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Sana açıktan, senin ve yaşamının, çocuklarının ve ailenin kıymeti harbiyesi yok diyorlar; senin ahmak 
ve bağımlı olduğunu, seninle istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar… (Wilhem Reich, Dinle, Küçük 
Adam, İstanbul: Payel, 1980.)

Bir göstergeler bütünü olan “dil”in şifre çözümünde, göstergelerin eş zamanlı olarak çok farklı olgulara 
gönderme yapabilmesinden ötürü, şifre çözücünün göstergeleri algılayış ve tanımlayış biçimi her zaman 
yaşamsal önemde olmuştur. Özellikle kavramlara işaret eden göstergelerin içeriklerinin daima yeniden 
yapılandırılabilmesi, kavramların yeniden yorumlanabilmesine olanak sağlar. ‘Savaş’ da böyle bir kavram 
olarak, hem tarihsel bağlamı içerisinde, hem de onu okuyan yorumcusu ekseninde farklı mücadelelere 
verilen bir addır; hatta Hegel gibi bazı felsefecilerin ve Darwin gibi bazı doğabilimcilerin gözünde tüm 
yaşam yalnızca bir savaştır ve başka bir şey değildir.

Bununla birlikte özellikle Türk tarih yazımında savaşlar, farklı kavramsal bağlamlarda değil, yalnızca kahra-
manlık öyküleri olarak kurgulanmışlar ve farklı devletlerin orduları arasında meydana gelen kanlı çarpış-
malardan ibaret sayılmışlardır. Zaferlerin de, mağlubiyetlerin de birer kahramanlık destanı olarak algılan-
dığı bu gelenekte, cephe gerisindeki “yaşam savaşı”na hemen hiç değinilmemiştir. 2000’li yıllarla birlikte, 
bu gelenek ülkemizde yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Savaşın cephe gerisindeki etkilerine ve özellikle 
cephe gerisinde başka bir savaşa dönüşmesine ilişkin 2003 yılında Zafer Toprak önemli bir çalışma yayın-
ladı. İttihat ve Terakki ve Cihan Harbi adlı bu yapıtta ağırlıklı olarak İttihat ve Terakki’nin ekonomi politikası 
ön plana çıksa da zaman zaman savaşın getirdiği toplumsal, kültürel ve entelektüel meselelere de deği-
niliyor. Şimdi, elimizde daha yeni bir çalışma var ki, tüm tabanını, savaşın ülke içerisindeki “sosyal savaş”a 
olan etkilerine oturtuyor. Murat Metinsoy’un kitabı savaşı devletler arasındaki savaş olan tanımlamasın-
dan çıkararak, onu toplumsal alanda süre giden “yaşama savaşı”na ve “hayat mücadelesi”ne dönüştürüyor.

Metinsoy’un alışılageldik Cumhuriyet tarihçiliğine yaptığı eleştiri yalnızca savaşın iki devlet arasındaki mü-
cadele olmaktan çıkarılarak, ülke içine taşınması değil. Yazarın daha sarsıcı olan katkısı, ülke içindeki sa-
vaşı, bilindik savaş yöntemlerinden farklılaştırıp, elitler arası mücadele ekseninden çıkarması ve sosyal ta-
bana yaymasıdır. Metinsoy’un çalışması, Türk tarih çalışmalarında sürekli edilgen tasavvur edilen sıradan 
vatandaşların, alt sınıfların, hiçbir direniş göstermeden, aydınların ve devletin kendilerine çizdiği rol yö-
rüngesinde güdülmüş bir kitle olmadığını birçok bilgi ve belge ile gözler önüne sermektedir. Devletin ve 
elitlerin gözlerinden bakmayı terk ve reddeden bu bakış, Türk tarih yazımında önemli bir paradigma de-
ğişikliğine işaret etmektedir.

Metinsoy bu paradigma değişikliğini gerçekleştirirken, ‘savaş’ın göstergesel anlamını yeniden biçimlendir-
menin yanı sıra, ülke içindeki savaşı betimlemek için bir göstergeye daha hücum eder. Bu ‘direniş’ kavra-
mıdır. Direniş, geleneksel gösterge şifre çözümünde 1) organize, sistemli ve kolektif olmalı, 2) belirli ilke-
lere dayanmalı, 3) devrimci sonuçlar doğurma potansiyeli taşımalı ve 4) tahakkümün kendisini ortadan 
kaldırmayı amaçlayan fikir ve niyetlere sahip olmalıdır. Oysa iktidar ilişkilerinin ve iktidara karşı direnişin 
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gündelik yaşamın her alanında cereyan ettiği düşüncesinden yola çıkan Metinsoy, devlet ile alt-sınıflar ara-
sındaki gündelik savaşın mutlaka açık seçik bir hal almadığını; alt sınıfların bu savaşta örgütlü ve kolektif 
hareket etmemesinin, onların pasif kitleleri olduğu anlamına gelmediğini savunmaktadır. Bu anlamda alt 
sınıfların kendilerini temsil eden sendikalar, partiler, devleti hedef alan kolektif siyasi hareketler, doktrinler 
üretmemeleri, açık bir şekilde isyan bayrağı yükseltmemeleri, onların devlet politikaları karşısında önemli 
direnişler göstermedikleri ve siyasete etki etmedikleri anlamına gelmemektedir. Bunun yerine devlet po-
litikalarına daha örtük bir itaatsizlik söz konusudur. Örneğin küçük köylüler artan vergiler karşısında dev-
letin ya da toprak sahiplerinin ambarlarına saldırmak yerine, aşırmayı tercih ederler, işçiler greve gitmek 
ya da açık bir şekilde protesto eylemlerine girişmek yerine iş yavaşlatarak ve iş savsaklayarak verimlerini 
düşürürler, işten kaytarırlar, zorunlu çalışma uygulamasından kaçarlar, dar gelirli küçük memurlar düşük 
maaşlarını ve yaşam standartlarına ilişkin protestolarını işçiler gibi iş yavaşlatarak ya da bazı örneklerde 
rüşvet alarak, vatandaşlarla bazı konularda kanunlara karşı işbirliği yaparak gerçekleştirirler. Böylece alt 
sınıflar egemen devlet söylemini ve egemen devlet ideolojisini yüksek sesle reddetmemelerine ve eleş-
tirmemelerine rağmen, bu söylem ve ideolojileri Türk tarih yazımının savunduğunun aksine pasif bir fi-
güran olarak kabul etmezler ve tam tersine giriştikleri gündelik direniş biçimleriyle siyaset içerisinde ak-
tif bir aktör olarak devlet politikalarına az çok yön verirler.

Kitabın odaklandığı yıllar İkinci Dünya Savaşı yıllarıdır. Türkiye savaşa askeri bir kuvvet olarak katılmamış 
olsa da, genç cumhuriyet, o yıllarda bile küreselleşme yolunda oldukça mesafe almış değişen dünya dü-
zeni bağlamında savaşın etkilerini oldukça derinden hissetmiştir. 17 milyon nüfuslu bu genç devlet, ge-
rekli modern ordu teçhizatlarından yoksun olduğundan, her an karşılaşabileceği savaş tehdidi nedeniyle 
büyük bir ordu beslemek zorundaydı. Oysa devlet zengin değildi ve ülkenin olanakları son derece kısıt-
lıydı. Böyle bir ortamda 1 milyon askeri beslemek, tam da çalışacak nüfusu silah altına alarak öncelikle 
zaten düşük olan üretimi iyice azaltıyordu. Geriye kalan çalışacak nüfus kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan 
oluşunca, hem üretim azalıyor, hem de bu üretimin beslemesi gereken bir ordu sorunu ortaya çıkıyordu. 
Şehirlerin iaşesi de bir başka yüktü. Metinsoy’un çalışmasının “Savaş, Ekonomi ve İaşe” bölümünde bu yok-
sunluk yıllarında devletin orduyu ve şehirleri beslemek için ürettiği tüketimi kısıtlayıcı çözümler ile toplu-
mun alt sınıflarının ve bazı üretici kesimlerin, özellikle de kitlelere en yakın halka olan esnafın bu çözüm-
lere gösterdiği direniş ayrıntılarıyla gözler önüne serilmektedir. Yoksulluk o kadar büyüktür ki, halkın tek 
yiyeceği ekmektir ve o da kıtlık yüzünden karne ile dağıtılmaktadır. Devletin kıtlıkla mücadele yöntemi 
ekmeğin bileşenlerini ve ağırlığını tanımlayarak, ona bir fiyat narhı koymak ve daha sonra da bunu birey-
lere karne ile sınırlı bir şekilde ulaştırmak olarak belirlenmişti. Ancak gerek fırıncılar, gerek ekmek karne-
lerini dağıtan memurlar ve gerekse de ekmek tüketen halkın hiçbiri devletin bu belirlemelerine uymadı 
ve tümü birden devlete karşı farklı direnişler geliştirdi. Fırıncılar ekmeklere toprak, kum karıştırıyor, gra-
majını eksik yapıyor, ya da içindeki su oranını çoğaltarak hamur kıvamında ekmekler pişirerek, eksik gra-
majı tamamlıyorlardı. Ekmek karnelerini dağıtan memurlar rüşvet alıyor, karne dağıtımında haksızlıklara 
neden oluyorlar, dağıtımı geciktiriyorlar ya da işlerini savsaklıyorlardı. Ekmek satın alan halk ise, ailesinde-
kileri nüfusa birden çok kez yazdırıyor, sahte karne yapıyor, rüşvet vererek işleyişi bozuyordu. Tüm bu ge-
lişmelerin sonucunda, sıradan vatandaşın ekmek tüketimini kısmak için uygulanan karne uygulamasına 
karşı gösterdiği direniş ekmek tüketiminin eskiye oranla büyük oranda artmasına neden oldu. Öte yan-
dan fırıncı esnafın devletin ekmek karnesinin uygulanması konusunda kendisine biçtiği role direnmesi 
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var ki, ekmek sorunun çözülmesinde büyük bir rol oynadı. Devlet fırıncılara bir türlü söz geçiremedi. Böy-
lece ekonomi üzerindeki kontrol kabiliyetinin de ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Kitabın “Savaş ve Köylüler” bölümünde ise devletin ordunun ve kentlerin iaşesini sağlamak için küçük 
köylülerle olan savaşı anlatılmaktadır. Devlet küçük köylülerle olan ilişkisinde üretilen hububatın zorunlu 
olarak piyasa fiyatından düşük bir fiyata kendisine satılmasını ve elden edilen üründen de Toprak Mah-
sulleri Vergisi adı altında % 10’luk bir ayni vergi alınmasına karar verdi. Ancak köylüler devletin bu girişi-
mine direniş gösterdiler. Ürünler gizlendi, ilan edilen vergiler ödenmedi, ürünler devletten önce alelacele 
tüccarlara satılarak vergilerden ve zorunlu düşük fiyatlı satıştan kurtulunmaya çalışıldı, vergi oranlarının 
reel anlamda düşülmesi için mahsule çürük ürünler, toprak ve kum karıştırıldı, vergi ve ürün toplayan me-
murlara rüşvet verildi ve devlete sayısız dilekçe yazıldı. Neticede devlet eline geçmesini beklediğinden 
çok daha az bir ürün toplayabildi.

Diğer bir bölüm de “Savaş ve İşçi Sınıfı” ismini taşımaktadır. Savaş dolayısıyla işçi sınıfının reel ücretleri ol-
dukça düşmüştü. Ancak devlet sanayi üretimine ve özellikle de kömür çıkarılmasına yaşamsal bir ihtiyaç 
duyduğu için genç üretici nüfusun askere alınmasına karşın üretimde bir düşüş gerçekleşmemesi ama-
cıyla zaten reel ücretleri oldukça gerilemiş olan işçilere yeni ağır yükümlülükler yüklemeye çalıştı. Savaş yıl-
larında çıkarılan Milli Koruma Kanunu’na dayanarak çalışma saatleri uzatıldı, zorunlu fazla mesailer müm-
kün hale getirildi, iş bırakmak yasaklandı, bazı sektörlerde zorunlu çalışma uygulaması gündeme geldi. 
Ancak işçi sınıfı devletin bu düzenlemelerine uymadı ve bunların tümüne birden direndi. Bu direniş sınıf 
temeline dayalı sendika ve partilerin yasak olması gibi nedenlerle ve tek parti rejiminin otoriter uygula-
maları yüzünden açık ve örgütlü bir direniş olmasa da, işçilere ve ekonomiye ilişkin devlet politikalarının 
önemli bir bölümünü felce uğratan bir girişim oldu. İşçiler iş yavaşlatma, iş bırakma, iş mükellefiyetinden 
kaçma, sık sık iş değiştirme ve işyerinden mal aşırma gibi yöntemlerle devletin kendileri üzerinde kur-
mak istediği kontrol mekanizmasını işlevsiz hale getirmeye çalıştılar. Öte yandan, hükümete gönderdik-
leri dilekçelerle taleplerini, şikâyetlerini gerekli makamlara duyurmaya ve onların bu yönde siyaset geliş-
tirmelerine etki etmeyi denediler.

Bu üç bölümde Metinsoy, Türk tarih yazımının görmezden geldiği, eylemsiz ve edilgen olarak tanımladığı 
sıradan insanların, aslında devlet politikaları karşısında hiç de pasif kalmadıklarını, bilakis, devletle hemen 
her konuda gündelik yaşam içinde çatışmaya girdiklerini göstermektedir. Bu anlamda Metinsoy’un ser-
gilediği Cumhuriyet tarihçiliği bakımından yeni bakış açısı da, Türk tarih yazımında oldukça güçlü olarak 
gösterilen devletin zannedilenin tersine pek de güçlü olmadığıdır. Yani, politikalarını hayata geçirebilme 
yeteneğinden mahrum olduğudur.

“Sonuç”tan hemen önceki “Savaş, Toplumsal Sorunlar ve Politika” bölümü de, Metinsoy, Cumhuriyet tari-
hinin önemli konuları hakkında önemli tartışmalar yürütmektedir. İlk olarak, bu bölümde “memur rejimi” 
olarak nitelenen ve memurların bir sınıf olarak hali vakti yerinde olduğu yolundaki iddiaları tartışmaya aç-
maktadır. Savaştan en çok etkilenen grupların başında küçük ve dar gelirli memurların geldiğini, bunlara 
yapılan devlet yardımlarının ise ciddi bir iyileşme getirmediğini göstermektedir. Kitapta memurlara yapılan 
sosyal yardımlar, istatistiki verilerin ötesine geçilerek, memurların sosyal yardımları nasıl algıladıkları üze-
rinden değerlendirilmektedir. İkinci olarak, kitapta savaş sonrasındaki sosyal politika alanındaki düzenle-
melerin sıradan insanların bozulan hayat şartları karşısındaki sızlanmaları, talepleri ve direnişleri tarafından 
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belirlendiği iddia ediliyor. Üçüncü olarak, bu bölümde salgın hastalıkların toplumu nasıl vurduğu, devle-
tin bu durum karşısında nasıl aciz kaldığı ve kadın ve çocuğun savaşın nasıl olumsuz etkilediği anlatılıyor.

Kitabın geneline bakıldığında en dikkat çekici noktalardan biri de, tek parti devletinin güçlü bir devlet ol-
duğuna dair olan genel kanıyı tartışmaya açmasıdır. Devleti devletin gözlükleriyle görmek yerine, devle-
tin gündelik yaşam içindeki halini, yani devlet politikalarının uygulanışını yansıtan kaynakların seçilmesi, 
geleneksel Türk tarih yazımının ortaya koyduğu güçlü devlet imajı sorgulanabilir bir hale geliyor. Kitapta 
ortaya koyulduğu üzere, savaş yıllarında devletin ekonomik ve sosyal alana müdahalesi Milli Koruma Ka-
nunu, karne uygulaması, fiyat denetimleri, ücretli iş mükellefiyeti, tarımsal ürün alımları, Yüzde 25 Kuralı, 
Toprak Mahsulleri Vergisi, sosyal yardım kampanyaları, salgın hastalıklarla mücadele gibi şekillerde artmış 
ve şekillenmişti. Ancak devlet anılan bu politikaların her birinin uygulanmasında çeşitli kapasite sorunla-
rıyla ve engellerle karşılaştı. İdari teşkilatın donanımsızlıkları, araç ve gereç yokluğu, yeterli sayıda ve nite-
likte personele sahip olmaması gibi nedenlerle politikalarını etkili bir şekilde uygulayamadı.

Neticede ortaya şu tablo çıkmaktadır: Devlet o yıllarda, sanıldığı kadar güçlü değildi ve tüm ülke siyase-
tini belirleyen biricik organ olarak addedilemezdi. Alt sınıfların neredeyse tümü, devletin politikalarını, ak-
tif siyasetle olmasa da, gündelik yaşamda devlet siyasetine ilişkin gerçekleştirdikleri çeşitli direnişlerle ve 
birçok mercilere gönderdikleri dilekçelerle ortaya koydular ve devleti daha değişik politikalar izlemeye 
zorladılar. Bu süreç savaş sonrasına da etkidi. Savaşın hemen sonrasındaki sosyal politika alanındaki ge-
lişmeler genelde diplomatik ilişkiler, Batı dünyasına eklemlenme çabaları, Birleşmiş Milletler mevzuatına 
uyum süreci, elitlerin popülist, korporatist ve dayanışmacı ideolojileri ile çok partili siyasi yaşama geçiş 
sürecindeki elitler arası rekabet bağlamlarında açıklanmış ve günlük yaşam aktörlerinin etkileri oldukça 
hafifsenmiştir. Oysa alt sınıflar devletin çeşitli konularda uygulamaya çalıştığı politikalara olan muhalefet-
lerini çok çeşitli şekillerde ortaya koymuşlar ve gerek o yıllarda, gerekse de savaş sonrasındaki politika de-
ğişikliklerine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Metinsoy, ileri sürdüğü iddiaları kanıtlamak için daha önce hiç kullanılmamış ya da henüz yaygın olarak 
kullanılmayan belgeler kullanmış, gazetelerin gündelik yaşama ve sıradan insanlara ilişkin haberlerle dolu 
ikinci, üçüncü sayfalarıyla, sıradan insanlara ilişkin mahkeme ilanlarının yayınlandığı arka sayfalara, devle-
tin ve toplumun yereldeki durumuna dair bilgiler veren yerel gazetelere odaklanmıştır. Göze sık çarpan bir 
diğer kaynak ise CHP milletvekillerinin kendi seçim ve teftiş bölgelerine ilişkin raporlarıdır. Söz konusu ra-
porlar milletvekilleri tarafından seçim ya da teftiş bölgesi olan ilgili vilayetin merkez, kaza ve köylerindeki 
çeşitli sosyal kesimlerden insanlarla, yerel parti yöneticileriyle, emniyet yetkilileriyle yapılan görüşmelere 
ve bizzat milletvekillerinin kendi gözlemlerine dayalı olduğundan, devlet ve sıradan insanlar arasındaki 
ilişkilere farklı bir pencereden bakabilmeye olanak tanıyan ufuk açıcı kaynaklardır.

Kanımca kitap, Türk tarih yazımında çok fazla sesini duyuramamış sessiz kalabalığın perspektifinden ya-
pılmış, devleti ise devletin gözlükleri dışında değerlendiren bir tarih çalışması olarak önemli bir boşluğu 
doldurmakta ve Türkiye tarihine ilişkin yapılacak yeni sosyal tarih çalışmaları için bir yol gösterici olarak 
önemli bir işlev üstlenmektedir.
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