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ÖNSÖZ

Norbert Von Bischoff   1930-1932 yılları arasında Türki-
ye’de Avusturya Büyükelçiliği müsteşarı, 1933 yılında Avus-
turya Büyükelçisi olarak bulundu. Türkiye’de geçirdiği bu üç 
yılı hayatının en değerli yılları olarak kabul eden Bischoff  bu 
üç boyunca Türkiye’deki oluşumu dikkatle izledi.

Türkiye’deki sorunlar ve olaylar hakkında kısmen bilgi 
sahibi olan ve bu nedenle yaşanan tüm gelişimin büyüklü-
ğünden, anlamından ve gerekliliğinden haberdar olmayanları 
aydınlatmak üzere gözlemlerini, tespitlerini bir araya getirdi.

Bischoff ’un değerli gözlemlerinden ve dönemi inceleyen 
diğer kaynaklardan faydalanarak bu kitabı derlemekten mut-
luluk duymaktayım.

Necip Azakoğlu
2015, İstanbul 





ANADOLU’NUN TARİHİ

Kapadokya’ya giden yol, Yozgat’tan sonra birkaç saat daha 
dalgalanan buğday tarlalarının arasından geçer. Bu tarlaların 
ürünü, bir zamanlar Roma İmparatorluğu’nun milyonlarca aç 
insanını doyururdu. Sarı başaklarla örtülmüş tepeler silsilesi 
ilerilere doğru uzanır, altın rengindeki gür bitki örtüsü vadi 
tabanlarına kadar yayılır. Ancak kısa bir süre sonra güneşten 
kavrulmuş yamaçlardaki başaklar azalır, vadileri kaplayan bit-
ki örtüsü giderek küçülür ve isimsiz bir dere boyunca uzanan 
dar şeritlere dönüşür.

Belli belirsiz bir arazi eşiği oluşmuş, tahıl ve su kaybol-
muştur. Gezginin önünde Anadolu yaylasının bozkırı var-
dır artık; ufuk çizgisine kadar devam eden, buruk bir teselli 
verircesine neredeyse mavileşen bozkır. Kısa ömürlerini bir 
renk ve koku çılgınlığına dönüştüren olağanüstü güzellikteki 
yaban çiçekleriyle ilkbaharın sadece üç haftası boyunca beze-
nen bozkır, sonra bütün araziyi kavuran, otları yakan ve acı-
masız ışınları ile toprağı parçalayıp ufalayan güneşin kurbanı 
olur. Öyle ki, bozkırda yaz fırtınası koptuğu veya sonbahar 
rüzgârı estiği zaman, dağ gibi toz bulutları yükselir.

İşte bozkır budur; o arazi eşiğinden başlayıp nadiren 
verimli toprak parçalarıyla kesilerek yüzlerce kilometre bo-
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yunca batıya, Ege’nin ve Marmara’nın neminden yararlanan 
Bitinya ve Misya vadilerine kadar uzanır; yüzlerce kilomet-
re boyunca da güneye, Doğu Akdeniz’in yağmur bulutlarını 
toplayan Toros ve Amanos Dağları’nın eteklerine kadar iner; 
doğuya doğru ise sınırsızca devam eder; Anadolu ve Erme-
nistan’daki dağların üzerinden İran’a kadar yayılır, sonra bir-
den çölleşerek dünya çatısının kuzey tepesinde kümelenir; 
tüm Orta Asya’yı, Hiva, Buhara, Türkistan ve Tibet’i kaplar, 
sonra uzak Çin’in derinliklerinde, Moğolistan’ın geniş top-
raklarında ve Sibirya’nın buzlu tundralarında kaybolur.

Göçebelerin ezeli yurdu, çobanlardan ve atlılardan olu-
şan binlerce göçebe kavmin ebedi beşiği olan bozkır budur. 
Zamanı gelince güneydeki, doğudaki ve batıdaki yerleşik 
toplumların ülkelerine zorla giren bu insanlar, eski kültürleri 
yıkarlar; getirdikleri taze kan, mağlup ettikleri insanların kanı 
ile kısa süre içinde karışır, kaynaşır. Asya’daki milletler deni-
zinin batıya doğru savrulan son dalgalarından biri, önderleri-
ni Ertuğrul [Gazi] olarak tanıdığımız bir Türk boyudur. İşte 
bu Türk boyu, Ertuğrul’un oğlu Osman’ın ismini taşıyan bir 
cihan imparatorluğu kurmuştur.

Dünya tarihinde, bu tür doğum sancıları arasındaki uzun 
fasılalarda, bozkırın devasa gövdesi derin bir sessizlik içinde 
kalır. Ve savaşçı göçebe boyları, koyun ve sığır sürülerinin 
ardından yollara düşerler. Ak veya kara çadırlarını tekrar ne 
zaman sökeceklerini, yıldızlı göklerin ebedi takvimi gösterir 
onlara. Çevrelerindeki otlaklar tükenince yazılı olmayan, fa-
kat çok iyi bilinen eski bir yasanın gösterdiği yolları izleyerek 
bozkırın içindeki yolculuklarına devam ederler.

Göçebelerin yolları birbirinden uzak, yoksul köylerden 
geçer. Yaslandıkları boz renkli yamaçlardan güçlükle ayırt 
edilir bu köyler. Yakınlarda insanların barındığı, yakılan te-
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kolay olduğu bölgelerde tarım artarken, daha az kazanç sağ-
layan sapa yerler önemsenmemiş, hiçbir kısıtlama olmadan 
Avrupa’dan ithal edilen ürünler karşısında Türk el sanatları 
ölüme mahkûm edilmiştir. Bu arada yabancı tüccarlar zengin 
olmuş, Padişah istikrarlı bir gümrük geliri elde etmiş, mo-
dern zamanların güvencesiz konforu ile ilk kez tanışan Ana-
dolu halkı ise, maddeten ve manen yoksullaşmıştır. Jön Türk 
hükümetlerinin de karşı çıktığı, ancak değiştiremediği bu du-
ruma, Batı’nın politik baskısından kendi gücü ile kurtulan, 
ülkenin tüm zenginlik kaynaklarından yararlanmak suretiyle 
milli ekonominin yaratılması ilkesini benimseyen genç Tür-
kiye Cumhuriyeti son vermiştir.

Cumhuriyet rejimi, bu alandaki başarının iki temel önko-
şulundan, sermayeden ve yetişmiş insan gücünden yoksun 
olarak bu güç işe başladı. Eskiden Türk ekonomisinin ser-
maye açığı genellikle yabancı sermaye ile kapatılıyordu; an-
cak bu kredi kaynağı artık kullanılamıyordu. Kapitalist büyük 
devletler, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’ye 
karşı tavır almışlardı. Yabancı piyasalarda Türkiye’deki yeni 
rejimin kredisi yoktu. Batı kançılaryalarında ve bankaların-
da Türkiye’nin ekonomik geleceği çok karanlık görülüyordu. 
Yeni ve belki de daha kötü bir tahakküm altına girmekten 
çekinen, ülkenin kendi olanakları ile kalkınmayı hedefleyen 
Türkiye Cumhuriyeti, Batı’nın kredi ambargosunu kaldırmak 
için hiçbir girişimde bulunmadı.

İnsan faktörü konusu da farklı değildi. İmparatorluk dö-
neminde ülkedeki tüm ekonomik faaliyetleri yabancılara ve 
Hıristiyan azınlıklara bırakan, bu konuda ne deneyime, ne 
de geleneğe sahip olan Türkler, şimdi ülkeden uzaklaştırılan 
Ermenilerin ve Rumların yardımı olmadan, politik nedenler-
le bu işlerden uzak tutulan, kendileri de uzak kalmak isteyen 
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yabancılardan da yardım görmeden, çok kısa bir süre içinde 
her işin üstesinden gelmek zorundaydılar.

Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılmasının, dünyada-
ki ekonomik düzenin ağır sarsıntılara uğradığı, güvenilir ol-
duğu düşünülen eski bağlantıların artık kalmadığı, devletlerin 
beklenmedik ekonomik problemlerle karşılaştığı bir zamana 
rastladığı dikkate alınacak olursa, başlangıçta bazı hataların 
yapılmış, bazı karışıklıkların yaşanmış olması şaşkınlık uyan-
dırmaz. Burada asıl şaşırtıcı olan husus, ilk acemilik döne-
minin çok çabuk atlatılabilmesidir; milli Türk ekonomisinin 
inşa edilmesinin umut vaat eden başlangıç aşamalarında kal-
maması, daha Cumhuriyet’in onuncu yılı dolmadan önemli 
ölçüde gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Batı’nın gelişmiş ekonomisini, binlerce çarkı içiçe geçmiş 
olan kredi mekanizmasını çökerten dünya ekonomik buna-
lımı, ülkenin ihtiyacını yeterince karşılayan, krize dayanıklı 
ürünlerini de ihraç eden, yeni gelişen Türk ekonomisini pek 
fazla etkilememiştir. Türkiye’nin mevcut koşullarda bu kadar 
kısa bir süre içinde ekonomik yapısını güçlendirebilmesi, son 
derecede basit birkaç temel ilkeye dayanarak hareket edilme-
siyle mümkün olmuştur. 

Bu prensiplerin ilki, Türkiye’nin kısmen isteyerek, kısmen 
de mecbur kalarak aldığı, uluslararası kredi sarmalından uzak 
durma kararıdır. Cumhuriyet rejiminin bu tutumu, borçlanma 
politikasının revaçta olduğu yıllarda eleştirilmiş, uluslararası 
borçlanmanın yol açtığı büyük felaket karşısında ise doğru 
bulunmuştur. ‘Sahip olmadığın parayı harcama!’ özdeyişini 
yansıtan bu ilkeye, Türk finans ve ekonomi politikası şimdiye 
kadar hep sadık kalmıştır. Bir taraftan paranın az, sermaye 
ihtiyacının olağanüstü büyük olması, diğer taraftan toplu-
mun ekonomik kalkınmaya hazırlıksız yakalanması, yeterli 
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bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaması, ikinci prensibi 
belirlemiştir:  Özel sektörün kazanç hırsı ile oluşacak kargaşa 
ortamını, çok tehlikeli olan sermaye ve enerji savurganlığını, 
kaçınılmaz iflasları önlemek, ekonomik yapılandırmayı zora 
sokmamak için tüm ekonomik gücün ve zaten yetersiz olan 
sermayenin tek elde toplanması gerekir, o tekel, devlettir. 
Devlet, ülkenin tüm ihtiyacını dikkate almak, ivedilik ve ola-
bilirlik sıralaması içinde milli ekonomiyi planlamak, modern 
ekonominin gerektirdiği önkoşulları sağlamakla yükümlüdür.

Sonuç itibariyle Türkiye’deki mevcut şartlar, Türk eko-
nomi politikasında devletçiliğe ağırlık verilmesini zorunlu 
kılmıştır; ekonomik ve sosyal gelişim sürecinde Batı ülkele-
rindeki benzer koşullar da aynı şekilde merkantilist doktrine 
etkinlik kazandırmıştı. Devletin direkt veya dolaylı olarak 
tüm sermaye birikimini ve kullanımını sıkı denetim altında 
tutmasıyla Avrupa’nın liberal kapitalist döneminin aşılacağı 
umut edilmekte, zihniyeti ve işlevselliği itibariyle merkanti-
lizme çok yakın olan bir tür çağdaş devlet kapitalizmine veya 
devlet sosyalizmine ulaşılacağı düşünülmektedir.

Türk ekonomisinin yeniden yapılandırılmasındaki temel 
ilke, milli ekonomik düzenin ülke boyutunda gerçekleştiril-
mesi, teoride hukuken var olan ulusal birliğin pratikte ekono-
mi alanında da sağlanmasıdır. Çünkü gelişime elverişli olan, 
ne var ki ulaşılması neredeyse mümkün olmayan, sadece 
kendi yerel ihtiyacını karşılayan iç bölgelerin şimdiye kadar 
ne üretim, ne de tüketim açısından milli ekonomiye katkısı 
olmuştur. Ancak Cumhuriyet rejiminin hayranlık uyandıran 
demiryolu politikası ile ülkede ilk kez ekonomik bütünlük 
yapılandırılmış; on yıl içinde döşenen yüzlerce kilometre ray-
la mevcut demiryolu hatları birbirine bağlanarak uzatılmış, 
Orta Anadolu ve Batı Anadolu’dan Küçük Asya kıyılarını 
çevreleyen dört denize ulaşım sağlanmıştır. Demiryolu ağları 
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