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SUNUŞ 

Japon  Araştırmacıların  Gözünden  Türkiye’ye  Bakış  konulu  bir  sempozyum  düzenleme 

düşüncesi aslında yeni değil. 1997 yılında Ankara’da, Türk – Japon Üniversiteler Derneği olarak Japon 

Uzmanların  Gözüyle Modern  Japonya  konulu  sempozyum  düzenlediğimizde  görüşüp  tartışmıştık. 

Gerçi aradan epey uzun bir süre geçti, ama sonunda bu düşüncemizi de gerçekleştirdik. 

25  Eylül  2009’da  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  olarak,  Japon  Uzmanların  Gözünden 

Türkiye konulu sempozyumu Çanakkale’de düzenledik. Amacımız bu kez de,  Japon araştırmacıların; 

Türkiye ve  Japonya’yı  ilgilendiren hususlarda görüş ve yorumlarını dinlemekti. Konunun ayrıntılarını 

daha  önce  2008’  de,  Osaka  Kansai  Üniversitesi’nde  araştırmalar  için  bulunduğum  zaman,  Japon 

meslektaşlarımla  görüşerek  kararlaştırmıştık.  Gerçi  onların  uzmanlık  alanları  doğrudan  Türkiye 

olmayıp,  her  biri  uluslar  arası  ilişkiler,  siyasal  tarih,  siyasal  felsefe  ve  ilahiyat  gibi  farklı  alanlarda 

değerli  çalışmaları  olan  araştırmacılardır.  O  nedenle  Türkiye’  ye  gelmeden  bir  yıl  önce,  birlikte 

belirlediğimiz  konularda  araştırmalara  ve  birincil  kaynaklar  derlemeye  başladılar.  Daha  sonra  da, 

Japonca  olarak  hazırladıkları  bildirileri  bize  ilettiler.  Biz  bu  bildirileri,  Japonya  üzerine  çalışan  ve 

Çanakkale  Onsekiz Mart  Üniversitesi,  Erciyes  Üniversitesi  ve  Ankara  Üniversitesi’nde  görevli  genç 

araştırmacılarımıza  Türkçe’  ye  çevirttik.  Türkçe’  ye  çevrilen metinleri  fakültemiz  Türk  Dili  Eğitimi 

Bölümü  öğretim  üyesi  Yrd.Doç.Dr.  Hulusi  GEÇGEL,  titiz  bir  şekilde  gözden  geçirdi.  Önerileri 

doğrultusunda metinlerde  gerekli  küçük  değişiklikleri  yaptık.  Sonunda,  Japon  uzmanlar  davetlimiz 

olarak Çanakkale’ye geldiler ve sempozyumumuzu üniversitemizde gerçekleştirdik. Bu araştırmacılar 

ve sundukları bildirilerde ele aldıkları konuların kısa özetleri şöyle: 

Prof.  Susumu  SAKO,  Türk–Japon  resmi  ilişkilerinde  çok  önemli  bir  yeri  olan  Ertuğrul 

Firkateynimizin  16  Eylül  1890  günü,  Japonya’  ya  yaptığı  resmi  ziyaretten  dönerken  fırtınaya 

yakalanıp batışı olayını ele aldı. Prof. SAKO, konuyu birincil Japon kaynaklarına, yerel ve ulusal Japon 

gazetelerine dayanarak inceledi. Kazanın duyuluşunu, yarattığı ilk şaşkınlık ve şoku anlattıktan sonra; 

Japon medyası  ve halkının,  resmi makamların olaya  ilişkin  tutum  ve  samimi  çabalarını  adeta günü 

gününe  dile  getirdi.  Başlatılan  yardım  kampanyası,  kazadan  kurtulan  gemicilerimizin  Türkiye’  ye 

gönderilişleri ve Japon gazetelerinde çıkan haber ve yorumları anlattı. PROF. SAKO bildirisinde sonuç 

olarak şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Ertuğrul Firkateyninin batışı acı kazası; Japonya’da Türkiye’ ye duyulan 

ilginin artmasına ve Japon halkının ve resmi makamların bu olaydan sonra, 

Japonya  ve  Türkiye  ile  ilgili  konulara  daha  yakın  ve  samimi  olarak  ilgi 

duymalarına  neden  olacaktır.  O  nedenledir  ki  bu  elim  kaza,  Türk–Japon 

dostluk  ilişkilerinin  temelini  oluşturmakta  ve  bugün  de  önem  ve  anlamını 

korumaktadır.” 

İkinci  konuşmacı  Prof.  Shizuo  SEKI,  1925  –  1928  yılları  arasında  görev  yapan  Japonya’nın  ilk 

Büyükelçisi Yukichi OBATA’nın Türkiye’de ki faaliyetlerini ele alan ilginç bir bildiri sundu. OBATA’nın; 

Japonya’nın Doğu Avrupa  ve Orta Doğu’ da diplomatik  ilişki  kurduğu  ilk ülke olan  Türkiye  ile olan 

ticari ve  iktisadi  ilişkilerinin gelişmesine öncelik verdiğini belirten Prof. SEKI, büyükelçinin Atatürk  ile 

olan görüşmelerini ve ona ilişkin görüş ve yorumlarını da belirtti. Türkiye’nin o dönemde de, Japonya 

açısından  ticari–iktisadi  yönden  önem  taşıdığını  vurgulayan  konuşmacı;  Büyükelçi  OBATA’nın  bu 

amaçla çok yoğun çaba harcadığını ve gerçekleştirdiklerini somut örneklerle anlattı. 
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Prof. Ken  TAKESHITA’nın  bildirisi,  Türkiye’de  Japon  askeri  Ataşesi  olarak  (1927‐  1930)  yılları 

arası  İstanbul’da  görev  yapan  Kingoro HASHİMOTO’nun; milli mücadele,  devrimler  ve  çağdaş  bir 

ulus  devlet  yaratma  konusunda  Atatürk’ten  de  etkilendiğini  dile  getirdi.  Türkiye’  de  ki  görevini 

tamamlayıp  geri  dönen  Kingoro HASHIMOTO’nun  ülkesindeki  faaliyetlerini  ve  siyasal  gelişmelerde 

oynadığı rolü gözler önüne koydu. 

Prof. Ryoichi TOBE’nin bildirisi; İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de ki Japon Büyükelçiliği 

konusunu  ele  alıyordu.  Türkiye’nin  II.  Dünya  Savaşı  süresince  tarafsız  ve  savaş  dışı  kaldığını  dile 

getiren PROF.  TOBE,  Türkiye’deki  Japon  elçiliğinin  gerçekleştirmeye  çalıştığı  istihbarat  etkinliklerini 

çarpıcı örneklerle anlattı. Böylece, Türk–Japon  resmi  ilişkilerinin az bilinen ama  ilginç ve önemli bir 

diğer yönüne ışık tutmuş oldu. 

Prof. Yoshiko ODA, Japon ve Türk Siyasal Sisteminde Din ve Laiklik Üzerine konulu bildirisiyle, 

sempozyumun son konuşmacısıydı. Öncelikle  İslam ve Şintoizm–Budizm dinlerinin genel özelliklerini 

ve  Hıristiyanlıktan  farklarını  vurgulayan  Prof.  ODA  daha  sonra;  Türkiye  ve  Japonya’daki  laiklik 

anlayışına  ve  ilgili  uygulamalara  eğildi.  Türk  ve  Japon  araştırmacıların  araştırmalarına  dayanıp 

onlardan  alıntılar  yaparak  konuyu  işleyen  Prof.  ODA,  karşılaştırmalı  olarak,  laiklik  konusunda  iki 

ülkedeki resmi uygulamaları eleştirel bir yaklaşımla dile getirdi. 

Sempozyumu  tamamlayıp  Japon  konuklarımızı  uğurladıktan  sonra  bildirilerin  kitap  şekline 

getirilmesi  çalışmalarına  koyulduk.  Kitabımızı  Türkçe  ve  Japonca  olarak  yayınlamak  istediğimizden, 

işimiz  biraz  daha  zordu.  Yüksek  Lisans  öğrencimiz  Aykut  ŞENGÜL  kitabın  her  iki  dilde  yazımı  ve 

neredeyse  tüm  diğer  aşamalarında  çok  çaba  harcadı.  Sempozyum  afişini  de  hazırlayan  değerli 

meslektaşımız Gülhan APAK, kitabın kapak düzenlemesi işini severek yüklendi. Sempozyum ve basım 

işinin mali boyutunda ise, her zaman olduğu gibi Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali AKDEMİR destekleri 

ile bizlere yardımcı oldu. 

Diğer  taraftan;  eşleriyle  gelen  Japon  konuklarımızın  İstanbul’a  geliş,  konaklama  ve  Türkiye’de 

kısa  bir  gezi  yapabilmelerini,  daha  sonra  uğurlanışlarını,  Ankara  Üniversitesi  Japon  Dili  Edebiyatı 

Bölümünün ilk mezunlarından öğrencim, bugün seyahat acentesi sahibi Sayın Çetin ALKAN inanılmaz 

bir içtenlikle ve zevkle gerçekleştirdi. 

Kısaca sunduğum bilgilerden de görüleceği gibi; sempozyum çalışmaları ve kitap basımı baştan 

sona  tam bir  Türk–Japon  İşbirliği  örneği  oluşturmaktadır. O nedenle de  sempozyum  ve  kitabımızı 

“2010  Türkiye’de  Japon  Yılı”  resmi  etkinliklerinden  biri  olarak  düşündük  ve  düzenledik.  Çünkü 

ülkelerimiz  arasındaki  ilişkileri  bilimsel  çabalarımızla  daha  da  güçlendirmenin,  biz  araştırmacıların 

başta  gelen  görevi  olduğuna  yürekten  inanıyoruz.  Biraz  gecikmeyle  de  olsa  gerçekleştirdik.  Bu 

mütevazı çalışmamızı, kitabımızı sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Böylelikle,  aralarındaki  coğrafi  uzaklığa  karşın,  geleneksel  dostluk  bağlarıyla  bağlı  ülkelerimiz; 

Türkiye  ve  Japonya’nın,  birbirlerini  biraz  daha  tanıyıp  yakınlaşmalarına  kalıcı  bir  eserle  katkıda 

bulunabildiğimize  inanıyoruz.  Sempozyum  ve  kitabımızın  düzenlenip  basımının  gerçekleşmesinde 

başta Sayın Japon Konuşmacılarımız olmak üzere emeği, desteği ve yardımı geçen herkese şahsım ve 

arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür etmeyi zevkli bir görev bilirim. 

Saygılarımla    
Prof. Dr. A.Mete TUNCOKU   
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in Konuşmaları 

İyi günler. Sayın Japon araştırmacılar, öncelikle sizlere uzaklardaki ülke “Türkiye”ye geldiğiniz için 

çok  teşekkür  ederim.  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi’nde,  sizleri  de  bu  vesileyle  aramızda 

görmekten çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 

Bugün, oldukça önemli bir sempozyum  için burada toplanmış bulunmaktayız.  Japonya’dan tüm 

bu  uzun mesafeyi  aşarak  gelen  sayın misafirlerimiz,  bugün  bizlere  ilk  elden  derleyip  hazırladıkları 

bildirilerini sunacaklar. Sempozyumun ana konusu Türkiye hakkında yapılan çalışmalar olup,  Japon 

araştırmacıların her birinin, uzman oldukları farklı alanlarda, Türkiye hakkında detaylı bilgiler verecek 

olması, bizler  için de oldukça önemlidir. Bir başka deyişle,  Japon araştırmacılardan  Türkiye  ile  ilgili 

sunumların yapılacağı önemli bir çalışmaya bugün ev sahipliği yapıyoruz. 

Japonya  ve  Japonlar;  ülkemizdeki  araştırmacılar  tarafından  oldukça  ilgi  görülen  ve  ciddi 

çalışmaların yapıldığı konulardandır. Özellikle Japonya’nın Modernizasyon hareketleri, geçmişten beri 

ülkemizde büyük bir  ilgi kaynağı olagelmiştir. Ben de,  İdari Bilimler alanında çalışmalar yürüten bir 

akademisyen olarak, Japonya’ya oldukça ilgi duymaktayım. Özellikle, Japon Şirket yapılarındaki “Zincir 

Sistemi”, bölümümde verdiğim derslerde de oldukça önemli bir yere sahiptir. 

2009‐2010  yılının  ilk  eğitim  dönemi  başlamadan,  böylesine  önemli  bir  sempozyumun 

üniversitemizde  yapılıyor  olmasından  büyük  bir  gurur  duymaktayım.  Bugün  yapılacak  olan  bu 

sempozyum  ile  ülkelerimiz  arasındaki  kültürel  ve  tarihsel  bağların  bir  kez  daha  sağlamlaşacağı 

kanısındayım. Sempozyumun, 2010 Türkiye’de Japon Yılı etkinliklerine rastlaması, ona ayrı bir anlam 

kazandırmaktadır. 

Son olarak, çok uzun bir yoldan Çanakkale’mize gelen  Japon konuklarımıza, sizler adına bir kez 

daha gönülden teşekkür ederim. 

Saygılarımla   

Prof. Dr. Ali AKDEMİR 

Rektör 
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Japon Uzmanlar adına Sayın Prof. Ken TAKESHITA’nın konuşmaları. 

İyi günler. Kansai Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak çalışmaktayım. İsmim Takeshita’dır. 

Bugün  konuşma  yapacak  olan  Japon  araştırmacıları  temsilen,  burada  teşekkürlerimizi  bildiren  bir 

konuşma yapmak istiyorum.  

Bugün  yapılacak  olan  bu  sempozyuma  bizleri  davet  ettiğiniz  için  onur  duyduğumuzu  belirtir, 

teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle sayın rektör Prof. Dr. Ali AKDEMİR ve Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU 

hocamız başta olmak üzere tüm ilgili kişilere en içten dileklerimizi sunuyoruz.  

1997  yılının  Nisan  ayında  Mete  Hoca’mız  Ankara’da  “Japon  Uzmanların  Gözünden  Modern 

Japonya”  adlı  bir  sempozyum  düzenlemişti.  Ben  de  dâhil  olmak  üzere  3  kişi  katılmış  ve  orada 

modernleşme sürecini geçirip günümüze gelen Japonya’yı çeşitli uzmanlık alanlarının bakış açışından 

Türk konuklarımıza sunmuştuk.  

Bunun üzerine 12 yıl geçip, bugüne geldiğimizde yeniden bizler uzman olarak, sadece Japonya’yı 

değil  Türkiye’yle  de  ilgili  olan  bazı  konulardan  bahsedeceğiz.  Bu  konular,  Japonya  ile  Türkiye 

arasındaki  ilişkileri  yakın  tarih  içerisinde  detaylı  olarak  incelenecektir.  12  yıl  önceki  uluslar  arası 

toplum,  soğuk  savaş  sonrası  hemen  devletlerin  daha  dengeli  hale  getirmek  için  temel  unsurların 

arayışının yapıldığı bir durumdaydı. Şu anda, birçok savaş ve çatışmanın bizlere öğrettikleri, devletin 

dengeli olması için gerekli en temel unsurun halk ve din olgularının uyum halinde olması gerektiğidir. 

Bunun da üzerinde, böyle bir uyumu arzulayan halkın bilincinin demokrasi ile biçimlendirilmiş olması 

önemlidir. 

Bugün  yapacağımız  sunularda,  her  birimiz  çeşitli  konu  başlıkları  altında  Türkiye  hakkında 

konuşmalar yapacağız. Yine, Bizim sunacağımız konular sizler için kendi ülkeniz hakkında bir kez daha 

düşünme  fırsatı  da  yaratıp,  artık  küreselleşmiş  bir  toplum  için  de  her  ülkenin  arzu  duyduğu 

demokratik  kimlik  üzerine de düşünme  şansı  verirse bizim  için  en büyük mutluluk olacaktır. Mete 

hocamız, her zaman Türkiye ve Japonya’nın ipek yolunun en batısı ve en doğusunda yer alan ülkeler 

olduğunu,  bu  yüzden  doğu  ve  batı  kültürlerinin  arasında  köprü  görevi  görmeleri  gerektiğini  dile 

getirmektedir.  Bunun  için  de,  her  iki  ülkenin  kendi  tarihlerine  dayanan  özgünlüğünün  bilincinde 

olması gerekmektedir.  

Son  olarak,  Japonya’dan  sunu  yapacak  olanları  temsilen  bir  kez  daha  şükranlarımı  sunarım. 

Saygılarımla.  

竹下 賢 

Prof. Dr. Ken TAKESHITA 

Kansai Üniversitesi   

Öğretim Üyesi   
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ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI ve JAPON MEDYASINA YANSIMALARI                                               Prof. Susumu SAKO (*)  Facia 16 Eylül 1890 tarihinde Wakayama Eyaleti Kushimoto Şehri Kashinozaki açıklarında meydana gelmiştir. Osmanlı İmparatoru II. Abdülhamit tarafından gönderilen ve Osman Paşa önderliğindeki özel bir elçi heyetini taşıyan Ertuğrul Firkateyni adlı savaş gemisi, dönüş yolunda yakalandığı fırtına sonucu batarak enkaz haline gelmiş ve 600 kişilik yolcusundan ise, sadece 69 kişi sağ olarak kurtulmayı başarmıştır. Ertuğrul Firkateyni Temmuz 1889’da yola çıkmış, zorlu ve on bir ay gibi uzun bir yolculuktan sonra Haziran 1890’da Japonya’ya ulaşmıştır. Fakat Japonya’da bulundukları süre içerisinde de kolera salgınına yakalanmak gibi diğer zorluklara göğüs germek zorunda kalmışlar ve Türkiye’ye geri dönerken hiç tahmin etmedikleri çok daha büyük bir felaketle karşılaşmışlardır. Araştırma bu kaza hakkında gazetede çıkan haberler ile ilgilidir. 
Ertuğrul Firkateyni Kazası ile ilgili Tokyo Bölgesi Gazete Haberleri Dönemin Tokyo Bölgesi yüksek tirajlı gazeteleri arasında Yuubin Hoochi Shinbun, Tokyo Asahi 

Shinbun, Jiji Shinpoo ve Tokyo Nichinichi Shinbun bulunmaktaydı. Adı geçen gazeteler arasında, Tokyo Nichinichi Shinbun adlı gazete 19 Eylül tarihli özel baskısında bu haberi ilk verenlerdendir. Bu özel baskıda, "Türk savaş gemisi Ertuğrul Firkateyni’nin ayın on sekizinde akşam on sularında Kishuu açıklarındaki kayalıklara çarptığı ve kazan dairesinin patlaması sonucu 650 yolcusundan 587’sinin hayatını kaybettiği yolunda son dakika haberi gelmiştir", "Elçi Osman Paşa ve geminin kaptanı başta olmak üzere çok sayıda yolcu hayatını kaybetmiştir. Kazadan kurtulanların sayısı ise, sadece 60 kişi olup çoğu yaralı haldedir ve halleri içler acısıdır"1 şeklinde haberlere geçmiştir. İlk haber olmasından dolayı, kazanın gerçekleştiği tarih (19 Eylül) ve geminin adı (Ertogurooru) yanlış yazılmıştır. Yine aynı gazete 20 Eylül tarihli baskısının iki sayfasında üç ayrı yazıda olayı ele almıştır.  “Acıyı 
Paylaşmak” adlı başyazıda, Ertuğrul Firkateyni’nin geliş hikâyesi, özel heyet ve kaza ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu başyazıda, “Türkiye zamanında yenilmez bir ülke olarak Avrupa’da üstün bir durumda iken, şu anda uluslararası arenada Avrupa’nın baskılarına maruz kalmaktadır. Aynı şekilde bir Asya ülkesi olarak Japonya da, aynı dertten muzdariptir. Bu sebeple çok uzaklardan bütün zorluklara rağmen Türkiye’nin dostluk arayışı içerisinde gönderdiği elçi heyetinin, görevleri başında böyle bir deniz faciasına uğramaları çok üzücüdür”2 şeklinde görüş belirtilmiştir. Bu sebeple bu başyazıda Japonya’nın bundan bir yıl önceki anayasal ve özellikle eşitlik ile ilgili düzenlemelerdeki hassasiyetinin, kısacası o dönemin Japonya’sının tasvir edildiği söylenebilir.  Devamında ise “Türk Kazazedelerini Kurtarma Bağış Kampanyası” başlıklı habere yer verilerek kişi başı en az on sen olmak üzere 30 Eylül’e kadar bağış kampanyası düzenlendiğini bildirmiştir. Yine bu yazıda “acil bir durum olduğundan bir an önce bağış toplanmalıdır” şeklinde ifadesi yer almaktadır. Ayrıca “Türk Savaş Gemisinin Batışı” adlı yazıda, özel baskıda yer verilmeyen ayrıntılara da değinilmekte ve sonunda ise Shuuichi KAGA adlı bir kişinin bu özel baskıyı okuduktan sonra 19 Eylül 
                                                            
*   Osaka Gakuin Üniversitesi ‐ Uluslararası İlişkiler Fakültesi 
**   Çeviri: Ar.Gör.Dr. Derya Akkuş SAKAUE; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Japonca Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı.  
1   Tokyo Nichi Nichi Shinbun 19 Eylül 1890 Özel baskı 
2   Yukarıdaki gibi. 20 Eylül 1890 
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gecesi 3 Yen gönderdiği belirtilmektedir3. Bağış kampanyasına daha sonra da yer verilerek, 23 Eylül tarihli yazıda “yarısı kazada hayatını kaybedenler için, diğer yarısı da hayatta kalanlar için”4 olmak üzere toplanan paranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Bağışlar ile ilgili olarak, bağış yapanların adı ve miktarın yanı sıra, Yokohama İçki İçmeyenler Derneği olarak da bir grubun bağış kampanyası yürüttüğü haberine yer verilmektedir.  Japon İmparatorluk ailesi tarafından ise 30 Eylül tarihli yazıda “İmparatorun Rahmeti”5 adlı yazıda hayatta kalanların hasta yatağında giymeleri için imparatorun giysi gönderdiği haberi verilmektedir. Diğer gazeteler ise, 20 Eylül’de haberi ilk kez verdikten sonra izleyen günlerde de olayla ilgili haberlere yer vermişlerdir. Tokyo Asahi adlı gazete, 20 Eylül’de ilk kez, 21 Eylül’de ise “Türk Savaş Gemisi’nin Batışı” adlı başyazıda bu habere yer vermiştir. Adı geçen başyazıda Tokyo Asahi adlı gazete ile aynı şekilde, birçok Asya ülkesinin Avrupa ülkelerinin kolonisi olmalarından, Türkiye’nin de Japonya’nın da uluslararası arenada Avrupa’nın küçümsemelerine maruz kaldığından söz edilmekte, “Çok uzaklardan birçok zorlukla başa çıkarak Japonya’ya gelen özel heyetin acısını paylaşmak ve kazazedeleri ülkelerine götürmek üzere bir heyet oluşturulmalı ve dostluk ilişkileri geliştirmelidir”6 şeklinde görüş belirtilmektedir. Diğer gazeteler de birçok yazısında Tokyo Nichinichi ve Tokyo Asahi adlı gazetelerle aynı görüşü paylaşmaktadırlar7.  Bağış kampanyası ile ilgili olarak 20 Eylül’de Tokyo Nichinichi ile aynı tarihte Jiji Shinpoo adlı gazete diğer gazetelerden de önce davranarak “Ertuğrul Firkateyni Faciası” başlığı altında “Geniş bir bağış kampanyası düzenlenerek acı çeken kazazedelerin acıları hafifletilmeli, Japonların iyi niyeti yurtdışına gösterilmeli”8 şeklinde bir yazı yayımlamıştır. Daha sonrasında ise, Tokyo Asahi 23 Eylül’de, 
Torajiro YAMADA’nın9, 25 Eylül’de ise kendilerinin başlattıkları bağış kampanyasını duyurmuştur10. Daha sonra Yamada, topladığı bağışları bizzat kendisi Türkiye’ye götürerek Türk-Japon dostluğunun simge kişiliği haline gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra çeşitli gazeteler tarafından yürütülen bağış kampanyalarına karşın sadece Yubin Hoochi adlı gazete 25 Eylül tarihli baskısında bir üst düzey yetkilinin “Asker ve halkı açık bir şekilde ayırt etmek gerekirse, Türk askerleri için bağış toplamak onları utandıracak bir davranış olur”11 şeklindeki sözlerine yer vermektedir. Tüm bunların yanı sıra kaza ile ilgili haberlerde, Ertuğrul Firkateyni’nin adının yanlış yazıldığı görülmektedir. Bu yazım hatalarından en çok “Erutugurooru” başta olmak üzere “Erutuguro” ve “Erutugurouru” karşımıza çıkmakta 12 , Osman Paşa’dan da, Türk hanedanı mensubu olarak bahsedilmektedir13. Ayrıca, Tokyo Asahi gazetesi Türkiye’den gelen özel heyetin 5 Haziran’da Kobe’den Yokohama’ya doğru yola çıktıklarını bildiren telgraf ile ilgili yazıda, Osman  Paşa için Türk-Rus Savaşı’nda Plevne Kalesi’ni ele geçiren kahraman Gazi Osman Paşa’nın torunu olduğu belirtilmektedir14. Fakat 21 Eylül tarihinde Jiji Shinpoo adlı gazetede, diğer gazetelerde yayımlanan Osman Paşa’nın profili ile ilgili yanlışlıklara değinilmiş, kendisinin dönemin Bahriye Nazırı’nın damadı olduğu belirtilmiştir15. 
                                                            
3    Yukarıdaki gibi. 
4   Yukarıdaki gibi. 23 Eylül 1890 
5   Yukarıdaki gibi. 30 Eylül 1890 
6
   Tokyo Asahi Shinbun 21 Eylül 1890 

7   Yuubin Hoochi Shinbun, Tokyo Asahi Shinbun, Jiji Shinpoo 20 Eylül 1890 tarihinden sonraki yazılar. 
8   Jiji Shinpoo. 20 Eylül 1890 
9   Tokyo Asahi Shinbun 23 Eylül 1890 
10   Yukarıdaki gibi. 25 Eylül 1890 
11
   Yuubin Hoochi Shinbun 25 Eylül 1890 

12   Yukarıdaki  gibi.  20  Eylül  1890  tarihli  gazetede  “Erudoguro”,  Tokyo  Asahi  Shinbun  ise  20  Eylül  1890  tarihli  baskısında 
“Erudogurouru” şeklinde yazmıştır. 

13   Tokyo Asahi Shinbun 21 Eylül 1890, Yuubin Hoochi Shinbun 25 Eylül 1890 
14   Tokyo Asahi Shinbun 7 Haziran 1890 
15   Jiji Shinpoo 21 Eylül 1890 
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Tokyo Asahi gazetesi 23 Eylül’de Kobe’ye gelerek kazayı haber veren iki mürettebata da yazıda yer vermekte, kaldıkları yerin sahibi olan karı-koca dışında Türkçe bilen kimsenin olmadığını belirtmektedir16.  
Ertuğrul Firkateyni Kazası ile İlgili Yerel Gazetelerde Çıkan Haberler Araştırmada yerel gazete olarak Osaka  Asahi  Shinbun, Kobe  Yuushin Nippoo, Sanyoo  Shinpoo (Okayama Eyaleti), Kainan  Shinbun (Ehime Eyalaeti), Fukuryoo  Shinpoo (Fukuoka Eyaleti), Touou 

Shinpoo (Aoyama Eyaleti) adlı gazetelerden faydalanılmıştır. Öncelikle Tokyo Nichinichi gazetesi ile aynı tarihte kazayı bildiren Osaka Asahi Shinbun ve Kobe 
Yuushin Nippoo adlı gazeteleri ele almak gerekirse, Osaka o dönemde, ekonominin kalbi konumunda olup, kazanın olduğu Wakayama’ya da yakın bir konumda bulunmaktadır. Kobe ise Osaka’nın batısında bir liman şehri olup, 19 Eylül’de iki kazazedenin gazetelere bilgi vermek amacıyla geldiği ve bir süre bulunduğu yerdir. Bu sebeple de Osaka Asahi ve Kobe Yuushin Nippoo gazeteleri bulundukları yer itibariyle Tokyo Bölgesi’ndeki gazetelerden daha ayrıntılı haberlere yer vermektedir 

Osaka Asahi  Shinbun gazetesi 19 Eylül tarihinde “Yabancı bandrollü geminin batışı (18 Eylül öğleden sonra 3.45 Wakayama çıkışlı telgraf): Önceki gün yabancı bandrollü bir gemi Higashimurogun Kashinozaki yakınlarında batmıştır. Geminin adı ve nereye bağlı olduğu belli değildir”17 şeklinde dipnot olarak habere ilk kez yer vermiş, 20 Eylül tarihinde ise birinci sayfadan “Savaş gemisi battı. 500 kişi boğuldu” “Aynı gün hava... Bu yılın ilk fırtınası olmuştur” şeklinde 1886 yılında hemen hemen aynı yerde meydana gelen Normanton adlı İngiliz yük gemisinin batmasıyla ilgili olaya değinerek, “Türk gemisi batığı ile ilgili haberlerin devamı” başlığı altında ikinci sayfasında kaza ve Ertuğrul Firkateyni ile ilgili ayrıntıları ele almıştır18. Bu iki yazıda, firkateynin adı “Eruto,gurooru” olarak geçmekte, Osman Paşa ise hanedan mensubu olarak tanıtılmaktadır. 21 Eylül tarihli yazıda ise Osman Paşa ve Kaptan Ali Bey’in hayatlarını kaybetmeleri ile ilgili olarak okuyucuların daha iyi anlayabilmesi için facianın gerçekleştiği yerin haritasına da yer verilmiştir19. “Osman Paşa: Hanedan mensubu” ile ilgili olarak, 25 Eylül’de “Osman Hazretlerinin Özgeçmişi” başlığı altında “Osman Paşa’nın ikinci çocuğu olarak 1847’de İstanbul’da dünyaya gelmiş ve Cambridge Üniversitesi’nde hukuk, Paris’te ise askerlik okumuştur. Ağabeyi olan Osman Paşa Rusları yenmesiyle üne kavuşarak üç kez Kara Kuvvetleri bakanlığı yapmıştır. Deniz Kuvvetleri Bakanı Paasan (Hasan) Paşa’nın dillere destan güzelliği ile ünlü büyük kızı ile evlidir.”, “Hanedan mensubu Osman Paşa”nın profilinden söz edilmektedir20. Bağış kampanyası hakkında ise, 25 Eylül’de bir sayfada “Kazazedeler için bağış kampanyası”21 adı altında Osaka  Higashiku bölgesinden Kyuubee  İMOTO adlı kişinin üç gün önce kazazedelere gönderilmek üzere 2 Japon Yeni’ni Eyalaet Valiliği’ne götürdüğünü bildirmektedir. 26 Eylül’de, Osaka 
Asahi gazetesi olarak “Zor durumdaki kazazedelere yardım edilmelidir. Hatta para yardımı yapmakla kalmayıp ülkemiz insanlarının iyi niyeti yurtdışında gösterilmelidir. Herkesin bu görüşü paylaşması yürekten arzu edilmektedir”22şeklinde bağış kampanyasını duyurmaktadır. Takip eden günlerde de bu habere yer verilmekle birlikte Osaka  Asahi adlı gazetede daha sonrasında bu haberle ilgili olarak bir başyazıya rastlanmamakta, kazazedelerin ülkelerine 
                                                            
16   Tokyo Asahi Shinbun 23 Eylül 1890 
17
   Osaka Asahi Shinbun 19 Eylül 1890 Sütun dışı haber 

18   Yukarıdaki gibi. 20 Eylül 1890 
19   Yukarıdaki gibi. 21 Eylül 1890 
20   Yukarıdaki gibi. 25 Eylül 1890 
21   Yukarıdaki gibi. 
22   Yukarıdaki gibi. 26 Eylül 1890 
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dönmesinden hemen önceki 14 Ekim tarihinde Osman Paşa’dan hanedan mensubu şeklinde söz edilmektedir23. 
Kobe Yuushin Nippoo adlı gazete ise, ilk haberi 19 Eylül’de özel baskı olarak, 20Eylül’de ise “Türk Savaş Gemisinin Batışı” başlığıyla haberlerin devamına yer vermekte, Osaka Asahi ile aynı şekilde Normanton adlı gemi olayına değinmektedir. 21 Eylül’de “Türk kazazedeler en iyi şekilde ağırlanmalıdır” konulu başyazıda, özetle “Özel heyetin gelmesi Meici tarihinde ayrı bir yere sahip, çok güzel bir olaydır. Özel heyetin bir kısmı ülkelerine geri gönderilmeli, hayatını kaybedenler için ise, anıtmezarlık yapılmalıdır. Bundan sonra da iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi arzu edilmektedir. Devletimize yardımcı olarak biz de halk olarak kazazedeleri en iyi şekilde ağırlamayı arzu etmekteyiz. Bu, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin başlangıcı olarak, ben şahsım adına yeni dost ülkenin kazazedelerinin ağırlanmasından çok, içten gelen bir iyi niyet olduğunu arzu etmekteyim”24  düşünceleri dile getirilmektedir.  
Kaza ile ilgili Kobe Yuushin Nippoo’da yer alan haberler, kazazedelerin bulunduğu bölge olması itibariyle, ilgili oldukça ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır. 25 Eylül tarihli yazıda, Türkçe bilen kişi sayısının Kobe’de bir, Tokyo’da hiç bulunmadığı ve Yokohama’da ise, yine bir kişi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, gazete Türklerin sigara sevmelerine karşın alkollü içki sevmedikleri gibi ayrıntılara da yer vererek diğer gazetelerden farklılık göstermektedir25. Yine aynı tarihli gazetede, Osaka Asahi adlı gazete ile birebir aynı denecek kadar benzer bir yazıya “Osman Paşa’nın Özgeçmişi” başlığıyla yer vermiştir26.  28 Eylül tarihli bağış kampanyası ile ilgili yazıda, “Türk özel heyetini önemli bir misafir olarak karşılamalı, gücümüzün yettiği yere kadar acılarını paylaşmalıyız” denilerek “Fakat farklı görüşte olan insanlar da elbette ki bulunmaktadır. Kazazedelere yardım etmenin Türk Hükümeti’nin sorumluluğu olduğundan yabancı bir ülkenin insanı için bağış toplamamız ayıp bir davranış olacak ve büyük olasılıkla Türk Hükümeti bu parayı kabul etmeyecektir denilmektedir. Bu sözler dikkate alınmamalı ve az-çok demeden yardım etmeli, tüm dünyaya Japon halkının iyi niyeti gösterilmelidir.”27 şeklinde görüş belirtilmektedir. Bu yazının yukarıda belirtilen Yuubin Hoochi adlı gazeteye karşı görüş belirtmek üzere yazıldığı düşünülmektedir.   Diğer yerel gazeteler ise, yukarıda adı geçen iki gazeteden dört gün gecikme ile 23 Eylül’de kazaya yer vermişlerdir. Sanyoo Shinpoo, Kainan Shinbun, Fukuryoo Shinpoo ve Touou Nippoo adlı gazeteler arasında, Okayama’da basılan Sanyoo Shinpoo 23 Eylül’de ilk sayfanın hemen hemen tümünü kazaya ayırmış28, daha sonrasında da kaza ile ilgili haberlere yer vermiştir. Bunun sebebi olarak da Okayama’nın Osaka ve Kobe’ye yakın olması gösterilebilir. Diğer yandan Fukuoka’da Fukuryoo Shinpoo, Ehime’de Kainan Shinbun ana adanın en kuzeyinde olan Aomori’de ise Touou Nippoo adlı gazetelerin 23 Eylül’de kazaya yer vermiş olmakla birlikte29, izleyen günlerde her gün kazaya yer vermedikleri anlaşılmaktadır. Yine bu yerel gazetelerde yer alan yazılar Tokyo Bölgesi gazetelerinde yer alan haberlerle çok büyük benzerlik göstermektedir. Örneğin, Touou Nippoo adlı gazete 27 Eylül tarihli “ Türk savaş gemisinin batışı ile ilgili haberlerin ayrıntıları” adlı yazısında, Jiji Shinpoo adlı gazetenin 22 Eylül tarihli yazısı ile aynı başlığı taşımaktadır30.  

                                                            
23   Yukarıdaki gibi. 14 Ekim 1890 
24   Kobe Yuushin Nippoo 21 Eylül 1890 
25
   Yukarıdaki gibi. 25 Eylül 1890 

26   Yukarıdaki gibi. 
27   Yukarıdaki gibi. 28 Eylül 1890 
28   Sanyoo Shinpoo 23 Eylül 1890 
29   Fukuryoo Shinpoo, Kainan Shinbun, Touou Nippoo 23 Eylül 1890 
30   Touou Nippoo 27 Eylül 1890 
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Bağış kampanyası ile ilgili olarak ise, 23 Eylül’de Sanyoo Shinpoo; Jiji Shinpoo ve Tokyo Nichinichi gazetesinin bağış kampanyalarını haber olarak vermekte, 25 Eylül’de Kobe Yuushin, 26 Eylül’de Osaka 
Asahi gazetelerinin bağış kampanyası başlattıkları görülmektedir31. 30 Eylül’de ise Fukuryoo Shinpoo, 26 Eylül’de Tokyo Bölgesi’ndeki üç medya kuruluşunun bağış kampanyası yürüttüğünü haber vermektedir32. 30 Eylül’de ise, “Bir üst yetkilinin sözleri” adı altında Türk savaş gemisinin batışına üzüntü duyan Japon halkı arasında bağış toplanmasına rağmen, üst yetkilinin askerleri kurtarmanın ayıp bir davranış olacağını belirtmesini “gariplik” olarak adlandırmakta ve açıkça bu görüşe karşı olduğunu belirtmektedir33.  

Basın ve Türk‐Japon İlişkilerinin İlk Dönemi  Ertuğrul Firkateyni Kazası 16 Eylül’de olmuştur. Saat olarak, kesin olmamakla birlikte, kazanın akşam on sularında meydana geldiği tahmin edilmektedir. Ancak, Tokyo Nichinichi, Osaka Asahi ve 
Koobe Yuushin adlı gazeteler buna ilk kez 19 Eylül’de, diğer gazeteler ise dört gün sonra yani 23 Eylül’ de haber olarak yer vermiştir. Buna sebep olarak dönemin telgraf ağı gösterilebilir. 21 Eylül tarihli 
Tokyo Asahi gazetesinde “Türk Savaş gemisi ile ilgili haberler” adlı yazıda bu kaza ile ilgilenmesi için bir gazetecinin görevlendirildiği belirtilmektedir34. Fakat dönemin telgraf ağının yeterli olmamasından dolayı haber hızı bağlamında uluslararası haberler başta olmak üzere ulusal haberlerin akışında zorluklar yaşanmaktadır35.  Kaza ile ilgili haberlerin akışı ise aşağıda belirtilen iki şekilde gerçekleşmiştir. Kazanın olduğu Ooshima Köyü muhtarı Amane’nin tuttuğu günlüğe göre36 haber, 17 Eylül günü sabah saat 10.30’da kaza yerinden köyün muhtarlığına, oradan da Azumabentsumagun Belediyesi’ne iletilmiştir. Wakayama Eyaleti’nde olayın duyulması ise, Nishimurogun’daki Tanabe Telgraf İstasyonu’ndan telgraf yolu ile bildirilmesiyle mümkün olmuştur. Ayrıca 18 Eylül’de, kaza yine açıklardan telgraf yoluyla Deniz Komutanlığı’na bildirilmiştir37. Wakayama Eyaleti Valiliği’ne haberin ulaşması 18 Eylül’ün gece yarısını bulmuş, vali tarafından ilk kez 19 Eylül’de Deniz Komutanlığı’na yine telgrafla bildirilmiştir38. Haberin ulaştırıldığı bir diğer yol ise, 18 Eylül akşam saat dokuz civarında gemiyle Kobe’ye ulaşan iki kazazede aracılığıyla Yokohama Eyaleti Valiliği’ne, oradan da 19 Eylül sabahı saat ikiyi beş geçe telgrafla saray nazırına bildirilmesiyle olmuştur39. Bunun sonucunda Tokyo’da hükümetin olayı kavraması 19 Eylül tarihine rastladığından, kaza ile ilgili ilk haber 19 Eylül tarihlidir.  Kaza ile ilgili haberlerde yer yer görülen yanlışlıklara değinmek gerekirse, kaza yerinde Türkçe bilen kimsenin olmamasından dolayı karmaşa yaşandığı, İngilizce bilenler kendi aralarında bir şekilde anlaşabilmiş olsalar da, bunun yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Ertuğrul Firkateyni’nin adının yanlış yazılması ise, haberlerin İngilizce aracılığıyla kaydedildiği deniz günlüklerinde “Ertuuguraa” başlığının geçmesinden40 ve bu günlüğün, haberlerin kaynağı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı şey Osman Paşa için de söylenebilir. Osman Paşa, deniz günlüklerinde “Hanedan mensubu (padişahın kardeşi)”41 olarak geçtiğinden ve kaza valiliklere ve merkeze bu şekilde iletildiğinden, gazetelerde 
                                                            
31   Sanyoo Shinpoo 23 Eylül 1890, Kobe Yuushin Nippoo 25 Eylül 1890, Osaka Asahi Shinbun 26 Eylül 1890, Fukuryoo Shinpoo 26 

Eylül 1890 
32
   Fukuryoo Shinpoo 30 Eylül 1890 

33   Tokyo Asahi Shinbun 30 Eylül 1890 
34   Haruhara Akihihiro “Nihon Shinbun Tsuushi” Gendai Jaanarizumu Shuppankai 1969 s.309 
35   Mori  Osamu  “Toruko  Gunkan  Erutuururugoono  soonan” Wakayamakenritsu  Kushimoto  Kootoogakkoorekishibukan  1990 

ss.118‐135 
36
   Kaigunshoo koobun bikoo Meici 24 Kansenbu ikinci cilt. Maki 5 no. 3 

37   Yukarıdaki gibi. No.2 
38   Yukarıdaki gibi. No.8 
39   “Toruko Gunkan Erutuururugoono soonan” ss.118 
40   Yukarıdaki gibi. ss.120 
41   Tokyo Asahi 7‐8 Haziran 1890 
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birçok şeyin yanlış şekilde yer almasına sebep olduğu düşünülebilir. Tüm bunlar, Türk Heyeti’nin 7 Haziran’da Yokohama Limanı’na vardıktan sonra, az da olsa haberlerde yer almasına rağmen42, ayrıntıların bilinmediğini göstermektedir.  Ayrıca gazetelerde yer alan haberlere bakıldığında, Osaka  Asahi ve Kobe  Yuushin gazeteleri kendilerine özgü birtakım farklılıklar göstermektedir. Diğer yerel gazetelerdeki haberlerin ise, bu iki gazete ve Tokyo Bölgesi gazeteleri ile çok büyük benzerlikler gösterdiği ya da birebir aynı şekilde yer aldığı anlaşılmaktadır. Dönemin yerel gazetelerinin, kaza hakkındaki bilgilere Tokyo, Osaka gibi büyük şehirlerdeki ya da kazanın meydana geldiği yöredeki gazetelere bağlı kalması, habere ilk önce yer veren gazetelerdeki yanlışların aynen aktarılması ile sonuçlanmıştır. Ancak, Kobe Yuushin Nippoo ve 
Fukuryoo Shinpoo adlı gazeteler, Yuubin Hoochi gazetesinin bağış kampanyası ile ilgili görüşünü açık bir dille eleştirerek görüş belirtme konusunda kendine özgü çizgiye sahip olduklarını göstermişlerdir. Tüm bunların yanı sıra kazanın olduğu dönemde Japonya nüfusu kırk milyon civarında olup, kazadan üç sene sonra 1893 yılında, tüm gazetelerin baskı sayısının yaklaşık 353.000 olduğu tahmin edilmektedir43. Tokyo Bölgesi’nde basılan gazetelerin basım sayıları 1889 yılı kayıtlarında, Yuubin 
Hoochi için 19.800, Tokyo Asahi için 18.200, Jiji Shinpoo için 14.300, Tokyo Nichinichi için 13.300 olarak verilmektedir44. Yerel gazetelere bakıldığında ise, bu sayı 1894 yılında Osaka Asahi için 95.700, Kobe 
Yuushin  Nippoo için 7.100,  Sanyoo  Shinpoo için 13.000, Fukuryoo  Shinpoo içinse 3.900 olarak geçmektedir45. Japonya’da Japonca günlük gazete ilk kez 1871 yılında çıkmış, hemen ardından yerel gazetelerin de basılmasına başlanmış olmakla birlikte baskı sayısı çok azdır. Fakat ev ve işyerlerinde bir gazeteyi birkaç kişinin okuduğu ve en azından aydınlar için önemli bir haber kaynağı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Edo Dönemi’nden itibaren Japonya’da az da olsa Türkiye hakkında haberlere yer verilmesine rağmen, bu haberlerin ulaştığı kişi sayısı oldukça sınırlıydı. Ertuğrul Firkateyni kazası ile ilgili haberler, Tokyo, Osaka ve Kobe gibi büyük şehirlerde gazetelerin haber verme yarışına girmelerine neden olacak kadar önemli olup o dönemin insanları arasında da büyük ilgi toplamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da kaza haberlerine bağlı olarak Türkiye ile ilgili bilgilerin de daha geniş kitlelere ulaştığı söylenebilir. Daha önce belirtildiği gibi Tokyo Nichinichi gazetesinin “Acıyı Paylaşmak” başlıklı yazısı başta olmak üzere; Türkiye ile benzer şekilde çağdaşlaşmayı arzu eden birçok Japonun da Türk Heyeti’ne duyduğu sempati, büyük miktarda bağışın toplanmasından ve ölenler için çok kısa bir sürede anıtmezarlık yapılmasına karar verilmesinden anlaşılmakta ve dönemin Japonya’sı hakkında bize fikir vermektedir46.    

Sonuç Ertuğrul Firkateyni’nin başına gelenler tam bir facia olmakla birlikte, bu facianın Japonya’da Türkiye’nin geniş kitleler tarafından bilinmesine ve Türk-Japon dostluğunun da temelinin atılmasına vesile olduğu bir gerçektir. Bu haberler, dönemin iletişim ağı ve dilde yaşanan sorunlar dolayısıyla, yeterli ve doğru olmamakla birlikte, günümüzde de Ertuğrul Firkateyni’ne ait anıtmezarlık bulunmakta ve “Türk Müzesi”nde şahsi eşyalar ve dokümanlar sergilenmektedir. Bu yıl ocak ayında Türkiye’den Kushimoto şehrine bir ekip gönderilmiş ve Ertuğrul Firkateyni’ne ait parçaların çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır.   
                                                            
42   “Nihon Shinbun Tsuushi” ss.335 Adı geçen gazetelerin baskı sayıları, “Yomiuri Shinbun 80 Yıllığı”nın 734.sayfasında geçen “Her 

bir  gazetenin  ortalama  günlük  baskı  sayısı,  yıllık  baskı  sayısının  üçte  biri  civarında  olduğu  tahmin  edilmektedir”  satırına 
dayanılarak hesaplanmıştır. 

43   “Yomiuri Shinbun Tsuuhi 80 Yıllığı” Yomiuri Shinbun Yayınları. 1955. ss.735‐736. 
44   Yukarıdaki gibi. S.743. 
45   Yukarıdaki gibi. S 744. 
46   Takahashi Tadahisa “Ertuuururugoo Kaikoten” Chuukintoobunkasentaa Fuzoku Hakubutsukan 2008 ss.21‐23 
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İLK TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ YUKİÇİ OBATA ve TÜRKİYE                         

1925‐1928 YILLARI 

                 Prof. Shizuo SEKİ (*)  
I.      İlk Türkiye Büyükelçisi Olarak Görevlendirilmesinden Öncesi 

Yukichi Obata’nın Özgeçmişi Yukichi Obata, Meici Restorasyonunun 6. yılında yani, 1873 yılında, İshikawa vilayeti Kanazawa şehrinde doğmuştur. Tokyo İmparatorluk Üniversitesinde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra, 1898 yılında diplomatlık sınavını kazanmış, 1905-1923 yılları arasındaki 18 yıllık sürecin 16 yılını Çin’de görev yaparak geçirmiştir. Yukichi Obata, Çin elçisi olarak görev yaptığı Pekin’den 50 yaşında iken, yani 1923 yılında, ayrılmıştır. O yıllarda henüz Japonya ve Çin’in büyükelçilik seviyesinde ilişkileri olmadığını da belirtmemiz gerekir.  Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Çin’de resmi olarak bulunma süresinin uzunluğu nedeni ile Yukichi Obata dışişleri bakanlığı çevrelerince “Sinolog” yani Çin Uzmanı olarak tanınmaya başlamış, yine Çin’in geleneksel kültürüne duyduğu derin ilgisinden dolayı da ün kazanmıştır. Yukichi Obata, geleneksel Çin şiirleri yazmasının yanında, çini mürekkebi resimleri çizme konusunda da ayrıca bir üstattı.  Pekin’den Japonya’ya dönüp bir süre merkezde kaldıktan iki yıl sonra, 1925 yılının Kasım ayında, Japonya’nın ilk Türkiye büyükelçisi olarak görevlendirilmiş ve bu görevinde de yaklaşık 3 yıl çalışmıştır. Türkiye görevinden sonra Almanya Büyükelçiliği, Senatörlük, Devlet Danışma Kurulu Üyeliği gibi önemli görevler üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilgisinden tam iki yıl sonra, yani 1947 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybetmiştir1.  
1925 öncesi Türk‐Japon İlişkileri Bu makalede, öncelikle 1925 yılına kadar Türkiye ve Japonya arasında neden resmi dış ilişkilerin kurulamadığını anlatacağım. Ayrıca, Yukichi Obata’nın büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile yaptığı görüşmelere ve bu görüşmelerin içeriğine değinip, son olarak kendisinin üç yıllık Türkiye Büyükelçiliği görevi sırasında gerçekleştirdiklerini -özellikle de ekonomik açıdan gerçekleştirdiklerini- açıklamaya çalışacağım.  Japonya ve Türkiye, coğrafi olarak Asya kıtasının en doğusu ve en batısında birbirlerinden oldukça uzak ülkelerdir. Ancak bu coğrafi uzaklığa rağmen, Meici döneminin başlangıcından itibaren her iki ülke de batılı ülkelerin koymuş olduğu kapitülasyonların getirmiş olduğu ağır şartlar altında sıkıntılar yaşayan Asyalı iki ülke olarak aynı bilinci paylaşıyorlardı. İşte bu ortak bilinç ile iki ülke de birbirlerine yakınlık duymaya başlamış ve birkaç kez ülkeler arası ilişkilerin kurulması için girişimler yapılmıştır. Fakat tüm bu girişimler genellikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Japonya ile Türkiye’nin ikili ilişkiler kurmada başarısız olmasına en büyük 

                                                            
*   Tezukuyama Üniversitesi Öğretim Üyesi 
**  Çeviri: Yrd.Doç.Dr.Aydın ÖZBEK; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Japonca Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı. 
1   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen 
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neden olarak, Japonya’nın batılı ülkelerin kendilerine 1858 yılından itibaren 40 yıl boyunca uyguladıkları kapitülasyonları 1899 yılında yürürlükten kaldırtması sonucunda, daha önceden kendisi ile “aynı kapitülasyon hastalığına” yakalanan diğer ülkeler ile aynı tarafta olma duygusundan vazgeçmesi verilebilir. Yani, kapitülasyonlardan kurtulan Japonya, bir anda Türkiye’ye karşı diğer batılı ülkeler ile aynı şekilde kapitülasyon talebinde bulunmaya başlamıştır. Elbette zaten var olan kapitülasyonlar yüzünden sıkıntı içinde olan Türkiye de kendilerinden yeni bir kapitülasyon talebinde bulunan Japonya ile uluslar arası alanda ilişki kurmaktan kaçınmış, ilişkilerin sekteye uğramasının en büyük nedeni olmuştur. İki ülke arasında bu bahsettiğimiz büyük engelin bulunmasına rağmen, Japonya kendi yargı sisteminin yenilenmesiyle Türkiye ile olan ilişkilerinden vazgeçmemiştir. Buna da neden olarak, ne kültürel ve ırksal nedenleri ne de ekonomik nedenleri gösterebiliriz. Japonya’nın Türkiye’den vazgeçememesinin en büyük sebebi, askeri ve stratejik nedenlerdir.  Çin-Japon Savaşı (1894-1895) sonrasında Rusya, Fransa ve Almanya’nın kurmuş oldukları üçlü koalisyon tarafından izlemeye alınan Japonya’dan; şimdiki Çin sınırları içinde olan Lüshun bölgesi ve Dailen eyaletini Rusya kendi himayesine almıştır. Giwadan olayının (1899) ardından yine Rus ordusunun Mançurya’yı işgal etmesi ve Rus kuvvetlerinin Kore yarımadasına doğru ilerlemesi gibi olayların arka arkaya gelmesi, Japonlarda Rusya’nın günbegün kendilerine bir tehdit olarak yaklaştığı hissini uyandırmıştır. Böyle bir tehdide maruz kalan Japon hükümeti, Rus gücüne karşı olarak geliştirilen stratejiler içinde, Türkiye’yi kendisine büyük faydalar sağlayabilecek bir ülke olarak görmüştür. “Türkiye Rusya’nın Batı kapısını, Japonya Doğu kapısını kapatıp, birlikte Rusya’nın kapıları olacaktır”2 sözünden de anlaşılacağı üzere Japon hükümeti, Türkiye’yi düşman ülke Rusya’nın hareketlerini izleyip kontrol altında tutmaya çalışan ve jeopolitik olarak da en iyi yerde bulunan bir ülke olarak görmekteydi. Ancak, 1905 yılında Ruslara karşı kazanılan zafer ve 1907 yılında da yapılan Rus-Japon anlaşması sonucu Rus tehdidinin savuşturulmasından sonra Japonya için askeri ve stratejik öneme sahip olan Türkiye ile ilişkilerin kurulması için acele etmeye gerek kalmamıştı. Bunların yanı sıra, Japonların hâlâ Türkiye’den ısrarla kapitülasyon istemesi de, iki ülke ilişkilerine sekte vurmaya devam eden bir sebep olarak varlığını sürdürmekte idi.  
Shidehara Dış Ekonomisi ile Orta‐Yakın Doğu Ticareti  Lozan anlaşması yukarıda bahsettiğimiz gelişmeleri ters yönde değiştirmiştir. Yani, Yukichi Obata’nın elçilik görevinin sona erip, Pekin’den ayrıldığı 1923 yılında Türkiye kapitülasyonlara son veren Lozan anlaşmasını kabul etmiştir. Bunun sonucu olarak o zamana kadar Türk Japon ilişkilerini sekteye uğratan en büyük engel de böylelikle ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte, Japon hükümetinin Türkiye ile uluslar arası alanda ilişki kurmak istemesindeki bir başka neden ise tamamen ekonomi ile bağlantılıdır. Komünist rejime geçen Sovyetler Birliği’ne duyulan endişeden dolayı Japonlar için Türkiye jeopolitik önemini henüz tam olarak yitirmemiş olsa bile, ekonomiye dayanan nedenler Japonya’nın Türkiye’ye yeniden ilgi duymasına sebep olmuştur.  Lozan anlaşmasının ertesi yılı, yani 1924 yılında Japonya’da Takaaki Kato hükümeti kurulmuş, Dışişleri bakanı olarak da Kijuro Shidehara atanmıştır. Bu hükümetin en önemli hedeflerinden birisi, Japonya’yı içinde bulunduğu ağır mali krizden kurtarmak için yapılacak olan ekonomik sorunların düzeltilmesi idi. 

                                                            
2   Sakamoto, T. 1999 “Maegaki” Kindai Nihon to Toruko Sekai  İkei, M. Sakamoto, T. Eds KeisoShobo Publishing. P6 
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 Japonya’nın ekonomik krizden zarar görmesine dek olan sürece bakacak olursak, Japonya I.Dünya savaşı sırasında ekonomik bir refah dönemi yaşamış, dış ticaret açısından ise savaş durumunda iken tarihinde ilk defa kâra geçen bir ekonomiye sahip olmuştur. Ancak, savaşın son bulması ile birlikte batılı devletlerin ekonomilerinin de düzelmesi gibi nedenlerle, 1920 yılında Japon ekonomisi bir anda zayıflamış hatta “Savaş sonrası buhranı” adı verilen büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya gelmiş ve kâra geçen ekonomileri yeniden zarara geçmeye başlamıştır. Bahsi geçen savaş buhranı devam ederken, felaketlerin ardı ardına gelmesini andıran bir şekilde 1923 yılında Tokyo ve Yokohama vilayetleri 7,9 büyüklüğünde büyük bir depremle yıkıma uğramıştır. Başkent ve civarı bu doğal felaket ile büyük zarar görmüş, [ölü ve kayıp sayısı: 140.000 kişi, zarara uğrayan kişi sayısı: 3.400.000, tamamen yıkılan ya da kullanılamayacak hale gelen ev sayısı: 570.000] bu felaket devlet bütçesinin 3,6 katı olan 5.500.000.000 yen zarara yol açmış ve sonuç olarak Japon ekonomisi tekrar kötü duruma gelmiştir. Kanto Büyük Depremi adı ile de anılan bu felaketin ertesi yılında kurulan Kato hükümeti’nin elbette ki ilk hedefleri ekonomik sorunları çözmek ve ciddi bir problem olan ekonomik buhrandan kurtulmaktı3.  Shidehara da Dışişleri bakanı olarak, ülkesini içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtarmak için “yapılması gereken en acele iş”in ne olduğunu düşünüp araştırmış ve çözümün  “uluslar arası borçlanma” olduğu sonucuna varmıştır. Böylece Shidehara ile onun yönetimindeki bakanlık, en ivedi işin halledilebilmesi için genel ticaretin arttırılması, özellikle de uluslar arası pazarda yeni ülkelerin ticarete açılması gibi konuların öneminin farkına varmışlardı. O dönemlerde, Japonya’nın en büyük ihracat kapısı Amerika Birleşik devletleri idi. İhracatın genel tutarının %40 ila %45’i Amerika ile yapılırken, İkinci sırada bulunan Çin ile %20’lik bir paydada ihracat yapılmakta idi. Diğer Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri ile olan ticari ilişkiler ise neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu nedenlerden dolayı, Shidehara ve arkadaşları yeni pazarların açılması, ihracat yapılacak ülkelerin artırılması gibi düşüncelerle, Balkan Yarımadası ve Ortadoğuya gözlerini dikmiş ve ileride “Shidehara Ekonomik ilişkileri” diye bilinecek olan çalışmalara üs olarak da Türkiye’yi seçmiştir4.  
 Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Obata “Yabancıların Japonya’da kendi ülke kanunlarına göre yargılanma hakkı” gibi kapitülasyonların getirdiği sıkıntıların ortadan kalkması ile birlikte Japonya, Türkiye ile uluslar arası ilişkilerin yapılandırılması için oldukça istekliydi. Bu isteğin arkasındaki neden Sovyetler Birliği’ne karşı alınan askeri tedbirlerden ziyade ekonomik nedenler olduğu için Japon hükümeti 1925 yılı Mart ayında, İstanbul Büyükelçiliğini açmış ve Obata’yı da ilk Türkiye Büyükelçisi olarak atamıştır. Türkiye, Doğu Avrupa ile Yakın-Ortadoğu’da Japonya’nın ilk defa büyükelçilik düzeyinde ilişki kurduğu ülke olmuştur. Tüm dünyada da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Rusya, Belçika ve Brezilya’dan sonra bu düzeyde ilişki kurduğu 10. ülke olmuştur. Aynı zamanda, Tokyo’da Türk Büyükelçiliğinin de açılması aynı yılın Temmuz ayında gerçekleşmiştir5. 

                                                            
3   Sako,  S.  2002  “Mikan  no  Keizai  Gaikoo  –  Shidehara  Kokusai  Kyoochoo  Rosen  no  Zasetsu”  PHP  Shinsho,  p80.  (Bu 

dönemin Japonyasının ticaret durumu ile ilgili olarak yazımızın sonundaki kaynakçalara bakınız) 
4   _____  p.99.  Yine  “Shidehara  Ekonomik  dış  ilişkileri”  ile  ilgili  olarak  Shidehara  Barış  Vakfı  yayınlarının  1955  basımlı 

“Shidehara  Kijuro”  eserin  330‐341  sayfaları  ve  yukarıdaki  eserin  97‐120  sayfaları,  yine  aynı  yazarın  “Taisho‐ki  Keizai 
Gaiko  no  Shiten”    Seki  Shizuo  ed.  “Taisho”  Kosatsu  –  Kiboo  to  Fuan  no  Jidai” Minerva  yayınevleri  2007.  Pp64‐74  e 
bakınız. 

5   Nagaba, H. 2000 “Kindai Toruko Kenbunroku” KeioGijuku Daigaku Syuppankai. P185 
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Eskiden bir diplomat olarak Obata hakkında oldukça iyi bir izlenime sahip olan Dışişleri bakanı Shidehara, merkezde görev yapan Obata’yı ilk önce İngiltere’ye büyükelçi olarak düşünmüştü. Ancak, Obata; Çin’de yaptığı elçilik görevi sırasında Çin’deki İngiltere elçisi Sir. John Jordan ile Çin’in uluslar arası ilişkilerine ilişkin siyasi stratejisi üzerinde büyük anlaşmazlık yaşadıkları için düşüncelerini “İngiltere’ye sempati duyamıyorum” sözleriyle ifade etmiştir. Bu yüzden, Shidehara’nın özel tavsiyesi olmasına rağmen, teklifi “Ben İngiltere’ye uygun birisi değilim” diyerek reddetmiştir.  Bunların üzerine, Shidehara o zamanlar 52 yaşında6 olan Obata’ya ilk Türk Büyükelçisi olması hususunu önerdiğinde, Obata “Yeni Kurulan Bir Doğu Ülkesi Türkiye” ve “Güncel Dünya Arenası’na yeni çıkan mert kahraman Kemal Paşa”’ya duyduğu ilgiyi öne sürüp bu öneriyi hemen kabul etmiştir. Yukichi Obata’nın başında bulunduğu büyükelçilik ekibi; müsteşar Tomero Hanaoka, İran’a göreve yollanan yine müsteşarlık yapan Heiji Nihei, Birinci sekreter Kinichi Ashida, Üçüncü sekreter Nobuo Watanabe, Yönetim kurulu üyesi Somura, Baştercüman Tomohide Naito ile diğer katipler ve deniz kuvvetlerinden Yarbay Takazumi Oka idi. Obata’nın göreve başladığı zamanlar Kara Kuvvetleri temsilcisi yerinde bulunmadığı için, Eylül 1927 yılında Yarbay Kingoro Haşimoto ilk Türkiye büyükelçiliği askeri ataşesi olarak görevlendirilmiştir7. Yarbay Kingoro Haşimoto, Türkiye’de yaptığı iki buçuk yıllık görevi sırasında Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’e hayranlık beslemiş ve Atatürk’ün yaptığı Türk devriminden ilham alarak, Japonya’da devlet reformunun gerçekleştirilmesi için, Japonya’ya döndüğü 1930 yılında Kara Kuvvetleri kurmayları ile “Sakura-kai” adlı bir örgüt kurduğu da, bilinen bir konudur8  
II.     Büyükelçi Obata ve Cumhurbaşkanı Atatürk 

 Atatürk’e İlişkin Edinilen İlk İzlenimler Büyükelçi Yukichi Obata, 1925 yılının Eylül ayında ailesi ile birlikte Tokyo’dan yola çıkıp, 17 Kasım’da İstanbul’daki Büyükelçiliğe yerleştikten sonra, 23 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanlığı köşkünde yapılan Devlet Nişan Töreni’ne katılmak için aynı ayın 21’inde İstanbul’dan Ankara’ya yola çıkmıştır.  Devlet Nişan Töreni’nin yapılacağı gün, Cumhurbaşkanı M.Kemal Atatürk ile görüşmelerinden önce, Türk tarafının Japon tarafına Cumhurbaşkanı’na teslim edilecek güven belgesinde Atatürk’ün isminin başına, Gazi sıfatının eklenmesini istemesi gibi küçük bir duraksama olsa da, yeni Japonya büyükelçisi Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı köşkünde Cumhurbaşkanına güven belgesini verebilmiştir.  Obata, Cumhurbaşkanlığı köşkü ile ilgili aşağıdaki izlenimlerini günlüğüne kaydetmiştir. “Cumhurbaşkanlığı Köşkü bir vadi içine yapılmış, küçük sade bir bina olup, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti başkanının resmi ikametgâhına yakışan bir bina değildi. Devlet nişanının verildiği yer de neredeyse bir kitaplığa benzeyen,  yaklaşık otuz metrekarelik küçük bir odaydı.” cümleleriyle belirttikten sonra, Atatürk hakkında edindiği izlenimlerini de şu şekilde belirtmiştir.  
                                                            
6   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.341 
7   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.354 
8   Tada, E. 1982 “Hashimoto Kingoro Ichidaiki” Fuyoshobo pp19‐31 
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“Cumhurbaşkanının dış görünüşünden bahsedecek olursak, boyu tahmin ettiğimizden daha uzun, sağlam bir vücuda sahipti. Büyük göz kapakları kaşları ile çerçevelenmiş, gözleri keskin bir şekilde parlamakta olup, yanak kemikleri çıkık, yüzü biraz zayıf ve beyaz olsa da kuvvetli iradesini gösterir, zor beğenen kişilere has bir ifadesi vardı. Vakur bir ses tonuna sahip olsa da fazla konuşmaktan hoşlanmadığı izlenimine kapıldım. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından birçok insanla el sıkışmış olsam da, gerçekten büyüklüklerini ellerinden hissedebildiğim sadece iki kişi vardır. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Kemal (Atatürk) ile Çinli Yuan Shi-Kai’dır. Her şeye rağmen sıradan bir kişi olmadığı izlenimini edindim.”9  Obata ile aynı dönemde görev yapan ve Atatürk ile görüşüp, izlenimlerini yazan başka bir Japon daha vardı. Yardımcı Amiral Eisuke Yamamoto, 1926 yılının Eylül ayında askeri eğitim gemisinin başında Türkiye’yi ziyaret etmiş, aynı ayın 11. gününde Büyükelçi Obata ile birlikte Cumhurbaşkanı ile tanışmış ve aynen Obata gibi o da Atatürk’ün ışıldayan keskin gözleri ve yiğit kişiliğinden bahsettiği ilk izlenimlerini aynen aşağıdaki gibi yazmıştır.  “Üzerine smokin ceketini giyip, saatini yeleğinin üst cebine koyan ve mendilinin de ucunu ceketinin üzerinden gösteren Mustafa Kemal, kemikli bir yapıya sahip güçlü bir erkekti. Ona ayrı bir hava veren koyu kaşları, keskin gözleri, karşısındaki herkesi baştan aşağı süzmesi, batılı beyaz adamlar gibi olan beyaz yüzü, sağlıklı al yanakları, ince dudaklarını çevreleyen bir çeneye sahip erkeksi görünüşüdür. İlk bakışta kendisi tüm vücudu ile iradenin maddeleşmiş hali idi. Yine ona göre; görkemli ve ihtişama sahip olan en iyi yere ulaşabilmiş eski başkenti terk ederek çöl gibi bir yerde bulunan Angora’dan (Ankara) demir almak (yola çıkmak) için en uygun kahramandır.”10 
Atatürk ile Görüşmeleri Büyükelçi Obata 3 yıllık görevi esnasında birkaç kez Cumhurbaşkanı Atatürk ile görüşmüştür. Bir akşam, gece yarısına yakın bir zamanda, Cumhurbaşkanı aniden Obata’ya telefon etmiş ve onu “Beraber içelim” diyerek davet etmiştir. Obata alkollü içecekleri sevmesi ile tanınırdı. Böyle formaliteden uzak rahat bir havada, ikisinin de samimi bir şekilde konuştuğu konu özellikle “Türkiye’yi ekonomik olarak nasıl geliştirebilecekleri” idi. Yine zaman zaman Obata da Meici Restorasyonu sonrası çağdaş Japonya’nın gelişmesi hakkında da Atatürk’e bilgi vermiştir. Bu konuşmalarda Obata, Japonya’nın İmparator Meici’nin yönetimi ve çizdiği yol doğrultusunda nasıl diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok kısa bir zamanda dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline geldiğini anlatmıştır. Bunun üzerine Atatürk “İmparator Meici’nin liderliğinde izlenen o faziletler hakkında bilgilenmek istiyorum” demiş ve “Büyük imparatorunuzun yaptıkları hakkında yazılı kitaplar varsa gönderir misiniz?” diyerek büyükelçiden istekte bulunduğu söylenmektedir. Belirtmemiz gerekir ki, burada Obata’nın Japonya için “en büyük 5 ülkeden birisi” şeklinde telaffuz etmesinde, 1919 yılında Paris’te yapılan Barış Toplantısına katılan beş ülke içinde İngiltere, Amerika, Fransa ve İtalya ile birlikte Japonya’nın da bulunmasını kendisine dayanak olarak görmüş olması olasıdır.  Yine bir başka görüşmelerinde, komünizm tehdidi ikisinin konuşmasına konu olmuştur. Atatürk Yukichi Obata’ya şöyle demiştir: 

                                                            
9   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.346 
10   Nagaba,  H.  2000  “Kindai  Toruko  Kenbunroku”  KeioGijuku  Daigaku  Syuppankai.  P193,  10  Obata  Yukichi  Denki 

Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p 351 
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“Ülkemiz batı ülkeleri ile yaptığı savaş sonrasında Sovyetler Birliği ile kardeşçe ilişkilerini sürdürmektedir. Ancak, Komünizmin (ülkemize) girmesinden oldukça endişe duyuyorum. Acaba bu konuda Japonya ne yapmaktadır?” Bu soruya karşılık olarak Obata gayet ayrıntılı bir şekilde cevap vermiştir. Özet olarak şöyle demiştir: “Japonya şimdi Komünizmin yayılması nedeniyle olağanüstü tehlikeli bir dönemdedir. Bu bizim ülkemiz için üçüncü tehlikeli dönemdir.” Birincisi, milattan sonra 500’lü yıllarda Budizmin ülkeye getirilmesi olup, bu yeni düşünce akımı Japonya’ya özgün olan fikir ve inançlar ile sert bir biçimde çatışmış ve politik anlamda da çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak, zaman içinde bu ağı (zehir), Japonya’nın kendine has düşünce tarzı ile uyum sağlayabilmiş ve daha sonraları da hemen hemen birbirleri ile barışık dengeli bir dönem yaşanmıştır.  İkinci tehdit ise, milattan sonra 1800’lü yıllarda Batılı ülkelerin nüfuz edercesine ülkeye girmesi ile başlayan dönem olup, bunun neden olduğu “yabancıların ülkeden kovulması”nın getirdiği siyasi tartışmalar sonucunda ülke içi politika da düzensizleşmiş ve sonunda Meici Restorasyonu yapılmıştır. Bu devrim yeni Japonya’nın temellerini oluşturmuş ve günümüzün büyük Japon İmparatorluğu kurulmuştur.  Bu nedenlerle, şimdiki Komünizm ideolojisinin yayılması Japonya için, üçüncü bir tehdit oluşturmaktadır ancak; geçmişteki iki tehlikeden yeteri kadar deneyim kazanan Japon halkı bu yeni tehdidi de aşabilecektir. Japon halkı dışarıdan gelen akımların koşulsuz kabul edilmemesi gerektiğini öğrenmiştir. Bizlerin, ruhen güçlü olduğumuz sürece günümüzde komünizmin yaklaşmasıyla fikirlerimizin değişeceğinden endişe duymamıza gerek yoktur.”11 Geleneksel özgün kültürleri ve dışarıdan gelen akımlarla ilgili düşünceleri, Obata’nın kendi düşüncelerinden ziyade, daha çok genelde söylenegelmiş fikirlerdi. Örneğin, Obata’nın konuşmasında geçen Budizmin Japonya’ya gelmesi ile birlikte Japonlar bu yeni kimlik sorununu “Şinto ve Budizmin Ortak Öğrenimi” ya da “Şinto ve Budizmin Sentezlenmesi” başlıkları ile karşılamışlardır. Yani, Japonlar, kendilerine özgün bir din olan Şinto ile dışarıdan gelen Budizm’i uyumlu bir şekilde birleştirmişlerdir. Benzer bir şekilde Çin’den konfiçyüzm kültürü geldiği zaman da, “Japon Ruhu Çin Öğretisi” ruhu ile bu kültürü karşılamış, batı kültürü geldiği zaman ise aynı şekilde “Japon Ruhu Batı Öğretisi”, “ Batı Sanatı, Doğu Ahlakı” “Başkalarının iyi yönlerini almak” gibi sıralayacağımız düşünce tarzları ile kucaklamışlardır. Genç İmparator Meici “İyi şeyleri alıp kötüleri atmalı, dışarıdan gelenleri kendimize uyarlamalıyız” diye bir Japon şiiri bile yazmıştır. Yukichi Obata ile ortak fikirlere sahip olan Meici imparatoru’nun asıl bu yaklaşımı, Japonların kendilerine has olan kültürleri ile dışarıdan gelen kültürlerin ilişkilendirilmesi konusundaki sıradan Japonlar’ın ortak düşüncelerini temsil ediyor dersek abartıya kaçmış olmayız.  Yukarıda komünizme karşı nasıl bir tutum göstermeleri hakkında Obata’nın görüşleri anlatılmıştır. Cumhurbaşkanı Atatürk’e Japonların yabancı kültür ve yabancı akımların kabulü 
                                                            
11   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen pp 349‐350 
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hakkında Obata’nın görüşleri anlatılmıştır. Ne yazık ki, bildiğimiz kadarı ile Cumhurbaşkanı Atatürk’ün bu görüşleri dinledikten sonra ne tür bir fikir yürüttüğü ile ilgili Obata’nın günlüklerinde hiçbir kayıt bulunmamaktadır.  
 Atatürk’ün Liderliğinde Yapılan Devrimler  Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Cumhurbaşkanı Atatürk ile yaptıkları görüşmeler sürecinde Büyükelçi Obata’nın Cumhurbaşkanı’nın karakteriyle ilgili görüşleri günden güne daha da olumlu olmaya devam etmekteydi. Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde devam etmekte olan Türk devrim ve yenilikleriyle ilgili Obata, ülkesine döndükten sonra yaptığı bir konuşmada şöyle bahsetmektedir: “Bu siyasi açıdan en büyük ve en önemli bir devrim olup, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesi ile ilgilidir. Yüzlerce yıldır Türk milletini baskısı altına alıp, toplumun ilerlemesinden, ülkenin gelişmesinden çekinen şeriat yönetimi, bu devrim sayesinde yıkılmış ve laiklik ilan edilmiştir. Fakat eğer Türkiye laik sistemi çok daha önceleri vücuda getirmiş olsaydı çok daha önceden büyük bir ülke olarak en üst basamaklarda gelişmiş ve bu sefer onlar bize gösteriyor olacaktı.”12 Daha önce de bahsettiğimiz Amiral Yardımcısı Yamamoto da, bir asker gözü ile Gelibolu savaşına değinerek Atatürk’ün devrimleri hakkında aynen Obata gibi övgülerini belirterek beklentilerinden bahsetmiştir.  “Bu yıl 48 yaşında olan M.Kemal, geçen on yıl içerisinde I.Balkan Harbi, II. Balkan Harbi, Dünya Savaşı ve sonrasında savaşın getirdiği ülke içi sorunların tümüne bakabilmiş; Rusya, Avrupa ve Asya’da, başta komşu ülkelerle barışçıl ilişkilere girmiş; eğitim, demiryolları, sağlık, üretim gibi konulara kendini adamış, lider ve komutan olarak Gelibolu Yarımadasını İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin elinden kurtarmış bir kişi olmasından dolayı, yeni kurulan bir ülke olan Türkiye’yi geliştirmesi hususunda kendisine sonsuz inanç ve güvencim vardır.13 “  

III.    Büyükelçi Obata’nın Ekonomik Alanda Gerçekleştirdikleri 

 Büyükelçi Obata’nın Kararı: Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Bu bölümde en son olarak makalemizin ana konusuna, yani Obata’nın 3 yıllık büyükelçilik görevinde gerçekleştirdiklerine ve özellikle de ekonomik alanda yaptıklarına göz atalım. Büyükelçi Obata İstanbul’a tayin edilmesi ile birlikte, Başbakan Shidehara’dan ekonomik alandaki dış ilişkiler ile ilgili görüşlerini dinlemiş, yine Osaka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Katsutaro İnahata gibi müteşebbislerin de görüşlerini alarak, sadece dışişleri bakanlığının değil müteşebbislerin de yakın-ortadoğu pazarının açılmasına karşı olağanüstü bir ilgi duyduğunu fark etmiştir. Ayrıca, Obata da daha önceden bireysel olarak Türk tarihi, politikası ve ekonomisi hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmıştır. Bunun sonucu olarak, Türkiye ve Japonya arasında dikkate alınacak büyüklükte siyasi bir problem olmadığını düşünerek, “ekonomik alanda 
                                                            
12   Nagaba, H. 2000 “Kindai Toruko Kenbunroku” KeioGijuku Daigaku Syuppankai. P190 
13   Nagaba, H. 2000 “Kindai Toruko Kenbunroku” KeioGijuku Daigaku Syuppankai. P194 
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işbirliğinin geliştirilmesi” hususunu diğer işlerinden ayırarak kendisine en önemli ödev olarak seçmiştir.14  Obata bu kararını, daha büyükelçilik görevine atanmasından hemen önce bazı müteşebbislerle yaptığı toplantıda şu şekilde belirtmiştir: “Ülkemizin ticari gelişim ilkesi, Çin’deki ticari haklarımızın korunması ise, Hint okyanusunu bir hat olarak korumamız gerekmektedir. Hindistan’daki ticari haklarımızı koruyacaksak Yakın-Ortadoğu’yu da bir hat olarak korumamız gerekmektedir. Bu yüzden, Türkiye’ye tayin olduğumda bu büyük ilkeye bağlı olarak ekonomik ilişkilerin geliştirmesi için tüm gücümle çalışacağım. Buna bağlı olarak, amacımızın gerçekleştirilmesi amacıyla, ilk önce Yakın-Ortadoğu ülkeleri ile olan ilişkilerin başlatılması gerekmektedir. Daha sonra ticari ve ekonomik yolların açılması için, Akdeniz’den Yakındoğu ülkelerine kadar olan yeni deniz yollarının açılması ve  numune ürün sergilerinin sıklıkla düzenlenmesi, Japon mallarının tanıtılmasının gerektiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak, bu hedefimizin amacına ulaşabilmesi için  Yakındoğu Ticari Toplantısı ya da Elçiler toplantısının düzenlenerek sıkı ilişkilerin kurulması gerektiği kanaatindeyim.”15 İlk amaç olarak bahsi geçen Yakın-Ortadoğu ülkeleryle olan ilişkiler, Obata’nın tüm çabalarına rağmen, kendisi görevdeyken somut bir gelişme gösterememiştir. Ancak, elbette bu çabaları sonuçsuz kalmamıştır. Obata’nın görevinden ayrılmasından hemen sonra Etiyopya, Yugoslavya, İran, Irak, Yunanistan, Mısır ve Bulgaristan ile dış ilişkiler kurulmuştur16.  İkinci amaç olan yeni deniz yolları ve numune pazarları konularında ise, İstanbul’da 26 Nisan 1926 tarihinden 5 Mayıs’a kadar süren on günlük Yakın Doğu Dış Ticaret Konferansı’nda Obata’nın bizzat kendisi toplantı başkanlığı yapmış ve bu hususlar da gündeme gelmiştir. Bir sonraki bölümde bu toplantının içeriğine bakacağız.  
Yakındoğu Dış Ticaret Konferansı’nın Yapılması Obata’nın Türkiye Büyükelçiliğine atanmasından 9 ay önce, yani 3 Şubat 1925 tarihinde Osaka’daki Ticaret Toplantı Merkezi içinde kurulan Türk-Japon Ticaret Derneği, Yakındoğu Dış Ticaret Konferansının gerçekleştirilmesinde başrol oynamıştır. Bu derneğin başında Osaka Ticaret Toplantı Merkezi Başkanı Katsutaro İnahata, onursal başkan olarak da Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi vekili olan Fuat Bey bulunuyordu. Yönetim kurulu başkanı olarak ise uzun yıllar Türk-Japon dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için kendini adamış olan Torajiro Yamada çalışmaktaydı. Japonya’da Osaka’daki ticareti elinde tutan bir sivil ekonomik örgüt, yine Japonya dışında, İstanbul’a yeni atanmış Büyükelçi Yukichi Obata Dışişleri bakanlığı ile görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmeler sonucunda zaten ekonomik anlamda dış ilişkiler konusuna çok önem veren Dışişleri bakanı Shidehara, 28 Aralık 1925 tarihinde “Japonya ve Balkan Karadeniz Kıyı Ülkeleri, Yakındoğu ve Mısır civarı ülkeleri ile olan ticaretin gelişmesi için toplanılması” yani “Yakındoğu Dış Ticaret Konferansı”nın açılmasına karar vermiştir17.  

                                                            
14   Obata  Yukichi  Denki  Hankokaihen  1957  “Obata  Yukichi”  Obata  Yukichi  Denki  Hankokaihen  p354.  Ayrıca  Inahata 

Katsutaro ile ilgili olarak Kimura Masato’nun “Inahata Katsutaro to Nitto Minkan Keizai Gaiko” (Kindai Nihon to Toruko 
Sekai)’a bakınız. 

15   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.354, 577 
16   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.352 
17   “Inahata Katsutaro  to Nitto Minkan Keizai Gaiko”  (Kindai Nihon to Toruko Sekai) pp 120‐121, 126. Ayrıca Yamada, H. 

Sakamoto, J. 2009 “Keizai no Kaioji Toruko he Tobu‐ Yamada Torajiro‐Den” GendaiShokan pp.174, Obata Yukichi Denki 
Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen pp 356,357, “Shidehara Kijuro” p355 
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Böylece devlet ve sivil örgütlerin ortak çabaları ile 26 Nisan 1926 tarihinde Yakındoğu Dış Ticaret Konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu konferansa başkan olarak Büyükelçi Yukichi Obata haricinde, Türkiye büyükelçiliği çalışanları (Genel sekreter Ashida Kinichi, Tercüman olarak ise Naito Tomohide ve diğer 3 kişi), Romanya elçisi Mushanokoji, Yunanistan elçisi Okuyama, Port Said konsolos yardımcısı Kuroki, Odessa konsolosu Sasaki ve Dışişlerini temsilen görevlendirilen Sekreter Kumaichi Yamada katılmışlardır. Toplantıda geniş alanlardaki konular üzerinde tartışılmış, birçok fikir alışverişinde bulunulmuştur. Ancak bu makalemizde, Türk Japon ekonomik ilişkileri ile direk bağlantılı olan konularla sınırlı kalıp, aynı konferansta varılan sonuçlardan birkaçını burada tanıtacağız18. 
Dönüşümlü Numune Pazarlarının Açılması Yakındoğu Dış Ticaret konferansı hakkında Türkiye Büyükelçisinin raporlarına bakacak olursak, zamanın Türkiye’sinin pazarının durumu ile ilgili olarak görüşlerine şöyle yer vermiştir: “1923 yılına kadar olan 20 yıllık süreç içerisinde savaşlardan sürekli sıkıntı yaşamış Türk halkının, şu anda yorgun ve bitkin bir durumda olduğundan alım güçleri düşmektedir. Fakat diğer ülke ürünleri ile karşılaştırıldığında daha ucuz olan Japon ürünleri açısından baktığımızda, bu düşük alım gücü Avrupa’nın lüks ürünleri karşısında rekabet yapmamızda bizim ön plana çıkmamızı sağlayabilir. Son günlerde İngiliz ve Fransız ürünlerinin Alman ve İtalyan ürünleri tarafından Türk pazarından dışlanması gibi, aynen Japon ürünlerinin de Japonların çabaları ile birlikte Alman ve İtalyanların yaptığı gibi diğer ülke ürünlerini pazardan silme olasılığı vardır.”  Yine aynı raporda, Türkiye’den umut vadeden ithal edilebilecek ürünler olarak koyun yünü ipliği, tiftik, pamuk, tütün, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru incir gibi ürünler gösterilmiştir19.  Toplantıda, Türk Japon ticaretinin gelişmesi için uygulanacak stratejilerde üç acil karara varılmıştır. İlk olarak, Japon ürünlerinin tanıtılması için bir yol olarak, “Numune Ürün Sergi Merkezi”nin kurulması etkin olarak öngörüldüyse de, bunun büyük bir mali getirisinin olması ve özel teknik adamlara ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle buna benzer daha küçük sergilerin kurulması daha sonraya bırakılıp, özellikle dönemsel numune sergilerinin kurulmasına ağırlık verilmiştir.  Bu kurumun kurulmasıyla ilgili, Türkiye’nin ticari dünyasına ya da tüketicisine Japon ürünlerinin sadece ucuz değil, kaliteli olduğunun da duyurulmasına önem verilmesi hakkında Yukichi Obata raporunda aşağıdaki gibi somut öneriler getirmiştir. “Numunelerin elbette Yakındoğu’da satılacak, gelecek vadeden ürünler olması haricinde, salt Yakındoğu’ya yönelik ucuz ürünlerin sergilenmesi de zayıf bir izlenim verecektir. Bunun sonucunda, Japon sanayisinin tümüne karşı hafife alınma gibi bir olasılık vardır. Bu yüzden, bunun gibi numunelerin haricinde, modern Japon sanayisini temsil edebilecek ürünlerin de tanıtılması gereklidir.20” Fakat Yukichi Obata’nın bu önerisi yeteri kadar dikkate alındı mı alınmadı mı bilinmez; ancak beklenilen etkiyi göstermemiş olacak ki, Japon ürünlerine karşı “ucuzsa kötüdür” imajına sahip olan İstanbul ve diğer şehirlerin halklarından bu imajı silmekte yeteri kadar başarı 

                                                            
18   İkei, M. “1926nen Kintoo Boeki Kaigi” (Kindai Nihon to Toruko Sekai) pp139‐140 
19   İkei, M. “1926nen Kintoo Boeki Kaigi” (Kindai Nihon to Toruko Sekai) pp143‐144 
20   Gaimusho Kiroku “Kintoo Boeki Kaigi” Gaimusho Gaikoo Shiryookanzo 
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gösterilememiştir. “TaiShoGeppo” dergisinin 1928 yılı Nisan sayısında yayınlanan “Son Günlerde Türkiye” adlı yazısında Uemura Tatsumi şöyle bahsetmektedir: “Yunan, Romen ve İstanbul halkları için Japon ürünlerinin kalitesi aşırı düşük gelmektedir. Önemli bir sanat ülkesi olmasının yanı sıra, sanayisinin gelişme sürecinin de batılı ülkelere yenilmeyecek derecede gelişmiş bir ülke olan Japonya’dan beklentilerine karşın ihanete uğramış gibilerdi21”  Konferansta kurulması hususu ertelenen “Ürün Sergi Merkezi”, daha sonra Türk Japon Ticaret Derneği’nin çabaları ile 1928 yılında İstanbul’da “Konstatinople Japon Ürünleri Merkezi” olarak açılmış, Japon ürünleri bölgenin müteşebbisleri için sürekli sergilenmiştir22.  
Yeni Deniz Yollarının Açılması Dile getirilen diğer bir konu ise, İstanbul’dan Japonya’ya doğrudan düzenli seferlerin konulması idi. Böylece taşınacak yüklerin farklı gemilere yüklenme ücretinin azaltılmasının yanında, ürünlerin hızlıca gönderilmesinin getireceği faydaların da artırılması düşünülmüştür. Ancak, böyle bir yeni deniz yolu için kaynak bulunup bulanamayacağı konusunda daha önceden araştırılma yapılması gerekmekteydi. Obata’nın büyükelçi olarak Türkiye’ye atandığı zamanlar, Japon deniz yollarının düzenli sefer yapan gemileri Port Said limanından ayrıldığında Napoli’ye kadar durmuyorlardı. Sonuç olarak, aranan şartlarda bir yol bulunmuş, 1929 yılında yük gemileri İskenderiye’den İzmir, İstanbul ve Pire’yi dolaşacak şekilde yeni düzenli bir deniz yolu açılmıştır. Aynı seferde, sadece Japon malları değil, diğer ülke ürünleri de bolca taşınmış ve tahminlerin ötesinde bir kazanç getirdiği için bu şirket hemen sefer sayısını artırmıştır23.  
Numune Sergilerinin Açılması Son olarak, Türkiye’deki ticari hareketlerin geneli üzerinde büyük bir etkisi olmasından dolayı, Japon ürünlerinin ithalatı konusunda Türk hükümetinin desteğini almak için çalışmalarda bulunulması gündeme gelmiştir.   Toplantı’ya katılanlar bahsi geçen bu noktalar üzerinde ırki ve siyasi ilişkilerden kaynaklanan Türk ve Japon samimiyetine dayanarak Türk bürokrat ve kamuoyundan olumlu bir beklenti içerisindeydi. “Hem Türk bürokratları hem de Türk halkı aynı Asya kökeninden gelmemizden ötürü Japonlara samimi hisler beslemektedir. Diğer bir taraftan Japonlar da Türkler ile herhangi bir politik sıkıntı yaşamadığından, diğer batılı ülkelere nazaran Türkiye bizlere daha yakın gelmektedir.24” Konferansın bitişinin ertesi günü, Büyükelçi OBATA bakanlığa raporunu aşağıdaki şekilde sunmuştur: “Yönergelerdeki birkaç nokta ile ilgili yapılan toplantıların sonucu olarak, Yakın Doğu Balkan bölgesi ile ticaretinin geliştirilmesi için, ülkemizin öncelikle yapması gereken işleri şöyledir; 

                                                            
21   “Inahata Katsutaro to Nitto Minkan Keizai Gaiko” (Kindai Nihon to Toruko Sekai) p.111 
22   “Inahata Katsutaro to Nitto Minkan Keizai Gaiko” (Kindai Nihon to Toruko Sekai)p 121 
23   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.356 
24   İkei, M. “1926nen Kintoo Boeki Kaigi” (Kindai Nihon to Toruko Sekai)p 148 
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1) Döviz işlemlerinin düzeltilmesi, 2) Ticaret ataşesinin atanması ve Smyrna (İzmir) konsolosluğunun kurulması ve bunların haricinde dış işleri bakanlığına bağlı ve bağımsız olan kurumların daha etkin bir rol oynamasının sağlanması, 3) İhracat Sendikasının kurumsallaştırılması ve aynı sendikadan görevlendirilmelerin yapılması, 4) Numune pazarlarının kurulması, 5) Yakındoğu ve Güney Rusya ile doğrudan deniz seferlerinin başlatılması. Bu konular üzerinde konuşulmuş ve konferans programa uygun bir şekilde başarı ile sonuçlandırılmıştır.25”  21 Şubat 1926’dan 4 Mart’a kadar olan 12 günlük sürede yani, Yakın Doğu Dış Ticaret Konferansının açılışından hemen önce, büyük ölçekli Japon ürünlerinin numune sergisi İstanbul’da “Türk Kulübü”nde açıldı. Bu sergide yün iplik, yün bez, ipek kumaşlar başta olmak üzere, oyuncak, düğme, kurşun kalem gibi günlük ürünler de sergilendi. Sonuç olarak, yüksek miktarların konuşulduğu ticari anlaşmalara imzalar atılmış olup, bu numune sergisi de Japon ürünlerinin tanıtımı açısından çok önemli bir rol oynamıştır.  Bundan hemen sonra, Yukichi Obata’nın görevi süresince benzer numune sergileri İzmir, Selanik, Atina ve Kahire gibi şehirlerde açılmış, 1926 yılının sonlarında Türk-Japon ticaret tutarı, Avrupa ile yapılan ticaretle kıyaslandığında Belçika ve İsviçre’yi geçmiş ve Hollanda’dan sonra altıncı sıraya oturmuştur.26  
Türk Japon Ekonomik İlişkilerinin Tohumlarının Atılması Büyükelçi Obata ve arkadaşlarının bu çabalarının sonucu olarak, Japonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat miktarı büyük bir hızla artmıştır. Japonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat miktarı (Tüm ihracat tutarının oranı):1926-1929 yılları.27 1926 yılı  1.852.000 yen (%0.78) %25’lik artış 1927 yılı  1.973.000 yen (%0.83) %29.5’lik artış     1928 yılı  2.555.100 yen (%1.06) %35.6’lık artış 1929 yılı  3.949.000 yen (%1.52) 

 1926 yılından 1929 yılına kadar 3 yılda 2 katına çıkmıştır. Bu şekilde Japonya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracatın büyümesi ile ilgili şunları söyleyebiliriz. 1920’li yılların sonundan 1930’lu yılların başına kadar, Türkiye’nin Japon ürünleri ithalatı çok az denecek kadar olup, Türk-Japon ticari ilişkileri açısından Türk tarafı büyük zarar görmüş, 1930’lu yıllara girildiğinde Japonya’nın ihracat miktarı büyüyememiş ve giderek küçülmeye başlamıştır. Ancak, Türk tarafının Japonya’ya yaptığı ihracat hızla artışa geçmiş ve Türk-Japon ticari ilişkilerinde eşitlik yakalanabilmiştir.28  
                                                            
25   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.359 
26   Obata Yukichi Denki Hankokaihen 1957 “Obata Yukichi” Obata Yukichi Denki Hankokaihen p.355 
27   İkei, M. “1926nen Kintoo Boeki Kaigi” (Kindai Nihon to Toruko Sekai) 
28   “Inahata Katsutaro to Nitto Minkan Keizai Gaiko” (Kindai Nihon to Toruko Sekai) pp 125‐127 
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Yukarıda bahsettiğimiz gibi, Obata’nın Türkiye büyükelçiliği görevi ile Yakın Doğu Dış Ticaret Konferansının yapılması büyük bir fırsat olmuş, Türk-Japon ekonomik ilişkilerinin durumunu bir anda değiştirmiştir. Bu konferansa dışişleri bakanı olarak katılan Kumaichi Yamamoto, ülkesine döner dönmez yaptığı bir konuşmada bu konferansın amacına ulaşabilmiş anlamlı bir toplantı olduğunu belirtir. Yine, Yamamoto Yakın Doğu Konferansı hakkında “Aslında bomboş bir tarlaya yeni tohumların ekildiği bir toplantı oldu.” diye belirttikten sonra kendisini  “bu bölgeye yönelik yapılan barışçıl ticari savaşın bir neferi” olarak göstermiştir. Yine, bu tohumları eken insanların içinde ilk önce belirtmemiz gereken bir isim olarak, tam bizim yazımızın başkahramanı, ilk Türkiye büyükelçisi Obata’yı gösterdiğimiz zaman bize karşı çıkanların olacağını sanmamaktayım.29  Obata ve arkadaşlarının ektiği bu tohumların filizlenmeye başlaması, onun Türkiye’de büyükelçi olarak görev yaptığı 3 yılını doldurduğu zamana, yani 1928 yılının Ekim ayına denk gelir. Aynı ayın 11’inde Yukichi Obata, İstanbul’dan Tokyo’ya doğru yola çıktığında, yüreğinde Orta-Yakındoğudaki “ekonomik dış ilişkilerin geliştirilmesi” ile ilgili elde ettiği sonuçlardan kaynaklanan tatmin duygusu olduğundan şüphemiz yoktur.  
Notlar Japonya’nın ticaret miktarları (tutarlar milyon yen bazında yazılmıştır) 
   Yıl   İhracat  İthalat  Ticari denge  Ek bilgi       

1913 717 795 - 68 
1914 671 671 ± 0 I.Dünya savaşının başlaması 
1915 793 636 + 57 
1916 1234 879 + 355 
1917 1752 1201 + 551 
1918 2159 1901 + 258 I.Dünya savaşının sona ermesi 
1919 2379 2501 - 122 Paris Barış Kongresi 
1920 2200 2681 - 481 Savaş sonrası buhranı 
1921 1503 1940 - 437 
1922  1880 2216 - 336 
1923  1686  2393 - 707 Kanto Büyük Depremi/Lozan Antlaşması 
1924  2105  2971 - 866 Kato Takaaki hükümeti (Şidehara iktisat bakanı) 
1925  2670  3105   - 435   Yukichi Obata’nın büyükelçi olarak atanması 
1926  2414  2918   - 504   Yakın doğu dış ticaret konferansı 
1927  2382  2712   - 330   Mali kriz 
1928  2400  2745   - 345   Yukichi Obata’nın büyükelçilik görevinin bitmesi 
1929  2604  2765 - 161   Global kriz 
1930  1871  2001 - 130   Mali yasakların kaldırılması  
*Altı çizili olan ihracat tutarları, her yıla oranda azalan miktarları göstermektedir.  
                                                            
29   İkei, M. “1926nen Kintoo Boeki Kaigi” (Kindai Nihon to Toruko Sekai)pp 151‐152 
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HAŞİMOTO KİNGOROU’NUN ATATÜRK İMAJI’NA İSTİNÂDEN              

JAPON FAŞİZMİ ve MODERNİZASYONUN SEYRİ  Prof. Takeshita Ken (*)  
Haşimoto Kingorou’nun Devlet İdeolojisi ve Darbe Haşimoto Kingorou (1890-1957) binbaşı olduğu Şouva 2 (1927) yılında, 37 yaşında iken, Türkiye’deki Japonya Büyükelçiliği’nde askerî ateşe olarak İstanbul’da göreve başladı. O zamana kadar çoğunlukla Genelkurmay Başkanlığı’nın Rusya Masası’na mensup olup, Harbin, Manjur ve Hailar olarak bilinen Kuzey Mançurya’nın Teşkilât-ı Mahsusa’sında yurtdışı görevlerinde bulunmuştu. O dönem Türkiye, I. Dünya Savaşı yenilgisi sonrası Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin kurulması, Türk birliklerinin de katıldığı ittifak devletleri ordularının yenilgisi, millî meclise dayalı sultanlık sisteminin feshedilmesi ve Lozan Barış Antlaşması kargaşasının tam ortasındaydı. 1923 yılında Büyük Millet Meclisi’nin cumhuriyetin ilanını gerçekleştirmesi ile devrim lideri Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Sonrasında Atatürk, halifeliğin feshi, tek eşle evlilik sistemi ve Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması gibi modernleşme reformlarına aktif bir şekilde önayak olmuştu. Haşimoto’nun, devrim döneminin iki yılı boyunca bulunduğu İstanbul’da, Atatürk’e oldukça büyük bir hayranlık duyduğu ve devrim araştırmalarına yoğunlaştığı söylenmektedir.1  Şouva 5 (1930) yılında devletin yeniden yapılandırılması öngörüsüyle Japonya’ya dönen Haşimoto Kingorou, Genelkurmay Başkanlığı’nın Rusya Masası Başkanlığı’na atanmasına rağmen aynı yıl hiç vakit kaybetmeden kurmayların araştırma teşkilâtı olarak Sakura Cemiyeti’ni kurdu. Bir sonraki yıl, büyük bir çoğunluğunu Harp Akademisi mezunu ve alt rütbeli subayların oluşturduğu cemiyetin üye sayısı elliyi bulmuştu. Sakura Cemiyeti’nin tüzüğünde, “devletin yeniden yapılandırılmasını nihai hedef olarak belirlemiş ve bunun için gerekli görüldüğü takdirde askerî güç kullanımını da yadsımamaktadır”2 şeklinde hedefler olmasıyla birlikte, devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik eylem planı sadece bir öneri olarak kaldı. Yine de, Sakura Cemiyeti’nin programında devleti yeniden yapılandırmanın gerekliliği yüceltilmekteydi. Öncelikle parti politikalarına dayalı silahsızlanma üzerinde durulmakta, ancak bu şekilde Japon halkının o günün dünyasındaki yeri ve itibarının korunamayacağından dolayı, ordunun temelini oluşturduğu vatanperverlikle yönetimdekilerin bozulmuşluğuna karşı durulması gerekliliği irdelenmekteydi. Yeniden yapılandırılması gereken devletin, içinde bulunduğu vahim durum şu şekilde ifade edilmekteydi: “Üst düzey politikacıların ahlâk dışı hal ve tavırları, siyasi partilerin bozulmuşluğu, halkın anlayamadığı finansörler ve aristokratlar, devletin geleceğini düşünmeksizin millî ideolojinin çöküşüne yol açan kamuoyu organları, kırsal yaşamın yok oluşu, işsizlik, ekonomik durgunluk, her türden ideolojik grubun ortaya çıkması, kültür erozyonun süratle artması, öğrencilerdeki vatanperverlik eksikliği ve kamu görevlilerinin kişisel idamecilikleri gibi meseleler ülkenin alarm veren tahammül edilemez olaylar silsilesi 

                                                            
*   Kansai Üniversitesi – Öğretim Üyesi 
**  Çeviri: Prof. Dr. Aysun UYAR; Kyoto Üniversitesi, İnsanlık ve Doğa Bilimleri Araştırmaları Enstitüsü. 
1   Konu ile ilgili olarak, bakınız Tatamiya Eitarou (1982), s.19’a kadar. 
2   Tatamiya Eitarou (1982), s.39. 
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haline gelmektedir.” 3  Bu tür topluma yayılmakta olan dejenerasyona karşı hazırlanan politikaların yöneticiler tarafından bir türlü yürütülemediği ve bu durumun imparatorluğun daha önceki sıkıntılı dönemlerini çağrıştırdığı yorumları yapılmaktaydı. Bu durumda askerî maneviyatı ortaya koyarak yöneticilerin tashih edilmesi ve devlet işlerliğinin sağlanması için gerekli hazırlığın yapılması altı çizilerek ifade edilmekteydi. Bu şekilde yürütme yetkisinin yeterince işletilmediği bu vahim şartlar kınanmakta ve devletin yeniden yapılandırılması vurgulamaktaydı.4 Böyle bir yapılandırma planı Şouva 6 (1931) yılında, Mart Olayı ve Ekim Olayı denilen ordu denetimindeki iki darbe girişimi ile belirgin bir hale getirildi. Mart Olayı’nı oluşturan etkenler, önceki yıl Londra Silahsızlanma Antlaşması’nın tamamlanması ve hemen sonrasında deniz kuvvetlerinin yetkililerin kararları doğrultusunda silahsızlandırılması ile millî güvenliğin zayıflatıldığı yolunda askerî görüş ve kamuoyunun oluşmasıydı. Mart Olayı darbe planının Haşimoto tarafından Sakura Cemiyeti’inden geçirilerek oluşturulması niyet edilmişse de, bir diğer yönetici olan Oukava Şuumei Genelkurmay Başkanı Kouiso Kuniaki ile anlaşıp liderliği ele geçirdi. Oukava 1921 (Şouva 10) yılında milliyetçiliğin siyasi kanadı olan Kouzonşa ve daha sonra 1925 (Taişo 14) yılında Kouçişa’yı organize etmişti. Plan olarak, Oukava öncelikle bir grup ile Tokyo’da hükümet karşıtı gösteri yapacak ve aynı zamanda üst düzey hükümet görevlilerinin resmi ikametlerine bombalı saldırıda bulunacaktı. Daha sonra bundan faydalanarak sıkıyönetim ilan edilecek, bu sırada hareketi yürüten askerî birlikler meclisi işgal edip kabineyi toplu olarak istifa ettirecek ve Orgeneral Ugaki Kazuşige’nin yeni kabineyi kurması için imparatorluktan gelecek emir beklenecekti. Savaş sonrası belgelerine göre bu şekilde kabine kurma aşamasına kadar olan planların detaylarını görmek mümkünse de, kabine kurulumu sonrasına dair politikaların içeriği belirgin değildir. Ayrıca, Oukava’nın Ugaki adına hazırlanmış mektubu da, yine hükümet politikalarına karşı askerî otokrasinin yönetim yetkisini öngören ve “kararlılığa olan inanç” ve “ülke koşullarına duyulan öfke” üzerine “imparator ve ülkenin erdemle eleştirilmesi” ama aynı zamanda “imparator ve ülkenin lâyık olduğu gibi davranılarak reform edilmesi ve hem içeride hem dışarıda yüceltilmesi” ibarelerini içeren, daha önce bahsedilen cemiyet programında da olduğu gibi, soyut içerikli bir metin olarak kalmıştır.5 Bu olay sonuç itibari ile Ugaki’nin görüş ayrılığı sebebi ile gerçekleşmeden bitmişse de, daha aşırı seviyede gerçekleşen Ekim Olayı’na giden yolda etkili oldu. Ekim Olayı’nın planında Haşimoto yönetimindeki askerî birlikler direk öne çıkmış, Daikava gibi belirgin kimlikler ise geri planda kalmıştı. Plan, askerî birliklerin üst düzey hükümet görevlileri ve ordunun beyin takımına sürpriz bir atak yapıp, Emniyet Müdürlüğü ve gazeteleri işgal edip, imparator tarafından Korgeneral Araki Sadao’ya imparatorluk emrinin gönderilmesi olarak düşünülmüştü. Ancak bu plan reformist grup sorumlularının grup içi anlaşmazlıkları sonucunda, askerî inzibat (Kenpeitai) tarafından Haşimoto gibi karar alıcı önderlerin tutuklanması ile başarısız bir girişim olarak sonuçlandı. Bu iç bölünme, Sakura Cemiyeti’nin merkezinde olan reform yanlısı üst rütbeliler hizbi ile teorik lideri Kita İkki olan alt rütbeye mensup genç subayların reformcu hizbi arasında ortaya çıktı. Kita öncelikle 1919 (Taişou 8) yılında Devleti Yeniden Yapılandırma Taslak 
Planı’nı yazmış, daha önce bahsedilen Kouzonşa ve özellikle Kouçişa’da görev yapmış ve Daikava ile birlikte devleti yeniden yapılandırma hareketlerine katılmıştı. Ancak, 1926 (Şouva başlangıç) 
                                                            
3   Tatamiya Eitarou (1982), s.43. 
4   Konu ile ilgili olarak, bakınız Tatamiya Eitarou (1982), s. 32’ye kadar. 
5   Konu ile ilgili olarak, bakınız Tatamiya Eitarou (1982), s. 47’ye kadar ve özellikle s.74’e kadar. 
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yılında Kita hizbi Daikawa hizbinden ayrılmış, genç subayların birçoğu Kita’dan yana olmuş ve Koudouha (İmparatorluk Yolu Hizbi) diye adlandırılan grup müstakil hale getirilmişti. Ekim Olayı’nın başlangıcında Koudouha subaylarının da iştirak etmesi planlandıysa da, subaylar Haşimoto ve Daikava’nın çizgisine karşı geldi ve birçoğu dağıldı.6 Bu iki olay, ordu yöneticilerinin yetkileri dâhilinde devleti yeniden yapılandırmak için Haşimoto ve Daikava’nın öne sürdüğü ve askerî güç kullanımını salık veren yasadışı girişimler olarak kaldı. Burada hedef, zamanın Koudouha grubu da dâhil olmak üzere, “imparatorluk çevresindeki yozlaşmış unsurları temizlemek” amacı ile askerî otokrasinin inşa edilmesi idi. Ancak Kita, Haşimoto ve Daikava gibi askerî otokrasi veya mutlakıyetçiliğe değil, milliyetçi totalitarizme yöneldi. Bu sırada, Daikava’nın Sakura Cemiyeti’nin “Üstün Önderi” olarak anılmasına karşın, Kita’nın böyle anılması gerekliliğinin vurgulandığı da düşünülmektedir.7 
 

Faşizme Giden Yol Haşimoto’nun Meici Restorasyonu’nun özünde ve Atatürk Devrimleri’nin ruhunda bulduğu müşterek noktalar, önceden Sakura Cemiyeti’nin oluşum fikrine dair belirtildiği gibi, ana hatları ile şöyleydi: Devletin yeniden yapılandırılması ve milliyetçilik. Aynı zamanda her iki tarafın ortak girişim ve sonrasındaki planlamaları ile ilişkili olarak Haşimoto’nun bakış açısını irdelersek: Haşimoto’nun Atatürk’ten yola çıkarak dünyadaki siyasi akımları gördüğü ve Rusya’da Stalin, İtalya’da Musollini, Almanya’da Hitler ve İran’da Rıza Han örneklerindeki gibi dünyada millî birliğe dayalı devlet kontrolünü öngören siyasi oluşumlara yöneldiği söylenebilir. Böylelikle Haşimoto, Japonya’nın gazetelerden takip edilen “o zamanki liberalizmi en iyi yöntem olarak gören ve sınırlandırılmış siyasi sistemi” ile dünya mücadelesinde kaybeden taraf olacağına hüküm verir.8 Japonya konusundaki bu tür değerlendirmeler, Taişou Demokrasisi diye bilinen, Japonya’nın demokratik liberalizme dayalı siyasi statüsüne parmak basmaktadır. Buna göre, 1918 (Taişou 7) yılına salık verilerek Meici döneminin belli başlı devlet adamlarının haricindeki hükümet yöneticilerinden bir kabine kurulmuş ve 1925 (Taişou 14) yılında 25 yaşın üzerindeki tüm erkeklere seçimlere katılma hakkını veren seçim yasası kabul edilmişti. Ayrıca, I. Dünya Savaşı trajedisi Versay Antlaşması’nı başlangıç noktası olarak kabul edip uluslararası barış hareketini başlatmış ve Japonya’da barış düşüncesinin yayılması hızlanmıştı. Bu tür koşullar askerî kanat tarafından uluslararası silahsızlanma politikası olarak görülmüş, Japon hükümeti de bu doğrultuda hareket etmek üzere orduya baskı uygulamıştı. Özellikle bu dönemde, askerlere karşı sivillerin yaklaşımı soğuklaşmış ve ordunun rahatsızlığının had safhaya çıktığının sinyalleri verilmişti.9 Ancak bu tür bir liberalizm ve sulhçuluk coşkusuna rağmen, bu politikaları uygulaması gereken siyasi partilerin politik sürtüşmeleri ve yolsuzluklar ortaya çıkınca, siyasete olan güvensizlik belirginleşti. Bu siyasi güvensizliğin ortadan kaldırmasının istenildiği bir ortamda, Haşimoto ve çevresindekilerin darbe planının kamuoyunda duygusal tepkiler aldığı da söylenebilir. Öyle ki, Ekim Olayı sonrasında olayın mimarlarından Haşimoto için yirmi günlük bir 
                                                            
6   Konu ile ilgili olarak bakınız, Tatamiya Eitarou (1982), s.151’e kadar olan referanslar. 
7   Konu ile ilgili olarak bakınız, Tatamiya Eitarou (1982), s.47 ve s.168’e kadar. 
8   Tatamiya Eitarou (1982), s.387’ye kadar. 
9   Başlangıçtaki genç subay hareketleri ile ilgili olarak bakınız, Takeyama Morio (1979), s.107’ye kadar.   
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idarî tutukluluk ve sadece Himeji Sahra Topçu Alayı’na sürülme hükmü verildi.10 Bunu takiben, 1932 (Şouva 7) yılının 15 Mayıs Olayı ve 1936 (Şouva 11) yılının 26 Şubat Olayı denilen genç kurmayların askerî darbe girişimleri cereyan etti ve sonrasında millî birlik sistemi ve Pasifik Savaşı’na giden kargaşa dönemine girildi. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken husus, önceki darbe girişimlerinde Haşimoto tarafından inanılan millî birlik sisteminin olduğu gibi kabul edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmamasıdır. İlaveten, Japonya ve Türkiye’deki millî birlik anlayışlarının farklı olduğuna dikkat çekilmelidir ki, Atatürk’e göre bunlar Osmanlı’nın eski sisteminden modern cumhuriyet sistemine geçiş reformları ve çok çeşitlilik gösteren Türk milletinin birliğine dayalı çok ulusluluk ilkeleri idi. Buna karşın Haşimoto’ya göre, Meici Restorasyonu’nda eski sistemin reformu ile kurulan modern anayasal monarşiyi faşist devlete dönüştüren yeniden yapılanma ve Japon halkının üstünlüğüne dayalı milliyetçi birlik unsurları önemliydi. Bu milliyetçilik konusuna daha sonra değinmek üzere, faşizm konusu ile ilgili olarak darbe serileri sonrasında kurulan millî birlik sisteminin hangi anlamda faşizm olarak nitelendirildiğini açıklamak gerekmektedir. Genel kanıya göre, faşizmin sözcük kaynağı 1919 yılında İtalya’da organize edilen “Savaşçı Birlikler Ligi (Fasci di Combattimento)” ise de, parti lideri Benito Musollini Roma yürüyüşünü gerçekleştirdiği 1922 yılında dünyadaki ilk faşist yönetimi kurdu. Bundan sonra 1933 yılında, Almanya’nın Nazizm’i, Adolf Hitler’in önderlik ettiği Milli Sosyalist Alman İşçileri Partisi (NSDAP)’nin yönetiminde hükümete hâkim oldu. Genel olarak İtalyan faşizmi (dar anlamda) ile Alman nazizmini temel alan 1940 (Şouva 15) yılının Japonya-Almanya-İtalya Üçlü Paktı ile birlikte, Japonya’nın imparatorluk sistemini içeren faşizm modeli planlanmak üzereydi. Yamaguçi Yasuşi’ye göre, bu faşizm modelinin nitelikleri ekseriyetle: 1) Parti despotizmine dayalı baskıcı özdeşleştirme; 2) Hükümet-polis gücüne dayanarak çeşitli liberal hakların sınırlandırılması; 3) Yeni düzene yönelik kitle seferberliğinin yapılmasıydı. Ancak daha önceki iki tür faşizmde kitle seferberliğinin parti organizasyonu tarafından öne sürülmesine karşın, Japon faşizminde seferberliğin devlet makamını taşıyan ordu girişimiyle yürütülmesine yönelik bir ayrım ve önceki iki örneğin “alttan gelen faşizm” ile sonraki örneğin “yukarıdan gelen faşizm” olarak nitelendirilmesi çıkarımlarını yapmak mümkündür. Bununla birlikte yakın zamandaki araştırmalara göre, Alman ve İtalyan faşizminde “yukarıdan” kavramının önemi ve Japon faşizminde “aşağıdan” kavramının önemi belirtilmiştir ve bu göreceli kavram etkileşiminin bilinmesi önemlidir.11 Bu noktada Japon faşizminin çekirdeği olan ordu ile ilgili olarak, liderliğin Koudouha’dan Touseiha’ya geçişinin açıklanması da önemlidir. Daha önce belirtildiği gibi, Ekim Olayı girişiminin başarısız olmasının nedeni Nişida-Kita hizbinin Haşimoto-Daikava hizbinden ayrılması ise de, önceki grubun bir kısmı Koudouha olup ordunun alt kademeleri merkezinde formüle edilmişti ve üst rütbelere hitap eden Haşimoto-Daikava hizbi ile farklılık göstermekteydi. Ancak, Haşimoto’nun kendisi Mart Olayı yenilgisi sonrasında, andacında şunları ifade etmekteydi: “Ordu mensuplarından koşullara ayak uyduran ve gelişme gösterenlerin büyük bir bölümünün teşvik edilmesi öngörüsü o zaman bir hata oldu. Sebep olarak yazar, Mart Olayı’nı Sakura Cemiyeti üyeleri için büyük bir fırsat olarak düşünmüş, ilgili olduğu genç subayları çağırmıştı. Gelenler, üniversite mezunlarıyla kıyaslanmayacak şekilde, birbiri ardına hevesli, canlı ve sarsılmaz inançlıydı. Gruplar arasında, askerî üniversiteler, topçu ve 
                                                            
10   Tatamiya Eitarou (1982), s.186’ya kadar. 
11    Yamaguçi Yasuşi (2006), s.32`ye kadar. 
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mühendislik okulları, askerî akademiler ve Toyama okulunun katılımı sayılamayacak kadar çoktu.”12 Böyle bir anımsamadan yola çıkılırsa, Mart Olayı sonrasında Haşimoto’nun değişim hedefi şahsi bir düşünce olarak kalmış ve Ekim Olayı da yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bundan sonraki iki askerî darbe girişiminin planları Koudouha tarafından yapıldı. Her iki olay da hükümetin önde gelen yetkililerine karşı bir atak olsa da, 1932 (Şouva 7) yılının 15 Mayıs Olayı kendiliğinden gelişmiş; 1936 yılının 26 Şubat Olayı alt rütbelilerden oluşan 1400 kişilik bir katılımla planlı bir şekilde yapılmış ve Nagata ve Kasumidaseki gibi siyaset merkezleri istila edilmişti. Hedef grup üç gün sonrasında kontrol altına alınmışsa da, merkezde aktif karar alıcı grupta bulunan Koudouha’nın rakibi Touseiha (Kontrol Hizbi) ordunun etkinliğini ele geçirip, yönetme yetkileri sayesinde köklü bir değişime gitti. Böylelikle, ordu liderliğinin faşizmi Koudouha’nınkine göre daha ılımlı ve sürdürülebilir bir hale geldi. Daha önce belirtilen ve faşizmin birinci özelliği olan parti despotizmine dayalı baskıcı özdeşleştirme hem İtalya’da hem Almanya’da faşist yönetime dayalı despotizm olarak uygulanmaktaydı. Japonya’daki faşizm sisteminde ise, 1938 (Şouva 13) yılının Millî Seferberlik Kanunu’na dayanarak, faşizmin üçüncü özelliği olan kitle seferberliği parti politikalarının temel tarzı olarak kabul görüp, tüm partileri dağıtan 1940 yılının İmparatorluk Militan Birliği (Taisei Yokusankai) tarafından da benimsendi. Bu vesileyle Japonya’da ne tek parti diktatörlüğü ne de askerî otokrasi seviyesine gelindi.13 Bu sırada Haşimoto, 1936 (Şouva 11) yılının 26 Şubat Olayı’na iştirak ettikten sonra açığa alınmış ve aynı yıl Jön Türkleri anımsayarak sivil bir parti olan Büyük Japonya Gençlik Partisi’ni kurmuştu. Partinin kuruluş kongresinde sunulan “Haşimoto Kingorou Deklerasyonu” ile Haşimoto, kurulan partinin amacını “millî seferberliği hedef alan tek ülke-tek parti oluşumu” olarak açıklamaktaydı. Burada, Haşimoto’nun faşizm anlayışının zamanın Japonya’sındaki askerî faşizmin ötesinde olduğu gözlemlenebilir. Böylelikle Haşimoto daha önce de bahsi geçen İmparatorluk Militan Birliği’nin kurulmasından sonra kalıcı direktör olarak göreve başlamışsa da, Birliğin politika dışı olan organizasyon yapısına karşı çıkmış ve bir sonraki yıl istifa etmiştir. 1942 (Şouva 17) yılında Toujou kabinesi faşist tek parti diktatörlüğüne bir nebze yaklaşan kontrollü seçimleri gerçekleştirse de, Haşimoto o seçimlerde Temsilciler Meclisi’ne seçilmiş ve ülke siyasetine iştirak etmiştir. Savaş sonrasında, Doğu Asya Askerî Ceza Mahkemesi’nce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Haşimoto, tahliyesinden sonra Temsilciler Meclisi seçimlerinde adaylığını ilan ettiyse de seçimleri kaybetmiş ve 1957 (Şouva 31) yılında, 67 yaşında iken hayata veda etmiştir.14 
 

Dünya Tarihi Vizyonundan Yukarıda belirtilen Haşimoto’nun kariyerine istinaden Japonya’nın savaş öncesi ve savaş sırası devlet yönetimini faşizm kategorisine koymak mümkünse de; şimdiye kadar değinilmemiş olan, Haşimoto’nun yaptıkları ile dış dünya arasındaki ilişkiyi açıklayarak günümüz faşizminin uluslararası alandaki ve ilaveten dünya tarihi içindeki yerine değinmek istiyorum. Dış dünya ile olan bu ilişki, her şeyden önce Çin ile olan ilişkidir. Daha önce de belirtildiği gibi, Haşimoto tarafından kurulan Sakura Cemiyeti 1931 yılında iki askerî darbe girişimini planlayan merkez organ olsa da her iki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak, aynı yıl Çin’de yaşanan Mançurya Olayı sonuca ulaştı ve takip eden 1932 yılında Mançukoku Devleti’nin temelleri 
                                                            
12   Tatamiya Eitarou (1982), s.51. 
13   Şu noktada bakınız, Takeyama Morio (1979), s.102’ye kadar. 
14   İlgili olarak bakınız, Tatamiya Eitarou (1982), s.217’ye kadar. 
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oluşturuldu. Mançurya Olayı ile önceki başarısız darbe girişimleri arasındaki ilişki bu kısmın sorunsalı olmakla birlikte, bu ilişkiye ne derece değinmek gerektiğine özellikle dikkat edilmelidir. Diğer bir deyişle, Haşimoto’nun, kendisinin Mançurya Olayı ile olan doğrudan bağlantısı askerî yargılamayı aşan bir seviyededir. Bu konu Doğu Asya Askerî Ceza Mahkemesi’nde genel istişare ile Çin’i ilgilendiren topyekûn savaşın ikinci maddesine konulup Haşimoto için yaşam boyu hapis cezasına karar verilmesiyle birlikte,15 konunun tarihsel önemi vurgulanmaktadır. Böylelikle, Mançurya Olayı sembol olacak bir şekilde Japonya’nın Çin’e karşı olan agresif diplomasisi halk tarafından da destek görmekle birlikte, bu durum Japonya’nın uluslararası alandaki siyasi manevrası ile de yakından ilişkilidir. Japonya Batı’nın modernizasyon politikasını sömürgecilik politikaları ile birlikte ihraç etmiş, Asya bölgesinde öncelikle 1895 (Meici 28) yılında Tayvan’ı ve ardından 1910 (Meici 43) yılında Kore’yi işgal etmişti. Sömürge bölgelerindeki göç politikası uygulaması ile birlikte askerî idarenin yaygınlaştırılmasına rağmen, halk böyle bir tarihi oluşumdan hareketle sömürge devletini giderek içselleştirdi. Tarihsel olarak ifade edilirse, sömürgeciliğin yaygınlaştırılmasını hedef alan Batı Avrupa güçlerinin emperyalizmi, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte 19.yy ikinci yarısından itibaren altın çağına girmişse de, o dönemde modernizasyonu hedef alarak rejim değişimine giden Japonya, Almanya ve İtalya ile eş zamanlı olarak, dünya emperyalist paylaşımına sonradan katıldı.16  Bu tür bir çerçeve, şüphesiz Haşimoto’nun kariyeri ile bir bütün halindedir. Daha önce de belirtildiği gibi, Haşimoto’nun Atatürk’e dikkat çektiği nokta, ulusçuluğa dayalı bir millî birlikti. Bu noktada Haşimoto’nun düşüncesi tutarlılık gösterse de, birliğin temeline dair fikirler, daha önce de ifade edildiği gibi, Sakura Cemiyeti’nin kurulduğu dönemin üst düzey kurmaylarından genç subaylara ve özellikle 26 Şubat Olayı sonrasında halk gönüllülerine geçti. Bu süreçte Haşimoto daha önce bahsedilen “Büyük Japonya Gençlik Partisi” siyasi grubunu kurdu ve teorik yapılanmanın icraata geçirilmesi olarak halk seferberliği öngördü. Hâlihazırda, Atatürk sonrası dönemde dünyadaki ulus-devletlerin millî birliğe yönelik eğilimleri güçlenmiş ve çoğu devlet topyekûn seferberlik yapılanmasına geçmişti. Bu değişim giderek liberal ve totaliter olmak üzere iki kanada ayrılmış, ikinci kanat daha da ileri gidip faşist ve komünist olarak bölünmüşse de, daha önce referans gösterilen Yamaguçi’ye göre faşizmin üç karakteristiğine bakılırsa, faşizm komünizmden ayrılmamakta ve bu özelliği ile totalitarizm olarak belirginleşmektedir. Yamaguçi’ye göre, her iki yönelimin de dördüncü özelliği, ordu ya da bürokrasinin yönetici gruplarının iştirakçi kısımları ile çeşitli orta sınıf hedefli kitle seferberliği direktörlerinin ittifakıdır. Önceki gruba değinirken otoriter faşizm, sonraki gruba değinirken planlı-devrimci faşizmin sahneye çıktığı söylenebilir.17 Haşimoto sonraki grubu desteklediyse de, Japonya’da ortaya çıkan imparatorluk faşizmi önceki grupla ilişkilidir. Bu tür bir Japon faşizmi daha önce sözü edilen sömürgecilik politikaları çerçevesinde Çin ile yakından bağlantılıdır. 
                                                            
15   Tatamiya Eitarou (1982), s.367’ye kadar olan kısma göre, 1988 (Şouva 63) yılında basılan “Albay Haşimoto’nun Günlüğü” 

(Misuzu  Şouten)  kitabının  editörü Nakano Masao,  Tokyo Mahkemeleri’ne  kadar asıl  kitap basılsaydı ölüm  cezasından 
kaçılamazdı  şeklinde bir değerlendirme yapsa da, Tokyo Mahkemeleri’nin değerlendirme kriterlerine bakılınca kararın 
değişmeyeceği  görülür.  Gerçekten,  Tatamiya’nın  yorumu  mantıklı  olsa  da,  asıl  kitapta  icraatlar  olarak  dile  getirilen 
Haşimoto’nun  Çin’deki  saldırgan  politikalarla  olan  bağlantısının  Tokyo  Mahkemeleri’nde  Haşimoto’ya  göre  de 
reddedildiği bir gerçektir. 

16   Yamaguçi Yasuşi (2006), s.296’ya kadar. 
17  Yamaguçi Yasuşi (2006), s.315’e kadar. Bu konuda, daha önce belirtilen “yukarından gelen faşizm” ve “alttan gelen faşizm” 

ile bağlantılı, bakınız Yamaguçi Yasuşi (2000), s.276’ya kadar. 
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Bu aktif politika zamanında Sakura Cemiyeti’nin programına yönelik şöyle bir genel diplomasi yorumu yapmak mümkündür; “Bugünkü toplum şartlarının yöneldiği yerde yozlaşma ve bozulma varsa da, dışa dönük görünen devlet adamları millî siyasetin uzun vadedeki öngörüsünün ötesinde ülkeleri anlamaya yoğunlaşmış; ancak dışa açılım politikaları yapılmaksızın, aktif ve ileriye dönük yönelim, Meici Restorasyonu sonrasında tamamen bırakılmış, bu sebeple nüfusun gıda problemi ve çözüm sıkıntıları halkı giderek tehdit etmiştir.”18 Bu noktada, bahsedilen “Yaşam alanı ideolojisi” temelinde oluşturulan yapıcı politikaların gıda sorununa yaklaşımına dikkat edilmelidir. Ayrıca Haşimoto ile ilgili olarak, Doğu Asya Askerî Ceza Mahkemesi oturumları istikrarlı bir şekilde Çin sorunu iştirakini göz ardı etmişse de, Haşimoto yargılamaya ilişkin olarak, Mart Olayı’nın hemen sonrasında gerçekleştirilen “Koşulların Yorumlanması” hazırlığı ve bilhassa planların sonuçlandırılmasına olan etkisini belirtmiştir. Bu sonuç, “Mançurya’yı kontrol etme gereği olmaksızın hükümet olarak ordunun görüşüne itaat edilmesi durumunda, tereddütsüz yetki kullanma hazırlığının gereği vardır”19 şeklindedir. Bu duruma geniş bir açıdan bakıldığında, Haşimoto’nun devletin yeniden yapılandırılması planı Çin ile de bağlantılıdır ki, Mançurya Olayı da aynı yılın dokuzuncu ayında gerçekleşmiştir. Ayrıca, ordunun reformist grubu ile bağlantılı olan Daikava ve Kita da Çin çıkarmasını bu ideoloji temelinde tasarlamışlardı. Daikava 1918 (Taişou 7) yılından itibaren Güney Mançurya Demiryolları’nın araştırma ekiplerinden bir tanesi olan Doğu Asya Ekonomik Araştırma Ofisi’nde görevlendirilmişti. İlaveten, Daikava’nın Kita ile birlikte 1921 (Taişou 10) yılında kurduğu ve daha önce bahsedilen Kouzonşa, Kita’nın Devleti  Yeniden  Yapılandırma  Taslak 
Planı’nı hayata geçirmeyi hedeflemiş20 ve bu Taslak Çin’in de dâhil olduğu Asya’nın kurtuluşunu gaye edinmişti. Ek olarak, Japonya’nın Mançurya’nın inşasına yönelik önem arz eden, 1928 (Şova 3) yılında Zhan Zoulin’in öldürülmesi olayının elebaşı Albay Komoto Daisaku’nun -daha sonra merkeze alınmıştır- Mart Olayı ile ilgili Haşimoto ve Daikava arasında arabulucu olarak perde arkasında olduğu söylenmektedir. Kuşkusuz, Çin’deki aktif politikalarla ilgili olarak, İşivara Kanji veya İtagaki Seiçirou’dan itibaren sonraki neslin liderlerini içeren ve bölgede güçlü bir şekilde faaliyet yapan Kantougun da dikkate değerdir.21 Aynı zamanda ülke içindeki faaliyetlerin Uzak Doğu’daki eğilimlere ve özellikle Çin’deki gelişmelere büyük önem vererek yorumlandığı da teyit edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18
   Tatamiya Eitarou (1982), s.43’ye kadar. 

19   Tatamiya Eitarou (1982), s.43. 
20   Yamaguçi Yasuşi (2006), s.2’ye kadar olan kısımda, İtalya ve Almanya’nın faşizminin dünya tarihinde I. Dünya Savaşı’ndan 

hemen sonraki 1919 yılında oluşturulduğuna dikkat çekilse de, Japonya’da Kita’nın Devleti Yeniden Yapılandırma Taslak 
Planı kitabının da aynı yıl tamamlandığına referans verilmektedir. 

21   Kantougun için, bakınız Şimada Totsuhiro (1965), s.74’e kadar. 
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Sonuç II. Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar gelen ulus-devletlerin çoğunda olduğu gibi, Japonya’nın devlet rejimi de liberalizmdir. Ancak ideolojiye değil de, gerçek dünyaya bakıldığında, resmedildiği gibi savaş ve baskının kontrol altına alındığı söylenemez. Özellikle ekonomik ve kültürel anlamda bir emperyalizmin tekrar sorun haline geldiği günümüzde, ulus-devlet olarak birlik temelinde ekonomik ve askerî boyutları vurgulayarak uluslararası ilişkileri geliştirmeyi hedeflemiş faşizmin şekil değiştirerek varlığını sürdürdüğü düşünülebilir.  II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası alanda sahip olduğu üstün ekonomik pozisyonu ile Japonya, üretim noktası olarak kabul edilen Asya’ya yönelik çıkışına destek görmüştür. Bu yaklaşım dâhilinde, “Daitouakyoueiken” (Büyük Doğu Asya ortak-refah alanı) devlet stratejisi olarak ortaya çıkarılmakla beraber, bu aslında geç idrak edilen emperyalizm çerçevesinde savunulan “Seizonşisou” (Yaşam alanı ideolojisi) temeline dayandırılmaktadır. Bugün ekonomik temeller üzerine kurulmuş Japonya’nın temel stratejisi, bir dönemle aynı olmakla birlikte, Çin ve özellikle Güneydoğu Asya’ya yönelik açılım şeklinde öngörülmektedir. Ayrıca, askerî olarak dünya seviyesinde stratejiler üreten Amerika ile olan ittifaka göre Japonya, Amerikan emperyalizminin gerekli bir parçası olarak görülmektedir. Bu şekilde düşünüldüğü zaman bizlerin, öncelikle çeşitli Doğu Asya ülkeleri ile süregelen uluslararası ilişkilerin temel durumu ile ilgili olarak, barış ve refah ilkelerinden hareketle Japon faşizminin tarihini yeniden ele alması gerekmektedir.  
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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DEKİ JAPON 

BÜYÜKELÇİLİĞİ 

            Prof. Ryoichi Tobe(*) 
GİRİŞ İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra NHK’nın genel müdürlüğünü de yapan Yoshinori Maeda, 1942 senesi Şubat ayında Japon Asahi Gazetesi’nin Türkiye şefi sıfatıyla İstanbul’a geldi. O zaman Maeda’nın Türkiye ile ilgili düşünceleri şöyleydi:  

“O  dönemde  Türkiye’de  Almanya,  İtalya,  İngiltere,  Amerika  gibi 

savaşa  taraf  ülkelerin  casusları  vardı.  Başka  bir  deyişle,  istihbarat 

savaşının yaşandığı bir ülkeydi.”1 İkinci Dünya Savaşı sırasında tarafsız ülke konumundaki Türkiye’deki istihbarat savaşına dair en sık verilen örnek “Casus Cicero” idi.2  Japonya’nın, büyük bir istihbarat savaşı verilen Türkiye’de ne tür faaliyetlerde bulunduğu dikkate değer bir konudur. O dönemde Japonya’nın da dâhil olduğu mihver ülkeler ile müttefik ülkelerin aktif istihbarat çalışmaları yaptığı yerler, sadece Ankara ve İstanbul değildi. Aynı şekilde savaşta tarafsız ülke konumundaki İsviçre, İsveç, İspanya, Vatikan ve Portekiz gibi ülkelerde de gizli faaliyetlerde bulunuluyordu. Japonya, özellikle İspanya’daki Orta Elçilisi Yakichiro Suma’nın İspanyolları kullandığı istihbarat neti sayesinde bilgi tedarik edebiliyordu.3  Buna karşılık Japonya’daki Türk Büyükelçiliğinin istihbarat çalışmaları belirsizliğini korumaktadır. Yukarıda belirttiğimiz tarafsız ülkeler içerisinde İsviçre dışındaki tüm ülkelerde Japonya Orta elçilik nezdinde temsil edilirken, sadece Türkiye’de Büyükelçiliği vardı. Fakat buna rağmen Türkiye’deki istihbarat çalışmalarına dair bilgiye rastlamak mümkün değildir. Bu dönemdeki Türk-Japon ilişkileri de aynı şekilde aydınlatılmaya muhtaçtır. Şüphesiz bunda ilgili materyallerin az oluşu rol oynamaktadır. Biz de buradan yola çıkarak çalışmamızda, şimdiye kadar pek faydalanılmamış olan Dış İşleri Bakanlığı Diplomasi Arşivini kullandık ve Japonya’nın Büyükelçilik aracılığı ile Türkiye’de nasıl ve içerik olarak ne tür istihbarat çalışmaları gerçekleştirdiği üzerine araştırma yaptık. Böylelikle o dönemdeki iki ülke ilişkilerini kısmen de olsa aydınlatmak niyetindeyiz.  Makalemizde öncelikle Orta ve Yakın Doğu ile ilgili istihbarat çalışmalarına, sonra da söz konusu dönemdeki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere dair istihbarat çalışmaları ve bu bilgilerin analizi konuları ele alınacaktır. Son olarak da, 1945 senesinde Türkiye’nin Japonya ile 
                                                            
*   Uluslar arası Japonya Araştırmaları Merkezi – Profesör. 
**   Çeviri: Sinan LEVENT, Waseda Üniversitesi, Doktora Programı öğrencisi. 
1  Maeda Gitoku, Ningen Sanka – Wasurenu Hibi, Kosei Shinbun 9 Temmuz 1982; Shiga Nobuo Maeda Gidoku  (“Maeda 

Gidoku” Kankokai, 1987), s. 79, 369‐370’den alıntı yapılmıştır. 
2   Cicero ile ilgili bkz. Nigel West, A Thread of Deceit: Espionage Myths of World War II (Random House; New York, 1985), 

pp. 99‐107. 
3   Orta Elçi Suma’nın  istihbarat çalışmaları  ile ilgili bkz. Gerhard Krebs Dai Ni Ji Sekai Taisenka no Nihon‐Supein Kankei to 

Choho Katsudo, Seijo Hogaku 63 Go  ‐ 64 Go  (2000 Nen 11 Gatsu, 2001 Nen 1 Gatsu); Miyasugi Hiroyasu Saiko – Chu 
Supein Koshi Suma Yakichiro no  Johoshu Katsudo,  ( 18 Mayıs 2008, Senryaku Kenkyu Gakkai Dai 6 Kai Taikai Hokoku 
Yoshi). 
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önce resmi ilişkilerini sonlandırdığı ve sonrasında da savaş ilanında bulunduğu süreç Japonya Büyükelçiliğinin istihbaratlarına ve analizlerine istinaden aydınlatılacaktır. Bu dönemde Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi, Dış İşleri Bakanlığı’nın reformist grup kanadındaki lider şahsiyetlerinden Tadashi Kurihara idi. Bu bakımdan Kurihara’nın yönetimindeki Japon Büyükelçiliğinin, sıra dışı bir durum içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdiği söylenmektedir. Bu faktörü de göz önünde bulundurarak Japonya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ndeki istihbarat çalışmalarının işlevine ışık tutmaya çalışacağız.  
Yakın ve Orta Doğu İle İlgili Bilgiler Japonya Dış İşleri Bakanlığı Tarih Arşivindeki belgeler arasında “İslam  ve  Yakın  Doğu 

Araştırmaları Merkezinin Kuruluşu” isimli bir dosya vardır. Başlığına bakıldığında gerçekten ilgi çekici olan bu dosyadaki belgeler az sayıdaki telgraftan ibarettir. Öncelikle söz konusu belgelerden yola çıkarak Japonya’nın Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla yapmış olduğu istihbarat çalışmalarının bir özetini sunacağız. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı başladıktan yaklaşık bir buçuk sene kadar sonra, Japonya’nın Asya Pasifik Savaşına girmesine 10 ay kala, yani 1941 senesi Şubat ayında Japon Büyükelçi Tadashi Kurihara, dönemin Dış İşleri Bakanı Yosuke Matsuoka’ya gönderdiği telgrafta İstanbul’da “İslam ve Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi” vücuda getirilmesini teklif etti.4 1938 senesi Ağustos ayında İstanbul’da, “Balkanlar  ve  Yakın  Doğu  Bölgesi  Diplomatlar  Toplantısı” yapıldığı zaman, böyle bir talep söz konusu olmuş ve bölgeyle alakalı bir araştırma merkezi kurulması teklifi benimsenmişti. Maalesef söz konusu diplomatlar toplantısı ile ilgili kayıtlar kayıp olduğu için elde etmek mümkün olmadı. Fakat burada bir araştırma merkezinin kuruluşu düşüncesinin oldukça önceye dayandığı, fakat dönemin şartları gereği hemen gerçekleştirilemediğini bilmenin yeterli olduğunu düşünmekteyiz.   Elçi Kurihara, bakandan, “Geleceğe hazırlıklı olmak için” araştırma merkezi vücuda getirme önerisinin biran evvel değerlendirilmesini istemiştir. Fakat Japon elçisi, bunun çok da büyük bir oluşum olmamasından yanaydı. Elçi Kurihara, büyük bir araştırma merkezi kurmayı istemediğini, zaten ordu yetkililerince Yakın Doğu’daki vaziyete dair sistematik bir şekilde araştırmalar yapıldığını ve askerlerle yakın temasta bulunmak şartıyla ilk başlarda az sayıda kişinin söz konusu merkezde görevlendirilebileceğini, fakat zamanla talebe göre eleman artışına gidilebilineceğini belirtmiştir. Buna göre planlanan oluşum şu şekildeydi:  Öncelikle konu ile ilgili yetenekli ve geniş bilgi sahibi bir ya da iki kişi sekreter veya araştırmacı olarak görevlendirilecek ve onların altına da öğrenim maksatlı genç elçilik stajyerleri verilecekti. Yer olarak ise, İstanbul’da bulunan Büyükelçilik Ofisi’nin 5  bir bölümü kâfi görülmekteydi. Kitap ve dergi alımı gibi masraflar da dâhil olmak üzere senelik bütçe 1000 Lira civarında olacak ve araştırma ve seyahat masrafları talebe göre ayrı bir şekilde karşılanabilecekti. Faaliyet göstereceği alan ise, siyasi konulara dair yapılan araştırmalar eksenli 
                                                            
4   Elçi Kurihara’dan Japon Dış İşleri Bakanı Matsuoka’ya gönderilen 4 Şubat 1941 tarihli 30 no’lu gizli belge, Kaikyo Oyobi 

Kinto Josei Chosa Kikan wo Kunfu ni Secchiho Hinshin no Ken, Kaikyo Oyobi Kinto Josei Chosa Kikan Secchi Kankei İkken, 
(A.6.0.0.15),  Gaiko  Shiryokanzo.  Ayrıca,  Gaiko  Shiryokan  Shozo’daki  diplomatik  ilişkiler  belgelerine  ve  savaş 
dönemindeki Türk‐Japon münasebatlarına dair Gaiko Shiryokan Shozo’daki Atta Miruko Bey’in yardımlarını aldığımız için 
kendisine teşekkürü bir borç biliriz. 

5   Türk Hükümeti yaz mevsiminde Ankara’dan İstanbul’a taşındığı için, Japon diplomatlar da İstanbul’a taşındı. Bu vesileyle 

Ankara dışında İstanbul’da da Büyükelçilik Ofisi kuruldu. 
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basit akademik çalışmalar olacaktı. Önceden Dış İşleri Bakanlığı’nda Araştırma Bölümü başkanlığı da yapan ve diplomasi alanındaki araştırmaların önemini çok iyi bilen bir diplomat olarak Elçi Kurihara için, bu, küçük çaplı ve pek de meşakkati olmayan bir işti.  Sonrasında, Araştırma Merkezinin nasıl kurulduğu ile ilgili herhangi bir kayıt olmadığı için bu sürece dair net bir şey söyleyemiyoruz. 1941 senesi Haziran ayında Elçi Kurihara, Türkiye’nin dâhili siyasetinden başka, “İslam  Araştırmaları”  konusunda da yardımcı olması için Nakao isminde bir kişiye6 sözleşmeli işçi statüsünde görev verdiğini ve Kara Kuvvetlerinden de aylık 300 Liralık bir yardım parasının söz konusu kişiye ödeneceğini ihtiva eden raporunu Tokyo merkeze iletti.7 Ayrıca bir sonraki sene, yani 1942 senesi Ağustos ayında yine Elçi Kurihara “Batı 
Asya Müslüman  Siyasi Dernekleri  ile  temasa  geçme  çalışmaları”  ve  “Batı Asya Müslümanlarının 

genel  siyaseti,  özellikle  de Hindistan  Sorununa  karşı  faaliyette  bulunma”  gibi Japon dış siyaset planlarının Tayland Büyükelçiliği üzerinden uygulanabilirliğinin zorluğunu ileri sürerek, buradaki ilgili uzmanların Türkiye Büyükelçiliğine gönderilmesini talep etti.8 Bunun üzerine Eylül ayında Araştırma Bölümü üçüncü şubesinde görevli Kobayashi Takashiro, üç numaralı sekreter olarak İstanbul’daki Japon Sefaretine atandı. Kobayashi’nin uzmanlık alanı aslında Moğolistan coğrafyasıydı fakat Rusça ve Çinceye de hâkimdi ve Yakın Doğu coğrafyasının tarihi, kültürü ve dini konularına bilimsel anlamda ilgi duyuyordu. Bu yüzden söz konusu araştırma merkezinde çalışabilecek niteliklere sahip en uygun eleman olarak Türkiye’deki Japon Büyükelçiliğine atandığı tahmin edilmektedir.9 Bu bilgiler doğrultusunda, Elçi Kurihara’nın teklifinin, küçük çaplı, belli bir bütçesi olmayan ve gayri resmi bir statüde, Türkiye’deki Japonya Büyükelçiliği’nde oluşturulan bir araştırma masası şeklinde vücuda getirildiğini söylemek mümkündür.  Bununla birlikte Asya Pasifik Savaşı başladıktan kısa bir süre sonra, Elçi Kurihara, hiç vakit kaybetmeden Arabistan manevrasına başlanması yönünde rapor verdi. Japon ordusunun Birmanya çıkarması beklenenden daha başarılı geçmişti. Buna paralel olarak dönemin Japon Başbakanı Hideki Tojo’nun meclisteki konuşmasında Birmanya’nın bağımsızlığını istemesi, Hindistan ve Yakın Doğu coğrafyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Bu yüzden Elçi Kurihara’ya göre, eğer mümkünse 3 mihver ülke orduları Yakın Doğu’ya girmeli ve bölgeyi yakından takip etmeliydi, fakat bu şimdilik imkânsız gözüktüğü için, Birmanya’daki son gelişmelerden faydalanarak herhangi bir siyasi manevrada bulunulmalı ve bölgeye dair gelecek planlarını kolaylaştırıcı bir adım atılmalıydı. Bu yönde verdiği somut teklif ise şudur:  
                                                            
6   Takashiro Kobayashi,  İstanburu no  Yoru – Gaiko Yofunroku,  İchiyosha, 1948 Nen,  s. 177‐178’de  karşımıza  çıkan  “N”, 

muhtemelen Nakao  isimli  şahıstır.  Kobayashi’ye  göre,  sözleşmeli  işçi  “N”, Dış  İşleri  Bakanlığı’nın  Rusça  eğitim  almış 
elemanlarından birisi olup Mekke’de hac görevinde de bulunmuş bir müslümandır. 20 sene Türkiye’de de kalan Nakao, 
bir Türk bayanla evlenmiştir. İslam ve Yakın Doğu konularıyla ilgilenmekteydi.   

7   Elçi Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya  gönderilen 16 Haziran 1941  tarihli ve 109 no’lu  telgraf, Kaikyo Oyobi 

Kinto Josei Chosa Kikan Secchi Kankei İkken. 
8   Elçi Tsuboue (Tayland)’den Dış İşleri Bakanı Togo’ya gönderilen 31 Ağustos 1942 tarih ve 1843 no’lu telgraf, Zai Toruko 

Taishikannai ni Kaikyoto Kankei Senkanin Secchi ho no Ken. Kaikyo Oyobi Kinto Josei Chosa Kikan Secchi Kankei İkken. 
9   Kobayashi  ile  ilgili  bkz.  daha  önce  adı  geçen  ve  kendi  anılarını  anlattığı  İsutanburu  no  Yoru; Ayrıca,  Takateru  İzumi, 

Nihon‐Obeikan,  Senjika  no  Tabi  –  Dai  Ni  Ji  Sekai  Taisen  ka,  Nihonjin  Orai  no  Kiroku,  (Tankosha,  2005),  s.  186’da 
Kobayashi’nin  kariyeri  hakkında  bilgi  vardır.  Bu  eserler  dışında,  Gaimu  Daijin  Kanbo  Jinjika  Gaimusho  Shokuinroku, 
(Günümüzde  1  Şubat  1942)  belgesinin  Türkiye’deki  Japon  Büyükelçiliği maddesi,  (  Gaimusho  Hyakunenshi  Hensan 
İinkaihen  “Gaimusho  no Hyakunen Gekan”, Hara  Shobo,  1969 Nen,  s.  1594.’te  Kobayashi  henüz  Türkiye’deki  Japon 
Sefaretinde  görevine  başlamadan  önce  üçüncü  sekreter  olarak  adı  geçmektedir.  Bundan  yola  çıkarak  resmi  olarak 
Türkiye’ye atanması işleminin oldukça erken bir dönemde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 
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“Japonya,  Almanya  ve  İtalya’dan  oluşan  üç  mihver  tarafından 

Yakın Doğu ve Hindistan Coğrafyasındaki mazlum halkların kurtuluşu 

ve bağımsızlığı ile ilgili ortak bir beyanatta bulunulmalıdır.”  Aynı teklif, Büyükelçilikteki kara kuvvetleri ordusu temsilcisi kumandan Masaaki Tateishi tarafından da, 1941 senesi Aralık ayında yani, savaşa başlandıktan hemen sonra Genel Kurmay Başkanlığına rapor edilmişti.10 Maalesef İngiltere’nin Arabistan planı oldukça başarılı olmuş ve buna parelel olarak mihver ülkelerin bölgedeki vaziyetleri dezavantajlı bir hal almıştı. Bu yüzden Elçi Kurihara, Japonya, Almanya ve İtalya’dan oluşan üçlünün mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Arabistan halkının bağımsızlığını kabul eden beyanatı yapması gerektiğini düşünmeye başladı.11   Tam da bu sırada Japon Hükümetine, Almanya ve İtalya tarafından Hindistan ve Arabistan’ın bağımsızlığı ile ilgili üçlü ortak bir beyanatta bulunma talebi iletilmişti. Japonya Hükümeti ve ordusu ise, bu teklifi inceleme aşamasındaydı. 11 Nisan 1942 tarihinde Merkez Hükümet İrtibat Toplantısından üçlü ortak beyanat teklifinin kabulü kararı çıktı. Dönemin Başbakanı Tojo da, bunun bir an evvel gerçekleştirilmesinden yanaydı. Fakat daha sonradan Almanya ile somut bir şekilde müzakerelere girildiğinde, Berlin, ilk baştaki tavrının aksine şimdilik söz konusu beyanatın askıya alınması gerektiği fikrini iletti. Çünkü Hindistan hariç, Arabistan ve Yakın Doğu coğrafyası ile ilgili yapılacak bir beyanat, faşist mihvere üye devletlerin harp planlarının deşifre olmasına neden olabilirdi. Ayrıca, çok da iyi ilişkiler içerisinde olunduğu söylenemeyen Türkiye, Suriye ve Mısır gibi ülkelere böylesi bir beyanatın yapabileceği olumsuz etki de göz önünde bulundurulmuştu. Bu teklifin fikir babası olan Almanya’nın, müzakerelerde kötümser ve ikna edici olmayan cevaplar vermesi karşısında, Japonya da, çaresiz bir şekilde ona uymak zorunda kaldı.12  Bu sürecin “İslam  ve Yakın Doğu Araştırmaları Merkezi”nin çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği düşünülebilir. Bu olay sonrasında söz konusu araştırma merkezinin genişletilmesi yönünde bir fikir veya öneri çıkmamıştır. Sadece buradan bakıldığında dahi, son gelişmelerin araştırma merkezini etkilediğini söylemek mümkündür. Yalnız bu, Japon Büyükelçiliğinin Orta Doğu’daki vaziyet ile ilgili bilgi tedariki ve analizini bıraktığı anlamına da gelmemektedir. Bunun en büyük örneğini teşkil eden “Showa  Ju  Kyu  Nen  Kakuchi  Raidentei  (Showa  19.  Yıl  Tüm 
Bölgelerden Gelen Telgraflar)” isimli dosyayı ele almak faydalı olacaktır. Söz konusu dosyada, Elçi Kurihara’nın 1944 Ağustos ayı sonundan Aralık ayının sonuna kadar dönemin Dış İşleri Bakanı Mamoru Shigemitsu’ya gönderdiği toplamda 77 adet telgraf vardır. Fakat dosya maalesef hem zaman olarak çok kısa bir dönemi ihtiva etmektedir hem de aynı dönemde Elçi Kurihara’nın Dış İşleri Bakanlığı’na gönderdiği tüm yazıları içermemektedir. Yine de, telgraflardan Japonya’nın Türkiye’deki Büyükelçiliği aracılığıyla edindiği bilgilerle ilgili kısmen de olsa fikir sahibi olmak mümkündür.  
                                                            
10   Elçi Kurihara tarafından Dış İşleri Bakanı Togo’ya gönderilen 26 Ocak 1946 tarihli ve 31 no’lu telgraf, Nichidokui Sankoku 

no Taikinto Oyobi İndo Kosaku nı Kan suru Ken, Daitoa Senso Kankei İkken – Kanchofugoatsukai Raidentei Dai Yon Kan, 
(A.7.0.0.9‐63), Gaiko Shiryokanzo. 

11
   Elçi Kurihara tarafından Dış İşleri Bakanı Togo’ya gönderilen 14 Şubat 1942 tarih ve 58 no’lu telgraf, Tai Arabia Kosaku ni 
Kan suru Ken. Daitoa Senso Kankei İkken – Kanchofugoatsukai Raidentei Dai Yon Kan. (A.7.0.0.9‐63), Gaiko Shiryokanzo. 

12
   Sanbo Honbuhen Sugiyama Memo – Daihonei – Seifu Renraku Kaigi nado Hikki Ge, (Hara Shobo, 1967 Nen), s. 109‐110, 

114‐115,  119‐120.  Ota  İchiro  (edit.),  Nihon  Gaikoshi  Dai  24  Kan,  Daitoa  Senso  –  Senji  Gaiko,  (Kajima  Kenkyusho 
Shuppankai, 1971 Nen), s. 123‐125. 
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77 telgraf içerisinde, hakkında en fazla rapor kaleme alınan konu, Türkiye iç siyaseti ve diplomasisinin de dâhil olduğu Balkanlardaki vaziyete dairdir. Bundan sonra ise, Yakın Doğu ile ilgili 24 telgraf vardır. Bunlar; Alexandria (İskenderiye) şehrinde yapılan Arap Birliği Ön Konferansı eksenli tüm ülkelerin manevraları, Suriye ve Lübnan’ın bağımsızlığı ve Büyük Suriye Birliği ile ilişkiler, Filistin’deki Yahudi göçmenler nedeniyle çıkan anlaşmazlık, Sudan’ın bağımsızlık sorunu, Mısır’daki iktidar değişikliği ve seçim durumu, İran’ın petrol alanında kalkınması üzerine Sovyetlerle girişilen müzakereler, Sovyetlerin Yakın Doğu çıkarması ve Ermenistan-Kürt manevraları, Suriye ve Lübnan’daki İngiliz-Fransız çıkar çatışması, Amerika’nın Yakın Doğu Bölgesine girişi, Filistinli üst düzey bir vekilin suikasta kurban gitmesi ve Yahudi terörist gruplar gibi bölgeye dair çeşitli raporlardan oluşmaktadır. Elde edilen bilgilerin kaynaklarını ise, gazete, radyo gibi toplu iletişim araçları ve tarafsız ülke konumundaki ülkelerin diplomatlarından edinilen bilgiler teşkil etmektedir. Türk Hükümeti içerisinde de Japonlara bilgi aktarımı yapan birkaç kişi vardır. Bu şahıslardan da Türk Hükümeti kanadında Yakın Doğu ile ilgili yapılan istihbarat analizlerini kapsayan bazı bilgiler alınıyordu. Özellikle “B” kod adlı şahıs, daha önce Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği’nin istihbarat bölümünde de çalışmış, sonrasında ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin istihbarat masasında görev almaya başlamıştı. İşi gereği önemli belgeleri okuma şansı bulunmaktaydı.13 Dikkate değer bir diğer konu ise, Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği’nin Hindistan ile ilgili faal bir şekilde istihbarat çalışmaları yapmasıydı. Elçi Kurihara’nın Dış İşlerine gönderdiği 77 adet telgraftan 12’si Hindistan ile ilgiliydi. Bu telgraflarda Gandi ve Cinnah ile yapılan konuşmalar, Hinduistler ve Müslümanlar arasındaki işbirliği manevraları, Hindistan’a karşı Amerikan-İngiliz manevraları gibi konular ele alınmaktaydı. Hepsi gazetede çıkan haberlere dayalı olduğu için belki o kadar da değerli bilgiler olduğu söylenemez, ama Türkiye’nin, Japonya’nın Hindistan’a dair istihbarat çalışmaları yaptığı üslerden birisi olduğunu göstermesi bakımdan önemlidir. Ayrıca, daha önce belirttiğimiz Tayland’daki Japon Büyükelçiliği ile ilgili Türkiye’deki Japon Sefaretinin Tokyo’ya sunduğu talebin, kısmen de olsa karşılandığını söylemek mümkündür. 
 

Türk‐Alman İlişkileri  İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar Türkiye, hem İngiltere ve Amerika gibi müttefik ülkelerle hem de Sovyetler, Almanya ve İtalya gibi mihver ülkelerle ile eşit uzaklıkta dost ilişkiler içerisinde kalmasını ve tarafsız konumunu korumasını bilmiştir. Başarılı bir tarafsızlık ve her ülkeye eşit mesafede olma diplomasisi uygulayan Türkiye, tüm ülkelerin bu konuda takdirini de kazandı.14 Fakat söz konusu politika zaman zaman tehlikeye de düşmüyor değildi. Özellikle ilk başlarda savaşın gidişatının mihver devletlerden yana doğru kaymaya başlaması, Türkiye’nin bu tehlikeyi en yakından hissettiği dönemdir. 1940 senesi Eylül ayında Japonya-Almanya-İtalya’dan oluşan üçlü ittifak kurulmuş ve hemen akabinde de Alman ordusu Ekim ayında önce Romanya’ya, 1941 senesi Mart ayında Bulgaristan’a, Nisan ayında ise Yugoslavya ve Yunanistan’a girmişti. Böylelikle Almanya, çok kısa bir sürede neredeyse tüm Balkan Coğrafyasının kontrolünü eline geçirmişti. Aynı sene Mayıs ayında ise, Irak’ta İngiliz karşıtı grubun darbe girişimi gerçekleşmiş, söz konusu darbeci kesimin Almanya’dan yardım talebinde 
                                                            
13
   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 20 Eylül 1944 tarih ve 452 no’lu telgraf, B Joho Kaisetsu no 
Ken, Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei, ( Gaikoshiryokanzo). 

14
   Churitsu Seisaku no Shiteki Kenkyu – Dai  İchi  Ji Taisen Oyobi Dai Ni  Ji Taisen ni okeru Churitsu Seisaku,  (Boeicho Boei 
Kenkyusho Senshibu, Kenkyu Shiryo 86 RO – 4H, 1986 Nen), s. 226. Bu araştırma raporundaki Türkiye maddesini yazan 
kişi, Kanji Akagi.   
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bulunması üzerine de Berlin, Ankara’ya lojistik malzeme ve askerlerinin Türkiye üzerinden geçip Irak’a ulaşması isteğinde bulunmuştu. Bu konuda Almanya’nın baskısı ile karşı karşıya kalan Türkiye ise, zaman kazanmak maksadıyla tarafsızlığını sürdürmeyi ve bu politikasını sonuna kadar korumayı denemiştir.  Belgelere göre Elçi Kurihara ise, Türkiye’nin bu sıkıntılı durumunu pek dikkate almamışa benziyor. Elçiye göre, Almanya, şimdilik Türkiye’yi tarafsızlık politikasından vazgeçirerek Japon-Alman-İtalyan üçlü mihverine katılması yönünde bir talepte bulunmamıştı, ancak Türk Hükümeti de bundan kaçamayacağını biliyordu.  
“Şimdilik  bu  sorun,  hiç  bir  şekilde  içeride  ve  dışarıda  milli  şerefi 

zedeleyecek bir hal almamıştır. Fakat dışarıdan bakıldığında Türkiye’nin 

mihvere  er  ya  da  geç  katılacağı  kanısındayım.  Sadece  biraz  zamana 

ihtiyaç  vardır.  Zaten  çoğunluk  da  daha  şimdiden  Türkiye’nin  mihvere 

katılmasından yana bir eğilim göstermeye başlamıştır.”15   Alman-Türk müzakerelerine dair de elçi:  
“Her  şey  yolunda  gitmektedir  ve  Türkiye,  Almanya’ya  kendi 

topraklarının güvenliği tehlikeye düşmeyecek şekilde verebileceği en fazla 

müsamahayı göstermektedir.” görüşünü dile getirmiştir.16  Sonuç olarak Irak’taki darbe girişimi bastırılmış ve Alman ordusunun Türk topraklarından geçme zorunluluğu ortadan kalkmıştı. Elçi Kurihara, bir ara, “Bölgedeki mevcut vaziyetten yola 
çıkarak Almanya’nın  yakında  Suriye’ye  yerleşmesine  kesin gözüyle bakılmaktadır.” şeklinde bir rapor sundu.17 Fakat bundan bir hafta kadar sonra da, böyle bir olasılığın söz konusu olmadığını ileterek önceki değerlendirmesini çürüten bir rapor iletti. Buna göre, Almanya’nın Mısır’ı hedef alan Yakın Doğu Coğrafyasına dair planlarına kısa süreliğine ara verdiğini ve bunun yerine İngiltere topraklarına ya da Sovyetlere karşı saldırıya geçebileceğini belirtmekteydi. Ayrıca, Hitler’in, İngiliz İmparatorluğunu yıkmak için, İngiliz Adasına saldırmadan önce, Mısır ve Hindistan’ı tehdit edeceğini ve sonra da Sovyetleri ortadan kaldıracağını iddia ediyordu. Hatta elçiye göre, Türkiye’deki Alman Büyükelçiliği’nde çalışan bir görevli, Japon Büyükelçiliği’nden bir memura sonraki savaşın batıda olacağını dahi söylemişti.18 Görüldüğü gibi, Elçi Kurihara, zaman zaman görev yeri Türkiye’ye dair raporlar vermesi gerektiğini unutuyor ve başka konularla ilgili görüş bildiriyordu. Özellikle de Alman-Sovyet ilişkilerinin geleceğine dair tahminlerde bulunmaktan çekinmiyordu.    18 Haziran’da Türkiye ve Almanya arasında dostluk-saldırmazlık antlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut durumun korunması öngörülmekteydi.19 Bu gelişme, Türkiye adına, Ekim 1939 tarihinde İngiltere ve Fransa ile yaptığı üçlü karşılıklı yardım 
                                                            
15   Elçi  Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya  gönderilen  17 Mayıs  1941  tarih  ve  91  no’lu  telgraf, Dokuitorukokan 

Yukofukashin Joyaku Kankei İkken, (B.1.0.0.G/T1), Gaiki Shiryokanzo. 
16   Elçi  Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya  gönderilen  24 Mayıs  1941  tarih  ve  94  no’lu  telgraf. Dokuitorukokan 

Yukofukashin Joyaku Kankei İkken, (B.1.0.0.G/T1), Gaiki Shiryokanzo. 
17   Elçi Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya gönderilen 6 Haziran 1941  tarih ve 101 no’lu  telgraf. Dokuitorukokan 

Yukofukashin Joyaku Kankei İkken, (B.1.0.0.G/T1), Gaiki Shiryokanzo. 
18   Elçi Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya gönderilen 13 Haziran 1941  tarih ve 107 no’lu  telgraf, daha önce adı 

geçen Daitoa Senso Kankei İkken Kanchofugoatsukai Raidentei Dai Yon Kan. 
19   Elçi  Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Matsuoka’ya  gönderilen 19 Haziran  1941  tarih  ve 115 no’lu  telgraf  daha önce de 

bahsettiğimiz Dokuitorukokan Yukofukashin Joyaku Kankei İkken. 
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antlaşmasının feshi anlamına gelmemekteydi. Böylelikle Türkiye, her iki blokla da antlaşma sağlayarak ustaca bir diplomasi izlemiş ve savaşta tarafsızlığını korumasını bilmişti. Dönemin İngiliz Dış İşleri Bakanı Eden’in, İngiltere’deki Türk Büyükelçisine, son Alman-Türk antlaşmasının akdine dair duyduğu memnuniyetsizliği belirttikten sonra, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu zor durumu da çok iyi anladığını dile getirdiği ve İngiliz dostu Türk elçiye beklenenin aksine teselli verici sözler telaffuz ettiği söylenmektedir.20  Japon Elçi Kurihara, Alman-Türk antlaşmasının akdinden dört gün sonra başlayan Alman-Sovyet savaşının gidişatına daha fazla ilgi ve merak beslediğinden olsa gerek, bu dönemde gönderdiği telgraflar arasında konu ile ilgili kayda rastlanmamaktadır. 1941 senesi Aralık ayında Sovyetler, Alman ordusunun saldırısıyla zor duruma düştü. Diğer bir taraftan da, Japonya, Asya Pasifik Savaşına başlamıştı. Sovyetlerle alakalı son gelişmeden sonra, Japon elçisi, dezavantajlı durumda bulunmasına rağmen Rusya hakkında şu yönde görüş bildirmekten de sakınmadı: 
“İkinci Dünya Savaşının gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu 

kargaşa ortamında birçok millet komünizmi tanımak için güçlü bir arzuya 

sahip olacaktır.”   Ayrıca elçi; 
 “Sovyetler  Birliği  tehdidi  tamamıyla  ortadan  kaldırılmadığı  sürece, 

yeni bir düzenin oluşturulması pek mümkün gözükmemektedir. ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ 

Mevcut fırsattan yararlanarak kuzey yönünde ilerlenmelidir.”  şeklinde öneride de bulunmuştur. Sovyetlere karşı savaşa dair ise, “Çoktan  karar  verilmiş  olan  bir  konuda  elbette  ki 
hayalperest  bir  yaklaşım  sergilememe  yanlısıyım.” düşüncesinde olan Elçi Kurihara’nın sözlerinde merkezi Japon Hükümetine konu ile ilgili cesaret veren bir hava hissetmek mümkündür.21  Alman-Türk ilişkilerindeki bir diğer önemli gelişme ise, dostluk-saldırmazlık antlaşmasını takiben ekim ayında ticaret antlaşmasının imzalanmasıydı. Gerek bu antlaşmanın müzakeresinde gerekse de sonraki süreçte iki ülke arasındaki ana konu, Türkiye’de çıkarılan stratejik öneme sahip krom madeninin ihracatıydı. Şimdiye kadar krom madeninin büyük bölümü İngiltere’ye ihraç edilmişti. Fakat Almanya bu son hamle ile araya girmek amacındaydı. Hatta bu yüzden Almanya ile İngiltere arasında son dönemlerde sert diplomasi savaşı bile başlamıştı. Japonya kanadı ise, bu çekişmeyi yakından takip etmekteydi. Japon Büyükelçiliğine göre, Türkiye, krom madeninin ihracatı konusu üzerinden İngiliz-Amerikan ikilisi ile Almanya arasında akıllı bir denge politikası uyguluyordu.22 Krom madeninin ihracatı, Türkiye’nin tarafsızlık politikasının gidişatını, yani müttefik ülkeler ile mihver ülkeler safından hangisine doğru bir eğilim göstereceğini belirlemesi bakımından önemliydi.  
                                                            
20   Temsili Elçi Uemura’dan (İngiltere) Dış İşleri Bakanı Matsuoka’ya gönderilen 21 Haziran 1941 tarih ve 454 no’lu telgraf. 

Dokuitorukokan Yukofukashin Joyaku Kankei İkken. 
21   Elçi Kurihara’dan Dış  İşleri Bakanı Togo’ya gönderilen 17 Aralık 1941 tarih ve 252 no’lu telgraf, Soren ni Tai suru Toho 

Kansoku, daha önce de bahsettiğimiz Daitoa Senso Kankei İkken ‐ Kanchofugoatsukai Raidentei Dai Yon Kan. 
22   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Tani’ye 20 Ekim 1942 tarih ve 338 no’lu telgraf, Doku‐To Tsusho Joyaku Kankei İkken, 

(B.2.0.0.G/T1), Gaiko Shiryokanzo. 
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Bu arada ilk dönemde mihver devletlerin lehine ilerleyen İkinci Dünya Savaşı, 1942’nin ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş değişmeye başladı. Rommel’in komutasındaki Alman-Afrika bölüğü, Kuzey Afrika’yı geçerek Süveyş Kanalı’na kadar ulaşmayı planlıyordu. Fakat Kasım ayındaki El Alameyn Muharebesi’nde yenilip geri çekilmek zorunda kaldı. Buna karşılık müttefik kuvvetler, Oran ve Cezayir’e girerek 1943 senesi Mayıs ayında mihver ülke ordularını Kuzey Afrika’dan çıkardı. Temmuz ayında ise, müttefik güçler, Sicilya Adası’ndaki savaşta galip geldi. Aldığı saldırı üzerine Mussolini Hükümetini ilga eden İtalya, eylül ayında koşulsuz teslim olduğunu ilan etti. Diğer bir taraftan da, Alman-Sovyet Savaşı’nda, ocak ayının sonlarına doğru, Stalingrad Harbi’ni takiben Almanya teslim olmuştu. Sonraki süreçte ise, Alman Ordusu, zaman zaman galibiyetler alıyor, bazen de mağlubiyete uğruyordu. Kesin ve genel bir yenilgi almadığı için, söz konusu savaşta Alman ordusunun tamamen yenilgiye uğradığını söylemek biraz zordur.  Aynı dönemde Türkiye’deki Japonya Büyükelçiliği’nin savaşın gidişatını gözlemlediği, mevcut durumun Türkiye’nin tarafsızlığını ne yönde etkilediğine dair çalışma yapıp yapmadığına dair belge maalesef bulunmamaktadır. Örneğin; 1942 senesi ilk yarısında Tokyo, Kuzey Afrika’ya doğru ilerleyen Rommel’in ordusunun Süveyş Kanalını geçeceğine, Alman-Sovyet savaşında da başarı göstererek Kafkasya’ya doğru ilerleyeceğine ve oradan da güneye yani, Yakın Doğu coğrafyasına ineceğine inanıyordu. Buna paralel olarak da, Japonya, Asya Pasifik Savaşı’ndan parlak bir sonuç alarak Hindistan üzerinden Orta Asya ve Yakın Doğu Bölgesine doğru yönelecek ve Alman ordusu ile birleşecekti. Bu devasa plan (Batı Asya Büyük Stratejik Planı), kara ordusu genel merkezinde ciddi bir şekilde değerlendirilmekteydi. Aynı fikre sahip Elçi Kurihara’nın bu projeyi nasıl algıladığı gibi önemli bir konuda tahminde dahi bulunacak kadar belge ya da bilgiye sahip olunamayışı üzücüdür. 1942 senesi Eylül ayında İstanbul’a gelen Takashiro Kobayashi (üçüncü sekreter)’ye göre, Alman-Sovyet Savaşı ve ikinci bir cephenin oluşumu olasılığı gibi konularda, Türkiye’deki Japonya Büyükelçiliği de dâhil olmak üzere o dönem yurt dışındaki elçiliklerin durum değerlendirmesi, gerçeklikten uzak ve aşırı iyimser bir eğilim içerisindeydi.23 1943 senesine girildiğinde, İngiltere, Amerika ve Sovyetler, Türkiye’ye savaşa dahil olması yönünde taleplerde bulunmaya başladı.24 Savaşın gidişatı da her geçen gün müttefik devletlerin lehine doğru ilerlemekteydi.1944 senesi Ocak ayında Sovyet Ordusu, Leningrad’ı ele geçirdi ve Haziran ayında batı müttefik güçleri Normandiya’ya girdi. Nisan ayında ise, Türkiye müttefik devletlerin baskısıyla mihver ülkelere karşı krom madeninin ihracatını durdurma kararı aldı. Akabinde de, 2 Ağustos’ta Almanya ile diplomatik ilişkilerine son verdi. Japon Elçi Kurihara, Türkiye’nin Almanlarla resmi ilişkilerine son vereceğini dört gün önceden rapor etmişti.25 Gönderdiği telgrafa göre, Elçi Kurihara için bu gelişme ani bir hareketti. Asıl endişe, bu resmi ilişkilere son verme kararının aynı şekilde yine bir mihver ülkesi olan Japonlara karşı da uygulanıp uygulanmayacağına dairdi. Fakat anlaşıldığı kadarıyla bu olasılığın şimdilik söz konusu olmadığı belirtilmektedir.  Alman nüfuzunun gerilemesi üzerine, Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği’nin ilgisi Balkanlardaki Sovyetler ile İngiliz-Amerikan ikilisi arasındaki rekabete yöneldi. Sovyetler; 
                                                            
23   Daha önce adı geçen eser Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 5‐10. 
24
   Daha önce adı geçen eser Churitsu Seisaku no Shiteki Kenkyu, s. 234‐236. 

25   Elçi Kurihara’dan Avrupa’daki Büyükelçi ve Orta elçilere gönderilen 29 Temmuz 1944 tarih ve 1 no’lu telgraf, To no Tai 

Dokudanko ni Kan suru Ken, Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen aynı tarih ve 355 no’lu telgraf 
Toruko no Doko ni Kan suru Ken, Dai Ni Ji Oshu Taisen Kankei İkken – Honda Kiroku “Zaidoku Oshima Taishi, Zaii Hidaka 
Taishi Sono Hoka Yori no Raidenti”, (A.7.0.0.8‐50) Gaiko Shiryokanzo. 
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Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk’a yerleşmiş ve Yunanistan’ın da dâhil olduğu neredeyse tüm Balkan Coğrafyası belirsiz bir hal almaya başlamıştı. Daha önce belirttiğimiz “Showa Ju Kyu 
Nen Kakuchi Raidentei (Showa 19. Yıl Tüm Bölgelerden Gelen Telgraflar)” dosyasının içerisinde bulunan Kurihara’nın telgraflarının büyük bir bölümünü Balkanlarla ilgili konuların teşkil etmesi, elçiliğin ilgi alanının değiştiğini gösteren en büyük delildir. Söz konusu telgraflar içerisinde en dikkat çekici olanı, Türk Hükümeti tarafından Japonlara bilgi aktaran şahsın verdiği istihbaratlardır.  Örneğin, “I” kod adlı kişi:  

“Son  zamanlarda  uluslararası  vaziyetle  alakalı  özellikle  dikkat 

edilmesi gereken  iki nokta  vardır. Bunlardan  ilki, Almanya’nın  savunma 

politikası;  ikincisi  ise,  İngiliz‐Amerikan  ikilisi  ile  Sovyetlerin  arasının 

açılmasıdır.”  değerlendirmesinde bulunmuştur.26  Yine son gelişmelerden yola çıkan “I”’ya göre, “Türkiye,  Balkanlardaki  gelişmelere  ve 
Sovyetlere karşı  tahkimat yapacaktı.” ve önümüzdeki bahar aylarında Sovyetlere karşı savaşa girmek için hazırlık içerisindeydi. Şayet Amerika-İngiltere ikilisi ile Sovyetler arasında savaş patlak verirse, Türkiye şimdiye kadarki tarafsızlık politikasını uygulamaya devam edecek ve söz konusu ihtilafa müdahil olmamaya çalışacaktı. Yine kamuoyunda dolaşan bazı haberlere göre:  “Amerika  ve  İngiltere,  Sovyetlerden  daha  ziyade,  Almanlarla  olan 

ilişkilere  önem  veriyordu.  Ayrıca  büyük  bir  zarara  uğramadan  tüm 

sorunlardan sıyrılmaya çalışacaklardı.”  Bu saatten sonra politikada radikal değişikliğe gitmek imkânsız olduğu için, “Almanya’ya 
temkinli bir şekilde sonuca giden saldırılarda bulunulması, diğer bir taraftan da Sovyetlerin yakın 

takibe  alınması  planlanmaktaydı.” 27  Sovyetlerin Çanakkale Boğazı ile ilgili talepleri ve Yunanistan’ın da dâhil olduğu Balkan coğrafyasına doğru ilerleme politikalarına rağmen, Amerika ve İngiltere ile Sovyetler arasında eskiye oranla biraz daha ılımlı bir ilişki söz konusuydu. Bunda “Sovyetlerin, Alman saldırılarına karşı ülke savunmasının yanı sıra, daha güçlü 
bir  ülke  olmak  için  geçici  süreliğine  de  olsa  Amerika  ve  İngiltere  ile  uzlaşma  yoluna  gitmesi” gerçeğinin büyük rol oynadığı düşünülmekteydi.28  

“B” kod adlı şahsa göre ise, İngiltere ve Sovyetlerin, Balkanlarda birbiriyle savaşacağı barizdi. Ayrıca, Almanya’nın karşı saldırıları ve mukavemeti gayet güçlüydü. Bu doğrultuda “B” şu sonuca varmıştı:  
“Tüm  bölgelerdeki  Alman  direnişi  oldukça  kuvvetliydi.  İngiltere  ve 

Amerika ikilisi ile Sovyetlerin arası eninde sonunda açılacaktı ve böylelikle 

müttefikler  arasında  politika  çatışması  başlayacaktı.  Tam  bu  sırada  da, 

Almanya, çok sayıda savaş uçağı ile yeni ve gizli silahlarından faydalanma 

                                                            
26   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 28 Eylül 1944 tarih ve 460 no’lu telgraf Eibei to Soren to no 

Kankei ni Kan suru Ken, daha önce de bahsettiğimiz Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
27   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 8 Ekim 1944 tarih ve 469 no’lu telgraf, Toruko Oyobi Barukan 

wo Meguru Eibei Tai Soren Kankei no Ken, Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
28   Elçi  Kurihara’dan  Dış  İşleri  Bakanı  Shigemitsu’ya  gönderilen  19  Ekim  1944  tarih  ve  485  no’lu  telgraf,  Soren  no  Tai 

Barukan Kosaku ni Kan suru Ken, Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
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yoluna  girecek  ve  bu  da  İngiliz  ve  Almanlar  arasında  barışın 

sağlanmasına  neden  olacaktı.  Savaşın  gidişatının  bu  yönde  ilerleyeceği 

olasılığının yüksek olduğu öngörülmekteydi.”29  Türk Hükümeti tarafındaki istihbarat tedarikçilerinin yukarıdaki analiz ve gözlemlerinin Elçi Kurihara başta olmak üzere Japon Büyükelçiliği tarafından nasıl karşılandığı ve ne yönde değerlendirildiği merak konusudur. Bilgileri sunan Türklerin analiz ve gözlemlerinin herhangi bir eksiltme ya da ekleme yapılmadan, olduğu gibi Tokyo’ya gönderilmesinden yola çıkarak, hem büyükelçinin kendisinin hem de sefaret yetkililerinin yüzde yüz yazılanlara katıldığı söylenemese de, muhalif de olmadıkları sonucuna varmak mümkündür. Alman gizli silahlarına olan beklentinin gayet normal bir şekilde ifade edilmesi ise, Takashiro Kobayashi’nin düşüncelerini destekler nitelikteydi. 30 Ayrıca, o dönemdeki şartlar göz önünde bulundurulduğunda İngiltere ve Almanya’nın barışma olasılığının da, gerçekten uzak olduğunu söylemek mümkündür.  1944 senesi Ekim ayında Japonya, Tayvan Denizi’ne yaptığı hava saldırısında sonuca gittiğini beyan etti. Hâlbuki başarı kazanıldığına dair gelen haber yanlış bir rapordan mütevellitti. Tüm Türk gazeteleri, bu olaydan hemen sonra Amerikan ordusunun Filipinlere (Leyte) çıktığını ve bununla birlikte Japonya’dan gelen Tayvan’a dair haberlerin abartılmış propaganda maksatlı beyanatlar olduğunu belirtmekteydi. Türk tarafına göre, eğer Japonlar söylediklerinde haklı olsalardı, Amerikan ordusu Filipinlere giremezdi. Türk basınının bu yaklaşımına karşılık, Elçi Kurihara, “Çocukça bir mantıkla hareket ederek ortaya atılan çirkin bir 
iddia” demiş ve Türk medyasını eleştirmekten geri kalmamıştır. Türk Gazeteleri hakkında 
“Amerikan  propagandası  yapıyorlar” şeklinde bir de rapor hazırlamıştır.31 Fakat aslında propagandayı yapanlar, bizzat Japon Sefareti çalışanları ve Elçi Kurihara’nın kendisidir. Japonya ve mihver ülkelerin propagandasını yapıyorlardı.  

 

 Türkiye’nin Japonya ile Diplomatik İlişkileri Kesmesi Asya Pasifik Savaşı başladıktan sonra Japonya ile Türkiye arasında somut herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır. Ticari ilişkiler, durdurulmuştu. Japonya tarafında, Elçi Kurihara gibi, Ankara’nın mihver ülkeler safına katılacağını iddia eden kişiler de söz konusu olmasına rağmen, Tokyo’ya göre, Ankara’nın tarafsızlık politikasını koruması da kendileri açısından sevindirici bir politikaydı. Tarafsız Türkiye’nin Irak’taki Japon çıkarlarının temsilcisi konumunda olan bir ülke haline geldiği söylenebilirdi. Çünkü Japonlara göre Türkiye’nin önemi, daha önce de belirttiğimiz gibi, Irak’ta müttefik ülkelerin hareketleri ile ilgili direk istihbarat çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlayan stratejik coğrafi konumuydu. Bunun dışında Türkiye’yi Japonya için mühim kılan bir diğer neden de, aynı şekilde coğrafi konumu itibariyle, Avrupa ile temasa geçmek için önemli bir ara ülke oluşuydu. 1941 senesi Haziran ayında Almanya ile Sovyetler arasında savaş çıkınca, Trans-Sibirya Demiryolu hattını kullanarak Moskova üzerinden Avrupa ile Japonya arasında yapıla gelen temas imkânsız hale 
                                                            
29
   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 6 Ekim 1944 tarih ve 466 no’lu telgraf, Barukan Joho, Showa 

Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
30   Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 6. 
31   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 2 Kasım 1944 tarih ve 514 no’lu telgraf, Kitajima Sakusen ni 

Kan suru Hankyo no Ken, daha önce de bahsettiğimiz Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
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geldi. Ayrıca, Asya Pasifik Savaşı’nın başlamasıyla yine deniz yoluyla gerçekleştirilen Avrupa-Japonya teması da imkânsızlaştı. Böylece Avrupa ile temas kurulabilen tek rota olarak, Balkanlar üzerinden Türkiye, sonrasında Kafkasya ve Orta Asya, oradan da Trans-Sibirya hattına çıkarak Mançurya’ya ulaşan rota kalmıştı. Sovyetler kolay kolay vize vermediği için, Avrupa’dan dönen birçok Japon Türkiye’de geçici süreliğine kalmak zorunda kalıyordu.32 Bu arada 1943 senesi Ocak ayının sonu itibariyle, Japonya’nın resmi ilişkilerini sürdürdüğü ve elçi ya da orta elçi bulundurduğu ülkeler, Çin (Wang Chieng Wei), Manchukuo (Mançurya Kukla Devleti), Tayland, Almanya, İtalya, Türkiye, Sovyetler, Fransa (Vichy Hükümeti), İsviçre, İspanya, Portekiz, İsveç, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Arjantin, Afganistan ve Vatikan’dı.33 Bunlar içerisinde önce aynı sene içerisinde İtalya cephesi düştü ve sonrasında da 1944 yılı Haziran ayında Fransa’daki Vichy Hükümeti müttefik kuvvetlerin Fransa’ya girmesinden kısa bir süre sonra yıkıldı. Hem batı ve doğu cephelerinde hem de Pasifik cephesinde mihver devletlerin yenilgisi kesinleşmeye başlayınca da, 1944 senesi Eylül ayında Finlandiya, Ekim ayında Romanya, Kasım ayında ise Bulgaristan ardı adına Japonya ile olan resmi ilişkilerini durdurma kararı aldı. Japonya; Türkiye Almanya ile resmi ilişkilerini sonlandırdığından beri kendisine de sıra geleceği endişesi içerisindeydi. 1944 senesi Ağustos ayında Türkiye’nin Japonya Elçisi Göker, görev bölgesi Japonya’ya giderken Moskova’ya uğradı. Sovyetler nezdinde Türk elçisi ise bu vesile ile bir resepsiyon düzenledi. Bu resepsiyona Japonların Sovyetler Birliği’ndeki elçisi (Sato Naotake) de, davet edildi. Bu fırsattan yararlanan Türk elçi Göker ise, Japon meslektaşına:  
“Alman‐Türk  resmi  ilişkilerinin  durdurulmasının  Japonya  ile 

ilişkilerimize  hiç  bir  etkisi  olmayacaktır.  Ne  olursa  olsun  Japonya  ile 

diplomasimiz devam edecektir.”  garantisini verdi.  Göker, Türkiye’den ayrılmadan önce aynı şekilde Elçi Kurihara’ya da ümit dolu sözler telaffuz etmiştir.34  1944 yılı Kasım ayında, Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği, Türkiye’deki İngiliz elçinin Türk Hükümetine Japonya ile olan resmi ilişkilerini sonlandırması yönünde talepte bulunduğu bilgisini aldı. Ayrıca Türkiye’deki İsviçre Orta Elçiliği’nde çalışan bir kişi tarafından ay sonuna doğru, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Japonya ile resmi ilişkileri durdurma konusunun tartışılacağı haberi verildi. Söz konusu İsviçreliye göre, Türk Hükümeti bu konuda henüz kesin bir karara varmış değildi. Fakat konu şayet Meclis’e getirilirse -ki bu neredeyse kesindi- İngiltere’nin talebine cevap verilmiş olunacağı ima edilmekteydi.35 Konuyla ilgili Türk Hükümeti 
                                                            
32   Daha önce adı geçen İzumi, Nihon‐Obeikan Senjika no Tabi, s.170, Suisu Kenkyukai / Nichizui Kankei no Peji Senji Nichio 

Odanki http://www.saturn.dti.ne.jp/~ohori .   
33
   Bunlar  dışında  resmi  ilişkilerin  olduğu  diğer  ülkeler  ise  Danimarka  ve  İrlanda’dır.  Fakat,  Danimarka  ile  temasları 
Almanya’daki Japonya Büyükelçiliği üstlenmişti.  İrlanda’nın başkenti Dublin’de  ise Japonlar Başkonsolosluk seviyesinde 
temsil ediliyordu. 

34   Elçi Sato (Sovyetler nezdinde)’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 17 Ağustos 1944 tarih ve 1680 no’lu telgraf, 
Shinchu  Nichito  Taishi  to  no  Kaidan  ni  Kan  suru  Ken,  Daitoa  Senso  Kankei  İkken  –  Kakkoku  no  Taido  Dai  Ni  Kan, 
(A.7.0.0.9‐5), Gaiko Shiryokazo. Ayrıca Türkiye’nin Japonya nezdindeki Elçisi Göker, diplomasi tarihi üzerine eğitim veren 
üniversitede öğretim üyeliğinde bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de diplomasi komitesi başkanlığı yapmış 
deneyimli bir diplomattı. Daha önce adı geçen eser Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 111.    

35   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 17 Kasım 1944 tarih ve 531 no’lu telgraf, To no Tainichi Doko 

ni Kan suru Ken, daha önce de bahsettiğimiz Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
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tarafındaki “I”’dan teyit istendi. Bunun üzerine “I”, milletvekilleri arasında Japonya ile ilişkilerin durdurulmasını savunan kişilerin olduğunu, fakat kabinenin bu konuyu ciddi bir şekilde ele alacağını düşünmediğini bildirdi.36 Aynı dönemde Türkiye’deki Afganistan Elçisine konuyla ilgili bir bilgisi olup olmadığı soruldu. Buna karşılık elçi, bir şey bilmediğini, fakat her zaman böyle bir olasılığın %50’den biraz az olduğunu söyledi. Yine Afgan Elçiye göre, Avrupa’daki vaziyet oldukça karıştığı için, İngiltere ve Amerika, Türklerin Japonya ile resmi ilişkilere son verip vermeyeceğine zaman dahi ayıramayacak kadar meşguldu.37  Daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine bu konunun getirilip getirilmediği bilinmemektedir. Japonya Büyükelçiliği’nde, bir müddet, Türkiye’nin resmi ilişkilere son vermekten uzak olduğu şeklinde iyimser bir değerlendirme yapılmış olabilir. Fakat bu olasılıkla ilgili biraz temkinli davranılması gerektiği kanısındayız. Çünkü Takashiro Kobayashi’ye göre;  
“Türkiye’nin  Japonya  ile  ikili  ilişkileri  durduracağı  dedikoduları 

çıkınca,  istisnasız  tüm  elçilik  çalışanları  bunun  biran  önce 

gerçekleşmesini istiyorlardı.”  Nitekim ikili ilişkiler sona ererse, Japonya’daki Türk diplomatlara karşılık Türkiye’deki Japon diplomatlar ülkelerine geri dönebilecekti. Rehin alınma gibi bir durum söz konusu dahi olsa, bunun uzun süreli olamayacağı ve diplomat oldukları için kendilerine bir zarar verilemeyeceği düşüncesi hâkimdi. Hatta öyle ki, bu konu konuşulmaya başlandığında, Japon Elçilik çalışanlarının yüzünde sevinç belirtilerini görmek mümkündü.38 Japonya’ya dönme isteği sadece gurbetteki vatan özlemi ile tanımlanamazdı. Daha ziyade Japonya’yı içinde bulunduğu tehlikeli vaziyetten kurtarma arzusu da diyebileceğimiz vatan sevgisiyle açıklanabilirdi.  Yeni yıla girildikten kısa bir süre sonra, yani 3 Mart 1945’te Türkiye Büyük Millet Meclisi, hükümetin vermiş olduğu önergeye istinaden Japonya ile resmi ilişkilere son verme kararı aldı. Türk Dış İşleri Bakanının mecliste yapmış olduğu konuşmaya göre, aralık ayının sonunda, Japonya’ya karşı Pasifik Okyanusunda verilen savaşta galip gelinmesi adına, Amerika’dan bu ülkeye karşı ikili ilişkilere son verme talebi gelmiş, bunu savaşın biran önce sonlandırılması için İngiltere’nin desteği izlemişti. Böylece Türk Hükümeti, iki büyük devletin kıskacında bu talebe cevaben Japonya ile olan ilişkilerine son verme kararı aldı. Elçi Kurihara, Türk Dış İşleri Bakanı’nın mecliste Almanya ile resmi ilişkilere son verildiği zaman yaptığı konuşmadaki üsluptan farklı olarak -Alman istilalarını hedef alan sert eleştirilerle dolu uzun bir konuşmaydı- kendileriyle alakalı kararı açıklarken basit bir izahtan öteye gitmemesine az da olsa sevinmişti. Bu, elçinin bir nevi teselli bulduğu bir noktaydı da denilebilir.39  Akabinde 4 Ocak itibariyle Dış İşleri Bakanı Hasan Saka, Japon elçi Kurihara’ya konu ile ilgili resmi ilanda bulundu. 6 Ocak öğlen saat 12 itibariyle de Türk-Japon diplomatik ve ekonomik ilişkileri durduruldu. Diğer bir taraftan da, Japonya Dış İşleri Bakanlığı Baş müsteşarı (Bakan 
                                                            
36   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 17 Kasım 1944 tarih ve 536 no’lu telgraf, Tainichi Dankoron 

ni Kans suru Ken, Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
37   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 21 Kasım 1944 tarih ve 544 no’lu telgraf, Afukan Taishi no 

Jikyokudan ni Kan suru Ken, Showa Ju Kyu Nen Kakuchi Raidentei. 
38   Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 170. 
39
   Elçi Kurihara’dan Dış İşleri Bakanı Shigemitsu’ya gönderilen 3 Ocak 1944 tarih ve 6 no’lu telgraf, Tokoku no Tai Teikoku 

Seiji Keizai Danko ni Kan suru Kokumin Gikai no Ketsugi no Ken, aynı tarihli ve 9 no’lu To no Tai Teikoku Danko ni Kan 
suru Gikai Ketsugi no Ken, Daitoa Senso Kankei İkken – Kakkoku no Taido Dai Ni Kan. 
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yardımcısı) Renzo Sawada, Türk Hükümetinin Japonya nezdindeki elçisi Göker’i Bakanlığa çağırdı ve Türk Hükümetinin 6 Ocak’taki resmi bildirimine istinaden görevinin durdurulduğunu resmen kendisine iletti.40 Bu sırada Elçi Göker, Karuizawa’da bulunuyordu. Davet üzerine acilen Tokyo’ya geldi. Göker’e göre, bu olaydan bir hafta kadar önce, Türk Hükümetinden çok mühim bir gelişme olduğuna dair bir haber gelmişti. Fakat sonrasında herhangi bir bilgilendirme olmamıştı. Diplomatik ilişkilere son verilirken herhangi bir restleşme söz konusu olmamıştır. Japonya, mütekabiliyet kıstaslarına istinaden Türkiye’nin almış olduğu karara uyarak resmi ilişkilerine son vermiştir. Tokyo Hükümeti, Büyükelçilik ofislerinin kullanımını, telgraf ve posta işlemlerinin yapılmasını ve gizli telgraf trafiğinin devam etmesini kabullenmiş, kişisel telefon kullanımına, kısa dalgalı radyoların dinlenmesine, yurt dışına çıkışa ve seyahatlere ve misafir kabul edilmesine dair de özel izin vermiştir. Ayrıca, yatırımların dondurulması ve banka hesaplarındaki aktiflere el koyma gibi yasaklamalar da olmamıştır.41  Buna karşılık Ankara’da 27 Ocak’tan itibaren Japon Sefareti çalışanları ile aileleri, elçilikte ve sefirin rezidansında rehin tutuldu. Rehin hayatı beklenenden uzun sürdü. 42  Elçilik çalışanlarının Ankara’dan ayrılışları, rehin alındıklarından yaklaşık bir sene sonra yani, 31 Ocak 1946 tarihinde gerçekleşti. 28 Mart tarihinde de Japonya’nın Uraga şehrine ulaştılar.  23 Şubat 1945 tarihinde Türkiye, Japonya ve Almanya’ya karşı resmi savaş ilanında bulundu. Bunun altında, Yalta Konferansında müttefik devletlerce sağlanan mutabakat üzerine, 1 Mart’a kadar Türkiye’den mihver ülkelerine savaş ilanında bulunduğu takdirde San Francisco’da yapılacak olan müttefik güçler toplantısına bir diğer tabirle, Milletler Cemiyeti’nin kuruluş toplantısına katılma hakkı kazanacağı telkininin yapılmış olması yatmaktaydı. Başka bir deyişle, Türkiye’ye bu tarihe kadar savaş ilanında bulunmazsa, Milletler Cemiyetine yani, harbi kazanan ülkeler tarafından uluslararası birliğe dâhil edilmeyeceği iletilmişti. Alman tehlikesi ortadan kalktıktan sonra beliren Sovyetler tehdidini bizzat hissetmeye başlayan Türkiye için de, mihver güçlere karşı savaş ilanından başka bir seçenek kalmamıştı. Bu duruma düşen tek ülke Türkiye değildi, Japonya ile resmi ilişkileri sonlandırmış olan Mısır, İran, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela da Milletler Cemiyeti’ne katılmak için hemen hemen aynı dönemde Japonya’ya karşı harp ilanında bulundu.    
Sonuç    Türkiye’nin Japonya’ya karşı savaş ilanında bulunmasına dair mecliste bir konuşma yapan Dış İşleri Bakanı Hasan Saka, Amerika’nın Türkiye’den böyle bir talepte bulunma nedeni olarak, Türk topraklarının Japonlar tarafından müttefik güçlerin manevralarını gözlemlediği önemli noktalardan birisi haline gelmesini göstermişti.43 Gerçekten de durum bakanın söylediği gibiydi. Bu çalışmada, Türkiye’deki Japon rütbelilerin faaliyetlerine değinilmemiştir. Dolayısıyla Türkiye sınırlarındaki Japon askerlerin ne kadar faal oldukları hakkında bilgi sahibi değiliz. Fakat 

                                                            
40
   Toruko Koku no Tainichi Danko Jijo, Daitoa Senso Kankei İkken – Kakkoku no Taido Dai Ni Kan. 

41   Nichito Danko ni Kan suru Sawada  Jikan  to Zaikyo Toruko Taishi  to no Kaidanroku, Nichito Danko ni Kan suru Zaikyo 
Toruko Sanjikan to Kodaki Shokikan to no Kaidanroku, Daitoa Senso Kankei İkken – Kakkoku no Taido Dai Ni Kan. 

42   Japon  diplomatların  Türkiye’de  rehin  hayatı  yaşadığı  dönemde,  Fransa’daki  Orta  Elçilik  görevinden  dönüş  yolunda 
Sovyetler Birliğinden vize çıkmadığı için Türkiye’de kalmak zorunda kalan Shinichi Chiba, 1945 yılı Temmuz ayında önce 
eşini daha sonra da kendisini öldürdü. Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 180‐187. 

43   Arık, Umut, Nihon to Toruku,( Saimaru Shuppankai, 1989 Nen), s. 119. 



 50

Türkiye’deki Japon diplomatların müttefik kuvvetlerin manevralarına dair istihbarat çalışmalara büyük ilgi ve çaba gösterme eğiliminde oldukları şüphe götürmez bir gerçektir.  Peki, bu çaba ne kadar etkili oldu ve Japonlar adına mühim sonuçlar doğurdu mu? Yaptığımız araştırmalara göre, Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği’nin istihbarat çalışmaları çok da sonuca etki eden nitelikte değildi. Büyük ümitlerle kurulan ““İslam ve Yakın Doğu Araştırmaları 
Merkezi” dahi, küçük çaplı bir araştırma kadrosu ile kısıtlı kalan bir denemeden öteye gidemedi. Diğer bir taraftan, Türk Hükümeti içerisinde Japonlara bilgi veren şahısların varlığı dikkate değer bir başka konudur. Fakat söz konusu kişilerin verdiği istihbaratların içeriğine bakıldığında güvenilirlik ve ehemmiyetleri açısından çok da değer taşıyan tarzdan bilgiler olmadığı görülmektedir. Aksine, bilgi aktarımında müttefik güçler tarafından Japon Sefaretinin içerisine sızma olasılığı dahi vardı denilebilir. İkinci Sekreter olarak İstanbul’da görev alan ve sonra Bulgaristan Orta Elçiliğinde çalışmaya başlayan Kozo İzumi’nin, savaş sonrasında Sovyetler adına ajan olduğu ortaya çıkmıştır. Savaş boyunca İzumi’nin Sovyetler adına nasıl bir istihbarat çalışma gerçekleştirdiği günümüzde dahi bilinmemektedir.44  Asya Pasifik Savaşı’nın ilk zamanlarında Elçi Kurihara, Türkiye’nin mihver güçleri safına katılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Bunun dışında Türk Hükümetinin Almanya ve Japonya ile resmi ilişkilere son vermesi ile ilgili olarak, Japon Sefaretinin yapmış olduğu değerlendirmelerin de biraz iyimser olduğunu söylemek mümkündür. Elçi Kurihara, Japon Dış İşleri Bakanlığının yenilikçi kanadındaki isimlerden birisi olduğu için, “Anti‐Sovyet,  Anti‐
Komünist” bir eğilim içerisindeydi. Yapmış olduğu analizlerin bazılarında bu faktör yüzünden sağlıklı yorumlar getiremediği düşünülmektedir. Takashiro Kobayashi’ye göre, Türkiye’deki Japon Büyükelçiliği’nde ikinci sekreter olarak görev alan Morio Aoki, nam-ı diğer “Aokidaisho –
Türkçe karşılığı Japon Sıçan Yılanı‐” veya “Ankara’nın Kralı”, elçiden bile daha nüfuzlu bir kişiydi. Aoki, radikal Japon reformistlerinden birisi olmasının yanı sıra, sahip olduğu nüfuz itibariyle tüm konularda elçi ile tartışabilir bir konumdaydı. Büyükelçiliğin bu yönü göz önünde bulundurulduğunda, komplo ve iftiralarla dolu kaynayan bir kazan havasında olduğunu tahmin etmek hiç de zor değildir. Ayrıca yine Kobayashi’ye göre, Aoki, yaptığı istihbarat çalışmalarıyla yükselmeyi de planlıyordu. Onun bu tutkusundan dolayı elçiliğin istihbarat takibinde bazı hatalar yaptığı ve dolayısıyla da yanlış bilgilere ulaştığı düşünülmektedir.45 Eğer bu iddialar doğruysa, Japon Büyükelçiliği’nin istihbarat çalışmalarının büyük bir çarpıklık içerisinde yürütüldüğü söylenebilir.   

                                                            
44   Yosuke, Kosaka, Nihonjin Karu – Beiso Joho ga Supai ni shita Otokotachi, (Shinchosha, 2000 Nen), s. 216‐220. 
45   Kobayashi, İsutanburu no Yoru, s. 13‐14, 25. 
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JAPON VE TÜRK SİYASAL SİSTEMİNDE DİN VE LAİKLİK ÜZERİNE 

 Prof. Yoshiko ODA (*) 
Giriş Bugünkü konuşmamda Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki laiklik konusunu ele alacağım. Konunun daha iyi anlaşılması için modern Japonya’daki imparatorluk (tennoo) sistemi ile yapacağım karşılaştırmaları da ekleyeceğim konuşmamda, öncelikle din ve laik toplum ilişkisini dinler tarihi açısından irdeleyip, tarihsel süreç içinde laikliğe değinmek istiyorum. Dinler tarihi ve din sosyolojisi alanlarında 1980’li yıllara değin laikleşme teorisi çok ele alınan bir konuydu. Sonraki yıllarda ise toplumsal görüşler ile din ilişkisi, dinler arası diyalog, çeşitli dinlerin bir arada bulunması konuları daha çok ilgi toplar oldu. Bu değişimin birinci sebebi, İran İslam devrimi ya da dinin canlandırılması adı verilen eğilimler, Sovyet Rusya’nın etkinliğini yitirmesinden sonra eski yönetimi altındaki bölgelerde Rus Ortodoks dini ile İslam dininin revaç bulması ve 20. yüzyıl ortalarına değin etkili olmuş bilinemezcilik teorisinin ortadan kalkmasıdır. İkinci sebep ise, Protestanlık mezhebinde görüldüğü gibi dinin özel yaşam alanına minimum yansıtılmasına karşı duyulan şüphe ve tepki oluşumlarıdır. Günümüzde, özellikle Avrupa’daki büyük şehirlerdeki göçmenlerin farklı inanç geleneklerini kendileriyle birlikte bu ülkelere getirmeleriyle çeşitli dinlerin bir arada bulunması ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ne var ki bu sorunun temeli hükümet ile din ilişkisinden doğmaktan ziyade, halkın kendi içindedir. Bu sözünü ettiğim eğilim ve sorunları göz önüne alarak, Türkiye’deki laikliğin çağdaşlaşma açısından gördüğü işlevler ile bugünkü durumuna değinelim.  
Din ve Laik Toplum Din ve toplum ilişkisi tartışmalarının salt Hıristiyan kilisesi ve devlet ilişkisi modeli üzerinden yürütüle gelmesini bir eksiklik olarak değerlendiren J.Wach, bu yetersizliği düzeltmek için eski dönem dinler (birliktelik) modelini tartışma içine eklese de1, kilise ve devlet ayrımı tartışmalarının temeli kilise ve devlet modelidir. İslamiyet, Şintoizm, Musevilik ve Hinduizm gibi etnik dinlerde kilise sistemi bulunmaz. O yüzden adını verdiğimiz bu dinler üzerine yapılacak tartışmalarda dikkate alınması gereken, din ve devlet ilişkisi değil din ve laik toplum ilişkisidir. Din ve laik toplum ilişkisi düşünüldüğünde, ev yaşamı ve ekonomik kaygılara dayanan çabaları yadsıyan Budizm’deki keşiş  yaşantısı  (iede shugi) ile ‘İçinde farklı dinleri barındıran Roma İmparatorluğu Sezar’ın mülküdür’ ve ‘İnanç ve kilise Tanrının mülküdür’ düşüncesindeki erken dönem Hıristiyanlığı, kilise ve toplumun ayrı olmasının temelini oluşturur. Ne var ki Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğunun resmi dini haline geldikten sonra dünyevi olan şeylere dini anlamlar yüklendi ve böylece orta çağda Kiliseyi en güçlü konuma getiren Hıristiyan toplumu oluştu. Budizm 

keşiş yaşantısı (iede shugi) görüşünü muhafaza ederken, Theravada ve Tibet Budizm inançlarına 
                                                            
*   Kansai Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi 
**  Çeviri: Yrd. Doç Dr. A. Volkan ERDEMİR, Erciyes Üniversitesi, Fen‐Edebiyat Fakültesi,  Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 

Dalı. 
1   Wach, Joachim, Sociology of Religion, The University of Chicago Pres,1959 



 52

dayalı devletler kurulmuş olsa da, Çin ve Japonya’daki Budizm bunlardan farklı olarak kendine özgü toplum standartları oluşturmadan, laik toplum yapısı içinde Konfuçyanizm ve Şintoizmle birlikte yer almıştır. Hıristiyanlık ve Budizm özellikle ilk dönemlerinde laik toplum görüşünden ayrılıp kilise ve cemaat alt yapılarını kurmuş, her biri farklı biçimlerde laik toplumla uzlaşmaya gitmiştir. Kitagawa, Japonya’daki Şintoizm, Budizm ve Konfuçyanizm’in bir arada bulunmalarını ‘dinlerin iş bölümü’ olarak adlandırır2. İslamiyet, ahret inancına dayalı bir dünya dini olsa da, Allah’ın insanı ruh ve beden birleşiminden yarattığı fikrine bağlı olarak, inananların toplum yaşantısına büyük önem verilmektedir. Dinde siyaset ile devleti sarmalayan İslam birliği (ümmetçilik) fikri ortaya konmuş, şeriata dayalı yaşam tarzı ve yönetim benimsenmiştir. İslami toplum, eski çağdaki dini toplum modelini takip etmeyip, Hıristiyan ya da Budizm’e inanan laik toplumların uzlaşma yaptıkları seviyeden başlangıç yaptı denilse yeridir. İslamiyet’te, Hıristiyanlık ve Budizm’in laik toplumla uzlaşmasının aksine, şeriat dışındaki standartlar (bölgesel gelenekler ve Osmanlı İmparatorluğundaki kanunlar gibi) kullanılmaya başlanmış, bu şeriat ile takviye edilmiştir. Böylece, din ve toplum yaşantısının bir olduğu İslami ideolojide, her bölge ya da dönemdeki değişikliklere uygun olarak laik toplumla uzlaşma başarıldı denilebilir. Din ve devlet işlerinin ayrılma esası, batı Avrupa’daki Hıristiyan toplumunda yapılmış dindeki reformlardan ötürü kilise ve devletin ayrılma olgusuna dayanır. Bu ayırım siyasi nedenlerden ziyade dini bir sorundan doğmuştur. Hıristiyanlıkta kiliseye bağlı (ait) olma (günahlardan) kurtulmanın şartıydı. Luther klasik kilise ibadetinin yerine bireysel inanç ile İncil’in önemi üzerinde durmakla kalmamış, kendi izdeşleri için bir de kilise inşa etmiştir. Bu şekilde kilise çeşitliliği artmış, halkın inanç hürriyetinin garanti altına alınması için devlet ve kilisenin ayrılma ihtiyacı doğmuştur. Laikleştirme, öncelikle Katolik kilisesine ait halk tesislerinin mülkiyet hakkını laik şehir veya laik devlete verme anlamına geliyordu. Halk tesisleri laik devletin mülkiyetine geçip, Protestanlar şekli ibadet yerine insanın içindeki inancın önemini vurgulayınca, Hıristiyanlık özel yaşam alanıyla sınırlı “göze görünmeyen din” (P. Berger, T. Lokman) halini aldı. Ancak, Orta Çağ Avrupa’sında Hıristiyan birliğinin sonucu olarak, laik topluma da Hıristiyan görüşleri nüfuz etti. Öyleyse, batıdaki din ve devlet işlerinin ayrılması, Hıristiyan toplumu içindeki devlet ve kilise sisteminin ayrılmasının ötesinde bir şey değildir. Dahası, batıda da din ve devlet işlerinin ayrılmasının içeriği çeşitlilik gösterip, İngiltere’de İngiliz devlet kilisesi mevcut olup, ciddi boyuttaki din ve devlet ayrımı Fransa’yla sınırlıdır.  Batıda laikleşme süreci devam ederken, aydınlanma, endüstrileşme, sömürgecilik gibi çeşitli içerikteki oluşumların sonucunda modern devletler oluşmuştur. Bilimsel ve ekonomik gelişmeler, genel eğitimin yaygınlaşması, derebeylik ve kast sistemlerinin çöküşünün ardından parlamenter demokrasi ile burjuva toplumun ortaya çıkışıyla modern anlamda ulus devletleri oluştu. Böylece, inanç hürriyetini içeren kişisel haklar giderek daha da önemsendi. Batı dışındaki yerlerde, batılı devlet ve çeşitli sistemlerin örnek alındığı çağdaşlaşma hareketleri başladı. Bu batı örneğinde çağdaşlaşmada eksik olmaması gereken evrensel değerler ile batılı Hıristiyan toplumun sahip olduğu kendine özel değerler birbirine karışmış oldu. Zaten din ve devlet işlerinin ayrılmasında da bu iki özellik yer almıyor mudur? Tarihi süreç içinde bakıldığında, din ile siyaset ilişkisini kolayca birleştirmek ya da ayırmak mümkün değildir. İslam dünyasında da yalnızca şeriatla yönetilme örneği neredeyse hiç yoktur. 
                                                            
2   Kitagawa, Joseph Mitsuo, Religions of the East, The University of Chicago Press, 1959 
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Japonya’daki bakuhan sisteminde dinin siyaseti yönettiği söylenemese de, genelde kast ve aile sistemlerinin, yaşam tarzında ise Konfuçyanizm, Şintoizm ve Budizm’in güçlü etkilerinin bulunduğuna dair şüpheye yer yoktur. Devlet, yönetim, ekonomi gibi konularda modernleşmesini tamamlayan Japonya’da imparatorluk sistemi de devam etmiş, yılbaşlarında kutsal beş Çin  tahılı 
kutlaması ve nesil gönenci (shisonhan’ei) ibadetlerinin yapılması örneklerinden de anlaşılacağı üzere, laik Japon toplumunda Japon tarzı dini uygulamalar da yer almıştır. Türkiye İslam ülkesi değildir ama İslam toplumundan oluşur. Bu yüzden, çağdaşlaşmadan önce de, günümüzde de din ve devlet ilişkisi sadece ‘kilise ve devlet’ şeklindeki Hıristiyan modeli ile ele alınamaz. Çağdaşlaşmanın gereği olarak ‘kilise ile devletin birbirinden ayrı olması’, kilise sistemi olmayan dine uygulanırsa, çeşitli çelişkiler ve uyumsuzluklar doğacaktır. Son dönemlerdeki farklı dinlerin bir arada olma sorunu göz önüne alındığında, sadece kilise ve devlet değil, laik topluma da nüfuz eden çok inananlı din ve az inananlı din arasındaki ilişkilerin de sorunlu olduğu düşünülebilir.   

 Türkiye’de Laiklik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasıyla, Avrupa devletlerinin müdahalesi sonrası işgal altında yaşama tehlikesinin üstesinden gelip, modern bir devlet olmayı hedeflemiş ve Türk devrimi olarak adlandırılan bir seri büyük devrimleri gerçekleştirmiştir. Sultanlık makamı ve halifelik sistemi kaldırılmış, hicri takvimden miladi takvime geçilmiş, şeriata son verilmiş, tekkeler ve imam yetiştiren medreseler kapatılmış, Latin harflerine geçilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Osmanlı’dan kalanlarla, diğer bir deyişle İslam düzeniyle ilişkinin kesilmesi vurgulanırken, İslami düzen tamamıyla bastırılmıştır. Eski düzenle ilişkilerin kesilmesinin sembolü ise Fransızcadaki laicite kelimesine karşılık gelen laiklik prensibidir. Laiklik denilen kelime 1925 yılında üretilip, 1937’de anayasaya alınmıştır. Laiklik, İslam karşıtlığı değil, çağdaşlaşmayı birinci hedef yapan siyasi amaçtır. 1950’lerden sonra imam hatip okul sayıları artıp, çok partili sisteme geçilip, Türk-İslam sentezi savunulur hale gelse de, 1982 anayasasında laiklik detaylı olarak tanımlanmış, buna karşı çıkmak ya da bu maddeyi değiştirmek yasaklanmıştır. Fakat 1980’lerde Türkiye’de İslami düzen isteği eğilimi kuvvetlenmiş, 1990’lardan sonra demokratik seçimlerin ardından İslami partiler (Refah partisi, Adalet ve Kalkınma partisi vb.) güç kazanmıştır. Türkiye’deki laiklik konusunda yapılmış çalışmalara biraz değinmek istiyorum. W.C. Smith’in 1957 yılında yayımlanan eserinde 80’li yıllardan sonra İslami devrim eğiliminden hiç söz edilmemiştir. Şeriatın kaldırılmasını İslamiyet’in inkârı olarak gören kişilerin tenkitlerine karşın, Smith insanların inançlarını ön plana çıkarmış, Türkiye’de İslami inanışın ortadan kaldırılmadığını, İslamiyet’in çağdaş biçimde yaşandığına işaret edip, bu uygulamayı çok övmektedir3. Dahası, Türkiye’deki şekliyle İslami anlayışın yüzeysel bir araştırması yapıldığında Hıristiyan dinindeki reformlara eş değer olma ihtimaline dikkat çekmektedir. Ne var ki, ben, (Türkiye’deki) laikliğin dini nedenlere dayalı dini reformlarla bir olmadığını düşünmekteyim.  F. Fazular İslam adlı eserinin gözden geçirilmiş baskısında (1979), Kuran’ın köktendinci tefsirini sert bir şekilde eleştirmektedir4. Kendisini liberal modernist olarak belirten Fazular, Kuran’ın liberal ve cesurca, diğer bir deyişle tarihsel yöntem ve akılcı yargı ile yorumlanmasına dayanan İslam toplumu reformunu önermiştir. Türkiye ile ilgili olarak ise şunları belirtir: “Dini kalıtlarla karşı karşıya gelen reformcu Atatürk’tü yalnızca ve bunlarla baş etmek için de güce dayalı baskı 
                                                            
3   Smith, Wilfred Cantwell, Islam in Modern History, Princeton University Press, 1957. 
   (Gendai ni okeru Islam İngilizceden çeviren: Nakamura Koojiroo, Kinokuniya Shoten, 1980) 
4   Rahman, Fazular, Islam, The University of Chiago Press, 1979. 
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uygulamaktan başka yapılacak bir şey de yoktu.5” “Türkiye laik kanunlar ve askeri güce dayalı, İslam dünyasında laiklik prensiplerini uygulayan tek ülke olarak, büyük şehirlerde toplumsal eğitimle laikleşmeye başlasa da Atatürk’ten sonra Türk aydınları tarafından önemli laik söylemler üretilemedi.6” Rahman, İslam toplumundaki modern reformları kuvvetlice dileyip, Türkiye’de askeri güç kullanarak reform yapılma noktasını olumlarken, bunun içeriği üzerine eleştirici bir tavır sergiler. Bununla birlikte, ‘laik düşünce (entelektüel söylem)’ adı verilen ifadeden de tahmin edileceği üzere, Rahman laikliğin temelindeki yeni İslam düşüncesinin ortaya çıkışını, en azından ortaya çıkma olasılığını ümit etmiş olabilir. Koizumi Yooiçi ise, İslam dünyasında din ve devlet işlerinin ayrılmasını seçen Türkiye’yi anayasa bilimi açısından incelemiştir. Koizumi, laiklik oluşumu ve değişimi göz önüne alıp, son dönemdeki anayasa mahkemesi yargısını irdeleyerek şunları belirtiyor7. “Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olgusuna, devletin dininin olmaması ve devletin din konusunda tarafsız olması denilen iki noktadan bakıldığında, laiklik kavramı bu iki anlamı kapsasa da, Türkiye’de devletin din işlerini kontrol altında tutma özelliği de göze çarpar. Özellikle ana İslam partilerinin güçlendiği 1990’lı yıllarda, anayasa mahkemesi ana İslam partisinin laiklik karşıtı suç işlemiş olduğu yargısıyla sözü edilen partiye kapatma cezası verilmiştir. (Ayrıca, 1998 yılında Refah Partisi ve 2001 yılında Fazilet partisine kapatma cezası almış,  2008 yılında ise Adalet ve Kalkınma Partisi para cezasına çarptırılmıştır.) Devlet okullarında bayan öğrencilerin başlarını kapatmalarını gerektiren kanunun iptali için başvuran partinin bu hareketinin anayasa ihlali olduğu yönündeki kararı gibi (1989 ve 2001 yıllarındaki hükümler), Türk hükümeti devlet içine ve resmi makamlara İslamiyet’in nüfuz etmesini engellemek için son derece sert yasaklar uygulamaktadır. Ancak, devletin dini tarafsızlığı ile azınlıkta kalan dini inançlar için uygulamalar yetersiz kalmaktadır ve devletin dini tarafsızlığı da çok serttir.” Bu noktada Koizumi, diyanet işleri başkanlığının görevinin Sünni İslamla sınırlandığı örneğini veriyor. Koizumi, laik devletin dini yönetmesinin din ve devlet işlerinin ayrılmasının gerçekleşmesi açısından önemli bir süreç olduğunu kabul etse de, aşırıya kaçtığını belirttiği bu katılımı da eleştirmeden duramıyor. Son dönemde Adalet ve Kalkınma partisi başkanı Erdoğan’ın, devletin dini tarafsızlığının laiklik anlamına geldiğini vurgulamaya başlaması da Koizumi’nin dikkatinden kaçmamıştır.  Hakan Yavuz, siyaset bilimi açısından Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki değişimi ayrıntılı biçimde incelemiştir. Çalışmasının sonuç kısmında “Kemalizm, çağdaş devlet ile toplum yapısında başarıya ulaşmıştır ama bireyin çağdaşlaşması aynı başarıyı gösterememiş, bunun sonucu olarak da otoriter rejim gelmiştir. Askerin Kemalizm anlayışı, demokrasi ve tamamıyla kendi kendini yöneten halk demokrasisi denilen iki asıl içerikten yoksun kalmaktadır.8” Yavuz, siyasal sorun olarak laikliği eleştirir. Ayrıca, Türklerin kimlik (ait olma) bilincindeki önemli unsurun İslam (elbette Türk tarzında İslam) olduğunu vurgulayıp, çağdaş devlet olarak gelişmenin sonucundaki demokrasi ve Türk kimlik bilinci konularında son dönem İslami partilere (fikren) destek verirken, son dönemdeki Kemalizm’in bu hareketlere karşıt duruşunu eleştirir.  Türkiye’deki laikliğin en belirleyici özelliği diyanet işleri başkanlığının kurulmuş olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğundaki evkaf bakanlığı tasfiye edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti 1924 yılında başbakanlığa bağlı din işleri müdürlüğünü kurmuş, din adamlarının görevlendirilmesi ve 
                                                            
5   A.g.e. s.246. 
6   A.g.e. s.224. 
7   Koizumi  Yooichi,  ‘Toruko  no  seikyoo  bunri  ni  kansuru  kenpoogakuteki  koosatsu‐Kokka  no  hishuukyousei  to 

shuukyooteki chuuritsusei no kanten kara’‐ Konan Hoogaku, Dai 48 maku, dai 4 goo, Ekim 2008. 
8   Yavuz, Hakan. Islamic Political İdentity in Turkey, Oxford University Pres, 2003. p. 265. 
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görevden alınması, dini yayınlar, din eğitimi yönlendirmesi, hacca gitme işlemleri bu merkezin sorumluluğu altına alınmıştır. Bu şekliyle laiklik, Hıristiyanlıktaki devlet ve kilise ayrımından farklı özelliğe sahiptir; Türkiye’de laik devlet, din işlerini idare ve kontrol etmekle, İslam dininin devlet içine karışmasını engellemektedir. Cami idaresi ve İslami eğitim gibi konuların sorumlusu imamların devlet memuru olması, batılı tarzdaki laiklikte mümkün değildir, ancak Türkiye’de bu uygulamayı uygunsuz gören kişi sayısı azdır. Bu noktada, Türk toplumunda İslami gelenekler devam etmektedir. Laiklik prensibi altında, 1980’lerden bu yana hızlı bir şekilde ekonomik güç elde edilmesi, yazılı ve görsel basında imtiyaz sahibi olunması, insanlar üzerinde yeni İslami eğitimin yolunu açarken, oruç tutan insanların sayısı artmış, İslami hareketlerde hızlı bir artış görülmüştür. Türkiye’de Şeriat törensel şekliyle uygulanmaktadır. Şöyle ki; günlük yaşamda batı takvimi uygulanırken, ramazan ayında oruç tutma saatleri hicri takvime uygun şekilde güneşin doğuş ve batış zamanına göre bölgesel farklılıklara uyulmaktadır. Yine, aslını zekâttan alan vakıf ve dernekler de faaliyet göstermekte, eğitime ve cami inşalarına katkıda bulunmaktadırlar. Bunlardan şu sonuç çıkmaktadır: Laiklik prensip olarak batılı tarzda din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır, ancak Türkiye’deki diyanet işleri başkanlığının görevinin aslı İslami geleneklere dayanmaktadır.  
Türkiye ve Japonya Karşılaştırması Türk devrimleri ile Meici Reformları arasında bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Türkiye ve Japonya sömürge olmaktan kurtulmuş, kendi güçleriyle, yüzyıllar boyu süregelmiş devlet düzeninden batılı modeldeki çağdaş devlet düzenine geçmede başarılı olmuştur. Eskiyle bağların koparılması, Türkiye’de sultan sistemine son verilip cumhuriyet sistemine geçilmesi, İslam dünyasında yer alsa da laikleşmeyi kabul ederek gerçekleşmiştir. Meici hükümeti ise imparatoru hükümdar ilan eden anayasal devlet haline geldi. Türkiye de Japonya da Hıristiyanlıktan farklı inanç geleneği altında, çağdaş batı devlet modelini uyguladı. Meici yönetimi batılı inanç hürriyetlerini garanti altına alıp, eski dönemlerdeki imparatoru ilahlaştırma ve devlet dini Şintoizm arasındaki uyumsuzluğu önlemek için, ‘Şinto dinsizlik ilkesi’ vurgulandı. Türkiye’de de Japonya’da da batı, ağırlıklı model olarak benimsenip, laik yasaların konulduğu devlet oluşturuldu. Ancak, din ve devlet işlerinin ayrılması batıdakinden farklı olup, çelişkiler içerdi. Türk yönetimi, İslam dinini baskı altına alan yönde laik nasyonalizmi izlerken, Japonya’da imparatoru ilahlaştıran nasyonalizm, dinsizlik şekliyle halka dayatıldı. Budizm mezhepleri bu nasyonalist tavrı benimserken, azınlıktaki Hıristiyan kiliseleri de imparatorun ilahlaştırılmasını kabul etti. İşte burada günümüz Japon tarzı din temellerini görmek mümkündür. Modern Japonya’daki devlet ve din ilişkisi, Türkiye’dekinden daha karmaşık olduğundan yapısı hakkında konuşmak da güçtür. Birinci olarak, ilk dönemlerdeki imparatorun dini özelliği modern Japonya’daki imparatora uyarlanmıştır. İkinci olarak, II. Dünya Savaşı yenilgisinin ardından devlet dini Şintoizm parçalansa da imparatorun varlığı farklı bir anlamla günümüze kadar süregelmiştir. Üçüncü olarak, Şintoizm İslam dininden farklıdır, bir halk inanışıdır ve bu anlamda onu din olarak ele almak zordur. Yalnızca devlet Şintoizmi’nin değil, Şintoizm’in kendisinin tanımını yapmak bile güçtür. Devlet Şintoizmi modern askeri devletin ürettiği ideolojik karakteri bir yanda taşır ancak içerisinde geçmişten bugüne kadar süregelen halk inanışı özelliği de bulunur. Dahası, yüzeysel olarak bahsedersek, modernleşmeden sonra Budizm geleneği açıkça devam ederken devlet Şintoizmi tartışmasındaki kolay görünmeyen nokta, Japonsu din temellerinin anlaşılmasının zorluğudur.  
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İkinci dünya savaşından yenik çıkan Japonya’da Şintoizm, siyasi yapıdan bütünüyle ayrılmış, imparator bir sembole indirgenip, dinle ilgisi olmayan bir varlık olarak kabul edilmiştir. Öte yandan, imparatorluk ailesindeki Şintoizm törenleri ailenin özel etkinliği olarak varlığını sürdürmektedir. Dahası, şehitler için Yasukuni Şinto Tapınağında dua etme geleneği günümüzde de sürmektedir. Ancak, günümüzde Yasukuni Şinto Tapınağında şehitler için tören düzenlenmesiyle ilintili din ve devlet işlerinin ayrımının sorgulandığı çok sayıda dava açılmaktadır. Japonya’da aşırı İslami hareketlere koşut gelecek dini yayılma yoktur, bunun tam aksine “şahsi dinsizlik”’,“dinden nefret etmek” fikirleri çok kabul görür ve açıkça dinden uzaklaşma fark edilir. Japon insanı kişisel olarak “dinsiz” olmayı tercih ederken, laik Japon toplumunda Şintoizm ve Budizm varlığını devam ettirmekte, imparatora duyulan büyük hayranlık da sürmektedir. Savaş sonrası Japonya’da devlet Şintoizmi ilahiyat çalışması konusu olarak pek fazla ele alınmamıştır. Nihayet son yıllarda Susumu ŞİMAZONO başta olmak üzere bu konu üzerine çalışanlar çıkmıştır. Şimazono, savaş öncesi “Sistemleştirilen devlet Şintoizmi”ni dar anlamda devlet Şintoizmi olarak düşünüldüğünü belirtip, bunun geniş anlamda da devlet Şintoizmi olarak ele alınma ihtimalini oraya atmıştır.9 Türkiye’deki laiklik ve Japonya’daki Şintoizm dinsizlik teorisi, batıdaki modern devlet yapılarında etkili olmuş, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması da buna dâhil olmuştur. Ancak, İslam ve Şintoizm Hıristiyanlıktan farklı özelliklere sahip, özellikle kilise sistemi taşımayan din olduklarından, kilise ve devlet ayrımının bulunduğu laiklik modeli Türkiye ve Japonya’ya batıdaki haliyle uyarlanamamıştır, bahsettiğimiz bu çelişkiler bu durumun başlıca örnekleridir.  
Sonuç Türkiye ve Japonya kendilerine özgü durumları bulunan iki farklı ülke olduğundan, ikisini kolayca karşılaştırmanın mümkün olmadığının farkındayım. Her ikisi de batıyı model alıp çağdaş batı devleti olmayı hedefleyen, ne var ki, batı devletlerininkinden farklı din kültürü, devlet yapısı ve laik toplum özelliklerine sahip ülkelerdir. Bu durumu eleştirmek benim amacım dışındadır. Aksine; geleneksel dinin toplumdaki derin köklerinin bulunduğunu vurgulayıp, bugüne kadarki çağdaşlaşma teorisinin yetersizliğinin nedenlerini tartışmanın gereğine dikkat çekeceğim. Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçtiği laiklik denilen din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, Türkiye’deki İslam geleneğini yok etmiş gibi görülebilecek kadar büyük bir reformdu. Ancak, devlet İslam dinini tamamen kaldırılmak isteseydi, Diyanet İşleri bakanlığına denk gelen bir sistemi devletle ilişkisiz bir sistem haline getirme seçeneğini kullanmazdı. İslam dünyasında bile din eğitimi, cami idarecilerinin görevlendirilmesi gibi dinle ilişkili işlerin yapıldığı bir sistem gereklidir ama geleneksel anlamda devlet sisteminin içinde din bakanlığı ya da cami bakanlığı tahsis edip, din işleri sürdürüle geldi. Laikliğin başladığı Türkiye’de bile bu çerçeveyi kaldıran “kilise tarzında sistem” inşa edilmeyip, diyanet işleri başkanlığı kurulmuştur. Burada, İslami düşünce dersek doğru mu olur bilemiyorum, ama İslami çerçeve açık bir şekilde devam etmektedir. İslamiyet’te, eğer şeriat dışında bir yönetim mümkün değilse, Türkiye’deki laiklik İslam’dan ayrılmak demektir. Oysa Türkiye’de İslam toplum yaşayışı sürmektedir, şeriat her ne kadar ibadetlerle sınırlandırılmışsa da işlevseldir, bununla birlikte Türk-İslam toplumu da çağdaşlaşmasını gerçekleştirmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. 

                                                            
9   Shimazono Susumu, ‘Shintoo to koka shintoo‐shiron – seiritsu e no toi to rekishiteki tenboo’ Meici seitoku kinen gakkai 

kiyoo, Fukkandai, 43 goo, 2006. 
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Japonya durumunda ise, batılı modern devlet modeli üzerinde eski dönemlerdeki imparatorluk geleneği canlandırılmıştır. Dahası bu uygulamanın Hıristiyan ve Budizm gibi, bireysel inancın önemsendiği, dogmaları olan din ile farklılık içerdiği söylenir. Bu din bilimi açısından bakıldığında aldatmacadan başka bir şey değildir ama pek çok Japon bunu kabul etmiştir. Burada Japon dini çerçevesi işlev görmektedir. Sadece Budizm’in kendisi değil, çok sayıdaki yeni mezhepleri, azınlık sayıda kalan Hıristiyanları da, bu Japonsu din çerçevesinde düşünmek gerektiği söylenebilir. Japonya’da din araştırmaları denildiğinde, Budizm, Şintoizm ve Konfuçyanizm araştırmaları gibi her birinin geleneği hakkında araştırmalar çok sayıda mevcut olsa da, Japonsu din üzerine araştırmalar sayılıdır. Devlet Şintoizmi tabirinin kullanılması uygun mudur konusu tartışmalıdır ama Japonya’daki laik toplumun kökündeki din geleneğini anlamak için, Japonsu dini tümüyle ele almak gerekmektedir. Modern bir devlet akla dayalı prensiplerle yönetilmeli, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması da baş prensip olmalıdır. Tartışmaların çoğunluğunda bu baş prensibin evrenselliğe uygunluğu kabul edilmekte, gerekli şart olarak inanç özgürlüğünün kabul edilmesi düşünülmektedir. 1980’li yıllara değin, devletin dinsiz olmasını normal gören anlayış süregeldi, ancak İran devrimiyle orta doğuda İslami yönetim; Hinduizm ve nasyonalizmin yükselişiyle birlikte din yeniden önem kazanıp, dini geleneklere ilgi arttı. Sovyetler Birliğinin parçalanmasıyla, Rus Ortodoksluğu canlandı, orta Asya’da İslam inancı daha yaygınlaştı. Huntington’un yazdığı “Medeniyetler Çatışması” böylesine bir dönemde yayımlandı ve bazı yorumlarda övülüp bazılarında eleştirildiyse de, bu çok sayıdaki dini geleneğin varlığı, dinlerin çoğulculuğu teorisine dayanan tartışmadan başka bir şey değildir. Aslında, küreselleşmenin sürdüğü günümüzde, özellikle Avrupa’daki şehirlerde farklı inançlardaki göçmenlerin sayısının artması sorun oluşturmaktadır. Farklı dinlerin bir arada bulunması arzulanmakta, bunu gerçekleştirecek yöntem önerileri ortaya atılmaktadır. Farklı dinlerin bir arada bulunması, dinler arası iletişim adı verilen temada sıkça ele alınıp, inanç özgürlüğü ya da hoş görü sorunları tartışılmaktadır. İnanç özgürlüğü ve farklı dinlere karşı hoşgörülü davranılması, her dinin kendi öğretileri ve inananların bakış açılarından düşünülünebilir, ancak bu düşünce devlet ve din ilişkisini sorgulayan din ve devlet işlerinin ayrılması ve laiklikleşme tartışmalarının kapsamından farklıdır. İnanç özgürlüğü ile ötekine gösterilen hoşgörünün gerçekleşmesi açısından, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şartı ilk şart olmasa bile sonrakilerden biridir. 20. yüzyıl ortalarına kadar kabul gören çağdaşlaşma teorisine göre çağdaşlaşmada bilimsel gelişme ve mantığa, akla dayanan kanunların bulunduğu demokratik devlet düzeni istenirken, din kişisel alanla sınırlandırılır. Günümüzde, çok sayıda ve her biri birbirinden farklı dini gelenek ve kültürün varlığını olduğu gibi kabul etmek gerekir. Bu farklılıkların bir arada yer alması için tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Dünya standartlarında olduğu düşünülen bir yerde olmazsa olmaz evrensel değerler ve düşünceler birlikte yer almalıdır, ancak Avrupa dışında yapılan çağdaşlaşmada, batıda bulunan şartları (örneğin kilise ve devlet ayrımı) değiştirmekten başka yol yoktur. Japonya’daki devlet Şintoizmi’nin sorunları ile Türkiye’deki laiklik ve gelenekler çok farklı olduğundan karşılaştırma yapmak güçtür ama her ikisi de kiliseye sahip olmayan, dinin laik toplumda köklü halde bulunduğu ve çağdaş devlet olarak gelişme örneği noktaları üzerinden karşılaştırma yapmak mümkün olabilir. Çıkmaza girmesi çok kolay olan Japon devlet Şintoizmi’yle ilgili tartışmaları daha geniş anlamda ele alabilmek için, Türkiye örneğini kullanmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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