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ULUSAL DEVLET OLMA YOLUNDA TÜRKİYE
Dr. Bülent KARA'

ÖZET
Osmanlı lkyliği,

başarılı yöneticileri ve bu yöneticilerin
fetihler sayesinde imparatol'luğa dönüşmüştür.
Elinyesinde çe~itli ırkıarı, dinleri. mezhepleri ve tabi ki dilleri
barındırun bu imparatorluk aynı zamanda bu gruplara oldukça hoş
gürülü davranmıştır. Fransız [htilali'nin
011aya çıkardığı
"milliyetçilik"
akımı,
her
imparatorluk
gibi
Osmanlı
İnıparatorluğu'nu da sarsmı~tır.
Çllnkü,
imparatorluğun
bünyesindeki farklı gruplar da milliyetçilik akımının cazibesine
kapılmış/ardır. Dütün bu gelişmelere rağıııen imparatorluğun asıl
kurucu kes i mi olan Türkler, imparatorluğun devamı için bu akıma
sırtların) dÖnmUşlerdi. imparatorluk artık karşı koyulamayacak
kadar güçlü darbelerle karşılaşmaya başlamıştı. 13u darbeler
şiddetlendikçe Türkler arasında da milliyetçilik fikri gelişmeye
başlamıştı. imparatorluktaıı arta kalan topraklarda Türkler, yeni
bir devlet için mücadele haşhıtlı. Bu mlieadc;'~, tarihte "Kurtuluş
Savaşı" olarak yerini aldı. Kanlı Liı boğuşmadan sonra ycni bir
devlet kuruldu, Bu devlet Türkiye'dir ve cumhuriyetin ilaııınclan
sonra da adı "Tüı'kiye Cumhuriyeti"ne dönlişmüştür. ~imdi bu
devlette de diğer devletlerde oldUğu gibi ulusal biı pOlitika
uygulanacaktı. Devlctin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk:
yine büyük bir devlet adamı ve devrimci olarak dil ve tarih, din,
eğitim ve daha pek çok alanda ulusallaşma yönünde yenilikler
gerçekleştirdi, Onun bu çalışmaları asla ırkçılığa yönelmedi,
Çünkü o, herkesi v~tanda:;;lık bağıyla benimsedi ve bu bağı
benimseyen herkes için "Ne murlu Türk'üm diyene," dedi,
gerçeklqtirdiği

Osmanlı İmparatorluğu' nun Tebaa (Vatanda~) Yaklaşımı
Milliyetçilik

kaynağa başvurulduğunda,

konusunda herhangi bir
olarak "Fransız IhtiJalinnden söz edildiği görülmektedir.
(Yine Fraıısl7, ihtilali ve milliyetçilik hakkıııda söylenen son sözler bu eylemle, ulus
devletlerin ortaya çıktığı yönünde olmaktadır.) Elbette ki her ulusal devletin ortaya
çıkışı farklı özellikler gösterebilir, Ancak bu ulus devletlerden birisi olan ve belki de
ulusal devlet olarak ortaya çıkışı diğer devletlere göre bir hayli geciknıeli olan
istisnasız

" Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Öğretiııı Görevlisi,
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Türkiyc'nin bu yoldaki mücadelesini öğrenmek. özellikle üzerinde yaşaYiln insanlar
için daha heyecilllll ve çekici olmaktauır. Dolayısıyla Türk devletinin ulusalcı
yaklaşımını ve bu konudaki ba7.1 aşamalarına değinnıeyi bir sorumluluk olanık kabul
eııik.

Acaba Türkiye'nin ulus devlet olması yolunda nasıl bir çnba sarf edildi?
8u çalışmada ulus devlet olma çabaları anlatılırken Türkiye'de kalan
durumlarınJ da görmek mümkün olacaktır. Bu arada Osmanlı
imparaLorluğu'nun yayılması ile sosyal yapıda oluşan gelişmcler, değişmeler kısaca
elc alınacak vc uevralınan mirasın yeni Türk Devleti döneminueki değişiıni
göslel'j Imeye çalışılacaktır.
azınlıkların

ını 'Ii yıllarda Söğlit civarında yaşayan küçük bir Türkmen grubu;
Bilecik. Yarhisar, İnegöl kasabalarını da egemenliğine katarak büyüme eğilimi
göstermiş ve çevresinue "Osmanlılar" adıyla tanınmaya başlamışt.ı. ı

XVI. yüzyılın sonlarında art.ık küçük bir Osmanlı Bcyliği'nden söı
edilemez. Çünkü bu beyliğin sınırları; Karadeniz ve Ege Denizi'nden Adriyat.ik ve
jyonya Denizine; Karpatlardan Akdeni7.'e bıdar genişlemiş, Asya ve Afrika'da ise
şu ülkeleri egemenliği altına almıştı: Küçük Asya, Kaflaslar. Suriye, Me/.opotamya.
Arabistan, MısırTrablusgarp,Tunus ve Cezayir ... 2 Bu gelişmeler sonrasında Bcylik,
bir imparaLorluğa uönUşmüştü.
8u kadar geniş alanı hakimiyeti altınua tutan Osmanlı imparatorluğu,
egemenlik anlilyışında da en aı toprakları kadar geniş bir hoşgörüyU ön planda
tutmak zorund;ıydl. Çünkü; imparatorluk Türkler başta olmak üZCl'e; Bulgarlar,
Sı rplar. Romanyal i lar, Arnavutlar, Yunan lı lar, Ermeniler, İsrailliler, Araplar,
Suriyeliıcı' ve Keldaniler, Dürziler, Kürtler, Güreüler, Çerke71er gibi toplulukları
bünyesinde toplamıştı.
Osmanlı imparatorluğu farklı köken ve eline mensup topluluklara egemen
rağmen. onlara karşı adil davranmış ve bir baskı veya asimilasyon
politikası uygulamamıştır. Bu davranış şekli, Türklerin tarihsel mirası olduğu gibi,
İslamiyet'in ele beklentisiydi.

olmasına

Osmanlı

imparat.orluğu'nun

kolaylaşt.ıran en önemli
belirtilen özellikler çerçevesinde
Osmanlı'nın fethettiği yerlerdeki köylüleri derebeylerin zulmünden kurtarıp,
devletin köylüsü olarak kabul etmesi gerçeği de yatmakLadır. Bu anlayışla
yaklaşıldığı iı,~in fetih sonrasında köy1ülen~ herhangi bir baskı uygulanrnıyor. onlara
1
özgl'ırliik tanınıyordu.

etkenlerden birisi; hiç

şüphesiz

ki

yayılmasını

yukarıda

i

Sina Akşin, Türkiye Tarihi, II, Osmanh Devlet.i 1300-1600, İstanbul, i9R9, S.21.

2

A. Zeki I'olar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküş Sebepleri, tsıaııoul, 1962, s.3.

.1

Erol Cüngör, Tarihte Türkleı". IstanbuL. ı 993, s. 191.
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OsmanJı İmparatorluğu'nun hu hoşgörüsünü: ".... Hıristiyanlar devlet
memuru olmadıkları için, yüksek devlet memurları, kendi yerleri tehlikeye Rirmesin
diye. htle halinde Islamlığm kabul edilmesine karşıydllar,,4şeklinde açıklayanlara
da rastlanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu yöneticilerinin bu hoşgörüsünün nedeni
ne olursa olsun neticede egemenliği altındaki insanların mutlu olduğu bilinmektedir.
.\ Hu mutluluk XVII. yüzyılda hozulmaya başladı. Çünkü başlangıçtaki veriliş
amacından sapan Kapitülasyon lar, Osman Iı imparatorl uğu' na yı k ıcı ekonom ik
darbeler vurınaya başlamıştı.

Yine XV". ve XVIIJ. yüzyıllarda karşılaşılan hazı yenilgiler vc hu
yenilgilerden sonra imıalanan anlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu için SOlltın
başlangıcı kabul edilebilir. Örneğin 1699 tarihli Karlofça Antlaşması ö ile
İmparatorluk ilk kez toprak kaybetmeye başlamış ve 1774 tarihinde imzalanan
7
Küçük Kaynarca Antlaşması ile de Ruslar, Osmanlı İmparatorluğu içindcki
Ortodokslar için koruyucu olarak kabul edilmişti.
Osmanlı İmparatorluğu'nda uyum içerisinde yaşayan gruplar dış güçlerin
müdahalesiyle yavaş yavaş uyumu bozma noktasına geldiler. Aslında Osmanlı
azınlıkları
uyumu bozma durumuna getirildiler yaklaşımı daha doğru olacaktır.
Çünkü; bu yenilgiler sonrasında özellikle Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç
işlerine müdahale edebilmek için Halkanlar'dan sonra yeni bir araç arayışına
koyuldu. Rusya'nın bu konuda hillanacağı araç da tabiı ki Ermeniler oldu. Osmanlı
imparatorluğu'nun iyice zayıflaması ve diğer devletlerin de işe karışmasıyla bu
durum, "Ermeni Soruııu"na dönüştü. 8
Osmanlı İmparatorluğu'nun etkilendiği olumsuz koşullar elbette ki bununla
sınırlı değildi.

4 "

Osmanlıların miisamahaları isıer

siyaset. isıer IU/lis insmıiyeı, isterse lakoydi neticesi
olsun, şu vakwya iıiraz edilemez ki OI/1/anldor yenİ ZlImıııl içinde
milliyeılerini ıesis ederken dini !ıiirr;)'et un/desin i temel IOŞI olmak üzere vazeımiş ilk
millettir; amsı kesiimeyen Ya!ıUlli leziball ve eııgizisyona resmen ml/avenel mesuliyeli
lekesiııi taşıyan asır/ur esnasında Hıristiyan ve Müslümanlar, Osmanldunn idl/resi
olııl/da ahenk ve vi/iık içinde yaşıyor/ardı. . .. "is ına i i Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi,
i, Ankara, 1988, 5.184-185.
ile meydal/n

5

i,

if

Her geçen gün artarak devam eden toplumsaL, ekonomik ve siyasal

gelmiş

Osınaıılılarl11 nıüsf.unahalan is/er siyaset, iSfer halis in.saniyeı. isterse lakoydi neticesi
ile meydaııa gelmiş 01.1'11l1, şıı vukwya iıimz. edilemez ki Osmanlılar yeni zaman iç'iııde
ıııilliyeılerini ıesis ederken dini !ıürriyeı umdesiııi ıemel taŞı olmak üzerı, vuzet/l1~I' ilk
mil/ellir; arası kesilmeyen Yahudi lezibaıı ve engizisyol/a resmen IlıuaVenel mesuliyeti
lekesini tuşıyan asır/ar esnemnda Hırisıiyan ve Müslümanlar, Osmmılılann idaresi
alımda ahenk ve vi/ak içiııde yaşıyorlardı. ..."[smail Hakkı UlUnç,lr~llı, Osmanlı Tarihi,
I, Ankara, 19118, s.1 114- i 115.
••

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IIIII, Ankara, 1983, s.589-595; İsmail Hami
Danişmend. h.ahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, III, İstanbul, 1972,5.484-486.

71smaill-lakkl Uwnçarşılı, Osmanlı Tarihi,
g Kongar, 21.Yiizyllda Türkiye, s. 54.

[VI

i, Ankara. 1982, $.422-425.
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yozlaşma; Batılıların

teknik alandaki ilcrlemeleri ve bunu üretimde

kullanması,

ayrıca siyasi alanda da Fransız İhtilali ile ortaya çıkan "Milliyerçilik ", "Özgürlük"
düşünceleri imparatorluğun
kavramların

çıkışıyla

ortaya

temelinde sarsıntılar oluştLırmaya başladı. Çünkü bu
devletin temelini oluşturan hukuk sistemine yönelik

sorgulaııwlar başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda egemen hukuk sistemi İslam Hukuku olduğu
için. ülkede var olan grupların hukukiarı da islam Hukuku'nun özüne göre
şekillenmekıeydi. Başka bir tanımla, hukuk kurallarının oluşumunda İslamiyet'in
hoşgörüsü oran ında diğer din lere ve mezheplere dc en azilldan ccmaatler bazında
izin verilmiştir 9 Bu izin, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşayan
I·arklı köken ve diniere mensup grupların kinıliklerini korumalarını sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Demokratikleşme Süred ve Ulusallaşına
Osmanlı

içinde yaşayan gayrimüslim unsurların olumsuz
yöneticileri onlara karşı olumsuz bir tutum
takınmadıkları gibi yeniden mutlu günlere dönebilmek için bir takım çabalar
göstermişlerdir. ÖrnCb'in 1839 yılında ilan edilen Gülhane Hatl-ı Humayunu ile
herkcsin ean, mal, 117., namus güvenliği teminat altına alııııııış ve ana huklar kabul
edi i miştir. IO
tavırlarına

sınırları

rağmen

Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu bu ferman ile tüm vatandaşlarını din, mezhep farkı
gözetıııcksizin bir tek "Osmanlı Tebaast" ideali etrafında birleştirmek istiyordu.!!
Osmanlı

yönetiminin bu isteğine karşı çıkışlar vardı. Karşı çıkanların başında
Rumlar geliyordu. Çünkü Rumlar sahip oldukları bazı ayrıcalıkları diğerleriyle
paylaşmak istemiyordu. Rum/arın bu yaklaşımını kanıtlayan en güzel örnek ise hiç
şüphesiz ki Rum patriğinin daha ferman okunurken söylcdiği şu sözlerdir: "inşallah
hir daha bu keseden dışarı ç·ıkmaz".12
Osmanlı
demokratikleşme
alındığında bu
görülmektedir.

imparatorluğu

sürecine

bu fermanın yaytl1lanmasıyla birlikte adeta
Ancak bundan sonraki gelişmeler de ele
döneminin bir parçalanma sürccini de başlattığı

girmişti.

demokratikleşme

Osman lı tarihinde ı. ve i ı. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılan
sürecinde yine Osıııanlı tarihi için oldukça büyük önem arz eden

demokratikleşme

~ Bülent Kara, Tabiiyetten V:ıtanda.~hğa Geçiş Sürecinde Tüd<iye'de Azınlıklar ( 19231950). (Basılıııaıııı~ Dokıora Tezi). Erzunıııı, 2004. s. IL.
LO

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (HOA). irade-i Mesail-i Mülıiııııııe 24; Mahmut
Boz\.;urL Atatürk ihtilali. İstanbuU 995. s.44-47.

Esat

" Hakan Alkan, 500 Yılhk Serüven, Belgelerle Türkiye Yahudileri. LAnkara, 2000, s. 79.
le Enver Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi,V. Ankara, j 9R3, s. nn.
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iki siyasi oluşum ortaya çıkmıştır. Meşrutiyet yönetiminin
gruplar; Yeni Osmanlılar ve Jön Türklerdir.
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ilanında

etkili olan bu

Yeni Osmanlılar; Osmanlı İmparatorluğu'nda hatılılaşma çalışmalarına
tepki olarak ortaya çıkmış bir aydınlar grubudur. "Bürokrat" olarak tanımlanabilecek
yazar, memur ve subaylardan oluşan bu grup, imparatorluğun merkezileşme ve batı
eğitiminin bir sonucudur.
Bu
ve

aydınlar

grubuna göre; sürekli toprak kaybının önüne geçebilmenin yolu
kal kınması "Meşveret" sayesi nde gerçekleşecektir.
ile yönetim düzeltilecek tüm Osmanlılar -ırk ve din ayrımından
birbirine kenetlenecek ve devlete bağlılıkları artacaktır.

Osmanlı İmparatOl'I uğu' nun

"Mcşveret"
uzaklaşarak-

Yeni Osmanlılar ulusal duygulardan uzak durmuşlardır. Onların
benimsedikleri temel kavram "din" olmuştur. Bunun içindir ki, batının ekonomik
haskılarına karşı yerli "banka", "şirket", "tüccar", "fabrika" önerirken bunların
başına
"Müslüman" kelimesini eklemeği ihmal etmemişlerdir. Yeni Osmanlılar
devletin kurtuluş çözümünü özgürlük ve eğitimde bulmuş ancak kısa bir süre sonra
1J
yanıldıklarını da anlamışlardır.
Çünkü; 23 Aralık 1876 yılında Sultan II.
Abdulhamit tarafından ilan edilen Meşrutiyet yönetimi, özgürlük veya "demokrasi"
getirirken imparatorluğun dağılmasını önlemede bekleneni verememiştir.
aydınlar

Osmanlı tarihinde düşünce
grubu ise Jön Türklerdir.

alanında varlıklarıyla

önemli bir yer tutan ikinci

Jön Türkler, Yeni Osmanlılara göre bürokrasinin daha alt
toplumsal köken olarak da daha all sınıflardan oluşmuşlardır.
Jön
etkilenmişlerdi

tabakalarından

Türkler, Yeni Osmanlılara göre batı eğitiminden
ve akılcı düşünceye yatkınlıkları da daha fazlaydı.

daha

ve

çok

Jön Türkler, devleti kurtarmak için kolları sıvadığında ellerinde bu iş için
anahtar görevi yapabilecek "Osmanlıcılık" ve "İslamcılık" gibi iki düşünce vardı.
Fakat Jön Türklerin ve tabii ki onların siyasal örgütlenmesi olan İttihat ve
Terakki'nin bir üçüncü anahtar buldukları görülmektedir ki bu anahtar, "Türkçülük"
tür.
Tarihi seyir içerisinde
unsurları

Osmanlı

"Osmanlıcılık"

fikrinin özellikle gayrimüslim

İmparatorluğu'na

sadık birer tebaa olarak tut.amadığı
bilinmektedir. Bütün ümitlere ve gayretlere rağmen "İslamcı lık" fikri de beklenen i

verememiştir.

"Osmanlıcılık" ve "İslamcılık" akımının başarısızlığı İttihat ve Terakki
yöneticilerinin ve doğalolarak Jön Türklerin kafalarında sır gibi sakladıkları
"batıcılık" ve "Türkçülük" politikasına geçiş konusuna yeşil ışık yakmıştır.

i, Baskııı Oran, Atatürk Milliyetçiliği, Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme, lslanbul, 1990, s.
Jll-40.
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İttihat ve Terakki'den çok önce var olan "Türkçülük", siyasi arenaya bu
parti tarafından getirilmiştir ancak bu düşünceyl~ ilgili olarak -imparatorluğun
temelinde sarsıntı oluşturur mu?- şeklinde çekinceler de vardır. Bu konuda ikinci bir
çekince de "Türk" kelimesinin imparatorlukta o güne kadar sağlıklı bir şekilde
kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bazı çevrelerde de olsa "'türk"; "kaba,
anlayışsız, zalim, cahil ve etrak-ı bi idrak" gibi tanımlarla açıklanmaktayd!. Öyleyse
her şeyden önce bunun böyle olmadığı halka anlatıimal, ve ulusal bir bilinç
ol uşturul malı ydı.

Jön Türklerin ''Türkçülük'' politikasını milliyetçilik eksenine oturtmasında
iç dinamiklerden çok özellikle Rusya Türklerinin çalışmaları etkili olmuştur. 14 Bu
Politikanın
şekillenmesinde
Rus Türkleri etkili olduğu için "Türkçülük",
''Turancılık'' politikasına yönelmekte gecikmemiştir.
ittihat ve Terakki Müslüman Türkleri azınlıkların yerine egemen kılmak ve
halkı tarımdan sanayi ve ticarete yönlendirmek için "Milli İktisat" politikası
izlemiştir. Yerı i girişimci leri yabancı şirketlere

Teşvik-i

ve

yarı

karşı korumak için 1913 yıl ında
Sanayi Kanunu'nu çıkarmış, Türklere parasız fabrika arsası vc makine, ham
işlenmiş mallar için gümrük bağışıklığı sağlamış, vergi leri takside

bağlamıştır.

Savaş sırasında Osmanlı Bankası zorluklar çıkardığı için, onun yerine
ulusal bir bankanın kurulmasını gerçekleştirmiş ve Il Mart 191Tde "İlibar-ı Milli
Bankası" adıyla çalışmaya başlayan
bu banka bütün işlemlerini
''Türkçe''

yapmıştır .15
İttihat ve Terakki ulusal sanayinin oluşması için çalışmış yabancı ve azınlık
şirketlerine

karşı

Anadolu Milli Mahsulat ve Ekmekçiler Cemiyeti gibi yerli

kuruluşları desteklemiştir. İttihat ve Terakki'nin bu desteği sonucunda zengin bir

yerli

sınıf

oluşturulmuştur.

Böylece yerli

girişimciler

"ulusal

kapitalizmi"

öğrenmiştir. İttihat ve Terakki'nin bu gayreti azınlıklara da bir deneğim kazandırmış
ve Türkleri paravan veya ortak yaparak yollarında yürümeğe devam etmişlerdir. 16
İttihat

ve Terakki bazı çalışınalarıyla hem ulusallaşınaya hem de laikliğe
ki Kuran-ı Kerim'in Türkçe' ye çevrilmesi ve hutbelerin
Türkçe okunınası bu çalışmalardandır.
geçişe

hizmet

etmiştir

İttihat ve Terakki'nin 1908 yılındaki parti programında: "Devletin resmi
dili Türkçe'dir, her çeşit haberleşme ve yazışma Türkçe yapılacaktır" şeklinde bir
madde vardır.
Ulusallaşma

konusunda sadece

programına

maddeler yazmakla kalmayan

İttihat ve Terakki, ''Türkçülük'' konusunda çok önemli görevler üstlenecek olan
14

Oran, Atatürk Milliyetçiliği, Resmi ideoloji Dışı Bir İnceleme, s.46.

i)

Tevfik Çavdar, Türkiye' nin Demokrasi Tarihi i 1139-1950, İstanbul. 1995, s.137.

ır. Oran, Atatürk MilIiyetçiliği, Resmi ideoloji Dışı Bir İnceleme, s.50.
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Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Türk Ocaktan gibi kuruluşlan Cıa faaliyete
geçirerek Ulusal -devlet bilincinin oluşumunda önemli adımlar atmıştır.
İttihat ve Terakki içerisinde "TürkçU" düşüncelerin şeki Ilenmesinde görev
alan Ziya Gökalp, Atatürk döneminde de bu etkinliğini sürdürmüştür.
Meşrutiyet

döneminde Osmanlı yönetimi yasal düzenlemelerle eşitlik
devletler ve onların kışkırtıp desteklediği Osmanlı
gayrimüslimler memnun görünmemenin çabasını veriyordu.

sağlamaya çalışırken Avrupalı
"Tebaası"

Meşrutiyet

döneminin ilginç bir sahnesi şöyledir: " Günler geçiyor,
lehinde gösteriler devam ediyordu. ... bizim hocalarımda
Rum ve Ermeni rahipleri, Musevi hahamları arabalarda yanyana oturarak binlerce
halkın "Yaşasın Hürriyet, Kahrolsun i.ıtibdat" arasıra da "Padişahım çok ya.ya"
avazelerile Beyoğlu ve Istanbul'un büyük caddelerinde dolaştırılıyor, Osmanit
toplumunda din ve mezhep farkının kalmadığma dair hocalar, rahipler, papazlar
tarafmdan yer yer nutu/dar veriliyor, karşılaşlIlcu hepsi birbirile kucaklaşıyor,
öpüşüyor, Meşrutiyet idaresinin ilanıyla çeşitli unsurlar arasındaki ayrılıklarm
tamamen kalkııı?ı gösterilmek isteniyordu.
fsıanbul'da meşrutiyet

Islam, Rum, Ermeni ve Musevilerden mürekkep kalabalık şehirde her sınif
halkwn aralarında siviller ve zabitler bulunduğu halde rehberlik ederek, Rum,
Ermeni patrikhanelerine gidiliyor, Musevilerin sinagoRları ziyaret ediliyor,
comilerin önünde toplamlıyor ve bütün bu tezahürat Iıocalaruı, rahiplerin
hiwbelerile ilan ediliyordu. ... Oımaniı vatanı/ula el birliği ile çalışabilmesi milletin
selameti ve ilerlemesini temin için mani kalmadı,?tını aynı vatanın ayrıl hukuka malik
vatandCL~1arı olduğu söyleniyor, bu fikre sadık kalııwcağma yemin ediliyordu. Bu
nümayiş ve hareketler şüphesiz ki belli mihraklardan, belli kaynaklardan tertip
ediliyordu.
... "zamanı Relmişti" işaretile hirhiriyle kucaklaşan bu insanları ayrı
kutuplara. ayrt kamplara bölmesinin şiddete ve zaman zaman kana dayanan acı
manzaralannu da şahit olacaktık".17
başlayan i. Dünya Savaşı bu bölünmenin adeta donık
Çünkü; bUyük devletlerin kendi menfnatleri için kullandıkları
Ermeniler, Osmanlı ordusunu arkadan 'vurmaya başladı. Ermenilcrin bu davranışı
Osmanlı İmparalorluğu'nu tedbir almaya yöneltti. Bu tedbir; kargaşa yaratan
Ermenilerin iç kesi mlere gönderil mcsİni gerçekleştirmek amacına yönel ikti. Bu
uygulama ''Tehcir Kanunu" olarak tarihte yerini aldı.

1914

yılında

noktasını yaşattı.

ıg

Cemal Kutay, Osmanlıdan Cumhuriyete, Yüzyılınuzda Bir insanınuz, Hüseyin Rauf
Orbay (1881-1964), İstanbul, ı 992, s. 24-25.
la Bu yasa savaş sonrasında ve şimdilerde kasıtlı olarak bir katliam olarak değerlendirildi.
Bugün de Avrupa Birliği'ne girme müeaclelesi veren Türkiye'ye bunu kabul etmesi
yönüncle baskı uygulanmaktadır.
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Tehcir Kanunu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine damgasını
basan itti lı at ve Terakki tararından çıkarılmıştır. Fakat İttihat ve Terakki' nin
Anadolu'da yaşayan gayrimüslim unsurlara karşı katliam yapma yaklaşımı söz
konusu değildir. Çünkü; İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kimlerin kabul edileceği
tartışılırken " güvenilecek her Osmanlı'nın alınmasl,,1? fikri kabul ediJmiştir.
Dolayısıyla İttihat ve Terakki içerisinde farklı grupları da görmek mümkündür. Bu
çerçeveden bakıldığında elbette ki karşılıklı öldürmeler vardır fakat bu bir katliam
değildir.

Tehcir uygulaması Anadolu'da yaşayan gayrimüslim sayısını elbette ki
Yine bu nedenlerle savaş döneminde ve savaş sonrasında gerçekleşen
göçler de bu azaınıada roloynamıştır.
azaltmıştır.

Aynı nedenler bir taraftan da Anadolu'daki Türk nüfusu arttırmıştır.
Özellikle Balkan topraklarının kaybı ve bu topraklarda kurulan yeni devletlerin
buralarda yaşayan Türklere karşı olumsuz tavrı, Türklerin büyük kitleler halinde
Anadolu'ya gelmesine yol açacaktır. Anadolu'daki Türk nüfusun artmasında
Lozan'da 30 Ocak 1923 tarihinde imza/anan, " Yunan ve Türk Halklarının
Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol,,2oçerçevesinde gerçekleşen mübadele de
etkili olmuştur.

Anadolu'da gayrimüslim nüfusun azalması öte taraftan Türk nüfusun
sosyal yapıda, düşüncede, kültürde ve tahii ki siyasal yaşamda bir değişim
dönemini de getirecektir.
artması

Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı din ve kökene mensup tebaasını (azınlık)
asimilasyona tabi tutmayıp onların gerek birbirlerine ve gerekse toplumun diğer
üyelerine zarar vermeden yaşayabilmelerini sağlamış olması, özellikle devletin iç
huzuru ve yöneticilerin inançlarının yerine getirilmesi bakımından elbette ki önemli
bir durumdur. Ancak imparatorluğun bu anlayışı ve uygulaması uzun vadede
değerlendirildiğinde olumsuz bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü dış
dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle imparatorlukta mi ii iyetçi lik fikirleri ti i izlenme
sürecine girmiştir. Bu konudaki en dikkat çekici nokta ise; ayrılıkçı düşünce ve
. eylemlerin bu gruplar arasında yeşcrmiş olmasıdır.

Milliyetçilik fikri ile Fransız ihtilali arasında nasıl bir ilişki varsa, Osmanlı
imparatorluğu'nda gelişen miııiyetçilik fikriyle ibadethaneler arasında da öyle bir
ilişki vardır.

21

iki olayarasındaki benzerlik

kabaca şöyle değerlendirilebilir:

19Melımet Kabasakal, Türkiye'de Siyasal Parti Örgütlenmesi 1908-1960, İstanbul, J 991, s.

25.

2°Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar- Belgeler, IILI!, s. 82-87; Cemil Bilsel,
L07.an, II. İstanhul, 199R, 5.293-295; Kara, Tabiiyetten Vatandaşlığa Geçiş Sürecinde
Türkiye'de

Azınlıklar, s.

206-213.

21tbadelhane yerine "kilise" sözünü kullanıııamaktaki kas!t, bu yargıyı belli bir dönemle kısıtlı
tutmamak düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Hatırlanmalıdır ki her dinı kurum, kendine
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Miııiyetçilik, Fransız ihtilali'nin bir sonucuyken Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya
çıkan

milliyetçilik, daha çok ibadethanelerin

çalışma

vc tahriklerinin bir sonucudur.

Din ve dinı kurumların ulusalcı yaklaşımları (Osmanlı İmparatorluğu'nun
son dönemleri için kilise ifadesi kullanılabilir.) ve ardından gerçekleşcn ulusal
devletler, kendilerinin de oluşumunda önemli bir rol üstlenen bu kurumları kontrol
altında tutımı ihtiyacı duymuşlardır.

Ulusal devletlerin bu yaklaşımı sadece kendisine zarar veren karşı dinlerin
yönelik bir tavır değildir. Çünkü çoğu zaman "ulusal" olma fikrine
çıkan dinler de başlı başına ulusal devlet için bir tehlike oluşturmaktadır.

kurumlarına

karşı

Bu değerlendirme ışığında Türkiye Cumhuriyeti ele alındığında şunlar
söylenebilir: Türkiye Cumhuriyeti; 1299'da kurulan ve 1922 yılında Saltanatın
kaldırılmasıyla tarihe malolan bir imparatorluğun, yani 623 yıl ömürlü Osmanlı
imparatorluğu'nun tek mirasçısıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağı Osmanlı
İmparatorluğu'ndan devralmış ve daha da ileriye götürmeye azmetmiştir. Ancak
bayrağı ileriye götürebilmenin ön koşulu vardır. Bu koşul tek kelimeyle çağın
beklentilerine ayak uydurmaktır.

Lozan ve Yeni Bir Dönem
Çağın bir koşulu ulusal devlet olmaktır. Hatırlanacaktır ki 1. Dünya
sonunda imparatorluklar dağılmış ve ulusal devletler ortaya çıkmıştır.

Savaşı

Birçok ulusu bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu da yıkılnııştır.
Elde kalan toprak Misak-ı Milli ile çizilen, adına Türk Yurdu denilen Anadolu'dur.
Anadolu'nun nüfus yapısı çoğunluk olarak ırken Türk, dinen Müslüman'dır.
Savaş sonrası düzenlemeler için toplanılan yer İsviçre' nin Lozan kenti
olacaktır. çağın

gereklerine ayak uydurma gayreti burada kendisini hemen belli
edecektir. Çünkü: görüşmelere gitmeden Saltanat i Kasım 1922'de kaldırılmıştır.
Saltanatın kaldırılmasınııı görünen gerekçesi; Lozan görüşmelerine gitmek isteyen
İstanbul Hükümeti'nin,n ve onu çağıran Batılı Devletlerinl] oyununu bozmaktır.
Milli Mücadele'nin önder kadrosunun saHanat ve hilafet

hakkındaki

düşünceleri hatırlanacak olursa 24 bunun dışında bir gerekçe SLJnmanııı zorluğu
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Öyleyse saltanatın kaldırılması aynı zamanda

imparatorluk
ulusçuluğun

düşünce yapısının

ön plana

inananları çeşitli
sürüklenıektedi

22
2'

24

çıktığı

dönemlerde

da değişmesi demektir. Bu çerçevede bakıldığında
söylenebilir. Nitekim diğer kurumlardaki millileşme
çeşitli görOşlere

ve

çeşitli

eylemlere

sürllkleyebilmiştir

ve

r.

Mustafa Kemal Atall\rk, Nutuk-Söylev, II, Ankara. 1987, s. 915-9 J 7.
Atatürk, Nutuk-Söylev, IT, s. 91 i; Ergiın Aybars, Tiil'kiye Cumhuriyeti Tarihi, I, Ankara,
J994, s. 351.
Atatürk, Nutuk-Söylev, II, s. 913-915.
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ifadeleri; Kuva-yı Milliye, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Misak-ı Miııi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve daha sonraları Miııi Müdafaa, Milli Eğitim gibi
kavramların
yaygınlaşması,
ulusalcılık
fikrinin
güçlendiği
iddiasını
pekiştirınektedir.

Lozan Barış görüşmelerinde yeni devletin olaylara yaklaşımı savaş
dönemindeki açıklamaları ile aynı paraleldedir. Yani belirleyici unsur Türklük ve
Müslümanlıktır.

Yalnız, yeni devletin Türklük yaklaşımı etnik kökene dayanmamaktadır;
çünkü Türk Devleti 'nin kurtarılmasında ve kurulmasında bazı gayrimüslimlerin dahi
payı vard!.25 Bunun içindir ki yeni devletin kurucusu da bu yönde sözler sarf
etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün: "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına
Türk Milleti denir,,26sözü
"Türk vatandaşlık Kanunu"nda da yansımasını
bul muştur. 2 ?

Türk Devleti imparatorluk döneminin tüm uygulama ve bakış açılarından
kurtulma azrnindeydi. İlk bakışta pek dikkat çekmeyen, fakat derin anlamlar içeren
yeni bir uygulama da Ankara'nın başkent seçilmesiydi.
Malatya Mebusu İsmet Paşa ve on dört arkadaşının 9 Ekim i 923'te verdiği
kanun teklifi mecliste görüşülmüş ve çoğunluk tarafından 13 Ekim 1923'te kabul
28
edilmiştir. Konuyla ilgili görüşmeler devam ederken Gelibolu Mebusu Celal Nuri
Bey şu sözleri söylemiştir: ".... Biz Ankara 'yı merkez ittihaz etmekle başlı başına
manayı miifit bir program ittihaz ediyoruz. İstanbul beynelmilel, fevkalmilel
Osmaniz Hükümeti'nin makamydı. Ankara milli bir devletin. bir devlet-i hürrenin
mukam olmuk üzere ayrzca bir manayı miifittir. Binaenaleyh biz Ankara 'da yeni
devletimizi, yeni hükümetimizi, yeni teşkilatımızı kuracağız .... ,,29
Yine aynı konu hakkında Aksaray Mebusu Besim Atalay Bey'in şu sözleri
ilginç kabul edilebil ir: ".. .. sonra bugünkü İstanbul 'un,
Feridleri ve
urkadaşlaruu yetiştiren zihniyeti kısmen devam etlikçe bizim oraya gitmemizde
zannederim mahzurlar vardır. Binaenaleyh burası tamamen dezenfekte edilmedikçe
oraya gitmek hazin ve ihtiyata muvafik de/:fildir arkada~1ar. Ve biz burada ıozlar
içersinde yaşarzz ... .,,3U
de

2;

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ( BCA ), 030 ( 25.12.(927) 18 011 027 70 14;
030(25.12.J927) I~ ALi 9J2635.
l1tkaıı

Kocalürk. Atatürk, Ankara, 191\7, s. 127.
27 DUstur, iii. Tertip,IX, s. 994- 995, No: 207. (23 Mayıs ı 928).
1H Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMM. ZC.), ll. ",tihap Devresi, Birinci
İçtinıa Senesi, II, Ankara, s. 665-670.
1') TBMM. Zc., ITJI, s. 669.
.111 TBMM. Zc., lTı i s. 670.
2(,
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seçilmesi elbette ki çok farklı anlamlar taşıyordu.
yaklaşımı şöyledir: ".... Karar, geçmişten yeni bir
uzaklaşma-Saltanatın kaldırılmasının mantıki bir sonucu-anlamına geliyordu.
Padişah gitmişti; imparatorluk şehri onu deviren devrimciler için halô elverişli bir
yer değildi. Beş yüz yıla yakın bir süre istanhul hir Islam Imparatorluğunun
başkenti olmuştu; muhteşem hir geçmişin solgun hayaletleri sarayın ve Babıali 'nin
koridorları arasında hala ı(~ıırsuzca çırpınıp duruyarlardı. Bir yandan camiIeri ve
sarayları, kutsal yerleri ve saray maiyetiyle Türk istanbul; öte yanda müteahhitlerin
ve kompradarıarın kozmopolit tüccar topluluğuyla tatlı su Frenklerinin dış
mahallesi Beyoğlu; bunlar, gerçekte ve Türk halkının zihnimle, Mustafa Kemal 'in
kurmak istediği yeni Türkiye 'ye hir merkez sağlayamayacak kadar geçmişle yakın
ortaklık içindeydi. Böylece, meydana gelmekte olan değişiklikleri sembolleştiren ve
iyice helirten yeni bir başkent seçildi. Yeni devlet bir hanedan, imparatorluk veya
din üzerine del~il, Türk ulusuna dayanıyordu ve başkenti Türk anayurdunun kalhinde
Nitekim bir

başkent

Batılının

konuya

idi.,,31
Saltanatın

ulusal

adım

kaldırılması

hilafettin

ve

kaldırılmasıyla

Ankara'nın başkent seçilmesinde görülen bu
daha da pekiştirilecektir.

Çünkü dinı bir kurum oları hilafettin varlığı, ulusal devlete geçişin önünde
bir engeldi. Burada din-hilafet ikilisini birbirinden ayırmak gerekir. Elhette ki ulusal
devlet için din terk edilmeyecekti. Fakat hilafet; tüm Müslümanları bir çatı altında
tutmak ya da en azından bunllll mücadelesini vermek durumunda olduğu için ulusal
devlet anlayışıyla örtüşmemekteydi. Ancak burada farklı bir konu gündeme
gelmektedir: Neden hilafet kaldırılarak ulusalcılık alanında bir adım daha atıldı da
Patrikhane ya da Hahamhane konusunda aynı sonuca varılmadı veya varılarnadı?
konusunda Türkiye Lozan'da ısrarcı bir tavır
bu kurum hakkında yine eskisi gibi cemaatin din ve
dünya işlerine bakması ve hatta ekümenlik denilen evrensellik ilkesinin devamı
konusunda Batılı devletlerin yoğun istekleriyle karşllaşmıştır. 32 Batılıların bu yoğun
istekleri karşısında Patrikhanenin sadece din işleri ile uğraşması şartıyla varlığı
L07.an'da kabul edildi. L07.an sonrası dönemde Cumhuriyet hükümetleri,
Patrikhanenin tanınan statü dışına çıkmaması için bu kurumu kontrol altında tutmayı
ilımal etmedi. Görünen o ki, bu kontrolü de iyi bir şekilde gerçekleştirdi. Örneğin;
1926 yılın.da İskenderi.ye veya Ay.naroz' da ge~'~~k leştirilmek isten~n konferansa
katılmak ısteyen patrıkhaneye ızın verılmedı.'
I3u konuda tarıhsel gelışım
doğnıltusunda şunlar söylenebilir: Lozan'da ekümenlikten arınan ve sadece
Türkiye'deki Rum Ortodoksiarın din işleriyle uğraşmasına izin verilen bir
Patrikhanenin

kaldırılması

sergilemiş olmasına rağmen,

.ıı Bernard Lewi" Modern Türkiye'nin Doğuşu, ( çev: Metin Kımtlı
.12

), Ankara. 19R4, s.
260.
Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, ım, İstanbul, 2001, s.
193-194 ve 22 ı -222.

.\.\ BCA" 030 (15.09.1926) 10972427.
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patrikhane kabul edilmiştir. Dirayetli Türk hükümetleri bu sınırın dışına çıkmak
isteyen Patrikhaneyi engelleme kararlılığını göstermiştir. Ancak gelişen dış olaylar
ve Türkiye'nin takip ettiği dış siyaset ve denge politikaları nedeniyle zaman zaman
Lozan statüsü çiğnenmiştir ve çiğnenmektedir. Bu gelişmeler Hilafet-Patrikhane
karşılaştırması şeklinde ele alındığında şöyle hir değerlendirme yapılabilir: Her iki
kurumun bu siyasi alanlara müdahale girişimi, Laikliğe aykırıdır. Aneak
Patrikhanenin bu tavrı resmi ideoloji yaklaşımına göre en azından Cumhuriyeti ve
laik sistemi yıkmaya yönelik bir tavır olarak değerlendirilmemekte, hilafet ise
laikliğe geçiş ve ulusal devlet anlayışına bir engelolarak görülmektedir. Fakat daha
da açık bir ifade kullanılacak olursa söylenecek söz şu olabilir: Patrikhane siyasi
destekli olmasına rağmen, hilafet gerçek anlamda bir destekten ve istekten
mahrumdu.
Yeni Türk Devleti' nin "ulusal" olma yolundaki önemli çal ışmalarından
birisi de dil alanında olmuştur.
Günlük hayatın her alanında yer tutan dil, bilimsel çalışmaların ortaya
da bu önemini korur. Böylesine büyük bir öneme sahip olan dil,
herkesin anlayabileceği ve herkesin kendisini rahatça anlatabileceği özellikte
olmalıdır. Çünkü dil, anlaşılabildiği oranda kalıcı olabilir. Dil, aynı zamanda ulus
devlet olmanın ve milli kültürü koruma oranının bir göstergesidir. Bunun içindir ki
ulusal devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dil konusunda da gereken
duyarlılığı göstermiş ve Türkçe'yi konuşulan ve anlaşılan bir dil yapmanın
mücadelesini vermiştir. Ulusal önder konuyla ilgili olarak düşüncesini şu sözlerle
ifade etmiştir: "Milli his ile dil arasındaki bal!. çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin
olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili,
dillerin en
zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin.
konmasında

Ülkesini, yüksek bağımsızlığınt korumasını bilen Türk Milleti, dilini de
yabancı diller boyunduru{{undan kurtarmalıdır. ,,34 Ulusal önderi n bu yaklaşımı
diğer

alanlarda da

olduğu

gibi sözle

kalmamış

ve derhal uygulamaya

konmuştur.

Türk dilinin yaygınlaştırılması yönündeki en önemli çalışmalardan birisi
Türkçe Konuş" şeklinde sloganlaşan kampanyadır. "Vatandaş Türkçe
Konuş" kampanyası 13 Ocak 1928 tarihinde Dar-ül Fünun Hukuk Fakültesi Talebe
Cemiyeti'nin yıllık kongresinde ele alınan ve azınlıkların Türkçe konuşmalarını
sağlamayı hedef alan bir uygulamadır. 3s
"Vatandaş

Ulusal devlet olma yolunda "dil"in önemini fark eden ve aslen bir Musevi
olan Türk vatandaşı Avram Galanti Akşam gazetesinde "Türkleşrnek Yolu" isminde
bir yazı yazmış ve şöyle demiştir: " .. ..Balada, bir milliyette vahdet husule
getirmesine muktezi umumi avamilin, din, mesken, örf-adet ve ba-husus lisandan
ibaret olduğunu zikrettinı ... Türkiye 'de yaşayan ve dilleri Türk dilinden gayri olan
34

35

Kocatürk, Atatürk, s. 164.
Kara, Tabiiyetten Vatandaşlığa Geçiş Sürecinde Türkiye'de Azınlıklar, s. 166

~A,,-.~Ü'-''!cn!!!ı·ı~·k~iy~ac!...t~A.!.-'raO!:lş~tı.!...!rm~alc!!'ar!...!I20E~ııs~·t~it,-"ü""siı,,-,·J)=cr...,g""is,,-i-"S""aY,-,-I-",2""6-,=E""rzu,,,."'-r""lım""c.:2"'O""04"-

".289-

anasır, bıı içtimai kanundan hariç kalamaz. Bunlar kavlen, ismen ve resmen Türk
olabilirler; lakin ruhl'n, fikl"l~n, kalben Türk olamazlar. Çünkü Türkıüğü
hissedemezler. Çünkü Tiirklü.':<ü hissettirecek avamilden biri olan Türkçe'den
mahrumdu rlar .... "J6

Cumhuriyet hükümetlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Musevi
kökenli
Avram Galanti'nin görüşleri örtüşmekteydi. Cumhuriyet döneminde
Türkçe'nin canlanması, işlerlik kazanması için çaba sarf edildi. Örneğin, 1930'lu
yıllarda okul kitaplarında, resmi yazışmalarda, günlük gazetelerde Türkçe kelimeler
kullanılmaya başlandı. .. Artık; muselles, üçgen: müselles mütesavi'l adla, eşkenar
üçgen; zO erbaat-üt adla yerine dörtgen denilmeye başlanmıştı. J1
Yıl i 938 olmuştur. Acaba toplumsal anlamda değişen ne vardır? Peyami
Safa Cumhuriyet gazetesinde çıkan yazısında durumu şöyle anlatır: ·' .... Artık,
ekalliyetlerin umumi yerlerde Türkçe konuşnwları lilz/m geldi/{ini ispat etmek için,
en aşa/f.ı on beş seneden heri ve belki de, en aşa{!,ı on heş bin defa yazılan delillerden
ayn hir şey söylemeye imkan yakıur. Artık. "Sabahleyin güneş doğar" yahut
"elinizdeki şemsiyeyi bırakırsanız yere düşer" nevinden hedahetler arasl110 giren hu
basit hakikatin ispata ve tahlile muhtaç hiçbir şüpheli taredi kalmamıştır. Fakat,
ekalliyetler arasında, hazı dilleri kuruyasıcoların umumi yerlerde Türkçe
konuşmanUlkwki inatlarını hfılô kıramamı.\' olduğumuz için aynı bedalıetleri on beş
t ,F, te k ral'i ama k gere k''ıyor .... ,,18
· b"Irtncı. c.eja
hın
-

Peyami Safa i 938'de Türkçe'nin yeterince konuşulmadığını bu sözlerle
Acaba 2004'Jü yıllarda Türkçe ne kadar konuşuluyor ve Türkçe'nin
zenginleşmesi için neler yapılıyor? Türkiye'de Türkçe ne kadar doğru kullanılıyor?
Anadolu'da küçük kasabalarda dahi birçok iş yeri Türkçe olmayan isimler taşıyor.
Basın yayın organlarının bir çoğu ve özellikle televizyon kanalları Türkçe kelime
yeri ne ingil izce karşılığın i kullan mayı tercih edi yor.
aktarıyordu.

önder dil konusunda da duyarlı davranarak Türkçe'yi
mücadelesini vermiştir. Bu yöndeki çalışmalardan birisi 1934
yılında
kabul edilen Soyadı Kanunu'dur.J~ Bu kanun sosyal hayatta isim
benzerliğinden kaynaklanan bazı sıkıntıları gidermeyi hedeflediği gibi, Türkçe'nin
zenginleşmesini de sağlamıştır. Çünkü kabul edilecek olan soyadıarın Türkçe olması
kanunda belirtilmişti. Dolayısıyla az kullanılan veya unutulan Türkçe kelimeler ele
bu şekilde yeniden dile kazandırılmak istenmekteydi.
Ulusal

zenginleştirillenin

Yolu". Atatürk Devri Fikir Hayatı, II, (Haz: Mehmet
Kaptan. inci Englinün, Zeynep Kervun, Necati Birinci. Abdullah Uçman). Ankara, 1992,
s.546-5411.
17 Zeynep Korkmaz, Atatürk ve Türk Dili, Belgeler. Ankara, 1992, s. 414-418.
L~ Peyumi Sara, "Dil Fethi". Cumhuriyet, 30 Tcınmuz 19311.
L~ 21 Haziran 1934. TBMM. Zc., LVI XXIII, s. 254.
1(,

Avraın Galanti. "Tlirklc:;;mek
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Sosyal hayatı ve dili etkileyen en önemli alanlardan birisi de hiç şüphesiz ki
din ve bununla ilgili ibadettir.Tarih, İslamiyet'in kabulünden sonra Türkçe'nin
önemli bir ölçüde bu elinin ifade kaynağı olan Arapça'nın etkisi altına girdiğini
göstermiştir. Hatta bu etki, o kadar ileri gitmiştir ki bir dönem Anıpça resmi dil
4
konumuna bile geJmiştir. oDine değil; fakat ibadetin Arapça olarak yapılmasına
karşı çıkan ulusal önder, bu konuda da bir takını tedbirler alma yoluna gitmiştir. Bu
yollardan birisi "Ezan"ın Türkçe okunmasıdır. 1932 yılında başlatı lan
bu
uygulamayla aynı zamanda Kuran-ı Kerim'in Türkçe tercümesinin okunmasına da
gidilmişti.

Hafız

Kuran-ı Kerim'in Türkçe tercümesi ilk defa İstanbul Yerebatan CamiI'nde
Yasar (Okur) tararından okunmuştur.

3

Şubat

1932 tarihinde Ayasofya CamiI'nde Türkçe

Kuran-ı

Kerim

okunmuştur.

5 Şubat 1932 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camiı'nde ilk kez Türkçe
hutbeokunmuştur.

Atatürk; czan. tekbir, sala ve hutbe gibi ibaderin önemli alanlarında
Türkçe'yi ön plana çıkarmıştır. Atatürk'ün bu tavrını: "Türkler dinlerinin ne
oldul!.unu bilmiyorlar. Bunu/'l için Kur'an
Tiirk('e olmalnltr. .. 41 şeklinde
açıklayanlara rastlanınaktadır. Bu her ne kadar kabul edilebilir bir yaklaşım ise;
Atatürk'ün bu çalışmayla Türkçe'yi geliştirıne, baskıdan kurtarma isteğinde olduğu
da bir o kadar kabul edilebilir yaklaşımdır. Çünkü, dil ve tarih alanındaki millileşme
çabaları, yani Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin
kuruluşu bunu doğrulamaktadır.
Selçuklu ya da Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arapça'nın yaygın
olarak kullanılmasını doğal karşılayanlar bulunmaktadır. Bu fikri savunanlar:
...... Rir yerde bu dolfaldır. Çünkü, doğuda Ampça, batıda Latince 'ninkine paralel
bilim dili olarak kendini kabul ettirmişıi. Bu durumda Türk bilim adamı. da eserini
ıenellikle Arapça Türk edebiyaıçısı Farsça 'yı kullanıyordu .. .. ,,42 demektedir.

40

Aydın Tanel'i, Türk Kavramı'nınGeli~mesi "Ne Mutlu Türküm Diyene", Ankara, 19H3,

s. :'7.

Ahmet GÜI·taş, Atatürk ve Din Eğitimi. Ankara, 1981, s. 41.
4" 'rnneri, Türk Kavramı'lUn Gelişmesi, s. :'7.
Oysa Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe'yi rcsmi dil yapıyor ve tavrını da şu anlamlı sözlerle
onaya koyuyordu: "Simdeli f{irii hi(: kime.me kapıula ve divand.a ve 'ıecalis ve seyrmıda
Türki dilinden Ray!'! dil söylemeye." Bu süzdcn anlaşılacağı gibi Kara'nanoğlu Mehmet
13ey, sosyal alanın tümünU bu uygulamaya dahil etmiştir. GörUldüğü üne Arapça sadeçe
bilim alanında egemen değildi.
Bugün Türkçe yinc diğer dillerin özellikle rngilizce'nin etkisi altında varlığım sürdürmeye
devam etmektedir. Ne ilginçtir ki sözüm oııa bazı aydınlar, Türkçe'yi bilim dili olmaktan
uzak görmektedirler. 13İr dil kullanıldıkça zenginleşiI'. Türkçe de bu anlamda
41

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 26 Erzurum 2004

Ulusallaşma

çabası içerisinde Türk Tarih Tczi de önemli bir ycr
Bu tez; bütün dünyaya uygarlığın Orta Asya'da yaşayan Türkler
tarafından götürüldüğünü, Türklerin mimarlıkta Kübizmin, resimde sürrealizmin
kurucusu olduğunu, ateşi, ekmeği, evlilik kurumunu, tarımı, madenciliği,
geometriği, hayvan ehJileştirlııcği dünya uygarlığına Türklerin tanıııığını dile
4
getirmekteydi. :ı Her ne kadar tartışılan ve bir müddet sonra önemini yitiren bir tez
olsa da, hor görülmeye çalışılan Türklere moral güç veren önemli bir çaba olarak
kabul edilebilir.
tutmaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden
de anlaşılacağı gibi Milli Mücadele sonrasında
ulus-devlet olma konusunda önemli çabalar sarf cdilmiştir. Bu çabalar tesadüfi
olmayıp belli bir düzen ve özen içerisinde sUrdürülmüştür. Ancak Atatürk'ten sonra
iş başına gelenler aynı hassasiyeti göstermemiş, hatta bazen eskiye dönme
konusunda girişimlerde bulunmuşlardır. Ulusal politika izlemek ve buna süreklilik
kazandırmak bir hükümet değil bir devlet politikası olmalıdır. iş başına gelcn her
hükümet, ulusal politikada sık sık değişiklikler gerçekleştirecek olursa bu
uygulamalara tabi olan ulus, ne yapacağını bilemez ve yozlaşmış bir kültürün ortaya
çıkması kaçınılmaz olur.

AB8TRACT
Ottoınan

Slatc had been transformed into the eınperorship due
administrators and the eonquest whi<.:h these
adıninistrators had taken into reality. This ernperorship eontaining
various races, religious, religious seeı anu of eourse iangııages, had
behaved with quietly tolemnee. The movemenı of "Nationalism"
whieh French Revolution had made out, m,ıde weak ıhe Ottoıııan
Empire as the oıher empcl'Orships. Because difkrent groups whieh
the empire eonlain~, had also been inf1ucnced by the al1racıiveness
of nationalisı movement. Despiıe all thesc developmenıs Turks,
whonı were the real founder, refused this movement for the
attendan<.:e of empire. Tlle Empire had begıın ıo face up to strokes as
sırong as the empire couldn 'ı have suceeeded. The national isı idea
had begun to inıprove among Turks by the~e ~trokes getting more
inıense. Turks had gotton ıo begin strtıggle for a new staıe at the
lands remaining from The Empire. In history this stn.ıgg1c totık
ıo

the

~uccessf111

ıenginlqmcyc yatkın

olan
4)

duyarlı

bir

bir uildir. Türkçe'nin bahtsızlığı: bu dilin
grubuna sahip olnıamasındandır.

zenginliğinin farkında

aydınlar

Oran, Atatürk MiIljyetçiliği, Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme, s. 254-255.
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place as "The Turki~h War Of Independence". Arter a bloody
qualTel a new state were founded. This state is Turkeyand after
declaring the republic its name were transformed into "Turkish
Republic". Now, as the other states, it alsa would have been applied
a national politics in this state.
Mustafa Kemal Atatürk, who is the founder of the statc, realized
newness in the directian of getıing nationalistic tane. His works
newer directed to racism. Because he appropriated all the people
with the conjunction or citizen~hip and for all wlıonı apprOprialing
thi~ conjuction hc said "How happy is the person who says i anı
Turk."

