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Sunuş

Osmanlı İmparatorluğu’nda işçi hareketlerinin ortaya çık-
ması ve sosyalist düşüncenin şekillenmesi, 1960’lara kadar 
imparatorluk sonrası dönemin tarihi içinde özellikle incele-
nip değerlendirilmemiştir. Soldan dönenlerin birer fesat yu-
vası ve fesad tarihi olarak anlattıkları ise tarihyazımı açısın-
dan ancak kısmi bilgiler sunmaktadır. Bugün dahi Osman-
lı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemde sol hareketlerin ve sol 
siyasal düşüncenin tam bir tarihi hikâyesine ulaşmış oldu-
ğumuzu iddia edemeyiz. Eldeki genel bilgileri ve bu bilgiler 
üzerinden yapılan analizleri değiştirecek mahiyette olma-
sa bile “tam ve ayrıntılı bir tarih”, sol hareketin kendi dünü 
ve geleceğini daha serinkanlı bir bağ ile biraraya getirmesine 
yardımcı olabilirdi. Ayrıca bu “tam ve ayrıntılı tarih” sol si-
yasal hareketlerin etkili olma biçimlerini ve siyasal manevra 
kabiliyetlerini doğrudan etkileyen tarihsel örnekleri de daha 
yakından tanıma imkânı, hatta bu kabiliyetlerini geliştirme 
fırsatı da sunabilirdi. Bu konudaki eksiklerin pek çok nede-
ni sayılabilir. Arşivlerden örgütlere, cezalandırma ve yasak-
lamalardan, sürgünlere, örgütler içinde ve arasındaki çeke-
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mezlik ve çatışmalara kadar makro ve mikro nedenlerin sı-
ralandığı bir çok noktaya atıf yapabiliriz. Bunların epey bir 
kısmında haklılık payı da keşfedebiliriz. Ancak nedenle-
ri ne kadar sayıp uzatsak da sorun ortadan kalkmaz ve “gri 
bölgeler”in sayısını azaltmak ancak uzun yıllara yayılan, bir-
birleriyle diyalog kurabilen çalışmalarla mümkün olabilir.

1908’den 1936’ya kadarki dönemi ele alan ve bu alanda 
yapılmış en kapsamlı, tek ve hâlâ en önemli çalışma olan 
Mete Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar’ı ilk yayımlandığı ta-
rihten bugüne, her baskıda çeşitli eklerle yukarıda bahsetti-
ğimiz “gri bölgeleri” mümkün olduğunca netleştirmeye ada-
nan bir çabayı yansıtır. Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler (1982), 
Türkiye’de Sol Akımlar’ın 1978’de yapılan baskısına girme-
miş araştırma sonuçları ve bulguların tasniflenip, okura 
ulaştırılması amacını taşımıştır. Bu arada Tarih ve Toplum’un 
yayımlanmaya başlamasıyla derginin yayın yönetmeni ola-
rak Tunçay’ın sola dair araştırmaları ve yayınları da biraz da-
ha kompakt bir biçim alır; bulunan arşiv belgeleri, anı ya da 
notlar, çevrimyazılarıyla birlikte okura sunulur. Türkiye’de 
Sol Akımlar metnine göndermelerle, hangi noktada yayımla-
nan notun önemli olduğu belirtilir, daha evvel yapılmış de-
ğerlendirmeleri değiştirip değiştirmediği izah edilir. Bir an-
lamda Tunçay’ın devam eden araştırmalarıyla kitap arasın-
daki diyalog da sürüp devam eder. Türkiye’de Sol Akımlar’ın 
1991 ve 2009 baskılarında, Tarih ve Toplum’da yayımlanan 
notlar metne dahil edilmiş, metin içinde de bu notlara işaret 
edilmiştir. Türkiye Sol Tarihine Notlar: Tarih ve Toplum Ya-
zıları, biraraya getirilen işte bu notlardan oluşmaktadır; ay-
rı bir bütünselliği olduğu düşünülerek, dergideki yayımla-
nış sırasına göre değil tarihsel akışa uygun olacak şekilde sı-
ralanmış ve yayına hazırlanmıştır.1

1 Yazarın Toplumsal Tarih’te yayımlanan konuyla ilgili notları da ayrı bir kitap 
olarak yayımlanacaktır.
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Metin hakkında verdiğimiz bu bilgiler dışında özellik-
le vurgulanması gereken başka bazı hususlar daha var. Tür-
kiye’de Sol Akımlar, ilk defa Türkiye’de ve dünyada sol ha-
reketin parıltısının gözalıcı olduğu bir dönemde yayımlan-
dı. Türkiye’de kendi parıltısının ve cazibesinin solun ken-
di kendini büyülemesine de izin verdiği bir dönemde, so-
lun kökenlerine dair duygusallaşma eğilimi göstermeyen bir 
tonla, uluslararası tarihyazımı kriterlerini taşıyarak hazır-
lanmıştı. İlk yayımlandığında 1908-1925 dönemini kapsar-
ken yıllar içerisinde 1925-1936 dönemini de kapsayacak şe-
kilde genişletildi; II. Meşrutiyet döneminde kurulan işçi ör-
gütlerinin, yayımlanan gazetelerin, bildirilerin, öne sürülen 
görüşlerin, yapılan tartışmaların bir ölçüde envanteri ilk de-
fa derlitoplu bir biçimde ortaya konuyordu. Gizli olması ne-
deniyle üzerinde zaten bir hava ve hâle taşıyan TKP’nin, Os-
manlı sosyalizminden neleri ilham alabileceği de, neyi ve ni-
ye alamadığı da Türkiye’de Sol Akımlar’ın içinde mevcuttu.2 
Komintern arşivlerinin açık olmadığı bir dönemde araştır-
macının ulaşabildiği tüm kaynakları kullanarak Sovyetler 
Birliği ile ilişkilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sı-
rasında ve sonrasında TKP’nin yapabildikleri, yapamadık-
ları ve yapmadıklarının, uluslararası komünist hareket için-
deki tıkanmanın Türkiye özelinde anlatılmış en önemli ta-
rihsel analizini de ihtiva eder kitap. Bu nedenle notlar, bel-
geler, bu alanda yapılmış çalışmalarla girilen diyaloglar hat-
ta bazı araştırmacıların makalelerinin ek olarak metinde yer 
alması gibi özellikleriyle, akademik dünyada görmediğimiz 
bir tartışma çevresi ve zenginliğini kendi metin sınırları içi-
ne çekerek, konu hakkındaki tüm gelişmeleri, ekleri, katkı-
ları okurun da gözünün önüne serer. Belki de bu nedenle 

2 Komintern arşivlerinin açılması ve araştırmalara etkisi konusunda bkz. Erden 
Akbulut, “Türkiye’de Sol Akımlar - Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler”, Toplumsal 
Tarih, 271, Temmuz 2016, s. 50-56.
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yazarının da kitabın yayımlanması sonrasında metinle iliş-
kisini devam ettirmesi, sadece eksiklerin ya da yeni edinilen 
bilgilerin işlenmesinden fazlasına işaret eder. Normalde da-
ha fazla sayıda akademisyenin, bir vakıf ya da enstitü çevre-
sinde yapması gereken, yapabileceği araştırma, tasnif, tartış-
ma, kaleme alma faaliyetini kurum olarak tek başına sürdü-
ren bir yazar ve metin vardır karşımızda.3

Bir yandan makro tarih araştırmalarının çekiciliğini kay-
betmesi, bir yandan akademinin daha sınırlı dönemler, alan-
lar ve olaylar tarihine eğilmeyi özendirmesi ortaklaşa bir çalış-
ma zemini oluşmasının önündeki engeller arasındadır mutla-
ka ama Türkiye’de solla ilgili araştırmaların aldığı, teşvik edici 
olmayan aksine engelleyici reaksiyonların da sol/sosyalist/ko-
münist hareketin tarihine dair araştırmaları iyice kenara itti-
ği aşikârdır. Dolayısıyla Türkiye’de Sol Akımlar’a eşlik edecek, 
tartışma ve araştırmaları genişletecek bir çevre, gelenek, école 
sözkonusu olmadığı gibi farklı dönemler boyunca bu araştır-
ma zincirini tesis edecek bir gayretin varlığından da söz edi-
lemez. (İhtiyaten, böyle bir gayret olsaydı bile, sürdürülebi-
lir olmasına müsaade edilir miydi, bilemiyoruz.) Dolayısıyla 
bu gayreti göstermek de bu sorumluluğu üstlenmek de Mete 
Tunçay’a kalmıştır. Türkiye Sol Tarihine Notlar, bu gayret ve 
sorumluluğun göstergelerinden yalnızca birisidir.

KEREM ÜNÜVAR

3 Bu noktada farklı örneklere de işaret etmek uygun olacaktır: Türkiye Halk İşti-
rakiyun Fırkası (1920-1923) (İletişim Yayınları, 2016); Beynelmilel İşçiler İtti-
hadı (İletişim yayınları, 2016). Her iki metin de Mete Tunçay ve Erden Akbu-
lut’un ortak emeğiyle hazırlanmıştır. Yakında tekrar baskısı yayımlanacak olan 
İstanbul Komünist Grubu’ndan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne, 
1919-1926: Almanya’daki Türk Spartakistleri’nden Mayıs 1926 TKP Viyana Kon-
feransı’na başlıklı eser de iki ismin ortak çalışmasıdır. Üç kitabın ilk baskıları-
nın TÜSTAV tarafından sırasıyla 2007, 2009 ve 2012’de yapıldığını belirtelim. 
Türkiye’de Sol Akımlar ilk olarak 1967’de yayımlanmıştı; demek en erken or-
tak çalışma eserin yayımından ancak 40 yıl sonra gerçekleşebilmiştir. 
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Önsöz

Tamamına yakını 1984-2004 yılları arasında İletişim Yayın-
ları tarafından çıkarılan aylık Tarih ve Toplum dergisinde ya-
yımlanmış olan bu notları, son basımları yine İletişim tara-
fından gerçekleştirilen Türkiye’de Sol Akımlar I: 1908-1925 
ve II: 1925-19361 ciltlerine işlemiştim. Arkadaşlarım burada-
ki notların kitap metnine girmiş bilgiden farklı çekicilikleri 
olduğunu, bunların ayrı düşünce dizilerini esinleyebilecek-
lerini ileri sürdüler. Ben de, öyle bir işlevleri olacağı umu-
duyla yayımlıyorum.

METE TUNÇAY

Büyükdere, 2017

1 Türkiye’de Sol Akımlar’a yapılan atıflarda 2009 (İletişim Yayınları) baskısı esas 
alınmıştır. Kitabın daha önceki baskısına gönderme yapılıyorsa, spesifik baskı 
tarihi ve o baskıya ait sayfa numarası korunmuştur.
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Ali Namık’ın 1908’deki Bir Yazısı:  
“Türkiye’de Sosyalizm”

Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 başlıklı kitabımın bir ye-
rinde şu notu düşmüştüm (2009, s. 79):

Ali Namık, 1918’de İstanbul’da yayımlanan Vérité, Justice, Bon-
té adlı kitabında, yakında İzmir’de Irgat diye bir gazete çıkacağını 
söylemektedir. Bkz. A. Cerrahoğlu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihi-
ne Katkı, s. 11. Ali Namık’ın kitabının tarihi geç olmakla birlikte, 
Irgat’tan sol yayınların öncüsü diye bahsedildiğine bakılırsa, bu 
bölüm İştirak’ten de önce, Meşrutiyet’in hemen ertesinde yazılmış 
olsa gerektir. [Sayın Kerim Sadi bize yolladığı 16 Ağustos 1966 ta-
rihli bir mektupta, bu tahminimizi doğrulamakta ve Ali Namık’ın 
önsözünde, kitabını teşkil eden yazıların daha önce İstanbul’da 
başka başka zamanlarda ve çeşitli dergilerde yayımlanmış olduğu-
na işaret ettiğini belirtmektedir.]

İşte bu Fransızca yazılardan birini, sıcağı sıcağına Türkçe bir 
gazetede iki bölüm halinde çıkmış olan çevirisini, değerli araştırı-
cı Doç. Dr. Şükrü Hanioğlu, bir çalışması sırasında bulmuş. Bana 
fotokopisini gönderdi. Ben de kendisine teşekkür ederek çevrim-
yazısını yapıp sunuyorum. [Ali Namık Bey (1885-1953), rahmet-
li Kerim Sadi/Cerrahoğlu’ndan öğrendiğimize göre, II. Abdülha-



16

mid’in sadrazamlarından Küçük Said Paşa’nın oğluydu ve bir fil-
dişi kule aydınıydı.]

Mete Tunçay

* * *

“Fedakâran-ı Millet Cemiyeti”nin o ay yeni çıkmaya baş-
layan organı Hukuk-u Umumiye gazetesi, 21 ve 26 Eylül 
1908:

“Ali Namık Beyefendi’nin Dersaadet’teki Fransızca gaze-
telerde “Türkiye’de Sosyalizm” namı altında neşrettiği bir 
makalenin tercümesidir.”

Sosyalizm, eski zamandan beri çok kereler tekrar edildi-
ği vechile, bütün memalik-i mütemeddinede fevkalâde te-
vessü etmiştir. Her hükûmette grev grevi takıp eyliyor, her 
gün cemiyetler, yeni sendikalar teşkil, amelenin müddea-
yat ve metalibi daha mühlik, daha vasi bir tarz ve şekil ahz 
ve sosyalizm taraftarı olan ceraid istenilen zamanın, bekle-
nen günlerin pek yakınladığını neşr ve işae eylemekte de-
vam ediyorlar. Hükûmat kuşkulanmakta, tevehhuş etmek-
te, yavaş yavaş rahatsız olmakta bulunuyorlar. Daha eski 
zamanlar, eski tarz-ı idareler taraftarları sufuf-u müdafaa-
larını sıklaştırıyorlar. Gerçi daha muhasebe-i kat’iyenin pek 
yakın ve hemen bugünlerde vukubulacağı çok da melhuz 
değilse de, herhalde müsademenin gayr-i kabil-i tevakki 
olacağı hissedilmektedir.

Her hükûmette, yirmi seneden beri vukubulmakta olan 
mücadelât-ı siyasiden bir şey, bir madde tezahür ediyor ki, 
o da sosyalizm efkârının her memlekette günden güne te-
vessü ve tezayüt etmekte, günden güne daha çok efrad 
kazanmakta bulunduğudur. Fransa’da Sosyalizm Fırkası, 
İtalya’da Sosyal-Demokratlar ve Amerika’da Fırka-i Zirai-
yenin, bugün bulundukları hükûmetlerin nazar-ı dikkat ve 
ehemmiyetlerini celp etmekte oldukları, bu partilerin öyle 
kolay kolay itfa olunamayacağı, zamanında hükûmatı çok 
uğraştıracağı bir emr-i müsellemdir.


