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Tarihi birikim, sosyal ve ekonomik yapilardaki dönücüm süreclerinin ana
malzemesi olan toplumsal dokunun oluçum ve kokleçme dinamiklerini besledigi
için analitik çaliçmalarda gözardi edilmesi ya da yüzeysel biçimlerde ele alin-
masi mümkün olan bir olgu degildir. Ancak ayni tarihsel birikimin farkli sosyo-
ekonomik dönücüm vizyonu ve küresel düzen perspektifine sahip iradeler tara-
findan farkli biçimlerde yorumlanip uzun soluklu stratejik planlama giriçimleri
baglaminda motive edici ve çerçeve belirleyici bir unsur olarak devreye sokul-
masi pekâlâ mümkündür. Bu baglamda Osmanli Devleti'nin "klasik çag"indan
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir modern ulus devlet olarak uluslararasi siyaset sah-
nesine çikmasina kadar geçen uzun dönemin derinlemesine bir makro-tarih ve
uluslararasi ekonomi politik perspektifiyle degerlendirilmesi, ulusal plandaki iç
transformasyon dinamikleri ile bölgesel ve küresel faktörler arasindaki etkile-
çimlerin dogru anlamlandinlabilmesi açisindan büyük önem taçimaktadir. Cum-
huriyet Türkiye'sini meçgul eden temel sosyoekonomik kalkinma meselelerine
yönelik temel siyasa ve stratejilerin belirlenmesi ve küresel sistem içerisindeki
potansiyel siçrama imkânlannin degerlendirilmesi de ancak teorik ve tarihsel
derinlige sahip çaliçmalar temelinde bir analitik çerçeveye yerleçtirilebildigi öl-
cüde baçanli olma cansina sahip olabilecektir. Ayni çekilde, cumhuriyet dönemi
kalkinma dücüncesi ve pratiginin bütüncül bir çekilde anlaçilip yorumlanabil-
mesi için dücünsel egilimler ile toplumsal iliçki ve yapilann Osmanli Devle-
ti'nin klasik çagindan itibaren geçirdikleri derin degiçim ve dönücüm unsurlan-
nin tespit edilmesi elzemdir. Dünya tarihinde siradan bir ulus devletin çok öte-
sinde etkiler icra eden Osmanli ve Cumhuriyet Türkiye'sine ait toplumsal iliçki
ve yapilann tarihsel tecrübenin özgünlügünü açan bir çerçeveden küresel para-
metreler baglaminda ele alinmasi ve kapitalist sistemle olan etkileçimlerin ulu-
sal dönücümleri tetikleme biçimlerinin analiz edilmesi bu çaliçmanin nirengi
noktasini oluçturmaktadir.'
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Sanayileçmiç dünyadaki "geç kalkinma" tecrübeleri ile ücüncü dünyada-
ki "yetiçme" (catch-up) deneyimlerinin farkli baglamlarda ortaya koyduklari
üzere, birbirlerine paralel yürütülen sanayileçme, yapisal dönücüm ve sosyoe-
konomik kalkinma sürecleri 19. ve 20. yüzyillar boyunca ulusal rekabet strateji-
lerinin ana eksenini oluçturmuçlardir. Dönemsel biçimde gerek bölgesel gerekse
küresel güc yapilan ile konjönktürel güc kaymalarinin spesifik dönücüm proje-
leri üzerinde oynadiklari etkiler önemli olmakla birlikte, farkli baglamlardaki
kalkinma projelerine baçlangiç koçullari ile siyasi, legal/kurumsal ve ekonomik
faktörler tarafindan uygulanan etkiler oldukça farkli kümülatif kalkinma per-
formanslarimn ortaya çikmasina yol açmiçtir. Kuramsal ve tarihsel derinligi
olan bir perspektiften bakildiginda, Osmanli Devleti'nin baçat bir aktör olarak
küresel siyaset arenasina çikiçindan yari-çevresel bir konumda küresel kapita-
lizme eklemlenmesine ve Cumhuriyet döneminin uluslararasi ekonomi politigi-
ne uzanan çizgide temel siyasi, ekonomik ve sosyokültürel aktörler arasindaki
dengeler ile kurumsal dönücüm dinamiklerinin küresel entegrasyon baglaminda
incelenmesi yönünde analitik bir ihtiyacin varligi çok açiktir.

Siyasi ve sosyal degiçim dinamiklerine vakif bir analitik çerçevenin ku-
rulabilmesi de herçeyden once çikar temelli koalisyonlarin farkli politika rejim-
leri altinda sürekli biçimde kurulup dagilmasina yol açan grup-içi dinamiklerin
ve sosyal gruplarin siyasal otoriteler ile kurduklari iliçkilerde sahip olduklari
görece etki kapasitelerinin derinlemesine anlamlandirilmasini gerekli kilmakta-
dir. Bu yüzden, ulusal düzlemdeki önemli aktörler, kurumlar ve politika üretim
aglarinin bölgesel ve küresel güc merkezlerinden kaynaklanan etki ve baskilari
uluslararasi ekonomi politik ve jeostrateji süzgecinden nasil algilayip degerlen-
dirdiklerini ve uygulama alaninda dikkate aldiklarini sistematik ve kapsamli bir
bakiçla incelemek gereklidir. Öte yandan, Osmanli Devleti'nden Cumhuriyet'e
kritik kirilmalar eçliginde ilerleyen Türkiye'nin sosyoekonomik kalkinma tecrü-
besi de, küresel sistemin "merkez-diçi" alanlarindaki "geç kalkinma" örnekleri-
nin geleneksel özellikleri ile arasindaki yakin paralellikler açisindan geliçmekte
olan dünyadaki yapisal dönücüm deneyimlerini mukayeseli ve tarihsel derinlikli
bir bakiçla ele almayi amaçlayan makro çaliçmalar açisindan verimli bir alandir.

Bu çaliçmada Osmanli Devleti'nin klasik döneminden Cumhuriyet'in ilk
dönemine uzanan sürecte sosyoekonomik yapida ve kalkinma dücüncesi ile si-
yaseti baglaminda ortaya çikan dönücüm ve devamlilik unsurlari ele alinacaktir.
Bu bagiamda klasik dönem ekonomi politiginin temel istikrar unsurlari, bu un-
surlarin Avrupali güclerle asimetrik entegrasyon ve iç dönücüm süreclerinde ug-
radigi tahribat ve modernleçme sikintilari degerlendirilecektir. Sosyopolitik ve
ekonomik alanlardaki yapisal degiçimlerin iç ve diç faktörler eliyle ugi-adiklari
etkilere dikkat çekilerek özellikle 19.yüzyilda Tanzimat dönemi ile baçlayip
Meçrutiyet ve Îttihat ve Terakki dönemleriyle devam eden sureç bir uluslararasi
ekonomi politik perspektifiyle analiz edilerek Cumhuriyet dönemindeki devam-
lilik-farklilaçma dinamikleri üzerinde degerlendirmeler yapilacaktir.
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OSMANLI'DAN C U M H U R Í Y E T ' E S ÍSTEMÍK DÖNÜ§ÜMÜN

TEMELLERi

Klasik Çag'daki Temel Sosyoekonomik ve Siyasi Parametreler

Osmanli Devleti'nden Cumhuriyet'e uzanan çizgide yüzyillara yayilan
kritik ekonomi politik degiçim ve dönücümlerin serencamini sistemik bir ulusla-
rarasi ekonomi politik perspektifinden degerlendirebilmesi amaciyla kabaca
Immanuel Wallerstein'in dünya ekonomisi yaklaçimindan esinlenen bir analitik
çerçevenin benimsenmesi bu tur makro çaliçma için uygun görülmüctür.^ Os-
manli-Türk tarihî birikimi bu acidan degerlendirildiginde herhalde ilk etapta di-
le getirilmesi gereken en önemli husus, modern Türkiye ekonomi politiginin ge-
rek bulundugu bölgedeki gerekse böige diçindaki ülkelerle kiyaslandiginda ol-
dukça farkli ve kendine has karakteristikleri olan çok boyutlu ve zengin bir tari-
hî miras üzerinde yükseldigi gerçegidir. Bu özellik de hiç cüphesiz Bizans ve
Türk-Selcuklu birikimleri üzerinde özgün ve sofistike bir siyasi, ekonomik ve
sosyokültürel sistem inçâ edén Osmanlilar'in klasik dönemlerinden baçlayarak
baskin uluslararasi yapilar ve küresel ekonomi politik sistemin kapitalist yayil-
macilikla birlikte ortaya çikan hâkim unsurlari ile girdikleri karmaçik ve çogu
zaman çatiçmali iliçki biçimierinin bir sonucudur.

Eç zamanli olarak siyasi, sosyokültürel, ekonomik ve askerî alanlarda ee-
reyan eden bu iliçki biçimleri, Osmanli Devleti'nin klasik devrinden itibaren fe-
odalite dönemi ve sonrasinda Batí AVrupa guçleri ile cepheden bir hâkimiyet
yariçini ve yüzyillara uzanan yogun bir hesaplaçma sürecini de beraberinde ge-
tirmiçtir. Osmanli Devleti'nin Avrupa'nin merkezî guçleri karçisinda dogrudan
hâkimiyet kurup feodaliteden Westfalya ulus deviet sistemine geçiç ve yeni tica-
ret yollarinin keçfi gibi sistemik önemdeki geliçmeleri tetikleyebilecek guçte bir
rakip yapilanma olmasi rönesans, reform, aydinlanma, sanayi devrimi ve sö-
mürgeci yayilmacilik gibi sureçler sonucunda ortaya çikan Bati merkezli küresel
sistemin baçat aktörleri nezdinde Osmanli Devleti ve onun tarihsel mirasçisi
olan Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman siradan bir "imparatorluk", "ulus
deviet", ya da "geliçmekte olan ülke" olarak görülmemesi sonucunu dogurmuç-
tur.̂

Günümüzdeki uluslararasi siyasî sistemin temelini oluçturan prensipte
eçit ve egemen legal aktörier olarak ulus devletlere dayali yapilanma sürecinin
baçlangici sayilan 1648 Westfalya anlaçmasinin sinirlarini çizdigi Avrupa-içi
dUzen anlayiçi, Avrupa'nin dogusunu kontrolü altinda tutan çok-uluslu, çok-
kültürlü Osmanli düzeni ile kiyaslandiginda çok farkli yapisal temellere dayan- '
maktaydi. Osmanli Devleti bir anlamda Avrupa'nin ortasinda buluçan Dogu ve
Bati eksenli iki farkli siyasî modelin, ekonomi politik alanin ve daha geniç bir
tanimla "medeniyet havzasi"nin arasinda cephe konumunda bulunuyordu. De-
rinlemesine bir analizle farkli bir medeniyet havzasina cephe olma konumunun
Osmanli-Türk siyasi geleneginin ve karar verici elitlerin Avrupa sistemi ile iliç-
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kilerini psikososyal acidan dogrudan etkileyen ve hâkim stratejik zihniyet yapi-
sini belirleyen önemli etkilerde bulundugu açiktir."*

Osmanli Devleti'nin klasik dönem ekonomi politigine dair sunulacak de-
gerlendirmeye Osmanli tecrübesini inceleyen tarihsel derinlikli ve mukayeseli
bir bakiçin dönemsel olarak Bati Avrupa ekonomi politigi ile karçilaçtirmalar
yapilmaksizin yürütülmesinih imkânsizligini belirterek baçlamak gerekir. Çok
net olarak ortaya konulmasi elzem olan bir nokta, klasik dönem Osmanli eko-
nomi. politiginin hiçbir zaman genel taniiruyla féodal olmadigi gerçegine dair-
dir. Klasik Osmanli düzeninde féodal bir yapiyi çagriçtiran özerk aristokrasi,
bagimsiz dini hiyerarçiler, özerk kentler ya da güclü burjuva odaklanna rastla-
mak mümkün degildir.^ Bu yüzden baçta Halil înalcik'in çaliçmalari olmak üze-
re ana akim tarihsel kaynaklann çogunda Osmanli Devleti'nin Avrupa tipi feo-
dal bir siyasi oluçumdan ziyade "bürokratik imparatorluk" modeline yakin
patrimonyal bir hanedan devleti olarak tanimlandigi göz önünde bulundurulma-

Osmanli Devleti'nin siyasi yapisinin ve onu saran sosyoekonomik agla-
rin çekillenme biçimleri ve içleyiç mantiklari Avrupa feodalizminin yaslandigi
temel prensipler ve organizasyonal mimariden tamamen farkli bir nitelik arz
eder. Kuramsal olarak bütün arazilerin devlete ait (mirî) oldugu bir ortamda
Osmanlilar, Bizans Împaratorlugu'ndaki pronoia ve Selçuklular'daki ikta ku-
rumlarini kendi bünyelerine adapte ederek tarim arazilerinin askeri ya da sosyal
hizmetler karçihginda dagitilmasina dayali timar sistemini kurmuçlardir.^ Böy-
lece hem tarimsal üretimi ve yerel vergi toplama kanallarini sistematik olarak
organize etmiçler, hem ekonomik alan uzerinde mutlak bir devlet denetimi sag-
lamiçlar, hem de fetihlere dayanan askeri stratejinin asker besleme ve savaçlara
katilim yoluyla yerel unsurlarla baglanti uçlarini oluçturmuçlardir.' Bu arada,
muthiç bir incelikle uygulanan devçirme sistemi merkezi otoriteyi sürekli guç-
lendirerek sistemin insan gücü açisindan devamliligini teminat altina almiç, ti-
mar sisteminde tahsis edilen arazi kullanim haklarinin tevarüs yoluyla nesilden
nesile geçmesinin engellenmesi de merkezi otoriteye rakip olabilecek yerel guç
odaklarinin oluçumuna büyük ölcüde set çekmiçtir.

Genel ekonomi politik yaklaçim açisindan ise Osmanli Devleti'nin bazi
uzmanlara göre "kapitalizm-öncesi", ama daha dogru bir ifadeyle "kapitalizm-
dm" özelliklerinin Bizans mirasinm önemli unsurlarini devam ettirdigi, hatta
Braudel'in ifadesiyle "Osmanh'nin Bizans döneminde kaybedilmiç bir ekono-
mik savaçin nöbetini devraldigi" argümani literatürde sikça ortaya atilmiçtir.
Örnegin, siyasi guç yapilarinin feodalitenin aksine merkeziyetçi ve parçalan-
mamiç niteligi, aileler arasinda sermaye birikimine dayali aristokrasi benzeri
yapilarin ortaya çikamamasi, ticarî iliçkilerin ve bireysel zenginligin siki bir si-
yasî kontrole tâbi olmasi ve sureç içinde belli prensipleri degiçmekle birlikte
ciddi aniamda "yönetilen" bir ekonomik alanin ortaya çikmasi Bizans ve Os-
manli ekonomi politikleri arasindaki en temel devamlilik unsurlari arasinda sa-
yilabilir."
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Osmanli Devleti ne Bati Avrupa tarzi bir merkantilist dönemi, ne de
kameralizm benzeri bir sosyoekonomik mühendislik deneyimini yaçamamiç ol-
dugu için Avrupa ve Osmanli sistemleri arasinda devletin ekonomik ve toplum-
.sal hayata karçi konumu ve yaklaçimi baglaminda çok ciddî farklarin ortaya çik-
tigi görülmüctür. Legal ve kültürel olarak "millet sistemi", ekonomik olarak ise
tarim eksenli "timar sistemi"ne dayanan'^ geleneksel Osmanli siyasi yapisinin,
Westfalya sonrasi topluma nüfüz edici, siki bir vatandaçlik örgütlemesiyle hizli
ve kapsamli yapisal dönücümü hedefleyen; ulusal bir birlik ideolojisine daya-
nan; piyasa mekanizmalari ile egitim, saglik gibi sosyal hizmetlerin organizas-
yonundan meçruiyet dev§iren Avrupa ulus devletlerinden radikal biçimde farkli-
laçtigi görülür.'^ Her çeyden once Avrupa ulus devletlerinin siyasi örgütleriyle
karçilaçtinldiginda çok geniç bir cografyaya hükméden Osmanli Devieti'nin
merkezî yönetim yapisi ve kadrolarinin hácim olarak çok daha sinirli oldugu ve
eyalet yönetimlerine önemli ölcüde özerklik taniyan adem-i merkeziyetçi yöne-
tim anlayiçi sebebiyle de malí olarak görece smirli bir merkezî hazineyi kontrol
etme imkânina sahip oldugu belirtilmelidir. Modern dönemde ulus deviet yöne-
timlerinin üstlendikleri ve millî bir ideoloji ile vatandaçlik temelinde hizli sos-
yal ve ekonomik dönücümü hedefleyen politikalarin aksine, Osmanli Devleti
kadim imparatorluk geleneklerinden süzülüp gelen "adalet" ve "istikrar" pren-
sipleri ekseninde oluçmuç farkli bir yönetim tarzinin dünyadaki en kristalize ör-
neklerinden birini temsil etmekteydi.

Klasik Çag'in zirvesini oluçturan 15. ve ló.yüzyillarda Osmanli ekonomi
politiginde kapitalist piyasa oluçumunu tetikleyecek yaygin bir sermaye biriki-
minin oluçtugunu belirtmek kolay degilse de, bu Osmanli sosyal ve ekonomik
yapilarinin duragan olduklari anlamina da gelmez. Kapsayici bir mantik içinde
örülen bir siyasî ve sosyoekonomik duzen {devlet-i ebed müddet) algisi Osmanli
kurumsal mimarisinin ve sosyal geleneklerinin tümüne nüfuz etmiçtir. Ayrica
féodal Avrupa'da özel sermaye sahiplerinin aralarinda organize olarak önce
ekonomik sonra da siyasi haklar elde etmek için kullandiklari ve zamanla "sivil
toplum" olarak adlandinlan sosyal odaklaçmalara temel olan lonca örgütlenme-
lerine ya da yönetim bagimsizligi olan çehir devletlere Osmanli düzeni içerisin-
de rastlamak mümkün degildir.' Bu da genelde piyasa aktörierinin siyasî otori-
teye karçi görece özerklik kazanarak siyasi sürecleri ve kurumlari belirleme
hakki talep ettikleri kapitalist Avrupa tecrübesi ile sosyopolitik öncelikler teme-
linde "yönetilen ekonomi" anlayiçini uzun sure devam ettiren klasik Osmanli
ekonomi politik düzeni arasindaki en önemli farklardan biri olarak degerlendi-
rilmiçtir. Aynca, gerek parasal iliçkiler gerekse ülke-ici ve denizaçiri ticaretin
yayginligina ragmen, Osmanli kurumlannin hem merkezî hem de yerel uzantila-
riyla uyguladiklari yogun denetimler nedeniyle {kapitalist piyasa biçimlerine
yaklafan) fiyat oluçturucu piyasa mekanizmalarinin yeterince geliçememiç ol-
malan da dikkate alinmasi gereken önemli bir olgudur.

ló.yüzyildan itibaren Venedik ve Cenova gibi italyan tüccar/denizci çe-
hir devletleri ile yogunlaçan ticarî iliçkiler çerçevesinde çok sayida tezgâh ve iç-
çi kullanimina dayali "manufactory" tarzi kücük sanayî tesislerinin ve ticaret
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sermayedarlannca üretim sürecinin farkli açamalannin organize edildigi
"putting out" sistemlerinin filizlenmesinin klasik sosyoekonomik yapinin oda-
gindaki lonca sistemi üzerinde ciddî baskilar oluçturmaya baçladiklan görül-
mektedir. Buna ek olarak, içlerinde çok sayida Ermenî ve Rum tüccarin da bu-
luridugu yerli ticaret sermayesi açisindan da hem yerel hem de diç ticaret aktivi-
telerinden dogan önemli sermaye birikim imkânlannin ortaya çikmakta oldugu
da bir gerçektir. Ancak, genelde Levanten gruplardan oluçan tüccar-
finansörlerin Osmanli Devleti'nin yaçamaya baçladigi maddî sikintilara koçut
olarak artan siyasi ve ekonomik etkinlikleri Avrupa'dakine benzer bir otonom
kapitalist geliçme sürecinin kapilanni açmamiç, aksine ülkede varolan "etnik if-
bölUmü"nü iyice derinleçtirerek sonraki dönemlerde dagilma sürecini baçlatan
etkenlerden biri oimuçtur.'*

Güc dengelerindeki kaymalara paralel olarak yeniden tanimlanan askerî-
siyasî koçullann yaninda ekonomik koçullann da Avrupa'daki enflasyona para-
lel biçimde kötülecmesi, Osmanli yönetimi için kronik bir problem haline gele-
cek olan bütce açiklanni ortaya çikarmiç ve yüzyilin sonlannda baçlayan bu
açiklar da 17.yüzyil boyunca artarak devam etmiçlerdir. Buna ek olarak yüksek
enflasyon ve sürekli malí krizi gögüsleyebilmek adina yapilan seri devalüasyon-
larla Osmanlilar'in hem cari para birimi hem de muhasebe unsuru olan a^fe'nin
gümüc degeri önemli oranda dücürülürken hem geleneksel sosyoekonomik yapi
üzerinde önemli bir tahribat oluçmuç, hem de istenilen kaynaklar üretilemedigi
gibi Osmanli para sistemi 19.yüzyila kadar yabanci ve sahte paralar ile speküla-
tör bankerlerin elinde daginik bir halde varolmuçtur.'' Sonuçta, kontrol edile-
meyen fiyat artiçlan, malí krizler ve bunlarm dogurdugu olaganüstü vergilerin
etkileriyle para sistemindeki hizli cöküc ve karmaçanin hizli nüfus artiçi gibi
sosyal etkenlerle birleçmesinin Osmanli Devleti'nin klasik dönemine damgasini
vuran sosyal yapilan derinden sarsan ciddi çalkantilar dogurduklan belirtilebi-
lir.

Klasik Osmanli sisteminin ekonomi politik dönücümünü anlamak açisin-
dan kritik bir dönem olan 18. yüzyilda imalat sanayisinin yapilanmasini incele-
yen Mehmet Genç, klasik dönem Osmanli ekonomi politiginin dayandigi üc te-
mel prensibi özlü çekilde ortaya koymuçtur.'^ Bu prensiplerden iiki, sosyoeko-
nomik alandaki birincil önceligi saray, ordu ve üst düzey devlet erkâni ile Istan-
bul halkinin temel ihtiyaçlannin karçilanmasina veren "ikmal ve ia?e"
iprovisionism) ilkesidir, ki bu ilke sözü geçen ihtiyaçlann istikrarli ve kaliteli
biçimde karçilanmasini stratejik bir hedef olarak ön plana çikarmaktaydi. Yeter-
li ikmal ve iaçenin kesintisiz olarak yapilmasi devletin meçruiyeti, prestiji ve
devami açisindan hayati bir önemde görüldügünden acil ihtiyaçlann giderilme-
sinde yerli üreticileri desteklemek ya da ithalati azaltmak için korumaci politi-
kalarla ithal ikamesi yapmak gibi konular yönetici kadrolann gündeminde de-
gildi.

Tam tersine, iç piyasaya yeterli mal arzi yapilamayacagi ve bunun sonu-
cunda Osmanli topraklannda belli ürünler için kitlik ihtimalinin belirebilecegi
durumlarda ihracat vergileri ve yasaklan yoluyla yerli üretimi iç pazarda tutma
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egilimi yaygindi. Ancak savaç hallerinde ya da yabanci bir ülkenin siyasî sebep-
lerle ihracat engelleri çikarmasi durumlarinda özellikle iç piyasadan devlet
alimlarina yönelinmesi söz konusu olmaktaydi. Neticede, Avrupa'da milliyetçi-
lik ve merkantilizmin geliçmesine benzer çekilde farkli etno-kültürel unsurlar-
dan oluçan Osmanli uyruklarini zenginleçtirmek ya da yerli sanayii giriçimlerini
destekleyerek ülke içinde ilave katma deger üretmek gibi modern anlamda "kal-
kinmaci" hedeflerin tamamen farkli bir rasyonalite etrafinda içleyen klasik Os-
manli ekonomi politigi içerisinde yeri bulundugu söylemek mümkün görünme-
mektedir.

Ayrica, "malí devlet" (fiscal state) yaklaçimi içinde devletin vergi gelir-
lerinin maksimize edilmesi ve kamunun malí çikarlarinin her türlü özel ekono-
mik çikarin üzerinde tutulmasi gerektigini bildiren maliyecilik (fiscalism) pren-
sibi, özellikle devlet alimlarinda özel giriçimcilere piyasanin altinda dücük fiyat-
lar ödenmesi, buna mukabil baçta tarim olmak üzere ekonomik faaliyet alanla-
rindan olabildigince yüksek vergiler toplanmasi mantigi üzerine oturmaktaydi.
Avrupa'da ayni dönemde iktisadi bir gelir kaynagi haline gelen savaçlar üzerin-
den devlet destekleriyle gittikçe büyüyen bir "askeri-sinai kompleks" oluçurken,
Osmanli Devleti'nin 17.yüzyildan itibaren yaptigi uzun, çetin ve savunmaya da-
yali savaçlar devlet alimlari ile yerel giriçimcileri desteklemek bir yana, hem
loncalar hem de klasik sosyoekonomik yapinin oturmuç dengeleri açisindan
ciddi bir yük oluçturmuçlardir.

Son olarak, devletin bekasini saglamak adina klasik Osmanli kurum ve
degerlerinin her türlü zorluk altinda korunmasina dayali "gelenekçilik"
(traditionalism) prensibi de klasik dönem ekonomi politiginin yaslandigi guç
dengelerinin ve Osmanli sosyoekonomik yapisinin sanayi devrimi, cografî keçif-
1er ve Avrupa'daki yeni siyasî oluçumlar tarafindan radikal biçimde zorlandigi
bir dönemde tedricen geçerliligini yitirmege baçlamiçtir. Degiçen dünya çartla-
rinda misyonlarini yerine getirmekte zorlanan kurum ve yapilann reforme edil-
meleri gerektigini, hatta bu da sonuç vermezse tamamen ortadan kaldinlarak
yerlerine modem alternatiflerin getirilmesini savunan yaklaçimlar 18.yüzyildan
itibaren giderek guç kazanmiçlardir.

MERKANTiLiZM VE SANAYI K A P Í T A L Í Z M Í N Í N OSMANLI
DÜZENiNE ETKÍLERi

Osmanli sosyal yapilari ile ingiltere, Hollanda ve Fransa gibi dönemin
hizla geliçen sömürgeci ve kapitalist gücleri arasinda 17. ve 18.yüzyillardan
baçlayarak yeni ve yogunluklu ticari iliçkilerin kurulmasinin klasik Osmanli
sosyopolitik yapilan ve ekonomik düzenindeki cözülmeyi hizlandirici bir etki
yaptigi çok açiktir." Avrupa'da yayilmací bir egilim gösteren sanayi kapitalizmi
ve ekonomik gücle siyasi gücü eçitleyen merkantilist yaklaçimin Anadolu ve
Balkanlar'daki sosyoekonomik yapilan küresel güc ve sermaye aglanna eklem-
leme açisindan daha önceki diç ticaret iliçkilerine nazaran çok daha derin ve ka-
lici yansimalar ortaya çikardiklari görülmüctür. Avrupa-Osmanli ticaretinin ge-
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niçlemesine paralel biçimde ticari iliçkilerin kompozisyon olarak sergiledikleri
ülke bileçimi ve ait olduklari yönetim rejimi de ciddi anlamda degiçikliklere ug-
rarmçtir. lö.yüzyilin ortalarinda baçlayan kapitülasyonlar (imtiyazat) pratigi
yaklaçik iki yüzyillik bir sureç içerisinde giderek geniçlemiç ve hemen hemen
tüm önemli Avrupali guçlere yayginlaçtirilarak kalici haie getirilmiçtir.^" Kapi-
tülasyonlar rejiminin Osmanli ve Akdeniz guçleri arasinda içleyen ve denk guç-
1er arasindaki bir ticaret iliçkisinden hizla sanayileçen Avrupa ile askerî alanda-
ki problemlerine paralel olarak ekonomik sikintilar çekmege baçlayan Osmanli
Devleti arasinda eçitliksiz bir iliçki biçimine evrilmesi sürecinde "en çok yarar-
landirilan millet" statüsünün açiri liberal bir yaklaçimla tüm Avrupali guçlere
yayginlaçtirilmasi, Osmanli idaresinin ekonomik egemenligini koruyabilme ka-
biliyetine ciddi sinirlamalar getirmiçtir.

Bu arada, Osmanli sinirlarinda yaçayan gayrimüslim ticarî ve finansör
çevrelerinin hem ekonomik hem de siyasî guçlerinin Avrupa ile artan entegras-
yon çerçevesinde gerçekleçtirdikleri aracihk faaliyetleri yoluyla giderek artma
egilimi gösterdigi de görülmüctür. îltizam sisteminin yayginlaçmasi sebebiyle
hazineye büyük olçekli peçin ödemeler yapma ihtiyacinin belirmesi, finansal
sermayenin Osmanli sosyoekonomik sistemi içerisindeki toplumsal guç denge-
lerinde edindigi görece pozisyonu guçlendirici bir etki yapmiçtir.^' Çogunlugu
Ermenî, Rum ve Musevî kökenli olan tüccar-finansörler, eyaletlerin bütün ola-
rak iltizama verildigi bir ortamda kontrol ettikleri devasa fonlar araciligiyla
âyanlar ve derebeyleri üzerinde ekonomik ve siyasî kontrol mekanizmalari kur-
muçlardir. Sonuçta 18.yüzyildan itibaren çeçitli Avrupa devietlerinin resmî hi-
mayesine giren gayrimüslim tacirler, aynen Osmanli topraklannda faaliyet gös-
teren Avrupali meslekdaçlari gibi ayricalikli ticaret yapan "beratli tUccarlar"
haline gelmiçlerdir.^^ Yerli servet sahiplerinin elde ettikleri yasal kolayhklar ve
yeni uluslararasi baglanti imkânlannin da etkisiyle hizli bir çekilde diç ticarete
yönelmeleri, kapsamli bir dönücüm sürecinden geçen Osmanli ekonomi politigi
içinde sanayi altyapisinin duragan bir biçimde zanaatkârlar ve kücük içletmeler-
den oluçan yapisi sürerken gerek ticarî iliçkilerin gerekse tarimsal üretimin ulus-
lararasi bir boyut kazanmasini saglamiçtir.

ingiliz ve Fransiz yayilmaci merkantilizmlerinin yayilimlari sirasinda
"arzi kit, talebi bol" bir ekonomik alan olarak görülerek üzerinde muazzam kâr
birikim mekanizmalari oluçturulan Osmanli Devleti'nin askerî ve idarî zorlukla-
rina paralel olarak gittikçe "çevresel" bir görüntü vermege baçlayan sosyoeko-
nomik yapilarini diç baski ve müdahalelerden etkin biçimde koruyamamiç ol-
masinin pekçok sebebi vardir. Ancak bunlar içinde herhalde en önemlilerinden
birisi Türk-islam-iran-MezOpotamya kültürel birikimleri ile Selçuklu-Bizans-
Anadolu tarihsel birikimlerinin özgün bir sentezi üzerinde oturan klasik Osman-
li düzeninin féodal, kameralist, fizyokratik ve merkantilist tecrübelerden süzü-
lüp gelen Avrupa kapitalizminin aksine sürekli bir sermaye birikimi ve uyrukla-
rinin bireysel olarak zenginleçmeleri esasina dayali bir sosyoekonomik kalkin-
ma sorunsalini temel yönetim önceligi olarak kabul etmemiç olmasidir. Klasik
Osmanli düzeninin siyasî/sosyal içerigi ve yansittigi kozmolojik tasarim, daha
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çok "adalet" ve "devletin bekasi" prensipleri etrafinda çekillenen bir yönetim
tarzi ortaya çikarmiç; ulus devletlerin ve milliyetçi akimlarin yükselicine paralel
olarak geçerlilik kazanan ekonomik korumacilik ve kalkinmacilik gibi yeni yak-
laçimlarin Osmanli'ya geliçi oldukça geç bir dönemde gerçekleçmiçtir. Ancak
sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri ile birlikte uluslararasi siyasi iliçkile-
rin en önemli unsurlarindan biri haline gelen uluslararasi ekohomi politikteki
rekabet, modern döneme geçiç süreci içerisinde sistemli ve yerel bir sosyoeko-
nomik kalkinma zihniyeti ve stratejisi geliçtirmekte geciken Osmanli Devle-
ti'nin varlik ve hareket alanini {Lebensraum) ciddi aniamda sinirlandiran bir et-
ken haline dönücmüctür. Sonuçta, Osmanli Devleti'nin hizla geniçlemekte olan
kapitalist dünya ekonomisi içindeki carî icbölümüne merkez ülkelerinden sanayi
ürünleri satm alip onlara hammadde ve tarim ürünleri satan "yari-çevresel" bir
alan olarak dezavantajli bir biçimde eklemlenmesi 18.yüzyilin sonlarina dogru
belirginleçmiçtir.

Ancak Osmanli Devleti'nin küresel ekonomi politik içindeki konu-
munda gerçekleçen ciddî degiçimlerin eçanh olarak dünya ekonomisi ve küresel
ekonomi politikteki temel dönücümleri bütüncül bir yaklaçimla degerlendiren
kapsayici bir perspektifle ele alinmasinda yarar vardir. Çoyle ki, sanayi devri-
minin lokomotif üikesi olan Îngiltere'nin diç ticareti sinaî üretim kapasitesindeki
hizli artiça paralel olarak 18.yüzyilin ortalarindan itibaren süratli bir artiç egili-
mine girmiç ve yeni ihracat pazarlari bulma arayiçi Osmanh Devleti dahil
pekçok ülke ile ïngiltere arasindaki ekonomi politik iliçkilerin yogunlaçip derin-
leçmesi sonucunu dogurmuçtur. Örrieklemek gerekirse, sadece 19.yüzyilin ilk
yarisinda Osmanh Devleti'ne Îngiltere tarafindan yapilan ihracatin toplam dege-
rinin 12 kattan fazla artiç gostermiç olmasi ve buna karçi Osmanh topraklarin-
dan yapilan hammade ve tarim ürünleri ihracatinda ciddî artiçlar gerçekleçmesi,
Osmanh Devleti'nin Avrupa ve küresel ekonomi politik aglarina ne derece hizli
bir çekilde entegre oldugunu kanitlayan önemli geliçmelerdir.^^ îçte karçilikli
bagimlilik iliçkilerinde gözlemlenen bu asimetrik yogunlaçmanin 1838
Baltalimani Ticaret Sozleçmesi ile klasik Osmanh kurum ve düzenlemelerinin
piyasa iliçkilerinin geliçtirilmesinin önünde duran engeller olarak algilanmasina
ve radikal bir yeniden yapilanma hareketinin baçlatilmasina zemin hazirlamiç
olmasi, uluslararasi geliçmeler ile iç siyaset ve reform hareketleri arasindaki kri-
tik baglantilari anlamamizi kolaylaçtiracak unsurlardandir. Çartlari oldukça agir
bir serbest ticaret anlaçmasi (STA) olan 1838 Sozleçmesi ile Osmanh toprakla-
rindan yapilan ihracattan alinan vergiler ithalat vergilerine nazaran önemli ölcü-
de arttirilmakta; yabanci tüccarlar Osmanh yönetim bölgeleri arasindaki ticaret-
ten alinan vergilerden muaf tutulmakta ve Osmanh yönetimi gümrük ve diç tica-
ret politikasini Îngiltere (ve diger anlaçmah devletlerin) onayi diçinda tek tarafli
olarak degiçtirme yetkisini pratik olarak kaybetmekteydi.̂ "*

1838'deki bu kritik kirilmayi uluslararasi ekonomi politik konjönktürü
içinde anlamlandirabilmek açisindan dönemin hassas dengelerini gözönünde
bulundurmakta fayda görüyoruz. Napolyon Savaçlari'ndan galip ve Avrupa'nin
hem askerî hem de ekonomik bakimdan en güclü devleti olarak çikan Ingiltere
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1820'lerde sanayi devrimini büyük ölcüde tamamlamiç durumdaydi. Aynca,
hizli sanayileçme sonucunda oluçan imalat mallari üretim fazlasina yeni pazarlar
bulabilmek ve geliçen sanayii besleyecek yeni hammadde kaynaklan keçfetmek
amaciyla da oldukça agresif ve yayilmaci bir diç politika çizgisi izlemekteydi. O
dönemde henüz kendi sanayi devrimlerinin erken açamalarinda bulunan diger
Avrupali gücler geliçme sürecleri devam eden "bebe sanayileri"ni koruyabilmek
amaciyla ingiliz sermayesine karçi merkantilist gümrük ve diç ticaret politikalan
uygulamaya devam etmekteydiler. Bu yüzden Latin Amerika'dan Çin'e uzanan
geniç bir eksende küresel sistemin çevresel ya da yari-çevresel aktörlerine siyasî
baskilar yoluyla STA'lar kabul ettirmek zorlayici diplomasisi {gunboat
diplomacy) ustasi îngiltere'nin en önemli stratejik araçlarmdan biri haline gel-
miçti.

Uluslararasi siyasî geliçmeler açisindan bakildiginda ise Baltalimani
Sozleçmesi'ne uzanan geliçmeleri hizlandiran en önemli faktör, Osmanli Mer-
kezî yönetimine karçi ayaklanan Misir Valisi Kavalali Mehmet Ali Paça'nin bu
giriçimine karçi öncelikle Rusya'dan yardim isteyen Osmanli yönetimine ceva-
ben îngiltere'nin "Dogu Sorunu"nu gündemine almasi ile ilgilidir. Serbest tica-
ret söylemi etrafinda küresel ekonomik aglarini geniçletmeyi hedefleyen Îngiliz-
1er, Mehmet Ali Paça'nin Avrupa diçindaki ilk "devletçilik" uygulamasi ile Mi-
sir'da hizli ve korumaci bir sanayileçme hamlesi baçlatmasindan büyük rahatsiz-
lik duymuçlardi.^^ Mehmet Ali Paca, özellikle "Yed-i Vahid' (ticaret tekeli) sis-
temini kullanarak malí imkânlanni guçlendirmiç, sistemli bir sanayileçme altya-
pisi oluçturma yönünde önemli adimlar atmiç ve bu temel üzerinde güclü bir or-
du kurmuçtu. Napolyon'un baçarisiz Misir seferinden sonra bu cografyaya karçi
askerî-siyasî içtahlari artan íngilizler için gerek Misir'da gerekse tüm Osmanli
cografyasinda ticaret tekellerinin ve korumaciligin kaldirilmasi, sömürgeci ve
kapitalist yayilim stratejisinin sürdürülebilirligi açisindan hayatî önem taçimak-
taydi. Bu anlamda Misir'da yerli ve etkin bir sanayi altyapisi üzerinde güclü bir
siyasî ve sosyoekonomik duzen kurma ideali sayesinde sonraki dönem Osmanli-
Türk siyasî elitlerine güzel bir örnek olan Mehmet Ali Paça'nin Íngiltere tara-
findan dogrudan hedef olarak seçilmesi, 19.yüzyilda "serbest ticaret" prensibi
kamuflajinda devam eden sömürgeci-kapitalist yayilmaciligin özerk kalkinma
projelerine karçi tahammülsüzlügünü sergilemesi bakimindan ilgi çekici bir ör-
nek oluçturmaktadir.^^

Bu arada, Baltalimani Sozleçmesi'ni takip eden dönemde Osmanli pi-
yasalannin bir tür "açik kapi" yaklaçimi sergileyen ultra-liberal bir yaklaçinnJa
uluslararasi ticarete, dolayisiyla da küresel kapitalizmin etkilerine açilmasi, diç
politika ve askerî alanda yaçanan zorunluluklar kadar yerel sosyoekonomik ak-
törlerin de proaktif katihmlan sayesinde oldukça ciddî etkiler meydana getir-
miçtir. Avrupali ekonomik çikarlar ile kökleri on yillara dayanan ticarî uyum ve
birlikte çaliçma tecrübesine sahip olan kiyi bölgelerdeki büyük toprak sahipleri
ve çogu gayrimüslim azinliklardan oluçan ticarî-finahsal aracilar ile ulaçtirma
aktörleri diç ticaret hacminin geliçmesinden önemli çikarlar elde ettikleri için bu
yönde ciddî baski gruplari oluçturdular. 1838 sonrasi sureç, Osmanli Devle-

118
Journal

of Academic
Studies



SadikÜnay Yii: 12, Sayi:45 Mayis 2010-Temmuz 2010

ti'nin ve piyasalannin küresel kapitalist aglarla entegrasyonu noktasinda yeni ve
sosyopolitik sonuçlan açisindan çok daha tehlikeli bir dönemin baçlamasina
sahne olacaktir.

SiYASÎ YENIDEN YAPILANMA VE ASÍMETRÍK EKONOMIK
ENTEGRASYON

Bilindigi gibi, klasik dönem ile güclü devamlilik baglanna ragmen, 19.
yüzyil Osmanli siyasi, sosyal ve ekonomik hayati ile kurumsal yapilannda kap-
samli degiçikliklerin yaçandigi "en uzun yüzyil" olarak kaydedilmiçtir. Bir taraf-
tan Osmanli Devleti'nin sahip oldugu cografi sinirlar ve uluslararasi sistemdeki
agirligi tedricen azalmaya yüz tutarken diger taraftan Avrupali siyasî-ekonomik
çikarlar ile reformcu Osmanli bürokrasisinin taleplerinin kesiçim noktalannda
gerçekleçtirilen idarí vé askerî reform giriçimleri sonucunda Osmanli devlet ya-
pisi sadece ayakta kalmamiç, ayni zamanda geniçleme egilimine girmiçtir. Av-
rupa ulus-devletlerinin tecrübelerine benzer çekilde devlet mekanizmasinin
hacmi, ilgi ve sorumluluk alanlari ile personel yapisinda olaganüstü bir geniç-
leme yaçanirken yine Avrupa örneklerine paralel biçimde guç temerküzünün
kaydigi "Bâb-i AIT' bürokrasisi gittikçe daha çok ozerkleçen, rasyonel ve top-
lumsal yapilar üzerinde merkeziyetçi dönücüm projelerini hayata geçirebilme
iradesi gösteren bir nitelik kazanmiçtir.

iç ekonomi politik dengeler açisindan bakildiginda ise kapitülasyonlar
rejiminin 1839 Tanzimat Fermani'nin destekledigi siyasi atmosfer içinde geniç-
letilerek tüm Avrupali gücieri kapsayan bir nitelik kazanmasi Osmanli piyasala-
rini ucuz Avrupa ithal mallannin hücumuna ugratarak yerli kücük sanayiciler ve
iç piyasaya hitap eden giriçimciler arasinda yaygin iflaslann görülmesini tetik-
lemiçtir.^ Diger taraftan kapsami kontrolsüz biçimde geniçleyen kapitülasyon-
lar rejimi ciddî olçekte bir siyasî problemi de gündeme getirerek yabanci konso-
los ve diplomatik aktörlerin (gayrimüslim azmliklann da katilimiyla) sayisi gi-
derek artan pasaport sahiplerinin yasal haklarini korumak üzere sikça devreye
girdikleri ikici (dualist) bir legal yapinin ortaya çikmasina sebep oimuçtur. Or-
taya çikan bu defacto durum ise potansiyel olarak siyasî otoritenin kontrolü di-
çmda büyük hacimli sosyal gruplar oluçturarak reel bir siyasî meçruiyet krizinin
doguçuna zemin hazirlamiçtir. Osmanli Devleti'nin millet sistemi çerçeyesinde
organize edilmiç olan çok etnikli, çok kültürlü yapisi Avrupa kapitalizmi ile
asimetrik entegrasyon sürecinde artarak keskinleçen "etnokültürel i^bölümü" ve
"etnokíiltUrel meslekî ayri^ma" egilimlerine ile yuzleçmiçtir.^^ Farkli etnik ve
kültürel gruplar arasinda banççil ve uyumlu iliçkilerin sürdürülmesine dayali
hassas bir denge üzerine oturan Osmanli sosyal yapisinda Avrupa sermayesi ile
entegrasyon baglaminda Ermeni ve Rum azmliklann baçini çektigi Levanten
nüfus tarafindan elde edilen siyasî ve sosyoekonomik ayncaliklar Osmanli top-
lumunun ana gövdesini oluçturan Müslüman-Türk nüfus nezdinde etnokültürel
formlarla ifade edilen yaygin bir rahatsizligin dogmasina yol açmiçtir.^' Bundan
daha da önemlisi, reformcu bürokratik siniflann zamanla takindiklari elitist vé
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pozitivist tutumlar, sonraki dönemlerde oluçacak siyasal dücünce formlarini ve
devlet-toplum iliçkilerini "rijit bir devlet-toplum karçitligi" üzerinden yapilandi-
racak kurgusal bozukluklara yol açmiçlardir.'"'

Avrupali gücler ile yapilan. ticaret hacmi hatin sayilir bir düzeyde artiç
egilimi gösterdikten sonra tahmin edilebilecegi gibi Batili siyasî aktörierin iç
sözlecmelerinin korunmasi ve iç iliçkilerinin takibinin kolaylaçtinlmasi gibi ge-
rekçelerle Osmanli yönetimi nezdindeki idarî/legal reform baskilari yogunluk
kazanmiçtir. Bu bagiamda Osmanli elitinin tasarladigi reform projelerinde ge-
nellikle iki alternatif araçtirilmaktadir: Gündeme getirilen taleplerin karçilana-
bilmesi için Avrupa ülkelerinin vatandaçlik ve yasal koruma haklanndan fayda-
lanan gayrimüslim azmliklar ile Osmanli toplumunun ana gövdesinin iki ayri
yapi halinde yönetilmesi; ya da Osmanli kurumsal-legal mimarisi mevcut Avru-
pa örnekleri îçiginda bütünüyle yeniden yapilandirilmasi. Tarihsel olarak bakil-
diginda Osmanli Devleti'nin yikilmasina kadar geçen sürecte her iki alternatifin
de aktif olarak denendigi, Cumhuriyet'e yakin dönemde ikinci alternatifin öne
çiktigi görülmektedir. Bu bagiamda, Tanzimat ve Islahat Fermanlari ile Meçru-
tiyet hareketi Osmanli yönetiminin merkezîleçme/rasyonelleçme, özel mülkiye-
tin korunmasi, hukuk devleti ve kanun önünde eçitlik gibi prensipleri açamalar
halinde yönetim tarzina eklemledigi önemli dönüm noktalari olmuçtur.^'

Osmanli ekonomi politigini özellikle 19.yüzyilin ikinci yarisindan iti-
baren derinden sarsan en önemli mésele hiç kuçkusuz "diç borçlar" sorunudur.
Osmanli Devleti, Kirim Savaçi'n; ingiltere ve Fransa'nin müttefiki olarak ka-
tilmasinin da etkisiyle 1854 yilinoa Londra ve Paris borsalarinda devlet tahvili
satiçi yoluyla ilk borçlanmasini yap.niçtir. Bu tarihten sonra düzenli olarak yapi-
lan ve genelde carî harcamalar ile eski borç servisinde kullanilan borçlar ve
bunlarin faizlerinde hizli büyüme bir sûre sonra Osmanli yönetimini düzenli
bütce gelirlerinden mahrum birakan bir düzeye eriçecektir. Avrupa piyasalarin-
daki her yeni borçlanma daha kötü çartiarda yapilir ve Bâb-i Âlî'nin mali kredi-
bilitesi gittikçe azalirken, 1875 yilinda diç borçlarin çevrilemeyecek duruma
gelmesi ve bunun sonucunda ilan edilen moratoryum Osmanli ekonomi politi-
ginde bariz bagimlilik iliçkilerini tetikleyecek yeni bir dönemin baçlamasina se-
bep olmuçtur.^

1870'lerin baçlarindan itibaren yirmi yil kadar bir sure ile uluslararasi
menkul kiymetler borsalarmda yaçanan cöküntünün Osmanli Devleti gibi geri
Ödeme, kapasitesi dücük borçlulara verilen kredilerin yeniden yapilandirilmasini
imkânsiz hale getirmesi sonucu çikanlan "Muharrem Kararnamesi" ile, daha
önce Misir ve Tunus'ta oldugu gibi, Osmanli borç tahvillerinin Avrupali sahip-
lerinden oluçan Duyun-u Umumiye îdaresi'nin (DUÎ) merkezî vergi toplama
görevini üstlenmesi kabul edilmiçtir. 1881 yilindan itibaren kendi kadrolari ile
dogrudan vergi toplama hakkma sahip olan bu kurumun Osmanli maliyesine pa-
ralel olarak gittikçe artan boyutlarda faaliyet göstermesi Osmanli Devleti'nin
ekonomik alandaki egemenlik haklarini ve siyasi meçruiyetini derinden sarsan
bir etkide bulunacaktir.^'' DUÍ yönetim kurulu üyelerinin Avrupa hükümetleri
tarafindan onaylanmiç kamu görevlileri ya da diplomatlar olmalan, görünürde
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Osmanli tahvillerinin Avrupali sahiplerini temsil eden bu kurumun Avrupali si-
yasî güclerin Osmanli Devleti'nin içiçlerine ekonomik ve politik biçimlerde
müdahale etmek için kullandiklari en önemli kurumsal araç haline getirmiçtir.
Buna ek olarak DUÎ yönetim kurulunda görev yapan üyelerin çogunun ayni za-
manda Osmanli sinirlari içinde yatirimlari bulunan yabanci çirketlerin yönetim
kurullarinda üye olmalari, DUÍ'nin girift bir iliçkiler agi çerçevesinde Avrupali
siyasî/ekonomik çikarlarin uzantisi ve baski araci olarak kazandigi karakteri da-
ha da pekiçtirmiçtir.̂ "*

Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta da, sürec içerisinde gerek
hacmi gerekse operasyonlarinin kapsami açisindan giderek geniçleyerek Os-
manli Maliye Nezareti'ne rakip olacak büyüklükte kaynaklan kontrol eden
DUi'nin bu niteliginin Tanzimat sonrasi dönemde filizlenen yeni Osmanli bü-
rokrasisinin ideolojik geliçimi açisindan öngörülemeyen ancak hayati sonuçlar
dogurmasidir. DUÎ'nin organizasyonel mimarisi ve politika müdahalelerinin
kapsamindaki geniçleme, bir taraftan Osmanli Devleti'nin Avrupa ekonomi po-
litigine edilgen ve çevresel bir unsur olarak eklemlenmesinin, diger taraftan da
saray ve Bâb-i Âlî'nin geleneksel prestij ve siyasi meçruiyetindeki açinmanin en
temel göstergesi olarak algilanmiçtir. Bu arada Bati tarzi yeni egitim kurumla-
rinda yetiçen reformcu kadrolarin kendi imtiyazli konumlanni korumakla birlik-
te Osmanli yönetim yapisini yukaridan müdahaleler ile degiçtirme iradelerinin
DUi'nin siki muhasebe metotlari ve acimasiz ekonomik rasyonalitesi ile çatiç-
masi, Avrupa ile eçitliksiz iliçkilere karçi duyulan yaygin sosyal tepkinin özünde
"Batili" ve "Batici" yöntemlere yakinlik hisseden reformist bürokrasiye de yan-
simasina yol açitiiçtir. Hatta Avrupali sermaye odaklari ve siyasî çevrelerin DUÍ
özelinde ortaya koyduklari kolonyal çizgiye yakin derecede açagilayici tavirla-
rinin daha sonraki dönemlerde "milli iktisat" ve "devletçilik" gibi ekonomik
milliyetçilik altyapisi bulunan yaklaçimlarin guçlenmesi için gerekli psiko-
sosyal ve ekonomi politik temelleri oluçturmuç olduklari söylenebilir.^'

Diç borçlar ve DUÎ konularina paralel olarak bankacilik faaiiyetlerinin
Osmanli Devleti'nin son dönemlerinde ekonomik egemenlik alanini sinirlayan
özelliklerine deginmek de gereklidir. 19.yüzyilin ortalarindan itibaren Avrupa
finans çevreleri Osmanli yönetiminden aliñan imtiyazlar çerçevesinde yeni ban-
kalar kurana degin, Osmanli topraklarindaki bankacilik faaiiyetlerinin neredeyse
tamami "Galata Bankerleri" olarak bilinen Ermeni, Rum ve Musevî finansörler
tarafindan yürütülmekteydi. Osmanli Sarayi ile Avrupa banka ve borsa çevreleri
arasinda aracilik yapan bu bankerlerin etkileri kimi büyük Avrupa bankalarinin
dogrudan çubeler açmalari ve Osmanli Bankasi'nin Îngiliz-Fransiz ortakligiyla
kurulmasi sonrasmda görece azalma egilimine girdi. Osmanli yönetiminden pa-
ra basimi dahil çok önennli imtiyazlar elde eden Osrnanli Bankasi, DUÍ ve Fran-
siz tütün rejisi (tekeli) ile birlikte sömürgeci Avrupa sermayesinin Osmanli top-
raklarindaki en bariz sembollerinden biri olarak algilanmaya baçlandi. Osmanli
ekonomi politigine yerel aracilar yoluyla ya da dogrudan yansiyan Avrupa ser-
mayesinin etkisi büyük ölcüde uluslararasi ticaret kanallarindan gerçekleçirken
bankacilik kesimindeki giriçimler bu ticarî iliçkilerin malî kanallarini oluçtur-
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makta, liman kentleri ve ana demiryolu akslarinda yapilan ulaçtirma yatirimlari
da Avrupa sermaye merkezleri ile entegrasyonun fizikî altyapisini saglamaktay-
di.

Yukarida özetlenen geliçmelerin Osmanli sosyal yapisindaki yansimalari
gözönüne alinacak olunursa, klasik dönemden 18.yüzyila kadar etnokültürel
çizgileri kabaca takip eden bir icbölümünden bahsetmek mümkün idiyse de,
millet sistemini oluçturan farkli gruplar arasinda ciddî bir gelir düzeyi farklilaç-
masinin oluçmamiç oldugu görülmektedir. Gelir düzeyleri ve sosyal statüleri
açisindan etnokültürel gruplar arasindaki asil aynçma, askerî ya da sivil mülkí
idareye yakinlikderecesine göre belirlenmekteydi. Ancak 19.yüzyilin baçiarin-
dan itibaren Avrupa ile asimetrik ekonomik entegrasyona paralel olarak Müs-
lüman ve gayrimüslim nüfus arasinda hem gelir düzeyi ve yaçam standartlari
hem de sosyal bütünlük açisindan zamanla büyüyen çatlaklar oluçmaya baçladi.
Bu arada artan ekonomik gücleri sayesinde Osmanli topraklarinda yaçayan gay-
rimüslim nüfusu gözetme (ve onlar arasinda yayilan milliyetçi duygulari kamçi-
lama) imkânlarina kavuçan Avrupali devletler ve sermaye odaklari için gerek dil
ve kültür yakinliklan gerekse ticarî baglantilari sebebiyle ideal "araci aktörler"
olan Ermení, Rum ve Museví giriçimciler de derinleçen entegrasyön dinamikle-
rine paralel biçimde büyüyen ekonomik kaynaklari kontrol etmekte, ve bu kay-
naklarin önemli bir kismini dogrudan Avrupa metropollerine transfer etmektey-
diler.

Kendilerini gerek legal statüleri ve yaçam tarzlari, gerekse maddí çikar-
lari açisindan Osmanh sosyal yapisindan daha ziyade Avrupali halklara yakin
hissetmeye baçlayan bu gruplara karçi hem reformist Bâb-i Âlî bürokrasisi, hem
de Müslüman-Türk halk kitleleri nezdinde uyanan yaygin tepkiler ve olumsuz
izlenimler sonraki dönemlerde ortaya çikacak fikrî/ideolojik akimlan, siyasî ge-
liçmeleri ve kalkinma stratejilerini derinden etkilemiçtir. Geleneksel olarak ta-
nmsal faaliyetler, askerlik ve kücük zanaatler ile ugraçan Müslüman-Türk nüfus
arasmda Levantenlerin artan refah ve imtiyazlarina karçi duyulan tepki, kendile-
rini "Osmanh Devleti'nin gerçek sahipleri" olarak algilayan bu nüfusun özellik-
le Ermeni ve Rumlara karçi artan oranda bir fonksiyonel farklilaçma ve ve "et-
nik rekabet" psikolojisine sürüklenmesinde etkili olmuçtur.^* Osmanh entelek-
tüelleri arasinda Avrupa ve Japonya'daki kalkinma örneklerini çagriçtiran bi-
çimde serbest ticaret ve ekonomik liberalizm yaklaçimlarina karçi ekonomik
milliyetçilik ve ulusal ekonomik kalkinma ilkelerini savunan ilk hareketlerin or-
taya çikmasmda da bu sosyal psikolojinin ciddî roi oynadigi yadsinamaz.

JÖNTÜRKLER, ULUSAL EKONOMIK KALKINMA VE SIYASÎ
KAPiTALiZM

Osmanh Devleti'nin gerek uluslararasi sistemdeki siyasî konumu, gerek
küresel ekonomi politik aglarla entegrasyonu, gerekse iç sosyopolitik ve sosyo-
kültürel dengeleri açisindan derin dönücümler ve kinlmalar yaçadigi "en uzun
yüzyil" olan 19.yüzyil, Osmanh entelektüelleri ve yeni nesil sivil-askerî bürok-
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ratik çevrelerinin farkli dücünsel akimlar ve yaklaçimlar temelinde Osmanli
Devleti ve topraklarini birarada tutma hedefine yönelik yeni tasarimlara ve re-
form giriçimlerine yöneldikleri kritik bir zaman dilimi olmuçtur. Dönemin en
önemli dücünce akimlari arasmda Osmanhcilik, tarihsel olarak en erken ortaya
çikan yaklaçimdir. Bu yaklaçim, Fransiz devrimi sonrasinda yayilan milliyetçi-
lik dalgasinin çok kültüriü, çok etnikii Osmanli sosyal yapisini parçalamasini
önlemek için eçit vatandaçlik temelinde yeni bir sosyopolitik organizasyon yapi-
si ve 19.yüzyil Avrupa devletler sistemi ile uyumlu bir diç politika yaklaçimi ge-
liçtirilmesi hedefine yogunlaçmiçtir. Bunun yaninda, Íngiltere ve Fransa'nin ön-
cülügünde yükselen ikinci dalga sömürgeciligin Osmanli topraklari içindeki ve
diçindaki etküerini dizginleyebilmek adina kimlik ve aidiyet unsurlarina dayali
bir siyasi meçruiyet canlanmasini hedef alan ve bu amaçla Avrupa-içi rekabet
unsurlarini etkin biçimde kuUanmayi planlayan ¡slamcilik ozellikle Sultan
II.Abdülhamid döneminde devletin resmi yaklaçimi haline gelmiçtir. Tanzimat
dönemi ile çikiça geçen ve aydinlanma felsefesine dayali pozitivist siyasi ideal-
1er ile sosyoekonomik organizasyon biçimierinin radikal bir zihniyet dönücümü
halinde gerçekleçtirilmesini savunan Baticilik ve Osmanli Devleti'nin (Araplar
ve Arnavutlar gibi) müslüman unsurlarinin kopmasina tepki olarak geride kalan
Turk nüfusun milliyetçi bir platformda kenetlenmesini savunan TiirkçUlUk bu
siyasî/ideolojik akimlar içerisinde son dönem Osmanli aydinlarini ve Cumhuri-
yet dönemini en ciddi biçimde etkileyen yaklaçimlar olmuçlardir.

Avrupa ekonomi politigi ile devam eden asimetrik entegrasyon süreci
boyunca 19.yüzyil bürokratik reformizmi ile yogrulan Osmanli entelektüelleri
ve yönetici eliti nezdinde en çok ragbet gören cözümler askerî/idarî mekanizma-
larin modernize edilmesi ve Batili cumhuriyetçilik akiminin önerdigi siyasi
formlar yoluyla Sultan'm mutlak otoritesinin bir çekilde kisitlanmasma dayan-
maktaydi." Osmanli Devleti'nin bachea askerî, idarî, diç politik ve sosyoeko-
nomik sorunlarinin cözümü noktasinda meçrutiyet ve daha ileri acamada cum-
huriyet iddiasi taçiyan siyasi formlarin kabul edilmesinin pekçok köklü proble-
mi bir anda ve temelli çozecek bir recete ya da "panacea" oluçturacagina dair
yaygin bir kanaat oluçmuçtu. 1908 sonrasi döneme damgasini vuran ïttihat ve
Terakki Cemiyeti'm (ITC) oluçturan Jöntürkler de Avrupa kamuoyuna kendile-
rini Sultan'in despotik rejimine karçi baçlatilan özgürlük ve modernleçme mü-
cadelesinin bayraktarlari olarak tanitarak yaygin sempati toplamayi amaçlamiç-
lar ve bunda da büyük ölcüde baçarili olmuçlardir.^*

Osmanhcilik, Baticilik, íslamcilik ve Türkcülük üzerinden yürütülen dö-
nemin bachea fikrí/ideolojik tartiçmalarinda one çikan temel yaklaçimlara ol-
dukça Pragmatik bir bakiç sergileyen Jöntürkler hareketinin dücünsel altyapisi
doktriner olmaktan ziyade tarihsel olaylarin etkisiyle eklektik bir biçimde çekil-
lenmiçtir. Bu baglamda Jöntürk dücüncesini ve politika uygulamalarini çekillen-
diren iki ana unsurdan bahsetmek mümkündür: a) Fransiz pozitivistleri ile uzun
süreli irtibatlar sonucu kazanilan ve "sosyal mühendislik" projeleri yoluyla ra-
dikal yapisal dönücüm yaklaçimlarina uygun zemin hazirlayan aydinlanma-
ci/modernleçtirici Jakoben bir yönetim anlayiçi; b) Ekonomik milliyetçilik te-
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melinde Müslüman-Türk unsurlarin devlet marifetiyle zenginleçtirilmesi hedefi-
ne yönelen bir "ulusal ekonomik kalkinma" ve merkantilizm '̂

19.yüzyilin son çeyreginde siyasi birliklerini kazanan Italya ve Almanya
tarafindan hayata geçirilen ulusal ekonomik kalkinma ve hizli sanayileçme stra-
tejileri dünyadaki pekçok siyasi elit gibi Jöntürkler tarafindan da dikkatie iz-
lenmekteydi. Ünlü iktisatçi Fridrich List tarafindan formule edilen Alman kal-
kinma doktrini, yerel giriçimcilerin küresel rekabet çartlarina gerektigi gibi ha-
zirlanabilmeleri amaciyla uzun soluklu bir stratejik program çerçevesinde des-
teklenmelerini önermekte ve yerli "bebe sanayileri" desteklemenin milli devle-
tin aslî görevlerinden biri oldugunu vurgulamaktaydi. Ayni çekilde ítalya'da ye-
rel giriçimciler ve piyasa aktörlerinin çabalannin kamu tarafindan desteklenmesi
yoluyla hizli bir yapisal ve sinaî dönücümün saglanmasi, millî yenilenme prog-
rami "Risorgimento"nun en önemli unsurlarindan birisini oluçturmuçtu. Ancak
Avrupa örneklerinden farklilaçan önemli bir faktör olarak Jöntürkler kendi si-
nifsal çikarlanni korunakli yerel piyasa çartlari ve ulusalci bir siyasi ortamda
savunan bir sosyoekonomik çikar/baski grubu olmaktan ziyade, devlet meka-
nizmasinin bizzat kendisini ele geçirmeye çaliçan dar bir siyasi/bürokratik kad-
royu temsil etmekteydiler.""

Buna ek olarak, Avrupa'daki benzer hareketler ile karçilaçtmldiginda
Jöntürkler'in çok daha önemli bir eksiklikleri daha vardi ki, bu da korumaci bir
rejim altinda "ulusal ekonomik kalkinma" söylemini sahiplenecek ve siyasi kad-
rolar ile içbirligi içinde yapisal dönücüm projesine liderlik edecek bir yerel ya
da "millî" giriçimci sinifinin Osmanli sosyal yapisi içinde bulunmuyor olmasiy-
di. Gerek sinaî gerekse finansal faaliyetlerin çogunu kontrolleri altinda tutan
gayrimüslim azinliklarin Osmanli sosyoekonomik yapisina giderek yabancilaç-
malari, yerel aktörlerin destegine dayanacak geniç çapli bir kalkinma hareketi-
nin ancak Müslüman-Türk giriçimcilerin omuzlannda yükselebilecegi dücünce-
sini kaçinilmaz olarak güclendirmekteydi. Bu yüzden Jöntürkler hareketinin en
fazla önem verdigi konulann baçinda, takip eden Cumhuriyet yönetiminin de
yogunlaçacagi, Müslüman-Türk unsurlara dayanan güclü ve yerel bir sanayici-
giriçimci sinifinin devletin aktif liderligi ve koruyuculugu altinda oluçturulmasi
meselesi yer alacakti. ÍTC'nin onde gelen ideologlan ekonomik liberalizmi Ba-
tili sömürgeci güclerin çikarlanni "serbest ticaret" kamuflaji altinda gözeten bir
bagimlilik yaklaçimi olarak tanimlarken, ülkenin ihtiyaci olan sanayileçme ham-
lesinin devlet öncülügünde ve derinlikli bir "ulusal ekonomik bilinç" çerçeve-
sinde yapilmasi gerektigini lsrarla savundular.""

Söylem düzeyindeki bu radikallige ragmen, iktidarinin ilk döneminde li-
beral diç politikalar uygulayip yabanci yatirimlari teçvik ederek Avrupali gücler
nezdinde prestij ve ekonomik destek saglamayi uman Jöntürkler'in ugradiklari
derin hayal kinkligi, siyasî kontrolü tam olarak ele aldiklari 1913 yilindan sonra
kalkinma sorunsalina yaklaçimlannin ekonomik milliyetçilik ve Alman sanayi-
leçme politikalanni örnek alan müdahaleci bir "millî iktisat" yaklaçimina kay-
masina sebep olmuçtur."*^ Teorik olarak belli bir olgunluga ulaçan bu yaklaçimin
uygulama planina etkin bir biçimde geçirilebilmesi için gerekli firsat penceresi
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de Birinci Dünya Savaçi'nin patlak vermesiyle büyük güclerin müdahalelerin-
den geçici olarak siyrilan ITC'nin sosyoekonomik alanda köklü bir 'Türklec-
tirme" hareketine giriçmesi ile açilacaktir. Yunan iridentizmi ile Balkanlar'daki
nüfus ve Ermeniler arasinda gittikçe güclenen ayrilikçi hareketler, Müslüman-
Türk çogunlugun kimlik-aidiyet bilincini milliyetçi bir platformda canlandirmak
isteyen Jöntürkler için sosyopolitik ve ekonomik alanlarm dogrudan siyasi/idari
kontrol altinda yeniden yapilandirilmasi önceligine aciliyet kazandiran önemli
diger bir etken olmuçtur.

Kritik 1914 yilinda ITC hükümeti tarafindan aliñan diç borç ödemeleri-
nin durdurulmasi, DUÍ içlemlerinin tek tarafli olarak askiya alinmasi, Avrupali
güclere taninan kapitülasyonlann kaldirilmasi ve Teçvik-i Sanayi Kanunu'nun
ilani gibi kararlar araciligiyla yeni ekonomi politik yaklaçim hayata geçirilmiç-
tir. Bu kararlar ile ayni anda yerli ve güclü bir giriçimci sinifin oluçturulmasi;
Ermeni ve Rum aracilarla birlikte Osmanli ticarî ve finansal sistemlerini baski
altina alan íngiliz ve Fransiz çikarlarina darbe vurulmasi; Müslüman-Türk sos-
yal kesimler ve giriçimcileri arasinda tazelenmiç bir sembolik millí ekonomik
egemenlik algisi üretilmesi gibi pek çok farkli amacin gerçekleçtirilmesi hedef-
lenmekteydi. Tarihsel sürece bakildiginda bu önlemlerin bir taraftan uluslara-
rasi sermaye ve yabanci ekonomik aktörleri yekpare Osmanli legal kontrolü al-
tina getirip malí sistemin bütünlügünü saglarken, diger taraftan oldukça koru-
maci sanayileçme ve ticaret politikalan için gereken zemini hazirlamiç olduklari
görülmektedir.

Savaç sirasinda, ozellikle Çanakkale Zaferi'nin millí onuru taçlandiran
etkisi de devreye sokularak, millÍ iktisat uygulamalarina hiz verilmiçtir. Savaç
ortaminin dogurdugu olaganüstü piyasa çartlan, sosyal gruplar arasinda aktif
deviet müdahaleciligiyle sermaye birikimi ve aktanrru yapilabilmesine uygun
bir ekonomi politik ortam sunmaktaydi. Bu ortamda ÍTC'nin yerel siyasi orga-
nizasyon agían, erken Cumhuriyet dönemindeki uygulamalari çagnçtir biçimde,
Müslüman-Türk nüfus içindeki tüccar, esnaf, hatta bürokratlardan yerli bir sa-
nayici-giriçimci zümresi oluçturabilmek amaciyla yogun biçimde devreye so-
kulmuçtur. Bu baglamda, daha önce kaldinlan loncalarin yerine ÍTC'nin lokal
örgütlenmesine paralel biçimde kuî ulan esnaf birlikleri ve "millí ticaret çirketle-
ri" araciligiyla kücük ve orta boy içletmelerin büyük çapli sanayi ve ticaret çir-
ketlerine dönüctürülmesine çaliçilmiç ve siyasi elitle ülkü birligi yapabilecek
yerli bir giriçimciler grubunun oluçturulabilmesi için yogunlaçtirilmiç bir "siyasî
kapitalizm" projesi uygulamaya konulmuçtur.'*'* Osmanli-Türk kalkinma tecrü-
besinin serencami ve sosyoekonomik hayattaki aktörlerin kültürel ve etnik
kompozisyonu açisindan Jöntürkler'in 1908-1918 yillari arasinda izledikleri
ekonomik alani "Türklectirme" politikasina dair bir degerlendirmeye göre bu
dönemde özel çirketlerde bulunan Turk sermayesinin orani on kattan fazla arta-
rak %3'ten %38 düzeyine çiknruçtir.'*^

Gerek savaç sirasinda gerekse sonrasindaki nüfus mübadelesi ile Rum ve
Ermeni nüfusun büyük çogunlugunun Türkiye topraklarini terk etmesi ile birlik-
te dücünüldügünde Jöntürkler döneminde formule edilen etnokültürel olarak
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homojen ve yerli bir giriçimci sinifi eliyle ulusal kalkinma idealini gerçekleçtir-
me tercihinin Cumhuriyet dönemi ekonomi politigi üzerinde derin etkiler bira-
kan stratejik bir tercih oldugu açiktir. Savaç döneminin olaganüstü çartlannda
hizla zenginleçen ve "1916 zenginleri" olarak adlandinlan Müslüman-Türk bur-
juvazisinin yeni fertleri Kurtuluç Savaçi ve Cumhuriyet rejiminin kuruluç aça-
masinda yeni yönetimin en önemli sosyal ve ekonomik destek tabanmi oluçtur-
muçlardir. Buna karçin ekonomik alanda yüzyillara dayali bilgi, birikim, ticari
baglantilar ve insan sermayesine sahip azmliklann Anadolu'dan çikiçi geride
doldurulmasi hayli zaman alacak ciddi bir ekonomik birikim, yatinm ve giri-
çimcilik boçlugu birakmiçtir. Birinci Dünya Savaçi'nin baçlamasindan Cumhu-
riyet'in kuruluçuna uzanan on yillik sürecte Osmanli giriçimci sinifinin ana çe-
kirdegini oluçturan gayrimüslim azmliklann yeni devletin sinirlanni büyük öl-
cüde terk ettikieri ve bunun da yeni filizlenmekte olan Turk burjuvazisi için §e-
rif Mardin'in deyimiyle bir "firsat alam" {opportunity space) oluçturdugu gö-
rülmektedir. Savaç çartlari altinda yaçanan nüfus degiçimleri ile ilgili pek çok
tartiçmali unsur bulunmakla birlikte, bàzi tahminlere göre Türkiye Cumhuriyeti
sinirlan içinde yaçayan Rumlann sayisi bu dönemde 1.8 milyondan 400 bine,
Ermenilerin toplam nüfusu ise 1.2 milyondan 100 bine inmiçtir."*^ Ülkeyi
terkeden azmhklara ait tanm arazileri ve smaî-ticarî içletmeler ile yabanci çir-
ketler tarafindan içletilen ticaret ve hizmet tekellerinin aralannda Kurtuluç Sa-
vaçi ve Cumhuriyet rejiminin önde gelen liderlerinin de bulundugu yeni Müs-
lüman-Türk burjuvazisine verilmesi, ístanbul ve Anadolu sermayesi ile Cumhu-
riyetçi élit arasinda oluçan ve bu ekonomik firsat alani çevresinde devlet destek-
li sermaye birikim süreclerinin geliçtirilmesine dayanan yakin ittifak iliçkilerini
de güclendirmictir."*^

SONUÇ: ULUSLARARASI SÍSTEM VE ¡Ç DÖNÜ§ÜMÜ
KALKINMA ODAKLIOKUYABÍLMEK

Bu çaliçmada Osmanli Devleti'nin klasik döneminden tarih sahnesindeki
yerini genç Türkiye Cumhuriyeti'ne birakmasina kadar geçen yaklaçik dort yüz
yilhk uzun sUreçte iç ve diç ekonomi politik dinamiklerinin oluçturdugu degiçim
dalgalan degerlendirilmiçtir. Bu baglamda, Osmanli Devleti'nin Avrupa'nin or-
tasinda buluçan Dogu ve Bati eksenli iki farkli siyasî modelin, ekonomi politik
alanin ve daha geniç bir tanimla "medeniyet havzasi"nin arasindaki cephe ko-
numuna dikkat çekilmiçtir. Bu konumun Osmanli-Türk siyasi geleneginin Av-
rupa sistemi ile iliçkilerini psikolojik ve sosyal açilardan etkileyerek hâkim stra-
tejik zihniyetin yapisini ana hatlanyla belirledigi vurgulanmiçtir. Klasik dönem
Osmanli ekonotni politiginin hiçbir zaman genel tanimiyla féodal olmadigi; Bati
Avrupa tarzi bir merkantilist dönemi ya da kameralizm gibi bir sosyoekonomik
mühendislik deneyimini yaçamadigi; ve bu yüzden de Avrupa ve Osmanli/Türk
sistemleri arasinda devletin ekonomik ve toplumsal kesimlere karçi konumu ve
yaklaçim tarzi baglaminda ciddî yapisal farkliliklarin ortaya çiktigi dile getiril-
miçtir.
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Ayni dogrultuda, Avrupa'da milliyetçiligin ve merkantilizmin geliçmesi-
ne koçut olarak farkli etno-kültürel unsurlardan oluçan Osmanli sisteminde nü-
fusu oluçturan unsurlari zenginleçtirmek ya da yerli.giriçimcileri destekleyerek
ülke içinde katma deger üretmek gibi klasik "kalkinniaci" hedeflerin oldukça
geç dönemlerde ortaya çiktiklari belirtilmiçtir. Türk-íslam-íran-Mezopotamya
kültürel birikimleri ile Selçuklu-Bizans-Anadolu tarihsel birikimlerinin özgün
bir sentezi üzerinde oturan klasik Osmanli düzeninin feodal, kameralist,
fizyokratik ve merkantilist tecrübelerden süzülüp gelen Avrupa kapitalizminin
aksine, sürekli bir sermaye birikimi ve bireysel zenginleçmeye dayali bir kal-
kinma sorunsalini temel yönetim önceligi olarak kabul etmedigine dikkat çekil-
miçtir.

Takip eden bölümlerde küresel güc dengelerindeki kaymalara paralel
olarak ortaya çikan ve kontrol edilemeyen fiyat artiçlari, malí krizler ve bunlarin
dogurdugu olaganustü vergiler, para sistemindeki cöküc ve hizli nüfus artiçi gibi
etkenlerin Osmanli Devleti'nin klasik dönem ekonomi politigini derinden sarsan
ciddi çalkantilar dogurduklari belirtilmiçtir. Özellikle 19.yüzyilin Tanzimat son-
rasi döneminde idari/bürokratik reformlar ve kapitülasyonlar sisteminin serbest
ticaret anlaçmalarina dönücmesiyle baçlayan ve diç borçlardaki artiçla destekle-
nen uluslararasi sisteme asimetrik entegrasyon sürecinin Ittihat ve Terakki Ce-
miyeti döneminde "ulusal ekonomik kalkinmacilik" söyleminin benimsenme-
sinde oynadigi role de dikkat çekilmiçtir. Levanten nüfusun Osmanli ekonomi
politigindeki iç transformasyona paralel olarak Avrupali çikarlara yakinlaçma-
sinin dogurdugu fonksiyonel farklilaçma ve "etnik rekabet" dinamiklerine dik-
kat çekilmiç ve Osmanli entelektüelleri arasinda Avrupa ve Japonya'daki kal-
kinma örneklerini çagriçtiran ekonomik^ milliyetçilik ve ulusal ekonomik kal-
kinma ilkelerini savunan hareketlere sempati duyulmasini saglayan sosyal psi-
koloji aydinlatilmaya çaliçilmiçtir.

Bu çaliçmada makro bir bakiçla ortaya konan uzun soluklu iç ve diç dö-
nücüm dinamiklerinin Cumhuriyet dönemi ekonomi politiginin evrimi üzerinde
icra ettigi etkiler baçli bacina ayri bir çaliçma konusudur. Ancak çu kadari söy-
lenebilir ki, Millî Mücadele ve Kurtuluç Savaçi'nin itici gücünü oluçturan aske-
ri-bürokratik kökenli lider kadrolar, Osmanli Devleti'nin bir taraftan kendi iç
yönetim mekanizmalarini reforme etmeye çaliçirken diger taraftan küresel eko-
nomi politik aglanna eçitliksiz biçimde eklemlendigi bir dönemde fik-
rî/entelektuel yetiçme sureçlerini tamamlamiçlardir. Yine bu kadrolar aydinlan-
ma felsefesinin pozitivizm, rasyonalizm ve ilerlemecilik gibi prensipleri ile
Fransiz Devrimi'nin oluçturdugu eçitlik, özgürlük ve milliyetçilik ortaminda ka-
baca kapitalist bir sosyoekonomik kalkinma modeli taniçarak toplumsal hayata
atilmiçlardir. Ayrica zihinlerinde kurguladiklari küresel realitelere uygun bir
yeniden yapilanma modeli de dogal olarak Bati dünyasinda o dönemin baskin
ontolojik, epistemolojik ve ideolojik önkabulleri ile paralellik arzetmektedir.''*
Ancak "modern ulus devlet ve serbest piyasa ekonomisi" formulüyle özetlenebi-
lecek baskin model için yaygin bir sosyopolitik meçruiyet temeli saglanmasinin
gerekliligi ve uluslararasi konjönktürde ortaya çikan radikal kirilmalar Cumhu-
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riyet tarihi boyunca sosyal ve ekonomik alanlarin yapilandinlmasmda yogun
sistemik adaptasyon ve reform giriçimlerinin ortaya çikmasina yol açmiçtir.
Herçeye ragmen, Türkiye'de piyasa iliçkilerinin günümüze kadar taçinan kimi
özellikleri ile birlikte oluçmalannda, giriçimcilik kültürünün çeçitli evrelerden
geçerek olgunlaçmasinda, sosyoekonomik kalkinma söyleminin toplumsallaçip
siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri marifetiyle hayata geçirilmesinde Os-
manli doneminden süzülüp gelen güclü kurumsal miras, deviet gelenegi ve top-
lumsal hafizanin ciddi etkilerini yadsimak mümkün degiidir.

* Yrd. Doç.Dr., Balikesir Üniversitesi, ÜBF, Uluslararasi iliçkiler Bolümü, Bandirma,
Balikesir.

' Türkiye'deki toplumsal iliçki ve yapilarin kapitalist dünya sisteminin belirleyici di-
namikleri ile etkileçim zamanmin baçlangicini kesin bir netlikle ifade edebilmek kolay
görünmemektedir. Bazi araçtirmacilar bu süreci Avrupa'da sanayi devrimine geçiç dö-
nemiyle, yani on sekizinci yüzyihn sonlanna dogru, baçlatirken diger bazi araçtirmacilar
ise Osmanli Devleti'ndeki klasik sosyoekonomik ortamin degiçme dinamikierinin
onaltinci yUzyildan itibaren Avrupa'daki geliçmelerden büyük ölcüde etkilenmeye baç-
ladiklanni belirtmektedirler. Saglikli bir tarihsel analiz yaparak devamlilik/degiçim di-
namiklerini tam anlamiyla yakalayabilmek için on altinci yUzyil öncesi geliçmelerin de
degerlendirilmesi elzem görünmektedir.

"Dünya ekonomisi" teriminin bu çaliçmadaki kullanimi, mukayeseli tarih ve makro-
sosyoloji incelemeleri baglaminda nüansli bir yaklaçimi yansitmaktadir. Çoyle ki, kendi
içsel tutarliliklan ve içleyiç mantiklan bulunan "Hint", "Akdeniz", "Çin", ya da "Os-
manli" ekonomi politik ve sosyokültürel bölgelerinin özellikle küresel kapitalist ekono-
mik sistemin oluçmasmdan önce otonom ancak birbirleriyle önemli oranda etkileçen bi-
rer "dünya ekonomisi" olarak kavramsallaçtinlmalari daha dogru bir tercih olarak gö-
rünmektedir. Özgün siyaset ve kültür alanlanni yansitan bu alt bölgelerdeki degiçim ve
dönücüm dinamikierinin birbirlerini önemli oranda belirledikleri ve günümüzde "küresel
ekonomi" olarak adlandinlan yapinin kapitalizm öncesi dönemde bu alt bölgelerin top-
lammdan oluçtugunu kabul etmek tutarli bir yaklaçim olacaktir. Bu konudaki kuramsal
tartiçmalara dair ufuk açici bir katki için bk. Immanuel Wallerstein, The Modern World
System, New York 1974.

' Osmanli împaratorlugu'nun özellikle Batili çevrelerde alternatif bir küresel düzenin
temsiicisi olarak görüldügüne dair yaygin algiyi farkii yönlerden içleyen makaleler için
bk. Halil inalcik ve Donald Quataert (der.) An Economie and Social History of the
Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press 1994.

"* Ahmet Davutoglu, Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslarasi Konumu, Istanbul
2001, s. 66.

' Osmanli ekonomi politiginin ve özellikle de tanmsal yönetim biçiminin "Asyatik" ya
da "féodal" olarak tanimlanmasina dair iktisat tarihi literatüründe rastlanabilecek pekçok
tartiçma bulunmakla birlikte konunun uzmanlan arasindaki genel kam klasik dönemdeki
Osmanli toprak düzeninin kendinden önceki ve dönemsel paralelligi bulunan pekçok di-
ger örnegin enteresan bir sentezi ile ortaya çikmiç kendine özgü, ya da "nev'i çahsina
münhasir", bir duzen oldugu yönündedir. Bu yüzden feodaliteye özgü siyasal yapilan-
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malari ve mülkiyet iliçkilerini hesaba katmadan sadece tarimsal üretimin bir bölümünün
kapitalist fiyat belirleme mekanizmalan diçinda toplanmasi pratigine dayanarak Osman-
h'daki timar sahiplerinin "féodal" bir grup olarak nitelenmesi oldukça zorlama bir yo-
rum olarak görülmelidir. Bu yaklaçimi taçiyan bir çaliçma için bk. Yahya S. Tezel,
Cumhuriyet Döneminin Iktisadi Tarihi, Istanbul 2000, s. 37.

' Ergun Ôzbudun, "Development of Democratic Government in Turkey: Crisis,
Interruptions and Reequiliarations'', Perspective on Democracy in Turkey (der. Ergun
Ôzbudun vd. ), Ankara 1998.

' Halil inalcik, The Ottoman Empire: The Classical Age, 1300-1600, Londra 1975;
Halil inalcik - Donald Quataert (der.) An Economie and Social History of the Ottoman
Empire, 1300-1914, Cambridge 1994.

* Dogan Avcio|lu, Türkiye'nin Düze?ii: Dün-Bugün-Yarin, Ankara 1968, s. 9-25.
' Tañer Timur, Osmanli Toplumsal Düzeni, Ankara 1994, s. 225.
'" Kemal Karpat, "Kimlik Sorununun Türkiye'de Tarihi, Sosyal ve ideolojik Geliçi-

mi", TürkAydmi ve Kimlik Sorunu (der. Sabahaddin Çen), Ístanbul 1995, s. 28.
" Karl Polanyi, "The Economy as Instituted Process", Trade and Market in the Early

Empires: Economies in History and Theory (Der. Karl Polanyi vd.), Londra 1957.
Timar sistemi ile ilgili farkli yaklaçimlara örnek olarak bk. Sencer Divitçioglu, Asya

Üretim Tarzi ve Osmanli Toplumu, Ístanbul 2003; ayz., Kök Türkler, Ístanbul 2000;
ayz., Ceçivermif Celecek, Ístanbul 1991; Nicoara Beldiceanu, XIV. Yüzyildan XVI. Yüz-
yila Osmanh Devleti'tide Timar, Teori 1985; Mehmet Ali Kiliçbay, Féodalité ve Klasik
Dönem Osmanli Üretim Tarzi, Gazi Üniversitesi 1982.

" Çerif Mardin, "Turk Siyasasini Açiklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre Îliçkile-
ri", Turk Siyasal Hayatimn Gelisimi (Der. Ali Yaçar Sanbay - Ersin Kalaycioglu), ís-
tanbul 1986, s. 115.

'"* Osmanh loncalari hakkinda detayli bilgi içeren de|erli çaliçmalara örnek olarak bk.
Halil ínalcik, "Capital Accumulation in the Ottoman Empire", The Journal of Economic
History, c. 29, n. 1, 1969; Niyazi Berkes, Türkiye iktisat Tarihi, c.l, ístanbul 1969.

' ' Murat Çizakça, "A Short History of the Bursa Silk Industry, (1500-1900)':, JESHO,
c. 23, n. 1, 1980, s. 116.

" Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of
Phillip II, c. 2, Londva\973.

" CeiTial Kafadar, The Boundaries of Ottoman Economic Imagination at the End of
the 16th Century (doktora tezi, 1986), Montreal McGill Üniversitesi Tarih Bölümü, s.
61-109.

'̂  Mehmet Genç, "Ottoman Industry in the Eighteenth Century: General Framework,
Characteristics and Main Trends", Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey
(1500-1950) (Der. Donald Quataert), New York 1994, s. 59-86.

" Taner Timur, Osmanli Califmalari: Ilkel Feodalizmden Yari Sömürge Ekonomisine,
imge 1996.

Halil inalcik, "ímtiyazat, the Ottoman Empire", El, c. 3.
'̂ Mehmet Genç, "Osmanli Maliyesinde Malikane Sistemi", Türkiye Iktisat Tarihi

Semineri (Der. Osman Okyar), Ankara 1975, s. 233.
" Ali íhsan Bagiç, Osmanli Ticaretinde Cayrimüslimler (1750-1839), Ankara 1983, s.

17.
" Frank Edgar Bailey, British Diplomacy and the Turkish Reform Movement, New

Yorkl970, s. 78.
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Abtract

International System And Domestic Transformation:
Turkey's Development Dilemma

From The Ottomans To The Republic

This study is predicated on an analysis of the long historical period which
starts from the "Classical Age" of the Ottoman State in the 15"" and 16"̂
centuries to reach the 19"" century when asymmetric integration with European
powers was completed and the 20* century that witnessed the foundation of the
Turkish Republic from a macro international political economy perspective.
The transformation experienced by the classical Ottoman political economy
under domestic and international pressures, political/bureaucratic
reorganization after the Tanzimat period and the effects of asymmetric
integration with European capitalism on the emergence of the rhetoric of
"national economic development" under the Young Turks are evaluated through
an analytic approach. The historical roots underpinning the theoretical and
practical evolution of the problématique of development in Turkey in the
Ottoman-Republican axis are highlighted to attract attention to dynamics of
continuity.

Keywords: Ottoman State, international political economy, national
developmentalism, asymmetric integration.
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