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BERNARD LEWIS. The Emergence of Modern Turkey. = Modern
Türkiye'nin do~up. London-New-york-Toronto. Oxford University
Press 1961. XV, 511 S., 13 resim, 3 harita. Fiyat~~48 Silink
Osmanl~~ Imparatorlu~unda Yurtsever Devlet adamlar~~ taraf~ndan XVIII.
yüzy~l ortalar~nda ba~l~yan ba~ar~s~z, yar~~ ba~ar~l~~ ~slâhh't Denemelerini XIX.
yüzy~l ortalar~nda Genç Osmanl~lar (1865 - 1877) hareketi, onu da, Birinci
Me~rutiyet (1876) takip etmi~ti. Pek k~sa bir süre sonra II. Abdülhamid'in
ilk Osmanl~~mebuslar meclisini kapamas~~ ile (14 ~ubat 1878) Osmanl~~ Imparatorlu~u, halk kontrolü d~~~nda koyu bir istibdat idaresinin bask~s~~alt~na girmi~ti.
Osmanl~~ kanunu esasisini yürürlü~e sokarak vatan~~ kurtarmak amac~n~~güden
'Ittihat ve Terâkki' cemiyetinin kurulu~u (1889) ve en nihayet ikinci me~rutiyet ihtilâli (24 Temmuz 1908) de, ikiyüz y~ldan beri devaml~~olarak gerileyen ve toprak
kay~b eden Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu kurtaramam~~t~r. Birinci Dünya sava~~nda
(1914-1918) müttefikleriyle birlikte yenilen Osmanl~~Imparatorlu~u'na galiplerin
zorla kabul ettirdikleri (30 Ekim 1918) Mondoros mütarekenamesiyle imparatorluk
fiilen tarihe kar~~m~~t~ . Fakat, gerileyen ve yenilen imparatorluklar bile, bir günde
ortadan kalkmazlar. Bu durumda imparatorlu~un ço~unlu~unu ve temelini te~kil
eden Türk milletine varl~~~n~~ kurtarmak ve yeni bir milli devlet kurmak gibi bir
tarihi vazife dü~üyordu. Ancak, MUSTAFA KEM41, PASA'n~n (1881-1938) (Atatürk) liderli~inde Anadolu'da ba~l~yan (19 May~s 1919) Milli Kurtulu~~ve Kucay~~Milliye ihtilâlinin ba~ar~s~, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun büsbütün silinmesini
sa~layabilirdi. Ba~ka bir deyimle, dü~manlar taraf~ndan topraklar~~payla~~lan ve bu
suretle tarihe kar~~an imparatorlu~un son izlerini ortadan kald~rmak görevi Türk
Milletine dü~ üyordu. Bu vazifeyi Türk milleti kendi eliyle yapmal~yd~. Istilâc~lar~n
ç~karlar~, istilâ alt~ndaki istanbuPda bir peyk, bir gölge Osmanl~~beyli~i yaratmak
ve ya~atmakt~.
Bu bak~mdan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç~l~~~n~~(23 Nisan 1920), ayn~~
zamanda Istanbul'da yere serilen imparatorlu~un cenaze merasimi, büyük zafer
(30 A~ustos 1922) den sonra ~~Kas~m 1922'de ~ahsi saltanat~n resmen kald~r~lmas~n~~
da imparatorlu~un ve Osmanl~~hanedan~n~n topra~a gömülmesi gibi kabul etmek
fikrindeyim. Yaln~z kendi gücü ile istilâc~lar~~ Anadolu ve do~u Trakya'dan koymaya muvaffak olan (1919-1922) Türk Milleti, ancak Osmanl~~ Imparatorlu~u
büsbütün ortadan kalkt~ktan sonra kahraman evlâtlarm~n kaniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurabilmi~tir. (29 Ekim 1923).
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun kendi yap~s~n~~düzeltmek ve varl~~~n~~ kurtarmak
için yap~lan çe~itli islâhat ve ihtilâller, imparatorlu~un kesin olarak batmas~, Anadolu'da ve Trakya'da yeni bir Türkiye'nin do~u~ u gibi dünya çap~nda olaylar,
yaln~z Türklerin de~il, bütün dünyan~n da çok yak~ndan izledi~i olaylard~r. islâ-
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hat, ihtilaller, kar~~~ihtilâllerden son Osmanl~~y~k~nt~lar~~üstünde genç ve milli
gerçekle~tirmi~~egemen, özgür ve laik bir Türkiye cumhuriyetinin do~u~u
gibi dünyada bir benzeri daha olm~yan ikiyüz y~ll~k yak~n tarihimiz, bütün uluslar~ n yararlanacaklar~~ibret dersleriyle doludur. Hiçbir Millet, bu olaylar~n s~rlar~n~~
çözmeyi, ba~ar~s~zl~k ve ba~ar~~ sebeplerini bilimsel metotlarla objektif olarak incelemeyi ihmal edemez.
I~te, Londra üniversitesi Do~u ve Afrika Ara~t~rmalar~~Okulu Tarih profesörü
B. Lewis, Modern Türkiyenin Do~u~u adl~~ 511 sahifelik 1961 y~l~nda bas~lan
~ngilizce eseriyle, faideli oldu~u kadar çok güç olan bu ödevi tam bir ba~ar~~
ile yapm~~~bulunmaktad~r. Eserin sonundaki bibliyo~rafyadan anla~~ld~~~na
göre, yazar, yüzden fazla Osmanl~~ ve Türk ve 550 kadar yabanc~~bilimsel
ciddi eserlerden yararlanm~~t~r. Profesör Lewis'in inceledi~i ikiyüz elli y~ll~k
tarih safhalar~~için Türkçe ve yabanc~~dillerde ayr~~ ayr~~çok de~erli mono~rafiler
vard~r. Bununla beraber, Ingiliz tarihçisinin yapt~~~~gibi Karlofça andla~mas~ndan
(1699), 1950 y~l~na kadar geçen süre içindeki tarihi, iktisadi ve sosyal olaylar~n teferruat~ndan ziyade sonuçlar~n~~ve tepkilerini tek bir kitap içinde objektif olarak
toplayan yabanc~~dilde bir kitap henüz yoktur. Eser, bir kaç ay, hatta bir kaç y~l
içinde, ~uradan buradan toplanm~~, acele ç~rp~~t~r~lm~~, halk kütlesi için yaz~lm~~~
(vulgarisation) ve okunduktan sonra bir tarafa at~l~p unutulacak bir netelikte de~ildir. Tersine, bütün bir ö~renim ve ö~retim y~llar~~boyunca sab~rla, dikkat ve aral~ks~z
incelemeler sonucunda meydana gelmi~, bütün ayd~nlar~~ele ald~~~~her konuda
tatmin edecek bilimsel karakterdedir. Her ileri sürülen fikir için verilen sahife alt~~
notlar~~okuyucuya ~ahsi ara~t~rma ve kontrol imkan~~da vermektedir. Her halde,
kitap yak~n Osmanl~~ve Türk tarihi konusunda bilgi edinmek isteyecek bat~l~~ayd~nlar ve bütün bilim adamlar~~ için güvenilir bir k~lavuz olarak tavsiye olunabilir.
Profesör B. Lewis, bu kitab~~ ç~karmadan önce, bu konu ile ilgili bir çok monografiler
de yay~nlam~~t~r ki ba~l~calar~~ ~unlard~r: Türkiye'de tarihçilik ve milli uyan~~~MEA,
IV, (1953), 218-27. Frans~z ink~lab~n~n Türkiye üzerindeki etkisi, Journal of World
History, ~ , (1953) ~~o5-25. Bir islam cumhuriyeti kavram~, W I, N.S. IV (1955), 1-9
ve Türkiye'de demokrasi, MEA X (1959), 55-72 ve Osmanl~~ ~mparatorlu~unda
tahrir ve her çe~it kay~t defterleri hakk~nda toplu ve geni~~bilgi veren Ingilizce
"Defter" adl~~makale, ~slam Ansiklopedisi. Osm. Ar~ivleri, Archives Vol. IV. No 24
1960.
Tan~tma~a çal~~t~~~m kitap kronolojik bir s~raya göre a~a~~daki konular~~ kapsamaktad~r:
Giri~ : Türk Medeniyetinin Kaynaklar~~ ~ . Memleket. 2. Türkçe. 3. ~slam.
BÖLÜM (KISIM)
Do~u~un Evreleri (Merhaleleri).
Osmanl~~imparatorlu~unun Gerilemesi. Bu fas~lda Osmanl~~muesseselerinin
Sitvatorok ( ~~ 6o6), Karlofça ( 699), Küçük Kaynarca ( ~~774) andla~malar~ndan, 1793 y~l~na kadar gerileme sebepleri üzerinde durulmaktad~r.
Bat~~Etkisi. ~lk bat~lda~ma denemeleri. Askerlik d~~~ndaki yenililder.
Frans~z ihtilalinin getirdi~i fikirler. Türk tepkisi.
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IV . Osmanl~~ ~slâhatz : Bayraktar Mustafa Pa~a, II. Mahmut, Yeniçerilerin kald~r~lmas~, askeri islâhat, e~itim, Hükümet ve idarede islâhat, dil problemi,
merkeziyetcilik, nüfus say~m', derebeyli~in kald~r~lmas~, vak~f, ula~t~rma ve yay~m,
encümenler ve nezaretler, sosyal ve kültürel de~i~iklikler, islâhat ricali, Mustafa
Re~it Pa~a, Abdülmecit: Gülhane hatt~~humâyunu, adli islâhat, maliye, Re~it Pa~a'n~n dü~mesi ve islahat~n duraklamas~, Re~it Pa~a: ikinci safha, vilayet e~raf~~ toplant~s~, e~itim, kanun ve adalet, Re~it Pa~a'n~n dü~mesi: 1852, Ali ve Fuat Pa~alar:
1856 ferman~, adli islâhat, mali bozukluklar, Abdülaziz: irtica, 1867. Frans~z notas~ :
Yeni islâhat, adalet ve e~itim, sonuçlar.
haddi Tohumlar~ : Edebi hareket, yeni vas~ta: Bas~n, te~kilatl~~ muhalefet: Genç Osmanl~lar, Midhat Pa~a ve kanunu esasi (Ana Yasa), Genç Osmanl~lar~n sonu.
istibdat ve Ayd~nlanma: E~itim islahat~, adli ve kanuni islahat, ula~t~rma, bas~n ve yay~n, ilk ihtilâlciler, te~kilatl~~muhalefet, kanunu esasi ihtilali.
Ittihat ve Terakki: Genç Türkler iktidarda, genç Türklerin icraat~, fikir
ve kültür hareketleri.
Kemalist Cumhuriyet : Mustafa Kemal, Lozan andla~mas~, siyasal
islâhat, ~eriatcili~e kar~~~mücadele, kanun islahat~, suikast ve bast~rma, laikle~tirme: Yaz~n~n lâtincele~tirilmesi, demokrasi denemeleri, iktisadi geli~me, Rus
etkileri, devletcilik, son y~llar.
Mustafa Kemiirden sonra Cumhuriyet : Demokrasinin geli~mesi, sosyal de~i~iklik, seçim.
II. BOLOM (KISIM)
De~i~ikli~in görürzü~leri.
Cemaat ve Millet: ~slamda birlik ve ba~l~l~k, Panislarnizm, Türkçülük,
yurtseverlik, dini az~nl~klar, Baba yurdu Anadolu.
Devlet ve Hükümet: Devlet Ba~kan~, Bakanlar ve Bakanl~klar (Naz~rlar
ve Nezaretler), sivil idare, kabine, parlamentolar ve partiler, vilayet idareleri, belediye idareleri.
Din ve Kültür: Laiklik, tarikatlar, dini islahat, uyan~~~ve yeniden do~u~,
yaz~~ve dil, bilim, edebiyat ve sanat.
Ayd~nlar ve s~n~flar: Eski düzenin çökmesi, e~raf, âyan ve derebeyleri,
zirai de~i~iklik, Avrupa faaliyetleri, H~ristiyan orta s~n~f~, Müslüman irticai, sanayi,
genç Türkler: Toprak kanunlar~, iktisadi milliyetçilik, içtimai de~i~iklik: Yeni
ayd~nlar, ihtilâlciler: Kemalist halkç~l~k, devletcilik, harb y~llar~, demokratik muhalefet: 1945-50; kanuni islâhat, i~çiler ve köylüler.
Sonuçlar: Türk ihtilali.
Bibliyo~rafya, indeks ve haritalar.
Yukar~da ayr~nt~l~~ olarak belirtmeye çal~~t~~~m gibi, yazar, kitab~n~n birinci
bölümünde Osmanl~~Imparatorlu~u'nun gerilemesi, çökmesi ve yeni Türkiyenin
do~masiyle ilgili "Ba~l~ca olaylar~~ve süreçleri kronolojik s~ra ile açzklanzakta ve onsekizinci
yüzy~l ba~lar~ndan 195o'de Demokrat Partinin iktidara geldi~i güne kadar, arka arkaya
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yap~lan ~slahat~, irtica ve ihtikilleri" incelemektedir. Ikinci bölüm, "Türkler aras~nda
birlik ve ba~l~l~k kavram~n~ n, hükümet nazariye ve tatbikat:n~ n, din ve kültür, ekonomik
ve sosyal düzende vukua gelen de~i~ikliklerin" tart~~~lmas~ na ayr~lm~~t~r. Son fas~lda
da "Türk ink~ldb~n~ n karakteri ve uygulanma derecesi" hakk~nda baz~~genel sonuçlar
ç~kar~lma~a çal~~~lm~~t~r.
Ana çizgilerini belirtti~im eserde, yazar~n ileri sürdü~ü görü~lerden bir iki
örnek vermeyi de faydal~~buldum: ~~— "Kurulu~undan çöktü~ü günlere kadar Osmanl~~
Imparatorlu~u, islâml~~~ n ilerilemesi, yahut savunulmas~" yolunda bat~~ h~ristiyanl~~~~ile
devaml~~Harb halinde idi, imparatorluk topraklar~~ "Memaliki Islâmiye", ordular~~
"Asakiri Müslimin", hükümdar da "Padi~ah~~isldm, yahut Halife-i Müslimin" ad~ n~~
ta~~ yordu. Memleket ve Millet için "Türkiye ve Türk" ad~~ilk defa olarak Türkiye
büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyetle resmen kabul edilmi~tir (S. 3 ve 13).
Bat~~ H~ristiyanl~ ~~
' ndaki fikir hareketlerinden Islam dünyas~~üzerine gerçek tesiri olan ilk büyük hareket, Frans~z ihtilâli olmu~ tur. Rönesans ve Reformasyon gibi daha önceki fikir hareketleri müslümanlar aras~nda hiçbir etki ve ilgi
uyand~rmam~~t~ r (S. 4 ).
Topçuluk ve Matbaactl~ktan ba~ka, bilgi ve fikir alan~nda Bat~~ etkisi
pek azd~r. Bunda, h~ ristiyan dünyas~ ndan gelen her ~eyin müslümanlarca
nefretle kar~~lanmas~~ müessir olmu~ tur. Top, saat ve bask~~makineleri gibi
faydal~~icatlar yapm~~~olmalar~na ra~men, Avrupal~ lar barbar ve karanl~klar
içinde gerçekleri görmekten aciz "Kâfir" say~llyorlard~ . Kâfir Avrupal~lar~n tarih,
felsefe, bilim ve edebiyatlar~~ müslümanlar için hiçbir de~er ta~~maz (S. 52). Bu
inanç, Frans~ z ihtilâli ile ortadan kalkm~~~ve ilk defa olarak büyük fikirler hareketi
"Darül harb" denilen h~ristiyan Avrupa'y~ , müslüman ülkelerinden ay~ ran demir
perdeden girmeye ba~lam~~t~r (S. 53). Bu yeni fikirler: Özgürlük (Hürriyet), E~itlik
(Mitsavat) ve Milliyetçilik gibi üç sözle özetlenebilir (S. 54). Frans~z ihtilâli fikirleri, müslüman Türkler aras~ nda 1792-1807 y~llar~~ arasmda, III üncü Selim'in
askeri islâhati ile girmeye ba~lam~~t~r.
Tanzimatç~ lar, II. Mahmud'un, sert ve y~k~c~~bir çabuklukla düzledi~i yerde
bir yap~~kurmaya çal~~t~lar. Fakat, pek al~~mad~ klar~~ bir düzene, bilmedikleri malzeme ve acemi, gönülsüz i~çi, yabanc~~ve güvenmedikleri ustaba~~larla çal~~mak
durumunda kald~lar. Bununla beraber ba~ar~lar~~büyük olmu~tur. Ondokuzuncu
ve yirminci yüzy~lda, Türkiye, modernle~ecek veya yok olacakt~. Bütün kusurlarma ra~men, onlar, daha sonra gerçekle~ tirilen asrile~mek için gerekli temeli
atm~~lard~r. Türkiye'nin önünde yaln~ z bir yol vard~ : Türkiye, çabuk veya a~~r,
do~ru va dolambaçl~~yollardan yürüyebilir, fakat, asla geri gidemezdi (S. 124, 125).
Ondokuzuncu yüzy~l~n ilk yar~s~nda, Bat~y~~ gören bir çok Türkler:
"Avrupa kuvvetlenir ve ileri giderken Imparatorluk niçin gerilemektedir ve Avrupa'n~n
ba~ar~~ s~rr~~ nelerdir?" sorusu üzerinde ciddi olarak durmu~lard~r. II. Mahmut ve
M~s~r valisi Mehmet Ali Pa~a bu t~l~s~m~ n sadece sanayi, bilim, fabrika ve mekteplerde oldu~unu sand~lar. Fakat, bu t~l~s~ m istenilen sonucu vermeyince, onun
tam uygulanmas~~ için daha ba~ka s~rlar olmal~yd~. Baz~~genç Türkler Avrupa'n~ n
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gerçek gücünün, Osmanl~lardan çok farkl~~ olan Bat~~ya~ay~~~nda ve hükümetinde
oldu~unu anlam~ya ba~lad~lar. Bu idare, me~ ruti ve parlâmanter hükümetten
ba~ka bir~ey olamazd~. Bu konuda, ilk ara~t~ rma yapan Viyana sefiri (1837)
Sad~k Rifat Pa~a (1807-56) olmu~tur. Bu zat, oniki sahifelik muht~ras~nda
"Avrupa'n~n ilerleme ve refah~n~" baz~~ siyasi ~artlara ba~l~yordu. Ona göre,
Avrupa'n~n refah ve ilerlemesi, can, mal, ~rz emniyeti gibi nimetlerin ancak, hürriyet
haklar~n~n do~ru olarak uygulanmasiyle sa~~lanabilmi~tir. Sad~k Rifat Pa~a ve Paris
elçili~i ba~katibi Seyit Mustafa Sami Bey Bilim ve Hürriyet aras~ndaki münasebeti
ara~t~r~rken hürriyetin, kanun kar~~s~nda e~itlik ve güvenlik, vatanda~~n hükümetin keyfi
ve kanunsuz hareketlerinden korunmas~nda oldu~unu belirtmi~lerdir. Ayn~~ dü~üncede
olan Tanzimatç~ lar da yeni kanunlar, yeni mahkemelerle, vatanda~~~hükümetin
ve memurlar~n keyfi hareketlerine kar~~~korumaya çal~~m~~lard~r (S. 130).
Yeni islahat hareketi, önce hükümet kararlariyle de~il, Ibrahim ~inasi, Ziya
Pa~a ve Nam~k Kemal gibi ~air ve yazar olan Genç Osmanl~lar taraf~ndan ortaya at~lm~~t~r (S. 132-42).
Liberal ve rne~ruti fikirlere, berrak olmamakla beraber, ilkönce Sad~k
R~fat Pa~a'n~n yaz~lar~nda raslan~r. Abdülmecit ve Mustafa Re~it Pa~a da
bunun etkisi alt~nda kalm~~lard~r. 186o y~llar~nda, ilk defa olarak, hükümet
icraat~n~n tart~~~ld~~~~ve bir me~ruti islâhat program~n~n belirdi~i görülür. Bu fikirler, Tasviri efkâr, Muhbir, HümYet, Ulum, Ittihat gibi d~~arda bas~lan gazetelerde
savunuluyor ve tan~t~llyordu. Mehmet beyin Hüseyin ve Vasfi Pa~a ile birlikte
Cenevre'de yay~nlad~klar~~ ~nk~lâp gazetesiyle Türk siyasi edebiyat~na yeni ve tehlikeli bir söz ve bir kavram girmi~~oluyordu (S. 152).
Mustafa Kemal'in liderli~inde ba~ar~lan (1919-23) Son Türk Milli Kurtulu~~hareketi, Rus müdahalesine kar~~~de~il, Bat~ya kar~~~yöneltilmi~tir. Fakat, bu mücadeleyi, öncekilerden daha köklü, daha azimli ve ba~ar~l~~ bir Bat~l~la~ma hareketi
takip etmi~ti. Atatürk ihtilâlinin çok önemli bir görünü~ü vard~. Bu, Türklerin,
Osmanl~l~~a ve Osmanl~~Imparatorlu~u'nun son teb'a,st olan milletlere kar~~~ayaklanmas~~idi.
Bu mücadeledeki ba~ar~, Anadolu'ya, eski zamanlarda hiç görmedi~i bir önem vermi~ti. Anadolu, milli duygunun gerçek bir merkezi olmu~tu. Türkler için, Atatürk
ihtilalinin getirdi~i en önemli yenilik, hükümette, cemiyette ve kültürde Avrupa
ya~ama yolunun kabul ve uygulanmas~~olmu~tur. Hiç ~üphe yoktur ki, Battltlap~a
Türk milli hayat~n~n geni~~ve önemli alanlar~nda art~k geri dönülmiyecek bir tarzda
gerçekle~tirilmi~~bulunmaktad~r. Izo seçimlerinden sonra bir çok hayal k~r~kl~~~~olmu~~ve
Türk demokrasisi bir çok güçlüklerle kar~~la~mi~t~r. Bununla beraber güçlükler ve gerilemeler aras~nda bile durum ilerisi için cesaret vericidir (S. 473-480).
Kitap 27 May~s-~ 96o ~htilalinden önce yaz~lm~~t~r. Ancak, pek k~sa ve eksik
olarak bir kaç noktas~n~~ aç~klamaya çal~~t~~~m eserde ileri sürülen son tahmin ve
görü~~için de~erli ~ngiliz tarihçisine hak vermemek mümkün de~ildir. Bu güzel kitab~n eksi~i yor mu? Ba~l~cas~, sonunda bir kronoloji cedveli olmay~~~d~r. Metinde, kimi kronoloji ve olay yanl~~lar~~da göze çarpmaktad~r. Örne~in: Damad Ferid'in çekilmesi 2 Ekim 1919 olarak gösterilmi~tir (S. 245). ~~Ekim ola-
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cakt~r (bk. Jschke, Dünya harbindenberi Türkiye ve T. B., Atatürk Anadolu'da
S. 84). Amasya'da, M. Kemal'in temsilcileriyle Salih P~. aras~nda konu~malar
yap~ld~~~~yaz~l~~ (S. 245), bu konu~malarda M, Kemal'in kendisi bulunmu~tur.
Yunanl~lar~n 1920 ve 1921 as. hareketleri ve sonuçlar~, iç ve d~~~politika bak~m~ndan yeteri kadar i~lenmemi~tir. II. Inönü sava~~n~~ kazanan Ismet P~. Albay
olarak gösterilmi~. (S. 248). Do~u Trakya'n~n Türkler taraf~ndan tamamiyle
i~gali bar~~~andla~mas~n~n imzas~na b~rak~ld~~~~yaz~l~~ (S. 24.9). Gerçekte, Do~u
Trakya, Mudanya mütarekesinden hemen sonra Türk birlikleri taraf~ndan
(8000 Jandarma) i~gal olunmu~tur (bk. T. B., Trakya'da Milli Mücadele S. 451).
Vahideddin, 12 Kas~m 1922 de de~il, 17 Kas~mda kaçm~~ t~r. Bununla beraber,
bir kaçm~~verdi~im bu küçük eksikler, kitab~n çok sa~lam ve bilimsel niteli~ini
gölgelendirmez kan~s~nday~m.
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