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~ z e t  
Bu makalede, Osmanli'dan Turkiye Cumhuriyeti'ne degigme ve sureklilik konusu, 

toprak ve nufus, siyasi rejim, hukuk ve kultur bagliklari altinda incelenmektedir. Zaman 
dilimi olarak, Tanzimat'tan (1839), inkilaplarin tamamlandigi 1930'lara kadar olan do- 
nem alinmig, bu donemde yapilan reform ve inkilaplar incelenmigtir. Cumhuriyetin ku- 
rucularl, Osmanli'dan devir alinan toprak ve nufus uzerinde yeni ve modern bir devlet 
inga etmek gayesiyle siyasi rejim, hukuk ve kiilturun ~egitli sahalarinda genig gap11 ve 
koklu degigimler yapmlglardir. Kisa donemde bakildiginda "radikal" olarak nitelendiri- 
len bu degigimlerin, uzun donemde bakildlglnda, Osmanll'nin son donemlerinde bagla- 
yan yenilegme ve modernlegme gabalarlnin Curnhuriyet doneminde gu~lenerek devam 
eden uzantilarl oldugu gorulmektedir. 
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Abstract 
This paper examines continuity and change from Ottoman Empire to Turkish Repub- 

lic, in terms of land and population, political regime, law, and culture. The period un- 
der discussion expands from the proclamation of the Imperial Edict in 1839 to the time 
when Ataturk's reforms were accomplished, about 1930's. The founders of the Repub- 
lic, aiming to create a new and modem state, carried out wide ranging reforms over the 
land and population inherited from the Ottoman Empire. When looked at from a short 
term perspective, these reforms are seen to be "radical changes". From a long term pers- 
pective, however, these changes, may be seen as an extension of the modernisation ef- 
forts started during the later periods of the Ottoman Empire. 
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Osmanlr 'dan Tiirkiye Cumhuriyeti'ne: Degijrne ve ~iireklilik 

1 .Giri~ 
Iqinde bulunduguniuz yil Osi dnli Devleti'nin kurulugunun 700., Turkiye Cumuhu- 

riyeti'nin kurulugunun ise 75. yil donumune rast gelmektedir ve her iki yil donumu de 
Turkiye'de qegitli faaliyetlerle "resmen" kutlanmaktadir. Bu kutlamalar Turkiye Cum- 
huriyeti'nin Osmanli'nin bir devam~ oldugunun resmen kabulu anlamina mi gelmekte- 
dir? Eger oyle ise bu, Cumhuriye, [I kurulu~ yillarlnda benimsenen ve daha sonra da 
uzun sure uygulamada kalan "Osmanll'dan farkli olma" politikalarina ters degil midir? 
Bu sorulara verilecek cevap, rahatlikla "evet"tir. 

Burada sorulmasi gereken as11 onemi soru gudur: peki ne olmugtur da 75 yll iqinde 
birbirine zit iki yaklagim benimsenmigtir? Bu sorunun cevabi "zaman" kavramlyla ilgi- 
lidir. Tarih kitaplarlnda zaman genellikle, birbirini takip eden "anlar" ve bu anlarda 
meydana gelen "olaylar" olarak kullanillr. Zamanin bu tarz kullanlmi sonucu, tarih "ilk 
ve tek (biricik) olaylar listesi", yani bir deg'igrne (change) olarak ortaya qikar. Boyle bir 
yaklaglm, qogu kez, en az degigme kadar onemli bir kavram olan surekliligi (continuity) 
tamamiyla ihmal eder. Zaman, birbiri arkasina gelen anlar olarak ele alindigi gibi, za- 
man dilimleri (interval) ve dilimler iqinde meydana gelen sureqler olarak da ele alinmak- 
tadir. Bu durumda da, olaylar ve olgular, birlikte var olduklari dugiinulerek gruplandi- 
rilmaktadir. Bu yaklagimda vurgu, zaman akiginda, birbirleriyle iligkili olan olaylarin 
meydana getirdigi oruntudedir. Bagka bir deyigle, bir tarihi olay, devam edegelmig bir 
olaylar grubu iqinde yerine konularak, o olaylarin olugturdugu varsayilan butunden ve- 
ya devamliliktan yararlanilarak agiklanmaktadlr. 

iyi bir tarihi analiz, zamanin bu iki tur kullanlllgina da yer vermelidirl. Ancak, bu- 
nun mumkiin olmadigt durumlar da vardir. Mesela, tarihqinin yagadigl zamanin tarihi, 
yani, yakin donem tarihi goz oniine alinirsa, burada olaylar henuz yaganmaktadir ve ta- 
mamlanmamlgtir. Bu yuzden de burada olaylari tamamlanmig sureqler olarak gruplan- 
dlrmak qogu kez anlamli olmaz2. Bu durumda, yqanan olaylar, o olaylari yagayanlara 
bir degigme olarak goriinecektir. 

Cumhuriyetin kurucularina ve onlarin zamanlnda yagamig tarihqilere, yaptiklari ve 
yagadiklari olaylarin neden daha qok bir degigme olarak gorundiigu, neden kendilerini 
"Osmanll'dan tamamen farkli" gordukleri boylece daha anlagilir olmaktadlr. Gunumuz 
yonetici ve tarihqilerinin Osmanli'ya kargi, neden Curnhuriyetin kurucularindan ve o do- 
nemin tarihqilerinden farkli bir yaklagim iqinde olduklari da, aynl gekilde aqiklanabilir. 

Giiniimuzun yonetici ve tarihqileri, Cumhuriyetin kurulugu, oncesi ve sonrasinda 
meydana gelen olaylara daha genig bir zaman dilimi iqinde bakabilme imkanina sahip- 
tirler. Boylece, o zamanin olaylarini, donemler ve siireqler olarak gruplandirmak, ve de- 
gigmeyle birlikte devamlihgi da gormek mumkun olmaktadir. 

1 Zaman kavram~, ~ e ~ i t l e r i  ve tarihte kullan~ml konusunda ayr~ntll~ bilgi icin bkz. Robert F. Berkhofer, Jr., A Be- 
havioral Approach to Historical Analysis, New york-London 1969, s .  210-270. 

2 Fatma Acun, "Yalun Donem Tarihi Metodolojisi", Atutiirk Ara~r~rma Merkezi Dergisi, Say1 42 (Kaslm 1998). 
s.723. 
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Bununla birlikte, Turkiye Cumhuriyeti'nin, hangi bakimlardan Osmanli ge~migin- 
den bir "kopug", yeni bir "baglangiq", hangi bakimlardan onun bir "devami" olduguna 
iligkin tartigmalar, qegitli platformlarda butun canliligiyla devam etmektedir. Turkiye 
Cumhuriyeti'nin kurulugu, elbette ki, "yeni ve taze" bir baglangici simgeliyordu. ilk ku- 
rulug yillarinda yapilan inkilaplar ve duzenlemeler, bu baglanglcin gorunumleriydi. Di- 
ger yandan, Cumhuriyet, selefi Osmanli'dan, pek qok unsuru da miras almigti. ~gte, bu 
makalede, Osmanh'dan Cumhuriyete degigen ve devam eden unsurlar, toprak ve niifus, 
siyasi rejim, hukuk ve kiiltiir bagllklari altinda incelenecektir. 

Asil konuya ge~meden once, Osmanli'dan Cumhuriyet'e ge~igin yagandigi donem 
ve ortami tasvir etmek faydali olacaktir. Osmanli Devleti'nin dort yil siiren I. Dunya 
Savagi'na (1 9 14- 19 18) katilmasi, sonunu getiren surecin de baglangici oldu. Savagi ka- 
zanmasina ragmen, kaybeden tarafta yer almasi, onu magluplar arasina koydu. Bu du- 
rum, Osmanll Devleti'nin tarihe karigmasi anlamina geliyordu. Coken ~mparatorlugun 
mirasinl, yani topraklarini paylagma konusunu, Muttefikler Paris'te duzenledikleri bir 
dizi konferansta tartigtilar. Nihayet, 1920'de Osmanli devlet adamlarinin eline Sevr an- 
lagmasi tutugturuldugunda, elde kalan Anadolu topraklarinln buyuk bir kismi Muttefik- 
ler arasinda pay edilmig, yalnizca 1s Anadolu'da kuquk bir bolge Turklere birakilmigti. 
Turkler iqin bir "var olma" meselesi halinde donugen yabanci iggalleri ve bu iggaller- 
den kurtulmak iqin verilen silahli mucadele, ayni zamanda, yeni kurulacak devletin cog- 
rafi mekanini hazirlama qabasiydi. Bu mekan hazirlama igi-Kurtulug Savagi (1919- 
1923) kastediliyor-qekilen buyuk sikintilardan sonra bagariyla tamamlandiginda, yeni 
kurulacak devletin uzerinde geligecegi cografi saha da belirlenmig oldu. Bu zemin uze- 
rine, yeni Turkiye Cumhuriyeti Devleti inga edildi. "Var olma" meselesi, gimdi de, mo- 
dern dunyaya ayak uydurarak, "varligini devam ettirme" meselesi haline donugtu. Cum- 
huriyet'in ilani ile baglayan ve toplum hayatinin butun sahalarina yayilan inkilaplar ve 
duzenlemeler bu amaqla gerqeklegtirildi. Ancak, inkilaplar, bir yandan Bat1 modelinde 
yeniden yapilanmanin birer sembolunu tegkil ederken, diger yandan da, Osmanli geqmi- 
gi ile baglarin kopartilmasi anlamina geliyordu. Yeni kurulan Cumhuriyetin bagkentinin 
Ankara olmasi da, geqmigten uzaklagma arzusunun en sembolik gostergesiydi. 

2.1 .Toprak ve Niifus 
Osmanll Devleti, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Dogu'yu iqine alan; nii- 

fus bakimindan, Rum, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Bulgar, Macar, Hirvat, Arap vs. gibi 
degigik irk, din ve dillere mensup milletlerin bir arada yagadigi bir ulke idi. 19 yuzyil- 
dan itibaren, dagllma surecinin baglamasi ile, bu milletler teker teker ~m~aratorluktan 
ayrildilar . 1830 yllinda bag~rnsiz Yunanistan'in kurulmasiyla baglay an bu siireq , once 
Balkan milletlerinin, daha soara da, Kuzey Afrika ve Orta Dogu'daki Musluman millet- 
lerin kopmasi ile, I. Dunya Savagi sonunda tamamlandiginda, ~m~aratorlugun toprak- 
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l a r ~  uzerinde, Turkiye Cumhuriyeti dahil, 16 bagimsiz devlet ortaya qikmigti. Bahsedi- 
len bu dagilma sureci, Imparatorlugun idarecileri olan Tiirkler aqis~ndan, sahip oldukla- 
ri Imparatorlugun topraklarini kurtarma mucadelesiydi: Trablusgarb (1 9 1 1- 19 12) ve 
Balkan Savaglan (1912-191 3), I. Dunya Savagi, ve nihayet Kurtulug Savag~ (1919- 1923) 
bu mucadelenin agamalar~ydi, ve bilindigi gibi, yalnizca sonuncusu bagarili oldu. Bunun 
nedeni ise, yeni bir devlet kurmak ii;in gerekli olan "nufus destegi"nin yalnizca Anado- 
lu'da mevcut olmasi idi. Diger bolgelerde boyle bir destek olmadlg~, ve yerli halklarin 
destegi kaybedildigi iqin bagar~li olunamadi. Osmanli ~m~aratorlugu'ndan kurtar~lan 
topraklar, Anadolu ve Trakya'da yer alan araziye denk gelmektedir. Bu topraklar, Orta- 
qagdan beri, Batll~lar tarafindan, Turklerin yagadigi yer anlammda, Turkiye diye adlan- 
dir~lmaktad~r. Ayrica, Osmanl~ ~mparatorlugu, ozellikle de Batl'da, Turk ~mparatorlugu 
olarak bilinir. Turkiye ve Turk adlarin~n gunumuzde de devam etmesi, siirekliligin ifa- 
desidir. 

"Toprak kaybi" ile bir arada ilerleyen "nufus kaybi" sureci sonunda, Osmanli 1mpa- 
ratorlugu'ndan geriye, yalnizca Anadolu ve Trakya bolgesi, ve bu sahada yagayan in- 
sanlar kald~. ~mparatorluk genelinde Turkler dagm~k gruplar halinde yagad~klari igin, 
bunlar~n Anadolu'ya goqu, ancak, uzun, megakkatli ve izdirapli bir surecin sonunda 
miirnkiin olabildi.3 Bir yandan, Balkanlarda yagayan Turklerin Anadolu' ya gogleri, di- 
ger yandan da Anadolu'da yagayan Rumlarin, Etabli anlagmasi (1926) ile Yunanistan'a, 
Ermenilerin ise Sovyet Rusya'daki Ermenistan'a goquyle, Anadolu'da buyuk qogunlu- 
gu Turklerden meydana gelen homojen bir nufus kitlesi olugtu. Boylece, pek qok millet- 
ten meydana gelen Osmanl~ "tebla"sinm bir kismini tegkil eden Turkler, Turkiye Cum- 
huriyeti'nde toplumun esasini tegkil ederek, "vatandag" s~fatiyla hayatlar~na devam et- 
tiler. 

Osmanli'dan Cumhuriyet'e nufus degigmeleri degerlendirildiginde, gok irk, din ve 
dilden meydana gelen ~mparatorlugun, buyuk qogunlugu tek ~ r k ,  din ve dilden meyda- 
na gelen Cumhuriyet nufusuna indirgendigini goriiyoruz. Cok ulusu Imparatorluktan, 
tek uluslu devlete-ummetten millete-geqig olarak niteleyebilecegimiz bu sureg sonunda, 
irk birliki saglanarak, buyiik $ogunkgu Turklerden olugan bir millet ortaya q~kti. Ana- 
dolu'nun d i i~nxn  iggalinden kurtar~lmasiyla da.bu milletin uzerinde ya~ayacag~ ulkenin 
sin~rlari belirlendi. Boylece, modern anlamda bir ulus devleti (nation state) kurumanin 
on gartlarindan olan, "millet" ve "vatan" birligi saglanmig oluyordu. Simdi sira, mo- 
dern/Batih orneginde oldu&~ gibi, bu millet ve vatan temelinde, yeni bir siyasi rejim 
yukseltmeye, halka yeni bir "hayat tarzl" sunmaya gelmigti. Bunlara agag~da, sirasiyla 
deginilecektir . 

3Bu konuda bkz., Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Prin- 
ceton 1995. Kitabln Tiirkqe terciimesi de mevcuttur: 0liim ve Siirgiin: Osmanll Miisliimanlarina Karg Yiiriirii- 
len Ulus olarak Temizleme iflemi, qev. Bilge Umar, Istanbul 1998. 



Dr. Fatma ACUN 

2.2. Siyasi Rejim 
Osmanli Devleti, kurulugundan yikiligina kadar Osmanli Hanedani tarafindan yone- 

tilmigtir. Hanedanin, "mutlaki-monargi" tarzi idaresi, son donemlere gelindiginde "meg- 
turi monargi" tarzi idareye donugmugtur. Merkezi mutlak otoriteyi tekellerinde bulundu- 
ran Osmanli sultanlari, dunyevi yetkilerinin yani sira, dini yetkilere de sahipti: 
15 17'den itibaren Halife slfatini tagiyan sultanlar, kendilerini Allah'in dunyadaki golge- 
si (Zillullah-1 fi'-1 arz) olarak telakki ediyorlardi. Sultan, yetki ve sorumluluklari sinirli 
olqude merkezi burokratik elit ile paylagarak Imparatorlugu idare ediyordu. Osmanli 
Hanedani'nin hakim oldugu "mutlak-monargi" tarzi idare gekli, ilk kez 11. Mahmut do- 
neminde (1808-1839), merkezi idare tegkilatinda, Bat1 tarzinda yeni bir burokrasi ve 
idare yaratilmasi iqin girigilen duzenlemelerle degigime ugradi. Eski makamlarin qogu 
kaldirildi, yerine yenileri ihdas edildi, bir kisminin da isimi degigtirildi veya yeniden du- 
zenlendi. Devletin merkezi idare tegkilatinin yeniden organizasyonu anlamina gelen bu 
duzenlemeler, klasik Osmanli devlet ve idare anlayigindan uzaklagilirken, Bat1 tarzi dev- 
let ve idare anlayigina yaklagmanin ilk ornegi ve tecrubesini tegkil ediyordu. Bu baglam- 
da, devlet yalnizca vergi toplayan, asker besleyen ve adalet dagitan idare mekanizmas~ 
olmaktan qikmig, eskiden faaliyet sahasi diginda olan, egitim, saglik, ekonomi ve ba- 
yindirlik igleri ile de ilgilenmeye baglamigtir. Butun bu duzenlemeler, o doneme kadar 
askeri alana sinirli tutulan Batilllagma qabalarinin, merkezi idareyi iqine alacak gekilde 
genigletilmesinin de bir gostergesiydi.4 

1kinci tecrube, Balkanlarda meydana gelen ayaklanmalar ve donemin aydinlarinin 
baskisi neticesinde, Belqika anayasasindan ornek alinarak hazirlanan Kanun-i Esasi'nin 
(anayasa), diger adiyla Megrutiyet'in ilani ile 1876'da yagandi. Meclis-i Vala ve Meclis- 
i Mebusan'dan olugan Osmanli Parlamentosu'nun aqilmasiyla, "megruti-monargi" tarn 
bir idareye geqig fiilen gerqeklegti. Fakat, bu geqig, kalici olma gansina sahip olamadi. 
1ki yil gibi kisa bir sure sonra, Kanun-i Esasi'de belirlenen yetkilerini agarak padigahin 
hukumdarlik haklarina mudahalede bulundugu iddiasiyla, Parlemento 11. Abdiilhamid 
tarafindan fesh edildi. 

~ q u n c i i  tecrube, Kanun-i Esasi'nin, ittihad ve Terakki Partisi'nin dayatmasi ile ye- 
niden yuriirluge konulmasi ve Osmanli Meclis-i Mebusanz "inin yeniden acylmasiyla ya- 
gandi. 11. Abdulhamid'in saltanatinin sonuna rastlayan, ve 11. Megrutiyet (1908) adiyla 
anilan bu tecriibe de pek verimli olmadi. 11. Abdulhamid'in 31 Mart Vakasi ile tahtadan 
indirilmesi neticesinde, devlet idaresi tamamiyla 1ttihad ve Terakki Partisi kadrolarini 
eline geqti. 0 zamana kadar devlet iglerine karigmayan parti mensuplari, devlet idaresi- 
ni tekellerinde aldilar. ittihad ve Terakki Partisi'nin otoriter idaresi, I. Dunya Savagi so- 
nuna, 1918'e kadar devam etti. Osmanli Devleti'nin savagtaki bagarisizligi partinin ik- 

4 ~ ~ .  Mahmud doneminde yapllan reformlann karpla~t~rmal~ bir degerlendirilmesi i ~ i n  bak. Ilber Ortayll, impara- 
torlugun En Uzun Yiitytk, Istanbul 1987, s. 27-46. 
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tidardan dugmesine sebep oldu. Bundan sonra, yikilincaya kadar, devlet idaresi degigik 
gahislarin adlari ile anilan hiikumetler vasitasiyla yuriituldu.5 

Goruldiigu gibi, Osmanli Devleti'nin son doneminde, padigahin yetkilerinin anaya- 
sa, meclis ve hukumet ile sinirlandigi, megruti-monargi tarzi bir idare geqerlidir. Cum- 
huriyet donemine gelindiginde, padigahlik kurumu, diger adiyla saltanat (1 Kasim 
1922), bir sure sonra da, Halifenin yalnizca dini lider oldugu, yeni kurulan milli devlet- 
te siyasi otorite sahibi olma iddiasinin slkintilara yo1 a ~ a c a i i  gereksesiyle, Halifelik (3 
Mart 1924) kaldirildi.6 Cumhurbagkani, bagbakan, bakanlar kurulu ve meclisten olugan 
bir idare tarzina geqildi, ki bunun ad1 Cumhuriyettir. Dini ve dunyevi yetkilerle dona- 
tilmig hanedanin yerini, halkin egemenligini temsil eden Turkiye Buyuk Millet Mec- 
lisi'nin hakim oldugu, laik, demokratik hukuk devleti aldi. Din ve devlet igleri birbirin- 
den ayrildi. Yapilan duzenlemelerle, dinin ve dini kurumlarin siyasi hayattaki onemi 
azaltilirken, devletin bu kurumlar uzerindeki kontrolu artirildl. Osmanli'dakinin aksine, 
din, kigiye ek kimlik kazandiran huviyete buriindu, "mili biling" ve "milliyet" temel 
prensipler haline geldi. 

~mparatorluk yikildiginda, Cumhuriyetin onculugunu, Osmanll burokratlari arasin- 
dan yukselen lider kadrolar yuklendiler. Bagka bir ifadeyle, bagimsiz Turkiye Curnhu- 
riyeti, varligini ve geligmesini, Kurtulug Savagi'ni, ardindan da inkilaplari ger~eklegti- 
ren bu kadrolara bor~lu  oldu.7 Ataturk'un bu kadrolarin lideri oldugunu soylemeye ge- 
rek yoktur. Osmanli aydin, burokrat ve asker kadrolari, yiizyildan fazla zamandir, de- 
neme-yanilma yoluyla edindigi tecriibeler ve ideoloji birikimleri ile birlikte Cumhuri- 
yet'e intikal etmigtir. Cumhuriyet'in, belki de en biiyuk gansi, Osmanli'dan, parlamen- 
ter sistem ile tecrubesi olan, yetigmig "elit biirokrat" kadrolarl devralmig olmasidir.8 Yi- 
ne, bu kadrolarla beraber, devletin giicunun, burokrasinin tekelinde bulunduguna dair, 

Buraya kadar olan geligmeleri takip etrnek iqin, bkz. Ercumend Kuran, "Osrnanl~ Imparatorlugunda Yenilegme 
Hareketleri", Turk Diinyasl El Kitabr, cilt I, Ankara 1992, s. 495-503; Roderic Davison, Turkey, A Short History, 
England 1988, s. 67-127. 
Halifeligin kaldlnlmas~ haklundaki tartlgmalar iqin, bkz. Halil inalc~k, "The Caliphate and Ataturk's I n k ~ l a b ,  
From Empire to Republic, Essays on Ottoman and Turkish Social History, The lsis Press, Istanbul 1995, s .  153- 
164. 
Halil inalclk, "Turkey: Between Europe and The Middle East", From Empire to Republic, Essays on Ottoman 
and Turkish History, The Isis Press, istanbul 1995, s. 144. ' 
Osmanl~ Imparatorlugu, merkezde egitilen ve yine rnerkezden kontrol edilen biirokrasi araclliglyla idare edili- 
yordu. Cumhuriyeti kuran da, Osmanl~ burokrasi geleneginden yetigen gahslard. Osmanlllann bu "burokratik- 
seqkinci-merkeziyetqi" kadrolan, anlayl~lan ile birlikte Cumhuriyet'e intikal etti . Bu "seqkin" kadrolara meydan 
okurna, ilk kez, qok partili hayata gecigin saglandlg~ 1950'de geqeklegti. Rekabetci politikaya geqigin gerqekleg- 
tigi bu donemde, yine ilk kez olarak, onceki "seqkinci" grubun bilegiminde deggrne meydana geldi: Burokrasi ko- 
kenli merkeziyetqi kadrolarln yerini, ta$ra tiiccarlari ve serbest meslek sahiplerinin olugturdugu , daha az devlet- 
ci ve daha az merkeziyetci kadrolar a ld~ .  Bu konuda bak Ergun Ozbudun, "Turk Siyasal Sisteminde Degigim ve 
Sureklilik Unsurlan", Turkiye Gunlugii, say1 25,1993, s. 13; Ilter Turan, "Evolution of Political Culture in Tur- 
key", Modern Turkey, Continuity and Change, ed. Ahmet Evin, Opladen 1984, s. 105. 



Dr. Fatma ACUN 

"biirokratik ve merkeziyetgi" devlet anlayigi "e uygulamasi, Cumhuriyet'e aktarilir? 
Bagka bir deyigle, Cumhuriyet'in bu "segkinci-devletgi" biirokrasi yaklagimi, Osmanli 
devlet anlayiginin bir devarnidir.lo 

23. Hukuk 
Osmanli Devleti, hukuk bakimindan Seriat'a dayali, teokratik bir devlet olarak ta- 

nimlanir. Ancak, gok irk, din, dil ve milletten olugan ~m~aratorlugun yalnizca Seriat'ta 
yer alan kuralar dahilinde idare edilmesinin, pratikte mumkiin olmayacagi agikardir. Bu 
durum, Seriat'in esasina dokunmamak ve onunla mutabik olmak kaydiyla, padigahlarin 
insiyatifine birakilan bir karar alma yetkisini ve sahasini gerekli kilmigtir. Boylece, go- 
gu mahalli gartlardan ve guniin ihtiyaglarindan kaynaklanan, bunlara uygun olarak pa- 
digahlar tarafindan yapilan duzenlemeler, 0rfi  hukuk denen ayri bir hukuk sahasini 
olugturmugtur. 19. yuzyila gelinceye kadar, Osmanli Devleti'nde 0rfi  ve Ser'i hukukun, 
birlikte, fakat, birbiriyle ortii~meyen ayri sahalarda yuriirlukte oldugunu goruyoruz. Za- 
man iginde degigen ihtiyaglar kargisinda yetersiz kalan yuriirlukteki kanunlarin birakti- 
gl bogluklar, bir yandan, mevcut kanunlar~n islahiyla, diger yandan da, Avrupa'dan ali- 
nan kanunlarla doldurulmaya galigilmigtir. Bu tur galigmalarin donum noktasi yine Tan- 
zimat olmug, modem anlamda kanunlagtirma (kodifikasyon) hareketleri bu donemde 
baglami$tir. Fransiz ve Italyan omeginden faydalanilarak gikarilan ticaret, ceza ve arazi 
kanunlari ile, Bat1 hukukuna yonelme ivme kazanmigtir. 

Bir yandan Bati'li kanunlarin alinmasiyla Bat1 hukukuna yonelinirken, diger yandan 
da, mevcut yerli kanunlarda yapilan, ve biri digerini gegersiz kilmayan duzenlemeler su- 
nucunda, birbirinden kesin gizgilerle ayrilan, ikili hukuk sistemi uygulamasi ortaya gik- 
migtir. Ancak, bu uygulama, degigik unsurlardan meydana gelen ~mparatorlugun butun 
teb'asinin ihtiyaglarina cevap vermeden uzak kalarak, bu unsurlari bir arada tutmak igin 
yukseltilen ideolojileri, ozellikle de Osmanlicilik ideolojisini, boga gikarmigtir. Bu ye- 
tersizlige ragmen, "kanunlagtirma" kavraminin yerlegmesi, yargilama usullerinin gelig- 
tirilmesi ve yeni mahkemelerin kurulmasi gibi konularda ilk tecrubeyi olugturarak, 
Curnhuriyet doneminde, bu sahada yapilacak diizenlemelere zemin hazirlamigtir. 

Cumhuriyet'e gelindiginde, gok uluslu Osmanli ~mparatorlugu'nun hukukunun, tek 
uluslu Cumhuriyet igin gegerli olmadigi gorulmug, ve degigen toplumun, degigen ihti- 
yaglarlna yonelik, gagdag hukuk sisteminin getirilmesi igin diizenlemelere girigilmig- 

9 inalc~k, Turkey Between Europe and The Middle East, s .  150; Ergun ~ z b u d u n ,  Dankwart Rustov'dan at~fla, Tiir- 
kiye'nin siyasi geligim siirecinde, siyasi kadrolarla, siyasi yapllar araslnda ters bir iligki oldugunu soylemektedir: 
Siyasi kadrolarda degigimin en yogun bicimde yqand~gi donemlerde, siyasi yap~da pek az degigme ger~eklegir- 
ken (11. Megrutiyet ve 1950 siyasi kadrolan bu degigime omektir), siyasi yapllarda en radikal degigimin yagandl- 
g~ donemde ise, siyasi kadrolarda cok az degigiklik meydana gelmigtir (Cumhumyet'in kurulugu bunu ornektir). 
Cumhuriyet ile birlikte Tiirkiye'de yqanan siyasi degigikligin, diinyada siyasi degigim yagayan diger iilkelerde- 
kinden cok daha az sars~nt~ll bi~imde cereyan etmesinin nedeni budur. Ad1 gecen eser, s .  14. 

lo Emre Kongar, Imparatorluktan Giiniimiize Tiirkiye'nin Toplumsal Yaprsr, cilt I ,  Istanbul 1985, s. 143. 
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tir. Yukarida da belirtildigi gibi, Tanzimat ve sonrasinda Bat1 hukukundan iktibaslar ya- 
pilmigti. Bu sure$, Curnhuriyet doneminde, 1926'da 1svige medeni kanununun kabulu, 
ltalyan modelinden alinan ceza kanunu ve, 1talyan ve Alman modellerinden alinan tica- 
ret kanununun benimsenmesi ile hiz kazandi. Ticaret ve ceza kanunlari Osmanl~ done- 
minde Bat1 ornegine gore duzenlenmig olmasina ragmen, medeni kanun Ser'i olma ozel- 
ligini korumugtu. Cumhuriyet doneminde, hukuk alan~nda en onemli degigiklik, mede- 
ni kanunun, dini zeminden uzaklagtirilmasi ile ger~eklegtirildi. Cok kadinla evliligin ya- 
saklanmasi, evliligin resmi makamlarca onaylanmasi (resmi nikah), boganma konusun- 
da kadin ve erkege, miras konusunda luz ve erkek ~ocuklara e ~ i t  haklar taninmasi gibi, 
aile hayatina iligkin diizenlemelerle, aslinda hedeflenen, Turk ailesini , Bat1 modelin- 
de yeniden yapilandirmak, ona sagdaa bir hayat tarzi sunmakti.ll 

Hukuk sahasinda yapilan duzenlemelerin bir devami olarak, anayasadan da bahset- 
mek gerekiyor. Bu konuda, Osmanli doneminde yapilan duzenlemelerin ilki Kanun-i 
Esasi'dir (1 876). 1808 Sened-i ~ttifak, 1839 Tanzimat Fermani ve 1856 Islahat Fermani 
anayasa veya benzeri belgeler olmamakla birlikte padi~ahin hak ve yetkilerine, sinirli da 
olsa, kisitlamalar getirmesi itibariyla onemlidir: Ancak, padigahin hak ve yetkilerini si- 
nirlayan, bununla da kalmayip, idari mekanizmayi yeniden yapilandirmaya yonelik ilk 
anayasal hareket, Kanun-i Esasi'nin ilanidir. Yalnizca iki yil gibi kisa sure (1876-1878) 
yuriirlukte kalma ganssizligina ugrayan Kanun-i Esasi, otuz yillik bir aradan sonra, 
1908'de, ikinci kez yururluge konulur. Bu donemde uzerinde bazi iyilegtirmeler yapil- 
masma ragmen, Osmanli teb'asina, qagdag anlamda temel hak ve ozgurlukleri sunmak- 
tan yoksundur. Halkin degil, aydinlarin dayatmaslyla yiiriirluge konulan anayasada, bu 
tur nitelikler aramak, fazla iyimser bir yaklagim olur. Zaten, bu anayasa ile korunan, 
azinliklarin hak ve hurriyetleridir. Yukarida da belirtildigi gibi, idarenin yeniden yapi- 
landinlmasi, dolayisiyla da, yeni bir idare anlayiginin-ki bu me~ruti monargidir-yerlegti- 
rilmesi esas amastir. Bu haliyle dugiinuldugunde, Osmanli Kanun-i Esasi, Cumhuri- 
yet'e gesildiginde hukumsuz bir belge haline gelmigtir. Ancak, Bati'nin liberal ve de- 
mokratik akimlannin yansimalarini ihtiva etmesi itibariyla, Cumhuriyet aydinlari i ~ i n  
tecrube tegkil etmigtir. 

Curnhuriyet doneminde ilk anayasa 1921 yilinda yapilir. Donemin ola~anustu gart- 
larinda hazlrlanan bu anayasa, orijinal adiyla Teskilat-t Esasiye Kanunu, yeni Turk dev- 
letinin ilk anayasaudir. Olaganustu gartlar dolayisiyla "kuvvetler bir1igi"nin benimsen- 
digi bu anayasa 1924'e kadar uygulamada kalmig, bu tarihte yapilan duzenleme ile ye- 
ni bir anayasa hazirlanmi$ir. Kuvvetler birliginin, onceki kadar kati olmamakla birlik- 
te, korundugu bu anayasaya, 1921 anayasasinin maddelerinin buyuk bir lusmi dahil edil- 
mig, bazi ek hukumler getirilmigtir. Cumhuriyetin ilk donemlerinde anayasada siklikla 
yapilan degigiklikler (ki bunlar 1928, 1934, 1937 yillarina rastlar) goz onune alindigin- 

IIDavison, Aynl eser, s. 132-133. 
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da, laiklige ayklrl olan maddelerin kaldlr~ldlg~, giderek sivil hale getirildigi giizlenmek- 
tedir. Hukuk sahaslnda Osmanli son doneminde yapllan duzeniemeler degerlendirildi- 
ginde, bunlar~n, Bat1 hukukunu tanlma ve uygulama tecrubesi olarak Cumhuriyet'e ak- 
tarlldlgl gorulur. Mevcut Osmanll hukuku ise, k~smi de olsa, Cumhuriyet'e intikal et- 
me ganslna sahip olmamigtir. 

2.4. Kiiltiir 
Osmanll mirasmln, halk kulturu ve gundelik hayat ve duzeyinde yukarida bahsedi- 

len sahalara nispeten, degigmeye daha diren~li oldugu soylenebilir. Halkin inanlglari, 
allgkanllklar~, davraniglar~ ve degerler sisteminin toplam] olan "zihniyet" ise, degigmc- 
ye en fazla direng gosteren, ve degigmenin, ancak aslrlar alan bir surede gerseklegtigi 
sahadir.'? Muzik, mutfak, halkin kullandigi egyalar, eElence: kahvehane vs. gibi giindc- 
lik hayatla ilgili konularda ve, bagka etnik gruplarla birlikte yagama, farkl~ kulturlerc 
gosterilen tolerans ve din gibi, allgkanl~k ve zihniyctle ilgili alanlarda, surekliligin izle- 
rini tespit etmek rnurnk~ndur.~"ine de, halkln gunluk hayatr, "devletin mudahale ede- 
bilecegi" sahalar araslna dahil olmugtur. Bu sahada yapllacak degigmelerin, uzun vade- 
de, halkln zihniyetinde degigme meydana getirecegine inanllarak, k~yafetten takvim ve 
saate, alfabeden egitime, kadar, gunluk hayatin gegitli sahalarinda duzenlemeler yapll- 
mlgtlr. Boylece, Bat1 tarzl bir hayat surme yoluyla, Bat1 zihniyetinc erigmenin miirnkiin 
olacagl du$unulmiigtur. 

Agaglda, dil ve alfabe, ve egitim basta olmak iizere, gundelik hayatin qegitli sahala- 
rlnda, Osmanl~ ve Cumhuriyet doneminde, Bat1 orneginden yapllan al~mlar incelcnecek, 
degigme ve sureklilik noktalarl yakalanmaya gallgllacaktir. 

Dil ve alfabe konusunda, daha 19. yuzyllln ilk yar~slnda, ayd~nlar ciddi tartlgmalara 
girmiglerdi. Tanzimat'la birlikte, Bat1 tarzlnda egitim veren okullarln agllmasiyla, 
Turkge'nin ilim dili olarak kullanilmas~, Arapga ve Farsga kelimelerden arindlrllmasi 
konusu gundeme geldi. 1876'da, Kanun-i Esasi'ye, "Osmanl~ Devleti'nin :esmi dilinin 
Turkge oldugu, ve devlet hizmetine girecekler igin bu dilin bilinmesi gerektigiWne dair 
bir hukum konuldu. Ancak, Turkge'nin, devletin resmi dili ilan edilmesi, dil ve alfabe 
konusundaki tartl~malarln sonu degil, resmi diizeyde baglanglcl oldu.14 Dil konusu ay- 

Bu konuda bak, Erol Giingor, Diinden Bugiinden, Tarih-Kiiltiir-Milliyetgilik, Ankara 1984, s. 26-31. 
l 3  Balkanlar'daki Osmanl~ miras~ ve bu miras~n degigimi konusunda ornek bir fal~gma ifin bak, Maria Todorova, 
"Balkanlarda Osmanl~ Miras~", Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, ed. Kemali Saybagll-Gencer Ozcan , Istanbul 1997. 
S. 117-145. 

l4  Enver Ziya Karal, "Dil ve Dil Tart~gmalar~", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tiirkiye Ansiklopedisi, Cilt 2 ,  s .  3 14- 
332. Dil sorununu resmi diizeyde, ilk kez, Osmanl~ Mebuslar Meclisi'nin aqlldlglnda hissedilmigti. Mebuslar~n 
her biri, geldikleri bolgeye has bir Tiirkqe ile konuguyorlard~. Konugulan Tiirkqe bolgelere gore degigtiginden, za- 
b ~ t  tutrnak zorlagt~. Hatta, bir gun, zab~t tutmakla gorevlendirilen Ahmet Mithat Efendi diigiip b a y ~ l d ~ .  Meclis fa- 
llgmalar~ ertelendi. Tiirkqe'nin bu kadar fegitli gekillerde soylendigini ilk kez goren mebuslar hayretler ifinde kal- 
d~lar .  Bir yandan da, birbirlerinin konugmalar~yla alay ettiler. Bu durum, Tiirkqe'nin diizenlenmesi yolundaki fa- 
llgmalann h~zlanmaslna vesile oldu. Bu konuda bkz, Aynr eser, s. 317. 
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dinlar tarafindan biraz irdelendiginde, asil sorunun, Turkqe' ye uygun olmayan Arap al- 
fabesini kullanmaktan kaynaklandigi, dolayisiyla, alfabenin degigtirilmesi gerektigi ka- 
naati uyandi. Bu sirada, Latin ,\lfabesi'nin alinmasi konusu gundeme geldi.I5 Turk- 
qe'nin ilim dili olmasi yolunda harcanan qabalar kismen bagarili olmasina ragmen, bu 
bagari alfabe konusunda saglanamadi. Cumhuriyet'e intikal eden bu mesele, 1 Kasim 
1928'de Latin Alfabesi'nin kabul edilmesi ile qoziimlendi, Ardindan Turkqe'nin sade- 
legtirilmesi iqin faaliyetlere girigildi. Ataturk'un geligtirdigi Guneg-Dil Teorisi ve Turk 
Dil Kurumu'nun kurulmasi (1932) bu faaliyetler arasindadir. Biitun bu qabalar deger- 
lendirildiginde, Cumhuriyet doneminde, milli bir dil yaratma endigesinin hakim oldugu 
goriilur. Cumhuriyet'in, Osmanli geqmigi ile olan organik baglarindan birini, belki de 
en onemlisini, kopartmasi anlamina gelen bu girigim, inceledigimiz konu agisindan, ra- 
dikal bir degigmedir. 

Egitimi, bir toplumun, vatandaglarina kendi kulturunu tanitma sureci olarak tarif 
edersek, Osmanli toplumunda bu igi yuzyillardir medreselerin yiiruttugiinu goruruz. Bu 
geleneksel insan yetigtirme kurumuna ilk meydan okuma, 11. Mahmud doneminde, Ba- 
ti usulunde askeri egitim veren okullarin aqilmasiyla gerqeklegir.16 Bu, ayni zamanda, 
dini ilimlerin agirlikli olarak verildigi medrese egitimine alternatifin ilk ortaya qikigidir. 
Bati'nm ilim ve fenninin ogretildigi bu okullar, Osmanli'da egitiminin mektep-medrese 
geklinde ikilegmesinin ilk ornegini tegkil ederek, sonraki duzenlemelere yon vermigtir. 
Bundan sonra yapilacak duzenlemeler, geleneksel medrese sistemine hig mudahale et- 
meden, tamamiyla yeni bir sistem kurmaya yonelirken, egitimde ikilegmenin kaynagini 
da tegkil etmigtir. Yine, Tanzimat doneminde, ilk kez olarak, egitimin siyasi ve toplum- 
sal fonksiyonunun oldugu fark edilmig, devleti felakete gidigten kurtaracak yo1 olarak 
goriilmiigtur.17 Bat1 usulunde egitim sisteminin kurulmasi, aydinlar ve memurlar yeti?- 
tirmek iqin sivil okullar aqilmasi, bu fark edigin neticeleridir.18 Tanzimat doneminde 
azinliklar ve yabancilar da ozel okullar agarak, egitimin daha da qegitli ve karmagik ha- 
le gelmesine vesile olmug, ancak bunlar, Osmanli Devleti'ne degil, kendi aziclik grup- 
larina hizmet ederek ayrilikqi faaliyetler gutmuglerdir. Egitim konusunda ikinci onemli 
geligme, 11. Abdulhamid'in saltanat yillarinda yaganir. Bu donemde, pek qok meslek ve 
sanat okulu. ozurluler iqin okullar aqilir ve okul programlari yeniden duzenlenir. 

Cumhuri- te gelindiginde, yapilan ilk ig, egitim konusunda yaganan mektep-medre- 
se ikiligini kaldirmak uzere "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" (ogretimin birle~tirilmesine da- 

I s  Mustafa Celaleddin Pqa ,  1869 tarihinde Latin Alfabesinin kabuliinii olumlu kargllad~g~n~ duyurmug, klzlna La- 
tin harflerle Tiirkqe mektuplar bile yaznugtn. 11. Abdiilhamid'in Latin harfleri kullanma konusuna s~cak bakt~g~ 
bilinir, fakat bu konuda herhangi bir girigimde bulunmam~$t~r. Karal, Adz gegen eser, s.  319. 

l6  Bu okullardan biri, Fransa'daki Saint-Cyr askeri okulu ornek allnarak 1834'de aqllan Mekteb-i Ulum-u Harbi- 
yedir. Kuran, Adr gegen makale, s .  495. 

17yahya Akyiiz, Tiirk Egitirn Tarihi (Ba~langzgtan 1993'e). Istanbul 1994, s .  137. 
'*~anzimat doneminde egitim konusunda yapllan diizenlemeler iqin, bkz. Akyiiz, Aynz eser, s .  138-162. 



Dr. Fatrna ACUN 

ir kanun)'nu qkarmak olmugtur (3 Mart 1924): Bu kanunla, ulkedeki butun egitim ku- 
rumlari Maarif Vekaleti (Milli Egitim Bakan1igi)'ne baglanarak, azinlik ve yabancl 
okullar denetim altina almmigtlr. Ayni tarihte Ser'iye ve Evkaf Nezareti de kaldirilarak, 
idaresinde bulunan medreseler, once Maarif Vekaleti'ne baglanmig, sonra da kaldiril- 
migtir. Butun bu duzenlemelerdeki amaq, egitimin daha "laik" ve "milli" hale getiril- 
mesidir. 1933'de qikarllan universite kanunu ile yuksekogrenim kurumlari yeniden ya- 
pilandirilarak, Batili tarzda yeni fakulte ve universiteler kurulmugtur. Osmanli donemin- 
de Bat1 modelinde kurulan okullar, Cumhuriyet'e gelindiginde yeniden yapilanmaya ta- 
bi tutulmasina ragmen, uzerinde qaligilacak bir model olugturmasi, ve daha da onemlisi, 
insan yetigtirmede tecrube tegkil etmesi bakimlarindan onemiidir. Cumhuriyet'e intikal 
edenler de bunlar olmugtur. 

Laik Cumhuriyet idaresinin kurulmasi, mevzuat ve hukukun da bu ~ izg ide  diizen- 
lenmesi ile, toplumdaki qegitli kurumlarin u~erinde yapilanacagi esaslar, ve eski usullcr 
ve allgkanliklara kargi tutum da belirlenmigtir. Modem k~lik-kiyafetin kabulu (2 Eylhl 
1925), tekke ve zaviyelerin kaldirilmasi (2 Eylul 1925), uluslararas~ saat ve takvimin (26 
Aralik 1925), o l ~ u  ve agirhk sisteminin (I Nisan 1931), soyadi kanununun (1934) kabu- 
lu ve hafta tatilinin Cuma'dan, Cumartesi-Pazar gunune ahnmasi (1935) hep bu esaslar 
ve tutumlar temelinde yapilan duzenlemelerdir. Bn duzenlemelerin en onemli ozelligi, 
Osmanli doneminde uygulanmakta olanlarin tamamen terk edilmesi, yerine qagdag 
olanlarin konulmasidir. Diger bir ifadeyle, bahsedilen konuiarda, sureklilik degil, de- 
gigme soz konusudur . 

Yukarida bahsedilen qegitli kultur sahalarinda uygulamaya konulan reformlar ve in- 
kilaplarla, Batili kultur unsurlarinin aktarilmasi (cultural borrowings) yoluyla, ger~ekte, 
bir kultur degigiminin (acculturation) planlandigi soylersek, saniriz yanilmig olmayiz. 
"Kultur unsurlar~nin aktar~lmasi" ve "kultur degigimi" tamamen farkh iki kavram olup, 
bunlardan ilki, butun kulturler arasinda araliks~z devam edegelen bir sureqtir, ikincisi 
ise, bir kulturu belirleyen temel degerler sisteminde degigme anlamlarina gelir.lg Os- 
manli ve Cumhuriyet yenilegmeleri degerlendirildiginde, bunlarin, "kultur degigimine 
ugramadan, kultur unsurlarinin aktarilmasi iqin gosterilen qaba1ar"in tarihi oldugu soy- 

l5 Mustafa Celaleddin P q a ,  1869 tarihinde Latin Alfabesinin kabulhnii olumlu karglladlglnl duyurmug, klzlna La- 
tin harflerle Tiirkee mektuplar bile yazmlgtlr. 11. Abdiilhamid'in Latin harfleri kullanma konusuna s~cak b a k t ~ k ~  
bilinir, fakat bu konuda herhangi bir girigimde bulunmam~gt~r. Karal, Adr gecen eser, s. 319. 

l6  Bu okullardan biri. Fransa'daki Saint-Cyr askeri okulu ornek allnarak 1834'de ae~lan Mekteb-i Ulum-u Harbi- 
yedir. Kuran, Adz gecen makale s. 495. 

17yahya Akyiiz, Tiirk Egitim Tarihi (Ba~langrctan 1993'e). Istanbul 1994, s .  137. 
I8~anzimat d6neminde egitim konusunda yap~lan diizenlemeler &in, bak. Akyiiz, Aynr eser, s .  138-162. 
l9  Halil Inalcik, "Osmanhlarda Batl'dan Kiiltiir Aktarmas~ Uzerine", Oman11 Imparatorlugu Toplum ve Ekonomr, 
Istanbul, 1993, s .  425. Kiiltiir degi~imi veya kiiltiirlegme ~eklinde ifade edilen acculturation, kendimizin d~glnda, 
diger ~ a g d q  bir toplumun kiiltiiriinii alma siirecidir. Bijyle bir sure$, kiiltiirlerin temasl sonunda ortaya pkar. Bu 
konuda ayrlnt~li bilgi icin bak, Robert Bierstedt, The Social Order, 3. edition, Tokyo 1970, s. 167-168. 
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lenebilir. Donemin aydinlari ve burokratlarinin gundemini siirekli iggal eden bu gabalar, 
onlarin zihninde, Bati'nin yalr zca, "ilrnini ve fennini" alma, "degerlerini" reddetme 
geklinde formule edilmig, bu ds, Bat1 rnedeniyetinden nelerin alinip, nelerin alinmaya- 
cagi konusunda karar vermede, ayirt edici kriter 0lrnugtur.~0 Gergekte, Osrnanli aydin ve 
burokratlari, bu tur bir "segme" gansina sahip olmadiklar~ gibi, "kulturel a11mlar"ln yo1 
agacagi degigmeye mudahale edc .ilecek iradeye de sahip degillerdi. Dig mudahaleler 
de igin igine girince, kultur unsurlarlnin aktarimi, "mecburi veya gudumlu" hale geldi2I. 
Kultur alimlarl ve kultur degigmesi konularlnda Osmanli doneminde yagananlar ve ya- 
pilan tartigrnalar, Cumhuriyet'e intikal ederek, yeni devletin kultur politikalarini tayin 
etmede esas tegkil etti. 

3. Sonus 
Toplumlar zarnan akigi igerisinde surekli degigirn halindedirler. Turk toplumu da, bu 

sosyoloji kuralinin diglnda kalmamigtir. Osmanli doneminde, 18. yuzyila kadar gikarti- 
lan degiame sureci, giderek hizini artirarak devam etmig, Cumhuriyet'le birlikte doruk 
noktasina ulagmigtir. Modernlegme terirni ile ifade edilen bu degigme siirecinin, Os- 
manll'dan Curnhuriyet'e get$$ noktasinda, ~ u m h u r i ~ e t ,  son yiizyili modernlegme sanci- 
lari ile gegiren bir toplum devralmigtir. Cumhuriyet kuruldugunda, ilk anda gerekli olan 
yonetim orgutii, egitim sistemi, mali sistem vs. Osmanli'dan alinmigtir. Parlamenter sis- 
tem ile tecriibe, siyasi parti ve gegitli siyasi kururnlar Osmanli'dan miras kalmig, Cum- 
huriyet'in aydin ve yetigmig insan kadrolari yine Osmanli'dan intikal etmigtir. Osman- 
11 doneminde yaganan modernlegme sureci, daha gok, bir "tecrube" olarak Cumhuri- 
yet'e aktarilmigtir. Osmanlidan Cumhuriyet'e intikal eden, belki de en onemli, "aligkan- 
Ilk", her ikisinde de, degigmenin devlet eliyle ve kisa surelerde ger~eklegtirilecegine ka- 
naat getirilmesidir. Bu aligkanlik, gunumuzde de devam etmektedir. Diger yandan, ~ o k  
uluslu ~mparatorlugun gogu kurumlari, tek uluslu Cumhuriyet'e gegigte, kendiliginden 
gegersiz hale gelmig, yeni diizenlemelerin yapilmasi geregi hasil olmugtur. Daha gok, si- 
yasi rejim, devlet idaresi ve kurumlar duzeyinde ger~eklegtirilen diizenlemeler, degigme 
olarak degerlendirilmelidir. Gundelik yagam ve zihniyet konularinda yaganan degigme- 

-- 

20 Ziya Gokalp, ~egerler  sisternini "kultur", teknoloji ve bilirni "rnedeniyet" ~eklinde kavramlagt~rarak, konunun, 
donemin aydlnlarlnln kafasinda yo1 aqt~gl zihin karrna~aslni buyuk olqude onlerni~tir. Gokalp'e gore, kultur ve 
rnedeniyet uzlagmaz degildir, ikisi de bir arada yaaanabilir.' Ancak, Gokalp'in bu ve buna bag11 diger goriigleri, 
modem aragt~rmacilar tarafindan yalandan incelendiginde, eksik yonlerinin oldugu gorulrnugtur. Bunlardan en 
onemlisi, teknoloji bagta olmak uzere, diger kultiirlerin rnaddi unsurlannln allnmasrnln, toplumda kulturel de- 
gigmeye yo1 a p g i  gerqegidir. Bu konuda bak, Erol Gungor, Kiiltiir Degigmesi ve Milliyetgilik, Ankara 1980. s .  7- 
11. Diger yandan, kultur unsurlanni, "deger sistemine bag11 olanlar" ve "tarafslz" olanlar geklinde ikiye aylran- 
lar olmugtur. Kiyafet, gibi, kimligi belirleyen unsurlar deger sisternine bag11 olurken, teknoloji ve bilirn, tarafslz 
kategoriye dahil edilir. Bunlardan yaln~zca birini, tarafslz olan bilim ve teknolojiyi kullananlar, gerqekte, bir kul- 
tur degigimi sureci iqine girmigtir. Bu konuda bak, inalclk, Adz g q e n  eser, s. 426. 

2 ' ~ e c b u r i  kiiltiir degiamelerinin szelligi hakklnda, bak Miimtaz Turhan, Kiiltiir Degipmeleri, Istanbul 1951, s .  
127-129. 



gal eden bu gabalar, 
gerlerini" reddetme 
1 ,  nelerin alinmaya- 
e, Osmanli aydin ve 
lturel alim1ar"in yo1 
i. Dig mudahaleler 
lumlu" hale geldi21. 
e yagananlar ve ya- 
- politikalarini tayin 

'urk toplumu da, bu 
izyila kadar gikarti- 
let'le birlikte doruk 
gme surecinin, 0 s -  
nodernlegme sanci- 
k anda gerekli olan 
tir. Parlamenter sis- 
~iras kalmig, Cum- 
a1 etmigtir. Osman- 
:" olarak Cumhuri- 
:n onemli, "aligkan- 
klegtirilecegine ka- 
Diger yandan, gok 
;i$te, kendiliginden 
ugtur. Daha gok, si- 
znlemeler, degigme 
yaganan degigme- 

munlagt~rarak, konunun, 
Gokalp'e gore, kultur ve  
ma bag11 diger g o ~ g l e r i ,  
Nlmiigtur. Bunlardan en 
I ,  toplumda kulturel de- 
tcilik, Ankara 1980. s.  7- 
lar geklinde ikiye aylran- 
cnoloji ve bilirn, tarafs~z 
nanlar, ger~ekte, bir kul- 

neleri, Istanbul 1951, s .  

Dr. Fatma ACUN 

ler ise, nispeten dar bir gevreye sinlrli kalmig, genig halk kitlelerinin hayatlnda ise, sii- 
reklilik hakim olmugtur. 

Sonug olarak, Cumhuriyet'in kuruculari, Osmanli'dan devir alinan toprak ve nufus . 

uzerinde yeni ve modern bir devlet inga etmek gayesiyle siyasi rejim, hukuk ve kiiltu- 
riin gegitli sahalarinda genig gapli ve koklii degigimler yapmiglardir. Kisa donemde ba- 
kildi~inda "radikal" olarak nitelendirilen bu degigimlerin, uzun donemde bakildiginda, 
Osmanli'nin son dijnemlerinde baglayan yenilegme ve modernlegme gabalarinin, Cum- 
huriyet doneminde guglenerek devam eden uzantilarl oldugu gorulmektedir. 
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