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Özet: “Üç Muamma: Garp Meselesi, Şark Meselesi, Türk Meselesi” adlı eserin siyasi ve ideolo-
jik yeni vaziyet alışların tartışıldığı 1921 yılı ortamında kaleme alındığı düşünülürse önemi
daha iyi anlaşılır. Ziya Gökâlp’in o yıllarda aynı eksende görüşler geliştirdiği konuların Haşim
Nahit cephesinden nasıl ele alındığını görmek dönem fikriyatının daha kapsamlı algılanması-
na yardımcı olacaktır. Haşim Nahit’in asıl incelemek istediği konu Türk Meselesi olmakla bir-
likte bu meselenin Garp Meselesi ve Şark Meselesi ile ilişkisi düşünülmeksizin ele alınamaya-
cağı görüşüyle yola çıktığı ve önce Batı’yı ve Doğu’yu anlayarak yerine koymak gerektiğini bir
yöntem olarak benimsemesi son derece yerinde bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
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In the Context of Eastern-Western Approach “Üç Muamma” (“Three Problems”)
by Haşim Nahit Erbil

Abstract: As it is considered that the work called “Üç Muamma: Garp Meselesi, Şark Meselesi, Türk Me-
selesi” (“Three Problems: Western Issue, Eastern Issue, Turkish Issue”) was written in the atmosphere of
1921, when new political and ideological conditions discussed, the significance of the work is much bet-
ter understood. Considering how the topics that Ziya Gökalp developed views in the same direction at that
time were discussed from the point of Haşim Nahit will be helpful that the thoughts of that period is per-
ceived more comprehensively. The actual topic that Haşim Nahit wanted to study was Turkish Issue; ho-
wever he started with the view that without considering this issue associated with Western and Eastern
issues and recognising the necessity of understanding West and East first then inserting the Turkish is-
sue in its place as a method. This appears as a quite correct approach to us.
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Haşim Na hit (1880-1962) şim di Irak dev le ti sı nır la rı için de ka lan Er bil
şeh rin de doğ muş ve son ra dan so ya dı ola rak Er bil so ya dı nı al mış tır.

Haşim Na hit, Er bil ve Am ma ra’da baş la mış ol du ğu öğ re ni mi ne İs tan bul
Hu kuk Mek te bi’nde de vam et miş tir.1 Hu kuk tah si li ni ta mam la dık tan son -
ra Pa ris’te İk dam ga ze te si mu ha bi ri ola rak bu lun muş, bu sı ra da (1922-1923)
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Sor bon Üni ver si te si’nde sos yo lo ji ve eko no mi oku muş, ile ri ki za man da
tek rar Pa ris’e git ti ğin de ise bu ders le ri ta mam la ya rak Sor bon Üni ver si te -
si’nin İk ti sa di İç ti ma i yat Fa kül te si’nden me zun ol muş tur.2 Hu kuk Mek te -
bi’ni bi tir dik ten son ra Ma li ye’de ça lış mış, bir za man son ra İs tan bul Em lâk
Mü dür lü ğü gö re vi ne gel miş tir. İk dam mu ha bi ri ola rak git ti ği Pa ris’ten dö -
nüşün de dışiş le ri ne in ti sap ede rek ön ce Mü mey yiz lik gö re vin de, ar dın dan
Hu kuk Müşa vi ri Mua vin li ğin de (1925-1926), da ha son ra Muh te lit Hu kuk
İş le ri Mü dür lü ğü gö re vin de (1926-1928) bu lun muş tur. 1928 yı lın da Ce no va
Müs ta kil Şeh ben der Ve kil li ği, ar dın dan Kon so los luk Mua vin li ği gö re vi ne
ta yin edi len (1928-1929) Haşim Na hit 1930 yı lın da dün ya eko no mik kri zi
bağ la mın da Tür ki ye ik ti sa dı nın eleş ti rel bir ana li zi ni yap tı ğı ve Fran sız ca
ola rak Pa ris’te ya yın la dı ğı Les Symptomps de la Cri se Tur qu e et son Re me de
ad lı ki ta bı do la yı sıy la 1931 yı lın da ba kan lık ta ki gö re vin den alı nıp hak kın -
da Ağır Ce za Mah ke me si’nde da va açıl mış tır.3 Mah ke me ve Da nış tay le hi -
ne ka rar ver me si ne rağ men gö re vi ne ia de edil me yin ce, se kiz yıl sü ren bu
sü reç ten bu na lan Haşim Na hit tek rar Pa ris’e gi de rek bir yan dan bi lim sel
ça lış ma la rı na de vam et miş, bir yan dan da ora da ki ya ban cı ha ri ci ye ci le re
Türk çe ders le ri ve re rek ge çi mi ni sağ la mış tır. Bu sü re cin ar dın dan Bağ dat’a
dö ne rek ora da da Fran sız ca ders le ri ver miş tir.4 An cak 1939 yı lın da Tür ki -
ye’ye dö nen Er bil’e bu sı ra da Maa rif Ve ki li olan Ha san Ali Yü cel ya kın lık
gös te re rek onu ba kan lık ta Fran sız ca mü ter cim li ği gö re vi ile is tih dam et -
miş tir.5 1946 yı lı na ka dar bu gö re vi yü rü ten Haşim Na hit bu ta rih te emek -
li olup ser best avu kat lık yap ma ya baş la mış tır.6 Er bil 30 Mart 1962 yı lın da
82 yaşın da An ka ra’da ve fat et miş tir.7

Haşim Na hit sa de ce 1910’lu yıl lar dan be ri ön cü lü ğü nü yap tı ğı Irak Türk -
lü ğü ko nu su nun ateş li bir sa vu nu cu su ol mak la kal ma mış, için den geç ti ği
mü ca de le ka dar, al dı ğı for mas yo nun da et ki siy le ül ke ve dün ya me se le le ri -
ne her yön den yak laşan ya zı lar yaz mış tır. Me se le le ri bir ha ri ci ye ci, bir hu -
kuk çu, bir ik ti sat çı, bir sos yo log ola rak ka le me al mış, ay rı ca şi ir ler ve pi yes -
ler yaz mış tır. On bir ka dar te lif ese rin den en önem li le ri Tür ki ye İçin Ne cat ve
İti lâ Yol la rı (1913), Üç Mu am ma (1921), Les Symptomps de la Cri se Tur qu e et son
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Re me de (Pa ris 1930), Ka ra gün Ya zı la rı (1940), Av ru pa Buh ra nı nın Ru hi Se bep le ri
(1941), Tür ki ye’de Mo dern Tek nik Na sıl Mey da na Ge le bi lir? (1942), Dil Tek ni ği
(1942), Ko mü nizm le Mü ca de le Reh be ri (1951), Bu Pa ha lı lık Na sıl Azal tı la bi lir?
(1953), 7000 Se ne lik Sü mer Me de ni ye tin de Kıb rıs (1954) ki tap la rı dır. Mil li İk ti sa -
di yat Sis te mi (1927) ise Fred rik List’ten ter cü me et ti ği bir eser dir. Haşim Na -
hit Er bil’in 1909 yı lın dan iti ba ren ka le me al dı ğı üç yü zün üze rin de ma ka le si
Ye ni Ga ze te, Ser vet-i Fü nun Mec mua sı, Türk Yur du, İk dam, Ye ni Gün, Ya rın, Ha -
ki mi yet-i Mil li ye, İk ti sa di Yü rü yüş, Va kit, Her gün ve Türk Ha va Mec mua sı gi bi
der gi ve ga ze te ler de ya yın lan mış tır. 

Türk Yur du der gi si ile İk dam, Ye ni Gün ve Ha ki mi yet-i Mil li ye ga ze te le rin de
1915-1925 yıl la rı ara sın da Mu sul ve Ker kük me se le le ri ne dik kat çe ken ve
öne ri ler ge ti ren ya zı lar ya yın la yan Haşim Na hit, Ser vet-i Fü nun Mec mua -
sı’nda ede bi yat ko nu lu ya zı lar ya nın da si ya si ve sos yal ko nu la ra yer ve ren
ma ka le ler ka le me al mış tır. İk ti sa di sos yo lo jiy le il gi li ya zı la rı nı İk ti sa di Yü rü -
yüş der gi si (1943) ve Va kit ga ze te sin de (1945) ya yın lar ken, yi ne Va kit ga ze te -
sin de ya yın la dı ğı ya zı lar ara sın da II. Dün ya Sa vaşı son ra sı şe kil le nen “Ye ni
Dün ya Ni za mı” üze ri ne yaz dı ğı bir di zi ma ka le ile ik ti sa di kal kın ma ko nu lu
ya zı la rı nın yer al dı ğı gö rül mek te dir. Haşim Na hit al dı ğı for mas yon ve ver -
di ği ürün ler le Tür ki ye’de ik ti sa di sos yo lo ji ala nın da ön cü isim ler den bi ri ol -
du ğu gi bi eko no mi dışın da ki ko nu lar da ka le me al dı ğı ya zı lar da yap tı ğı ana -
liz le ri ni de sos yo lo jik te mel de yap ma ya de vam et miş tir.

Haşim Na hit Er bil’in ay rı ca “İk ti sa di İç ti ma i yat”, “Durk he im Sos yo lo ji si nin
Yan lış la rı” ve “Yaşa yan Ölü ler ve Öl müş Yaşa yan lar” ad lı üç ese ri nin da ha bu lun -
du ğu, an cak bun la rı ya yın la ya ma dan ha ya ta ve da et ti ği bil di ril mek te dir.8

“Üç Mu am ma: Garp Me se le si, Şark Me se le si, Türk Me se le si” ad lı ese rin si ya -
si ve ide olo jik ye ni va zi yet alış la rın tar tışıl dı ğı 1921 yı lı or ta mın da ka le me
alın dı ğı düşü nü lür se öne mi da ha iyi an laşı lır. Zi ya Gö kâlp’in o yıl lar da ay nı
ek sen de gö rüş ler ge liş tir di ği ko nu la rın Haşim Na hit cep he sin den na sıl ele
alın dı ğı nı gör mek dö nem fik ri ya tı nın da ha kap sam lı al gı lan ma sı na yar dım -
cı ola cak tır. Haşim Na hit’in asıl in ce le mek is te di ği ko nu Türk Me se le si ol -
mak la bir lik te bu me se le nin Garp Me se le si ve Şark Me se le si ile iliş ki si düşü -
nül mek si zin ele alı na ma ya ca ğı gö rüşüy le yo la çık tı ğı ve ön ce Ba tı’yı ve Do -
ğu’yu an la ya rak ye ri ne koy mak ge rek ti ği ni bir yön tem ola rak be nim se me si
son de re ce ye rin de bir yak laşım ola rak karşı mı za çık mak ta dır. 

Aşa ğı da, Haşim Na hit’in bu ese ri nin ye ni harf le re çev ri le rek iki bö lüm
ha lin de ya yın lan ma sı uy gun gö rü lür ken, “La hi ka” baş lı ğıy la, Gus ta ve Le
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Bon’un o gün ler de Bolşe vizm aley hin de ya yın la nan bir ya zı sı nın Haşim Na -
hit ta ra fın dan eleş ti ril di ği bö lü mün ve ril me si de ih mal edil me miş tir. Me tin
di li sa de bir Türk çe ol mak la bir lik te gü nü müz or ta la ma ay dı nı nın şim di an -
la mak ta zor luk çe ke ce ği ni düşün dü ğü müz ba zı ke li me le rin pa ran tez için de
karşı lı ğı ve ri le rek bel li bir zor lu ğun gi de ril me si sağ lan ma ya ça lışıl mış tır. 
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