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Osmanl~~ ~mpatorlu~unun son y~llar~ nda birle~tirici nitelikteki üç
de~i~ik ideoloji, uyruklar aras~ndaki ba~l~l~~~~sa~lamak üzere birbirleri ile
üstünlük yar~~~ na girdi. Bu ideolojiler, ~slamc~l~ k, Osmanl~c~l~ k ve Türkçülük ilkeleri olarak saptanabilir.
~slamiyet, klasik ~slam dünyas~n~n hemen hemen tüm ülkelerinde
oldu~u gibi Osmanl~~hanedan~n~n da geleneksel temeli idi. Bu, hakimiyet,
birlik, siyasal ve sosyal dayan~~ ma ilkeleri ile birlikte ba~l~l~~~~sa~lad~. Idare
~ekli, ~eriate dayal~~olarak dü~ünülmü~~olup, bunun ba~~, geçmi~in parlak
halife ve sultanlar~n~ n halefidir ve islam hakimiyetinin halifesi olmas~~
nedeniyle Islamiyeti korumak ve s~ n~rlar~n~~ geni~letmekle görevlidir.
Osmanl~~Müslümanlar~ , Prusya ve Savua'mn Alman ve Italyan halklar~n~~
birle~tirmesindeki rolü görüp, kendilerinin de buna benzer bir rol oynamalann~n mümkün oldu~unu dü~ündülclerinde, bunu kendilerine özgü bir biçimde
Türklerle ilgili olarak de~il de, ~slâmiyetle-Osmanl~~Türkiyesi önder olmak
üzere tüm müslümanlar~~kucaklayan daha büyük bir ~slam birli~i ile-ilgili
olarak gördüler. Bu anlamda imparatorluk, Türklerin, Türk olmayanlar
üzerindeki egemenli~i olarak de~il de, müslümanlar~n, müslüman olmayanlar üzerindeki egemenli~i olarak dü~ünülmü~tür. Zira, bütün müslümanlar,
dil ve kökene bak~lmaks~z~ n nazari olarak birbirine e~ittir. Müslüman
Imparatorlu~unun görevi, Peygamber'in miras~n~~korumak, ~slam hukukunu sürdürüp kuvvetlendirmek ve son olarak da bunu bütün insanlara
götürmektedir. Gayri müslimler, en az~ndan boyunduruk alt~na sokulacak,
tercihen dinlerinden döndürüleceklerdi. Imparatorlu~un ileri gelenlerinin
inanc~n~~kabul edenler, her türlü e~itli~i elde edebildikleri gibi, bütün
görevlere de gelebilecek ve hatta en yüksek mevkilere yükselebileceklerdi.
Eski dinine ba~l~~kalmay~~tercih edenlerin dinlerini de~i~ tirmemelerine izin
verilecek, ancak bu ki~ilerin ~slam üstünlü~ünü tan~malar~~ve Müslüman
egemenli~i alt~na girmeleri gerekecekti.
1919-1922 y~llar~~ aras~ndaki Ba~~ms~zl~k sava~~~boyunca da Türk
kimli~indeki Islam unsuru çok kuvvetli olup, Kemal taraftarlar~n~ n ço~u,
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hiç ku~kusuz, kendilerini yabanc~lara kar~~~ Türkiye u~runa sava~~ yor
olmaktan çok, Müslüman olmayanlara kar~~~ ~slâmiyet u~runa sava~~yor
gibi gördüler. Ancak ~slâmiyetin, Türkler üzerindeki etkisi, ~slam örgütünün sadakatsizli~i kar~~s~ nda çok zedelenmi~ti ve bu örgüt ço~u Türk'ün
gözünde i~galci kuvvetlerle i~birli~i yapmakla suçlan~yordu. Bu durum,
Atatürk'ün sonraki Türk devletini laikle~tirme görevini büyük ölçüde
kolayla~t~ rm~~, ~slâm dinini bir örgüt olmaktan ç~kartm~~~ve ~eriat, yerini
modern yasalara b~ rakm~~ t~ r. Halifeli~in 1924 de kald~ r~lmas~yla, Türk
devleti, bu görevin birlikte getirdi~i ~slâm dini liderli~ini de reddetmi~~oldu.
Halifeli~in 1924'de kald~ r~lmas~yla, Türk devleti, bu görevin temsil etti~i
~slam dini liderli~inden resmen vazgeçti. Türk parlamentosunun içinde veya
d~~~ nda, Türkiye'nin, islâmiyetin önderli~i rolünü elinde tutup tutmamas~~
sorunu üzerinde uzun uzad~ya tart~~~ld~. Hilafetin kald~ r~lmas~ , ~slam
mparatorlu~undan vazgeçildi~ini apaç~ k gösteriyordu.
O zamandan beri, Türklerin önemli bir ço~unlu~unun, yeniden bu
rolü almak istediklerine dair en ufak bir i~aret yoktur. Geçen son y~llarda,
islamiyeti yeniden diriltme ak~ m~~bir ölçüye kadar Türk iç politikas~nda söz
sahibi olmu~sa da, Türkiye'nin önceki önderlik ve koruyuculuk rolünü
almak istedi~ini gösteren en ufak bir belirtinin olmamas~~ dikkate de~er.
Aksine Türk ~slahatç~lar~~- hiç ~üphesiz hem uygulama, hem de ideolojiyle
ilgili yerinde nedenlerden ötürü - ~slam dini liderli~ine hakk~~ olan
di~erlerinin gerisinde kalmaktan memnundular.
Osmanl~~ hanedan~~ ve devleti be~~yüz y~l sürdü. Politik bak~ mdan
ba~l~ca ba~~ml~l~ k, Osmanl~~ hanedan~ na sadakat olup, sadece Müslüman
uyruklar~n de~il, Müslüman olmayan uyruk halklar~ n da dikkate al~ naca~~~
bir ölçüdedir. Her ne ~ekilde olursa olsun, Osmanl~c~l~ k idealinin Avrupai
anlamdaki kimli~i, 19. yüzy~l liberal reformculu~unun bir ürünüdür. Bu,
anavatanda ya~ayan tüm uyruklar~n din ve etnik kökenlerine bak~lmaks~z~n
onlar~~ bir tek ulus içerisinde kucaklayan Osmanl~~ kimli~i ve ba~l~l~~~~
anlay~~~d~ r.
Böyle bir ~ey dü~ünülemezdi. Bu fikir, Osmanl~~ müslümanlar~~aras~ nda
ancak k~s~ tl~~ bir destek gördü. imparatorlu~un hristiyan halklar~~ aras~ nda
gördü~ü destek ise, daha da azd~. ~slâmiyetin, imparatorluk yöneticilerine
sa~lad~~~~geleneksel üstünlük ile birlikte uyruk halklar~ n~n, ayn~~ zamanda
geli~mekte olan milliyetçili~i ve muhtariyetçili~i, bu liberal anlay~~~~çürüttü.
Sonunda Türklerin kendileri de milliyetçili~i benimsediler. Bu s~ rada son
sultan~ n muzaffer itilaf devletleri ile i~birli~i yaparak ba~kald~ ran Türk
milliyetçilerine kar~~~gelmesindeki rolü, ço~u Türk'ün gözünde saltanat~ n ve
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sonunda hanedan~ n de~erini dü~ürdü. Arap eyaletlerinin kayb~~ - Türk
hâkimiyeti alt~ nda kalm~~~(müslüman olmalar~na ra~men) Türk olmayan
yegâne önemli bölgeler - saltanat müessesesini hakl~~ k~lan son nedeni de
ortadan kald~ rm~~ t~. Osmanl~~ saltanat~~I 923' te, halifelik ise, ~~ 924' te ortadan
kald~ r~ld~. O zamandan beri, Osmanl~~ hanedan~ n~~ yeniden kurmak veya
hanedana ait arazi ve di~er haklar~~ aramak için hiç bir giri~imde
bulunulmam~~t~ r.
Rakip ideolojilerin üçüncüsü ve sonuncusu Türkçülüktür. Bu yeni bir
kavram olup, ortaya ç~k~~~ n~~ büyük ölçüde, Rus imparatorlu~unun Türkçe
konu~an uyruk halklar~ndan gelen d~~~tesirlere borçludur. Bunlar~ n ço~u,
Türkiye'ye, Rus bask~s~ ndan kaçarak mülteci olarak gelmi~lerdir. Bu d~~~
Türkler, Rusya'da militan Pan-Islavc~l~kla kar~~la~t~lar ve ona kendi
milliyetçilik ideolojileriyle tepki gösterdiler. Bu ideoloji, sadece Türkiye ile
ilgili olmay~ p - bizzat Türkiye kelimesinin kendisi - ülkelerini bu ~ekilde
tan~ mlamaya ve adland~ rmaya henüz al~~~ k olmayan bir ulusa daha yabanc~~
idi. Ba~ka bir deyi~le, bu ideoloji, Türkçülükten çok Pan-Türkçülük (bazen
Pan-Turanc~l~k denilir) olup, Do~u Avrupa ve Ege'den Çin denizine kadar
Asya'ya yay~lan daha geni~~Türk halklar~~ toplulu~unu içine al~yor ve Iran,
Afganistan, Çin, üstelik Rus imparatorlu~undaki geni~~nüfuslu topluluklara
kucak aç~yordu. Daha geni~~olan bu Pan-Türk birli~i plan~ nda, liderlik rolü,
Türk dünyas~ n~ n politik ba~~ms~zl~~~ n~~ hala koruyan ve yegane kesimi
say~lan Osmanl~~ ve sonradan da Cumhuriyet Türkiyesine verildi. Bu rolün
de, bir ölçüde, saltanat niteli~i ta~~yan bir yan~~ vard~.
Yenilgi, tutsakl~ k ve i~gal y~llar~, Sultan hükümetinin tutumu, Arap
uyruklar~~ ile anla~mazl~ k ve Müslüman dünyas~n~ n Türkiye'nin kaderine
kay~ ts~zl~~~~- hepsi, Tüklerin kendi ve dünyadaki yerlerini almalar~nda köklü
de~i~iklikler meydana getirmek üzere birle~ ti. Osmanl~c~l~ k ölmü~;
~slamc~l~k ciddi bir ~ekilde zay~flam~~ t~. Topluluk ve imparatorluk yerine
millet ve memlekete dayal~~ yeni bir kimlik ve sadakata yol aç~lm~~ t~. De~i~im
ve özellikle milliyetçilik ve vatanseverlik aras~ndaki ili~ki yeni sorular ortaya
ç~ kartt~~ve yeni cevaplar~~ akla getirdi.
Türklerin tutumlar~ ndaki de~i~ikli~in en belirgin kan~ t~, ~~ 923'deki
vaziyetten anla~~labilir. Yeni kurulmu~~Türkiye Cumhuriyeti galipti.
Yunanl~lar, Anadolu'dan sürülmü~; Osmanl~~ imparatorlu~unu önceden
yenmi~~olan itilaf kuvvetleri bölünmü~~ve karga~a içerisinde olup, Türklerin
toparlanmas~na kar~~~koyacak güçte de~ildiler. Bir zamanlar Türkiye'nin en
tehlikeli dü~man~~ olan büyük Rus impartorlu~u devrim ve iç sava~la
parçalanm~~~olup, göz da~~~vermek bir yana, Türklerin bu durumdan
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yararlanmalarma bir f~ rsat verir gibiydiler. Sava~~ n sonuçlar~ , Suriye ve
Irak'~~ büyük ölçüde hayal k~ r~ kl~~~ na u~ratt~~ ve kendilerini bu kez de Frans~z
ve Ingiliz idaresi alt~ nda buldular ve muzaffer Türk liderinin ba~tan
ç~ kart~ c~~ sözlerini dinlemeye dahi raz~ yd~lar.
Ancak, Mustafa Kemal bunlar~ n hiç birisiyle ilgilenmedi. Izmir'in
i~galinden sonra 1922'de, daha heyecanl~~ olan taraftarlar~ na, kimisinin
umdu~u gibi Selanik üzerine ilerlemeyece~ini aç~ k olarak belirtti. Onun
yerine, Avrupa'daki ~~ g ~~ 4 öncesi s~ n~ r~ n~~ tan~d~~~ n~~ beyan etti. Muzaffer
ordular~ , Suriye ve Irak'a sürerek Asya'daki kaybedilmi~~eyaletleri almak
için k~~ k~ rtan di~erleri de ayn~~ ~ekilde dü~~k~ r~ kl~~~ na u~rad~ lar. Osmanl~ lar~ n Musul üzerindeki haklar~ ndan zaman~~ gelince vazgeçildi ve esasta halk~~
Türk olan K~ br~s ve Iskenderun üzerindeki haklar~ n~~ da bat~~ kuvvetleri
buralarda kald~~~~sürece ask~da b~ rakt~ lar.
Bütün hepsinden belki de en özendirici olan~, Rus imparatorlu~undaki
Rus uyruklu Türk halklar~ n~ n kurtar~ lmas~~ idi. Nitekim çarlar~ n dü~ü~ü,
sonunda, buna gerçek bir olanak yaratm~~~gibiydi. Ancak Kemal burada da
tahrike kap~ lmad~. Türkiye Cumhuriyetinin yeni tan~ nm~~~s~ n~ rlar~~ ötesindeki bütün maceralar~~ bir kenara b~ rakarak halk~ n~ n ve kendisinin tüm
enerjisini zor ve gösteri~siz bir görev olan memleket kalk~ nmas~ na verdi.
Daha 1921 Aral~~~ ndaki bir söylevinde bu noktay~~ kesin olarak belirtti:
Efendiler! Vatanda~lar~m~zdan, dinda~lar~ m~zdan, hem~erilerimizden her biri
kendi dima~~nda bir mefkiire-i âliye besleyebilir. Hürdür,, muhtard~r. Buna kimse
kari~maz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sabit, müsbet , maddi bir
siyaseti vard~r: O da efendiler... muayyen hudud-u mi llisi dahilinde hayat~n~~ ve
stiklalini temin etme~e matuftur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti temsil
etti~i millet nam~na çok mütevazidir ve hayalden tamamen uzak ve tamamen
hakikatperesttir...
Efendiler... büyük hayaller pe~inden ko~an, yapamayaca~~m~z ~eyleri yapar gibi
görünen sahtekdr insanlardan de~iliz. Efendiler: Büyük ve hayali ~eyleri yapmadan
yapm~~~gibi görünmek yüzünden bütün dünyan~n husumetini, garaz~n~, kinini bu
memleketin ve bu milletin üzerine celbettik. Biz pan-islâmizm yapmad~k. Belk
yap~yoruz,yapaca~~z! dedik. Dü~manlar da"yapt~rmamak için bir an önce öldürelim!"
dediler. Panturanizm yapmad~k! "Yapar~z, yap~yoruz" dedik, "yapaca~~z" dedik.
Yine "öldürelim" dediler! Bütün dava bundan ibarettir... Biz böyle yapmad~~~m~z ve
yapamad~~~~ m~z mejhumlar üzerinde ko~arak dü~manlar~ m~z~n adedini ve üzerimize olan
tazyikat~~ tezyid etmekten ise haddi tabifye, haddi me~rua rücd edelim. Haddimizi
bilelim. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklâl isteyen milletiz. Ve yaln~z ancak
bunun için hayat~ m~z~~ ibzal ederiz'.
B. Lewis, Türkiye'nin Do~u~ u, s. 350.
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923'deki di~er bir söylevinde, eski usul askeri imparatorluktan
vazgeçti~i daha da aç~ kt~:
Arkada~lar, k~l~ç ile fütuhalyapanlar, sapanla fütuhat yapanlara ma~lup olmaya
ve binnetice terki mevki etmeye mecburdurlar. ,Nitekim Osmanl~~saltanat~~da böyle
olmu~tur... K~l~ç kullanan kol yorulur , nihayet k~l~m~~k~n~na koyar ve belki k~l~ç o k~nda
küflenmeye, paslanmaya mahk~2m olur. Lakin sapan kullanan kol gün geçtikçe daha
ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok topra~a mâlik ve sahip olur 2...
Osmanl~~ imparatorlu~unun çökü~ünün daha dikkate de~er özelliklerinden birisi, bu durumlar~ n~~ fark~ na varacak ve aralar~nda tart~~acak
düzeye gelmeleridir. "imparatorlu~un aksakl~~~~nedir?" sorusu üzerinde
yap~lan uzun tart~~ma, imparatorlu~un daha zirvede oldu~u Kanuni Sultan
Süleyman zaman~ nda ba~lam~~t~ r. Osmanl~ lar~ n Avrupa'daki zaferler
zincirinin duraklamaya girdi~i 17. yüzy~l süresince devam eden bu
tart~~ maya, 17. yüzy~l sonundan itibaren duraklama devresinin bir dizi
yenilgiyle sonuçlanmas~ yla daha ~srarl~~ bir ~ekilde yeniden ba~land~. ~~ 822'de
Akif Efendi ad~ndaki bir Reisülküttab imparatorlu~un kar~~la~aca~~~
tehlikeler ve bunlar~~ yenmenin de~i~ik yollar~ n~~ gösteren bir nota tasla~~~
ç~ kartt~.
Müslümanlar üç karardan birini seçmelidirler: ra, Allah'~n emrine ve
Muhammed'in ~eriatine ba~l~~ kalarak, mülk ve hayat~m~za önem vermeksizin, hâlâ
elimizde bulunan eyaletleri sonuna kadar savunrnal~y~z; ya onlar~~terkedip Anadolu'ya
çekilmeliyiz; ya da sonuncu olarak - ki Allah bunu yasaklar - K~r~m, Hindistan ve
Kazan halklar~n~n örne~ini izleyip kölelik menzilesine inece~~iz. K~sacas~, söyleyece~im
~una indirgenebilir: Muhammed'in dini ve Ahmed'in kanunu ad~ na Kutsal Cihad ilan
edelim ve topraklar~ m~zdan bir kar~~~bile terketmeyelim 3.
Akif e göre tehlike - hiç ku~kusuz as~l tehlike - Türkiye'nin Müslüman
dünyas~ ndaki di~er kesimler gibi, sömürge idaresinin alt~ na girmesiydi.
Gördü~ü kadar~yla üç seçenek vard~: Birincisi, her ne pahas~na olursa olsun,
imparatorlu~u sürdürme~e çal~~mak, ikincisi, yabanc~~ bir idarenin boyunduru~u alt~ na girmek, üçüncüsü ise Türklerin, Avrupa'ya ilk girmi~~
olduklar~~ Anadolu'nun ba~r~ na geri çekilmekti. Bunu takip eden bir buçuk
as~ r boyunda Türkler birincisinin alt~ndan kalkamad~, ikincisinden sak~nd~~
ve sonunda, üçüncüyü ba~ard~lar.
Osmanl~lar~n imparatorluktan vazgeçi~i, 17 yüzy~lda Viyana civar~nda
ba~layarak 20. yüzy~lda Anadolu yaylalar~ nda sona eren uzun, yava~~ve
2
3

Ayn~~ eser, s. 4.60.
Ayn~~ eser, s. 323.
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çetin bir mücadelenin sonucudur. Son evrelerinde bitip tükenmeyen sava~lar
silsilesinin içine dü~ülmü~ tür: Imparatorlu~un Avrupa'da elinde kalan
eyaletlerinin ço~unun kaybedildi~i Balkan, Kuzey Afrika'daki son ayak
basacaklar~~ yerlerin b~ rak~ld~~~~Türk-Italyan, K~z~ldenizin güney ucunda
Türk egemenli~ini sürdürmek u~runa say~s~z Türk askerinin pisipisine
hayat~ n~~kaybetti~i Yemen, uzun ve çetin bir mücadeleden sonra Osmanl~~
Imparatorlu~unun egemenli~indeki ülkeleri fiilen kaybetti~i I. Dünya
Sava~~~ve nihayet Türklerin as~ rlarca e~ini görmedi~i ilk belli ba~l~~ zaferi
olan ba~~ms~zl~k sava~lar~; bu sonuncusu, onlara milli bir Türk devleti
içerisinde Anadolu'daki geleneksel ya~amlar~n~~yeniden kurmalar~m sa~lam~~t~ r. Milliyetçilik ve milli devletçilik, ba~ar~, zafer ve yeni bir ya~ant~n~n
ba~lang~c~~ oldu~u için imparatorlu~un, ço~u Türke bitmez tükenmez
yenilgi, geri çekilme ve zahmet çekme anlam~ na gelmesine ~a~mamal~d~ r.
Türkiye Cumhuriyetinin kurulu~undan sonra sadece imparatorluktan
vazgeçilmemi~, olumlu bir ~ekilde geriye çekilinmi~ti. Sâdece imparatorlu~a
ait hanedan ve eyaletlerden de~il, fakat ayn~~ zamanda imparatorlu~un
ba~kentinden de ba~kent olarak vazgeçilmi~ti. Yeni Türk Cumhuriyetinin
merkezi, imparatorlu~un unutulmaz geleneklerini ve daha yak~n geçmi~in
koku~mu~lu~unu üzerinde ta~~yan eski Istanbul ~ehri de~ildi; onun yerine,
merkez, Anadolu yaylas~n~ n rak~m~~yüksek olan bir tepesindeki Ankara
~ehrine ta~~nm~~ t~. Bu ise, Türklerin anavatan~na dayanan milli bir Türk
devletinin kosmopolit Osmanl~~ Imparatorlu~unun yerini, ald~~~n~~gösteriyordu. Istanbul, bile bile ihmal edilmi~~ve yeni ba~kente ya~d~r~lan
zenginliklerden yoksun b~ rak~lm~~t~. önceleri Sovyet Rusyadaki çarlara
lay~k görülen muamelenin ayn~s~, bir süre için, Türk okullar~nda okunan
tarih kitaplar~ nda dü~ük Osmanl~~ hanedan~na ve onunla ilgili her~eye de
lay~k görüldü. Mustafa Kemalci Türkiye, Osmanl~lar~ n geçmi~i ile uzla~maya girme imkan~n~~ancak yava~~yava~~bulmaya ba~lam~~t~r. Bu durumda
da Osmat~l~lar, Türk hanedanlar~~zincirinin sadece birisi olmak s~fat~yla,
Türklere daha eskiden kalan miras~n bir halkas~~olarak gösterilmi~tir.
Türklerin, imparatorlukla ilgili geçmi~i inkâr etmeleri, hem bir ideoloji,
ba~ka bir deyi~le siyaset, hem de bir ruh halidir. Bununla birlikte, onunla
ilgili iyi ya da kötü çok ~ey kalm~~t~ r. Buna bir örnek olarak kaybedilmi~~
topraklarda görevli olup da, art~k anayurda dönmü~~bulunan say~lar~~
oldukça kabar~ k sivil veya askeri bir çok memur gösterilebilir. Nitekim,
onlar~ n sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulu~~y~llar~ nda, milli birer
devlet olarak yeni hayata ba~layan di~er bir çok halklara k~yasla çok daha
fazla yeti~mi~~ve tecrübeli idareci kadrosundan yararlanabildi. Bu memurlar,
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Türkiye'ye iyi hizmet ettiler ve yeni kurulmu~~olan bu cumhuriyetin, ilk
y~llardaki bir çok güçlü~ün alt~ ndan sa~lam olarak ç~ kmas~ n~~ sa~lad~lar.
Osmanl~lardan Türklere kalan, en az o kadar önemli ba~ka bir miras da
sorumluluk duyma al~~kanl~~~~idi. Yeni kurulmu~~ba~~ms~z devletlerin
ba~l~ca problemlerinden biri, geçmi~ten kalan miras olup, aksak gitmi~~olan
her ~eyin sorumlulu~unun - ço~u kez hakl~~ olarak - yabanc~~ idare veya
müdahelesinin üzerine at~labilmesi idi. Bu, bazen yeni dönemde dirilen
sorumsuzluk al~~ kanl~~~ n~~ do~urdu. Türkler ise, - Mustafa Kemalci
Ba~~ms~zl~k sava~~~boyunca belki k~sa bir süre d~~~ nda-hiç bir a~amada siyasi
hayatlar~n~~ yabanc~~egemenli~ine bozdurtmay~ p, bunun için sonuna kadar
mücadele ettiler. Türkler hep kendi memleketlerinin efendileri olmu~turlar;
olaylar~~pratik ve so~ukkanl~~ bir biçimde de~erlendirip karar verme ve bu
kararlar~n sonuçlar~ n~ n sorumlulu~unu kabullenme al~~ kanl~~~ n~~
korumu~lard~. Bu, Türklerin-Müslüman dünyas~ nda tek ba~~ na-bir çok
güçlü~e kar~~n, i~ler parlamenter bir demokrasiyi kurup korumalar~na
yard~ m etmi~~olabilir. Bu, ayn~~zamanda, Türkiye Cumhuriyeti politikalar~n~ n, daha çok d~~~politikas~ n~ n gözle görülebilir bir çe~it pratiklik ve
gerçekçilik niteli~ini gösterebilir-di~er kesimler bundan yoksundur. Bunda
ise, imparatorlu~un de~ilse bile, as~ rlarca süren mutlak ba~~ms~zl~~~ n pay~~
görülebilir.
imparatorlu~un geçmi~i ile ilgili daha olumsuz bir sonuç ise, ticaretin,
sanayinin ve bunlarla u~ra~anlar~n aç~ kça a~a~~lanmas~yd~. imparatorlukta, Türklerin a~a~~~düzeyde olanlar~~çiftçi ve zenaat erbab~, yukar~~düzeyde
olanlar~~ise iktidar mekanizmas~n~n - sivil, askeri veya dini-bir parças~yd~lar.
Sanayi, ticaret ve piyasa büyük ölçüde Türk olmayanlara b~ rak~lm~~ t~.
Ticaretin yo~un oldu~u yerlerde ise, bunlar, ço~unlu~unu Rum, Ermeni ve
Yahudilerin olu~turdu~u müslüman dahi olmayan az~nl~ klar~ n elindeydi.
Bu rakip gayri müslim topluluklar~~ aras~ ndaki rekabet ve olaylar, Osmanl~~
tarihinin büyük ölçüde ihmal edilmi~~olan bir bölümünü olu~turur.
Cumhuriyet hükümetinde ise, gayri müslim topluluklar~n say~lar~~oldukça
azalt~ld~~ ve bunlar, her ne kadar iktisadi bak~ mdan yak~ n atalar~n~ n yerlerini
alacaklar~ n~~zannettiler ise de, büyük bir olas~l~kla umduklar~n~~bulam~yacaklard~. Nitekim onlar~ n yerine, bu kez Müslüman Türkler, imparatorlukta daha henüz geli~memi~~bir halde bulunan ticareti, tekni~i ve idareyi
elinde tutan orta s~ n~f~~ meydana getirmek görevini kendileri üstlendiler.
Bu güç bir görev olup, imparatorluktan miras kalan sosyal ve kültürel
tutumun, bu görevi engelledi~i ve geciktirdi~i hemen hemen hiç ku~kusuzdur.
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tmparatorluktan arda kalan daha hassas ba~ka hususlar da vard~ r.
Örne~in önceki uyruk halklar~n~ , kendilerine e~~görmelerini, onlara e~it
muamele etmelerini güçle~ tiren kesin tav~ rda oldu~u gibi. Bu tav~ r art~ k
kalmam~~t~ r. Türkiye Cumhuriyetinin, eski Osmanl~~müstemlekesi devletlerle ili~ kileri, Yunanistan da oldu~u gibi dü~ manca da olsa, bir devletin
di~er bir devletle olan ili~kilerinin ayn~d~ r. Hatta bu uyruklara bazan sadece
sayg~~ de~il, ho~görü dahi gösterilmi~ tir.
imparatorlu~un dü~ü~ ünden çok sonra devam edegelen belli bir
hanedanl~ k gururu, Türklerin, özellikle dost sayma~a yükümlü hissettiklerine kar~~, kendi davalar~ n~~ zorla ileri sürmelerine veya savunmalar~ na sebep
oldu. Bu dü~ünce tarz~ , Türkleri, rakip ve dü~ manlar~~ kar~~s~ nda ço~u kez
güç bir duruma sokmu~~ve Türk davas~ mn d~~ar~da tan~ t~lmas~na engel
olmu~tur. Türklerin Birle~mi~~Milletler'de yapayaln~ z kalmas~ na, bir bak~ma
propaganda araçlar~ n~~ ve kamu ili~ kilerini önemsememesi neden olmu~tur.
Hatta ~imdi bile, konu~arak ikna etme sanat~ ndan çok kibirli bir ~ekilde
susmak, Türklerin en çok be~endikleri ve dolay~s~ yla besleyegeldikleri bir
nitelikleridir. Önemli bir husus da Türklerin di~er imparatorluk sonras~~
toplumlar~ ndan oldukça daha iyi durumda görülmeleridir. Bu da, dünyadaki yeni yerlerini kabullenmelerinden ve kendilerini buna göre ayarlamalar~ ndan ileri gelir. Türk devlet adamlar~~ ve diplomatlar~ , kendi karar ve
eylemlerinin dünya olaylar~ n~ n gidi~ini art~ k de~i~ tirmeyece~i dü~üncesiyle
umursamazl~ k etmezler, aksine, kendilerini orta seviyeli bir güç olmaya
al~~ t~ rm~~, görü~~ve siyasetlerini de buna göre ayarlam~~lard~ r. Imparatorlu~un çökü~ü yava~~olup, buna her ad~m ba~~~kar~~~konulmu~ tu. Sonuç ise, aç~k ve
kesindi. Sömürge sahibi imparatorluklar~ n ani parçalanmalar~ n~n ve
bulan~ k bir ~ekilde son bulmalar~ n~ n aksine, Osmanl~~ Imparatorlu~unun
sürüncemede kalan mücadelesi ve kesin bir ~ekilde son bulmas~yla ilgili
bu bir çift nitelik Türklerin yeni rollerine haz~ rlanmalar~ na yard~ m etmi~~
olabilir.
Imparatorlu~un son ku~a~~ ndan bir Türkün duygulanyla ilgili bir kaç
~ ey, 1934 de Dünya iktisat Konseyi haberlerini bildirmek üzere Londra'ya
gelen Falih R~ fk~~ ad~ ndaki bir gazetecinin yaz~lar~ nda görülebilir.
"Hele bugün e~er ~ngilizce bilseydim, Hyde Park' taki Ingiliz dinleyici si ne vermek
isterdim" dedi~i söylevinin metni o s~ ralarda yazd~~~~Taym~s K~y~lar~~ adl~~
kitab~ nda bulunur:
Ben de büyük bir imparatorlu~un çocu~u idim. Bir ziyafet sofras~n~ n harabesi gibi,
biz onun i nk~ raz günlerine rastlad~k. Bu saltanat~ n daha dedelerimiz zam an~ndaki
co~rafyas~n~ , bilmem, gözünüzün önünde canland~ r~ labi lir misiniz? Sizin bugünkü
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co~rafyan~z~~ misal alarak ba~~m~zdan geçeni anlatay~m: Bombay'da dö~ü~meye
ba~lad~k. Karadan vurup vuru~a, Londra'ya kadar geldik. .Nihayet Glascow'da son
kalemizi kurduk. ~imdi hudutlar~m~z Douvre'da bitiyor.
Osmanl~~imparatorlu~u ~oo ya~~nda iken, ~ngiltere 3.000.000. nüfuslu,
Iskova's~z, Irlanda's~z bir küçük memleket, Londra 40.000 nüfuslu bir ~ehirdi.
Avrupahlar~n Bulgaristan gibi, koyun ve sanayici Flamanlara Hindistan gibi, ham
madde satard~.
Bizim Imparatorlu~u Fatihler kurdu~u için, tasf~ye, dastânt oldu. Sizin saltanat~~
tüccarlar kurduk' undan, bir yaz~hane tasf~yesi yap~yorsunuz... Biz Tuna'dan nazl~~
Sudin türküsü ile, Afrika'dan Cezayir mar~~~ile, Arabistan denizlerinden Ey gaziler
mersiyesi ile a~~laya a~laya, Anadolu topra~~na hicret ettik. Sizi grafik münhanileri
adan~za do~ru sürmektedir.
Bir imparatorlu~un havas~~ve ahlak~~ içinde do~up biiyüdü~üm için Londra'n~n
havas~nda ve ahlak~nda, uzaktan uza~a, bir sismograf hassasiyetiyle, ink~raz
titreyi~lerini seziyorum.
Içinden yenen büyük a~aç, çöküp gitmek için ya bir y~ld~r~m, ya sert bir f~rt~na
bekler 4 .

4

Falih R~ fk~ , Taym~s K~y~lar~, 1934, s. 126-128.

