Amerikaltia
rın bilgi ve hüneri için bir imtihan olacaktır.» (173) 

Besbelli ki bütün bunlar Türkiye'nin ekonomik ve si
yasa! hayatında derin bir değişikliği gerektirmektedir ve 
Thornburg, Fortune dergisinde yayınlanan bir makalesin
de bu konuda buyruklar vermekten geri durmaz. «Amerika 
Birleşik Devletleri bu ülkede hafif sanayiler kurarak hem 
Türklere yardım etmek hem de kendine yarar sağlamak 
amacıyla bazı şeyler yapabilir. Ama bunun için ilk önce 
yapılması- Türkiye'ye düşen bir şey vardır. Uygun bir or
tam yaratılmadığı takdirde bu yeni sanayiler doğamaz. 
Türk hükümeti bu güne kadar böyle bir ortamın doğması 
için hiç bir şey yapmadı. Hükümet içinde en önemli bir 
yere sahip olması bir yana, ülkedeki ekonomik gelişme
den de sorumlu olan iktisat bakanlrğrnda, özel teşebbüsün 
sağlayabildiği imkOnları ve karşı karşıya bulunduğu me
seleleri incelemekle görevli tek bir kişi yoktur. Amerika
Irların pek çoğu için, bizim refahımızı yaratmış olan ül
keleri bile inkôr eden Beş Yıllık Plônlarr onaylamayı gerek
tirecek açık seçik bir sebep pek de mevcut görülememek
tedir. Ayrıca, kendine yer verilmeyen bir kalkınma prog
ramına bizim özel teşebbüsümüzün nasıl olup katılaca
ğı da anlaşı!amamaktadır. Bununla birlikte, on kadar yıl 

(173) Zikredcn AVCIOGLU, D. c:Türkiye'nin Düzeni•. 
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sonra, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili bakanları hüküme-· 
tin, ülkenin yeni başton bayındıriaşmasında özel teşebbü
sün de yer aldığını görmeyi de arzuladıklarını açıkça b�
lirttiler.- Eğer bu görüş, bu 'yılın ekim ayında toplanacak 
olon Türkiye Büyük Millet Meclisinin de onaylayacağı et
kili bir siyaset haline gelirse, o zaman sadece Türkiye'
nin ihtiyac ve umutlarına değil, Amerika Birleşik Devlet
lerinin ilkelerine de uygun bir yardım programının yolları 
bize açılmış olacaktır. 

Cumhurboşkanı ismet inönü'nün bundan bir süre ön
ce verdiği demeçler, tek parti diktatörlüğünün sonu anla
mına geliyorsa, bakanlığın gene bundan bir süre önce 
özel teşebbüsü destekleme yolunda girdiği taahbütler no
muslu bir cabayı ifade ediyorsa ve Türkiye bu niyetleri 
gösteren bir çerceve içinde bizden yardım talep ediyor
sa, o zaman bize de yalnız sermayelerimizin değil hiz
metlerimizin, geleneklerimizin ve ideallerimizin yatırımını 
yapma fırsatının doğacağını kimsenin görmezden gel
mesi mümkün değildir.» (174) 

Bütün bu öğütler ve buyruklar yığınından çıkarılacak 
sonucu. Dünya Bankasının istemeyerek de olsa, Türki
ye'deki ({kalkınma»nın çelişkilerini özetleyen bir rapo
rundan aldığımız şu cümleyle ifade edebiliriz : <<Türkiye'ye 
sanayileşme amacından vazgeçmesi gerektiği gibi bir tel
kinde bulunulmuyor. Ona telkin edilen şey, bu amaca en 
çabuk yoldan varmanın, tarım alanındaki kalkınmaya ağır
l ık tanımakla mümkün olacağı gerçeğidir.ı> {175) 

(174) THORNDURG, M. W. «Turkey. Aid for wlıat?:ı- (Türkiye'ye Ne 
İçin Yardım?)� <:Fortune� Dergisi, Ekim, 1947. 

(175) dntermıtional Bank for Reconstruclion and Dcvclopmenb (Dün
ya Bankası), �he cconomy of furkey, (Türkiye Ekonomisi)� 
Washington., 11161. 
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Bütün bu tavsiyeleri şöyle özetleyebiliriz : Içte, ihra
ccıto yönelik tarımın ve özel sermayenin desteklenmesi; 
dış ülkelerle ilişkide ise, ticari mübadelelerle sermaye mü
badeteterine serbesttik tanınması. Bu tavsiyeterin uygu� 
tanmasrno elverişli temeller daha CHP hükümetleri zama
nında ortaya konur. Ama bürokrasinin emperyalizmin gü
venini kazanabilmesi icin vakit çok gectir. Türkiye'de�! 
Amerikan Haberler Ajansı, ABD'deki düzeni ·örnek olarak 
gösterip liberal demokrasi sisteminin övgüsünü yopan 
broşür ve kitaplar dağıtmak suretiyle, DP'nin 1950 yı
lındaki seçim kampanyasına, hem de açıktan acıQa katı� 
lır. (176] Böylece DP'nin 14  mayıs 1950 günlü milletvekili 
oenet seçimlerinde kazandığı ezici zaferle liberal ve par,. 
lamenter demokrasi Türkiye'nin siyasal hayatına girmiş 
olur. 

ll - TARIM YOLUYLA GELiŞME (1950-1954) 

1950 ile 1954 yılları arasında geçen süre, hemen he
men mutlak bir liberalizm dönemidir. Böyle bir sistemin 
cıkmaza girmesi icin dört yıldOn az bir zaman yetecektir. 
Ama ulustararası durum bu gidişi daha da hızlandıracak
tır. Önceleri tahıl ihracatı Türkiye'ye epey bir miktar dö
viz getirmekteydi. Soğuk savaşı doruğuna cıkaran Kore 
Savaşı dolayısıyla ABD ve Kanada kendi ürettikleri tahılı 
stok etme yolunu tutmuşlordı. Bu nedenle Türkiye'nin 
ürettiği tahıl, ulustararası pazarda alıcı bulmaktaydı. Ama 
Kore savaşının bitişiyle birlikte, ABD elindeki tahıl stoku
nu pazara sürdü ve bunun sonucu olarak tahıf fiyatlan 
hızla düştü. işte bu durum Türkiye'deki liberal dönem içirl 
ölüm cantarının calması demek oldu. 

(176) LEWIS, G. L. «Turkey•, London, 1955. 
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A - Yabancı Sermaye 

ABD'yle girişilen ilişkiler bünyesinde tespit edilen
şekliyle kalkınma programının uygulanması 1947 yılından 
itibaren, Marhall Plônı çerçevesi içinde Amerikan eske
rJ yardımının gelmesiyle başlar. Bu yardım 1947-48 mali 
yılında 100 milyon dolara varır. Bunun 5 milyonu liman, 
5 milyonu tersone inşaatına ayrılır ve geri kalan kısmı da 
kara. deniz ve hava kuvvetleri arasında bölüştürülür. (177) 
1948-49 mali yılında ise Marshall yardımı 49.7 milyon do
lardır. Bunun 38 milyon dolan uzun vadeli ve % 2.5 faizli 
borç olarak, 1 1 .7 milyon doları ise hibe şeklinde verilmiş
tir. 1949-50 mali yılında bu yardım 59.1 milyon dolardır. 
Bunun 43.1 milyon dolan borç, 1 6  milyon doları ise hibe 
şeklindedir. (178) Bundan sonraki dört mali yıl içinde 
yani 1945 yılına kadar ABD'den alınan yardımın dağılımı 
şu şekildedir: (179): 

Askeri Vardım (Bağış) Kredi Toplam 
Yıl (Milyon Dolar) 

1950-51 32.2 5.85 38.0 
1951-52 58.8 12.2 71.0 
1952-53 55.0 2,5 57,5 
1953-54 46.0 2.7 48.7 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Amerikan yardı� 
m ı  giderek düşme eğilimindedir. ve 1947 yılındaki düza� 
yine ancak 1954 yılından sonra, Türkiye'deki tarım po� 
litikası iflas edip de ABD'nin elindeki tarım ürünleri faz� 
lasını yardım alarak göndermesiyle ulaşılacaktır. 

(177) <!First report to Congress ... > 
(178) MUNTZ, T. G. A. cTurkcy. Economic and ... > 
(179) KÜÇÜK, Y . ..Planlama, Kalkınma ve Tür;tiyc>, İstanbul, ım_
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ABD'nin yaptığı askeri yardım Türkiye bütcesine, a&:
keri harcamalardaki bir düşmeyle yansıyacaktır. 1947 yı
lında % 37.2, 1 948 yılında % 30.3 olan bu düşme, daho 
sonraki yıllarda % 29 civarında sabitleşir. (180) Askeri 
harcamalardan yapılan bu kesinti Türkiye'nin, yılına gö
re 1 15  ile 140 milyon Türk Lirası orasında değişen bir ta
sarruf soğlamasıyla somutlaşır. Genel olarak Amerikan 
askeri yardımı her yıl Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde 
sağlanan tasarruf tutarlarını aşar. Demek ki işleyişin bO
tünü, Amerikalıların 1947 yılı raporunda (181) sözü edilen 
tahminlerini doğrular görünmektedir. Yani Türk askeri 
güçlerinin pekiştirilmesi bütçede, tarım alanına yatırılobi
lecek olan bir kısım meblağın bu işe aktarılması sonucu
nu doğurur. 

Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyati hükümetleri, 
1950 yılından önce olduğu gibi 1950 yılındon sonra da, 
hem kamu olanından hem de özel alandan gelecek bir 
yabancı sermaye yardımının tarım, madencilik ve sanayi 
sektörlerinde yapıiacak yatırımlara büyük çapta katkıda 
bulunacağını umuyor!ardı. 1947 tarihli Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununda, 1951 yılında sermaye bölüşümünü da
ha da kolaylaştıncı doğrultuda yapılan değişikliği, Kore 
savaşına büyük mevcut!u bir tugayın gönderilmesini v� 
Türkiye hükümetinin ülkenin NATO'ya (North Atlantic 
Treoty Organization - Kuzey Atiantik Paktı) alınması
yolunda ardarda yaptığı talepleri, işta hep bu açıdan yo
rum!amok gerekir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda 
1951 yılında yapılan değişiklik, maliye bakanına, yabancı 
yotırımcılora, her yıl ettikleri kôrın, aynı yıl icinde ülke� 

(180) l!H7 ve 19jl Bütçeleri için bkz. MUNTZ, T. G. A. <=Turkey. Ero
nomic and ... :ı., 19-Jl - 1952 mali yılı ve daha sonraki yıllar büt
çeleri için bkz. HERSID.AG, Z. Y. d'urkey, the Challenge ... :t 

(181) Bkz. sayfa 1350 ve 1351. 
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1 ve giren yabancı sermayenin % 1 D'unu aşmamak şor-
, tıyla bir kısmını ülke dışına aktarma iznini (lisansını) ver

me hakkını tanımaktaydı. Gene bu değişikliklere göre, va· 
bancı yatırımcılar, yerli sermaye sahiplerine tanınan hak, 
imtiyaz ve istisnalardan yararlanocaklordı. (182) Yapılan 
bu değişikliklere rağmen, kanundaki bazı ufak tefek en
gellerin varlığını koruyar olması, yüzünden yabancı özel 
sermaye, kanun metninin baştan sona elden geçirilip son 

' kuşkuların da beltaraf edildiği 1954 yılına kadar ülkeye 
girmekte nazlanmaya devam edecektir. 

1951, 1952 ve 1953 yıllarında, yani sözkonusu kanu
nun yürürlükte olduğu dönem boyunca izin verilen yatırım 
miktarı 47.2 milyon Türk Lirası iken, bunun fiilen gercek
leşen miktarı 26 milyon Türk Urasını (ki 10 milyon dolar
dan daha az eder) aşmamıştır. (183) 

Çeşitli uluslararası kamu kuruluşları tarafından Tür
kiye'ye yapılan dış yardım konusunda elimizde bulunan 
bilgiler bir hayli dağınıktır. Uluslararası Para Fonu ( Inter
national Monetary Fund) 1947 yılında 5 milyon dolar, 1952 
yılında 10 milyon dolar ve 1953 yılında 20 milyon dolar 
borç verir. {184) Dünya Bankası (International Bank For 
Reconstruction and Devel-opment) 1950 ile 1953 yılları ara
sında Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle bir dizi anlaşmo
lar yapar. 7 temmuz 1950 günü yapılan onlaşma tahıl si
lolarının inşası için % 3.7/8 faizle, 3.9 milyon dolarlık bir 
borcun verilmesini öngörmektedir. (185) Aynı tarihli ikinci 

(182) HERSHLAG, Z. Y. �Turkey, Uıe c!ıalh.-ngc ... ıo 
(183) HERSHLAG, Z. Y. ·�Turkey, the clıallcngc . . .  :. 
(184) BULUTO<iLU, K. flürkiyc'dc Yabancı ... :. 
{185) flürkiyc Cumhuriyeti Hükümeti İle Dünya Bankası Arasında 

Yapılan 7 Temmuz 1950 Günlü İstikraz Anlaşması (Silo Proje, 

si)». 
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bir anlaşma % 4.1/4 faizli 12.5 milyon dolarlık bir borç 
karşılığı, liman inşaatları ve eldeki limanların büyütülme
siyle ilgili bir tasarıyı konu alır. (186) 19 ekim 1950 günü 
Dünya Bankası, ülkedeki özel teşebbüsü teşvik amacıyla 
Türkiye'de yeni kurulmuş olan Sınai Kalkınma Bankasına 
% 3.3/4 faizle 9 milyon dolarlık bir kredi acar. (187) 10 
eylül 1953 günü imzalanan ikinci bir anlaşmayla, aynı 
amaca yönelik olarak buna 9 milyon dolarlık bir ek yapı
lır. Ama bu kere faiz % 4.7/8'dir. (188) Nihayet 18 haziran 
1952 günü Seyhan nehri üzerinde bir baraj inşasıyle ilgi
li olarak, ilk elden, % 4.3/4 faizle 25 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşması inızalanır. (189) Böylece Dünya Bankası 
tarafından verilen borçların tutarı 59.4 milyon doları bu
Jur. 

Bu rakamlara Avrupa Ödemeler Birliğinin (European 
Payments Union - EPU) 1950 yılında verdiği 55 milyon do
larlık borcia (190), on Avrupa ülkesinin Türkiye'ye tanı
dığı 133 milyon dolarlık Özel Çekme Haklarını da (191) 
eklemek gerekir. Dolayısıyla 1947 ile 1953 yılları arasında 
fürkiye'ye verilen para tutarı şöyle belirir: 

(136) «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Dünya Bankası Arasında 
7 Temmuz 1950 Günlü İstikraz Anla§m:ısı (Liman İnsaat ve Ge
lişme Projesi):ı-. 

(1B7) .ı:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Dünya Bankası Arasında 
19 Ekim 19j0 Günlü İstioaaz Anlaşması (Sınai Kalkınına Ban
kası Projesi):.. 

(lllll) «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Dünya Bankası Arasında 
10 Eylül 1953 Günlü İstikraz Anlaşması (Sınai Kalkınma Banka
sı İçin İkinci İstikraz Projcsi):t. 

(189) «İstikraz Anbşması (Seyhan Barajı Projesi), 18 Haziran 191)2.. 
{190) BULUTOGLU, K. <Türkiye'de Yabancı ... :t 
(l!ll) MUNTZ, T. G. A. cturkey. Economic and. .. :. 
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BAGIŞ BORC (Milyon Dolar) 

A.B.D 249,7 125,6 
Uluslararası Para Fonu 35,0 
Dünya Bankası 59,4 
Avrupa Ödemeler Birliği 55,0 
Özel Cekme Haklan 133,0 

249,7 408,0 Milyon Dolar 
veya1.142.400 T� 

Bu tutar icindeki borç sütunu aynı dönemin sonun
da Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) % 5'ini bulur. (192) 

Bu borçların ödenmesine 1952-1953 mali yılından iti
baren başlanır. Bu mali yıla ait bütçede borç ödemeleri. 
'devlet giderlerinin % 19.6'sını meydana getirir. Bu oran 
'1953-1954 mali yılında % 21.5'e, 1954-1955 mali yılın
do ise % 22.6'ya ulaşacaktır. (193) Burda şu noktaya por
inak basmak ilgi çekici olur : borçlar dolayısıyla bütçenin 
altına girdiği yük, Amerikan askeri yardımı dolayısıyla ya
pılan tasarrufun iki ile üç katı arasında oynamaktadır. 
Bu , ise borçlanma kısır döngüsünün yeniden işlerlik ka
zanması demek olur. Bütçedeki gider tutarının 1/4'üne 
yoklaşan borç toksidi ve faiz ödemelerinin yükünü koldrr

·mak ancak yeni borçlanmalar!a mümkün olabilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine verilen' borçlar, dış 

ticaret açığını kaparnokta 1952-1953 mali yılından itibaren 
de dış borçlarla ilglli ödemeleri yapmakta kullanılır. Baş
ka bir biçimde ifade edecek olursak vergilendirme yoluy
la, bizzat alacaklı durumda bulunan ülkelerin yurttaşların
dan sızdınlan bu paralar gene bu ülkelerdeki sanayici ve 
iş adamlarının Türkiye'de iş çevirmeleri için kullanılır ve 

(192) BULUTOCLU, K. dürltiye'de Yubaneı ... ) 
(193) HERSHLAG, Z. Y. cTurkey, the challenge ... ) 
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bu paroların faizlerini de gene vergilendirme yoluyla Türk 
yurttaşları öder. Çünkü son tahlilde, azgelişmiş ülkalere 
verilen yardım, emperyalist ülkelerdeki yönetici mekaniz
maların bizzat kendi kapitalistlerine sağladığı bir açık kre
diden başka bir şey değildir ve bu kredinin faizini de az 
gelişmiş ülkaler öder. Buna bir de borçlanma şartlarının, 
borçlu ülkeleri belli malları belli fiyatlarla satın almaya 
zorlayarak yarattığı tekelleşme sayesinde, gene bu ka
pitalistlerin kendi üstlerine geeirdikleri prim paylarını da 
eklemek gerekir. 

B - Tanm Araçlarının ithali

1947 - 1953 döneminde dış ticaret açığı 575 milyon
dolara yükselir. Demek oluyor ki. bu acık tutarı aynı dö
nem içinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine verilen borç 
tutarını bir hayli aşmaktc (bu dış ticaret bilançosunda, 
Marshall Plônının yardım çerçevesi içinde Türkiye'ye ve
rilen askeri malzeme hesaba katılmamıştır). Bu rakama 
bir de, aynı dönem içinde ödenen 310 milyon Türk Liralık 
veya 1 1 1  milyon dolarlık (borç itfa bedeli ve faizleri dolar 
olarak ödeniyordul borç taksitlerini eklersek. 686 milyon 
dolarlık bir meblağ buluruz. Bu meblağ aynı dönem içinde 
Türkiye'ye borç olarak verilen paranın 1,5 katından daha 
fazladır. Altın ile döviz stoklarındaki 22 mi lyon dolarlık 
azalma (194] böyle bir açığı kapatma gücünden çok uzak
tır. Bunun sonucu, Avrupalı ihracatçılar karşısında borcu
nu ödeyemez duruma düşmek olacaktır. Bu ağır durum 
ancak 1958 yılında Avrupa Ekonomik Işbirliği Teşkilôtı 
(Orgonisation of European Cooperation - O. E. E. C) 
ile yapılan anlaşmalar çerçevesi içinde düzene so
kulacaktır. Bütün bu ka�şılaştırmalordan cıkarılması ge-

(194) IIERSHLAG, Z. Y. .:Turkey, the challenge .. .  > 

1861 



---------��--� 

reken sonuc şudur : bu dönemde «dış yardım» mal it
hulôtından başka bir işe yaramamış ve devlet yapılacak 
yatırımları karşılamak icin başka kaynaklar bulmak zo
runda kalmıştır. Ama iç yatırımların ayrıntılarına girme
den önce bu dönemde yapılan ithalôtı incelemek daha doğ
ru olur. 

1946 yılı dış ticaret bilançosunun faziayfa kopandığı 
sarı 'yıldır. 1947 yılında 60 milyon Türk Lirasıyle başlayon 
dış ticaret açığı, 1952 yılında 541 milyon Türk Lirasına 
varır. 1952 yılı aynı zamanda ithalôtın da en üst düzeye 
vardığı yıldır. 1846 yılında 224 milyon Türk Lirası olan it
halôt. 1952'de 1 milyar 557 milyon Türk Lirasına ulaşır. 
(195) 1950 ile 1955 yılları arasında yapılan ithalôtın, her
yıl değişen toplam değer üzerinden % olarak dağılımı şöy
ledir (196):

1950 1951 1952 1953 1954 1955 
inşaat Malzemesi 1 1 ,8 10,6 12,0 16,0 15,6 18,1 
Makina ve Teçhizat 34,2 32,4 38,5 36,0 37,4 36,2 
Tüketim Malları 20,6 24,8 22,1 19,8 19,6 14,6 
Hammaddeler 33,4 32,2 27,7 28,2 27,4 31,1 

Dış ticaretin «serbestleşmeıısi ilk boşta tüketim mal
lannın hacminde bir şişme meydana getirir. Ancak 1954 
yılında alınan güdümlü ekonomik tedbirlerden sonra, 1955 
yılına doğru bu hacimde bir azalma görülür. Aynı şek�lde 
inşaat malzemesi ithelindeki çoğalmayı da, lüks konut 
alanında gerçekleştirilen çok büyük çapteki yatırıma bağ
layobiliriz. Tarım sektörüyle ilgili ithalatı değerlendirme
mize imkôn veren sütun, önce makineler teçhizat sütünu, 
sonra da tohumluk tahılle ilgili olarak hammadde sütunu-

(195) HERSHLAG, Z. Y. «Turkey, the challenge . .. > 
(196) HERSHLAG, Z. Y. trurkcy, the challenge ... > 
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dur. Makine ve teçhizat sütununun dağılımı şöyledir (197): 

MALZEMENIN, KUUANIŞ YERLERİ İTİBARİYLE, TOPLAM 
İTUAL..>\.T OACMiNE ORANLA, DEGER YÜZDESİ (%) 

Madencilik 
lmalit ve Enerji 

Sanayiine Üre U mine 
TIU'ım Yönelik Yünelik Ulqım 

' 

Yıllar Mallernesi l\Ialzemc Malzeme Malzeme� i Diğerleri 

l!J.l8 . 50 7.5 28,1 8,6 44� 11,6 
1951 - 52 3J,B 20,1 8,2 30,5 7,4 
1953 - 55 ıs� 30,1 ·� .,� 8� 

1951 - 1952 mali yılından sonra zıraı malzeme ithald
tında görülen ve belli bir anlam ifade eden düşüşü şimdi
lik bir yana bırakıp elimizdeki unsurlardan hareketle, ta
rım üretimi için ayrılan döviz miktarlarını hesaplayabiliriz. 
Yukarda gö.sterilen yüzdeler, aynı yıllarda yapılan itha
lCıtın toplam değerine vurulduğunda 1948 ile 1953 yılları 
arasında zirai malzeme ithalôtına -ayrılan döviz miktarı 
562 milyon Türk Lirası olarak bulunur. Aynı dönemde it
hal edilen tohumluk tahılın değeri de eklendiğinde bu ra
kam 767 milyon Türk Lirasına veya 274 milyon dalara ula
şır. Bu da. zirai malzeme satın alınması icin Türkiye'ye 
ocılan kredilerin işleyişine eşit bir harcama demektir. is
tatistik!erde yer almayan bir kısım ulaşım malzemesi ve 
yakıt ithalôtını da ekiediğimiz zaman bulacağrmız rakam, 
bu alanda Amerikan raporlarında yapılan tavsiyelere ka
ba çizgileri içinde Uyulduğunu gösterir. Şimdi de bu ithc
ıatın tarım ekonomisi kalkınması alanında oynayabildiği 
rolü görmemiz gerekir. 

Zirai malzeme ithalôtı asıl, traktör sayısının artma
sı ve sonra da eskiye oranla nispeten daha sık kimyevi 

(1!11) BİRLEŞMiş MiLLETLER YAYINLARI: oı:L"Cvolution ... > 
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gübre kullanılmasıyla kendini gösterir. Diğer tarım maki
nelerinin artışı ise çok daha düşüktür. 

Yıllar Sayısı Suni Gübre (bin ton) 
Traktör Yıllar Fosfat Nitrat Potas 

1940 1 .066 1 946/47 0,8 0,8 0,7 
1946 1.356 1954/55 11,6 10,5 0,6 {199) 
1948 1 .750 
1950 1 6.585 
1952 31.415 
1954 37.743 
1955 40.000 (198) 

Kul!anılon suni gübre miktarının hektar başına 1 kg'ı 
ancak geçtiği ve 1S55 yılında tarım yapilan 21 milyon hek
tar tutarındaki topraklardan sadece 3 milyon hektarında 
traktör kullanıldığı bil inmektedir. (200) Bu durumda trak
tör sayısının 23, gübre miktarının ise 10 kat çoğaltılma
sına ihtiyaç vardır. Böyle bir me.safenin kapatılabilmesi 
için ise daha milyarlarca lira borç almak ve yıllar boyu 
çaba harcamak gerekir. üstelik sorun sadece ülkenin eko
nomik kaynakları sorunu değildir; bu, her şeyden önce 
ma.vcut sosyo-ekonomik yapıların bir sonucudur. 

Doğrudan doğruya dış yardıma bağlı makineleşme so
runun ancak tek bir veehesini ifade etmekteydi. Kredi 
ve toprak sorunlan ise iktidarın ekonomik .siyasetine bağ
lı kalıyordu. 

(l!l8) ÖZKOL, S. -::Emperyalizm, Tckelci Kapital ve Türkiye:;., İstan
bul, 19i0. 

(l!J'J) HERSHLAG, Z. Y. <:Turkey, the chnllcngc ... ::ı 
(200) O. E. C, D. <�"lı capital dans l'agriculturc d son finunccmcnt»· 

(T�ım Alıınında Scrınııyc ve Bu S�rmııyenin Mali Kaynağı), Pa .. 
ris, 19i0. 
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C - Yatırımlar 

Zirai malzemenin, ithal edildikten sonra çiftçilere da·
ğıtılması gerekiyordu ve bu noktada da tarım kredisinin 
rolü ortaya çıkıyordu. Bu kredi iki tarzda kendini gös
terir : çiftçilere verilen krediler ve tarım ürünleri fiyat
larının devlet eliyle belli .bir düzeyde tutulması (Ayrıca 
Toprak Mah.sulleri Ofisi de tarım ürünleri fiyatlarını belli 
bir düzeyde tutmakle görevlidir.) Tarım kredisinin devlet 
tarafından verilen toplam krediye oranla evrimi ise şöy
lece belirir (201) : 

Toprak 
MabsuJlerl 

Net Tanmsal Toplam Tanmsal Ofisine Kredi/ 
Kredi Hacmi Kredi Hacmi Kredi/ Toplam Merkez 

Yıllar (Milyon TL.) (Milyon TL.) Toplam Kredi Bankası Kredisi 

00 780 2.032 38,4 % 17,2 % 
1951 1.177 2.712 43,4 22,9 
1952 1.861 3.753 49,6 27,9 

:= 2.142 4.252 45,1 34,1 
2.447 5.640 43,4 30,8 

l9SI; 2.602 7.190 36,2 15,9 

Görülüyor ki, 1950 ile 1 955 yılları arasında toplam 
kredi cari fiyatlar üzerinden % 253 artarken, tarım krcı
disi % 233 artar. Aynı dönem içinde ticari kredi % 255 
artar ve Merkez Bankası kredileri hariç, toplam kredi 
hacminin ortalama % 46'sını meydana getirir. Demek 
oluyor ki, tarım kredisi toplam krediyle karşrlaştırıldığın. 
da, hem hacim hem de oran olarak ticari kredinin altın. 
da bir artış gösterir. Büyük arazi sahiplerinin bu refah 
çağında şehir burjuvazisi ekonomik üstünlüklerin büyük 

(201) KÜÇÜK, Y. �lanlama, Kalkınma ... , 
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bir kısmını kendi üzerine geçirmeye devam eder. Tarı
mın GSMH içindeki payryla toplam kredi hacmi icinde
ki payı sadece 1952 yılında dengelenir : GSMH içindeki 
payı % 49'iken toplam kredi hacmi icindeki payı da 
% 49.6 olur. Ticarete gelince, GSMH içindeki payı % 1 1  
Iken toplam kredinin % 46'sını alır. 

Dış krediler ithatatta kullanılınco, yatırımlar icin po
ra sadece iç kaynaklorta sağlanır. GSMH'dan yeniden 
yatırıma ayrılan pay 1 950 yılında % 10,1953 yılında ise 
% 12'dir. (202) Yeniden üretime sokulan bu meblağ tu
tarı, toplam kredinin 1950 yılında ancak % 51'ine, 1953 
yılında ise % 47'sine ulaşır. Bu durumda ise tek çözüm 
yolu kalır : «para basma makinesiııni işletmek ve mev
cut para hacmini yükseltmek. 1 950 yılında 1 milyar 594 
milyon Türk Urası olan para hacmi 1 955 yılında 4 mil
yar 214 milyona varır. (203) Bu % 1 64'Jük artış (aynı yıl 
içindeki tedavüldeki para miktarı da % 1 00  oranında ar
tar), düşük gelirli sosyal kategorilerin zararına olarak, 
büyük ticari, sınai ve zirai işletmelere mali kaynak sağ
lanmasına imkôn verir. Bu tür tedbirlerin arkasından ka
çınılmaz olarak gelen enflasyondan ise, önce bu düşük 
gelirli sosyal kategoriler zarar görür. 

Ekonominin çeşitli sektörleri arasında kredinin da
ğılımıyla ilgili olarak önceden belirlenen hedeflerden da
ha o sıralarda, belli bir sapma meydana gelir. Bu sap
manın sebebi, tarım sektörünün aleyhine olarak hizmet 
sektörüne tanınon üstünlüklerdir. Ama en önemli sorun
lar, kredilerin, özellikle de tarım kredisinin özel kişiler
arasınde-ki bölüşümünden doğar. Bu bölüşüm ister iste
mez ülkenin sosyo-ekonomik yapısına bağlıdır. 

(202) HERSHLAG, Z. Y. irurkey, the dmllcnge ... :. 

Ç203) HERSHLAG, Z. Y. «Turkey, the chnllenge ... :. 
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D - Toprağa Bağlı Yapılar

1950 yılını izleyen ilk yıllarda büyük arazi sahipleri
(toprak ağaları) ekonomik olduğu kadar siyasi bakımdan 
da hatırı sayılır bir güce sahiptirler. Burjuvazi icin etki· 
liliği 1950 seçimlerinin sonuçlarıyla ispatlanmış olan par
lamenter sistemle birlikte, toprak ağaları, köylüler üze
rindeki nüfuzlanndan ötürü genel seçim düzeninde oyları 
yönlendirici unsurlar haline gelirler. Bunun yanı sıra, ül
keyi tarım üretimi aracılığıyla kalkındırmak tasarılan bü
yük arazi sahiplerini ulusal ekonominin işletici unsuru kı
lar. Bunun sonucu olarak da, bütün bu dönem boyunca 
bu sosyal kategori, toprak ve tarım alanında kullanılan 
üretim araçları üzerindeki egemenliğini önemli ölçüde pe
kiştirir. 

Tarım makinelerinin ithalôtr ve tarım kredisinin ya
nı sıra, ''zirai kalkınmm> icin resmi kanallardan alınan 
ücüncü bir tedbir de toprakların ekicilere dağıtılmasıydı. 
Daha çıkış tarihi 1945 yılından önce önemli ölçüde bu
danmış olan Toprak Reformu Kanunu, ölü doğdu. Ka
nunun uygulanması ile ilgili olan kararnameler ise ancak 
1947 yılında tamamlandı ve 1950 seçimlerinden önce bü
yük arazi sahiplerinin gönlünü hoş tutmak kayguSu, hü
kümeti başka bir çözüm yolu aramaya götürdü. Bu da, 
devlet mülkiyelindeki toprakları çiftcilere dağıtmak oldu. 
1 950 seeimierinden sonra yeni hükümet de aynı yolu tut
tu. Böylece 1947 ile 1 954 yılları arasında devlete ait 
1 .143.457 hektarlık toprak köylü ailelerine dağıtıldı. (204} 
Ama bu aynı dönem içinde ekilip biçilen toprakların alanı 
13 milyon 100 bin hektardan t19 milyon 600 bin hektara
yükselir. {205) Demek oluyor ki köylülere dağıtılan top-

(204) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the challenge .•. :t 
(2()5) KÜÇÜK, Y. t:Planlama, Kalkmma .. .:t 
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raklar, ekilip biçilen arazideki artmanın ancak 1/6'sını 
meydana getirmektedir. Dağıtılan bu toprakların işletme 
birimi başına ne boyutlarda olduğu bilinmemektedir. Ay· 
rıca 1950 yılından önce tarım işletmelerinin boyutları hak· 
kında elimizde açık seçik çok az bilgi bulunmaktadır. Ama 
gene de sahip olunan bu bilgiler, nicelik bakımından ol· 
duğu kadar, nitelik bakımından da büyük işletmelerin 
önem kazandığını göstermektedir. 

işletmelerin ortaloma büyüklüğü 1 948 yılında 84.7.

hektardan 1952 yılında, % 33 oranında bir artmayla, 1 1 1.3 
hektara varır. (206) Bu evrimin indeksi bölgelere göre 
aşağıdaki şekilde bir dağılım gösterir {207) : 

iç 
Anadolu Akdeniz Ege Marmara Güney K.Denb: 

Yıllar Bölgesi Bölge.�i D iii gesi Bölıı,:esi Doğu B. Dülgesi Ortalama 

l!J.lB 100 100 100 100 100 100 100 
1010 103 105 102 114 102 101 103 
1950 107 114 114 111 114 103 111 
1951 120 123 124 118 128 107 119 
1952 143 124 128 124 136 110 131 

Bu tabloya göre ortalamayı aşanlar, büyük tahıl ta
rımının yapıldığı bölgelerdir. Bunun ardından, geniş aran
larda sınai bitkiler (pamuk, üzüm, incir) üretiminin yapıl
dığı bölgeler ve daha sonra da küçük tarım arazisinin 
çoğunlukta bulunduğu, dar bir ekim alanı düzeyine ve 
nüfus fazlasına sahip Karadeniz bölgesi gelir. 

1952 yılında topraksız köylü ailelerinin sayısı 403 
bin, işletme sahibi köylü ailelerinin sayısı ise 2 milyon 

(206) AVCioGLU, D. cTürkiye'nin Düzeni,. 
(207) S. B. F. YAYlNLARI, .:Türkiye'de Zirai Ma<tinalaşma,, Anka. 

ra, 1954. 
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Bu işletme sahibi ailelerin dağılımı ise şöyle-

ı 

L 

İşletme Büyüklüğü 
(Hektar) 
(ç<lyır ve 

İ5letme Sayısı % meralar hariç) .. 
Toplam 2.528.000 100 19.452.000 100 ' 
5 Hektardan Az 1.570.000 62 3.626.000 19 
5 - 10 Hektar 552.000 22 4.012.000 21 

10 - 20 Hektar 260.000 ·10 3.757.000 19 
20 Hek. fazla 146.000 9 8.057.000 41 

Aynı veriler, işleticilerin sahip oldukları toprak mik
ronna göre dilimiere ayrıldığında elde edilen tablo daha 
da etkileyicidir. Toprağı işleyenierin en alt diliminde yer 
olan % 20'si tarım arazisinin % 1'ine sahipken, en üstteki 
% 20'1ik dilim % 61.5'ine sahiptir. (209) Tabii bu rakam
lar ulusal ortalamoları yansıtmaktadır ve bazı bölgelerde 
bu farklılık çok daha fazla büyüktür. Adana bölgesinde 
toprakların % 62.6'sı çiftçi ailelerinin % 6.1'ine aitken, 
% 63 oranındaki çiftçi ailesi bu toprakların ancak % 10.5'· 
ine sahiptir. (210) 

Ekilebilir toprakların belli bir azınlığın elinde yoğunlaş
ması ve ortalama tarım işletmesinin yüzölçümü olarak 
büyümesi biza büyük toprak mülkiyetinin güçlendiğini gös
terir. Bu güçlenma yalnız niceliksel değil aynı zamanda 
nitelikseldir. 

Ekiiabilen topraklardaki çoğalma ve yayılma orman· 
larla otlakların azalması pahasına olur. 1 948 ile 1959 yıl
ları arasında 9 milyon 300 bin hektarlık otlakla (mera) 
333.721 hektar orman tarım arazisi haline getirilir. (211) To-

(208) KAZGAN, G. <;Qrtak Pazar ve Türkiye�. ht:.�nbu!, 1970. 
(209) AVCIOOLU, D. d'ürkiye'nin Düzeni�. 
(210) AVCIOCLU, D. «Türkiye'nin Dü1.cni:ı-. 
(211) AVCIOOLU, D. -ı;Türkiye'nin Düzeni:., 
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rım icin elverişli olmayon bu topraklar, daha ileride göre· 
coğimiz gibi. ortalama verimin düşmesine yol açar. Oysa 
tarım mülklerinin ortaloma yüzölçümünün % 77 artması
na yardımcı olan satışların, tamamen veya büyük ölçüde 
daha önce da ekim yapılan topraklario ilgili olduğu gö
rülmektedir. (212) Gene bilinmektedir ki, gerçekte birçok 
gasp biçimlerini kcrpsamına alan satın alma denen şey. 
hemen hemen tamamen büyük ve orta mülkiyetin tekelin
dedir. Bütün bunlardan kolayca şu sonuca varabiliriz: 
büyük tarım arazilerindeki genişleme ve yayılma, küçük 
tarım arazilerinin gaspı yoluyla olmakta ve bu küçük mülk
ler giderek, atıaklario ormanların tarla haline getirilmesin
den sağlanan verimsiz topraklara doğru itilmektedir. 

Dolayısıyla sonuc olarak hükümetin yaptığı ve hazine 
toprakiarıvla kamu mülkiyetindeki orman ve otlakların 
köylüye dağıtılmasına dayanan <-:Toprak Reformuı> hem 
nicelik hem de nitelik bakımından, doğrudan doğruya ve
ya dalaylı yoldan büyük arazi sahiplerinin işine yaramak
tadır. Zaten bu durum, iktidarın yapısına ve güttüğü si
yasetin bütününe uygundur. 

Şimdi de tarım kredisinin nasıl bölüşüldüğünü göre· 
lim. Bu alanda elimizdeki rakamlar konuya yeterince 
açıklık getirecek niteliktedir. 1952 yılı sonlarında 25 bin 
kadar çiftçi tarım kredisinin % 25'inden yararlanmak
tcıdır. (213) Çiftçi ailelerinden % 80'inin herbirinin yarar
landığı yıllık ortalama kredi tutarı 300 Türk lirasıdır. Sı
ralamanın öte ucunda ise her biri ortalama 626 bin Türk 
Lirası kredi alan 37 büyük arazi sahibi vardır. (214) Bun-

(212) AVCIOGLU, D. oıXürkiye'nin Dlizcni�. 
(213) NICHOLLS, W. H. dnvcstmcnt in Agriculturc in Underdevelop

pcd Countries, (Azgelişmi5 Ülkelerde Zirai Yatırım), American 
Economic Review, :Mayıs, 1!155. 

(2H) AVCioGLU, D. CI'ürkiyc'nin Dlizcnil. 
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dan çıkan sonuç, makineleşmenin nimetlerinden sqdece 
büyük arazi sahiplerinin yararlandığıdır. 1 953 yılında ma; 
kineleşma programından sadece 25 ile 27 bin aile yarar
lanır. Bunlar kredilerin % 25'ini alan ailelerdir. 

Toprakların, kredilerin ve makinelerin bir azınlığı!'! 
elinde toplanması, bu kaynakların israfına yol açar. 1950 
yılında 1 milyon 200 bin hektarlık arazide traktör kulla
nılarak, 13 milyon 300 bin hektarlık arazide i.se çift hay
vanları kullanılarak tarım yapılır. 1955 yılında traktör kul
lanılan arazi miktan 3 milyon hektar, çift hayvanı kullanı
lan arazinin miktarı ise 18 milyon hektardır. (215) Demek 
oluyor ki, 1950 yılında bir traktör ortalama 72.5 hektmlık 
bir alanın, 1 955 yılında ise 75 hektarlık bir alanın işlen
mesinde kullanılmıştır. Oysa bu makinelerin aynı zaman
da birçok işletici tarafından yoğun bir biçimde kullanıi-r 
ması, daha büyük çapta ve daha hızlı bir makineleşmeye 
ve bu makinelerin çok daha büyük ölçüde verimli kılın
masına· imkôn verirdi. Ama 1952 yılında kooperatifierin 
veya mahalli idarelerin elinde traktör ve biçerdöverlerin 
ancak % O.S'i bulunm!Jktaydr. (216) Böylece bir yandan 
makineleşme büyük mülk sahiplerinin elinde yoğunlaşır.;. 
ken öte yandan karasahan ve pullukla işlenen toprakla� 
rın miktarı da artar. Doğu Anadoludaki bazı kesimlerde 
pulluk bile seyrek rastlanan bir araçtır. Bu dönemde Di· 
yarbakir'da 34.127 karasabana karşılık 693 pulluk, Mar� 
din'de 24.142 karasabana karşılık 164 pulluk ve Adıya
man'da 18.783 karasabana karşılık sadece 48 pulluk var� 
dır. (217) 

Bu durum, elindeki araziden kaldırılan ürünün bir 
kısmına sahip olabilmek için küçük mülk sahibinin toproJ 

(215) O. E. C. D. «Le capital dans l'agriculture: .. :. 
(216) S. B. F. YAYINLARI, cTiirkiye'de Zirai ... :. 
(217) AVCI()Ö:LU, D. <Türkiye'nin Düzeni,, 

1371 



' 

ğın ı ve işgücünü büyük tarım işletmecilerine kiraladığı y�:
. 

ı 
n i  ortakcılık biçimleri yaratır. 1948 ile 1952 yılları arasın. 
da ortaloma tarım mülkünün alanı 83.3 hektardan 88 hek
tara yükselirken, aynı dönemde rortalama tarım işletmesi 
alanının 84.7 hektardan 1 1 1.3 hektara yükselmesi de (218) 
bu  olguyu gösterir. 

Toprak israfına gelince, bunu da tarım olanındaki ve
rimle ilgili verilerde görürüz (219) : 

iŞLETME BOVOKLOGO (Hektar) 
" 

' 50,100 100-500 soo Hek
50 Hek. az Hektar Hektar Fazla 

Toplam 1389 1502 2467 1 103 
Bu�day 1071 1329 2436 1 1 1 4  
Pamuk 1299 1358 1447 1332 

Demek ki 500 hektarın üstündeki büyük işletmeler
de verimlilik, bütün olarak alındığında, 50 hektardan kü
çük işletmelerden sağlanan verimden daha düşüktür. 
Hatta buğday ve pamuk üretimi gibi olanlarda bile bü
yük işletmelerin verimliliği küçük işletmelerdekini ancak 
biraz aşar. Öyleyse, işletmelerin de verimliliğini arttırmak 
istemeyen veya arttıramayan büyük arazi sahiplerinin tu
tumuna bağlı bir toprak israfı söz konusu olmaktadır. Bir 
de bu büyük arazi sahiplerinin yalnız toprağa değil ma
kinelere ve tarım kredisine de sahip olduğunu düşünür
sek, tarım alanındaki üretim araçlarının bütünüyle ilgili 
olarak, bu israfın üç katına yükseldiğini söyleyebiliriz. 
Bu da tarımdaki kalkınmanın yavaşlamasına sebep olur. 

(218) AVCIOCLU, D. �Türkiye'nin Düzeni>. 
(219) ÖKTEM, V. Jürkiye'de Zirai İşletme Büyüklükleri ve Ziraf 

Prodüktiviteye Tesiri», S.B.F. Dergisi, cilt 21, sayı 2, Ankara, 
1966.
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E - Ürettm ve ihracat

Emperyalizmin tasarladığı ve Türkiye'de de ik� 
tidarın uyguladığı biçimi içinde, «tarım yoluyla kalkınma» 
nın bu tahlili, tarım alanındaki üretim ve ihracatla ilgili ve
rilerle tamamlanabilir. Bu veriler, böyle bir siyasetin bütünü 
kadar nihai başarısızlığını da özetler. 

Üretim araçlarının tasarrufundaki, ve özellikle bu ta
sarrufun sonunda doğan gelirlerdeki büyük farklılıkları 
gözönünde tuttuğumuzda, genel indeksler durumu tem
sil etmekten hayli uzak kalır. Sabit fiyatlarla safi zirai 
ürün indeksi 1950 yılında 100'den, 1953 yılında 141'lik bir 
sıçrama yaptıktan sonra 1955 yılında 1.23'e varır. Bu, aynr 
yılın tarım alanındaki faal nüfus başına göre hesaplandı
ğında 1950 ile 1955 arasında % 10, yani yılda ortalama 
% 2'1ik bir gelişme gösterir (220) Kalkınma programının 
asıl hedefi olan buğday üretimi alanına gelince, şöyle bir
evrim belirir (221) : 

Dış Ticaret 
Dengesi TÜKETIM 
(bin ton) Kıoı 

Kg./ Al M ÜrNim İhracnt (-) Toplam Ilatma 
Yıllar Dektar (1000 hckt.) (bin ton) İthaliı.t ( +) (bin ton) (Kg,) 

1016 - 53 
1!)17 - 118 
!!)lS 1.086 4.357 4.732 - 21 2.856 143 
1!>19 853 3.727 2.3H + 171 2.4!)2 122 
Hl50 86·1 4.02!) 3.481 + <ü1 2.8'.!8 134 
1951 1.161 4.167 4.871 + " 3.568 166 
1!}52 1.194 4.536 5.416 - 109 3.523 159 
1!)53 1.248 S.l92 6.480 - 949 3.<16!) 153 
1954 765 4.996 3.B22 - 25!) 3.157 135 
1955 977 5.2!!5 5.173 - 158 3.316 138 
l!l56 872 5.501 4.1!11 + 674 3.!!26 158 
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Bu tabloda üstünde durulması gereken bazı noktalar 
vardır: 

• Tarım alanında sağlanan verimlilik, makineieşmeden
veya zıraı ekonomik teşebbüsün örgütlenmesinden çok,
hava şartlarına bağlı görülmektedir. 1952 ve özellikle
1953 yılında hava şartları olağanüstü iyi olmuştu. Bu do
ğal etkeni dışta tutarsak, 1949 ile 1956 arasında traktör
sayısının 23 katına, kullanılan gübre miktannın ise 10
katına çıkmış olması verimliliğin aynı düzeyde kalma
sını engelleyememiştir.

Buğday üretimi yapılan topraklardaki artış, genel 
olarak, ekilip biçilen topraklardaki artıştan daha azdır. Böy
lece buğday ekimi yapılan toprakların ekilip biçilebilen 
bütün topraklara oranı 1948 ile 1956 arasında 1/3'ten 
1 /4'e düşer. Bu do, Türkiye'deki tarım üretiminin ikinci 
kanadını oluşturan sınai bitkiler alanında daha önemli 
bir artışı içerir. Bu olgu, başlıca iki sebebe dayanır: 

1 - 1847 ile 1956 yılları arasında Türkiye'de yeti
şen tarım ürünlerinin ihraç fiyatlan şöylece gelişir {222). 

(220) O. E. C. D .. d.e developpemeııt de l'agriculturc en Europc me. 
ridionalc:ıo (Güney Avrupa'da Zirai Kalk:mma), Paris, 1!>69. 

(221) ABD, Tarım Bakanlığı, Ekonomik Araştırma Servisi, cTurkey 
supply and demand proj�ections for Farm Products to 1975 \>iUı 
implications for U. S. exporl.s:ıo (1975 Yılına Kadar Türkiye'nin 
Zirai Üriinler Alanında Arz ve Talep Tahminleriyle Bunun ABD' 
nin İhracatına Etkileri), Waslıinglon D. C. l!JG7. 

(%22) BAADE, H. C.'nin �Exportations ct recettcs invisiblcs en Tur
quic� (Türkiye'de Ihracat ve Görünmeyen Kaynaklar) adlı ese
rine göre !ıcsaplannu)tır, O. E. C. D., P::ı.rh, 1961. 
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iHRAÇ FiYATLARI 

Tahıllar 
Buğday Diğer Tütün 

Yıllar (TL.! ton) (TL/kg.) 

1947 418 305 4.2 
1948 312 3.5 
1949 268 3.4 
1950 250 3.4 
1951 335 222 3,3 
1952 365 228 3.1 
1953 274 177 3,3 
1954 198 227 3,8 
1855 220 143 4,3 
1956 282 162 4.4 

Buğday fiyatları 1947 ile 1954 yılları arasmda % 50'· 
nin üstüne varocak bir oranda, hemen hemen düzenli bir 
düşme gösterir. 1952 ile 1954 yılları arasında yani son 
derece· elverişli hava şartlan dolayısıyla Türkiye'deki buğ
day üretiminin en üstün verim düzeyine ulaştığı bir dö
nemde bu düşüş, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'� 
nın ellerindeki stok buğdayı tam o sırada dünya paza
rına sürmeleri yüzünden en hızlı noktaya varır. Dolayı
sıyla, büyük tarım işletmecileri, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin desteğine rağmen, tahıl üretimini yaygınlaştırmak is
temezler. Bu şartlara bir de bu büyük işletmecilerin, ta
rım makineleri ithalatına konulan sınırlandırmalar yüzün
<len, dünya pazarında rekabete girmelerine elverecek yo
ğun bir üretime gecme imkanından yoksun olmaları ekle
nince, bu isteksizlik daha da büyür. Bu dönem içinde bü
yük tarım işletmecilerinin tutumu, buğday ekimine ayrı
lan arazinin yüzölçümündeki değişmelerden anlaşılır. Bu
na karşıirk aynı yriiar içinde tütün fiyatlerında cak daha 
küçük bir düşme olur ve 1952 yılından sonra bu fiyatlar 
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eski düzeyine ulaşır. Bunun gibi pamuk fiyatları da genel 
olarak bu düşme eğilimine karşı direnç gösterir. Işte bü
tün bunlardon dolayı, aksi yönde verilen bütün talimatla
ra rağmen, sınai bitkilerin üretimine doğru belli bir eğilim 
ortoya çıkar. 

2 - Sosyo-ekonomik Yapı 
Sınai bitkiler alanındaki bu eğilim, biri pamuğa diğeri 

tütüne yönelik olmak üzere birbirinden farklı iki vechede 
belirir. Bu iki bitkinin Türkiye'nin yaptığı ihracatın ner
deyse yarısını oluşturduğunu gözönünde tuttuğumuzda bu
nun önemi daha iyi anlaşılır. Bu vecheler bizzat bu bitki
lerin kendilerine has özelliklerine ve Türkiye tarımrnm 
sosyo-ekonomik yapısına bağlıdır. Pamuk, büyük tarım 
işletmeciliği tütür:ı ise küçük tarım işletmeciliği alanına gi
rer. 

Büyük tarım işletmeciliğinin, toprakları gaspetmesi 
devam ettikçe, küçük işletmeciler topraklarında daha 
büyük ver!mlilik sağlayan ürünlerin üretimine yönetirler. 
Gercekten de buğdayın verimi, işletmenin boyutu küçül
düğü ölçüde hızla düşerken, tütündeki hemen hemen sa
bit kalır. (223) 

İŞLETME BÜYÜKI.ÜGÜ (Ilektar) 

VERİli 
(ton/ 
hektar) 0.1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 

TÜTÜN o.mı.ı o.n-ı o,(i{iO 
BUGDA Y 0,210 0.005 l.OJ(l

10,1-20,0 20,1-50,0 

0,509 0,671 
1,031 1.199 

50.1-100,0 

0,300 
1,329 

100,0-500 

0,450 
2,436 

Üstelik tütün ekimi, işletmelerin daha küçük parselle
re ayrılmasına (o dönemdeki işletmelerin % 25'i birbirin
den ayrı ondan fazla parselden meydana gelmekteydil 
(224), engeneli arazide yapılmaya· elverişliydi ve el erne-

(223) ÖKTEM, V. o:Türkiye'de Zirai İşletme ... :. 
(224) AVCIOCLU, D . ..ı.Türkiye'nin Düzeni:.. 
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sine ve giderek kendine yeterli mal ekonomisi alanından 
ler tarımının, Türk köylüsünün pazar ekonomisine girme
sine ve giderek kendine yeterli mal ekonomisi alanından 
çıkmasına yol açtığını da unutmomak gerekir. 

Bunların sonucu olarak tütün ekimi yapılan toprok
larda çok büyük bir artma ortaya çıkar. 1938 ile 1968 yıl
ları arasında buğday ekirıii yapılan topraklardaki artma 
oranı % 78.1 'ken tütün tarımı yapılan topraklarda bu 
oran % 196.3'tür. (225) Ama küçük işletmecilik alanındaki 
tO';)rak artışının orman ve otlak arazisinden yani pek de 
verimli olmayan topraklardan sağlandığını daha önce 
belirtmiştik. Bunun sonucu olarak ekilebilir toprak yüze
yindeki artış, sözkonusu 30 yıllık bu dönem içinde, verim
de % 20.5'Jik bir düşüş meydana getirir ve 1950 ile 1955 
yılları arasında tütün üretimi yılda ancak % 1 .9 oranında 
bir artma gösterir. (226) Buna karşılık pamuk tarımı. iyi 
bir şekilde sulanan ve makineleşmiş büyük işletmelerde 
gelişir. Böylece 1938 He 1968 yılları arasında pamuk üre� 
timinin yapıldığı tarım alanı % 138 artarken varim de % 
185.2 oranında artar. Pamuk ürünü 1950 ile 1955 yriian 
arasında. tahıl üretimindeki artma hızını da aşarak iki kat 
artar. (227) 

Böylece birlikte ele aldığımızda; tütün ve pamUk ih
racatı 1946 yılında tarım ürünleri ihracatının % 25.9'u 
olup bu oran 1950 yılında % 53.3"e. 1953 yılında % 55.1'e 
varır. (228) Buna karşılık tahıl ihracatı ook sağlıksız oy
namalar gösterir (229) : 

(225) ÖZKOL, S. �mpcryalizm, Tekelci Kapital ... :t 
(226) ÖZKOL, S. <Emperyalizm, Tekelci Kapital ... :t 
(22.7) 'öZKOL, S. «Emperyalizm. Tekelci Kapital ... :t 
(228) ÖZKOL, S. -ı:Empcryalizm, Tekelci Kapital ... :t 
(229) BAADE, H. C.'nin cExportations ... :t adlı eserine göre hesaplan· 

mıştır. 
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YILLAR 19-16 1947 19-18 1949 1950 1951 19:i2 1953 195-t 19:i5 

Tarım 
ürünleri 
ihracatında 
lahılların 
payı (%) 14,6 33,2 5,03 1,54 0,29 6,90 2.3,5 24,2 24,2 7,72. 

Toplam 
ihracalta 
tahılların 
payı (%) 13,0 30,1 2,70 1,39 0,27 5,90 24,6 20,7 21,8 6,63 

Şura_sı bir gerçek ki, 1951 ile 1955 yılları arasında yapılan 
tahıl üretiminin ancak % 5.2'si ihraç edilirken, aynı dönem
de pamukta bu oran % 45.1 'e tütünde ise % 59.6'ya 
varır. (230) Tüketimin, daha doğrusu tüketimle ihracat 
arasındaki ilişkilerin oynadığı rolün önemi sayfa 1373' 
deki tabloda görülmektedir. 

ikinci Dünya Savaşının hemen sonrasında, daha 
Marshall Planı yürürlüğe konmodan, dış talebin fazlalığı
na bağlı olarak Türkiye'nin yaptığı ihracat hızla artar. Bu
nun sonucu olarak ülkede kişi başına ortalama buğday 
tüketiminde bir düşme görülür. 1939'da yılda ortalama 
193 kg olan bu tüketim, 1949 yilında 122 kg'a iner. Türk 
köylüsünün, hayatının idamesi için gerekli kalarinin % 
80'ini tahıllardan aldı'ğı hatırianacak olursa bu düşmenin 
önemi daha iyi kavranabilir. 

Böylece «Kuzeyııden gelecek ideoJ-ojilere kulağını tı
kalı tutması amacıyla Türk insanının <<hayat seviyesiı)n
de bir düzelmeyi öngören Amerikan tavsiyelerine uygun 
bir biçimde, ama aslında üretimdeki düşmeye de bağlı 
olarak 1949 yılından itibaren bir buğday ithali siyasetine 
geçilir. 

(230) ÖZKOL, S. cEmperyalizm, Tckelci Kapital ... ıo 
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Marshall Planının sonucları 1 952 yılından itibaren, 
buğday ihracatının ithalôtını aşmasıyla kendini açığa vur
maya başlar. Ama bu atılım gene de, kısmen tüketimin 
kısılması yoluyla gerçekleşir. Böylece 1954 ve 1955 yılla
rında üretimdeki düşmeye rağmen buğday ihracatı aynı 
düzeyde tutulmaya çalışırken, bu ürünün tüketimi aşa
ğı yukarı yeniden 1940'1ar sonrasındaki düzeyine düşer. 
Bu arada patatesin de başlıca besin maddesi olarak 
buğdayın yanında yer almaya başladığı doğru olsa bile, 
son tahlilde bu durum, tahıl ihracatının, yapılabildiği her 
keresinde halkın en temelli tüketim ihtiyacından kısılarak 
gerçekleştiği olgusunu kavramamızı engelleyemez. 

F - Tarım Siyasetinin Başarısızlığa Uğraması

Yaptığımız bu tahlilin bütününde, tarım yoluyla ve «dış
yardımııla kalkınmanın imkônsızlığını, olaylara dayanarak 
göstermeye çalıştık. Söz konusu olan, açık olduğu kadar 
'herkesçe de kabul edilen böyle bir imkônsızlığı nazari 
·açıdan gözönüne serrnek değil, yaşanmış somut bir de
neyi sunmaktı. Üstelik bu deney, Türkiye'nin emperya
lizmin egemenliği altında geçirdiği bir dizi değişiklik için
·de önemli bir aşamayı ifade eder. Bu dönem üzerine
söyleyeceklerimizi tamamlamak icin geriye bir de, böy
:ıe bir deneyin akibeti ta baştan beri belli olsa bile, kendi
eceliyle yok olmayıp tersine bizzat onu teşvik edenler
tarafından boğulduğunu göstermek kalıyor.

Uluslararası ekonomik kuruluşların o dönemde yayın
ladıklan raporlar, Türkiye'nin tarım politikasının başan
.sızlığını, 1953'den sonraki yıllarda, hava şartlarının elve
rişsizliğine bağlarlar. (231) ileri sürülen bu delil kendi

{231) O. E. C. D., �suuation et problıi'mes de reconomie Turquie» (Türk 

Ekonomisinin Durumu ve Sorunları), Paris, 1955. 
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içinde bile ciddi olmaktan uzaktır. Çünkü 1953, 1954 ve 
1955 y,ıllarında üretimde görülen düşmeyi incelerken he
saba katılması gereken, bu yılların son ikisindeki kötü 
hava şartları değil, tersine 1953'teki olağanüstü iyi hava 
şartlarıdır. Çünkü alışılagelen hava şartlarına oranla bir 
istisna meydana getiren asıl 1953 yılıdır. Üstelik hava 
şartlarındaki, hiç de doğal bir felriket sayılmayacak bir 
değişmenin, tahıl üretimini bir yıl öncesine oranla �/3'
den daha fazla düşürebilmiş olması, tarım ekonomisin
deki nazik durumun varlığını sürdürdüğünü gösterir. As
lına bakarsak ileri sürülen bu delil, bir bahaneden boş
ko şey değlldir ve ancak diğer çeşitli unsurların evrimi
nin ;ncelenmesiyle gerçekiere yoklaşılobilir. 

1950'yi izleyen yıllar içinde yabancı hükümetler tara
fından Türkiye'ye açılan krediler şu şekilde bir evrim 
gösterır: 

Ytllar Slvil Yardım Askeri Yardım 
{milyon Dolar) 

1950 125,9 16,1 
1 951 4,8 32,2 
1952 47,2 58,8 
1953 21 ,5 55,0 
1954 2,7 46,0 

Görüldüğü gibi, bu yıllar içinde askeri krediler or
tar veya aynı düzeyde kalırken, sivil hizmetler alanında 
1951 yılındon 1954 yılına kadar yapılan yardım sadece 1 

1950 yılında yapılan yardımın bile çok altındadır. Bu du
rum besbelli ki zirai malzeme ithaiCıtına yansır. Ülkedek� · 
traktör sayısı 1948 yılından 1950 yılına kadar 12 kat ar
tarken 1950 yılından 1952 yılına kadar % 90, 1952 yılındarr 
1954 ytlıno kadar ise ancak % 20 bir çoğalma gösterir. 
(232) 

(232) ÖZKOL. S. <:Emperyalizm, Tekelci Kapital...>
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Bu arada tahıl fiyatları da hızla düşer. 1953 yılındaki 
'Olağanüstü üretim hacmi, paZarlama sorunlarını ciddileş
tirmekten başka bir işe yaramaz. 1954 ve 1955 yılları isa 
«QÜC» yıllar olup çıkarlar. Eğer tarım ekonomisinin geliş
mesi icin tek engel, ürün hacmindeki kötü hava şartlarına 
bağlı geçici bir azalma olsaydı, Türk hükümeti kadar 
yabancı ülkeler de bu konudaki programlarını uygulaya
rak Türk köylüsüne yardım elini uzatırlar ve o yıl bu ba
direyi otlatmasını sağlarlardı. Oysa 1954 yılında dış yar
dım 2.7 milyon dolara. yani 1950 yılında yapılanın 50/1' 
ine düşer. Devletin verdiği tarım kredisine gelince, daha 
önceki yıllarda toplam kredinin ortaloma % 45.1 'iyken 
1953 ile 1955 yılları arasında bu ıoran % 36.2'ye iner. 
Gene aynı dönem içinde Merkez Bankasının tarım ürün
leri fiyatlarını belli bir düzeyde tutmakle görevli bulu
nan Toprak Mahsulleri Ofisine verdiği krediler, bu ban
ka tarafındon dağıtılan toplam kredinin % 34.9'undon 
% 15.9'una düşer. Bütün her şey, sanki emperyalizm ve 
yerli iktidar, bizzat kendi giriştikleri kalkınma deneyin
den vazgeçmişeesine gelişir. r ,ı ;, ,. � -· �

Bu tedbirler önce, büyük tarım işletmelerinde buğ
day ekimi yapılan toprakların azalmasına yol açar. Bu 
durum tüketirnde hızlı bir düşmeyi doğurur. Böyle bir 
düşüş de karşılığında, küçük işletmeciliğe ve kendine ye
terli mal ekonomisine bağlı küçük toprak parçalarının 
ekim alanına eklenmesiyle buğday üretimi yapılan ara
zi yüz ölçümünde bir artma yaratır. Ama dış ticaret bi
lançosu tersine dönmedikçe ve P.L. 480 sayılr kanun yü
rürlüğe girmedi!<çe tüketirnde bu ölçüde bir artma olmaz. 

Böyle bir işlemle ABD artık kendisini ilgilendirme
yen bu deneyi desteklemekten vazgeçer, Çünkü bundan 
böyle elinde satılacak buğdayı vardır ve bu yolla yeni bir 
müşteri kazanmaktadır. P.L. 480 sayılı Amerikan kanunu, 
buğday olarak verilen ve karşılığı Türk Lirası olarak alı-
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nan yeni bir borçlanmanın yolunu açar. Daha 1956 yı
lında Amerika'dan ithal edilen buğday miktarı 600 bin 
tondur. O tarihten beri Türkiye Amerikan buğdayıno muh
taç durumdadır ve bu buğdayın bedeli olarak Türk hü
kümeti tarafındon Merkez Bankasına yatırılan para Ame
rikan işletmelerinin Türkiye'de yaptıkları yatırımların 
mali kaynağını sağlamaktadır. Emperyalizmin benim�et
tiği ve Türk burjuvazisinin coşkunlukla kabullendiği bu 
<<tarım yoluyla kalkınmaı> deneyinin başarısızlığı, bir kat 
daha bataklığa sapianmanın ve emperyalizm icin yeni ka
zanç kaynakları yaratmanın yolunu açarken, ülkede de 
sadece bu buriuva .sınıfının işine yaramıştır. 

lll - KARARSIZLIK DÖNEMi (1954 - 1958) 

1954'den 1958 yılına kadar uzanan dönem, izlenen 
ekonomik siyaset yüzünden bir kararsızlık dönemi olarak 
belirir. Bu dönemden önceki yıllarda emperyalizm, on
dokuzuncu yüzyılda düştüğü yaniışı tekrarlamıştr. Ürün 
fazlasına el koyabilmek icin üretimi dalaylı yoldan teşvik 
etmeyi denemiş, artık-değeri mal satışından ettiği kôr 
veya borç verdiği paradan aldığı faiz aracılığıyla kendine 
mal etme yolunu tutmuştu. Ama üretim araçlarına ve 
işgücüne doğrudan doğruya el koymaktan kaçınmıştı. Ne 
var ki bu durum belki de bir yanlış değil emperyalizmin 
Türkiye üzerinde kurmaktc olduğu yeni sömürünün ilk 
ve kocınılmaz safhasıydı. Bu safha boyunca borçlanma 
ve dış pazarın denetimi yoluyla ülke sonunda eli kolu 
bağlı, kaderini emperyalizmin eline bırakmış duruma gel
mişti. 

1954 yılında işte bu hedefe vorılmıştı. Tarımda üre
tim düşüşünün ardından ihracatın do hızla düşüşü geli· 
yordu. 1953 yılında 1 milyar 109 milyon Türk Lirası olan 
ihracat 1954 yılında 938 milyon Türk Lirasına, 1955 yı-
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!ında isa 877 milyon Türk Lirasına iniyordu. 1955 yılında
toplam ihracatın % 59'una varan dış ticaret açığını azalt
mak icin hükümet, ithalôtı kısmak yani tarım alanında
kullanılan makinelerin, sanayi icin gerekli teçhizat ve
hammaddelerin ithalôt hacmini daraltmak zorunda bu
lunuyordu. Bunun sonucu 1954 yılında milli ha sılada bir ön
ceki yılın sabit fiyatlarına oranla % 10'1uk bir azalma oldu.
(233) Kişi başına milli gelirdeki düşme ise. nüfusun hızla ar
tışı yüzünden, çok daha keskin ve çok daha önemliydi. 1948
yılındaki sabit fiyatlarla hesaplandığındcr Türkiye'de kişi
başına milli gelir, 1953 yılında 556 Türk Lirasından 1954
yılında 490 Türk Lirasına düşer. 1955 yılında çok ağır
bir hızla yeniden yükselmeye başlayarak 513 Türk Lira
sına, 1956 yılında 532 Türk Urasına ve 1957 yılında 549
Türk Lirasına ulaşır. 1953 yılındaki düzeyini ise ancak
1958 yılında 597 Türk Lirasıyle aşar. (234) Ortalama ola
rak verilen bu düşüşten en çok, imkônları en dar olan
sosyal kategorilerin zarar gördüğünü ayrıca belirtme
ye gerek yoktur sanırız. Beslenme sanayii dalında ger
cek ücret indeksi 1954 yılında 1 00'den 1956 yılında 90'a
düşer ve 1960 ,sonrasına kadar bu düzeyde kalır. Bunun
gibi gene 1954 yılı indeksi 100 tabanı olarak alındığın
da, tekstil sanayii dalında 1965 indeksi 94, tütün sanayii
dalında 1958 indeksi 83, maden sanayii dalında 1955 in
deksi 92'dir. (235) Bunun yanı sıra kişi başına buğday
tüketiminin 1951 yılında 166 kg'dan 1955 yılında 135 kg'a
düştüğünü daha önce belirtmiştik. Memur maaşlarına ge
lince, yapılan zamlar 1948 ile 1958 arasındaki on yıl bo
yunca % 100'ü bulan fiyat artışlarını karşılamaktan uzak
tır. Bu fiyat artışları 1957 yılında % 14, 1958 yılında ise

(233) BİRLEŞMiŞ MiLLETLER YAYINLARI, d.'C\·olution ... > 
(234) HERSHLAG, Z. Y. �:Turkey, the clıallcnge . .. » 
(235) FİŞEK, K. dürkiyc'dc Kapitalizmin ... , 
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% 1 3  ile doruğuna ulaşır. {236) Enflasyon her türlü yol
dan hızlanır. 1950 ile 1954 yılları arasında % 1 1 1 .5 ora
nında artmış olan para hacmi, 1954 yılından 1958'e ka
dar da % 120'1ik bir artış gösterir. Bu artışların tedavül
deki .o;:ıaro miktanna yonsıması ise ilki için % 53.2, ikin
cisi icin de % 121.3'tür. (237) En sonunda ise bütçe acı
ğı, toplam gelirlerin 1/3'üne erişir. 

Böyle bir durum karşısında Türk hükümeti; girdiği 
dar boğcızdan kurtulmak ve ekonomiye hız vermek ama
cıyla yeni bir yardım alabilmek ve yabancı sermayeyi ül
keye çekebilmek için mümkün olan her türlü teminatı 
sunmaya hazırdı. 

1950-1960 on yriının ortalarına doğru ülkenin ekono
mik durumunu şöylece özetleyebiliriz. O dönemde tarım 
alanında uygulanan üretim sistemiyle kendi halkını bes� 
lemekten aciz duruma düşen Türkiye, en başta bir gıda 
yardımına muhtactı. Sonra da kamu borçlarını ödeye
bilmek, yalnız O.E.E.C. ülkelerine olan kısmı 162.5 milyon 
dolara varan ticari borçlardan kurtulabilmak ve nihayet 
bütün ekonomik sektörlerdeki kalkınma icin zorunlu tec� 
hizat ve hammaddeleri ithal edebilmek için miktarı git� 
gide artan bir dövize ihtiyGcı vardı. Bunların yanı sıra, 
içteki yeniden yatırım imkônlarının son derece sınırlı ol
ması yüzünden çıkmaza giren ekonomiye hamle yaptı
rabilmek icin yabancı sermayenin de ülkeye çekilmesi ge� 
rekmekteydi. 

Emperyalist ülkeler, en başta da ABD, bu talepler 
karşısında, Türkiye'ye yapılacak bir gıda yardımından 
yana bir tutum takındılor. Böyle bir yardım ABD'ye, elin
deki gıda rezervlerini bu yolda kullanarak Türkiye'yi dağ� 
rudan doğruya kendine bağımlı bir ülke durumuna getir� 

(236) HERSHLAG, Z. Y. trurkey, the clıallenge ... � 
(237) HERSHLAG, Z. Y. of.Turkey, the challengc ... :t 
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me imkônını sağlamaktaydı. Bu ülkeler; aynı şekilde Tür
kiye'ye, önemli stratejik konumunun gerektirdiği eko
nomik yardımın sürmesinden de yanaydılar. Ama Türki
ye'ye yabancı sermaye yatırımı yapılması konusuna ge
lince, bu ülkeler daha c<>k do bu ülkelerdeki özel sektör
ler, kararsızlık içindeydiler. Ülkenin ekonomik ve mali 
durumu bunlara, yapacakları yatırımın güvenliği ve se
lameti acısından fazla düzensiz, fazla karışık gelmektey
di. Bu yolda yeterli teminatların istenmesi ve bunların el
de edilebilmesi icin yapılan müdahaleler, bu dönemin ma
hiyetini belirler. Bir başka deyişle, bu dönemde emper
yalizmin Türkiye'de ikinci bir hamleye hazırlandığını söy
leyebiliriz. 

A - Sanayi Se,ktörünün Evrlmi 

Bu dönem sırasında Türkiye hükümetinin. aldığı ilk
tedbirlerden biri 1 8  ocak 1954 tarihi Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununu cıkarmak olmuştur. Bu tedbir, Türkiye'
de sanayii harekete geeirmek ve teşvik etmek amacını 
taşıyordu. 

1950 yılında iktidara gelen ve 1954 yılı seeimlerinde 
durumunu daha da pekiştiren DP, daha önce de gördü
ğümüz gibi, köken olarak büyük arazi sahipleriyle bOyOk 
şehir burjuvazisi arasındaki bir ittifaktan doğmuştu. 
1947-1953 yılları arasında uygulanan kalkınma programı, 
yani zirai üretimin artmasıyla dış ticaretin serbestleştirll
mesi, her iki müttefike elde edilen kazaneları bölüşmek 
ve aralarındaki anlaşmayı sürdürmek imkônını sağla
maktaydı. Dağıtılan krediler bu iki sosyal kesim arasında 
hemen hemen eşitlik ilkesine uyularak bölüştürülmek
teydi. O dönemdeki güdülen ekonomik ama.elar gö-zönüne 
olınınca besbelli ki, şehir burjuvazisinin payına düşen kre
dilerin hemen hepsi de ticaret sektörüne gitmekteydi. Bu 
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sektör 1950 yılında, Merkez Bankasının verdiği krediler 
dışında. toplam kredinin % 52'sinl almaktaydı. Aynı yıl
da inşaat sektörünün aldığı kredi oranı % 3.1,  sanayi 
sektörünün aldığı kredi oranı ise % O'dır. 1955 yılında 
bu üç sektörün aldığı kredi oranları, aynı sırayla % 46.8, 
% 6.9 ve % 2.7'ydi. (238) Sanayi Sektörü, gümrük duvar
tarının olmaması ve itholôt alanında ustalıkla sürdürü
len dolapların bıraktığı fahiş körlar yüzünden herhangi 
bir rekabete girecek güçte değildi. 

1950 yılında Türkiye'de 9'dan fazla ücretli işçi çalış
tıran sanayi kuruluşlarının sayısı 822'ydi. Bunların 712'si 
yani % 85'i özel sektöre, 1 10'u yani % 15'i de kamu 
sektörüne aitti. {239) Ama iktisadi devlet teşekküUeri adı
nı taşıyon ve toplam sanayi işletmelerinin sayı olarak 
% 15'ini kapsayan bu kamu sektörü, gene 1950 yılında 
sanayide çalışan işellerin % 46'sını kendi bağrında top
lamakta, katma değerin % 58'ini ve sabit sermaye yatı
rımlannın % 54'ünü gerçekleştirmekteydi. (240) Demek ki, 
kamu sektörüne ait işletmeler yalnız ekonomik güc ola
rak değil, verimlilik açısından da özel sektörden üstün
dü. Özel sektöre gelince, daha 1930 yıllarından beri ka
mu sektörünün başlattığı iş alanlarından sebeplenmeye, 
kamu sektörü işletmeleri tarafından yaratılan fiili tekel
lerden yararlanmaya ve çeşitli yollarla doğrudon doğruya 
kamu sektöründe sağlanan körlardan pay kapanrıaya alr
şıktr. Mutlak libcra!izmin boş savunucusu olan DP, henüz 
muhalefette iken iktisadi Devlet Teşekküllerini acrk art
tırmayle satışa erkaracağını vaat ediyordu. Ama iktidara 
gelince, iktisadi Devlet Teşekküllerinin ne ekonomik güç
ten yoksun bir bürokrasinin, ne do soyut bir kavram oleı. 

(238) HERSHLAG, Z. Y. �urkey, the challcnge ... > 
(239) DEV1.ET İSTATİST1K ENSTiTÜSÜ, �samıyl ve İ�yeri Sayımı, 

lmnlfıt Sanayii 196-b, Ankara, ıooa. 
(240) BİRLEŞMiŞ :MiLLETLER YAYıNLARI, <L'l!volution. • .ıo 
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rok «halk» ın hizmetinde bulunduğunu; bunların varlığının 
devlet maliye.si aracılığıyla burjuvaziyi güçlendirmeda zo. 
runlu bir şart· olduğunu hatırlayabildi. Böylece on yıllık DP 
iktidarı boyunca Iktisadi Devlet Teşekkülleri sadece elde 
tutulmakla kalınmayıp, hem sayıları iki katına çıkarıldı 
(1950 yılında bu sayı 1 1 0  iken 1960 yılında 215 olur) hem 
de güçleri korundu. 1964 yılında iktisadi Devlet Teşek· 
külleri sayı olarak, büyük işletmelerin, yani 9'dan faz. 
la işçi çalıştıran işletmelerin ancak % 7.9'unu oluşturur· 
ken sanayideki toplam ücretierin % 51.1'ini ödemekte 
ve sanayide kullanılan elektriğin % 60.8'ini tüketmektey
di. (241) Aynı zamanda bu kuruluşlar ülke ekonomisi için 
gerekli ama az kôrlı alanlarda özelleşmişler ve özel kişi
lerin ancak kôr oldut]u vakit pay aldıkları bir biçime so
kulmuşlardı. 

1 950 yılında Türkiye sanayi sektörünün ikinci özelliği 
küçük sanayinin üstünlüğüydü. Aynı yıl, sanayi sektörün
de kullanrtan işgücünün % 54'ü 1 0'dan daha az işçi ça
lıştıran işletmelere aitti. Bu küçük işletmelerin % 63'ü i.se 
aile işletmesi özelliği taşıyordu. (242) 

Aynı dönemde sanayi ,sektörünün üçüncü özelliği de, 
büyük işletmelerin % 80 ile % 85'inin tüketim malı imalô· 
tında bulunmasıydı. Bütün sınai işletmelerin % 38.2'sinin 
ürettikleri tüketim malları, ülkedeki tarım ürünlerine bağ
lı olan gıda, içki ve tütün sanayii dallarını oluşturuyordu. 
Bu işletmelerin % 23.5'i de aynı şekilde tekstil ve giyim 
sanayii alanındaydı. {243) 

işletmelerinin sayısı ile ilgili bu rakamlar sağlanan 
ü�etim hacmiyle de uygun düşmektedir. 1950 yılında top
lam sınai üretimin cari fiyatlar üzerinden % 59.5'ini gıda
maddeleri, alkollü içkiler ve tütün mamulleri meydana ge-

  (241) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, cSanayi ve !şycrleri ... ,. 

(242) BİRLEŞMİŞ MiLLETLER YAYINLARI, cL'evolution ... , 
(243) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, cSanayi ve İşyerleri..� 
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tirir. (244) Aynı şekilde nihai maddelerin gayrisafi de!}e� 
ri, ekonomik kullanım kategorlleri olarak, şu dağılımı gös
terir (245): 

Ara Mallar 
Nihai Ürünler

o Tüketim Malları
b - üretim Malları 

% 32

% 68 

% 64 

% 4 

1950 ilc 1954 yılları arasında büyük işletmelerin .sa
yısı 712'den 1268'e ulaşır. Bu urtış asıl tekstil sanayil ile 
gıda, içki, tütün mamulleri dallarıyla ilgilidir. 1950 ile 1954 
yılları arasında kurulan yeni işletmelerin 169'u yani 
% 30.4'ü tekstil sanayil dalında, 152'si yani % 27.3'ü de 
gıda-içki-tütün mamulleri dallcmndadır. Bunun yanı sıra 
ilôç fabrikalarına bağlı olarak kimya sanayiinde ve inşa
ata bağlı olarak da çimento sanayilnde büyük ilerleme 
görülür. (246) Tabii bu iki daldaki gelişmenin temelinde 
i!ôc fiyatıarındaki aşırı kôr oranıyla, inşaat alanındaki 
spekülasyon imktmları yatmaktadır. 1954 yılında sanayi 
daliarına göre katma değer ve kullanılan işci sayr.sı oranı 
şu dağ-ılımı gösterir (247) : 

Gıda, İçki ve Tütün Sanayii 
Dokuma Sanayii 
Kimya. Petrol, Kömür 
Çimento, Cam, s�ramik 
Maden S<ıno.yii 

Katmu. Kullanılan 
Değer Orum i.�ı;i Oram 

37.1 
33,4 
4,6 
4,6 
9,6 

35,0 
33,0 

6,5 
5,0 

10,0 

Öte yandan sanayi ve inşaat indeksi birlikte ele alın
--dığında, 1950 yılındaki rakamlar 100 tabanı olmak şor-

(244) KAZGAN, G. <Ortak Pazar ... > 
(245) BİRLEŞMIŞ MiLLETLER YAYINLARI, d.'l:volution .. .  > 
(246) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, &nayi ve işyerleri...>
(2-11). i BİRLEŞMiŞ MiLLETLER YAYINLARI, d.'evolution.,.> 
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tıylo, 1953 yılında tarım indeksinin gerisinde kalır. {248) 
imalôt sanayiine gelince aynı tarihte GSMH'nın sadece 
% 1 1 'ini meydana getirir. (249) 

B - Yabancı Serm<ıye 

18 Ocak 1954 tarihli Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka· 
nun pek çok şey vaat etmesine rağmen 1960 yılına kadar 
çok az sermaye getirdi. 

izni Çıkan Gerçcklc�cn 
Yıllar Yatırımlar Yatırımlıll' 

1!.151/53 47.158.000 TL. 25.713.000 TL. 
m'H 103.440.000 --!.'5.374.000 
J[fj;j 48.960.000 20.&11.000 
miG 66.95-1.000 9.005.000 
l[f37 42.895.000 2.509.000 
1!153 57.G!l3.000 3.032.000 
1959 6!1.47-1.000 5.581.000 
1000 48.9'.!6.000 2G3.000 (250) 

Bu tabloda do görüldüğü gibi gerçekleşen yatırım· 
lar hükümetçe onaylanan yatırım taleplerinin pek ç0k 
altmda kalmıştır. Ayrıca ülkeye giren sermayenin de on· 
cak % 18'inin nakit para niteliğinde olduğunu geri kalan 
kısmmın ise mal (% 73.7) veya potent hakkı (% 8.5) ni
teliğinde bulunduğunu eklemek gerekir. (251) 

Ama Türkiye'nin kendine çekebildiği yabancı serma
yenin ozlığı, bunların büyük körlar sağlamasını anQelle
mez. 1951 yılında % 71'i  yabancı kaynaklı olmak üzere 
1 milyon 400 bin Türk Uralık .sermaye ile kurulan E.P. 

(248) O.E.C.D . .:Le devcloppcmcnt de l'agriculturc ... -. 
(219) HERSI-ILAG, Z. Y. flurkcy, the challcngc ... -. 
(250) HERSI-ILAG, Z. Y. durkcy, the challcngc ... > 
(251) BVLUTOGLU, K . .:Türkiye'de YaOancı...-.
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Squibb-Sons iıeıc Fabrikası resmi olarak 1955 yılında 2 
milyon 700 bin Türk Lirası, 1956 yılında 6 milyon 300 
bin Türk Lirası ve 1 957 yılında 3 milyon 700 bin Türk Li
rası kôr göstermekteydi. Bu kuruluşun 1962 yılında zin
cirleme kôr tutarı 25 milyon 600 bin Türk Lirasını buluyor
du. Philips firması 1955 yılında % 99'u yabancı kaynak
lı olmak üzere 4.6 milyon Türk Liralık sermaye ile bir 
elektronik cihozlar fabrikası kurmuştu. Fabrikanın 1962 
yılına kadar sağladığı zincirleme kôr tutarı, 25 milyon 600 
bin Türk Lirası olup bunun 13 milyon 900 bin Türk Lirası 
sadece 1962 yılında .sağlanmıştı. Ama bütün bunlar 1952 
yılında % BO'i yabancı kaynaklı '()lmak üzere 5 milyon 
Türk Liralık  bir sermaye ile bir margerin fabrikası kuran 
Unilever firmasının sağladığı kürın altında kalır. Fabri
kanın her yıl gösterdiği kôr miktarları aşağıdaki şekilde
dir: 

1954 7,7 l\Iilyon TL. l!J,)!J 22,6 Milyon TL. 

1955 10,4 1!J5!l 16,6 

1956 13,2 1961 16,3 

1957 15,4 1962 21,0 

Demek oluyor ki bu işletmenin 1962 yılına kadar 
sağladığı zincirleme kör miktarı 141 milyon 620 bin Türk 
Lirasıdır. (252) 

Bu rakamlar, bütünü içinde, sağlanan kôrlardan yurt 
dışına çıkan miktarların yatırılon meblağlara oranla yıl
dan yıla artan yüzdelerini d_e açığa vururlar (253):

""' ,, O.fı 11>;7 �;; 185,0 ' 
1004 " ,, LO .... ��· 208,6 

1105 % 4,0 1 ... % 170,0 

1956 �" 20,8 1000 % 143,7 

(252) AVCIOCLU, D. cTürkiyc'nin DüZ('nİ. .. > 
(253) ÖZKOL, S. cEmperyaliurı, Tekelci Kapital...> 
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Bu da yurt dışına çıkarılan para olarak 24 milyon Türk 
Lirasından biraz daha fazla bir meblağı ifade eder. Oysa 
aynı döner'lı içinde döviz olarak ülkeye giren sermaye mik
tarı toplam 20 milyon 300 bin Türk Urasıdır. Dolayısıyla 
bütün bu işlemlerin sonunda Türkiye'nin ödemeler den
gesinde 3.7 mily<ln Türk Liralık ek bir «gedik» açılmış 
olmaktadır. 

Özetleyecek olur.sok ülkedeki ekonomik evrimi, 18 
ocak 1954 tarihli Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu de
ğil ithalôttaki kısıtlamalar etkileyecektir. 

C - Sanayide Hamle

1953 yılında Türkiye'nin ihracatı 396 milyon 100 bin
Türk Urasıydı. Bu rakam 1958 yılında 247 milyon dolara 
kadar düştükten sonra ancak 1 964 yılında aşılobilecek
tir. Bunun sonucu ltholötta bir kısıtlamoya gitmek olur. 
1952 yılında 556 milyon dolarla en üst düzeyine ulaşan 
ithalat, 1958 yılında 315 milyon dolara kadar iner ve an. 
cak 1963 yılında 1952 yılındaki düzeyini aşar. {254) Dış 
ticaret hacmi 1953 yılında GSMH'nın % 15.5'ine ulaşır· 
ken bu oran 1958 yılında % 4.1'.;ı düşer. 1951·1953 yılları 
arasında kişi başına· yıllık ortaloma ithaldt 22.1 dolar iken, 
1961-1963 yıllan arasında 20.5 dolar olur. Avrupa iktisa· 
di işbirliği ve Kalkınma Teşkilôtı (Organization for Econo
mic Cooperation end Deve�pment -OECD) na göre Tür
kiye dünyada kişi başına dış ticaret hacminin en düşük 
oldu�u ülkelerden biridir. {255) 

(25-1) HERSHL-\G, Z. Y. <Turkey, Uıe challcngc ... :t 
(255) O.E.C.D. cPrincipaux indicateurs &!onomiqucs, statistiques ret

rospcctives 1959- 1009:t (1959 - 1969 yıllıuı a:rasındn. istatistiklere 
göre başlıca ekonomik göstergeler), Paris, 1970. 
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lthalöttaki bu kısıtlama çeşitli madde ve mamuller 
arasında şöyle bir dağılım gösterir (256) ' 

1933 1931 19:i3 l!lj.fj 1!137 1938 1!159 1960 

İnşaat Malzemesi 16,0 15,fi Uı,l 13,6 12,0 8,6 7,7 7,3 
Makina vo Teçhizat 36,0 :17,4 :16,2 H,6 31,5 34,7 37,9 44,8 

Ilammaddclt•r 211,2 27,4 31,1 30,7 44,2 44,5 44,2 38,3 

Tükdim MouOdckri 19,!1 l!l,ti H,6 11,1 12,3 12,2 ı o .ı 9,6 

Demek ki esas olarak tüketim maddelerinde ve inşa
at malzemesinde hızlı bir düşüş, hammaddelerde ise çok 
önemli bir artış sözkonusudur. Tüketim maddelerı orasın
da ise en büyük düşüş, gündelik tüketim ihtiyacını karşı
layan mamul maddelerde görülür. (257) 1953 ile 1958 yıl
ları ara:;ında tüketim maddeleri ithalôtının 1/3 oranında 
düşmesi koroborsanın yüzünü güldürür ve dükkônların, 
satış mafjazolarının önünde ardı arkası gelmeyen kuyruk
lar bu dönemde Türkiye'de herkesin alıştığı alaylar ara
sına girer. 

Bu evrim sanayi .sektörü için hem bazı imkônlar, 
hem de bazı tehlikeler getirir. Nispeten artan ·hammad
de itholôtı işletmelerin çalışmasına izin verirken tüketim 
meddelerinin azlığı da tekel durumlan ve büyük çapta kör 
imkanıarı yaratır. 1950 ile 1960 arasındaki on yıllık dö
nemin ortalarına doğru makine ithalatındaki esas ağır
lık tarım makinelerine ayrılmıştır. ithal edilen makine ve 
teçhizat içinde, tarım makinelerinin payı 1952 ile 1955 
yılları arasında % 33.8'den % 15.2'ye düşerken, imalôt 
sanGyilne yönelik makinelerin payı da % 20.1 'den % 30.1'e 
yükselir. (258) Geriye inşaat malzemesi, ve özellikle de 

(256) HEllSHLAG, Z. Y. �.Turkey. the c/mllenge ... :. 
(2:>7) BİllLEŞMİŞ MiLLETLER YAYINLARI. t"L'evolution ... :ı 
(258) EİHLEŞMİŞ �ıiLLETLER YAYINLARI, «L'Crolution ... :. 
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Çimento ithelindeki azalma kalır. Ama yerli üretim bu acı
ğı kapatma yollarını aramaktadır. Türkiye'de 1956 yılında 
972 bin ton olan çimento üretimi 1960 yılında 2 milyon 
038 bin tona yükselir. (259)

Bu durum sanayi işletmelerinin artmasını teşvik eder. 
1955 ilc 1959 yılları arasında 784 yeni işletme kurulur. Bu 
rakam, 1950 yılından önce ülkede mevcut toplam sınai 
işletme .sayısından daha yüksektir. Ülke sanayilnin bu 
yeni dokusu içinde beslenme, alkollü içkiler, tütün mamul
leri ve tekstil dalları % 52.7 ile hôlô üstünlüğünü sürdür
mektedir. Ama bunun yanı sıra kauçuğa dayalı sanayi 
dallarında, ilôç sanayiinde ve çeşitli madeni eşya sana
yiinde de aynı şekilde bir artma söz konusudur. Bütün bu 
dallar, işlen'miş madde içinde hammadde payı çok büyük, 
işlenme sürecinin ise kolay olduğu sanayi dallqrıdır. Hat
ta ilôç sanayiinde görüldüğü gibi, bazen bu imalôt 
bir ambalcıj!ama işleminden başka bir şey değildir. 
1854 yılından sonra ithalôt, hammodelere öncelik tanı
yan kotalar halinde yapılmaya başlanınca ithalôt-ihracat 
firmalcm, ithalôta ayrılan dövizin daha büyük bir kısmın
dan yararlanabilmek amacıyla yeni sınai işletmeler kurar
lar. 

Ama üretimin artışı sanayi işletmelerinin artışıyle 
aynı oranda olmaz. Sanayi alanındaki GSMH, 1961 yılın
daki sabit fiyatlar üzerinden ifade edildiğinde, 1950 ile 
1960 yılları arasında aşağıdaki şekilde bir artış göste
rir (260) ' 

(259) O.E.C.D. o:EtudeJ Economiques: Turquie:> (Ekonomik İnceleme
ler: Türkiye), Paris, 1961. 

(260) O.E.C.D. cEtuı:les Eeonomiqucs: Turquie::o 1963 ve O.E.CD. 
t.Comptes ııaUoııaux des pays de l'O.E.C.D.� (O.E.C.D. Ülkcleri
Di..D D�nıe Uesapl.arı), Paris, 1971. 
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Yıllık Ortalama 

1950 - 53 :o 13,8 
1955 -5-1 % 4,8 
1!15-1 - ss % 4,6 
1!155- 56 % 5,8 
lOCifı - 57 ,, ,, 7,2 
1957 - 58 % 7,0 
1938 - 5!1 ,, , O  5,0 
l!J:i!l - GO % 0,0 

Toplam 1!150 - GO  % 97,3 

Öyle görülüyor ki ülkedeki egemen ekonomik faaliyet 
olan tarımın avrimi, dalaylı veya doğrudan tarım sektörü
ne bağlı olan sanayiin evrimini etkilemektedir. Sanayi sek
töründe görülen hızlı gelişme tarımdaki gelişmeyle ilişki
lidir. Daha sonra ise işletme sayısındaki artmaya ve ham
madde ithalôtını kolaylaştırmak yolunda alınan tedbir
lere rağmen sınai üretimdeki artış yüzdesi daha düşük 
olacaktır. 1950 ile 1960 yılları arasında rSanayi sektörü 
tarım sektörüne oranla iki kat hızlı gelişmiş ( %  47.2'ye 

·· · ·  karşılık % 97.3) olsa bile, bu sektörün GSMH içindeki 
payı ancak % 21.7'den % 22.3'e yükselir. 

Dolayısıyla tarım sektörü Türkiye ekonomisinin işle
tici unsuru olarak kalmaya devam eder. Gerçi 1950 ile 
1960 yılları arasında kalan 10 yıllık dilimin ilk başlarında 
denenen tarım yoluyla kalkınma gibi açıklıkla belirlenme
miş ve adı konulmamış olsa bile, aynı on yılın ikinci ya
rısında girişilen sanayileşme teşebbüsü da aynı sebep yü
zünden başarısızlığa uğrar. Bu .sebep, mevcut sosyo eko
nomik yapılara dayandınlarak yabancı yatırımla hızlı bir 
kalkromayı yaratmanın imkônsızlığıdır. 18 ocak 1954 ta
rihli Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan ,sıonra onca 
umut bağlanan yabancı sermeyelerin 1960 yılına kadar 
getirdiğinden fazlosını döviz olarak ülke dışına kacırdığını 
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daha önce görmüştük. Öte yandan ithalöt kotalarının 
yarattı.ğı tekel durumları ve piyasadaki tüketim malları 
azlığının yarattığı karaborsa imkônları yerli sermeyelerin 
sanayi yatırımiarına duyduğu ilgiyi asgariye indirir. 1955 
ile 1960 yılları arasındaki dönemde sanayi sektörünün 
GSMH'daki payında görülen son derece yetersiz artışın 
yanı sıra tarım ,sektörünün GSMH'daki payında çok bü� 
yük bir düşüşe tanık oluruz. Aradaki fark hizmet sektö� 
rünün yararına işler (261) :  

mo 1953 19.)5 1960 

TAR Ii\! 
İndeks: 1!);)0 � 100 100 141 12:1 152 
G.S.M.H. Yüzdesi "'·' 49,5 4�.5 42,8 

İMALAT SANA YÜ ve İNŞAAT 
İndeks: 19.i0 � 100 100 140 143 178 
G.S.M.H. Yüzdesi 21,? 21,9 23,0 22,3 

DiGER SEKTÖRLER 
İndeks: 1!<0 � 100 100 135 150 200 
G.S.M.H. Yüzdesi 29,4 28,6 32,5 34,9 

1 850'den 1 953 yılına kadar aldığı yardım ve kredilerin 
miktarı dolayısıyla en kazançlı sektör tarım sektörüdür. 
Bu durum büyük arazi sahiplerinin zenginleşmesi sonucu� 
nu doğurur. Ama 1953 yılındon sonra dünya piyasasında 
tarım ürünleri fiyatları hızla düşünce, hükümet de.steğini 
azciltır ve tarım kredilerinde büyük bir azalma görülür. 
Durum böyle olunca tarım sektöründe birikmiş olan servet
ler hizmet sektörüne koyar. Konuyla ilgili olarak başvuru
lacak rakamların yapacağı tek şey, bu apaçık gözlemi pe
kiştirmekten ibarettir. (262) 

(Wl) O.E.C.D. <::Le developpemcnt de l'agriculturc .. . � 
(262) Bkı:. AVCioGLU, D. �Türkiye'nin Düzeni> ve KIRAY, M. B. 

-ı:Eregli, Agır Sana;)o"İden Önce Bir Sahil Kasabası>, Ankara, 
19&1, 
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D - Emperyalizmle ilişkiler

Ülkede kapitalist yapıların ortaya konmasında yerli
burjuvazinin içine düştüğü hantallık emperyalizme, dozu 
gitgide artan bir müdahalenin yeni gerekçelerini vermek
ten başka bir işe yaramaz. 18 ocak 1 954 tarihli Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Konunu bu müdahalenin sadece bir ara
cıdır ve emperyalizm 1 860 yıllarına kadar böyle bir aracı 
fazlaca kullanmaktan yana gözükmemişse bu daha başka 
tavizler de koparabilmek ve yatıracağı sermayelerin verim
liliği cıcısından en iyi şartları yaratabilmek içindir. Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanununun çıkışından iki ay sonra, 
7 mart 1954 günü Petrol Kanunu mecli.sten geçer. 1950'yi 
izleyen ilk yıllarda Anadolunun güney doğusunda işletil
meye elverişli ilk petrol yatakları bulunmuştur ve emper
yalizm bunların tekelini kandi üzerine almak icin sa
bırsızlanmaktadır. Yeni çıkan kanuna göre, Türk devleti 
petrolün aranmasına ve işletilme.sine doğruda.n doğruya 
katılmakton vazgeçmektedir. Böylece Türk kamu serma
yesi, bu yolla devletten kredi koparacak olon özel kişile
rin de katılmasıyla anonim şirketler kurmak zorunda kal
maktadır. üstelik Türk şirketleri Türk devleti ve kanun
ları karşısında mesela bir Shell'le veya Mobil'le aynı hu
kuki durumda bulunmaktadır. Bu husus çıkan kanunun 
en önemli yanıdır. Kanuna göre her şirkete 8 arama izni 
verilmektedir. Bu da şu anlama gelmektedir: Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adıyla kurulan tek Türk 
şirketinin sadece 8 arama yapma hakkı olurken, takma 
adlar altında çeşitli şirketler kurabilecek olan yabancı 
sermaye grupları bu haktan gönüllerinin istediği kadar 
yarario nabileceklerdi. 

Dünya petrol üretiminin, tüketimi rahat rahat aştı
ğı 1957 yılında, Petrol Kanununa yapılan eklerle yabancı 
şirketlere Türkiye'de petrol rafinerileri açma izni verilir. 
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Yabancı şirketler, diğer ülkelerde petrol çıkarma şartları 
elverişli durumda kaldığı sürece Türkiye'deki petrol yatak� 
larını işletmeye acılacak şekle getirmenin ek mcrsrafların� 
dan kacınırlor. Ne var ki bu yatakları gene kendi dene� 
timlerinde tutmaya devam ederler ve öte yandon da ant� 
mak ve Türkiye'de satmak üzere, tekel fiyatları üzerın� 
den Türkiye'ye ham petrol ithal ederler. Bu petrolün Tür
kiye'ye ithat fiyatı dünya pazarındaki fiyatların % 30 ile 
% 35 üstündedir. (263) 1956 yılında Türkiye'deki ham pat� 
rol üretimi 306 bin tonken 1957 yılında 298 bin tona dü�
şer ve ancak 1961 yılında 400 bin tonu aşar. 1970 yıllarına 
yaklaşılıp do, geleneksel petrol üreticisi ülketer taleple
rini orttınnca Türkiye'deki petrol üretiminin hacmi de hız
to artar (1969 yılında 3 milyon 600 bin ton). (264) 

Yabancı sermaye Petrol Kanunu ile sunulan imkOn
lara çok daha fazla ittifat etmiştir. 7 mart 1954 tarihli bu 
kanun çerçevesi içinde izin verilen toptam yatırımtar 1963 
yılında 1 mityar 533 mityon Türk Lirasını bulurken, gene 
aynı tarihte, 18 ocak 1954 tarihli Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununa uygun olarak Türkiye'ye giren yabancı ser
maye tutarı 325 milyon Türk Lirasında kalmaktadır. Ay
rıca A.B.D. sermayesinin petrolle ilgili yatırımlardaki pa
yı % 70'e çıkarken, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
ile ilglli alantoro yapılan yatırımlarda bu oran % 40.6'dır. 
(265) 

Bu ekonomik tavizlerin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti. kamuoyunca pek de iyi bilinmeyen bir dizi an
laşmayla NATO'ya, daha da önemlisi doğrudan doğruya 
A.B.D.'ye bağtanır. 1952 yılmda Türkiye'nin NATO'ya gi
rişinden sonra, bu kuruluşu coğrafi olarak Güney Doğu 

(263) AVCIOCLU, D. oı:Türkiye'nin Düzenb. 
(264) O.E.C.D. oı:Etudcs Economiqucs: Turquic� Çeşitli Yıllar. 
(265) HERSHLAG, Z. Y. cTurkey. lhc challcngc .. .  :t 
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Asya Paktrna (South East Asia Treaty Organization, 
SEATO) bağlamak ve Ingiltere'nin Süveyş Kanalından çe
kilmesiyle doğan boşluğu doldurmak amacıyla yeni bir 
«savunmaıı paktı kurulur. 1 955 yılı şubat ayında Bağdat 
Paktı adıyla Türkiye, Iran, Irak ve Paki.stan arasında ku
rulan bu pakt 1958 yılında Irak'taki rejimin düşüşünden 
sonra «Central Eastern Nation.s Treaty Organization� 
(CENTO) adını alacaktır. Türkiye hem S.S.C.B.'yle Orta
doğu ve Akdeniz arasında bir set, hem de NATO paktıyla 
Asya'daki poktlar arasında bir ilişki noktası olarak kilit 
bir mevkide bulunmaktadır. Iktidarda bulunan hükümat 
ise bu konumdan yararlanarak sürekli bir ekonomik yar
dım sağlamayı ve hatta Ortadoğu'da siyasal üstünlük kur
mayı ummoktadır. Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde Orto
doğu'da emperyalizmin, Birleşmiş Milletler'i kullanarak 
olduğu kadar başka yollarla da giriştiği her türlü işleme 
diplomatik onayını vermekle kalmayacak, başta bulunan 
hükümeti vasıtasıyla 1958 yılı temmuz ayında, Irak'da ku
rulan yeni rejime karşı oskeri müdahalede bulunulmasını 
da teklif edecektir. Gene aynı yıl içinde Lübnan'a müda
halede bulunan A.B.D. kuvvetleri Türkiye'deki Amerikan 
üslerinden harekete gececek :ve 1960 yılı mayıs ayında 
Sovyetlerin ele geçirdiği U-2 Amerikan casus uçağı gene 
bu üslerden kalkacaktır. 

A.B.D. ve diğer emperyalist ülkeler bu nimetler kar
şısında hem gıda yardımı hem da ekonomik alanda yar
dım yapmaya razı olurlar. Kaldı ki bu yardımlar, Türkiye'
yi egemenlik altına alma sürecinin zorunlu kıldığı şartlar
dır. 

Türkiye'ye gıda yardımı e.sas olarak A.B.D.'deki tarım 
ürünleri fazlasıyla ilgili P.L 480 sayılı kanun çerçevesin
de yapılır. Bu yardım 1955 yılında başlar ve 1960 yılına 
kadar, en çoğu buğday olmak üzere, 238 milyon 200 bin 
dolarlık bir tutara varır. Bu borcun diğer bütün borçlar-
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dan farklı olan özelllj:JI, Türk Lirası olarak ödenmesi
dir. Türk hükümeti Merkez Bankasında A.B.D. hükümeti 
adına bir h�ap açar ve borcun yıllık taksitlerini bu he
saba yatırır. Merkez Bankasında b_iriken bu meblağ, 
A.B.D. 'nin Türkiye'deki har türlü giderini, ülkeye döviz 
ookmadan karşılamasına imkôn verir. Bir süre sonra bu 
meblağlar, Amerikalıların o gün icin Türkiye'deki giderle
rini aşar bir duruma gelince, ülkedeki Amerikan işletme
lerine mali kaynak olarak kullanılır işte. Cowley Fonları 
diye isimlendirilen fon ortaya böyle çıkmıştır. 

Bu fonlar, Türkiye'ye yapılan gıda yardımı karşılıi:iı 
olarak Merkez Bankasına yatırılan meblağların % 20'si
nin, kuruluş sermayelerinin en az % 20'si Amerikalllara 
ait olmak ve imalôtı A.B.D.'ye ihraç edilmemek şartıyla, 
Türkiye'de kurulan işletmelero mali kaynak olarak ve
rilmesini öngörmektedir. (266) Cowley Fonları çerçevesi 
içinde kredi verilmesi Işi 1959 yılında başlar ve 1966 
yılına kadar bu fonlar yoluyla sağlanan 489 milyon Türk 
Lira,sı 24 Amerikan şirketi tarafından kullanılır. (267) 

Gıda yardımı yanı sıra, Marshall Planı çerçevesi icin
deki Amerikan askeri yardımı, diğer çeşitli borçlanmalar 
ve uluslararası ekonomik kuruluşlarca tanınon özel çek
me hakları büyük bir hızla artmaya devam eder. 

Aşağıdaki tablo Türkiye'nin 1955'den 1960 yılına ko
dar borç olarak oldı"ı mebla"ların tutarını, borç veren 
ülke ve kuruluşları da göstererek belirtmektedir. 

Bu meblağların % 45.58'1 askeri harcamalara gitmiş, 
% 22.7'si ise gıda yardımı şeklinde, ayni olarak alınmış
tır. Bu durumda geriye 355 milyon 800 bin dolar kalmakta
dır. Oysa aynı dönem Içinde ülkenin ticari borçları 695 mil
yon dolara yükselmiştir. Bunların yanı sıra 1960 yılında top-

(266) AVCIOGLU, D. CI'ürkiye'nin Düreni:t. 
(267) AVCIOGLU, D. CI'ürkiye'nin Düzeni:.. 
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lam dış borçlar 1 milyar 138 mllyon dolara yani aynı yıl
daki GSMH'nin % 20.9'una, ödenecek dış borç müret-
tebatı (itfa bedeli ve faiz) ise 94 milyon dolara yani gene � 
o yılın ihracatından sağlanan döviz gelirinin % 29'uno 
ulaşmıştır. (269) Demek oluyor ki «dış yardımıı; .sorunu
çözmekten uzak oluşu bir yi:ına, tersine Türkiye'yi em-
peryalist ülkelerin ileri sürdükleri şartlara boyun eğmeye
zorlamaktaydı.

Emperyalizmin Türkiye'den istediği, ekonomik işle
rini, yabancı sermayenin ülkeye korkusuzca ve azami 
kazane şartlarıyla yerleşmesine imkôn verecek bir bi
çimde yoluna koymasıdır. Türkiye Cumhuriyeti hüküme
tinin yabancı sermaye yararına hukuki yoldan aldığı ted
birler, ekonomik durum yeterince açıklığa kavuşmadıkça, 
bu sermayenin ülkeye gelmesi için yeterli bir şart olarak 
görülmemektedir. 

Ekonomik düzensizlik sadece sermaye ve döviz ek
sikliğinden değil, asıl bu .sermaye ve dövizterin mevcut 
sosyo-ekonomik sistemin çerçevesi içinde lsrafından ile
ri gelmektedir.

Türk burjuva sınıfının egemen iki hizibl, bu israf 
sayesinde zenginleşirler. Büyük arazi sahipleri yoğun bir 
tarım düzeyine ulaşmak amacıyla ellerindeki toprakleıra 
yatırım yapmak yerine, gerek krediler ve gerekse tarım 
ürünleri fiyatlarının devlet tarafından dünya pazarı fiyat
larının üstünde bir düzeyde tutulmo.sı yoluyla devlet kasa
sından kendilerine kaynak sağlamayı tercih ederler. Mer
kez Bankasının Toprak Mahsulleri Ofisine verdiği açık 
krediler 1953 yılında bu banka tarafından dağıtılan toplam 
kredilerin % 34.9'unu teşkil ederken bu oran 1956 yı
lında % 14.9'a düşer. Ama 1959 yılında tekrar _% 26.6'ya 

(269) BULUTüCLU, K. dürkiye'de Yabancı . .. � 
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yükseldiğini goruruz. (270) Büyük ticaret burjuvazisine 
gelince, ithalôt tekellerinin sağladığı kôrlı dolcrplarla yü· 
künU tutmayı tercih eder ve sanayi yatırımlarını sadece 
hammadde ithalôtına bir bahane olarak kullanır. Ne var 
ki her iki kanat da kazanelarını aynı kaynaklardon sağ· 
lamcktadır. Bu kaynaklar devlet hazinesi, yabancı kre· 
diler veya dövizlerdir. Böyle olunca da aralanndaki ca· 
tışma kocınılmaz hale gelN". 

Daha 1954 yılı öncesinden itibaren karşılıklı yakın· 
malar hayli artmıştır. Ticaret burjuvazisi büyük arazi .sa· 
hiplerinden başlıca üç konuda şikôyetcidir. Bu şikôyet�. 
rin ilki, bunların vergi ödememeleridir. Cumhuriyetin ku· 
ruculorının öşürü kaldırma konusundaki övgüye değer 
emekleri asıl büyük arazi sahiplerinin işine yaramıştır. 
Bunlar uygulamada hiç bir vasıtasız vergi ödememekte· 
dirler. Ticaret burjuvazisinin büyük arazi sahiplerine yö· 
nalttiği ikinci şikôyot konu.su, ellerindeki topraklarda yo-
ğun bir tarım uygulayarak ihracatın artmasına, bu yolla 
da ülkeye datıa fazla döviz girmesine yardımcı .olmama
larıdır. Üçüncü şikayet konusu da, büyük arazi sahiple·
rini n, tasarrufa hiç bir katkıları olmadığı holda, tarım ürün· 
lerinin belli bir düzeyde tutulması yoluyla, devlet kredile· 
rinden büyük bir payı kendilerine çekmeleridir. Buna kar
şılık ticaret burjuvaztsinden de, ülkedeki üretimin bütünü 
içinde tarım alanındaki üretimin önemine ve bu üretime 
tanınOn önceliğe rağmen, devlet tarafındon verilen kredi· 
nin en büyük kısmını bu kesim ele geçirdiği için yakınıl
maktadır. 

Çatışma 1954 yılından sonra, büyük arazi sahipleri 
ürünlerini bizzat kendileri pazarlamek amacıyla tica;et 
alanına kaymaya başlayınca daha da keskinleşir. En ün. 
lüsü Adana ve çevresindeki, pamuk ekimiyle uğraşan top-

(270) KÜÇÜK, Y. <Planlama, Kalkınına ... :ıo 
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rak a!1alarına bağlı Akbank olmak üzere, büyük arazi sa
hiplerinin egemen olduğu yeni mali gruplar ortoya çıkar 
ve bunlar iŞ Bankası gibi geleneksel iş çevrelerine bağ
lı kuruluşlarla rekabete girerler. Bu çatışma siyasal dü
zeyde çözülemez. Çünkü seçmenierin ve hatta Büyük 
Millet Meclisindeki ı:;andalyelerin çok büyük bir kısmı bü
yük arazi .sahiplerinin elindedir. Onun için yarış ve çatış
ma ekonomik ve malf alanda olur. Her iki taraf da dünya 
nimetlerinin en büyük kısmını kendi ellerine geçirmek ve 
korumak yollarını ararlar. Bu «başına buyruk, rekabet, 
yabancı sermayeterin pak de hoşuna gitmeyen bir hava 
yaratır. Son tahlilde devlet hazinesi yani kôğıt para emis
yonu ile beslenen kredi dotapiarı dur durak bilmez bir hal 
alır. 1950 ile 1960 yılları arasında toplam kredi hacmi 
2 milyon 032 bin Türk Lirasından 13 milyon 1 1 0  bin Türk 
Lirasına yükselerek tam 6.5 kat artar. {271) Buna para
lel olarak para hacmi de aynı yıllar arasında 6 kat coğa
lır. (272) Kamu sermayesiyle bir sürü özel banka kurulur. 

Bu bankolar tarafından dağıtılan kredilerin 2/3'ü geri 
ödenınediği icin 1960 yılından sonra bunların bir kısmı 
ifla.s bayrağını çekmek zorunda kalacaktır. Her araçtan, 
D.P.'nin yeni seçim sloganını gerçekleştirmek yolunda ya
rarlonılrr: «Her mahallede bir milyoner yaratacağız.» . Bir
ekonomik buhran öncesinin bu kendine has havası icin
de her yıl yeni servetler doğar. 

E - Ekonomik Buhran 

Yıllardan beri icin Için devam eden buhran, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, büyük bir kısmı O.E.E.C. ülkelerine 
olmak üzere ticari borçlarının geri kalan kısm�nı ödeye-



'• � . . .  ' : 1'" ' :- ., '· � . 

mez duruma düşünce, açıktan açığa patlak verir. Bu du. 
rum 1958 yılında meydana gelir. Cumhuriyet Türkiyesinin 
borcunu ödeyemez hale düşmesi icin, Osmanlı impara· 
tariuğunun 1854 ilk istikrazından 1876 moratoryumuna ("} 
kadar katettiği zamanın yarısı yetecektir. Marshall Planı· 
nın uygulanmoya başlamasından onbir yıl sonra Türkiye'
nin kaderi artık amperyalizmin elinde bulunmaktadır. 

1958 yılının mayı.s ayında O.E.E.C. Konseyi, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti yetkilileri bir istikrarlaştırma/ ıp rog
ramını ,uygulamaya sokmadıkları takdirde, Türkiye'ye ya· 
pılan yardımın durdurulmasına karar verir. Haziran ayı 
içinde Türkiye'ye bir heyet gönderilir ve programın esas
ları konur. Bu esaslar başlıca üç noktada toplanmaktadır: 

e Türkiye ekonomisine zarar veren enflasyonist et· 
kenlerin tasfiyesi, 

e Ülkedeki kaynakların lslahı.

e Ekonominin uzun vadeli ihtiyaçlarını ve ödemeler
dengesinin sunduğu imkônları hesaba katan bir yatı_rırn · 

p�ogramının yapılma.sı. (273) 

Bu üç nokta şu talepleri içinde saklar; kredinin sınır. 
'landırılması ve denetim altına alınması, tarım reformu, 
beş yılirk kalkınma planlarının yapılması. Böylece emper· 
yalizm büyük arazi sahiplerine karşı büyük şehir bur;uva· 
zisiyle ittifaka girer. O.E.E.C. başıbozuk pazar rekabeti
nin danetim altına alınması, yabancı sermayenin güvenlik 
ve kôrının taahhüt edilmesi amacıyla ticari kredi mekaniz
masının düzeltilmesini teklif ediyor olsa bile, öte yandan 
tarım ürünleri fiyatlarını belli bir düzeyde tutmak şeklin-

(*) Morateryum : Borcunu ödeyemez durumda oldutunu il&n etme. 
(Ç.N.) 

(273) O.E.C.D <!The work of Uıc Confcrcnce ... » 
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de büyük arazi sahiplerine yapılan yardımların do önünü 
a)mak istemektedir. O.E.E.C. aynı şekilde büyük tarım
arazilerinin yoğun tarım yapan kapitalist işletmelere dö·
nüştürülerek tarım alanındaki yatırımların verimli kılınma.
sını öngörmektedir. Böylece, asıl, verimliliği az ve çok
kere prekaıpitalist bir üretim tarzı üzerinde temellenmiş
çok büyük yüzölçümlü mülkiere zararı dakunacak olan
bir toprak ve tarım reformu teklif eider. Nihayet, yatırım·
ların tümünü denetim altında tutabiirnek ve bunları em·
peryalizmin istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek O·
macıyla örgüt, kendi uzmanları tarafındon hazırlanacak
olan ve mali kaynaklar yoluyla kendi denetimine alacağı
genel ekonomik planların yapılmasını teklif eder. Bütün
bunlar, müteveffa Osmanlı Düyun·i Umumiye idaresine
oranla daha gizli kopaklı ama daha etkili bir vesayete 
imkôn verecektir.

Aslında tarımlo kalkınma siyasetinin iflôsından beri 
çeşitli uluslararası kuruluşların yaptıklan yayınlarda bu 
yolda tavsiyeler€! rostlanmoktodır. Avrupa Konseyi'nin 
1955 tarihli bir raporunda, Türkiye'deki tarım ürünleri fi. 
yoUarının suni yoldan dünya pazarındaki fiyatların üze· 
rinde bir düzeyde tutulmasından yakınılmakta ve daha 
sonraki bir bölümde de yabancı sermayeler icin teminat 
istenmektedir. ((Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çöz· 
mek zorunda olduğu mesele, içteki mali durumu ve öde
meler deiıgesini, hem devlet hem de özel teşebbüs eliy· 
le yapılacak yabancı sermaye yatırımlarını kendi ülkş· 
sine çekebilecek bir güven ortamını yaratmaya yetecek 
ölçüde bir istikrara kavuşturmasrna dayonır.ıı (274). 

(274) Avrupa Konseyi �anışma Meclisi. d)cw!oppcmcnt Cconoıniquc 
de !'EuroJX' mCridionalc. Rupport no 2. Turquic� (Güney A;ru
pa'nın Ekonomik Kalkınması, Rapor 2: Türkiye), Strasbourg 
1955. 
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Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Teşkilôtı do bir ta
rım reformu teklif eder. ihracatın ortması va böylece de 
dış ticaretin girdiği çıkmazdon kurtulması için kısa vade
de tek çare olarak tarım alanındaki üretimin artma.sı öngö.
rülmektedir. Emperyalizm her şeyden önce Türkiye'ye mal 
göndermeye devam edebilmak istemektedir ve bunun icin 
de bu ülkenin bu malların bedelini ödeyebilecek bir alım 
gücüna ,sahip olması gerekmektedir. 

O.E.E.C'nin (1861 yılından sonra O.E.C.D.) yayınladığı 
yıllık raporlarda yapılan tahliller de aynı doğrultudadır: 
«1950 ile 1S60 arasındaki on yıllık dönem boyuneo ekii
meye elverişli olduğu halde işleomeden bırakılan taprak
lar işlenmeye başlandı ve Türkiye büyük hacimde dış yar
dım uldı. J\ma tarım alanındaki verimliliğin yükseltilmesi 
ve ihracatın teşviki için pek bir şey yapılmadı. Bu alan
daki yatırımların büyük bir kısmı boşuna oldu. Dış borc
lar büyük bir hızla arttı. Öyle ki Türkiye artık, sırtında 
ödemek zorunda olduğu hayli ağı� bir borç taşıyon 
dünya ülkeleri arasında sayılmaktadır.>> (275) 

Ama emperyalizm, uzun vadedeki tedbirlerin uygu
lanmaya sokulmasından önce, Türk Lirasının dolara oran
la % 265 oranında devalüasyonunu ister ve i.stediğini 1958 
yılının ağustos ayında elde eder. Böylece doların değeri 
2.80 Türk Lirasından 9 Türk Lirasına fırlar. Aslıno bako
cak olursak dolar o tarihte serbest piyasada bile yeni 

paritenin üstünde bir değerden işlem görmekteydi. Ama 
dış ticorette ve borçların ödenmesinde resmi parite· esas
alınıyordu. Bu devolüa.syon, emperyalizme şu faydaları 
sağlar: Türk ürünlerinin . ihraç fiyatını düşürür, doların 
2.80 Türk Lirası yerine 9 Türk Lirasından işlem göreceği 
değer aynaması yüzünden yabancı ,yatırımların verimli· 
liği artar ve Türk Lirası üzerinden işleme konan borçların 

(275) O.E.C.D. «Etudes Economiques:ıı Ağustos, 1964. 
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ödenmesini kolaylaştırır. Bu borçlar 1960 yılında toplam 
borçların % 22.8'ini meydana getirmektedir. Türkiye Cum
lıuriyeti açısından ise devalüasyon ihracata yeni imkön
lar getirmez. Türkiye'nin ihracatı ta 1965'1cre kadar he
men hemen aynı kalır. Buna· karşılık devalüasyon, itha
lôt dengesini tamamen bozar. Çünkü ithalôt, devalüasyon 
sebebiyle sadece nispi değer olarak değil, devalüasyon
dan .sonra ticaret alanında dıştan kabul ettirilen yeni ser
bestleştirme tedbirleri yüzünden mutlak değer alerak da 
artar. 1958 yılında 882 milyon Türk Lirası olan ithalôt
1861 yılında (devalüasyon dış ticarette etkisini 1960 yılın
dan itibaran göst�rir) 4 milyon 585 bin Türk Lirasına, 1963 
yılıncia ise 6 milyon 216 bin Türk Urasına yükselir. Dış 
ticaret açığı ise 1958 yılında 190 milyon Türk Lirasından 
1933 yılında 2 milyar 903 milyon Türk Urosına çıkar. (276) 
Dolar olarak hesaplandığında da gelişme aynı yöndedir. 
1958 yılında 315 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 1961 
yılında 509 milyon dolara, 1963 yılında ise 687 milyon 
dolara yükselir. Bu altüst oluş yalnız nicelik yönünden de
ğil nitelik yönünden de kendini gö.sterir. ithalôt düzenin
deki denetim ·zayıflar zayıflamaz, ithalôt hacmi içinde tü
ketim maddeleri oranı hemen artmaya başlar. Bunlar 1958 
yılında itha!ôt hacminin % 12.2'sini meydana getirirken, bu 
oran 1961 yılında % 22.8'e, 1963 yılında ise % 20.1'e yük
selir. Buna karşılık hammaddelerin ithalôt hacmi içinde
ki oranı 1959 yılmda % 45'den 1961 yılında % 40.7'ye, 1963 
yılında ise % 43'e düşer. {277) Devalücsyono bağlı olarck 
hammadde fiyatlarındaki artış, yerli üretimin maliyetini 
arttırır ve onu daha az ilgi çekici hale getirir. Dolayısıyla 
sınai üretim 1958 ile 1962 yılları arasında durgunlaşmışsa, 
bunun sebebini 1960 yılında yapılan askeri darbe hareke· 

(276) HERSHLAG, Z. Y. «Turkey Uıc challcngc ... ,. 
(277) O.E.C.D. oı:Etudcs Economiqucs: Turquic,. A(tustos l!Xi4.
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tine kapitalistlerin gösterdiği dirençten çok, ithalôtın ev
riminde aramak gerekir. 1953 yılı indeksi 100 tabanı ola
rak alındığında, 1958 yılında 171 'e, 1959 yılında 216'yo, 
1860 başlarından itibaren 232'ye, 1963 yılı başında ise 
261'e fırlayan (278) bir geçinme indeksiyle, ithalôtçı-,sa
ncyiciler, alıcısının, lıem de parasını ödeyecek maddi güc
te alıc;sının bulunduğuna emin oldukları lüks tüketim mal
larını ithal edip pazarlamayı tercih ederler. Tahıllar bir 
tarafa bırokılırsa, 1959 ile 1963 yıllan arasında ithal edi
len tüketim malları içinde en belirli artış tekstil alanında 
olur. Bu alanda, yerli üretimdeki düzenli artışa rağmen, 
bu iki tarih orasında ithalôt 20.4 milyon dolardon 43.3
milyon dolara yükselir. (279) 

O.E.E.C., ön şart olarak ileri sürdüğü devalüasyon 
gerçcklcşincc, «Üye bazı ülkeler tarafından Türkiye'ye
verilt:.ce:k krcdilerin işleyişini belirlemek ve Türkiye'nin ör
güte üye ü!kelere olan borcunu taksitlerle ödeme şeklini 
gem:l kurallara bağlamak» (280) amacıyla bir konferans
toplar. Konferansın 6 mart 1959 günü aldığı karar, 1963 
yılında kurulan bir KTürkiye'ye Yardım Kansar.siyumu» ile 
tamamlanır. Alacaklılan belli bir merkezde toplayan ve 
dağıtımını yapan bu konferans kararı Cumhuriyet döne
minin .:Muharrem Kararnamesi»ni teşkil eder. Böylece 
1881 yılında olduğu gibi, Türk ekonomisi gene emper
yalizmin kesin denetimi altına girmiştir ve bundan böyle 
daha hızlı bir sömürü safhasına geçilebilecektir. Ama ye
ni st.mürü yapılarının ortaya çıktığı bu dönem, daha önce 
1876-1381 yıllan arasında Osmanlı imparatorluğunda da 
olduğu gibi, ülke içinde yaşanan ama garip bir şekilde 

(278) O.E.C.D. d�tudcs Economiqucs: Turquic;} Temmuz 1001 ve Agus· 
tos 1964. 

(279) O.E.C.D. ilitudcs &onomiqw,> ... ::>, Ağustos 1�. 

(280)· O.E.C.D. t;Thc \n:ırk of Conrcrcncc ... :. 
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emperyalist sömürünün evrımıne bağlı olan siyasal olcy� 
lar tarafından belirlenecektir. 

1959 yılında yapilan anlaşmalar çerçevesi içinde 
O.E.E.C.'ye bağlı ülkeler, Türkiye'ye 357 milyon dolarlık 
borç vermeyi kabul etmişlerdi. {281) Bu meblağın, 450 
milyon dolarlık ticari borcun vade.si gelen ödemelerinin 
yapılmasında, O.E.E.C.'nin koyduğu bir diğer şart olan 
dış ticoratin serbestteştirilmesinde ve maliye ile kredi 
mekanizmasının düzene sokulmasında kullanılması gere
kiyordu. Alınan bu borçla birlikte Hallandalı ekonomi uz� 
manı Profesör Tinbergen de ekonomik bir plôn üzerinde 
yapılacak çalışmaları incelemek üzere Ankara'ya gali� 
yordu. 

IV - EKONOMIK BUHRANDAN SIYASAL BUHRANA
{1958�1S61}

A - Büyük BurjuvaıJrıin Rolü 

1950 yılının başından itibaren. sistemin iç çelişkile
rinin emperyalizm tarafından arzulanan evrime ters düş
lüğü iyice anlaşılır hale gelmişti. Emperyalizm ülkede
ki üretime doğrudan doğruya müdahalede bulunabilmek 
için, kapitalist sömürü düzenine bir türlü ayak uydura
mayan büyük arazi sahiplerine karşı, yerli ticaret ve 
sanayi burjuvazi.sini desteklemek ihtiyacını duymaktaydr. 
Oy�a Türk toplumunun iki egemen kesimi arasındaki itti
fak ve onun sonucu olarak ortoya çıkan parlamenter bi
çim, büyük arazi sahiplerine çok önemli siyasal bir kudret 
sağlamaktaydr. iş böyle olunca, daha 1959 anlaşmalarının 
yapılmasından itibaren, Türkiye'deki mevcut rejimle ne 
toprak ve tarım reformunun no de ekonomik plônların 

(281) Bkı. sayfa 1400'deki tablo. 



gıerçekleşemeyeceği gün gibi açıktı. Doğrudan doğruya 
veya tarım ürünleri fiyatlarının belli bir düzeyde tutul
ması yoluyla büyük arazi sahiplerine sağlanan kredilerin 
verimsizliğini öne süren ve bunların azaltılmasını amaç
loyan bir plônın gerçekleşma şarı.sı olamazdı. Tam tersi
ne, 1958 yılından itibaren Merkez Bankası tarafından ta
rım ürünleri fiyatlarının belli bir düzeyde tutulması için 
verilen krediler daha da artarak bankanın verdiği toplam 
kredilerin 1 /4'ünü aşar hale gelir. (282) 

Bunların yanı sıra kredi mekanizmasının genel duru
munda da bir düzelme olamamıştır. 1958 ile 1860 yılları 
arasında kredilerin toplam hacim artışında bir yavaşlama 
görülür. Ama bunların dağıtımı gene aynı başıbozukluk 
içinde yapılmaktadır. iki yıl içinde tedavüldeki para mik
tarı % 25, fiyatlar da % 29 artar. Bu durum karşısında 
O.E.C.D. şu gözlernde bulunur. «Dolayısıyla şurası açık
ça görülmekteydi ki, 1 958 yılı ağustos ayında başlatılmış 
olan istikrarloştırma programı başlıca hedeflerina u!aşa
rnamıştr. Bu hedefler ülke içinde ekonominin istikrara 
kavuşturulması ve Türkiye'nin, pek yerinde ıolarak hibe ve 
diğer uzun vadeli krediler halinde almaya devam etmeyi 
umabileceği dış yardımı hesaba katarak, ödemeler den
gesinin yeniden düzene konulmasıydr. ( . . .  f işte bütün bun
lardan dolayı 1960 yılı başlarında, 1 958 yılı i.stikrarlaştır
nıa programının daha titiz bir şekilde uygulanmasının 
acil bir mesele haline geldiği gitgide daha açıkca görül
mekteydi.:-ı (283) 

27 mayıs 1960 tarihli askeri hükümet darbesinin ari
fesinde durumun genel görünüşünü tamamlamak için, ti� 

ycret ve sanayi alanında, iş Bankası grubunu teşkil eden
geleneksel iş çevreleriyle, tarım sektöründen gelen ve sa-

(282) KÜÇÜK, Y. d'lanlama, Kalkınma ... » 
(283) O.E.C.D. <rEtudcs Economiques ... >, Temmuz 1961. 
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nayi ve hizmet sektöründeki faaliyetlere yönelmiş olan 
sermaye gruıpları arasında doğan karşıtlığın da ,sözünü 
etmek gerekir. Bu son grubun en önemli temsilcisi Adana 
ve çevresi pamuk ekicilerinin bankası olan Akbank'tır. 
Bunun gibi, iktidardaki parti hiyerarşisinin tavanındaki 
kişilere sırtını dayayarak, ticari ve mali dolaplar çevirmek 
yoluyla sağlanmış yeni servetler, gene bu kişilerin des
teğiyle geleneksel iş çevreleriyle rekabete giren mali ve 
ticari kuruluşlar meydana getirmekteydi. Kurucusu Ce
lôl Bayar'ın muhalafet hareketinin başında bulunduğu 
1946 yılında iş Bankası özel .sektördeki banka girdilerinin 
% 48'ini gerçekleştirmekteydi. Aynı Celôl Bayar'ın rakip
siz Cumhurbaşkanı olarak bulunduğu 1957 yılında ise iş 
Bankası'nın, özel sektörün bütünü içindeki girdileri % 40 
düşmüştü. Fal:.at işin daha ·garip tarafı, DP rejiminin başta 
gelen kişilerinin idamo mahkUm olduğu, bizzat Celôl Ba
yar'ın da ancak ilerlemiş yaşı sayesinde son onda ken
disine bahşedilen bir aftan yorarlanarak darağacındon 
kurtuldu9u. 1863 yılında iş Bankası'nın girdileri 1957 yılı
na oranla iki misli ortarak özel bankacılık olanındaki top
lam girdilerin % 48'ini meydana getirir. Aynı şekilde 1960 
yılından önce mantar gibi türeyen bankaların büyük bir 
kısmı hükümet kararıyla �apatılırken iş Bankası'nın re
zervleri özel sektör rezervlerinin % 70'ini, kôrı ise özel 
f.)ektör kôrlarının 2/3'ünü meydana getirmektedir. (284) 

27 MOY!S 1860'dan sonraki evrimin bütünü gibi, bu
hareketten sonra kurulan devrimci hükümetlerin fil!l ola
rak gerçekleştirdiği işler de, 1960 hükümet darbesinin 
nesnel olarak, büyük oranda şehir büyük burjuvazisinin 
ardan giderek de emperyalizmin çıkarlarına yardımcı ol
duğunu söylememize imkôn vermektedir. Milli Birlik Ko-

(284) ROSALIEV, Y. �Türkiye'de Kapitalistleşme ve Sınıf Kavgalaru., 
İstanbul, 1970. 
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mitesi ve daha sonra da CHP'nin denetimindeki hükümet
ler. ülke içi ekonomik va mali durumda bir istikrarı sağla
moyı, büyük arazi salıiplerinin gücünü geriletmeyi ve özel-

. likJF. de beş yıllık kalkınma plônlorının onoyasal ve huku
ki ilkelerini koymayı başardı!ar. Bu beş yıllık kalkınma 
plônlarının ilkini gerçekleştiranler de onlar oldu. Aynı şe
kilde yabancı sermayenin ülkede kökleşme.sine ve emper
yalizmin üretim araçlarıyla işgücü üzerinde doğrudan bir 
denetim kurmasına elverişli bir ortam yaratanlar da gene 
anlardı. 

Ne vor ki, büyük şehir burjuvazisinin veya emperya
list güçlorin 27 Mayıs 1960 hareketinde yer aldığını ve
ya bu hareketi körüklediğini söylememize imkôn vere
cek hiçbir olgu mevcut değildir. Tam tersine. olgunlaş
ması, uygulanması, bütün iç faaliyeti ve uzun vadeli ba
zı sonuçlcrıyla bu hareket, küçük burjuvaziden, ordunun 
gene subaylarından ve, aydın çevrelerden gelen gelenek
sel eylem gruplarının bir eseri olarak belirmektedir. 

B - Küçük Burjuvazinin Rolü 

1960 yılına yaklaşırken, tarih boyunca hep sömürül
müş olan köylü kitle.si ve sanayi sektöründe çalışan ama 
henüz hem sayıları e-z hem de yeterince örgütlenmemiş du
rumda bulunan emekçilerin yanı sıra küçük burjuvazinin çe
şitli kategorileri de mevcut rejimden en 'çok zarar gören 
unsurlar haline gelir. ikinci Dünya Savaşı ve sonrasının 
ekonomik gerileme döneminde, mütevazi gelirleri durum
dan sürekli olarak zarar gördüğü için, 1950 yılında DP'yi 
bir kurtarıcı gibi karşılayan gene bu aynı kategorilerdir. 
1950 ile 1854 yılları orasındaki tozpembe dönem bu kesim
lerin birçoğunun alım gücünün nispeten düzelmasine katkı
da bulundu. Daha sonra, tüketım maddeleri kıtlığı, enflas-
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yon ve fiyatıann yükselmesiyle birlikte sabit gelirli kesim
lerin durumu adamakıllı kötüye gider. Bu evrim kendini 
1957 seçimleriyle de belli eder. DP 1950'de ayların % 53.5' 
ini,  1954'de % 56.6',sını almışken bu oran 1957 seçimlerin
de % 47.7'ye düşer. (285) Bu düşüş en çok memur ve di
ğer sabit gelirli kesimlerin oylarıyla olmuştur. Ankara'da, 
1957 seçimleri iktidarda bulunan partinin yenilgisiyle so
nuçlanır. 

Buna karşılık 1954-1958 dönemi en çok küçük sana
yiciler, ikinci derecede de küçük ticaret kesimi için refah 
yılları olmuştur. KüçQk işletmecil ik Türkiye'de . çok uzun 
bir ,zamandan beri, en azından nicelik ·olarak, sanayi sek
törünün tabanını meydana getirmekteydi. 1963 yılında, bü
tün birimleri ilk olarak içine alacak şekilde yapılan sana
yi sayımı toplam 160.771 işletmeden 157.759'unun yani 
% S8.1'inin on işçiden daha az, 1 .258'inin ise on ile ondo
kuz işçi çalıştırdığını göstermektedir. (286) Bu oranın yük
sek olmasında, 1954 ile 1960 yılları arasında kurulan kü
çük işletmelerin büyük bir payı olduğu ke.sindir. Sermaye 
ve kredilerin asıl ticaret sektörüne aktığı, öz01 sanayi sek
törünün bu kaynaklardan ancak tesadüfen yararlanabildi
ği böyle bir dönemde, sanayiye yönelik s0rvetler 1954 yı
l ına kadar hep kıyıda köşede ve zenaat bünyesi içinde ka
lır. Ancak tüketim malfon itha1ôtının kısıtlanmasıyla 1954 
yılından itibaren son derece faal bir «taklit mal)) sanayii 
gelişmeye başlar. 1930 yılından sonraki dönemde gene ay
nı sebepler yüzünden ortaya çıkan sanayiin bir benzeri 
olarak, ama ondan nispeten dahci gelişmiş ve daha genış 
çapteki bu .sanayi, piyasada ithalôt kısıtlamaianna bağlı 
olarak doğan talebe hızla ve kolayca ayak uydurabilen 
küçük işletmeler için biçilmiş kaftandı. Küçük sanayiin br; 

(285) WEIKER, W. F. c1960 Türk İlıti!Ali», İstanbul, 1967. 

(286) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, «Sanayi ve işyerleri ... »
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refah dönemi 1958 yılında, dış ticarette ithaiOt kısıtlarııalo
rının kalktığı yeni serbestleştirl!le hareketiyle sona ere
cektir. Bunu bir de, bu kesime verilen kredilerin kısıtma
sı izleyince, küçük burjuvazinin bu kategorisi de hoşnut· 
suzlann safına katılacaktır. 

Aydınlara gelince, bunlar hem maddi şartların bozul
ması hem de demokratik bir rejim içinde varolması gere
ken özgürlüklerin zedelenmesi yüzünden iki kat şikô>tetci 
durumdaydılar. Bunların içinde devlet memuru olanlar. fi
yatların hızla artışı karşısında satın alma güçlerinin eriyip 
gittiğini görmekteydiler. Öte yandan ülke ekonomisirıin 
başanya ulaşobilmesi Için ne araştırmaları ne de yOnHi
ci yetenekleri gerekli gören bu düzende, üniversite •:eya 
yüksek okul mezunlarının çok azı yetişme alanlarımı ve
özlemlerine uygun işler bulobiliyordu. Bütün bunla�ır ya
nı sıra, ekonomik durum gitgide daha fazla bozulr:mya 
yüz tutup eleştiriler arttıkça, hükümet düşünce ve söz söy
leme özgürlüğünü daha da kısıtlama yoluna gitmek;eydi. 
Birbiri ardısıra alınan tedbirlerle basın ağzını oçamaz ha-. 
le getirilmiş, üniversiteye karşı saldırıya geçilmişti. Pütün
bu tedbirler aydınlardan gelen yürekli tepkilere yol açıyor
du. Ama bu aydınların hemen hemen hepsi işi sadece de
mokratik özgürlüklerin korunması alanında ele olıyvr, 
sorunun daha derinlerine gitmiyorlordı. Bununla birlikte 
bunlar, hükümetten gelen her türlü baskı hareketine karşı 
direneceklerdi. Buna karşılık hükümet de onların en güçlü 
kalesine, üniversiteye karşı taarruza geçecekti. Bu toar
ruza karşı üniversite çevrelerinden gelen direnç _DP reji
minin devrilmesine ilk işaret oldu. 

Küçük burjuvazinin bu çeşitli kanotlarından gelen mu
halefet, rejimin yıkılması için gerekli siyasal ve ekonomik 
bir güce bürünemiyordu. işte bu noktada ordunun rolü, be
lirleyici hale geldi. Köken olarak küçük buriuvazi safla-

1414 



---·--�� 

nndan gelmiş olan ordu, geleneksel .olarak kendine has 
milliyetçi, reformcu, radikal niteliklere sahipti. istlklöl sa
vaşını veren bu ordu, Cumhuriyet kurulup da, savaş ,sı
rasının bütün önderleri hemen hemen tamamen siyasete 
atıldıkton sonra, 1924 yılında Mustafa Kemal tarafından, 
en güvendiği iki silöh arkadaşından biri olan Moreşal Fev
zi Cakma'a emanet edilerek siyaset hayatının dışında bı
rakılmıştı. Atatürk, hükümeti de bu iki arkadaşından öte
kine, yani ismet lnönü'ye emanet etmiştir. O günden beri 
ordu, iktidarın bir parçası olduğu düşünc®i ve inan
cını kendinde hep canlı tutmuştu: Çünkü iktidarı tem
sil edenler kendi saflanndan yetişmişti ve kendisini cum
huriyet rejimiyle kurumlarının bekçisi saymoktaydı. 1950 
yılında· seçimleri DP kazanıp da. lnönü'nün şahsında ordu 
saflarındon yetişmiş unsurların iktidarı son bulunca, or
dunun, iktidarın bir parçası olduğu konusunda o güna ka
dar beslediği düşünce de yıkılıp gidecekti. Kendini reli
min ve cumhuriyet kurumlarının bekçisi saymasına gelin
ce, bu konu daha da karmaşık bir sorun ıolarak beliriyordu. 
1950 yılına kadar, «tek partiJ yönetimi sayesinde iktidar, 
ordunun koruduğunu sandığı rejimle özdeşleşiyordu. Ama 
1950 yılında iktidar, onoyasal kurallara tıpatıp uygun bir 
biçimde el değiştirecekti ve kimse rejimin tehlikede bulun
duğunu iddia edemezdi. Böyle bir durumda ordu safların
dan gelecek bir tepki haklılık kazanamazdı ve zaten böyle 
bir şey de olmadı. Ama iktidardaki yeni parti 1957 seçimle
rinden .sonra, demokratik hak ve özgürlükleri gitgide da
ho cak kısıtlamaya başladığı ve özellikle de artık ana mu
halefet partisi durumunda bulunan CHP'ye karşı sert bir 
şekilde saldırıya geçtiği zaman, ordu rejimi tehlikeye düş
müş saydı ve kendini onu savunmak zorunda gördü. 

Ama bu hareketin asıl gerekçelerini, belirtilen bu se
beplerin ötesinde, ordunun küçük burjuvazinin bir kana
dı .alarak takındığı tutumda aramalıyız. 1950 yılından 1960
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yılına kadar subayların maddi hayat şartları hep daha 
kötüye gitmişti ve bu kötüye gidiş en azından gene su� 
baylar orasında bir bilinclenmeye yol açmıştı. Bu bilinç· 
lenme, amacları itibariyle sivil aydınlarınkiyle aynı odak 
çevresinde biçimleniyordu: Demokratik özgürlüklerin ve 
«Atatürk Devrimleri»nin .savunulması ihtiyacı. Böylece or
du, 1S60 yılından sonra tamamlanacak olari bir evrim!e
«Atatürk Devrimleri»nin bekçisi olarak belirir. Giderek bir
çok reformcu ve köklü istekler de bunların üzerine eklene
cektir. 

Ordunun veya hiç değilse ordudaki genç subayların 
fGal bir kesiminin DP rejimine karşı cephe almasıyla, kü
çük burjuvazi saflarında hüküm süren hoşnutsuzluğu dile 
getirecek siyasal bir güç bulunmuş olur. Gerçekten de or
du, aydınların faal desteğiyle, 27 Mayıs 1960 hükümet dar
besini başarıyla sonuçlandıracaktır. 

Şimdi karşımızda siya.sal bir güçle, egemenliğini pe
kiştirmek icin bu değişiklikten yararlanma yolunda olan 
ekonomik bir güç bulunmaktadır. Bu ikisi arasında gizli 
bir takım ilişkiler olduğunu düşünmek, bunları araştırmak 
insana hayli çekici gelebilirdi. Nitekim 1 959 yılında her iki 
ülke yöneticileri arasında imzalanan gizli <ıikili anlaşma
lanıa göre, yalnız dıştan gelecek değil, içten dağacak bir 
tehlikeye karşı da askeri müdahale yoluyla Türkiye'yi sa
vunmayı taahhüt eden Amerika Birleşik Devletleri, 27 Ma
yıs hareketi karşı.sında, DP rejimini ve onun sorumlularını 
desteklemek yolunda hiç bir teşebbüste bulunmomıştı. Üs
telik bir başka söylentiye göre, hdkümet darbesi hazırlık
larından önceden haberdar olon C.I.A. (Central Intelligen
ce Ageney-Merkezi istihbarat Teşkilôtı) bunu Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti yetkililerine duyurmaktan kacınmış
tı. Ama bize kalır.sa 27 Mayıs hareketini gerçekleştirenler
le A.B.D. arasında maddi bir bağ aramak boşunadır. Bir 
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kere Millf Birlik Komitesi'nin aldıı:iı ilk tedbirler ve bu ted
birlere karşı içte büyük burjuvazide, dışta ise emperyalist 
çevrelerde doğan tepki, harketin bu iki unsurun denetimi 
altında bulunmadığını ve hatta onlarla hiç bir bağı olma
dığını gösterir. Kaldı ki başlangıçta birbirine karşıt bu iki 
güç arasındaki i l işkileri rejimin kendisinde değil, tarihin 
belli bir anında her ikisinin de görüşlerinin ve hedeflerinin 
üstüste düştüğü bir özdeşlik düzeyinde aramak gerekir. 
Bu anlamda, 27 Mayıs hareketinden sonra kurulan rejim, 
burjuvazinin ezilen sınıfların hoşnutsuzluğunu kendi hedef
leri doğrultusunda kullanıp yönlendirmesinin ne dünyadaki 
ve hatta ne de Türkiye'deki ilk örneğidir. Sonuc olarak 
·emperyalizmin yerli çömezi DP rejiminin devrilme.sini ör
gütlediği ve hatta desteklediği söylenemezse de son za
manları nda bu rejime karşı gösterdiği güvensizlik yüzün
den hareketin başarılmasını mümkün kılan bir ortam ya
rattığı ileri sürülebilir.

C - 1960 Hareketinin ilkeleri

1960 yılı mayıs ayı sonunda iktidara gelen Milli Birlik 
·Komitesi, genel olarak bütün askeri rajimlerin, özel ola
rak da Türkiye tarihindeki askeri rejimierin ortak nitelik
lerini taşır. Yani hareket, siyasal bir zaferin yarınlarını te
minat altına alabilecek tek güç olan sürekli bir so.syal sı
nıf desteğinden ve olağan bir yasal görünümden yoksun
dur.

1960 hükümet darbesini gerçekleştiren subaylar, sos·
yol sınıflario ve ülkenin ekonomik gerçekleriyle olan iliş
'kileri konusunda 1919'un milliyetçilerinden çok, 1908'in
Jön Türklerine yakloşırlar. Sömürülen sınıflar arasında
·kendilerine bir destek aramamak ve «halk» icin sadece
soyut bazı koruyucu ve insancıl niyetler be,slemekle ken
·dilerinden öncekilerin yanlışlarını tekrorlarken, egemen sı-
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nıflar ve hatta küçük burjuvazi karşısındaki tutumlarını 
da açıklığa kavuşturmayı beceremezler. Meselaterin çö
zümünde «hakem durumundaki ordu» hayaline saplanıp 
kalarak kendilerinin her türlü kavganın dışında ve üstün
de olduğuna inanmaya devam ederler. Aynı şekilde, mü
dahale etmeyi gerekli gördükleri durum da onların gözün
de hukukilik ve meşruluk niteliğini yitirmiş bozuk bir dü
zendir. Iktidardaki eski kadro, demokratik kurumlan yo-
lundan saptırmış ve kendi özel çıkarları uğruna anaya
sayı ıdtılôl» etmiştir. Dolayısıyla iki tedbir gerekli hale 
gelmektedir: Ilki suçluların tutuklanması ve cezalandırıl
ması. Bu iş hukuki kurallara uygun bir dava çerçeve.':>! 
içinde yapılacaktır. ikinci tedbir ise kötüye kullanılan ku
rumlara eski işlerlikleri kazandrnlacaktı. Bu da, yapısıyla. 
boşluklannın «ihlöle» bir daha imkan verilerneyecek bir 
biçimde dolduru!acGğı iddia edilen bir anayasanın ha
zırlanıp kabul edilmesi yoluyla olacaktır. Böylece 27 ma
yıs 1960 hareketi devrimcileri, bütün fenairkları yok ede
cek <ddeal» bir onoyasa düşüyle yaşayan ondokuzuncu 
yüzyri muhaliflerinin geleneğine yeniden dönmüş olmak
taydılor. 1919'un mi!l iyetçileri, 1876 ve 1908 hareketleri
nin başarısızlığa ulaşmasından aldıkları derste, anayasa
larrnı, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti biçim kazandık
ça, ona göre işleyip değiştirmişlerdi. Ama 1960 hareke
tiyle yeniden anayasaların ve genel olarak hukuki metin
terin sihirli güçlerine duyulan inanca dönülmüş olur. 

Milli Birlik Komitesinin evrimini, hukuki kurarıara ve 
metinlere duyulan işte bu askerce bağlılık çizer. 1960 yı
lının 26 mayısını 27 mayısa bağlayan gece, henüz müda
hale başiatılmadan önce, devrimci subaylar üstleri ara
sında kendilerine bir onay, bir destek ararlar ve devrim 
hareketinin yönetimini o sıralarda DP rejimiyle arası açıl
mış bulunan bir kuvvet komutanına, Orgeneral Cemal Gür
sel'e verirler. Başlangıçta şekli ve hatta kamuoyuna kar-
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şı bir yutturmaca olarak düşünebilece{jimiz bu. vasayet al
tına girme, giderek Milli Birlik Komitesi'nin siyasal par
tilerin ve bizzat büyük burjuvazinin denetimine girmesinde 
bir araç haline gelecektir. 

Devrimci subaylar, içlerindeki farklı görüşler arasın
da bir denge kurularak izlenecek siyasetin belirlenme
sini bir orgeneralin eline bıraktıktan sonra, yeni anayasayı 
hazırlamak işini ·de, çoğu Istanbul ve Ankara Hukuk Fa
külteleriyle, Siyasal Bilgiler Fakültesi profesörleri arasın
dan seçilmiş olan bir «bllginler kurulu»na emanet eder. 
Bunun yanı sıra ülkenin ekonomik siyasetini yürütmek 
üzere gene profesörlerden ve ülkedeki büyük iş çevrele
rinin temsilcilerinden meydana gelen bir «tekni.syenler:. 
hükümeti kurulur. Bu noktada do, işleri doğrudan doğru
ya ele almak istemeyip bunların yürütülmasini o günün 
bürokrasisine bırakan 1908 Jön Türkleriyle birleşirler. 

Milli Birlik Komitesi'ne göre yeni bir anayasanın ka
leme alınması ve yönetim işlerinin bir düzena sokulması 
plsa olsa birkoc aylık bir meselodir. Hatta bazı yazariara 
göre (287), hareketi yürütmüş olon subaylar Büyük Millet 
Meclisini dağıtmaya bile gerek bulmamışlar ve ancak 
anayasa hukuku profesörlerinin bu yoldaki tav.siyelerinden 
sonra böyle bir şeyi yapmaya karar vermişlerdi. Demek 
ki onlar, demokratik özgürlükler daha da geniş bir biçim
de yerine oturtulduktan sonra yapılacak serbest seçim
lerin, reformcu bir çoğunluğu meclise getireceğini ve ül
keyi yönetecek bu zümre Içinde Milli Birlik Komitesi üye
lerinin de kendilerine düşen yerlerini alacağını ummak
taydılar. işte bu şortlar içinde büyük burjuvazinin hare
keti kendine kazanması işten bile değildir ve gercekten 
de 27 Mayıs hareketi son tahlilde nesnel olarak yerli ka
pitalizmin ve emperyalizmin cıkarianna yaramıştır. 

(287) KlVILCIMLI, H. <17 Mayıs ve Yün Hareketinin Sınıfsal Eleşti
risi:., İstanbul, 1970. 
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Ülkenin sosyo-ekenomik durumuyle ilgili açık seçik 
bir fikre sahip olunamaması, hareketin sorumlusu olan ki
şilerin ortak bir özelliği olarak belirir. Resmi metinlerio 
hiçbirinde emperyalizmin Türkiye'deki rolü hakkında söz
edilmemiş olmasını da delillerinden biri olarak gösterebi
leceğimiz bu durum, büyük çapta Türk ordusundaki Ame
rikan görevlilerinin yıllardan beri sürdürdüğü yoğun pro
pagandanın bir sonucudur. Ta 1947 yılından beri Türk or
dusundaki askeri ve lster istemez ideolojik eğitim Ameri
kalı uzmanlar tarafından yaptırılmoktadır. Milli Birlik Ko
mitesi üyesi olan bütün subaylar bu eğitimden geçmişler
di ve hatta aralarından bazılan Amerika Birleşik Devlet
lerinde staj görmüşlerdi. Amerikalılar tarafından Türk su
boylarına uygulanan eğitim .sistemi, onların milliyetçi 
duygularını dürklerio ezeli düşmonııı olan Sovyet Rusya' 
ya karşı yöneltmek amacını gütmekteydi. Gerçi bazı yük
sek rütbeli Türk subaylarının Amerikan covuşlorından 
ders olmak zorunda bırakılışları veya bu Amerikalı ça
vuşlara Türk subaylarındon daha fazla maaş ödenmesi 
gibi bazı durumlar Türk askeri çevrelerinde hoşnutsuzluk. 
ve kırgınlıkla karşılanmışso do, bütün bunlar antiemper
yalist bir bilincin edinilmesi sonucunu doğuramamıştı. Bu
nun içindir ki, 27 Mayıs 1960 gününün şafak vakti Milli 
Birlik Komitesi adına Türkiye radyolarından okunon bil
dirilerde dile getirilen ilk şey yeni rejimin NATO'ya ve 
CENTO'ya bağlı olduğuydu. 

Türkiye'deki askeri rejimin emperyalizme verdiği bu 
teminatlar, O.E.E.C. ile yapılan anlaşmalar gereğince sağ
lanan o!ağGnüstü borçlanmalar bir yana, emperyalist dev
letler eliyle Türkiye'ye yapılan yardımın da önceki yıllarla 
aynı düzeyde kalmasını sağlar. Ama yabancı özel serma
ye icin durum hiç de aynı değildir. 1960 yılında yatırım
izni verilmiş 48 milyon 900 bin Türk Liralık yabancı serma
yenın ancak 300 bin Türk liralık kısmı fiili olarak ülkeye
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girer. Türkiye'deki a;Skeri rejimle milliyetçilik ve devlet hi· 
moyeciliği orasında yapılan coğnşımlar yabancı kapita· 
listleriri tereddütlü bir tavır takınması sonucunu doğurur ve 
Milli Birlik Komitesinin ilk anda aldığı bütün tedbirler bu 
tereddütü ıpekiştırır. 

D - Hareketin Med ve Cezlri 

Hükümet darbesinin hemen ardından Milli Birlik Komi
tesi, bankaları askeri' denetim altına alır ve bir süre icin 
bunlara girilmesini yasaklar. Aynı şekilde 30 mayıs 1960 
günü mevduatların transferiyle kredi muameleleri de ya. 
saklonır. 10 haziran 1960 günü Ziraat Bankasındaki hesap
lar denetlenir ve Milli Birlik Komitesi üyeleri banka işlem
lerini gözetime alırlar. Türk ikti.sat Gazetesi'nde «Sermaye 
özel şahısların erkarı icin değil, bütün ülkenin cıkarı icin 
yatırılmalıdır.» (288) diye yazılır. Milli Birlik Komitesinin 24 
haziran 1960 günlü bir kararı Sanayi ve Ticaret Odaları 
yönetim _kurullarına küçük ve orta işletmecilerin de katı
labilmelerini sağlamak amacıyla, o sırada görevli yönetim 
kurullarının değiştirilmesini emreder. 

Ama bu tedbirler ancak bir oy sürecektir. 1 temmuz 
1S60 günü Milli Birlik Komitesi, Yabancı Sermaye Yatırı
mını Teşvik ve Inceleme Komisyonu'nun yeniden göreve 
boşlamasına izin verir. Aynı ayın 1 1 'inde ise yabancı ser
maye faaliyetleri yeniden serbest bırakılır. 15 temmuz 1960 
günü Türk iktisat Gazetesi şunları yazmaktadır: «Hükü
met özel girişime cok dikkat etmektedir ve onu destekle
mek, geliştirmek için gerekli tedbirleri alacaktır» (289) 18 
temmuz günü ise Maliye Bakanı, Türkiye hükümetinin 
<(yurda yabancı sermaye akımını, ekonomiyi itici en önem
li faktör» (290) olarak gördüğünü açıklar. 

(288) ROSALIEV, Y. c:Türkiye'de Kapitalistleşme ... :t 
(289) ROSALIEV, Y. «Türkiye'de KapitalisUqme ... :t 
(200) ROSALIEV, Y. «Türkiye'de Kapitalistle�ıne ... :t 
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Tabii bu geri dönüş derhal mükafatlondırılacaktır. 17 
temmuz 1960 günü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye 
52 milyon dolarlık bir yardım vermeyi kararlaştınr ve ge-. 
ne aynı ay içinde Amerikan büyükelçisiyle 100 milyon do� 
lar üzerinden bir anlaşma imzalanır. 15 eylül 1960 günü ise 
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olon Ereğli Demir 
Çelik Tesisleri hakkında O.E.E.C. ve Uluslararası Para Fo
nu ile bir anlaşma imzalanır. 1961 yılı ocak ayında A.I.D. 
{Agency for International Development-Uluslararası Kalkın
mo Ajansı) tarafındon Türk hükümetine açılan 159 milyon 
dolarlık bir kredi, Demir Çelik tesisleri için gerekli techi
zatın ithalôtı amacıyla Koppers. Westinghouse ve Blow 
Knox şirketleri tarafından kurulan Koppers grubuna veri
lir. (291) Aynr dönemde Federal Almanya Cumhuriyeti de 
TOrkiye'ye 50 milyon dolarlık bir kredi açar. Sonuç ola
ra:� 27 mayıs 1Sô0 haraketini izleyen yıl içinde Türkiye 
aşağı yukarı 400 milyon dolarlık kredi alır. (292) Buna kar
şıl ık 27 Mayı.s askeri rejimi özel sermayeye karşı tedbir
ve niyetinden vazgeçmek zorunda kalır. 27 Mayıs'ın he
men ardından dış ticaret konusunda güdülen bazı kısıt
lamolar 1961 yılı ocak ayında kaldırılır ve hükümet Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) dış borçla
rını 300 milyon Türk Lirasına kadar attırma iznini ve
rir. (283) Ekonomik tedbirlerin yanı sıra siyasal tedbirler 
de alınır. 1960 yılı ağustos ayında ilk teknisyenler hükü
meti görevden çekilerek yerini daha <mzman!aşmış:-) bir 
hükümete bırakır. Aynı yılın 13 kasım günü ise Milli Bir
lik Komitesinin daha radikal sayılan 1 4  üyesi tasfiye edi
lir. Bu tasfiyeden .sonra yani 1960 yılının sonlanndan iti
baren büyük burjuvazi yeni rejimin denetimini tamamen 
kendi eline geçirir. 1961 yılı sonbaharında seçimlerin ya� 

(2!11) AVCioCLU, D. <:Türkiye'nin Düzeni .. . 
(292) WEIKER, W. F. d960 Türk İlıtil.ili .. . 

(293) ROSALIEV, Y. aü.rkiye'dc Kapitalistleijme ... -. 
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pılacağı ve Milli Birlik Komitesinin o günkü olağanüstü 
yetkilerini bırakacağı teminatını da sağladıktan .sonra, bü
yük burjuvGzi, Komitenin, kendi çıkarları doğrultusunda 
ama porlamenter bir rejim çerçevesi içinde gerçekleşmesi 
mümkün olmoyan her türlü tedbiri almasına göz yumar. 
Buna karşılık bu sınıfın cıkarıarına aykırı olarak o güne 
kadar alınmış tedbirler do artadan kaldırılır. 

Milli Birlik Komitesinin küçük burjuva eğilimleri onu 
çabucak, 1950 ile 1960 yılları arasında ayyuka çıkan mo
li yo!suzluklara ve kır kesimindeki apaçık haksızlıklara
karşı tavır olmaya itmiştir. Devrimci .subaylar mali du
rumu düzeltmek amacıyla banka çevreleriyle ticari ve sı� 
na1 işletme çevrelerinde iy!-:;e bir budamaya girişmck zo
runda kalmışlardır. Bir bütün olarak aldığımızda büyük 
burjuvazi icin, eski iktidarın ileri !Jelenleriyle pe� sıkı fıkı 
Ilişki içinde bulunan bu türedi unsurların elenmesine göz 
yummaktan başka yapacak şey yoktu. Zaten bir rekabet 
unsuru olarak ortaya çıkan bu türedi kesim, geleneksel 
büyük burjuvazinin de canını sıknıaktaydı. Böylece bir 
sürü banka tasfiye edildi ve diğer bir çoğunun da hesap
ları kılı kırk yoran bir denetim altına alındı. Merkez Ban
kasının faiz hadleri % 6'dan % fl'o çıkarıldı. 1 960 yılında 
13 milyar 1 1 0  milyon olan toplam kredi hacmi, 1961 yı
lında % 35.06'1ık bir azalrrıoyla 8 milyar 713 milyon Türk 
Lirasına düştü. Bu düşüşün sebebi dağıtılan tüm kredilerin 
% SO'ini oluşturan Merkez Bankasının kredilerini kısma� 
sı yüzündandi. Banka 1960 yılında toıp!om kredinin % 48' 
ini dağıtırken 1961 yılında ise ancak % 13'ünü dağıtmak� 
taydı. (294) 

Bu kısıtlama tedbirleri her zaman kavgasız gürül
tüsöz olmamıştır. 1960 yılı haziran ayında fabrika sahip
leri, kredi kısıtlamaları devam ettiği takdirde, işletmele-

(294) O.E.C.D. «Etudes Economiques .. :t, Temmuz 1961 ve �tos 1964. 
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rini kapotacakları ve işeilere yol verecekleri tehdidinde 
bulunurlar. (295) Son tahillde 1960 He 1961 yılları orasında 
gerçekleşen kredi kısıtlamoları özel sektörle ilgili olarak 
% 9.3 civarında, kamu sektörü icin ise '% 75 ıoronrndaydı. 
Ama öte yandan şurosı do bir gercek ki, eski iktidar za
manında korrıu sektörü özel kişilerin zenginleşmesi uğ
runda en iyi araçlardan biri haline gelmişti ve Milli Birlik 
Komitesi bu durumu düzeltebilmek için, işi bazı işletme
leri kapatmaya kadar vardırarak, birçok tedbirler almak 
zorunda kalmıştı. 

Ekonomik hayat üzerinde kurulan denetim fiyatlara 
da yansır. 1960 yılının ikinci yar�sında ve 1961 yılı başla
nnda fiyatlarda bir istikrar görülür. Ama uzun bir süre
dir iktisadi büyümenin enflasyonla aynı anlama geldiği 
bu ülkede fiyat istikrarı, ekonomik ·olduğu kadar psiko
lojik se:beplçır yüzünden de bir durgunlaşmaya yol açar. 
1960 ile 1965 yıllan arasında sanayi, ticaret. inşaat alan
larında sabit fiyatlar üzerinden hesobedilen GSMH fiilr 
larak değişmeden kalır. (296) 1959 yılında kurulan, toplam 
286 milyon 300 bin TL. sermayeli 405 anonim şirkete
karşılık, 1960 yılında sadece 319, 1961 yılında ise toplam 
306 milyon 200 bin TL. sermayeli 170 anonim şirket
kurulur. Aynı şekilde şirketlerin beyan ettikleri kôr mik· 
tarında da bir gerileme görülür. (297) 

Ama yeni rejime en·  fazla küskünlük gö,steren büyük 
arazi sahipleridir. Ziraat Bankasındaki hesaptann kontrol 
altına alınması, tarım kredilerinde ve özellikle tarım ürün
leri fiyatlarını belli bir düzeyde tutma amacıyla verilen 
kredilerdeki azalma, toprak reformuyle ve tarım gelirleri
nin vergilendirilmesiyle ilgili kanun tasarıları, bir planla-

(295) ROSALIEV, Y. <Türkiye'de Kapitnlistleşme .. .  > 
(200) O.E.C.D. <Etudcs Ecorıomiques ... :ı> 1963. 
(297) ROSALIEV, Y. <Türkiye'de KapitalisUcşme ... ıo 
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ma teşkil(:ltının kurulup göreve boşlaması ve nihayet Do� 
ğu Anaç:foludaki bazı toprak oğalarının sürülmesi, tarım 
olanındaki büyük üreticiler orasında bir güvensizlik dalga� 
sının doğmasına yol açar ve bunun .sonucu tarım üre� 
tirnindeki önemli bir düşmeyle kendini acığçı vurur. 1961 
yriında bu düşme bir önceki yıla oranla % 6.7'ye varır. 
Bundan en fazla etki gören, 1955'deki düzeyine düşen 
buğday üretimi olur. Böylece Türkiye hep Amerikan buğ� 
dcryına bağlı olarak kalır. 1961 yılında ülkedeki buğday 
tüketiminin 1/4'ü Amerikan buğdayıyle karşılanır:. (298) 

Yeni seçimlerin yaklaşmakta olması şehir büyük bur� 
juvazisiyle büyük arazi sahipleri orasındaki ittifakı ister 
istemez yeniden dil'tltmekte ve bu durumda Milli Birlik 
Komitesi'nin teşebbüsleri geçersiz kalmaktaydı. Gayri
menkul vergisi ve gelir vergisiyle ilgili kanun tasarıları da 
kundaklandıktan sonra, bu geçici rejimden geriye sade� 
ce, Beş Yıllık Kalkınma Planlarını yapmakla görevli Dev
let Planlama Teşkildtı ve yeni Anayo.sa kalacaktır. 

Mini Birlik Komitesi iktidara geldiği andan itibaren, 
demokratik düzeni yeniden kurduktan sonra görevinden 
çekileceğini, bunun ise mümkün mertebe kısa bir süre
de ve etkili bir biçimde olacağını ildn etmişti. Gerçi bu 
günümüzde bazı cıkar çevrelerini rahatsız etmekten ka
cınan bütün askeri rejimterin ağzından eksik etmediği bir 
vaat olarak görül6bilirdi. Ama Milli Birlik Komitesi bu 
sözlerin ötesinde, göreve başladığı Hk günden itibaren 
fiili iktidarı yavaş yavaş başka güçlere devretmeye baş
lamıştı. Teşl<il edilen deknisyenlerıı hükümeti ekonomik 
siyaseti büyük burjuvazinin nüfuzu altında yönetmektey
dl. Komitenin ülke yönetiminin dizginlerini kendi ellerin
de tutma eğiliminde olan faal ve radikal 14  üyesi 13 ka-

(�) ABD Tanm Bakanlıtı, Ekonomik Araştırma Sen-isi, <Turkey 
Supply ... :.. 
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sım 1'960 günü tasfiye edilmişlerdi. 6 ocak 1 961 gunu 
ise yeni onoyasayı görüşmek üzere toplanan Kurucu 
Meclis giderek yasama gücünü kendi üzerinde toplama
ya başlıyordu. Nihayet ordu da yavaş yavaş politikadan 
kopuyor ve Milli Birlik Komitesi sonunda sadece kendi
ni tems!l eden bir güç haline geliyordu. Dolayısıyla bu 
Komite için yapılacak tek şey, subaylar arasmda bazı 
hoşnutsuzluk noktaları çevresinde oluşabilecek kümelen
melerin yeni deneyiere girişınesine meydan vermeksizin 
iktidan en kısa yoldan siviilere devretmek ve aynı zaman
da üyelerine kurulacak yeni rejim içinde bir yer sağla
manın yollarını aramaktı. 

E - Büyük Burjuvazinin Dönüşü

Parlamenter rejime dönüş aynı ,siyasal denge sorun
ları üzerine dayanıyordu. Ekonomik yapıları ellenmemiş 
olarak bırakan 1960 darbe hareketi, sosyal yapılara da 
dokunmaınıştı ve dolayısıyla ki11elerin seeimler karşısın
daki tavrında önceki seçimlere oranla pek bir değişiklik 
olmamıştı. Toprak ağaları ·ayların çoğunluğu üzerinde söz 
sahibi olmoya devam ediyor, büyük burjuvazi de gene on
larla seçim ittifokına girmek zorunda bulunuyordu. Bunun 
dışındaki herhangi bir siyasal güç birliği başarısızlıkla so
nuclanmaya mahkOmdu ve 1961 seçimleri bunun kesin 
delili oldu. 

1950 ve 1961 seçimlerinde alınon aylar aşağıdaki şe
kilde bir evrim gösterir (299) : 

Tabioyu incelediğimizde gözümüze çarpan ilk özellik 
Milli Birlik Komitesi İcraatının sürdürücüsü sayılan ve bu 
yüzden 27 Mayıs 1960 darbe hareketinin akıl hacası of
masa bile, bu hareketin meyvalarının devşiricisi olmakla 

(299) WEIKER, W. F . .UOOO Türk İhtililli». 
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19.'i!.l SEÇiMLERİ 195-1 SEÇhlLERİ J�(i7 SEÇİ�ILERl 1961 SEÇiMLERİ 

Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy 
Sayısı Yüı,desi Sayısı Yüzdesi Sayısı Yüzdesi Sayısı Yüzdesi 

C.H.P. 3.159 40,0 3.215 35,3 3.7Gl �0.9 3.726 36,7 

D.P. 4.275 53,5 5.l5l 56,6 ·l.3�1J 47.7 

i\I.P., sonra 

- C.K.M.P. 200 3,3 425 4,9 GGa 7,2 1.415 1-1,0 

H.P. - . :i47 3,B 

A.P. 3.257 .. .. 
Y.T.P. 1.392 13.7 

Diğerleri 259 3,2 306 3,2 40 B.4 " O,B 
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suçlanan CHP'nin 1961 seçimlerinde 1957 seçimlerine 
oranla oy kaybetmiş olmasıdır. Milli Birlik Komitesini 
meydana getiren subayların hiç değilse bir kısmı küçük 
burjuvazi saflarındem geldiği ve ordu da bürokrasinin son 
.sığınağı olduğu için, geleneksel olarak küçük burjuva 
eğilimin temsilcisi gözüyle bakılan CHP'yle Milli Birlik 
Komitesi arasında bağ kurulmak istendiği bir gerçekti. 
Bundan ötürü 1961 seçimlerinde alınan sonuçlar hiç de 
şaşırtıcı değildir. Umutlarını seçime bağlayan CHP lle 
subaylar, büyük bunuvazinin kendi içinde boğarak hal
kın bütün desteğinden yoksun ettiği, ve ihtiyacı kalma
yınca da piç gibi ortada bıraktığı bütün küçük burjuva 
hareketlerinin kaçınılmaz okıbatine uğramışlardı. Bu acı
dan bakıldığında 1960'ı izleyen ilk yıllar, daha önceki 
teşebbüsleri de gene aynı sebeplerden ötürü başarısız
lığa u{jrayan, gene aynı akıbete mahkUm küçük burju
vazi-bürokrasi icin bir son çırpınış dönemi olarak görüle
bilir. 

1961 seçimlerinden çrkarablleceğimiz ikinci bir .s..J
nuc. küçük ve orta köylülüğün bazı kasimlerini kendine 
çeken ve daha çok da CHP'nin gerilemesinden yorarla
non Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) bir yana 
bıtakılırsa, DP oylarının, seçimlerin yapılacağı yıl içinde 
kurulmuş olan iki yeni parti arasında yani Yeni Türkiye 
Partisi (YTP) ilc Adalet Partisi {AP) arasında bölüşül
düğüdür. Her iki parti da seçim kampanyası sırasında 
DP'nin mirascısı olduklarını ileri sürerler ve propaganda
larını aynı temellere yani liberalizm meddahlığıyla demogo
jiye dayatırlor. Oylann bu iki parti cıra.sında bölüşülmesi
nin, birbirinin aynı sloganlar karşısında seçmenierin içine 
düştükleri tareddüdün bir sonucu olduğu varsayılabilir. 
AP'nin bütün «Eski Demokrob oyları kendinde toplarken, 
YTP'nin de fiilen siyaset sahnesinden silindiği 1965 se-
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çimleriyle doğrulanmış gözüken bu varsayım, 1961 se
çimleri için gerçeklerin ancak bir yanını yansıtır. 1957 va 
1961 seçimlerinin sonuçları belgeler e.sas alınarak değer
lendirildiğinde bu konuya aydınlık getirecek yeni bazı 
bilgilere, verilere sahip oluruz. Ege bölgesiyle Akdeniz 
bölgesinde AP, 1957 seçimlerinde DP'nin aldığından faz
la oy alır. Karadeniz bölgesinde ise, oylarda hafif bir ge
rileme görülür. AP'nin oy kazancı CHP'nin zararına ola
rak biçimlenir. Oysa YTP'nin bu bölgelerde aldığı aylar 
çok düşüktür. Buna karşılık iç Anadolu bölgesinde, Doğu 
Anadolu bölgesiyle Güney Doğu Anadolu bölgesinde AP 
1957'nin ı<Demokrab oylarından büyük bir miktarını kay
beder. Bu bölgelerde aynı şekilde CHP'nin oylarında da 

• 

bir düşme görülür. Aradaki fark YTP'ye kaymıştır. Mar-
mara bölgesiyle istanbul ve çevresinde ise durum daha 
da karmaşıktır. Buralarda AP'nin uğradığı oy kaybı, ls
tonbulda, fiyatların i.stikroro kavuşması yüzünden tercih
leri CHP'ye kayan sabit gelirliler ve ücretlilerle, Mar
mora bölgesinde yoğun tarıma geçmiş küçük köylü ke
simleri arasında olmuştur. 

Bu sonuçlar öğretici niteliktedir. 1960 sonrasının !lk 
siyasal kuruluşları olan iki partiden biri, büyük şehir bur
juvazisini, batıdaki ve güneydeki kapitalist alanları ve Ku
zey Anadoludaki tütün ve fındık bölgelerinin büyük tüccar
larını bir oraya toplamaya yönelirken, öteki de ülkenin 
güney ve güneydoğusundaki «yeterince gelişememişıt 
prekapitalist alanları kendisine çekmeye çalışıyordu. Bü
tün bu alanlardaki çıkar çevrelerinin birbiri içine girmiş
liği yüzünden kesin bir ayrım tom -olarak yapılamasa bi
le, 1961 .seçimlerinde beliren bu durumu, ticari ve mC'Ii 
burjuvazinin, ekonomik çıkarların daha önemli olduğu ih
racata yönelik kapitalist tanm alanıyla girilen bir ittifak
la yetinip, büyük arazi sahiplerinin (toprak ağalarının) 
yükünden kurtulma yolunda bir ilk teşebbüsü olarak yo� 
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rumloyabiliriz. Bunun sonucu seçimlerdeki bir yarı başa
rısızlık oldu. Ve bu yarı başarısızlık o günün siyasal şart
ları içinde tam bir başarısızlığa dönüştü. 1961 seçimle
rinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde hiçbir par
tinin mutlak çoğunluğu elde edememesi, hepsinin üze
rinde düzenleyici bir rol sağlamak isteyen ordunun, ismet 
inönü başkanlığında CHP'nin denetimini zorla kabul et
tirdiği koalisyon hıJkümetlerinin kurulmasına yol acar. 
Böylece Türkiye BUyük Millet Meclisinde mutlak çoğun
luğun kazanılabilinmesi icin eski ittifakın yeniden kurul
ması zwunlu hale gelir. Ayrıca 1961-1965 yılları orasında 
yeni bir başka zorunluluk da ortaya cıkar. işçi sınıfı i lk 
defa örgütlenir, siyasal bir nitelik kazanır, gücünün bi
lincine varır ve bu bilinci açığa vurur. Bunun yanı sıra 
köylü kitleleri de toprak ağalarının yüzlerce yıllık zorbalı
ğına karşı etkin ve bilinçli bir biçimde karşı koymaya baş
lar. Böylece her iki egemen sınıf icin de tabandan gelen 
bir tehlike belirir ve onları kendi aralarında ittifak kur
maya iter. 1 960 ile 1970 yılları arasında büyük ölçüde 
gelişecek olan Türk ,sanayi ve mali kapitalizminin ikile
mi, ya tarım kapitalizminin, daha doğrusu tarım preka
pitalizminin yükünü da sırtlanmak ya da emekçi sınıf
lar üzerinde kendi baskı gücünden tavizler vermek ara
sında biçimlenir. Işte bu ikilem 1970 yılından sonra bir 
siyasal buhrana yol açacaktır. 

1960 darbe hareketiyle gelen siya,sal tepki, 1961 seçim
lerinde resmi yoldan tasfiye edilir. Bu hareketin ordu
nun baskısıyla ve CHP'nin teşebbü,sleriyle bir ·sıJre daha 
devam eden uzantıları, 1965 seçimlerinde AP'nin güçlü bir 
şekilde iktidara gelmesiyle kesin rolorak son bulacaktır. 
Ne var ki bu geçiş, başlıca iki sebep yüzünden Türk toplu
munun evrimine damgasını vuracaktır. 

Önce 1960-1961 reiimi, büyük burjuvazinin doğrudan 
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veya dalaylı dürtüsüyle, onun kendi başına gerçekleştir
meye cüret edemediği bir dizi tedbir ve karar aldı. Gerçi 
toprak reformu veya tarım vergisi gibi. bu tedbirlerin pek 
çoğu büyük burjuvaziyle büyük arazi sahipleri arasında 
yapılan ittifaktan sonra donduruldu. Ama di�er bir kısmı 
ve özellikle ekonomiyi planıama tedbirleri olduğu gibi 
kaldı ve bunlor 1960 lle 1970 yılları orasında sanayileşme
nin hızlanmasına yardımcı oldu. Böylelikle büyük burju
vazinin durumu güçlendi, sermaye birikimi hızlandı ve 
emperyalizmin egemenliği pekişti. Bütün bu dönü
şümler her yıl yüzbinlerce köylünün topraklarından ay
rılarak büyük şehirlerdeki proletaryanın saflarını kalaba
lıklaştırmasına veya yurt dışına çalışmaya gitmesine yol 
açtı. Öte yand;n tarım üretiminin geçirdiği dönüşüm ile
de köylü yığınları bizzat köylerinde proleterleştiler. Böy-
lece 1960 ile 1970 yılları arasındaki dönem boyunca em-
peryalizmden destek gören yerli burjuvazinin gucune 
karşı cıkabilecek tabandan gelme bir muhalefet gücü 
oluştu. 

1960-1061 rejiminin Türk toplum hayatına kattığı lkin
ci şey ise, yeni antıyosaydı. Bir profesörler kurulu tara
fından hazırlanan bu anayasa aydınların bir Kbatı, de
mokrasisi çerçevesi içinde gerçekleşebilecek özgürlükle
rin azamisini elde tutmak ve korumak kaygısını taşımak
taydı. Hazırlanan metin söz ve basın özgürlüklerini, üni
versite ve TRT'nin özerkliğini teminat altına alma iddia
sındaydı. Yeni ·anayasa liberal demokrasi görüntü.sünü 
tamamlamak icin ise, grev hakkını da öngörmekteydi. Ha
zırlanan anayasa tasarısı 9 temmuz 1961 günü yapılan 
bir refarandumla halkın oyuna sunuldu. DP'nin mirasçı
sı olan siyasal partiler hem ordunun tepkilerinden kork
tukları, hem de kuruluşlarının yeni oluşu yüzünden bu 
anaya.sa tasarısına karşı sadece el altından bir kompan-
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ya sürdürdüler. Bunun da sonucu ancak .% 38 oranında 
«hayır» oyu oldu. 

1961 yılından itibaren iktidara gelen burjuvazi yeni 
onayasa hükümlerinden bir kısmını, bunların uygulanma· 
sı için gerekli konunların çıkarılmasını hep geriye atarak 
işlemez halde tutar. Ama yığınların baskısının hissedil
diği alanlarda, koalisyon hükümetleri gerekli mevzuatı ge-
tirmek zorunda kalır. Grev hakkı icin durum böyledir. 
Parlamenter rejime dönüldüğü 25 ekim 1961 tarihinden 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanununun kabul edil
diği 15 temmuz 1963 tarihine kadar patlak veren 176 işçi 
hareketi hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ana
yasayı uygulamak zorunda bırakmıştır. Bunun gibi aynr 
dönemde hukuki olmaktan ook fiili bir söz ve düşünce 
özgürlüğü durumu doğar. Üniversite ve basın yavaş ya
vaş burjuva ideotojisinin ve bu ideolojiden doğan doktrin
lerin tekelinden çıkar. Üniversite öğrenimi değişikliğe uğ
rar ve yaygın!aşır. Haber ve bilgi edinme imkônları co
ğalarak, me.seleleri daha önceki kuşakların dar görüşlü 
milliyetçi kavramlarının ötesinde, köklerine inerek araş
tırabilecek yeni bir kuşağın doğmasrna imkôn verir. Böy
lece halk yığınlarının gelişmeye başlayan pratik eylemi, 
ona yön verecek güçte teorik bir dayanak kazanı rken, ay
dınlar da ilk defa olarak özlemlerini üstüne oturtabile
cekleri sosyal bir gerçeği keşfederler. 

Dolayısıyla 27 Mayıs 1960 hareketinin sonucları iki 
noktada özetlenebilir. Kapitallst sistemin geçirdiği evrim 
sonucu, sayıca her gün biraz daha çoğalan bir prole
taryanın oluşması ve bizzat burjuva demokrasisinin ku
ralları aracılığıyla bu proletaryanın kendi sınıf bilincini 
kazanma imkônlarının doğması. 1960 ile 1 970 yılları ara
sında kalar döneme, işte bu gerçeklerden doğan olaylar 
egemen olacaktır. 
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V - PlANLAMA YOLUYLA GELiŞME

A - Hedeflerin Seçimi 

1963 ile 1967 yılları arasını içine alan ilk Beş Yıllık
Kalkınma Plönı GSMH'da yılda % ?'lik bir ortışı öngör
mekteydi. (300) Bu oran doğrudan doğruya 1945 He 1960 
yıllan orasında elde edilen ortaloma yüzdeye tekabül et
mektedir. GSMH'nin hacmi arttıkca bu ortalama büyüme 
hızının düştüğü (1945+1950 yıllan arasında % 8.7, 1950-
1955 yılları arasında %-7.3, 1955-1960 yılları arasında 
% 4.8 ve 1860-1963 yılları arasında % 4.7) bir gerçekse 
de, on yıliık mut!Ök liberalizm ve serbe.stlik döneminde,
IJiônda öngörülen artma hızına erişildiği hatta bazen bu 
hızın aşıldığı do onun kadar bir gerçektir. Öyleyse plcin
da getirilen yenilik GSMH'nin toplam artış hızından CQk, 
dağrlımıyla ilgilidir. 1950-1960 döneminde tarım ürünlerin
deki artış yılda ortalama % 5 olmuştur. Oysa plôn % 4.2 
oranında bir artışı öngörmektedir. Buna karşılık aynı on 
yıllık dönem içinde sanayi üretiminde gerçekleştirilen yıl
l ık ortalama artış % 5.9 iken plôn % 12.6 oranında bir 
artış hızı öngörmektedir. (301) Demek oluyor ki ilk Beş 
Yıllık Kalkınma Plônı her şeyden önce GSMH'da sanayi 
sektörüne ağırlık tanıyan yeni bir dağılımı hedef edinmek
tedir. 

Plôndan önceki yıllarda GSMH'da yeniden yatırıma 
yönelme.si gerekli bölüm, efde edilen artış hızıyla ters 
orantılı olmuştur. 1950-1955 döneminde % 7.3 oranında 
bir kalkınma hızı elde edebilmek icin GSMH'nın % 12.7' 
sini yatırıma sokmak gerekmişti. 1955-1960 döneminde 

{300} Devlet Planlama Tqtiülı (DPT), İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plunı, 1968. 1972, Ankara 1967. 
{301) HERSHLAG, Z. Y. CI'urkey, the challenge ... • \"C KÜÇÜK, Y. 

<Planlama, Kalkına:ıa ... ). 
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GSMH'dan yatırıma ayrılan pay % 13.7, elde edilen kal
kınma hızı % 4.8'di. 1960-1963 dönemi içinde ise bu oran
lar % 14.3;e karşılık % 4.7'ydi. (302) Gerçekten de 
GSMH'nin artışıyle bu GSMH'dan yeniden yatırıma ay
rılan pay arasında bir dengesizlik sözkonusuydu. Bunun 
sebebi bu GSMH'nın oluşmasında baş rolü oynayan ta
rım üretiminin istikrarsızlığıydı. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma P!ônı ise % 7'1ik bir kalkınma hızını gerçekleştirmek 
için GSMH'nın % 17.5'ine eşit yıllık yatırımı öngörüyor
du. Bunun · % 14.3'1ük bölümü iç tasarruf!a geri kalan 
% 3.2'1ik bölümü ise dış katkılarla sağlanacaktı. {303) 

Sonuc olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı, sa
nayi sektörünün büyüme.sini kolayloştırmaktadır ve bu 
büyüme icin ise 11 milyar 400 milyon Türk Lirası tuta
rında bir dış katkıyı öngörmektedir. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plönındaki bu hükümler yabancı özel sermaye ya
tırımlarının artması sonucunu getirir. 1951 yılından 1960 
yılına kadar 38.8 milyon dolar olan bu yatırımlar 1961-
1970 döneminde iki katına cıkorak 77.8 milyon dolara 
ulaşır. (304) 

B - Yabancı Yatınmlar :

Sanayi sektörüne yabancı sermayenin do?)rudan
doğruya yaptığı yatırımlar, ülkedeki emperyalist sömürü
nün ilerlemesinde yeni bir adımı ifade eder. Üretim arac
fon üzerindeki bu doğrudan doğruya sahiplik, giderek
emeğin doğrudan doğruya sömürürmesi olgusu, yani em
peryalizme artık-değeri- kendi yararına arttırma imkanını 

(302) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the cballcnge ... :. 
(303) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the challcngc ... :. 
(3!H) HERSHLAG. Z. Y. CI'utkcy, Uıe challcnge ... :. ve O.E.C.D. cEtu-

dcs Economiques; Tutquic:., 1964- 1970 yıllan. 
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veren bu 'Olgu, emperyalist ülkelerde olduğu kadar em
peryalizmin egemenliQi altında bulunan ülkelerdeki 
.sosyo ekenomik yapıların da evriminin bir sonucudur. 
Güçlü bir biçimde sanayileşmiş olan emperyalist ülkeler
de üretimdeki artışı karşılayabilmek için, üretici kitlelerin 
gelirlerinde, bunların satın alma güçlerini coğaltmayı 
amaçlayan artış, üretilen malların fiyatlarının da yüksel
mesine katkıda bulunmaktadır. Yavaş yavaş doyma nok
tasına varan niceliksel büyümenin yanı sıra «niteliksel» 
bi( büyümeye de yönelinilir. Başlangıçta «Standing» (lüks 
tüketim) ile ilgili görüşler, daha sonra da or:çevre kirlen
mesiıı sorunları, .malın «niceliğinden» değil de «niteli(iin
den» yola çıkan kazanelar sağlar. Bu noktada bir ikilam 
ortaya çıkar ; ya iç pazar icin değeri yüksek mallar ya 
do azgelişmiş ülkeler için ucuz (burada ucuzlukla kos
tedilen şey ,satış fiyatı değil üretimin maliyetidir, çünkü 
satış fiyatları zaten emperyalist firmaların tekelindedir) 
mallar imal etmek. Bu ikilemi çözmek Için ise tek bir yol 
vardır : emperyalist ülkelerin kendi iç pazarlarına yöne
lecek malları kendi ülkelerinde, emperyalizmin egemen
liği altındaki ülkelere yönelecek malları ise gene bu ege
menlik altındaki ülkelerde üretmek. 

Böyle bir aşamaya gelinebilinmesi için emperyalist 
ülke kadar, emperyalizmin egemenliği altında olan ülke
nin de buna hazır olması gerekir. Emperyalizmle işbirli
ğine girmeye hevesli ve bunu yapabilecek güçte yerli bir 
burjuvazinin geliştirilmesi bu aşama icin vazgeçilmez bir 
şarttır. Yerli sermaye birikiminin yatırımların alt yapısı 
kadar üretilen malların dağıtımını ve ticaret alanına so
kulmasını da yüklanecek güçte gelişmiş olması gerekli
dir. işte 1960 ile 1970 yılları arasında Türkiye'de bu şart
lar gercekleşmişe benzer. 

Bu dönemde Türkiye'de yatırıma gir'en yabancı ser
mayeler, tamamen bir dizi tekele . bağlı olağanüstü bir 
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durumdan yararlanırlar. Bunların ilki hammadde itha!O
tı tekelldir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ithalatı de
netimi altına alarak ve sınırlayorak aslında bu tekel 
durumunu kolaylaştırır. 1964 yılından itibaren hammad
de ithalatı toplam ithaldtın % SO'sini geçer {305) ve ba
zı ürünlerin ithalôtı için bazı firmalara verilen özel ızrn
ler her türlü rekabet imkônım ortadan kaldırarak bu mal
ların fiyatlarının yükselmesine sebep olurlar. 

ikinci bir tekel durumu işgücüyle ilgilidir. Müzmin iş
sizlik, sendikal örgütlenmenin güçsüz oluşu ve hayat pa
hallılığının çok büyük hızla artışı, işvereniere büyük bir 
emekçi kitlesini keyiflerine göra istedikleri giDi kullana
bilme imkanını verir. Bir başka tekel durumu kredi ala
nında doğar. Yabancı işletmeler, gerek gitgide program 
kredilerini kısıp proje kredilerini coğaltarak, Türk devle
tine yardım kisvesi altında asıl kendi özel teşebbüs!erine 
mali kaynak sağlayan uluslararası kuruluşlar aracılığıy
la; gerek Ereğli Demir Çelik tesislerinde de olduğu gibi, 
birçok kere yabancı işletmelerin zararlarını karşılamayı 
taahhüt eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti eliyle; gerek
se de o güne kadarki en büyük kredisini Good Year'ın 
Türkiye'deki şubesine açan {306) Sınai Kalkınma Ban
.kası gibi bankalar yoluyla ve ya da yabancı firmalara 
tanınan imtiyazlardan yorarlanmak amacıyla bunlarla 
ortaklığa girmekte çıkarı olan bizzat yerli işletmeler ara
cılığıyla, her türlü kredi alma kolaylığına sahiptiler. 

Bütün bunlara bir de üretim tekelini eklemek gere
kir. Plônlama ve yatırımların rasyonel bir biçimde kulla
nılması adına çok kere tek bir firma veya belirli sayıda 
bir firmalar topluluğu herhangi bir rekabet şartı olmok
sızın bütün bir pazarı kendi elinde tutar ve hem üretimin 

(305) O.E.C.D. <Etudes Economiques ... � 1966 - 1970 yıllan. 
(306) ÖZKOL, S. <Emperyalizm, Tekelci Kapital ... � 
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düzeyini, hem de fiyatları kendi keyfine göre tesııit eder. 
Ayrıca bir de stoklanmış malların dağıtım ve satış tekel
leri vardır. Bu işlemlerin yerli ithalôt şirketleri tarafından 
yapılması alışılmış bir durumdu. Bu şirketler bazı yaban
cı işletmelerin ürettikleri malların ithalôt tekelini uzun 
süre ellerinde tuttuktan sonra, aynı malların imalôtını ya 
da daha doğrusu ((montaj» ını Türkiye'de yapmak üzere 
bu işletmelerle anlaşmalar yapmışlar, ayrıca bu yolla üre
tilen malların dağıtım ve perakende satışını da kendi üzer
lerine almışlardır. 

Bu konuda, son olarak. 1959'dan 1965 yılına kadar 
Türkiye'de kurulan yerli ve yabancı sanayiler arasında 
yapılmış olan bir karşılaştırmanın sonuçlarına işaret ede-

• 
biliriz (307) : 

Yıllık Ortalama Ki\r 
Satış 1 Sermaye 
Gayrı Sufi Kür 1 Satış 

Yabancı Sermayeli 
İşlelmeler 

% 13,8 

Yerli Sermayeli 
t,ıetmeler 

<;;, 19 

�;, 200 
�V 9,3 

Böylece bu tekel durumu bir yandan üretilen mal
ların maliyet fiyatını düşürürken, öte yandan satış fiya
tını ve dolayısıyla kôrlan yükseltir. ithal edilen bir kam
yon 60 bin Türk Lirasına satılmaktayken aynısı Türkiye'de 
imal edildlkten sonra 130 bin Türk Lirasına satılır olur. 
Türk sanc;yi mollarının fiyatları genel olarak Ortak Pazar 
mallannın fiyatlarından % 80 daha yüksektir. Bu farkın 
% 41'i üretilen malların üzerine binen vasıtalı verQlter, 
% 28'i kôr haddi ve % 31'i de ithôl edilen hammaddelerin 
fiyatının yüksekliği yüzünden ortaya çıkmaktadır. (308) 

(307) ÖZKOL, S . .:Emperyalizm. Tckelci Krıp!t.rıl...:t 
(308) KA.ZGAN, G. "Ortak Pazar ... � ' 
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Bu yolla hem devle( hem yabancı yatırımcılar ve hem 
de yerli sermaye sahipleri ceplerini doldurmaktadırlar. 

1960 ile 1970 yılları arasında Türkiye'de yapılan ya
bancı yatırımlar sayfa 1439 ve 1440'daki iki tab:qda görCıl
mektedir. 

Bu tabloları karşılaştırdığımızda gözümüze çarpan 
i!k şey, belirtilen yıilar içinde ülkeye giren özel yaban
cı sermayenin Türkiye'ye yatırılan toplam yabancı ser
mayeye oranının aşağı yukarı % 8'i bulduğudur. Bütün 
on yil boyuneo bu oran fiilen aynı durumda kalır. Böy
lece özel sermaye yatırımları daha fazla kôr getiriyor 
bile olsa yabancı devlet yardımları ezici üstünlüğünü sür
dürür. Böylece de, artık-değerin gaspında yabancı dev
let sermayeleri başı çeken bir güç olarak yer alır. 

Üstelik Türki�e'ye yapılan yabonc; Germcıyc yotı:·ırr.!cı
rının bütünü içinde özel sermaye yatırımlarının yerinin 
küçük •olması bir yana, 6224 .sayılr Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu çerçevesi içinde yapılan özel senneye 
yatırımlarının oranı çok daha küçüktür. Bunlar ü!:{e'/8 yc
pılan özel sermaye yatırımlarının % 35'ini. toplam ya
bancı sermaye yatırımlannın ise ancak % 3'ünü mey
dana getirir. Bunun dışında kalan yabancı sermayeler ya 
Ereğli Demir Çelik tesisleri çerçevesi içinde (aşağı yukarı 
20 milyon dolar). ya da Petrol Kanunu çerçevesi içinde 
ülkeye girer. Yabancı özel sermayeye en çekici gelen 
de bu Petrol Kanunudur. Tabii aynı şekilde sağlanan 
kôrların ülke dışına çıkarılmasında en büyük pay da pet
rol alanındaki bu yatırımlara ait ·olur. Böylece yabancı 
petrol şirketleri, 1867 yılında. patlak veren israii-Arap sa
vaşından sonra, Türkiye'deki faaliyetlerini hızlandırarak, 
edindikleri kôrdan yurtdışına cıkardıkları meblağı büyük 
ölçüde crttırırlar. 

Böylece Türkiye'deki işletmelere yatırım yapan ya
bancı öze! .sermayelerin son derece sınırlı kaldığını gör-

1438 



YABANCI ÖZEL SERMAYE YATIRIMLARI (Mllyon Dolar) 

62l4 SAYILI KANUNA GÜRE YURT DIŞL'JA CIKARILAN 
62H YURT DIŞINA ÇlKARILAN KARLAR TOPLA.\! 1\IEBL,\6 (•) 

Saytlı O Yıl İçinde Btf 
Kanuna Kanuna Göre 

Toplam Göre Yatırılıın Sermayeye Toplam Toplam Yatırıma 
Yıllar Yatırımlar Yapılanlar Toplam Oraııla Yüıdeııl % Göre Ytlzdeai 

1961 34.0 3.5 1.4 �� 40.0 1.0 % 2.9 
1962 36.0 0.7 1.5 �" 23.8 2.0 c• ·' 5.0 
1963 21.0 8.8 1.8 % 20.6 ı. o •• •• 4.8 
1004 25.0 0.9 u �� ıt.B (311) 5.0 .. ·' 20.0 

1005 22.0 9.2 u �o 41.3 15.0 . .  ,, 68.2 
1966 30.0 7.7 1!.2 �:, 80.5 16.0 .. ·' 53.3 
1007 17.0 7.5 1!.2 % 82.6 2.5.0 �� 147.0 
1968 13.0 10.::1 7.6 so 73.7 (312) 32.0 �:; 246.1 
1009 2.tü 6.7 5.9 (Sekiz ay) 32.0 �-o ıoo.7 
1970 58.0 10.5 (310) 33.0 :--:; 56.9 

"'' 45.0 :>6.0 % 00.0 
1972 43.0 (309) 35.0 (313) c• ·' 81.6 

(*) 6224 sayılı kanunla yurt dışına transfer edilen meblııltla, yurt dışına çıkarılan toplam mc:blrı,!!lar arasında, 1961 
ve 1003 yıllarında görülen tutarsızlık, yararlanılan kaynaklardaki farklılıktan ileri gelmektedir. Bu tutarsızlı
Aı giderecek verilere şimdilik saltip de�iliz. 
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1961 
1002 
1003 
1!164 
1965 
1966 
1967 
1966 
1009 
1970 
1971 
1!TI2 

247 
200 
108 
218 
303 
255 
2<7 

274 
319 
420 
400 
"" 

,.,, 
296 
271 
242 
259 
253 
219 
306 
315 
249 

26 
25 
89 
74 
29 
8 

l l  
66 

" 
45 

li5 
71 
" 
31 
29 
17 

" 
83 
" 
16 

36 
33 
32 
" 
32 
31 
35 
" 
45 
48 
ro 
62 

BORÇ TEDİYESİ 

.. 
101 
81 

114 
169 
124 
100 

91 
93 

1«l 
125 
130 

120 
134 
113 
148 
201 
155 
1<1 
132 
138 
195 
185 
102 

48.5 
i6.2 

36.6 

"·' 

66.3 

60.? 

57.0 

48.1 
43.2 

�6.4 

<6.2 
83.1 

(") Konsorsyum. O.E.C.D. 'ye üye ülkelerce yapılan yardımlar gibi 
1963 yılında ıreydana getirilen uluslararası kurwrılann yaptılJ 
yardımları da içine almaktadır. 
Borç ertelemneleri toplama sokulmamıı;br. 
Aynı yıl içinde yatırılan !.oplam �crmaycye oranla yüzde. 

müş oluyoruz. Şimdi de bunların ekonominin çeşitli sek
törleri icindeki dağılımını ve rolünü görmemiz gerekir. 

1868 tarihli bilgilere göre 6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu cerceve.si içinde ülkeye giren yabancı 
sermayenin % 1 .53'ü tarım ve modenciliğe, kalan kısmı 
ise imalôt sanayiine yatırılmrştır. Sanayiye Yapılan yatı-

{3011) O.E.C.D. «Etud�s f::Conomiqucs ... :. 1004 · 19iO yıllan. 
t310) Cumhuriyet Ga1.cl.csi, 5 Mart 1971. 
(311) ÖZKOL, S. cGeri Bıraktırılmış ... :J 
(31:!) Cumhuriyet Gıızctcs.i, 5 Mart 1971. 
(313) O.E.C.D. �Etudes EconomiquC'� ... ;} Hl6l · Hl70 yılları. 
(314) O.E.C.D. cEtudes Econoıniquııs ... :ı. 196-1 - 19i0 yılları. 

1440 



nmlorın evrımıne gelince, iki safhadon geçer. 1950 ile 
1960 yılları arasında yabancı sermayeler Türk sanayiinin
gelenekser kesimlerine yönelir. 1963 yılında yapılan sa� 
neyi sayımı bu eğilimin hôlô devam ettiğini yansıtır. Ya
bancı işletmelerin % 23'ü gıda-içki�tütün mamulleri ke
simlerinde, % 17'si i.se tekstil sanayiinde toplanır. Ama
Türkiye pazarı dayanıklı tüketim maliarına doğru açıldık� 
ca, yabancı sermaye de alanını genişletir. Önce ilaç,
sonra boya ve deterjanlarla kimya sanayiine ,en sonra 
da montaj fabrikalarıyla maden sanayiine doğru yayıhr. 
Yabancı sermayenin sektörlere göre dağılımı aşağıdaki 
tabloda görülmektedir (315) : 

Yabıuıcı Yabıuıcı Toplam 
Sermıı.yeniq KredJlerin Yabancı 

Yabancı Özel Toplam Sermaye 
Sermııyenlıı Yatırımlar Kredi vo 

İMAÜT SANAYİİ Dalılıını İ�Inde Payı İçinde Payı Kredi 
SEKTÖRÜ (':�) (<;1:) (%) (%) 

1968 1963 1968 1963 1968 1968 

Gıda ve İçki 10,{}1 13,5 10,40 4,0 14,0 
Tütün 0,87 0,211 (),2 
Dokuma ve Giyim 2,25 7,2 0.0 22,(1 22,(1 
Küitıt ve Selüloz ll,Ol 0,0 43,2 43,2 
Deri 0,04 0,0 
Lastik "·"' 21,1 21,28 
Kimya 24,53 17,8 41,69 65,0 53,7 .... 
Cam-Çimento-Seramik 5,51 5,03 
Maden Sana�·ii 28,88 14,7 

a - !Nmir-Çclik 0,37 

b -Matlent Eşya 6,6!1 0,5!1 
c - Tarım Araçları 5,45 8,8 .... 79,1 
tl- Elektrik 

Makinnları 12,53 18,22 16� .. � 
e - Taşıt Mont.ııjı 3,7!l 0,30 18.1 l8.4 

Diğerleri 1,67 0,0 

100,00 
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Bu tablo yabancı sermayenin Türkiye'deki sanayinin 
bellibaşlı sektörlerine el koyması olgusunu yeterince bir 
açıklıkla gösterememektedir. Mesela kauçuk sanayiinde 
yabancı yatırımlar bu ,sektöre yapılan toplam yatırımın 
1/5'ini ancak aşıyor gibi görünmektedir. Oysa 1966 yılın
da bu sektörde yapılan üretimin % 80'inini meydana ge
tiren ve ıo zamandan bu güne bu oranın daha da art
mış oldugu taşıt lastikleri sanaylinin tamamen yabancı 
lisansı ve yabancı sermaye denetimi altında olduğunu 
biliyoruz. ilaç, boya, sabun, deterjan, suni gübre ve ta
rım koruma ilaçları alanlarını içine alan kimya sanayii 
gibi, yabancı lisansla imalatta bulunan bazı sektörlerde 
dogrudan doğruya yapılan yatırımların önemini acılan ya. 
bancı krediler bir kat daha arttırır. Ama taşıt araçları 
montajı gibi diğer sektörlerde yabancı firmalar sınırlı ya. 
tırımlarla sektörün bütününü denetimleri altında tutarlar. 
Daleyısıyla yabancı .sermaye en az yatırımla üretim ve 
kôrın en büyük bölümü üzerinde egemenlik kurmak yol· 
lerını arar. Yerli sermaye birikiminin gelişmesi de onla· 
rın bu işini kolaylaştırır. Bir yandan devlet kredisi ve 
gümrük konularında her türlü müsamaha ve kolaylıktan 
yararlanmak, öte yandon yabancı bir patentin sağladığı 
imtiyazları kullanabilmek amacıyla en büyük mali des. 
tekte bulunmaya dünden hazır yerli sermayeyi kendine 
çekmek icin asgari bir yatırım yem olarak kullanılabili· 
ycrdu. Bütün bu işlemler sonunda yabancı bir markayı 
kullanabilme hakkının kazanılmasıyla mükôfatlanıyordu. 
Böyle bir marka. bir yandon müşteri çevresi kadar, mali 
ve idari çevrelere karşı da bir reklam desteği sağlarken. 
öte yandon patent hakkı adı altında, sağlanon kôrlorın 

(315) Tablo §U kaynaklardan yararlamlarak hazırlanmıştır,: BULlJT. 
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önemli bir kısmının yurt dışına cıkarılma.sına bahane taş· 
ldl ediyordu. Bu yıolla sermayesi % 100 yerli olan firma· 
lar bile, çok kere yabancı bir adı kullanmaktan başka 
h:cbir anlama gelmeyen bir patent hakkı yüzünden ya
bancı firmaların denetimi altına girebiliyordu. Böylece bir 
ingiliz şirket! olan Marley Tile Co., yer döşeme malze
mesi imalatında bulunan bir firmaya adını verdiği için 
karşılığında satışlardon % 3 oranında pay almaktadır.
Suni tuğla -imaiötı alanında aynı % 3'lük pay bir isvec
şirketi olan Ytong International Aktiabolaget'e tanınmış
tır. Berec Pi! firmasıyla, bir isviçre suni marmar firması 
olan Me;bolite satışlar üzerinden % 5'er pay alırlar. Ör
nekler ister:ildiği kadar coğaltrlabilir: Amerikan diş ma
cunu �arfüm, sabun, deterjan markaları; Coca Cola baş
to olmak üzere alkolsüz içki markaları; Alman veya Da
nimcrka bira markaiar:: ilaç sanayilnde bütün önemli is
viçra ve halyan markaları; elektrikli ev araçları marka
ları v.s. Reklôm şartlanma.sıylo her türlü yabancı marka 
adı öyle itfbarlı bir hale gelir ki, yabancı patent altında 
yapılan tıer yeni imalôt Türk sanayiinin yeni bir zaferi ola
rak . sunulur ve kabul edilir. Öyle ki kendi sigaraları lle 
tanınmış bir ülke olan Türkiye'de Amerikan sigarası ka
raborsaya düşer. ABD'de terkibindaki kimyevi maddeler 
oranı dolayısıyla sağlığa zararlı bulunup, yasak edilen ve 
bu yüzden de deprem felaketzedelerine yardım olarak 
Türkiye'ye gönderilen tereyoğ ve peynirierin Istanbul'un 
€n lüks semtlerinde, gösterişli bakkal dükkônlorında sa
tıldığını söylerssk yeni burjuvazinin yabancı bir tsim ta
�ıyan her mala karşı gösterdiği aşırı düşkünlüğü kavra
yabiliriz. 

Bu eğilirri, ülkede edinilen körlardan yurt dışına çı
karılan meblağları gösteren rakamlara da yansır. 1965 
yılında edinilen körlardan patent haklan dolayısıyla yurt 
G:şına aktarıiGn meblağın oranı % 6.5 iken 1968 yılında 
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bu oran % 24.6 ile nerdeyse edinilen toplam kôrrn 1/4' 
üne varır. (316) 

Böylece yabancı sermaye Türkiye sanayiine getirdi
ği herhangi bir nitelik, teknik bir aşama, üretimi yüksel
tici blr gelişmeyle değil de, tekeller kurmak ve yerli bur
juvaziyle hem tüketici, h<::ım de yatırımcı olarak işbirliği
ne girmek suretiyle sanayi üzerinde denetim kurmanın 

1·. yollarını arar ve bunu başarır. Aşağıdaki tablo yabancı 
f<ermayenin Türk sanayiine ne ölçüde verimlilik kazan
dırıp, buna karşılık ne ölçüde kôr sağladığı hakkında bize 
bir fikir verebilir {317) : 

Türkiye'de İşçi Katma 
Yabancı Başma Katma Değerde 

Serm.a�·enin Değer/A.B.D.'de Gayrı: 
iMALAT SANA YÜ Özel Yatı.nmlar İt-ı;i Ba�ına Safi Kat-ın 

SEKTÖRÜ İçinde Payı (%) Katma D. Payı (%) 

Gıda - İçki - Tütün 2,311 19 76.1 
Dokuımı " Giyim 0,00 15 77,0 
Kül(ıt 0,00 .. 70,2 
Deri 0,00 .. 43,7 
Lastik 21,88 "' &1,2 
Kimya 41,6!1 10 81,5 
Cam " Çimento - Seramik 5,03 18 70,0 
Demir · Çelik 0,00 18 65,0 
M;ıdcııi E..-y;ı 0,59 .. 75,1 
]',fakiııa '·"' .. 53,1 
Elektrik Makiıı:ıbrı 18,22 .. 74,!1 
Ta�ıt ı\rnçları Üretimi 0,3D .. 71,!1 

Bu tabloya gGre herhGngi bir sektördeki verimlilik o 
.sektöre yapılan yabancı yatırım payına bağlı değildir .. 
Tom tersine yabancı sermayenin en büyük sarmaye iş
tirqkine sahip olduğu ve en çok kôr sağladığı kimya so-

(3lfi) Cumhuriyet Gazetesi, 5 Mnrl 1!!71. 
(317) BULUTOGLU, K. <Türkiye'de Yabancı ... :ıı 
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nayn gibi sektörlerde verimlilik artışı en düşük oranda
dır. 

Bu şartlar içinde yabancı sermaye yatırımlannın Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plönrnda umulan düzeye varo
moması ve sınai büyümenin yapılan tahminterin gerisin
de kalması şaşırtıcı olmasa gerektir. 

C - Birine! Beş Yıltık Kalkınma Plônının 
' Değerlendirilmesi 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plönında GSMH'nın 
% 3.2'si olarak öngörülen yabancı sermaye iştiraki an
cak % 70 olarak, yani GSMH'nın % 2.3'ü oranında ger
cekleşebilmiştir. Buna karşılık plônda öngörülen iç yatı
rımların gerçekiaşma oranı % 98'dir. Demek ki, yatırım 
hedefleri toplam olarak % 93 oranında sağlanmıştır. (318) 
Ama bu iç yatırım hedeflerine ancak, yapılan tahminierin 
ter.s yüz olmasıyla varılabilinmiştir. Bu tahminlere göre 
toplam yatırımların % 59'unun kamu yatırımları % 41'nin 
ise özel yatırımlar olması gerekiyordu. Oysa sağlanan so
nuçlar kamu yatırımları için % 53, özel yatırımlar icin 
ise % 47 oldu. Böylece kamu yatırımlan % 85.1 oranında 
gerçekleşmiş oluyordu. Bunun sebebi tahmin edilen dev
let gelirlerinin % 81.9, dış yardımın ise % 85.1 oranında 
gerçekleşmesiyle. (319) Böylece yerli olsun yabancı kay
naklı olsun özel sektör kendi sermayesini tek başına ken
di kullanmayı tercih ediyordu. Besbelli ki bu tercih yatı
rımların sektörlere göre yönelişinde deQişiklikler getir
mekteydi. 

(318) O.E.C.D. d..e capital dans l'agricult.ure .. � 
(319) D.P.T., cİkinci Beş Yıllık. .. :. 
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TOPLAM YATffiiMLARIN SEKTÖRLERiNE GÖRE DAGn.IMI (320) 

(1965 sabit fiYatlarına �öre milyon T .L. olarak) 

Gerçekleşme Gerçekleşme 

Sektörler Tahmin (1963 . 66) Yüzdesi 

Tarım 8.781 7.455 .... 
Madencilik 3.193 3.128 98,0 

İmalı1t 9.730 8.775 00,2 
Enerji 4.390 3.335 76.0 
Ulaşım 6.832 7.007 117,2 

Konut 10.608 10.103 95,2 
Hizmetler 3.051 3.644 119,3 

Ejtitim 3.507 3.1158 00,3 
Sağlık 1.173 ""' 73,3 

TOPJ,AM 51.990 47.936 92,2 

Yatırımlar denge.sinde özel kesim yararına olan de
ğişmeden üç sektör zarar görür. Bunlardan ilki, Merkez 
Bankasının Toprak Mahsulteri Ofisine verdiği kredilerin 
azalması yüzünden, tarım sektörüdür. 1963 yılında Ofis, 
Merkez Bankasının dağıttığı toplam kredinin % 27.5'ini 
alırken 1966 yılında bu oran % 1 1 .7'y� düşer. Ikincisi 
devlet eliyle yapılacak büyük yatırımları gerektiren ener
ji sektörüdür. Üçüncüsü ise özeı ' sektörün hemen iıemen
hiç ilgi duymadığı eğitim, sağlık gibi kamu hizmetreridir. 
Bundan Ötürü mesela sağlık hizmetleri gibi çok önemli 
bir alanda, plônda öngörülen yatırımlarla, gercekleşebilen 
yatırımlar ara.sında büyük bir fark doğmuştu. 

Yatırımların dengesindeki değişme Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plônının gerçekleşmesine de yansımıştı. GSMH' 
nın artış hızı plönda öngörülen %7 'ye voramciyıp % 6.7' 
de kalmıştır. 1967 yılı icin öngörülen GSMH gerçi % 97.7 
oranında gercekleşmiş.se de, toplam olarak sağlanan bu 
r:akom, çeşitli sektörler gözönüne alındığında, yapılan tah-

(320) D.P.T., cİkinci Be� Yıllık .. .> 
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1. Bf.Ş YILLIK KALKI!Iı"Jl4. PLANI!\� (l96'ı- 1"7) GI':RÇEKLEŞIIRSI 
UKS ıı.ablt fiJa::uJ$1& 111!1)·�� T.L.) 

' TOPL.Uf IÇlP<.'DE 
Gtorctkll!lıııt ORTAlAMA SEKTÖRCN PAYI 

- tl'REriM tJfii ueıı�r BOYtiME Bill '"' "" 
SEK'i'ÜRLER '"' ...... Ger�lll•pı:.r {':'•) .... , """""'- UtOd Gtorcd.lt1ıııe 
T�m ZUlZ 27.11S3 :S-� �.3 u 3,0 �u ... o 35,3 

S.M" '·"' lU7S a:·,) !?Ll l!.� 8.9 IG,1 U,8 19,4 

İn�IUit 3 .... '·"' 4.4'!7 � .. IM 7,8 5,0 7,0 ••• 
ın.ıım '·"' .... 4.!il:-5 � .• 10.5 7.4 '·' 0,9 '·' 

JüımeOer IU41 ıu:ıg Z<I.C u:.ı '·' 1.5 "·' %4.7 "·' 
GayrımenW .. .,. un u: s ıoı.7 7,8 7,9 ' . u 1,7 

(321) 
TOPLAM (Safi Milli Gellfl "·"' � ... , 7U(1 17.3 7,0 0,7 
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minlerl.;ı gerçekleşen miktarlar arasındaki bircak önemli 
farkları gözden kaçırmaktadır. 

Dolayısıyla gerçekleşen toplam kalkınma hızı tespit 
edilen hedeflere hayli yaklaşmış görülsa bile, bu sonuca 
ancak ür�tici faaliyetler zararına, hizmet sektöründe 
meydana gelen bir şişme sayesinde varılmıştır. Hizmet 
sektöründe yıllık büyüme hızı öngörülen % 2'yi aşarken, 
sanayi sektöründeki kalkınma hızı tespit edilen hedeflerin 
% 3.7 gerisinde kalmıştır. Hizmet .sanayiinin bütünü için· 
de ticaret yılda ortalama % 7.9'1uk bir artma hızına ula
şır. Aynı şekilde 1965 yılında gayrimenkul yatırımları bü
tün özel yatırımların % 46'sını teşkil ederken, sanayi sek
törü icin bu oran % 23.9'dur. (322) Bunun yanı sıra, ta
rım ve sanayi sektörlerinde milli hasıladaki safi artış 
yüzdesi aynı sektörlere yapılan yatırımlarla oranlandığın
da, öngörülen gerçekleşma hadlerini aşarken, hizmet ve 
ulaşım sektörlerinde durum aynı olmamıştır. Bu sektör
lerde gerçekleşme yüzdesi yapılan yatırım yüzdesinin al
tında kalmıştır. Ulaşım sektöründe ön görülen yatırımlar 
% 117.2 oranında gerçekleşirken büyüme hızı tahmin edi
lenin ancak % 95.3'ü oranında gercekleşebilmiştir. Hiz
met sektöründe ise plônda öngörülen yatırımlar % 1 1 9.3 
omnında gerçekleşirken buna karşılık istenilen büyüme 
hızı ise % 112.1 oranında gerçekleşmiştir. 

Sonuç olarak görmekteyiz ki, Birinci -Beş Yıllık Kol
kınma P!ônındo öngörülen kalkınma hızı % 0.3'Jük bir 
farkla gercekleşebilmişse de, bu üretici olmayan sektörler
deki bir şişn1e ve 1963 He 1966 yılları ara.sında tarım ürün
lerinde büyük bir artış yaratan elverişli hava şartları sa
yesinde ıolmuştur. Çünkü tarım alanındaki bu üretim ar-

(321) D.P.T .. cİkinci Beş Yıllık . . .  :. ve O.E.C.D. d:tudes Ecorıomiques: 
Turquie:. Aralık 1970. 

(322) D.P.T .. cİkinci Beş Yıllık ... :. 
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tışı toplam kalkınma hızına ya�sımıştır. Öte yandan yap
tığı üretimin % 50'si sadece 1 milyon tüketiciye yönelen 
sanayi sektörü de, kendi yapısından gelen bir kapan icin
de debelenmektedir. Azami kôr kuralı «hammaddeleri» 
(bunlara ne ölçüde hammadde denebilirse) büyük çapta 
dışardan ithal edilen dayanıklı tüketim mollarının imald
tından ya da yabancı patent altında, mevcut yabancı ser
mayenin «çizdiği çerçeveıı içinde yapılacak günlük tüke
tim maddelerinin imalôtından geçmektedir. Bunun sonu
cunda sözüm ona, itibarı yüksek mallardan oluşan pa
halı bir üratim türü ortaya çıkmaktadır. Tabii halkın bü
yük çoğunluğunun geliri düşük olduğu icin büyük bir üre
timin pa�n do sınırlı kalmaktadır. Böyle olunca fabri
kaların üretim hacmi büyüyememekte; işletmeler bu yolla 
uğradıkları kaybı kôr hadlerini çağaltarak kapatmanın yol
larını aramaktadır. işte bu şartlar içinde, hem yerli hem 
hem de yabancı .sermaye çevreleri işlerini doğrulttuklan 
halde kalkınma hızı .sınırlı kalmaktadır. 

D - ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı

1966 yılında, iktidarda bulunan büyük bur[uvazi ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plônını hazırlar. Bu plôn da GSMH' 
daki artış hızını yılda % 7 olarak tespit eder ama bu GS 
MH'nın sektörlere göre dağılımını değiştirir. (323) 

GAYRİSAFi l'lliLLi HASILANIN YfLLIK ORTAI.i\MA RÜYÜME HIZI 

19G2 - 1967 1962 . 1967 1968 - 1972 1968 - 1972 
SEKTÖRLER Hcılcf Gcr!:eklC'}me Hedef Gt•rçckle�me 

Tarım 4.2 3,0 4J 3,9 
Sanayi 12.6 ... 12.6 9.7 
İnşaat 10,4 7,3 7� 5,0 
Ulaşım 10.5 7,4 u 9,0 
Hizmetler 5,6 7,6 6,0 6,8 

TOPLA.\ I 7,0 .., 7,0 ·� 

(323) D.P.T., dkinci Beş Yıllık .. .  :�> ve O.E.C.D . .:Etudcs Economiqucs: 
Turquie:ı-, Aralık lfl70, Ocak lfl72 ve Kasım lfl74. 

F. ' 91 1449 

• 



' '  

�';. 

,.. 

Ikinci Beş Yıllık Kalkınma PIOnı tarım ve sanayi sek
törlerinde, Birinci Beş Yıllık Kalkınma PJO:nının sonucla
rını da gözönünde tutarak, daha «gercekclı bir kalkınma 
hızı tespit etmek kaygısıyla başlangıçta programlaştırılan 
kalkınma hızını koruma arzusu arasında bocalaı: görünmek
tedir. Bunun icin de öngörülen ve sağlanan kalkınma hızları '
arasındaki düşüş eğrisi biraz daha yumuşar. Buna rağmen 
genel eğilim Birin�i Plönla aynı olur. Ikinci Plônda öngö
rülen % ?'lik kalkınma hızı, gerçekleşmiş görünürse de, 
üretici alanlardaki kalkınma hızları hep tahmin edilenin 
geri,Sinde kalır. 

Ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı hizmet sektöründa
ki büyüme hızını sınırlandırma amacındadır. Ne var ki 
bu sektör' plônın ilk gercekleşme yıllarında aynı hızla 
ortmaya devam eder. [kinci Plônın ilk iki yılı içinde bu sek
tördeki yıllık ortalama artış hızı yılda % 8.5'dur. Son tah
lilde, 1967-1972 dönemi icin yapılan tahminler, 1963-1967 
dönemi için yapılan tohminlerle karşılaştırılırsa, sektörle
rin bütünündaki büyüme hızının hizmetlerin yarorı!la ola
rak azaldığı görülür. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen Ikinci 
önemli özellik yatırımların arttırılmasıdır. Plôna göre bun
lar GSHM'nın % 22.7'sine erişecektir. Oysa Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plônındo bu oran % 17.5 olarak öngörül
müş ve % 16.9 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plônı aynı oranda bir kalkınma hızını 
gerçekleştirmek için daha büyük bir yatırımı öngörmek
tedir. Aynı zamanda bu yatırımın kaynakları da değişikli
ğe uğramıştır. Ikinci Beş Yıllık Plônda yatırımların ka
mu sektörü ile özel sektör arasındaki dağılımı aşağı yu
kon Birinci Kalkınma Plônında gerçekten doğılıma indi:
rilmiştir. Yani özel sektöre ayrılan yüzde büyütülmüştür. 
(324) 
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1965 SABİT FİYATLARIYLA 
YATIRIMLAR 196Z. 1967 

Hedef 
SEKTÖRLER Milyon T.L. % 

1 - TOPLA.\1 68.10(1 100 
o) Kıımu 40.000 59 
b) ()zel 27.900 41 

2 - Stok rıeıişırıeleri 

GENEL TOPLAM 158.100 

YATIRIMLAR lMZ - 1967 

Hedef 
G.S.M.H.'ya 

SEKTÖRLER Milyon T.L. % Göre Yflzde 

l - TOPLAM 111.500 100 21,3 
•1 Krunu 58.600 53 11,2 
b) Özel )2.900 47 10,1 

2 Stok Delfımıeleri 7.500 1,4 
GENEL TOPL..\.1\1 119.500 "·' 

Guçekleıme 
Milyon TL. " 

63.600 
M.OOO 
29.600 

63.600 

100 
53 
47 

Gerçekietme 
G.S.M.H.'ya 

MUyoD T.L % Göre Y8zde 

100.266 100 17,1 
52.138 52 9,5 
48.128 48 8,6 
9.394 1.6 

109.660 18,7 

� ., ... 
� 
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� Ikinci Beş Yıllık Kalkınma PIOnınrn sonuclarını de-
ğerlendirdiğimizde, yatırımların kamu ve özel sektörler 
arasında dağılımında plônda öngörülen oranların gerçek
leştiğini ama yatırımların bütününün tahmin edilen düze
ye ulaşamadığını görürüz. Plônlamanın gerçek dar bo
ğazını meydana getiren bu husus özel kesimdeki tüke
timin plôndaki tahminleri aşmasıyle ve to.sorrufun yeter
sizliğiyle ilişkilidir. Buna karşılık kamu tüketimi plôndo 
yapılan tahminierin çok gerisinde kolmıştır (325) : 

1968 

Hedef Gerçekleşme 

Kamu Tükctimi/G.S.M.H. 14,3 ıuı 
Özel Tüketim/G.S.:ı\1.H. 67,1 ll<l.7 
İç Tasarruf/G.S.M.H. 18,7 HI,O 

1965 
U edef Gerçekl�me 

K:ımu Tüketimi/G.S.t-1.11. 14� 11,8 
Özel Tüketim/G.S.l\l.H. "� 69,6 
İç Tasarrur;G.S.M.H. 19� 18,6 

1970 
Hedef Gerçeklcşmc 

Kamu Ti.ikctimi/G.S.!'Il.H. 14,4 12,0 
Özel Tüketiın/G.S.M.II. 65,0 69,4 
İç Tasurru!"/G.S.M.II. 20,6 18,G 

(324) D.P.T., dkinci Beş Yıllık .. :t ve O.E.C.D. cEtudcs Economiques .. � 
Aralık 1970 ve Kasım l!J7-1. 

(325) O.E.C.D. (:Etudes Economiques ... :. Kasım 1974. 
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1971 
Hedef Gerçekleşme 

Kamu Tükcümi/G.S.M.H. 14,9 13,0 
Özel Tükclim/G.S.M.H. 63,1 69,1 
lç Tasarruf/G.S.M.H. 22,0 17,9 

'"'· · 197ll 
Hedef Gerçekleşme 

Kamu Tükctimi(G.S.M.H. 15,3 11,7 
Üzel Tükctim/G.S.M.H. 62,1 69,8 
İç Tasarruf/G.S.M.H. 22.6 18,5 

Yurt dışınu giden işçilerin memlekete gönderdikleri 
parayla .. ilgili olarak özer tüketirnde görülen artış 1970 yı
lından sonra enflasyona sebep olacaktır. Bu konuya iler
de gene döneceğiz. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plönı dış yardıma bağlılık
to da bir azalmayı öngörür. Bunun sonucu olarak do 
yatırımlarda yabancı sermayeye ayrılan pay 1967 yılında 
GSMH'nın % 2'si oranında iken, 1972 yılında % 1 .7'sine 
düşer. Ama bu düşüş sadece yabancı devlet yardımlorıy
la ilgilidir. Çünkü ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı süre
since, yabancı özal yatırımların toplam özel yatırımların 
% 7.3'üne ulaşması öngörülmektedir. 

Ama bu kere yabancı devlet yardımlarının gercek
leşma oranı plôndo öngörülen yüzdeyi aşar. 1970 yılın
do yapılan devalüasyon hesaba katılırsa, Dünya Para Fo
nunun Özel Çekma Haklan do dahil olmak üzere 1972 
yılında yapılan dış yardım GSMH'nın % 2.8'ini bulur. Bu
no karşı lık yabancı özel yatırımlar gene aynı tarihte yapı
lan toplam özel yatırımların % 3'ünü ancak aşar. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plönında yatırımların eko
nominin çeşitli .sektörlerine göre dağılımı ise şöyle
dir (326) : 

{326) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık •.. > 
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SEKTÖRLERE GÖltE SEKTÖRLERE GÖRE 
YATIRJ!\.ILAR (%) BÜYÜME RIZI YATIRnt:LAR ("<) BÜYP"ME DIZI 

1963- 1967 1963 - 1967 1968 - l!r.2 1968 - lfiZ 
SEKTÖR Hedef Gersekltjme Hedef Ger�ekleıaıe Hedef Gerıı;ekltl!!!� Ucıld GersekJe�!lll 
Tarım IG.!l 15,4 4,2 3,0 15,2 11.8 4,2 3,9 
imalat Sanayii 

ve !nşaat 18,7 19.6 22,4 ,,7 }Madencilik 6,1 4,4 12,6 8,0 3,7 3,5 ıı.ı 9,7 
Enerji 8,4 7,3 R.O 8.5 
Ulaşım ıu 14.8 10,5 7,4 16.1 16,4 7.2 '·' 
Konut .... 20.6 7,8 7,0 17,9 20.2 6,1 
Elitim ... 6,6 6,7 4.7 ıSallık .. 1,8 1,8 1.5 5,9 6,8 
Turizm 1,4 1.9 5,6 7,6 2,3 2.1 
Dijer Hiımcl!�r ;;,9 7,6 5,& 5,5 

100,0 100,0 



Bu tabloda gözümüze çarpan en önemli nokta, tarım 
sektörüne ayrılan yatırımların nispi olarak azalmasıdır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma PIOnında gerçekleştirilenin da� 
ha altında bir yatırım yüzdesiyle bu sektörde, gene Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plônındo gerçekleşenden % 40' 
lık daha fazla bir _kalkınma hızına ulaşılması umulmakta
dır. 

Ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônındaki sanayi sektö
rönün lehine tarım sektörünün ise aleyhine olan bu hü
kümler, büyük finans ve Saf"\ayi burjuVazisiyle tarım bur
juvazisi ora.sındaki çatışmanın sürdüğü gerçeğini yansıtır. 

Bu "'Çatışma 1970 yılından itibaren başlayan açık si
yasal buhranın unsurlarından biridir. 

E - Tarım Sektörü

1950 ile 1960 yılları orasında tarım ürünlerindeki or
talama artış hızı % 5'dir. 1960 rejim değişikliğinden son
ra gelen ilk iki yıl içinde bu oran % 1.4'e düşer. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plônındo tarımda % 4.2'1ik bir kol
kınma hızı öngörülürse de 1963-1967 döneminde yılda or
talama ancak % 3'1ük bir büyüme hızına erişilir. Ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plônı da ilkiyle aynı büyüme hızını 
öngördüğü halde, varılan oran yılda % 3.9 olur: Ayrıca 
tarıı;n üretiminin toPlam büyüme hızının terkibinde de bir 
değişme olur; sınai bitkiler hızlı bir ilerlemeye girerken 
gıda maddelerinde bir duraklama meydana gelir. 

Tarım burjuvazisi kadar ticaret burjuvozis.inin de en 
fazla kôr sağlaması uğruna halkın büyük çoğunluğunun, 
yaşamak için gerekli asgari ihtiyaçlarındon kısıntıya gi
dilmesi demek olan ve ülkeyi devamlı olarak ABD'nin gön
dereceği buğdaya muhtaç duruma düşüren bu eğilimi 
Beş Yıllık Kalkınma Plônları da kolaylaştırır. 
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� . BİRİNCİ BEŞ YILLIK İKİNCİ BEŞ YU.LIK 
KALKINMA PLANI KALKlNMA PLANI 

(1963 - 1967) (1968- 1972) 

(Ydlık Ortalama Büyüme Hızı) 

ÜRÜNLER Hedef Gerçekleşme Hedef 

Sınai Bitkiler 5,7 7,7 5,0 
a - Pamuk 6,3 8,1 5,1 
b - Tütün 2,0 8,0 4,6 

Tahıllar 2,8 1,8 4,5 
a - BuA:day 2,3 1,8 3,0 
b - Mısır 8,8 5,9 13,5 

Patates 7,5 4,6 4,0 
Et 7,6 2,7 5,6 
Süt 12,1 2,1 4,6 
Yumurta 10,0 4,0 6,9 (327) 

Beş Yıllık Kalkınma Plônlannrn gıda maddeleri üre
timi zararına .sınai bitkiler üretimini kolaylaştırması bir 
yana, plônların uygulanmasında bu doğrultuda çok daha 
ileri gidilir. Böylece sınai bitkiferre ilgili tahminler büyük 
çapta aşılırken, gıda maddelerinin üretimiyle ilgili tah
minler gerçekleşmekten uzak kalır. Özellikle hayvani gı
dalar alanında tam bir başarısızlığa uğranır. Bunun sa
nucu olarak, aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, ül
kenin beslenme durumunda 1950 yılından sonra hiçbir dü
zelme meydana gelmez. (328) 

(327) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık ... ) ve O.E.C.D. (Le capital dans l'ag
riculture ... ıı 

(328) Kullanılan kaynaklar· HERSHLAG, Z. Y. �urkey, Uıe chal
lenge .. .  :ı. O.E.C.D. «Etudes Economiques ... ıı Aralık Hl70: Birleş-o 
miş Milletler Tarım ve Gıda Tcşkilfı.tı (FAO) «Economie ct Sta· 
tistiqu� Agricoles� (Tarım Ekonomisi ve istatistikleri) Aylık bül
ten, Mayıs 1971: O.E.C.D. de developpement de l'agriculture ... ıı 
ve İstanbul Ticaret Oı:iası Dergisi, Ekim - Aralık 1970. 
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Böylece tarım üretimi, genel olarak, hafif ve isti!<
rarsız bir ilerleme gösterirse de, gıda maddeleri üreti
minde fiilen bir duraklama olur, 1961 yılına kadar tarım 
ürünlerini toplam olarak ifade eden indeksler ortalama
sının üstünde olan gıda maddeleri üretimi indeksinin, da
ha sonra bu ortalamanın hep altında kaldığını görmek ilgi 
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çekicidir. Genel olarak Türkiye nüfusunun _aldı!)r gıdanın 
3/4'ünü, kır nüfu.sunun aldığı gıdanın ise aşağı yukon 
9/10'unu meydana getiren tahıliara gelince 1950-1960 ara
sına oranla kesin bir düşüş içindedir. Buğday indeksin
de, tahılların bütününe oranla bir ilerleme görülürse de, 
bu mısır ve arpa gibi diğer tahılların zararına oluşur. 

Gıda maddeleri açığı az çok ABD'nin tahıl yardımıy
la kapatılır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı yılları bo
yunca bu yardım toplam olarak 283.5 milyon doları bu
lur. · Ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônında ise bu ithalôtın, 
yalnız tohumluk çercevesinde kalmak üzere, yılda 20 mil
yon dolar civarında bir düzeyde tutulabileceği umudu bes
lenmektedir. Ama ABD'den yapılan buğday· ithalôtı, 1968 
yılındaki bir duraklamadan sonra, yeniden hız kazanır 
ve 1969 yılında 41 milvon dolara, 1970 yılında ise 83 
milyon dolara ulaşır. (329) 

Ne var ki bu itholôto karşılık ülkede üretilen gıda 
maddelerinin bir kısmı do ihraç edilir. Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plônı süresi boyunca baklagiller ihracatın
da yılda ortaloma % 14'1ük bir artma görülür. Aynı dö
nemde meyve ve yaş sebze ihracatındaki yıllık ortalama 
artış % 17.7'dir. Ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônr baklo
giller ihracatında yılda ortalama % 16.2'1ik, yaş sebze ve 
meyve ihracatında ise yılda -ortalama % 1 1 '1ik bir artış 
teklif eder. Aynı şekilde Birinci Beş Yıllık !<;alkınma Plônı 
süre.since düşme gösteren et ihracatı icin ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plônı yılda ortalama % 9.3 oranında bir 
artış öngörür. (330) Bu şartlar altında halkın büyük ço
ğunluğunun beslenmesi hemen hemen sadece tahıliara 
dayanmaya devam edecektir. 

(329) O.E.C.D. c::.Etudcs Economiques .. » Aralık 1970. 
(330) D.P.T., <İkinci Beş Yıllık. .. • 
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KİŞl BAŞINA YILDA ORTALAMA TÜKETİM (Kg) (331) 

19<� 1951- 1954- 1957- 1960-
Üriiııler "" 1950 19Sl 1956 1959 1961 1965 1067 197Z 

(Hedef) 
Tahıllar 193 1"' 199 201 200 223 "" 228 219 

Buğday 133 .}59 141 183 1Ti 180 186 186 
Patates 6 18 38 29 40 38 32 33 35 
Et 16 14 15 14 13 14 14 14 18 
Süt 2 3 2 3 4 
Scbıele� 24 24 26 Zi Zi "' 

• 
Tab•o. tahıllarda görülen sürekli artış ülkenin he-

nüz yaşamak icin gerekli asgari ihtiyaçlarını karşılama 
düzeyinde olduğunu göstermektedir. Et, süt ve sebze tü
ketimi olabilecek en düşük düzeydedir ve bunlardaki art
ma hiç denecek kadar azdır. Üstelik burjuvazinin satın 
alma gücündeki bir artışın daha fazla tüketime, hatta 
bu tahılların israfına yol açtığı düşünülürse, tüketim or
talamasının aynı düzeyde kalmasının bile halkın büyük 
çoğunluğunun tüketiminde gercek bir düşme ifade etti
ğini kolayca anlarız. Bu şortlar içinde, ikinci Beş Yılirk 
Kalkıiıma Plônındo azalmGsı öngörülen tahıl tüketiminin 
nasıl olup da hayvan i gıdalarla ve .sebzelerle telafi edile
bilecegi sorusu cevo;:>sız kalmaktadır; çünkü yine aynı 
plôn bu hayvansal ürünlerin ihracatını da yüksek düzey
de tutmaktadır. Böylece tahıl tüketiminde arzu edilen düş
me hem ülke içinde, bunların kişi başına üretiminin sınai 
bitkiler yaranna gerilemesiyle (bak. sayfa 1457'deki tab
lo), hem de tahıl ithalôtının montaj sanayii hammaddele
ri yararına kısılmasıyla gerçekleşirken, hayvani ürünlerde 
·Öngörülen artma ise bir temenni olarak kalır. Dolayısıyla

(331) HERSHLAG, Z. Y. ,.Turkey, Uıe ehallenge .. :t, D.P.T., dk.inci 
Beş Yıllık ... » ile tamamlannuştır. 
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beslenme dengesi, bütünü Içinde ciddi bir şekilde bo· 
zulma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. 

Genel olarak tahıl üretiminin, özel olarak da gıda ala· 
nında tarım üretiminde görülen yavaşlama mali yapılar· 
la toprağa bağlı yapılar yüzündendir. Bu yapılar i,se, mev. 
cut sosyo ekıonomik düzenin bütününe bağlıdır. 

Ekilebilir topraklardaki genişleme daha 1960 yılına 
varmadan son sınırına erişmiştir. 1946 ile 1956 yıllan 
arasında meydana gelen % 71.5 oranındaki bir artmadan 
sonra, bunun ardından gelen on yıl içinde % 4.8 gibi 
,oonra derece düşük bir ilerleme kaydedilir. ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plônı boyunca bu alanda hiçbir yeni artış 
öngörülmez. (332) 

TOI'R_o\KLARIN KULLANIUtiA ORANI (333) YÜZDE OLARAK 
TARLA TARIMI Bahçe 

Yıllar Ekıli Nadas Toplam Tarımı Otlak Onnm Diğer 

19.10 12,7 6,0 18,8 1,9 48,6 13,4 17,3 
1!.155 18,3 8,8 27,0 2,3 39,9 13,4 17,4 
1960 19,7 10,3 30,0 2,7 36,0 13,6 16,8 
'"" 19,6 10,9 31),5 2,0 36,2 13,6 16,8 
1967 19,9 10,6 30,5 3,1 33,4 16,2 16.8 
1970 20,0 11,2 31,2 3,9 

Ekilebilir topraklar son sınırına vardığı için, böyle bir 
tıkanma meydana gelir. Yukardaki tabloda da görüldü
ğü gibi, tarım toprwklarr en çok otlakların zararına ola
rak artar. Bu da verimliliğin düşmesine yol acar. Cünkü 
tarım alanına eklenen her yeni arazi parçası, ilke ola
rak, ondan önce tarıma açılmış topraklardan daha az 
elverişlidir. Bu durum verimdeki düşme gibi, nadasa bı
rakılan toprakların artışını do açıklar . .  

(332) KÜÇÜK, Y. Q>lanlıırruı, Kalkınma . .. :> 
(333) O.E.C.D. «Le de..,.·eloppcmcnt de l'agriculture ... :ıo 
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Tahıl ekimi yapılan ve 1956 ile 1967 yılları orasında 
toplam tarım arazisinin oranı hemen hemen hic değiş
memiş olan (% 55) topraklarda verim, 1953 yılında 1250 
kg 1 hektar iken, 1955 - 1960 yılları arasında 1000 kg 1 
hektar, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı süresince 1150 
kg 1 hektar ve 1968 yılında 1200 kg 1 hektardır. (334) 
Aynı 1968 yılında Fransa'da bu verim 2850 kg 1 hektar,
Almanya'da 3250 kg 1 hektar ve Hollarıda'do 4040 kg 1 
hektardır. (335) Böylece 1968 yılına kadar traktör sayısı 
3 kat, suni gübre miktarı ise % 57.5'i tahıl tarımı'nda kul- · 
lanılmak üzere, 13 kat arttığı halde, 1953 yılında ulaşılan 
'fakam en büyük rakam olarak kalmıştır. Böyle bir durum
do, tahıl üretiminde durgunluğun hatta gerilemenin, ne, 
Türkiye'de kullanılan suni gübrenin hektar başına 12.5 
kg'ı gecmemesiyle (ABD'de 69 kg 1 hektar, Batı Avrupa'da
170 kg 1 hektar) ne sadece suni gübre ve tarım makine
leri eksiği ile, ne de otlaklardan kazanılan toprakların 
verim düşüklüğü ve üretim yapılan arazinin kücük par
calara bölünmüş olmasıyla acıklanabilir. Çünkü tahıl üre
timinin çok büyük bir kısmı büyük işletmelerde yapılmok
tadır : toplam buğday üretiminin % 85.7'si, buğday tarımı
yapan işletmelerin sayı olarak % 24'ünde üretilmektedir. 
Toplam üretimin % 32'sini ise bu işletmelerin sadece 
% 5.5'i üretmektedir. {336) Öyleyse tahıl üretimindeki ve
rimin durgunluğu ve hatta geri!eme.si daha cak Türkiye'
deki pazarın özel · şartlarına bağlıdır. Çünkü tahıl üreti
minin büyük çoğunluğunu ellerinde buulnduran büyük 
arazi sahipleri hesaplarını pazarın talebinden cak, Top
rak Malısurıari Ofisinin tarım ürünleri fiyatlarını belli bir 

(334) O.E.C.D. .:St.:ı.tbtiques Agrieoles:ı. (Tarım İstathtikleri), 196.'i .
1969, Paris, 1969. 

(335) İstonbul Ticaret Odası Dergisi. 
(338) KÜÇÜK, Y • .Planlama, Kalkınma .•. :ı. 
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düzeyde tutmak amacıyla tespit ettiği fiyatlara göre yap
maktadır. 

Sınai bitkilere gelince, bunların en önemlisi olon iki 
üründe, yani küçük işletmeciliğe bağlı olon tütün ve 
!>üyük tarım arazilerinde yetiştirilen pamukta birbirinden 
farklı iki durum belirir. 

Tütünün yıllık ortalama üretimi % 8 oranında bir 
artma artma göstermektedir. Oysa aynı ürünün yıllık or
talama verimi gitgide düşmektedir. Bundan kolayca cı
karabileceğimiz sonuc, 1960-1970 orasındaki on yıllık dö
nemin ortalarına kadar tütün ekimi yapılan arazilerin 
çoğalmaya devam ettiğidir. Hele bir de küçük boydaki 
işletmelerin mokineleşmeyi de engellediğini hesaba kata
cak olursak bu artış besbelli ki verimin zorarına bir ge
lişmedir. 1 948-1952 yılları orasında 760 kg 1 hektar olan 
ortalama verim 1 958-1961 yılları arasında 700 kg 1 hek
tara, 1961-1963 yılları arasında 660 kg 1 hektara. 1 963-
1967 yılları arasında 620 kg 1 hektara, 1 968-1972 yılla
rı ara.sında 484 kg 1 hektara ve nihayet 1972 yılında 455 
kg 1 hektara kadar düşer. 1967 yıl ından itibaren ise, tü
tün ekimi yapılan toprakların genişlemesinin son haddi
ne varmış olması yüzünden, bizzat üretimin kendisi de 
düşmeye başlar. Öyleyse tütün üretiminin gerilemesinin 
sebeplerini, sonradan kazanılan toprakların verimsizliği 
kadar bu üretim alanında çağdaş, ileri bir tekniğe geçile
memiş olmasında aramak gerekir. 

Pamuk alanında ise 1 955 yılından sonra, ekim yapı
lan topraklardaki çok küçük bir artışa karşılık, hektar 
başına verimde çok l>üyük bir ilerleme görülür. Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plônı dönemi boyunca verimdeki bu 
artış oranı yılda ortalama % 8.4'dür. Bu hızlı ilerlemenin 
bir sonucu olarak pamuk üretiminde hektar başına yıl l ık 
ortalama üretim 1951 yılında 234 kg iken 1960 yılında 
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282 kg'o, 1965 yılında 474 kg'a ve 1970 yılında 758 kg'o
ulaşır. , · .. " . 

Sonuc olarak denebilir ki, tarım üretimindeki tıkanık
lıklor önce toprağa bağlı yapılar. sonra do mali koynak
ların ve kredinin kendine has özellikleri yüzündendir. Bun
lar bir yondon tarımın modernleşme.sine set çekerken, 
öte yondan do büyük arazi sahiplerinin, kendilerini üre
tici bir coboyo sokmomo yolundaki  tutumianno destek 
olmaktadır. Bunlara bir de, tarım ürünleri arasında en 
çok sınai bitkilere üstünlük tonıyon ihracat ihtiyaçları
nı eklemek gerekir . 

Tarım arazisinin az sayıdaki ailelerin elinde yoğun
laşmış olması olgusu 1960 ile 1 970 yılları orasındaki dö
nemde de varlığını sürdürür, ve hatta büyük burjuvazinin 
iktidara gelmesiyle bu durum biraz daha do pekişir. 1963 
yılına ait istatistikler şu sonuclar vermektedir (337) : 

Yıllık 
İşletme Toplam Gelir Gelir 

Alanı İşletme Yiizde Toplam Alan Milyon Yüzdesi 
(Hektar) Sayısı % Alan Yüzdesi TL. % 

0.1- 5.0 2.132.288 66,78 5.219.248 24,8 5,2 24,8 
5.1- 20 852.825 27,51 8.775.146 41,7 8,6 42,0 

20 -100 110.814 3,57 4.932.427 23,4 4,0 23,2 
100 + 4.323 0,14 2.145.727 10,1 2,1 10,0 

Demek ki toplam olarak işletmecilerin % 66.78'i ta
rım yapılan toprakların aşağı yukarı 1/4'üne. buna karşı
l ık % 3.71 'i ise 1 /3'üne sahiptir. Buna bir de tarım nü
fusunun % 18.4'ünü topraksız köylülerin oluşturduğunu 
eklemek gerekir. Bu rakamları toplam nüfusa oronlodığı
mızdo görürüz ki : tarım proleteryası toplam nüfusun 

(337) ÖZKOL, S. <Emperyalizm, Tekelci KapitaL> 
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% 12.9'unu oluşturmaktadır ve gene toplam nüfusun 
% 39.4'ü milli gelirin % 9'unu almaktadır. 

Yatırımlarla ilgil i olarak, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plônı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma. Plônında gerçekleşen 
yüzdeyi esas alarak, GSMH'nın % 35'ini sağlayan tarım 
sektörüne, toplam yatırımların % 1 5'inin ayrılmasını ön
görür. Üstelik uygulamada kredilerin hemen hepsi büyük 
arazi sahipleri arasında bölüşülmektedir. Bütün bunlar
dan. hem yerli hem yabancı büyük sermayenin sanayiye 
veya ithalôt amacıyla ticarete yatırım yapmayı ve dar 
oma alım gücü yüksek bir müşteri çevresine yönelik, 
dolayısıyla çok kôr bırakan tüketim maddeleri üretimin
de bulunmayı tercih ettiği sonucu çıkar. Ama tarım sek
törünün ihmal edilmesi ihracatın büyüme hızına da yan
sır ve bu döviz gelirlerinin azalmasına yol açarak si.stemin 
bütününü çıkmaza sokar. 

F - Dış Ticaret 

Tarım ürünleri, ihracatın en büyük kısmını oluştur
maya hep devam eder ve bu eğilim ancak son yıllarda, 
bir azalma gösterir. (338) : 

Aşağıdaki tabloda 6'ncı sütun tarım kökenli ihra
catın, 8'inci .sütun ise tarım ve madencil ik alanındaki 
hammadde i hracatının bütününü biraraya top!amaktadır. 
Böylece bunların bütün ihracat içindeki yerin in önemi 
gösterilmek istenmiştir. Tabloda tütün ve pamuk ihraca
tı da hem ayrı ayrı sütunlarda hem de toplam -olarak 
bir sütunda gösterilmiştir. Bunu yapmaktaki amacımız 
azgelişmiş ülkelerde çok sık görülen bir özelliği yani sa
yıca sınırlı üretim maddelerin in ihracatın asıl tabanını 
meydana getirdiği gerçeğini gözönüne sermektir. 

(338) O.E.C.D. «Etudes Econorniques . . . » 1966 - 1970 yılları ve İstanbul 
Ticaret Odası Dergisi. 
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Zirai 

. · .  
. 

Bammaddeler Pamuk 
(1) (2)

1938 88.0 7.0 
1946 86,1 0,1 
1950 93,1 26,5 
1953 75,2 19,9 
1956 76.3 8,6 

lS6Il 79,6 16.0 
1963 76,6 21,6 
1966 78,0 26,2 
1967 79,6 25,2 
1966 80,7 28.7 . 
1969 74.2 23.3 
1970 74,7 29,5 
1971 72.0 28,5 
1972 68,6 21,6 
1973 63.2 23.2 

tBRACATIN EVRIMI (Toplam Delere Göre Yllzde) 

Zirai 
i ılenmiş 

Tütün (2) + (3) Maddeler (5) + (1) Madenlcr (l)  + (7)
(3) (4) (5) (6) 1 7) (8) 

27.1 34,1 
22,1 22,3 
23.1 49.6 
21.5 41.4 
30.7 39,3 
16.4 34.4 
18,1 39,7 11,5 96,0 2,9 87.4 
21,9 48,1 7,9 85,9 4,7 82,7 
22.6 47,8 8,7 88,3 3.9 83,5 
19,1 • 47,8 5,6 86,3 5.3 86.0 
15,2 38.5 9,1 83,3 6,5 80,7 
13.3 42,8 7.1 81,8 6,7 78,6 
19,3 47,8 8,0 80,0 5,9 77,9 
14.8 36.4 9,9 78,5 3,9 72.5 
10,1 33.3 11.3 74,5 3.2 66,4 

Sınai 
Ürünler (;) + (9) 

(9) (lO) 

.. 

8,6 20,1 
10.5 18.4 
9,5 18.2 
7,6 13,2 

10,1 19.2 
11,5 18,6 
12.6 20,6 
17.6 27.5 
22.3 33,6 
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Bununla birlikte son yıllarda zirai hammaddelerin ih
racat içindeki yeri gitgida daha önemli hale gelen

· 
pamuk 1

dışta tutulursa. genel olarak hem işlenmiş tarım madde
leri, hem de sınai maddeler yararına geriler gözükmek- ı 
tedir. Bu san ik i  grup tablodaki 10'uncu sütunda toplam 
olarak gö.sterilmiştir. Bunlar 1969 yılında toplam ihraca
tın 1 /5'ini oluşturmaktadır. işlenmiş tarım maddeleri sü
tununda en önemli ilerleme şeker ve zeytinyağında görü
lür. Zeytinyağı yıldon yıla çok önemli değişmeler göster'ır. ! 
Sanayi ürünleri arasında ise özellikle ilerleme gösteren 
pamuklu dokumalardır. Böylece Türk sanayii iç pazar
daki sınırlılığı aşabilmek için, çok kere ülkedeki sürüm 
fiyatlarının çok altında fiyatlarla i hracat yaıparak dış ül
kelerde kendine pazar arar. ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı 1972 yılında yapılacak toplam ihracat içinde, sa
nayi ürünlerine % 27.3'e kadar ulaşan bir pay öngör
müştür. Nitekim bu yüzde gerçekleşmiştir. Gene ikinci 
Beş Yıl l ık  Kalkınma Plônında ilaç sanayii, makine sa
ncıyi). elektrikli ve elektronik cihazlar sanayii, mamulle
ı lyle 27 milyon dolarlık bir ihracat sağlanabileceği umul
mc;ktadır. (339) Böylece Türkiye, Güneydoğu Asya'da
Formoza'nın, Güney Amerika'da ise Brezilya'nın olduğu 
gibi emperyalist sömürü zinciri içinde bir ara halka ha
line gelme eğilimindedir. Bu ülkeler, uygun şartlario ham
madde veya yarı mamul madde ithal etmekte, ucuz iş
gücü ve yerli .sermaye sayesinde bunları işlemekle ve
ya montajını yapmakta; sonra da böylece imalôtını ta
mamladığı ürünleri yeterince semiz/emiş yerli bir burju
vaziya veya yabancı sermayeyi çekecek uygun şartlara 
sahip bulunmayan komşu ülkelere satmaktadır. ikin
ci Beş Yı!lık Kalkınma Plônı dönemi içinde Türkiye'nin 
ve mamul maddeler ihraç ettiği Orta Doğu ülkelerinin du
rumları aynıdır. 

(339) D.P.T. <İkinci Beş Yıllık. .. > 
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Ihracatın tarım ürünlerine bağlı olması, onu bu ürün
lerin fiyat dalgalanmalarına da tabi kılar. Böylece ihraç 
edilen malların fiyatında bir düşme eğilimi görülürken, 
ithal edilen malların fiyatı yükselir. (340) : 

FİYAT İNDEKSİ (1963 = 100) 

YILLAR İTHALAT İHRACAT 

1956 89,8 113,7 
1957 95,4 108,1 
1958 99,0 101,7 
1959 94.5 111,7 . - ; 
1960. 93.4 82,3 
1961 93,2 78,6 
1962 91,9 81,6 
1963 100,0 100,0 
1964 100,0 95,4 
1965 93,6 

Aynı şekilde Türkiye'nin yaptığı ihracat icinde en ön
de yer alan iki ürünün. yani tütünla pamuğun fiyatların
da da 1 963 yılındon beri daha çok bir düşme görülmek
tedir. (341 ) :  

(340) 
(341) 

İHRACAT FİYATLARI İNDEKSİ (1963 = 100) 
YILLAR TÜTÜN PAMUK 

196:1 100 100 
11184 108 100 
196ll 89 97 
- 08 90 
lll6'l 84 95 
1DII8 75 104 
lll6ll 80 94 
1970 56 
1971 89 

KÜÇÜK, Y. <Planlama, Kalkınma .. . > 
Kaynak: Uluslararası Para Fonu, international Financial 
tistics (Uluslararası Mali İstatistikler), Eylül 1971. 
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·,. 

sıa. 

1467 



' 

.•. ·.\ · ' 
. , ..... . ..,. ,  ; ' :  \ .• :i.:-· 

Türk ihrac mallarının fiyatlarındaki bu son derecede 
kötüye gidiş ve buna karşılık ithal edilen maddelerin fi
yatlarındaki artış hem dış ticaretin durgunlaşmasına, hem 
de dış ticaret bilancasunun sürekli olarak daha kötüye 
gitmesine yol açmaktadır. 1951-1953 yılları arasında kişi 
başına ortalama ihracat 1 6. 1  dolarken, 1961-1963 yılla
rı arasında 12.5 dolara düşer. Birinci Beş Yıll ık Kalkınma 
Plônı döneminde bu miktar hafif bir artış göstererek 
14.3 dolara, 1968-1970 yılları ara.sında ise 1 5. 1  dolara 
yükselirse de, gene de 1 951-1953 yılları arasındaki dü
zeyine ulaşamaz. Aynı şekilde, 1951-1953 yılları arasında 
yani birinci serbest dış ticaret rejimi döneminde kişi ba
şına 22.3 dolar olan ithalôt, 1961 -1963 yılları arasında 
20.7 dolara düşer; daha sonra yani bu son yıllardaki ikin
ci serbestleşme döneminde gene 22.5 dolara yükselir. 
Bunların yanı sıra Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı 
1 960-1962 boyunca % 0.32 iken, 1 969 yılında % 0.25'e 
düşer. 

MÜBADELE ŞARTLARI İNDEXSİ 
(1958 � 100) İhracat 1 ithaHil 

Gelişmiı:; Az Geli�mi� 
Ülkeler Ülkeler Tiirkiye 

1938 103 78 
1!)18 99 93 86 
1954 96 109 100 
1955 96 108 114 
1956 97 107 114 
1957 96 100 103 
1958 100 100 100 
1959 102 99 88 
1960 103 99 85 
1961 104 rn 84 
1962 105 95 89 
1963 105 97 !T7 
1964 104 98 86 
1965 104 98 76 

1 468 

1 



Türkiye'nin mübadele şartlarında, ihracat 1 ithalat 
oranıyla kendini açığa vuran kötüye gidiş, yalnız gelişmiş 
ü lkelerle yapılan bir karşılaştırmada değil, azgelişmiş ül
kelerin bütünüyle yapılan yukarıdaki karşılaştırmada da 
görülür (342). 

Dış ticaret dengesi ise aşağıdaki şekilde bir evrim ge
çirir (343) : 

YILLAR 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 

İTHALAT 1 
244 
275 
290 
278 
402 
556 

·. -632 
478 
497 
407 
39'1 
315 

470 
468 

509 

622 

691 

542 

577 

725 

691 

770 
754 
886 

1171 
1582 

İHRACAT 

223 
196 
290 

263 

313 

382' 

898 .
335 

313 

3l5 

345 

247 

354 

321 

347 
381 

368 
411 

464 
491 
522 
496 
537 
569 
675 
885 

DIŞ TİCARET 
AÇIGI 

(Milyon Dolar) 

21 
79 
43 
15 
89 

194 
136 
143 
184 
102 
52 
68 

116 
147 
162 
241 
323 
131 

113 
234 
169 
274 
217 
297 
405 
677 

(342) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the challenge .. .  » 
(343) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the challenge .. .  » ve O.E.C.D. «Etu· 

des Economiques .. :ıı, Ocak 1972 ve Kasım 1974. 
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Demek ki ikinci Dünya Savaşı ,sonrasında, ithalôtta 
olduğu kadar ihracatta da uzun vadede düzenli bir iler
lemeye tanık oluruz. Ama ithalattaki artış oranının daha 
fazla oluşu, dış ticaret açığını sürekli olarak büyütür. 
Bu açığın 1 50 milyon dolar civarında bir noktada don
durulması yolunda harcanan çaba önce 1 962-1963 yıl
larında sonra da 1 966 yılında başarısızlığa uğramıştır. 
1969'u izleyen yıllarda ise ipin ucu iyice kaçmış, bu son 
yıllarda dış tıcaret açığı �oplam i hracatı geçer hale gel
miştir. 

ithalattaki artış herşayden önce gitgide çoğalan ham
madde ithalatı yüzündendir. Hammadde itholôtı 1970 yı
lına yaklaşılırken toplam ithalatın % 50'sine ulaşır. Birin
ci Beş Yıllık Planda öngörülen ithalôt tahminleri haydi 
haydi aşılmıştır ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı 1 972 
yılı için hammadde ithalatının toıplam ithalatın % 54'üne 
erişeceğini tahmin etmektedir. Bu plan, bu şartlar al
tında 1972 yılı için dış ticarat bilançosunda 395 milyon 
dolar tutarında bir açığın olacağını ummaktadır. Oysa 
bu rakam daha 1971 yılında aşılır. 

1965 ile 1970 yılları arasında dış ticaret dengesinin ev
rimi emperyalizmin Türkiye'yle olan ilişkileriniı;ı evriminde 
belirleyici bir olaya, yani Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna (AET) yaygın kullanılış biçimiyle ifade ede
cek olursak Ortak Pazar'a üye oluşuna bağlıdır. 

G Türkiye ve AET 

Emperyalizmle bütün il işkilerinda olduğu gibi, Ortak 
Pazar'a girme konusunda da i lk adımı gene Türkiye atar. 
1 946 yılında Amerikan yardımını, 1 950 yılından sonra ise 
NATO'ya kabulünü istedikten .sonra, Türkiye · 1 959 yılı 
temmuz ayında da AET'ye üyelik talebinde bulunur. Bu 
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taleıp, Yunanistan'ın aynı kuruluşa üyelik talebinden da
ha sonra yapılır ve sebebi belki de bununla açıklanabi
lir. Çünkü Yunanistan'la Türkiye batı Avrupa ülkelerine, 
tütün başta olmak üzere benzeri maddeler ihraç etmek
tedirler ve Yunanistan'ın AET'ye üye olmasıyla kazano
cağı imtiyazlar ister i.stemez Türkiye'nin dış ticaretine · 

zarar getirecektir. Bunun yanı sıra O.E.E.C. ile onlaşmaz
lığını bir çözüme bağlamış olan Türkiye Cumhuriyeti hü
kümeti AET'ye üye olmak yoluyla ekonomik bir yardım 
sağlamayı ve yabpncı sermayeyi ülkeye çekmeyi toscrlo
maktadır. Aynı şekilde, bu talepte Federal Almanya Cum
huriyetinin rolü de küÇümsenemez. Batı Almanya'nın eko
nomik kolkınmasıyla birlikte Türkiye'yle •olan ticari ilişki
leri de yeniden önem kazanır. Kendine hammadde daha 
sonra do keyfine göre kullanereağı ucuz işgücü sağ
layacak sömürgelerinin veya eski sömürgelerinin bulun
mavışı Almanya'yı hep Türkiye'ye iter. Bu eskiden 
beri böyle olagelmiştir. Eski Fransız Sömürgelerinin 
AET ile onlaşmalar imzalamasından .sonra, Almanya 
buna bir karşı ağırlık arar ve Türkiye bu iş için biçilmiş 
kaftan olarak görülür. Böylece Fransa ve italyo Türkiye'
nin üyel iğine karşı çıkarken, Almanya daha baştan beri 
bu konudaki talebi de.stekler. 1960 darbe hareketi ,  Tür
kiye'nin üyelik şansını bir on için ozoltırsa da. Yunanis
tan'ın 1961 yılında AET'ye kabul edilişi yeni rejim yöne
ticilerini daha büyük kozları oynamayer iter. Bunun için 
SSCB'yle ekonomik alanda görüşmelere başlanır. 1 963 
yılı mayıs ayında ilk defa olarak bir Türk parlamento he
yeti Rusya'yı ziyaret eder. 1963 yılı haziran ayında ise 
Türkiye ile AET orasında Ankara Antiaşması imzalanır. 

Roma antıaşması AET üye devletleri orasında teorik 
bir temel olarak «bırakın yapsınlar» ilkesini koymuştur. 
Ancak bu ülkelerin bazı geri kalmış bölgeleriyle (Güney 
italyo) gene bu üye ülkelerin kuruluşta anlaşmalı eski sö-
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mürgeleri yararına istisnalar kabul edilmiştir. Ankara Ant
laşma.Sında ise uzun vadeli hiç bir istisna kabul edilme
yip, sadece bir intibak dönemi öngörülür. Bu dönemin 
sonunda Türkiye Ortak Pazar'ın diğer üyeleriyle eşit bir 
konumda sayılacaktır. 

Söz konusu bu intibak dönemi iki kesime ayrılır. il
ki 1 ·ocak 1 964 yılında başlayıp 5 i le 12  yıl sürecek olan 
hazırlık dönemi. ikincisi ise geçiş dönemidir. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plônının, Türk ekonomisini uluslararası re
kabete uydurma doğrultusunda, bu iki  dönemden i lkini 
düzenleme.si gerekiyordu. Sonuç olarak plôn bu anlamda 
hiç bir tedbiri gerçekleştiremedi. Üstelik Türkiye'nin reka
bet gücünün daha da kötüye gittiği ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plônında açıklanmasına rağmen Türkiye Cumhuriye
ti hükümeti hazırlık dönemi için konan süreyi sonuna ka
dar kullanmayı reddetti ve 22 temmuz 1 970 günü geçiş 
dönemini başlatan anlaşma imzalandı. 

Hazırlık dönemi boyunca AET Türkiye'ye bir sonraki 
döneme hazırlanabilmesi ve bu dönemin gerektirdiği ça
baları yüklenebilmesi amacıyla tek taraflı tavizler vermek
teydi. Bu tavizler şunlardı: 

o) Proje kredisi olarak yılda 35 milyon dolar ve
toplam olarak azami 1 75 milyon dolarl ık bir kredi an
laşması. 

b) Türkiye'nin başlıca ihraç maddeleri olan dört
ürün, yani tütün. kuru üzüm, kuru incir ve fındığın belli 
bir miktarı (kontenjan) için özel gümrük tarifesi. Pamuk 
zaten bütün ülkelerde gümrükten bağışık olduğu için ayrıca 
bir miktarın (kontenjan) belirlenmesine gerek kalmamış
tır. 

c) Hazırlık dönemi boyuneo bu kontenjaniann hac
minin orttınlabileceği belli bir esasa bağlanmıştır. 
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d) Daha s-onraki yıllarda kontenjan esa.sı, şarap, ta
ze üzüm ve bazı deniz ürünleri gibi diğer ihraç madde
lerini de içine alacak şekilde yaygınlaştırılacaktı. 

Kon ten- Kon- Kon ten-
Kontenjan İhracat jamn tenjan Ihracat jamn 

(Ton) (Ton) Kullanılma (Ton) (Ton) K nilanılma 
ÜRÜNLER 1965 1965 Yüzdesi 1968 1968 Yüzdesi 

Tütün 12.500 9.519 76,0 17.615 16.334 !11.,7 
Kuru üzüm 30.000 25.075 83,5 38.570 31.808 81,2 
İncir ııı.ooo 13.000 100,0 18.900 18.005 95,3 
Fındık 17.000 39.337 231,4 18.700 40.713 217,7 

(344Y 

Demek ki Türkiye'nin gerçekleştirebildiği ihracat, fın
dık dışta tutulursa, tanınan kontenjanları doldurmaya yet
memiştir. Ama dolsun veya dolmasın, bu kontenjanların 
konması olgusu bile Türkiye dış ticaretini AET üyesi ül
kelere doğru, özelleşmiş bir ihracata doğru yöneltir. 1969 
yılında Türkiye'nin AET üyesi ülkelere yaptığı kuru yemiş, 
pamuk ve tütün ihracatı toplam ihracatının % 75'ini oluş
turur. 1963 yılında ise bu oran % 66'dır. Buna karşılık 
mamul ve yarım mamul maddelerin oranı 1963 yılında 
% 1 6  iken bu oran 1969 yılında % 9'a düşer. 

ihraç ürünlerindeki özelleşme bunların müşteri çev
resinde de bir özelleşme meydana getirirken, AET Tür
kiye'nin dış ticaretinde en ön yeri alır. Ne var ki Türki
ye'nin AET ülkelerinden yaıptığı ithalôt, ilki 1960 yılın
d�ın ikinci.si ise 1 970 yılından sonra olmak üzere sıçrama
larla artarken, bu ülkelere yapılan ihracat yüzde olarak 
toplam ihracata vurulduğunda bir durgunlaşma gösterir. 
AET ülkelerine yapılan ihracat 1963 yılında toplam ihra
cotın % 38'ini meydana getirirken, 1970 tarihli anlaşmaya 

(344) KAZGAN, G. <Ortak Pazar . . . » 
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göre geçiş döneminin geçici uygulamasının başlangıcı - ! 
olan 1 eylül 1971 günüyle, 30 haziran 1972 günleri ara
sında bu oran ancak % 39.5'e yükselir-

AET bünyesi içinde ise Türkiye'ye !icarette Federal 
Almanya başı tutar. Türkiye'nin AET ile ticaretinin hemen 
hemen yarısı bu ülkeyle yapılmaktadır_ 1 971 yılında Batı 
Almanya Türkiye'den hem en çok mal alan. hem de 
Türkiye'ye ençok mal satan ülke durumundadır. Daha 
sonra italya gelir. Türkiye'nin yaptığı ithalôt içinde ital
yo'nın payı gitgide artarken, bu ülkeye yapılan ihracatta 
eşdeğerde bir büyüme olmaz. AET ülkeleri dışında ingil
Ierede Türkiye'nin dış ticaretinde nispeten önemli bir yer 
tutar. Bu ülkenin de AET'ye katılmasından sonra Türkiye, 
ticaretinin hemen hemen yarısını bu kuruluşa üye ülke
lerle yopar hale gelir. 

Buna karşılık ABD'nin, özellikle Türkiye'nin yaptığı 
ithalôt içindeki payı gitgide azalır. Sosyalist ülkelerle 
üçüncü dünya ülkelerinin Türkiye'nin yaptığı ihracat için
deki paylarında hafif bir artma görülür. Bazı Orta Doğu 
ülkeleri ise Türkiye'nin ihraç ettiği mamul maddeler için 
bir pazar haline gelme eğilimindedir_ 

Ankara Antiaşması «taraflar arasındaki ticari ve eko
nomik i l işkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
teşvik" (Madde 2/1 )  (345) etmeyi önerir. Öyleyken hazırlık 
dönemi boyunca. Türkiye'nin AET ülkeleriyle olan tica
retinin şartları hep daha kötüye gider. 1962 yılında 33 
milyon dolar elen dı>;> ticaret açığı, 1969 yılında 69.6 mil
yon doiCira varır. Böylece Türkiye ekonomik yardım ola
rak aldığı 175 milyon dolara karşılık. aynı dönem boyun
cc 264 mi lyon dolar dış ticaret açığı verir. Zaten bu 175 
milyon dolarlık kredinin 3/4'ü özel ,sektöre dağıtılmış bu
nun 80 milyon doları da otuz işletme arasında bölüşül
müştür. 

(345) Haziran 1963 tarihli Ankara anlaşması, madde 2/1, zikreden, 
KAZGAN, G. <<Ortak Pazar ...  » 
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Ankara Antıaşması aynı şekilde ödemeler dengesi
nin sağlanmasına ve Türk parasının istikrardcr tutulma
sına da katkıda bulunmayı öne sürmektedir. Öyleyken dış 
ticaret dengesi daha kötüye gitmiş ve ödemeler denge
si ancak yurtdışına çalışmaya giden işçilerin gönderdik
leri dövizlerle sağlonabilmiştir. Tedavüldeki para miktarı
no gelince, 1960 Antloşmasıyla 1 970 Antiaşması orasında 
iki katına çıkmış, gene aynı iki tarih arasında fiyat in
deksi 1 00'den 154'e yükselmiştir. Ama büyük enflasyon 
asıl geçiş dönemini başlatan . anlaşmanın imzalonmosın
dan sonra potl�Jk verecektir. Antlaşmaya taraf olan AET 
ülkeleri, Türkiye'den % 66.6 oranında bir devalüasyon is
teyeceklerdir. Bu isteğin yerine getirilmesiyle Amerikan 
deları 15 Türk Lirasına fırlayocoktır. Yerli sanayiin büyük 
çoğunluğunu besiernekte olan ithal malı hammaddelerin 
fiyatlarındaki artış ülkedeki bütün fiyatları etkileyecek 
1971 enflasyonunu yaratacaktır. 

1 970 Antiaşmasından sonra AET, makinede dokun
muş halı ve her türlü dokumanın dışında, Türkiye'ye uy
guladığı bütün gümrük duvarlarını kaldırmayı taahüt eder. 
Ne- var ki Türkiye'nin sınai ürünleri içinde killevi bir ihra
cata dönük olanlar da sadece, gümrük bağışıklığının dı
şında tutulan bu mallardır. Bu mallar için gümrük duvar
ları her dört yılda bir % 25 oranında olmak üzere kode
meli bir şekilde kaldı rılacaktır. Türkiye'ye gelince o da 
gümrük duvarlarını oniki yıllık bir dönem içinde kademe
li olarak kaldırmayı taahhüt etmektedir. Ortak bir anlaş
mayla belirtilecek olan mallar için bu süre yirmiiki yıl 
c!ccaktır. Bu .süreden sonra ise, Türkiye ile AET arasında 
bütün gümrük duvarları kaldırılmış olacak ve Türk eko
nomisi diğer Ortak Pazar üyesi ülkelerin ekonomisiyle 
eşit bir taban üzerinde işlem görecektir. 

Eşit olmayan gelişim düzeyindeki iki farklı ekonomi 
masında mutlak bir liberalizm kurmak isteyen bu anlaş-
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mo. Büyük Britanya imparatorluğu ile Osmanlı impara
torluğu arasında yapılan 1 838 ticaret antlaşmasının gele
neğini sürdürür. Ancak 1970 Antlaşması, 1947 yılında baş
layan ek-onomik ve siyasal bir egemenlik sürecinin sonu
na rastlar ve daha çok da bu egemenliğin emperyalist 
bir güçten bir diğerine aktarılmasını gerçekleştirir. 

Türkiye ile Ortak Pazar ülkeleri ara.sındaki ilişkiler 
konusunu bitirmaden önce, serbest rekabetin ortadon 
koldırocağı iddia edilen mevcut eşitsizlikleri göstermek 
amacıyla bu ülkeler ekonomisiyle Türkiye ekonomisi ara
sında kısa bir karşılaştırma yapmak yararlı olur sanı-



I T H A L A T
1963 19G7 19G9 1970 1971 1972 1973 

TOPLAM 
1 - 0.E.C.D. 

100 100 100 100 100 100 100 

78,6 75,5 78,3 77,8· 76,1 77,7 76,4 

A) O.E.C.D. Avrupa 
Ülkeleri 45,5 54,8 56,8 

a. AET 28,5 34,7 35,5 

Almanya 15,0 19,5 18,4 

İtalya 5,0 7,0 9,9 

b. EFTA 16,2 19,7 20,0 

İngiltere 11,1 12,8 11,8 

c. Diğerleri , 0,8 0,3 1,2 

B) Kuzey Amerika, 
Japonya 33,1 20,6 22,9 

A.B.D. 18,0 

2 - O.E.C.D. Dışı Ülkeler 21,3 24,4 21,6 

A) Sosyalist Ülkeler 7,2 13,2 11,6 

B) Orta Doğu 6,3 6,4 5,8 

C) Diğerleri 7,6 �.8 4,0 

53,8 59,8 

34,4 39,5 

18,5 17,9 

7,9 10,7 

18,8 19,6 

9,9 10,1 

0,6 0,7 

24,0 16,3 

19,4 11,8 

22,2 23,9 

12,9 10,4 

5,1 8,7 

4,2 4,8 

64,5 

41,7 

19,3 

10,6 

19,3 

10,9 

3,5 

13,2 

22,3 

10,4 

63,8 

44,0 

20,8 

8,1 

19,8 

10,7 

12,6 

23,6 

8,3 

(346) 

Demek oluyor ki Türkiye'nin geçici dönem sonun
da Ortak Pazor'a üye diğer ülkelerin düzeyine ulaşabil
mesi için, her yıl GSMH'sının yarısını yatırıma sokarak 
milli gelirini kişi başına yılda ortalama % 20 arttırması 
gerekmektedir. 

Türkiye'deki sanayi ,sektöründe işletmelerin sadece 
% 7'si 100'den fazla işçi çalıştırnıaktadır. Bu oran Al
manya ve Belçika'da % 60, Fransa'da % 50'dir. AET bün
yesindeki en büyük elektronik cihazlar firmasının iş hac
mi 2 milyar 400 milyon dolar, buna karşı l ık aynı dalda 
Türkiye'deki en büyük işletmenin iş hacmi 4.8 milyon 
dolardır-

Tarım sektöründe ise, AET ülkelerinde 1 hektara or
talama 66 traktör, Türkiye'de ise 2.7 traktör düşmekte-

(346) O.E.C.D. <Etudes Econorniques . . . > 1966 - 1974 yılları. 
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Ülkeler 
(1) 

Almanya 
Belçika 
Fransa 
Hollanda 
İtalya 
Yunanistan 
TÜRKİYE 

___,. 

1968 YILINDA ORTAK PAZAR ÜLKELERİ VE ORTAK ÜYELERINDE 
MİLLİ GELIR, NÜFUS VE FERT BAŞINA GELİR 

Türkiye'nin zz yıl 
sonra fert baş ma , 
gelir itibariyle �a-

1963 " 69 ğıdaki Ortak Pazar 
Fert Başına ortalaması ülkeleriyle eşıt du-
Gelir (Dolar) Fert Başma ruma gelmesi için 

Mllli Gelir Nüfus (Z) Gelirin Artı:ş gerekli gelir 
(Milyar Dolar) (Milyon) (4) = - Haddi Bilyüme Haddi 

(Z) (3) (3) (5) (%) (6) 

llo.6 58.02 1907 6.3 21.1 
16.3 9.62 1696 6.0 20.0 
96.2 49.92 1927 6.6 20.8 
20.4 12.74 1605 7.0 21.0 
60.6 52.75 1149 7.1 19.2 

5.9 8.80 680 6.0 15.1 
10.8 33.54 321 2.3 

(347) KAZGAN, G. <Ortak Pazar ... > 

Bu büyüme haddini 
sağhyabilmek Için 
gelirin yatırıma ay-
rı! ması gereken-yüz-

d esi 
(7) : (6) .X 2.5 

52.7 
50.0 
52.0 
52.5 
48.0 
37.8 (347) 



dir. Bu ülkelerde tahıl tarımında verim Türkiye'nin ik i  
katı, süt üretiminde 6 katı, meyve üretiminde ise 3 katı
dır. 

Demek oluyor ki 1963 ve 1 970 Antlaşmalarında imzası 
bulunan ülkelerin Türkiye ile AET arasında tasarladıkları 
ve arzu ettikleri rekabetin gercek şartjan hiç de reka
bet edilerniyecek bir gerçekliktedir. 

H - Dış Borçlar 

Türk ekonomisinin çeşitli sektörlerinin evrimini. dış 
ticaretini ve Ortak Pazar üyeleriyle i l işkilerini gözden ge
çirdiğimizde, «nurlu ufuklar»ın, yeni kalkınma serobının 
emperyalist ülkelerle yerli büyük burjuvaziden başka kim
senin işine yaramadığını gördük. Bunun bir delili ve so
nucu olarak Türkiye'nin dış borçlarını da gösterebiliriz. 

Sayfa 1482-83'deki tablodan da anlaşıldığı gibi Tür
kiy<>'nin ödemeler dengesinin evrimi, ülkenin yabancı ser
mayeye bağımlı hale gelmesinin evrimini gösterir. Bu tab
ioda resmi bilgi ve rakamlar verildikten sonra, Türkiye'
nin yabancı ülkelerle yaptığı alım satımı, yardım ve ya
tırım konularını ayrr ayrı gösterıneyi amaçlayan diğer bir 
sınıflamaya gidilmiştir. Bölüm 1. mal, hizmet, işgücü satışı 
gibi döviz getiren kaynakları, Bölüm l l .  ise mal ve hiz
met satın alınması gibi döviz kaybına sebep olan kay
nakları belirlemektedir. Bu iki bölüm arasında yapılan 
karşılaştırma, ele alınan onbir yıl içinde sürekli bir açığın 
varlığını gö,stermektedir. Bu açık, dış ticaret bilançosun
daki açıktan doğmakta, diğer sütünlardaki artışlar bu 
açığı kapamaya yetmemektedir. Ülkenin montaj sanayii
ne bağlı sınai faaliyeti doğrudan doğruya ithalôtı gerek· 
tirdiği için, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plônı dış !icarette 
bir açığı öngörmekle, ama bu açığın turizm gel irleri ve 

(348) O.E.C.D. «Etudes Economiques ... ıo 1966 - 1974 yılları. 
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dış ülkelerde calışan işçilerin gönderecekleri dövizlerle 
kapanacağını ummaktaydı. Dış ticaret açığının bu iki yol
dan kapanması hesabı sonunda gerçi doğru cıkar, ama, 
bu, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 1 971 yılı icin 50 

milyon dolara varocağı umulurken (349) ancak 20 mil
yon dolar civarında kalan turizm gelirleri ile değil, dış 
ülkelerde calışan işçilerin gönderdikleri ve planda 164

milyon dolar olarak hesabadilirken 1971 yılı sonunda he
men hemen 451 milyon dolara varan (350) paralar sa
yesinde olur. 

1971 yılı sonunda batı Avrupa'da calışan işçilerin sa
yısı. 600 bini Batı Almanya'da, gerisi de Avusturya, is
vicre. Belçika. Hollanda, Danimarka ve Fransa'da olmak 
üzere. 700 bin olarak he,saplanmıştır. Demek ki yurt dı
şında calışan işçilerden gelen ve tek başına dış ticaret 
açığını kapatmaya yeten bu meblağlar hemen hemen sa
dece Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ekonomik duru
munun ve istihdam programının bir sonucudur. Oysa ay
nı Batı Almanya Cumhuriyeti, Türkiye'ye en fazla mal sa
tan ülke olarak, bu dış ticaret açığının oaşlıca yararlanıcı
sı durumundadır. Ayrıca yurt dışında calışan işçilerin Tür
kiye'deki aileleri arasında dağılan bu paralar. bunların sa
tın alma gücünde hızlı bir yükselme meydana getirmek
le, 1970-1971 yıl larında patlak veren büyük enflasyon dal
gasına yol acar. Bu da dış ticaret kôrlarının yükselme.sine 
yardımcı olur. 

Ödemeler dengesindeki bu acığın bir kesimi yaban
cı devlet yardımları ve yabancı· özel sermaye yatırımlarıy
la karşı lanır. Yabancı özel sermaye yatırımlarının cok 
ilerisinde olan yabancı devlet yardımlarının hemen hep
si O.E.C.D. Konsorsiyumu'nun denetimindedır. IV. bölüm-

(349) D.P.T., dkinci Beş Yıllık . . . :t 
(350) İstanbul Ticaret Odası Dergisi. 
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de kalkınma programına yapılan dış yardımın özel kesim 
projelerine yapılan yardım yararına sürekli olarak azaldı' 
ğı görülür. Bu tutumun korarı ve işlerliğe sokulmosının 
denetimi çok daha sıkı bir şekilde O.E.C.D"ye bağlıdır. 

Büyük bir kısmı gecikmiş borç ödemelerine giden 
bölüm Vll.'yi hesaba katmasak bile, dış yardımın olumsuz 
kesimini içine alan bölüm V, bölüm IV'ün hemen hemen 
yarısına varır. Yani her yıl bu bölüm çerçevesi içinde ülke
ya giren sermayenin yarısı e.ski borçların taksit ve faizleri
nin ödenmesine, bir de özel sermaye yatırımlarının kôr 
transferine gitmıtktedir. Ama yabancı özel sektörün yap
iığı yatırımların kôrlılığı arttıkca ve durmadan çoğalan ye
ni borçların vadesi doldukça, bu bölümün toplam içindeki 
payı da gözle görülür bir biçimde büyürnek zorundadır. 
Demek ki borçlanma yoluyla ödemeler dengesini sağlamo
nın tek çözüm yolu bu borçlanmanın sürekli olarak art
ması olmaktadır. 

Böylece Türkiye'nin bugünkü ödemeler dengesi ya 
yurt dışında çalışan işçilerin gönderdiği poralar aracılığıy
la Avrupa ve özellikle de Batı Almanya sanayiinin refa
hına ya da O.E.C.D. Konsorsiyumu'nun denetiminde bulu
nan dış yardıma bağlı kalmaktadır. 

Demek oluyor ki Türkiye ekonomisi bütün veeheleriyle 
emperyalizme bağlı durumdadır. Ülkede sınai faaliyet 
ancak miktarı gitgide ortan ithalôt saye.sinde yaşayabil
mektedir. Yapısını daha ilerde göreceğimiz müzmin iş
sizlik, yüzbinlerce işçinin yurtdışına akın etmesine yol 
açar. Bunlar emperyalist ülkelerdeki sınai büyümeye kat
kıda bulunmaları yanı sıra bu ülkelerin elinde sanki bi
rer rehine olup çıkarlar. Nihayet borçlanma mevcut eko
nomik sistemin çerçevesi içinde vazgeçilmez unsur ha
linde kaldıkço, gitgide artar ve ağırloşır. 

1970 yılı eylül ayında yapılan hesaba göre Türkiye'-
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nin dış borçları 3 milyar 677 bin 100 dolara ya da 55 mil· 
yar Türk Lirasına ulaşmıştı. (351 ) Bu miktar GSMH'nın 
% 28.2',sine eşittir. Böylece Osmanlı Düyun-i Umumiyesinin 
ta.Sfiyesinden bir çeyrek yüzyıl sonra Türkiye Cumhuri
yeti yeniden benzeri bir durum içinde bulunuyordu. 

1 954 i le 1971 haziran ayı arasında Türkiye sadece 
ABD'den 5 milyar 974 milyon dolar borç almıştır. (352) 
Oysa 1 968 yıl ında yapılan bir hesaplamaya göre doğru
dan doğruya ABD'den alınan borç, toplam borcun % 40'ı 
etmekteydi. Böylece Türkiye, Üçüncü Dünya ülkeleri ara
sında Güney K-ore, Güney Vietnam ve Hindistan'dan son
ra ABD'den en fazla borç alan dördüncü ülke durumun· 
daydı. Ve böylece de Formaza ve Brezilya'dan, hatta Batı 
Almanya Cumhuriyeti ve Japonya'dan daha ön sırada yer 
almaktaydı. Üstelik Vietnam ve Kore'deki savaş durumu, 
Hindistan'daki nüfus fazlalığı da gözönüne alınırsa, Tür
kiye'nin başka ülkelerden aldığı borçları hesaba katma
sak bile, Üçüncü Dünya ülkeleri arasında, bir .savaş du
rumu içinde de olmaksızın kişi başına en büyük Ameri
kan yardımı alan ülke olduğunu hiç tereddüt etmeden 
söyleyebiliriz. 

!3u gözlem mevcut sosyo ekonomik sistemin çelişki
lerini günışığına çıkarmaya yeter. En büyük ekonomik
yardımı aldığı ve emperyalizmin buyruklarına mutlak bir 
uysallıkla boyun eğdiği halde ülke, kalkınma sürecine 
hiç bir zaman gerçekten işlerlik kazandırmayı becereme
d!ğine göre, sistemin iflôsı soruna hangi açıdan bakılır
sa bakıl.sın görünen köy haline gelir. 

Bölümümüzün bu i lk kısmı boyunca emperyalizmin hi
mayesi altındaki kalkınma teşebbüslerini izlemeye, bu 
yolda yaşanan serüven ve çelişkileri göstermeye çalıştık. 

(351) Cumhuriyet Gazetesi, 12 Şubat 1971. 
(352) İstanbul Ticaret Odası Dergisi. 
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Ama kaba çizgileriyle ele aldığımız bu evrim, bu süre
cin içinde çeşitli .sosyal sınıfların özell ikle de sömürülen 
sınıfların rolünü ve yerini göstermeye yetmez. Kaldı ki em
peryalizme sırt vererek sürdürülen bu 25 yı l l ık «kalkın
mo", büyük burjuvazinin yerini .soğlamloştırmasına ve ra
fahına yardımcı olmuş; hatta orta ve küçük burjuvazi
nin bu büyük burjuvoziye bağlı kesimlerinin de bir ölçüde 
işine yaramış; bu oyunun büyük burjuvazi tarafından ha
zırlanan «göstermelik»lari hepimizin bildiği reklamcılık yo .. 
luyla emperyalist ülkelerin kamuoyuna sunulan bir «kal
kınma ve refchı vitrini» yaratmıştır. Gerçi bu gözboyayı
cı vitrin, en küçük eleştirici bir gözleme dayanamayacak 
kadar çürük olsa bile, ülkenin durumu ve mevcut sosyo 
ekonomik sistem içinde her sosyal sınıfın rolü ve yeri 
hakkında bir sonuca varabiirnek icin, üretimin ve gelirle
rin çeşitli sosyal sınıflar aras;ndaki bölüşümünü gözden 
geçirmek gene de faydal ı  olur ,sanırız. 

1 - GELiRLER 

GELi RLER VE 
SOSYAL SINIFLAR 

!stGtistikler Türkiye'de GSMH'nın cari fiyatlar üze
rinden 1950 yılında 9 milyar 390 milyon Türk Lirasından 
(353), 1969 yıl ında 31 milyar 677 milyon Türk Lirasına 
(354) yükseldiğini göstermektedir. Bu soyut rakamlarla
gerçek orasında bir yaklaşım kurabilmek icin iki türlü
işleme başvurmak gerekir. Önce nüfusun ve fiyatların
evrimini hesaba katmak, onun için de bu GSMH'ları kişi
başına ve sabit fiyatlarla değerlendirmek, sonra da kişi

(353) HERSHLAG, Z. Y. -«Turkey, the challenge . . . :. 
(354) O.E.C.D. <Etudes Economiques . . . >, Aralık 1970. 
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tKışına soyut ortalama mil li gelir kavramını aşarak her 
sosyal sınıf ve kategori icin ayrı ortalamalar bulmaya ça
lışmak doğru olacaktır. Ne var ki ayrıntılara doğru indikçe 
i.statistik veriler son derece azalmakta, bulunamaz hale 
gelmektedir. Kimi yerde doğrudan doğruya bu verilere, 
kimi yerde ise elimizdeki i.statistik rakamlardan çıkan de
ğerlendirmelere dayanarak iki tablo meydana getirmeye 
çalıştık. Bunlardan birincisi milli gelirin kişi başına ve 
sabit fiyatlarla evrimini göstermekte olup aşağıda sunul
muştur. ikinci tabio ise (bal< sayfa 1489) 1965 yılı için 
milli gelirin sosyal kategorilere göre dağılımını vermek
tedir. Buna 1 965 yılını esas almamızın sebebi, bu yıl ın 
1971 yılı sonuna l<adar elimize geçen demografik veriler 
içinde, hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabildiğimiz an son 
yıl olrnasıclir. (Sayfa 1487'deki tabloya bakınız) 

Demek oluyor l<i, 1950 ile 1969 yılları arasında kişi 
başına milli gelir ortalama % 68 oranında artmıştır. Ne 
var ki 1 938 ile 1950 yılları arasında milli gelirde bir artma 
görü:mediği için bu yüzdeyi değişmeksizin otuz yıllık bir 
döneme de yayabi l iriz. Hareket noktası olarak asgari ya
şama şartları düzeyini aldığımızda, mil l i  gelirin bu hız
la iki katına çıkabilmesi icin aşağı yukarı elli yı l  gerek
mektedir. Böylece emperyalizmin egemenliğindeki diğer 
ülkelerde de olduğu gibi, Türkiye'yle emperyalist ülkeler 
arasındaki mesafe gitgide büyümektedir. Bu olguyu gös
termek için altı yıl üzerinden yapılan bir karşılaştırma ye
terlidir (356). (Sayfa 1488'deki tabl•oya bakınız) 

�·!i i li gel irde tarını kesimi gelirlerine ve tarım nüfu
suna geçtiğimizde bu durum daha da ağırlaş;r. Türkiye 
nüfusunun hemen hemen 3/4'ünü meydana getiren bu 
kesimde 1950 ile 1969 yıl ları arasındaki gelir artışı ancak 
% 25'i bulmaktadır. Bu hesaba göre kır kesiminde gelirin 

(356) HERSHLAG, Z. Y. «Turkey, the clıallenge . . . > 
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MİLLİ GELİRİN EVRIMI 

KİŞİ BAŞINA 1961 sabit fiyatlarıyla TL. 
SAFi MİLLİ GELİR İndeks 
TAREvi NÜFUSUNDA 1961 sabit fiyatlarıyla TL. 
KİŞİ BAŞINA SAFi ZİRAİ GELİR. İndeks 
5 hektardan küçük i�lctınc 1961 sabit fiyatlarıyla TL. 
sahibi nüfusta kişi başına gelir İndeks 
5 - 50 hektar büyüklüğünde 1961 sabit fiyatlarıyla TL. 
işletme sahibi nüfusta kişi başına geliı· İndeks 
50 hektardan biiyiik işletme 1961 sabit fiyatlarıyla TL. 
!ahibi nüfusta kişi başına gelir İndeks 
Tarım dışı nüfusta kişi 1961 ::,abit fiyatlarıyla TL. 
başına gelir (tarım dışı gelir) İndeks 

• 

(355) 

1950 

1184 
100 
775 
100 
219 
100 

1405 
100 

14908 
100 

2398 
IOO 

1955 

1391 
117 
870 
112 

2671 
lll 

1960 

1543 
130 
973 
126 

2755 
115 

1965 

1671 
142 
924 
119 
320 
146 

2079 
148 

25150 
169 

3084 
129 

1969 

1992 
168 
971 
125 

3841 
160 

(355) Kaynaklar: DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, «Genel Nüfus Sayımı 24.10.1965. Nüfusun sosyal ve eko
nomik nitelikleri», Ankara 1968. DEVLET İSTATİS TİK ENSTİTÜSÜ. «Sanayi ve işyerleri Sayımı, cilt 1 :
İmalfı.t Sanayii, c.:ilt 2 :  Ticaret, Ula�t.ıı·ma ve Haber leşme, Hizmetler�', Ankara 1968. DEVLET İSTATİSTİK 
E�STİTÜSÜ, «İstatistik Yıllığı)), Ankara 1965. <<1952 Tarım Sayımı», zikrcden KAZGAN, G. <:Ortak Pazar . . . �. 
«1000 Tarım Sayımı», zikreden DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, «İstatistik YıllığD>, Ankara 1005. 
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1958 SABİT FİYATLARI ÜZERİNDEN KİŞİ BAŞINA ÜRETİM İNDEKSİ 

1958 19ti0 19ti1 1962 19ti3 1964 

A.B.D. 100 106 106 lll 113 117 
İngiltere 100 109 110 110 113 119 
Fransa 100 108 112 117 121 126 
Japonya 100 132 150 156 173 191 
İtalya 100 113 121 127 134 136 
Yunanistan 100 106 117 120 129 139 
Meksika 100 104 105 107 110 117 
Hindistan 100 105 106 105 107 112 
Türkiye 100 101 99 102 106 108 

iki katına çıkma,sı için BO yıl gerekmektedir. Bu gelirin 
mülkiyet sahibi çeşitli kategoriler arasındaki bölüşümüne 
gelince, bu konuda elimizde bulunan verilerin son derece 
yetersizliğine rağmen, 248 A sayfadaki tabloda daha ay
rıntılı alcırak göreceğimiz gibi, bu bölüşümle ilgil i  olarak 
sağladığımız rakamlar tarım kesimi gelirlerinin evrimi hak
kında bize belli bir fikir verebilmektedir. 1 950 ile 1 965 yılları 
arasında küçük köylülerin gelir indeksi 1 00'den 146'ya yük
selirken; ortalama geliri küçük köylü gelirinin 7 katı olan 
orta köylünün gelir indeksi gene bu iki tarih arasında 
WO'den 148'e, ortalama geliri küçük köylü gelirinin 70 ka
tı olan büyük arazi sahiplerinin gelir indeksi ise 100'den 
1 69'a yükselmiştir. 

Tarım kesiminde gelirlerin evrimini böylece açıklığa 
kavuşturduktan sonra, belli bir tarihi · e.sas alarak daha 
ayrıntılı bir tahlile girişebiliriz. 1489. sayfadaki tablo bize, 
1 965 yılında her sosyal kategori için kişi başına düşen 
geliri, 1961 yılındaki sabit fiyatlar üzerinden vermektedir. 

Sosyal yapının tabanı küçük köylülükten oluşmakta
dır. 5 hektardan daha küçük bir aile işletmesi, nazari ala. 
rak üzerinde yaşayan insanların geçimini sağlamaya yet-

(357) Yararlanılan kaynaklar için bkz. Dip not 355. 
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Mlu.l GELİRİS SOSYAL X,\TF.GORlLERE GÖRE KlŞİ B�l/'0.-\ DAGILL'ıii (357) O') 
KI SI B.-\SINA ;j! TOPL\.'1 GELIR GELIR (196�) � 

U$1 SabU !!Mil S&blı 

t"aal TopiiDı Fl�alları,ia rı •• ıı ... ,ıa 
' SOSYAL KATEGORILER Nilrus sm .. 'iutde Mlly"" TL. Yiırde n. 

_, 1 - 'roprak.!ız kö)·liılcr \'C lr.iiçük köylüler ' ·. (0.1 - M  b! k tar) H 740.0(1(1 +?.�J Ul& . .,) "' 
2 - IMirsiz ıaali}·et.lıır H3.9li 1.355.164 �.31 1500 "-$ ı.ıoı; 
3 - Işçiler, hiımetlilcr ve küçük mcrnurl;ı.r 

- İn�aat i�çileri �·3.S37 ı.ııuro IJ73 ı 222 
- Maden ı�çılcri �-"" 261.852 ... 1 ':'77 

·. - tmaıat �anayii J�llerl &40.362 2.096.6U Uot L)JL 
- Ticaret alanı hi'mctlikrl 131.652 �31.� "' "' .. - Ulaıtırma ıı.lam lıiımcllll�ı·i 28Ul8 ...... ..... 2.3U 
- lliınıetler al;ınıııcla çalı:arıl"r JOJ.:sı "'·"' ... .,; ,.. 
- Kuçiık memurlar ""-"" � ı .sn 1.573 

e•n�f n• ıanaatkill'l�r 
%.CMI.tsl uo.m �uı '·"' ı u 1.4-U 4 - r;�çük ' "'  

- ZanaJ�k;'ırlnr t.fll.OOO i&S.i60 ı. ısı 
- EsMf � � "' >i9 

1 + 2 + 3 + �  iSLilOG 1.57UM 5,01 1.647 .u 1.� 
5 - Crla köylül�r " -_30 h�klar) 24 515.769 18,09 l"i.745 13.1 �· 
& - De\·let kesimi ve Ö7-<>l sc·ktGrd� orta m�nıı.ırlar 5.753.(101) 18.33 " "'  �:!H 2.lr.9 

- Özel kesimde orta nwmurlıır 5..i_DOO JM./00 :;�1 l.:!a! 
' ,.;- Orı:ı. Ce\·lct m�murl;ın 118.718 388.582 1.3-C<ı 3.0111 - w:çok ' '  orl:ı ruttelı on: u n:cnsuı:b!'l lll,® 356--ı!ll ""' 

• 2!5.ı!.i !ZS.78J '-� �-"' 5.i J.UI S d 6.6i8.7&J :!\,:!'! H.!:Q3 23.5 "-23� 7 - Büyük tarını i�lrlmrsi salıipleri � .. '·" �.33!1 ı,;, 1S.l50 8 - F;ıbrika s'lhiplcri. bUyük tlı<'<'arl.-ır, S<'rkst 

m•:skk sahipleri. biıyük memurlar 

- Fabrika salıipleri " bii;-ük tikc�rhır ll.46:l ..0.199 
- &ı·besl n-.e>le!< t.ı1lıiplcrı ,_,., ' "'  - B\ıyuk menıurl<ır " )'Ü�><·k rıitbdi nrd11 17.133 fi6.r:f.lJ 

mensuplan 
tl.795 ıoo.aıo O.lZ ı:.-ı-ıı :l-3,2 17U0l " '  1\ll.B..?() O,Sl W.WJ l7,j 102.@ 



mediğine göre, bu küçük köylülük tamamen veya büyük 
çapta proleterleşmiş durumda bulunmaktadır . . % 47 man. 
la toplam nüfusun yarısına yaklaşan bu kesim milli gelirin 
sadece % 9'una sahiptir. Bu da yılda kişi başına ortalama 
320 Türk Lirası demektir ki, bir örnekle açıklamak ister
sek günde sadece 700 gram buğday unu demektir. 

Ardından lumpen proleteryayı ve büyük şehirlerin he
men hemen sürekli işsiz kesimini içine alan, belirlenma
miş ve geçici faaliyetler kategorisi gelir. Bu kategoriye gi. 
renleri;ı gelirlerini tespit etmek son derece güçtür ve bu
rada verilerı rakam sadece kabataslak bir değerlendirme
ye dayanmaktadır. Bunun ardından da asıl proletarya ge
lir. Bu sınıf, başlıcası ulaştırma olmak üzere bazı işkolla
rında kişi başına ortalama milli geliri aşan istatistik sıç
rama noktalarına rağmen, ortalama olarak kişi başına bu 
gelirin altında bir gelire sahiptir. Bu kesimdeo sonra za
naatkôr ve küçük ticaret erbabı gelir. Bu alanda tabloda 
verilen rakamlara tam güvenınemek gerekiyor. Çünkü bun
lar 1963 yılında yapılan ve beyanların gerçeğe çok uzak 
olduğu bir ticari anketten alınmıştır. 

Proleteryayı ve proieterleşme yolundaki tabakaları 
teşkil eden bu i lk dört kategori, toplam olarak, Türkiye 
nüfusunun 3/4'ünü meydana getirmekte, milli gelirin ise 
ancak 1/3'ünü elde edebilmektedir. Bu kategorileri temsil 
eden birimlerin hemen hepsi ortalama milli gelirin altın
da bir gelire .sahiptir. 

Beşinci ve altıncı kategoriler yükselmekle olan küçük 
burjuvaziden oluşur. Toplam nüfusun 1/4'ünden biraz 
daha azını kendinde toplayan bu kesim, milli gelirin de 
1 /4'ünden biraz fazlasına sahiptir. 

Nihayet son iki kategori, büyük arazi sahipleriyle, 
büyük sanayici ve tüccarlarla, .serbest meslekler ve bü
yük devlet memurlarıyle ülkenin varlıklı sınıflarını içinde 
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toplar. En tepede toplam nüfusun % 0.32'sini teşkil eden 
şehir büyük burjuvazisi, toplam milli gelirin 1 /3'ünü ele 
geçirir; Bu kategorinin kişi başına ortaloma geliri küçük 
köylülüktekinin 540 katıdır. 

Gelirler arasındaki uçurumun keskinliğini bütün açık
lığıyla göstermelerine rağmen bu rakamlar, özellikle en 
küçük gelirlerden yola çıkarak fiyatlarla karşılaştırma ya
pılmadıkça ve satınalma gücü olarak ifade edilmedikçe, 
okuyucuya soyut olarak gelebilir. · Şimdi de. böyle bir 
yaklaşımı dene1113lim. 

Türkiye'de yılda ve kişi başına ortalama gıda madde
leri tüketimini gösteren bir tabioyu yukarda vermiştik. 
(358) 1 965 yılındaki fiyatlar üzerinden hesaplanon bu mad
deler, toplam olarak yılda. kişi başına .500 Türk Liralık
bir meblağı gerektirmektedir. Öyleyken 1965 yılında Türki
ye nüfusunun % 47'sinin l<işi başına yıl i ık geliri, para ola·
rak ifade edildiğinde, 382 Türk Lirasıdır. Demek oluyor ki
nüfusun hemen hemen yansının ortalama geliri sadece
besin ihtiyacının 3/4'ünü karşılamoya yetmektedir. Üste
lik, tahıl tüketiminin diğer gıda maddelerine oranla her
geçen gün daha çok arttığını gene aynı tablodan tespit
ettiğimize göre, burda sözkonusu edilen «ihtiyaç». asga
ri yaşama şartları düzeyinden hiç bir zaman «kopoma
mış,, hiç bir fazlalığı olmayon mutlak ihtiyaçtır.

Şehir proletaryasının durumuna gelince, asgari gıda 
ihtiyacı için tespit edilen bu rakoma önce büyük şehir
lerdeki geçinme indeksi farkının doğurduğu ek gıda gi
derlerini, sonra do asgari !<onut, ısınma. taşıt ve giyim v.s. 
harcamalarını eklemek gerekir. Çünkü bu giderler köylü 
ve tarım emekçilerinin çok büyük bir çoğunluğu için nak· 
di olarak sczkonu.su değildir. Böylece şehirlerdeki işçi sı
nıfının asgari yaşama şartları için, kişi başına yılda orta-

(358) Bkz. s..1yfa 1459, 
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lama 1 .300 Türk Lirası civarında bir rakamın gerekli al
du ğu bulunmuş olur. (359) Bu rakam, bu kategorinin orta
lama gelirinin biraz altındadır. Bu da büyük bir şehirde ya
şamak için gerekli en asgari giderlerin dışında, işçinin 
elinde sağlık ve eğitim dahil, diğer harcamaları için he
men hemen hiç bir şey kalmadığı anlamına gelmektedir. 

U - SOSYAL HiZMETLER 
DEVLETiN SOSYAL SiVASETi 

Gelirlerin ve ·sosyal sınıfların yapısı, son tahlilde Tür
kiye Cumhuriyeti hükümetlerinin yürüttükleri ve bizim de 
şimdiye kadar gözönüne sermeye çalıştığımız ekonomik 
siyasetin bir uygulamasından başka bir şey değildir. Şim
di de işleyişin genel görünüşünü daha iyi kavramak için, 
güdülen sosyal siyasete ve sosyal hizmetlere kısaca bir 
göz atmak gerekir. 

A - Sağlık 

Sağlık alanında durum, ülkedeki yapıların bir yansı
masıdır : bir yanda geniş halk yığınları açısından araç 
gereç ve personel yokluğu, öte yandan elde bulunan un
surların da yüksek gelirli kategorilere hizmet edecek bir 
biçimde uzmanlaşmış ve belli yerlerde yoğunlaşmış ol
ması. Türkiye'de doktorların istanbul ve istanbul dışı ola
rak dağılımları bu eğilimin açık seçik bir örneğidir (360): 

(359) Sözkonusu harcamalar Devlet İstatistik Enstitüsünün Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun kentleri için 
hazırladığı «Tüketici Harcamaları Anket Sonuçları» kitapların� 
dan (Ankara 1967 - 1969) yararlanarak hesaplanmıştır. 

(360) Kaynaklar DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ yıllıklan ve D. 
P.T .. «İkinci Beş Yıllık . .. » 
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TÜRKİYE'DE İSTANBUL'DA İSTANBUL DIŞINDA 

Doktor Do klor 
Doktor B aşma Başına 

Doktor B aşma Doktor Düşen Do klor Düşen 

Yıllar Sayısı Nüfus Sayıst Nüfus Sayısı Nüfus 
1955 7.077 3.400 2.337 656 4.740 4.753 
1960 9.826 2.800 3.945 372 5.881 4.470 
1965 10.200 2.900 4.651 701 5.543 5.090 

Demek< oluyor ki doktw başına ortalama nüfus sa
yısında bir düzelma olmazken. bölgesel eşitsizlikler de 
önemini hep korumaktadır. 1 965 yılında Türkiye'deki dok
torların % 45'i toplam nüfusun % 10'unu sağlığıyla meş
gul olmaktadır. Böylece istanbul bölgesinde 700 kişiye 
bir doktor düşerken. Karadeniz bölgesinin doğu il lerinde 
1 1 .400 kişiye bir dok�or düşmektedir. (361) Yerleşme mer
kezlerine göre b;çimlenen bu yığılım ayrıca uzmanlaşmay
la da bütünleşir. Doktorların % 60'ı uzman hekimdir (362) 
ve bunlar i lke olarak zengin müşteri çevresine yönelmiş
ierdir. Aynı 1 965 tarihinde sosyal sigortadan yararlanan 
çalışan nüfusun, toplam çalışan nüfusa oranı ise ancak 
% 6'dır (363) : 

' Gene 1965 yılında, Türkiye'deki devlet hastanelerinde 
ortalama olarak 10 bin kişiye 22.6 yatak düşmekteydi. An
cak 67 ilin 28'inde bu yatak sayısı 1 0'un altındaydı ve ül
kedeki toplam yatak .sayısının aşağı yukarı 1 /3'ü sade
co istanbul'da bulunmaktaydı. 

Kurumlaşmanın hem uzun zamana. hem de yüklü gi
derlere bağlı olduğu hastane ve hekimlik alanı dışında. 
küçük sağlık merkezlerine bağlı, daha esnek bir yapıya 

(361) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık .. . > 
(362) D.P.T., <İkinci Beş Yıllık . .. > 
(363) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık ... > 
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sahip sağlık memurlarındon ve ebelerden oluşan cihozın 
ülkedeki yapılario daha çok uygunluk içinde olması gere
kir. 1 966 yılında bütün Türkiye'de 5 bin ebe, bir o ko· 
dar do sağlık memuru vardır. Ne var ki kırsol yerleşme 
merkezlerinin son derece dağınık oluşu yüzünden, her 
sağlık memuruno ve ebeye 8 ile 10 köy düşmekteydi. üs
telik bu köylerin büyük çoğunluğunun ilçe merkezleriyle 
irtibot imkonları son derece dordır. (364) . 

Durum böyleyken, Birinci Beş Yıl l ık Kalkınma Plô
nında sağlık konusunda öngörülen yatırımların ancak 
% 73.3'ü gerçekleşebilmiştir. Bu yüzde bütün yatırım 
olanları içinde, erişilen en düşük gerçekleşme oranıydı. 
ikinci Bes Yıllık Kalkınma Plônına gelince, sağlık araç 
ve gereçlerinde bir artışı öngörürken, öte yandan 1968 
yılında 333.4 milyon Türk Lirası olan ha,stane yatırımla
rını 1 972 yılında 153.8 milyon Türk Lirasına; gene 1968 
yılında 58.8 milyon Türk Lirası olan «sağlık kampanyalarııı 
yatırımlerını ise 50.9 milyon Türk Lirasına indirmektey· 
di. Toplam olarak 1968 yılında 522.9 milyon Türk Lirası
olan sağlık yatırımları 1 972 yılında 335.4 milyon Türk Li·
rasına düşürülmekteydi. (365)

Bu şartlar altında Türkiye insanının .sağlık durumu 
öteki azgelişmiş ülkelerle ortak özellikler taşır. Salgın 
hastalıklara karşı dünya ölçüsünde açılan savaş sayesin
de, bu hastalıkların büyük çapta gerilemiş olması ve bun
dan 30-40 yıl öncesinin sıtma gibi, bazı yaygın hastalık
ların aşı kampanyaları ve genel sağlık tedbirleriyle önlen
mesi yüzünden ülkedeki ölüm oranında nispi bir düşüş 
olmuşsa da, hem yetersiz beslenme ve kötü sağlık şart
larının yarattığı müzmin hastalıklar, hem de çocuklar
daki ölüm oranı olduğu gibi kalmıştır. Resmi rakamlarla 

(364) D.P.T., «Ikinci Beş Yıllık, . . >) 
(365) D.P.T., ,<!kinci Beş Yıllık . . .  » 
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lıile, ülkedeki veremli sayı,sı 750 bin kişiye, yani toplam 
nüfusun % 2.5'ine varmaktadır. (366) Çocuk ölüm ora
nına gelince. 1962 yılında yapılan değerl�ndirmeye göre. 
bir yaşından küçük her 1.000 çocuktan 165'i ölmakte
dir. 

B - Eğitim 

Eğitim olanında istatistikler sürekli bir i lerlemeyi gös
termektedir. 1 955-1960 yıllan arasındaki bir yavaşlama
yı ise 1 96ıl-1965 yılları orasındaki hızlanma izlemiştir 
(367) : 

OKURYAZARLIK YÜZDESi (6 yaş ve daha yukarısı) 

YII.I.AR TOPLA�I ERKEK KADlN 

1927 10,7 17,6 4,8 

1935 19,6 29,7 10,1 

1940 22,4 35,3 9,9 
1945 29,2 42,2 16,3 

1950 33,5 47,5 19,4 

1955 40,6 57,4 23,3 

1000 43,7 62,1 25,4 
1965 48,7 64,0 32,8 

OKURYAZARLIK YÜZDESI 

1940 1945 1950 1955 1960 1965 

İlk Öğretim 37,1 50,0 65,5 65,7 63,2 83,2 

Orta Okul Öğretimi 7,9 7,0 6,8 10,6 16,3 25,5 

- Genel 7,6 5,1 4,6 7,9 14,2 

- Mesleki-Teknik Okulları 0,3 2,9 2,2 2,7 2,6 

Lise ve Muadili Okullar 2,7 3,2 2,7 4,2 5,8 13,0 

- Genel 2,4 2,3 1,5 2,5 3,9 

- Mesleki Teknik Okulları 0,3 0,9 1,2 1,7 1,9 

Yüksek Öğrenim 1,2 1,4 1,4 1,7 2,8 

(366) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık .•. > 
(367) O.E.C.D. d.R projct rCgional mediterraneen: Turquie» (Ak(leniz 

Bölgesi Projesi: Türkiye), Paris, 1965 ve D.P.T. «İldnci Beş . . .  t> 
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OORETIM DÜZEYi (ll yaş ve daha fıulaııı) 
1950 1960 1965 

İlk Okulu Bitirenler 16,0 22,7 28,8 
Orta Okul ve Liseler 3,0 3,8 4,6 
Orta Dereceli Mesleki Teknik O. 0,7 1,0 1,3 
Yüksek Öğrenim 0,5 0,6 0,9 

20,2 28,1 35,4 

Okuryazarlık oranında belli bir ilerlemeye rağmen, 
rakamlar okumo-yazması olmayanların tamamen ortadan 
kalkması işinin ancak uzun vadede çözülebileceğini açık
ca gö.stermektedir. Okul çağını geçmiş yetişkinler icin 
okuma-yazma kursları bir sisteme bağlanamamıştır. Bu 
durumda ilk elde yapılması gereken şey, 6 ile 12 yaş a ra
sındaki yani ilkokul çağındaki bütün cocukların okula 
alınmasını sağlayabilmek, sonra da belli yaş grupları esas 
alınarak okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin öğretimini 
tamamlamaktır. Bu durumda Türkiye'de okuma yazma bil
meyenierin tamamen ortadan kaldırılması sorununun çö
zülebilmesi icin 50 yıldan fazla bir zaman gerekmekte
dir. Kaldı ki okuryazarlık terimi de hayli belirsiz bir anlam 
taşımaktadır. 1 965 yapılan sayımda ilkokul çağını tamam
lamış nüfus içinde, okuryazarların oranı % 48.7, buna kar
şıl ık i lköğrenimini yapmış olanların oranı % 35.4 olarak 1 
tespit edilmiştir. Buna göre ilkokul çağını tamamlamış 
nüfu.sun % 22'si ilköğrenimini tamamlamadığı halde, okur- ı 

yazar sayılmıştır. 

Yukarda genel olarak belirtilen rakamlar, ayrıntılı ola
rak ele alındığında, bölgeler arasında büyük farkların var
l ığını açığa vurur. 67 ilden 42'sinde okur-yazarlık oranı ge- . 
nel ortalamanın altındadır. Bu illerin yarısında ise bu 1 
oran, okul çağını geçmiş nüfus içinde % 25'in altındadır. 

ı 
1496 



Gene bu oran köy nüfusu esas alındığında % 38.5, kadın 
nüfusu esas al ındığında ise . % 22.9'dur. (368) 

Sorunun nice! yanını bir yana bırakalım, öğrenirnin 
bizzat kendi yapısı da eşitsizlikler ve çelişkiler taşır. i lk· 
öğrenim düzeyinde teknik bir öğretimin hemen hemen 
tamamen yokluğu, orta-öğretim d üzeyinde i.se yetersizli
ği her öğretim düzeyinin kendi içinde yeterli .  bir bütün 
değil de, daha sonraki öğretim d üzeyi icin bir ön aşama 
olması sonucunu doğurur. Bu yüzden ilkokuldan sonrası
nı okuyamayanların büyük çoğunluğu için, yaptıkları öğ-• 
retimin günlük hayatlarındaki yararl ı l ığı  . tamamen nispi-
dir. Bu da köylünün ilk öğretim mecburiyetini, dişe doku· 
nur hic bir fayda sağlamadığı halde işgücünün bir kıs
mını zorla elinden alan bir angarya gibi görmesine yol
açar. Öte yandan devlete bağlı orta ve yüksek öğretimin 
tamamen parasız olmasına rağmen, öğrencilerin bakım ve 
ihtiyaçları ister istemez bir sosyal sınıf ayrımı doğrur. 
Araç gereç ve per.sonel sağlanmasındaki güçlükler de, 
son tahlilde bu ayrımı arttırır. Mesela 1 960 ile 1 965 yılları 
arasında ilk, orta ve yüksek öğrenim yapan öğrencilerin 
say1sıncia görülen hızlı artış, bütün öğrenim düzeylerinde 
öğretmen-öğrenci oranının zararına gerçekleşmiş ve bu 
oran öğrencilerin başarı yüzdesine yansımıştır. Böylece 
ilk öğretimda başarı oranı % 50'ye, orta öğretimda ise 
bu oran % 49'a d üşmüştür. (369) Ayrıca ülkede oluşan 
coğrafi kademeleşme yüzünden, durum il  ve ilçe mer· 
kezlerine oranla köylerde, Ankara ve istanbul gibi büyük 
şehi rlere oranla ise taşra şehirlerinde daha kötüdür. Öte 
yandan araç gereç konusundaki müzmin yetersizlik çe
şitli düzeylerde, özell ikle de ortaöğretimle yüksek öğre
tim arasında dar boğazlar yaratır. Yüksek öğrenimde kul· 

(368) O.E.C.D. <Le projct regional . . .  > 
(369) D.P.T .. cİkinci Beş Yıllık . . .  > 
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lanılan araç-gereçler ise, boşta istanbul olmak üzere bü-
yük şehirlerde yoğunloşmıştır. Böylece ülkedeki eğitim 
düzeni sürekli bir şekilde, genel olarak taşranın özel ola
rak ise kırlık kesimlerin aleyhine işler. Bu noktada eğitim
öğrenim ,sorunu, ülkedeki ekonomik tekel merkezlerinden 
başlayarak oluşan sosyo-ekonomik hiyemrşileşme sorun
larıyla özdeşleşir. 

C - Konut 

Türkiye'de konut sorununu bir sosyal hizmet soyabil
mek hayli güçtür ve bu alanda hükümetlerin güttüğü si
yasetin niteliği daha çok «hiç bir siyaset gütmeme» şek
linde belirir. Konut alenında yapılan yatırımların büyük 
çoğunluğu özel sektörün elindedir ve bu eğilim gitgide art
maktadır: 

Yıllar Özel Yatırımlar Kamu Yatırımları 

1003 88,1 11,9 
1964 91,2 8,8 
1965 95,2 4,8 (370) 

1 965 yılında "onut inşaatı olanında yapılan özel ya
tırımlar, aynı yıldaki toplam özel yatırımların %45'ini mey
dana getirir. Böylece inşaat, para enflasyonu karşısında 
kôrlı bir yatırım alanı haline gelir ve niceli kten çok lüksü 
ön plôna olon bir inşaat türüne yönelinir. Böylece gene 
1 965 yılında, istanbul'da inşa edilen konutların ortaloma 
yüzölçümü 1 12.2 m', Ankara'da inşa edilen konutların or
talama yüzölçümü ise 122 m''dir. Buna karşılık büyük şe
hirlerdeki gecekondu mahalleleri de sürekli olarak artar 
(37 1 ) : 

(370) D.P.T., «İkinci Beş Yıllık . . .  :. 
(371) D.P.T., dkinci Beş Yıllık .. . > 
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NÜFUSU ONBINİ AŞAN ŞEHIRLERDE KONUT SAYISI 

Gecekondular 
Ortalama Toplam Dışmda 

Şehir Aile Fert Konut Toplam Konut 
Yıllar Nü(uso Sayısı Sayısı Gecekondu Sayısı 

1955 5.324.397 5,09 1.050.000 50.000 1.000.000 
1960 7.307.816 5,07 1.440.000 2�0.000 1.200.000 
1965 9.395.159 5,00 1.880.000 430.000 1.450.000 
1967 10.437.233 5,00 2.100.000 450.000 1 .650.000 

• 

1970'in hemen öncesindeki yı l larda yapılan değer
lendirmeler, gecekondu mahallelerinin istanbul'da toplam 
nüfusuna % 40'ını, Ankara'da ise toplam nüfusun % 60' 
ını oluşturduğunu göstermektedir. Büyük şehirlerdeki ko
nutların % 61'i 1 veya 2 adalıdır ve bunlara hane başına 
ortalama 5 kişi düşmektedir. Bu konutların büyük çoğun
luğunda ise içme .suyu yoktur. (372) 

Köylerdeki konut durumuna gelince, yalnız evsaf, 
sağlamlık ve sağlık şortları değil, kişi başına düşen kul
lanıl ır alan açısından da sorunlar taşır. Aslında kırlık ke
simlerde söz konusu olan, binlerce -olmasa bile yüzlerce 
yıldır değişmeden kalan geleneksel iskôn şartlorıdır. Bi
zim burada yapmak istediğimiz şey, köylerdeki iskôn du
rumunun tiplendirilmesine gitmek değil, en göze çarpıcı 
rakamlardan yola çıkarak buralardaki iskôn şartlarının ye
ter.sizliklerini kısa yoldan gözönüne sermeye çalışmak ola
ccıktır. 1 963 yılında yapılan bir sayımdan (373) öğrendiği
mize göre, kırlık kesimdeki konutların % 25'inde inşaat 
malzemesi olarak sadece kerpiç kullanılmıştır. Yine bu 
konutların % 41'inde çatı vardır, % 67'sinin zemini dövül-

(372) 
(373) 

L 

D.P.T., .:İkinci Beş Yıllık . . . � 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ. 1963 Konut Sayımı (Nüfusu 
5000 ve daha az olan yerler), Ankara, 1966. 
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müş topraktır. Bunların % 50'sinin pencerelerinde cam 
kullanılmamıştır ve % 5'inde ise hiç pencere yoktur. Ko
nut başına ortalama nüfus sayısı 6, oda sayısı ise 2'dir. 
Bu sayımdan, nüfusu 5 veya daha fazla olan 1 1 8  bin 
ailenin 30 m'' den daha küçük alan l ı  konutlarda yaşadığı 
ortaya çıkmıştır. Bu .ailelerden 1/3'ünün n üfu.su ise 7 ki
şinin üstündedir. 

Bu konutlar!lı donatımı da aynı ölçüde icler acısıdır. 
Kırlık iskôn bölgeleri icin su şebekesi, temizlik ve çevre 
sağlığını koruma gibi kamu hizmetlerinin sözkonusu ol
madığını ayrıca eklerneye gerek yoktur sanı rız. Kırlık ke
simdeki �onutların sadece % 2'sinde elektrik, % 29'unda 
nizarniara uygun lağım cukuru vardır. (374) icme suyu 
sorununa gelince, Türkiye'deki köylerin sadece % 57'sin
de ortak bir ceşme vardır. Gerisinde i,se kuyu, sarnıç ve 
çok kere köyün hayli uzağından taşınan pınar ve dere su
yu içilir. (375) 

Durum böyleyken ikinci Beş Yıl l ık Kalkınma Plônı top
lam konut yatırımının ancak % 6'sını kır kesimine ayır
mıştır. Şehirdeki konutlarla ilgili olarak ise, inşaat mali
yet fiyatını % 18 oranında düşürerek 5 yıl içinde 900 
bin konut yapmayı öngörmektedir. Bu rakamla vanlmak 
istenen amac. oda başına kişi sayısını 2'ye düşürmek, 
<< ıslahı gayri mümkün>> görülen gecekondu mahallelerinin 
yarısını 30 yıl  içinde tasfiye etmek ve yatırımın hemen 
hepsini sosyal konut alanına kaydırorak konut buhranını 
asgariye indirgemektir. Böyleyken plôn, toplam konut ya
tırımları içinde kamu sektörünün payı hakkında bize hiç 
bir bilgi vermemekted ir ve korkarız ki bu alanda şimdiye 
kadar beliren eğilimin sürme.si, yani özel sektörün yaıptı-

(374) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ. «1963 Konut Sayımı . . .  >. 
(375) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, cl963 Muhtarlık Bina Sayısı> 

(Nüfusu 500 ve daha az olan yerlerde), Ankara, 1966. 
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ğ ı  konut yatırımlormın % 95'inin gayrimenkul spekülas
yonuno ve lüks konut inşaatına yönelmeye devam etme
si, bu günkü kötü durumun d üzelmasine hiç bir şekilde
yardımcı olamayacaktır. 

D - Ulaşım 

Ulaşım politikası devletin sosyal siyasetinin bir par
çası olmadıkça, kır  kesimindeki birimlerin dış dünyaya · 
ve kopitol i.st ekonomiye açılması mümkün olmamaktadır. 
Bunun içindir ki Avrupal ı  iktisatçılar, bütün Ondakuzun
cu yüzyıl boyuneo Osmanlı imparatorluğunda yol yapıl
masını istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ilk 
sıralarda bu konudaki çabalarını hem yabancı «şimen
difenı şirketlerini devletleştirerek hem de mevcut şebe
kenin eksiklerini tamamlayarak demiryollarına yöneltti
ler. ikinci Dünya Savaşından sonra ise, Marshall Plônı 
stratejik amaçlarla birçok korayolunun yapılmasını, bu
nun yanı sıra da Türkiye'ye yardım olarak önemli miktor
da taşıt aracı verilmesini öngörmekteydi. Bu yeni yöneliş 
ve devlet elindeki demiryolu ulaşırnma karşıl ık,  karayolu 
uloşımı işletmecil iği alanına atılan özel teşebbüsün işini 
kolaylaştırmak kaygusu, Türkiye'de korayolları şebeke.si
nin demiryolları şebekesinin zararına gelişmesine yardım
cı oldu. Böylece 1 948 yılında 9.093 km olan devlet karo
yolu şebekesi 1 963 yılında 34.536 km'ye ulaştı. Buna kar
şılık bu iki tarih arasında, devlet demiryolları şebekesi 
hemen hemen aynı kalarak, 7.636 kın'den sadece 7.971 
km'ye yükseldi. Üstelik demiryolları ulaşımmda kilometre 
başına yolcu sayısı 1 948 yılında 4.480 iken bu rakam 
1 8e3 yılında 3.631 'e düştü. (376) 

1 963 yılında ülke hem devlet karayolları, hem de il 

(376) HERSHLAG, Z. Y. <Turkey, the challenge .. .  > 
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yolları olarak toplam 58.451 km'lik bir karayolları şebe
kesine sahipti. Ne var ki bunun ancak 1/6'sından biraz 
fazlası asfalt yoldu. 1967 yılında i.se bu karayolları şebe
kesinin uzunluğu hemen hemen aynı kalmakla birlikte, 
bunun 1/4 kadarı asfaltlanmıştı. (377) 

Kırsal kesimdeki yerleşme merkezlerini ana şebe
keye bağlaması gereken köy yollarına gelince. 1 963 ile 
1967 yıl ları arasında bunların uzunluğu 48 bin k ın'den 150 
bin km'ye yükselere� üç kat arttı. Ne var ki bu artış da
ha çok. yılın büyük bir kısmında kullanılması fiilen imkôn
sız olan toprak köy yollarının yapılmasıyla sağlanmıştı. 
Bu yüzden ikinci Beş Yıl l ık Kalkınma Plônı 1 972 yılına 
kadar bu rakamın aşağı yukarı l<orunmasını. buna kar
şı l ık bu köy yollarından önemli bir miktarının ıslah edil
mesini öngörmektedir. (378) 

1 963 ile 1965 yılları ara.sında Köy işleri Bakanlığı ta
rafından yapılan bir döküm. Erzurum il sınırları içinde ka
lan köylerin ancak % 31 ' inde bu köyleri ilçe merkezle
rine bağlayan, kış boyunca da kul lanılması mümkün yo
lun bulunduğunu belirtmektedir. Bu oran Sivas il sınırları 
içinde kalan köyler icin % 13.5. Isparta il sınırları içinde 
kalan köyler için % 53. Niğde i l  sınırları içinde kalan köy
ler icin % 48, Ankara il sınırları içinde kalan köyler için 
% 35 ve Adana i l  sınırları içinde kalan köyler icin % 35'air. 
(379) Demek ki aralarında başkentin de bulunduğu ve ül
kenin birbirinden farklı bölgelerinde yer alan bu i l lerin
kcylerinden çoğu. uzun kış ayları boyunca idari merkaz
lerle her türlü ulaşım imkônı ndan yoksun bir durumda,
kendi hayatını ve kendi kaderini yaşamak zorunda bulun
maktadır.

(377) 
(378) 
(379) 
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D.P.T., «İkinci Beş Yıllık . . .  » 
D.P.T., <>İkinci Beş Yıllık. . . � 
Köy İşleri Bakanlığı, ,�Köy Envanter Etüdlerine Göre Adana, 
Ankara, Erzurum, Isparta, Niğde, Sivas», Ankara, 19fı3 - 1969. 
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Ülkenin ulaşım şartlarını böylece kısaca gözden ge
cirdiğimizde varabilecağimiz sonuc. kırsal birimlerle eko
nomik merkezler arasındaki ilişki ve mübadelenin hep 
eksik kaldığı ve bu olgunun. kır  kesiminin kapitalist eko
nomiye açıl ma,sı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğudur. 

lll - SOSYAL SINIFLAR 

Bu bölümün ilk kısmında, gunumuz Türkiye'sindeki 
çeşitli sosyal sınıttarın evrime uğradığı sosyo-ekonomik 
çerçeve konusunda bir yaklaşıma yöneldik. Gene bu bö
lümün yukardaki ikinci kısmında ise, gelirierinden yola 
çıkarak bu sosyal sınıfları nicel bakımdan yerlerine oturt
maya ve aynı zamanda gelişmeleri yolunda bu sınıfların 
önüne çıkan maddi imkonları görmeye, göstermeye çalış
tık. Türkiye'nin bugünkü durumunu yansıtan tabioyu ta
mamlamak icin, geriye, yukarda çizilen çerçeve içinde biz
zat bu gelişmenin kendisini izleme işi kalmaktadır. 

Bütünü içinde Cumhuriyet dönemi ve özell ikle de 
ikinci Dünya Savaşı son·rası dönem, Türkiye'nin tama
men kapitalist dünya içine girişini ifade eder. Bu giriş 
her şeyden önce, Türkiye'yle sanayileşmiş dünya arasında 
bir dizi eşitsiz mübadele il işkisiyle kendini açığa vurur. 
Kalkınmanın kabul edilmiş olan hedefiyle, gerektirdiği 
i l işkilerin eşitsizliği arasındaki sürekli çelişki, belli dönem
lerde, siyasal ve sosyo-ekonomik buhranlara yol açan 
çıkmazlar yaratır. Ama her buhran, son tahlilde, ü lkeyi 
biraz daha aynı batağa ,sürüklemeye katkıda bulunur. Bu 
olguyu daha önce de .sergilemeye çalışmıştık. Şimdi de 
geriye, sosyo-ekonomik bir oluşumun soyut bir işleyiş 
olmayıp, sürekli bir karşıl ıklı  etki-tepki süreci içinde, hem 
etkileyen hem de etkilenen «şey» olarak, tek tek fertler 
kadar toplumun hayatının da bütününe bağlı bulunduğu
nu söylemek kalıyor. Kapitalist üretim tarzı.. «batı uy-
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garlığıı> ve «batı kültürü», biri olmadıkça diğerinin ne' 
kökleşebileceği, ne de varlığını sürdürabiieceği birbirin· 
den ayrılmaz unsurlardır. Bu, temelde yani malların satış; 
düzeyinda olduğu kadar, dorukta yani ideolojiler düzeyin
de de bir gerçektir. Böylece kapitalizm Türkiye'ye, bütün 
kültürel ve ideolojik cıkınıyla, değerler ve gerçekler siS· ı 
temiyle, yaşama , tarzıyla ve kısaca bütün modalarıyla; öte
yandan ise kendine has ekonomik ve sosyal çelişkileriyle 
birlikte gelir. Bu ekonomik ve ,sosyal çelişkilere bir de 
farklı iki üretim tarzının karşılaşması olgusunun ve bu 
olgudan doğan çeşitli öznel durumların yarattığı çelişki
leri de eklemek gerekir. işte bütün bunlar bir oraya gele
rek son derece karmaşık bir çelişkiler bütününü oluştu
rurlar. 

Batı kapitalizminin {(kültürel» yanının farkedilmedan 
geçilmiş olduğunu söyleyemeyiz. Tam tersine, Osmanli' 
imparatorluğundaki reformcu akımlar gibi Cumhuriyet dö
neminin resmi ideolojilerinin de en başta ve fiilen farket
tikleri tek şey bu olmuştur. «Batılılaşma», kalkınmanın. 
hep vazgeçilmez şartı sayılmış ve batı kültürüyle islôml 
düşünce sistemi arasında bir uzlaşma aramakla geçen 
yüzyıilık bir dönemden sonra Kemalist idçoloji kayıtsız 
şartsız bir batıiriaşmayı benimsayerek islômi düşünce 
sistemini toptan reddetmiştir. Kemalist rejim giriştiği 
((inkılap>> larla (•) uzun vadede her ferdi kapitalist siste-

(*) Daha sonral<ın bu «inkılap» kelimesi -ı.devrim:ıo olarak türkç8leş
tirilrniş ve bu h:!reketler8 r8smi ideolojide -u\tatürk Devriml8ri»
adı verilmiştir. Ne var ki burada yapılan yalnızca bir kelime 
dcğişikliJıi değil, aynı zamanda bir anlam değişikliğidir, Çünkü 
arapça kökeninde «kalıp değiştirme» anlamına gelen cinkı.lap:ı
keli�si, bir devrimi değil, bir reformu, bir dönüşümü ifade 
c tm� ktcdir. Bu anlam değişikliğinin farkına vanlmadan yapıl
dıb'1nı sanmıyoruz. Bizcc bu değişiklik, bu reform hareketlerine 
daha ·sonra ka:w.ndınlmak istenen dokunulma.zlığm .-kavram;;• 
alaruna yansıyan bir görüntüsüdür. Üstelik kelimedeki bu de-
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min «teslis» i nden (Kutsal Oclüsünden) yani üretici, tüke
tici ve :sermaye sahibi üclüsünden bi(i, daha doğrusu iki
si haline getirmeyi amaçlayan bu hedefin gerçekleşme
si için gerekli şartları koymaktaydı. 

1945 yılına kadar Türkiye'de kapitalist birikimin bir 
türlü hızlanamaması ve bu tarihten sonra ise, artık ken
di özel hiyerarşik sistemini dünya çopındCı kurmuş olan 
emperyalizmin var gücüyle ülkeye girmiş olması. böyle 
bir eönüşümün bütünüyle · gerçekleşmesine imkôn verme
di. Bu dönem boyunca iyice kalkınıp belini doğruiten yer
li sermaye sahibi-tOketıcı batı kültürüne girdi, batılılaş,ı. 
Üreticiye, bir başka deyişle üretici-tüketiciye gelince, 
olayların zoruyla olduğu l<adar bilinerel< de bu <ıbctılılaş
ma»nın dışında tutuldu. Zorunluluk, daha çok da siste
min mantığının bir sonucu olarak. .sermayenin yetersiz 
birikimi ve yerli ve yabancı tekeller tarafından gaspedH
mesi, üreticinin ne hayat seviyesinin yükselmesine. ne de 
tl!ketici sıfatıyla batı uygarlığının eşiğini aşması icin 
gerekli şart olan.eğitimi görmesine fırsat vermekteydi. Bu 
imkansızlığın «bile bile» des'teklenmesi işine gelince, bu, 
islômi düşünce sisteminin dinci ve himayeci yapısının, in
son yığınlarını elde oynatmaya daha yatkın ve kapitalist 
düzenin özünde bulunan ve hele bu düzenin Türkiye'deki 
uygulanışında iyice açık seçik hale gelen temel celişkile-

�i.şiklik sadece kemalist ideolojinin tabulaştınlmasında bir araç 
olarak kullanılmakla kalrnanuş, .-.ııevrim.t kavrarmoda ta günü
müze kadar uzanan b'ir bulanıklık ve karga�a ya:ratnuştır. Ni
tekim yazar da Fransızca metinde bu hareketleri aevolutionıı 
(devrim) kelimesiyle de�H crefortiD kelimesiyle karşılamakta
dır. Ancak biz ayrı bir tartışma konusu olan bu açıklamayı yap
bktan sonra, çcviriue özcllikie belirtilmesi gereken durum ol· 
madıkça, bu konuda günümüzde yerleşmiş olan deyimi de yani 
«Atatürk Devrimleri:. veya «Kemalist Devrimlerıı deyimini de 
kullandık. (Ç.N.) 
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rin patlak vermesini geciktirmeye daha elverişli olduğu 
gerçağinin bir sonucuydu. 

Ama sosyo�ekonomik sistemin evrimleşmesi yığınla
n ister istemez pazar ekonomi.sine ve bu ekonominin ge
rektirdiği bütün köklü değişimlere doğru sürüklemektedir. 
Bu durum karşısında doğan ideolojik tepkiler, fertlerin tek 
tek dünyalannda olduğu kadar sosyal bünyenin bağrın
da do a-ğır bunalımiara ve parçalanmalara yol açar. Öte 
yandan gerici ideolojinin kapılarını batılılaşmaya kopat
ması ekonomik düzeyde acaiplikler yaratır. Çünkü üretici
tüketicinin ekonomik güçsüzlüğünün yanı sıra sayıca da 
sınırlı kalışı, üretimi çıkmoza sokar. Bunun gibi çelişki
lerin hızla belirginleşip keskinleşmesl, üreticiler düzeyinde 
ister istemez bir bilincienmeyi yaratır ve gerici pr:opagan
danın o kqdar u,staca sömürdüğü ((eskiye dönüş» özlemi 
crtık bir umut kaynağı olmaktan çıkar. 

BÖi'!ece Türkiye'deki sosyal sınıfların evrimi. günü
müzde, kapitalist sistemin, batı emperyalizminin egemen
liği altındaki özel biçimiyle ülkede kökleşmesi süreci içinde 
belirir. Bu evrim, ülkede kökleşen bu çarpık kapitalist dü
zenin bütün ekonomik, so.syal, bilimsel ve kültürel un
surlarına bağlı durumdadır ve bu düzenin çelişkileri ara
sından gelişir. 

A - Kır Dünyasının Evrimi

Türkiye'de kır ve şehir kesimleri arasında ortaya
çıkan çatlaklıklar sosyal yapıların evrimine olduğu kadar, 
sınıflar arası farklılıklarda da önemli bir unsur olarak be
lirir. 8-:"jtünü içinde ale aldığımızda bu olgu, bütün azgeliş
miş ülkelerde ortak bir durumdur. Ama her ülkede farklı 
derecelerde ortaya cıkar, Türkiye'de ise en üst düzeyine 
varır. Türkiye'de şahir, kapitalizm öncesi dönemde, ülke
nin sosyo-ekonomik yap:sı üzerine çöreklenmiş, en belli 
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başlı a.salak unsur niteliğindeydi. Doğrudan doğruya ne 
üretim araçlarına ne de işgücüne sahip olmaksızın üre
timden doğan artık-değeri eline geçiren bürokrasinin yer
leşme merkezi olarak şehir, ülkede üretilen zenginiikierin 
tüketilma alanıydı. Ondokuzuncu yüzyıldan itibGren ise 
şehir, emperyalist sömürünün bir halkası haline gelir. Hem 
mal ve borç taksitleri halinde yurtdışına gönderilen hem 
de lüks tüketim maddeleri, borçlar ve diğer komisyonlar 
halinde yurt dışından ülkeye giren zenginlikleri kendinde 
toplar. ilk ... ccbatılılaşmaııda, önce yabancı kolonilerde ve 
azınlıklarda, sonra ise nöbeti onlardan devrelan Türk
Müslüman burjuvazisinde olmak üzere, şehrin bağrında 
boy verir. Besbelli ki şehir kelimesi burada, içinde bütün 
bu olguların farklı derecelerde kendini açığa vurduğu bir 
soyutlamadır. 

Böylece şehirle kır ara.sındaki karşıtirk sadece eko
nomik ve sosyal alanda sınırlonmaz, iki farklı sosyo-eko
nomik oluşumun yarattığı iki ayrı dünya arasındaki top
yekOn bir karşıtlığı da kavrar ve somutlaştırır. Şehir, ba
tılılaşma akımına yol veren zemini oluşturmakla, kır dün
yasının batılıleşmaya karşı duyduğu bütün şikôyetlerinin 
odak noktası olup çıkar. Yalnız ekonomik açıdan değil, 
siyasal, etnik, dini, kültürel ve ahlôki bakımdan da orta
ya çıkan bu şikôyetlerin çoğunu, siyasal eyyamcılığının 
çerçevesi içinde bile bile kışkırtan şehrin ifade ettiği hi
yerarşinin kendisidir. 

Öyleyse ülkedeki so.syal sınıfların evrimini bir yan
dan da bu karşıtl ığın yarattığı bakış açısı içinde ele alıp 
değerlendirmek gerekir. 

Türkiye'de ilk bakışta hareketsiz gibi görünen kır 
dünyası, tarih boyunca Anadolu'nun geçirdiği büyük alt
üst oluşların icinden geçerek sürekli bir şekilde evrime 
uğrar. Ne var ki bu evrim, bir çok kere, ister köy, ister
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göçebe aşiret olsun, kırsal dilimin kendi dışındaki dün- � 
yoyla veya asıl üretim aracı olan toprakla ilişkilerini de
rinden etkilemasine rağmen, bu dilimin kendi iç yapısını 
ancak çok büyük bir güçlükle veya çok ağır bir şekilde 

_değişikliğe uğratır. işte böylece köyler yer değiştirir, hat-
ta bazen tamamen dağılıp kaybolur, yeni köyler ortaya 
çıkGr. Köylüler, çağına göre üstün mülkiyeti, gerçek mül
kiyeti veya intifa hakkı çeşitli kişilere veya kurumlara ait 
olan bir arazi parçasını ekip biçerler, onun üzerinde ya
şarlar. Bunlar elde ettikleri artık-ürünü, bir çağdan öte
kine, kimi zaman bir timarlıya, bir kapıkuluna, bir feoda-
le, bir vergi mültezimine, kimi zaman bir toprak ağasına 
veya devletin tah.sildarına verirler. Kısacası hep dış!a bir 
ilişki söz konusudur. Ne .var ki, bu dış ilişkiler çok güçlü 
bir basınç yarattığında bile, tarihte birçok örneğini gör
düğümüz gibi, özel bazı durumlarda kırsal dilimin iç ya
pısını toptan yıkabilirler ama, gene de onu değiştirip yeni 
bir biçime dönüştürmeyi başaranıozfar. Bu genel olarak 
böyledir. Çünkü kırsal dilimin iç yapısıyla dış dediğimiz 
düzen aslında aynı sosyo-ekonomik oluşumun ürünleri
dir. ikisi arasında ilk bakışta göze çarpan ve gene bu ay-
nı sosyo-ekonomik oluşumun yapısına ait olan çelişkilere 
rağmen, bunlar birbirleri için yaratılmışfardır. Öyleyse dış 
düzenin kır.saı dilimierin iç yapıları üzerinde yaptığı bas
kının, bu bünyeleri köklü değişikliklere uğrotobilmesi
için, bizzat kendinin de başka bir sosyo-ekonomik oluşu
mo doğru evrimleşmesi gerekir. 

Böyle bir dönüşüm, Anadolu tarihinde daha önce bir 
kere, kabile yapılannın çözülmeye uğrayıp göçebe dilim
lerin yerleşik kırsal dilimler haline gelmesiyle olmuştur. 
Osmanlı imparatorluğunun bir aşiret devletinden merke
z1yetçi bir devlete doğru evrime uğraması. göçebelerin 
yerleşikliğe geçmesini içeren farklı üretim ilişkilerini zo
runlu kılıyordu. Böylece dış düzen, kırsal dilimferin iç 
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yapılarını değiştirmeyi başarmış ama bu tam dört yüzyıl 
süren bir altüst oluş pahasına gerçekleşmişti. 

Ondoklızuncu yüzyıldan itibaren Osmanlı imparator
luğunun so.syo-ekonomik düzeni kapitalist üretim tarzı
na doğru açılır ve işte bu çağdan itibaren kırsal dilimlerle 
karşıtlık uzlaşmaz hale gelir. Besbelli ki bu durum, son 
derece yavaş bir' şekilde ilerler ve her yere nGfuz·eder. 
Bu sürecin hareket noktası olarak, 1838 Ticaret Antlaş
masının kır ekonomisi üzerinde ağırlığını duyurmaya baş-

• 
ladığı, 1 840 sonrası yılları olabiliriz. Oysa ancak 1950 yı-
lından sonradır ki, kırsal yapılardaki parçalanma gözle 
görülür hale gelir. Türkiye'deki sosyo-ekonomik düzenin 
kapitalist üretim tarzına açılış .sürecinin bu «oluşum» dö· 
nemiyle onu izleyen hızlanma dönemi birçok unsurun ase
ri olarak belirir. Bu unsurlara gelince, ortak kökeniere 
sahip olsalar ve aYnı .sonucu verseler bile, bu sürece 
birbirinden bağımsız bütünler halinde etkide bulunurlar. 

a - Demografik Evrim 
Demografik evrim sadece nice! değil, aynı zamanda 

nitel bir sorundur; birbirine eklenerek veya tam tersine 
birbirine karşı koyarak günümüz Türkiye'sinin demogra
fik terkibini ortaya çıkaran bir çok unsurdan ıaluşur. Bu 
unsurları başlıca üç olgU halinde belirleyebiliriz ülke
ye göç dalgalan ve ülke dışına göç, doğal nüfu.s artışı, 
köylerden şehirlere göç. 

Osm·anlı imparatorluğunun eski eyaletlerinden Ana
dolu'ya göç, aşağı yukarı ikiyüz yıllık bir zamana yayılan 
bir olgudur. 1774 yılında Kırım'ın Osmanlı. Imparatorluğu
nun elinden yıkışıyle başlayan bu olgu, 1950 sonrası yıl
lara, yani BUlgaristan'daki Türklerin Türkiye'ye gelişleri
ne kadaf devam eder. Bu olguyla ilgili olarak elimizde, 
daha önceki bölümlerde de sözünü ettiğimiz (380) blr-

(380) Bkz. cilt II, s. 619 ve 909. 
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birinden kopuk bazı bilgiler olmasına rağmen, Anadolu' 
nun etnik yapılarını köklü bir değişikliğe uğraton bu göç
lerin topyekün ağırlığını ortoya koyocak verilere sahip 
değiliz. Ülke dışından bu göçün sayıca en kabarık olanı 
ondokuzuncu yüzyılda, 1877-1878 Osmanlı Rus savaşın
dan sonra, hem Bolkanlardan hem de Kafkasya'dan ya
pılmıştır. 1912 yılında patlak veren Balkan Horbi yeni bir 
göç dalgasına, 1922 yılında kurtuluş hareketinin zaferi ise 
Yunanistan'la Türkiye orasında nüfus mübadelesine yol 
açtı. Nihayet ikinci Dünya savaşındon sonra, Yugoslav
ya ve Bulgaristan'da sosyalist rejimierin işlerlik kazanma
sı, her iki ülkeden aşağı yukarı yarım milyon kadar Türk
Müslüman unsurun Türkiye'ye gelip yerleşmesi sonucu
nu doğurdu. 

Köy işleri Bakanlığının kır ke.simiyle ilgili olarak yap
tığı dökümler, günümüzde köylerde oturan nüfusun kö
kenleri hakkında bazı bilgiler vermektedir. (381) Bu dö
kümlerden öğrendiğimize göre, ondokuzuncu ve yirminci 
yüzyıllar boyunca, Türkiye'nin bugünkü sınırları dışında 
kolon ülkelerden gelerek Ankara il sınırları içindeki köy
lere yerleşen aile .sayısı 3.949'dur. Adana i l  sınırları için
de kalan köyler için bu sayı 3.181, Niğde il sınırları içinda 
kolon köyler icin 2.467 ve Sivas il sınırları içinde kalan 
köylar için ise 2.042'dir. Diğer i!ler icin de aynı dökümler 
mevcuttur. Ama bu rakamlar bu göçlerin önemi ve ülke
nin kırsal yapıları üzerindeki etkisi konusunda bize bir 
fikir verebilmekten uzaktır. Iki sebep yüzünden bu et
ki son derece önemli görünür. Göçmenler ve özellikle 
Osmanlı imparatorluğu zamanında ülkeye göçmüş olan
lar, devlet tarafından boş arazilere veya e.ski «hasıılara·, 
mlri topraklara yerleştirilmişlerdi. Bu yerleşme, onyedin
ci yüzyıl başlarında «büyük kaçgumılo yani köylülerin 

(381) Köy İşleri Bakanlı�. <Köy Envanter Etüdlerine ... � 
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baskın ve yağmadan korunmak amacıyla ovalık yerlerde
ki topraklarını bırakıp dağ yamaçlarına, çorak arazilere 
sığınmalarıyla çözülmeye uğrayan kır ağının yeniden ta
mamlanmasına yol açar. Öte yandan, göçmen ailelerine 
aynı miktarda toprak dağıtılmasıyla yapılan bu yerleştir
me başlangıçta bir eşitlik durumu yarôtır. Elimizdeki bazı 
örnekler bir dış baskı, toprakların o camiaya yabancı bir 
kişi tarafından gaspedilmesi sonucunu doğurmadığı tak
elirde, bu köylerde, servet farklılaşmasının ağır bir geliş
meyle pazar ekonomisine daha fazla açık bir kır küçük 
burjuvazisiyle mücadele silahlarına hiç de daha az oranda 
sahip olmayan ve daha bilinçli bir tarım proJetaryası mu
Jıalefetini meydana getirdiğini göstermektedir. Ne var ki 
bugün için elimizde bulunan bilgilerin yetersizliği, bütün 
bunların daha açık seçik verilerin ışığı altında incelenme
si gereken varsayımlar olarak kalmasını zorunlu kılmak
tadır. 

Yurt dışından gocun demografik bakımdan olumlu 
katkısı yanında azınlıkların yurt dışına göçünün olumsuz 
katkısı yer alır. 1. Dünya Savaşı sırasında Ermeniterin im
hası ve göçünün, 1922 yılında ise Rum-Ortodoks ahalinin 
Anadolu'dan kaçışı veya Yunanistan'daki Türk nüfusla 
mübadelesinin ülkedeki kırsal yapılar üzerinde son dere
ce önemli sonuçları olmuştur. Önce, azınlıkların gitmesi 
toprak ağalarına ve Kurtuluş Savaşı boyunca idari me
kanizma içinde .sivrilmeyi becerebilenlere, onların toprak
larına el koyma imkônını verdi. Ermenilerin dönüp de el
l8rinden bu toprakları geri almalarından duydukları kor
kunun, doğu Anadolu'daki toprak ağalarını, milliyetçi ha
rekete katılmaya iten başlıca sebep olduğunu daha önce 
söylemiştik. Bu arada, Kurtuluş Savaşının hemen ertesin
de oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, azınlıklardon 
arda kalan topraklardan bir kısmının Kurtuluş Savaşında 
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şehit olmuş askerlerin eşierine ve çocuklorına verilme� 
sini öngören bir kanun tasansını reddettiğini de unut
mamak gerekir. Azınlıkların terkettiği arazinin böyle bir 
biçimde gaspı, birçok yerde toprakların belli ellerde yo
ğunlaşmasının hızlanmasına imkön verdi ve özellikle ba
tı Anadolu'da kapitalist tarım alanının evrimini kolaylaş
tırdı. 

Azınlıkların apar tapar gidişlerl, bağcılık ve ipek bö
cekçiliği gibi, bunlar tarafından sürdürülen bazı üretim 
dallarının terkedilmesine yol açtı. Köy düzeyinde, yeni 
gelenlerin, tarım üretiminin başka dallarına alışmış bu ki
şilerin, gidenlerin geride bıraktıkları üretim faaliyetlerini 
sürdürmelerine çok kere imklin yoktu. Tabii bu durum 
birçok yerde bağcılrğın, zeytinliklerin .. ipekböcekciliğin ve 
dutlukların yokolmasına ve dolayısıyla da köy ekonomisi
nin gerilemesine yol açtı. Bölgesel düzeyde i.se bu durum 
tarım sektöründe ekonominin bütününün değişikliğe uğ
rama,sı sonucunu doğuruyordu. 

Nihayet azınirkların ortadan yokoluşlarıyla, bunların 
bütün ülkede kurmuş oldukları ticaret ağı yerli eşrafın eli
ne geçmekteydi. Böylece yerli unsurların tarım üretimi 
düzeyinde kurdukları denetime bir de, bu üretimin pazar
lanması üzerinde kurduklan denetim ekleniyordu. 

ı 

Yukarda sözünü ettiğimiz, göçlerle ilgili olguların bü
tünü nicel olmaktan çok niteldir. Dolayısıyla demografik i 
ilerleme, herşeyden önce doğal nüfus artışına bağlı bulun
maktadır. 

1935 ile 1965 yılları arasındaki demografik ilerleme 
aşağıdaki tablo ve 1514 ve 1515. sayfadaki grafiklerle 
verilmiştir. {1382) 

{382) Kaynıık: İstatistik Yıllıkları ve- 1965 Nüfus Sayımı Sonuçları. 
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K I R N Ü F U S U

Kır Nii-
Y.ılık Yıllık rusunun 

Ortalama Köy on. Toplam 
Nüfus Toplam Nüfus Köy Ba.şma Nüfus Nüfusa 
Sayıını Nüfus Arlı.5 lllZı Köy Nüfusu Ortalama """ Onru 
Yılları (Bin) (%) Sayısı (Bin) Nüfus Hızı (%) 

1!127 13.648 

""' 15.158 2,11 34.876 12.355 :ıs.ı 76,5 

t!J.j(l 17.321 1,70 34.524 13.425 389 1,67 75,6 

l!H5 18.700 ı.oo 34.(163 14.10-3 414 0.99 74,6 

mo 20.947 2,17 34.252 15.703 458 2,17 74,4 

W55 24.005 2,77 34.787 17.137 493 1,76 70,8 

1!160 27.755 2,85 35.141 1!1.8!)5 533 1,97 68.1 

100.1 31.391 2.46 35.638 20.58G 578 1.73 65.6 

1970 35.700 2,49 

Türk halkı 1923 yılında, arada soluk almaya bile vakit 
bulamadan devam eden onbir yıllık bir savaştan, tama
men altüst olmuş demografik bir yapıyla çıkar. Çocuk 
soyısı kadar yetişkin insan sayısı da azdır. Bu yapı ta gü
nümüze kadar, ülkenin demografik eğilimi üzerinde etki
de bulunacaktır. Bövlece 1 835 yıllarına kodai- orta bir 
düzeyde sürecek olan demografik ilerleme, bu tarihton 
sonra, savaş yüzünden boşalmış olan yaş grubunun C'J
Ienme çağına gelmesiyle bir düşme gösterecektir. ikinci 
Dünya Savaşı dönemiyle birlikte, bu düŞC!Ş dafıa da kes
kinleşir. Çünkü bu dönemde, Birinci Dünya Savaşı ve 
Kurtuluş Savaşına rastlamış olan kuşaklarda görülen boş
luklara bir de ekonomik buhranın ağırlıkları va bunun bir 
sonucu olan ölüm manının artması eklenir. 

1945 yılından sonra demografik ilerlemenin bünyesin
de bir hızlanma görülür. Bu dönemde boşluklu yaş grup
larının etkisi kaybolur; kişi başına ortalama milli gelir 
1938 yılındaki düzeyine ulaşıp onu aşar; tarım alanına 

F. ' 95 1513 



· 1

n•cıo 
1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 

940011-'---.......ı 
1 

1 
' 

/ Taplanı dfııs ' 
10000 den yukarı ıehlr ftüfusıı / 

1 
7000f1-------� 

1 r----------------------------------��1' 
1 

1 r----------------------------------------,'----------� 
,&900 .�-�---------.-'-----------.!1 r------------------�'�'-----� 

1 
/ 

r---------------------------------1'----' 
, 

000 niifn 

i514 



. . 
" 

� 
• 

100.000 de� ıukan niifuıl� nhlrltr 
'D ııoo -ıoo.ııoo 
10.000 . 20.000 

385�' 
/

,/' 

,,,,,,,1ı.ft;l 

�/26W> 
' /

' 

/// 1916' 
1720 / 

-�---''i�;:
·� 

7
//' 

, ..... �·············---··---

��� 

................... -··- �72 �(l 
"' ©> 

GOO r.ifu; J!llır 
,.ı.:-,,.,v.----�,•,.-----.,",-----c,,,.-----.,,-----,, ,.-----,,c,.-----,,·,c-----�,15, 

L� 
1515 



: '  ' 
' 

1.• 

i 
' 

t 
' 

yönelik dış yardım doğrudan veya dalaylı olarak kırsal 
alanlarda nüfusun artmasına yardımcı olur ve nihayet 
azgelişmiş ülkelere ha.s bir özellik olan «kalkınma olmak
sızın büyüme» olgusunun bir vechesi ortaya çıkar. Sal
gın hastalıklora, yaygın ve müzmin hastalıklara karşı gi
rişilen mücadele, genel olarak ölüm oranının düşmesi ve 
nüfusun hızla artması sonucunu doğurur. 1950 ile 1960 
yıllan arasıda bu ıolgu gitgide daha da hızlanır. 1960 ile 
1970 yılları arasında demografik ilerlemenin bünyesinde 
yeniden bir düşme görülür. Söz konusu on yıllık dönemin 
ilk yarısında bu düşme boşluklu yaş gruplannın yeniden 
devreye girişi (•) kadar ekonomik bir kararsızlık safha
sına düşülmüş olma.sı ve tarım üretiminin düşmesi; ikinci 
yarısında ise Türk emekçilerinin çalışmak için başka ül
kelere gitmeleri yüzündendir. 

Türkiye nüfusunun bütününün artış hızıyla kırsal ke· 
simdeki nüfusun artış hızını karşılaştıracak olursak, bir
birinde farklı özellikte üç dönemin belirdiğini görürüz. Bi
rinci dönem 1 945 yılı öncesi dönemdir. Bu dönemde kırsal 
kesimde nüfusun artış hızı, köylerdeki doğum oranının 
fazlalığına rağmen, o günler için pek de önemli çapta 
olmoyan kırlardan şehirlere göç olgusundan daha çok 
ölüm oranının yüksekliği yüzünden, ülkedeki toplam nüfus 
artı:;; hızının gerisinde kalır. 1 940 ile 1 945 yılları arasında 
kırsal k€simde ölüm oranındaki artış daha da çoğalır. 
ikinci dönem, ·ı845 ile 1950 arasındaki yıllan içine alır. 
Bu dönemde şehirlerde olduğu ka�ar köylerde de demog
rafik alanda hızlı bir ar'tış görülür. Nihayet 1950 yılından 
sonraki dönemde, kır nüfusu artış hızında görülen yeni 
düşme, kırlardan şehirlere göç yüzündendir. En iyi toprak
lara büyük arazi sahiplerinin el koyması, mokineleşme yü-

(*) Boşluklu bir yaş grubundan doğan çocukların cvlenmc çağımı 
gelmiş olması durumu. (Ç.N.) 
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zünden ortakçılığın giderek terkedilmesi, küçük köylülerin 
otlak ve ormanlardan açılan yeni topraklara doğru kayışı, 
bunun sonucu olarak verimin düşüşü, nihayet ekilebilir 
topraklardaki yayılmanın son ve kesin sınırına varılmış 
olunması ve bütün bunlara karşılık kır ekonomisini güçlen� 
direcek hiç bir ıslah imkônı ve alternatifinin yaratılma
ması, kırlardaki demografik fazlanın sürekli olarak şe
hirlere, daha sonraki yıllarda ise yabancı ülkelere akma� 
sına sebep olmuştur. 

Böylece köylerdeki demografik evrim kırlardan şehir
lere göç olgusu hesaba katılmadan incelenemez. Bu olgu, 
sadece demografik yapının nice! bir unsuru değil, kırlar
daki geleneksel yapıların altüst oluşunun do bir ifadesi� 
dir. 

b - Kirlardan Şehirlere Göç 

Jl.rka sayfada sunduğumuz iki küçük harita, kırlar
dan şehirlere göçü değil de, bir ilden bir başka ile göç 
hareketlerini göstermel<tedir. Bunun sebebi ise nüfus sa
yımlarında iliere göre doğumun e.sas alınması böylece de 
elimizde sadece iliere ait rakamların bulunmosıdır. Gene 
de bunlar göç hareketinin ana doğrultu:::unu, kırsal böl
gelerden başlayıp ülkenin en büyük şehir merkezlerine 
doğru yönelen bu doğrultuyu izlernemize imkôn vermek
tedir. {383) 

Nüfus birimlerinin doğum yerleri ile şimdiki ikômet
leri gözönünde tutularak hesaplanon ve haritaların üze
rinde belirtilmiş olan değerlendirmeler göç!erin dışında di· 

(3!l3) Kaynak: imar ve İskan Bakanlığı imar ve Planlama Genel ?>Iü
dürlüjlü, «Türkiye ölçüsünde iller itibariyle iç ve dış göçlen, 
Ankara, 1966. TÜMERTEKİN, E. 1:Türkiye'dc İç Göçlen, İstan· 
bul, 1008. DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, illüfus Sapıru:t, 
1005. 
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1950 NÜFUS S!lYil'rHNI>A İU,ERE ('.ÖRE: iç GÖÇ SONUÇLARI. 

19&1 NÜ!i'US SA YIMIND:\ İLLERE · GÖRE Iç GÖÇ SONUÇLARI. 

r\rh ve eksi göı; hareketinin ii nüruslarına göre oraııı (yüzde) 
(-) F.ksi sonuç 2 % 5 - 10 
( + ) Artı sonuç 3 % 10 - 25 

' ı �·; .o - 5 4 % 25 + 
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tjor iki olguyu daha içine alır : askeri birliklerin sınırlar
daki yığılımı ve göçebe aşiretlerin yer değiştirmesi. Ger
çekten de 1 950 yılında kuzeydoğu sınırında, 1965 yılında 
Iso Trakya illerinde görülen yığılım, askeri birliklerin bu
bölgelere yerleşmesi sonucudur. Aynı şekilde güneydoğu 
Anadolu bölgesinin en ucuna düşen illerde az da olsa 
nörülen artı sonucun .sebebi, bu bölgedeki göçebe aşi
retlerin yerleşik düzene geçme hareketleridir. 

Sorunumuzun dışında kalan bu olgulerı bir yana bı
rakırsak, göçenierin yığılım merkezleri haritalarda açık bir 
!)ekilde görülmektedir. Sayısı 7 olan bu merkezler 1950 i!e 
:865 yılları arasında, yoğunlaşıp genişlemekle beraber hep 
aynı kalmıştır. 

Bu merkezlerin en önemlisi istanbul ve Marmara böl
gesidir. 1965 yılında Bursa'nın da eklenmesiyle bu bölge 
daha da genişlemiştir. Türkiye'nin birinci ve başinci en 
büyük şehirlerini içine alan bu bölge 1965 yılında dışar
lıkların yani doğdukları bölgenin dışında bir bölgede ya
şayan nüfusun % 34.5'ini barındırır. Sadece istanbul'da, 
bütün Türkiye'deki dışarlıkir nüfusun % 27.5'i yaşamak
tadır. 

Sonra Ankara ile sınır komşusu Eskişehir ilieri gelir. 
Aslında bu bölge mütecanis bir bütün teşkil etmez. Böl
genin yoğunlaşma merkezleri Türkiye'nin başkenti ve ikin
ci büyük şehri olan Ankara ile altıncı büyük şehri olan 
ve bazı pınai işletmelere sahip bulunan Eskişehir'dir. Bu 
iki şehrin gelişmeleri hayli yenidir. ikisi de azgelişmiş kır 
kesimlerinin merkezinde bulunur. Onun için bu şehirlere 
çok sayıda bizzat kendi çevresinden göçler olmuştur. Bu 
bölge 1965 yılında Türkiye'deki dışarlıklı nüfusun % 14.5' 
ini barındırmaktadır. 

Üçüncü sırada, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan 
izmir ve sınır komşusu iller gelir. Bizzat bu illerden çuk 
sayıda insanın lzmir'e göçmesine rağmen, ülkenin geri 
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kalan kısmından buralara göçenler yüzünden göç hareketi 
bu illerde artı sonuç verir. Bölge toplam olarak Türkiye'de
ki dışarJıklıların % 13.8'ini barındırır. 

Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olon Adana ile 
sınır k-omşusu iki il, yani Hatay ile Mersin dışarlıkit nüfu
sun % 5.8'ini barındırırlor. Sıra.sıyla Türkiye'nin en büyük 
dört şehrinin çevresinde toplanmış olan bu dört çekim 
merkezi, göç hareketinin geleneksel bölgelerini oluşturur
lar. Bu merkezler ülkedeki bölgesel eşitsizlikler alanında 
doğan birer sonuç, bu eşltsizliklerin birer somutlanışlan
dır. Söz konusu eşitsizliklerin bizzat kendileri de doğru
dan doğruya, Türkiye'nin emperyalist ülkeler önündeki 
eşitsiz gelişiminin bir ürünüdür. 

Emperyalizm ağının ülkedeki başlıca halkası olan is
tobul, 1963 yılında, Türkiye'deki 1 0'dan fazla işçi çalıştı
ran bütün sanayi işletmelerinin % 45.5'ini kendinde toplu
yordu. Ülkedeki milli işletmelerin % 52.7'si bu çekim böl
gosindeki dört ilde toplanmıştır. üstelik bu durum değiş
rnek bir yana .gitgide yoğunlaşma gösterir. istanbul böl
ge�:i 1940 yılından önce kurulan işletmelerin sadece 
% 38.8'ine sahipken, 1950 ile 1954 yılları arasında kuru- .
lan işletmelerin % 41.4'üne. 1960 ile 1 863 yılları arasında 
kurtılan iş letmelerin ise % 45.6'sına sahip bulunmaktadır. 
istanbul şehri 1963 yılında aynı şekilde Türkiye'deki üc
retli işçilerin % 35'ine (!zmit sanayi bölgesiyle birlikte
% 43.1'ine) ve imalôt sanayiindeki katma değerin % 38.5' 
ine sahiptir. (384) Sadece özal işletmeleri ele aldığımız
da bu yoğunlaşma daha da önemli hale gelir ve hele ya
bancı sermaye iştiraki ıolan işletmelerde en üst derecesi
ne varır : yabancı sermGya yatırımlarının % 80.5'i istanbul 
ve. çevresinde toplanmıştır. (385) 

(3lH) D!<:VLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ . .,Nürus Sa:yırnı:-, cilt I. 

(38.5) ÖZKOL, S. d:mperyalizm, Tekeki Kapit.alizm ... :ıo 
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Aynı yoğunlaşma imalOt sonayii işletmelerinin yanı 
sıra hizmetler sektöründe de görülür. istanbul 10'dan faz
lo hizmetli çalıştıran özel ticari işletmelerin % 50.5'iyle 
tıcari satışların % 56.5'ine ve hizmet istihdamının .% 41.8'i 
ile hizmet satışlarının % 82.2'sine sahiptir. (386) 

Demek ki istanbul, sanayi ve hizmet sektörlerinde is
tihdamın hemen hemen yan.sını bağrında toplarnokta ve 
iç göç hareketinin 1/4'ünden fazlasını kendine çekmek
tedir. Ne var ki istihdam hacmi gene de sürekli olarak 
açık vermektedir. 1963 yılında sanayi ve hizmet sektö
ründe. 9 kişiden fazla işçi ve hizmetli çalıştıran işletme
lerde 154.337 kişilik kadro mevcutken, 1960 yılında yapı
lan nüfus sayımında 'istanbul'da doğduğu bölgenin dı
şında yaşayan kişilerin soyısı 1.353.253'ü bulmaktadır. 
Dolayısıyla iş yeri yığılımı oranı göçmen yığılımı oranını 
aşsa bile, mutlak rakamlar olarak durum gene de mem
nunluk verici olmaktan uzaktır. Böylece biriken işgücü 
arzı fazlasını, 9'dan az işçi çalıştırdığı için yukardaki sa
yıma girmemiş olan işletmaler dilimi yani zanaat ve kü
çük ticaret olonları emer. Bu do çoğu zaman müzmin iş
slzlikle hemen hemen aynı kapıya çıkan bir durum demek
tir. 

istanbul'daki bu durumun yanı sıra, Ankara hizmet 
sektöründe işgücü talebi yaratan bir merkez olarak beli
rir. Bu şahrin gelişmesi boşkent oluşuna bağlı bulunmak
tadır. Bu işlev temelinde, Istanbul'dan daha hızlı bir de
mografik artmayı, dolayısıyla daha ağır bir dengesizliği 
doğurur. il esasına göre yapılan sayımlarda elde edilen 
rakamlar, kır kesimine ait büyük bir ilin merkezi olon An
kara şehrinin durumu hakkında doğru bir değerlendirme 
yopmomıza imkôn vermez. Cünkü birinci olarak hemen 
hemen hepsi Ankara şehrine göçen dışarlıklı sayısı, ilfn 

(386) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, �üfus Sayımı:-, cilt II. 
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bütün nüfusuna oranlandığında olduğunda daha düşük bir 
yüzdede görülür; ikincisi de, Ankara şehrine, bizzat ken
di il sınırlan icindeki kırlık kasimlerden büyük sayıda göç 
olur. Böyleyken Ankara merkez ilçe sınırları içindeki nü
fu.sun, il sınırları icindeki köylerden göçenler hariç % 
68'i, yani 563 bin kişisi dışarlıklıdır. Buna karşılık 1963 yı
lında, devletin idari hizmet alanlarını saymazsak, şehrin 
sanayi sektöründeki istihdam hacmi 21 .767 kişi, hizmet 
saktöründeki istihdam hacmi ise 95.511 kişidir. Böylece 
Ankara özellikle bir hizmet sektörü şehri olarak belirir. 
irnalôt sanayiindeki istihdam hacmi ise, aynı kesimde bü
tün Türkiye'deki istihdam hacminin % 6.7'si kadardır. 
(387) 

Ege denizi kıyısında bulunan izmir, Türkiye'nin birin
ci ihracat limanı olma geleneğini .sürdürür. Bunun yanı sı
ra ülke içlerinden gelen hammaddelerin ihn.ıcattan ön
ce geçirdiği ilk imalat safhasına bağlı bir sanayi ile şe
hirde biriken ticaret sermayesiyle ilgili bir hiz_met kesi
mi de gelişnıiştir. Böylece bu il, 1963 yılında, 1 0  ve daha 
fazla ücretli çalıştıran işletmelerde, sanayi sektöründe 
aşağı yukarı 28 bin, hizmet sektöründe ise 5 bin kişilik 
bir istihdam hacmine sahiptir. 1965 nüfus sayımında iz
mir yerleşme bölgesi nüfusunun yarısından daha fazla
.sı yani hemen hemen 210 bin kişisi dışarlıklıdır. lı sınır·· 
lc;nnın bütünü hesaba katıldığmda, dışorlıklı sayısı iki ka
tına çıkarak 434 bine yükselir. Demek oluyor ki başka 
btlgelerden ]zmir il sınırları içine göçenierin yarısı küçük 
kasabalar.a ve köylere dağılmış bulunmaktadır. Bunların 
büyük bir çoğunluğu tarım işçisidir. Aynı durum izmir'e 
sınır komşusu olan Aydın ve Manisa illerinde de ortaya 
cıkar. Bu iki ilde sanayi ve hizmet sektörlerinde herhan
gi bir iskelet teşekkül etmemiş olduğu halde göç hareke
ti artı .sonuc verir. 

(387) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ, �üfus Sayımı,, cilt I ve II. 
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Adana ilinde de aynı olguyla karşılaşırız. il sınırları
nın bütünü içinde dışarlıklıların sayısı yeriiierin 4 katıdır. 
Bizzat il merkezinde de durum aynıdır. Şehrin nüfusunu, 
/\dana il sınırları içinde doğmuş 41 bin /<işiye karşılık 
başka il!erden buraya göçen 1 65  bin kişi me�·dana geti
rir. Çünkü Adana bir tarım merkezi, pamuk ekimi mer
kezi olarak belirir. Ancak bu tarım koluyle ilgili olarak 
�ehirde dokuma fabrikaları da yapılmıştır. Bu ilde 10 
ve 10'dan fazla işçi çalıştıran işletme .sayısı 85 olup, buro
!Grdoki toplam ücretli sayısı ise 15.832 dir. 

Böylece iç göçün yöneldiği başlica dört merkezin 
özelliklerini ayrı ayrı açıklamış :olduk. Bunlardan her biri 
sanayiye, hizmetlere ve tarıma bağlı olarak özel birer 
çekim alanı meydana getirirler. Ama iç göç icin şüphe� 
siz bir çıkış noktası teşkil eden bu imkônlar, göçün ken� 
disinin doğurduğu ihtiyaçların çok gerisinde kalmakta� 
dır. Demek ki göç dalgaları, sunulan i.stihdam hacminin 
rakam olarak ifadesine bağlı olmadan doğ;naktadır. Öy� 
!eyse iç göç, şehirlerdeki sanayileşmenin değil, kırsal ya� 
pılordaki köklü değişmenin bir sonucu olarak ortaya çık
maktadır.

Harita üstünde göçün ikinci derecede merkezleri ola
rak beliren yerler de, bu yargımızı pekiştirir. Bir çekim 
merkezi olmasını, Türkiye'nin en önemli kömür havzasıyla 
Karabük ve Ereğli'de il<i büyük damir-celik tesisine borçlu 
olan Zonguldak ili bir yana bırokılırsa, bölgesel çekim 
merkezleri otorak beti;·eıı diğer şehirler gerek Karade
niz kıyısındaki Sam.sun, gerek Karadeniz bölgesinin iç 
Anadoluya bakan yemacındaki Amasya ve gerekse Gü
neydoğu bölgesine düşen Diyarbakır son derece sınırlı 
ekonomik bir faaliyete salıiptirler. Samsun'da toplam ola
rak 4500 ücretli çalıştıran 38 sanayi işletmesi, Diyarbakır'
da ise toplam 750 ücretli çalıştıran 6 sanayi işletmesi var
dır. Ama aynı Diyarbakır ilinde başka yerlerde doğmuş 38 
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bin kişi yaşamaktadı�. Böylece bu iller, çevrelerindeki 
�öylük olanlarda, kırsal so.syoekonomik yapıların uğradı
ğı evrimin kovolodığı nüfus fazlasını çeken bölgesel ara 
halkalar otarak belirirler. Üstelik yukarda verdiğimiz ra
kamlar bu yoğunlaşmayı doğru boyutlarıyla vermekten 
uzaktır. Çünkü bu rakamlar aynı il sınırları icindeki göçle
ri yonsıtmoz. Oysa aynı bölge içinde şehir merkezleri çev
relerindeki kırsol alanların- insanları için birer çekim mer
kezi oldukları ölçüde bu göç önemlidir. 

Aynı şekilde 1 00  binin üstünde insan borındıran şe
hirlerin hem sayısında, hem de nüfu.sunda son derece 
açık seçik bir şişkinlik gözükmektedir ve bu şişkinlik 
1965'1e 1970 yılları arasında daha da belirginleşir. 1965 
yılında Türkiye'de nüfusu 100 binin üstünde 14 şehir var
ken, bu sayı 1970 yılında 20'ye ulaşır 1514. sayfadaki gra
fik bu şehirlerin evrimini gösterir. 1970 nüfus sayımında 
nüfusu 100 bini aşan 20 şehrin nüfus artış oranı 1960 ile 
1S'65 yılları arasında % 23.8 iken 1965 ile 1970 yılları ara
sında bu oran % 29.8'dir. üstelik 1965 yılırıda bu 20 şehir
den sadece 1 1 'inde göç hareketi artı sonuc vermiştir. De
mek oluyor ki diğerlerinde, aynı il sınırları içindeki kırsal 
alandan göçün bir kısmı bu şehirlere yönelmekte, kalan 
kısmı ise ülkedeki diğer büyük çekim merkezlerine koy
maktadır. Bu şehirler aynı zamanda, ilk anda kendi il 
merkezlerine, daha sonra ise büyük göç merkezlerine 
doğru yönelen aşamalı bir göçün ilk halkaları olmaktadır. 
Böylece bir Adana'nın kuzeyinde, ötekisi ise doğusunda 
yer alan Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi şehirlerde 
1960 ile 1970 yılları arasında, yani on yıl içinde nüfus iki 
katına çıkar. 1963 .sanayi sayımında sağlanun rakamlara 
göre ise, bu iki şehirdeki 150 bin kişilik nüfus fazlası için 
sadece 3 bin civarında bir istihdam hacmi görülmekte
dir. 

Sonuç -olarak kırlardan şehirlere göç olgusu, en boş-
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ta va belki de en önemlisi, kırlık alanlardaki demografik 
ve 6k'Onomik evrimin; sonra da, şehirlerdeki bir çekimin 
değil kırlardaki bir itimin sonucu olarak belirir. işte bu yüz
den kırlardan şehirlere göç olgusunu bir de tersinden, ya
ni göç hareketinde eksi sonuç veren illerin durumundan 
yola çıkarak incelemek gerekir. 

Göç hareketlerinin sonuçlarını gösteren iki harita, 
ek.si sonuç veren illerin coğrafi durumuna ve evrimine bir 
göz atmamızı mümkün kılmaktadır. 

1950 yılındaki durumu gösteren haritada, Karadeniz'
in doğu kıyısında fazla derecede eksi veren bir bölgeyle, 
göç çekim merkezlerinin kıyılarında yer alan orta dereca
de eksi sonuc veren yerlere ve bir de az derecede yani % 
O ile 5 oranında eks! sonuc veren ve bir bakıma haritanın
fonunu teşkil eden çok sayıdaki iliere raslarrz. Askeri bir
liklerin konaklaması veya göçebe kabileterin mevsimlik 
göçü dolayısıyla artı sonuç veren ilieri bir yana bırakırsak, 
1950 yılında göç hareketlerinde artı .sonuc veren 15 il, 
fazla derecede yani % 10'un üstünde eksi sonUç veren 9 
il, orta. derecede eksi sunuç veren 12 il. ve az derecede 

. el(Si sonuç veren 31 il vardır. 

Doğu Karadeniz kıyıları kendisinden göç edilen gele
neksel bölgeyi teşkil eder. Bölgede ekilebilir toprakların 
azlığı, tahıl tarımını sınırlandırır ve demografik fazlanın 
düzenli olarak ya Samsun gibi ara halkalara ya da deniz
yoluyla istanbul gibi asıl çekim merkezlerine yönelmesi 
sonucunu doğurur. Ancak kıyıları ülke içlerine bağlayan 
kara yollarının açılma,srndan sonra Karadeniz bölgesinin 
nüfus fazlası Ankara'ya da göçmeye başlamıştr. 

Bu bölgenin güneyinde kalan ve merkezi Sivas olan 
bir iller kümesi de gene, nüfuz fazlasını hem istanbul hem 
de Ankara ve Adana'ya yollayan (bak. sayfa 1514 ve 1 528 
deki haritalar) bir göç bölge.sini oluşturur. Nihayet, kendi-
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sine göçülen belli başlı merkezlerin çevresinde yer alan 
ve bu merkeziere göçmen yollayan bazı iller vardır. 

Geriye Türkiye'nin doğusundan g üne·jdoğusuna uza
nan bir eksen çevresinde yayılmış, göç hareketinde az 
derecede eksi .sonuç veren 31 i l  kalır. Bu dağılış, tek türde 
bir tiplendirmeyi imkônsız kılar ve çeşitli coğrafi ve sos- � 
yo ekonomik özelliklerin bir sonucudur. BuralardaKi göç 
hareketleri sonuçlannda görülen düşük yüzde, çok ke-
re bu hareketin mutlak azlığından değil, bir ilden yapılan 
göçle o ile yapılan göç oranlarının birbirini gölürmesinden 
ileri gelmektedir. Dolayısıyla bazı ((hareketsizıı illerin ol
duğunu söylemek son derece güçtür. Eldeki bütün daha 
çok, çeşitli özelliklerin bir bileşiminin sonucudur. Ülke- � 
nin batı ve güney kesiminde dışarıya göç oranının düşük 
olmasının nedeni, bu bölgelerdeki yaşama şartlarının bir 
ölçüde elverişliliği yüzündendir. Bu bölgelerde topraksız 
köylü .sayısı nispeten azdır, toprakta küçük ve ·orta mül
kiyetın bi� ölçüde yerleşmişliğinin yanısıra tanmda tek
noloiik bir ilerlemenin varlığı da sözkonusudur. Bu bölge
nin dalıa doğusuna doğru kaydıkça, durum kötüleşir ve 
göç oranının arttığı görülür. Tarıma elverişli tc:prağın azlı
ğı, tarımda uygulanan tekniğin ilkelliği, arazinin toprak 
ağaları tarafından gaspedilmiş olması ve bu toprale aga. 
larının düşük verimli yaygın bir tarımı uygulamaları göçü 
teşvik eden unsurlardır. 

Ama doğuya ve-- güneydoğuya doğru ilerlemeye de
vam ettikçe, yukarda sözü edilen şartların daha da ağır
laşmasına rağmen, durum tersine döner. Yani tarım ara
zisi daha da azaldığı ve üzerinde yaygın tarım yapılan bü
yük toprak mülkiyeti bu bölgelerin egemen unsuru olduğu 
halde göç oranı düşer. Çünkü buralarda, göçe yolaçan 
evrim aşamasının daha öncesi bir aşamayla karşı karşıya 
geiiriz. Himayeci yapıların etkililiği, dış dünyayla tak te· 
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masları onları .sömürmekte olan toprak ağaları yoluyla 
gerçekleşebilen, kırsal, kapalı birimlerin · varlığını koruma� 
sı; para ekonomisine hemen hemen hiç geçilmemiş oluşu 
ve haberleşme araçlarının azlıQı bu bölgelerde göc hareke
tini kısıtlar. Böylece Türkiye'nin batısından doğusuna doğ
ru ekonomik şartlar ağırlaştıkça, eski sosyal yapıların var
lıklarını koruma derecesi de artar. Bunun sonunda, ülke
nin iki ucunda, birbirine tamamen zıt gereekiere bağlı ota
rak göç oranının azaldığı iki kutup meydana gelir. Ortada 
ise bu zıtlıkların birbirini götürdüğü güçlü bir göç hareketi 
oölgesi doğar. 

Ama böyle bir durum, ancak geçici olabilirdi. Nitekim 
1965 yılındaki durumu belirten harita, göç hareketinin 
bundan sonraki evrimini açıkca gö.stermektedir. Bu hari
tada göç yoğunluğu merkezi doğuya doğru koymakta, ül
kede henüz bir göç hareketinden etkilenmeyen tek yer 
olarak güneydoğu Anadolu'da sınırlı bir bölge kalmakta
dır. Sosyal çıkmazların önür'ıü tıkadığı demografik ilerle
me, bugün Türkiye'de «doğu sorunu» diye adlandırılan 
bir patlama zemini yaratmaktadır. Göç hareketiyle ilgili 
olarak bu sosyal cıkmazlar, setler, çatırdayıp yıkılmakta 
ve ülkenin doğu yarısındaki kırsal nüfus önce kendi böl
gelerindeki şehirlere akın ederek buralarda, daha önce 
emsa!i görülmemiş ani bir demografik s�çramanın dağ
masına sebep olmakta daha sonra da göç dalgaları en 
yakınlarında bulunan, güneydoğu Anadolunun büyük mer
kezlerine doğru yol almaktadır (bak: sayfa 1528 ve 1529' 
daki haritalar). 

Aynı durum, küçük ve orta mülkiyetin zayıf doku.su
nun demografik ilerleme önünde catırdayıp yıkıldığr ve ma. 
kineleşmenin topraklann belli ellerde toplanmasına yol 
açtığı, ülkenin batı ucunda da ortaya cıkar. Bu gelişme
den en çok iç batı Anadolunun dağlık küçük ilieri etki gö
rür ,ve daha 1950 yılında beliren bir eğilim içinde, bu iller-
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den en çok izmir'e ondan sonra da Ankara'ya yönelen bir 
göç dalgası meydana gelir. 

Çizdiğimiz bu tabioyu tamamlamak için, ülkenin bü· 
yük göç merkezlerinin kendine çektiği nüfusu, 1965 sayı. 
mına göre, doğum yerini e.sas alarak ayrı ayrı haritalarda 
gösterdik. Ülkedeki en büyük göç çekim merkezi olan is
tanbul için çizilen harita da, iç batı ve güneydoğu Anado
lu'daki beyaz boşluklarla, aynı olguyu göstermektedir. 
Ankara'nın doğusunda yer alan üçüncü boşluk. buradaki 
nüfusu, bu şehrin kendine çekmesindendir. Aynı şekilde, 
izmir ve Adana ilieri icin çizilen haritalarda da, bu iki şe
hirden ilkinin botı Anadolu, ikincisinin ise güneydoğu 
Anadolu bölgeleri için birer çekim merkezi olduklarını 
görmekteyiz. Buna karşılık, güneydoğu Anadolu bölgesi 
için sadece bölgesel nitelikte bir çekim merkezi olan Di
yarbakır dışta tutulursa, bu iki bölge ülkedeki diğer ce
kim merkezlerine kayıtsız kalmaktadır. 

Böylece kırlardan şehirlere göç olgusunu kısaca göz
den geçirerek bu olgunun, ülkenin demografik eğilimiyle 
olan bağlarını ve şehir merkezlerindeki sanayileşmeden 
bağımsız gelişimini görmüş olduk. Köylerden şehirlere 
göç, kırlardaki bir itmenin sonucudur. Bu itme_ ise. üre
timde eş değerde bir ilerlemenin karşılayamadığı demog.
rafık bir artmadan !leri gelir. 

Kırlarda nüfusun doğal artış hızı yılda ortalama % 3

cıvarındadır. Türkiye'nin 1945 yılında 14 milyon 193 bin olan 
kır nüfusunun bu artış hızıyla 1965 yılında 25 milyon 632 bi
ne yükselmesi gerekirdi. Bu nazari nüfus, 1965 yılında kişi 
bcışınc 0.92 hektar to;::ırağa sahip olacaktı. Bu miktar, 1945 
yılında kişi başına düşen toprak miktarıyla aynıdır ve bu 
toprağın hektar başına verimliliği söz konusu iki tarih için 
hemen hemen birbirine eşittir. Öyleyken arada geçen za
man içinde birçok başka etkenler işin iç'ne karışmış, en iyi 
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tıv.softa topraklar büyük arazı sahiplerinin elinde yoğun
laşmış, köylünün asgari geçim imkônlarını sağlayan üre
tım olanlan sınai bitki üretim alanları önünde gerilemiş 
vo nihayet para ekonomisinin hızla köylere girişi harca
rnaları arttırarak üretimin ihtiyaclar karşısında yetersiz 
kalması sonucunu doğurmuştur. Bunun yanısıra ekilebilir 
toprak alanı başlangıçta hızlı bir artış gösterdikten sonra 
19�0-1860 on yıllık dilimin ortalarında hemen hemen nihai
sınırına ulaşmıştır. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin kır nü
fusu 1945 yılında kişi başına ortalama 0.92 hektar toprağa 
sahip olduktan sonra, 1956 yılında 1 . 1 4  hektara yükselen 
bu miktarın 1965 yılında, nazari .alarak, yeniden 0.92 hek
tara düşmesi ve bu gerilemenin 1970 yılına doğru daha da 
hızlanarak devam etmesi gerekirdi. Oysa ulusal çapta 
yapılan bu değerlendirme bir bölgeden ötekine farklılıklar 
gösterir. Bunların içinde en kötü durumda olanı, olanı sun 
sınırına varan tarım arazisinin uzun zamandır toprak ağa
larının egemenliği altında yoğunlaşmış ıcimasının yanısıra 
demografik ilerlemenin de büyük bir hıza ulaştığı Doğu 
Anadolu bölgesidir. Böylece Türkiye'nin kır dünyası, de
mografik fazlasını dışa atmak zorunda kalmaktadır. Bunun 

. icindir ki 1965 nüfus sayımında kır nüfusu, nüfusun doğal 
artış hızına göre yapılan nazari he.scplamalardan 4 mil
yon kadar daha az, yani 21 milyon 586 bin olarak belir
miştir. Bu duruma göre, her yıl ortalama 200 bin kişi köy
lerden şehirlere göçmektedir. 

c - Sosyo-ekonomik Yapıların Evrimi

Demografik evrim bize, sorunumuzun temelini oluş
turan insan unsurunun nice! ilerlemesini gösterir. Bu ev
rim aynı zamanda bu unsurun dönüşümündeki belli başlı 
etkf:nlorden biridir. Demografik artma, doğrudan veya 
dalaylı olarak, kapitalist üretim tarzının Türkiye'ye soktu-
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�u çeşitli araçların bir sonucudur ve bu demografik art� 
manın kendisi de ülkede mevcut sosyoekonomik yapılara 
yansıyarak onların çözülmesini ve dönüşüme uğramasrnı 
kolaylaştırır. 

Bu evrim iki veçhede oluşur: kapitalizm öncesi en son 1 
yapıların çözülüp dönüşüme uğraması ve o güne kadar 
mevcut kapitalist yapıların güçlenip pekişmesi. Böylece 
bu evrim ülkedaki kırsal dilimler yani köyler ve aşiretler 
üzerinde sürekli olarak yıkıcı bir etki yapar. 

e Kapitalizm öncesi Yapıların Evrimi 

Kapitalizm öncesi yapılardaki evrim, en başta D�u , 
Anadolu'daki kabile (aşiret) yapıları ve feodal yopılarla,
daha sonra ise, uzantıları kapitalist işletme alanlarında 
da görülen himayeci ilişkilerle ilgilidir. 

1 - Doğunuıı Evrimi 

Günümüzde Türkiye'nin doğusundaki kabileci-feodal
yapılar etnik bir soruna, yani Kürt sorununa bağlıdır. Bu 
sorunun yüzyıllardır süren siyasal evrimi. sözkonusu ya
pıların varlığını ve diraneini belirler. Onaltıncı yüzyılda Os
manlı idaresi, adeti olduğu üzere, Kürt aşiretlerinin iç ya� 
pılarını olduğu gibi bırakmış, sadece bu aşiretlere ait hi
yerarşinin doruğunu Osmanlı düzenine bağlamakla yetin
miştir. Aşiret reislerine, babadan oğula geçmek üzere san
cak beyliği payesi verilmiş, bunların aşiretlerine mensup 
insanlarla olan ilişkilerine dokunulmamıştır. {388) Osman
lı Imparatorluğu aşiret yapılarını kendi hiyerarşik siste
mine bağlamokla, bunları güçlendirmekte ve süreklilikle
rini sağlamaktaydı. Yavuz Sulton Selim 1514 yılından son
ro, Kürt bölgesini iron'a karşı bir uc beyliği haline geti
rirken, bazı ailelere diğerleri aleyhine güc kazandırma yo-

(388) Bkz. Cilt I. s. 249. 
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lunu_ tutuyor ve böylece da, onlar aracılığıyla kendi otorl
tt::::;lni sağlama almış oluyordu. 

Ic ve batı Anadolu bölgelerinde, Ost yapıları onbeşin
ci yüzyıldon itibaren kırılmış bulunan ve onaltıncı yüzyıl·
daki ayaklanmalardan sonra do şiddetli bir imha hareke
tiyle karşı karşıya kalan Türkmen aşiretleri merkezi ida
renin sürekli baskısı altında gitgida yokolmaya yüztutar
ken, doğu Anadolu'da, yukarda anlattığımız şekilde güc
lenon aşiret yapıları ondokuzuncu yüzyıla kadar varlığını 
değiştirmeden sürdürebildi. 

Osmanlı imparatorluğu yedek insan ve doğal zengin
lik kaynağı gözüyle baktığı, dar anlamıyla Anadolu deni
lince kasdediten bölgeden kendi sosyoekonomik sistemine 
mkı sıkıya bir uygunluk istemekte, buna karşılık doğudaki 
uelarda daha önceki yapıların varlığını sürdürmesine izin 
vermekteydi. Böylece orta ve batı Anadolu'da sosyoeko
nomik yapıların bir eş düzenlilik içine sokulması, bütün 
onyedinci ve onsekizinci yüzyıllar boyunca, daha sonraki 
ilk kapitalist yapıların doğmosına yol açacak bir ortam 
yaratırken, doğudaki aşiret yapılarında çözülmeye yöne
.Jik bir buhrana ancak ondokuzuncu yüzyılda girilecekti. 

Bugün Türkiye'nin doğusuyla geri kalan kısımları ara
r-ındaki dengesizliğin temelinde işte bu kopukluk yatmak
tadır. 

Ondokuzuncu yüzyılda Kürtlerin yaşadı�ı bölgede 
varl;ğını duyuran buhron, aslında Osmanlı imparatorluğu 
ycıpılarının batı emperyalizminin isteklerine uymak ama
cıyla geçirdiği dönüşümün bir sonucudur. Eski Osmanlı 
yönetiminin külleri arasındon yeniden ortaya çıkan merkezi 
bürokrosi, Avrupa'yla girişilecek ticari ilişkiler için kolıbına 
uygun bir alan yaratmak amacıyla. ülkenin geri kalan kı s- · 
mındaki feodal yapıları yıktıkton sonra, gözünü doğuyo 
çe_virir. Bu orada bir de siyasal bir olay oraya karışır: Mı-
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sır Hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması. Bu 
ayaklanma Osmanlı imparatorluğu içindeki feodal gayret
Ierin en sonuncu ama aynı zamanda en güçlü teşebbüsü
dür. Kavatalr Mehmat Ali Paşa'nın Suriye üzerinden Ana
dolu'ya doğru ilerlemesi, Kürtlerin yaşadığı bölgedeki güç. 
terin stratejik önemini belirler, Ama bu kere bundan ya
rarlanabilen Mehmet Ali Paşa olur. Böylece Mısır Hidivine 
karşı girişilen askeri sefer, Kürt aşiretleri üzerindeki bir 
baskı haı eketiyle birlikte yürütülür. Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa isyanı fırsat bilinerek 1840 yıllarına doğru başlotılan 
bu bestırma harekôtı, Kürt aşiret reisierinin siya,sal iktida
rını kırmak amacıyla bütün ondokuzuncu yüzyıl boyunca 
sürdürülecektir. 

Buhranın bu siyasal sebeplerine bir de ekonomik se
bE!pleri eklemek gerekir. 1838 Türk-ingiliz ticaret antiaş
masından sonra yerli üretimde ortaya çıkan altüst oluş, 
ICürt aşiretlerinin ekonomik dengesine de zarar verir. Bu 
aşiretlerin ekonomisi esas olarak, göçebe kobiJelerin dış 
pazara yönelik hemen hemen tek ürünü olan yün ile tahıl
ların takasına dayanmaktaydı. Yün o bölgedeki şehir mer
kezlerinde dokunmakta, bu dokumalar tse ya iç pazara 
sürülmekte ya do ihraç edilmekteydi. Dış ticaretin ser
bestleşmesi ilk elde bölgedeki tezgölılan yıkar ve yün ham 
olarak Avrupa'ya, özellikle da ingi ltere'ye ihraç edilmeye 
başlanır. Bu da, 1850 yıllarına. büyük kapitalist işietmeye 
dayalı, dolayısıyla da daha güçlü bir rekabet imkônıno sa
hip Arjantın ve Avusturalya yün üretimi clünyc pazurını 
kapıncaya kadar devam eder. Böylece göçebe kabile eko
nomisi gitgide ekonomik bir buhranın içine gömCılür ve bu 
buhran siyasal baskıyle da birleşerek aşiretleri yerleşik 
düzene geçmeye iter. Daha önce Ermeni sorununu ineo
lerken bu olgunun doğu Anadolu'nun demografik dengesi 
üzerindeki yansımalarını ve Osmanlı idare.si tarafından 
sürdürülen siyasal sömürüyü görmüştük. 
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Daha sonraki buhran 1920'yi izleyen yıllara, yani Kürt

lerin yaşadığı bölgenin Iran, ırak, Suriye ve Türkiye Cum
huriyeti arasında bölüşüldüğü, ve ingiliz emperyalizminin, 
Musul petrolleriyle ilgili çıkarları uğruna Kürt aşiretleri 
ıırasına nifak soktuğu döneme rastlar. Böylece Osmanlı 
Imparatorluğunun son yüzyılı ve Türkiye Cumhuriyeti ta
rihi içinde yer alan sonuncu mill iyetel hareket de gene em
peryalist çıkarlar uğruna doğar. Türkiye Cumhuriyeti hü
kümetinin Kürt ayaklanmalarını bestırma yolunda giriştiği 
tıareket sonunda aşiretlerin siyasal gücünü de yıkar ve 
<lynı zamanda Kürt yönetici sınıfını ülke yönetimiyle ilgili 
her türlü görev ve sorumluluğun dışında bırakır. Ekonomik
hayatın denetim altında tutulduğu ve servetlerin, Ankara'
daki gene cumhuriyet bürokrcsisi tarafından dağıtıldığı bir 
dönemde, kabilece-feodal eski Kürt aristokrasisinin bütün 
�;iyasal gücünden tecrit edilmesi, doğuyle ülkenin geri ka
lan kısmı aro.sındaki kopukluğu ·olduğu gibi bırakır. Böyle 
bir süreç sonunda Kürt aristokrasisi, kapitalizm öncesi 
üretim ilişkileri içinde bizzat kendi uyruklarını sömürerek 
yaşamaya itilir ve bu sınıfın kendisi de aynı şekilde batı 
Anadolu'daki büyük şehir burjuvazisinin sömürüsü altına 
girer. Emperyalizm, 1945 yılından sonra ülkeye yeniden 
dönüşünde, egemenliğini kurmak için işte bu halkalardan 
yararlanır. Ama Kürt sorununa bağlı olarak <:Doğu Mese
le.si» 1960'ı izleyen yıllarda gün ışığına çıkmaya başlar. 

Bu yıl lardon sonra doğu Anadolu'da ve bu arada özel
likle Şemdinli aşiretlerinin evrimi konusunda yapılan in
celemeler (389) bu tarihi süreci oldukca belirgin bir tarz
da -ortaya koyar. Son derece dağlık· bir yer olan Şemdinli,

.(389) Şemdinli Aşiretinin Evrimi için bkz. ERDOST, M. .;:Şemdinli 
Aşiretlerinde Üretim İlişkileri», Türkiye Üzerine Notlar, Ankara, 
1971 ve ERDOST, M. <.Şeındinli RüportajıJ, Yün, 15 Temmuz 
1003. Doğu Anadolu'muı evrimi için bkz. BEŞİKÇİ, İ. d'>o!tu Ana
dolu'nun Düzeni» İstanbul, 1969. 
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günEydoğu Anadolu'nun en uc noktasında yer alan Hak· 
kôri iline bağlı bir ilcedir. Doğu Anadolu'nun Türkiye'nin 
diğer bölgelerine, Hakkôri'nin ise doğu Anadolu'nun diğer 
illerine oranla daha geri oluşu nasıl bilinen bir gercekse, 
Şemdinli de Hakkôri'nin en geri kalmış ilcesidir. Burada 
üretim araçları, tekerlekli taşıtların en ilkeli olan «kağnııı 
düzeyine bile gelememiştir. Bölge'nin doğusuna doğru 
ilerledikçe cemberil tekerlekli ve dingilli kağnılar daha H� 
ke:l bir biçime yani az çok yuvarlak bir kütükten dilim ha� 
linde kesilip ortasına bir delik acılarak yapılmış tekerlek
li koğnılara dönüşür. Şemdinli'de ise bu araçların yerini 
Kürtçe ((kışre:ı denilen tamamen tekerleksiz bir çeşit kı
zak alır. Bu araç kışın insanlar, yazın hayvanlar tarafından 
çekilir. Aynı şekilde tırpan yerine orak kullanılır hatta bir 
çok kere ürün sadece elle yolunur. Bu bölgede yarı gö
çebe, yarı yerleşik, tarım ve yay!acı!ıkla uğraşan birçok 
Kürt aşireti yaşamaktadır. 

Bölgenin coğrafi şartlarına bağlı ıolarak hayvancılığın 
cığır basmo,sı, iYice belirlenip yerine oturtulamamış bir 
toprak mülkiyeti arasında, kabile yapılarının varlığını sür
dürmesını sağlamaktaydı. Aşiret hiyerarşisi kabilelerden 
meydana geliyordu. Bu kabilelerin üyeleri birbirine kan 
bağıyla bağlıydı. Bir aşirete mensup kabileler birbirinden 
kız alıp verebiliyardu. Aşiret reisierini kabile reisieriyle 
kabile yaşlıları (*) .secmekteydi. Bu da ekonomik temeller 
üz ei inde bir kademeleşmenin yokluğunu ifade eder. Bu 
aşiret reisi sıfatının giderek ailelerden veya daha doğru
su kabilelerden birinin tekeline girdiği ve dolayısıyla di
ğer kabile reisierinin aynadıkları rolün önemini kaybetme
ye başladığı bir gerçektir. Ama ülkenin yoksulluğu, bir ka-

(•) Kürtçede ruspi; her kabilenin ya�!ı. tccrübeli ve akıl damıılır 
adarru. Çoğu z.aman ruspi ile kabilc reisi aynı kişidir. Bkz. ER· 
DOST, M . .-Şemdinli Aşiretlerinde ... ::o. 
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bilenin bağrında yeterli ,servet birikiminin gerçekleşmesini 
engellayerek reisliğin el değiştirmesini daima mümkün kıl. 
maktoydı. Buna karşılık üst düzeyde bir evrim belirdi. Dı· 
şordon gelen ve herhalde otoritelerini zorla kabul etti
recek araçlara sahip olon kabileler, ünlü ataların soyun· 
don olduklarını ileri sürerek, aşiretlerüstü bir güç meyda
na getirdiler. Aşiret reisieri genel bir kural olarak, üretim 
araçlarına değil de, aşiretlarine mensup olan herkesten 
gerek ayni, gerek angarya olarak vergi toplamak hakkına 
sahiptiler. Bu da bir çeşit kabile demokrasisine imkôn ver. 
mekteydi. Aşiretlerüstü beyler zamanla aşiret reisierinin 
iktidarını kısarak bu vergileri kendi şahısiarına aktarmaya 
başladılar ama düzen gene de aynı kaldı. · 

O.smanlı imparatorluğunun Kürt beylerine karşı güt
tüğü siyasetin değişmesi, onların iktidarını yıkar ve bir dö
nüşüme ortc;m hazırlar. Bu çağda, hem podişaha hem de 
özel şahıslara alt vakıfların yöneticisi olan şeyhler, yani 
uygulamada, üretim aracı olarak toprağın tasarruf sahibi 
dı..:rumunda bulunan şeyhler ortaya cıkorak nöbeti devrolır
lar. 1870 yılına doğru Şemdinli'de yaşanan olay işte budur. 
Şeyhlarin egemenliği aşiret altyapısını olduğu gibi korur 
ama üretim ilişkilerini değiştirmeye başlar. Daha önceden 
de toprak sahibi olan şeyhler, özel mülklerini aşiret mülkü 
aleyhine genişletirler ve uyruklorının vermek zorunda ol· 
duğu ayni ödeme ve angorya biçimindeki vergileri ortok
çılık payına dönüştürürler. Bu durum hem toprağın, hem 
emeğin daha yoğun bir biçimde sömürülmesine böylece 
de daha hızlı bir servet birikimine yolaçar. Besbelli ki bu· 
nun sonucu pazarlanacak bir artık-ürünün ortaya cıkması 
ve kaçınılmaz olarak dışteki ekonomiye bir açılma olur. 
Şeyhler Şemdlnli'de yetişip iran'da pek gözde olan ve 
Iranil tüccorlara satılan tütün cinsinin tarımını teşvik eder

-ler. Bölgeye para ekonomisi girer. Bu da, ancak bir işbölü· 
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mü soyesinde mümkün olan, mahalli zanaatların doğması
nı kolaylaştırır. Bu işbölümü ise ister istemez kabile yapı
larının giderek çözülmesine yolaçar. 

Şeyhlerin gücünü çabucak arttıran bu evrim, onların 
Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı giriştikleri ayaklan
mayla hiç de ilgisiz değildir. Bu ayaklanmalar şeyhlerin 
tom bir yenilgisiyle ve ezilmesiyle sona erer. Bu bozgun 
bölgenin kesin bir şekilde gerileyip yeniden kendi zaruri 
ihtiyaçlarını üreten bir ekonomiye dönmesine, bunun yanı 
sıra tse aşiret veya din bağiarına dayalı hiyerarşik üstya
pının dağılıp yokolmasına yol acar. Böylece geleneksel 
yönetici sınıfların tasfiyesi ve i lk olarak bu yönetici ,sınıf· 
ların son kuşağı tarafındon başlatılan toprağa el koyma 
ve özel mülkiyetleşme süreci eski yapıların meydana ge
tirdiği seti yıkar ve bunların evrimine imkan verir. Aşiret 
yapıları biçimlerini korumakta direnir!er ve yeni şartlara 
geeişi eskiyle asgari k-opukluk içinde gerçekleştirmeyi ba
şorırlar. Ama asıl yapıları hızla evrime uğr.:ır. Güneydoğu 
Anadolu'nun en geri bölgelerinde eski hiyerorşiden nöbeti, 
ya gene bu hiyerarşiden gelip isyanlar sırasında suya so
buna dokunmomoyı bilmiş unsurlar, ya da moğlup Kürt 
beylerinin devlet tarafından müsadere edilen topraklorını 
ele geçirerek buralara yerleşmeyi başaran bürokrasi men
supları devralır. l ik sıralarda, bol ve ucuz emekten yarar
lanmak amacıyla, aşiret yapılarının biçimini olduğu gibi 
korumak bu yeni unsurların tamamen işine gelmekteydi. 
Ama ülkenin batısındaki kapitalist yapılar tarafından baş
lotılan pazar ekonomisinin gelişmesi, eski yapıların elde 
tutulmasını yararsız olduğu kadar imkansız hale de getirir 
ve böylece 1960'ı izleyen yıllardaki buhron dönemine geli
nir. 

Şerndirıli gibi en yoksul bölgelerde tse, eski yapıların 
ortadan silinişi yavaş yavaş olur. Kirmançlar geleneksel 
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alçırak aşağı düıeyde sayıldıkları halde (*), servetleri sa
yesinde aşiret reisi seeilirler ve kabile durumlarının ulusal 
copteki siyasal ve ekonomik yapıyla bütünleşmesi süreci 
ilerler. Devlet idari mekanizma.sının bölgede kökleşmesi 
ve dış pazarlara açılma, buradaki in.sanların dünyaya ba
kış açısının genişlemesiyle atbaşı gider. Bu bakış açısı, 
aşiretle sınırlı dar ufku aşarak ulusol bir muhtevayla öz
deşleşrneye yönelir. 

Doğu Anadalu'da kapitalizm öncesi yapıların varlığı
nı sürdürmekte direnmesi iki alanda, göçebe Kürtlerin 
aşiret yapılarıyle deodal» büyük tarım mülkleri alanında 
kendini açığa vurur. 

2 - Göçebe Aşiretlerin Evrimi

Günümüzde de güneydoğu Anadolu'nun en uç kesi
mindeki yüksek ova ve yuylalarda göçebe hayatı yaşayan 
Kürt aşiretıeri, tarihe karışmış bir durumun kalıntılarını 
oluştururlar. Doğal çevrenin yoksulluğuna ve üretim arac
lannın ilkelliğine bağlı olarak, yaşamak için gerekli asga
ri ihtiyaçların karşılonmasına yönelik bir ekonomik hayat 
bu topluluklarda, ancak servetierin belirli kişiler veya dar 
kümeler elinde birikmesini izleyen so.syal bir kademeleşme 
sayesinde ·ortaya çıkabilecek olan bir çözülmeye imkôn 
vermemiştir. Dış haskılara gelince, aşiret yapılarının biz
zat varlığını hedef olarak aldıkları halde, bunları kırmavı 
hôlô başaramamışlardır. Ne var ki, dış dünyanın bu ya
pıları içine aldığı cendere her gün biraz daha sıkışmaktc 

(*) Kirınanç kclirn::si Kürtçcdir. «Kirmanç, aşirctindcn giderek, aile 
veya kabilc halinde ayrılarnk, bir başka aşiret içine yerleşmiş 
olanlardır. (. .. ) Bir ltirmanç, mlri (bcyi) veya pisağanum (bey ai
lcsinden olanların) kızını, aşiret reisi sayıldığı halde, aşiretin ka· 
nını ta�ıınadıı:!ı için alamaz. ( ... ) Ayrıca kirınanç divanhaneye (bey 
odası) gelip oturamaz, sohbetc katılamaz. Bkz. ERDOST, M. «Şcm
dinli AşireUcrindc ... ).
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ve göçebeliğin sonu yakloşıyora benzemektedir. 1920-1940 
yirmi - yıllık zaman dilimine restiayan Kürt isyanlarından 
Sonra, bölgedeki göçebe aşiretlerden arda kalan unsur
Içırın varlığını sürdürmesine imkan veren bir istikrar döne
mi gelmiş gibiydi. Ne var ki Türkiye Cumhuriyeti devlet 
yönetiminin göçebelerin durumunu hukuki biı: statüye bağ
lamak şöyle dursun, varlıklarını bile tanımaya yanaşma
ma,sr bunların geleceğini daha o zamandon tehlikeye so
kuyordu. Daha sonra doğu ve güney sınırlarının gide�ek 
kapatılması göçebelerin büyük bir kısmını kışiakiarından 
etti. 1945 yılından sonra ise Türkiye'de, etkisini doğu Ana
dolu'da öbür bölgelerden daha fazla gösteren, hızlı bir de
mografik sıçrama meydana geldi. Bunun sonunda otlak
lar tarım arazisine dönüştü. Otlakların (meraların) azalma
sı ıolgusu. bunların kira ücretlerine de yansıdı. Mera kirala
n yıldan yıla arttı. Bir yandan arazi darlığı. öte yandan gö
çebelerin ekonomik ve siyasal güç.süzlüğü bunların, is
ter köy toıpluluklarr, .ister büyük arazi sahipleri. isterse 
devlet temsilcileri olsun, yerleşikler tarafındon sömürülme
sine yardımcı oldu. 

Bu gitgide büyüyen baskı karşısında göçebeler, iç 
yapılarını ortamın yeni ihtiyaçlarına uydurmak suretiyle 
cevap verirler. Kabileler birbiri içinde eriyerek bu yeni ihti
yaçların gerektirdiği şekilde topluluklar meydana getirir
ler. (*) Bu yeni şekillenmede aşiret reisleri, dc.ho çıok ido-

(*) «Yeni düzende ( ... ) zoma denen yerleşme birimleri doğmuştur. Zo
ma ne kabiledir ne de aşiret; sadece aşiret içinde bulunan çe5itli 
kabilelerden ailelerin yanyana geldikleri. bir yerleşme biriınidir. 
( .. .) Siyasal güç de ulu kişinin (aşirctlerü.stii bey), aşiret reisinin 
ve kabilc reisinin kişilikinden sıyrılarak zoma reisinin ki�iliğinde 
temsil edilmektedir. Bu durumda, akrabalık bağının zaten önemli 
bir unsur olarak belirmediği zoma, Jiugünkü aşiret organizasyo
nunda tamamen siyasal bir güç olarak ortaya çıkmaktadır., Bkz. 
BEŞİKÇL İ. &oğu Anadolu'nun ... ,. 
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ri ve hukuki üstün mevkiler çerçevesi içinde beliren gele
neksel görevlerini, zamanla devletin o bölgedeki idare ve 
yargı yetkililerine bırakıp, göçebe toplulukla dış dünya 
arasında birer ar:acı haline gelirler. Böylece konaklanacak 
yayla ve kışiakiarın kiralanması işi, günümüzde aşiret reis
Ierinin en önemli görevi olarak belirir. Aşiret reisi kira be
deli konusunda mülk sahipleriyle anlaşır, sonra bu bedeli 
hayvan sayısına göre aşiret mensuplarından tıoplayarak 
mülk sahibine öder. Ama yayla, kışlak, mera kiraları yıl
dan yıla artmakta ve göçebelik de gitgida zorlaşmaktadır. 
Bu durumda göçebeliğin er geç tamamen yokolacağım 
söyleyebiliriz. (390) 

J - Doğudaki Bıiyük Tanm Mülklerinin Evrimi 

Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerindeki onyedi -n
nüfusunun % 38'ini topraksız köylüler meydana getirirken,
buralardaki tarım arazisinin % 33'ünü çiftçi aılelerinin %
2.4'ü elinde tutmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölge,sinde,
tarım arazisinin bölgenin bütününe oranla daha önemli bir
yer tuttuğu dört ilde, topraksız köylü sayısı bu illerdeki
�oplam nüf.usun .% 45'ine ulaşırken, ekilebilir toprakların
% 56'sı çiftçi ailelerinin % 3.6�ınrn elindedir. (391)

Toprağa dayalı bu yapıların kökenini, bölgenin kabi
leci-feodal geemişinde aramak gerekir. Btı yapılar ülkenin
geçirdiği sosyoekonomik ve siyasal evrimin tepkilerine uğ.
ramışlardır. Ondokuzuncu yüzyıl başlarından itibaren Kürt
feodalizminin baskısı, 1858 Arazi Kanunnamesi ve Türkiye
Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra 1924 yılında yayınla
nan Medeni Kanun, teamül hukuku aleyhine bir işleyişi!!

(390) Bkz. BEŞİKÇİ, t. cDoitu Anadolu'nun ... , ve BEŞİKÇİ, İ. <Dolu' 
da DeW,şim ve Yapısal Sorunlar. Göçebe Alikan A�ireti,, Ankara 

1969. 

(391) BEŞİKÇİ, İ. cDolu Anadolu'nun . .  .» 
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dam mülkiyeti» pekiştirirken feodal ilişkilerin kapitalist 
ilişkiler yararına gerileme.sin ko!oylaştrrmoktoydı. Ama 
üretim araçlarını daha ileri bir düzeye getirmek mümkün 
olmadığı için, üretici ile mülk sahibi arasındaki eski üretim 
ilişkilerini olduğu gibi korumak üretim araçlarını tasarru
funda bulunduran sınıfın işine gelmekteydi. Böylece 1920 
yılından sonraki siyasal olaylar, üretim araçlarını tasarru
funda bulunduran sınıfın terkibi ni kısmen değiştirir ve top
rağa bağlı yapılar cv.rime uğrarken, üretim ilişkileri olduğu 
gibi kalmaya devam ediyordu. 

Kullonılan kalıp ne olursa olsun, büyük tarım mülk
lerindeki sömürü olgusunun ilkesi artık-ürünün, yani üre
ticinin hayatını .sürdürebilmesi için gerekli olandan fazlO
sının mülk sahibine verilmesinde yatar. Buralarda yaygın 
tarım yapılması özelliği gibi, üreticiyle mü!k sahibi ara
sındaki kişisel ilişkiler de işte bu rolgudan doğmaktadır. 
Çünkü mülk sahibinin elinde üretimi keyfi olarak arttırma
yı teşvik edecek veya zorlayacak hiçbir araç yoktu ve bu 
mülk sahibi ortakçılarıyla ailelerini geçindi�mek zorunday
dı. Ama fert olarak üreticilerin herbirine en sert biçimde 
davranabilmekteydi ve bu üreticiler onun iradesine boyun 
eğmek zorundaydı. Dolayısıyla mülk sahibi üretim ilişkile
rini değiştirmek istemiyordu, kaldı ki istese de değiştire
mezdi. Bu durumun bir gelişmeye uğrayabilme.si icin iki 
yeni unsur gerekliydi: ülkenin batı kesiminde giderek kök
leşmekte olon kapitalist yapıların etkisi ve demografik ar
tış. 

Asgari zaruri ihtiyaçlar düzeyi sonuna kadar daha aza 
irrdirgenemiyec8ğine göre, nüfus artışı üreticiler tarafın
dan tüketilen ürünün miktarını da çoğalttığından mülk sa
hibine giden artık-ürün azalır. Tarım arazisinin genişletil
mesi kıf.a zamanda son sınırına varan üstün körü bir ted
birden başka şey değildir ve feodal yapılario bölgedeki 
şehir merkezlerinde pazar yokluğu yüzünde engelleneo iç 
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göç yeterli bir: çozum· yolu meydana getirmez. Böylece 
demogn;ıfik tıkanmanın yol açtığı buhran, Batı Anadolu'
da yerleşen kapitalist ilişkilerin böyle bir evrime imkôn 
verdiği ondan itibaren üretim ilişkilerini değiştirmeye yö
nelir. Tarım makineleriyle kimyevi gübre ithalötı ve özellikle 
de tarım kredisi politiko.sı etkisini doğu Anadolu'ya kadar 
duyurur. Burada, üretim ilişkilerinin evrime uğramasının 
başlıca engellerinden biri olan, yeterli bir sermaye biriki
minin yokluğu zirai kredi aracılığıyla ve ülkenin batısında
ki kapitalist birikim sayesinde aşılır hale gelir. Ama öte 
yandan gene aynı yolla doğu Anadolu'daki büyük tarım 
mülkleri, batı Anadolu'daki mali sermayeye ve onun ara
cılığıyla da uluslararası emperyalizme bağımlı duruma gi
rer. 

Kapitalist ilişikierin doğu Anadolu'daki büyük tarım 
mülkleri üzerindeki etkisi yakın zamana ait bir olaydır. 
1960-1970 on yıllık dönemi <ortalarında, ülke yüzölçümü
nün % 30'unu, ülke nüfusunun ise % 18.B'ini meydana ge
tiren doğu Anadolu, Türkiye'deki toplam traktör sayısının 
ancak % 3.3'üne. motorlu taşıtların % 6.3'üne (392), yatı
rım kredilerinin % 0.9'una ve ticari kredilerin % 2.9'una 
.scıhiptir. (393) Ama gene bu aynı dönemde doğu Anadolu'
daki makineleşme hızı nispi olarak ülkenin geri kolon kıs
mından daha yüksektir. O güne kadar açmaza sokul
muş olan evrimin gitgida daha fazla hızlanması ve ekono
mik ve siyasal buhranın etkisi altında bir patlama durumu 
yaratması ihtimali doğar. 1960-1970 on yıllık döneminin or
talarından sonra doğu sorunu işte böyle bir açıdan kendi 
varlığını duyurur olmuştur. 

Tarımda makineleşme, geleneksel üretim ilişkilerinin 
altüst oluşunda birinci etken haline gelir. Ortokçılık yapı-

(392) BEŞİKÇİ, İ. c:Do�u Anadolu'nun ... • 
(393) ÜZKOL, S. <Emperyalizm, Tckelci Kapital ... • 
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larının ve üreticiyle mülk sahibi arasındaki kişisel ilişkilerin 
giderek cözülme.si, üreticilerin durumunu kötüleştirir ve 
onları göçe iter. Ne var ki aynı zaman içinde büyük arazi 
sahipleri de iktidarlarını şehirlere doğru yaygınlaştırırlar 
ve üreticilerin göçü, mülk sahiplerinin göçünde kendi 
karşılığını bulur. Doğu Anadolu'daki 17 ilde toprak sahip... 
lerinin % 4.5'i şehirlerde oturmakta, ama bu % 4.5 aynı 
bölgedeki tarım arazisinin % 30'unu denetimi altında bu
lundurmaktadır. (394) Sadece güneydoğu Anadolu bölge
sindeki 4 ili ele aldığımızda toprak sahiplerinden % 7.5'inin 
şehirlerde oturduğunu ve bunların tarım arazisinin % 70'
lni denetimleri altında bulundurduğunu görürüz. Üretim 
ilişkilerinin gelişmesiyle sağlanan kapitalist birikimin art
ması, şehir ekonomisi çerçevesi içinde arazi spekülasyo
nundan ticari işletmelere, ardan da sınai teşebbü.slere ka
dar varan yatırımlara imkön verir. Böylece üreticilerle 
köyde kişisel ilişkilerini koruyan büyük arazi sahibi, şehir
de de onları kendine cekecek ve sömürüsünü bu kesimde 
de sürdürecek yapıları hazırlar. Bütün bunlarla o, bu ye
n i  evrimi kendi denetiminde tutmak ve bu evrimin tek ya
rarlanıcısı halinde kalmak ister. Köy düzeninde yalnız üre
tim araçlarını değil haberleşme cihazını da etinde tutar. 
Türk köylerinde geleneksel buluşma ve haberleşme yer
leri olan köy kahvesinin ve köy odasının yerini doğu Ana
dolu'da ağa odası alır. Böylece ağa, (büyük arazi sahibi) 
her türlü haberleşmeyi kendi tekelinde tutar. iktidarını ve 
elindeki araciarı kırdan şehire göçü denetiminde tutmak 
amacıyla kullanır. Köydeki ve şehirdeki karşılıklı çıkarla
rına göre bu göçü kimi zaman yovaşlatır, kimi zaman hız
landırır. Gene bu elindeki araçları kullanarak uyruklarının 
dış dünya ile olan ilişkilerini de denetimi altında tutar. 
Köylü kosaba veya şehre indiğinde, ağasının sahibi oldu-

(394) BEŞİKÇİ, İ. d>olu Anadolu'nun ... :t 
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!:"ju honda yatar, ve alışverişini gene ona ait dükkônlardan 
yapar. Nihayet köyünden göçen ve g üneydoğu Anadolu'
nun büyük" şehirlerine yerleşen köylü iş ve hatta konut iliş
kilerinde cak kere gene ağayle karşı karşıya gelir. Ama 
eski yapıların, bölgedeki sosyoekonomik hayatın hızlı ev
rimine rağmen, bu her şeyi denetiminde bulundurmak id
diasının belli sınırları vardır. Kapitalist birikimin ilerle
mesi, ne makineleşmiş tarım çerçevesi içinde kırlardaki 
işgücünün emilmesine, ne onun tanm proletaryasına dö
nüşmesine, ne de göçün sağladığı işgücünün, şehir pro
Jetaryası olarak sanayi çerçevesi içinde mas.sedilmesine 
yeter. Bunun yerine köylerde topraksızlann, şehirlerde iş
sizlerin soyısı arttıkça artar. Müzmin işsizlik durumları do
layısıyla bu yığınlar, giderek büyük arazi sahiplerine olan 
eski bağlarındon kurtulurlar ve kabileel veya feodal kişisel 
bağımlılık ilişkileri yerlerini kaçınılmaz olarak sınıf ilişki
lerine bırakırlar. Sonuc olarak denebilir ki, prekapitalist 
olanda görülen hızlı çözülme büyük çapta bir insan gücü
nü açığa çıkarır. Bu güc, Kürt etnik .sorunuyla birleşerek 
ülkenin doğusunda bir gerilim durumu yarcrtır. Bunun ya
nısıra doğu Anadolu Türkiye'deki emperyalist sömürünün 
en son kadernesi de olunca, bu durum ters yönde ülkenin 
doğusuridaki egemen sınıflario batısındaki egemen sınıflar 
arasındaki ilişkilere, ordan da öte, Batı Anadolu'daki bu 
egemen sınıflarıo uluslararası emperyalizm arasındaki 
ilişkilere yan.sır. (395) 

e Kapitalist Alanda Evrim 

Ülkenin geri kalan kısmında, daha ileri bir aşamada 
olmak üzere aynı tür bjr evrime rastlanz. Kapitalist ya
pıların ortaya çıkmış olması, egemen sınıfla üreticiler ara-

(395) Bu konuda 1575'inci sa)faya b<ıkıruı. 
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sındaki kişisel ilişkilerin çeşitli biçimler halinde varlığını 
sürdürmesini engellemez. Tam tarsine bu ilişkiler yeni so.s
yoekonomik yapıların ortaya çıkışını. kolaylaştırmakta kul·
lanı!ır. 

Kapitalist yapılar gitgide çeşitli biçimlere bürünerek 
kendine yeterli mal ekonomisinin yerini alır. Ne var ki bu 
biçimler başlıca iki olguya, tarımdaki makinaleşmeyle sı
nal bitkiler tarımının yaygınlaşmasına dayanır. Kapitali.st 
büyük tarım işletmesi, makineleşme yolundaki orta tarım 
işletmesi ve sınai bitki tarımı yapılan küçük tarım işletmesi 
bu evrimin kendine has en belirgin üç veçhesidir. 

Makineleşme ve ekicilerin proleterleşmesi, kapitalist 
büyük tarım işletmesinin doğuşunun değil, oluşma süreci-, 
ni tamamlamasının ifadesidir. Türkiye'de kapitalist büyük 
tarım işletmesinin doğuş tarihi ise çoğu yerde andokuzun
cu yüzyıla kadar uzanır. Bu işletme biçimi yirminci yüzyıl 
başında feodal büyük tarım mülkünün yerini alır. 1858 
Arazi Kanunname.si ona hukuki bir varlık, uluslararası ti
caret alanında Türkiye'yle kurulan ilişkiler ise, ekonomik 
bir ağırlık kazandırır. Böylece büyük kapitalist tarım iş
letmesi, giderek asıl dış pazara yönelik bir üretime ken
dini uydurur. Büyük kapitalist tarım işletmesinin dış tica
retle ıolan ilişkileri bazı bölgelerde topraklara Rum ve Er
meni azınlıklar gibi yabancı uyruklu bazı unsurların el koy
ması sonucunu doğurur. Daha o çağda yani arıdokuzuncu 
yüzyıl sonlarıyle yirminci yüzyıl başlarında, dış pazarlara 
yönelik sınai bitkiler tarımı yapılan bölgelerde (Adana ova
sındaki pamuk çiftlikleri) makineleşme llerler ve ekicilerin 
pmleterleşmesi süreci ciddi bir biçimde başlar. 

ir.tiklal savaşı büyük tarım mülklerini, mülkiyet .sahip
leri ve toprağın temerküzü düzeyinde allak bullak eder. 
<(Milli davm)ya en başta katılmış "olan büyük mülk sahip
lerı (ağalar) bu durumdan, eski mülklerini büyütme ve ye
ni mülkler edinme yolunda yararlanırlar. Buriun için de 
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en boşta azınlıklardan arda kalan toprakları kendi üstle
rine geçirirter. Medeni Kanun bu durumu meşrulaştırır ve 
öşürün kaldırılması bu mülk sahipterini devlete karşı her 
türlü maddi yükümlülükten kurtarır. Ama öte yandan, dış 
ticaretteki düşüş ve verimliliğin azalması, mülk sahipleriy
le ekiciler arasında kapitalist ilişkilerin doğması evrimint 
durdurur ve hatta geriye doğru bir dönüş ortaya cıkar. 
Bu yoldaki ilerleme ikinci Dünya Savaşı yıllarından itiba
ren yeniden başlar, Marshall Planından sonra ise çabucak 
hızlanır. Büyük tarım mülkterinde makineleşme, on yıldan 
daha kısa bir zaman içinde kökleşir. Bu makineleşmenin 
amacı, toprağın verimliliğindeki bir artışton çok büyük 
mülk ,sahipleri elinde daha geniş çapta bir birikimdir. Bu 

.amaç şu ya da bu ölçüde sağlanır. Ortakçıtığın gelenek
sel yapıları içinde mülk sahibi kaldırılan ürünün yarısını 
elde etmekte ve prekopitalist ekonominin ifadesini tea
mülde bulan mantığı ortakçıyla ailesinin asgari geçimini 
gene bu mülk sahibinin sırtına yüklemekteydi. Makineleş
menin girişinden sonra ise ortakemın payı hemen düşme
ye başlar ve sonunda sadece fiilen çalışılan günler icin 
ödenen bir ücret haline dönüşür. Bu son durumda tarım 
emekçisinin a ile.sini geçlndirme yükümlülüğü ise tamamen 
ortadan kalkar. Bunun yanısıra, makinelerin sayısı arttık· 
ça ortakçıların sayısı azalır ve böylece kaldırılan üründe 
mülk sahibinin payı artar. 

Makineleşme tarım mülklerinin büyümesine yol aç
maz, tam tersine onun bir sonucu olon verimin artması 
durumunu, ekilip biçilmesi güç toprakların eski ortakçıla
ra verilmesinde ve işletme yüzölçümünün verimlilik yararı
na sınırlondırılmosında katkı.sı olur. Bunun yanı sıra yenı 
sosyoekonomik ilişkilerin etkiSi altında geleneksel büyük 
ailelerin çözülmesi çok büyük mUiklerin parçalanmasına 
yol açar. 

· Böylece kapitalizm öncesi büyük tarım mülkünün
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özellikleri bir bir yokolur. Ama bu kocınılmaz evrim, bü
yük mülk sahipleriyle ekiciler arasındaki himayeci kişi· 
sel ilişkileri silerek siyasal yansımalar yaratır. Bu ilişki
lerin gerileme.si tarımdaki üretici kesimin sosyal bilinç 
kazanmasında zorunlu şarttır ve bunun sonucu olan kar
şıtlık, batı demokrasisinin yapılarını yerleştirebiirnek için 
kırlardaki kitlelerin şartlanmasının gerekli olduğu bir ül
kede yalnız mahalli değil, aynı zamanda ulusal çapta 
bir önem kazanır. işte böylece üreticiyle mülkiyet sahi
bi arasında daha önceden var <olan kişisel himayeci iliş
kilerin yerini giderek daha genelleşmiş siyasal veya dini 
himayeci ilişkiler alır. Parti ve din, en çok da birbirini kul
Janmak suretiyle, dar anlamıyla ekonomik alanda tutul
ması artık mümkün olamayan eski ilişkileri devam ettirme
ye yönelirler. Ama bu noktada da gene, buhranı önlemek 
bir yana, çatışma ve çelişkileri bütün düzeylerde körükle
yerek bu buhranı had dereceye getiren üstünkörü ve ge
çici tadbirler sözkonu.sudur. 

Orta tarım işletmesi büyük tarım mülkünün aksine 
makineleşme olgusunun bir sonucu olarak görünür. Ka
pitalizm öncesi büyük tarım işletmelerinin dışında kalan 
köylerde kendine yeterli mal ekonomisi sosyo-ekonomik 
bir kademaleşmeyc imkôn vermeyecektir. Tütün ve su
sam gibi sınai bitkiler tarımının ülkeye girişi, bu ürün
lerin pazar ekonomisiyle ilişkiye gelmesine yol açar ama 
üreticinin zenginleşmesi icin yeterli bir şart meydana 
getirmez. Ekonomik güçsüzlüğü onu, daha işin başın
dan beri, üretimi pazariayabilmek için kasaba tüccarının 
isteklerine boyun eğmek zorunda bırakır. Sonunda da 
artık-değer bu kasaba tüccarının elinde roplanır. Böyle
ce küçük toprak mülkiyetine dayalı köylerde, sınai bit
kiler tarımının girişiyle aynı anda, üreticiyi büyük ticari_ 
dEJvreye bağlayan aracın ticaret biçimleri ortaya cıkar. 
Üretici, toprağın darhOı veya kötü evsaflı olması yüzün-
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den, asgari Ihtiyaçlarını bile karşılamakton aciz kolon ta
hıl tcmmının yerine sınai bitkiler tarımına geçmek, böy
lece sağladığı ürünü yaşamosını sürdürebilmesi için ge
rekli malları sağlayabilmek amacıyla mübadeleye sok
mak dileğindedir. Demek ki onun dış pazara açılmasın
daki amac. bir sermaye birikimini sağlamak değil, a,sgari 
geçimini bu yolla teminat altına almaktır. Ne var ki bu 
dış pazara acılma durumu, mahalli ticaret aracılığıyla, 
az sayıdaki bazı kişiler elinde böyle bir birikime imkôn ve
rir. Bunlar dış pazara yönelik mahalli üretimi, üreticinin 
yaşaması icin gerekli asgari ihtiyac maddeleriyle müba
dele eden kasaba bokkalarıdır. Ayrıca bunlar, bu mübo
delede veresiye mekanizmasını da kullonırlar. Bu durum 
giderek hem sermayenin hem de toprakların bu kişilerin 
elinde birikmesine imkôn verir. Makineleşmeye ilk geçan
ler de gene onlar olur. Küçük mülkiyete dayalı diğer ba
zı kır birimlerinde sınai bitkiler tarımı makineleşmeden 
önce değil sonra girer. Buralarda makineleşme köydeki 
birkoc çifteinin özel teşebbüsüne bağlı olarak ortaya çı
kar. Bu durum mokineleşmeye geçmiş işletmelerle geri 
kalonlar arasında hızlı bir farklılaşmanın doğmasına yol 
acar. 

ücüncü bir durum da şehirlerde birikmiş .sermayenin 
makineleşmiş tarım alanına yatrrılmasıdır. Cok kere tica
ret yoluyla sağlanan sermayeler tarım makineleri olacak 
olanlara gösterilen kolaylıklardan yararlanılarak sınai 
bitkiler tarımına yatırılır. Bunun için ya doğrudan doğru
ya küçük işletmeler ya da prekapitallst büyük tarım mülk
lerinin parcalan satın alınır. 

Her üç halde de orta tarım işletmesi hem tarımdaki
makineleşmenin, hem de sınai bitkiler tarımının bir sonu
cu olarak belirir. Orta tarım işletmeciliği hem, henüz yeni 
beliren bir tür oluşu, hem de büyük tarım işletmesi ve 
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küçük köylülükle yaptığı mücadele yüzünden gunumüz. 
de en büyük dinamikliği ve verimi sağlar. Öte yandan ar. 
tık�değerden en büyük payı kendine mal etmek yollarını 
arGyan ihracatçının büyük ticarete karşı vermek zorunda 
olduğu mücadele ise bu dinamikliğini daha da pekiştirir. 
]kincisi taşra küçük ticareti olmak üzere, Türkiye'de kü
çük burjuvazinin iki temel taşından birini meydana geti
ri!'. Bu mahiyeti içinde orta tarım işletmeciliği. küçük !<öy. 
lülüğe ve tarım proletaryasına karşı koymak amacıyla 
büyük burjuvaziyle, dini bir kisveye bürünmüş olsa bile 
aslında siyasal çerçevede bir anlaşmaya varır. Ama öte 
yandan, büyük tarım mülkünün orta tarım işletmesi yara· 
rına gerilemesine imkôn verecek bir çerçevede düşünül
müş toprak reformu gibi bazı reformlar tasarlar. 

Yok.::ılmak yolundaki bazı dur:umlar dışında, küçQk 
mülkiyet sınai bitkiler tarımı yapılan alanlar olarak beli
rir. Çok kere bunun yanında mülk sahibinin tüketimine 
yönelik bir gıda maddeleri üretimi de yer alır. Dağlık ve
ya ormanlık bölgelerde, küçük mülkiyetin ve .kendine y&
terli kapalı mal ekonomisinin varlığını sürdürdüğü durum
lar, kaynaklarda eş değerde bir ilerleme olmadon nüfus
ta meydana gelen artışın sebep olduğu iç göç yüzünden 
tıızlo evrime uğromaktadır. Çok kere kitlevi nitelikteki 
bu göçler toprağın yoğunlaşmasına ve giderek makineleş
meye elverişli orta işletmelerin doğmasıno yol acar. 

Küçük mülkiyet makineteşmenin sınırları dışında 
yaşar ve bu olgunun .sonuçlarından yararlanmak bir ya
na ondan zarar görür. Dolıa önce, topraklarını büyük 
mülk sahiplerine bırakmak ve buralarda ortakçı olarak 
çalışmak zoı-unda kaldıklorını gördüğümüz köylüler, şim
di. makinelerin gelmesiyle bu topraklardan toptan sö
külüp otılır!or. Bunlardan göçmeyenle.r, kıyıda bucaktc 
otlaklardan ve ormanlardan açılan topraklara yerleşir
ler. Bu topraklar gerek olan, gerekse verim olarak ken-
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di!eririi beslerneye yetemediği için bu köylüler gıda mad. 
deleri tarımını kısmen veya toptan bırakıp, hektar başına 
daha yüksek bir gelir imkônı yaraton sınai bitkiler tarı* 
mına geçerler. 

Son derece küçük parçalara ayrılmış olan bu işlet
meler bu yüzden verimHliklerini düzeltme amacını güden 
herhangi bir yatırımı da imkônsız kılarlar ve bütün icin
de verim daha çok düşmeye doğru yönelir. Üstelik dağı
nık ve güçsüz halde olan küçük tarım işletmesi sahipleri
büyük tüccarlorlo mahalli oracılara do karşı koyamazlar. 
Aşağıdaki örnek, küçük tarım işletmeleri için en önde 
gelen faaliyet olan tütOncülük alanında gelirlerin dağılı
mını göstermektedir. 

1964 yılı tütün piyasası sırosındo büyük ihracatçı fir
malar 611 milyon Türk Lirası ödeyerek ekiciden 90.394 ton 
tütün satın alırlar. Ekiciye ödenen bu 611 milyon Türk Li
rasının 600 milyon lirası kredi olarak Merkez Bankasından 
sağlanmıştır. Böylece tütünün kilo.su ekiciden 6.76 Türk 
Urasından alınmış olmaktadır. Tüccar nakliye, depolama, 
fire v.s. olarak kilo başına ortalama 3.28 Türk Lira.sı har
cadığını iddia etmektedir. Bu durumda ihracata girdiği 
noktada tütünün maliyet fiyatı 10.04 Türk lirasıdır. Aynı 
yıl tUtünün kilosunun ihracat fiyatı 12.60 Türk Urası ol
duğuna göre kilo başına sağlanan kôr 2.56 Türk Lirası 
demektir. Bu, o yılki toplam tütün ihracatından 231.408.640 
Türk Lirası kôr sağlandığını gösterir. ihracatçı firma sa
yısının 100 kadar olduğu düşünülürse, firma başına orto
lama 2 milyon 314 bin Türk Lirası kôr düşmüş olduğu an
laşılır. 

ihracatçılaro bu miktar tütün, tütün ekicilerinin oşa
ğı yukarı yarısı, yani 450 bin tütün ekicisinden 227 bini 
tarafından satılmıştır. Bakaniıkça yapılan değerlendir
melere göre, tütünün kilosu ekiciye 6.20 Türk Lirasına 
mal olmaktaydı. Satış fiyatı do 6.76 Türk Lirası olduğuna 
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göre bir kg, tütünden ekiciye kalan kôr 0.56 Türk Lirası
dır. Böylece ihracatçı firmalara satılan 90.394 ton tütün
den toplam olarak ekicilere kolon kôr 50 milyon 620 bin
Türk Lirası, ekici başına ortalama kôr ise 223 Türk Lira
sıdır. Sonuc olarak tütün tarımı 227 bin küçük işletme
ciyEl kişi başına ortalamG 223 Türk Lira.sı, 100 kadar ihra
catçı firmanın her birine ise 2 milyon 314 bin Türk Lira
sı kôr bırakmıştır. üstelik bu hesaplara ekiciyle ticaret 
firmaları orasında iş gören tefecilerin çevirdiği dolaplar 
dahil değildir. Oysa bu tefeciler gelirlerinin en büyük 
kısmını, ekicinin cılız kazancından faiz olarak kopardık
lan paydan sağlarlar. Mesela Karadeniz bölgesinde 300 
kadar büyük tefeci tüccarın bu yolla, fındık üretiminden 
sağlanan 900 milyon Türk Lirası kazancın 400 ile 500 
milyonunu kendi ceplerine indirdik!eri tahmin edilmekte
dir. (396) 

Üreticiyle tüccarlar orasındaki bu keskin çıkar kar
şıtlığı da himayeci ilişkiler ardına gizlenmiştir. Bazan 
bir, hatta birçok köyü içine alan bir üreticiler kesiminin 
bütün girdi.sini çıktısını, en yakın «pozar-kasabmıda dük
kôn açmış olan tüccar üzerine alır. Böylece tüccarın şah
m, ekicinin dış dünyayla bütün ekonomik ilişkilerinde tek
ve zorunlu aracı haline gelmekle kalmaz, devletin hemen 
hemen hiç bir şekilde işietmediği sosyal yardım mekaniz
masını do köylüye gene bu tüccar sağlar. Hasatın çuk 
düşük 'Olduğu yıllarda, köylünün asgari geçim imkônını 
sağlayan gene o olur. Köylü düğün yapacağı, ağır hasta 
olup kasabadaki veya şehirdeki hastanede yatacağı, ço
luğunu çocuğunu çalışmak veya akutmak amacıyla gur
bete yollayocağı zaman hep ondan borç para alır. Dev
let kapısına bir işi düştüğü zaman köylüye yol gösteren 

(396) Örnekler ve rakamlar için bkz. AVCIOC:LU, D. <rürkiyc'nin Dü
zeni�. 
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o olur. Tabii bütün bunların karşılığı bilinçli bir şekilde
hesap defterine geçmektedir. üreticinin ne tüccara olan
sürekli borcunu kendi denetimi altında tutmak gibi bir
tercihi, ne de bunu yapacak imkônı vardır. Zaten bu·
günkü şartlar altında köylü böyle bir durumdan kur
tulmayı düşünememektedir. Bir bilinelenmenin fiili olarak
kendini açığa vurobilmesi icin daha çok, kapitollst ilişki·
lerdeki evrimleşmenin giderek bu kasaba tüccarlarının hi
mayelerindeki köylülere karşı koyıtsızlaşmolorıno veya
cırcıcı-tüccar işlevinin topton ortadon kalkmasına yol oç
masını beklemek gerekecektir.

e Köy Yapılannın Evrimi 

Çeşitli evrim biçimlerini böylece gözden geçirdik
ten sonra, Anadolu köylerini genel bir tiplendirme için
de toplayıp toplayomayocoğımız sor�lobilir. Ne var ki 
böyle bir tiplendirme ilke olarak, «evrimleşme» diye nite
lediğimiz bir durumla çelişkiye düşer. Buna karşıirk Tür
kiye'de kırsal kesimin uğradığı çeşitli evrim sürecieri ara
sında bazı ortak çizgileri yakalamayı deneyebiliriz. Böyle 
bir şey bize, kırsal yapıların yönlendiği bicimlenmeler ko·
nusunda, nihai ve kesin olmaso bile, bazı gö,stergeler 
sağlayabilir. 

Böyle bir yaklaşımda, kırsol birimle pazar ekonomisi 
arasındaki bağıntılardon yola çıkarak, beliren yenı iliş
kileri ve çelişkileri meydana çıkarmamız gerekir. Böyle 
bir yoklaşımın hareket noktası, köy ekonomisiyle kapi
tolist ekonomi orasında ilk düzenli bağıntıların başlo
ma döneminde aranobilir. Böyle bir dönemde köyün sos
yo-ekonomik ve coğrafi şartları. daha sonraki evrimine 
kesenkes olma.sa bile, derinlemesine damgasını, vurur. 

Kapitalist ilişkilerin büyük tarım mülkiyetine bağlı 
bir köyle, küçük mülkiyelin egemen olduğu bir köye gi-
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rişi arasında doğan farkları daha yukarda belirtmiştik
Yapacağımız ilk sınıflamadaki kıstası işte bu farklı!aşmQ 
sağlayacaktır. 

1 � Kiiçiik 1\fii/kiycte Dayalı Köyler 

Küçük mülkiyete dayalı, yani fiilen herkesin mülki
yet sahibi olduğu ve köy camiası içinde hiç kimsenin ege
men ekonomik bir durum kazanamadığı [(Öylerin çeşitli 
kökenieri vardır. Yavaş yavaş yerleşikliğe geçmiş göçe
belerin köyleri, devletin muhacir yerleştirdiği köyler, sarp 
ve çcrak dağlık bölgelerda büyük kaçgun ve eşkiyalık 
dönemlerınden arda kalmış köyler. Bütün bu köyleşme 
biçimlerinda ortak bir çıkış noktası vardı : ekilip biçilebi
lir t3praklann cornia üyeteri arasında bölüştürülmüş ol
ması. Bu toprakların. muhacir!erin durumunda hemen he
men her zaman, göçebelerin durumunda çoğu zaman ol
duğu gibi devlet tarafından dağıtılmış veya kır cemaati ta
rafından işgal edilmiş olması, köyün toprak yapısının da
ha sonraki evrimini etkilemez. Çünkü bu dağıtım üçüncü 
kişiler önünde hukuki geçerliği olan belgelere dayandı
rılmaz. Tersine, köy cemaatinin daha sonraki evrimine 
yansıyan asıl şey, kurucu topluluğun sosyal yapısıdır. 
Onun içindir ki kabile hiyerarşisinin varlığını sürdürdüğü 
göçebe kökenli köylerin evrimi, başlangıçtaki topluluğun 
şekilsiz oiduğu diğer durumlardan daha geriye kalır. 

Küçük mülkiyetin egemen olduğu köylerin başlangıç
taki yapılarına dayandınlarak yapılan bu i lk bölümleme 
giderek, kırsal birimin yerleşme yeri ve konumunun coğ
rafi şartlanyla yeni şekiller alır. Şehir merkezlerinden 
uzaklık ve bu merkezlerle sürekli ilişki imkônları dış pa
zara açı!ışın şartlarını belirler. ihracata elverişli bir üre
tim fazlasının yaratılma imkônı lse, köydeki ekilebilir top
rakların niteliğine ve niceliğine bağlıdır. Böylece dış 
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pazaı:a açılabilirlik, ekilebilir toprakların alan ve tarım 
değeri olarak üleştirilebilme imkônı bütün bunlar da kır
sal birimin evrimini hızlandıran veya yavaştatan etken·
ler alCırak belirir. 

Daha yukarıda sıraladığımız etkenler, kapitalist eko
nomiyle ilk temas anında aşiret yapıtarının varolmakta 
devam ettiği göçebe kökenli köylerden yola k.:ıyularak, 
bazı evrim süreçlerini ortaya çıkarmamıza imkôn verir. 

Göçebe kabilelerio belli bir yere yerleşme çerçeve
si içinde. hayvancılığa dayalı göçebe ekonomisinden t<:
rım ekonomisine geçiş ancak yavaş yavaş olur. Böylece 
bu yerleşme yerlerinde toprağın değer kaZanması duru
mu ve tasarrufu da ançak zamanla ortaya çıkar. Hatta 
bu yerleşikliğe geçiş, kendiliğinden değil de, tersine dev
letin şu veya bu ölçüde zoruyla ve toprakların dağıtıl
masıyle olsa bile, böyle bir dağıtım kişilere, onlara vergi 
vo askerlik görevi · yüklemeyi amaclayan bir ba.skı gibi 
görünür. Onun için de olumsuz tapkilere yol açar ve her
kes kendisine dağıtılan topraktan kurtulmanın yollarını 
arar. işte bu düzeyde dıştan kişilerin baskısı araya gi
rer. O bölgedeki büyük arazi sahipleri veya çoğu zaman 
bizzat göçebelere toprak daı;lıtımıyla yükümlü büyük dev
let memurlcirı, kişilerin bu kararsızlık ve kendilerine veri
len topraklar konusundaki kayıtsızlık döneminden yarar
lanarak bu topraklan ele geçirip büyük tarım mülklerine 
dönüştürürler. 

Kır cemaati biriminin çekirdeğini meydana getiren 
kabile veya aşiretin reisinin şahsında somutlaşan kabile 
hiyerarşisi, bu baskılar önünde, tek savunma arocını mey
dana getirir. Öyleyken, reisin kesin ekonomik bir vakı
aya ve belirlenmiş işlevlere ilişkin sosyal itibarı yerleşik· 
liğe geçişi� birlikte ağır bir biçimde zedelenir. Reisin si
yasal konumu devletin temsilcileri yararına bir kenara 
itilir ve doğan yeni güç ilişkileri ilke olarak. onun top-- 1555
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rağa, yani yeni ekonomik iktidarın bu tek güc_ kaynağına 
yeterince el koyma.sını engeller. Böylece kabile veya aşi� 
ret reisinin elinde sadece geleneksel itibarı kalır. Şu iti
bar ise kendine yeni dayanaklar bulamadığı takdirde ya
vaş yavaş kaybolmaya yönelir. 

Cemaotin dışındaki kişilerin toprakları ele geçirme 
teşebbüsleri işte bu anlamda kabile hiyerarşisine ve onun 
temsilcisina karşı bir meydan okuma haline gelir. Bu 
meydan okumaya başka bir meydan okumayla cevap 
vermek bu kabile hiyerarşisi ve onun yapıları çerçevesi 
içinde mümkün olamaz. Aşiret reisi, aşiret reisi olarak 
dışton gelen bu beskılara karşı kendini sovunamaz. Çün
kü geleneksel iktidarının dayanaklan gitgide elinden kaç
maktadır. Ama o, kendine aynı ekonomik düzeyde bir ko
num edinerek, yani kendi şahsı veya ai!e_si adına toprak
lara el koymak yollarını anyarak tepki gösterebilir. işte
bu düzeyde bir kavganın verilmesi mümkündür ve bu ke
re raislik itibarı muhtemel bir zafer ic:in etkili olabilir. 

Öyleyse köyün yerleşme kökenine bağlı dış baskı
ların kabile hiyerarşisine yeni baştan bir işlerlik kazan
dırdığını veya kazandırabi idiğini ve bu kabile hiyerarşi
siyle dış baskılar arasındaki mücadelenin, köy toprakla
rının ya, dışton işgal edilmesi ve büyük bir tarım mülkü 
Jleı birleştirilmesine ya da eski kabile hiyerarşisi tarafın
don topton veya kısmen go.spedilmesine yol açtığını söy
leyebiliriz. Besbelli ki bu dış baskılar genel bir kural mey
dana getirmez. Bunlar daha çok köyün şehir merkezleri
ne, büyük ulaşım eksenlerine yakınlığı veya toprakları
nın evsafına, daha önce de sözünü ettiğimiz etkeniere 
bc;ğlıdır. Bu baskıların yokluğu ilke olarak, çok kere eski 
kabile hiyerarşisinin kendine daha büyükçe pay ayırdığı 
bir küçük mülkiyet yapısını getirir. 

Dış baskılarla kabile hiyerarşisinin yukarda anlattığı-
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mrz biçimde karşı karşıya gelmesi sonucu, küçük mülki
vetin şu veya bu şekilde ortadan silindiği durumlarda ise, 
köy artık şimdi incelediğimiz kategoriye girmez. Bu du
rumları daha ilerde, büyük toprak mülkiyetine dayalı köy;
lerin evrimini incelerken yeniden ele alacağız. Ama köy
de, kabile hiyerarşisinin toprakçe azbuçuk üstünlüğüne
rağmen, küçük mülkiyet durumu varlığını sürdürüyorsa, 
o zaman evrimin bir sonraki aşamasına geçmemiz gere. 
kir. Bu aşama sınai bitkiler tarımına geçilmesiyle başlar
ve bazen birinden ötekine geçilmesi icin araya bir çok
on yıllar girse bile, makineleşmeyle gelişir. Bu aşamada
.bir çok imkôn yolları açıktır. Kabile hiyerarşisi, daha büyük
çapta bir artık-ürün yaratması sayesinde, pazarla ilişkiye 
girme konu.sunda daha elverişli bir duruma sahip olduğu 
icin sınai bitkiler tarımına en önce geçebilir. Bu yolla 
servet birikimini hızlandırabilir ve sonunda kendine ait 
topraklarda makineleşme için yatırırnda bulunabilir. Ak
'sine bu hiyerarşi kendine rahat işgücü sağlayon sosyal 
itibarının sunduğu kolaylıkları kaybatrnek ve ıprekapito
list flişkileri korumak da isteyebilir. Oysa böyle bir durum
da köydeki orta ve küçük mülk sahiplerinden gelen diğer 
teşebbüsler öne cıkocak va eskilerine karşıt yeni güçler 
yaratacaktır. Aynı şekilde köy, dıştan gelen beskılara da 
uğrayabilir. Sınai bitkiler tarımına giriş bunların ticaret 
alanına ve mübadeleye ,sokulması sorunlarını ortaya çı
karacak ve böylece de aracı tüccarlar yaratacaktır. Ar
tık-değerin bir kısmını kendine maleden bu aracılar, ma
kineleşmeye dayalı bir sömürüyü kurmak amacıyla, köy
deki toprakların bir kısmını ele geçireceklerdir. Hatta ki
mi zaman şehirli sermayelerin, dış pazara yönelik bir 
üretimi gerçekleştirmek amacıyla toprak satın alarak 
doğrudan doğruya köye girdiği· de görülür. 

Bütün bu imkôn yollarının gerçekleşmesinin coğrafi 
şartlara bağlı olduğu açıktır. Toprak evsafının sınai bit
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kiler tarımının girişini zorlaştırdığı köylerde evrim çok 
daha geç oluşur. Çünkü evrim buralarda geleneksel ta
rım biçimlerinin, verimi arttıracak tarzda düzeltilmesin
den geçer. Oysa böyle bir düzelme başlangıçta. sağlan
ması hayli güç bir yatırımı gerektirir. Aynı şekilde şehir 
merkezlerine uzaklık ve yollarla ulaşım araçla_rının duru
mu, evrimin hızını doğrudan doğruya etkiler. Bu etkenler 
evrim imkönlerını sadece topton geciktirmek veya hızlan
dırmakla kalmazlar, bunların kimilerine diğerleri aleyhi
ne kolaylıklor da getirebilirler. Mesela .sınai bitkiler tarı
mına elverişli olmayan bir köy, dıştan gelecek teşebbüs
ler için de pek fazla çekici olmayacaktır. Bunun gibi sı· 
net bitkiler tarımı yapan bir köy, eğer pazar yeri olan 
şehir merkezinden cak uzaktaysa, aracı bir tüccann om
da kök tutmasına imkôn hazırlayacaktır. Bu aracı tüc
car durumdan yararlanarak köyün ticaret hayatını kendi 
tekeline alacaktır. Bu gibi örnekler istenirse daha da ço.. 
ğaltılabilir. 

Demek oluyor ki izlenen yol hangisi olursa olsun 
bazı ortak sonuelara gelinmektedir. Bir kere kabile hiye
rarşisi, eski haliyle yok olacaktır. Bu hiyerarşiden gelen
ler ekonomik güclerini koruyabilirler ve hatta arttırabilir
ler. Ama bu ancak, yeni üretim ilişkileri çerçevesi içinde 
bu ekonomik güçlerini başka kişilerle bölüşerek olabilir. 
Bunun ,sonunda, küçük köylülük ve tarım pıuletaryast 
karşısında birleşseler bile kendi aralannda rekabet ho
linde, orta veya büyük çapta tarım mülkleri meydana ge
lecektir. Bunlar orasındaki mücadele, siyasal düzeyde 
portilere de yansıyacaktır. Işte bu yüzden Türkiye'de si
yasal partiler çok kere aynı çıkar kanadının farkit eğilim
lerini temsil eder duruma girmektedir. Öte yandan bu 
birimler arasındaki rekabet, makineleşme ve tarım mülk
lerinin küçük mülkiyet aleyhine büyüyüp genişleme olgu
sunun hızlanması sonucunu doğurur. Sonunda küçük 
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mülkiyet, onunla birlikte de ortakçılık hemen hemen top
tan olur. Tarım proleteryası genelleşir ve hatta çeşitlilik 
kazanır. Tarım makinelerinin ve motorlu ulaşım araçları
nın kullanılma.sı, amacları bu iş aracıarına doğrudan doğ
ruya kendileri sch:p olmak ıolan bir uzman işçiler kate
gorisi doğurur. Yani bunlar bir kamyona veya bir trak
töre sahip olmak, bu aracıa birlikte kendi uzmanlaşmış 
işgüelerini de başkolarına kiralamak hedefini güderlar. 
Bu durum kır kesiminde yeni bir küçük burjuva tabaka
sı yaratır. Makineleşmemiş dönemin ortakcılrğıyla maki
neleşmiş dönemin ücretli emeği arasındaki nicalik farkı
nın açığa çıkardığı işgücü, ya büyük tarım alanına giren 
bölgelerde mevsimlik işlerde çalışan gezgin bir emekciM 
ler ordusunu ya do büyük şehir merkezlerinin proletarya
sını ve lumpen proletaryasını yaratır. 

Evrimin bu düzeyine gelinince, hareketin hızlanması 
köyün içinde de siyasal bir faaliyete yol acar. Seçimle 
görev başına gelen muhtar kasabolarda belediye boşko
nının elinde bulunan bazı yetkilere köy copında .sahiptir 
ve kır cemaati ile devlet orasında aracı görevindedir. Köy
de gelenekSel veya sonradan meydana gelmiş fiili bir oto
rite mevcutsa muhtarın rolü önemsizleşir. Bu durumda co
ğu zaman o 'otoritenin yokını olan biri muhtarlığa seçilir 
ve öylesi bir muhtarın sosyal işlev açısından muhtarlığı laf 
oladır. Ama köy bünyesinde otoritererin çoi)aldığı ve bir
biriyle çatışmaya girdii)i andan itibaren muhtarın rolü 
önem kazanır. Aşiret kökenli köylerde muhtarlık görevini 
çok kere aşiret reisinin allesinden biri elinde bulundu
rur. Ama su yüzüne çıkan yeni ekonomik güçler de böy
le bir mevkiyi ele geçirmenin yollarını ararlar. O zaman 
söz .sırası seçmen durumundaki köylülere gelir. Köydeki 
egemen güçlerden her birinin kendi adamları ve kendi 

.nüfuz çevreleri bulunmasına rağmen, köylüler kendi so
runlarıı:ıa en uygun cevabı verecek kişiyi bulup seçmenin 
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yollarını ararlar.Seçmenler gözünde açık seçik bir hede
fi olan bu secimde köylülerin oyuna getirilmesi millet
vekili seçimlerine oranla çok daha güçtür. Çünkü mil
Jetvekili seeimlerinde hedef köydeki seemenler icin daha 
soyut. daha muğlak kalmakta ve seçmen daha kolayca 
kendı rılabi lmekted ir. 

Muhtarlık görevinin yanı sıra başka görevler de orta
ya cıkar ve belli bir değer kazanır. Bir zamanlar Kemalist 
ideolojinin hakkında gürültüler kopardığı fakat aslında ya 
hiç hesaba katılmayan ya da eziyet gören köy öğretme
ninin işlevi bazı durumlarda böyle bir önem kazanır ki kö
yün egemen ail�lerinden biriyle akrabalık bağlarının bu
lunması aranır. Çok sayıda insanın mevsimlik iş bulma zo
runluluğu örgütlenme sorunları yaratır. işte bu sorunlar
dan yeni işlevler doğar. Büyük tarım alanında belli bir 
zaman için, belli bir işgücünü sağlama görevini üstlenen 
aracılar ortaya cıkar. Hiç bir resmi kuruluş bu işgücünü 
belli bir düzene sokmayr, ondan daha da öte korumayı 
yüklenmediği icin, emekçilerle aracı arasındaki kişi
sel ilişkiler gelişir. Bu aracı {elci) iş yılı içinde işsiz kal
dıkları dönemlerde emekcilere borç para verir; petron
lara karşı onlar adına muhatap olan tek kişi haline gelir 
ve ,söz konusu tarım olonlannda işçi sendikaları kuruldu- ı 
ğu takdirde bunlarla ilişkiye o geçer. 

Buraya kadar sergilediğimiz evrim, çıkış noktası ola
rak aşiret kökenli köyü almaktaydı. Bu köy türünün küçük 
mülkiyetın egemen olduğu diğer köylerden farkı, evrimleş
mesinde aşiret hiyerarşisinin oynadığı rolde yatar. Bu 
hiyerarşinin bulunmaması diğer türleri dış baskıya karşı 
daha dirençsiz kıldığı gibi, bu dış baskının olmaması da 
bunların evrimini yavaşlatır. Ama evrim süreci bir kere 
başlayınca, isterse geleneksel bir: otoritenin yokluğu yü
zünden ilişkiler daha az .karmaşık olsun, kendi yolunu ,sür- ; 
dürür. 
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Böylece kökeninde küçük mOiklyete dayanan köy
terin, gösterdikleri ook sayıda boşkolıklora rağmen, deği
şikpşcmolordo do olsa, yukarda çizilen aynı sürece gir
diklerini .söyleyebiliriz. Bütün bunlara dayanarak yaptığımız 
ilk gözlem, kır kesiminin hiç bir yerinde hareketsizliğin ol
madığıdır. Hatta toprağın kötü evsafına bir de köyün tek 
başına, tecrit edilmiş halde bulunmasının eklendiği en uy
gunsuz durumlarda bile bazı maddelerin özellikle pazar 
için Uretilme!}e başlandığı andan itibaren yukarda sözü
n ü  ettiğimiz süreç de işlerlik kazanır. Yaptığımız ikinci 
gözlem, en ileri durumlarda verilen şekliyle evrimin küçük 
ve orta buruvaziyle tarım proleteryası aro.sında son de� 
rece keskin bir kutupleşmaya yol açtığıdır. Yalnız bu ko
nuda bir istisnayı belirtmemiz gerekir: tütün ekiminde ol
duğu gibi küçük işletmecilikle uygun düşen bir sınai bitki 
tarımının çok eskilere kadar uzandığı ve işletme biçimi
nin ürünün ticaret alanına sokulması aşamasında şekil
lendiği köylerde, küçük mülkiyet varlığını koruyor gözü
kOr. Ama bir yandan toprağın giderek fakirleşmesine bağ
lı olarak verimin düşmesi. öte yandan da ürünün satış 
fiyatlarında görülen dalgalanmalar, mevcut ekonomik ya
pılarda ve küçük mülkiyet çerçevesi içinde çözümü hayli 
güç bir krii: durumu yaratır. 

Kır orta ve küçük bur[uvazisi, ticaret ve zanaat ala
nında çeşitli faaliyetler gösteren orta ve küçük mülk .sa
hipleri hiyerarşisine göre kurulur. Bütün bu faaliyetler as
lında tarımda elde edilen sömürünün çevresinde döner 
ve •ondan pay almaya çalışır. Bu or:ta ve küçük burjuva
zi, bölgesinde mahalli pazar işlevini yerine getiren şehir 
merkezine sıkı sıkıya ba!}lıdır ve çok kere yerleşme yeri 
de orasıdır. Büyük ticaret bur[uvazisiyle işte bu merkez 
aracılığıyla bağ kurar. Böylece bu orta ve küçük burju
"Vazl mahalli egemen sınıfı yani yeni eşrafı meydana ge
tiri!' ve bu onlamda emperyalizmin ülke içindeki son hal-
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kasıdır. Büyük kır burjuvazisine oranla bu sınıf, rekabe
te daha fazla tabi olduğu için ekonomik faaliyEıtinde daha 
radikal fakat üreticiyle sürekli ilişki.sinde «emsal teşkil 
etmesi» gerektiği için sosyal hayatında daha tutucudur. 

Bu mahalli egemen sınıf üreticiferre (köylülerle) kişi
sel ve himayeci ilişkileri kuı:maya; geleneksel nitelikteki 
bu bağlantıların kendiliğinden yıkılıp gitmesi halinde ise, 
kamu hizmet ve teminatlannın yokluğundan yararlanarak 
aynı türden yeni ilişkiler kurmaya çalışır. Bu doğrultuda. 
kişisel ilişkilerin sürekli olarak çözülmesine, tarım proJe
taryası içinde ister istemez bir ,sınıf bilinelenmesine yol 
açan bu çözülmeye karşı koymak icin her şeyden önce 
dini taassup biçimindeki gericiliği geliştirmenin, böylelik
le de mevcut durumda yetersiz kalan somut bir himayeci
liğin yerine evrensel bir himayeciliği koymanın yollarını 
arar. 

Bu durum karşısında küçük köylülük ve tarım profe
taryası belli bir bilinclenmeye ve burjuvaziyle olan güc 
ilişkilerinin gerçekçi bir değerlendirmesine varobilirdi. Ne 
var ki bu emekçi sınıflar bu burjuvaziyle olan kişisel iliş
kileri içinde boğulup !<almışlardır. Devletin gerekli kamu 

� hizmet ve teminatlarını getirmemesinden doğan boşluğu 
daldurmakta olan bu ilişkilerden vazgeçemezler ve borc
lanma mekanizması onları kendi dişlileri arasına sıkış
tırmış bulunmaktadır. Öte yandan gericilik, geleneksel ol
duğu kadar ince oyunlan sayesinde, onları kendi ağına 
düşürmüştür. Köylü ve tarım emekcisi, emperyalizmin ül
keye yerleşmesinin kendisine zarar verdiğini, muğlak da 
olsa farkettiği için ona karşıdır. Ne var ki bu karşıtlık em
peryalizmin sadece dışa vuran görüntülerini, daha doğ
rusu batı uygarlığının maddi olduğu kadar ideoloiik her 
türlü belirtisini, hem de hiçbir fark gözetmeden hedef alır 
Bunlara karşı koymak icin ise elinde, her şeyin dini kav
ramlar ralorak belirdiği, kendi geleneksel kavramlar olanın-
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dan başka bir silah yoktur. Böylece mahalli burjuvazi batı 
uygarlığının her türlü dış görüntüsünü açıktan açığa red
dederek ve geleneksel değerlerin özü gibi sunulan gerici
liği kendine boyrak yaparak kırlardaki yığınların, onları bu 
görüşlerinin peşine takocak ölçüde olmasa bile aklını çe
ler. Öte yandan ve cak daha önemlisi bu gözle görülür 
çelişkiyi yıkabilecek ve bir bilinçlenmeye yol açabilecek 
olan her türlü kavram, batılı bir düşünce kalıbı ve görün
tüsü içinde belirir ve bundan dolayı peşin olarak kuşku 
uyondırır. Buna bir de, her türlü dini kavramın taşıyıcısı 
olanların «batılı» yaşama ve düşünce tarzına karşı, ma
halli burjuvazinin geleneksel yaşoma tarzına karşı erkaran 
gerici propaganda eklenir ve oyun böylece oynanır. Kır
lardaki yığınların batıcılıQa karşı beliren tepkileri bu yolla 
gericiliğe dönüştürülür ve bu durumun yarattığı bütün et
kin güc ülkedeki antiemperyalist hareketlere karşı kul
lanılır hale gelir. 

Bununla birlikte kişisel ilişki zorunlulukları ve dini ce
lişkiler bazı karşı cıkışiarın doğmasını engellemez. Ama 
bu hareketler kendili!}inden ve gelişi güzeldir. Bu noktada 
mesele ulusal siyaset düzeyinde ortaya cıkar ve halktan 
gelen mücadelelere belli bir düzen ve biçim verme konu
sundaki her türlü teşebbüse karşı iktidarın giriştiği şiddet 
hareketleri rol oynar. 

2 - Büyük Toprak 'Mülkiyeıinc Dayalı Köyler 

Şimdiye kadar çizdiğimiz tabioyu büyük toprak mül
kiyetine bağlı köylerle tamamlamak gerekir. Burada da 
söz konu.su alanın şu anda kapitalizm öncesi ilişkilerle mi 
yoksa kapitalist iliş�ilerle mi yönettiidiğini bilmenin ·büyük 
bir önemi yoktur. Çünkü evrim nasıl olsa bunlardan il
kinin aleyhine işlemektedir. Buna karşılık evrim, köyün ka
pitalizm öncesi bir alan Içinde bulunup da daha sonra ka-
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pitalizme doğru gelişmesine veya kapitalist bir alan içinde 
kalıp erimesine göre farklılık gösterebilmektedir. 

«Kapitalizm öncesi» terimi çeşitli vokıaları kaplar : 
üreticilerle mülkiyet sahipleri arasındaki ilişkiler, üreti
min yönelişi. Artık-ürünün mülkiyet sahibine verilme.sine 
dayanan ve onunla �kiciler arasında kişisel ilişkilere yol 
açan çeşitli L{)rtakcılık biçimleri kapitalizm öncesi alanın 
niteliklerini meydana getirir. Üretimin yönefişi kıstasına 
gelince biraz daha kanşıkça, biraz daha muğlaktır. Cünkü 
kopitalist bir üretim biçiminden .söz etmek icin artık-ürünün 
pazara yönelmiş olması yetmez; üretim-satış işleminin 
ııihai hedefinin yeni yatırımlar yapmak amacıyla sermaye 
biriktirmek olması da gerekir. işte bu noktada doğu Ana� 
dolu'daki büyük toprak mülkiyetine bağlı geleneksel 
alanla, Batı Anadolu'da büyük toprak mülkiyetine bağlı 
alan birbirinden ayrılır. Doğu Anadolu'daki büyük mülk sa
hibi tüketmediği artık-ürünü diğer tüketim maddeleriyle 
mübadele eder. Batı Anadolu'daki büyük toprak mülkiyeti
ne dayalı alan ise kapitali.st birikim amacıyla satışçı yöne
lik meta üretiminde bulunmaktadır. işgücü olarak her iki
sinin de, hem de benzer şekiller içinde ortakçı emeği kul
lanıyor olması onları aynı kıstas içine sokmamıza yetmez. 
Kaldı ki evrimleri de birbirinden farklı çizgide gelişir. 

Kapitalist birikime yönelen, büyük toprak mülkiyetine 
dayalı alan sürekli olarak üretimini arttırmayı amaçlar ve 
bunu yapaca\< araçlara sahiptir. Böylec'e ortakçılığın gi
derek artmasıyla birlikte yür:üyen makineleşme ondoku
zuncu yüzyıl sonlarından itibaren başlar; 1920 ile 1930 
yılları arasında bir duraklama gösterir ve ikinci Dünya Sa
vaşından sonra yeniden ortaya cıkar. Bu evrim kQçük eki
cilerin de duruma oymasını beraberinde getirir. Bu olgu 
çeşitli biçimlerde kendini açığa vurur: tarım proletarya.sı
nın gelişmesi, küçük tarım mülkiyetinin yeniden ortaya çı
kışı ve göçler. 
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Mokineleşmenin zorunlu kıldıöı verimlilik büyük mülk 
Sahiplerini, tarıma pek elverişli olmoyan bazı topraklorını 
köylülere terketmeye zorlar. Bu, satış yoluyla olur. Böyle
ce büyük mülkiyete doyah otonın yanında yeni bir küçük 
köylülük türer. Ama bu yeni mülkiyet biçimi artık kendi 
içine kopalı değildir. Büyük tarım mülkiyetinin üstünlüğü 
mahalli hayatın her türlü veehesine -damgasını vurur ve 
bu olanın niteliği olon kapitalist ilişkiler çevresindeki kü
çük diğer işletmelere de egemen otur. Zaten küçük mül
kiyet olanına giren toprakların yüzölçümünün çok küçük 
oluşu do kendine yeterli mal ekonomisi çevresinde bir 
üretim biçimine imkôn vermez. Böylece ya bu çıtana giren 
işletmeler kapitalist büyük tarım işletmelerine özenerek 
sınai bitkiler tarımına yönelirler ve bu durumda bu ek 
üretimin pazarlanması ancak mahalli pazarı denetiminde 
tutan büyük mülk sahibi aracılığıyla olur; ya üreticiyle ai
lesi büyük işletmelerde çalışarak gelirlerini geçimlerine 
yetecek hale getirmek zorunda kalırlar; ya do çalışmak 
üzere şehir merkezlerine geçici olarak göçüp bütçelerini 
dengelerler. Böylece küçük mülk .sahibi kendini tamamen 
para ekonomisinin içine girmiş bulur ve ilişkilerinin çeşit
liliği hôlô varlığını sürdürmeye calışan kapitalizm öncesi 
yapıların giderek yıkılmasına yol acar. 

Sermayesini ihracata yönelik büyük ticarete, banka
cılık veya sanayi alanına yatırmakto olan büyı..ik mülk sa
hibi, büyük şehir merkezlerinde yaşar. Tarım emekçileriy
le olan kişisel ilişkileri bütünüyle kaybolur. Himayeci ve 
hatta dini bağların eski varlıklarını sürdürmesi zorlaşır ve 
bilinclenmeye elverişli bir

' 
ortam doğar. Bunun yanı sıra 

küçük mülkiyet veya göc imkônı, zaten genel kural olmok
tan uzak oran bu durum, bu bilincienmeyi köreitici bir et
ken değildir. Tam tersine tarım emekçisinin, büyük mülk 
sahibine karşı daha etkili bir biçimde mücadele verme.sine 
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yardım eden ek bir kaynak sağlar, Tarım proletary:l 
dağınık olşunun böyle bir mücadelenin örgütlenmesini 
güçleştirdiği ve geleneksel yapıların ağırlığını duyurma-
ya devam ettiği bir gerçektir. Ama büyük mülkiyete da-
yalı tarım mülklerinde kapitalist yapıların ilerlemesi çeliş
kilerin patlak vermesini kaçınılmaz kılar. 

Geleneksel olarak doğu Anadolu'nun kabi leci-feodal 
hiyerarşisinin tüketim ihtiyaçlarına yönelik olan büyük 
toprak mülkleri aynı evrimi izlemez. Türkiye'nin yönetici 
sınıfları bugüne kadar doğu Anadolu'nun egemen sınıfını 
ya bir kenara itmiş ya da karşı mücadele açmıştır. Böyle- � 
ce bu sınıfın kapitalist ve emperyalist yapılario i!işki.si an-
cak çok geç olarak süreklilik kazanabilmiştir. üstelik  yir
minci yüzyılın ikinci yarısına rastlayan kapitalist dünya-
ya bu açılmayo kadar, kobileei-feodal llişkilerle pekiştiri-
len ortekerlık yapıları doğu Anadolu'daki egemen sınıfın 
ihtiyaçlarını karşılamoya fazlasıyla yetmekteydL 

Doğu Anadolu'nun dış pazara acılması mevcut iliş
kileri köklü bir değişikliğe uQrattı. Büyük mülk sahipleri 
bir yandan kendilerine en çok ayak bağı olan ortakcılık 
düzenini yıkmak isterken, öte yandan da daha yukarda 
şehir ekonomisi çerçevesi içinde gördüğümüz gibi üreti
cilerden gelebilecek horeketleri denetimleri altına almak 
amacıyla, onları kendi şahısiarına bağlayan kabileci-feo
dal ilişkileri korumaya çalıştılar. Bu tutum, Batı Anadolu'
da fazla çatışmaya girmeden bir evrimleşmeye imkôn ve
ren alternatifleri doQu Anadolu için işlemez hale getirdi. 

Doğu Anadolu'nun büyük mülkiyet
'
e dayalı tarım top

raklannda görülen ani makineleşme hareketi, gene hemen 
hemen aynı dörieme r�tlayan demografik sıçramayla bir
likte ne tarım proJetaryası arasında yer olabilen, ne de. 

1566 



1 

1 

kolayca göçebilen büyük bir köylü kitlesi yaratır. Bunuı:ı 
getirdiği sosyal gerilimler üstüste yığılır ve yer yer ama 
sürekli olarak patlak verir. Kimi yerde ortakcılar kendile� 
rini topraklarından sürüp atmak isteyenlere karşı silahlı 
savunmaya geçerler, kimi yerde topraksız köylüler büyük 
toprak mülklerini işgal ederler. Kısacası toprak ağalığınrn 
sürdüğü her yerde icin icin, rpatlamaya hazır bir çatışma 
özü doğar. Mülk .sahipleriyle üreticiler: arasındaki ilişkile
rin böyle bir gerilma noktasına gelmesi bazı yerlerde eş
kiyalık kurumunun yeniden dirilmesine yol acar. Giriştikle
ri hareketlere, ağaların zulmüne karşı bir başkaldırış gö
züyle bakılan bu eşkiyalurın adı 1960'dan sonraki yıllarda. 
halk arasında bir efsane haline gelir. Ayrıca Kürt etnik 
sorunu da bu durumurl üstüne eklenir ve gerilimin artma
sına yardımcı olur. Böylece bütünü itibariyle durum bir 
patlama noktasına ulaşır. Kabileel ilişkiler her zaman kös
tekleyici bir rol ıoynamaz. Tam tersine geleneksel bir: çeşit 
«kabile demokrasisi», artık görevini yerine getiremez bir 
duruma gelen hiyerarşiye karşı cıkışı mümkün kılar. Ay
nca geleneksel olarak ekonomik ve siyasal iktidar gibi di
ni iktidarın da aynı kişinin, aşiret veya kabile reisinin şah
sında toplanıyor ·olması, dini nüfuzu o kişinin kopmaz bir 
parçası ve silahı haline getirdiği için, aşiret reisierinin ikti
darı azaldığı oranda, dini ikna gücü de etkinliğini ve evren-
selliğini. yitirir. J ·

Böylece kapitalist ilişkilerin belki en az gelişme dü
zeyinde olduğu ama en hızla ileriediği bu alanda, muhale
fet günümüzde en etkin hale gelir. 

Büyük toprak mülkiyetine dayalı köyler arasında göz
den geçirilmesi gereken üçüncü ve sonuncu bir tür kal
maktadır: kapitalist büyük mülkiyetın kendi içinde erit
tiği köy türü. En çok da, önceleri küçük mülkiyete dayalı 
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olup da, belli bir sosyoekonomik kaderneteşmesi bulun
mayan köylerin durumu böyledir. Sınai bitkiler tarımının 
veya mokineleşmenin girişi bu köylerde ya dış ba,skılar 
yoluyla bir veya daha çok sayıda büyük mülkün doğma
sına; ya da bu makineleşme süreci içinde zaten önceden 
var olan büyük mülkiyete dayalı birimlerin onları kendl 
bünyesinde eritmelerine yol açar. Ama bu köy türünde 
görülen evrimin sonucu daha doğrusu bugünkü durumu 
eski düzenden arda kalan küçük köylülükle hem tarım 
proletaryası, hem de büyük burjuvazi arasında bir karşıt
lığın doğmasıdır. Bu karşıtlık daha önce gözden geeirdiği
miz biçimlere bürünür. Böylece kırsal birimlerin günümüz
deki evrimini genel olarak gözden geçirme işini bitirmiş 
olduk. Bütün bunlardan çıkardığımız sonuc, geleneksel 
yapıları altüst eden hızlı bir gelişmedir. Üretim araciarı
nın küçük bir azınlığın elinde toplanması kuvve halindekt 
bir proletaryanın .saflarını çoğaltır. Ama bu atıl bir güç 
olarak kalır. Çünkü hem tarım sektöründe hem diğer sek
törlerde, mahalli çapta olduğu kadar ulusal çapteı do ger
çekleştirilen yapılar bu hazır işgücünü emıneye yetmez. 
Böylece geçim imkOnlarının aşırı iğretiliği mevcut çeliş-. 
kilerin patlak vermesi ihtimalini doğurur. Egemen sınıf bu 
durum karşısında hem önleyici bir tedbir olarak, eskiden 
beri varlığını sürdüren prekapitalist ilişkileri elde tutmaya 
çalışır, hem de ortaya çıkan yeni sorunlara karşı koyobH
mek için yeni ilişkiler yaratma yolunu arar. Sosyoekono
mik yapıların evrimiyle çelişki halinde olan bu ilişkiler hız
la geçerliğini yitirmeye yönelir. Egemen sınıflar tarafın
dan var güçle ortoya atılan dini gericiliğin amacı işte, gi
derek gücünü yitirmekte olan bu ilişkilerin toptan yerini 
tutmaktır. Ama hem dini gericilik, hem de korunmaya ça
lışılan veya yeniden icat edilen ilişkiler mevcut düzenin 
özündeki celişkilere yeni çelişkiler eklemekten, gerilimi 
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bilemekten ve patlômaları daha muhtemel kılmaktan baş
ka bir işe yaramaz. (397) 

d - Emperyalist Sömürünün Kademelerı 

Demografik ve sosyoekonomik evrim, geleneksel ya
pılardaki çözülme ve dış pazarlara yönelik açılış, emper
yallst sömürü çercevesine giren süreclerdir. Emperyalist 
ekonomi içinde Türkiye bazı hammaddeleri üreten, em
peryalist ülkelerde üretilen malların tüketim yeri olan, 
onlara ucuz işgücü sa�loycrn ve gene bu emperyalist ül
kelerin cıkarlarının savunulmasında kendine hazır kuv
vet gözüyle bakılan unsur olarak yer alır. Türkiye'nin em
peryalizmle ilişkilerinin evrimi bütünü itibariyle bu ta
lepler doğrultusunda gelişir ve ancak bu talepler caree
vesi içinde ele alınabilir. 

Kırsal birimlerin pazar ekonomisine girmesinin yol 
açtığı hem dış pazardan bu birimlere, hem de bu birimler
den dış pazara mal dolanımı, birbirinin içine giren bir dizi 
tekelin meydana getirdi�i bir sömürü hiyerarşisi arasın
dan oluşur. Bu hiyerarşi, hem so.syal sınıfiann bizzat ken
dilerinin, hem de bunlardan herbirinin elinde tuttuğu ar
tık-değeri belirtmekle, aralarındaki ilişkileri yerli yerine 
oturlmamıza imkôn verir. Bu hiyerarşi şehirlerden köy
lere ve köylerden şehirlere 'Oidu�u gibi doğudan batıya ve 
batıdan doğuya doğru işler. Bunun sonucu genel olarak 

(397) Bu tipleştirrrıcnin yapılması için başvurulan eserler şunlardır: 
AVCioGLU, D. cTürkiye'nin Düzeni>; BEŞİKÇİ, İ. cDotu Ana· 
dclu'nun ... :t; STIRLING, P. -ı:Turkish Village� (Türk Kö:rü) New 
York l!JGlJ; AKŞİT, B. .:Türkiye'de Azgelişmiş Kapitalizm ve 
Köylere Girişi> Ankara, 1007; TA.NYOL, C. <Peşke Binaınlısı 
Köyü� Sosyoloji Dergisi, sayı 16. 1960 - 61; TANYOL, C. oı:Elifo�
lu Köyü:ıı Sosyoloji Derğisi, sayı 17 - 18, 1962 - 63; TANYOL, C.
«Eylen :köyii:. Sosyoloji Dergisi, sayı_ 19- 20. 19GG. 

1568 



' 
1 
1 , , �· 

1 
' 

1 

şehirlerin kırlar, özel olarak da batı Anadolu'nun doğu 
Anadolu üzerindeki kademe kademe kurduğu bir sömürü
dür. Bu işleyişin en başında ise emperyalist sömürü bu
lunur. 

Bu hiyerarşinin evrimi iki eğilimin damgasını taşır. 
f3irinci eğilim her kadernede bir tekelleşme eğilimidir. 
ilkinin sonucu olan ikinci eğilim ise üretim araçlarını elin
de bulunduran kademenin aracı kademeleri gidsrek ken
di egemenliği altına- almasıdır. Bu sonuncu .eğilim sınai 
üretici - itholôtçrların malların dağılım ve satış devresini 
ele geçirdiideri şehirler - kırlar doğrultusunda, büyük çift
çilerin kendi ürünlerinin pazarianmasını denetim altinda 
tutmG teşebbüs!erinin sömürünün doğal akış yönüyle ça
kıştığı, kırlar şehirler Goğrultusunda olduğundan daha açık 
seçiktir. 

Gümrük engellerinden yakayı sıyırmak, ucuz işgücün
den yararlanmak ve kôrlı yatırım imkônları sağlamak 
amacıyla bizzat ülke içine yerleşen emperyalist ülkeler 
sanayiinin 186C'ı izleyen yıllardan itibaren bir üretime ve
ya daha doğrusu üretim sürecinin son halkasını bu ülke
de tamamlamaya yöneldiğini daha önce görmüştük. Em
peryali.st ülkeler sanayii böyle bir yerleşme için, ülke için
de üretimine geçllen bu malların daha önceleri ithalô:tınr 
yapmakta olan yerli firmalardan yararlanır. Böylece Istan
bul büyük borluvazisi kadar Ankara büyük buriuvazisi ve 
geleneksel olarak ihracata dayalı ticari faaliyete yönelik 
olan izmir büyük borluvazisi de yabancı sermayeyle işbir
liğine girerek, daha önce dış ticaret alanında olduğu gi
bi, sanayileşme alanında da emperyalizmin ülke içinde
ki ilk halkası haline gelir. 

Yeni sanayinin bu ürünleri pazarlamak amacıyla ya
-pacağı tek şey vardır: Anadolu'nun orta büyüklükteki şe

hirlerinde, ithal malları icin daha önce kurulmuş olan da-
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ğıtım şebekesini güçlendirip, pekiştirmek. Böylece emper· 
yalist sömürünün bir sonraki halkası, yani bölgesel şehir 
merkezlerindeki toptan ve perakende satış, sınai üretl· 
ci-ithalötçı düzeyinde deneti'm altına alınmış olur. Bes
belli ki bu da bir ticari yönetici kategorisini gerekli kılar.
Bu kategoriye dahil olanlar aldıkları komlsyonlarla ve
buna ek olarak bir de tekel .durumlarının yarattığı, geniş
çapta artık - kör imkanlarıyla yaşayıp, taşra orta burjuva·
zisinin bir kısmını oluştururlar. Ama daha bu düzeyde, ge.
leneksel sosyoekonomik ilişkilerin evrimine bağlı özel ya
pıla� araya gi�erek bu burjuvazinhı sırtına ek işlevler yük
Jerler.

Para ekonomisinin, ülkenin en kıyıda bucaktc kalmış 
kesimlerine kadar her yere birden bire girmesi, gelirlerin 
son derece güçsüzlüğü karşısında, gitgide artan bir kre
di talebine yolaçar. Oysa her türlü resmi kredi devresi, 
uygulamada ancak büyük burjuvazinin kopalı çemberi 
Içinde çalışır. Bu durumda parayı, ortaya çıkan kişi.sel 
ilişkiler çerçevesi içinde, gene kendi müşterj çevresine 
yeniden dağıtan işte bu sınıf olur. Ama bu ilişkilerin gide
rek çözülmesi bu müşteri çevresinin dağınıklaşmasına 
yol açar. Her zaman resmi kredi devrelerine girerneyen 
bu çevre, borç para veren diğer kişi ve kurumların kendi 
aralanndaki rekabetten yararlanarak, bunların sayılarını 
ve çeşitlerini çoğaltmanın yollarını arar. Işte böylece ithal 
edilmiş veya büyük şehir merkezlerinde üretimi tamamlan
mış malların bölgesel dağıtım düzeyi, kredi çerçevesi için
de, düzenin evriminin :ortaya cıkardığı geçici yapılara ka
tılır. Uygulamada bu kotılış şu şekilde ortaya çıkar: na
kit paraya ihtiyacı olan çiftçi mahalli dağıtıcıdan taksitle 
elektrikli ev eşyası veya bir otomobil satın alır. Daha 
sonra bunu peşin olarak ve perakende fiyatından daha 
düşük bir fiyatla bir başkasına _satar. Böylece ihtiyacı olan 
parayı sağlar ve buna karşılık malı aldığı tüccara imzala-
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dığı senetleri öder. ı·ı Bu işlemin, başlıca büyük şehir 
merkezlerinde kurulmuş olan montaj fabrikaların ın yaptı
ğı çeşitli cihazların, üretici burjuvazinin olduğu kadar tü
ketici burjuvazinin de işine gelir bir biçimde satılmasını 
ttJşvik edici özelliği vardır. Bunun cercmesini ise çiftçiler 
çeker. Bu tür bir alışveriş ayrıca bölgesel dağıtıcıların ve
resiye satışlarını çağaltarak onların körlarını arttırmaya 
ve bu devre icindeki yerlerini sağlamlaştırmaya yarar. 

Daha sonraki halka ülkedeki küçük burjuva ve pa
zar-kasabalara yerleşmiş olan mahalli küçük ticaret hal
kosıdır. Çoğunluğu itibariyle lüks tüketim maddelerine da
yanan .sır.oi ithalôt veya üretim bu düzeyde ancak kısmen 
devreye girer. Dolayısıyla mahalli küçük ticaret büyük 
ticaretin bir şubesi olarak çalışmaz, ama mal sağlayabil
mesi tekel şartlarına bağlı olduğu icin gene de ona tabi 
Curumda bulunur. Tüccarla küçük tarım üreticisi-tüketici 
arasındaki kişisel ilişkilerde ifadesini bulan aracı yapılar, 
yukarda anlatılan ticari devrayle en çnk işte bu düzeyde 
birbirine girer. Gene aynı şekilde, büyük şehir merkezle
rinden yola çıkıp küçük tarım üreticisi-tüketici ile sunuc
lonon devre, bu küçük tarım üreticisi-tüketiciden yola çı
kıp ters doğrultuda gelişen devreyle bu düzeyde kesişip 
özdeşleşir. Bu özdeşiiğin ifadesi olon mahalli küçük ti
caret erbabı böylece küçük tarım üreticisi-tüketiciyle (kü
çük köylülükle) dış pazar ara.sındaki ilişkileri denetimi al
tında tutar ve hem köylünün üretimini satın almak, hem 
de ona dış pazardan gelen malı satmak alanındaki tekel 
durumu soyesinde yerini sağlama alır. 

Kosaba-pazar tüccarıyla küçük üretici arasında kimi 
zaman aracı bir diğer halka, yani çerçi {gezgin satıcı) ve
ya köy bakkah bulunur. Çerci genel kural olarak, bu yolla 

(•) Bu çeşit borçlunmaya halk urasırıda d{ürt i�i tcfecilib denmek

tedir. Bkz. AVCioGLU, D . .:Türkiye'nin Düzeni>. 
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nQfuzunu daha geniş bir alana yayabilen kasaba tüccarı· 
nın bir adamıdır. Köy bakkarına gelince, dotaylı yoldon bi
le olsa, o da kasaba-pazar ticaretiyle bağımlıdır. Her iki
sinin de ortak özelliği, ilke olarak ya tarımdaki sömürüye, 
ya da kasaba ticaretine doğru evrimleşmeye yönelik geei
ci bir duruma sahip olmalarıdır. Kimi zaman bu evrimleş
menin, aynı anda bu hellaflerden ikisine birden yöneldiği 
de olur. Böylece yeterli bir sermaye birikimini sağlayan 
kişilerin hiyerarşinin üst kademelerine doğru tırmanma 
olayı ortaya cıkar. Bu tırmanma gene aynı kişiler tarcifın
dan yürütülen denetimin eksi yönünde belirir. 

Ticari devrede. tarım üretiminden başlayıp ihracat 
veya büyük şehirlerdeki tüketim doğrultusunda gelişen 
kademeleşme, her iki uçta yer alan karşıt güçler yani it
halötçı-ihracqtçı büyük burjuvaziyle tarım alanındaki bü
yük mülk sı:ıhipleri yüzünden daha aZ açık seçiktir. Küçük 
tarım mülkiyeti çerçeve.si içinde, üretim mahalli küçük ti
caretten geçerek, bu işleyişte ipleri elinde tutan ve könn 
en büyük kısmını kendine maleden ihracatçı veya toptancı 
büyük ticarete doğru akar. Ama büyük mülk sahipleri sınıfı 

. gerçekleştirdiği üretimin ticarete sokulmasıyla doğan 
kardan azami pay almak ister ve ekonomik ve .siyasal nü
fuzu bunu yapmasına elverir. Böylece kır büyük burjuvazi
si biriktirdiği sermayeyi taptancı ticarete, sınai bitkiler ih
racatıno ve hatta bunların işlenmesine dayanan bir sana
yiye yatırmak eğilimindedir. Şehir büyük burjuvazisiyle ta
rım alanındaki büyük mülk sahipleri arasında, tarımsal 
hammaddelerin ticaretini paylaşma konusundaki çatışma 
giderek, ülkenin ekonomik ve siyasal evriminin başlıca 
unsurlarından biri haline gelir. 

Doğu Anadolu .sorunu bütün boyutunu işte bu çatış� 
ma çerçevesi içinde ka'zanır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti
devleti ülkedeki başlıca iki egemen sınıfın, yani şehirler
deki t:cari ve mali büyük burjuvaziyle kırlardaki büyük ta-
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rım burjuvazisinin ittifakı üzerine kurulmuştur. Ikinci Dün
ya Savaşı sırasında şehirler yararına bozulur gibi alan bu 
denge 1950 yılından sonra tek dereceli genel oy sistemi
nin kabulü ve benimsenen tarım politikasıyla yeniden ku
rulmuştur. Durum böyleyken doğu Anadolu'nun egemen 
sınıfı bu ittifakın dışında kalmıştır. Cumhuriyetin kurulu
şundan sonraki ilk on yıllarda patlak veren Kürt isyan
ları bu bölgedeki geleneksel yönetici sınıfın imha.sı veya 
sürülmesiyle bitmişti. Ne var ki buradaki sosyoekonomik 
yapıların değişmeden bırokılması isyanların bastırılması 
sırasında durumunu kaybeden kişilerin yerini, devlet yö
neticilerinin güvenini kazonabilen başkalarının olması so
nucu doğurdu. Ama bu yeni kişiler de ülkenin siya.sol ha
yatının aynı ölçüde dışında kaldılar. Prekopitalist alanın 
ulusal çapta ekonomik gücsüzlüğünün de beraberinde git
tiği bu siyasal dengesizlik doğu Anadolu'nun batı Anadolu 
tarafından sömürülmesini kolaylaştırdı. 

1950 yılından sonra kapitalist ilişkilerin hızla ilerle
mesi hem büyük şehir merkezleriyle ülkenin geri kalan 
kısmı, hem de doğu Anadolu ile batı Anadolu arasındaki 
kopukluğu belirginleştirdi. 1963 yılında istanbul, imarat 
.sanayii alanında 10'don fazla işçi çalıştıran işletmelerin 
% 45.5'ini kendinde toplamaktaydı. Aynı yıl bu işletmeler 
aynı alandaki katma değerin % 65.1'ini gerçekleştirmek
teydi. 4 belli başlı sınai şehir merkezini, yani istanbul, An
kara. !zmir ve Adana'yı birlikte ele aldığımızda, aynı yıl 
Için bu dört ilin imalat sanayii alanında 10'dan fazla işçi 
çalıştıran işletmelerin % 61.5'ini kendilerinde topladıklarını 
ve bu alandaki katma değerin ise % 82.9'unu gerçekleş
tirdiklerini görürüz. 1960 ile 1967 yılları arasında kurulan 
yenı işletmelere gelince, bu alanda yatırılan sermayenin 
% 82'si bu dört şehir merkezine aittir. Türkiye'de yatırıma 
giren yabancı sermaye acısından bakıldığında bu yüzde
ler daha da yükselir. Aynı dönemde yabancı sermaye kat-
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kılı işletmelerin % BO'i ve bu alanda yapılan yabancı ser
maye yatırımının % 80.5'i istanbul'da toplanmış bulunmak
::adır. Kaldı ki yabancı sermaye katkıh 122 işletmenin 1 19'u 
bu ·dört merkezde kurulmuştur. Kredi dağılımı da gene ay
nı durumu yansıtır. Sınai Kalkınma Banka_sının verdiği 
kredilerden yararlanan işletmelerin % 60'ı istanbul'da 
bulunmaktadır. {398) 

Bu yığılım karşısında doğu Anadolu ülkenin imkônlar
don en uzak kalan bölgesi olma durumunu, hem de büyük 
bir farkla korumaktadır. Bu bölgede bulunan ve toplam 
Türkiye nüfusunun aşağı yukarı % 30'unu barındıran 26 
il, 1963 yılında üli<ede yapılan toplam sınai yatırımların 
ancak % 0.5'ine sahi?tir. Bu oran 1965 yılında .% 0.9'a 
yükselirse de 1967 yılında yeniden % 0.3'e düşer. Gene bu 
iller 1964 ile 1968 yıllan arasında yatırım .kredilerinin % 
0.9'unu, ticari kredilerin ise % 2.9'unu alırlar. (399) 

Taptancı ticaret ve hizmet sektörlerinde de durum 
bı;ndan farklı değildir. 1963 yılındp [stanbul, Ankara ve Iz
m ir büyük ticari işletmelerin % 72.3'ünü, satışların ise % 
75.9'unu kendi ellerinde bulundururlar. Hizmet .sektöründe 
ise bu üç merkeze düşen işletme oranı % 72.2, hizmet 
satış ordnı ise % 95.9'dur. (400) Böylece batı Anadolu ta
rım ürünlerinin pazarlama ve ihracatını hemen hemen ken
di tekelinde bulundurmaktadır. 

Bu kopukluk, do!.')u Anadolu'da hızlanan kapitalist iliş
ı<ilerin bu bölgedeki egemen sınıfın yalnız mahalli küçük 
köylülükle değil, aynı zamanda ülkenin batısındaki yöne
tici sınıfla da karşıtlığa düşmesi sonucunu doğurur. Bu üç 
köşeli karşıtlık kocınılmaz olarak, sorunun ekonomik ve 
siyasal veehelerini yansıtan kısmi ve iğreti ittifoklar yara
tır. 

(398) ÖZKOL, S • .:Emperyalizm, Tckelci Kapital...:�>
(399) ÜZKOL, S. cEmperyalizm, Tekelci KapitaL:�> 
(400) ÖZKOL, S. <Emperyalizm, Tekelci Kapital ... ,. 
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Doğu Anadolu'daki egemen sınıfın izlediği yol en .so
nunda onu ancak, emperyalizmin en büyük yararı sağla
ması uğruna, batı Anadolu'nun büyük burjuvazisiyle sıkı 
bir işbirliğine götürebilir. Ama bugünkü durumda sözko
nusu olon bu işbirliğini mümkün olan en uygun şartlario 
yani doğu Anadolu'nun egemen sınıfının batı Anadolu'nun 
egemen sınıfı tarafındon .sömürülmesini engelleyecek bir 
biçimde kurmaktrr. işte bunun icindir ki Doğu Anadolu böl
gesinde yaşayan halkın küskünlük ve öfkesi Kürt etnik so
runu cevre.sinde yönlendirilerek ülkenin batısına karşı bir 
baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Ama öte yandan bu 
öfke <<devletııe yani batı Anadolu büyük burjuvazisinin çı
karları tarafından belirlenen bir siyaseti uygularnokta olan 
merkezi otoritenin temsilcilerine olduğu kadar bizzat doğu 
Anadolu'daki toprak oğalanna karşı da yönelince. bu den
ge oyunu hayli nazik bir durum alır. Doğunun toprak ağa
ları (büyük mülk sahipleri) kimi zaman merkezi iktidara 
karşı yönelen hoşnutsuzluğa, bu hoşnutsuzluğun bizzat 
kendilerini de tehdit ettiği kimi zaman ise merkezi iktida
rın gücüne dayanmak zorundadırlar. 

Ama doğu Anadolu'da kapitalist ilişkilerin hızla evrim
leşmesi, bu bölgedeki egemen sınıfı geleneksel itibarından 
ve Kürt milletinin önder gücü ıolma niteliklerinden soya
rak, ülkenin egemen sınıfı içinde eritir. Böylece kavram 
kargaşa.sı önlenmiş olur ve doğu Anadolu'daki halkın tep
kisi, ister Kürt milliyetçiliği açısından, ister sosyal sınıf 
farkları açısından olsun, sömürücülerinin bütününe karşı 
yönelir. 

Belirip gitgida ağırlaşan çelişkilerden bağımsız ola
rak genellikle kır dünyasına, özellikle de doğu Anadolu
nun evrimi emperyalist çıkarlar doğrultusunda ilerlemeye 
devam eder. Meydana gelen ticari devralerin gelişmesi 
yabancı .sermaye tarafındon üretilen malların hrzlc pazar
lanmasına imkan verir. Tarım alanındaki makineleşme 
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ucuz hammadde arzı yaratır ve aynr zamanda yabancı 
sermayeyle onun yerli ortaklarına en az masraflo bol ka
zanç sa!}lama imkônı veren bir işgücünü açığa çıkarır. 
Üstelik Türkiye'deki yabancı yatırımlar kırlardan boşa cı
kon bu işgücünü bütünüyle emecek imkôndan fersoh fer
sah uzak olduğu için, Türk emekçileri çalışmak üzere doğ
rudon doğruya emperyalist ülkelerin yolunu tutarlar. Böy
lece Anadolunun hızla evrimleşmekte olan bölgeleri Av
rupa ve özellikle de Alman sanayil için bir yedek işgücü 
kaynağı haline gelir. Emperyalizm ayrıca işte bu yüzden 
de Anadolu'daki kapitalist ilişkilerle doğrudan doğruya 
ilgili duruma gelir. Nitekim Avrupa sanayii önceleri büyük 
şehir emekçilerini kendine çekmişse de, daha sonra iş
gücü göçü giderek kırlara yönelmiştir. 1967 yılında yurt 
dışına çalışmaya giden işellerin % 32.2'si ülkenin en bü
yük üç şehrinde oturmaktayken, bu oran 1968 yılında %

18.7'ye, 1969 yılında ise % 14.8'e düşmüştür. Buna karşı
lık daha önce köyde oturmakta olan göçmen işçilerin top
lam göçmen işçilere oranı 1967 yılında % 44.1'iken bu 
oran 1 969 yılında % 57.5'e varmıştır. (401) 

e - So�uc: Kırlarda Sosyal Sınıflar 

Türkiye'de günümüz kır dünyasının evrimi üzerine bv 
genel bakış, hayli uzunca da olsa. konunun karmaşıklığı 
yüzünden yer yer yüzeyde kalmak tehlikesi taşımaktadır. 
Ama böyle bir calışma bize gene de bu dünyayı meydana 
getiren üç sosyal sınıfı kalın çizgileri Içinde belirtmek ve 
onların evrimini izlemek imkônını sağlamaktadır. Öyleyse 
şimdi de bu üç sosyal sınıfın niteliklerini bir kere dcho
gözden geçirerek bir sonuca vormayı deneyebiliriz. 

Küçük köylülükle tarım proletaryası, ister küçük üre-

(•101) ÖZKOL, S . .:Emperyalizm, Tekelci Kapital ... :. 
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ticiye geçim kaynaklonnı sağlayabilmek Için aynı zaman
do işgücünü .satmak zorunda olduğu, ister her iki kategori 
de aynı baskıla ra ve aynı sömürüye uğradığı ve isterse 
genel kural ıolarak küçük köylülüğü gelecekte bekleyen 
sonun proleterleşme olduğu için olsun, bir bütün olarak 
görülüp ele alınabilir. Bu iki kategori, yani tarım emekçile� 
ri ile ekilebilir 5 hektardan daha az toprağı olan küçük
üreticiler ülke nüfusunun yarıya yakınını oluştururlar ve , 
toplam milli gelirden % 9 oranında pay alırlar. Demek ki ; 
bunlar Türkiye'nin, diğerleriyle oranlanamıyacak kadar, 
hem en kalabalık hem de en çok sömürülen sınıfını mey- i 
dana getirirler. Kapitalist ilişkilerin ve para ekonomisinin i 
köylere girişi bunların geleneksel sosyoekonomik yapıla
nnı aıtüst ederken hayat şartlarını da nesnel olarak yı- ! 
kıma götürür. Bu evrim, geleneksel ilişkileri ve değerleri : 
yerle bir ederken mevcut çelişkileri su yüzüne çıkarır ve 
bir bilinelenmenin kaprlannı aralar. Siyasal yapılara ve 
egemen sınıflar tarafından yürütülen dini gericiliğe rağ
men günümüzde köylülük, mevcut yapıları değiştirmeye 
yönelik bir mücadelenin en önemli güç kaynaklarından biri 
olup çıkar. 

5 il s 50 hektar ekilecek toprağa sahip kategoriyi içine
alan kır küçük burjuvazisi toplam ülke nüfu.sunun % 18'ini 
oluşturur ve milli gelirden % 22.8'!ik bir pay alır. Her küçük
burjuvazi gibi kır küçük burjuvazisi de, hem bütünüyle 
bir sosyal sınıf hem de bu sosyal sınıfı meydana getiren 
kişiler olarak sürekli bir hareket, bir geçiş hali içinde bu
lunur. Bu .sınıf, makineleşmenin ardından tarım topraklo
rında görülen yoğuntaşmadan doğmuştur. Ama bugünkü 
durumda bu makineleşme devam edemiyeceği için. bu sı
nıf arasından çok az sayıda bazı kişiler büyük burjuvazinin 
saflarına geçmeyi başaracak; geriye kalanlar ise ya geri
leyecek ya da elindeki imkônları küçük sanayi veya tico
rete yöneltmek zorunluluğunu duyacaktır. Ama bu iki 
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alanda, yani küçük ticaret ve küçük sanayide de, az sayı� 
daki bazı kişilerin yükselmesine karşılık, büyük çoğunluğu 
proleterleşmeye doğru iten bir yoğuntaşma olmaktadır. 

Böylece kır küçük burjuvazisi, servetini aleyhlerine 
geliştirdiği tarım proleteryası ve küçük köylülükle, kendi� 
sinin de sömürQsünün altında bulunduğu büyük burjuvazi 
arasında sıkışmış durumdadır. Ne var ki tarım proletar
yasının küçük köylüiükle olan ilişkileri sürekli bir çatış
ma niteliğindeyken büyük burjuvaziyle olon ilişkilerinde 
bir bağımlılık sözkonusudur. Bunun için de günümüzde 
kır küçük burjuvazisi altton gelen tapkilere karşı koyabil
mek icin büyük burjuvazinin yonında yer alır. Üstelik da 
niceliği ve yığınlario sürekli ilişkisi itibariyle büyük burju� 
vazinin hizmetinde en elverişli öir baskı aracı haline_ gelir. 
Ancak onun sayesinde dini ve ,siyasal gericilik ülkenin en 
kıyıda bucaktc kalmış yerlerine kadar gider. Emperyalist 
düzenin �<.ırlardaki bekçi köpekfiğini herkesten önce bu sı
nıf yapar. Nicelikçe çokluğuna rağmen, kendine has si
yasal bir güç oluşturomaz. Çünkü ister küçük burjuvazi
den, ister büyük burjuvaziden gelsin, her bufiuva partisi 
iktidara ·geldiğinde, hükümet kararları düzeyinde dizginle
rini büyük mali sermayeye ve emperyalist cıkariara kap
tırmak durumundadır. Bu genel�menin yanı sıra, kır kü
çük burjuvazi.sinin, bir sınıf olarak kendini ayakta tutma 
yolunda günlük mücadelesinden doğan radikalizm!, dini 
yobazlık timsali olma rolüyle terse düşer. iık boşlardaki 
büyük sermayeyle mücadele hevesleriysa sonunda küçük 
köylülüğe ve tarım proletaryasına karşı cevrilir. Bunlar 
onun için gaspedilecek üretim ve işgücü imkönlerının 
kaynağı olduğu kadar. geleceğe dönük büyük korkunun 
do kaynağıdır. Bu sınıfın yaıptığı üretimin pazarlanması 
ihracatçı büyük tüccarlara, oradan giderek de dünya pa
zarındaki dalr-::ılanmalara bağlıdır. Böylece büyük bur-
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juvazi aracılığıyla do{)rı.ıdan doğruya emperyalist cıkarlar
la bağımlıdır. 

Bu şortlar içinde kır küçük burjuvazisini, mevcut dü
zenin değişikliğe uğramasında faal bir rol alabilecek ilerici 
bir güç olarak görmek bir hayalciliktir demek yanlış ol
maz. 

Kır büyük burjuvazisinin yükselişi birbirini izleyen 
aşamalar halinde oluşur. Bu aşamalar toprağın, makine
nin, mübadelenin ele geçirilişi ve en sonunda iktidara gel
me teşebbüsl6ridir. Toprağın ele geçirilişi ondokuzuncu 
yüzyılda başlar ve esas olarak Hıristiyan azınlıkların top
raklannın işgaliyle tamamlanır. Bu işgal önce fiilen sonra 
da Medeni Kanunla hukuken gerçekleşir. Tarımda maki
neleşme 1950'den önceki son yıllarda, o dönemde benim
senen tarım politikasıyle başlar ve daha sonraki on yıl 
içinde tamamlanır. Bu makineleşmenin imkôn verdiği ser
maye birikimi büyük tarım burjuvazisini ticaret alanında 
yatınm yapmaya yöneltir. Böylece bu sınıf üret(mini, dış
pazara teslim noktasına kadar kendi denetimi a'ltıtıda tut
mak, aracıları ve tabii bu durumda büyük şehir burjuvazi
sini bu devrenin dışına itmek ve artık-değerin bütününü 
kendi elinde korumak ister. 

Iktidarı ele geçirme teşebbüsleri ise, çok daha uzun 
bir dönem içinde kademelenir ve bu teşebbüslerden her 
biri bir başka kazancı da beraberinde getirir. Milliyetçi kü
çük burjuvaziyle girdiği ittifak büyük toprak sahiplerine 
Hırıstiyan azınlıklardan arta kalan toprakları işgal etme 
ve mülkiyetlerini hukuki olarak tanıttırma imkônını verdi. 
Ama bu yeni toprak sahipleri savundukları bu imkônlara 
karşılık, iktidarı küçük burjuvaziden gelme bürokrasiye 
devretmek zorunda kaldılar. Bu bürokrasi ise. dizginleri 
hemencecik büyük şehir burjuvazisine kaptıl'dı. 

Tarım büyük burjuvazisinin iktidarı ele geçirme yolun
daki ikinci teşebbü,sü, makineleşme ve tarım politikasıyle 
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üst üste düşer. Bu dönem büyük toprak sahiplerinin güçlü 
bir biçimde kapitalist ekonomiye girişlerinin damgasını 
taşır. Bu kere iktidar icin ittifak, kır büyük burjuvazisiyle 
şehir büyük burjuvazisi arasında gerçekleşir ve iktidara 
büyük şehir burjuvazisi gelir. Ama politik gücün paylaşıl
ması ve toprağa dayalı sermayenin şehir burjuvazisine ay. 
rılı alana zorla girmesi yeni çatışmalara yol acar. Kır bü
yük burjuvazisinin denetimindeki bir yasama mecli.siyle. 
ipleri mali sermayenin elinde bir yürütme gücü arasında, 
siyasal düzeydeki müzmin çatışmalar Türkiye parlamen
tarizminin tarihini ve sınırlarını belirler. Ekonomik düzeyde 
ise ittifaklar ve çatışmalar içiçe girer. ittifak ortak sınıf 
çıkorlorında, emperyalizm önünde kavuk sallayıcılıkta, 
halktan gelen hareketlere karşı baskıda kendini açığa vu. 
rur. Bu ittifak ayrıca, tarımdan sağlanan sermayenin ti
cari ve mali alana kaydınlmasının yarattığı zorunlu güç
birliğinde de ortaya çıkar. Çatışmalara gelince, mali ser. 
maye için, bugün Türkiye'de büyük toprak mülklerinin teş
kil ettiği Ilkel kapitali.st biçimi tasfiye etmek zorunluluğu 
yüzünden ortaya çıkar. Toprak ref.ormu, yani kır büyük 
burjuvazisinin yerine, verimliliği yüksek makineleşmiş iŞ· 
letmelere dayalı ve ipleri mali sermayenin elinde bir küçük 
ve orta burjuvazinin geçirilmesi büyük şehir burjuvazisi 
için başlıca hedef haline gelir. Ama bu çatışmanın eko
nomik düzeyde çözümü imkönsızdır. Bunun için siyasal 
güçlerde:ki iki başlılığın ortadan kalkması gereklidir. Bu 
da parlamentorizmin askıya alınması anlamına gelir. Böy
le bir askıya alma, halkçı güçlerin bilinçlenmesi gibi ta
mamen bir başka sebep yüzünden burjuva demokratik re. 
jiminin ((özgürlükleri>ıni de askıya alarak ortaya cıkar. 
Böylece çatışma, .sosyal sınıflar arası bütün ikili ilişkileri 
doğrudan doğruya ilgilendiren, son derece karmaşık güç
lerin bir bileşkesi haline gelir. Dolayısıyla Türkiye'de kapi· 
talizmin öncü gücüyle artcı gücünü karşı karşıya g.;::ıtiren 
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mücadele, halkçı güçlerin gelece�i ve stratejisi icin btrlncl 
derecede bir bilgi alanı olarak belirir. 

B - 1970 Öncesinde Şehir Çevresinin Evrimi 

Türkiye'de şehir ağı, ülkenin üç veya dört en büyük
şehir merkeziyle sonuelanan bir kademeleş.me olarak be
lirir. Bunlardan ]stanbul tek başına ülkedeki sınai, ticari 
ve mali faaliyetlerin çoğunluğunu kendinde toplar; Anka
ro başkent olarak, ülkenin kaderiyle ilgili siyasal kararla
rın verilme iktidarını elinde tutar; !zmir coğrafi konumu 
itibarıyle Türkiye'nin başlıca ihracat Jimanı olarak kalır 
ve Adana da büyük tarımın merkezi olarak bu şehirlerin 
düzeyine doğru bir tırmanma gösterir. Böylece Istanbul'un 
durumunda olduğu gibi, tarihi bir öncelik ve üstünlük, An
kara'nın durumunda olduğu gibi siyasal karar merkezli
ği, lzmir'in durumunda olduğu gibi coğrafi konum Tür
kiye'nin, birbirinden farklı güçlerde en büyük üç şehir 
merkezini yaratır. Bu üç merkez birbirine bağımlı olmak
tan çok, birbirini tamamlamak durumundadır, zorunda
dır. Dördüncü büyük şehir Adana'ya gelince, daha çok 
ülke ekonomisinde en ön sırada yer alan bir tarım alanın
da iyice özelleşmiş bir bölgenin merkezi oluşu sözkonu
sudur. 

Şehir!erarası kademeieş.menin ilk sırasını meydana ge
tiren ve ülke içi ekonomik devreterin çıkış noktası olan 
bu şehirler aynı zamanda emperyalist sömürünün de 
Türkiye'deki uçları ve çıkış noktalarıdır. Bunlar, dünya
daki büyük merkezlerden ülkenin en kıyıda bucaktc kal
mış kırlarına kadar uzanan emperyalist. devrelerin: her
iki yönde sürekliliğini sağlayan dağıtım noktalarıdır. Em
peryalizmin çıkarlarının, ekonomik faaliyetlerinin, sorun· 
larının, kurumlarının, günlük hayatının ve «kültür• ünün 
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ülkeye aktarılmasını sağlayan «kıomprador» burjuvazinin 
yaşadığı yerler olan bu büyük şehirler, emperyalist dün
yanın kofolara benimsettiği kendi görüntüsüne uygun ola
rak bicimlenip gelişirler. Bunlar sosyal veehelerinden tu
tun da, şehir olarak sunduklan manzoraya kadar «kamp
radar» durlar. Nüfuslarını oluşturan sınıfın, yani kampra
dar burjuvazinin bütün çelişkilerini bağırfannda taşırlar 
ve bu çelişkiler bu şehirlerin günlük hayatının her nokta
sında, her görüntüsünde kendini açığa vurur. 

Türkiye'deki şehir ağı kademeleşmesinin bu en büyük 
merkezlerden sonraki ikinci halkası, bölgesel şehir mer
kezleri, oradan giderek de mahalli pazorlardır. Nüfusun 
yüz· bini aşkın olması bir kıstas rolorak alındığında, yu� 
karıda sözünü ettiğimiz dört şehir merkezi dışında, say_ı
ları 1965 yılında 10, 1970 yılında ise 16 olan bu böiQesel 
şehir merkezleri ülkenin çeşitli yerlerine serpilmişlerdir:. 
Bunlar tüketim mallarının bölgesel dağıtıma girdiği, öte 
yandon do o bölgedeki hammaddelerin kendinde topartan
dığı halkalardır:. Daha .sonra Ise nüfusu ·on bin ile yüz bin 
arasındaki mahalli lskdn merkezleri gelir. Bunların sayısı 
1965'de 1 60, 1970'de ise 213'dür. Şehir kademeleşme� 
sinin bu halkasına küçük il merkezleriyle pazar-kasaba 
niteliğindaki ııce merkezleri girer. Şehirlerdeki sınai üreti
min devre sonuyla, köylerdeki tarımsal üretimin devre 
başı ooğu zaman işte bu hatkada biraraya gelir. Kapita
list ekonominin b u  Ileri karakoltarıylo kır: üretim birimleri 
arasında henüz kapitalizm öncesi yapıların izlerini veya 
bir sistemden diğerine geçişi .sağlamak icin ortaya konan 
ara biçimterin damgasını taşır. Bu merkezterdeki küçük 
burjuvazi işte böylece bu ara biçimlere sahip cıkar; em� 
peryalist sömürünün değerli ve gerekli bir halkası haline 
gelir ve taşradaki küçük şehir de bu sömürünün yapıta
rını ve bu sınıfın hayat tarzını yansıtır olur.
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o - Ekonomik Yapıların Evrimi

Demek ki şehirlerdeki kademeleşme bir yandan • iş
lenmiş malların dağıtımını, öte yandan ise tarım kesi
minden gelan hammaddelerin biraraya toparlanmasını 
sağiayan bir ağ olarak betirmektedir. Bu ağın kumanda 
kolları, kampradar büyük burjuva aracılığıyla emperya
lizmin etinde bulunmaktadır. Ama bu ağ içindeki devre
lerio evrimi ve gelişmesi üretimin kapitali.st biçimlerinde 
bir ilerlemeyi gerekli kılar. Böylece Türkiye'deki şehir şe
bekesi. birbirinden farklı biçimlerde ve birbirinden farklı 
derecelerde de olsa, elindeki bütün imkônlarla kapitalist 
yepılan taşır. 

Sınc.i üretiminin dağıtımına gelince, mamul malların 
pazarlanması dar yatırım imkônlarıyla sınırlı kalması ya
nı sıra kuvve halindaki tüketicilerin .sayılannın ve maddi 
imkônlannın arttınlmasına bağlı hale gelir. Oysa böyle 
bir artı:;: .1konomik ve sosyal etkenlerle sınırlı durumda 
bulunmaktadır. Servetierin had derecede yvğunloşması 
tüketicileri küçük bir azınlığın çerçevesi içine sokar. Üs
telik kapitalist üretim, şu veya bu şekilde batı kültürünün 
bir somutlanma biçimi olduğu icin, gerici dini propagan
da tarafındon mohkOm edilir ve bu durum da tüketimin 
gelişmesini uzun zaman köstekler. Bu noktada çelişki 
kaçınılmazdır. Dini gericilik, hizmetinde bulunduğu em
peryalizmin dış belirtilerine karşı tavır alır duruma düşer 
ve böylece onun ürettiği malların bütün ülkede benim
senmesi için gerekli olan ideolojik de.steği geciktirir. Hat
ta iş bu noktada do kalmaz; emperyalizmin ürettiği mal
Iann karşısına o, batı kültürünün taşıyıcısı olarak beliren 
her nesneyi tehlikeli sayan ve peşin olarak mahkOm eden 
bir başka ideolojiyle dikilir. işte bu gözle görüldüğü için
dir ki, matbaada basılan kitabından tutun da bizzat ma
kinenin kendisine kadar, batı kaynaklı olan her şey 
lonetlenir. 
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Emperyalist siyasetin gerekleri, bir başka ifadeyle 
emperyalizmin ekonomik nüfuzu iki ayrı düzeyde işler
lik kazanır : bir yandan batı kültürünün gülünç aynaları 
olan ve böyle oldukları icin de büyük burjuvazinin düş
künlüğünü kazanan lüks tüketim maddeleri düzeyinde; 
öte yandan ise, batıyle her türlü ideoJ.oiik yakışıırma ve 
yakınlaşmadan azami ölçüde kaçınılarak ülkenin en kı
yıda bucaktc kalmış kırlık bölgelerine kadar her yerinde 
pazarianan ve böylece Türkiye insanının yavaş yavaş 
günlük hayatına giren zaruri tüketim malları düzeyinde. 
Bunların .sonucu olarak birbirinden farklı dağıtım şebe
keleri kurulur. LüKs tüketim maddelerinin dağıtımı büyük 
şehir merkezlerinde olur. Elektrikli ev eşyaları gibi da� 
yanıklı tüketim malları bölge merkezlerine kadar ulaşır. 
Giderek halkın gündelik hayatına giren mallar ise ka
sabalara ve hatta köylere kadar yayılır. Böylece ideolo
jik ve ekonomik ayak bağiarına rağmen, kırlardaki yı
ğınların para ekonomisine girişi, buralara kadar uzanan 
tüketim mallarının miktarını ve çeşidini her geçen gün 
biraz daha arttırır. 

Karşı doğrultudaki mal dağıtımı ise hammaddelerinin 
toplarlması yoluyla oluşur. üreticiye en yakın ıolan ma
halli kademeyi; mamul maddelerin dağılım devresinin son 
halkasıyla hammaddelerin toplanma devresinin ilk halka
sının, çoğu zaman ka·saba bakkalının dükkônında içiçe 
girdiğini daha önce görmüştük. Hammaddelerin toplanma 
devresi daha sonraki kcrdemelerde, yani şehir merkez� 
lerine doğru yoklaştıkça, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi 
kamu ağındon veya özel teşebbü.s ağından geçerek şehir 
büyük burjuvazisinin elinde yoğunlaşmaya yönelir. Bu 
gel�gitin bütün itibariyle biriktirdiği ortık-değerin en bü� 
yük kısmı işte böylece büyük şehir merkE!'zlerinde ve bü� 
yük şehir burjuvazisinin elinde toplanır. Büyük çapta ta
rım sektöründen gelen bu artık-değer cak kere ya itha-
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lOt ve ihracat oyunları yoluyla emperyalist ülkeler sona
ylinin yatırımına kaynaklık eder ya do büyük şehirlerde 
gayri menkul ve lüks tüketim maddeleri alanında harca
nır. Bu artık-değerden sadece küçük bir pay yeniden ya
tırıma girer. Ne var ki kısa vadede fazla kOr getiren alan
lara yönelik bu yatırım faaliyeti her türlü toplu plônlama 
kaygusundan uzaktır. Son tahlilde diyebiliriz ki, kır kesi
minde üretilen zenginiikierin büyük şehir burjuvazisi eliy
le şehirlerde kullanılması, Türkiye'deki şehir imgesini be-
lirler. 

b - Demografik Yapıların Evrimi 
Ve Gecekondular 

Demografik sorunu ve özellikle da kırlardaki .sosyo
ekonomik gelişima bağlı olarak köylerden şehirlere gö
çün çokluğunu daha önce görmüştük (bkz. sayfa. 1517 vd.) 
Aynı şekilde, bu göçün başta ülkenin büyük şehir mer
kezleri olmak üzere, şehirlere olan dağılımını da gördük. 
Bildiğimiz gibi 1950'den önceki son yıllarda uygulanmaya 
başlanan tarım politikası, kırlardan gelen güçlü göç e_ği
limiyle şehirlerin yetersiz emme gücü arasındaki çeliş
kinin temellerini yaratmıştı. Şehirlerde görülen sanayi
leşme kırlardaki makineleşmeden çok sonra geliyordu ve 
bu sanayileşme göçmen işgücünü emmekte hep yeter
siz kalıyordu. 1960 ile 1970 arasındaki yıllarda şehirleşme 
hızı % 18 dolayiarına ulaşırkan şehirleşme hızı sadece 
% ?'idi. (402) Aradaki fark büyük çapta şehir lumpen pro
letaryasını oluşturuyordu. 

1963 ve 1964 yıllarında dördü Türkiye'nin en büyük 
dört şehir merkezi, dokuzu ise hızla gelişme sürecindeki 

(402) Mimarlar Odası, Ankara Şubesi: cTürkiye'de Kentle�me:t, An· 
kara, 1971. 
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bölge sanayileşme ve şehirleşme merkezleri olmak üze. 
re onüc büyük şehirde yapılan .sayımlora göre 1 milyon
800 bin kişi, en basit sağlık şortlarından yoksun, mülki· 
yati başkasına ait arazide kocok olarak inşa edilmiş ge· 
cekandularda yaşıyordu. Bu 1 milyon 800 bin kişinin ook
büyük bir çoğunluğu, 1 milyon 590 bin kişisi Türkiye'nin 
en büyük dört şehir meı:kezinde bulunmaktaydı. Bu dört 
büyük merkezde gecekondu soyısı top.lam konut sayı· 
sının % 40'ile % 65'lni teşkil ediyordu. Ankara nüfusunun 
% 60'ı, Istanbul nüfusunun ise ,% 45'i gecekondularda 
yaşamaktaydı. Bu oran izmir icin % 34, Adana için ise 
% 45'di. 1963 ila 1964 yıllarına ait olan bu rakamların 
aynı olgunun devam etmesi yüzünden, günümüze kadar 
daha da arttığı bilinmektedir. {403) 

Bu başı bozuk şehirleşme olgusu, ülkenin .sosyo-eko· 
nomlk durumunu özetleyen çeşitli etkenierin doğrudan 
doğruya sonucundan başka birşey değildir. Yani bu şe
hlrleşmenin sorunları sistemin bağrıodaki çelişkileı:in to· 
punu gözönüne serer. Köylerden şehirlere göçün sebep
ferini ve şehirlerin bu göçü emme şartlarını ele alan iki· 
li bir yakloşımın ilkinde iki türlü oorunlar kategorisinin or· 
taya çıktığını görürüz : ilkin günlük yaşama düzeyine gi
ren asgari bir düzelmeyle, mahalli kaynakların ve şart· 
ların getirdiği doğal nüfus sınırlamasının ortadan kaldır
dığı ve gene bu yolla daha sonra kaynaklarda meydana 
gelebilecek bir artmayı kesin olarak emip tüketen de
mografik bir patlama yaratan; geleneksel egemen ,sınıf
ların kalkınma araçları üzerine el koymalarını, küçük bir 
azınlığın elinde servet birikimine ve farklılaşmanın bü
yümesine, dıalayısıyla da büyük yığınların gelirlerinde bir 

(403) İmar İskan Bakanlılı Mesken Genel Müdürlügü, Sosyal Arq· 
tımıa Dairesi: flürkiye'de Şehirle�me ve Konut Durumu», An· 
kara, !!J66. 
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gerileme değilse bile durgunleşmaya olağanüstü boyut
lar kazandıran ��:kalkınmasız büyüme» olgusuna ait su
runlar kategorisi. ikincisi, tarımdaki makineleşmen-in bir 
yeterli sanayileşmeye tekabül etmediği ve dolayısıyla 
tarım sektöründe yaratılan artık değerin yaniden yatırıma 
girmek yerine yurt dışına çıktığı veya büyük şehirlerde 
biriktiği bir ekonominin, yani emperyali.st ekonominin da
ma tahtası çerçevesi içinde kalmış ulusal bir ekonominin
özelleşma sorunları kategorisi. 

Şehirlere okının temelinde işte bu sorunlar bütünü 
yatar. Bunlar şehirlerin emme gücüyle gene sistemin 
çelişkilerinden ileri gelen iki sorunlar kategorisine bağlı
dır : sanayi sektörü ile ona bağlı hizmetler sektörünün 
güçsüzlüğü yüzünden iş arzının yeter.sizliği ve tarım sek
töründeki artık-değerin sanayi sektörü yerine gayri men
kul spekülasyonunun kôrlılığı yüzünçlen şehirlerde arazl 
satın almakta kullanılması. Bütün bunlara bir de şehir
lerdeki sanayi ve hizmet üst yapısının güçsüzlüğündan 
doğan sonucları eklemek gerekir. Bunlar inşaat malze
mesi darlığı, bundan ötürü de pahalılığı; ulaşım şebeke
sinin yetersizliği yüzünden başka bölgelerden taşınan ta
hıl, gıda maddeleri ve diğer maddelerin pahalılığı: sana
yiin vergilendirilme.sinin azlığı ve diğer mahalli vergilerin 
yetersizliği yüzünden kamu alt yapılarını gerçekleştirme 
nin imkônsızlığıdır. 

Bütün bunlardan çıkan sonuç, köylerden şehirlere 
göçen insanların lumpen proletaryanın saflarını sıklaştır-· 
dığı ve şehirleri kuşatmakla birlikte onlardan kopuk bir 
çember halinde yaşadığıdır. istihdam alanında bu, «gizli 
işsizlikıı veya «belirsiz işler kategorisiıı olarak ifadesin� 
bulur. istanbul'da eski gecekondu mahallelerinde faal nü
fusun toplam nüfusa oranı % 30 dolayiarına van rken. 
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(404). bu yüzde henüz yani kurulmuş ve .sadece aile reis
Ierinin bir iş bulabiimiş oldu�u yani gecekondu mahal
lelerinde % 20'nin altına düşer. (405) Bölge merkezlerin
deki istihdam yüzdesi de aynı şekilde düşüktür. Mesela 
Erzurum'da yapılan bir ankette bu oran % 18.6 olarak 
bulunmuştur. (406) Ayrıca faal denen bu nüfus içinde, 
sanayide istihdam edilenlerin oranı da bölgelere göre 
değişiktir ve çok nadir olarak % 50'nin üstüne çıkar. ·ıs
tanbul'da sanayi bölgelerinin hemen yanı başında inşa 
edilen ilk gecekondu mahallelerinde bu oran % 45 ile 
% 55 arasındadır. (407) Aynı şehrin Anadolu yakasındaki 
mahallelerde ve bu bölgede büyük sanayi tesisleri inşa
sından önce faal nüfus içinde kendini «işçi» olarak be
lirtenlerin oranı ancak % 32'ye varmaktaydı. (408) Anka· 
ra'nın çeşitli gecekondu mahallelerinde bu oran % 17 
ile % 50 ara.sında değişmektedir. (409) Aynı oran Erzu-

(404) HART. C. W. M. -�:Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi:., İstanbul, 
1969. 

(405) GÜRAY, M. 11Üsküdar Kazasında Gecekondu Problemleri ve 
Ba�lıea Meseleleri:., Sosyoloji Konferansları İktisat Fakültesi İk· 
tisat ve İçtimaiyat Enstitüsü, 1963 · &1, İst<ı.nbul 1964. 

(406) Bkz. FlNDIKOliLU, Z. F. -ı:Do�u Kalkınması ve Erzurum Şehir· 
lc�mcsi lle İlgili Sosyolojik Mcselelen, İstanbul, 1970. 

(407) HART, C. W. M. -�:Zeytinburnu Gecekondu ... :t; BAYTIN, T. -ı:Çc
kirdek Konut. Bir Gecekondu Bölgesinde Analiz,, İstanbul Tck· 
nik Üniversitesi Teknik Okulu Yayuılıırı, İstanbul, HJ66; DİNı 
ÇER, Ş. dstanbul Vilüycti Gecekondu Bölgelerinde Zeytinburnu 
ve Bakırköy Kazasına Bağlı Osmaniye Mahıı..llesinin Sosyo · eko
nomik Durumu Mukayesesi:t, yayınlanmamı� bitirme tezi, lstan· 
bul Edebiyat Fakültesi. 

(4Gll) GÜRAY, M. cÜsküdar Kazasında Geeckondu ... :t 
(409) imar ve İskan Bakanlığı: -ı:Ankara, Çinçin Bağhırı Gecekondu 

Araştırması:. Ankara, 1965: imar ve İsktın Bakanlı!tı : <Ankara, 
Topraklık Gecekondu Araştırması:., Ankara, 1965: YÖRÜKAN, 
T. .-,Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo · Kültürel 
Özelliklcrb, imar ve İskfı.n Bakanlığı yayınları, Ankara, l!J68; AL
KAN, E . ..:Gccekondıı Dramı:t, cDevr:iııu Haftalık Gazete, sayı 

19, Şubat 1970. 
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rum Qecekondu mahallelerinde % 37, (410) izmir'in bir 
büyük gecekondu mahallesinde ise % 33'tür. (411) Yapı
lan anketlerde alınan cevaplara göre bu faal nüfusun geri 
kalan kısmını «küçük memur ve hizmetlilerıı, «esnaf», ve 
«zanaatkôrları> meydana getirmektedir. Aslına bakılırsa, 
burada asıl sözkonusu olon çok değişik iş saatleri ve çok 
değişik ücretlerle millf hasılaya tek tek büyük bir katkısı 
bulunmayan rastgele mesleklerdir. 

Nüfus başına gelire gelince, yukarda sözünü �ttiği
miz, çeşitli gecekondu mahal leleı:inde uygulanmış anket
Iere dayanarak yapılan hesaplamalara göre, birbirinden 
çok farklı olmakla birlikte mahalle ortalaması olarak 
1960-65 yı!\annda yılda kişi başına 1000 liranın altında
dır. Genel olarak istihdam oranına özel olarak da bu is
tihdam içinde sanayide çalışanların oranının nispeten 
yüksek olduğu istanbul'un eski gecekondu mahal!alerin
de, kişi başına ortalama yıllık gelir 1962-1963 fiyatlarıy
la 1000 lira çevresinde oynamaktadır. Ama istanbul'un 
Anadolu yakası gibi. bu tarihte henüz büyük sanayi iş
letmelerinden yoksun bulunduğu ve gecekondu mahal
lelarinin yeni kurulmuş olduğu iskôn bölgelerinde kişi 
başına ortalama yıllık gelir 669 liradır. Aynı sıralarda iz
mir'in bir gecekondu mahal!e;sinde yapılan bir anket ki- ; 
şi başına yıllık ortalama gelir olarak buna yakın bir ra- ' 
karnı, 659 lirayı verir. Ankara'da ise kişi başına yıllık or
talama gelir düzeyi istanbul'dan daha düşüktür. Oc ma
hallede yapılan anketlerden elde edilen ortalama 800 
liradır. Nihayet bir Doğu Anadolu ilinde, fiilen sınai bir 
istihdam hacmine sahip olmadığını söyleyebileceğimiz i 

(410) KURTKAN. A. t:Şchirlqcn Erzurum w· Sosyal 1\Iobilitc,, İstan
bul, 100�. 

(411) İmar ve İskfuı Bakanlığı, d:zmir, Gürçcşme Gecekondu Ara�
tırması:., Ankara, 1004 . 
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Erzincan'da kişi başına yıllık ortalama gelir 679 liradır 
{412) 

Bu gelirler sayfa 1489'dakl tabloda «Belirsiz Faali
yetler» sütununa aşağı yukarı uygun düşmektedir (tab
loda lehte beliren küçük fark buralardaki crant sahipleri» 
nin de bu kategoriye dahil edilişinden dolayı olsa gerek
tir). Bu da gecekondu nüfusunun cak büyük bir çoğun
luğunu şehir tumpen protataryası ve işçi ,sınıfının en az 
gelirli tabakaları ile özleştirmemize imkôn verir. işte ge
cekondularda somutlaşan yığıntarla büyük şehirlerin ezi
len sınıfları arasındaki ilişkiler şehir: imkônını ve çelişki
lerini belirler. 

Bu ilişkiler her şeyden önce, köylerden şehirlere gö
cenlerin, biri istihdam öbürü konut olmak üzere iki yön
lü sömürülması ilişkileridir. ikincı Beş Yıllık Kalkınma 
Plônı <<bölgesel gelişme, şehirleşme ve yerleşme sorunu» 
ile ilgili bölümünde şu amacı dile getirmektedir: <;Şehir
leşme destektenecek ve şehirleşmeden ekonomiyi itici bir 
güc ve bir gelişme aracı otorak yarorlanıtacaktır.ıı (413) 
Bu amaç gerçeğe, büyük şehirlerin sanayi kesimi icin 
bol ve ucuz işgücü olarak yonsımaktadır. Emeğin böy· 
!esine israfı ekonomi icin değil ama büyük sanayiciler icin
itici bir güç olmaktadır. Üstelik bu gelirlerin yurt dışına
kaçmayan kısmı da, tarım sektöründe yaratılan artık
değer gibi, gayrimenkul alanına yani· en başta büyük
şehirlerdeki araziye yatırılmaktadır. Bu da, büyük şehir
lerdeki arazi spekülasyonunu kızıştırmoktadır. Böyle bir
durumun kurbanları ise, herkesten önce gecekondu aha·
lisi olarak, gene aynı göçmenlerdir. inşaat arazisinin pa
halılığı ve orta dereceli müşteri çevresinin yokluğu, in
şaatı iki zıt uçta kutuplaştırır : lüks inşaat ile gecekondu-

(412) Dipnot 407 ve 4!19'da bdirtllen eseriere bakınız. 
(413) D.P.T., �İkinci Beş Y:ıllı.k ... � 
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lar. Servetterin hem küçük bir azı nlı�ın elinde toplanma
sı, hem de yeniden yatırıma girmemesi devleti ve mahat· 
li makamları mali koynaklardan yoksun bırakır ve şehir 
altyapı tesi.slerinln gerçekleşmesi gibi bir sosyal konut 
politikasının uygulanmasını da hemen hemen imkönsız 
hale getiı:ir. Proletaryanın ve lumpen proletaryan ın şe
hirli egemen sınıflar tarafındon sömürütmesi işte böy
lece son boyutlarına ulaşır. 

Bu sömürü gerek sömürülerin toplu tepkileri, ge
rekse kişisel başkaldırmalar halinde kendini açığa vuran 
bir karşı koyuş yaratır. Bu tepkiler o anın kişisel veya 
ortak çıkarlarını somutlaştırır ve dayanılması imkönsız 
düzeye ulaşan baskıtoro kendiliğinden bir cevap olarak 
belirlrler. işte bunları kısa vadede bazı eylemleri ba
şarmaya, uz un vadede ise egemen politika tarafından 
kazanılmaya yöneiten de bu kendiliğindenliktir. Sistemin 
şiddetine ve temeldeki eşitsizliğine karşı, topraklara ken-
di adına el koyarak, gene şiddetle ve fiili durumla karşı l' koyanlar giderek gecekondu mahallelerinin (<OğQ)) Jarı 
ve bu niteliktariyle de egemen sınıfların köylerden şehir
lere göçmüş insanlar üzerindeki sömürüsünün aracı bir 
halkası haline gelirler. Toprakların bir topluluk tarafın
dan işgali durumuna gelince, bu kere de en önemlisi top
raklara el koyanlara tapu dağıtılacağı vaadi olmak üze
re, seçim vaadleri ile bu topluluğun bütünü giderek ege
men sınıfların saflarına çekilir. Emeğin günlük sömü
rülme şartları içinde bilenmiş bir sınıf bilincinin yoktu
ğu, lumpen proletaryanın niteliği olan bu eksiklik, muh
temeldir ki ifade.sini gecekondu ahalisinde bulur ve bu 
ahaliye bir oy deposu ve aşırı sağın elebaşılık ettiği yıl
dırma hareketlerinin kitlesi gözüyle bakan yönetici sınıf
ların işini kolaylaştırır. Böylece kırlarda egemen olan 
insan insana ilişkiler, siyasal partiler ve onlarla aynı doğ
rultuda diğer kurumların aracılığıyla gecekondu mahat-
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Jelerinde de, şöyle veya böyle, vcrrlıCjını sürdürme istida
dını gösterir. Bu noktada dini propoganda besbelli ki, 
önde gelen bir rol oynar. 

Bu ilişkiler doörudan doğruya şehir mekOnında ve 
şehrin onları yansıtan görüntüsünde dile gelirler. Iki ya
.kada, altmış kilometrelik bir sahil boyunca uzanan lstan
bul şehri, ic taraftan nüfusunun yarıya yakınını barındı
ran gecekondu mahalleleri· tarafından kuşotılır. Ankara'
yı çevreleyen sarp çıplak tepeler, giderek bunlarla dol
maktadır. izmlr'in manzarasına yüksek yarnaclarda ku
rulmuş gecekondu mahalleleri egemen olmaktadır. Bü
yük burjuvaziya gelince, oturmak üzere kendine ayırdı
.ğı  ·mahalleler ve sayfiyelikler, gecekonduluk alanların kar
şısında birer lüks getto halinde şekillenmektedir. Ikisinin 
masında ise, iş ve ticaret hayatının küçük ve orta bur
juvazinin iskôn alanıyla içiçe girdım ve gündüz ya iş ara
yan ya da geçici olarak bulduğu bir işte yarım yamalak 
çalışan lumpen proletaryanın kuşattığı, geceleri ise bu 
iki ayrı dünyayı yani gecekondular ile lüks semtleri bir
birinden ayıran, koranlık işlerin cevrildiği bir «yasak 
bölge» kimliğine bürünüveren diğer mahalleler yer al
maktadır. 

c - Büyük Burjuvazi

Işte .milli ekonominin karar ve denetim merkezi, em
peryalizmin ülke içindeki sömürüsünün i,se mentaşesi 
olan bu şehir mekônı, sosyal sınıf mücadelesinin verildiği 
alan olur. Tabii ki bu şehir mekônr en başta büyük bur
juvazinin hem oturduğu hem de faaliyetlerinin hemen he
men bütününü sürdürdüğü yerdir. Şunu do belirtmek ge
rekir ki, burada sözkonusu olan büyük burjuvazi aslır, 
da sanayi ve ticaret bur[uvazisidir. Ama büyük şehir mer
kezlerinin büyük arazi sahipleri için de gitgid� bir çekim 
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merkezi haline geldiğini görmekteyiz. Bu büyük arazi sa
hipleri şehirleri hem kendileri icin ikômet yeri, hem de 
sağladıklan servetiere bir birikim ve yaratım alanı ola
rak .seçmektedirler. Bu da düzenin baş oyuncularının şe
hir mekônında yoğunlaşması sonucunu doğurur. 

Büyük şehir burjuvazisi, en önde gelen egemen sınıf 
olarak, tesir ettiği sistemin esas çelişkilerini kendi faali
yetlerinde özetleyiıp açığa vurur. Bu çelişkiler ekonomik 
ve sosyal alanlarda "Olduğu kadar, bunların sonucu olan 
siyasal olanda da su yüzüne vururlor. 

1823 ile 1845 yılları orasında milli burjuvazinin uğ
radığı başarı.sızlığı daha önce görmüştü!<. Bu aynı za
mCLnda, milli çerçeve içinde. kapitalist üretim tarzı ile 
kalkınma teşebbüslerinin de başarısızlığa uğraması de
mekti. Türk burjuvazisi bu deneyle, kalkınmavı başlatıp 
ona hız kazandırmaya yeterli bir sermaye birikiminin, sa
dece Türk halkının stmürülmesiyle elde edilemeyeceğini 
açıkca kavramış olmalıydı. Üstelik bu yete;sizlik doğan 
servetierin ya hantal birikime ya do üretici olmoyan ya
tırım olanlarına yönelmesine ve böylece yeniden yatırım 
payının daha do azalmasına yardımcı oluyordu. Bu da 
hem üretim araçlarının, hem de emek gücünün daha az 
verimle israfı demekti. işte 1945 yılından sonra yabancı 
.sermayenin ülkeye girişiyle, emperyalist ülkelere açılış 
böylece olmuştur. Ve bu tarihten itibaren emperyalizm, 
ülkenin daha yoğun bir biçimde sömürüınıesi için serma
ye ve teçhizat verir; bu yolla sağlanan artık-değerin ise 
arslan payını kendine ayırır. Kurulan bu yeni ilişkilerde 
y8rli burjuvazi aracı olarak hizmet görür. Bu da ona, üre
ı imin giderek artması yüzünden, <lmil!lıı dönemdekinden
daha büyük bir sermaye birikimini gerçekleştirme yoluna 
!)irrrıe imkônını verir. Demek oluyor ki Türkiye'de büyük 
burjuvazinin evrimini ve çelişkilerini, kumanda kolları em-
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peryalist ülkelere bırakılmış olan bu devre içinde izlemek 
gerekecektir. 

Cumhuriyet'in ilk döneminde ekonomik faaliyet bü
yük çapta tarım üretimine ve bayındırlık alanına bağlı 
olarak asıl zirai ve ticari faaliyetle sınırlıydı. Büyük şehir 
burjuvazisi, ticareti, dolaYısıyla da aracısı yoluyla tarım 
ür€timini denetiminde tutarak ve bayındırlık işlerinin ya
tırımı ve yürütülmesine katılorak ülkedeki ekonomik faa
liyet üzerinde egemenliğini sürdürdü. Esas olan ticaret 
ve moliyeydi. Bayındırlık işlerine gelince, bu daha dalo
vereli alan, biraz tehlikelice de olsa kestirmeden zengin 
olma fırsatını verdiği için daha çok bu büyük burjuvazi
nin saflarına girmede bir araç olarak kullanıl ıyordu. Bu 
dönemde zirai faaliyetin, üretim .olarak, gelişernemiş 
ekonomik yapılar yüzünden mali kaynaklar dengesinin 
uzağında kaldığını do belirtmemiz gerekir. Böylece şehir 
burjuvazisi, tarım ürünlerinin pazarlamasını da kendi de
netimine alarak ülkenin kaderinde tek söz sahibi olarak 
kalıyordu. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye girişi bu durumu de
ğiştirecekti. Marshall yardımının şartı olarak ı'tarım yo
luyla kalkınmaıı büyük tarım arazisinin gelişip ilerleme
sine yardımcı olacak, dolayısıyla da büyük arazi salıibi
iş!etmecinin gücünü pekiştirecekti. Başlangıçta bu durum, 
denetimi altında tuttuğu ihracatın hacmini büyQk ölçü
de arttırdığı için şehir büyük burjuvazisinin hoşuna git
mlyar değildi. Hem zaten, liberalleştirme tedbirleri saye
sinde cynı zamanda ithalôtın tatlı kôrını ele geçiren de 
gene bu sınıftı. Ne var ki tarım alanındaki hızlı kalkınma, 
büyük arazi sahiplerinin elinde aynı hızda bir sermaye 
birikimine yolaçacak ve bu sermaye de muhakkak ki ya
tırıma gireceği alan araycıcaktı. iki sınıf arasındaki reka
bet işte bu noktada başlar. 
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Tarım sektöründe oluşan sermaye ilk başta, tonm 
Urünlerinin pazarlamasını büyük şehir burjuvazisinin va· 
sayetinden ve sömürüsünden kurtarıp elde tı,ıtmak ama· 
cıylo Ihracata yönelir. Tarım kesiminden gelen sermaye 
yatırımları daha sonra kendine hedef olarak, banka ku
ruluşlarına gitmek suretiyle, mali alanı seçer. Bu banka
ların ilk başteki amacı, tarım yatırımiarına mali kaynak 
sağlamaktır. Ne var ki bir süre .sonra tarım yoluyla kal
kınma siyasetinin terkedilmesi, ister kırlarda ister şehir
lerde birikmiş olsun, bütün sermayeleri ticaret olanına 
yöneltti. Oysa tarım üretimindeki durgunluktan ve döviz 
yokluğundan ileı:i gelen ithalöt kısıtlamalarından dolayı 
ticaret de zorlaşmıştı. Böyle bir durumda çatışma kaçı� 
nılmaz hale gelecek ve daha önce de gördüğümüz gibi. 
büyük şehir burjuvazisinin ordu orocılrğıyla üstünlüğü 
sağlayacağı 27 Mayıs 1960 hükümet darbesiyle .sonuçlo� 
nacaktır. 

Ne var ki 1950-1960 orası dönemin sonlarına rast
loyon buhron, sanayileşmenin başlangıcını. ifade eden 
köklü bir değişikliği belirtir. Bu evrim emperyalizmin Tür
kiye üzerindeki siyasetinin bir sonucu olarak do görülür. 
Dış ticaretin 1950'den sonraki i lk yıllarda konmuş olan 
şartları şehir burjuvazisinin önemli ölçüde zenginleşme
sine imkön veriliyordu. Şurası bir gerçek ki, Türkiye'nin 
ihraç ettiği hammaddelerin fiyatlan Avrupa'nın veya A.B.D' 
nin büyük şehirlerindeki borsalarda te.spit ediliyordu; ama 
Türkiye'deki büyük ticaret müesseselerinin ihracat ala
nındaki üstün durumları, onların üreticiye daha da oşa
ğı fiyatıarı kabul ettirmesine ve aradaki farkı kendi cep
lerine indirmelerine imkôn veriliyordu. 'lthalôta gelince, 
mal darlığı ve bunun doğurduğu düzenleme son derece 
verimli tekel durumları yaratıyordu. Böylece ithal edilen 
malların ustalıkla kullanılıp stoklanması, zamanı gelince 
de pazara sürülmesi servetierin büyük ölçüde artması 

1596 



demek oluyordu. Dolayısıyla 195Q-1960 on yıllık zaman 
diliminin ikinci yarısında yapılan ithalôt kı.sıtlamaları bü
yük burjuvazinin zenginleşmesine yol açmıştı. Tabii bu, it.
halôtla ihracat orasında gitgide artan dengesizliğin do
ğurduğu döviz darlığını, yabancı şirket ve kuruluşlarla em
peryalist devletlere olan özel kesim ve kamu kesimi borc
larını büyük ölçüde arttırdığı noktaya kadar Sürer. Tür
kiye ekonomisinin bu ödeme gücü eksikliği, emperyaliz
min bu ülkeden sağladığı kôrlan da sınırlar. Ayr,ıca artık 
değerin böyle sadece ticaret ve krediler aracılığıyla ele 
geçirilmesinin, üretim araçları ve emek gücü üstünde doğ
rudan doğruya bir etkide bulunamadığı için, hayli ilkel bir 
sömürü biçimi teşkil ettiğini daha önce görmüştük. Böy
lece, ticari sermaye birikimi yoluyla yerli bir burjuvazinin 
meydana getirilmesi, bu burjuva sınıfının borçlanma mır 
kanizmalan sayesinde yabancı sermayeye bağlanması, 
tarım işgüCü fazfasının gücü sayesinde emeğin ucuza 
kullanması şartları yaratıldıktan sonra, emperyalizm bü
yük burjuvaziyi sanayi yatırımianno yönettmeye başlar. 

Ticaret burjuvazisi, çok kere kısa vadeli hedefler gü
derek, sanayileşmeye doğru adımını .son derece ihtiyatla 
atar. ithalôtcı firmalar çoğu zaman, ancak yurt dışından 
getirtilen malların hemen yerinde montajıiıa veya sadece 
Gmbalajlanmasına yönelik bir sınai faaliyete girişirler. 
Böylece de yabancı şirketferre daha önceki işbirliklerini 
sürdürürler. ilk sıralarda bu işlerin amacı, yeni teknoloji 
adı altında, çoğu kere artık aşılmış ama daima pahalı bir 
teknik ve alt yapıyı Türkiye'ye sokmaktır. Daha sonra ise 
gene bu işlemler, işi sadece ambalajlamaya kalmış, iş
lenmiş maddeleri hammadde adı altında gümrük duvar
larını ve kısıtlamalarını aşırtarak uluslararası pazarın çok 
üStünde fiyatlarla ithaline imkôn verir. Nihayet bunlar, 
bu malların ithalôtı, işlenmesi ve piya.saya sürülüşü üze
rinde, daha önceleri tom mamul olarak ithal edilen mal-
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ların pazarlamasında kullanılan dağıtım ağından Yararla
narak, bir tekel kurulmasını sağlarlar. Bunlardan çıkan 
sonuç, bu sanayileşmenin hedefinin, kendi başına bir 
genişleme ve büyüme değil, sınırlı bir yatırım ve üretimle 
çok büyük körların gerçekleşmesine imkôn veren bir su
ni mal darlığı ve tekel durumu Yaratmak olduğudur. 

Sınai büyüme i!e ticari faaliyete bağlı kısa vadeli 
kôi-lar arasındaki bu karşıtlık, yani ülkenin yapılarına has· 
özellikler taşıyan ticari bir faaliyetin varlığını sürdürme· 
deki direnciyle sınai bir kalkınmanın gerekliliği arasındaki 
çatışma, o dönemdeki Türk ekonomi.sinin ve bu ekono
minin sorumlusu olan büyük buriuvazinin başlıca çelişki
si olarak gözükür. Bu çelişki, yatırım yetersizliğiyle r;:ıa
zar azlığının sonucu nlarak belirir. 

Türkiye Cumhuriyati hükümeti tarafından sunulan 
bütün kolaylıklara rağmen yabancı sermaye, ekonomik ve 
siyasal açıdan pek de emin saymadığı bir alana yatırım 
yapmakta fazlaca hevesli değildi ve patent satışlarında 
olduğu gibi. fiili en az yatırımla en fazla kôr scğ�amaya el
verişi i usullere yönelmekten yanaydı. Böylece yatırımların 
en büyük kısmına yüklenmek çoğu !\ere yerli sermayeye 
düşüyordu. üstelik yerli burjuvazi de, ithalôt tıkanıklığını 
açmak ve yabancı kredilerden yararlanmak yolunda elin
daki tek çare bu yatırımlar olduğu halde, büyük taahhüt
lere daha fazla gönüllü gözükmüyordu. Bütün bunlardan 
çıkan sonuc, bir yandan, yabancı sermayenin devede ku
lak fiili yatırımlarıyla kôrlardan sağladığı arslan payı ara
sındaki oransızlık, öte yandan da, sanayileşmenin kendin
do bir hedef olmaktan çok dış ticaret tıkanıklığının yarat
tığı engellerdan sıyrılmak ve kısa vadede büyük kôriar 
sağlamak için bir çare, bir bahane haline geldiği gerçe
ğiydi. Böyle bir amaca ulaşılmasında ise, tekel durum
ları yaratmak yatırımı arttırmaktan daha etkili bir yol 
olarak görülüyordu. 
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Öte yandan üretimin kısıtlanması ve tekel durumları
n ın yaratılması, malların fiyatlarının yüksekliğine dayalı 
körları içerir ve bu da ülkedeki satın alma gücü zayıf
lığının hem ,sebebi, hem sonucu olorak belirebilir. Gelir
lerin aşırı ölçüde kutupleşması satın alma gücünü sınır
lar. Böyle bir durum üreticileri daha çok mal darlığı pa
halılık olgu ve imkônını kullanmaya yöneltir. Bu da paza
nn bir kat daha darlaşmasına yardımcı olur. Bu olgu, bü
yük şehir burjuvazisinin faaliyetine bağlı ikinci önemli 
çelişkiyi meydana getirir. 

Bunların sonucu, milli ekonomide bir durgunlaşmaya 
yol açacak şekilde, üratimin sınıriandıniması ve yeniden 
yatırımların azhğıdrr. Bu ekonomik durgunloşma kendini, 
ülke halkının büyük çoğunluğunun yaşama şartlannda açı
ğa vurur. Büyük burjuvazinin hayat düzeyiyle hem işçi 
sınıfının hem de köylülüğün hayat düzeyi arasında daha 
ilk bakışta göze çarpan büyük zıtirk ve dengesizlik ve ül
kenin sosyal hayatını etkileyen çelişkileri su. yüzüne çr
kom. Hükümetin mali politikasının güçsüzlüğü devletin 
gelir kaynaklarını azaltrrken, bu kaynakların büyük çoğun
luğu da özel sektöre mali kaynak sağlamak yolunda kul
lanılır. Böylece, önceden görülebilir sosyal çelişkilerin 
patlak vermesini önlerneyi hedef alan sosyal bir politika 
imkônsrz hCıle gelir. O zaman da büyük burjuvazi, kitle
leri baskı altında tutmaktc üstünkörü bir tedbir olarak 
tutuculuğa ve dini gericiliğe oynamak zorunda kalır. Ama 
bu oyun, burjuva sınıflarının henüz geleneksel hayat tar
zını koruduğu, küçük Anadolu şehirleriyle kasabalarda 
belli bir inandırıcıirk kozansa bile. batı kültürünün, dini 
propagandanın yerin dibine batrrdığr bütün dış görüntü
lerinin büyük burjuvazi tarafından açıktan açığa benim
sendiği büyük şehir merkezlerinde böyle bir şey saçma 
ve gülünç hale gelir. Böylece yeni bir çelişki büyük bur
juvazisinin to günlük hayatına; dinciliğin ve gelenekçi-
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li�in dış tezahürleriyle batı kültürünün gene bunlar ko
dar yüzeyde, bunlar kadar sahte görüntüleriyle bulamaç 
haline geldiği bu günlük hayota kadar girer. 

Ekonomik açmaz büyük şehir burjuvozi.sini giderek 
sosyal açmazın içine sürükler ve bu evrim 1970'den ön
ceki son yıllarda iyice belirir. Bu dönemde büyük· burjuva
zi hem uluslararası burjuvaziyle, hem büyük arazi sahip
leriyle ve hem de işçi sınıfıyla veya genel olarak bütün 
ezilen sınıflario karşı karşıya gelir. işte ülkenin siyaseti
ni belirleyecek olan, onun bu üç güçle olan ilişkileridir. 

Emperyalist ülkeler burvazisiyle olan ilişkileri 41tam 
bağımlılık» llişkileridir. Yerli büyük burjuvazinin doğal 
hedefi olon, en kısa zamanda en büyük kôr ilkesi dış ti
caretle ve tekelci nitelikteki montaj .sanayiiyle kolayca 
gerçekleşebilmektedir. Bu faaliyetler ise doğrudan doğru
ya emperyallst ekonomiye bağımlıdır. Türkiye'nin ihraç 
ettiği hammaddelerin fiyatları yabancı buyruğuna göre tes
pit edilir ve bu fiyatlar sürekli bir gerileme içindedir. Bu
nun sonucu döviz darlığı ve ülkenin ((Satın alma gGcü»
nün yetersizliği ıolur. Bu do yabancı firmalara ayrıca, 
Türkiye'ye ithal edilen mallarda kendi işlerine gelen ter
cih, evsaf ve fiyatları zorla kabul ettirme imkônını verir. 
Üstelik Türkiye'nin dış ticaret de�gesi sürekli açık ver
diği için itholôt büyük çapta yabancı ülkelerin verdiği borç 
ve kredilere bağımlı kalır. Bu ise, bu ülkelere kendi mal
larını zorla Türkiye'ye satma kolaylığını sağlar. Türkiye 
icindeki montaj sanayiine gelince bütünüyle yabancı tek
nolojiye ve kısmen yabancı .sermayeye bağımlıdır. Böy
Jeyken Türkiye'deki föbrikalar yurt dışından ithal edilen 
makinelerle çalışırlar; sonra çoğu zaman gene yurt dı
şından ithal edilmiş yarı mamul maddeleri işlerler ve de 
yabancı patenti altında kurulurlar. 

Böyle bir sürecin niteliksel evrimi o günkü sistemin 
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toptan altüst olmasını gerektirlrdi. Sınai yoldan kalkın
mak veya daha do!)rusu kısaca kalkınmcik için emperya
lizmle göbek ba!)larının kesilmesinin gerekli şart olduğu 
bir gerçektir. Ama bu yeterli değildir. Çünkü yabancı tek
nolojiden geniş çapta bağımsızlaşmış bir sanayi .sektörü 
ortaya cıkarılmadıkca kalkınma gerçekleşemez. Böyle 
bir sektörün oluşması ise ağır sanayiden geçen uzun ve 
yorucu bir dönemi gerektirir. Yerli büyük burjuvazinin böy
lesine bir teşebbüsün ihtiyacı olon sermayeyi sağlayocc· 
ğını ve cabayı göstereceğini sanmak bir haya,ldir. Türki
ye'deki büyük burjuvazi böyle bir şeyi, sadece onu ger
cekleştirecek ekonomik gücü olmadığından veya böyle 
uzun vadeli bir hedef kendi boyunu aştığından değil, özel
likle böyle bir aşamanın gerçekleşmesi halinde bugünkü 
gücü ve üstünlüğü elinden gideceği için yapmak istemez. 
Demek oluyor ki Türkiye'deki yerli büyük burjuvazi kal
kınmanın ne.snel şartı olan böyle köklü bir değişmeyi ne 
gerçekleştirebilir, ne de onun gerçekleşmesini ister. Bu 
sınıf «milli burjuva» rolünü 1923 ile 1945 yılları arasında 
oynamış ve başarısızlığa uğramıştır. Artık, bir sınıf ola
rak kendi reformlarını, kendi varlığını sürdürmek icin em
peryalizmin buyruklarına boyun eğmekten başka bir şey 
yapamaz. Dolayısıyla da sadece halihazırdaki durumu el
dan geldiğince sürdürecek kısa vadeli, üstünkörü tedbir
ler almaya çalışır ve sonuc olarak gitgide daha fazla bo· 
ğımlılığın içine gömülür. Bu tedbirlerin uygulanması, eko
nomik alanda, içine düşülen durgunlaşmadan ötürü 
yurt içinde yerinde sayan pazarını Orta Doğu'ya doğru 
genişletmeye ve böylece Güney Amerika kıtasında Bre
zilyc'nın yaptığı gibi, emperyali.st sömürünün bir ara hal· 
ka ülkesi haline gelmeye; siyasal ve sosyal alanda ise 
hasımlarıyla, yani büyük arazi sahipleri ve işçi sınıfıyla 
kendi arasında bir mesafe bırakmaya dayanır. 

Böyl9ce büyük şehir burjuvazisiyle, büyük kır burju-
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vazısını oluşturan büyük arazi sahipleri arasındaki il işki
lere gelmiş oluruz. Şurası bir gerçek ki, bu iki egemen 
so.syol sınıf arasındaki kesin sınırı  !Qoymak, tarım üretimi 
alanında sağlanan servetler ticarete ve sanayiye yatırıl
dığı  ölçüde zorlaşmaktadır. Ama zamanla kaybolması 
mantıki bir sonuç olan bu ayırım bugün için, ülkenin si
yasal hayatında ön sırada rol 'Oynayan bir gerçek olarak 
verlığını sürdürmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca bu ilişkilerin ev
rimini daha önce görmüştük. Hatırlanacağı gibi, bu evri-

. min zaman sırasıyla tarih içine yerleştirilişinde önce aş
raiın Kurtuluş Savaşındaki rolü üstünde durmuş; zafer
den sonra büyük şehir burjuvazisinin sahneye çıkışına 
parmak basmış ve bürokra.sinin sınıflar arası şekli ha
kerrıiiğinin aslında bu büyük şehir burjuvazisinin üstün
lüğünü kolaylaştırdığını  belitmiştik. Sonra bu iki egemen 
sınıfın yönetimdaki bürokrasiye karşı nasıl ittifaka girip 
1950 yılında iktidarı ele geçirdiklerini anlatmıştık. Gene 
hGtırlanacağı gibi 1 950'den sonraki ilk yıl larda tarım yo
luyla kalkınma siyaseti büyük arazi sahipleri için bir altın 
çağ yaratmıştı. 1 960'dan önceki son yı l larda ise ülke buh
rana sürüklenmiş ve 27 Mayıs 1960 hükümet darbesi bü
yük arazi sahiplerinin ayağını iktidardan kaydırma yolun
cia ilk teşebbüs -olmuştu. Bu taşebbüs başarısızlığa uğ
ramış, 1 961 yılında parlamenter demokrasinin yeniden ku
rulmasıyla, iktidarın bu iki egemen sınıf arasında bölü
şüimesi olgusuna da geri dönülmüş ve 1965 yılınde ise 
bütün bürokratik kalıntılar tasfiyeye uğramıştı. 

Büyük şehir burjuvazisinin büyük arazi sahiplerine kar
şı verdiği mücadelede başarısızlığa uğraması iki sebabe 
bağlıdır ve bunların her i ki.si de büyük arazi sahiplerinin 
eiinC:e birer silah durumundadır. Bunlardan ilki ekonomik
tir: üretimin, dolayısıyla da artık - değerin en büyük kısmı 
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tarım sektöründe gercekleşır ve bu üretim Türkiye'nin yap
t:ğı ihracatın nerdeyse (o gün için) tamamını oluşturur. 
Bu yolla da ülkenin başlıca döviz kaynağı durumuna ge
lir. ikinci sebep siyasaldır: kitlelerin, egemen sınıflario 
olan himayeci bağlarını korumak amacıyla, dini gerici
l ik  yoluyla şartlandırılmasına dayandırılan parlamenter bir 
demokraside ve Türkiye gibi bir tarım ül kesinde büyük 
arazi sahipleri bitmez tükenmez bir oy deposuna .sahip
ti!u. 

Şehir büyük burjuvazisiyle büyük arazi sahipleri ara
sındaki bu mücadelenin gereeklerine gelince, besbell i  ki 
büyük burjuvazinin, onu büyük arazi sahipleriyle iktidarı 
bö!üşmeys zorlayan şartları tasfiye etmek istemesinden 
g.::.;:nıekt8Gir. Şehir büyük burjuvazisinin bu alanda ileri 
sürdüğü iddianın ekonomik yönü şöylece açıklanabilir: ta
rım üretimi, toprağa bağlı yapı laı·ın evriminin ağır oluşu 
yüzünden ya kapitalizm öncesi bir aşamada, ya d a  azge
lişmiş bir kapitalist aşamadadır. Bu görüş ona iki  yakın
ma gerekçesi ,sağlamaktadır: büyük arazi sahi!)lerinin ik
tidara ortal< olmalarından ötürü çok büyük meblağların 
tarım kredileri halinde bu alanda israfı ve üretimin ye
tersizliği. iddianın siyasal yönüne geli nce, ekarıomik yö
nün bir sonucudur: kredilerin tarım alanına kaçışına en
gsl olabilmek için büyük arazi sahiplerini iktidardan uzak
loştırmak gerekir. Tarım ü retimini arttırmak için, bakım
sız ve verimsiz halde tutulan çok büyük arazilerin bölüş
türülmesi; toprağın; çağ dışı yöntemlerle değerlendiril
m€•Sinde ifadesini bulan feodal yapıların yıkılması. yani 
kısacası halihazırdaki tarım işletmelerinin daha küçük, 
ama daha e.snek ve özel likle daha dinamik işletmelere 
C:önüştürülmesi yoluna gitmek gerekir. Bütün bunlardan 
çıkan anlam, bir toprak ve tarım reformunun zorunluğu
d�•r. Oysa böyle bir reformu, çoğunluğu büyük arazi sa
'hirc!crinin çıkarlarını temsil eden bir Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinden geçirmek mümkün değildir. Işte b u  yüz
dendir ki ilk toprak retormu kanun tasarısı 1 936 yılında 
hazırlandığı halde o günden ta 1972 yılına kadar bu alan
da uygulanma ve işlerlik gücü olan tek bir kanun Türkiye 
Büyük Mil let Meclisinden geçememiştir. (414) Gene aynı 
nedenledir ki her «reform» n iyeti, demokratik sistemin de 
geçici olarak askıya alınmasını beraberinde getirmekte
dir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, şehir büyük burjuvazisiyle 
büyük arazi sahiplerinin arasındaki karşıtlık Türkiye'de 
siyasal rejimin evrimini belirleyen karşıtlıktır. Ne var ki 
bu karşıtlık zaman geçip de, bir yandan a razi sahipleri bü
yük burjuvazinin saflarına katıldıkça, öte yandan ise geli
şen proletarya bilinçli bir güç olarak bu her iki egemen sı
nıfın karşısına dikilip onları, bu ortak hasımla girişecekleri_ 
kavgada birleşrnek zorunda bıraktıkca. gerçekliğini ve · 
geçerliğini gitgide yitirir -olmuştur. Nasıl 27 Mayıs 1960 
hükümet darbesi, o çağda henüz örgütlenmemiş durum
da olan işçi sınıfını ve köylülüğü kendi safına çekmeye 
çalışarak büyük arazi sahiplerine ve onların iktidardaki 
temsilcilerine karşı yöneltilmişse, 1971 hareketi de baş
langıçta büyük arazi sahiplerine olduğu kadar işci sınıfı
na karşı da yöneltilmiş, sonunda ise sadece işci sınıfının 
ve işci sınıfından yana hareketleri bestırma çizgisinde ger
cekleştirmiştir. 

iki egemen sınıf arasındaki karşıtlığın tamamen eri· 
yip yokolması, bunun bazı belirtileri şimdiden ortaya cık· 
sa bile, zamanla gerçekleşecek bir şeydir. Çünkü bu kar
şıtlık, ancak yerini işçi sınıfıyla köylülüğün egemen sınıf
Iara karşı topyekOn mücadelesine bıraktığı zaman tama-· 

(414) 1945 yılında T.B.M.M.'de oylamadan geçen ve CHP içindeki bü
yük arazi sahiplerinden bir kesimin bu partiden ayrılarak D.P
maya konmamıştır. 
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men yok olabilir. Köylülüğün saflarında bu yolda bir uya· 
nışın doğuş belirtilerini daha yukarıda .sunmaya çalışmış-
tık. lşci sınıfının bilinç kazanma evrimini ise kitabımızın 
daha sonraki bir bölümünde gözden geçireceğiz. Bura-
da sadece şehir büyük burjuvaziyle işçi sınıfı arasındaki . 
karşıtl ığın, bu burjuvazinin ilişkilerinde üçüncü çatışma 
alanını teşkil ettiğini ve bu alanın ise sistemin bir bütün 
olarak evriminde en büyük potansiyeli taşıdığını belirt· 
mekle yetineceğiz. 

Türkiye'de büyük şehir burjuvazisiyle işçi sınıfı ara· 
sındaki bu i l işkiler genel olarak, burjuvaziyle işci sınıfı 
arasında kendini açığa vuran ama öte yandan geri kalmış 
ülkelere has, burjuvaziya aşırı iktidar ,silahları veren bü
tün ek unsurlarla bir kat daha ağırlaşmış ve bütün bunla· 
rın üstüne üstlük işçi sınıfının biline kazanmasını önlerneyi 
ve onu yalnız başına bırakmayı amaclayan bir dini propa· 
gandayla karmaşıklaşan temel nitelikleri sunar. 

Şimdi de işçi sınıfını gözden geçirmeye başlamamız 
gerekirdi. Ama bu noktaya gelmeden önce incelenmesi 
gereken bir başka ara unsur bulunmaktadır: küçük şehir 
burjuvazisi. 

d - Küçük Burjuvazi 

Bu ara tabakanın başlıca niteliği, her zaman ve her 
yerde olduğu gibi, akışkanlığıdır. Bin;lOk kaynaktan bes· 
lenen bu sosyal kategori, bir yandan işçi sınıfının safla
rını çağaltan unsurlar .sağlarken, öte yandan daha üst sı
nıflara tırmanan tek tek kişiler yaratır. 

Ülkenin ekonomik sistemi küçük burjuvaziyi sayıca 
hem çağaltan hem de sınırlayan çelişik verileri ortaya cı· 
karır. Sanayi sektöründe ve hele hizmet sektöründe bü· 
yük bir ekonomik yığılımın olmayışı, küçük burjuvazinin 
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dayanağını meydana getiren bir sürü küçük faaliyetin var
lığına hayli geniş bir alan bırakır. Büyük sınai ve ticari 
işletmelerin tekelci niteliği ile yığıl ım dediğimiz şeyi bir
birine karıştırmamak gerekir. Gerçi büyük burjuvazi is
ter üretim ister ithalôt yoluyla olsun, mal kaynaklarını elin
de tutar ama bunların dc-,ğıtımı i le ek ürünlerin imalôtını, 
kendi denetiminde, küçük burjuvazinin aracılığı ile ger
çekleştirir. 

Ülkedeki ekonomik sistemin sunduğu bir ikinci un
sur i.se, tersine, küçük burjuvazinin imkônlarını sınırlar. 
Bu unsur, gelirierin düşüklüğüne IJağlı olarak ınal ve hiz
mm satın alma gücünün sınırlı l ığıdır. Bu aynı zamanda
mc:lların perakende satış ve hizmet şebekelerinin büyük 
işletmeler tarafından ihmal ed:iınesirıi de açıklar. Böy
lece küçük faaliyetler bir yandan hem mekôn olarak, hem 
de çeşitli üretim ve dağıl ım alanlarında yayg;nloşırken, öie 
ymıdan bi;· türlü güçlenemez ve var!iğını zor zor sürdürür. 
içte bu yüzdendir ki, küçük burjuvazi için kıstas ülo:ak 
üretim araçlarının tasarrufunu al ırsak bircak alanı kapa
yen geniş bir tabakayle karşı karşıya kalırız. Ama, işçi 
sınıfır.ın ortalama gelirinden daha yüksek bir geliri kıs
tas olarak a l ı rsck, bu aynı sosyal tabakanın büyük ölçü
de daraldığını, 1 489'uncu sayfadaki gelirlerie ilgili  tab
lodan da anlaşılacağı gibi,  küçül: esnaf ve zanaatkôrlar
dan büyük bir kısmının bu kıstasın dışında kaldığını gö
rürüz. 

Bu iki kıstas birarayo getirilirse, küçük burjuvazi ka
tegarilerinin bir sıralaması tasarlanabilir. Böylece sanayi , 
ve hizmet sektöründe i.stihdam edilen az ve orta gelirli 
kadrolarla küçük ve orta devlet memurlarını; küçük tica
ret erbabı ve esnafı ve nihayet küçük imalatçı ve sanayi- i 
cileri bu sosyal sınıfın çerçevesi içine sokabiliriz. 

i lk kategori yani sanayi ve hizmet sektöründe çalışan 
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az ve orta gelirli kcıd�olarla küçük ve orta devlet memurlo
rının en boşta gelen nitelikleri, bunların üretim a reıcı sahi-
bi olmayıp sadece işgüçlerini satarcık geçindikleridir. Bu 
anlamda bu kategorinin küçük burjuvazi içinde sayılması 

.nesnelden çok öznel bir değerlendirmedir. Daha doğru,su 
bu kategori içine soktuğumuz unsurlar, kendilerini bu 
sınıftan saymakta ve ona göre bir davranış biçimini be
nimsemektedirler. Bu görüş onların nispeten daha yük-
sek gelirlerine, daha sağlam ve sürekli bir işte çalışıyor · 
olmalarına ve fikir emekçisi durumlarına bağlıdır. Özel- · 

l ikle işte bu sonuncu durum 'Onların özlem dünyalarını be-
l irler ve işçi sınıfıyla olan ortak ülküden kopup uzaklaşma-
ları sonucunu doğurur. . . ,, . .. , . ... . .  , 

Bu kategori nin en ait kademeleri bir yandan ustabaşı 
ve evsaflı işçiler aracılığıyla proletaryoya, öte yandan 
kamu görevlilerinin en alt ba.samağ:nı teşkil eden az ge
lirli hizmelliler aracılığıyla lumpen proleteryaya karışır. 
üst kademelerinde ise sahici burjuva çevrelerine ulaşma!< 
icin devlet memurluğu hiyerorşisi ile sanayi ve hizmet sek
törlerindeki kadrolar hiyerarşisi basamak olara!< kullanı
l ır.  Bu sovut akışkanlık niteliğine rağmen, bu kategori sı
nırları içindeki kişilerin durumu, diğer kategori!ere oranla 
çok daha statik bir görünüm sunar. Belli bir öğrenim dü
zeyinin karşı l ığı olarak belli bir işe alınan bir kişinin duru
munu değiştirip gene aynı kategorinin çerçevesi içinde 
çek daha yukariara tırmanması hayli güçtür. 

" )i ··
· .. \' , ·

Bu kategori geleneksel olarak, istiklôl savaşını ver
miş olan unsurlarla Türk aydınlarının büyük coğunluğunu 
bağrında toplayan aydın küçük burjuvaziyi oluşturur. Kü
çük ve orta devlet memurları aracılığıyla bürokrasinin alt 
kademelerini meydana getiren bu kategori, tarihi açıdan 
C.H.P.'ye bağlıdır. Bir zamanlar büyük burjuvazinin bu
partiye çengel atması, daha sonra yani 1945 yılında ise

1607 



'j 

onu yüzüstü bırakması bu kategorinin bir kısmının, özel
likle orta gelirli kadrolarla bir kısım aydınların, gene bu bü
yük burjuvazinin peşine takılarak bu partiden kopmaları
na ve D.P. bünyesi içinde cdemokratlaşma» hareketine ko
tı lmalarıno yol açtı. Buna karşıl ık devlet memurları 1 950'ye 
kadar C.H.P.'nin temsil ettiği devlet cihazındaki öz çıkor
ları yüzünden bu portiye bağlı kaldılar. 

1 960 öncesinde ise bütün küçük buruvazi, ülkenin 
büyük burjuvazinin çeşitli kanatları tarafındon yağmalan
masına karşı birleşmiş durumdaydı; 1 960 yılında i.se bu 
kategorinin tümü, bu büyük burjuvazinin iktidarına karşı 
girişilen harekette, gene kendi saflarından cıkmo subayla
rın arkasında yer aldı. 27 Mayıs 1 960 deneyi, askeri bur
juvazi tarafından, başka hiç bir destek aramadan sırf kü
çük burjuvaziya dayonarak girişilen bir hareketin sınır
larını ve okıbatini gösterdi. Oyunun iplerinin hep büyük 
burjuvazinin elinde olduğu ve bu hareketten de gene onun 
kôrlı çıktığı gerçeği olayların akışıyla kendini ortaya vıı
runca bu küçük burjuvazi gene eski kategorilerine bö· 
lündü. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki kadrolar, kendi 
cıkarlarını mensup oldukları ekonomik faaliyetin büyüyüp 
genişlemesine bağlayıp şu veya bu ölçüde büyük burju· 
vazinin m üttefik! olarak kaldılar. Memurların büyük ço
ğunluğu, işverenleri durumunda bulunan büyük burjuva
zinin hizmetindeki devletin iradesine boyun eğdiler. Sa· 
cece bazı meslek gruplarında, aydınlarla birleşerek mev
cut .sisteme karşı gercek bir muhalefetin mayasını mey
dana getiren örgütler ortaya çıktı. Bunların başlıcaları 
olarak öğretmen kuruluşları ile ordu içinde, özellikle genç 
subaylar düzeyindeki örgütlenmeleri sayabiliriz. Subaylar 
milli bağımsızlık sorununu cak kere katı bir mil l iyetçilik 
aç!sından görmüşlerse de, aydınların bir kısmıyla (ün iver
site çevreleri, kimi basın mensupları ve yazarlar) öğret
men kuruluşları bir oyunun içinde ve gitgida ağırlaşan 
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sosyo ekonomik celişkilerin ışığı altında, 1960 hükümet 
darbesini gerçekleştiren güçlerin katı idealist görüşüyle 
sorunlara daha gerçekel acıdan bakan görüş arasındaki 
farkı aşmaktc büyük yol kotettiler. 

Sonuc olarak diyebiliriz ki, bu kotegori kendi içinde, 
mevcut .sisteme karşı muhalefette bir ağırlık teşkil ede
rneyecek kadar bölük pörçüktür. Ama ülke çapında bir 
bilinelenmenin maya tutması icin gerekli unsurlar da ge
ne bu kategorinin bağrında bulunmaktadır. 

Ikinci kategori. yani küçük ticaret erbabı ve esnaf, 
hem kcıtegori olarak, hem de bu kategoriyi oluşturan üye
ler bakımından daha belirsiz bir görünüm içindedir. Bü
yük yerleşme bölgelerinin gecekondu mahallelerinde çok 
kere gercek bir ihtiyaca dayanmayan ticari bir cihaz bu
lunur. Aslında bu da büyük şehirlerdeki gizli işsizlik olgu
sunun tezahürlerinden biridir. Hep aynı olgunun sonucları 
olarak büyük şehirlerde türeyen seyyar satıcılar bu kate
gorinin, küçük burjuvaziyle lumpen proletaryanın temas 
noktasını teşkil eden, en alt sınırını oluştururlar. Öte yan
dan kırlık bölgelerdeki kasabalarda küçük ticaret erba-
bının köylülerle yaptıkları ticaret ve tefecilik sayesinde 
büyük ölçüde zenginleşip gitgide toprak .sahipleri safla-
rına katıldıklarını daha önce görmüştük. Bu olgunun bir 
benzeri de büyük şehirlerde geçer. Kıtlaşan herhangi bir 
mal karaborsaya düşer. Bu. durumu ustaca kullanmasını 
bilen mütevazi bir ticaret erbabı, çarçabuk zenginleşive-
rir. Böylece bu kategorinin üst sınırı daha ger;:irgen bir 
niteliktedir. ,. 

Tarihi evrimine gelince, kökü Osmanlı Imparatorluğu 
esnafma dayanan bu kategori, küçük burjuvazi kategori
leri içinde en eskisi olarak belirir ve o günden bu yana 
çok az bir gelişme göstermiştir. Ülke nütusunun büyük 
çoğunluğunun düşük gelirli oluşu büyük çaplı dağıtım ve 
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satış kuruluşlarının ortaya çıkmasını engeller ve küçük 
ticaret, iç  rekabet sayesinde yaşamaya devam eder. 

Nihayet siya.sal tutumu itibariyle küçük ticaret bur
juvazisi, i lke olarak, geleneksel ve temelli bir biçimde ge
ricidir. Küçük kazaneını  korumak için verdiği günlük mü
cadele ve kaygı onu bu tutum içine iter ve bu haliyle di
ğer ülkelerdeki benzerlerinden hiç bir farkı olmaz. Demek 
oluyor ki büyük burjuvazinin her türlü oyununa peşin ola
rak açıktır ve sırası gelince işçi sınıfı üzerinde baskı kur
mak işinde ona yardımcı olmaktan geri durmaz. 

Üçüncü kategori olan küçük imalôt ve sanayi burju
vazisine gelince. büyük burjuvaziye en fazla bağlı olan 
odur ve bu iki unsur arasındaki il işkilere, ülkedeki sosyo 
e�onomik yapıların evrimiyle doğrudan doğruya ilgili  gö
züyle bakılabilir. 

Küçük sanayi 1 930'dan sonraki yıllarda, Cumhuriyet 
döneminin i lk sanayileşme teşebbü.sleri sırasında, gele
neksel zanaatkôrlığın bağrında şekillenmeye başlaaı. Bu 
sanayileşme teşebbüsleri dış ticaret meseleleriyle ilgili ol
duğu icin küçük sanayiin kaderi de bu dış ticaretin geçir
diği maceralara bağlı kaldı. 1 929 dünya buhranı s ırasında 
tarım ürünleri. fiyatlarındaki büyük düşüş Türkiye'nin dış 
ticaretini büyük bir dengesizliğe sürükledi; bu da ithalôtın 
kanunla düzenlenmesine yol açtı. Böylece birçok malı yurt 
içinde imal etmek zarureti değilse bile, imkônı doğdu. 
Büyük çapta tüketim maddelerinin üretimi için devletin gi
riştiği fabrika inşaatlarının yanı sıra, gündelik tüketim 
alanına giren bir malın aniden ortadan yokolması, derme 
çatma küçük imalôt otelyelerinin kurulmasına yönelik kü
çük yatırımları teşvik edici bir unsur oldu. Bu imalôtha
nelerde e.skiden ithal edilen malların kötü takl itleri yapıl
makta ve daha sonra bunlar imalôt değerini fersah fersah 
aşan fiyatlarla piyasaya sürülmekteydi. 
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Böylesi bir küçük sanoyının, büyük burjuvazinin dış 
ticarete bağlı çıkarlarına karşı bir biçimde Qeliştiği söy
lenebilir. Gerçekten de günümüze kadar bütün Cumhuri
yet dönemi tarihinde küçük sanayi hep dış ticorette uygu
lonon kısıtlomolorın. mal darlığı  ve fiili tekel durumlarının 
doğması yüzünden korları kısmen küçük imolôtçılora 
doğru koydırdığı büyük döviz .sıkıntısı dönemlerinde boy 
vermiştir. Ama böyle bir durum hiç bir zaman süreklilik 
kozonmadı ve bir ithal malının darlığı, dolayısıyla da onun 
yurt içinde imal edilmesi fırsatı hep geçici olduğu için 
bu küçük sınai kuruluşlar, o günün en fazla kôr getirme 
imkeniarına göre. bir gün düğme yaparken. ertesi gün las
tik ökçe imolôtıno gecebilen derme çatma küçük ima
Imhaneler düzeyinda kalır. Böylece üretim araçları daima 
kökleşmemiş olarak kalır ve yatırımlar bir sürü geçici 
işlere dağıl ır. Bu gibi işlerle sağlanan, çok kere büyük 
çapteki kôrloro gelince, mal buhronı dönemleri geçer geç
mez tekrar ticaret olanına yönelir ve kimse küçük sınai fo
al iyeti sürekli bir iş gibi düşünmez. · '' · · · • · · 

Küçük sanayinin bahtının açıldığı ikinci dönem, 1 950 -
1960 on yıllık zaman diliminin ortalarına. yani tarım poli
tikasının başarısızlığa uğramasından sonra ithaletın kısıt
landığı döneme rastlar. Bunun hemen öncesindeki yıl larda 
tüketim mallarının killevi oranlarda yurda sokulmuş olma
sı, bazı maddeler için bir pazar yaratmıştı ve daha önem
lisi gene bu dönemde büyük ölçüde ithal edilen traktör ve 
tarım araciarı için büyük bir yedek parça darlığı sözkonu
suydu. Böylece küçük sanayi bu ihtiyaçlar çerçevesinde 
yeniden bir yükselme dönemine girdi ve az bir zaman 
içinde büyük gelişmeler gösterdi. 

işte ancak bu dönem için milli bir küçük ve orta bur
juvaziden ve sanayiden sözedilebilir. ithaltitın tıkanıklığa 
uğraması milli bir sanayinin gelişme şartlarından biriydi 
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ve bu sanayiye bağlı sosyal tabakalar, karşılıklı cıkarla
rının uyumsuzluğu yüzünden, yerli büyük burjuvaziya ve 
emperyalizme karşı tavır alabilirlerdi. Ama söz konusu 
dönemde küçük burjuvazinin bu kanadına «milli> sıfatını 
yakıştırmaya .razı olsak bile, bu grubun Türkiye'de em
peryalist çıkarlardan bağımsız bir sanayi kurma yolunda 
verilecek mücadeleye baş çekeceğini sanmak hamhayal
cil ik olurdu. Bir kere böyle bir sanayinin gelişmesine yol 
açan şartlar, yerli büyük burjuvazinin sözcülüğünü ettiği 
emperyalist çıkarların etkisi altında daha küçük sanayici
ler kendilerini sağlam bir zemine oturtma fırsatını bula· 
madan değişebilirdi ve gercekten değişti de. ikincisi, bu 
durumun da dağrulodığı bir tespittir: küçük burjuvazi ül
kenin ekonomik ve siyasal hayatını böyle bir köklü deği
şikliğe uğrotacak güç ve nüfuzdan yoksundu. Nihayet 
kendisine «milli» sıfatı yakıştırılmak istenen bu kanat böy
le bir isme hiç bir zaman sahip çıkmamış ve onu savun
mamıştır. Küçük tüketim maddeleri ve yedek parça ima
latına girişirken, daha sonra milli bir sanayi yaratacak 
güçte kuruluşlara gitmek gibi bir niyeti asla olmamış
tır. 

Nitekim 1958 devalüasyonu karşılığı yapılan anlaş
malar dış ticaret musluklarını açtıktan ve 1960'dan sonraki 
yıllarda ise büyük burjuvazi .sanayi sektörüne el koyduk
tan sonra küçük sanayi burjuvazisiyle bu sınıf arasındaki 
cıkar ayrıliğı son bulmuştur. Bundan sonra küçük sanayi 
burjuvazisi elindeki faaliyet alanlarını koruyup kendini bü
yük burjuvazinin isteklerine göre ayarlamış ve onunla tam 
bir bütünlük içine girmiştir. Büyük montaj sanayii, kendi
ne gerekli olup do doğrudan doğruya ithalatı daha az kör
lı görülen bazı parçaları yerli küçük sanayiye ısmarlama 
yoluna girmiştir. Böylece küçük sanayi, doğrudan doğru
ya büyük sanayinin denetimine girme.sine ve hemen he
men sadece anun siparişleriyle yaşamak zorunda kalma-
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sına rağmen, durumlarını sürdürdükten başka eskiye 
oranla refah düzeyini de arttırmıştır. 

1 950 ile 1 960 arasındaki yıl larda yukarıda belirttiği· 
miz cıkar ayrılıklarındon ötürü farklı siyasal niyetleri ola· 
bilen küçük sanayi burjuvazisi daha sonraki on yıl içinde 
gene yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü mevcut sos· 
yo ekonomik yapılario bütünleşmiştir. Öte yandan. eko· 
nomik durumunun daha do iğreti bir dengeye bağlanmış 
olması onu büyük burjuvaziden de daha tutucu bir hale 
.Sokar. 

Demek oluyor ki bütünü içinde küçük burjuvazi bir
birinden farklı iki unsurlo ortoya çıkar. Bir sosyal sınıf ola
rak, son tohlilde hepsi aynı kapıya, yani ekonomik uydu
luğo çıkan bir sürü sebepten ötürü büyük burjuvaziya bağ
lıdır ve onun evrim yolunu izler. Ama kendine has özel 
durumu ve bazı üyelerinin yetişme biçimi yüzünden de, 
mevcut çelişkilerini yalnız doğru bir biçimde kavramakla 
ve değerlendirmekle kalmayıp, bunlara aradıkları çözüm
leri halk yığınları arasında yayma çabasına giren ve böy
lece de bu yığınların bil inelenmesinde faal çekirdekler 
meydana getiren kişileri ve grupları yaratır. 

e - Şehir Proleteryası ' '· 

Sürekli oluşma sürecinde bir sosyal .sınıf olarak şe
hir proJetaryası kavraması ve sayıca ifadesi en güc olan 
unsurdur. Kitobımızın 1489'uncu sayfasındaki tablonun ikin
ci ve üçüncü bölümlerini topladığımızda, 1965 yılında ülke
deki faal nüfus sayısı olarak 2.5 milyon civarında bir ra
kam bulmuş oluruz. Buna. bu faal nüfusun geçimieriyle 
yükümlü olduğu kişiler de eklenecek olursa elde ettiğimiz 
rakam 8 milyonu aşar. Bu i.se aynı yılın Türkiye'sinde top
lam nüfusun 1 /4'ü demektir. Daha sonraki yıllarda ise bu 
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oranın büyük ölçüde artmış olması gerekir, Ne var ki bu 
çarpıcı yekCın özdeş bir bütün meydana getirmez; tersi
ne çeşitli sebeplerden doğan ve tepkilerin değişikliğine 
yol açan cok büyük farklılıklar gösterir. 

Söz konusu sebepler besbelli ki, ülkenin sanayileşme 
ve içgücünün oluşma sürecinde birleşirler ama prole
taryanın oluşmalorıyla temas noktalarında da farklılaşır
lar. 

Önce şehir proletaryasının kökenleriyle ilgili sebep
lerin sözünü edebiliriz. Bu şehir proleteryası birbiriyle aynı 
önemde olmayan iki ayrı kaynaktan, yani büyük çoğun
luğu küçük köylülükten, geri kalan kısmı ise özellikle ge
leneksel zanaatkôrlığın proleterleşmesi sonunda küçük 
şehir bujuvazisinden gelmedir. Bu ikinci kaynaktan gelen
ler, sınai faaliyetin ve genel olarak şehir çevresinin ya
bancısı olmamalarından ötürü proletaryanın üst tabaka
larını meydana geti rmekte güçlük çekmezler. Ama prole
taryanın kır kökenli büyük çoğunluğu, bir yandan geldiği 
ortamla sonradan içine girdiği •Ortam arasındaki büyük 
farklılıklar, öte yondan tarımsal yapılardaki ve sanayileş
me sürecindeki geç evrimleşme yüzünden büyük şehir 
merkezlerinin çetin şartlarına uzun bir «alışma>> dönemi 
geçirir. 

işte böylece geleneksel kır ekonomisinin giderek yı
kıma uğraması, en başta günden güne azalmakta olan ta
rım gelirini ücret halindeki bir ekle tamamlamayı amac 
edinen mevsimlik göçlere sebep olur. Genellikle daha ge
lişmiş bir sömürü biçimi olması, özel olarak da sanayileş
menin ilk başlarında büründüğü zorbaca görünümle fab
rikada çalışma şartları; iş güvenliğinden yoksun oluş ve 
büyük şehirlere alışmanın güçlükleri oluşma halindeki bu 
proletaryayı mümkün olduğu kadar uzun zaman tarım ala
nındaki işgüçlerinden hepten kopmamaya zorlar. Ü retim 
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araçlarını tornamen kaybedip de bu faaliyetlerini hiç bir 
şekilde sürdüremez hale gelecekleri güne kadar bu böy

lece devam eder. Sonoyileşmede, killevi istihdam hacmi
nin doğmosına elvermeyen yavaş evrimleşme süreci gibi, 
tarım üretiminde de, küçük aile işletmeciliğinin daha uzun 
bir süre varlığını sürdürmede diretmesine yol açan ya
vaş yoğunlaşma, eski bağlarından kopmuş tam anlamıy
la bir proletaryanın oluşmasını geciktirir. 

Ayrıca Türkiye'de proletaryanın evrimi ,sanayi sektö. 
rünün yapısına do bağlı durumdadır. Yani bu sektörün çe
şitli olanlara dağılımı kadar işletme büyüklükleri de söz 
konusudur. Kitobımız 1489'uncu sayfasındaki tabloda, ikin
ci ve üçüncü bölümlerindeki mevcudu n sadece 1 14 kada
rının imalôt sonayii o!anın::ı girdiği görülmektedir. Geri ko
lonlar orasında ise, tarım kesimindeki faaliyetlerinden he
nüz kopmomış mevsimlik işgücünün hemen hemen bütünü 
inşaat olanına g irmektedir. Küçük memurlar bölümü, yap
tıkları iş pek fikir emeği alanına girmese bile sahici bir 
proleteryayı içermez. Hizm&tler, ulaşım ve ticarete gelin
ce üç bölüm birlikte ele alındığında toplam üreticilerin aşa
ğı yukarı 1 /7'sini barındıran kamu ulaşım olanı bir yana bı
rakılırso, aile işletmeleri ve hi ınayeci ilişkilerle yönetilen çok 
küçük çapta işletmelere bağlı emekçiierle ilgilidir. Maden
Ierde çalışan emekçiler genel olarak köyleri ile bağları
nı koparmamışlardır. «Belirsiz» denilen faaliyetler ise , 

1 özellikle şehir lumpen proletaryasının niteliği olon geçici 
işleri ifade eder. 

Dolayısıyla, kamu ulaşım sektörü, bu orada özellikle 
demiryolları ve bazı büyük devlet maden işletmeleri bir 
yana bırakılırsa, proletarya dediğimiz sosyal sınıf, imalôt 
sanayii ile sınırlıdır. Ama bu noktada do gene sınırlayıcı 
bir başka etkenle karşılaşırız: işletme büyüklükleri 1963'de 
yapılan son sanayi ,Sayımında elde edilen rakamlara göre 
imolôt sonayiinde çalışan ücretli işçilerin % 44.5'i, 10'dan 
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daha az işçi çalıştıran işletmelerde istihdam edilmekte
dir. Bu özelliği taşıyan işletme sayısının toplam işletme 
sayısı içindeki oranı ise % 98.3'dür. Bu kuruluşlar, aile iş
letmeleri olmadıklarında bile, işletme sahibiyle ücretliler 
arasında, daha çok zanaat geleneğinden kalma kişisel iliş
kilerle yönetilirler. 

Eğer geri kalanlar, yani büyük imalat sonayii kuru
luşları. kamu ulaşım alanı ve büyük devlet maden işletme
leri sayıya vuru!mak istenirse. 1960-1970 on yıllık zaman 
diliminin ortalarına doğru yaklaşık olarak 450 bin kişilik 
bir toplam elde edilir. Şimdiye kadar giriştiğimiz bu sınır
landırma süreci, yüzde yüz saf bir proleteryayı ortaya çı
karma amacını güden bir «Sadeleştirme işlemi> değildir. 
Üstelik, bu son yıllarda girişilen eylemlerle kendini açığa 
vuran bilinelenmenin hiç de sadece bu çekirdekle sınırlı 
kalmayıp, Türk işçi sınıfının evrim süreci ve sorunlarını 
gün ışığına çıkarma yolunda bir teşebbüs olarak belirdiği 
gözönüne alınırsa, böyle bir değerlendirmenin esneklikten 
uzaklığı kolayca göze çaıııar. Bunu yapmaktaki amacımız 
sadece sayıya vurulabilen bazı gerçekleri göstermektir. 

Nihayet bir sosyal .sınıf olarak proletaryanın evrimiyle 
ilgili bir diğer sorun. bu proleteryayı meydana getiren tek 
tek kişilerin evrimi, daha doğrusu özlemleriyle ilgilidir. Bu
rada sözkonusu olan şey, bu kişilerin üretim aracı sahip
liğine, yani küçük burjuvalığa olan yönelimleridir. Prole
taryanın tarihi kadar eski olan bu olgu, sınırlı ama gene 
de fiilen gerçekleşebilir bir imkan olması yüzünden, işçi 
sınıfını meydana getiren tek tek kişilerin sürekli özlemi 
olarak, her zaman için varlığını sürdürür. Bu sınıf değiş
tirme imkanını, özel bir durum olarak sınai yapıların. ge
nel bir durum olarak da ülkenin ekonomik yapılarının ken
dine has nitelikleri doğurur. Yani bir yanda .sınai istihda
mın . güvenlik şartlarından yoksun oluşu, öte yandan ta-
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mamlayıcı nitelikte küçük işletmelerin varlığına imkôn ve
ren sanayi ve ticaret ağının gerektiği kadar kökleşememe
si söz konusudur. Bunların yanı sıra bir de, büyük köylü 
kitlelerinin ve lumpen proletaryanın tersine, işçi sınıfının 
veya hiç değilse onun büyük imalôt sanayiinde çalışan ke
siminin eline belli bir ölçüde nakit paranın geçtiğini ekle
memiz gerekir. Bu nakit para, belki çok uzun bir süre ıs
rarlı bir tasarruf saye,sinde bir küçük ticari veya sınai iş
letmenin açılmasına yeterli sermayeyi sağlayabilmektedir. 
Böylece sanayi alanına yapılan sermaye yatırımlarının az
lığı proletaryanın küçük bir kesimine, küçük burjuvazinin 
saflarına geçme şansını vermektedir. Sayıları az da olsa.· 
bazı kişilerin bunu başarabilmesi, proletaryanın bütünü 
içinde, bir sınıf değiştirme özlem ve umudunu canlı tut
maktadır. 

Bu olgu her zaman aynı biçimde kalmaz, ülkenin eko
nomik yapılarının evrimine uygun olarak gelişir. 1 930'dan 
sonraki yıl larda devlet tarafından girişilen i lk sanayileşme 
dönemi boyunca, büyük kamu kuruluşları ücretierin dü
şüklüğüne ve calışma şartlarının kötülüğüne rağmen, ül
kenin büyük çoğunluğu kendine yeterli bir mal ekonomisi 
içinde yaşarken eline nakit pera gecebilen bir işçi ke.simi 
yaratmıştı. Bu sayede biriktirilip bir tarafa konulmuş bir
kaç kuruş ve kamu işletmelerinde kazanılmış iş tecri)besi 
işçi sınıfından gelme bazı kişilere, Ikinci Dünya Savaşının 
yarattığı darlık döneminden yararlanarak küçük imôlôta 
atılma imkônını verdi. 

ikinci Dünya Savaşı öncesi Türkiye'nin ilk buyük de
mir çelik tesislerinin kurulmuş olduğu Karabük kasabası
nın durumu bu konuda anılmaya değer bir örnek teş�H 
eder. Büyük devlet işletmesinin, bile bile veya zorunluk 
sonucu üretimi sınırlayan ve fiyatları yüksek düzeyde tu
tan tekelci yapıları, başka yerlerde olduğu gibi burada da 
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küçük sanayilerin. veya daha doğrusu hammaddelerden. 
ulaşım alt yapısından ve büyük sanayinin hizmetine konu
lan teknik imkonlardan yararlanarak faaliyete geçen ima
lôthanelerin ortaya cıkma.sına imkôn hazırlar. Bunların 
yaptığı ek üretim mal darlığı ve büyük cıkar zümrelerinin 
fiyatları yüksek düzeyde tutması sayesinde piyasada ken
dine kolayca yer ve alıcı bulur. işte işçi sınıfından gelme 
unsurların. daha önce büyük sanayide çalışırken yaptık
ları tasarruf ve edindikleri iş tecrübesini yönelttikleri alan 
bu olur. Böylece baskıya dayanan yapılar ve ikinci Dünya 
Savaşı öncesinde, özellikle de bu savaş dönemi boyuneo 
Türk işçi sınıfının yüklenmek zorunda kaldığı ağır calışma 
şartlarına rağmen, sınai yapılario genel olarak ülkenin eka. 
nomik yapılarının özel durumu proletaryanın bazı unsur
larına. ,Sınıf değiştirerek küçük burjuvazinin saflarına ka
tılma yolunda fii l i  imkonlar yaratır. (415) 

1 930'dan sonraki ilk sanayileşme hamlesi döneminde, 
Karabük Demir Çelik Tesislerinin dışında da devletin kur
duğu «örnek>> fabrikalar vardı. Bunların başlıcaları ola
rak ülkenin ilk dört şeker fabrikasıyle Kayseri Bez Fabri
kasını sayabiliriz. Bu fabrikalarda, ağır çalışma şartlarına 
rağmen asgari düzeyde de olsa, ülkenin büyük çoğunluğu
nun tamamen yoksun olduğu sağlık hizmetleri ve sosyal 
donatımla, kendine yeterli· mal ekonomisinin kı,sır döngü
sünden yavaş yavaş çıkmaya imkan veren nakit bir üc
ret vardı. Oysa bu sanayileşme «örnek>>lerinin dışında. za
manın verdiği fırsatlardan yararlanılorak kurulan küçük 
sanayi, kimisi zanaot geleneğinin himoyeci ilişkilerinden, 
kimisi ise kır ekonomisinin bağlarındon kendini kurtara
mamış. her an lumpen proletaryanın saflarına katılabilecek, 

( 415) Karabük Demir Çelik Fabrikas1 eski işçilerin küçük madeni eş
ya sanayiinin yaratılmasındaki rolleri için bkz. KURTKAN, A. 
<!Karabük'ün Çalı�ma Müessesesi ve Sosyal Şartları�. Sosyoloji 
Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1962. 
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şekilsiz bir proletarya yaratır. Böylece işçi sınıfı içinde 
imtiyazlı bir kesim, bir «işçi aristokrasisi>>nin doğması teh· 
likesi, daha bu sınıfın yapılaşmasından önce ortaya cı
kar. 

Demek oluyor ki, ikinci Dünya Savaşı öncesinde Tür· 
kiye işçi sınıfı için beliren tehlikeler, bir yondon <<işveren> 
devlete bağl ı  bir sendika yapısı tarafından «tecrit edilip 
h izaya getiri lmiş» bir proletaryayla, kapitalizm öncesi üre
tim bağlarından kopamayon veya bunlardan koptuğunda 
lumpen proletaryanın safları orasında eriyip kaybolan bir 
proletarya arasındaki bölünme; öte yandan ise, bu i lk ol
gunun bir sonucu olarak, işçi .sınıfından koıpup küçük bur
juvaziya koyma teşebbüsleri ve özellikle de ancak ook az 
!<işiye nasip olabilen böyle bir imkônın proletaryanın bü- · 
tününde yarattığı özlemlerdir. 

ikinci Dünya Savaşı öncesinin sanayileşme yapıları
na bağlı bu olgular, bu yapılario birlikte evrimleşmeye 
uğrorlar. Böylece, önce devletin << işveren» olarak etkinliği 
elden bırokmosı, daha sonra yani 1950-1960 on yıllık za
man diliminin ortalarına doğru ise, özel teşebbüse bağlı 
ikinci sanayileşme dalgası proletarya içinde <<imtiyazlı» 
bir kesim oluşması hayalini silip yokederken, sermeyelerin 
sanayi .sektörüne yönelmesi sonucu doğan rekabet de iş
çinin durumunda, kişisel düzeyde bir değişmeyi g itgida 
umulur olmaktan çıkarır. 

Bu süreele yavaş yavaş «korporasyoncu» devlet hül
yGsından ve küçük burjuva dünyasına katılma özlemlerin
den sıyrılan Türkiye işçi sınıfı birliğini kurma ve sınıf bilin
cine erme yoluna g irer. Ama saflarının hızla çoğalıp kalaba" 
l ıkleşması bu sınıfın bağrında, evriminin aşamalarını teşkil 
eden yeni ic çatışmalara yol açar. 1 950 yıl ından sonraki 
ikinci sanayileşme dönemine damgasını vuran olgu, daha 
önce kökleşmiş proletarya ile, kırlardan şehirlere göçün 
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yarattığı lumpen proletarya kitleleı:i arasındaki, büyük bur
juvazinin de var gücüyle destekleyip korumaya çalıştığı 
korşıtlıktır. Kırlardon şehirlere göçen büyük kitlelerin kül
türel ve ekonomik bağlan yüzünden ortoya çıkan ve i.stih
dom talebiyle orzı orasındaki korkunç dengesiılikle kö
rüklenen bu karşıtlığı büyük burjuvazi hem ekonomik, hem 
de sosyal amaclar uğruna sömürür. Yani bir yondon işsiz
liği koz olarak kullanıp emek borsasını ucuz işgücü sağla
yabileceği şekilde düzenler, öte yondon do sınıf bilincin
den yoksun bir lumpen proletaryanın safları orasında işci 
sınıfının bilinelenmesine karşı bir kaba kuvvet oluştu
rur. 

Ne var ki sanayileşme daha ileri düzeylere varıp do 
lumpen proleteryayı emdikçe ve bu lumpen proletaryanın 
prekopitali,st üretim ilişkileriyle bağları zamonla koptukco 
bu karşıtlık ve çatışma do giderek silinip yokolmaya mah
kOmdur. 1 960'dan sonraki yıllarda başlayan üçüncü sana
yileşme dalgasıyla birlikte, kırlardan şehirlere gö9ün ya
rattığı ve büyük şehirlerin gecekondu mahallelerini doldu
ran lumpen proletarya, küçük köylülükle sahici proletarya 
orasında bir geçiş aşaması meydana getirir. Bu haliyle de 
sürekli bir karşıtlık unsuru yoratmaz, hatta oluşma süre
cinda bir proletarya olarak belirir. Ama 1960'dan sonraki 
yıllar, aynı zamonda emperyalizme bağımlılığın belirginleş
tiği dönemi ifade eder. Bu da Türkiye işçi sınıfının iç çe
lişkilerinde yeni bir aşama doğurur. Bu oşamoda söz ko
nusu olan, Türk işçilerinin çalışmak üzere yurtdışına gi
dişleridlr. 

Emperyalizmin 1 960'dan sonraki yıllar boyuneo Tür
kiye'da Mordığı aşamanın bellibaşlı özelliklerden biri, bu 
ülkenin emek gücünü doğrudan doğruya kendi yararına 
kullanmasıdır. Bu emek gücünün bu amaçla bizzat Tür
kiye'de kullanılmo.sı lmkönları. sermaye darlığı yüzünden 
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sınırlı olduğu Icin de, yapılacak iş onun arda kalan kısmı· 
nı fabılkalarda, madenierde ve inşaatlarda çalışmak üze
re Batı Avrupa'ya çekmektir. Avrupa'da Türk işeileri Por
tekizii işcilerle birlikte, giderek kendi ülkelerinde sanayinin 
gelişmesi yüzünden geri dönen !talyan, Ispanya! ve kıs
men de Yunanlı işellerin yerini alır. Batı Avrupa devletleri
ne ait eski sömürgelarin bağımsızlıklarına kavuşması ay
nı zamanda bu ülkelerde yerli burjuvazilarin ortaya çıkı
şıyla prekapitalist yapılarda hızlı bir cözülmeyi ifade eder. 
Bu durum yerinden yurdundan kopmuş köylülerin bu ülke
lerden, eskiden sömürgecısı olan ülkelerin sanayi sektör
lerine akın etme.si sonucunu doğurur. işte bu akın cer
cevesi içinde, eskiden sahici sömürgeleri bulunmayan 
Federal Almanya Cumhuriyeti kendine gerekli yabancı iş
gücünün büyük bir kısmını, bir zamanlar ekonomik sömür
gesi durumunda bulunan Türkiye'den sağlar. 1971 yılı 
sonlarında Avrupa'da çalışmakta olan 700 bin Türk işçi
sinin 600 bini Batı Almanya'da bulunmaktaydı. Geri kalan 
100 bin ·kadar işci ise lsvicre, Danimarka, Belçika, Hollan
da, Avusturya ve Fransa'ya dağılmış durumdaydı. 

Yurt dışında sayıları gitgida artan bu Türk işçileri, 
Türk proletaryası içinde yeni bir işçi ariı;tokrasisi oluştur· 
ma eğilimi gösterir ve bu, proletaryanın küçük burjuva 
özlemlerini yeniden canlandırır. Yurt dışında calışan şehir 
kökenli bir küme Türk işeisiyle yapılan anketler, bunların 
hemen hemen 3/4'ünün, yurda döndüklerinde kendi üre
tim ve geçlm araciarına bizzat kendilerinin sahip olmak 
istediklerini göstermektedir. Bu 3/4'ün yarıya yakın bir 
kısmı ise geri döndüklerinde küçük ticaret alanında faali· 
yet gösterıneyi düşünmektedir. Buna karşılık yurt dışında 
çalışan kır kökenli Türk işeilerinden bir gruba da uygula
nan aynı anket sonuçlarına göre, bunlar arasında şahsi bir 
işe atılmak isteyenlerin oranı 1/5'1 geçmemektedir. 1969 
tarihinde yapılan bu anketlerde küçük burjuva özlemlerini 

1621 

. , ,  

: 1 



dile getiren bu oranlar, 1967 yılında uygulanon anketie
rin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, kesin bir artma gös
termektedir. (416) 

Batı Avrupa ülkeleriyle Türkiye ora,sındo ücret ve sa
tınalma gücü farkları, hele buna bir de Türk porasının de
ğer düşüklüğü yüzünden doğan döviz kur farkı eklenince, 
hiç olmazsa Türkiye'nin yurt dışına işçi gönderdiği ilk dö
nemlerde, yurtdışında biriktirilen belli bir sermayenin dö
nüşte ya küçük bir ticari veya sınai bir faaliyete yctırıl
ması, ye da tarım arazisi satın almakta kullanılması yoluy
la, bu özlemierin gerçekleşmesine büyük çapta imkôn ver
mekteydi. Böylece yurt dışına işçi akınıyle birlikte Tür
kiye işçi sınıfının bağrında, Avrupa'da kalıyor olmanın zi · 

hinlerde yarattığı itibario da pekişen yeni bir bölünme eği
limi başgösterdi. 

Ama bu yeni çelişki geliştikçe, i lk yok oluş belirtileri 
de ortaya cıkmaya başlar. Anadolu'nun geleneksel sosyo 
ekonomik yapılarındaki çözülmenin hızlanması, yurt dışı
na göç için sırada bekleyenierin .sayısını kabartarak, bu 
çelişkinin aşılması yolunda unsurlar doğurur. Nitekim 1971 
yılında bir milyondan fazla kişi, Avrupa'ya çalışmaya git
mek amacıyla iş ve 'işçi Bulma Kurumu bürolarının kapı
larında «kuyruğm girer. Elde kullanılabilir büyük bir Türk 
işgücü yedeğinin bulunması, Avrupa'daki işletmelere bu 
işgücünün tasarrufunda çok büyük çapta bir hareket ser
bestisi verir. Böylece bu işletmeler, ülkelerindeki iş mev
zuatının kıdemli işçilere tanıdığı sosyal hakları Türk işçi
lerine vermekten kurtuldukları gibi, sendika kuruluşlarının 
bu işçiler üzerinde yaratabileceği «menfiı> etkiden de ya
kayı sıyırırlar. Böyle bir durum Türkiye'de küçük bir işlet
me açmaya yetecek sermaye birikimi imkônmı ortadan 
kaldırdığı gibi, yurda dönen işçilerin sayısı arttıkça, bun-

(416) ÖZKOL, S. <<Emperyalizm, Tekelci Kapital...ı>
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lar orasında doğan rekabet de gitgida ke.skinleşir. Öte 
yandon yurda dönen işçilerin soyısının artması, bunların 
büyük şehirlerde yoğunloşmosını do orttırır. 1960'don 
sonraki i lk  yıllarda yurt dışına giden işgücünün büyük ço
ğunluğunu büyük şehirlerin, özellikle de istanbul'un vasıflı 
işçileri meydana getiriyordu. Bunlar nispeten daha yük
sek bir ücret elde etmek ve böylece dönecekleri güne ka-
dar, ticari veya sınai bir işe yotırocakları küçük bir ser-
maye yapmak amacıyla Batı Almanya'nın yolunu tutuyor-
lardı. Ama ülkenin kır kesimindeki sosyo ekonomik yapı-
ların çözülmesi arttıkça, yurtdışına gidenlerin çoğunluğu-
nu köylüler oluşturmaya başlar. Aşağıdaki tablo yurtdışı-
no giden Türk işçilerinin gitmeden önce oturdukları yer 
itibariyle yıllara göre evrimini gö,stermektedir. (417) 

YURT DIŞINA GIDEN İŞÇILERiN BÖLGELERE GÖRE 
DAGIUMI (%) 

BÖLGELER 1962 1963 1967 1968 1969 

İstanbul 52,9 40,6 20,6 11,4 5.4 
Ankara 5,7 6,1 3,3 4,8 
İzmir 4,3 5,5 4,0 4,6 
Bu üç bölgenin toplamı 51.1 32,2 18,7 14,8 
Bu üç bölgenin dışında 
kalan bölgeler 48,9 67,8 81,3 85,3 

Evrim özellikle istanbul'la ilgili olarak son derece 
açık seçiktir. Bu şehir Avrupa'ya giden işçi kafilelerinın 
çoğunluğunu meydana getirmek gibi inıtiyozlı bir durum
dan başka, Avrupa emek borsalarına doğru yola çıkan 
köylü kökenli unsurların zorunlu durak yeri olma özelliğini 

(417) 1962 - 63 yılları için bkz. ABADAN, N. «Batı Alnıanya'daki Türk 
İşçileri ve Sorunları:., Ankara, 1964. 1967 - 69 yılları için bkz. 
ÖZKOL, S. <Emperyalizm, Tckelci Kapital...> 1962 - 63 yıllan 
sad�ce Batı Almanya'da çalışan işçilerle ilgilidir. 
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de kaybetmiştir. Bütün bunlardan çıkan sonuç, bir yandan 
yurtdışına göçün, büyük şehirlerin vasıflı işçilerine ayrıl
mış bir imtiyaz olmaktan çıktığı, öte yandan ise kır köken
li işçilerin tekrar yurda döndüklerinde gitgida daha çok 
büyük şehirlere yerleşmeleriyle keskinleşen rekabetin, 
proletaryanın küçük burjuva özlemlerini yavaş yavaş bir 
hayal haline getirdiğidir. Söz bu noktaya gelmişken. bü
yük sermayenin tekelci eğilimlerinin gösterdiği evrimin. so
nunda sistemin kıyısında bucağında yer alan ek faal iyet
leri her geçen gün biraz daha imkônsız hale .soktuğunu 
unutmamak gerekir. 

Böylece büyük şehirlere daha önce yerleşmiş işçi kit
leleriyle köylerden şehirlere doğru akan emekçi kitleler 
arasındaki karşıtlık aşılma yoluna girer ve bu süreçle Türk 
işçi sınıfı hem nicelik ,hem de nitelik olarak güçlenip pe
kişir. Dolayısıyla Türkiye proletaryasının bağrıodaki bu 
çelişkiler zinciri, bu sınıfın evriminde bir arızJ durumlar 
dizisi olarak değil. sağlam bir iç diyalektik olar'lk belirir. 
Her aşama daha önemli bir kitle birliğine ve bu kit
lenin daha ileri bir bilinelenmesine doğru yönelir. Ekono
mik sistemin emperyalizme bağımlı olarak evrimi. işçi sı
nıfı saflarına giderek yeni kitleler akıtır ve özümleme buh
ranları yaratır. Varılan her menzil, işçi sınıfının korporatif 
yapılar çerçevesinde taşlaşmasını önlediği gibi onu ileri 
bir aşama derecesine iter. Türkiye işçi sınıfı kendi evrimi 

· ile tüm Türk toplumunun buhranlı durumunu özetiernekle
bu toplumun özellikle dinamik sınıfını oluşturur ve ken
disinde ülkenin geleceği dile gelir.

Günümüz Türkiye'sinde sosyal sınıfları böyle uzun 
uzun incelememizin amacı onların iç yapılarını, birbirleriy
le olan ilişkilerini ve ülkenin evrimindeki rollerini göster
mekti. Böyle bir amaçtan yola çıkarak büyük şehir burju
vazisiyle büyük kır burjuvazisinin iç çelişkilerini, bunların 
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birbiriyle olan ittifokını; öte yandan ikisi arasındaki temel 
zıtlığı emperyalizmin aracısı olarak aynadıkları rolü belirt
tik. San ra küçük burjuvazinin muğlak durumunu ve bu sını
tın emperyalist sömürü sistemiyle olan ilişkilerini anlattık. 
Küçük köylülüğün geçirdiği sosya ekonomik altüst oluşu 
ve bunun ülkenin evriminde itici güç olarak oynadığı rolü 
ortaya koyduk. Nihayet işçi sınıfının doğup gelişmesini ve 
ülkenin geleceğe dönük güçlerin bir bilaşkesi olarak bi
line kazanma yolunda kattattiği mesafeyi çizmeye çalış· 
tık. Şimdi de yapılacak iş olarak geriye, bu bilinç kazanma 
sürecinin günümüze kadar geçirdiği oşamaları göstermek 
kalıyor. 

BiLiNÇLENME 

1 - SORUNLAR VE EGiLiMLER

Proletaryanın kendinde (') bir sınıf olarak evrimi, doğ
rudan doğruya kapitalist sistemdeki ilerlemeye bağlıdır. 
Bundan önceki bölümde, kendine has özellikleri ve çeliş
kileriyle işte bu ilerlemenin Türkiye'de katettiği yolu gös
termeye çalıştık. Şimdi de geriye Türkiye proletarya,sının, 
imkonlarının ve ülkenin geleceğinde oynayacağı rolün bi
lincinde, kendi icin bir sınıf olarak oluşmasını görmek, ya
ni bu amaçla şimdiye kadar girişilen örgütlenme ve müca
deleleri vermeye çalışmak kalıyor. 

Şurası da açıktır ki, proletaryanın kendi icin bir sınıf 
olarak oluşması, kendinde bir sınıf olarak varlığıyle sı-

(*) Kendinde sınıf : Emeğin özgürleşmesi ve ücretli emek kategori
sinin objektif· anlamda varolmasına rağmen, henüz bir sınıf bi
lincinden ve mücadele deneyiminden yoksun olma hali. Kendi için 
sıruf : Bu_ sınıf bilinci ve mücadele deneyiminin kazanılnuş ol
ması hiıli. (Ç.N.) 
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nırlı bulunmakta; yani belli bir sınıf bilincine varması ni- ]
celiksel varlığına oradan giderek de bizzat kapitalist sis
temin söz konusu ülkedeki evrimine bağlı kalmaktadır. 
Böylece Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin, evrimi boyunca 
karşı karşıya kaldığı bir dizi .sorunun temelinde, önceleri 
prekapitalist üretim biçimlerinin ülkedeki üstünlüğü, da
ha oonra ise bu biçimlerin varlıklarını sürdürmekle gös
terdikleri direnç yatmaktadır. Türkiye'de işçi sınıfı hare
ketinin karşılaştığı bir diğer güçlükler dizisi ise, süreci ve 
veeheleri itibariyle, emperyalist sömürünün yarattığı şart
lardan doğmaktadır. Bu her iki güçlükler dizisi de ortak 
bir kaynağa sahiptir. Bu ortak kaynak kitabımızın başın
dan beri tanıtmaya çalıştığımız şey, yani Türk toplumu
nun tarihi evrimidir. 

Türkiye'de proletarya, burjuvazi ve prekapitalist güc
ler arasındaki üçlü ilişki, aynı zamanda Osmanlı "jmpara' 
torluğunun, işci hareketlerinin başlama çağındaki niteli
ğini belirten dini ve etnik özel durumlara bağlı olgular dö
neminden geçen bütün ülkelerdeki ortak özellikleri de gös
terir. Bunun örneği olarak. işçi sınıfının burjuvaziyle olan 
ilişkilerini ve gene işçi sınıfının kendi iç yapısına bağlı ola
rak beliren sarunları sayabiliriz. 

Yirminci yüzyıl başlarında Türk burjuvazisi, Avrupa 
emperyalizmine olan müzmin bağımlılığına rağmen preka
pitalist unsurlara karşı mücadelede öncü güc olarak be
lirir. Aynı dönemde Türk işçi sınıfı ise güçsüz oluşu yüzün
den kendine kabul ettirilen oyunun kurallarına katlanmak 
zorunda kalır. Böylece işçi örgütleri iki tehlike arasında, 
yani prekapitalist unsurlarla mücadele icin burjuvaziyle 
ittifaka girdiklerinde doğmakta olan bu sınıfın kuyruğuna 
takılıp kalmak tehlikesi ile, aynı burjuvazinin mücadelenin 
yönünü değiştirip proleteryaya karşı gerici güçlerle ittifa
ka girdiğinde ortaya çıkan yokolma tehlikesi arasında sıkı-
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şıp kalırlar . . Hele işçi sınıfının scıvıca azlığı, yerine tam otur
mamışlığı ve bu örgijtlerin, çoğu küçük burjuvazinin saf
larından gelme yöneticilerinin hem teorik gelişme, hem de 
pratik deney bakımından son derece yetersiz oldukları gö
zönüne alındığında, bu tehlikeler daha da ciddileşir. 

Bu güçlüklere, bir de Osmanlı imparatorluğu yapıla
rının özünde bulunan sorunları eklemek gerekir. Bunlar 
aras.ında en . önde, hem teorik, hem de pratik alanda yarat
tığı güçlükler birbiriyle kördüğüm olan etnik sorun gelir. 
Osmanlı imparatorluğu bünyesi içindeki çeşitli milli un
surlara ait burjuvazilerio farklı düzeylerde evrimleşme,si, 
gene bu unsurlara ait işçi sınıflarında da bununla atbaşı 
bir evrimleşmeyi doğurur. Üstelik bu burjuva unsurlara ait 
mill iyetçi ideolojiler, işçi sınıfı örgütlerinin de beynine iş
lenir. Böylece işçi örgütleri, etnik farklılıklara ve milliyetçi 
özlemiere göre oluşma eğilimi gösterirler. işte bu çerçeve 
içinde, sonuna yaklaşmakta olan İkinci Enternasyonalin 
idealist ve insancıl ilkeleri üzerine oturan Türkiye'deki i lk 
sosyalist hareketler, genç ve güçlü burjuva milliyetciliği 
karşısında etkinliği ve beğenilma niteliği olmayan bir en
ternasyonalizmle ortaya çıkarlar. Bunların enterna.syona
lizmi, Osmanlı Imparatorluğu bünyesi içinde prekapitalist 
bir çok-ulusçulukla karışır ve bu haliyle cağından geride 
kalma damgasını yemek tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 

Etnik sorun kaçınılmaz olarak din! sorun alanına sıç
rar. Burjuva mill iyetçifiği din ayırımını körükler ve bu qyı
rımın olmadığı durumlarda ise onu zorla doğurur. Bunun 
en belirgin örneğini, Bulgaristan'da geçen olayları anlatır
ken daha önce görmüştük. Öte yandan Yirminci . Yüzyıl 
başlarında, prekapitalist yapılario daha bağlı olduğu için 
milli hareketlere daha çok duyarsız kalan Müslüman aha
li bizzat gündelik hayatına girmiş din! işleyiş ve düzenden 
kopamaz halde bulunur. Dolayısıyla O.smanlı ·ımparatarlu-
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ğunun son dönemine restiayan i lk işçi hareketleri dini so
run karşısında ya muğlak bir tavır takınırlar, ya da Türk
Müslüman kökenli hareketlerde olduğu gibi sosyalist ilke
lerle jslômiyetin i lk temellerinde bulunan ilkeler arasında 
yakınlıklar kurmayı denerler. 

Sonuc olarak diyebiliriz ki başlangıç döneminde Türk 
sosyalist hareketinin bağrında, prekapitalist güçler, do
ğuş halindeki burjuvazi ve proletaryanın i lk özünü meyda
na getiren unsur ara,sındaki mücadelenin yol açtığı çeliş
kiler, din ayrımı, millilik ve sınıf kavramları karşıtlıklarıyla 
özetlenebilir. Ne var ki bu üç sınıfın ideolojilerine temel 
olan bu kavramlar, tarihin bu döneminde kesenkes belir
meyip çok kere birbiriyle karışır. 

Prekapitalist unsurların varlıklarını sürdürmekle di
retmeleri sorununun dışında, yerli burjuvaziyle emperya
lizm arasındaki ilişkiler sosyalist hareket içinde çok önemli 
taktik sorunlar ortaya koyar. Emperyalizme karşı yerli bur
juvaziyle ittifak sorunu, Türk solu içinde daima &n belli 
başlı tartışma ve bölünme konu.su olagelmiştir. Eylemi Ke
malist hareketle somutlaşan radikal bir küçük burjuvazi
nin varlığı Türk solunun safları arasında izlenecek politika 
konusunda hep tereddütlere ve tartışmalara yol açmıştır. 

Bu küçük burjuvazinin varlığı ve henüz çok güçsüz 
ve örgütlenmemiş bulunan proletaryanın yanı sıra kendini 
anti emperyalist bir güç olarak ortaya �oyuşu bizzat bu 
proletarya icin elverişsiz bir durumun doğmasına yardım
cı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı ertesinde Üçüncü Enter
nasyonal'in, o günkü dünya politikasının bir gereği olarak 
Türk küçük burjuvazisinden yana bir tavır takınması Türk 
işçi hareketinin ezilme.sine, elinin kolunun budanmasına 
imkôn vermiştir. Bunun yarattığı ağır sonuçlar etkilerini ta 
günümüze kadar duyurmuştur. 

Uzun bir sessizlik ve hareketsizlik dönemi işçi sınıfı-
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nın bilinç kazanması ve örgütlenmesi yolunda sadece öl
çülemeyecek �ayıplara yol acmamış, aynı zamanda teorik 
bir düşünce yapısının ve kadroların oluşmasını da gecik
tirmiştir. Böylece 35 yıllık bir kesintiden sonra Türk işçi 
hareketinin yeniden varlığını duyurması, bazı sorunların. 
bu arada özellikle de emperyalizme karşı «milli» burjuva-
ziyle ittifak sorununun daha önce kalınan yerden ve o 
günden bugüne geçirilen evrimin doğru dürüst bir değer
lendirilmesi yapılmaksızın yeni baştan ele alınması so-
nucunu getirmiştir. işte bu anlamda ve sorunlarla eğilim-
lerin varlığını sürdürmesi yüzünden, Türk işçi sınıfına ait 
veya ondan yana olduğunu ileri süren hareketlerin ince-
lenmesi, ta en başından bu yana bir bütün olarak ele alın-
mayı gerektirir. 

Yukarıda bir sentezini  yapmaya çalıştığımız ve Türk 
solunun tarihine damgasını vuran sorunlar arasında üc 
eğilim ortaya cıkar ve çeşitli oluşumlar aracılığıyla günü
müze kadar varlığını sürdürür. Daha doğrusu. her türlü 
genellerneye gidilirkan düşülen hata payını göze almak 
şartıyla, diyebiliriz ki Türk solunda tarih içinde meydana 
gelen çeşitli hareketleri, geeirdikleri değişikliklere rağmen 
bir bütünlük ve zaman içinde bir süreklilik gösteren birbi
rinden ayrı üç kategori içinde sınıflayabiliriz. 

Bunlardan ilki ve tarih sırasıyla en önce başlamış ola
n ı  Jean Jaures'ci ilkelerden ilham alan, ikinci Enternasyo-

\ 

nal'e bağlı insancıl sosyaliz.mdir. işci sınıfının hayat şartla-
rında bir düzelmeyl arzulayan bu ceşit sosyalizm, uygula-
maya dönüşlüğünde trade-union'culuğa yönelir ve bir ke-
re kitleler arasında yerleşip burjuva iktidarı tarafından da 
hoşgörülür olunca, parlamentarizmi amac edinir hale ge-
lir. Bu da onu bir .sınıf partisinden cak bir kitle partisi ol-
maya yöneltir. 

«Marksist-Leninist» bir laf yığınını, biraz da kendi 
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keyfine göre değiştirerek kullansa bile, aslında küçük bur
juva kökenli ve eğilimli olan ikinci kategori, radikal küçük 
burjuvazinin gerçekleştireceği anti-emperyalist bir devri
min başarılacağıni umar. Bu kategori, arkasından «kapita
list olmayan yoldan» kalkınmanın geleceği antiemperyalist 
bir devrimi, sosyalizmin gerçekleşmesi için arac1 bir aşa. 
ma olarak görür. Ne var ki bu anlayış, böyle bir devrim 
için kurulacak antiemperyalist cephenin öncülük rolünü 
doğrudan doğruya radikal küçük burjuvaziya veya «milli» 
burjuvaziya vermediği hallerde bile, bu rolün küçük köylü
lükle ittifak halindeki proletarya tarafından üstleneceğini 
ne açıkca ne de zımnen kabul eder. Demek oluyor ki bu 
kategori proletaryanın oluşması ve biline kazanması şart
larını pratikte ihmal etme ve daha çok teorik bir tartışma 
düzeyinde kalma eğilimindedir. 

Üçüncü kategoriyi i.se Marksist-Leninist devrimci ha
reketler meydana getirir. Bunlar antiemperyalist mücade
leyi sosyalizm yolunda gerekli bir ön aşama sayar ve ge
nişletilmiş antiemperyalist bir milli cephenin gerekliliğini 
kabul ederken bu cephenin yönetici gücü olmayı, küçük 
köylülükle aracı bir ittifak döneminin yarattığı şartlar için
de iktidara gelmesi gereken proleteryaya verir. Dolayısıy
la bu gruplar, hatta olayların akışının zoruyla ve anlık 
olarak burjuvazinin çeşitli hiziplerinin üstünlüğünü kabul 
ettikleri sırada bile, işçi sınıfının bir sınıf partisinin bağ
rında ve siyasal eylem çerçevesi içinde örgütlendirilmesi 
i lke.sinden ayrılmazlar. Görüşlerindeki radikal nitelik yü
zünden burjuvazinin şimşeklerini i lk önce üstlerine çeken 
işte bu üçüncü kotegoriyi meydana getiren grup ve hore
ketler olur. Üstelik bunlar sürekli olarak, birinci kotegori
deki trade-union'culuğun saflarına çektiği işçiler ve ikinci 
kategorinin yarattığı geniş teorik tartışma imkônlarının ak
lını çeldiği aydınlar tarafından terkedilmek tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunur. Ayrıca, bu üç kategorinin giriştiği 

1630 



' 

işçi hareketlerinden daha önce de varolan ve hep yöneti
ci sıriıfrn gözetimi altında bulunan bütün trade-unioncu 
sendika hareketlerini Içinde toplayan ve bu üç kategorinin
üçünün de bütün etkinliğini yitirdiği ağır baskı dönemlerin
de varlığını korumaya devam eden dördüncü bir kategori
den söz edilebilirdi. Ancak burada sözkonusu olan açıkca 
veya zımnen sınıf kavramını, dolayısıyla da işçi sınıfının 
bir sosyal sınıf olarak bilinç kazanmosını ve sınıf müca
delesini reddeden «Siyaset dışı» işçi hareketleridir. Bunun 
için burada, bunlardan ancak bir hatırlatma olarak söz edi
yoruz. 

Böylece sorunları ortaya koyduktan ve eğilimleri be
lirledikten sonra, olayiann akışını zaman içinde incelemeye 
başlamadan önce geriye, bunları belli dönemlere ayır
mak, bu dönemlerin başlangıç ve bitiş sınırlarını çizmek 
kalıyor. Bu sın ırları çizmek ise, şu veya bu yüzden, si
yasal düşünce ve kanaatiere özgürlük tanıyan vaya on
ları baskı altına alan dönemlerden hareketle hiç Qe zor 
de.ğil. 

Birinci dönem, 1908 yılı ağustos ayından başlar, Jön 
TUrklerio diktatörlüklerini kurduğu 1913 yılına kadar .sü
rer. ikinci dönem 1918 yılı ekim ayında yapılan Mütareke 
ile Osmanlı imparatorluğunun çözülmesinden, Kemalist 
rejimin her türlü muhalefet hareketine ket vurduğu 1925 
yılı şubat ayına kadar uzanır. Üçüncü dönem ise 27 ma. 
yıs 1960 hükümet darbesinden sonra başlar ve 1971 yılı 
nisan-mayıs ayiarına kadar sürer. 

ll - iŞÇi HAREKETLERININ TARiH ICiNDEKi 
BAŞLANGlCI (1908-1913) 

Türkiye'de işçi hareketlerinin, Türk burjuvazisinin ik� 
tidarr ilk ele geçirme teşebbüsüyle oynı zamanda, 1908 
yılı temmuz ayında başladığını görmekteyiz. Türk işçi 
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hareketinin şüpl)esiz bundan önce de O.smanlı imparator.
luğu içinde bir geçmişi, bir tarih öncesi vardır. Ama bu 
geemiş hakkında pek az şey bilinmektedir: ilk Osmanlı 
Anayasasının ilônından az önce başlayıp bu anayasın.ın 
ilgasına kadar süren dönem içinde .yani 1876 ile 1878 yıl
ları arasında pek cok sayıda grevin patlak veı:diğini ve 
gene bu arada ilk işçi kuruluşlarının ortaya çıktığını bi
Jebiliyoruz. Aynı şekilde 1878-1908 baskı döneminde de 
grev hareketlerinden söz edilmektedir. (418) 

. Öyle sanıyoruz ki bu hareketlerin kökenierini bir 
yandan, Osmanlı 'imparatorluğunun · kuruluşundan beri 
mevcut olan Müslüman işçi loncalarına, öte yandan ise 
gene loncacı kuruluşlar ıolan ve mesleki olduğu kada� 
etnik temellere de daya'nan gayrimüslim işçi örgütlerine 
bağlamak gerekir. Ne var ki Müslüman loncaları bir sö
mürü hiyerarşisi düzenine dayanan, katılaşmış, feodal bir 
yapının bütün kendine. has özelliklerini taşırken, öteki
ler milli burjuva unsurlarının ideolojisini yansıtırlar ve 
bunların kadrolarını bu ideolojinin faal unsurları meydana 
getirir. 1910 yılında Bulgar sosyalistleri tarafından ikinci 
Enternasyonal bürosuna gönderilen bir rapordan şunları. 
öğreniyoruz. «Bulgar işçi kuruluşları dışında, Türkiye'deki 
diğer kuruşların tümü burjuva siyasi partilerin elindedir. 
Böylece istanbul, Selônik, Kavala, Drama ve iskeçe'deki 
Rum kuruluşları birbirlerinden tecrit edilmiş bir halde va
rolmakta ve tümüyle Türkiye'deki Rumların etkisi altında
dır. Genellikle söz konusu sendikaların başkanlığına yük
sek kilise hiyerarşisinde piskoposlar ve başpiskoposlar 
veya tanınmış mill iyetperver Rumlar secilniektedir; bu du
rumda bu ,sendikalar milliyetçi ve şovendir ve· diğer milli-

(418) Bkz. ÇAVDAR, T. q;Qsmanhların Yarı Sömürge Oluşu», İstanbul. 
1!170. 
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yetlere karşı önüne gecilmez bir kin beslemektedir.» (419) 
Damek oluyor ki bu i lk işci örgütlerine, olsa olsa yöne
tici sınıfların himayesi ve gözetimi altında günümüze ka
dar süregelen trode-unioncu i.şci hareketinin başlangıçla-
rı gözüyle bakabiliriz. 

Osmanlı imparatorluğu içinde işçi hareketinin baş
langıç yerinin Selônik olduğu su götürmez. imparator
luğun 'istanbul'dan sonra ücüncü büyük sınai ve ticari 
merkezi, demiryolu şebekesinin denize acılma nok
tası olan bu şehir, Orta Doğuya yönelen Alman ve Avus
turya mallarının en belli başlı pazar yerini teşkil eder. 
Avusturya'nın, Sırbistan'ın, Bulgaristan'ın, ve Yunanis
tan'ın göz diktiği, Makedonya meselesinin <<kördüğüm»ü 
olan Selônik Türk-Müslüman, Sefarat-Yahudi, Dönme (islô
miyeti kabul etmiş Yahudi), Yunan, Bulgar, Sırp unsur
lordan meydana gelen etnik grupları barındırır. Tabii bun
lara bir de Avrupalı kolonileri eklemek gerekir. işte böy
le bir ortCim içinde, Jön Türk küçük burjuva devrimcileri,
liberal farmasonlar, siyonistler, Yunan milliyetcileri ve 
Bulgar .sosyalistleri mücadeleleri ve yaptıkları ittifaklar· 
la birbirlerine karışır. Böylece ilk işçi hareketlerinde teori 
acısından Bulgarların payı, nice! acıdan özellikle Yahu
dilerin payı ve siyasal açıdan Müslüman Jön Türklerin 
payı ağır basacaktır. 

Balkanlarda oluşan i lk hareket Bulgar sosyalist ha
reketi olur. 1895 yılından sonra Bulgar Sosyal Demokrat 
Partisinin bağrında Makedonya Devrimci Sosyalist gru-

(419) «Sosyalist Enternasyonal Ba�kanlık Kuruluna Avrupa Türkiye'si 
Sosyalist Hareketi Tarafından Gönderilen Rapou 1910. Bkz. 

HAUPT, G. '"Le debut du mouvement socialiste en 1'urquie. Do

cuments.:ıo (Tüı-ldye'de So�yali�t Hareketin BIL,Iangıcı. Belgeler.) 

makalesine c..\louvcment Sociab No. �5 Ekim · Aralık 1963. (Bun

dan Sl)nra dipnotlarda illapor ... :ıo olarak belirtilecektir.) 
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bu kurulur. Bunların «amacı Bulgaristan'dan ithal edil
miş sosyalist yayınları yayarak Makedonya'da sos
yalist bir propoganda yürütmekti.» (420) Sosyal Damolc· 
rat Partisi ise !(genişler» denen «revizyonist», hiziple, 
«dorlan denen <:devrimci» hizibe bölünür. Makedonya gru
bu işte bu devrimci hizibin yanında yeralır. (421) 

Bunların yanı .sıra, Selônik nüfusunun 1/3'ünden faz
lasını, Selônik'deki Işçi sınıfının ise 2/3'ünü meydana ge
tiren Sefarat Yahudileri de örgütlenir. Milli bir burjuva
zinin yokluğu [*) Yahudi kitlelerini milliyetçi bir kadrolaş
madan kurtarır. Bu kitleler tam tersine insancıl sosya
lizmden ilham alan Jean Jaures hayranı Yahudi enteli
cansiyasına ilgi göstermekte, onun etrafından toplan
maktaydı. (422) 

Bu iç çalkalanmaları gün ışığına çıkaran olay, 1908 
yılı temmuz ayındaki Jön Türk devrimi olur. Bu olay, Se
lônik, Varna, Manastır, Üsküp'den başlayıp istanbul'a 
oradan da Anadolu içlerine kadar yayılan geniş bir grev
ler dalga.sıyla karşılanır. (423) Devrimi izleyen iki ay için
de yani 1908 yılr ağustos ve eylül aylannda az ya da çok 
önemde 30 kadar grevin patlak verdiği tespit adilmiştir. 
(424) Bizzat mücadelenin içinde, işyerlerinde kendiliği�-

(420) .Rapor ... � 
(-121) .-Rapor ... :;. 

(•) Gerçi Siyonizm mevcuttu : hatta Ben zvi, Ben Gurionda siyasal 
f::ı.aliyctlcrini Selli.nik'de sürdürmekteydiler. Ne var ki bwılar 
amaç olarak Filistin'i göstcriyorlardı. 

(422) HAUPT, G. dntroduzionc alla storia delle ferlerazionc. operaia 
sccialista di Salonicco.:. (Schlnik Sosyalist İ.5çi Federasyonu Ta
rihine Giriş) o:!l!ovimento Opcraio et Socialistu:ıı Ocuk - Mart 1972., 

- (423) TUNÇAY, M. •:Türkiye'de Sol Akımlar. 1908 - 1!!25., Ankara, 1967. 
(424) TUNÇAY, M. <Türkiye'de Sol...» ve ÇAVDAR, T. «Osıru:ınlıların 

Yarı Sömürge,,, 
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den Işçi birlikleri kurulur ve işçiler giriştikleri grev hare
ketleriyle bu birliklerin tanınmasını isterle�. (425} 

Ama daha o yılın eylül ayında devrimi gerçekleştiren 
küçük bUrjuvaziyle Saraya bağlı bürokrasi arasında itti
fak kurulmuştur ve Alman emperyalizminden boşalan ye
ri şaşaalı bir şekilde ingiliz emperyalizmi devralmaktadır. 
(426) Aydın'daki ingilizlere ait şömandifer şirketiyle Fran
sızların işlettikleri Ereğli kömür havzasında patlak veren
grevleri kırmak amacıyla ordu birlikleri izmir'e ve Kara
deniz Ereğiisi'ne çıkartma yapar. (427) 25 eylül günü ise
hükümet sendika kuruluşlarını ilga aden ve grev hakkını
uygulamoda geçersiz hale getiren «Tatil-i Eşgôal Kanun-u
Muvokkatiııni çıkarır. Bu kanun, 1909 yılında meydana ge
ren karşı devrim sonucunda ilôn edilecek olan sıkıyönetim 
sıı:a.sında Osmanlı Meclisi Mebusan'ı tarafından da onay' 
lonır. (428) 

Olaylar böylece ola�on akışını sürdürür ve küçük bur
ıuvozinin kocınılmaz ihaneti tamamlanırken, ikinci Meşru
tiyet'in ilônının ardından yaşanan ilk esenlik aylarından 
sonra, ciddi örgütlenme ve köklenme dönemi gelmekte
dir. Makedonya Devrimci Sosyalist grubu 1909 yılın
dan Itibaren «Rabotniçeski iskra'» {işçi Kıvılcımı) adlı ya
yın organının çevresinde, Selônik'de, Istanbul'da ve Edir
ne'de örgütlenip kökleşmeye başlar. (429) Yahudi aydın
larının sürdürdüğü calışmalar 1908 yııı eylül ayında «Se
farat Sosyalist Çevresilmin kurulmasına yol acar. 1909 yı
l ı  nisan ayında bu kuruluş «Sosyali.st işçi Birliği» adını alır. 
Birliğin amacı «işçilerin ahlôk ve zlhni düzeylerini yükselt-

(425) TUNCAY, M . .Türkiye'de Sol...� 
(426) Bakımı: Cilt II, sayfa 1002 - 1063. 
(427) ÇAVDAR, T. f.Qsınanlıların Yarı Sömürge ... » 
(428) TUNÇAY, M. <Türkiye'de Sol ... » 
(429) HAUPT, G. dntroduzione ... » 

_! - · - -
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rnek» tir. Daha sonra ise birlik, kurucularının ifadesine gö
re, ıc:meşru ve ekıonomik vasıtalorla işçi sınıfının çıkarları
n ı  savunmakla görevli, siyasal bir gruba» (430) dönüşür. 
Bu hareketin kurucularından biri olan Abroam Benaraya 
Bulgar Sosyal Demokrat Partisi'ndeki «darlanı kanadın
dan ayrılma ve kendine <<proleterlenı adını takan bir hizi
be mensuptur. «Darlar» kanadı ise bu hizibi «anarko libe
ralizm» le suçlamaktaydı. Bu şartlar içinde işçi .sınıfı hare
ketinde bir birleşme zor gözükmektedir. Fiili bir kaynaş
ma 1909 yılı temmuz ayında upruleterler» Yahudi Birliği 
ile Bulgar ((darlanı ı arasında «Sosyalist işcl Federasyonuıı 
adıyla ortaya çıkar. Ama aynı yılın eylül ayında «darlar», 
-«kariyerist bazı Bulgar sosyalistleriyle birlikte kuruluşu 
burjuvaziya doğru açıkça itrrieye çalışan Yahudi grubu ye
rel komitesinin işçi düşmanı ve serüvenci politikasınııı (431) 
yererek Federasyondan çekilirler. 

Yahudi grubu sosyalizmden ilham alan, muğlak bir 
enternasyonalizmi göklere çıkararak. o dönemda Make
donya'da onca önemde olan <<milli me.sele»den yon çiz
meye çalışıyordu. Milli meseleyi Osmanlı imparatorluğu
nun kendini yenilemesine ve bir Osmanlı milletinin dağ
masına bağlayarak, nerdeyse Osmanlı emperyalizminin 
kefili durumuno düşmek ve böylece de burjuva milliyetçi
liğine oranla bile daha geride bir tavır takınmak tehlike
siyle karşı karşıya kalıyor. Şurası bir gercek ki. o çağda
ki siyasal yapıların devam etmesi Makedonya'da demog
rafik ve coğrafi bir çekirdekten yoksun olan Yahudi unsu
run işine gelmekteydi. Ama imparatorluk içindeki preka
pitalist güçlerle ittifoka giren ve diğer <ımilliıı burjuvazile-

(430) çSosyalist Enternasyonal Başkanlık Kuruluna Se!Unik Sosyalist 
İsçi Federasyonu'nun Sunduğu Yıllık RapoTJ> (Temmuz 1909 -

Temmuz 1910) Bkz. HAUPT. G. d.e dcbut...:. 
(431) HAUPT, G. dntroduzione ... :. 
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re karşı Selônik Yahudi burjuvazi,sini yede"lne almak is· 
teyen ve bunu çoktan başarmış olan Jön Türk hareketi· 
nin, Yahudi işçi hareketinden kendi öz hedefleri doğrultu· 
sunda yararlanma yollarını arayacağı da aynı ölçüçte bir 
gerçektir. işte bunun için Bulgar «darlar»ı Sosyalist işçi 
Federasyonundan ayrıldıktan sonra bu kuruluşu «hüküme
ti kuran Jön Türk partisinin bir şubesi olmakla» (432) suç
larlar. Makedonya Devrimci Sosyalist grubunun «dar· 
lar»rna gelince, onlar da milli meselanin çözümünü sos
yali,St devrimin gerçekleşmesine bağlarken ölmeye mah· 
kGm gerici Osmanlı lmJ?aratorluğunun çözülmesi ilkesin· 
den yola çıkarlar. (433) 1853 yılında Karl Marx'ın ilke
si olan bu ilke, Bulgar sosyalistlerinin tutumunda, Make· 
donya burjuvazisinin milliyetçi özlemlerinden bağımsız ola
rak düşünülemez. Böylece gündemde başyeri tutan milli 
meselanin keskinliği ilk işçi hareketlerini de kendi doğrul
tusunda kalmaya mahkQm eder. 

Sosyalist işçi Federasyonu, muhtemelen Jön Türk 
yanlr.sı sosyalist Müslümanlarla, Makedonya milliyetçi ha
reketinin sol hizibini saflarına çekerek varlığını sürdür
meye devam eder. Balkan savaşı sırasında antiemperya
list ve enternasyonalist bir tutumu benimser; savaştan 
sonra ise daha radikal bir yönelimle Yunan solunun oluş-
masına katkıda bulunur. 1� .. 

Balkan ,savaşı Osmanlı imparatorluğu icindeki milli 
mese!eyi büyük çapta çözüme ulaştırır. Bunun yanı sıra 
artık Osmanlı imparatorluğu sınırları dışında kalan işçi ha
reketleri de faaliyetlerine yeni milli bünyeler içinde devam 
eder. Osmanlı imparatorluğu içinde ise sosyalist hare· 
ket, ilk olarak 1909 yılında su yüzüne çıktığı istanbul'la 

(432) -ı:Rapor ... :ı-
(433) HAUPT, G. rlntroduzione ... , 
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sınırlı kalır. istanbul'da�i spşyalist hareketin Makedonya 
$osyalişt hareketiyle ilişkileri konu�unda boşvurablldlği
miz iki kaynqk vordır. Bunlardan ill�j ·olon. 1910 yılında 
Trakya'daki sosyalişt hpreket konusunpQ Sosyqlist Enter
nosyanal Büroşuna gönderilen rqpor, Makedonyçı'dakl 
sosyalist grubun organı qlqn «Robotnice�kl isk.ra» lle ge
ne aynı rapora göre «sosyaijst bjr Rum işcl grubu» nun 
1910 yılından itibaren istonbul'da Rumca olan:ık yayınladığı 
«E;rgatis» (Emekçi) gazetesi tarafından düzenlenmiştir. 
(434) Zaten Istanbul'daki bu gn,ıbun 1909 yılı mayıs ayın
dan itibaren mevcut alçiuğu (439) ve muhtemelen Bulgar
grı.ıbunkine yakın bir eğilimi benimsediği bilinmektedir.
Ama bu k<mudp, bunl�mn dışında bir bilgiye sahip de
ğiliz.

ikinci kaynak ise, Selônik Sosyalist Işçi Federasyo
nu'nun yıllık raporu olup, Ahmet Hilmi adlı kişinin cıkar
dığı «Iştirak» gazetesiyle ilgilidir. Raporda adı Ahmet Hil
mi olarak geçen kişi aslında « lştirakçi Hilmi» adıyla tanı
nan Hüseyin Hilmi'dir. Faaliyeti hakkında Türk kaynakla
rından geniş bilgiye sahip olduğumuz Hüseyin Hilmi'nin 
görüşleri, Jean Jaures'ten ilham almış olma.sı ve insancıl 
niteliğiyle Selônik Federpsyonu'nun gö�üşlerine yaklaş
maktadır. 

Hüseyin Hilmi ve arkadaşlarının yayınlan 1910 yılı şu
bat ayında boşlar ve aynı yılın eylül ayında gene bu kişi
ler Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kurarlar. Adına ve basın 
organlarına rağmen bir grup aydın tarafından kurulan bu 
par:ti kitlelerle her türlü ilişkiden uzak kalır. Kurucusu bu 
olguyu 19J9 yılında Enternasyonal'in Berlin'de toplanan 
kongresine göndermiş olduğu raporda şöylece açıklamaya 

(434) <Rapor ... � 
(435) HAUPT, G. dntroduzione .. .  � 
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çalışır: «Resmi bir iı.in elde etmek ve daha sonra işci 
sınıfı teşkilatiandırma yoluna girebilmek amacıyla Os
manlı Hükümeti nezdinde yaptı?jrrrırz bütün müracaatlar 
akim kalmıştır. Bu durumda parti calrşmalarını nazari sa
hada .sürdürmek mecburiyatinde olduğunu görmüş ve sos
yalizmin fikriyotrnı ve esaslarını organları bulunan gaze
teler vasıtasıyla yaymaya başlamıştır. ( . . .  )» {436) 

Ne var ki Hüseyin Hilmi ve arkadaşları tarafından su
nulan bu «fikriyot ve esaslar» teorik bir olgunlul}a eriş
miş olmakton uzoktrı: ve ütopik sosyalizmle liberalizm ara
sında bir kararsızlık içindedir. Daha « iştirakıl dergisinin ılk 
soyısında Osmanlı toplumun «bilha,ssa teşebbüs ve terak· 
kiye muhtaç» olduğu belirtilmektedir ve portinin progro
mı da ne olduğu belirsiz eşitel bir toplumdan dem vurur
ken, özellikle siyasal özgürlük taleplerine ağırlık tanımakta
dır. (437) 

Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın din meselesinde de 
kendini açığa vuran bu mul)laklığı, buriuvaziyle ilişkilerin 
zorluğunu yansıtır. Ittihat ve Terakki diktetörlüğü belirgin
leştlkçe sosyalist parti, liberal buriuvoziyle aynı softo mu
halefette olur. Kanunlara saygı, basın özgürlüğü türünden 
isteklerle, mücadele düzeyini gitgide liberal bir platforma 
Indirgemek zorunda kalır. Sonunda Balkan Savaşında ise 
katı bir yurtseverlik içine düşer. Ne var ki bu evrim, bu 
partinin 1913 yılında diğer muhalefet partileriyle birlikte 
kapatılmasını engellemeyecektlr. Böylece bu birinci de· 
neme Türk işçi sınıfının ne teorik, ne de pratik oluşumun· 
da fiili bir iz bırakmaksızın sona ermiş olur. 

(436) 4:.Türkiye Sosyalist Fırkası Tarihi;, Bkz. HAUPT, G. d.c deQut ... ,. 
(137) Bkz. TUNÇAY, M. tı:Türkiye'de Sol...;, ve partinin prograrm için 

TUNAYA T. Z. «Türkiye'de Siyasi: Partiler.;, İstanbul, 1952. 
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lll - KURTULUŞ SAVAŞlNDA SOL HAREKET (1919·1925) 

A - «Sosyalistler»in Dönüşü 

Türkiye'de sosyalist hareketlerin, 1919'dan 1925 yılı 
ilkbaharına kadar süren ikinci dönemi az çok birbirinden 
farklı üç grup halinde ele alınabilir. ilki Osmanlı imparator
luğu başkentinde Mütarekeden hemen sonra ortoya çıkan 
ve aynı eğilimler ve hatta aynı kişilerle Birinci Dünya Sa
vaşi öncesi hareketlerin devamı olan hareketler. ikincisi 
Anadolu'da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 
etkisina veya sadece milli kurtuluş hareketinin bir müt
tefiki olarak varlığına bağlı hareketler. Nihayet üçüncü.sü, 
lstanbul'da, bir yandan Üçüncü Enternasyonal'in öte yan
dan ise Anadolu'daki anti-emperyalist mücadelenin etki
siyle ortaya çıkan hareketler. 

1918 yılı ekim ayında Mütarekenin imzalanması ve 
ittihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin yurtdışına koçma
sıyla, Saray çevresine bağlı liberal büyük burjuvazi iktida� 
ra gelerek itilaf devletleriyle işbirliği ortamını hazırlar. iş
to bu hava içinde ve ittihat va Terakki rejimine muhalif 
bütün unsurların serbest kalmasıyle Hüseyin Hilmi grubu 
da özgürlüğüne kavuşur, Türkiye Sosyalist Fırka.sı adıyla 
partilerini yeniden kurarlar. Partinin programı savaş ön� 
cesine oranla belli bir ilerleme kaydederse de daima ikinci 
Enternasyonal'in sınırları içinde kalır. Zaten öyle görüiG� 
yar ki bu hareket sadece bu haliyle liberal burjuvazi ta� 
rafından hoşgörülebilirdi va Avrupa'daki sosyalist çevre� 
!erin yakmlığını kazanmak icin de besbelli ki bu halde
kalması gerekliydi. (438)

Ama hareketin en büyük evrimi işçi sınıfı gerçekle� 
riyle olan temasında boyverir. Partinin organı, lancalann 

(438) Bkz. TUNÇAY, M. «.Türkiye'de Sol .. .  � 
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feodal yapısına catmaya başlar ve 1920 yılı ilkbaharın
dan itibaren Hüseyin Hilmi faal olarak işçi hareketlerine 
katılır. Grevdeki işçilere yaptığı maddi yardımlarla, Türk 
devlet makamlan kadar işgal kuvvetleri nezdinde de şah
sen girişti�i teşebbüslerle birçok grev hareketinin başan
sına yardımcı rolur. Böylece Türkiye Sosyalist Fırkası 
1920-1921 döneminde hem üye sayısı olarak, hem de 
maddi kaynakları itibariyle güçlenir. Ama bir bütün ola
rak bu partinin faaltyetini işgal kuvvetlerinin iradesinin ta
mamen dışında görmek pek doğru olmasa gerektir. Çünkü 
proleteryayı tamamen ekonomik hedefli eylemlerin içine 
atarak, onu Anadolu'da verilmekte olan antiemperyalist 
mücadeleden koparmak tabii ki bu kuvvetlerin işine gelir
di. Buna bir de, iştirakci Hilmi'nin girişilen grev hareket
lerini boşanya ulaştırmak icin, bilerek veya bilmeyerek 
işgal kuvvetleri içindeki çatışmalardon yararlandığı, mese. 
la Fransız işletmelerinde patlak veren grevierde ingiliz iş· 
gol kuvvetleri komutanlığının yardımına başvurduğu var
sayımını eklersek, Türkiye Sosyali.st Fırkası hareketinin 
gerçek mahiyeti daha da gölgelenir. Son olarak bir de, bu 
kuruluşun insancıl sosyalizmden trade-unionculuğa geeişi 
temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu durum onun hem nisbi bü
yüme gücünü, hem de kolayca çöküşünü açıklar. Çünkü 
güçlü bazı taraftarlarının maddi desteğini geri çekmesi ve 
işletmelerin korporasyoncu mahalli kuruluşlara gitmesi, 
hareketin gücünün hızla azalması ve 1922 yılı ortalarında 
ise topton sönüp yokolmo,sı sonucunu doğurur. (439) 

B - Anadolu'daki Hareketler 

1919-1922 dönemi boyunca Anadolu'da, milliyetçi ha
reketin bağrında urtoya çıkan ve komünist denen hare-

(439) Bu lınrcket için bkz. TUNÇAY, M . ..türkiye'de Sol...:t
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ketlere, bu konuda htilti da cevapsız kalan bazı sorulara 
rağmen, radikal küçük burjuvazinin kıyıda kalmış uçlarının 
belli bir siyasal amaca yönelik, ama kitlelerle gerçek bir 
temas kuramamış tezahürleri gözüyle bakmak gerekir. 
Bu hareketlerin o dönemin niteliği olon ince siyaset oyun
larıyla karmaşık bir hale gelen tarihi, üç ayrı kaynağa gö
türülebilir. Bunlardan ilki, milli kurtuluş hareketinin yöne
tici kadrosunun temkinliliği ve taktiğidir. ikinci kaynağı bu 
yönetici kadroya karşı solun veya kendini sol olarak sunan 
kanadın muhalefeti teşkil eder. Üçüncüsü ise Sovyet So.s
yulist Cumhuriyetler Birliğinde yeştirilmiş eski Türk sa
vaş esirlerinin temsil ettiği, Ücüncü Enternasyonol'e bağ
iı <mrtodoksıı kaynaktır. 

Yönetici kadronun siyaseti iki safha geçirir. Bunların 
ilki, iki konuda duyulan endişenin sonucudur. Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliği'nin sosyalizme yönelmeyen bir 
rejimden yardımını esirgeyeceği korkusuyla savaşta ye
nik düşülmesi halinde Anadolu'nun doğusuna sığınarak ge. 
ne aynı kadronun yönetimi altında, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine bağlı federe bir cumhuriyet kurma he
sabı. Üçüncü Enternasyonol'in, Üçüncü Dünyadaki her 
türlü anti-emperyalist rejime yardım. etme konusunda al
dığı karar ve Ankara'da yeni hükümetin kurulması bu tür 
korkuları bartaraf eder. Bunun ardından gelen dönemde 
Ise hükümet hem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli
ği'nin gösterdiği yakınlığı kaybetmemek, hem de icteki 
eğilimleri denetimi altında tutabiirnek icin, kendisi «ko
münisb bir hareket beslemek zorunluluğunu duyar. Böyle
ce her iki safha da kısmen veya bütünüyle yönetici kad
roya boQiı bir harekete tekabül eder. 

'lik hareket, daha boşında hayal ürünü kaynaklara da
yandınlarak, daha sonra da bir efsane haline getirilen 
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«Yeşil Ordu» hareketidir. Asya'daki Müslüman halkların 
ortak sosyal kurtuluş ordu,su efsanesine büründürülerek 
abartmalı bilgi ve rakamlarla o günkü kamuoyuna sunu
lan Yeşil Ordu adlı hareket, aslında Kofkas Müslüman
larıyle bile ilgisi olmayan, Korodeniz'in doğu kıyılarında, 
Soci Tuapse bölgesinde meydana gelen bir küçük ve or
ta köylülük hareketidir. ·1919 yılı ilkbaharında Denikin'in 
Beyaz Rus ordularına karşı bir direniş olarak belirir. Da
ha sonra yani 1919 yılı sonbaharında hem Beyaz Ordulara 
hem de Bolşeviklere karşı bir tutuma girer. 1920 yılı baş
larında ise, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile her 
alanda teması ön planda tutan Kuvayi Milliye önderlerine 
bu hareket, Kızıl Ordu'yla fiili ittifakı sağlayacak bir im
kôn olarak görünmüştü. Yeşil Orduyle ilgili haberleri Ana
dolu'ya yayan Kazım Karabekir Paşa ise bu hareketi bir 
isıarn Kurtuluş hareketi olarak göstermişti. Böylece Orta 
Asya Türk halklarının yeniden doğuşunu ve islômın yeşil 
bayrağı altında emperyalizme karşı mücadelesini temsil 
eden bir Yeşil Ordu efsanesi doğmuştu. Bu adın cağrışım 
yaptığı komünizm, anti-emperyalizm, lslômcılık ve turan
cılık karışımı duygusal muhteva, yani kavram bi:ılirsizliği 
o günkü yönetici kadronun hedeflerine uygun düşmektey
di ve onun icindir ki Kurtuluş Savaşı tarihindeki «komü
nist» denen ilk hareket bu adı, «Yeşil Ordu» adını aldı.
(440) 

Böyle bir hareket Için zamanın ve şartların uygun olup 
olmadığı daha 1919 yılında yapılan Sivas Kongresi'nde 
tartışılmıştı. (441) Yeşil Ordu hareketinin başlatılması Ise 
1920 yılı mayıs ayına rostıoı:. Hareketin kurucuları radikal 

(440) VORONOVITCH, N. d..e üvre Verb Prag, 1921; KARABEKiR, 
K. dstiklUI Harbimiz:ıo İst., 1009, (2. Baskı).

(441) İLERi, R. N. «Atatürk ve Komünizm» İstanbul, 1970. 
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küçük burjuvazinin safları arasından seçilir ve programı da 
antiemperyalist, antikapitalist ve antimilitarist bir prog
ram görünüşündedir. Bu program devlete ekonomik ve 
sosyal alanda olduğu kadar eğitim alanında da geniş bir 
müdahale hakkına imkôn tanımaktadır. Öte yandan aile
nin ve dinin kutsallrğı ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. is
ıam dini bu programda en önde gelen antiemperyalist 
güç olarak ,sunulmuştur. {442) Demek oluYQr ki dini vec
hesi bir yana bırakılırsa, bu hareket daha sonraları Ke· 
malizm, 1960 sonrasının siyasal hareketinde ise «kapita
list olmayan kalkınma yolu» diye adlandırılan görüşlerin 
ve gene aynı muhtevayla 1970 öncesinde Milli Demokratik 
Devrimi sosyalizm yolunda geçici bir aşama değil, bir 
hedef olarak gören, <(Milli Demokratik Devrim)) hareke
ti sağ kanadının ilk kaynağı, ilk başlangıcı olarak belirir. 

Komünist Enternasyonal'in 1922 yılı kasım ayında top
lanan IV. Kongre.sinde Panturancı bir hareket olarak de
ğerlendirilen Yeşil Ordu, Kurtuluş Savaşı yönetici kad
rosunun denetimi altında, komünizme çalan bir renge bü
rünerek emekçi sınıfları kendine kazanmaya çalışır. 1920 
yılı sonbaharından sonra ise bu hareketin Cerkez Ethem 
ve ona bağlı kuvvetleri kendi saflarına çektiğini görürüz. 
Hareketin Cerkez Ethem tarafından kazanılması, baş
langıçta dağınık bir durumda olup daha sonra Cerkez Et
hem'in kamutasında toplanan çeteci mücadeleyi bir halk 
savaşı olarak gösteren ikinci bir Yeşil Ordu efsanesi ya
ratılmasına neden olur. (443) Cete güçlerinin, bir zaman
lar onları daha çok kendi güvenliklerini korumak ve ken
di çıkarlarını savunmak amacıyla kurmuş olan büyük ara
zi sahipleri ve eşrafın denetiminden çıkıp daha .sonraları 
zorla düzenli ordu içine sakulacağı güne kadar, bu silöh-

(442) TUNÇAY, M. <:Türkiye'de SoL.� 
(413} Bu devir için aynı zamanda bkı. s. 1218 ve devamı. 
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lı hareketin dizginlerinin Anadolu'daki yönetici sınıfların 
özellikle de Cumhuriyetçi hareketin yönetici kadrosunu 
meydana getiren ordu�eşraf ittifakının elinden fiilen kaç
mış olduğunu bilmekteyiz. Gene bi!mekteyiz ki acımasız 
i<istiklôl Mahkemeleri;> tarafından kovuşturmaya uğrayan 
düzenli ordu asker kaçaklarının saflarına katılması bu 
çete güçlerinin bağrında yönetici kadroya karşı bir muha
lefet hareketi yaratmaktaydı. Ama sırf bu noktadan yola 
cıkorak cetelerin milli mücadele hareketine karşı ayak
lanışiarını devrimci bir köylü savaşı saymamıza yaraya
cak hiç bir bilgi ve belgeye sahip değiliz. Asgari teorik bir 
eğitimden bile yoksun olan çete hareketinden .sınıf mü
cadelesine uygun hedefler beklemek yanlış olurdu ve bu 
hareketin yönetici sınıftan bağımsızlığı ancak geleneksel 
yapılara uygun bir iç hiyerarşinin doğmasına imkôn ve
rebilirdi. Cerkez Ethem'in, kocışından aşağı yukarı beş 
ay önce Yeşil Ordu kuruluşuyla gerçekleşen ittifakından 
çete güçlerinin düzenli ordu içinde eritildiği güna kadar 
geçen zaman bu çete güçlerinin siyasal bir niteliğe bü
ründürülmesine elvermezdi. Hele bir da Yeşil Ordunun, 
çete güçlerinin genel karargôhı olan Eskişehir'de kurdu
ğu örgütün bütün radikal görünüşüne rağmen, milliyetçi 
ve 'islômcı bir sosyal demokrasinin hiç de uzağında olmo
d;ğ:nı, bizzat bu örgütün çıkardığı basın argonma dayan
dırorak (444) söyleyebiliyor.sak, bu kanaetimiz daha da 
kesinlik kazanır. Böylece, çete müfrezelerinden birinin 
adının <<bolşevik» olması bir yana bırakılırsa, sahici bir 
Halk Yeşil Ordusu üzerine elimizde hiç bir bilgi bulunma
maktadır. Zaten bu kuruluş da 1920 yılının ekim ayında, 
yönetici kadrosunu oluşturan Çerkes Ethem Bey ve arka
daşlarının Ankara'da resmen kurulan Türkiye Komünist 
Fırkası'na girmeleriyle dağılıp yokolur. Türkiye Komünist 

(444) Bkz. TUNÇAY, lVL «Türkiye'de Sol...» 
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Fırkası, yönetici kadronun «komünist» siya,setinin ikinci 
:\ safhasını meydana getirir. Bu kere sözkonusu olan, Ana· 

dolu'da boyvermeye başiayabilecek komünist hareketleri 

' 

1 

i 

kendine kazanmaya ve onları denetim altında tutmaya yö� 
nelik bir kuruluştur. Parti bu nitelfği ile, Cerkez Ethem'in 
çete güçlerine ve genel olarak sola karşı girişilen bas� 
t,ırma hareketi tamamlanıncaya kadar varlığını sürdürür 
ve daha sonra o da silinip yokolur. 

Bu ((Resmi» komünist partileri dizisinin yanı .sıra bir 
de, böylesi kuruluşların dışında kalmak isteyen bir sol mu� 
hclefetin yarattığı hareket ve kuruluşlar vardır. Bunların 
başında, Sovyet devrimi hayranı bir grubun 1920 yılı ya� 
zında Ankara ve Eskişehir'de kurdukları gizli Türkiye Ko� 
münist Fırkasını saymak gerekir. Partiniı:ı programı Sov
yetlerin ilkelerine göre düzenlenmiştir. Komünist Enternas-. 
yonal'in ikinci kongresinin orta sınıflarca yönetilen «milli 
devrim» hareketlerini destekleme kararı aldığı bir dönem· 
de Türkiye Komünist Fırka.sının, ülkenin yapılarını tanımak
sızın ve yaşayan gerçeklerle hiç bir bağıntısı olmaksızın 
bir başka tarihi deney üzerine oturtulan ilkeleri uygulama 
gücünden yoksun kalınağa mahkOmdu. Böylece bu parti 
birkaç ay içinde, Ankara yönetici kadrosunun radikal üye
leriyle temas ve onlardan destek sağlama yollarını ara
yarak sağa koyar. 1 920 yılı aralık ayında ise Türkiye Hal,'<; 
iştlrakiyun Fırkası adıyla resmileşip gizlilikten çıkar. Din 
k!onusunda ilk programından tavizler vererek köylü kitle
lerini kendine çekmeye çalışır. Ama bu dönem iki ay sü
rer; 1921 yılı ocak ayında parti kopatılır ve yöneticiları 
hapse atılır. 

1921 yılında yönetici kadronun kendini solda gibi gös� 
tererek bütün diğer hareketleri susturmak istemesi, kendi 
koygularına ilişkin bir tutumdur. Çünkü o dönemde Sav-
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yet Sosyalfst Cumhuriyatler Birliği kayrtsrz şartsız bir mil
li mücadele veren küçük burjuva rejimlerine yardımcı ol
mayı kabul eder ve bu tutum 1920 yılı eylül ayında BekO'da 
toplanan Doğu Halkları Kongresinde açıkca ortoya çıkar. 
(445) Öte yandan gene aynr dönemde Türk düzenli ordusu
da itilöf devletlerine Yunan birliklerini geri püskürtecek
güçte olduğunu göstermiştir. Ankara hükümetinin Londra'
ya davet edilmesi milli mücadele yönetici kadro.sunun fi
ilen tanınması anlamına gelmektedir. Bu oynr zamonda
gelecekteki Türkiye devletinin yönetici srnıfr olarak Türk
burjuvazisinin kabullenilmesi de demektir. Dolayısıyla bu
durumda ülkede «komünist» hareketlerin boyvermesi sa
dece yararsız değil, tehlikelidir de.

Türkiye Halk jştirokiyun Frrkosr 1922 yriının mart ve 
ekim aylan orasında kısa bir dönem icin yeniden canla
nocaktrr. Portinin bu dönemdeki faaliyeti <Neni Hayat» ad
Ir bir derginin çıkanlmasından ibaretti denilebilir. Dergi
ye yanSryaiı görüşler bu partiyi, «Mill i  Demokratik Devrim» 
hareketi sol kanadının ilk atası saymamıza imkôn ver
mektedir. Parti Türkiye meseleleriyle ilgili görüşlerinin 
Üçüncü Enternasyonal'in görüşüyle aynı olduğunu ileri sü
rerken seçilmesi gereken yolu da şöylece açıklar. «Türki
ye'nin büyük mülkiyet ve müstahsil köylülerin ekseriyeti 
esasına istinöt eden hayat-ı iktisadiyesinin bugünkü vazi
yeti» karşısında seeilecek yol, «memleketin dahilinde bur
juva demokrasisi usulüyle ısiahat yapmak ve emperyaliz
me karşı ileride mukavemet edebilmek ve başlanmış olan 
milli inkrlôba ekseriyet olan köylülerin iştirakini teyit ve 
idome eylemek için zaruri olduğu vechile, iktisadi teced
düdat ve teşkilôt vücuda getirmektir.» (446) Üçüncü Ko· 

(445) Bkz. sayfa 1224. 
(•1·16) oı:Yeni Hayat:. dergisi, sayı 3, I Nisan 1922, 

M. �Türkiye'de Sol...:.

L 

tikrcdcn TUNÇAY, 
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münist Enternasyonalin ilkelerini benimseme, Milli Devri
min bir aşama olarak görülmesini içerse bile, bu (;dev
rim))e sadece köylüleri (dştirak)) ettirme konusundaki is
teğe kuşkulu gözle bakılabilir. Denebilir ki hareketin naza" 
riyecileri kitleleri örgütlendirme yolundaki isteklerini sırf 
dile getirmekle kalmıyor, bunu bir şarta da bağlıyorlar
dı. 

Nihayet ücüncü bir kategori olarak. gene bu dönem
de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde bulunan 
Türklerin faaliyetine bağlı bir komünist partisi kurma yo
lundaki teşebbüsler gelir. Enver Paşa'nın Bakü'de kendi 
tasanları yolunda yararlanmak amacıyla kurduğu i<komü" 
nistıı partiyi hesaba katmazsak, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği'ndeki Türklere ait komüni.st faal iyet Mus
tafa Suphi ve arkadaşlarının çevresinde toplanır. Bu gru
bun 1918 yılından itibaren Sovyetler Birliği Komünist Par
tisi içinde başlattıkları çalışmalar BakO Kongresinden son
ra somutlaşır. Enver Paşa'ya bağlı unsurların meydana l]e· 
tirdiği mevcut kuruluş tasfiyeye uğradıktan sonra örgüt 
yavaş yavaş oluşur 1920 yılı eylül ayında işlerlik kaza" 
nır. Örgütün faaliyeti devrimci bir partinin bütün eylem şe
mosına sahiptir. Bu faaliyet dört dola ayrılır, teşkilôt!an
ma, propaganda, istihbarat ve askeri teşkilôtlanmo. Parti 
Anadolu'daki milli kurtuluş hareketi yönetici kadrosunun 
antiemperyalist eylemini kabul etmekle birlikte bu kod
ronun sömürücü ,sınıflora mensup olduğunu da akıldan çı
karmaz. Amacı kendi bağımsızlığını koruyarak, bu milli
yetçi kadroyle içiçe girmeden ama gene de onun yanı ba
şında antiemperyalist mücadeleye katılmak; bunu yapar
ken ayrıca da işçi sınıfını örgütlendirrnek ve küçük köylü
lük içinde saflarını oluşturmaktır. 

Ne var ki böylesine açık ve berrak bir tutum Anado
lu'daki yönetici kadro için sahici bir tehlike teşkil etmek-
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teydl. Öte yandan parti yönetimi BakU'de koldığı sürece 
ileri sürülen bu hedeflerin gerçekleşmesine imkôn yoktu. 
Osta!ik Anadolu'daki kadroyle girişilecek ilişkide güçler 
eşitsizdi. Ama bu gerçeğin giderilmesi partiyi tespit etti
Qi çizgiden döndürmemeli veya bu çizgiyi saptırmamalıy
dı. Mustafa Suphi ve arkadaşlan işte bu görüşle Anadolu'
ya geçmeyi deneyecekler ama yönetici kadronun el altın
dan görevlendirdiği bir şebeke tarafından ortadan kaldın
lacaklordır. Sovyet So.syalist Cumhuriyetler Birliği'ne ge
lince, bu olaya rağmen Anadolu'daki milliyetçi harekata 
yaptığı_ yardımı sürdürmek zorunda kalacak ve bu ülkede 
kurulu bulunan Türkiye Komünist Partisi de -gölge bir ör
güt olarak varlığını Sovyetler Birliği Komünist Raı:tisi için
de sürdürecektir. 

Bu dönem için varobileceğimiz sonuç, eşrafla küçük 
burjuvazinin askar kanadı ve aydınlar arasındaki ittifakın 
1919 yılından itibaren kendini Türk toplumunun ve bu 
toplumun yakın geleceğinin başlıca gücü olarak kabul et
tirmeyi başardığıdır. Ama bu güc miliT kurtuluş hareketinin 
askeri safhası aşıldıktan sonra, kendi geleceğini, verdiği 
antiemperyalist mücadeleyle özündeki �urjuva yani kapi
tallst olgu arasındaki temel çelişki yüzünden açık bir bi
çimde çizemez, belli bir kalıbo dökemezdi. Yönetici kadro
nun icindeki muhalefet bu çelişkiyi açıklıkla dile getire
medi, dile getirmeyi bilemedi veya i.stemedi; onu aşma yol
larını da_ aramadı. Kadro dışındaki muhalefete gelince. bu 
çelişkiyi değerlendirip yerine oturtabildi ama bu yolda 
harekete geçebilecek güç ve imkOnlardan yoksundu. Böy
lece denebilir ki, o dönemde Anadolu'daki hareketler kit
leleri siyasal ıolarak örgütleme doğrultusunda hiç bir fi
ili hedefe ulaşamadılar. Ayrıca bu hareketlerdeki dev
rimci kodrolann yetişme derecesinin de son derece sı
nırlı olduğu söylenebilir. Buna karşılık, elli yıl sonra da 
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Türkiye'de hôlô verilecek olarak kalan antiemperyalist mü
cadelenin kökenindeki hareketler bir bakıma devrimci mü
cadele görüşünün ilk örneklerini va Türk solundaki bölün
melerin temelini meydana getirirler. 

c - istanbul'daki Gruplar

Gene bu dönemde istanbul'da oluşan hareketler, Bi
rinci Dünya Savaşı öncesinin ütopik sosyalizmine oranla 
daha ilari bir aşamaya gelmelerine rağmen, milliyetçi ha
reket karşı.sındaki tutumları bakımından Anadolu'daki ha
reketlerle aynı muğlaklık içine düşerler. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında ve onu izleyen ilk ay
lar içinde Almanya'da bulunan bir grup Türk öğrencisi 
<:Spartakistıı devrimci hareketleri tanıma fırsatını bulur
lar ve lıatta bu hareketlerle ilişkiye girerler. Bunun sonu
cu bir <:Türkiye işci ve Çiftçi Sosyalist Fırkası»nın kurul
masıyla «Kurtuluş» adlı bir derginin cıkarılması olur. Bu 
grup tarafından önce Almanya'da yayınlanan bu dergi 
daha sonra Türkiye'ye aktarılır. Bu grubun faaliyetleri ilk 
dönemde büyük bir önem taşımaz ve 1920 yılının mart 
ayında 'istanbul'un itilaf devletleri kuvvetleri tarafından iş
galiyle bu faaliyetler tamamen yasaklanır. Bu dönemden 
sonra grup üyeleri hem Üçüncü Enternasyonal'le, hem de 
Mustafa Suphi'yle ilişkiye girmek zorunluluğunu duyarlar. 
1921 yılı yazından itibaren bu hareketlerin çizgisinde ye
ni bir dergi, yani «Aydınlık>> dergisini çıkarırlar. 

Teorik yetişme dereoesi, Türkiye'de daha önce olu
şan bütün diğer hareketlerden daha üstün olduğu halde 
bu grup da daha ilk anda milli meselayle ve Anadolu'daki 
milliyetçi hareketle girişilecek ilişkiler konusunda rortaya 
çıkan sorunlarla karşı karşıya kalır. Yasaklanma kararı 
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yüzünden altı aylık bir sessizlik döneminden sonra 1922 yılı 
yazında grup Istanbul'daki işçi sınıfının bir örgüt içinde 
birleşmesi yolunda çalışmalara başlaı:. Bu grup daha ön
ceden de «Türkiye işçi Derneği»ni elinde tutmaktaydı. 
Ama örgütlü proletaryanın çoğunluğu Rum ve Ermeni azın
lıkların kurduğu sendikalara bağlıydı. Böylece Rum Orto
doks ahalinin Türkiye'den bu kaçış döneminde Rum ,sen
dlkasının bütün radikal niteliğine rqğmen milli mesela bir 
engel olarak ortaya çıkar. «Aydınlık» grubunun büyük 
meziyeti Yunan-Türk savaşının sosyal yapısını o çağın duy
gusel havasının dışında kalarak açıklayıp yerine kayabil
mesi ve Türklerin kazandığı zaferden sonra askerf aristok
rasinin baskı altına aldığı Rum pr.aletaryasına yardım eli
ni uzatmo.sıdır. Ama bu küçücük grubun bilinç kazanmış 
olması milliyetler meselesinin ötesinde işçi sınıfının bir
leşmesi için yeterli değildi. 

Savaş sonrası dönemde Rum unsurun büyük çoğun
luğunun Türkye'den ayrılmış olması milliyetler meselesini 
bir çözüme ulaştırmıştır. Ama 1923 yılı başlarında işçi sı
nıfı hareketinin birleştirilmesi sorunu yeniden ele alındı
ğında bu kere de yani bir engelle karşılaşılmıştı: istanbul 
((mill!ıı burjuvozi.si tarafından ortaya cıkarılan ''sarı sendi
kalar.» Öte yandan izmir Iktisat Kongresi'nde kapitalist 
sisteme ve bu sistemin temsilcilerine tanınan itibar, istan
bul ve izmir'deki Türk burjuvazisinin Ankara'daki yöneti
ci kadro tarafındon el üstünde tutulması sonucunu doğur
muştu. Bunun icindir ki bazı örgütlenma teşebbüsleri ve 
orta sınıfiara doğru yayılma yolundaki istek, 1923 yılı Ma
yı,$ ayında girişilen bir tutuklama dalgasıyla önlendi. Böy
lece gitgide cesareti kırılan hareket kendini teorik alana 
hapseder; buradan da demokratik devrimin öncülüğünü 
Ankara'daki yönetici kadroya bırakmak gerektiği gibi bir 
görüşa vararak sosyalizme geçiş icin gerekli reformları 
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bu kadronun gerçekleştireceğini umar. 1925 yılı Şubat ayı
na kadar yayınlanmaya devam eden Aydınlık Dergisi yo
luyla, sonunda bu hareket de, küçük burjuvazinin yöne
timi ve Kemalizmin bayrağı altında gerçekleşecek bir 
ı;milli demokratik devrimıı nazariyecisi haline gelir; hare
ketin kendisi ise böyle bir evrimin etkinliği bulunmayarı 
bir seyircisi durumuna düşer. Aydınlık grubunun bu tutu
mu, özellikle de ((ffiilliıı burjuvaziyi desteklemesi ve ikti
dardaki küçük burjuvaziyle «demokratik cepheıı kurma yo
lunda benimsediği i lkeler, 1924 yılı Haziran ve Temmuz 
aylarında Moskova'da toplanan Komünist Enterna.syonal 
Beşinci Kongresi'nde eleştirilecektir. Ertesi yıl ise <<Aydın
lıkıı Grubu büyük burjuvazi ile yönetici kadro cirasındaki 
ittifaka tanık olacak, bu ittifakı doğru bir biçimde yorum
layocak, hatta <(millb burjuvazi denemesinin başarısızlık
la sonuçlanacağını ve yeniden emperyalizmin kucağma 
düşülecsğini önceden görecektir. Ne var ki bu görüşler 
hiç bir etkinlik kazanamıyacaktır. Böylece tildişi kulesin
de kapalı kalan ve sadece falcılık oynayan hareket 1925

yılı Mart ayında kesin olarak yasaklanacak ve Türk işçi 
hareketi de 35 yıl sürecek olan karanlık bir tünele gire
cektir. 

Türk işçi hareketinin bu i lk  dönemini topluca gözden 
geçirdiğimizde. son tohlilde vorabileceğimiz sonuçların, 
kitlelerdeki bilinelenme derece.sinin son derece ozlığı ve 
özellikle de sosyalizmden yana çıkan aydınların görüş 
ve tutumlarındaki değişmeler olduğunu görürüz. Edinilen 
deney yerine, sosyolist hareketin dününün bugününün 
üzerine yüklediği ağırlıktan sözetmekle yetinilebilirdi. Ama 
etkisi olumlu veya •olumsuz olsun böyle bir deney yaşan
mıştır ve bu anlamda bu toplu bakış bize gerekli gözük
mektedir. 
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IV - SOL HAREKETIN BASTlRlLMASI VE .
KEMALIZM (1925-1960)

1 925 yılında sola karşı girişilen baskıyle 1961 yılında 
yeni Anayasa'nın kabulü arasında geçen dönem içinde 
yeni Türk burjuvazisi hiçbir köstekleme ve engel olmak
sızın gelişmek lster. Böylece .sosyal sınıflar kavramını hem 
siyasal alanda, hem de hukuki alanda bartaraf eder. işci 
sınıfı gibi aydınların da ancak iktidarın çizdiği çok dar 
bir çerçeve içinde kendi yollarını aramalar'ına izin verilir. 
Bu dönemin tezohürleri 'Olarak reformculukla başlangıç 
halinde bir sendikacılığı sayablliriz. Sendikacı hareketi 
özellikle anmak gerekir. Çünkü bu hareket 1960 yılı son
rası sendikalaşmanın kökenierini taşır. 1930'dan sonraki 
ilk yıllarda kısa bir dönem icin ortaya çıkan Kemalizmin 
nazariyecileri grubuna gelince, bunların hareketine, eğer 
küçük burjuva solunun ideolojik evriminde kaçınılmaz bir 
halka olmasaydı, hiç bir şekilde gerçekiere eğilmeyen bir 
aydın merakı gözüyle bokabilirdik. 

iktidarın «devletci» siyasetini nazariyeleştirerek onu 
radikal küçük burjuvazinin ve zaman zaman da işçi sını
fının gözünde haklı gö,stermeyi amac edinen bu hareket, 
o çağın siyasal muhtevası dışında ele alınamaz. Bu yüz
den bu hareketin doktrininl daha yukarda ocıklamıştık.
(447) Şimdi ise bize onun Türk solunun evrim süreci
icindeki yerini görmek kalıyor.

Çıkardıkları derginin adından ötürü <<Kadro)) adını 
alan bu grup, iktidardaki bürokrasinin ideolojisini en radi
kal bir veçheye büründürerek açıklamak ve haklı göster· 
rnek istemesiyle, denebilir ki, küçük burjuva sol sapması
nın zirvesinde yer alır. Böylece bir an icin .solla iktidarın 

(447) Bkz. sayfa 1288 ve devamı. 
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rastraşmo noktasına gelmiş oluruz. Bu restiaşma noktası 
yaşanan bir olgu olmayışı bir: yana, görüşler arasında 
gerçek bir özdeşlik olarak da ifade edilemez. Ama bu 
bütün bir sol kuşağın, 1960'dan 1970'e uzanan yıllar bo
yunca bu bürokrasinin artıklarıyla bir birlik özlemi içinde, 
böyle bir özdeşliğin düşünü görmesine engel değildir. Za
ten bu konunun tarihsel önemi de burada yatmaktadır. 

Bir önceki dönemin sol hareketleri, 1923 yılında Cum
huriyetin i!ônı ve 1924 yılında ise Anayasanın (Teşkilöt-ı 
Esasiye Kanununun} kesin biçimini alma.sından sonra, Ik
tidardaki kadronun temsil ettiği küçük burjuvazinin <rmilli · 
demokratik devrim)) içinde üstünlüğü ele geçirmesine bo
yun eğmişti. Bu hareketlerin silinip yokolması, birgün nö
beti devralacak işçi sınıfı örgütünü bir hayal haline geti
rirken, bu nöbeti devra:ışın gerekliliğini bile zihinlerden 
siliyordu. Öte ,Yandan milliyetçi kadronun temsil ettiği 
<<devl&t»in yüceltilmesinin yanı sıra sınıf kavramının res
mi dilden kovulması, herke.sin iyiliğine işleyen sınıflarüs
tü bir devlet düşüncesinin yaratılmasını amaçlıyordu. Bun
dan sonra atılocak sadece tek bir adım kalıyordu : sos
yalizmin gerçekleştirilmesini, bir aydınlar «kadroıısunun 
desteğinde, yönetici kadroya bırakmak. Bu desteği sağla· 
mak isa «Kadrocular»o düşecekti ve hareketin böyle bir 
isim olmasının sebeb-i hikmeti de buydu. 

Böylece .sanayisiz ve mali sermayesiz bir ülkede ka
pitalistlerin de bulunmayacağı açıklanıyor; bu noktadon 
yola çıkılarak kestirmeden ve insana şaşkınlık veren bir 
akıl yürütmayle böyle bir ülkede sosyal sınıfların da bu
lunamayocağı sonucuno varılıyordu, Bu durumda ileriye 
giden yolu katedecek tek mevcut güç olarak yönetici 
kadroyle onun aydınlar: «kadro»SU kalıyordu. Bu süreç 
ülkeyi yalnız kapitalizm belalarından değil, devrimin ve 
proletarya diktatörlüğünün kötülüklerinden de koruya· 
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caktı. Böylece düzen içinde ve ilerleme yoluyla sosyaliz� 
me vanlacaktı. 

Burjuvazinin 1920 ile 1930 yıllan arasındaki mutlak 
serbestlik anlayışrna karşı güctürnlü bir devletçiliğin yer
leştirilmesi ve benimsetilme.si gereken bir dönem boyun
ca yönetici kadro bu tür görüşlerin yazılıp çizilmesine 
ses çıkarmadı. Ama daha sonra iş Bankası çevreleri bu 
oyunun burada bitirilmesi gerektiği yargısına varınca 
«Kadro» dergisi de «komünizm propagandası yaptığı» 
iddiasıyla yasaklandı. 

'işte bu noktadan sonr0dır ki radikal küçük burju
vazi yeniden .sola açılacak ve bu tutum 1960'don sonra
ki yıllarda «Kemalizm» anlayışı biçiminde ortaya kana· 
caktrr. 

Sendikacılığa gelince, o zamanki rejimin hem <<batı
lı mil!atlerle iş ve elbirliğine» girmeye hazrrlanmak, hem 
de gitgide önem kazanmaya başlayan seemen kitlesinin 
gözüne hoş görünmek amacıyla aldığı !iberalleşme ted· 
birlerinin ardından yani 1946 yılından itibaren ortaya 
cıkar. Bu sendikaerirğın başlıca değeri siyasal örgütleri 
ve grav hakkı olmaksızın, 1960 yıllarına kadar varlığını 
sürdürabilmesi ve belli bir örgütlenmeyi başlatabilmesi· 
dir. 

Aşağıdaki tablo bu yıllarda sendikalı işçi sayısının 

Sendlkalqao İtçller Sendikaia.,an 
(Toplam İKI İşçi Sayısının E\Timi İşçi Sayısmm El-Timl 

Yü Yüıdesi Olarak) <Indeks 1948 = 100) (Indeks 1948 = 100) 

1948 15,78 100,00 100,00 

1949 20.87 104,69 138,46 

1950 20,86 113,51 150,00 
1952 26,61 148,27 250,00 
1954 30,92 177,04 346,00 

1950 32,41 195,87 402,22 

1958 37,45 212,84 504,98 
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toplam işcl sayısına oranla kaydettil)i artışı göstermek� 
tedir. (448) 

·Gene bu dönemde, rejimin kendine boy hedefi edin
diği, yerli yersiz her ve.silede tepesine çullandığı bütün 
bir kuşağın inatla sürdürdüğü gizli faaliyeti anmak gere� 
kir. Ama kitlelere ulaşamayan bu hareketin günümüze 
kadar yazılmış tarihi de yoktur. Buna karşılık bu döne
me ait Türk edebiyatı özellikle şair ve militan Nazım 
Hikmet'in kaleminden belki de en güzel örneklerini ver
miştir. 

V - DiRiLIŞTEN iDAM FERMANINA (1960-1971)

A - Çelişkiler ve Sanınlar

1960'dan 1971 yılına kadar Türk solu 1961 Anayasa
sının sağladığı çerceve içinde, bir yandan işçi ve köylü 
kitlelerinin güçlenip biline kazanmasına, öte yandan ise 
aydın kodrolann hem teorik hem de pratik olanda yetişip 
olgunlaşmasına paralel ıolarok gelişir. Üstelik bu sol, ül
kenin ekonomik ve siyasal hayatını sorsan çelişki!erin gö
beğinde bulunur ve bunlardan doğrudan doğruya etki
lenir. 

Emperyalizmin gitgide daha belirleyici etkisi altında 
kapitali.st sistemin ülkeye yerleşmesi olgusu hızlandıkca, 
üç çelişki türü kendini açığa vurur : önce emperyalizmle 
yerli burjuvazi arasındaki çelişki; sonra bu yerli burjuva
zinin iki en önemli kanadı arasında yani şehir burjuvazi
siyle, hızlı bir gerileme içinde olon prekopitolist güç or
tıklarını da kendisine ekleyebileceğimiz kır burjuvazisi 

(448) Kaynak : TALAS, C. «Türkiye Cumhuriyetinde Sosyal Politika 
Meseleleri. 1920 - l%0.;> Ankara, 19GO. 
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arasındaki çelişki ve nihayet bir yanda bütün bu ege� 
men güçlerin toplamıyla öte yandan proletarya ve kü� 
çük köylülük arasındaki çelişki. Türk solunun teori ve 
strateji düzeyinde, bütün bu çelişkiler önünde bir tavır 
alması, onun evriminin en önemli unsurların_dan birini 
meydana getirir. 

Nihayet .sol hareketler sürekli olarak ülkedeki sos� 
yo ekonomik durumun ve siyasal üst yapıl�:ırın ortaya 
cıkardığı sorunlarla ka-rşı karşıya bulunurlar. Sosyo eko
nomik sistemin evrimi, çeşitli sosyal sınıfların oluşma
sı ve bunların sınıf mücadelesindeki karşılıklı rolleri ko
nusunda solun takınacağı tutumları etkileyen geçiş so
runları yaratır. Yeter,siz sanayileşme ve kırlarda hôlô 
varlığını sürdürmesi bir yana dini gericilik aracılığıyla 
şehir lumpen proleteryası içinde yeniden bicimlenmeye 
başlayan himCıyeci ilişkiler yüzünden proletaryanın nis-
peten yavaş oluşması işçi sınıfının öncü gücü rolü, or-
dan giderek de mücadelenin çeşitli safhalarının mahi� 
yeti ve zamanı konusunda genel olarak veya kısa vade-
de sorunlar ortaya çıkarır. Bir sürü geçiş dönemini ay-
nı zamanda yaşayan böyle bir toplumda, biraz da kes
tirmeden ve kolaycılıkla küçük burjuvazi adı altında sı
nıflandırılan büyük yığınlar halindeki ara tabakaların 
varlığı bu küçük burjuvazinin sınıf mücadelesi .strate
iisinde belirleyici bir güc olarak ele alınmasına yol acar. 
Kırlarda kapitalizm öncesi ilişkilerin varlığını sürdürme-
si, önce «antifoodal» bir mücadelenin gerekliliğini tar-
tışma alanına getirir. Nihayet ifadesini aydınlarda ve or-
dunun genç kadrolarında bulan ve en son olarak varlı· 
ğını 27 Mayıs 1960 hükümet darbesiyle açığa vuran ile-
rici küçük burjuvazi geleneği, devrimci stratejide bu 
güçle bütünleşrnek ve bu bütünleşmenin derecesi .sorun-
larını ortaya çıkarır. 
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· Bizzat sosyo ekonomik yapının do(iurduğu bu prob� 
lemlerin dışında bu yapıdan cıkan siyasal sistem de do• 
!aylı veya doğrudan eylemiyle, solun yön kazanması üze
rinde etkili olur. iktidarın polis ve adli cihazı yoluyla
uyguladığı baskı, solu teorik çercevesinde olduğu kadar
pratik çerçevesinde de tedbirler almaya yöneiterek görü
nen teori v

�e siyasetle gercek teori ve .siyaset arasında
karışıklıklar yaratır. Sendikacılık geleneQi olmayan ve
sınai işletmelerin bağrında da varlığını sürdüren hima- � 
yeciliğin işçi hareketlerinin saf değiştirmesini kolaytaş- 1 
tırdığı bir ülkede, sendikacılığın iktidara bağlı (sarı) sen
dikalar tarafından kozanılması sol kuruluştarla kitle!er
mosında bağ kurulmasını zorlaştırır ve aydınları bir tec
rit olunmuşluk içine iter. Aşırı sağ grupların, bu yolla
ba.skıyı anayasanın koyduğu sınırların çok ötesine taşır-

. makta en uygun aracı bulmuş olon hükümetin de teşvi- � 
kiyla giriştikleri kışkırtma hareketleri sonunda solcu mi
litanları kesenkes ortadan kaldırma noktasına kadar va
rarak, bir kısım solu askeri bir biçimde örgütlenmeye ve 
böylece de daha çok kendi içine kapanıp kitlelerden da
ha çok kopmak zorunda bırakır. 

Nihayet sol hareketler kendi iç yapılarından gelen 
zorluklarla karşılaşırlar. Hareketin günlük yaşayışlarıyla 
batılı sosyo kültürel sisteme bağlı kadrolarının küçük bur
juva kökeni, geleneksel islôhl sosyo kültürel sisteminde 
kitlelerle bağ kurma yollarını hobire tıkar ve kitlelerle ay
nı dili konuşan vaya daha doğrusu bu dili kendi amaçla
rına göre carpıtmayı başaran dini gericiliğin işini kolay
laştırır. Bunun yanı sıra 1960'1ardan önce Marksist külli
yatın toptan yasaklanmış olması kadroların teorik bakım
dan yetişmesini büyük ölçüde sınırlar. Hatta 1960'dan 
sonraki yıllarda bile bu külliyetın tanınması. çOk kere sağ
lam bir yetişmenin gerektirdiği kaynakların düzenli ola-
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rak verilmesinden cak kısmi bir bilgiyle şu veya bu 
görüşün doğruluğunu göstermeyi amac edinen çeviriler 
yoluyla olabilmiştir, 

işte Türk solunun ve Türk işçi hareketinin, bir bü
tün 'Olarak doğuşundan 1971 baskı dönemine kadar giriş
tiği faaliyetlerde hep karşılaştığı çelişkiler ve sorunlar 
bunlardır. 

B - Kemalizme Dönüş (1560-1961)

Sosyalizmden yana çıkan ilk hareketlerle işçi sınıfın
dan yana erkan i lk siyasal örgütler 1961 yılı sonralarında 
cıynı yıl içinde kabul edilen Anayasa'nın çercevesinde olu
şurlar va ilk hedef olarak da bu anayasadaki ilkelerin 
gerçekleşmesini alırlar. Bunun yanı sıra işçi sınıfı yeni 
haklar, her şeyden önce de gene aynı anayasa hükümle
rine uygun olarak grev hakkı ister. Böylece .soldaki ha
reketlerden daha önce mevcut ve bu hareketlerin, en azın
dan ilk başlarda sahip çıktığı bir anayasa ile karşı karşıya 
kalırız. Yani bu anayasa işçi sınıfının ekonomik hak talep
lerini ve daha önemlisi örgütlenmesini mümkün kılan, da
ha ilerde bazı demokratik ilkeler getirmektedir. Üstelik bu, 
ne doğrudan eylemlerle işçilerden ne de dalaylı yollarla 
bunlara ait kuruluşlardan bu ilkelerin benimsetllmesini 
amaçlayan bir baskı hatta bir istek gelmeksizin olmakta
dır, 

1961 Anayasası 27 Mayıs hükümet darbesini gercek
leştiren ve bu harekete doğrudan doğruya destek olan 
gücler tarafından hazırlanmıştır. Bunlar ordunun gene su
boyları, aydınlar ve C.H.P.'nin küçük burjuvazinin cıkar
lcırını temsil eden radikal kanadıdır. Bu hareketin neden
leri, al<ışı ve etkileri üzerinde daha önce uzun uzun dur-

l_ 
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muştuk. {449) Burada ise onu 1960 yılından sonraki sol 
hareketlerin çıkış noktası olarak ele alacağız. 

Yukarıda anılan gücler küçük burjuvazinin ilerici ge
leneğe sahip mücadeleci kanadını oluşturur. Osmanlı bQ. 
rakresisinin orta ve aşağı tabakalarındon gelen ve kimi
si subay olarak hôlô da bu bürokra.sinin içinde yer alan, 
öğretmeni, üniversite öğretim üyesi, küçük ve orta devlet 
memurlarıyle bütün bu kanat ondokuzuncu yüzyridan be
ri bütün ilerici hareketlerin faal çekirdeğini meydana ge
tirir. Ne var ki bu hareketlerin her keresinde de kazandığı 
zaferin o çağın egemen sınıfları tarafından kendi saflan
na çekildiğini görür. Bu kanadın en itibarlr mücadelesi 
ve zaferi 1922 yılında sonuçlanan lstiklôl Savaşı olmuş
tur. Bu savaş onlara Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihi 
bir önder ve «Kemalizm).\ gibi bir ideoloii kazandırmıştır. 
Zaman ve Kemalist külliyat, 1919 yılındaki milliyetçi çe
kirdeğin kökeninde yatan eşrafla ittifakı; 1923 yılında şe
hir büyük burjuvazisiyle girilan ittifakı ve <<Kemalizmdn 
sosyal reformları, bu reformlara en çok ihtiyacı olan .sos
yal sınıfların desteğini aramaksızın gerçekleştirmeye ça
lışmakla düştüğü temel yaniışı gözden ırak tutmayı ba
şarmıştı. 1960'daki Atatürkçülere (Kemalistlere) göre, dev
rlme 1945 yılında ihanet edilmiş ve 1945-60 dönemi gerici 
karşı - devrim yı!lan olmuştu. Şimdi sözkonusu olan ise her 
şeyi eski durumuna getirmekti ve 27 Mayıs ı<devrim»i ge
riciliğin siyasal üst yapısını tasfiye ederek bu yolda lfk adı
mı atmıştı. 

Böylece «Kemali.stı> küçük burjuvazi gene eski min
vol üzere iktidara geliyordu. Bu geleneksel anlayışa göre 
sosyal sınıfların yeteri kadar kutuplaşmadığı geçici bir 
dönem boyunca, gerektiğinde, hakem rolü oynayan bir 

(449) Bkz. sayfa 1409 ve devamı. 
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kadronun iktidarı yürütmesi mümkündü ve 1920'nin ar
dından_ gelen yıllarda Türkiye böyle bir durumun imkön 
sınırları içinde görülmüştü. 1960'da, hem de büyük burju
vazinin on yıllık doğrudan_ iktidarından sonra, gene aynı 
şeyin umulması bir hoyolcilikti. Ne var ki bu dönem üçün
cü dünyanın «Sömürgelikten çıkma» dönemiydi, Bu ücün
cü dünya ülkelerinde sömürgeciliğe karşı mücadeleyi yü. 
rüten kadrolar «üçüncü yoldan kalkınma» don yana çı
karak, güdümlü devletçiliği ilke alan hükümetler kurmak
taydılar. Bu «üçüncü ·yol» un aslında yerli burjuva sınıf
larının pazarlama dönomlerini otlatabiirnek için devlet ci
hazını kuliondıkları bir dönemden başka bir şey oinıadığını 
açık seçik kavrayabilmek icin 1970 yıllarına varılması ge
rekecektir. Ama 1960 döneminin (iAtatürkçülerb> kandile
rini <<Üçüncü yoldan kolkınmacı» ların ilk habercileri ola
rak görüyorlardı. Bu yüzden de bu yolda kendilerine düşen 
rolün Türkiye'de daha önce aynanmış olduğunu kavraya
mıyorlardı. 

Demek oluyor ki 1960 yönetici kadrosu yeniden dev
letçiliği, planlamacılığı, sosyal adaleti ve demokrasiyi ge
tirmek istemekteydi. Kamu sektörünü korumak veya güç
lendirmek anlamında devletçilik yerli burjuvazinin palaz
lanmasının başlıca unsurundan başka şey değiidir. Tür
kiye'de devletçiliğin bütün tarihi boyunca kimi zaman zım
nen, kimi zaman do açıktan açığa kobul edilen ((devlet 
özel kesimin yapamadığını (veya yapmak istemediğinil ya
pun) ilkesinden yola cıkorak kamu işletmeleri, ister zarar
getiren faaliyetleri yüklenerek, ister başlangıçta ağır ya
tırımlar ve girift bir teknik yüzünden güçlükler sunan bir 
tesisi geliştirip, daha sonra onu ya doğrudan doğruya ya da 
iştirak oyunlarıyla dotaylı olarak ucuz fiyatla devretmek 
yoluyla .olsun, hep özel sektöre hizmet etmiştir. Burjuva
ziden icazetıi bu devletçHik hiç bir zaman, hatta 1950-1960 
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döneminde bile terkedilmemiş, 1960 yılından sonra i.se da· 
ha da hız kazanmıştır. Ticaretin, fiyatların ve kredilerin 
denetimi anlamında devletçilik bütün cumhuriyet tarihin
ce denenmiş, ama her keresinde iltimas ve karaborsa 
batağına saplanıp kalmıştır. Mali reform anlamında dev
letciliğe gelince, bu belki ilgiye değer bir niyettir ama bu 
noktada da sosyal güçler dengesi işin içine karışır. Va
sıtosız vergileri arttırmak, hadsiz hudutsuz gelirleri, bü
yük arazi sahiplerini titiz bir biçimde vergiye bağlamak han
gi güce dayanılarak gerçekleştirilebilirdi? Sözün kısası 27

Mayıs 1960 hükümet darbe.sinden &onra bu yolda girişilen 
teşebbüsler 1965 yılından itibaren çabucak terkedilecek
tir. 

Planlama sosyalist ülkeler kadar Batı Avrupa'nın li
beral ekonomili ülkelerinde de uygulanon bir ilkedir. Pla
nın muhtevası bir bakıma ülkedeki ekonomik güçlerin mu
hosebesini yapar ve bu anlamda o da sosyal güçler den
gesini yansıtmış olur. Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü
nün (O.E.E.C.) uzmanları zaten 1958 yılından beri bir plan 
istemekteydi. Bu kez köylülerden daha büyük bir payı ken
di eline geçirebilmek amacıyla şehir büyük burjuvazisi de 
bu işten yana olur. Böylece daha baştan hayli tereddütlü 
bir güdümlü devletcil ik üstüne oturturmuş olan Birinci Beş 
Yıllık Plan yan yolda bu egemen güçler tarafından kendi 
seri'larına çekilir; onun ardından gelen ikinci Beş Yıllık 
Plan tse büyük burjuvaziya acık cek verir. 

((Sosyal Adalet» terimi bir yandan Kemalist rejimin 
C.H.P. ilkelerinde varlığını sürdüren Halkçılık ilkesine, öte 
yandan da ondokuzuncu yüzyıl Avrupa burjuvazisinin, pro
letaryadan gelecek hızlı ve .keskin bir tepkiyi yozlaştırmak
amacıyla sarıldığı temaları yeni baştan ele alır. Ama kır
lardaki geleneksel bir sömürü biçimi içinde olan kitleler 
ve oluşma halindeki işçi sınıfı egemen sınıflar üzerin-
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de o anda kaygı verici bir baskı yaratacak güçte değildi. 
Öyleyse küçük burjuvazinin «sosyal adalet» konusunda, 
özelllkle yeni anayasoda somutlaşan teşebbüslari, be� 
lirgin hale gelmiş gerilimleri azaltıcı bir tedbir olarak de
ğil, aksine bu gerilimlerin kendilerini açığa vurabiieceği 
bir çerçevo3 sağlamak isteği olarak belirir. Çünkü küçük 
burjuvazi büyük burjuvazinin rızası olmadıkça iktidarı elin� 
de tutamayocağını belli belirsiz bir şekilde sezinlemeye 
başlar ve 1970'den sonraki ilk yıllarda bu sezgi kesinlik 
kazanır. Soldan gelecek bir tehlike var olmadıkça böyle 
bir rıza sağlanamayacaktır. Dolayısıyla Batı demokrasisi
nin geleneksel kuralları içinde solun varolması ve .sosyal 
çatışmaların açığa vurulması imkOnlarını getirmek, daha 
sonraki kendini sanki tanrı buyruğuyla gökten inmiş bir 
kadro, her iki yan için de en uygun düşen bir aracı gibi 
göstermek için gereklidir. Işte böylece 1961 Anayasası ve 
((ilkeleri» i, Türk toplumunun evrim süresince belli anlam
lar kazanır. Şurası da açık ki bütün bu söylediklerimizden 
mesela grev hakkı gibi çok önemli bir hakkın sadece kü
çük burjuvazinin ort düşünceleri saye.sinde kurumtaşabil
diği gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. 1961 seeimlerin
den itibaren büyük burjuvazi yeni anayasayla gelen bütün 
hakların orasından burasından kemirmeye çalıştığı halde, 
sendikalaşma ve grev hakları fiili hayatın içine girebiimiş
se bu, işçi sınıfının verdiği sürekli mücadele sayesinde ol
muştur. Küçük burjuvazinin rolü sadece, grev hakkının 
da dahil olduğu bazı sosyal hakların so.syol mücadele
deki önceliği olgusunu ifade eder. 

1960 yönetici kadrosunun dördüncü ilkesi rolan «de
mokrasi:G, bu hareketin içinde en çok tartışılan ilke ol
muştur. Devrimin mayasını meydana getiren odur. Bu 
ilkeden yana veya ono karşı oluş idealist bir tutumla pra
tik bir tavır çevresinde blllurlaşır. Demokratik idealizm 
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şunu ileri sürer: Eski yönetimin kötülüklerini açığa vurdukM 
tan ve yeni anayasa ile reformlar kızağa oturtulduktan 
sonra gene! seçimlerin bu reformların gerçekleşmesini 
amaçlayan bir kodreyu işbaşma getirmesine hiç bir neden 
yoktur. Meslekten demokrasiciler ise şunu ek/erler: Ön
görülen reformlar Kerııa!ist reformlardır ve eskiden oldu
ğu gibi bugün de Kemalizm'in tek partisi C.H.P.'dir Par
lamenter demokrasi çerçevesinde bu reformları gerçek
leştirme işini ancak o yürütebilir. Bu ilkeye karşı olonlar 
hiç bir partinin veya Büyük Millet Meclisi bünyesinden 
gelecek hiçbir terkibin reformları gercekleştiremeyeceği
ni ileri sürerler. Üstelik bunlar ellerindeki tüm iktidarın 
politikacılara devredilmesi için de bir sebep göremezler. 
Ama öte yandan şehir büyük burjuvazisiyle emperyalizm 
27 Mayıs yönetici kadrosunun yeteri kadar moşo olarak 
kullonıldığıno, eğer iktidarda kolmaya devam ederse telı
likeli bazı teşebbüslere girişileceğine hükmederler ve 
C.H.P. ile görüş birliği içinde cuntanın çekilmesine ka
rar verirler.

1981 seçimleri küçük burjuvazinin başarısızlığını gös
terir. 1 964 yılına kadar iktidara da katılan C.H.P.'de, bü
yük burjuvazinin öteki partilerindeki kadrolardan hiç bir 
farkı olmayan tutucu kanat egemendir. Radikal küçük 
burjuvazi hayal kırıklığına uğramıştır, hoşnutsuzdur, hır
çındır. Bu noktadan sonra sosyalizmden sözetmeye baş
lar. 

C - Birir.ci Dönem (1961-1965)

1961 seçimlerinin ertesinde ilerici eğilimler örgütlen
me yollannr, arar «Yönıı dergisi çevre.sinde 27 Mayıs dü
şüncesini ve ilkelerini kökleştirnıe anıacında olduğunu 
iddia eden aydınlar topluluğu 1960'dan sonraki yriiarın 

1664 

1 



• 

i lk ideolojik okımını meydana getirir. Öte yandan «eski 
sosyalistler» le birleşen bir grup sendikacı Türkiye ]şçi 
Partisi (T.i.P.) ni kurar. 1960 sonrası dönem içinde işçi 
sınıfı ve sosyalizmden yana olduğunu söyleyen bu ilk ör· 
güt, Türkiye'deki parlamenter rejimin çerçevesi içinde Si· 
yasal faaliyet gösterir. işte bu iki hareketin çalışmaları, 
1961-1965 döneminin ilerici ideolojik akımlarını özetler. 

a - «Yön» Hareketi 

«YÖNıı hareketi ilk başlarda 27 Mayıs <<Devrim»'
ının bir devamı ve bu <<Devrim» in aldığı son resmi şekle 
ise bir tepki olarak belirir. Kemalizmin C.H.P. yönetimi 
tarafından temsil edilen resnıl kolu, hareketi büyük bur
iuvazinin saflarına çekerek bir kere daha ülküsüne iha
net etmiştir. Bu durumda Kemalizmin ideolojik dayanağı 
olan küçük burjuva aydınlar parlamento dışı bir muha
lefet hareketinin içine çekilip görüşlerini kendi basın 
organlarının sayfalarında derinle_ştirmeye çalışırken C.H.P.' 
nin ilerici kanadıyla da bağlarını sürdürürler. ((YÖN» 
hareketiyle C.H.P. arasındaki ilişkiler iki yanlı bir oyu
nun sonucudur. _ (\YÖN», ilerici kanadını truva atı gibi kul
lanorak ele geçireceği C.H.P. aracılığıyla ilkelerini uygu
lama alanına .sokabileceğini umar. C.H.P.'ye gelince, si
yasal durum gerektirdiğinde sosyal demokrat bir parti 
kimliğiyle ortaya çıkabilmak amacıyla <<sola açılış» ına 
kök tutturmak ister. Radikal Kemalizm!e, resmi Kemalizm, 
veya bir başka terimle, idealist küçük burjuvaziyle, prag
matik küçük burjuvazi arasındaki bu ilişkiler, 1 930'dan 
sonraki ilk yıllarda «KADRO» hareketiyle o çağı'n iktidan 
arasındaki ilişkileri yeniden üretir. Böylece <tYÖN» hare
keti, <tYeni Devletçilik» veya t<Yeni Atatürkçülük» çerçe
vesi içinde <<KADRO» ilkelerini yeniden gün ışığına çıka-
racaktır. 
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20 aralık 1961 günü «YÖN• dergisinin ilk sayısı 531 
kişinin imzaiadı�ı bir bildiriyle çıkar. Bunlardan 363'ü ser
best meslek sahipleri, sanatçılar, aydınlar, devlet memur
lerı; 150'si öğrenci; 9'u işçi ve 18'i de çeşitli sosyal sınıf
Iara mensup kişilerdir. (450) Bu bildiri batılılaşma, demok
rasinin kurulup kitlelere mal edllme.si, kültür düzeyinin 
yükseltilmesi, işsizlik ve açlığın önlenmesi isteğinde bulu
nur. (451) Türkiye'de, sözcüleri, 1839 Tanzimat Fermanın
dan bu yana yüz yirmi üç yıllık aralıksız bir deneyden son
ra hôlô .:batılılaşma» isteyen bir ilerici hareketin kocınıl
maz akibetinden sözetmeden önce, ((YÖN» ün ideolojisini 
göstermeye çalışmamız gerekir. 

Hareketin görünürdeki çıkış noktası insancıl ve yurt
severcedir. Bildiride bir insanın hemcinslerinin sefaleti, 
bir yurtseverin ise halkının ıstıraplan karşısındaki tutumu 
dile gelmektedir. Sosyal adalet ve zenginiikierin yani ge
lirlerin daha adil ölçüler içinde dağıtılması ihtiyacı işte 
bunlardan doğmaktadır. Ama herkesin zenginliklerden 
pay alabilmesi icin önce bu zenginiikierin mevcut olması 
gerekmektedir. Öyleyse kalkınmaya, sanayileşmeye, tek
nik düzeyin yükseltilmesine yani batıltiaşmaya ihtiyaç var
dır. Ne var ki bu girişim, verimlilik ve yeniden yatırım 
düşüncesine ket vuran prekapitalist yapılar varolmakta 
direndikçe ve şehir büyük burjuvazi.siyle t-cı,::ırak ağaiannın 
ittifakına dayalı bugünkü siyasal rejim çerçevesi içinde 
ilerde de direnecek oldukça, bu batılılaşma, yani ileri bir 
kapitalist üretim tarzının ülkede yerleşmesi gerçekleşe
mez. Bu durumda güdümlü bir plônlama ve bir dizi radi
kal reform (toprak reformu, mali reform, banka reformu, 
v.s.) aracılığıyla kalkınma mücadelesini yürütecek ve ge-

(450) Bkz. KIVILCIMLI, H. t!l:l Mayıs ve Yön . . .  � 
(451) Bkz. SERTJ!;L, Y. ,:Türkiye'de ilerici Akımlan İstanbul, 1969. 
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Urlerin daha adil da!}ıtılması yoluyla sosyal adaleti ger
çekleştirecek güçlü bir devlete Ihtiyac vardır. 

"YÖN:tün devletçiliği «KADRO:tnun devletcili!}lne 
oranla daha yaygınlaştırılmıştır. Çünkü bu devletcilik bir 
kamu sektörünün yaratılmasından daha öte, ülkenin eka· 
nomik hayatının denetimini amac edinmektedir. Ayrıca 
«YÖN» 1960'1ann Türkiyesinde sosyal .sınıfların varlığını 
kabul etmektedir. Ne var ki Yöncülere göre işçi sınıfı lle
n üz oluşmamıştır, dolayısıyla da ülkede verilecek siyasal 
ve sosyal mücadelede faal bir rol oynayamaz. Zaten gün
demdeki mücadele, ilerici burjuvazinin prekapitalist güç
lere karşı mücadelesidir. Kemalist kadronun başlattığı bu 
mücadele son sınırına kadar yürütülememiştir. 1960'1arın 
belli başlı sloganlarından biri olan «miiH burjuva devrimi
ni tamamlamaklı görüşünün iki yönünden biri işte burdan 
çıkmaktadır. Emperyalizmle ilgili ikinci yönü i.se ancak ya· 
vaş yavaş 1965 yılına doğru işlenip ortaya konacaktır. 

Böylece «YÖN» hareketi sistemin başlıca çelişkisi 
olarak yarli burjuvazi ile prekapitolist güçler arasındaki 
karşıtlığı alır. Ama prekapitalist güçlerin giderek burju
vazinin saflarına katılmasıyla, belli bir zaman sonunda 
bu çelişki yokolmaya yüztutunca, bu iki kategoriyi belir
leyen kıstaslarda bir karışıklığın meydana gelmesi kocı
nılmaz olur. Kapitalist üretime geemiş büyük tarım ara
zilerinde himayeci yapıların varlığını sürdürmesi zaten 
daha önceden bir .sorun ortaya çıkarmaktadır. Buna ek 
olarak tarım sermayesinin dış ticaret ve bankacıl ık alan
Ianna doğru taşması, bu hareketin nazariyecileri için du
rumu özellikle karmaşık hale getirir. Sonunda, 1960'dan 
sonraki ilk yılların ekonomik yapılan da gözönüne alınrn
.ca, Yöncülere göre sınır ilerici sanayi burjuvazisi ile 
gerici tarım ve ticaret buruvazisi arasındadır. 
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O zaman «emperyalizmin rolüıı konusu hareket için
deki yerini alır. 1950 ile 1960 yılı arasındaki dönem boyun
ca emperyalizm her türlü sanayileşme teşebbüsünün zora
nna olarck tcprok ağalarını ve ticaret burjuvazisini tut
muş ve desteklemiştir. Hatta 1960'dan sonraki bu ilk 
yıllarda bile, bel!i bir .sanayileşmeye yatkın gözüken em
peryalizm gene, zaten ülkedeki en önemli sermaye biri
kimini temsil eden ticaret sermayesiyle ortaklık kurma 
yollarını aramaktadır. Öyleyse emperyalizm ülkedeki geri
ci güçlerle işbirliği halindedir. Halbuki sanayi buriuvazi
si bu güçlere karşı olduğundan kendiliğinden antiemper
yalist. yani «ulusal (milli))) bir nitelik kazonır. Böylece mü
cadelenin ikinci yönü de belirlenecek ve emperyalizmle 
yerli burjuvazi arasındaki çelişkinin bilincine erilmesi 
(:cntifecdaLı güçler aracılığıyla ·Olacaktır. Başlangıçta si
yasal bir (@illiyetçillb ve ekonomik blr <:güdümlülükıı ola
rak. baliren antiemperyalizm, 1960-1970 on yıllık zaman di
l�minin ortalarına doğru ilerici strateji içine girer. Ne. 
var ki şehir burjuvazisi ile kır burjuvazisi orasındaki çeliş
ki gibi, emperyalizmle yerli burjuvazi arasındaki çelişki 
de temel ve uzlaşmaz bir çelişki değildir. Bu çelişki kısa 
vadede stratejik bir hedef teşkil etse bile, nihai devrim
ci bir hedef •olamaz. Böylece bu da bir karışıkliğa imkôn 
verir ve bu seferki karışıklık <:millh dediğimiz burjuvaz:
nin belirlenm8sindeki güçlüğe dayanmaktadır. Dikkatli bir 
gözleme, incelemeye tabi tutulduğunda, aynı <<antifaodoln 
rnücadelenin sebebi hikmetini teşkil eden <;feodalıı güçler 
gibi ({milli burjuvoziıı dediğimiz bu güç de, hem ayıklanıp 
daralmakta hem de bulanık bir görüntü kazanmaktadır. 

Demek oluyor ki <<YÖI\l>ıe göre mücadele, ilerici <m"!il
li» burjuvazinin gerici <dşbir!ikçbı burjuvaziye, prekapita
list güçlere ve emperyalizme karşı mücadelesidir. «Yeni· 
devtetçilikıı çerçevesi içinde verilecek bu mücadelenin yö .. 
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neticiliğlni bu «milli» burjuvazinin en ilerici kategorisi, yani 
aydınlardan, küçük ve orta devlet memurlarındon ve or
dunun genç subaylarından oluşan radikal küçük burju
vazi üzerine alacaktır. Ülkenin en çok ezilen yığınları ya
ni küçük köylülükle proletarya yönetici güce destekel ola
caktır. Işte mesela böyle konulduktan .sonra da sosya
lizmin sözü edilmeye başlanır. 

;.:YÖN» nazoriyecilerinin ısosyalizm:ti bir yanıyla ide
alist bir yanıyla da pragmotiktlr. 

Bunların idealist görüşlerı 19. yüzyılın marksizm dışı 
bütün insancıl sosyalizmi yeniden ele alu: ve hareketin,
antiemperyalizmin henüz ağır basmaya başlamadığı ilk 
döneminde bu nazariyecilerin düşüncelerinin temeliendi
ği Ingiliz Işçi Partisi sosyalizminin ilkelerini sürdürür. Bu 
görüşleri kısaca sosyal adalet = sosyalizm denklemiy
le belirtebi!iriz. Bu sosyal adaletin daha önce söylediği
miz gibi, gelirlerin daha adil bir biçimde dağıtılmasrna 
dayandırıldığını düşünürsek, bu sosyalizmin de üretim 
arcıelerının mülkiyeti düzeyinde etkinlik taşımadığı hemen 
görülür. Bu sosyalizmde verimliliği ve sosyal adaleti dev
let sağlıyacak; kôr kavramı yerini «sosyal yarorlılık» kav
ramına bırakacak; bu amaçlara varmak icin «verimsiz» 
işletmeler mill ileştirilecek, «yararlı» işletmelere ise ma
li kaynak sağlanacak ve «sömürü» y6 son verilecektir. 
Ama burada sözkonusu olan insanın insan tarafından 
sömürülmesina son vermek değil, gelirlerin «daha» adi! 
bir dağılım ve bölüşümüdür. Yani bütün bunlar, temelde
ki üretim tarzı değiştirilmeden yapılacaktır. 

Sanayileşmenin gelişme derecesinin çok düşük oldu
ğu Türkiye gibi bir ülkede sosyalizme geçiş icin bir dev
let kot;:>italizmi siyasetinin gerekli olduğu ileri sürülebilir. 
Evet, ama bu siyasetin sosyalizme geçiş amacıyla uygu-
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lanması şartıyla. Işte bu noktada da «YÖN;t sosyalizminin 
pragmcıtik yanı ortaya çıkar. «Kemalizmin altı oku, Türk 
sosyalizminin temel taşlarıdır. Faşizm ve benzari ideoloji
ler, Komünizm belôsı, ancak böyle bir sosyalizmle önle
nebilir. (452) Öyleyse «Yöncü» nazariyecitere göre, sos
yalizm Komünizmin panzehiridir. Gene onlara göre bu 
sosyalizm sloganı, sanayi burjuvazisinin, küçük burjuva
zinin, proletaryanın ve küçük köylülüğün, ortak güçlerini 
iktidara getirebilmek amacıyla görüş ve güç birliğine gi
rebilecekleri ilkesini de taşımaktadır. Böylece bu sosya
lizmin üç veçhesi ortaya çıkar. Birincisi büyük burjuvazi
yi ikna amacını taşır: «Sosyalizmin bizdeki en büyük ge
rekçesi, kalkınma ve batılılaşmanın yegône vasıtası top
lumumuzun ve dünya şartlarının bizi zorladığı bir sistem 
olmasrdır.ıı {453) ((Sosyalizm insanca hedeflere yönelen ve 
dogmatik olmayan bilim.sel yollarla toptum hayatını dü
zenlemek amacını güden bir sistemdir. Azgelişmiş bir top
tumda aşırı sınıf çatışmalarını demokratik yollarla önle
menin tek yoludur.ıı (454) ikinci veçhe, yukarda belirtilen 
sınıflar ittifakında oyunbozanlık �debilecek olan güçlerin 
gözünü korkutmavı {daha yukanda da belirttiğimiz gibi 
«aşırı sağ ve sol» akımlar, faşizm ve zararlı ideolojiler 
v.s. korkusu . . .  ) ve aynı zamanda da küçük burjuvazinin 
Içini rahat ettirmeyi hedef alır: «Sosyalizmin en hakim ni
teliği, insancıl ve dolayısıyla hürriyetçi oluşudur.» (455) 
Üçüncü veçhenin amacı ise ezilen yığınlarda umut yarat
maktadır. Bütün bunlar küçük burjuvaziyi iktidara getir· 
meye yöneliktir. «Hayat, milli liderteri ve burjuvazinin dev
rimci unsurlarını sosyalist olmadıklan halde, anti-kapita-

(452) KARAN, M. «Yön:t 12 Eylül 1962. 
(�53) AREN, S. c:Yön:ıo G Şubat 1963. 
{454) c:Yön:ıo, 16 Ocak 19Ci3. 
(455) AREN, S. «Yön:ıo G Şubat 1963. 
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llSt tutum almaya, kampradar burjuvaziyi ve feodaliteyi 
tasfiyeye ve sosyalist çözüm yollarına yaklaşmaya zor
lamcktadır.» (456) 

Demek oluyor ki, görüşlerini «YÖN:t dergisiyle dile 
getiren topluluğun hareketi bir radikal küçük burjuva ha
reketidir ve zaten bu nitelikte ortaya cıkar. Bu harek

.
et ne 

işçi sınıfını, ne de küçük köylülüğü temsil ettiği iddiasını 
ileri sürer. Yalnız iktidara ulaşabilmek için, nasıl burju
vazinin desteğini arıyorsa, bu iki kesimin de oylarını elde 
etmenin yollarını arar. Bu da muhtemelen C.H.P.'ye çengel 
atarak ve «sosyal adalet» yoluyla ülkeyi so.syalizme gö
türecek bir «ileri demokrasi» programının uygulanmasıy
la olacaktır. Ama bu hareket ne kendine seçtiği «ortak
lanı ı ilma etmeyi, ne de kendi yapısındaki çelişkilerin 
üstesinden gelmeyi boşarabilir. 

Küçük burjuva teorisyenlerinin siyasal kanoatlarıyla 
sınıf çıkarları arasındaki ikilem bunları, işçi sınıfıyla kü
çük köylülüğün, burjuvazi ve emperyalizme karşı muha
lefetinda -düzenin temel çelişkisinin ifode.si olan bu mu
halefette- yer ve saf almaktan al ıkoyar. Demek oluyor ki 
böyle bir muhalefetten kaçınırlar ve zaman içinde daha 
içinde daha eskilere dayandığı icin daha geri alan ve 
onların çıkarlarına da daha uygun düşen bir muhalefete 
yani burjuvazinin prekapitalist güçlere karşı olan muha
lefetine yönelirler. Ama büyük tarım olonının her gecen 
gün biraz daha kapitalist sistemin etkisi altına girdiğini 
ve feodal ilişki görüntülerinin ancak «üst yapıları düze
yinde yaşamaya devam ettiğini görürler. Böylece karşıt
lık, şehir büyük burjuvazisi ile kır büyük burjuvazisi ara
sına koyar. Gerçi bu karşıtlık varlığını sürdürür ama bü
yük arazı sahiplerinin daha 1960 yılı öncesinde ticaret 

(456} AVCI�LU, D. c:Yöıa 14 Mayıs 1965.
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ve bankacılık sektörlerine yöneldikleri görülür. 1960'dan 
sonraki yıllarda ise bu odakları aşıp sanayi sektörüne koy· 
maları da başlar. Üstelik bu karşıtlığın yüce hakemi d uru· 
mundaki emperyalizm, 1950-1960 on yıllık zaman diliminin 
başlannda büyük arazi sahiplerinin tarafını tutarken, 1954 
yılından sonra bu tutumundan döner ve 1960 yılından iti
baren ise kendi denetimindeki bir sanayileşmeyi destek
lemeye başlar. Ne var ki bir ·önceki on yıldC büyük arazi 
sahiplerine sağlanan desteği göz önünde tutan ilerici ay
dınlar, daha sonraları emperyalizmle tarım kökenli tica
ret sermayesi arasında birçok ortaklaşa sınai tesi,slere 
gidilmiş olmasından ve belki Türkiye'nin durumunun, pre
kapitalist güçlerin ve kır burjuvazisinin emperyalizmin lü
tuflarına hôlô mazhar olmaya devam ettiği Arap ülkele
riyle özümlenmesinden de giderek, emperyalizmin ülkeda 
sadece tarım ve ticaret burjuvazisiyle müıiefik olduğu: 
buna karşılık ise anti-emperyalist bir «milli» burjuvazisi
nin bulunduğu sonucunu çıkorırlar. Bu sonucton oonra 
Yöncülerin görüşleri gene değişikliğe uğrar. Esas eeliş
ki artık burjuvazi ile prekapitalist güçlerin çelişkisi değil, 
emperyalizm ve onun ülke içindeki, prekapitalist güçlerin 
de dahil olduğu yerli ortaklarıyla, böyle bir mücadelede 
sömürülen yığınların da kendini desteklediği «mi!l1» burju
vazi arasındaki celişkidir. 

Siyasal değerlendirmelerindeki bu değişiklik Yöncü 
aydınları, teorik tercihlerinde, batılı sosyal demokrasi 
kavramından ücüncü Dünyanın deneylerine, bir ara «Arap 
sosya!izmi>>nden, «islôm sosyal izmi»nden ·geçerek «üçün
cü yoldan kolkınma», «kapitalist olmayan ya! dan kalkın
mO» modellerine yönetmeye iter. Benimsenen stratejiye 
gelince anti-emperyalist ulusal bir demokrasinin kurul
masına dayanır : <<( . . .  ) milli demokrasi, toplumun anti-em
peryalist ve antifeodal bütün güclerini temsil eden bir 
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karma tiptlr. Milli demokraside emekçiler Iktidarı mıın 
burjuvazi lle paylaşmakla beraber, kuvvet Ilişkilerı emek· 
ciler yararına değişir .. 

Kapitalist olmayan gelişme ve milli demokrasi dev· 
ieti, özgür: bir köylü ve güçlü bir işcr sınıfı yaratacak ve 
ekonomik bağımsızlığı gercekleştirecektir. Böylece sos· 
yatizmin inşaasına geçiş icin gerekli şartlar hazırlanmış 
olacaktır.» (457) Böylece radikal küçük burjuvazi bu «ulu· 
sal demokrasi» nin yöneticiliğini kendi eline geçirerek ik· 
tidor olma yolunu bulacaktır. 

o:Uiusal demokrasi» görüşüyle birlikte hareket bir üst 
aşamaya geçecek olgunluğa ulaşır. Bu aşama «milli de· 
mokratik devrim» oşamasrdır. Emperyalizm ile yerli bur· 
juvazi arasında var olduğu iddia edilen bu yeni çelişki· 
nin de bir hayal olduğunun kavranması ve «ulusal» burju
vazi denen nesnenin ise ismi var clsmi yok bir olgu ol
duğunun anlaşılması işte bu aşamaya rastlayacaktır. 

b - Türkiye işçi Partisi 

1961 seeimierinden bir süre önce, eski yeni bütün si
yasal partilerin, kapatılan Demokratik Partinin oylarını 
kapışmak için girdikleri yarışın iyice krzıştrğr bir sırada, 
bir grup Türk sendikacısı iskendinev ülkelerindeki işçi 
partiteri çizgisinde bir Türkiye işçi Partisi kurarlar. Bu te· 
şebbüs, Amerikan sendikacılığının cizgi,sinde, «siyaset dı
şı» kalma iddiasındaki Türkiye Işçi Sendikaları Konfede· 
resyonu'nun (Türk·iş) muhalefetiyle karşılaşır. Öte yan· 
dan «YÖN» hareketi de, bu konfederasyonu «sosyal de·
makrat» bir kuruluş içinde kendi yanına cekrnek istedi· 
ğinden hemen hemen onunla aynı doğrultuda bir tutum 

{457) AVCIOCLU, D. c:Yön� 14 Mayıs 1965. 
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takınır. O zaman Türkiye 'Işçi Partisi'nin (TIP) yöneticileri 
«eski sosyalistlen) le yani daha önceki uzun gizlilik döne
minde adı şu veya bu yolla sosyali,ste çıkmış kişilerle te
masa geçerler ve partinin yönetimini bunlardan bir gru
ba devrederler. Böylece TiP daha sonraki kesin biçimini 
kazanmış olur. 

TOrkiye işçi Partisi' ni «zımnen marksistı) bir parti 
olarak niteleyeblliriz. Parti yöneticilerinin Batı Avrupa'da
ki o günkü komünist partilerinkine yakın bir çizgi iz
leme istekleri ör.ce Türkiye'de (\komünist» bir portinin 
kurulmasının kesinlikle yasak oluşu, sonra da Türk Ce
za Kanunundaki eski hükümlerin 1961 Anayasası ilkele
riyle bağdaşmodıkları halde ilga edilmemiş olmoları ve 
böylece de siyasal suçlario fikir suçlannın nerede başla
yıp nerede bittiğinin belli olmadığı bir mevzuat bulanıklı
ğı yüzünden engellerle karşılaşır. Bu dun,ım Partinin hem 
kullandığı terminoloi ide hem de pratiğinde çoğu kere tem
kiniilikle sapmacılık sınırlarının birbirine karışmış görün
düğü sürekli ihtiyat tedbirlerinin alınması sonucunu do
ğurur. 

Bilimsel sosyalizmin uygulanması ve Türk toplumu
na aktarılması çerçevesi içinde TiP üç evrim safhasını 
öngörür. Bunlardan ilki ve o · gün için geçerli olanı, genel 
ilkesi yeni Anayasa ile kazanılmış olan hak ve özgürlük
lerin uygulanması yolunda mücadele safhası; bu mükte
sep hakkın emperyalizme ve büyük sermayeye karşı sa
vunulması safhası ve işçi sınıfıyla küçük köylülüğün eği
tilip yetiştirilmesi .safhasıdır. Bu safhanın sonunda gerek
tiği gibi yetişmiş, uğradıklan sömürünün ve ülkenin gele
ceğindeki rollerinin bilincinde işçilerle köylüler kendi par
tilerini demokratik yoldan iktidara getireceklerdir. Böyle
ce köylülerin ve küçük burjuvazinin bir kesiminin destek-

1674 



lediği işçi sınıfının, ileri bir demokrasi çerçevesi içinde ve 
sosyalizme geeişi amacrayan bir devlet kapitalizmi yoluy
la, kalkınma politikasını uygulayacağı ikinci safhaya ge
linecektir. Üçüncü safha ise, sosyalizme geçiş .safhasıdır. 
Şimdi bu üç safhaya daha yakından bakabilmak icin ay
m yolu bir de tersine yürümek yani en uzak olandan, bu
nun için de en az itirazdcr bulunulandan günümüze, da
ha çelişkili olana gelmek gerekecektir. ikinci safhanın 
üçüncü safhayla karıştınlmaya başlanmadığı 1965 öncesi 
için söylenecek pek bir şey yoktur. Bu dönemde TiP  özel 
durumlara kendini uydurmadcr gerekli olon esnekliği de 
kullanarak bilimsel sosyalizmin ilkelerini izlemeye çalışı
yor görülinektedir. 

ikinci safhaya ise, Türkiye'de emperyali.st sömürü
nün sürdürüldüğü kapitalist üretim tarzının, yetersiz ge
lişme yüzünden sGğlayamadığı kalkınmanın yerini bir ile
ri demokrasi çerçevesi içinde ve devlet kapitalizmi yoluy
la, alacak gerekli bir dönem gözüyle bakılmaktadır. Bu 
safhada, bir işçi ve köylü hükümeti gerçek bir kalkınma 
için gerekli reformları yapacaktır. Dış ticaretin, kredi ci
hazının, büyük sınai işletmelerin, madenierin millileştiril
mesi ve gümrük duvarların ın konması olarak sıralayabi
feceğimiz bu reformların amacı, emperyalizmin yolunu tı
kamak ve ülkenin zenginliklerini elde tutmaktır. Daha son
ro devletin yükünü bölüştürmek ve gücünü arttırmak ama. 
cıyla yapılması gereken mali reformlar gelmektedir. Ni
hayet toprak reformu ve ağır sanayi düzeyinin arttırılma
sıyle gercek bir kalkınmanın şartları yaratılacaktır. Top
rak reformu konusunda TiP kollektifleştirmeye geçmeden 
önce, toprak oçlığı içinde bulunan küçük köylülüğün des
teğini sağlayabilmek için, bölge tarım istasyonlarınca güç
lendirilan aile çapında küçük mülkiyete dayalı bir geçiş 
dönemi öngörmektedir. Bu _·programın bütünü giderek, 
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pazar mekanizmalannın yerini almayı amaçlayan sıkı bir 
plônlamanın çerçevesi içinde gerçekleştirilecektir. 

Bu ikinci safhaya geeişin tartışmalarında sorunlar or· 
taya cıkrTıaya başlar. TIP yönetiellerine göre bu safhoyı 
gerçekleştirebilecek tek güç, köylülüğün ve belki küçük 
burjuvazinin bazı kategorilerinin (küçük zanaatkôrlar, kü� 
çük memurlar, aydınlar) desteğindaki işçi srnıfıdır. Işçi sı
nıfı bu safhayı demokratik yoldan iktidara gelerek gerçek
Jeştirmelidir. Bu noktada «Ulusal cephe» ve wlusab bur
juvazi ,sorunları yeniden günderrıe gelmektedir. Türk top
lumundaki temel celişkinln, emperyalizmin omuz verdiği 
kapitalist güçlerle sömürülen yığınlar arasındaki çelişki ol
duğu sonucuna ilk olarak varan TiP'dir. Dolayısıyla sadece 
antifeodal ve antiemperyalist bir mücadele burjuvaziyle sü
rekli bir cephenin tabanı olamaz ve hele böyle bir şey ikin
ci safhadeki reformlan gerçekleştirecek bir hükümet 
programıyla sonuçlanamaz. «Ulusal (milli)» burjuvaziya 
gelince, hap sözü sdildiği halde, kendisi hiç bir zaman 
ortalarda görünmemektedir. 1960'dan sonraki ilk yıllarda 
belki hfılô, yerli sermayeler tarafından yaratılan rSınai iş
letmelerin, sanayi alanında emperyalizmin ülkeye girişine 
karşı çıkacak böyle bir milli burjuvaziya dayanak ola
cağı düşünülebilirdi. Ama daha sonraki yıllarda, yabancı 
sermaye hem ülkeye girmiş hem de Türkiye'deki kapita
list ekonominin bütününü bir üretim ve dağıtım şebekesi 
içinde kenetlemişti. Öyleyse evrimin ikinci safhasını ger
çekleştirmek için geriye sadece, kendini kapitalist ve pre
kapitalist bağlardan en önce kurtarabilecek sınıf olan iş
çi sınıfının öncülüğünde sömürülen yığınlar kalıyordu. 

Türkiye işçi Partisine göre bu ilke, demokro.sinin ma
hiyetinde bir değişme gerekliliğini de içinde taşır. Çünkü 
işçi sınıfı, öncü rolünü, iyice yetişip bu rolün bilincine er
medikce taşıyıp yürütemez .. Ancak, birlikte ülke nüfusu-
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nun ço�unlu�unu meydana getirdikleri köylülükle birlikte bu 
düzeye eriştikleri vakit demokrasinin mahiyetindaki bu de
ğişme de mümkün hale gelecektir. Bunun olması da gerek
lidir, çünkü askerlerden ve küçük burjuva aydınlardan mey
dana gelen bir kadronun, ezilen yığınlar adına, iktidarı 
her ele geçirme teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmaya 
mahkümdur. Bu yığınların desteğini, reformların gerçek
leştirilmesinden sonra kazanmayı ummak bir hayalcilik
tir. Çünkü önce, reformların ilk gerçekleştiri!me dönemin
de yı!;jınların katlanması gerekli fedakôrlıklar, eğer yeter
li bir bilinç düzeyine erişmemişlerse bu yığınlar tarafın
dan kabul edilmeyecektir. Böyle bir durumda, bu yığın
Iann içine düştüğü hoşnutsuzluk burjuvazi tarafından on
ları iktidara düşman etmekte kullanılacaktır. ikincisi, bur-· 
juvazinin ba,skısı zaten bu reformların gerçekleşmeye baş
lamasına bile imkôn vermeyecektir. Kaldı ki aydıntarla 
kitleler arasındaki bağ henüz oluşmamıştır ve bu kitleler 
gerici propaganda ve Kemalist rejim deneyi yüzünden ge
nel olarak aydınlara özel olarak ise orduya düşmandır. 

Böylace, sözkonusu "edilen birinci safhaya gelinmiş 
olur. Bu safha çetindir ve uzun sürecektir. Çünkü sözko
nusu clan, işçi sınıfıyla küçük köylülüğü bugünkü şart
ları içinde eğitebilmek, yetiştirebilmektir. Aynı zamanda
kazanılmış özgürlüklerin gericiliğe karşı savunulması dö
nemi olan bu safhada, Türkiye işçi Partisi ilerici geniş bir 
cephenin oluşma imkônmı öngörür. Bu cephe 1961 Ana
ya.sasını savunan herkes gibi antifeodal ve antiemperya
list güçleri de bağrında toplayacaktır. işte doğrudan ey
lem düzeyi olan bu düzeyde çelişkiler. ortaya çıkar. 

TiP, Türk toplumunda üretim araciarını elinde tutan
ların topunu emperyalizmin doğrudan veya dalayli müt
tefiki saymaktadır ve durumun gelişmesi de onu haklı cı-
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karmıştır. Öyleyse temel çelişki, sömürülen kitlelerle yer
li kapitalizm ve emperyalizm arasında belirmektedir. Ik
tidar bugün emperyalizmin müttefiki olan büyük burjuva
zinin elindedir ve kendi de üretim araçlarına sahip küçük 
burjuvazi bu iktidan desteklemektedir. Bu şartlar içinde 
birinci safhada öngörülen cephenin ikinci safhada öngö
rülendan daha geniş olması icin pek de bir sebep yoktur 
ve bu durumda mevcut hürriyetleri kemirmeyi amaç edi
nen baskı gitgide büyüyecektir. Bu varsayım 1960' ı ko
valayan yıllar boyunca olaylarla da doğrulanır. O zaman, 
eğer gerekli demokratik şartlar istenilmiyorsa, ve eğer 
büyük burjuvazi için faşizme gidiş daima bir açık kapı 
olarak kalacaksa, kitlelerin siyasal açıdan eğitilip yetiş
tirilmesi ne zaman ve nasıl olabilecektir? Üstelik bu bi
rinci safhanın çok çok fazla uzaması oluşma halindeki iş
çi sınıfının trade-unionculuk içine gömülüp kalma tehlike
sini de yaratır. Daha sonraları, Türkiye işçi Portisi'nin 
içinde oluşan muhalefet başteki yöneticileri işte bu te
mellerden kalkGrek pasifist olmakla ve kitlelerin devrim
ci potansiyelini etkisizleştirerek nesnel açıdon emperya
lizmin davasına hizmet etmekle .suçlayacaktır. 1965 yılın
don önceki dönemde ise TiP'i ((Sektercllib ve ı<uvriye
rizm» le suçlayon Yöncü aydınlar olmuştur. Bunlara göre 
TIP bu tavrıyla ulusol bir cephenin oluşma imkônını kun
daklomaktaydı. 

Türkiye işçi Partisi'nin içine düştüğü çelişki bize, ül
kE'ldeki sosyo ekonomik yapıların bir sonucu olarak gözük
mektedir. Sistemin başlıca çelişkisi ve burjuvazinin rolü 
konusunda yapılan tahlil doğrudur. 1970'den hemen ön
ceki yıllarda Türk solu, antiemperyalist mücadelede iş
çi .sınıfının ve küçük köylülüğün öncülüğünün gerekliliği
ni ancak bu sınıfların böyle bir öncülüğü yüklenmesi için 
henüz öznel şartların olgunlaşmadığı gerçeğini kabul ede-
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cektlr. O zaman da böyle bir cıkmozr oçabilmek icin ikti· 
dcrrın kitleler üzerindeki baskısına karşı koyarak kitleter
dekf bilincienmeyi hızlandıracak bir halk savaşı yoluyla 
bu öznel şartları yaratmayı denayecektir. 

TiP'e yöneltilen eleştiriterin başlıcalarından biri de bu 
örgütün iç yapısıyla ilgilidir. Adına rağmen parti, bir işçi 
sınıfı partisinden daha çok sömürülen kitlelerin bir örgütü 
görüntüsUndedir. Yani üçüncü safha partisinden çok ikin
ci safha partisi kimliğindedir. Ne var ki bu lakap parti 
programına uygundur. Cünkü bu programa göre, parti 
kendini işçi .sınıfı kadar küçük köylülüğün va üretim arac
ları mülkiyetine sahip olmayon küçük burjuvazinin de por
tisi olarak sunmakta; ücüncü safhayr gerçekleştirmek için 
ise bu sınıfların örgütü olarak ve bu sınıfların oyuyle ik
tidara gelmeyi hedef edinmektedir. Öte yandan şurası da 
bir gerçek ki, parti hedef olarak nüfusun en az 3/4'ünü 
meydana getiren bir insan kitlesinin eğitilmesini hedef ola
rak gösterirken ve hemen parlamenter mücaqeıeye katı'
labilmek için hızla kırlık kesimde kökleşmeyi denerken, 
kendi bağrındaki yeterince eğitilip yetişmemiş kadrola
rın, onun bir doktrin portl,si olma niteliğini sulandırma 
tehlikesi yarattıklarını kabul etmek zorundaydı. 

Türkiye 'işçi Portisi'yle birlikte tartışma bilimsel sos
yalizmin bağrına koyar. i lk olarak bu parti düzenin temel 
çelişkisini açık va seçik bir biçimde ortaya koyar. Bu par- , 
tinin iç çelişkileri ise bizzat Türkiye'deki devrimci hareke
tin içindeki çelişkilerdir. Nihayet trade-union'cu bazı eği
limlerine rağmen bu parti, ilk defa aydınların kendi içine 
kapalı çemberierini yararak doğrudan doğruya kitlelerle 
ilgi kurar. 1965 milletvekili seçirTılerine katılarak 276 bin 
oy toplar ve 15 milletvekili çıkarır. Böylece soldaki bir par
tinin Türkiye siyaset sahnesinde re,smen ortaya çıkmış 
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olması bu solun imkônları kadar sınırlarını da dile getirir. 
Seçimlerden sonra ise bu solun evrimi gitgide hızlanacak� 
tır. 

D - ikinci c!önem (1965-1969)

1965 seçimleri genel olarak Türk politik hayatının ve
özel olarak da Türk solunun değerlendirilmesine imkan ve
rir. 1961-1965 dönemi büyük burjuvazi kesimlerinin C.H.P. 
lle iktidarı paylaşmak zorunda kaldıkları koali.syonlar dö
nemidir. Bu durum, aralannda grev hakkının da bulundu
ğu, anayasada öngörülen bazı reformları yürürlüğe koyma 
imkanını vermişti. 

1965'de büyük burjuvazi tek başına iktidar oluyor ve 
Anayasayı oluşturan 27 Mayıs ruhu yaşamını dolduruyıor� 
du. Yeni dönem, anayasanın ta 1 971'de delik deşik edilme
sine kadar sabırlı, sistemli tahribinin dönemi olacaktır. 

Bu zaferi mümkün kılan olgu büyük kent· burjuvazisi
ile büyük toprak sahipleri arasındaki, yeniden kurulan it
tifaktı. Ve bu olay yerli büyük burjuvazinin iki kesimi ara
sındaki çelişkinin parlamenter rejm çerçevesinde çözüle
meyeceğini bir kez daha konıtlıyordu. Fakat aynı zamanda 
_ilerici güçlere karşı büyük burjuvazinin birleşme imkônını 
da gösteriyordu.  

Sınıf mücadelesi sosyoekonomik düzenin tüm boyut
larına ulaşmaya yüz tutunca siyasi partiler de kocınılmaz 
olarak bu mücadeledeki yerlerini almak hiç olmazsa gö
rüşlerini belirtmek zorunluluğunda kaldılar. Böylece CHP 
yönetimi, partinin sağ kanadı ile sol kanadı arasındaki 
dengeyi korumaya çabalcrmakla birlikte, oı:tanın soluna. 
yönelir. Bu tavır almalarla seçim çatışması daha da eşit
siz bir hale gelir. Belli bir siyasi tavırları olan TiP ve CHP'-
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nin karşısında, büyük burjuvazinin partisi paternelist (pe
Cerşohi) ilişkileri, din tutuculuğunu, antikomünizmi olabil
diğine sömürerek ayların ooğunluğunu elde eder. CHP 
,sağ propagandaya kapılan taraftarlarının oylarını kaybe
derken, ilerici seemenleri de TiP'e doğru koyar. 

TiP 276.000 oy alır. Köylülerin ve işçilerin büyük ço
ğunluğu diğer partilere yönelmiştir. Oyların dağılımını be
lirleyen bilinelenme sürecidir. Seçmenierin %52'si nüfu
su 100.000'i aşan şehirlerden %31'i üç büyük şehirden 
gelir. (458) Daha sonra işçiler arasında yapılan anketler 
TiP taraftarlarının çoğunluğunun 500 Urodan aşağı aylık 
ücret diliminden cok, 500 ile 1.000 lira arasında aylık ücre. 
ti olon, 30 yaşındon aşağı, ilkokul veya daha üstü öğrenim 
görmüş, büyük şehirlerde kalifiye işci olarak calışan bi
reylerden oluştuğunu göstermiştir. (459) Bu sayılar, bir 
düzen değişikliğine yönelik siyasi mücadeleye ancak ol
gunlaşmış bir işçi sınıfının katılabileceği'ni öngören TiP fl. 

� 
kalerine uygun düşüyorsa da ülkeniı:ı sosyoekonomik dü-
zeni gereği bu tür bir işçi ,sınıfının nice! gelişmesinin ağır 
olacağı gerçeğinin yanı sıra en cok sömürülen kitleleri 
saf dışı bırakan böylesine seekin bir bilinelenme sendika
lizme (trade-unionizm) kayan bir işci aristokrasisi yarota
bileceği içir'ı, aynı zamanda bu ilkelerin sınırlarını da gös
terir. 

«Yöm hareketine gelince, siyasal ifadesini CHP'nin 
iieı:ici kanadı aracılığıyla. bulmaya çalıştığı icin, o da ha
yal kırıklığına uğrar. Bu kanat 1965'1erde «Yön»ün öne 
sürdüğü sloganları, hele antiemperyalizmi, kabul etmek
ten uzaktır. Fakat ılımlı tavırlarıno rağmen CHP ortanın 

' 

(458) ÜNSAL, A. <Türkiye'de Kent ve Köy Emekçileri ve Bilinçlen-
me Sorunu:., <Anb No. 6 Ekim 1970. 

(459) ÜNSAL, A. <Türkiye'de Kent ve ... ,.
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,solunda görünmekle seçimleri kaybetmiştir. Küçük burju
va aydınları parlamentarizmden ümitlerini kesip orduya 
doğru yönelmeye yüz tutarlar. 

Fakat 1961-1965 dönemi aynı zamanda işçi ve küçük 
köylünün kavgaya atılışının ilk dönemidir. Grevler ve yü
rüyüşler, grev kanununun cıkarılmasını sağlamak icirı 
1961'de başlar ve gelişir. Aylarca süren grevler, polis ve 
askerle çatışmalar; yaralama ve ölüm olayları, köylülerin 
yürüttüğü ta,:ırak işgallerine paralel olarak, sınıf mücade
lesinin gündeme alındığını ve sosyoekonomik durumun bu 
mücadeleyi daha da geliştireceğini gösterir. Bu gerçeğin 
ortaya cıkması solun evrimini doğrudan doğruya etkile
yecektir. 

a - ((Mill! Demokratik Devrim» 

1965 seçimlerinden sonra TiP «kapitalist olmayan kal. 
kınma yoluıı yerine <<sosyalizm»! gündeme getirir. Bir 
kavram açıklığı ve parlementoya girdikten sonra artık Il
kelerini saklamak istemeyen parti yöneticilerinin yürekll
lik belirtisi gibi görülebilen bu değişiklik, tersine bir kav
ram korgaşalığı yaratmaktan başka bir işe yaramamıştır. 
Çünkü genellikle sol çevrelerce kabul edilmiş olan v� üç 
safhalı bir evrimi içeren TiP'in programında kapitalist ol
mayan kalkınma yolu, devletin yönetimi altında üretim 
araçlarının hızlı bir gelişmesini öngören safhada, sosyo
list yol ise üçüncü safhada öngörülüyordu. TiP «kapita
list olmayan kalkınma yolu» yerine son safhonın gereği 
olon <:sosyalizm» terimini kullonınco, ilk terimi haklı gös
termek için öne sürülen durumların (azgelişmişlik, de
mokratik reformların gerçekleştirilmemesi) geçerliklerini 
kcıybettiklerini gösteren hiç bir emorenin ortoda bulunma
masına rağmen ikinci sa.fhonın gerekliliğini yitirdiği ka-
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nısını uyandırıyordu. Fakat parti yöneticileri tarofındc;ın 
öngörülen sosyalizme daha yakından bakılınca aslında 
ikinci safhonın üçüneünün yerini oldıı:iı görülüyordu. Çün
kü özel sektörün muhafazasından söz ediliyor ve kalkm
ma programı ile reformlar ikinci safhadan üçüneüye akta
rılıyordu. Anlaşılan bir isim değişikliğinden ileri gidilmiyor
du ve ü.stellk yeni kullanılan terim yerinde değildi, çünkü 
öngörülen model bir sosyolist üretim tarzına uygun düş
müyordu. Bu çelişkinin icinden çıkmak için parti yöneti· 
cileri diğer ıısosyalizmlen> den farklı bir <ıyerli sosyalizm» 
den sözetmeye yüz tutunca tam bir kavram kargaşasına 
düşüldü. 

Bu kargaşalıktan dol,ayı işçi sınıfı yönetimi altında yü
rütülecek antiemperyalist ve antikapitalist mücadele ilke
si doğrudan doğruya sosyalizm icin savoşa dönüşüyordu. 
Bu ütopik öneri işçi sınıfının öncülüğüne, ilerde olayların 
göstereceği gibi tek imkôn olmasına rağmen, o onda pek 
güvenilmasina elvermiyordu. Böylece TiP'in içinde doğa
cak olan muhalefet, TiP yöneticilerinin «sosyaliZm» diye 
adlandırdığı safhadon başka bir şey olmayon milli de
mokratik devrimden yana çıkacaktır. Fakat işçi sınıfının 
öncülüğünü bir defa daha tartışılır bir durum haline geti
rerek geniş antiemperyalist ve antifeodal cephe ile milli 
'burjuvazi kavramını irdelemeye döneceklerdir. Bu durum
do Tl.irk solunun başlangıç noktasına varabilmesi ve TiP'in 
çelişkilerinin ötesinde bir yol araması dört yıl daha ge
rekecektir. 

1965'ten sonra beliren sol içindeki bölünmeler, hasım 
grupların her biri tarafından yürütülen solu birleştirme 
çabalarının .snnucu gibi görünür. TIP yöneticileri «sosya
lizm» sloganını ortaya atmakla, özünü yaziaştırma paha
.sına, bu kavramın tek sahibi olduklorını göstermek iste-

1 
1683 



--------- ' ' 

mişlerdlr. Bu durumda karşı saldırı «Yön» harek'etinden 
başlayıp parti saflarına yayılacaktır. 

Milli Demokratik Devrim (MDD) hareketi önce «Yön• 
ün sütunlarında doğacak ve daha sonra kendi kanat!arıy
la ucacaktır. ilk teorisyenleri, eylemlerinden dolayı hüküm 
giymiş oldukları icin kanunen TiP'e girerneyen eski sos
yalistlerdi. Fakat bu tüzel imkönsızlığın yanı sıra parti yö
neticileri· tarafından fiili olarak partiden uzokloştırılmrş 
olmalan kişi.Sel sebeplerin bu kopmanın sebeplerinden bi
ri olduğu kanısını uyandınr.

MDD hareketi teorik düzeyde TiP'in esas çelişkisinin 
bi( kanadına saldırmakla kendisini ıı:Yönıı hareketini belir
leyen celişkilerin içinde bulur. Teorisyenlerine göre sınıf 
kavgasını yasak eden antidemokratik kanunların (Ceza 
kanununun 141 ve 142'nci maddeleri) varlıklarını sürdür
meleri gerçek bir sosyalist partinin varlığını olanaksız kı
lar. Bu durumda TiP nesnel olarak ancak ,sosyalist hare
keti saptırmaya ve uyuşturmaya yarayon iktidar tarafın
dan hoşgörülen bir sosyalizm uygulayabillr. Bu yüzden 
TiP programının ilk safhasını oluşturan proletarya ya
ratma süreci bir aldatmadan başka bir şey değildir. ikti
dar bugün emperyalizmle işbirliği halinde büyük burju
vazinin elindedir ve yalnız bu iktidarı yıkacak olan bir 
devrim sosyalizme geçiş icin işçi sınıfını yetiştirecek ger
çek bir sosyalist parti kurma imkanını yaratabilir. Bu 
devrim milli demokratik devrimdir. Antiemperyalist olduğu 
için milli, antifeodal olduğu için demokratik, devirmek is
tediği bugünkü iktidarın kurduğu düzene karşı çıktığı için 
de devrimdir. 

Bu noktada, istiklôl Savaşının 1950 «karşı devrimi» 
ile durdurulan, tamamlanmamış bir milli demokratik devrim 
olduğu ilôn edilerek Kemalizmle bağıntı kurulmaya çalı-
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şılır. Yarım kalan bu devrim yeniden ele alınarak, yani feo
dal ve emperyall,st güçler tasfiye edilerek ve demokratik 
reformlar gerçekleştlrilerek tamamlanaccrktır. Ne ·ıstiklôl 
Savaşındaki deadal güçler»in, yani eşraf ve aflanın gö
revlerini, ne de Kemalist ve sonraki rejimlerde büyük bur
juvazinin evrimini hesaba katan bu üstünkörü çözümleme, 
bugünkü «Kemalist güçleri» oluşturan orduyu, bu «ikinci 
baskı» milli demokratik devrimin öncü kuvveti gibi gös
termekten başka bir işe yaramaz. 

Çünkü milli demokratik devrimin gerçekleşmesinden 
önceki devrede bir işçi sınıfı partisinin varolma olanağı 
tanım olarak reddedilince, geniş bir antiemperyalist ve 
antifeodal ceephe kurup ona bir öncü bulma gerekliliği 
ortaya cıkar. Bu konudaki hareket rioktası «Yön» hareke
tinin varış noktası ile çakışır. «Elbette milli buriuva ile 
kampredoru aynı sepete koymak so.syalistçe bir tutum 
olmaz. Yurtta fabrika bacalarının tütmesinden yana olan
la, sınıf çıkarı bu bacaların sönmesinden yana olanı bir 
tutamayız:.. (460) Böylece, Amerikanın Türkiye'de bir ağır 
çelik sanayiinin kurulmasına ön ayak olmasından beş yıl 
sonra sanayi burjuvazisi yeniden milli buriuvazi ile bir tu
tulu�. MDD'ciliğin �aşlangıcında, miiH demokratik devrim, 
bitirilememiş bir burjuva devriminin devamı gibi görüldü
ğ9nden bu devrimi başlatan radikal küçük buriuvazlnin 
yönetimindeki milli burjuvazinin rolüne önem verilir. 
�<Küçük buriuvazi, mill i  buriuvaziden ayrı olarak ele 
alınmalıdır. Kampradar kapitalizmi ile sınıf cıkarı as
la bağdaşmayan küçük buriuvazi bilinçlendiği ölçüde 
devrimden yanadır. Hem demokratik devrimden yana, 
hem sosyalist devrimden yana... Küc"ük buriuva kökten 
gelme asker-sivi! bürokrat aydın küçük burjuvazi içinde-

(460) TÜFEKÇİ, E. (BELLi M.) <ı:Yön:ıo 5 Aj:!ustos 1006. 
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dir. Ama asker-sivil aydın zümrenin ideolojisinin gunumüz 
koşullarına uydurulmuş bir Kemalizm olduğu söylenebilir. 
Asker·sivil aydın zümre, gerek kök bakımından, gerek ge· 
nel durum bakımından içinde sayılması gerektiği Türk kü· 
cük burjuvazisinin en bilinçli kolunu, bu sınıfın öncü müf
reze.sini teşkil etmektedir. Kesin olarak demokratik dev
rimden yanadır, sosyolist devrime karşı olması için sınıf 
acısından bir neden yoktur.» (461) 

Böylece asker-sivil aydın bürokratlar milli burjuvazi
nin özü ve dalayısıyle miııt damokratik devrimin öncüleri 
olurlar. Bu sonuc bir teorik kanının ötesinde bir uygulama 
zorunluluğu olarak ele alınmalıdır. MDD teorisyenleri ikti
dara en kısa zamanda gelmek istediklerine göre, amac
larına ulaşabilmeleri için en kısa yol olan orduya dayan
maları zorunludur. Bunun icin da hem kendi taraftarlarını, 
hem genç subayları ordunun o günün koşullarında, özellik-
le devrimci unsuru oluşturduğuna inandırmaları gerek
mektedir. «Hücumlarımızı küçük burjuva büror-rasisi üze
rinde yoğunlaştırırsak, büyük yanılgıya düşeriz. Böyle bir 
tutum ancak milli güçleri bölmeye yarar. Emperyalizmin ! 
ve yerli ortaklarının ekmeğine yağ sürer ... ıı (462) «Türkiye'
de iki ana ilerici akım vardır. iki devrimci kol, güçbirliği 
halinde Türkiye'nin gelecekteki tarihi kaderini tayin et
mek durumundadırlar. Mustafa Kemal kolu · ve sosyalist 
kol. . .  ıı (463) <�Batıda sosyalizm ile anti-mil itarizm hep bir
likte gitmiştir .. Ama batıda tarihi gelişmenin bir sonucu 
olan sosyalizm-antimilitarizm bağdaşması. Türkiyenin 
gerçeklerine hiç uymayan bir şeydir .. Öteki ülkelerin tari· 
hinde sık ,sık görülen asker taratından bastırılan halkçı 
ilerici hareketler bizim tarihimizde yoktur. Ve bu gerçek 

(461) TÜFEKÇİ, E. -rYön� 5 Ağustos 1000 . . 

(462) <:Türk Solu" 15 Ar<ılık 1907. 
(463) eTiirk Solu, 14 :Mayıs 1968. 
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bizim ilerici olarak Türk ordusuna karşı tutumumuzun batı 
anti·mil itaristlerin tutumunun tam karşısı olmasını gerekti� 
rir.» (464) Bu çözümlemenin iki yıl sonra nasıl yalanla� 
nceağının hatırıatılması herhalde gereksizdir. 

Bu düzeyde MDD hareketinin teorik çözümlemesi 
«Yömcülerin ilkelerinden pek farklı değildir. Fakat MDD 
teorisyenleri, milli demokratik -devrimi sosyalizme geçişte 
g�rekli, ama yeterli olmayan bir safha olarak ele almak
la <<Yönı>cülerden ayrılmak isterler. « . . .  Türk toplumunun 
önündeki devrimci görev Türk milli bağımsızlığını gerçek
leştirerek, feodalizmi tüm izleriyle ortadan kaldırarak milli 
birlik içinde özgür Türk ulu.sunun engelsiz gelişme şort
larını sağlamaktan başka bir şey olamaz.. Demokratik 
devrim gelişme halinde Türk toplumunun önünde zorunlu 
bir aşamadır ama yalnızca bir aşamadır. Bizi sosyalist 
Türkiye'ye götüren geçilmesi zorunlu bir aşama.» (465) 
Böylece zamonla M.DD hareketinin <<Yöm>cülerle arası 
açılır ve ilk sayısı 1 7  Kasım 1967'de çıkan «Türk Solu» der
gisi etrafında .toplanır. 

Bu dergi çerçevesinde MDD hareketi «Yön»cülerin 
aksine kendi sınıf çıkarlarını değil işçi sınıfının ve genel
likle sömürülen kitlelerin çıkarlarını . savunduklarını ileri 
süren bir küçük burjuva grubu olarak görülür. Gerçek bir 
sosyalist partisinin kuruluşunun ilke olarak imkônsızlığını 
ilôn edince kitlelerle organik ilişki .kurabilecek her kuru
luştan soyutlanırlar ve büyük antiemperyalist cephe rü
yaldrıyla gerceklerden uzaklaşarak sonsuz bölünmeleri 
beslemekten başka bir işe yaramayan teorik tartışmalar 
düzeyinde , kalırlar.

Grubun, kendisini devrimci hareketin öncüsü olarak 

(464) <::Türk Solu» 4 Şubat 1969. 
(465) TÜFEKÇİ, E. «Yön» 5 Ağustos l!l66. 
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gOrmekteki ısran ve ordunun aracılığıyla kısa dönemde 
bi� devrim yaratma umudu, onu, sonunda dağılmasına 
meydan verecek çalişkilere sürükler . . « ... Hepimiz demokra
tik devrimda en devrimci partinin devrimin başında olma
sını isteriz. Ama bu işler istekle, iddia ile olmuyor. Kim 
güçlü ise o hegemonyasını kurar.» (466) «Öncülük istiyor
sak güclenelim. Ama demokratik devrim küçük burjuva 
bürokras!sinin önderliğinde olsa bile, hepimizin görevi, 
olanca içtenliğimizle devrimin saflarında yerimizi almak
tır.» (467) «Devrimci Güç Birliği'nde kim öncü, kim artçı 
pazarlı ğı da yoktur. Kim

-
en iyi savaşırsa, o öncüdür. ön

cünün kim olacağını mücadele gösterecektir. Ben kendi 
hesabıma, eminim ki, geniş Kemalist çevreler, ,sosyalizmi 
benimseyecekler ve sosyalistlerin öncülüğünde olacaktır 
bu mücadele. Ama pazarlık yok. Pazarlık bölücülüktür .. » 

(468) 

1968 Ekim ayından başlıyarak MDD grubu <<Aydınlık» 
adı ile aylık bir dergi yayınlamaya başlar. Böylece kendi
lerini resmi Kemalizmin izinde gören 27 Mayıscılardan, 
«Kadro» nun radikal Kemalizmiyle ilişki kurmak istiyen 
(Nöncli»lerden &onra M.D.D teorisyenleri 1923-1925'deki 
öncülerine bir saygı davranışında bulunurlar. Küçük bur
juvazi gitgida en radikal görünüşüne yeniden kavuşmak
tadır. Grup bu yeni dergide, hareketin kullandığı kavram
ları, Türk toplumu üzerindeki teorik çalışmalarıyla, derin
leştirrneğe çalışan yeni bir teorlsyenl�r kuşağını safla· 
rına çeker. Teorik çalışmalar ilerledikçe hareketin milli 
buriuvazi, milli cephe ve bu cephenin öncülüğüne ait çe
lişkileri su yüzüne çıkar. 

Hareketin teorik evriminin ilk sonuçlarından biri «bur-

(466) BElli, M . ..Türk SolU> 22 Aralık 1967. 
(4G7) BELLi, M. <�:Türk Solu» 8 Ekim 191lB.
(468) BELLİ, M . .ıTürk Solu:ı- 4 Şubat 1969. 
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juva demokratik devrimi» «milli demokratik devrimııden 
ayırma.sıdır. Batı Avrupa ülkelerinin milli burjuvazileri ta. 
rafından yönetilen «burjuva demokratik devrimi» emperya
lizm tarafından sömürülen ülkelerde gerçekleşemez. Bu
nun sebebi de emperyalist sömürüdür. Demek oluyor ki 
Batı Avrupa ülkelerinde burjuvazi taı:afrndan gerçekleşti
rilen reformlar, geri bıraktırılmış ülkelerde o ülkelerin bur
juvazileri tarafından gercekleştirilemez. Ancak, aynı za
manda antiemperyalist ve antifeodal olon milli demokra
tik devrim çercevesinde gercekleşebilirler. (469) Böylece 
işçinin ve küçük köylünün önemi belirmeye başlar. Buna 
paralel olarak Türkiye'deki sosyal sınıflar ve evı:imleri üze
rindeki araştırmalar ayrıntılara girince, milli cephe daral
maya yüz tutar. Küçük burjuvazinin büyük burjuvaziya 
bağlılığı, köy küçük burjuvazisinin tutuculuğu görülür. Yer
li burjuvazinin kuvvetlenmesiyle asker-sivil aydın bürokrat 
kadronun onun etkisi altında kaldığı apoçık meydana çı
kar. Bu kadronun emperyalizm yanlısı ve emperyalizme 
karşı 10!arak ikiye ayrıldığı kabul edilir. Sonunda, demok
ratik devrimin öncülüğünü, küçük köylülerin ve küçük bur
juvazinin en radikal gruplarının yardımıyla, ancak işçi sı
nıfının üzerine alabileceği görüşüne varılır. (470) «Milli» 
burjuvaziya gelince, varlığı doğrulanmakla beraber ülke
nin .Sosyal ve ekonomik hayatında ön, planda bir güç ol
madığı belirtilir ve ondan beklenen görevin olsa 10!sa ta
rafsız kalması olduğu söylenir. (471) 

Sonuç olarak, küçük veya büyük olsun, burjuvazinin 
milli demokratik devrime etkin bir şekilde katılacağından 

(469) ERDpST, M. CTürkiyc Sosyalizmi ve Sosyaliznu c:Türk Solu:. 10,
17 ve 24 Eylül 1968.

(470) Bkz. ERDOST, M. c:Türkiye Sosyalizmi ve ... > 
(471) Bkz. BELLİ. M. «Aydınlık> A�ustos 1X9 ve ERDOST, M. �Ay· 

dınlıb Şubat 1971. 
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gittikce ümit kesilmesine rağmen. «feodab ve «ontifeo
dol». emperyalist ve anitempsryalist güçler arasındaki çe
ı::;kiler ön plc;na alınmaya devam edilir. Bir yandon mü
cadelenin öncülüğünün işçi sınıfı tarafından ele alınması 
zorunluluğu, veya herhangi başka bir çözümün imkansız
lığı belirtilirken, diğer yandan işçi sınıfına ve birinci dere
ced8 müttefikleri alan sömürülen kitlelere, şüpheli müt
tefiklerini ürkütmemek icin antikcrpitali,st olmamaları öğüt
lenir. Bu durumun nedeni henüz yeni oluşmakta olan bir 
olayın; Ulkenin tümünü kaplayan ve küçük, orta vaya bü
yük burjuvazinin herrien hemen tamamını cıkar bağları ile 
kendisine bağlıyan emperyalist sömürü ağının farkına ye
terince vanlmamasında aranmalıdır. 

Bu şekilde en sonunda M.D.D. hareketi de TiP'le ay
nı çelişki içine düşmektedir. Yalnız sömürülen kitlelerin, 
işçi sınıfının, küçük köylünün ve üretim araçlarına sahip 
olmayon küçük burjuvazinin alt kademelerini n, nesnel ola
rak bir devrimci unsur meydana getirebilecek:eri, fakat bu 
kitlelerin henüz yeterince bilinclenemedikleri sonucuna 
vcırılır. TiP kitlelerin politik bilinçlenmesi yönünde calışan 
bir kuruluş olduğunu öne sürmekle görünüşte bu çelişki
den sıyrılabilirdi. Fakat gerek o günkü rejim şartlarındaki 
bir örgütsel imkônlarla, gerek seeimler yoluyle iktidara gel
me ihtimaliyle köprüleri atan MDD icin bunalım kocınılmaz 
hale gelir. Aydın bürokratların, yani gene subayların, ,sö
mürülen kitlelerin adına ve yerine milli demokratik devrimi 
gerçekleştirmek üzere rejimi değiştireceklerini her şeye 
rağmen ümit etmeye devam edenler, «eski sosyalistler�in 
etrafında birleşerek hareketin artçılarını oluşturur. Diğer
leri TiP'i içten fethetmek veya bu olmazsa TiP'in dışında 
bir devrimci kitle örgütü kurmaya çalışırlar. 1969 seçimle
rinden sonra evrimin hızlanması, bu öncüleri sol hareket
lerin çelişkilerini bir silahlı eylem çerçevesinde açığa vur
ma çabalarına götürecektir. 

1690 



��-�--���--�-

MDD hareketi Türk solunun evrim süreci içinde bir 
sapma olarak tanrmlanabilir. Bu sapma bir .sol sapma gö
rünümü ve terminolojisiyle sunulan bir küçük buriuva sağ 
sapma olarak nitelendirilebilir. Fakat bu sapma TIP'in çık
mazdan kurtulması icin gerekliydi. MDD hareketi de, yu
karıda belirttiğimiz gibi tüm solun ortak çelişkileri olan 
TiP in çelişkilerine vardığında bunlar artık parçalanmak ve 
aşılmak üzere olgunlaşmış durumdadırlar. Aynı zamanda 
MDD hareketi, yayınları ve çalışmalarıyla gelacek dönem
ların kadrolarının klasik Marksist literatür alanında oldu
ğu gibi memleket gerceklerinin araştırmasında da, teorik 
eğitimini sağlayacak ve özellikle gençliğin devrimci hare
kete katılmasına öneyak olacaktır. Fakat aynı derecede 
önemli olan madalyonun öbür yüzünü de unutmamak ge
rekir. Çünkü gençliğin bir uygulama alanından çok teorik 
alanda yetişmesi ideolojik sekteriznıi geliştirmiş, kitleler
den kopmava sebep olmuş ve toplum gereeklerine dört 
duvar arasında geliştirilmiş soyut çözümlemeleri uygula
ma eğilimleri yaratmıştır. Bu durum 1969'dan sonraki dö
nemde sol hareket için büyük bir sorun olacaktır. 

b - Gençlik Hareketlerinin Doğuşu ve Evrimi 

1968'den sonra üniversite gençliği milli demokratik 
devrim hareketinin ve genellikle solun vurucu gücü haline 
gelir. 27 Mayıs'ın potlama kapsülünü oluşturan öğrenci
lerden o andan sonra bütün partiler faydalanmak isterler. 
1960'tan önce Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde CHP'ye 
yakın bir «fikir kulübü» kurulmuştu. 1960'tan ,oonra CHP'
nin ilerici kanaçlı Türk Milli Talebe Federasyonunu etkisi 
altına almayı başarmıştı.. (472) CHP ilericilerine bağlı 

(472) GENÇ, S. c12 Mnrt'a Nasıl Gelindi. Bir Devrin Perde Arknsı, 
İstanbul 1971. 
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«Yön»grubu dönemin en faal hareketi olduğundan bir çok 
öğrenciyi kendisine çeker. Fakat iktidardaki CHP'nin bü
yük burjuvazinin isteklerine boyun eğmesi bir süre sonra 
hayal kırıklığı yaratır. 1965 seçimlerinden önce, sağ'ın 
tek başına- iktidar olmasını hazırlayan, son koalisyon hü
kümetine CHP katılmaz. Bu dönemde Kozlu kömür ocak
lanndaki grev ilk işçi kurbanlarını verir. Bu orada çağal
mış olan «fikir kulüpleri» uyuşukluklarından silkinip bir 
yürüyüş düzenlemeye karar verirler. Yürüyüşcüler, Anka
ra sokaklarında, polisin gözü önünde aşarı sağ grupların 
$oldırısına uğrar. Böylece öğrenci gençlik, eylemin gerek
liliği sorunu kadar enge!Jeriyle de tanışmış olur. 

Bu şekilde gençlik, bir yandan 1965 seçimiarinden ev
vel yoğun bir etkinlik gösteren TiP'e doğru yol alırken, di
ğer yandan, fikir kulüpleri 1965 sonbaharında kendi ara
lannda birleşip, ilerde üniversite gençliğinin devrimci nü
vesini oluşturacak olan <<Fikir Kulüpleri Federasyonwınu 
(F.K.F.) kurarlar. (473) 

1965 seçimlerinde büyük burjuvazinin temsilcisi Ada
let Partisi tek başına iktidara gelir, Demokratik bir ana
yasanın varoluşu ve ordunun 27 Mayısla elde edilen öz
gürlüklerin ve anayasanın koruyucusu olarak görülmesi 
iktidarı pek çok rahatsız eder. Bu durumda onun bellibaşlı 
iki amacı, mduyu kendi saflarına cekrnek ve anayasanın 
öngördüğü demokratik özgürlükler çerçevesinde ülkenin 
_yönetilemediğini göstermektir. Solu kendi resmi kuruluş
ları ile susturmaya kalkışarak eninde sonunda anayasayı 
zorlama yoluna gideceğina, beslediği ve teşvik ettiği aşırı_ 
sağcı silahlı grupları harekete geçirir. Bu yol, sola karşı 
daha seri tedbirler_ alabilme imkônını verir. Aynı zaman
da dini propagandayı körükleyerek, dinsiz komünistlere 

(473) Bkz. d965 - 1971 Türkiye'de Devrimci Mücadele ve Dev - Genç) 
İstanbul, 1971. ' 
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karşı bir cihad ortamı yaratır ve gündelik hale gelen kanlı 
olaylarla, orduya ve «aydın» liberal burjuvaziya «onar� 
şist» !erin eylemlerinden ve anayasanın güçsüzlüğü yü
zünden ülkenin anarşiye sürüklendiğini gösterir. 

Aşrrr sağın vurucu güçl�ri kurumlaşmış öğrenci ku
ruluşlarına zorla el koyarlar. Bu durum gittikçe çoğalan 
bir öğrenci sayısım sola ve özellikle F.K.F.'ye iter. Sağcılar 
da _bu kuruluşun üyelerine ve lokalleı:ine silôhlr saldırılara 
geçince öğrenciler kendilerini savunmak için örgütlenir
ler. 

Başlangıçta, az çok TiP'ten esinlenen öğrenci eylem
leri, giderek hükümetin anayasaya aykırı davranışları ve 
emçeryalizmin siyasi belirtilerine karşı yönelir. 1967 Kıbrıs 
bunalımı gençliğin geleneksel milliyetçiliğini antiemperya

. lizme doğru kaydırır. Daha sonra yürüyüşler ve eylemler, 
Türkiye'deki Amerikan kurumları veya Altıncı Filo ziyaret
leri gibi emperyalizmin en gözle görünür varlığına karşı 
yoğunlaşır. Aşırı .sağ bu eylemiere yürüyüşçülere saldıra
rak ve özellikle Anadolu şehirlerinde karşı yürüyüşler dü
zenleyerek karşı cıkar. 

1968 yılr yürüyüş ve karşı yürüyüş kısır döngüsünün 
yeniden alevlenmesiyle başlar. TiP sola yönelecek genel 
bir baskının kaygısıyla pr:ovokasyonlara dikkati çeker ve 
eylemleri freniemek ister. Fakat MDD hareketi Amerika'ya 
karşı yapılan gösterilerde bir milli cephe nüvesi ve genç
likte onun vurucu kuvvetini görünce F.K.F'ye yaklaşmaya 
çalışır. Böylece 1868 ilkbaharında Federasyonun ikinci Ku
rultayı MDD hareketine yakın bir yöneticiler seçer ve bir
kaç gün sonra F.K.F. Milli Birlik Komitesinin radikal üye
leri tarafından kurulan 27 Mayıs Milli Devrim Derneği ile 
birleşerek Devrimci Güçbirliğini (Dev Güç) meydana geti
rirler. Böylece geniş cepheciler tarafından öngörülen or-
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du ile birlik genelik düzeyinde gerçekleşmeye yüz tutar. 
(474) 

Fakat araya giren yeni bir olay: fakiıltelerin işgali, 
büyük bir öğrenci kitlesinin bilinelenmesine yol acar. Bir 
öğrenci sorunu olarak: üniversiteye giriş sınavları yer 
yokluğu, teksir ticareti, öğr8tim üyeleri taratından sürdü
rülen ders kitabı tekeli ve molal laşan profesörlere karşı 
başlayan eylem siyasi boyutlara ulaşır ve üniversite orta
mını aşarak sorunların kökenine inmeye çalışır. iktidar 
Sciğcı öğrenci kuruluşlarını, ilke olarak polislere yasak 
olan öze-rk üniversitelere .saldırı düzenlemek icin kullanır. 
Böylece saldırılar üniversitede silôhlı çatışmanın başlan
gıcını oluşturur. 

Üniversite eylemleri ilerici öğrenci saflarını önemli 
bir şekilde arttırır ve 15 Temmuz 1968'de Altıncı Filonun 
yeni bir ziyareti çok şiddetli gösterilere yol qcar. Polisin 
saldırısına uğrayan öğrenciler ilk kurbanlarını verirler, 
Mart 1971'e kadar saflarındaki ölü sayısı yirmiyi aşacak
tır. TiP tarafından provakasyon olarak nitelendirilen bu 
gösteriler «aşırı solcular» ve «revizyonistlerı> . <<pasifistlenı 
ve «anorşistlen> orasındaki i lk bölünmeleri getirir. Sözko
nusu gösteriden birkoc gün önce ise TiP ve FKF yöneti
mini yeniden ele gecirmeyi başarmıştı ve buna karşı da 
MDD'�iler Devrimci Öğrenciler Birltğini (D.Ö.B.) kurmuş
tu. 

Vaz boyunca. aşırı sağ Anadolu şehirlerinde şiddet 
gösteriları yaıparken ilerici öğrenciler toprak işgallerine 
girişen köylülere katılırlar ve sonbahario aynı gösteri ve 
kc;rşı-gösteri kısır döngüsü yeniden başlar. 

Ocak 1969'da toplanan F.K.F'nin ücüncü Kurultayı 

(474) GENÇ, S. d2 Mart'a Nasıl Gelindi ... » 
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TiP'le MDD cilerin koalisyonu ile sonuçlonır fakat aynı za
manda Federa.syon devrimci öğrencilerin kitle örgütü ol
maya yönelir. Bu durumda Federasyon Milli Demokratik 
Devrimda işci sınıfının öncülüğü ilkesini savunarak hem 
TiP'ten hem MDD hareketinden uzaklaşmaya başlar. «F. 
K.F. Merkez Kurulu üyeleri, T.i.P. oportünistlerinin 'amon 
faşizm geliyor, kıpırdamıvalım·. demeleri He (<Türk Solu• 
çevresinin 'arr.an küçük-burjuva devrimcilerini küstürme
yelim, milli cephe (!) yıkılır .. .' diyerek sosyalizm yasağı uy
gulamaya kalkmalan arasında proletaryanın kavgasına 
ihanet açısından pek önemli bir fark olmadığını çok iyi 
anladılar.ı� {475) 

istanbulda 1 6  Şubat 1969'do düzenlenen ilk büyük iŞ
ci-öğrenci yürüyüşünün kanlı bir şekilde, 2 ölü ve 104 ya
ralı verilerek, bastırılması (Kanlı Pazar) kitleleri radikal
leştirir ve öğrencileri şiddet eylemlerine hazırlar. ilkbahar
da üniver,siteler yeniden işgal edilir ve o yaz köylü miting 
va toprak işgallerine öğrencileı:in katılışı gittikçe artar. 
Buna pGralel olarak, fabrika işgalleri grevierin yanında 
yer alır. Haziranda polis üniversiteyi basar. 1 1  Temmuz'da 
Kayseri'de sağcılar Türkiye Öğretmenler Sendikası (T.Ö.S.) 
kongresini basar1ar. kapıları tutarGk binayı ateşe verirler. 
l(atılanlar eskari birliklerin yetişmesi ile ancak kurtarıla
bilir. 

iki gün sonra FKF yöneticileri CHP genel sekreterini 
üniversiteye sokmozlar. Böylece genel sekreter Ecevit 
tarafından temsil edilan CHP nin _sol kanadının geniş cep
henin sağ kanadını oluşturma imkanını kaybetmesiyle ge
niş cephenin varQJuş sebebi yokolur. Aşırı sağ unsurlara 
karşı gündelik-ve gittikçe daha kanlı bir kavgaya zorlanan 
eylemci gençlik radikalleşir. «Profe�yonel davrimci» grup-

(475) d!J65 1971 Türkiye'de Devrimci Mücadele ... :.
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!ar kurulur. Bu durumda küçük burjuvaziyle cephe ilkesi
pratikle tom bir çelişkiye düşer. CHP sol konadının apor·
tünizmi açığa vurulunca küçük burjuvazinin cportünizml
meydana çıkmış olur. Bu sonuca varonlar icin de yollarına
tek başlarına devam etmektan başka bir care kalmaz.

c - TiP'in evrimi 

1869 seçimleri arifesinde militan gençlik bir yandan 
TiP'ten koporken, TIP'de kendi iç çelişkileri ile calkalon
maktadır. Daha yukarıda gördüğümüz gibi, parti yönetici
leri 1966'dan beri, sosyalizm icin mücadeleyi amaç ola
rak kabul etmişlerdi. ({Türkiye'de Sosyalizm için mücadele 
aynı zamanda Amerikan emperyalizmine karşı bir milli 
kurtuluş mücadelesi olarak yürütülmektedir. Gerçekten 
Amerikan amperyalizmi. Ağa-Kampradar-Amerikancı bü
rokrat üçlü.sü aracılığıyla iş gördüğü, Amerikanın Türkiye'
deki varlığı onlar eliyle gerçekleştiği için, Arnerikaya karşı 
kurtuluş mücadelesi aynı zamanda Ağa - Kampradar
Amerikancı Bümkrat üçlüsünün egemenliğine karşı bir 
mücadele biçimini alacak, yani sosyalizm için de bir mü
cadale olacaktır. Milli Kurtuluş mücadelesinin sadece an
tiemperyalist ve antifeodal olması gerekliliği hakkında id
dialar, hiç değilse Türkiye bakımından yanlıştır .. Milli Kur
tuluş mücadelesi sosyalizm iCin mücadeleyle birlikte yürü
tülür .. <<Demokratik sosyalizm çalışanlar. yani işçiler, fe
kir köylüler, küçük ticaret erbabı, zanaatcrlar, küçük nıa
murlar, tarafından gerçekleştirilecektir.>> (476) Burada, 
aynı zamanda anti-kapitalist ·olmayan bir antiemperyalist 
ve antifeodal mücadele gütmenin imkôn,sızlığı ve bu mü
cadelede işçi sınıfının ve küçük köylülüğün birinci derecede 

(•176) AYBAR, M. A. oı:Türkiye Sosyniiznıh, .,nağımsızbk, Demokr<ısi. 
Sosyalizım eserinden, İstanbul, 1008. 
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önemi gibi 1969'a doğru militan sol tarafından kabul edilen 
ve olaylar iarafından dağrulonan sözler, çift düzeyli bir 
anlam belirsizliği ile karışır. Birincisi, antiemperyalist, an
tifeodal ve antikapitalist mücadele sosyalizme doğru bir 
mücaciel-::dir, fakat sosyalizm icin ne tek, ne de nihai mü
cadeledir. Aksini ileri sürmek, 1965'den ewel TiP'in aynı 
yöneticileri tarafından zorunlu olarak kabul edilen. geçiş 
dönemini yok saymak olur. Ve işte burada Ikinci belirsizli
ğe geçilir; çünkü bu «direktı> sosyalizm. aynı zamanda 
bir <>damokratikil .sosyal izmdir ve yukarıdaki alıntının ait 
olduğu metin dikkatle okununca, bu demokratik sosyaliz
min kapitalist üretim ilişkilerini sınırlamak ve denetlemek
le beraber onları ilke •olarak koruduğu görülür. Demek olu
yor ki, daha önce de belirttiğimiz gibi, <<sosyalist» olarak 
takdim edilan devre aslında geçiş devresidir. 

Aynı zamonda «sosyalizm))€ «doğrudan doğruya» ge
çişi haklı göstermek için, diğerleri kadar belirsiz, başka 
bir delil öne sürülür. <<Türkiye'nin, birinci milli kurtuluş sa
vaşı ile, milli burjuvazi ve burjuva devletin öncülüğünde 
bağımsızlık için mücadelenin .safhalarını geçirdiği için ol
duğu kadar yabancı sermayeye karşı milli pazarı koru
maya azimli bir antiemperyalist milli burjuvazinin yoklu
ğundan dolayı milli kurtuluş hareketinin öncülüğü milli 
burjuvaziya bırakılamaz» (477) Burada da, olayların haklı 
cıkardığı bir antiempeı:yalist miiH burjuvazinin varlığından 
şüphe edilmesinin yanı sıra, Türkiyede bir burjuva devle
tinin kurulmasıyla burjuva demokratik reformların bugü. 
no kadar gerçeklaştirilmiş olduğu ve dolayısıyle burjuvazi
nin sahneden çekilip yerini işçi sınıfına bırakması gerekti
ği ima yoluyla bazen de açıkça (478) belirtilir. Buradaki 

"karışıklık, demokratik reformların aslında gercekleştirile-

(477) BORAN, B. illönüşünu, 1 Ocak 19G7. 
(478) BORAN, B . .:Türkiye ve Sosyalizm Sorunları:ı> İst..·mbul, l[l58. 
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medlğinden ve Türk burjuvazisinin, emperyalizme bağlılı
Jından dolayı bunları gercekleştiremeyeceğinden ileri ge
lir. Dolayısıyle işçi sınıf;, reformların gerçekleştiği için de
ğil, gercekleşemediği icin ve ancak kendisinin ıonları ger
çekleştirebileceği icin nöbeti devralmalı ve her şeyden 
önce bu işi yerine getirmelidir. 

Bu peş peşe kavram kargaşalığı, pratikten meydana 
çikan çelişkileri yansıtır. TiP bir yondon solun diğer kesim
lerine karşı sosyalizmin eldecisi olarak görünmek ister. 
{(TiP bütün antiemperyalist güçlerin elbirliğinden ve daya
nışmasından yana olduğunu, fakat ikinci milli kurtuluş sa
vaşının ancak emekçi sınıfların ve onların sosyalist parti
lerinin yönetimi altında gerçekleşebileceQini doğrular.:ı 
(479) Buradan ancak <(doğrudan doğruyoıı sosyalizm
ilkesi cıkar. Diğer yandan da taraftarlarının büyük bir ke
simin i oluşturması beklenen küçük mülk .sahipleri, köylü,
tüccar, zanaatkôrları korkutmaması gerekir .Buradan da
«yerli sosyalizm», ((demokratik sosyalizm)) veya <<güleryüz
lü sosyalizm» ilkeleri cıkar.

«Yerli» veya ıtTürk:t sosyalizmi ilkesi de bir karı
şıklığa dayanır: « . . . Sosyalizmi kurmak icin Türkiye'nin ta
rih şartlarını, ekonomik, sosyal gerceklerini iyi bileceğiz. 
Sınıflar arasındaki kuvvet ilişkilerini iç ve dış etkenleri iyi 
he.sap ederek, emekçi halk yığınlarını bilinçlendirerek, 
örgütlayerek emekçilerin politik kuvvet dengesine ağır 
basmafarını sağlcryacağız. Demek ki, Türk sosyalizminin 
kitabını A'dan Z'ye kadar, her günkü mücadelemizle, biz
ler, yani Türkiye işçi Partililer hep beraber yazacağız.)) 
(480) i(Türklye işçi Partisinin sosyalizmi, 'Türkiye Sosya
lizmi', ithcıi malı değildir. Bu, ne batıdaki, ne doğudaki ör-

(479) BORAN, B. �DönÜ§Üm:ıı, 1 Ocak 1967. 
(480) ı\ Y!3AR, M. A. 22 Ağuslos l!XiG !{ünkü konuşma <:Bağım5ızlık ... l 
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nek!erine benzer. Çünkü Türkiye ne batıdır ne d�udur. 
Türkiye kendine özgü koşullan olon bir ülkedir .. » (481) 
«Sosyalizm icin reçete yoktur. Yani, ne yürütülen müca
delenin yolu, ne de iktidara geldikten sonra kurulacak dü
zenin biçimi hakkında uygulanacak hazır bir model mev
cut değildir.» (482) Sosyalizme gidiş yollannın çeşitli ola
cağı apaçıktır ama, amacın da çeşitli olacağı şüphelidir, bu 
iki unsur arasındaki kanşıklık do rasgele değildir. Antisov
yetik, antikomüni.st propagandayla doldurulmuş olan kit

. lelcre güven vermak ve partiye pakınhk duyan aydınlan 
fazia tedirgin etmemek amacını güder. Fakat Türk sosya
lizminin şampiyonluğunu yGpan, partinin genel başkanı 
Mehmet Ali Aybar: «Bütün dünya işçileri birleşiniz. Veya 
dünya işçileri birdir demek yanlıştır. işçilerin vatanı var
dır ve çok şükür ki vardır. Ve biz böyle vatanı olan bir 
sosyalizm kuracağız.» (483) deyince, partinin diğer yöne
ticileri (\yerli sosyalizm» ilkesinden uzaklaşmaya başlar
lar. 

Parti icindeki geçimsizlik; yönetimin Sovyetler Birli
ğinin Cekoslovakya'ya müdahalesine karşı aldı�ı tavırdan 
dolayı 1968 yazında artar. Bu vesile ile M.A. Aybar «güler
yüzlü sosyalizm» tezini geliştirir: «Temel yapı değiştirildiği 
zaman hürriyetler gelecektir diyorlar. Kendiliğinden gel
mez hürriyetler. Bunu söylemek bilimsel değildir. Sosya
lizm kurulduktan yarım yüzyıl ,sonra da hürriyet olmayabi
lir. Onun da tedbirini almak lôzımdır. Hürriyetçi bir yol
den kurmak gerektir sosyalizmi.». (484) Bu alıntı, Sovyet 
Rusya'ya yöneltilen açık eleştirilerin ötesinde bir demego
jik karakter taşır. Cünkü burjuva ideolojisinin bir temel 

(481) AYBAR. M. A. -ı:Anb dcrgisinc> bildiri �Bağımsızlık ... » 
(482) AYBAR, M. A. �Baj:!ımsızlık ... :ı- cscrindcn. 
{483) AYBAR, M. A. çTürk Solu» 30 Temmuz 1968. 
{484) AYBAR, M. A. zikrcdcn -t.Anb 19 Kasım 1008. 
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kavramı olan iıhürriyatlenı sözcüğü bu ideolojinin ona 
verdiği anlamda, aynı ideolojiyi oluşturan dönemin, tanım 
olarak, ötesinde olan bir dönem için kullanılmaya çalışılı
yor. 

Böylece partinin Kasım 1868 olağan kongresi ve Ara
lık 1968 oıaganüstü kongresi, başkanlığını koruyan M.A. 
Aybar ile mulıalefete geçen bir kısım yöneticiler arasın
daki bölünmeyi tamamlar. Yayın organlarından dolayı 
ııEmekı:ı grubu adını alan bu muhalefet portinin teorisyeni 
olarak bilinen Behice Boran etrafında toplanır. 

{(Emekıı grubu parti yönetiminden, enternasyonalist 
oluşuy!a ayrılır ve M.A. Aybar'ın «yerli .sosyalizmııine ve 
�güleryüzlü sosyalizm:line karşı çıkar, fakat sosyalizme 
doğrudan doğruya geçişe sodık kalır. iki grubun <iyerli 
sosyalizm))e ilişkin görüşleri teori ve pratik tartışmaianna 
varır. «Yerli sosyalizmıı bir sendikalizm temayülünü güç
lükle moskeleyen bir deneyci (ampirik) sosyalizm gibi gö
rünür. Diğer taraftan <>Emı;kıı grubunun teori fetişizmi her 
eylemi tartışmasız çok ilerdeki bir döneme iterek aynı 
sendikacılık temayü!ünün farklı bir şekilde maskelenme
sinden başka bir şey olmayan bir determinizm getirir. Bu
na paralel olarak da MDD hareketi partinin her iki kesi
mini de ((oportünistı> ve <'revizyonistıı likle suçlar. Böylece 
sol 1969 seçimlerine derin bölünmeler içinde gelir. 

Bu dönemde TiP'le ilgili en önemli olay, portiye ya
kın sendikacıların, o güne kadar tek işçi konfederasyonu 
olan, patraniara bağlı Türk-iş'ten ayrılıp 1967'de Devrimci 
işçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (D.i.S.K.) kurmalan ol
du. Bu konfederasyonun yönetimi altında işçi eylemleri 
genişler ve daha radikal bir görünüm kazanır. 
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E - O çüncü Dönem (1969-1971)

Türk solu, ilkelerini Türkiye'deki sosyal sınıfların ev
riminin nesnel şartlarına uydurmak ister fakat işçi sını
fının ve küçük köylülüğün fiili mücadelesinin öznel koşulla
rını kavrayamamaya devam eder. Böylece kontrol altına 
almadığı ve çoğu kez katılmadığı •olayların · önünde ümit
ten ümitsizliğe, ümitsizlikten de ilkeleri yeniden gözden 
geçirmeye ve bunun sonucu olarak da yeni bölünmelere ge
çer. MDD haraketinden doğan iki grubu bölen, ttyukarıdan 
aşağıya» veya «aşağıdan yukarıya» doğru örgüt tartışma
ları, kitlelerle gercek temasın yokluğunun sebep olduğu 
kutuplaşmayı aydınlatır. Bu, o kadar üstüne düşülen tek 
yönlü ilişki tartışmaları devrimci teorilerin iliklerine kadar 
işlemiş olan aydınlarla kitleler arasında bir diyalektik ilişki
nin yokluğunu maskeler. Bilinçlenmeyen, eğitilmeyen, yö
netilmeyen kitlelerin eylemleri, nesnel sosyoekonomik 
etkenierin baskısı altında her geçen gün daha da şiddetle
nirken bu kitlelerin nesnel isteklerini doğru bir şekilde di
le getirmeye ve eyleme dönüştürmeye yetenekli bir kad
ronun yokluğu yüzünden içtenliğini, örgütsüzlüğünü .sınıf
sal amaçlarından yoksunluğunu sürdürür. Böylece kısa 
vadeli çözümlere, sendikalizme, hatta faşizme doğru sap. 
maların imkônları belirir. öte yandan teorinin bir kapalı 
devre içinde gelişmesi. sonsuza kadar bölünmeler yarata
rak, kitlelerle temasları yetersiz veya yok denecek kadar 
az olmasından dolayı, doğru çözümleme ve ilkeleri bile te-. 
peden inme ve beceriksiz uygulamalarla mahveden, sek
ter grupçukların oluşmasına yol açar. Böylece Türk solu, 
yol aldıkça beliren karşılıklı .sapmaları düzeltecek, çıkmaz
lardan kurtaracak, mücadelede ileri gitmek icin gerekli 
dürtüyü sağlayacak tek unsur olan aydın kadrolar ile kit
leler arasındaki diyalektik ilişkiden bu dönemin sonuna ko
dar yoksun kalmıştır. 
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1965-1969 dönemi işçi sınıfının ve küçük köylülüğün 
mücadelesinin ıo güne kadar görülmemiş bir hızla evrimi� 
ne tanık olur. Grevler gittikçe uzar ve gerginleşir, sık sık 
gösteriler ve ara sıra taşra işçilerini başkente kadar geti
ren ·uzun yürüyüşlerle pekiştirilir, 1968'den sonra da polis. 
le kanlı çarpışmalarla sonuçlanan fabrika işgalleri geliş
meye başlar. 1967'de TiP'e bağlı DiSK'in kurulması müca
deleyi daha da geliştirir. Buna paralel olarak küçük köy
lüler de örgütlenir. Küçük, tütün, haşhaş, fındık üreticile
ri aralarında birleşip hükümetin ihracatcılar yararına kul
lcındrğı alış fiyatlarına karşı çıkar. Toprak işgalleri gittik
çe ar<ar ve bütün bir köy halkının büyük toprak sahipleri 
tarafından el konulan topraklarını geri almak icin m(.ica
dele ettiği görüllir. 

Buna rağmen 1869 .seçimleri büyük burjuvazinin ikti
dardaki yerini sağlamlaştırır. AdeJet Partisi bir süre sonra 
açığa çıkacak olan bölünmeleri bünyesinde taşımasına rağ
men seçimleri kazanır. Parti içi muhalefçtin saldırılarına 
uğrayan TiP ise geriler, 1965'in 276.000 oyuna karşı 243.000 
oy alır. (485) Seçim sonuçlarının, tüm ilerici hareketin gö� 
zünde, gerçeklerle apaçık çelişmesi rejim çelişkilerinin 
parlamenter veya barışçı yollardan çözülebileceğine dair 
son ümitleri de yok eder. Seçim şoku, seçim öncesi ve son
rosına da damga.sını vuran sağ sol çarpışmaların had saf
haya ulaşmasına paralel olarak, solu ilkelerini yeniden göz
den geçirmeye ve oradan do yeni bölünmelere götürür. 

o - TiP'in Son Safhası 

Solun tümü icin TiP'in seçimlerde gerilemesi, genellik
le partinin iktidara demokratik yoldan geçiş programının 
başarısızlığını, özellikle de yöneticilerinin reformist sosya-

(485) ÜNSAL, A. «Türkiye'de Kent ve ... -. 
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lizminin bir seçim programı olarak etkisizli�ini gösterir. 
Böylece seçimlerden sonra partinin genel başkanı çekilir 
ve «Emekıı grubu nöbeti devralmaya hazırlanırken eski yö
netime ait ı{yerli so.syalizm»in ve «güleryüzlü sosyalizmııin 
milliyetçi ve revizyonist ilkelerini reddeder. «Emek» grubu 
işçi hareketinin enternasyonalizmini ve sosyalizmin evren
se!liğini doğrulamakla beraber orterk amaca ulaştıran arac
lar çeşitliliğini kabul eder. {486) 

Fakat iktidara geliş yollarına ilişkin çelişkiler ortadan 
kaldırılamoz. (<Emek» parlamentarizmi olsa olsa şarta 
bcığlayabilir: ı:Parlamento yoluyla mücadele, bu mücadele 
usu!ünün kurallarına uyduğu sürece, bu mücadele işçi sı
nıfının devrimci mücadelesine yorar sağladığı sürece ya
pılacaktır.>> (487) Daha ileri gidip parlamentarizmi reddet
rnek, rejim tarafındmı konmuş olan yasallık sınırlan içinde 
partinin varoluş nedenini inkar etmek ve kapatılmasına 
meydan vermekti. Orada kalmak .da, tüm devrimci grup
ların saidınianna uğramak demektf. 

1970 yılı boyunca TiP, partinin var olan yapısını kendi 
stratejilerine uyarlamayı tasarlayan çeşitli kesimlerin ama
cı olarak kalır. 1970 Ekim ayında toplanan Dördüncü Genel 
Kongre'ye kadar devrimci bir sol partinin kurulmasını di
leyen sol hareketler TiP yönetimini ellerine geçirmeyi ümit 
ederler. Fakat Dördüncü Kongrede, ıcEmek:. grubu ve onun 
öngördüğü sosyalizme doğrudan doğruya geçiş tezleri, 
partide egemenliğini kurar. «TiP 4. Büyük Kongresi. .. Top
lumsal yapının temel çelişkisi olan emek-sermaye çelişki
sinin aynı zamanda emperyalist güçlerle atiemperyali.st 
gQçler arası çelişki ile çalıştığını, emperyalizme karşı ba
ğımsızlık icin mücadele ile sosyalizm için mücadelenin 

(486) oillmcb 3 Kasım 1009. 

(487) di:meb Ocak 1970 zikrcden GENÇ, S. d2 Mart'a Nasıl Gclindi...ı.. 
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tek bir bütün olan devrimci hareketin iki görüntüsünü teş
kil ettii:ıini, antiemperyalist mücadelenin escsen kendisin
de demokratik bir öz taşıdığını ve sosyalizm için mücade
lenin zorunlu ve doğal olarak demokratik mücadeleyi de 
içerdiğini, bu nedenle de emperyalizme ve faşizme karşı, 
sosyalizm icin mücadelenin bir bütün teşkil ettiğini tespit 
le, Türkiye'nin önümüzdeki devrim aşamqsının sosyalist 
devrim olduğunu .. bir kere daha teyid eder.» (488) 

Bu alıntı aynı grubun başka bir kararı ile tamamlan
malıdır: ((Açıktır ki, bu stratejinin kabulü, ne sosyalist dev
rimin hemen yarın gerçekleştirilebileceği hülyasına, ne 
de genel anlamda demokratik, yani antifeodal ve antiem
peryalist mücadelelerin önemsenmemesi yanılgısına da
yanır. Sosyolist devrimi hedef kabul eden bu stratejinin 
anlamı, yolun uzun ve çetin oluşunu bile bile, işçi sınıfı
mızın yıllardır sürdürdüğü antikapitalist eyleme devrimci 
bir siya,Si muhteva verilmesi için çalışmanın esas alınma
sıdır.» (489) 

Böylece, Türk toplumunun evrimindeki gelecek aşa
manın sosyolist devrim olduğu anlayışı uzun bir hazır
lanma devresi gerektirirkan sağın provokasyon ve saldırı
ları partiyi temkinli davranmaya zorlar. Partinin işçi sınıfı
nın bilinelenmesinin mutlak zorunluluğu ile bu bilinelenme
yi pratikte gerçekleştirme olanaksızlığı arasındaki çelişki
de takılıp kalması bu çelişkiyi aşmaya kararlı devrimci 
gruplardan kopmasını tamamlar. 

b - Devrimci Hareketlerin Doğuşu. 

TiP yönetiellerini bile parlamentarizmi şarta bağla
maya zorlayan 1969 seeimieri ,sol hareketlerin yasallık çer-

(483) Zikrcd�ıı �Ant!> No. 8 Aralık 1970. 
(489) «Erne:;:,. 14 Aralık l!JG!l. 
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çevesinde bir evrimden ümitlerini kestikleri en belirleyici 
anı oluşturur. «Yön» aydınlarından arta kalanlar <<Devrim» 
gazetesinin etrafına toplanarak demokratik ve antiemper
yalist devrimi gerçekleştirecek olan «milletin zinde güç
leri»nin, yani ilerici subayların müdahatesini her zaman
kinden daha çok ümit ederler. Bu rüya MDD'nin ilk teoris
yenleri olan iı:eskl tüfekler» tarafından da paylaşılır. «Dev
rim» cilerden farkları bu oşamavı sosyalist devrime doğru 
bir geçiş olarak saymalandır. Fakat, F.K.F'den gelen ve 
MDD grubu içinde, özellikle «Aydınlık» dergisinde düşün
celerini açığa vuran gençler gitgide «eski tüfekler» den 
ayrılmaya yüz tutarlar. Büyük bir teorik boşluğu birdenbire 
doldurmaya gelen ve Marx Engels'in e.serlerinden daha 
çok ve doymazcasına okunan Lenin ve Mao-Zedung'un 
eserleri öğrenci geneliğin bağrında <<Marksist-Leninisb 
akımı doğurur. Özellikle 1930'1a 1950 arasındaki Çin devri
minin tecrübelerini yansıtan ve Milli Demokratik Devrim 
tezini desteklemek için Türkçeye çevrilen Mao-Zedung'
un eserleri, 1949 Çin'inin koşullarını çok kestirme olarak 
1970 Türkiyesinin koşullarına benzetrnek ve emperyalizmin 
cıradaki evrimini görmezlikten gelmek eğiliminde bulunan 
gençlik arasında önemli bir <(Maocuı' akımın doğmasına 
yol açar. 

Ekim 1969'da F.K.F'nin Dördüncü Kurultayı grubun 
adını değiştirip Devrimci Gençlik Federo.syonu (Dev-Genç) 
haline getirir. Dev-Gene bu yeni adı altında devrimci ha
reketin vurucu gücünü oluşturacaktır. Bu grubun.' aşırı sa
ğın silôhlı gruplarıyle verdiği gündelik kavga, onu rııüco
delenin militarıst ve spontaneist (kendiliğindenci) bir anla
yışa gGıre yapılması gerektiği görüşüne götürüp kitlelerle 
ilişki ve kitlelerin eğitimi sorunlarının önemsenmemesine 
yol açar. Bu eğilim, «Maocuı) ilkelerden esinlenip dt:ımok
ratik antifeodal devrime ulaşmak icin, her şeyden önce 
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kitlelerin ve özellikle köylü kitlelerinin kademeli eğitimini 
amaçlayan M.D.D. hareketinin eski öğrenci öncüleriyle ça
tışır. Bu iki eğilim arasındaki çatışmada M.D.D.nin cceski 
tüfekleriıı şiddet eylemleri rejimin çelişkilerini arttırır da 
ordunun o kadar beklenen müdahalesini çabuklaştırır dü
şüncesiyle Dev-Gene'ten yana çıkarlar. Böylece M.D.D'nin 
eski sosyalistleriyle Dev-Genç arasındaki özüne ters dü
şen ittifok bir yıl kadar sürüp fikirlerini «Aydınlık)> sütun
ıanndan, çoğu zaman çelişkili yazılario açığa vurur. <<Ay
dınlıkıı Ocak 1970'den başlayarak ccAydınlık, Sosyalist Der
gi» adını alır. ({Maocuıı eğilimde yer alan M.D.D'nin eski 
öncüleri de �:Proleter Devrimci Aydınlıb etrafında toplanır. 
M.D.D'nin eski sosyalistleri her anlama gelebilen ve hem
küçük burjuvazi ile •orduyu, hem de «Dev-Genç» in gençle
rini kollamayı amaçlayari ilkelerini geliştirmeye devam 
edecekler, fakat 1969'un sonunda meydana gelen bu kop
madan sonra sol hareketlere yapılan yeni katkılar iki <(Ay
dınlık» etrafında toplanan gruplardan doğacaktır. 

1970 yılının başında, M.D.D. hareketinden 'Oluşan bu 
iki grup, hareket noktalerını oluşturan aynı teziere vc
rırlar. <:Sağ sapma, devrimci pratik ve teori» başlığı al
tında ((Aydınlık Sosyalist Dergi»de yayınlanan bir yazı 
birinci grubun ilkelerini ortaya koyar. Birinci nokta: �ıı ... şe
hir ve köy proletarya.sının ve emekçilerinin hölô önemli 
bir kısmının baş düşmanları olan emperyalizmin Türki
ye'deki uzantısı A.P. iktidarının ya da statükocu mu
halefetin peşinden gittiği, şehir ve köy proletaryasının 
geniş çevrelerinin öz devrimi sosyalist devrimden haber
siz olması bir yana. ülkesinin işgal altında olduğunun bile 
farkında olmadığı bir evrede, proletaryanın fiili öncülü
ğUnden bahsetmek, oportünizmin doniskasıdır.» {490) 

(490) ÇAYAN, M. c...-\ydınlık Sosyalist Dergi:t Ocak 1970, 
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ikinci nokta: << . . .  işçi sınıfının öncülüğü olmadan ne an
tiemperyolist savaş başanya ulaşabilir, ne de ,sosyaliz
me geçiş olabilir. işçi sınıfının öncülüğü rolmadan sosya
lizme geçişi mümkün görmek boş bir hayaldir.>> {491) 

Aynı dönemde ikinci grup aynı kanıtları ele alır: 
«Emperyalizm çağında, işci sınıfının öncü olmadığı her
hangi bir antiemperyalist mücadeleye, devrim adı veri-· 
lemey,eceği açıktır. Milli demokratik devrim, işçi sınıfının 
öncülüğünde bütün milli sınıfların mücadelesine daya
nır ve milli demokratik devrime esas damgasını vuran, 
işçi sınıfı öncülüğüdür.» «Her kim bugünkü şartlar al
tında, işçi sınıfının öncü olduğunu savunuyor.sa . . . O, ger
çekte tıpkı Aybar-Aren oportünizminin yaptığı gibi, işçi 
sınıfının öncülüğünün gerçekleştirilmesi için verilmesi 
gerekli mücadeleyi hasıraltı etmeğe çalışan küçük bur
iuva sosyalistidir.)ı {492) 

Bu şekilde, TlP. tarafından 1965'den evvel konmuş · 
olan ve o dönemden beri savsaklanan esas çelişki. yon 
sorunlarından sıyrılmış olarak, burada açıkça belirir. Çö
züm yolu bu çelişkiyi aşmakton geçer ve rolaylardan çıka
rılan Hk sonuç T.i.P.'in statüsünün zorladığı yasallık sı
nırları içinde saplanmış olmasına karşılık iktidarın hem 
yasa, hem yasadışı baskılarla üstünlüğü elde tuttuğudur. 
Bu koşullarda, iktidarın bile boş verdiği bir «yasallık» 
çerçevesinde işçi sınıfının eğitimi imkônsızdır ve gittikce 
artan baskıların altında, tamamlanmasından sonra eyle
me dönüşebilecek işçi sınıfının biı: teorik eğitimi ise ha
yaldir. Geriye Işçi sınıfını mücadelenin içinde eğitmek 
ve bu mücadele ile yasallık sınırlarını zorlamak kalır. 
Her ikisi de kendilerini «Marksist-Leninisb olarak tanım-

(491) ÇAYAN, M. <Ayduıl.ı.k Sosyalist Dergi>. 
(492) <Proleter Devrimci Aydınlık>, Şubat 1970. 
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!oyan gruplar bu ortak ilkeden yola çıkıp uygulama yol
larında birbirlerinden ayırırlar.

Bir stratejinin aranmasında yöneliş her grubun ey
lemleri boyunca elde ettiği pratikden doğar. Taraftarla· 
rının ise, hiç olmazsa başlangıçta, başta burjuvazinin çe
şitli katları olmak üzere, hemen hemen tamamını deği
şik kökenli öğrenciler oluşturur. 

••Dev-Gençıı grubu 1970 yılının başında, sağ baskı
ya karşı mücadelede sağlam bir pratik kazanmıştır. 
1968'den sonra hızla politik olaylar haline gelen üniver
site işgalleri sürüp gidiyor ve çoğu zaman aşırı sağ grup
ların daha etkili bir şekilde polisin yerini aldıklan çatış
malara meydana veriyordu. Sağcıların saldırıları ve ilk 
solcu öğrenci öldürmeleri ((Dev-Genç:. gruplarını militanca 
bir örgütlenmeye zorlar. Buna paralel olarak, taşra öğ
rencilerinin çoğunluğunun kaldığı öğrenci yurtlarının sa
vunması da işgal edilen üniversitelerin savunmasına ek
lenir. Bu yurtların zamanla «devrimci üsle�ıı haline gel
mesi ve aşırı sağ gruplar tarafından saldırılara uğrama
IGrr daha önce politik bilinçleri olmıyan fakat kendilari
ni kavganın içinde bulan taşra öğrencilerini ((Dev-Gençıı 
scıtıarına çeker. Böylece 1970 yılının başında <<Dev-Gene» 
militanları. silôhlanmış, sokak çatışmaianna alışmış. üs
lere sahip olan ve bu şekilde sağ komandoların saldırı
lorrno başarıyla karşı çıkabilen gn.";)lar olarak ba!irir. 
Bu savunma eylemleri bir yana bırakılırsa federasyonun 
başlıca etkinliği antiemperyalist gösterilerde meydana 
çıkar.- Devamlı ıolarak polisin ve sağcıların saldırılarına 
uğrayan bu gösterilerin örgütlü bir gruba ihtiyacı vardı 
ve (<Dev-Gençııin mil itanları bu görevi yerine getirebili
yoı·du. 

Böylece Federasyon M.D.D. hareketinin ideolOjisin
den sıynlmağa yüz tutunca ııaskeriıı ilkelere göre örgüt-
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lenmiş gruplara ve sömürülen kitleler orasında belirli bir 
etkinliği olan bir antiemperyalist mücadele deneyine sa
hip oluyordu. Buna karşılık işci ve köylü ile temas kur
ma va ·Onların hareketlerine katılma denemelerine rağ
men klHe!erle gercek bir bütünleşme sağlanamryordu. 
Bu durumda ı.:Dev-Genç»in stratejisinin ((Silôhlı müca
dele)ıye ve «antiemperyalist mücadele»ye yöne!me.si ola
ğandı. 

Silôhlı mücadele, gerilla yöntemleri yaşanan olayla
rın uzantısı ve kocınılmaz sonucu oluyordu. iktidarın, ona
yosonın sağladığı özgürlüklerin onarşiye yol açtığını ve 
dolayısıyle bu özgürlüklerden kurtulmanın gerekliliğini 
göstermek için aşırı solu aşırı sağa kırdırma politikasının 
bir mücadele olanı oluşturomayocağı belli oluyordu. ik
tidarın hesaplarına ôlet edilen ve üniversite içinde sü
rüp giden bu gerilla özentisi durum devam edamezdi. 
Fakülte ve yurtların kale haline getirilme.si iktidar göz 
yumduğu için mümkün olabiliyordu. Bu durumda er gee 

' 

özenti gerillacılığı bırakıp <<aktif mücade!eııye gecmek ka-
çınılmozdı. Böylece grubun pratik ve teorik alandaki tüm 
çabaları bu yolda gelişmeye başlar. Bir yandon Filistin 
Kurtuluş Örgütleriyle temaslar kurulduğu ve eğitim icin 
gene kadrolar gönderildiği ileri sürülüyor bir yandan da 
teorik alanda örnekler aranıyordu. Bu dönemde Türk
ceye çevrilen Carlos Marighela ve Che Guevara'nın eser. 
leri hareketin geliş_im sürecine katkıda bulunuyordu. Böy
lece halk kurtuluş savaşı ilkesi yerleşmeye başlıyordu. 

Bu anlayış, grubun hareket noktası olan antiemper
yalie-.t mücadele geleneği ile bütünleşiyordu. Grubun mili· 
tanlan her alanda verdikleri mücadelelerde son tahlil
de emperyalizmin yarattığı baskı araçlarıyla karşı kar
şıya geliyordu. Böylece hôkim sınıfların iplerinin emper
yalizmin elinde olduğu gerçeğini kavnyorlardı. Ayııca 
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antiemperyalist sloganların, milliyetçi muhteva_sından do
layı, 1923'ten beri milliyetçilik ilkesiyle beslenen kitlele
ri harekete geçirebileceğini görüyorlardı. Bu yüzden de 

� 
Milli Demokratik Devrim ilkesinin özellikle <<miiHıı tara-
fı ele alınıyordu. Demek oluyor ki silôh!ı mücadele em
peryalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı bir milli kurtu:uş 
savaşı oluyordu. Ülke emperyalizmin işgali altındadır. 
Fakat bu işgal emperyalizmin yerli işbirlikçileri aracılı
ğıyla gerçekleştiği için gözle görülmez. Bu durumda em
peryalist güçlerin ve işbirlikçi büyük burjuvazinin Imie
lerine karşı saldırıya geçilince işgal kuvvetleri gerçek 
yüzlerini göstermeye mecbur kalacaklardır. Böyle olun
ca, bu hareket, şiddet ve tepki eylemleriyle devrimci mü
cacleleyi tutuşturocak olan kıvılcımı oluşturmayı ve mü
cadeleye katılan kitleleri eğitecek kadroları sunnıayı öne
rir. 

Grubun doğuşundan beri hareketin pratiğinden kay
naklanan yukarıdan aşaQı örgütlenme biçimi gündelik olay
ların içinde gitgide gelişir. Hareket.başlangıcta bir devrimci 
kitle örgütünün kurulmasını gerekli görür. Ancak bu örgü
tün öncCılüğünü üstlenecekleri iddiasında deQildirler. <<F.K.F. 
üyeleri . doğru cizgide bir proletarya örgütünün olmadı
ğı dönemde, ellerinden geldiğince onun görevlerini de 
üstlenmeye çalıştılar. Bunu yaparken F.K.F'nin bir pro
letarya örgütünün görevlerini gerçekten yerine getire
bildiği hayallerine de kapılmadılar. işçi ve köylü kitleleri 
arasında profe.syonel çalışma yapacak, emperyalizme 
karşı amansız bir mücadele sürdürecek öncü kadr:onun 
çıkmasını içtenlikle istediler.» (493) Hareket geliştikçe 
kitlelerle gerçek bir ilişkinin ve onun da ötesinde bir 
birliğin oluşmasının güçlükleri meydana çıkıyordu. Solun 

(493) d9!i5 - 1[}71 Türkiye'de Denirnci Mücadele ... ,. 
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bölünmesinin ve iktidar baskılarının ötesinde kitlelerle 
diyologu genç militanların dili ve genel alarak tavırları 
do zorlaştırıyordu. Buna paralel olarak olayların gelişi
mi acil kararlar alınmasını gerekli kılıyordu. 

Bu onlamda 1 970 yılının en önemli olayı istanbul ve 
çevresi işçilerinin 15-16 Haziran eylemleridir. Bu olayın 
nedeni, bir sendikanın hukuki varlığının olabilmesi için, 
bir sanayi kolunun işçilerinin belli bir yüzde.sini kapsa
ması gerekliliği hakkındaki kanun tasarısıdır. Sendikalaş
mo hak ve özgürlüğünü tek işçi konfederasyonuno bı
rakmak isteyen bu tasarı azınlıkta olan ilerici sendikaları 
ve dolayısıyla D.i.S.K'i hedef alıyordu. Bu tasarıyı pro
testo etmek amacıyla D.i.S.K. işçileri yürüyüş ve dire
nişe çağırır. Fakat ne sendikalar ne de Türk solu ara
larında sendikalaşmamış veya Türk-iş üyeleri de bulu
nan 100 bini aşkın işçinin yürüyüşe geçeceklerini, fabrika
ları işgal edeceklerini, polis ve askerle çatışacaklarını hat
ta askerlerin elinden silôhlarını alacaklarını beklemiyorlar
dı. Bu durum üzerine hükümet sıkıyönetim i!ôn ederek 
askeri mahkemelerı faaliyete gecirdi. 

Bu olay ve onu takip eden baskılar sol için pek çok 
ders cıkarılabilecek bir eylem oldu. 16 Haziran, bir yan
dan işçi sınıfının gücünü ve güçsüzlüğünü gösteriyurdu. 
Gücü, yaşam koşullarının baskısına kCırşı oluşan tepki
den kaynaklanan bir güç olmasına karşılık, güçsüzlüğü 
örgütsüzlükten gelir ki bunun sorumlusu onu temsil et
me ve yönetme idiasında bulunan kadrolardır. Öte yan
dan hükümetin bu eyleme tepkisi gelecek baskı rejimini 
ve askeri çevrelerin bu rejimdeki tayin edici rolünü ha
ber veriyordu. Çünkü işverenlerin ((bozguncuı> işçilerden 
kurtulabilmeleri için gerekli ortamı sağlamayı askeri çev
reler üstlenmişti; sivil mahkemelerden daha şevkle çalı
şacak olan askeri mahkemelerin savcı ve yargıçlarını te-
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min etmek görevini de yine bu kesim üstlenmişti; sonun
da bunların büyük bur;uvazinin mantığından ayrı bir man
tıkla hareket ederneyeceği apaçık ortaya cıkar. Bu olaylar 
iki gerçeği açığa vurur: Birincisi ordunun kurum olarak 
devrimciliği iddialarının miadını do!durduğu;- ikincisiysa 
(;bazııı askeri çevrelerin büyük burjuvazinin hizmetine gir
mesiyle onayasal özgürlüklerin de miadını daldurocağı
dır ve bu durumda d� pek yakın bir gelecekte sola karşı 
genel bir baskı harekôtı beklenmelidir. 

Bu gerçeklerin ışığı altında Dev-Genç'in programına 
baktığımızda, kitleleri bilinçtendirme çabaları yerine grup 
içi, eyleme yönelik örgütlenmenin ön plôna alınmasının 
nedenleri anlaşılır. Zaman darlığı nedeniyle hareketin un
surları, mücadele bir kez başladı mı kitleler saflorımıza 
katılır umuduyla silahlı eylem için örgütlenmeye başlar
lar. Böylece. yukarıdan --dar bir millton grubundan
aşağıya, kitlelere doğru örgütlenme ilkesi gelişir. Dev
rimci mücadelenin gerçekleşmesi icin gerekli nesnel ko
şullar, ülkenin sosyo ekonomik çelişkilerine dayandırıl
dığından bundan sonra öznel koşulları hazırlamak söz 
konu.sudur. Bu durumda hareket, sosyo ekonomik cö-

' züm!emeyi «bilinen» bir şey olarak kabul ettiğinden bir 
yana iterek stratejik ve askeri çözümleri geliştirmeye 
girişir. öznel koşulları hazırlamak; kitleleri uyuşuklukla
nndan zorla çekip alacak bir devrimci savaşı yaratmak
tır; nasıl ki Birinci Dünya Savaşı Rus Devrimini ve Japon 
işgali Cin Devrimini kamcılamışsa. Üstelik Türkiye'de öz
nel koşullar emperyalist işgal yüzünden, açıkca belli ol
masa bile kısmen vardır. Böylece sorun emperyalizmi 
gerçek yüzünü göstermeye zorlamakta. yani onu kışkır
torak halka saldırtmek ve kitleleri buna karşı koymaya 
mecbur ederek devrimci mücadeleyi başıatmakta düğüm
leniyordu. 
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Böylelikle 1970 yrlr boyuneo «profe.syonet devrimci» 
kavramı grubun içinde gelişir. Dev-Gene'in 5'inci Kurul· 
tayı M.D.D. hareketiyle kesin ayrılmayı getiriyordu. 
M.D.D'ciler görüşlerini «Aydınlık. Sosyalist Dergi»nin sü
tunlarından yayınlamaya devam ederken Dev-Gene «Kur
tuluş» gazetesini yayınlamaya başlar. 1971 başlannda
grup ya da öncüleri harekete geçme kararını alırlar. «Ha
kim sınıfların açıkca zor metodlarrna başvurdukları, re
vizyonist kllkleriiı azgınca pasitizmin propagandasını yap
tıkları bu dönemde, eldeki kodroları örgütlü biçimde en
aktif mücadelenin içine sokmak gerekmektedir. Düşmo
nın gelip devrimcileri hapishanelere doldurmaması icin,
bundan böyle üniversitelerin ve belirli yerlerin kale bak
ler gibi sonuna kadar beklenmeyeceğini bilerek, düşma
na karşı yıpratıcı bir mücadele vermek gerekmektedir,
Devrimci mücadelenin en geliştiği bölgelerde parlayan ic
savaş kıvılcımlarını, aktif mücadeleyle ülke sathına yay
mak ve güç kazandıkça savaşın ağırlığını kırsal böfge
lero aktarmak gerekmektedir. Mücadeleyi politikleşmiş
bir askeri mücadele biçiminde yürütmek, ekonomik ve da
mokratik mücadelelere ikinci dereceden, bu mücadele
ye yardımcı olması bakımından önem vermek gerek
mektedir. Karşı - devrimin baskısına devrimci şiddetle
cevap vermek, işçi ve köylü kitlelerine aktif müca
delenin gerekliliğini göstermek gerekmektedir. Hazreti
Eyüp sabrı ile beklemeden, en aktif mücadelenin içine
girilerek, bu mücadele içinde geniş lıalk kitlelerini örgüt
lemek gerekmektedir. Ancak böyle bir mücadeleyle re
vizyonizmin sosyalizm yolundaki bataklıkları kurutulacak,
Türkiye halkı özgürlüğe kavuşacaktır.» (494) 

Türk solunun bu en tartışmalı hareketinin tarihini 

(494) d965 · 1971 Türkiye'de Devrimci Mücadele ... , 
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yazmak icin vakit henüz çok erkendir. Bilgiler cak dağınık 
ve celişkilidir, her adım bizi yanlışa götürebilir. Ancak 
kendi seçtiği alandaki, yani silôhlr . halk savaşındaki bo
şansızlığı, daha kuruluşunda karşılaştığı çelişkiyi : .sömü
rülen kitlelerin öncülüğü ile bu kitlelerin henüz bilinelen
memiş ıolması sorununa bir çözüm getiremediğini gös
terir. Silôhlı eyleme geçtikten sonra kitleleri saflarına kat
ma ilkesinin gercekleşebilmesi icin örgütlenmiş gruplar
ca verilecek örneklerin kitlelere iletil.mesi, yani duyuru
labilmesi, doğru olarak tanıtılması ve kitlelerce benim
senmesi gereklidir. Eğer grubun ilkesi, hareketi bir mo
tora ileten bir jeneratör örneğine benzetilir.se iletme me
kanizmasının var olması ve çalışması öncelikle gerekli
dir. Oysa tüm iletme mekanizmaları iktidarın elindedir. 
Devrimci grupların eylemleri, kitlelere iktidara bağlı kit
le haberleşme araçlarıyla duyurulmaktadır. Bu durumda 
olaylar kaçınılmaz olarak halk üzerinde ters etki uyan
dırır. Öte yandan çelişkili haberler, en iyi ilıtimalle, kitle
lerde bekle-gör. politikasının oluşmasına yol açabilir. Böy
lece, bu grubun, solun öteki kesimlerine yönelttiği <<pasi
fistı>lik beklenmedik bir şekilde kendi eylemlerinin ortaya 
çıkarmış olduğu bir durum olur. 

Dolayısıyle hareketin 'Oluşumunda görülen ilk gedik 
grubun vurucu kuvvetinin kazanılan deneylerini, en azın
dan örneklerini, kitlelere iletecek bir örgütün eksikliği
dir. Doğru,sunu söylemek gerekirse böyle bir amaç, ta 
başından beri mevcuttu ve bir Cephenin yanı sıra bir 
Partinin kurulması böyle bir amacın sonuna kadar var 
olduğunu gösterir. Fakat Parti kendisini geliştirecek za
monı ve imkônı bulamadığı gibi kitlelerle etkili bir bağ 
da kuramadı.- işte hareketin ana çelişkisi bu noktada ya
tar. Hareket iktidara karşı silôhlı bir mücadele vermek, 
dolayısıyla ondan her alanda bağımslZ bir hale gelmek 
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ister. Oysa eylemi, son tahlilde iktidarın iradesine bağım
lı kalır. iktidar tarafından tayin edilan koşullar altında, ya
ni kitlelerle her türlü teması imkansız kılan ve böylece 
gercek bir halk savaşının bütün imkônlarrnı yok eden 
şartlar altmda hazırlıksız olduğu bir mücadele vermeye 
zorlanır. Üstelik iktidara, «anarşizm» tehlikesini öne sü
rerek, ordu dahil olmak üzere, burjuvazinin küçük ve 
·Orta kesimini kendi yanına çekme ve böylelikle çoktan
beri hayalinde yaşattığı anayasal özgürlükleri rafa kal
dırma imkônını vermiş olur. iktidar da bu fırsatı kaçır
ınaz.

Bu haliyle bile hareketin başarrsızlığr için yeterli ko
şulları var kılan söz konusu noktalar dışında bu hare
ket; kendi teorisyenlerinin de kabul ettiği gibi (495) çoğu
zaman devrimci geçmişi çok sınırlı olan küçük burjuva
kökenli bir gençliği belirleyen devrimci romantizmin ağır
lığını da taşır. Eğer bu hareket Türk solunu açmaza dü
şüren çelişkileri halledebilseydi söz konusu engel!eri de
·aşabilirdi.

M.D.D. hareketinden doğan ikinci grup önceleri,
Dev-Genç'in etkinliğine oranla daha .sönük bir durumda 
kalırkan yolunu çizrneğe çalışır. Bu grubun teoriSyenle
ri 1968'den sonra M.D.D. hareketinin genç öncülerini 
oluşturur ve bu özellikleriyle 1968 ilkbaharında kısa bir 
dönem için F.K.F- yönetimini ele gecirir!er. 1969'da <<Ay
dınlıkıı dergisindeki çalışmaların yanı sıra bir kitle organı 
olarak «işçi-Köylüıı gazetesini çıkarrrlar. Buna paralel 
olarak, M.D.D. hareketinden tamamen kopmamakla bir
likte Maoculuğun etkisi altında kalırlar. Bu konuda 1969 

-{-l!J5) Hareketin otokritiği için bkı:. d965 - 1971 Türkiye'de Devrimci 
:Mücadele . .. » 
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sonunda «Aydınlık» dergisinde çıkan ilk yazılarında işçi 
sınıfının yeterince bilinelenmemiş olmasıyla işçi sınıfının 
öncülüğünün zorunluluğu erasında bir uzlaşma kurmaya 
çalışırlar. · Buna göre Milli Demokratik Devrimden önce 
işçi sınıfının özgür gelişimini _sağlayacak koşulları yara
tacak ve küçük burjuvazinin «zinde kuvvetlanıince yürür
lüğe konocak bir «Milli Demokratik Hareket» olmalıdır. 
Bundan sonradır ki işci sınıfının öncülüğünde yürütüle
cek gercek Milli Demokratik Devrim aşamasına geçile
cektir. (496) Aynı sorunları yeni bir terminoloji ile sun
maktan başka bir şey olmayan, sorunun bu yeniden or
taya konuşu tartışmaların alevlenmesine ve yeni bir bö
lünmeye yol açar. Bunun sonunda gı:up ((Proleter Dev
rimci Aydınlık» dergisini cıkarmaya başlar. 

Bu dergide, grup, devrimci hareketin temel çe
lişkisini açık tanımtarla ortaya koyar ve bunu oşa
cak yolları arar. ilk talepleri işçi E-ınıfının devrimci 
partisinin kurulmasıdır. Bu partinin pratiği, yani parti 
içinde işçi sınıfının evrimi ve örgütlenme.si, işçi sınıfının 
öncülüğü için gerekli nesnel koşulların oluşup oluşma
dığını gösterecektir. Fakat grup aynı zamanda milli bir· 
cephenin kurulmasını da ister, ancak parti ile cephe ara
sındaki ilişkiler kesin olarak belirlenmez. cc.. Devrimci 
sınıfların ittifakını sağlamaya yönelen milli cephe politi
kası, aynı zamanda işçi sınıfının örgütlenmesinin ve ön
cülüğünün sağlanması politikasıdır.» (497) Böylece iŞ
çi sınıfının örgütlenmesi gene bir milli cephenin oluştu
rulmasına bağlı kalıyor. Aynı zamanda işçi sınıfının par--

(496) Bkz. ALFAY, Ş. cTürk.iyc'rrin Düzeni Üzerine-., <Aydınlıb No .. 

12, Ekim 1969 ve BERKTAY, H. «Bilimsel Sosyalist Devrim An
layışı::>, _.Aydınlık::. No. 14, Aralık 1969. 

(497) .Proleter Devrimci Aydınlıb Şubat 1970. 
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tisl ve ilerici güçlerin cephesi arasında küçük köylülüğün 
örgütlenmesi sorunu ikinci 'plôna kalmışa benzer. 

Bu dönem boyunca grup içinde hüküm süren katı 
dogmatizm fikir karmaşasını ve sorunlara çözüm . bulma 
güçlüğünü maskeler gibidir. 15-16 Haziran olaylarının 

· yarattığı sarsıntı kavramiara açıklık getirmenin başlan
gıcı olur. Ordunun yerı belirlenir, milli burjuvazi iddiaları
giderek silinir ve küçük burjuvazinin, sosyo ekonomik
çelişkiler had safhaya vardığında ateşli bir devrimcilik
gOstereceğine, korku alametleri gösterdiği kavronır.
Grup, çatışmanın yaklaştığının ve bu çatışmada sömü
rülen kitlelerin yalnızca kendi güçlerine güvenebilecekleri
nin farkına varır. Böylece milli cephe hayali çökerken iş
Ci sınıfının örgütlenme.si en acil görev haline gelir. Fa
kat işci sınıfının nicel yetersizliği grubun gözünde kü·
cük köylülüğün öneminin ön plôna çıkmasına yol acar.

Ancak kitleleri örgütleme isteği ile bu isteğin ger
cekleştirilmesi arasındaki yol uzundur. Böylece Dev
Genç'in doğrudon eylem ilkesi üstün gelir ve pasifizmle 
suçlanan Proleter Devrimci Aydınlık grubu enerjisinin bü
yük bir kısmını kendi.sini savunmakle ve solun öteki ke
slmlerine karşı suçlamalara geçmekle harcar. T.i.P.'e, 
M.D.D. hareketine, Dev-Genc'e yöneltilen <<revizyonizm»,
«sosyal emperyalizmıı, Castro ve Guevara «küçük burju
va anarşizmiı> suclamaları bu grubun belli başlı faaliyet
lerini oluşturur. Böylece teoriye sığınılarak ve çarpıcı
sloganlar kullanılarak gerçek bir eylemin güçlükleri bir
kez daha gizlenir.

, 1971 yılı boşlarında legolite sınırlan içinde mücadele· 
nin uzun sürerneyeceği belli olur. Böylece halk savaşın· 
dan önce yapılacak bir örgütlenme artık imkansız görül· 
düğünden bu örgütlenmenin savaşla aynı anda, yani le
galitenin dışında yürütüleceği öngörülür. 
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Bu durumda, her iki grup için, başlangıçta açığa 
vurdukları çelişkinin çözümü halk savaşıdır. Fakat Dev
Genç'in geliştirdiği, yukarıdan aşağıya, güdümlü savaş 
anlayışı karşısında Proleter Devrimci Aydınlık grubu, 12 
Mart öncesinde ve hemen sonrasında, kitleleri, devrimi 
gerçekleştirebilecek duruma getirecek olan «Maa Zedung 
düşüncesiıı ni onlara kadar götürmek amacıyla popülist 
bir tavır alır. Anc�k bu aşağıdan yukarıya doğru örgüt
lenmenin güdümlü anlayışa kıyasla belli bir üstünlüğü 
vardır. Ve bu yol pratik içinde yanlışlarını düzeltip, her 
örgütlenmenin vazgeçilmez şartı olan tavonla taban, kad
rolar ile kitlaler arasındaki diyalektik ilişkinin kurulması
nı sağlayabilir. 

Bu grup, 1 2  Mart 1971'den sonraki yayınlarında, ken
disini c:Marksi.st-Leninist-Maoist:ı olarak tanımlar ve işei
köylü kitlelerinin yönetecekleri bir halk savaşını öngörür. 
(498) Kitlelarin örgütlenmesi sorunu ise şu terimlerle
belirlenir. <<Gerçekte, ihtildlin olabilmesi icin, Morksizm
Leninizm teorisi ile cihazıanmış ihtilôlci bir partinin ve ih
ti!Oicl kadroların Marksizm-Lenizmi kitlelere götürmesi on
lara siyasi bilinç vermesi ve Marksizm-Leninizmi onların
somut pratiği ile kaynaştırması gerekir. Marksist-Leninist
siyasi bilinç esas olarak dışarıdan verilir. Kitleler müca
dele hedeflerini örgütlenme ve mücadele metotlarını an
cak Morksist-Leninist kadrolarla birleşerek ve onların ya- .
nında mücadele ederek ôğrenebilirleu (499) 

Bu mücadele şimdi birinci safhasında yani, ��:stra
teiik savunma safhasında.tdır. «Kendisini güçlü his.settl
ği bu dönemde faşizm, devrimci hareketi, kendisinin se-

(498) cYaşasın Devrimci Kitle Çizgisi:., <Proleter Devrimci Aydınlık» 
Fransızca baskısı No. 4 Eylül 1972. 

(499) o�Yaşasın Devrimci Kitle ... • 
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ceceği koşuHardcr kesin bir savaşa sürüklemek ister. 
Amacı devrimci hareketi yoketmektir. Ancak biz seçtiği
miz yerde, zamanda ve koşullarda, düşmanın en güçsüz 
olduğu yerde onun kuvvetlerine üstün bir kuvvet erkararak 
ve her zaman bu -taktiği kullanarak uzun bir mücadele 
sürdüreceğiz.» (500) 

Devrimci teori alanında olduğu kadar uluslararası 
devrimci hareket çercevesinde de bir destek zorunluluğu, 
grubu Cin devriminin tezlerini dar bir şekilde benimse- ' 
meye yöneltir. Bu durum ise grubu Türkiye'nin sorunla-
rıyla ilgili kestirme ve yanlış değerlendirmelere götürür. 
Örneğin Türkiye'nin, 1930 Cin'i gibi yarı sömürge ve ycırr 
feodal bir ülke olarak ele alınması ve dolayısıyle <<ülkede-
ki başlıca çelişki feodalizm'le geniş halk kitleleri arasında-
dır ve demokratik devrim görevi milli devrim görevine 
ağır basmaktadır.ıı (501) denilmesi gibi. Silôhlı halk müca
delesi tezi kabul adildiğine göre, antifeodal mücadeleyi di-
ğer mücadelelerden ayırmak en azından aşılmış bir görüş 
olarak meydana çıkar. Sömürülen kitleler mücadeleye 
atılınca karşılarında yalnız «feodaller» i değil aynı za
manda büyük burjuvazinin tümünü ve onutı arkasında em
peryalizmi bulacaklardır. Dalayı.sıyle zaman içinde, hatta 
mekôn içinde, antifeodal mücadeleyi antiemperyalist ve 
antikapitalist mücadeleden soyutlamek hayalden başka 
bir şey olamaz. 

Antifeodal mücadele ilkesi grubu şu sonuca götürür: 
«iktidarı ele geçirmenin ve emperyalist sömürünün yoke
dilmesinin anahtarı köylük bölgelerdedir. Bu alanlarda si
yasi iktidarın ele geçirilmesi tüm ülkede iktidarın ele ge
çirilmesinin temelidir, başıa'ngıç noktasıdır; çünkü devri-

(500) «Proleter Devrimci Aydınlık:. Fransızca ôaskısı No. 2 Mart 1972. 
(501) <.Ya�asın Devrimci KiUe ••. :t 
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mimizin temel gücü yoksul köylülerdir . . .  Bütün ülkede si
yasi iktidarı ele geçirmenin yolu, köylülük bölgelerden şe
hirlere doğru iktidarı parça parça ele geçirerek ve dev
rimci üs bölgeleri inşa ederek ilerlemektir . . .  Köylerden 
şehirlere doğru giden halk savaşı yolunda yoksul ve orta 
köylüleri seferber etmek ise, bugün ancak TOPRAK DEV
RiMi programı yoluyla, ancak bu programın adım adım 
uygulanmasıyla mümkün olabilir.» (502) 

Türkiye'nin bugünkü sosyoekonomik şartları altında, 
emperyalizmin bugünkü yapısı ve bu yapıların Türkiye'ye 
uygulanış şartlan altında, bu stratejinin uygulanılabilecek 
en iyi strateji olduğu şüphelidir. Kırlarda uzun bir silôhlı 
mücadelenin sürdürülmesi. sonunda şehirlerin kıstırılma
sına yol açabilir mi? Yoksa şehir ekonomisinin bugünkü 
hızlı gelişme şartları içinde durum tersine mi döner? 

Ayrıca şehir proletarya.sının bu mücadele içindeki ye
rinin ne olacağı sorusu da sorulabilir. Verilen cevaplar, 
soruyu gereğince aydınlatmıyor. <<Kırsal alanlarda illegol 
çalışmayı esas alarak mücadeleyi ilerleteceğiz. işçi sını
fına dayanarak şehirlerde vereceğimiz mücadele halk sa
vaşı amaçlarına bağımlı olacaktır, bu şekilde işçi-köylü 
ittifakını kuracağız. Köylerde verilecek mücadeleyi şehir
lerde verilecek mücadeleyle birleştireceğimiz gibi Jegal 
ve illegol mücadeleyi birleştireceğiz. iktidarı silôh!ı mü
cadele yoluyla ele geçirme amacına ulaşabilecek şekilde 
bütün sınıflar arasında çalışmamızı sürdüreceğiz. Türki
ye'de bir hedefe varan yol toprak devriminden geçer.ıı (503) 

Fakat bazen mücadelenin doğuşu ve gelişimi konu
sundaki açıklamalarında ifadeler daha esnek bir hal alır . 
.:Şehii'lerin kırlar tarafından kuşatılma.sı tek doğrultuda 
ve tek yönlü bir gelişim olarak ele alınmamalıdır. Şehir-

(502) .:Yaşasın Devrimci Kitle ... » 
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•Jerdeki mücadeleler bazı durumlarda kırlardan gelişen
devrimi hızlandtrabilir. Bütün kitle hareketlerinde prole
ter devrimciler her zı;ıman ön saflarda bulunmalıdırlor .
.Kırlardaki mücadeleyi ön plana almak şehirlerde işci sı�
nıfı mücadelesinin' gerisinde kalmak anlamına gelmez.
Ancak bu tür diyalektik bir görüşle, Marksizmi ülkemizin
koşullarına yaratıcı bir şekilde uygulayarak . . .  devrimi za
fere ulaştırabiliriz.» (904)

Yukandaki metinlerde sezilen çelişkilerin ortadan kal
·dırıtmosı ve geçmişten ders alarak zamanın ve mekônın
"belirlediği yeni gerçekler çercevesinde eski yanlışları oş·
maya calışan kendine özgü bir stratejinin meydana geti·
rilmesi, her şeyden önce kitlelerle ilişkinin kurulmasına
ve bu ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır.

işçi sınıfı ve küçük köylü sınıfının öncülüğünün zorun
Juluğu· ile, kitlelerin yeterince örgütfenmeme.si sorunu ara� 
sındaki çelişkiyi aşma zorunluluğu, grupları örgütlenme 
:sorununu mücadelenin içinde çözmek icin çalışmaya iter. 
Fakat aynı zamanda, hôkim sınıflar da 1960'da" kurulan 
<Ve anayasayla somutlaştınion iğreti dengeyi bozmaya 
azmetmişlerdi. Bunun sonucu, 1971 bunalımıydı. Böyle
ce sosyoekonomik düzenin evrimini bir sonuca bağlama� 
dan önce, bu bunalımın yapısını kısaca gözden geçirme
miz gerekiyor. 

1971 BUHRANI 

1 - YAKLAŞlM

1960 hükümet darbesi «batılı:> bir demokrasi öz� 
lemi ve «çıkarları uzlaştırıcr devlet» ilkeleri ile Türkiye 
Cumhuriyetini meydana getiren çeşitli sosyal sınıflar ara� 

(503) 'Proleter Devrimci Aydınlık» Fransızca baskısı No. 2 
(501) cPı-olctei:- Devrimci Aydınlık» Fransızca baskısı No. 2 
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sındaki dengenin temel unsuru sayılan ve uygulanması 
küçük burjuvaziya bağlı sivil-asker bürokratlara bırokılan 
1861 anayasasını yarattı. Sivil-asker bürokratların sınıflar 
üstü devlet düşleri, sömürülen kitlelerin çoğunluğunun des
teğinden yoksun oluşları ve nihayet büyük buriuvaziye da
yanan siyo.saı partileres tekrar kazanılmaları bunların si
yasal geleceQinin sonu oldu ve büyük burjuvazinin ken
disi 1961'de kısmen. 1965'ten itibaren de tamamen ik
tidarO geldi. Bu yüzden 1961'de kurulan rejim ülkenin 
başlıca sınıflan arasında bir dengenin siyasal ve huku
ki bir ifadesi olmayıp, eylem olanaklan toplumdaki ta
banlorı ile kıyaslanamayacak kadar fazla olan ve ara
cı bir ekibin iktidarını zorunlu kılmak için bu dengeyi ya
ratmak amacında olan bir grup aracılığıyla açığa vuru
lan bir hoşnutsuzıugun ifadesidir. Bu dengeyi yerine 
oturtmak yani sömürülen kitlelere kendilerini ifade arac
ları ve bir siya.sal ağırlık vermek anayasa ilkelerinin uy
gulanmasını ve bu da sivil-asker bürokratlar iktidarının 
uzattimasını gerektiriyordu. Büyük burjuvazinin iktidara 
gelişi dengeyi ve rejimi istikrarsız kıldı. Ne var ki büyük 
burjuvazi tekrar iktidara geldiğinde eski statükoyu kurup 
1950-1960 arasındaki duruma geri dönemedi. Anayasa yü
rürlükte idi ve kısmen uygulanması bile çalışanlara temel 
demokratik haklar sa�layarak kitle örgütlerinin Qrtaya 
çıkmasına katkıda bulunmuştu. So.syoekonomik sistel11in 
evrimi sömürülen kitleleri daha bilinçli, ve buna paralel 
olarak anayasanın getirdiği «SÖZ ve düşünce özgürlüğü:t
antidemokratik kanunların varlığına rağmen sol hareket
lerin gelişmesine elverdikçe daha mücadeleci kılıyordu. 
Anayasanın varlığı, kendini 27 Mayıs 1960'ın ve adını on
dan alan anayasanın ruhu ile özdeşleştiren ordu tarafından 
savunulmakta idi. 1961 'de iktidarı siviilere bırakan ordu, 
kendi saflarından seçilen Cumhurbaşkanı ve MiiH Güven
lik Kurulu aracılığıyla temsil gücünü korumakta ve ana-
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yasa kurumlarının her türlü saldırıya karşı korunmasını 
kendine görev saymaktaydı. Nihayet egemen sınıfların 
bağrındaki karşıtlık yani şehir burjuvazisiyle tarım burju
vazisi arasındaki karşıtlık, sayıları gitgide artan bazı uz
laşma yollarının benimsenir hale gelmesine rağmen, var
lığını sürdürüyordu. Oysa 1961 hareketinin yan başansın
dan sonra iktidarı yeniden ele geçirabilmek icin bu iki 
zümre arasında ittifok zorunluydu. Böylece yeni çelişki 
unsurları ortaya çıkarken eskileri de varlrğını sürdürmek
teydi. 

Bu durumda 1960'da küçük burjuvazinin öncü ke
siminin temenni ettiği denge, rejim çerçevesi içinde bü
yük burjuvazinin tekrar iktidara dönüşü ile tehlikeye gir
mekte ise de, büyük bur[uvazi ve özellikle büyük sanayi 
ve mali burjuvazi kesiminin doğrudon emperyalizme bağ
_lı tüccar kanadı tam bir hareket serbestisine sahip de
ğildi. Sağında büyük toprak sahipleri ve diğer prekapi
talist kalıntılarla mücadele etmek, solunda sömürülen kit
lelerin bilinelenmesini bastırmak ve kendi öz amaçları için 
kullanmak üzere sllôhlı kuvvetleri tekrar kazanıp rejimi 
kendi ihtiyaçlarına göre yönlendirmek zorundaydı. 1965-71 
dönemi bu harekôtın hazırlık safhasıdır ve 1971 ilkbaha
rından itibaren eylem safhasıno girilir. 

A - Siyasal Veriler 

Bir taraftan şehir büyük burjuvazisinin bir kesiminin
siyasal, ekonomik ve sosyal alanda kır büyük burjuvazi
si ile ittifakı ve diğer tarafton sömürülen kitleler ile bir 
bütün olarak büyük burjuvazi orasındaki zıtlık gelişirkan, 
burjuvazinin kendi içindeki çelişkinin sürmesi, mücadele
nin türünü karmaşıklaştıran belirsiz durumlar yaratmak
tadır. 1965'te tek başına iktidara gelen A.P. siyasal mü
cadele içinde egemen sınıflar arasında gerekli ittifakı 
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gerçekleştirdi; yönetirnde ve hükümette sanayi sermayesi 
ile mali sermayenin ağırlığı D.P. döneminde olduğundan 
çok daha fazla görünüyerse do büyük arazi sahipleri seç
men çoğunluğunun oyunu denetimi altında tutarak mec
lisi, buradan da Partinin seçim kaderini etkilerler. Böy
lece kapitalist üretimin kırsal alana girişini hızlandırma
yı amaçlayan tedbirlere büyük arazi sahiplerinin karşı 
çıkmaları ile kalınmadı, aynı zamanda büyük toprak sa
hipleri kendi temsilcileri aracılığı ile kamu kredilerinin 
büyük bir kısmına da el koydular. Bütün bunlar ekono
minin hızlanmasına bu açıdan şehir burjuvazisine ve em
peryalizme karşı önemli güçlükler çıkardı. Fakat bu itti
(ak demokratik rejim çerçevesi içinde gerekli olduğuna 
göre, bu çelişkiyi aşmak icin tartışılması gereken şey 
rejimin kendisidir. 

Ekonomik alanda müdahale daha da büyüktür. Sınai 
faaliyetlerin en gelişmiş kesimini oluşturan montaj sona
yil doğrudan ithalöte dayanır ve ihracat arttı�ça ithalôt 
daha da önem kazanacaktır. Böylece ihraç ürünlerinin 
büyük çoğunluğunu sağlayan tarım sektörü ekonominin 
bütününü doğrudan etkilemekte ve tarım sermayesinin 
faaliyeti bu ihracatın kontrolüne yönelmektedir. Sonuc 
olarak egemen sınıfların iç çelişkileri çeşitli düzeylerde , 
kendini gösterir : birinci olarak büyük burjuvazi ile kır
sal alanda kapitalist üretimin hızlanmasına karşı çıkan 
prekapitalist güçler arasında; ikincisi, şehir büyük bur
juvazisi ile kapitalist birikimin Prusya'da olduğu gibi 
<<Junkersıı tipi tarımsal üretimle orttınlmasını isteyen bü
yük toprak burjuvazisi arasında; üçüncü olarak, şehir 
burjuvazisinin içinden çıkan mali gruplarla kırsal kö
kenli yeni gelenler orasında bu karşıtlıklar serisi içinde 
emperyalizmin, en azındon ikinci bosomağo kadar, şehir 
büyük burjuvazisinden yana olduğu kabul edilebilir. 

Sosyal sınıfların mücadelesi bu durumu daha do kar-
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maşıklaştırmıştır. Çünkü bir bütün olarak büyük burjuva
zi, kitlelerin politikleşmesini freniemek için üretimde hi
mayeci ilişkileri devam ettirmek ihtiyacındadır; bu da onu 
kırsal alanlarda tutuculuğu teşvik etmek zorunda bırak
maktadır. 

Şehir büyük burjuvazisinin kışkırtıcılığını yaptığı dini 
gericilik, üretici ile mülk sahibi arasında sistemin geliş
mesi sonucu yumuşorr:ıoyo mohkOm olon himoyeci iliş
kiler yerine dini yani yaygınlaşmış ve her yerde birden 
ortaya çıkan bir baskıyı koymayı amaçlar. Fakat bura
da da gericiliğin ((Zindeıı güçleri kırsal bölgelerden sağ
lanacaktır. Bu yüzden ordunun iktidarın saflarında yer 
almasına kadar büyük burjuvazinin sola karşı ana silahı 
olacak >Olan 1960'1arın «mi litamı gericiliği, daha sonra 
büyük arazi sahiplerinin şehir büyük burjuvazisine karşı 
silahı haline gelmeye yönelecektir. 

Bu zoraki ittifaklar ve üstü kapalı zıtlıklar serisinin 
büyük kısmı genel olarak sömürülen kitlelere karşı ve 
özel olarak sol hareketlere karşı mücadele ve ordunun 
bu mücadeledeki tutumu tarafından belirlenecektir. 1965' 
te iktidara gelişine kadar AP küçük burjuvazinin <�zinde 
güçleriıınden, CHP'den ve ordudan çekiniyot'du. Böyle
ce kırsal nüfusun. CHP'nin iktidar dönemindeki askeri 
b-:::skı ve jandarma zulmüyle ilgili hotıralarından faydala
narak laikiiği ve CHP'nin �orta-solıı çizgisini <(komünizmıı 
diye yorumlayarak, taşta küçük burjuvazisinin bir kısmını 
ve şehir lumpen proletaryasını CHP'nin veya ordunun ik
tidarı alma teşebbüslerine kaba güçle karşı cıkmaya ka
rarlı aşırı-sağcı bir milis halinde harekete gecirmeyi ba-
şardı. 

• 

o - Aşırı Sağ

Dinci aşırı sağ hareketler: 1960'1arın başında «Komü
nizmle Mücadale Derneği» çerçevesi içinde sahneye cık-
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maya başlar. Bu kuruluş, Amerikan petrol şirketi Ararneo 
tarafından emrine verilen ron milyonlarca dolarlık bir büt
çeden faydalanıp Suudi Arabi.stan'dan başlayarak Müs
lüman ülkelerdeki dinsel gericiliğe ·yön veren uluslara
rası· isıarn hareketine olduğu kadar AP'ye . de bağlı bu
lunmaktadır. (505) Bu şekilde genel olarak emperyalizm 
ve özel olarak CIA, doğrudan olmasa da dalaylı olarak 
dinsel gericiliğin Türkiye'de yerleştirilmesinde rol oynar
lar. 

Örgütün 'hedefi Türk toplumunun özelliklerine da
yondırılan ve amacı bu kitlelerin mücadele gücünü sap
tırmak olan slogan demetleri ile sömürülen kitleleri 
harekete geçirmektir. Bu slogan demetleri iki seride şe
malaştırılabilir. Birincisi : komünistler = dinsiz aydın
lar = batı taraftarları = zenginler (kapitali,st!er) . Bu slo
gan demetine göre Türk komünistleri kitlelerden kopuk, 
isıarn ahlôkına zıt, sapık bir ideoloi [yi halka benimset
mek isteyen, yabancı ve düşman güçlere satılmış bir 
tutarn aydından ibarettir. Bu aydınlar zengindirler ve 
batıdan kopya edilmiş sefih bir hayat sürerler. Bu yüz
den yabancı ah!ôk ve ideoloji geleneksel değerler ile bir 
tutulduğu kadar, halkın gözüne yerli zenginlerin gösteriş
Ci lüksü aracılığıyla görünen batının sefih hayatı ·komü
nizmle bir tutulmaktadır. Böylece ((komünistlenıe saldır
makla halkı ezen zenginliğin köküne saldırılmaktadır. 
Anadolu'nun büyük şehirlerindeki «Ontikomünistı> gö,ste
rilerin incelenmesi bu şemayı çok iyi gösterir. Konya'da 
24 Temmuz 1968'de aşırı sağcı göstericiler önce öğret
menler birliği 'ıokalini ve ilerici kitaplar satan kitapçı 
dükkônlarını yağma etmeye başlar, daha sonra da ordu 
tarafından dağıtılmalarından önce alkollü içki satan lo-

(505) Bkz. AVCI0C-LU, D. «31 Martta Yabancı Parma�n. Ek ll, An
kara, 1969. 
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kantalora ve varlıklıların sık gittıkleri g8nelevlere ve ni
hayet şehir büyük burjuvazisinin «Şehir Kulübüııne hü
cum ederler {506) 

ikinci tür slogan demeti de buna paraleldir : komü
nistler = CHP = bürokrasi = baskı ve zulüm. CHP bir 
taraftan laik olduğunu ilôn etmektedir, şu halde dinsiz
dir, diğer taraftan ise ortanın solundadır, yani komünist
tir. Sonuc olarak, geleneksel olarak temsil ettiği bürokrc
si de öyledir. Böylece «komünistlere» hücum edilerek, 
tahsildara, yolsuzluk yapan yargıca, zorba jandarmaya 
da hücum edilmiş olur. 

Bu şekilde büyük sermayenin ve ronun devlet meka
nizmasının uyguladığı baskıya karşı gösterilen halkın tep
kisi bir komünizmle mücadele savaşına dönüştürülebil
mektedir. Bu durum hem sağ sloganların kitleleri hare
kete geeirmesinin hem de bu kitlelerin bağrından darıe
nen sağ militanların sol militanıardan sayıca daha kaba
rık olmasının nedenlerini ortaya koyar. 

1965'ten sonra iktidardaki AP, sol kuruluşlar hareke
te geçerken ve işçi sınıfıyla küçük köylülüğün eylem
leri gitgide keskinleşirken ordunun tarafsızlığını ve CHP' 
nin güçsüzlüğünü gördü. Şu halde AP şimdi savunma du
rumunu bırakıp saldırıya geçebilir, yani anayasayla bi
çimlenen rejime karşı çıkabilirdi. Fakat hedefe ulaşabil
mek icin ordunun tarafsızlığından çok yakınlığına ve 
işbirliğine gerek vardı. Bu durumda, ordunun üst kade
melerini tamamen kendisine kazanırken, küçük burjuva

.zinin insancıl ideallerinden önce karışıklık korkusunu gi
dermek gerekirdi. Böylece aşırı sağı sola saldırtmak iki
li bir yarar sunmaktaydı; yasallık ile çelişme tehlikesi ol
mayan gayri resmi bir baskı mekanizmasını elde tutma 

(506) GENÇ, S. d2 Mart'11 Nasll Gelindi ... :. 
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üstünlüğü ve «aşırı uelarda kardeş kavgasııı na son ver� 
mede bu yasallığın işlemediğini kamuoyunda savunmak. 
1965-1971 arasında gelişen olayların temelinde bu siya
set olacaktır. 

Böylelikle gelenekçi aşırı .sağ iktidardaki büyük bur
juvazinin maşası haline geldi. Fakat büyük burjuvazinin 
iktidara gelmesinden itibaren kendi içinde taşıdığı çeliş
kiler kendini açığa vurmaya başladı ve bölünmeler be
lirginleştiğinde gelenekçi aşırı sağ açıkca büyük toprak 
sahiplerinin tarafına kaydı. Şehir büyük burjuvazisinin 
amacı. orduyu kazanıncaya kadar aşırı sağı kullanmak 
ve sonra do orduyu, sola karşı olduğu kadar aşırı sağa 
ve büyük toprak sahiplerine karşı da kullanmaktır. Böy
lece gerici güçler kendi aralarında gruplaşmaya ve ile
rici küçük burjuvazinin ve hatta solun fikirlerini kendf 
öz amaçları için saptıran bir ideolojiyi geliştirmeye baş
larlar. Bu (ıbi!imsel sağ doktrinıı «milliyetçi)) ve «anti
emperyalistıı olarak sunulur. Bu doktrine göre de 1922 
mill iyetçi devriminin gerçek amacı saltanat ve hilafetf 
düşman elinden kurtarmaktr. Öyleyse bu hareket amacın
dan saptınlmıştır. Şu halde islôm teokrasisinin yerleşti
rilmesi amacıyla «garp))tan gelmiş olan «Yahudi-Grek 
ideolojisbınin tümüyle mücadele söz konusudur. Yani 
yerli prekapitalist biçimleri tekrar yerine oturtmak icin 
sosyalizme olduğu kadar batıda doğmuş olan kapitaliz
me de karşı çıkılmalıdır. Bu ·' doktrin, böylece prekapita
list bir sistemde sömürülen kitlelerin geriye dönme eği
limlerini açık bir şekilde sistemleştirmeye çalışır. Bu kit
leler daha gelişmiş bir sisteme, dolayısıyla daha yoğun 
bir sömürüye doğru bir değişmeyle karşı karşıyadırlar. Bu 
eğilimler Türk toplumuna tarihi boyunca kuvvetle dam
gasını vurmuştur. 

Gelenekçi aşırı sağın bazı akıml.arı, devletin resmi 
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dini kurur.ılorında yetiştirilmiş hoca, imam ve diğer din 
adamlarına karşı düşmanlrklarıylc. belirirler. Bu tepki, ha
reketin mantığı ile tamamen tutarlıdır. Çünkü devlet. 
üretici ve mülk sahibi, feodal bey veya kabile reisi ara
sında aynı zamonda ekonomik ve dini ıolan doğrudan iliş
kilerin yerine kendi yetiştirip denetimi altında tuttuğu bir 
çeşit «ruhbanıı sınıfı koymak istemektedir. Bu yüzden pre
kapitalist ilişkilerin tekrar yerine konulması teşebbüsü zo
runlu olarak devlet tarafından oluşturulan dini hiyerarşiye 
kuvvetle karşı çıkmak zorundadır. Fakat 1967'den iti
baren geniş bir cephe gelenekçi aşırı sağı ''bilimsel sağ 
doktrinıı etrafında birleştirir. Büyük toprak sahiplerine ol-· 
duğu kadar kır kökenli mali ve ticari kesimlere de bağlı 
olan Cephe kır kökenli mali kapitalizmin kalesi olan pa
muk üreticilerinin oluşturduğu mali grup «Akbank» tara
fından beslenmektedir. (507) 

Gelenekçi aşırı sağın bu tavır alışı bir başka akımı, 
egemen sınıfların maşası olarak gelenekçi akımın yerini 
almak amacı ile şehir büyük burjuvazisinin lütfunu kazan
maya gayret eden milliyetçi aşırı sağ akımı ortaya çıkar
tır. 19. yüzyılın ((Pan isJômcılıkıı ile yeniden bağ kurma
ya çalışan gelenekçi akım gibi, milliyetçi akım da 1940' 
larda Hitlerci propoganda ile yeniden moda haline gelen 
ilk dünya savaşı döneminin ''Panturancılık»ını savunur. 
«Orta Asya'da Sovyet rejiminin boyunduruğu altında ezi
len ırkdaşlorımızı kurtarmakıı söz konusu olduğuna göre 
bu Panturancıl!k bir taraftan antikomünizmle bağlantı un
suru olarak hizmet eder; diğer taraftan Hitler Almanya-. 
sından kopya edilen ırkçı ve nasyonal sosyolist bir ideo
lojinin kabulü için temel unsuru teşkil eder. Bu akımın 
esas faaliyeti. komünistleri kovolamak için büyük burju-

(507) GENÇ, S. d2 Mart'a Nasıl Gelindi • . .  » 
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vazının emrine verilen Hitlerci gencliQin metodlarını tak
lit ederek ��:komando• birliklerinin oluşturulması olmuştur. 
Bu komando birliklerinden, yüksek öğretimi engelletmek, 
devrimci öğrenci hareketlerine karşı iyi eğitilmiş bir karşı 
grup yaratmak yolunda bolca yararlanılır ve mHisleşmiş 
iki grup arasındaki bu kopışmalar anarşi şamatası içinde 
iktidara en büyük hizmeti sağlar. 

b - Siyasal Partiler 

Sistemin evrimi hızlanıp çelişkiler keskinleştikes sınıf
ların ve sosyal grupların cıkarları netleşmektedir. Bunun 
sonucunda egemen sınıfların halkı temsil ettiklerini ileri 
süren ((gönüllü» temsilcilerinden oluşan geleneksel par
tiler durumlarını olduğu gibi koruyamazlar ve kendileri
ni oluşturan muhtelif çıkarların ayırım çizgilerini izleyerek 
parçalanırlar. Küçük toprak burjuvazisinin çıkarlarını tem
sil eden C.K.M.P. <<turancılanı tarafından ele geçirilerek 
«Milliyetçi Hareket PartiSiJ adı altında Türk nasyonal
sosyalizminin örgütü haline gelir, diğer oluşumlar ise ya 
Adalet Partisinden yahut Cumhuriyet Halk Partisinden do
ğarlar. 

CHP'nin 1965 seçimleri sırasındaki orto-sol tavrı, par
tiyi sosyal-demokrat bir öze dönüştürmek isteyen ve ile
rici küçük burjuvaziyi temsil eden sol kanat ile 1945'ten 
sonra partiye bağlı kalan eşrafın tüm çıkarlarını temsil 
eden sağ kanadın bir uzlaşmasıdır. Sol kanat bu tavrı 
bir dönüşüm başlangıcı sayıp parti içinde kalarak kilit 
mevkileri tutma yoluna girer; sağ kanatse 1967 ilkbaha
rında merkez-sağ bir parti. Milli Güven Partisini oluştur
mak üzere ayrılır. Orta tarım kesimini büyük burjuva
ziya karşı korumak için ona dayanmak isteyen bu Parti 
bazı reformların gerçekleştirilmesi vaadi karşı.sında büyük 
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burjuvazinin siyasal kuruluşlanyle birleşecek olan bir koa· 
llsyon partisi görünümündedir. 

AP bünyesindeki bölünme şehir büyük burjuvazisiyle 
büyük toprak burjuvazisi arasında 1969 seçimleri hazırlı
ğı sırasında kesin olarak büyüyen kopmadan dolayı orta
ya çıkar. Fakat tarım burjuvazisi içinde {daha doğrusu 
taşra burjuvazisi demek gerekir) Iki cıkar grubu billur
laşır. Birincisi emperyalist sömürü hiyerarşisinin tabanını 
oluşturan ve üretici ile doğrudan temasta olan taşra küçük 
tüccarları grubu. Bu geleneksel tüccar - tefeci grubu 
üretim-dağıtım örgüsü içinde bütünleşerek büyük ticaret 
ve sanayi burjuvazisi lehine körlarının bir kısmını kaybe
der, böylelikle büyük ticaret burjuvazisine de sanayi bü
yük burjuvazisine de karşı cıkar ve geleneksel antiemper
yalizmi dolayısıyla dinsel aşırı sağın toplumsal tabanını 
teşkil eder. Bundan .sonra büyük burjuvazinin artan iş
tahı karşısında kamu kredilerinin ve hükümetin sağladığı 
kolaylıklardan aldıkları payları ve özellikle tarımsal re
formun korkutucu belirtilerine karşı mülklerini muhafaza 
etmek isteyen büyük toprak sahipleri grubu gelir. 

1970 başlarında Milii Nizarn Partisini kurmak üzere 
AP'den ayrılanlar taşra tüccar-tefeci-aracı grubudur. Par
ti kurucusu Necmettin Erbakan demeçlerinde düşüncelerini 
şöyle açıklar: <<Ekonomik mekanizma büyük kent tüccarla
rından yana işlemekte, Anadolu tüccarı, kendilerini üvey 

-evlat olarak bilmektedir. ithalôt kotalarından arslan payı
üç dört kentin tüccarına ayrılmakta, Odalar Birliğini bun
lar yöneımektedinı. <<Anadolu bankalarında toplanan mev
duatı, Anadolu halkı yatırmakta, oma bu para kredi şeklin
de büyük kent tüccarına verilmektedir.» «Kısa zamanda
·anlaşılmıştır ki Odalar Birliği �ümüyle kampadar-mason
.bir azınlığın vasıtası halinde çalışmaktadır. Koca teşkilat,
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kampradar ticaret ve sanayiin mutlak bir kontrolu altın
dadır.» (508) 

Büyük toprak sahiplerinin örgütü olan Demokratik 
Parti (DP) Aralık 1970'de kurulmuştur. Kurucuları «ülke· 
mizin tarımını teknik ve teknolojinin gereklerine uygun bir 
düzeye yük,seltmeyi ve tarımsal gelirin arttırılması için ga
rekll tedbirlerin alınmasını» (509) önermektedirler. DP ku
rucuları tarımda yatırım kredilerinin arttırılmasını gerekli 
görmektedirler. Bunlar kendilerini, daha çok 19. yüzyıl 
Avrupa muhafazakar partileri türünden, büyük kapitalist 
çiftiikierin temsilcileri olarak sunarlar. Böylece 1970 yılı 
sonunda batı demokrasisinin geleneksel partilerinin bütün
ayrımları T.B.M.M'de temsil olunmaktadır: Küçük ve or
ta ticaret burjuvazisini temsil eden aşırı sağ <ıinançıı par
tisi. kendine dayanacak bir taban arayan aşırı sağ <(mil
liyetçi)) parti, büyük toprak burjuvazisinin (<muhafazakôr» 
partisi, şehir büyük burjuvazisinin < diberalıı partisi, orta 

1- çiftçilerin Gmerkez-sağıı partisi, bünyesinde (<radikal» bir
eğilim ve «sosyal demokratıı bir eğilimin kümelendiği ile
rici kücük burjuvazinin <<merkez-salı> partisi ve nihayet
proletarya ve küçük köylülüğün <<sosyalist» partisi. Ve 
dışarıda, çeşitli grupları ile parlamento dışı aşırı sol.
Son derece kolay bir sınıflama oluşu bir yana, son tahlil
de yanlış da olan bu tanımlar batı demokrasisi çerçeve
sinde siyasal bir mücadele varsaydıkları için siyasi den
ge olarak görünen lıer şeyin arkasında yatan dış dina
mik unsurdan, yani emperyalizmden soyutlarlar. Oysa ül
kenin «kalkınmasınııı yöneten emperyalizmdir. Mevcut 
siyasal kuruluşları kendi çıkarlarına göre destekiernekte
ya da onlara sırt çevirmektedir. 1971'den sonra rejimin,

(508) Zikreden SENCER. M . .fl'ürklye'de Siyasal Partilerin Sosyal Te
mellerh, İstanbul, 1971. 

(509) Zikredcn SENCER, :i\1. -�:Türkiye'de Siyasal Partilerin ... :ıo 
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partilerin ve yukonda anılan diğer siyasal kuruluşların dı
şında değişmesi bu yüzdendir. 

Yukanda görülmüş olduğu üzere emperyalizmin ve 
onun temel müttefiki yerli büyük mali ve sınai burjuva
zinin başlıca amacı, bu grupların gelişmesine ket vuran 
tüm engellerin kaldırılmasını sağlamak icin 1961 anaya
sosının getirdiği rejimi değiştirmek olmuştur. Büyük bur
juvazinin siyasal teşeKkülü olan AP bu politikayı uygu
lama görevini üstlendi. Böylece parti bu kavgado kul
lanıldı. Emperyalizm kadar egemen sınıflar do zamanı ge� 
diğinde siyasal teşekküleri suçlu gösterebilmek için tüm 
günahlarını onların sırtına yükleme alrşkanlığrnda olduk· 
!arına göre bu önceden görülebilir bir olgu idi. 1970 bö
lünmesi AP'yi tamamen büyük burjuvazinin partisi haline
getirdiği kadar, artık meclis çoğunluğuna sahip olmayan
bir parti durumuna da getirdi. Bu yüzden büyük toprak
sahiplerince denetimde tutulan bir mecliste şehir bü
yük burjuvazisinin arzuladığ; dönüşümleri yapmanın im
könsızlığı sorunu yeniden ortaya çıktı. Büyük toprak sa
hiplerinin kendi partilerini oluşturmaları bu sorunu sadece
belirgin!eştirdi. Fakat büyük burjuvazi bir kere daha par
lamentarizmden ümitsizliğe düşmeye başladığı anda, or
dudaki egemen kademeler hizmetlerini sunmaya hazır
dı. Böylece ilk olarak büyük şehir burjuvazisi yararına
porlanıento dışı geeerli bir çözüm ortaya çıkmış oldu.
AP'nin hizmeti bitmiş sayılabilirdi; nöbeti askeri güçler dev
ralacaktı.

c - Ordu 

Türk ordusu kendine özgü niteliğini, kökeninin, bu
günkü egemen sınıfların yeterince teşekkül etmediği bir 
dönemde bu sınıflarıo küçük burjuva kökenli asker-sivil 
bürokratların yönetirnde ortak oldukları bir döneme ka-
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dar uzanmasına borçludur. Bu ittifakın başlıca aracı olan 
Ordu bağımsızirk savaşının başarılmasını sağladıktan 
sonra iktidara katılma düşünü hep koruyarak, yedekte bı
rakıldı. 1950'de iktidara gelen büyük burjuvazi ordunun 
tecrit edilmesi siyasetini gözetmeye devam etti. Fakat 
ordu için iktidara katılma düşü, subayların küçük bur
juva durumunun kötüleşmesinin de etkili olduğu bir 
hoşnutsuzlukla, yerini gerçeğe bıraktı. Sonuç, sebep ve 
etkilerini daha önce incelemiş olduğumuz 27 Mayıs 1960 
hükümet darbesiydi. 1961'den sonra askerler bir yan
dan demokratik mekanizmanın işleyişine imkôn vererek 
iktidara ortaklık durumlarını sürdürmeyi denediler. Baş
langıçta bu isteğe zoraki katıanan AP, .ciktidarı gercek
leştirme:ı de ordunun kazanılmasının bir zorunlu şart ol
duğunu farketti. Böylece yüksek askeri hiyerarşi, bir yan
dan iktidar faaliyetlerinin sorumluluğunu payiaşarak 27 
Mayıs ruhunu savunur görünürken. giderek iktidarın müt
tefiki haline geldi. Böylece. Atatürkçülüğü ihya etmek 
amacıyla işbaşına gelip Kemalist anayasayı kaldırmakla 
işe başlayan 27 Mayıs 1960'ın askerleri gibi, 12 Mart 
1971'in askerleri de 27 Mayıs ruhunu yeniden kurmak için 
işbaşına gelecektir ve ilk yaptıkları şey 1961 anayasası
nın değiştirilmesi olacaktır. 

Fakat siyasal yönetime katılması bir yana, askeri 
çevrelerle girilecek ittifakın gerçekçi bir tabona oturmo
sı icin, şehir büyük burjuvazisinin çıkarlarına ordu kad
rolarının ekonomik olarak da katılmasını sağlamak gere
kiyordu. Ordu Yardımlaşma Kurumunun işi işte bu oldu. 
1961'de faaliyete geçen kurum başlangıçta ordu kadro
ları için hastalık ve kaza masrafları ve ihtiyarlık öde
melerini kapsayan zorunlu bir sosyal sigorta işlevini yük
Jenmişti. Ama gelirleri arttıkca, Kurum «Kôr amaçlı yatı
rımları> yapmaya karar verdi: 1969 yılı sonunda kurum 
üyelerine sosyal yardım olarak toplam 311 milyon TL 
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da�ıtacak ayrıca da 351 milyon T.L. verebilecek güce 
gelmişti. Kurumun gayrimenkul ve sanayi yatırımları 411 
milyon T.L'nı bulmuştu. Bu yatırımların % 54'ü yalnız 
1969 yılı içinde gerçekleştiritmiş ve bu yatırım 202 mil
yon TL tutarındaki toplam kôrın % 62'sini getirmişti. Bu 
yatırımlar esas olarak otelcilik, sigortacılık, ara mal sa
nayii (buzdolabı, çimento, petro-kimya ve gıda sanayii), 
istihraç sonayii veya ticaret gemisi gibi oldukça değişik 
teşebbüslere iştiraklerden ibaretti. Kurum bu iştirakler 
çerçevesinde Türkiye dışındaki sermaye çevreleriyle de 
ortaklığa girmeyi başardı: international Harvaster He ta
rım makineleri montaj ı fabrikası Good Year ile lastik fab
rikası, Regie Renault ile bu marka arabaların Türkiye'de 
montajı tasariarı üzerinde anlaştı. 1970'de Kurum'un ge
nel yönetim kurulu. gelirlerinin artması karşısında, kör
larının üyelerine hisseleri oranında yani rütbeleri ile oran
tılı olarak doğıtılmasıno karar verdi. (510) Bu Kurum ara
cılığı ile askeri çevreler emperyalist sömürünün ekono
mik hiyerarşisinde yerini aldı ve emperyalizmle çıkar or
taklığı içine girdi. 

işte Ordu kumanda zinciri içinde egemen durumda 
olan bu çevreler emperyalizmin istediği siyaseti sürdü
rebilmek için AP'den nöbeti devralmaya hazır hale geldi. 
Ne var ki, kimi yüksek rütbeli subaylar böyle bir des
teği kayıtsız şartsız olarak sunmakta bir sakınca görme
seler bile alt kademelerdeki subayların tamamı bu ama
ca kazanılmış olmaktan uzaktır. Ordu Yardımlaşma Ku
rumu kôrlarını doğıtadursun, birçok subay Kemalizmin 
antiemperyalist ilkelerine bağlı kalmakta ve bu açıdon 
solun antiemperyalist mücadelesine katı!moktaydı. Bu 
dönemde, solun bir kesiminin ordu tarafından yönetile
cek milli demokratik bir devrime bağladığı umut ordunun 

(510) <Anb, No. 6, Eylül 1970. 
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çoğunlukla etkin ve örgütlü çekirdeklerini oluşturan bu 
kesimine dayanmaktadır. Ordu üst kademeleri ise taban
daki bu kaynaşmayı farketmekte ve büyük şehir burju
vazisi yararına bir hükümet darbesini gerçekleştirmek 
için yeterli otoriteye sahip olamayacağını görmektedir. 
1971 buhranının kendine has, çok değişik biçimler alma
sına yol açacak olan· sebeplerden biri budur. 

B - Ekonomik Veriler 

1970 yılı sonunda siyasal veriler şöylece belirlene
bilir: ordu, bağrıodaki kaynaşmolara rağmen nöbeti dev
ralmaya hazır hale gelirken, parlamenter rejim çıkınaza 
sürüklenmiş, ardan giderek de, büyük burjuvazinin siya
sal kuruluşu işlemez duruma girmiştir. Fakat 1971 buh
ranı yalnızca siyasal çelişkilerin değil, ekonomik çelişki
lerin de sonucudur. 

1970 yılı üretimin beş yıllık plandaki tahminlere gö
re en düşük olduğu yıldır. Her sektörde gerçekleşen bü
yüme oranları önceki yılların eğilimlerini vurgulayarak 
ekonomik gerçeklerin planda sapmalarını belirginleş
tirmektedir. Tarım ve Sanayi üretim ortışı öngörülen de
ğe�lerin oldukça altındadır, konut ve ticaret hacmindeki 
artış tahminierin üzerindedir, GSMH'nın artış oranı plan
do öngörülen % ?'den daha düşüktür. 

tarımsal üretimin görünüşteki duraklaması tahıl üre
timinde kuvvetli bir düşüş ve sınai bitkilerde zayıf bir 
yükselmeden ibarettir. Tahıl üretimi 1967'de 17 milyon ton 
civarındayken, 1968'de 16 milyon ton, 1969'da 1 5  ve 1970'
de 14 milyon ton olmuştur. Böylece gıda yardımı mali
yeti 1969'da 32 milyon dolara, 1970'de ise 1 ,5  milyon ton 
tahıl ithali ile, 74 milyon dolara yükselrnek zorunda kalır. 
Aynı süre içinde, tarım alanındaki yatırım duraklar. hat
to geriler. Toprağın verimsizleşmesi ve köylü borçlarının 
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artması yüzünden küçük işletme sıkıntıya düşmüştür. 
Büyük çiftçiler ise kôrların daha yüksek olduğu ticari 
girişimiere yatırım yapmayı tercih etmektedir. 

Üretim 

GSiiiH 
- Tnrım 
- Endüstri 
- Konul 
- Ticaret 

Tahminler Gcrçeklc�cn 

19+i8 1!16!1 1979 
Bir önceki .vıla göre �;, olıı.rıık 

bııcim deği�imi 
7 6,7 6.3 5,5 
4.1 l,!l -0.1  u 

12.0 10,0 9,4 2,5 
7,2 9,2 9.1 7.2 
5.!J 8,3 7.4 '·' 

c;s;-.m·run kullnnılışı;:-----------------
Ozcl sektör gayri safi 
sabit sermaye teşekkülü 
Kumu sektörü r�ayri �ufi 

8.1 11,4 13,7 8,7 

sabit sermaye teşl'kkiilü 10.3 19,1 9.1 3.4 
Özel tüki�m 2 . .5 S.B .5.7 .5.2 (511) 

Bir montaj sanayii olarak niteleyebileceğimiz imalôt 
sanayiinin işleyebilmesi için durmadan artan miktarda 
hammaddeye ve ithal edilmesi gereken teçhizat malia
rına ihtiyacı vardır. Oysa ithalôt doğrudan tarım ürünle
rinin ihracatına ve dolayi ı olarak ödemeler dengesine bağ
lıdır. 1970'de pamuk hariç milyonlarca dalarda ifadesini 
bulan gelenel:sel Türk ihraç ürünleri (tütün, fındık, incir, 
kuru üzüm . . .  ) bir önceki yıla göre düşüktür. Üretimin, 
dünya fiyatlannın ve Türk porasının devalüasyonunun 
birleşik etkilerine dayanan bu düşüş, 1963'ten beri en 
önemli dış ticaret oçığına yol açmıştır. Buna ek olarak 
1 865 ve 1971 arasında ithalôt ihracattan iki misli daha 
hızlı (% 44.8'e karşı % 89.3) artar. Aradaki fark bir teş
vikten çok, şu veya bu momulün satın alınmasını bir �uy
ruk haline getiren dış yardımla kapatrlmaktadrr. 

(5ll) -O.E.C.D. cEtmlcs Ecoııomiques : Turq-_ıie'-' (Ekonomik ,\ra5tırwa
l:ır: Türkiye) Ocak 19/l. 

F. : 109 1 737 



' '. 

Krediler ticarete ayrıldığından ticari faaliyet icin bir 
paravana haline gelen sınai faaliyet sürekli kredi srkrn� 
trsı çekmektedir. Aşağıdaki tablo 1970 öncesi kredi da� 
ğılrmınr göstermektedir. 

TOPLAIII KREDİ (Toplamın ':O si) 

O !'.1erkcz Bankası krcdileri 
KA1\IU SEKTÖRt:-.rE 
- Hazine av;ınsları 
- Devlet k�ekküllcrine 

- Zirai krediler 
ÖZEL SEKTÖRE 
- Zirai krediler 

e Tic<ıri banl:a !:redileri 
TİCARi KREDiLER 
SINAİ KREDILER 
ZİfiAl !CP.EDILER 

Toplam kredi Uoplamın % si) 
- TARli\1 ve ilMDENLER 
- SANAYİ ve İNŞAAT 
- TİCARET ve HİZ!IIETLER 

1"" 

Topbın !-.redi (?\!ilyon TL.) 2li.3li2 
(Yıllık �·:, artış) 

Para hacmi 19.780 
as:mı 36.589 
Gayri safi sabit sermaye 
tc�ckkülü 
GS:0.1H'n·ıı '.·o si OLARAK 
TOPLAM KREDİ % si 

I5.•m 

(17,8) 

(57.4) 

1966 1967 1008 1969 1970 

100,0 
24,8 

H,8 
5.4 
6,9 
2,5 

10.0 
3,9 

75,2 
46,4 

3.4 
16,8 

19G6 

100,0 
22,2 
10,3 
67,5 

1967 

32.144 
(19,6) 
22,682 
95.230 

l!l.Hl 
(20,1) 

(59,5) 

100,0 
27,3 
13,9 

6,7 
4,1 
3,1 

13,4 
2,6 

72,7 

44,0 
3,2 

17,3 

100,0 100,0 

1967 

26,9 uı.o 
15.4 15,5 
5,8 • 6,6 
6,9 6.8 
2,7 2.1

11,5 12,5 
3,2 3,7

73,1 72,0 
43,2 43,0 
3.3 3,2

18,8 18,5 

19G8 1969 

100,0 

23,0 
7,3 

6!1,7 

100,0 100,0 

1968 

37.743 
(17,4) 
25.00B 

105.020 

22.474 

(21,4) 

(59,8) 

24,7 24,3 
10.2 ıa.o 
65,1 65,7 

1969 

413.102 
(22,2) 
30.127 

117.502 

!4.675 
(21,0) 

(53,6) 

100.0 
28,2 
15,7 

8,4 
4,8 
2,5 

13,5 
2,7 

71,8 
42.8 

4,1 
17,7 

1970 
ıoo,a 

22,9 

8,9 

68,2 

1970 

51.570 
(14,5) 
35.268 

135.610 

2B.Ill3 

(21,1) 

(55,5) 

(512) 

Kı editerin gelişmesi toplam kredinin hızla arttığını 
ve bu bütün içinde (konut hariç) sanayi sektörüne tah�

(512) O.E.C.D. cEtudes Economiques: Turquie» (Ekonomık Arqtırma· 
lı!r: Türkiye) 1008, 1969, 1970 ve 1972 yılları. 
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sis olunan kredilerin düşüklüğünün devam ettiğini gös� 
termektedir. Bu durum Türk ekonomisinin iki büyük ol� 
gusunu açıklar: üretken yatırımların düşüklüğü ve müz� 
min enflasyon. 

Gayri safi sabit sermaye teşekkülü GSMH'nın % 21'i 
civarında duraklar. Bu, bütün OECD ülkeleri içinde en 
düşük orandır. Otofinansmana dayanan kısmını unutma
mak kaydıyla sermaye teşekkülünün toplam kredinin sa� 
dece ortalama % 55'i kapsadığı, yani kredinin yarısının 
üretken pirnoyan amaçlarla kullanıldığı ve enflasyonu bes� 
lerneye hizmet ettiği görülür. Enflasyon, devletin harcama� 
larını arttırarak, cari harcamaların yatırım giderlerinin 
zararına arttığı bütçenin dengesinin bozulmasına yardım
cı olur. Bu, hem 1970'de kamu sektöründe plan tahmin
lerinin oldukca altında kalan (1738. sayfadaki tabloya ba
kınız) sabit sermaye teşekkürünün azalmasına katkıda 
bulunur, hem de banknot basınayı arttıran, dolayısıyla 
enflasyonu hızlandıran Merkez Bankası avansları ile ka� 
patılan bütçe açıklarına yol açar. Böylece 1965 sonunda 
1 6  milyarı aşan para hacmi 1965 sonunda 35 milyara cı� 
kacaktır. 

Müzmin enflasyon gittikçe hızlanarak 1970 devalü� 
asyonu ile doruğuna cıkar ve yüksek fiyat artışlarına yol 
acar. Türk Lirasının artan değer kaybı, bir Amerikan do
larınrn, resmi değeri 9 TL. iken serbest piyasada 15 TL'sı 
olduğu bir mübadele oranını yerleştirmiştir. Devletin ken� 
disi bile döviz çekmek icin turistlere ve yabancı işeilere 
ara oranlar uygulamayı kabul etmek zorunda kalır. Dev� 
Jet böylece ithalôt icin kendi satın aldığından daha ucu� 
za döviz satmak zorunda kalır. Ama esas, Türkiye'nin 
ticaret yaptığı ülkeler artık serbest mübadele oranından 
daha pahalıya alıp daha ucuza satmak, ve gene borçla� 
rının bir dolar = 9 TL tabanı üzerinden ödemek isteme� 
mektedir. AET ile ticari mübadelelerde kolaylıklar öngö
ren anlaşmanın imzalanması Türk parasının % 66,6 ora-
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nında devalüasyonunun ilanından birkoç hafta öneeye 
rastlar. 

Bu ilan ihracatın artması umudu dış ticaretin ser
bestleştirilmesine dayanan bir istikrar programı ile bir ora
da geldi. Fakat ihracat tarımsal üretime ve bu üretim de 
tarım ekonomisinin yapısına bağlıdır. Böylece 1 Temmuz
1969 ve 30 Haziran 1970 arasındaki döneme kıyasla 1 
Temmuz 1970 ve 30 Haziran 1971 arasında ihracat sade
ce % 7 artarken aynı süre içinde ithalat % 14.3 oranın
da bir artış gösterir. Kredi artışı aynı tempoyu muhafaza 
eder ve 30 Haziran 1969'da 25.7 milyar TL iken 30 Hazi
ran 1970'de 28.0 milyar TL'sıno çıkan para hacmi 31 Ara
lık 1970'de 35.3 milyar TL'sına yükselir. ithal fiyatları ar
tışının körüklediği fiyat yükselmesi ise iyice müzminle
şir. 1963 yılı 100 tabanı olarak alındığında istanbul'da 
hayat pahalılığı indeksi 1968 yılı ortasında 1969 yılı orta
sına kadar yüzde 8, devalüasyon öncesindeki 1 2  aylık 
dönemde yüzde 10 ve devalüasyonu izleyen 12 aylık dö
nemde yüzde 22 artar. 1970'in ilk yarısında bu artışte gı
da maddeleri fiyatları önde giderken, bu tarihten sonra 
mamul maddelerin fiyatlan ağırlık kazanır. 

IL\YAT PAIIALILIGI : İST,\NBUL (51:l) 
1!)()!1 

196.1 "" 1!165 l!IGG 1%7 1968 (1-111) (IV-VH (VII-IX) (X-XII) 
\00 \Ol 105 llJ m \3ll H-1 1<5 145 Wl 

1970 
(I-III) IV V VI vıı VIII IX X Xl XII 

152 152 ı.5:l 155 154 l:i5 157 JCO lfi2 1&1 

1971 
ı ıı lll IV V VI vıı VIII IX X XI XII 

!Gü löO l7l J7.l 17U ımı 1119 ,,, 199 201 202 '"' 

(513) O.E.C.D . .::EtmiC's Economiqucs; Turquic) (Ekonomik Ara�tırma
lar: Tiirkiye) 1970 ve 1972 yllları ve O.E.C.D. <;Principaux indi

cateurs economiqucs� (Bıı.5lıcn Ek1momik Göstergeler) Ekim 1972. 
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Ekonomik konjonktürün ağırlaşması sosyal çelişki� 
ler� kesinleştirerek buhranr hızlandırır. işçiler, fiyatiann 
yüksekliği yüzünden satın alma güçlerinin hızla azaldı� 
ğını görürler, ekonomik istek ve mücadelelerini arttırır
lor. Grev ve fabrika işgallerinin endişelendirdiği sanayi
ciler fiyat yükselmesinden mümkün olduğu kadar yorar
lanmak isteyen itholôtçılordan yakınorak hükümetten ted� 
bir almasını isterler. Tarım üreticilerine gelince, ürünle
rinin taban fiyatlarının yükseltilmesini isterler. ihracatçılar 
ihraç fiyatlarını devalüasyondan öncekine yakın düzey
de tutorak aradaki farkton yararlanmaya çalışırlar. De- . 
valüasyon büyük sanayi ve finans burjuvazisi aleyhine 
özellikle büyük ticaret burjuvazisinden yana işler görün
mektedir. Bu mücadele derhal siyaset sahnesine de yan
sır. Ekonomik konjonktürün güçlendirdiği, kırsal kökenli 
ticari ve mali büyük burjuvazinin çekirdeği olan Akbank 
grubu ile Adana bölgesinin büyük çiftçilerine bağlı diğer 
gruplar Adalet Partisi hükümetinin kilit noktalarına ge
tirilirler. Maliye, sanayi bakanlıkları ve ticaret ve sanayi 
odalan birliği başkanliğı bu sermaye çevresinin eline ge
çer. Büyük sanayicilerse, talebi düşüren ve maliyet fi
yatlarını arttıran, böylece üretimde büyük artıklar yara
tan yüksek fiyatlar ile devalüasyondan şikayetçidir. AP'
nin rakip gruplar tarafındon ele geçirilmesi büyük sanayi 
burjuvazisinin parlamento dışı çözümlere yönelmesine 
hız katacaktır. 

ll - BUHRAN VE SONRASI 

1971 buhranına yol açan gelişmenin üçüncü yönü
nü, sosyal mücadele oluşturur. 15 ve 16 Haziran 1970 iş
çi olaylan bu mücadelenin doruğunu ve buhranın çıkış 
noktasını meydana getirir. Türk işçi sınıfının, mücadele 
kclrarlılığı olarak beliren gücü gibi örgütlenme eksikliği 



olarak beliren zaafı da bu olaylarla ortaya çıkar. Sol ha� 
reketlerin bölünmüşlüğü ve kitlelerden kopukluğu gene 
bu olaylarla su yüzüne vurur. ilerici olsun veya olmasın 
küçük burjuvazi bütünüyle düzenin yanında yer alır. Hü� 
kümet derhal olağanüstü durum perdesi arkasına sığın� 
masıyla, porlamenter demokrasinin sınırlarını belirler. Ni
hayet ordunun yüksek kumonda zinciri, giriştiği çabayla 
nöbeti çoktan devralnıaya hazır olduğunu ve bu tutumu
nu Amerikan yanlısı birkaç generalin davranışı değil, bün
yesinde, kimi ilerici unsurların su götürmez varlığına 
rağmen, kökleşen bir eğllimin sonucu olduğunu ortoya 
koyar. 

Öiağonüstü durumun üç ayı içinde darbe hareketi 
rengini belli eder. Genelkurmay Boşkanı <:ekonomik ge
lişme ile sosyal gelişme orasındaki dengesizliğin yarattı
ğı karışıklıkların düzeni demokratik araçlarla sürdürme
ye elverecek anayasa değişikliği ile önlenmesiı) gerekti
ğini açıklar. (514) izlenecek olan siyaset bundan daha 
açık bir şekilde ifade edilemezdi. Türkiye'de sınai üretim 
arocılığryla sermaye birikimi başlangıç sofhosındodır. Şu 
halde kapitalizmin en azgın döneminde bulunmaktadır ve 
bu azgınlık, emperyalizm ve yerli burjuvazi gibi iki çıkar 
çevresinin varlığı olgusu ile iki kat artmaktadır. Bu şart
lar altında işçi sınıfı, gelişmiş kapitalist ülkelerde kendi
ne verilmiş olan sosyal hak ve imkônlardan bile yorarla
namadan sonuna kadar sömürülecektir. Ama öbür yan
dan bu işçi sınıfının bilinçlenmesi de hızla gelişmektedir.; 
çünkü kendi öz dinamizminin yanısıra, dünya çapında sı
nıf mücadelelerinin örnek ve deneylerinden de yararla
nabilmektedir. Böylece azgelişmiş bir ülke, tamamen em
peryalizmin vesayeti altında kalarak sanayileşme yolu
no girdiği anda, faşizm, egemen sınıfların durumlarını 

(514) <"Antı>, No. 6, Eylül 1970. 
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koruyabilmelerlnde tek cıkar yol olmaktadır. Türkiye'nin 
durumunda ise sol partilerin örgütlenme eksikliği dola
yısıyla egemen sınıflar, ilk boşta, daha önceki parlamen
te·.- rejimde olduğu gibi, mutlak egemenliklerini kurmayı 
umarlar. işte 1 2  Mart 1971'den sonra kurulan rejimin bü
tün programı yukanya aldığımız cümleyle özetlenebilir. 

1 970 sonbalımından itibaren durum kesinlik kazon
maya başlar; basında yakında gelecek askeri rejim hak
kında yorumlar yapılır olur. Generaller güvenlik tedbir
lerini arttırmak icin hiç bir fırsatı kaçırmazlar. Şimdi kü
çük burjuvaziyi ikna etmek özellikle bu flkre alıştırmak 
söz konusudur. Büyük sanayi burjuvazisinin sözcüleri hü
kümetin ekonomik tedbirlerini, devalüasyonu ve fiyat ar
tışlannı eleştirerek, <<milliı> burjuvazi rolünü oynamak is
terler. Büyük tarım bufiuvazisi kendi açısından, öz par
tisini kurarak mesafesini korur. Sol hareketlere gelince 
her biri kendi yolunda devam etmektedir: TiP meşruluk 
kaygısı içinde sıkışıp kalarak, olayların bir ölçüde dışı
na itilir. Parlamento dışı sol kesimin grupları ise değişik 
devrimci umutıcra sahiptir. ((Yön)) ün devamı olan <(Dev
rimıı Dergisi grubu ((Ontifeodal devrim>> i gerçekleştire
biiecek bir askeri cuntadan yanaydı, <<Milli Demokratik 
Devriımı grubu elini generallerden çabuk tutarak ilerici 
bir darbeyi gerçekleştirebileceklerini umduğu genç su
baylarla ilişkilerini gittikçe sıklaştırıyordu. <<Dev-Gençıı 
Federasyonunun doğurduğu devrimci gruplara gelince, 
bunlar etkinliği kendi ellerine almaya karar verdiler. Türk 
Holk Kurtuluş Ordusu olduğunu ilan eden bir grup tara
fındon Ankara'da bir bankanın soyulması ve dört Ameri
kalı asl<erin esir alınıp sonra bırokılmasını büyük basın 
bolca kullanmış ve bu olay generallerin müdahalesine 
uygun bir bahane olarak sunulmuştur. Bu olaydan bir 
haftalık bir zaman sonra, yani 12 Mart 1971 günü üç kuv
vet komutanı aşağıdaki bildiriyi yayınlarlar :  
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((1 - Pmlamento ve hükümet süregelen tutum, gÖ· 
rüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sos
yal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün 
bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak 
ümidini kamuoyunda yitirmiş ve onayaso'nın öngördü· 
ğü reformları tahakkuk ettiramemiş olup, Türkiye Cum
huriyetinin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. 

2 - Türk milletinin ve sinesinden çıkan silôhlı kuv
vetlerin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve 
ümitsizliği giderecek çorelerin partilerüstü bir anlayış
la meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik du
rumu giderecek ve anayasa'nın öngördüğü reformları 
Atatürk'çü bir görüşle ele alacak ve inkılap konunlarını 
uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demok
ratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir. 

3 - Bu husus süratle tahakkuk eHirilmediği takdir
de Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş ol· 
duğu Türkiye Cumhuriyet'ini korumak görevini yerine ge
tirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine olmağa karar
lıdır. 

Bilgilerinize.)> (515) 

Beş yıldan fazla bir süredir AP tarafından sabırla 
1\ullanılcın anarşi öcüsü sonunda meyvelerini vermiştir. 
Ne var ki, AP'nin kendi de, kendi siyasetinin kurbanı olur. 
Böylece bu parti azgelişmişliğin tüm günahlarından so
rumlu tutulurken, o kadar arzulanan batı uygarlığına yö
nelme görevini de yeni iktidar takımı yüklenecektir. 

1 2  Mart Muhtırası ile doğan rejimin kendine has, de
ğişik niteliği, parlamenter biçimi korumak istemesinde
dir. Sağ ve merkez-sağ milletvekillerinin büyük çoğun
lukta oluşu, diğer ülkelerde ve bilhassa komşu Yunonis-

(515) Cumhuriyet Goızctcsi. 13 :\loırt l!J71.

1744 



,.1 , " . �;•. · •• •" ' " ' ..: . ; . , • , •: ·�·'·' " '  · . ' " · · • ·  ,• r • • ·  ·-· · :• .. , 

tan'da geçirilen deneylerden kazanılan bir ders olarak 
sunulan bu oyuna imkön vermektedir. Yunanistan'da al
boyların doğrudan rejimi, �atı demokrasileri ile biçimde 
kalan sorunlar ortaya çıkarmıştı. Ama gene de bunlar, 
sonuç olarak, tedirginlik vericiydi. Türkiye'nin Federal Al
monya'ya gitgide artan bağımlılığı; bu ülkedeki sosyal 
demokrasinin ise, yardım elini uzatmak icin, ille de de
mokratik bir görünüşü şart koşması, parlamento ile ((şek
li» bir onayasanın korunması geregini pekiştiriyordu. Bu 
yüzdendir ki muhtıra, anayasanın öngördüğü reformları 
((demokratik kurallar çerçevesi içinde» gercekleştirecek 
bir hükümet istemekteydi. 

Anayasa sorunu da apaçık çelişkileri bağrında taşı
yan bir konudur. Mese·ıa anayasayı korumak amacıyla 
işbaşma gelen askerlerin sonunda onu ortadan kaldır
dıklorını söyleyebiliriz. Ama bizim konumuzia ilgili olan 
esas şey, 1961 Anayasası'nın küçük burjuvazinin özlem
lerine olduğu kadar büyük burjuvazininkilere de cevap 
verdiği ve bu özlemierin ise birbiriyle uyum içinde ol
maktan uzak bulunduğudur. 1 2  Martın askerleri için re
formlar. büyük sanayi burjuvazisinin, üretim alanında ol
duğu kadar ticari ve mali alanlardd da büyük toprak sa
hiplerinin ekonomik gücünü kırmasına elverecek olan 
reformlardır. Bu yüzden yeni rejim başlangıçta kendine 
iki hedef belirler : büyük toprak burjuvazisinin tutuculuğu 
'.Jö topyekUn sol hareketler. 

Darbe hareketiyle iş başına geçenlerin ilk tedbirleri 
kendi saflarında düzeni sağlamak olur. 1 5  ve 18 Mart 
arasında ordunun ileri>::i subaylarını hedef alan büyük 
bir temizlik yapılır ve böylece ((CUntacı» sola bütün des
tek imkönları ve bir karşı darbe tehlikesi ortadan kal
dırılır. Bundan sonra her yönden tecrit edilen sol, mili
tonlarıyla, aydınlanyla ve sempatizanlarıyle acımasızca 
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ezilecektir. Bu temizlikten sonra liberal sağ (Adalet Par
tisi), merkez sağ {Milli Güven Partisi) ve merkez sola 
(CHP) dayanılarak bir hükümet kurulur. Keynesci ekol
den yetişmiş çok sayıda teknokratı içine alan ve bu yüz
den <:beyinıı hükümeti olarak sunulan bu hükümet top
rak burjuvazisine cepheden saldırıya geçer. Solun kökü
nün kazınması işi ise, olağanüstü hal Hanının ertesinde 
polise ve askeri güçlere havale edilir. 

Yeni hükümetin programı, verimsiz ticaret alanların
da spekülasyon ve kredi israfı ile gayrimenkul spekülas
yonunu önlemek için ekonomi üzerinde devlet denetimini 
pekiştirmeyi amaçlamaktadır. 12 Mart Muhtırasına gerek
çe teşkil eden ve parlamenter teamül içinde gömülüp 
kalma okıbetine uğrayan büyük reform tasarıları bir ya
na bırakılırso, hükümetin acil tedbirleri başlıca üç kısım
da gruplandırılabllir : dış ticaretin denetilmesi, kredilerin 
kısı:ması. iktisadi devlet teşekküllerinin yeniden örgüt
lenmesi (reorganizasyonu). 

((Mart 1971'den sonra ( . . .  ) ticaret ve sanayi odaları, 
dalia önce ithalat payları bölüşümünün nasıl olacağı ko
nusunda yürütmekte olduğu idari fonksiyonlarını devretti. 
Bu fonksiyonlar ve daha genel bir şekilde dış ticaretin 
düzenlenmesinin sorumluluğu, Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığı adında yeni · bir bakanlığa bırakıldı. ithalôt ve ih
racat lisansı vermeden önce, bakanlığın fiyatları olduğu 
!<adar itha!ôtçı ve sanayicilerin daha önceki iki yıl zar
fırıdaki mali kota ödemelerini de kontrol etmesi öngörülü
yordı).l) (516) Açıkça bütün ithalôt-ihracat şirke!lerini de
net!emeye yönelik bu tedbirler, büyük ticaret burjuvazi
sinin en yerinde cevabı olarak, ihracatta ani bir düşme
de ifadesini buldu. Bu yüzden olağanüstü iyi hava şart
ları sayesinde tarımsal üretimde % 9'u aşan bir artışa 

(516) O.E.C.D. «Etud.es ... » Ocak Hm. 
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rağmen 1971'in ikinci ve üçüncü üç ayında ihracat ve
r
.
imin orta düzeyde olduğu önceki yılın aynı dönemine 

göre azaldı. Büyük savaş, dış ticaretin kilit ürününü teşkil 
eden pamuk için verildi. Dünya pazarında pamuk fiya
tının yükselmesi, hükümeti ihracatçıların aradaki fark
tan yararlanmasını engellerneyi amaçlayan ek tedbirler 
almaya yöneltti. Böylece üretimin artmasına rağmen 1971 
yılının ilk on ayında, 1970'in aynı döneminin 249 bin ton 
olan pamuk ihrocatına karşılık, 175 bin ton pamuk ih
raç edildi. (517) Buna karşılık 1971'in ikinci ve üçüncü 
üç aylık dönemi içinde ithalôt, önceki yılın aynı döne
mine oranla % 40 civarında bir artış gösterdi. Bu ne
denle Ekim 1971'de dış ticaret açığı değer olarak ihra
cotın tamamını aştı. 

Kredilerin kısılması her şeyden önce Merkez Banka
sının özel sektöre sağladığ! kredinin azalması ile kendini 
gösterdi. Nitekim 31.12.1970'de G.2 mllyar TL. olan Mer
kez Bankası özel sektör kredileri 31.8.1971'de 3.3 milyar 
liraya düştü. Ticari bankalar da baskıdan ziyade durgun
luk nedeni ile aynı hareketi yürüttüler. Yılın ilk dokuz 
ayında kredilerin tamamı 37 milyardan 37.8 milyara çık
tı. Bu toplam içinde kamu sektörü kredilerinde bir artış, 
özel sektör kredilerinde ise bir azalış göze çarpmakta
dır. Dış ticareti devletin denetlernesi denemeleri ve bun
larla atbaşı giden döviz tahsisi kısıtlamaları, sanayi üre
timinin bağlı olduğu ithalôt kolaylığına gelince kararsız
lık yaratmakta ve bu kararsızlık dış ticaret açığı büyü
düğü oranda bii!Cırlaşmaktadır. Diğer taraftan sınai faali
yet ithalôt mallarının fiyatlarının yükselmesine duyarlı
dır; bu yükselme mamul madde fiyatlarına yansır ve böy
lece tüketimi azaltır. Stoklar bir önceki yıla nazaran 1971' 

(517) «İstanbul Ticaret Odası Dergisi:ıo, Ekim · Aralık 1971. 
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de % 30.1 artmıştır. Sonuç olarak sanayi yavaş bir hız
la çalışmakta ve işsizlik büyük ölçüde artmaktadır. 

Fakat özel sektörde kredilerin kısılması ve yatırım
ların yavaşlatılması enflasyonun önüne set çekmeye yar
dımcı olmaz : iktisadr Devlet Kuruluşlarının Merkez Ban
kasından aldığı krediler artmakta, ancak Banka özellik
le Hazineye önemli .avanslar vermek zorunda kalmakta
dır. 1971-72 uygulamasının ilk sekiz ayında (Mart-Ekim) 
Hazine bir önceki yılın aynı dönemi bütçe kanunuyla ön
görülen kaynakların % 77.4'üne karşılık % 81 'ini kullana
rak bütçe kanununun öngördüğü toplam harcamalann 
% 99.4'ünü sekiz ayda harcamıştır. Bir önceki yılın ilk 
sekiz ayında gerçekleşen harcama oranı ise % 66.9 idi ve
bu Hazine harcamaları düşüş gösteren yatırım harcama
ları, artan cari harcamalario özellikle iktisadi Devlet Ku
ruluşlarına mahalli idarelere ve özel sektöre verilen borç
ları kapsayan ((transfer harcamalamndan oluşmaktadır. 

Bu durumda Merkez Bankası Hazineye ve iktisadi 
Devlet Kuruluşlarına mali kaynak sağlamak zorunda ka
lıyordu. Tahıl alanındaki olağanüstü verim toprak mah
sulleri ofisinin, bir önceki yıldaki 1 . 1  milyar TL'sına kar
şılık 3 milyar TL'Iik bir destekleme alımı kredisi verilme
sini gerektirdi. Yurt dışındaki işçilerin getirdiği dövizle
rio çevrilebllniesi için hazır para gerekiyOrdu. Öyle olun
ca ticari bankalardaki kredilerin durdurulması toplam 
mevduatın Merkez Bankasındaki toplam kredileri aşma
sına yol açarak bu kredileri toplam mevduatın yarısına 
düşürdü. Bu yüzdendir ki yılın sonunda fiyatlar bir ön
ceki yıla oranla % 23.4 artarken toplam para arzı 
31 .3.1971'de 33.5 milyardan 30.9.1971'de 39.0 milyara çık
tı. (518) 

(518) O.E.C.D. «Etudes ... :i>, Ocak HJ72. 
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Eylül ayı sonunda iktisadi durum en düşük nokta· 
sına ulaşıyor. Yılın son üç ayında ise tarım üretimine bağ
lı alışılagelen ihracat şişkinliği dolayısıyla durum bu ka
dar açık olmayacaktır. Fakat sıkıntıların arttığı ve büyük 
sanayi burjuvazisinin bekle-gör politikasına devam etti
ği bir sırada hükümet teslim oldu. Güdümtü tedbirler bir
biri ardısıra geriye alındı. Merkez Bankasının özel sektör 
kredileri .bir ayda 1 milyar arttı. Teknokratlar hükümetten 
atıldılar Ve yerlerini Adalet Portili milletvekilleri aldı. Dış 
Ekonomik ilişkiler Bakanlığı kaldırıldı. Her şey yoluna gir
di. Son üç aylık ihracat önceki yılın aynı dönemindekini 
üçte bir civarında aştı, ticari bankaların toplam kredi
leri 30.9.1971'de 37.8 milyar TL'den 31.12.1971'de 42.5 
milyar TL'sına çıktı ve toplam para arzı yıl sonunda 
40 milyara ulaştı; 29.2.1972 tarihinde ise bu miktar 44.3 
milyar TL. olacaktır. (519) 

S O N U Ç

Böylece yeni rejimin ilk ayları ilk sonucları cıkarma
mıza elverir. 1971 yılı sonunda büyük toprak burjuvazisi
ne ve bunun ticari ve mali kesimlerine karşı cephe hü
cumu başarısızlıkla sonuçlandı. Askeri rejim zorla bir hü
kümet benimsetip sürekli olarak parlamentonun feshi teh
didini ileri sürerek bu burjuvazinin siyasal gücünü kırmak 
istedi. Büyük toprak burjuvazisi görünüşte yıldı, fakat 
parlamento içinde derhal bir yıpratma siyasetine girerek 
savaşı ekonomik cephede yürüttü. Ekonomik cephe, ih
racat üzerindeki denetimi dolayısıyla büyük toprak bur
juvazisinin gücünün ikinci veehesini teşkil eder. Ekono-

(51!)) O.E.C.D. «Etudcs . .. :ıo Octtk l9i2 ve O.E.C.D. «Principaux ... :ı- Ekim 
1972. 
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mik gelişmeden kaygılı olan büyük sanayi burjuvazisinin 
içine girdiği çekimserlik ve bekleme durumuyle hüküme· 
ti teslim almaya ve uzlaşma yolları aramaya zorladığı ana 
kadar bu böyle sürdü. Aslında bu teslimiyet mücadelenin 
sona ermesini icermez, tam aksine, siyasal yoldan ko· 
lay bir zaferin mümkün olmadığını göstererek, güc ve 
uzun süreli bir mücadeleye yol acar. Bu mücadelede ise 
belirleyici rolü emperyalizm oynacaktır. 

Emperyalizm diğer yerlerde olduğu gibi Türkiye'de 
de her zaman ekonomik cıkarlarla siyasal cıkarları bağ
daştırmak istemiştir. Emperyalizmin Türkiye'ye duyduğu 
ilgi önce ondokuzuncu yüzyıldan beri değişmeden kalan 
jeopo!itik sebepler yüzündendir. Yani bu ülkenin hem 
Akdeniz'de, hem de Ortadoğu'da SSCB'ne bir set teşkil 
etmesinden ötürüdür. Soğuk savaş döneminde SSCB et-

.r..-- rafındaki zincirin bir halkası olarak Türkiye'ye verilen rol 
1960'dan sonraki yıllarda kıtalar arası tüzelerin yaygın
laşmasıyla eski önemini yitirmiş gözükmekteydL Ne var 
k i  israil savaşı ve SSCB'nin Ak<;feniz'le ilgili sorunlarda 
ağırlığını duyurması bu rolü yeniden ön plôna cıkarmaya 
yetmekteydi. Savaş sonrasında emperyalizm icin Türki
ye'nin önemi ABD'nin bu ülkeye verdiği yardımın capıy
la belli olmaktadır: Türkiye bu alanda Güney Kore, Güney 
Vietnam ve Hindistan'dan sonra dördüncü $ırayı a!mak
toydı. Böyleyken emperyalizmin Türkiye'den doğrudan 
doğruya sağladığı imkônların, mesela her yıl yurtdışına 
kaçırılan körların yatırılan meblağların çok üstünde oldu
ğu Lôtin Amerika ülkeleriyle karşılaştırılırsa aynı ölçüde 
önemli olmadığı görülmektedir. Ticari kôrlara gelince, 
bunlar, Türkiye'deki pazarının darlığı yüzünden sınırlıdır. 
1969'da Türkiye'nin ithalôtı GSMH'nin % 7.7'sine, ihra
catta ise % 5.8'ine ulaşmıştır. Bu oranlar OECD ülkeleri 
arasında en düşük oranlardı. Dolayısıyla Türkiye emper
yalizmin ağırlığını kendi acısından yeterince duymakta, .
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ancak emperyalizm Türkiye'yi kendi ekonomik cıkarlan 
iCin yeterli bulmamaktadır. 

Bu durum karşısında ABD, savaş sonrası, yeniden 
imôr halindeki Avrupa'ya tarım ürünleri sağlamakla bu 
ülkeye tarım yoluyla kalkınma siyasetini zorla benimset
tL 1 954'ten sonra artık gerekli olmayan bu siyaset terk 
edildi. Tarım ve maden sektörü ürünleri, diyelim ki pa
muk, tütün, krom veya petrol ürünleri üretimi emperya
lizme bağımlı bir ekonominin yaratılmasında ne yeterli, 
ne de ille gerekliydi. Böylece 1 960 yılından sonra sanayi 
yolı.ıyla kalkınma siyaseti güç kazanmaya başladı. 1950 -
1960 on yıllık zaman dilimi boyunca Türk burjuvazisinin 
güçlenmesi ve emperyalist yapıların evrimi, ülkenin kay
naklarının ve işgücünün daha yoğun sömürülmesine el
veren böyle bir siyaseti mümkün kıldı. Fakat ülkenin sı
nırlı ihtiyaçlarına yönelik bir sanayileşmenin kalıcı bir 
çözüm getirarneyeceği çok çabuk ortaya çıktı. iç pazarın 
zayıflığı iğreti bir pazar doğurdu, yatırımlar kôrların da
ha yüksek olduğu ticarete akınaya devam etti, yaban
cı sermaye kadar yerli sermaye de piyasasız bir sanayi
leşmeye girişmekte tereddüte düştü. 

Türkiye için tek bir yol kalıyordu; emperyalist sömü· 
rünün ara halkası haline gelmek .. Yani yabancı kamu ve 
özellikle özel kesim sermayesinin akorak yerli sermayey
le birleştiği, genellikle azgelişmiş teknikiere dayalı fab· 
rikalar kurulduğu, ucuz ernekle tüketime yönelik malla
rın üreti!diği bu ürünlerin emperyalizme bağımlı ve sa
nayileşmemiş diğer ülkelere ihraç edildiği bir ülke olup 
çıkmak. 1970'den sonraki ilk yıllarda Brezilya ve Yuna
nistan bu kategorinin iki tip örneğini meydana getirmek
te; Türkiye'deki rejim ise benzeri bir çözüme ortam ha
zırlamaya yönelmektedir. 

Bu ekonomik çözüm kendine has bazı siyasal yapı-
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lar gerekttrir. Brezilya'daki ve Yunanistan'daki rejimler d&. 
bunun bir ifadesi ve deli!idir. Çünkü önce, çok büyük 
çapta yatırımlara girecek olan yabancı sermayenin her 
türlü korkudan, kaygıdan arınması ve işgücünün müm
kün olduğu kadar boynu bükük bulunması gereklidir. Bu. 
işlemin başarılı olmasında vazgeçilmez şarttır. Bundan 
dolayı emperyalizme bağlı bir ülkede sanayileşmenin an" 
cak bir baskı rejimi altında gerçekleştirilebileceği dü" 
şüncesi kabul edilmektedir. Buna ek olarak emperyalist 
egemenliğin çağdaş gelişme sürecinde, sadece hammad
de üreten bağımlı ülkeler emperyalizmin işbirlikçisi yerli 
baskı güçlerinin zoru altında, yerli bir işçi sınıfının çok 
cetin şartlarda çalışmasını gerektiren (:pis» çevre kirle
tici sanayilerin bulunduğu, bağımlı ülkeler ve de en ileri sa" 
nayi dalları ve teknoloii imkönlerını elinde bulunduran ya
ni bu dünya çapındaki girişimin körlılığını k€ndinden va" 
na işleten emperyalist ülkeler diye bir sınıflamadan söz 
etmek, sanırız falcılık olmaz. işte Türkiye'deki egemen 
sınıflar ülkeyi ikinci türden bir bağımlılığın içine itmeye 
hazırlamaktadır. Emperyalist egemenlikle birarada yürü
yen sanayileşme ülkede sömürüyü bir kat daha arttır" 
maktan başka bir işe yaramaz. 

Özet olarak, 1 3  Martta kurula� rejim, büyük topra!(
burjuvazisi önünde gerilernek zorunda kalınca, vargücüy" 
le solun kökünü kazımaya girişir. Büyük Millet Meclisin" 
deki sağ çoğunluğa gelince, siyasal hakların teminatı 
olon anayasayı kaldırmak yolunda daima güçbirliği için
de oldu. Sol, bölünmüşlüğünü ve kitlelerden kopukluğu
nu militanlarının hayatı ve özgürlüğüyle pahalıya ödedi. 
Fakat solun zayıflıkları kişi ve örgütlerin (lhatalarının» sa" 
nucundan çok içinde geliştiği sistemin parçası olan yapı· 
ların bir sonucuydu. 

1752 



--------·----

Genel Sonuç 

Türkiye'nin, (mzgelişmişiı denen bugünkü durumuyle 
sonuçlanan evrim süreci, bu kitabın konusu olan uzun 
çağlar boyunca, hep iki tür olgu dizisi arasında bir karşıiık
lı etkJieşme olarak belirmiştir; Türk toplumunun, kendini 
meydana getiren unsurlar arasındaki mücadelenin bir so
nucu olan iç dinomizmiyle bu toplumun, bir bütün olarak. 
diğer sosyo ekonomik sistemlerle ilişkisi. 

Her toplumun evriminde ortak olan bu şamanın çer
çevesi içinde Türk toplumu. onu ayrı kılan özellikler gös-
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terir. Bu toplumun iç dinamizmi, bütün tarihi boyunca, top· 
tan bir dönüşümü, bir üretim tarzında n.. daha gelişmiş bir 
başka üretim tarzına tam bir geçişi engelleyen, sürekli tı
kanıklık!arla doludur. Bu tıkanıklıkları tahlil etmeye kalkış
tığımızda karşımıza hep, ülkenin tarihinde birbi�i ardı sıra 
gelen bürokrasilerin çıktığını görürüz. Üretim araçlarına 
sahip «egemen» sınıflarıo artık-değeri kendi eline geçirme 
yollarını arayan ((yöneticiıı sınıf veya tabakalar arasındaki 
ikilem aynı zamanda sistemin evrimini amaclayan ilerici 
güçlerle, egemenliklerini ,sürdürmenin tek çaresini yapıla
rın olduğu gibi korunmasında gören tutucu gücler arasın
daki ikilemdir. Sürekli olarak yenilenen bu ikiJem, tarihin 
herhangi bir anında statik bir görünüm içinde ele alınama
yan, dolayısıyla da kesin bir tanıma sakulamayan bu çö
zümsüz karşıtlık, Türk toplumunun evriminde sürekli bir 
tıkanıklık meydana getirir. Bu şartlar içinde ise başka 
sosyo ekonomik sistem ve yapılario girişilen ilişkiler çok 
kere eşitsiz"ilişkiler olmak ihtimalini taşır. Türk toplumunu 
egemenlik altındaki unsur haline sokan bu ilişkiler geniş 
anlamıyla emperyalizmi yani farklı iki .sosyo ekonomik olu
şum arasında eşitsiz ilişkqerin bilaşkesi mahiyetindaki em
peryalizmi doğurur. Ne var ki, bir toplumun bağrında em
peryalist ilişkilerin kurulabilmesi kendilerinden önce var
olan bir tıkanıklığı gerektirse bile, bir kez doğduktan son
ra, sosyo ekonomik sistemin evriminde başlıca tıkanıklığı 
bizzat onlar meydana getirir. 

Bütün bu calışma bir tek cümleyle özetlanrnek isten
sEJydi, şu söylenebilirdi: bürıokrasi ve emperyalizm! Işte 
Türk toplumunun azgelişmişliğinin sebepleri. Ama bu uzun 
calışmanın bile ancak şöyle bir dokunup gecebildiği bun 
ca karmaşık sorunlar karşısında, her türlü özleştirme te
şebbüsü, kolayca yaniışe düşme ihtimalini taşıdığı için, 
yapılan araştırmanın bütün yararlılığını yok edebilirdi. 
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Kanaatimizce de bu yararlılık ancak sorunları ortaya koy
maya ve Türk toplumunun evrimini incelemede kullanıla
biiEJcek varsayımlar sağlamaya dayanır. 

Böyle bir çalışmanın daha başlangıç noktasını tespit 
etmeye kalkıştığımızda bile, önümüze bir sorun dikilir. 
Böyle bir başlangıç noktası olarak biz, daha sonra birbi
riyle zıt kutuplar haline gelecek iki dünyanın, yani Akde
niz'in doğusuyla batısının ekonomik ve siyasal birliğine 
tekabül ettiği içindir ki, Büyük Roma imparatorluğu'nu 
sectik. Ama daha o zaman bile Küçük Asya'da ve Orta Do
ğu'da Makedonya emperyalizmiyle yer değiştiren bir Ro
ma emperyalizminden sözedilebilir. Böyle bir durumda bu 
çalışmayı belki _daha gerilere götürmek gerekirdi. Mamafih 
IV. yüzyılda Roma imparatorluğu, onunla birlikte de köleci
üretim yıkılınca, Doğu Akdeniz, aynı yapılan .sürdürmek is
teyen yönetici sınıfların sığınak yeri haline gelir. Böylece
Roma emperyalizminin mirasçısı DoQu olur ve bu emper
yulizmi, gerek Bizans imparatorluğu ve gerekse Arap ha
lifelikleri yoluyla X. yüzyıla kadar, bu sefer Batıya karşı o
yürütür.

Durumun tersine, yani Batının lehine dönmesi olgu
sunun. VII. yüzyıldan itibaren başlamış olsa bile ancak Xl. 
yüzyılda tamamlandığını daha önce görmüştük. 

Bu tersine dönüş olgusu, bize öyle geliyor ki aynı 
evrimin hem olumlu, hem de olumsuz veehelerine ba�lı
dır. Akdeniz'in batısında e.ski sosyo ekonomik yapıların 
çözülmesi feodal üretim tarzının olgunlaşmasına imkôn 
veren bir boşluk yaratır. Doğu Roma Imparatorluğunda ise 
eski yapıların varlıklarını sürdürmekte direnmesi ve yöne
tici sınıfların tutuculuğu evrimi tıkanıklığa uğratır ve ge
ciktirir. işte böylece ülkenin tarihinde ilk defa olarak bü
rokrasi evrimi ağırlaştıncı bir unsur olarak görülür. Xl. 
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yüzyılın sonlarına doğru feodal sınıflar iktidara geldiği za
man ise, üstünlük artık Batı'nın eline geçmiş durumdadır. 
Batı Akdeniz bezirgônlığının Batı Avrupa feodalizmiyle bir
leşerek Doğunun üzerine XV. yüzyıla kadar kurduğu bu 
egemenlik Bizans imparatorluğundaki feodal yapıların ev
rimini hızlandırırken, bir yandan da bunları Batı <<emper
yalizmiıı ne <<bağımiPı, <mzgelişmiş» yapılara dönüştürür. 
Tıpkı kapitali.st emperyalizmin XX. yüzyıl Türkiyesinde «az
gelişmiş)) kapitalist yapılar yaratışı gibi. 

Böylece emperyalist ilişkileri yaratan kapukluğun kö
keni VI I .  yüzyıl ile Xl yüzyıl arasında yer değiştirir. Vlll.'nci 
Jean Paleolog'un XV. yüzyılda Venedik'e, Abdülaziz"in XIX. 
yüzyılda Paris'e ve Adnan Menderes'in XX. yüzyılda Was
hington'a yaptıkları seyahatlar arasındaki benzerlik çarpı
cıdır. Siyasal bağımsızlık ekünomik tam bir bağımlılığı sak
layabilmekten uzaktır. Yukarıda andığımız kopukluğun se
beplerine gelince, bunların yönetici bürokrasinin tutucu
Juğuna bağlı oiduğunu daha önce görmüştük. Sosyo eko
nomik oluşmanın Batıda ortaya çıkmış olan şekliyle, klasik 
evrimini değişikliğe uğrotıp bozan bu bürokrasi olgusuysa 
bizi <<Asya Tipi» denen bir üretim tarzına göz atmaya gö-
türür. 

• 

<<Asya Tipi» üretim tarzı Osmanlı toplumunun tüm ni
teliklerini çizmekten uzaktır. Bizans ·toplumunun niteliğini 
cizmekta ise tamamen elverişsizdir. Ama aynı şekilde feo
dal üretim tarzı da Bizans toplumunun ve hele Osmanlı 
toplumunun evrim sorunlarına doyurucu bir cevap vere
mez. Her iki toplumda da daha cak bu iki üretim tarzı ora
sında sürekli bir karşılıklı etkileşme söz konusudur. Öy
leyse Avrupa tipi ekonomik oluşumlarla Asya tipi eko
nomik oluşumlar ora.sında, yarı yolda kalmış bir toplum 
modeliyle karşı karşıyayız. Roma hukukunun ve özel tam 
mülkiyetin varlığını sürdürdüğü Bizans imparatıorluğunda 
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yönetici sınıflar, feodalizmin merkezden kopmacı eğilim
leri karşısında merkeziyetçi bir sistem kurabilmek icin 
Asya tipi imparatorlukların siyasal yapılarından yararlanır
lar. Feodal üretim tarzının boyvermesini durduran bu engel 
Avrupa'nın üstünlüğüyle sonuçlanan bir gecikmeyi doğu
rur. 

Xl. yüzyılın sonlarından itibaren Bizans imparatorluğu 
toprakları üzerinde «feodal» ve «bezirgônıı batı «emper
yalizmiıınin ortaya çıkışı, batılı «emperyalistlenıe' ve yerli 
Hfeodal kompradorlanıa karşı yönelen <<antiemperyalistıı 
bir tepkiye yol acar. üreticiler, «emperyali.st>ı üst yapıyla 
bir kat daha ağırlaşan feodal yapıların çerçevesi içinde 
sömürülmelerinin artmasını reddederler. Anadolu'nun 
Türkler tarafından fethini işte halktan gelen bu tepkinin 
çerçevesi içinda görüp kavramak gerekir. 

Bu fethin temelinde Türklerin Anadolu'ya kabileel bir 
yapıyla gelmiş olmaları yatar. Oysa bu unsurun bağrında 
yavaş yavaş «islôm feodalizmi» nin etkilediği siyasal bir 
üst yapıyla iran kökenli <<Asya tipiıı unsurlar oluşmaktadır. 
Anadolu'nun o günkü halkına gelince batı «emperyalizmi)) 
yle bir kat daha ağırlaşmış Bizans feodalizmiyle önce Sel
cuklulann. sonra da Osmanlıların kurduğu çok daha gev· 
şek <rprefeodabı yapıları arasında kimi .sececeği besbeiH
dir. işte bu tercih Osmanlı imparatorluğunun' oluşması ve 
Osmanlı toplumunun gelişmesi icin gerekli desteği yara
tır. 

Böylece Osmanlı toplumu. feodalizmi reddedişin bir 
sonucudu( ve coğrafi mekönına giren <lprefeodabı unsur
lar bütününün doğrudan doğruya etkisi altında bulunur. 
Sonuçta bu toplumun yapılarında Asya tipi unsurlar ağır 
basar. Hatta belki «Asya tipiıı üretim tarzının Osmanlı im
paratorluğunun sosyo ekonomik yapısında amacıanmış ama 
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hiç bir zornan erişilememiş bir hedef olduğu bile söylene
bilir. XV. ve XVI. yüzyıllar bu hedefe en yaklaşıldı!}ı çağ
dır; dalla sonra ise feodal eğflimler ağır basar. 

Daha yukarıda anlattıklarırnızdan Osmanlı impara
torluğunun aynı zamanda Avrupa (;emperyalizmi:ı ne bir 
tepki olarak belirdiği anlamı çıkar. Bu tepki, Avrupa feo
dal militarizmine karşı yöneldiği siyasal ((emperyalizmıı 
alanında açıkça kendini ortoya koysa bile ekonomik <(em
peryalizmıı alanında çok dalla muğlaktır. Başlangıçta olay
lar, Selçuklu. daha sonra do Osmanlı egemen sınıfları
nın, yerli ve yabancı feodalizme karşı dövüştükten ve 
yerli üretimin denetimini kendi eline geçirdikten sorıra bu 
üretimi pazarioyabiimek icin ekonomik <<emperyalizmı., irı 
görevlileriyle işbirliğine giriştik!erirıi söyleyebileceğimiz 
bir şekilde gelişir. Ama burada da yeni bir unsur, Avrupa 
<<ernperyalizmiıı nin bağrında ki buhran işin içine karışır. 

Türk unsurunun Bizans imparatorluğu alanına giri
şi, bu imnarotorluğun iç buhranı sayesinde mümkün ol
muşsa, Osmanlı fethinin Akdeniz olanına doğru ilerleme
si de, bu alanın XV. yüzyıldçın itibaren geçirdiği buhran 
ve bu buhronın Osmanlı imparatorluğu üzerindeki yan
sımoları yüzünden ·::ılmuştur. Burada söz konusu olan, 
Afrika altın ve Hint ticaret yollarının değişmesiyle Ku
zey ve Güney Amerika'nın keşfinden ötürü, Avrupa'nın 
ekonomik merkezinin yer değiştirerek Akdeniz'den Batı 
Avrupa'ya kaymasıdır. Osmanlı imparatorluğu ile Akde
niz'in geleneksel gücleri arasındaki bitmez tükenmez 
çarpışmalar, hele tarih içinde bu güçlerin soluğu tükenme 
sürecine girdikçe, Osmanlı imparatorluğunun lehine so
nuçlanır hale gelir. Ne var ki bu çarpışmaların ana se
bebi olan Doğu ticaret yolu giderek, Batı Avrupa'da do· 
ğan büyük devletlerin yaranna değişikliğe uğrar. Os
manlı imparatorluğunun bundan sonraki ilerlemesi artık 
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öna do�ru kaçıştan başka bir şey de�ildir. Bir süre son
ra da bu ilerleme Imparatorluğun gücünün tükenmesi, 
ekonomik acıdan soluğunun kesilmesi ve Avrupalı büyük 
devletlerin çektiği set yüzünden durocaktır. Osmanlı 'Im
paratorluğu yapılan ise aynı anda çaresiz bir buhrana 
girecektir. 

XVI. yüzyıl sonlarında yani Osmanlı imparatorluğun.
da bu buhran patlak vardiği zaman Batı dünya.sı yeni 
bir evrim aşamasına gelmiş bulunuyordu ve ticaret yol
ları değiştikten ve üstelik Osmanlı imparat-orluğunun si
yasal gücü kesildikten sonra Avrupa'nın bu ülkeye duy
duğu ilgi büyük ölçüde azalmıştır. Batı emperyalizminin 
tekrar Doğu'ya yönelişi ise, ancak kapitalizm yolunda 
evrimini tamamladıktan sonra, güçlü bir biçimde olacak
tır. Böylece XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca Osmanlı top
lumu büyük çapta kendi iç dinamiği ile gelişme imkCinını 
bulacaktır. Böylece bir kere daha feodalizm yolundaki 
evrimini gerçekleştirmeye çalışacaktır. 

XIX. yüzyıl başında bu evrim nerdeyse tamamlan
mış görünüyordu. Bürokratik merkeziyetçilik zayıflamış· 
tı; bürokrasi artık-ürün üzerindeki denetimini gitgide kay
bediyor, yükselen feodaller karşısında teslim bayrağını 
cekrnek zorunda bulunuyordu. Ama işte tom bu çağda 
Avrupa kapitalizmi sanayi devrimini gerçekleştirip tamam� 
lar ve gözünü yeniden bu .sefer mamul maddeleri icin bir 
pazar gözüyle baktığı Osmanlı imparatorluğuno çevirir. 
1838 Osmanlı-ingiliz ticaret antiaşması işte böylece mo
dern emperyalizmin Türkiyede resmen başlamasını ifade 
eder. 

Emperyalizm XIX. yüzyıl Osmanlı toplumunu kendi 
öz çıkarlarına uygun bir kalıbo dökme yollarını aroya
caktır. Kendi hizmetinde bir siyasal ve idari üst yapı 
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yarotobilmek icin Osmanlı bürokrasisini eski yıkıntıları 
üzerinde yeniden doğuracak ve faodalierin siyasal gücü
cünü kırma savaşında ono yardım elini uzatacaktır. Ken
di aracı.sı bir burjuvazi yaratmak için ise Osmanlı impara
torluğu içindeki gayrimüslim halkların evriminden yarar
lanocak ve bunların milli hareketlerini körükleyecektir. 
Nihayet bazı sınai bitkilerin üretimine duyduğu ilgi ölçü
sünde, feodal büyük tanm alanının kapitalizme doğru 
evrimleşmesine yordımcı olacaktır. Böylece emperyaliz
min egemenliği altında <(azgel işmiş)) bir feodalizmden «az
gelişmiş)> bir kapitalizme geçiş başlayacaktır. 

Ama emperyalist güçler henüz kendi oralarında bir
leşmiş olmakton uzaktır. Bunlann bütün XIX. yüzyıl bo
yunca devam edip Birinci Dünya Savaşıyla sonuçlana
cak olan mücadeleleri, Osmanlı imparatorluğunun kade
rini doğrudan doğruya etkileyecektir. «Şark Meselesi» 
denen şeyin anlqmı işte budur. Bu yüzyılın üç çeyreği bo. 
yunca Osmanlı 'imparatorluğu kuzeyindeki Rus emperya
lizmiyle ül�eyi güneyden çeviren Fransız ve ingiliz çıkar
ları arasında bir tampon devlet olarak kalacaktır. Daha 
sonra da Alman emperyalizmini batıdan doğuya taşı
yan bir geçit haline gelecektir. Avrupa'nın ünlü denge si
yaseti Osmanlı Imparatorluğunda statükonun korunması 
olarak ortaya çıkar. Ama bu, imparatorluk topraklarının 
kiıni zaman bu emperyalist ülkeler tarafından doğrudan 
doğruya, kimi zaman ise ülkedeki gayri müslim azınlıkla
rın kurduğu mill i  devletler yoluyla, sürekli olarak masın
dan burasından kemirilmesine engel değildir. 

Osmanlı imparatorluğunda egemen sınıf özelliğini ge
leneksel olarak merkezi bir bürokrasi ile mahalli faodalie
rin bölüşnıüş olması bir Türk-Müslüman burjuvazisinin 
gelişmesine fiilen imkôn ve , yer bırakmamıştır. Böylece 
bu rol, ilke olarak egemen sınıfiann dışında tutulan 
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azınlıkler tarafından oynanmıştı. Emperyalizmin bu azın
lıkları kendi aracısı olarak kullanması onların güçlenme
sine yol açtı ve XIX. yüzyılda ülkedeki gayrimüsllm halk
leırın milli burjuvazileri imparatorluğun bütün mali ve ti
cari faaliyetini kendi tekellerine geçirir oldular. Bu bur
juvaıller bunun yanı sıra kendi halklarının yükseliş ve mil
li bağımsızlık kavgasını da yürütüyorlardı. Dolayısıyla Os
manlı imparatorluğu içinde bağımsızlığını en son llôn ede
cek halk Türk halkı olacaktır. 

Osmanlı Imparatorluğu toprakları üzerinde kurulan 
milli devletler, milli bir ııçekirdekııden hareketle işe ko
yulup yavaş yavaş çeşitli gayrimüslim halkların kendi 
oralarında ve hayli büyük çapta bir Türk-Müslüman aha
liyle karışık olarak yaşadığı dış çevrelere doğru yayılı
yorlardı. Milli bir devlet çerçeve.si içinde kendi varlığını 
ispat etmek yollarını arayan bir Türk bufiuvazisinin yok
luğu, imparatorluğun Türk-Müslüman halkın çoğunlukta 
olduğu bölgelerinin bile diğer milli devletler arasında bö
lüşülmesini kolaylaştırıyordu. Bu sürecin Birinci Dünya 
Savaşı sonunda imparatorluğun nihai ve kesin olarak 
bölüşülmesiyle bitmesi gerekiyordu. 

işte o zaman Osmanlı bürokrasisinin, Türk-Müslü
man küçük burjuvazinin saflarından gelen aşağı kademe
leri, bu bölüşme tasaniarına karşı çıkmak ve milli bir 
mücadeleyi gerçekleştirmak amacıyla Anadolunun Müslü
man egemen sınıflarıyla birleşirler. Böylece mevcut ol
maktan çok gelecekteki bir burjuvazi emperyalizmin ni· 
vetlerine karşı çıkar ve milli bir Türk devletini gerçekleş
tirir. Ülkenin kurtuluşundan sonra, milli hareketi yapıp 
yürüten iki sosyal gruba bir üçüncüsü katılır : eski baş
kentin gayrimüslim mali ve ticari büyük bunuvaziden 
boşalan yeri doldurmaya hazırlanan yüksek bürokrasisi. 
Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu üçlü ittifaka 
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dayanarak gerçekleşir : geleceğin kır büyük burjuvazi
sini meydana getirecek olan Anadolu eşrafı, Cumhuriye
tin mali ve ticari büyük burjuvazisi haline gelecek 
olon istanbul Sski yüksek bürokro.sisi ve nihayet yönetici 
kodroyu teşkil edecek olon küçük burjuvazinin safların
don gelme sivil-asker bürokrotlor. Tabii ki bu yönetici 
kadro, !stiklôl Savaşına girerken kendini adadığı he
defi, yani milli bir burjuvazi oluşturma hedefini sonuna 
kadar yürütmekle görevliydi. 

Bu milli burjuvazinin ortaya çıkarılması, emperyalizm
den belli bir kopmayı içerir. Zaten o dönemde emperyalizm 
askeri planda geri itilmiştir ve oz sonra da kendi içinde
ki buhranlara gömülecektir. Böylece Türk toplumu 1920 
sonrasından 1950 öncesindeki yıllara kadar, kapitalist 
üretim tarzına doğru bir evrim amacıyla. kendi iç dina
miğinin şartlarına uyarak, nispeten bağımsız bir yolda 
gelişebilir. 

Amq kısa zamanda görülür ki, emperyalist egemen
li(jin dünya çapında geliştiği bir çağda bir miJli burjuva
zi sadece kendi halkını sömürerek kapitalist bir birikimi 
gerçekleştiremez. Böyle bir sömürünün sınırları hangi 
noktaya kadar varırsa varsın yeterli değildir. Böylece 
yerli burjuvazinin çıkarı ister istemez emperyalizme ita
cıtten geçer. Emperyalizmin Türkiye'ye dönüşü ise ikinci 
Dünya Savaşı sonunda olur. Stratejik olduğu kadar eka
nomik gerekçelere de dayanan bu dönüşünde emperya
lizm yerli egemen sınıfların aracı rolü saye.sinde egemen
liğini tamamlayacaktır. 

Demek oluyor ki Türk toplumunun evrimi, iç dinami
ğin ve egemenlik ilişkilerinin belirlediği dönemlerden 
oluşan bir süreç olarak karşımıza cıkar. Bunlardan ilki, 
yeni üretim tarziarına doğru evrimleşmeyi güderken, çuk 
kere tıkanıklıklaro uğrar kalır. Ikincisi ise egemenlik al-
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tına alıcı toplumların yararına işleyen «azgelişmiş» üretim 
biçimleriyle sonuçlanır. Bu süreç ve özel olarak da Türk 
topluınuyla batılı toplumlar arasında genel anlamda eın
per;:a!ist ilişkilerin ortaya çıkışı, yakın zamanlara ait bir 
o:gu değil, bin yıldan daha gerilere uzanan bir geçmişin 
ifadesidir. Bu nedenle de Türk toplumunun şimdiki duru
munu ve gelecekteki evrim imkônlarını kovrayabilmek için 
bu evrimin başlangıçtan itibaren ele alınması gereklidir. 

Kitobımızın son bölümünde bugünkü Türk toplumu
nun iç dinamizmiyle her sosyal sınıfın, kendi evriminin 
çerçevesi içinde oynayobileceği rolü tahlil etmeye çalıştık. 
Şunu do gördük ki. garcek her evrim imkônı ern;,::ıeryaliz
rne ve onun yerli oracılarıno karşı verilecek mücadeleden 
geçer. Ama emperyalizmin bütün bir tarih boyunca oy
nadığı rol, bize. iç dinamiğin evrimleşmeda tek başına
yeterli şort alamadığını ve Türk toplumunun gelecekteki 
evrimi üzerine var:sayımlarda bulunabilmek için bir yan
dan emperyalizmin kendi icindeki gelişmeyi, öte yandon 
ise bütün dünyada emperyalizme karşı verilen mücadele
daki ilerlemeyi hesaba katmak gerektiğini göstermekte
dir. Konuyu bu çerçeve içinde ele aldığımızda, bu kitap, 
verilerden sadece bir kısmını, daha doğrusu bunlardan 
bizzat Türk toplumuyle ilgili olanlara temas etmektedir. 
Gerisi ise hep yapılacak olarak kalmakta. 

Ocak 1973 
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«lst:ıııbul Ticaret Odası Dergisi>>. 
«Proleter Devrimci Aydınlık». 
«Proleter Devrimci Aydınlık», Fransızca baskıları. 
((Türk Solm> koleksiyonları. 
((YÖn» koleksiyonları. 

Not : 
Bu kitnbm Türkçeye çevrilmesi sırasındaki katkılarından dolnyı Ayşe 
ve Ragıp Zaralı'ya teşekkürü borç biliriz. 

GÖZLEiii YAYINLARI 
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ll 

• 

I Ç I N D E K I L E R

BAGIMSIZL!KTAN AZGELIŞM!ŞLIGE 
ULUSAL DEVLETIN OLUŞMASl . . 

A - Siyasal Durum: !Jlkeyi Paylaşma Tasarıları 
B - Etııik Sorım/ar: 

c 
Ermeni Mcsclcsiııiıı <fÇözümü» . . . . 
Ekoııomik Durıını: 
Ulusal Bir Ekonomi Yaratma Tcşcbbiisleri . 

D llliitarcke 

II - MEVCUT SOSl'AL GDÇLER 
A Prolt:tarya 
B - Küçiik 1Jı1rjuvazi ve Ordu . 
C - Eşrafııı Uyrmışı . . 

lll Bt\GIMS/ZL/K MDCADELESl 
A - Niivc/cri11 01uşnıası . . . 

B - Eylem lçi11 Şartlarm Araştırılması: 
Istanbul ve Taşra . 

C - Pay/aşmaııııı Yüriirlıiğc Konması 
D - Eşraf l'C Ordu Ittifakı . . . 
E - Ulusal Bir Giiciiıı Doğması . . 
F - Ha/km Tepkileri 
G· - Ankara Hiikiimeti ve «Bolşevikler» 
H - Askeri Zafer . . . • . . . 

IV - TURK/YE CUMHURIYET1'NIN DOGUŞU 
A - Dışta «Gilç Ilişkileri»: 

Lozrm Aııtlaşması . . 
B - Içte «Giiç Ilişkileri»: 

Devrimin Ideolojisi 
C - Içte «Giiç Ilişkileri»: 

Yeni Egemeıı Sınıflar . 

1167 

1167 

1168 

1168 

1173 

1177 

1179 

1181 

1181 

1184 

1187 

1190 

1190 

1192 

1200 

1203 

1210 

1213 

1218 

1228 

1231 

1231 

1236 

1241 
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• � <�MILU BUR]UVc\Zl>ıNIN OWŞI\f.\Sl (1923·1945) 

l - SOSYO EKONOMIK YAPILAR 

A - Siyasal 11kclı:r . . . 
B - Tnrmı Sektürii ve Eşraf . .
C - Ticm·cı ve Şehir Burjııva::,isi 
D - Del'let ve Diirokratlar . . 
E - Işçi Smıfı J'C Köyliiliik 
ll - M/LU EKONOMI (1923 - 1929) 
A - Iktidar Mücadelesi 
B - Reformlar «Kemalist Dcı•rimlcr» . 
C - 1920 l'ılları ve Elwııomik Bulının 

lll - DEVLETÇILJK (1929 - 193'J) 
A - Ilkeler 
B - Olaylar 
C - Dü::;cıılcyici Devletçilik 
D - Faal Devletçilik 
E - Tarım 
F - Toplu Bakış .

IV - SAVA5 

,\ - EmjJcrya/i:::ıııiıı Ycııideıı Ortaya Çıkışı 
B - Ekoııomik Açmaz . . 
C - Empcrya/i::;miıı Geri Gelişi 

12 EMPERYALIZMIN GERI GELIŞI 

• - SOSYO EKONOMIK EVRIM 

l - BURJUVAZININ lKTIDARI ALM/ISI (1945- 1950) 
i\ - Mu1ıalcfctiıı Yerine Otıımwsı 
B - Mulıalcfcıiıı Evrimi . . . . .
C - Emperyalist Yardımın l!kc/cri . . . . .

II - TARIM YOWYLt\ GELIŞME {1950 � 195-1) . 

A - Yabııııcı Sermaye 
B - Tarım Araçlarıımı Ithali 
C - Yatırımlar . • . . 
D - Toprağa Bağlı Yapı/at .
E - !]retim ve Ihracat
F - Tarmı Siyasetinin Başarısı:lığa Uğnıması 

lll - KARt\RSIZLlK DONEI·.tl (1954 • 1958) 

A - Saııayi Sektöriiııiin Eı'rimi . . . .
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1248 
1254 
1258 
1263 
1266 
1273 
1273 
1276 
127'J 

1288 

1288 
1291 
1294 
1298 
1307 
1311 

1315 

1315 
1319 
132ö 
1339 

1339 

1339 
1340 
13H 
1349 

1355 

1356 
1361 
1365 
1367 
1373 
1379 
1382 

1385 



ll - Yabaııcı Sermaye
'

ı: - Sanayiele Hamle
n - Emperyalizmle Ilişkiler 
ı: - Ekoııomik Bulıran 

/\' - EKONOMIK BUHRANDAN SIYASAL BUHRANA 
. (.!958 - 1961) . . . . 

A - Biiyı�k Burjııvaziııiıı Rolii
ll - 1\iiçük Bıırjıwazinirı Rolü 
C - 1960 Hareketinin Ilkeleri 
/ )  - Harcke·tiıı Med ve Ceziri 
li - lliiyük Burjıtva::initı Dönüşü 
V - PLANLAMA YOLUYLA GEUŞME . 

i\ - Hedeflerin Seçimi . . . . . . 
ll - Yal1ancı Yatırımlar . . . . . 

1389 
1391 
1396 
1403 

1409 
1409 
1412 
1417 
1421 
1426 
1433 
H33 

<: Biriııci Beş YıLtık Kalkmma Planınrtı Değerlendirilmesi 
1434 
1445 
1449 /) - Ikinci Beş Yıllık Kalkmma Planı .

P. - Tarım Scktörii .
F - Dış Ticaret . . 
G - Türkiye ve A.E.T.
l l  - Dış Borçtar . . 

,· 

• - GELIRLER: VE SOSYAL SINIFLAR 

1 - GELIRLER . . . . . . . . 

ll - SOSYAL HIZMETLER DEVLETIN SOSYAL SirASETI 
1\ - Sağlık 
B - Eğitim 
C - Konut . 
D - Ulaşım 

lll - SOSYAL SINIFLAR 
A - Kır Diinyasııım Evrimi 

a - Demografik Evrim• 
b -· Kırlardan Şehirlere. Göç 
c - Sosyoekonomik Yapıların Evrimi 

e - Kapitali::m Öncesi l'apılarm E�·rimi .
ı - Doğu'nun Evrimi . . . . . . 

2 - Göçebe Aşiretlerin Evrimi . . . 
3 - Doğudaki Büyük Mülklerin Evrimi 

e - Kapitalist Al.anda Evrim 
e - Köy YaJ>ılamwı Eı•rinıi . . . . 

ı - Küçük Mlılkiycte Dayalı Köyler . 
2 - Biiyük Toprak Mülkiyetine Dayalı Köyler . 
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1464 
1470 
1479 

1485 

1485 
1492 
1492 
1495 
1498 
1501 
1503 
1506 
1509 
1517 
1531 
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1532 
1539 
1541 
1545 
1553 
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d - Emperyalist Sömürünün Kademeleri 
e - Sonuç: Kırlarda Sosyal Sınıflar . . 

B - 1970 öııcesitıde Şehir Çeı'resiııiıı Evrimi 
a Ekonomik Yapıların Evrimi 
b - Demografik Yapıların Evrimi ve Gecekondular . 
c - Büyük Burjuvazi 
d - Küçük Burjuvazi 
e - Şehir ProJetaryası 

• - BILINÇLENME . 

ll 
SORUNLAR VE ECILIMLER 
IŞÇI HAREKETLERININ TARll-l IÇINDEKI 
BAŞLANCICI (1908 ··1913) . 

lll KURTULUŞ StWAŞINDA SOL HAREKET (1919- 1925) 
A - «Sosya/ist/cr;;.iıı Döııiişil . 
B - Aııııdolıı'daki 1-larel!etlı:r 
C - lstaıı/Jiı/'daki Gruplar 

IV SOL HAREKETIN DASTIRILMASI VE KEMALIZM 
(1925 - 1960) . . . . 

V DIRILIŞTEN IDAM FERMANINA (1960 � 1971) 
A - Çelişkiler !'e Sorwılar 
B - Kemalizme Döııüş (1960 - 1961) 
C - Birinci Döııeııı: (1961 · 1965) 

a - «Yöm> Hareketi . . . . 

b - Türkiye Işçi Partisi . . . 

D - /kiııci Döııeııı (1965 · 1969) 
a - «Milli Demokratik Devrim» 
b - Gençlik Hareketlerinin Doğuşu ve Evrimi 
c - T.l.P.'in Evrimi 
E - Uçiiııcil Döııem {1969 � 1971) 
a - T.I.P.'in Son Safhası . 
b - Devrimci Hareketlerin Doğuşu 

• - 1971 BUl-IRANI 

1 - Y AKLt\ŞIM 
A - Siyasal Veriler . 

a - Aşırı Sağ 
lı - Siyasal Partiler 
c Ordu . . . . 
B - Ekoııomik Veriler 
ll - BUHRAN VE SONRASI 

• SONUÇ 

• - GENEL SONUÇ 

1569 
1577 
1582 
1584 
1586 
1593 
1605 
1613 

1625 

1625 

1631 
1640 
1640 
16·H 
1650 

1653 
1656 
1656 
1659 
1664 
1665 
1673 
1630 
1682 
1691 
1696 
1701 
1702 
1704 

1721 

1721 
1723 
1725 
1730 
1733 
1736 
1741 

1749 
1753 







stefanos yerasimos 
AZGELIŞJVllŞLIK 

li SÜRECİNDE ııüRKIYE 
; :2-TAlıWMATTAN U)ÜNYA. SAVA$1NA 
: Bir/llr<AJ/1 \'"ıtreralm� ,.r.ııırı.ıf·',:ja 610:ı)ıi'ıı, n,r_. 

or-rcı vıı ıriik:iıfft ıfi,,,.,tı.ı.-Aftt• rıtıi,..ra l<ıl!Nl ıııJn
"'Tıı Jı'(UIJ.İ- .fıa.lmı Pırni-s \,'�CHtlıı:.t. ı'.l'tı ıL:.rrıııtot• 
,,-1ntıı: �JrıJdrtı İİrtt".J 'ııliı-. c:;ı--.ı.,r •• Twııt toplıı
ı-ı.,,1110 B,ıtı r .. pl■fflıJl"I arıJ$1ıı-iır ·; i1kl't,1•·r,ıı 
;Jru,-111--,1� lttı��lllıJ.IJHI g� ıl411hll� ���Jlr· 
ı;ıııı.ıır("Mııu,ı �ıt ,:ı,,rnl'ıt. Tıilrxı_�.iliıı ı1.ı:ıi,ı,ftt1 ııııir
lık ,r� ııirııf-Flrift'JII �güııkli ıfıuıııııu.ııf,ı 40• 
"ll('rı1""" <ıı:rtnı -nlır-t'",:J, Tii:rk ,..,..ıır11Ji1-u. '°'ıı�• 
İ'll:ı'ılıı ıın.sııP'iarı,, m vcn.ufııİıiııd''-""'. a'o!f,ı:nı- f,;· ıil� 
ıııu,ıiJ.li N bu toplllll\1111 Ô�ı!.ln __ ı.ıı;,,,ıJkoııtı.uı� 
;t4h, m..1""'1'-' il'iıpllt111ftıiıı ,rt.k"J-t�ıı,.5:'llm i(lııda �Jfi ... 
�-,1\-tdıf.i,-. B"1I ""td41ıt l)ı:rJrılıH.::'11 Tıl� lı>pl'lı• 
fl'WJIIIII eı.,imJ kt.ıııl �-... ı,; ıflr<-Dut'-iflır, ııtra 
ffl! ııcı TTJCJH.Ja dıf ıfüııu •ııiıJlıt cııı ıır.,,n« ,r,ıtt,ıJ"• 
b�r •ıiıt,,ç olıınıili .ıı�riUıl!r. !!'wııJırrıJ'H ır�. �ııi 
ılrctiın ��ı,;,ır.ofrin41 ıı..4rıı ımriınJD!'ıwıı amGıDt• 
n I gii,i...,.J.'!!11 (ı<ıl'c � )C,flfflll ""'""" .r,t1� �lf• 
pa-r l,;ohr. lkin-:J.ı.·i�ıe ı:ı:_yıtuıııtıtljlt ıı.fflltll uJh:I 
toıııı,hıll'lfıınıı .ın:,nınrııcı �''!T".:ıı n'lı!l't�/-fııli-i" ii�. 
tjııı i!ıi,:iıııJ�!fııll!' ..,..ıı("lcıııır. Tıır/ı:: tOJl'�ıımı.ı-ı,tıı 
�ı1rı fo,ıırıımlla.rtı ıJl'"CI.HHd.u eDp'-"'ı,'IJH.ıt f,1�/ı.,Jı,,-j 
"-.fwnııa ıı-- �rtr.. !ıiu !fır�.,. ıfi,1.\ı11 "'""� =ır.

w,a .. P.ıl,- c.ıl'�,.ıı�ıı fJ'cıı.h.ft41ir. Bıı tıi
i
�d� .� Tii;� 

tı:;,prıı nuıııllıi tım,-lı.1.i 4ıınuı,oı..--· oo g;ık«1kkı.1.1 
r.Pıtııı J:!:'lkd�kır111r ılı:nwıııat.ilm-eJı � ıı. o.rgır:.. 
nutı bıi.ru:ııılinli t.ıaımailt 9tt-ı"ftolr. riç �tı., ta. 
"'�" ,..J(Mll'Pı"4J� ıwu• ·il\!; Tırrl'•Vı!! -İi-t"'"'"'' J,ıt!J""l'ılJI 
e-,ı �Jtİ-J wcı,ııhrın� -0fo3rak kırl.ııa.ı rnir.ew �

ç-OJ1:,ıt1aııt,ı k IWHııd' .. ,\:I oat-ı
ı
._ırn,ı ....... " 

ııorutıkı.:r .lUNJııtİJm-"°:?• iıuııı.cııt.4cı,ııt.:ı, 


	Stefanos Yerasimos - Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 1.Cilt
	Stefanos Yerasimos - Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 2.Cilt
	Stefanos Yerasimos - Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 3
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa



