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Cumhuriyetin baglattljji aydtnlanmamn koklerine ulqmak iqin bartllla~ma ad1 verilen 

surecin derinliklerine gitmek gerekir, qunku, ara slra goyle bir Cin'e ya da Hind'e uzansalar 

da tarihleri boyunca Turkler hep Batl'ya donmuglerdir yuzlerini. 0nceleri ulkeleri fethet- 

mek, dogu-bat1 ticaret yollarlni ele geqirmek, sonralari ise Bati'da kalabilmek iqin qaba har- 

cadllar. 1600'lerin sonuna kadar bunu iyi kotu bagardllar da ... Ancak, 1683 Viyana bozgu- 

nu onlar iqin bir doniim noktas~, geri donugiin baglangici oldu; 1714:1716 Osmanll-Vene- 

dik, 17 16- 17 18 Osmanli-Avusturya savaglan zay~fllgln ve qokugiin bir anza ya da kaza ol- 

madiglm, iqinde bulunulan durum degigtirilmedikqe gerilemenin d u r d u ~ l a m a y a c a ~ m ~  gos- 

terdi onlara. Osmanl~ yoneticileri, diinya uzerinde iistunlii~iinu perqinlemig Avrupa kar~isln- 

da yenilgilerin onune geqmek iqin bilinqli ya da bilinqsiz, isteyerek ya da istemeyerek batl- 

lllagma yoluna girdi boylece. 

Turkler yuzylllar siiren yolculuklan boyunca qogu zaman kargllannda, bazen de yan- 

larinda bulduklar~ Batl'nln etkisinde kalmadan edemezlerdi. Bu nedenle, gunumuzde qegit- 

li Avrupa orgiitlerine uyelik, Avrupa Birligi'ne girig biqimlerinde surdurulen batllllagmanin 

baglanglcin~ belirlemek guq: kimilerine gore Turklere Anadolu'nun, dolayis~yla Batl'nln ka- 

pllarlni aqan Malazgirt savagl; kimilerine gore Bati 'y~ Dogu'ya getiren Haql~ Seferleri; ki- 

milerine gore ise Bizans miraslnin devrallndlg~ Fatih Sultan Mehmet donemi. Ancak, dev- 

letin bozulan yapislnl duzeltmek iqin 17. yuzyllda gosterilen eskiye doniij qabalan istenen 

ve beklenen olumlu sonuqlar~ vermediginden ve d y  diinyaya karp ruturn degi$ikligi, i ~ e r i -  

de b a z ~  yenilikler (~slahar) yapllmasl gerekliligil Karlofqa (1699) ve Pasarofqa (1718) ant- 

lagmalanndan sonra iyice anlagilmig oldugundan bu son antlagmay1 izleyen ve on iki ylllik 

bir sureyi kapsayan LLle Devri'ni yaygln anlam~yla bat~lilagman~n ilk donemi olarak goriir 

tarihqiler. 
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Ilk girigimini Patrona Halil ayaklanmasinin kesintiye ugratt~g~ batihlagma hareketi, yi- 

ne bir savag, 1768-1774 Osmanli-Rus savagi ve yine gartlar~ qok agir bir antlagma, Kuquk 
Kaynarca antlagmaslndan sonra yeniden baglar; yoneticiler devletin kimi kurumlarin~n Av- 

rupalilagtir~lmasini yeniden gundeme getirirler. Tarihimizde, Prof. Dr. Niyazi Berkes'in be- 

lirttigi gibi, her ~agdagla,~ma diineminin arkaszndan hir dinselle~me hummasl hagladlgln- 
dun, bu ikinci donem de Kabakq~ Mustafa ayaklanmasi ile 1807 de son bulur. Yunan isya- 

ni (1821), Navarin'de Turk donanmaslnin yakilmasi (1827), Osmanli-Rus savagi (1828- 

1829), Fransizlarin Cezayir'i iggal etmesi (1830) gibi olaylar araslnda 11. Mahmut'un ger- 

qeklegtirebildigi yeniqeri ocaginin kaldirilmas~, Tercume Odasi'nin aqilmasl gibi ilk reform- 

larla baglayan ve 1877-1878 Osmanli-Rus savagi ile biten iiqiincu donemi Imparatorlugun 

yikihgina kadar suren dorduncu donemden ayiran, bu ikisinin arasinda, oncekilerdeki gibi 
bir kesintinin yer almasi degil, 19. yiizyilin ikinci ve uquncii qeyreklerinde yapllan yenilik- 

lerde gorulen yogun Franslz, biraz da 1ngiliz etkilerine giderek bagka etkilerin, ozellikle Al- 

man etkisinin eklenmesidir daha qok. Osmanll'nln tarih sahnesinden uzaklagtirilmas~ndan 

sonra da durmayan batllllagma, Ataturk ve Cumhuriyetle yeniden h ~ z  kazanir; ama bu kez 

degigmig, aydtnlanma ve gagda$lazma biqimini alrn~gtlr art~k.  

Batllilagma surecinde iki donemi birbirinden ayiran yillarda degigim gereklilik ve is- 
tekleri tiimuyle yok olmamig, yalnizca hareketin qekiciligi, sayginlig~, gucu ve yogunlugu 

azalmigtlr. Zaten bir sonraki donemi hazirlayan da aradaki bu kesinti ve bekleme yillaridir. 

Ote yandan, batllilagmaya yon veren diigiince ve uygulamalari aqislndan bu donemler ken- 

di aralarinda ve Cumhuriyet yillari ile karg~lagtirildiginda ilginq noktalar ortaya qikar. 

Osmanli ~mparatorlugu'nda her batilllagma donemi buyuk bir savag, agir bir yenilgi ve 

gartlan qok kotu bir barig antlagmas1 sonrasinda baglar: Lile Devri, Turklere Avrupa'daki 

topraklarinin onemli bir bolumiinu Avusturya'ya birakt~ran Pasarofqa ant lap mas in^; ikinci 
donem, 1768-1774 Osmanli-Rus savagl ile Kuquk Kaynarca antlagmasini; iiquncu donem, 

Yunan isyani ve 1828-1829 Osmanli-Rus savagl ile Edirne antlagmasini; dorduncu donem 

ise yine bir Osmanli-Rus savagi 93 Harbi ile Berlin antlagmasini izleyen yillardir. Yalnizca 

bir kez, o da baglangiqta, Osmanll-Venedik ve Avusturya savaglari diginda hep Osmanli-Rus 

savaglan ile gundeme gelip yine qogu kez Osmanli-Rus savaglan ile surdurulmek zorunda 

kalindigi goz onune alinirsa, Turklerin ekonomik ve ozellikle asker7 yardim aradiklari Av- 

rupa ulkelerinin etkisi altinda Avrupadakileri ornek alarak qegitli kurumlarinda gerqeklegtir- 

dikleri -GO& zaman yuzeysel-yenilikler olarak tanimlayabilecegimiz batililagmanln ana ne- 

deni tarih boyunca kuzeyde hep Akdeniz'e inmeyi isteyen giiqlu bir komgu devletin bulun- 

masidlr demek yanlig olmaz. 

Ilk iki doneme iq tepki sert olur ve ikisi de kanll bir ayaklanma ile noktalanir. Devle- 
tin goreceli olarak gucunu hi12 korudugu Lile Devri 111. Ahmed'in tahttan indirilmesi ve 
sadrazam Damat lbrahim paganln oldiirulmesi, ikinci donem ise 111. Selim'in katledilmesi 
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ile kapanlr. 19. yiizy~lda imparatorluk iyice guqsuzlegtiginden, batllllagmayl durdurmak iqin 
degil, aksine onu daha da hlzlandlrmak amaclyla yenilik yanllsl goriinen 11. Abdulhamid'i 
baga getirmek iqin Sultan Abdulaziz ile Sultan V. Murat tahttan indirilir. Dorduncu donemi 
sona erdiren ise bir ayaklanma ya padigah degigtirme degil, Imparatorlugun ylkllmasl ve 
Vahdettin'in Istanbul'dan ayr~lmasldlr. 

Her bir donemin uzunlugu devletin gucu ile ters orantllldlr. L2le Devri yalnlzca on iki 
y111 kapsadlgl halde, ikinci donem otuz ylldan biraz fazla, iiqiincii donem elli y11 kadar su- 
rer. Son donem bir oncekinden biraz daha kisadlr arna Imparatorlugun yok olmaslndan kay- 
naklanlr bu. Aynca, aralarlnda bir kesinti olmadlglna, iktidara Bat1 kargltlarl gelmedigine 
gore, daha dogrusu garplzlajma artzk devletin resmi me~galesi olmaktan qlklp tamamiyle 
cemiyete intikal ettigine2 gore, ikisi birlikte dugunulebilir ve bu son -iki- donemin neredey- 
se yuz yllllk bir zaman dilimine yaylldlgl da soylenebilir. 

Imparatorluk gerileyip qokuge yaklagtlkqa, batllllagmada buyuk devletlerin istek, etki 
ve yardlmlan aglrllk kazan~r. Saray'ln, yonetimin Saray iqin girigtigi 17 18-1 730 hareketin- 
de yabancllann istek ve yardlml yokken ve agagl yukarl 18. yuzyllln son qeyregine kadar dl- 
gandan yalnlzca donmelerin, m u s l u m a n l ~ ~ ~  kabul eden yabancllann hizmetleri kabul edilir- 
ken, ikinci donemde, Muhendishane-i Bahri Humayun (1773), Muhendishane-i B e m  Hu- 
mayun (1784) gibi orduya eleman yetigtirecek okullarln aqllmaslnda, qagm gereklerine ce- 
vap verebilecek topqu birliklerinin olugturulmas~ qabalannda, Nizarn-I Cedid'in kurulma- 
slnda, Avrupa devletlerinin ozellikle de Fransa'nln yardlmlarl qok buyuktiir. Bu katkllar gi- 
derek artar, sona yaklaglldlkqa neredeyse bir mudahaleye donugur; devlete hizmetlerini su- 
nan yabancllann miisliimanhg~ kabul etmig olmalarl kural~ blrakll~r. Tanzimat ve Megruti- 
yet donemlerinde girigilen yeniliklerin qogunu yoneticilere buyuk devletlerin benimsettikle- 
ri ya da hazlrlattlklan apaqlktlr. 

Baglanglcrnda dar bir alanl ve qok az saylda kimseyi ilgilendirirken, bat~hlagma, gide- 
rek, her alanda kendini gostermig, herkesi az ya da qok gu ya da bu biqimde etkilemigtir. Ge- 
nellemelerin yanllglarl da iqerdigini unutmadan, L2le Devri'nin Saray ve qevresini, I .  Ab- 
dulhamid ve 111. Selim'in orduyu, 11. Mahmut, Tanzimat ve Megrutiyet donemlerinin devle- 
ti batllllagtlrmaya, Cumhuriyetin ise Turk toplumunu qagdaglagtlrmaya qallgtlg~ ileri suriile- 
bilir; Imparatorlugun batllllagma ve Cumhuriyetin qagdaglagma qabalannln koken, uygula- 
ma ve yurutulmesindeki anlaylg farkllllklarl da igte bu noktada bqlar. 

Ataturk'un gerqeklegtirdigi hatzlzla$ma, Birinci Dunya Savagl ile Skvres antlagmas~n- 
dan sonra degil, Kurtulug Savagl sonraslnda yeni Turkiye Cumhuriyetini ve s~nlrlarlnl bu- 
yuk devletlere kabul ettiren Lozan antlagmas1 ile bagladlgl iqin, bir yenilgi sonucu girigilen 
oncekilerin, ozellikle de Tanzimat ve Megrutiyetteki yenilegtirmelerin bir devaml olamazdl, 
dolaylslyla onlardan temelde farkll olacaktl. 19. yuzyll sonu ve 20. yuzyll baglarlnda ulke- 
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de uq buyuk a k ~ m  vard~r: Suleyman Nazif'in temsil ettigi isl2mclhk, Ziya Gokalp ile ozdeg- 
legtirilen turkquluk ve bayrag~nl Abdullah Cevdet'in t a g ~ d ~ g ~  batlcll~k. Ataturk ve arkadag- 

l a r ~  bunlardan hiq birini oldugu gibi benimseyip uygulamaya koymazlar. Biiyiik Harpde ge- 
cirdigi ilk ve Kurtu1u.j Harbinde gecirdigi son kanlz imtihanda, islamczlzk jikri jehid oldu- 
gu3 iqin dinin ticareti yapllarak siyasete alet edilmesini engelleme yolunu seqtiler ve Peya- 
mi Safa'nln belirttigi gibi, yeni Tiirk bunyesini Batl'dan gelen milliyet-medeniyet prensip- 
leri, bir bagka deyigle turkquluk ve batlcll~k temeli uzerine oturttular: milli hakimiyetin tesi- 
si, saltanat ve hilafetin kald~rllmas~, milli ekonomi (buyuk uretim ve endustrinin millilegti- 

rilmesi, yerli mallann ragbetlendirilmesi, milli bankac~l~k), tarihin Orta Asya'ya kadar ge- 
nigletilmesi, Guneg-Dil teorisine kadar giden kendini bulma hareketi ve oz turkqe soy adla- 
1-1 kanunu, Kur'anln tercume ettirilmesi ve ezanln turkqelegtirilmesi, ne mutlu Tiirkiim diye- 
ne! biqiminde ifade edilen milliyetqilik ilkesinin etkisiyle gerqeklegtirilen yenilikler arasln- 
da yer a l ~ r l a r . ~  

Prof. Dr. Niyazi Berkes'in dedigi gibi, Osmanl~ Batl'yl Araplardan ogrendigi uzre kci- 
fir ve Bizans'tan kendisine kalan miras sonucu frenk gorurken, Ataturk ve Cumhuriyeti onu 

bir dugman degil, tarihe k a t ~ l ~ p  yon vermek isteyenlerin slrt qeviremeyecekleri bir uygarl~k 

olarak dugunmugtur. Yine Turk lnkzlcihzna Bakzjlar'da belirtildigi gibi, I2iklige iligkin tum 

devrimler (din ile dunyanin aynlmas~; megihat~n ilgas~; medreselerin, ger'i mahkemelerin, 

tekkelerle zaviyelerin kapanmas~; medeni kanunun kabulu, kaqgoqun, qok egliligin kaldinl- 

 mas^); Ikin harfleri; gapka; garp takvimi ve pazar tatilinin kabulu; Bat1 muageret ve k~yafet- 

lerinin resmilegtirilmesi gibi hareketler kaynag~n~ medeniyet~ilik'ten, garp medeniyet~ili- 
ginden almaktadlr.5 Ama Ataturk'un Bat1 uygarllglna baklg~ oteki Tiirk batlc~larlnkinden 

qok farkl~dlr. Ornegin, Ziya Gokalp'inkilerden qok Abdullah Cevdetin goruglerini paylapr, 

uygulamaya k ~ ~ a r . ~  Ancak bu gorug ortakl121 temelde degil ayrintllarda, madde baal~klann- 

dadlr; hir ikinci medeniyet yoktur. Medeniyet Avrupa medeniyetidir. Bunu giiliiyle, dikeniy- 
le isticnas etmeye mechuruz7 diyen Abdullah Cevdet'e temelde kat~lamazd~ da; qiinku bu 

uygarllgin biri, somuriicu, somurgeci ve yayllmac~, k~saca insan onuru ile bagdagmayan, 

oteki insanln, insanlig~n geligmesini, ilerlemesini saglayan iki yonunun oldugunu gorerek 

birincinin karg~slna dikilmig, ikinci yonu kucaklam~g, Batll~larln istekleri dogrultusunda de- 

gil, Batr'ya ragmen hatzcz olmug, Batz'ya ragmen hatzll olmay~ seqmigtir. 

Peyarni Safa, Tiirk inklllb~na Balu~lar, ikinci  bask^, istanbul, inklllp Kitabevi, tarih yok, 91. s. 
4-5 Balunlz: agy, 93-94. s. 
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Bat1 uygarhgl 17. yuzylldan beri dunyaya egemendir, ustunlugu elinde tutmaktadlr; 

glkarlanna zarar verenleri gozunu klrpmadan yok etmeye galigmaktadir teknolojisiyle. Ama, 

Ataturk'e gore Bat], onunde diz gokulecek, karglslnda agaglllk duyulacak bir gug degildir 

yine de; gunku kendine guvenir, ulusa giivenir; gunku Batl'ya kargl akllnl ve Batl'nin sil2h- 

lanni kullanarak savaglr. Bu nedenle, ne Regit Paga gibi Ingiliz, ne Ali paga gibi Franslz, ne 

de Mahmut Nedim paga gibi Rus yanllsldlr: iktidarl padigahta ya da papuGGu mujtast gibi 
yandan payanda olan sefaretlerde degil, dogrudan ulusun kendisinde arar; bulur da. 
Batlclligl, batllllqmay~, kargltlan ve kendinden oncekiler gibi, ne buyuk devletlerden 

birinin koruyuculu~una girmek olarak algllar, ne de Bati'nin kendi igindeki guglerden her 

hangi birine baglanlr; gunku, gagin uygarllglm, tek bagina, kimi gagdaglarinin tanlmlyla tek 
diji kalmlj bir canavar olan Fransiz-Ingiliz bloku da, kultur'e uygarllk anlamini yukleyen 

Almanlar da temsil edememektedir. ~ y l e y s e ,  Fransa, ingiltere, Almanya ya da bir bagka ul- 

ke omek allnamazdl. Daha dogrusu omek alma diye bir sorun artik yoktu. Sorun, vanlacak 

hedefti; o hedef ise, aklt ktlavuz, bilimi miirjit yapmak, bir bagka deyigle aydtnlanmayt ger- 

geklegtirmekti. Bu niteligi ile onceki girigimlerden tumuyle farkli olan Ataturkgu ~affdajlaj- 
ma, yabancl bir model aramaz; d~gardan model ithal etmez; ekonomide, siyasette, kulturde, 

kisaca her alanda kendi ozgun modelini yine kendisi yaratlr. Kendinden oncekilerin, hatd 

sonrakilerin aksine, d ~ g  guglerin ulke iginde ekonomik ve kulturel etkinliklerine sinirlar ge- 
tirir; yalnizca mazlum uluslara degil, uygar diye nitelenen ulkelerin gogundan once kadin- 

larln segme segilmelerinin saglanmasinda oldugu gibi, o zamana kadar hep omek al~nan ul- 

kelere de model olugturur. 

1950'lerden baglayarak ulkemizde kimi dugunurlerin, politikacllann ve yoneticilerin 

Amerikan modeline yoneldigi, kimilerinin gimdilerde Japon modeline s~cak baktlgl bir 

yana, uzak-dogu iilkelerinde model avina qlktigi, bir devlet adamlmizln Tiirkiye kuciik 
Amerika olacakar diyebildigi dugunulurse, Ataturk'un, bat~l~lagma/gagdqlagma da dahil 

her alanda, yalnlz kendinden oncekilerin degil, gagdaglarinin ve kendinden sonra gelenlerin 

de ne kadar ilerisinde oldugu kolayca anlag~l~r. 
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