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Modern Türkiye Tarihinde Dönüm Noktalar›
Ve Kaç›r›lan F›rsatlar;
Olaylar Nerelerde Farkl› Yöne Gidebilirdi?*

Erik Jan ZÜRCHER1

Y

aklafl›k otuz y›ld›r flu ya da bu flekilde Osmanl› son dönemi ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk dönem tarihiyle, yani kabaca 1880-1950 aras› dönemle ilgileniyorum. Bu zaman zarf›nda ilgilendi¤im konular Birinci Dünya
Savafl›’nda Osmanl› askerlerinin siperlerdeki yaflant›s›ndan 1926’n›n siyasal
tasfiyesine, Sultan Reflad’›n 1911’deki Kosova ziyaretinden 1930’lar›n sonlar›nda Türkiye’yi ziyaret edenlerin yazd›klar›na kadar büyük bir çeflitlilik gösterir. Yine de bu farkl› araflt›rmalar› birbirine ba¤layan, dilerseniz Büyük Anlat› diyebilece¤iniz bir çizgiyi fark etmek mümkündür ve bu, Osmanl› son dönemi, özellikle de Jön Türk dönemi ile Kemalist Cumhuriyet aras›ndaki siyasal, ideolojik ve toplumsal devaml›l›kt›r. Ben bu anlat› içerisinde, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ancak savafl y›llar›n›n miras›, toplum mühendisli¤i ve milliyetçi ekonomik politikalar› sayesinde ortaya ç›kabildi¤ini öne sürerek, Birinci
Dünya Savafl›’n›n önemini vurgulad›m. Ayr›ca göçün tüm bu süreçler içerisinde oynad›¤› role de de¤indim.
Çok uluslu Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bir ulus devlete, görünüflte laiklik
taraftar› (ancak laik olmayan) Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüflümünü çal›flan
biri, bu süreci kaç›n›lmaz olarak görmeye meyledebilir. Bu varsay›m bugün
hâlâ Türkiye üzerine pek çok çal›flman›n temelini oluflturmaktad›r. Ancak
baflka bir yerde belirtti¤im gibi, Türk ulusunun flartlar olgunlaflt›¤›nda ortaya
* Bu yaz›, Erik Jan Zürcher’in, 26 Ekim 2007’de Hollanda Yüksek Ö¤retim Enstitüsü (N‹HAnkara)’nde yapt›¤›
konuflman›n metnidir. ‹ngilizce olarak yap›lan konuflma, konferans›n ev sahiplerinden ODTÜ Tarih
Toplulu¤u üyeleri taraf›ndan Türkçeye çevrilmifltir. Yaz›n›n yay›nlanmas›na izin verdikleri için Erik Jan
Zürcher ve Hollanda Yüksek Ö¤retim Enstitüsü’ne teflekkür ederiz.
1 Leiden Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
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ç›kmaya haz›r bir flekilde ‹mparatorluk içinde gizli oldu¤u (Bernard Lewis’ten
al›nt›) varsay›m› sorgulanmal›d›r. Ayn› sorgu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
son döneminde devri kapanm›fl ve can çekiflen bir yap› oldu¤u ve Türk, Yunan,
Arap ya da Ermeni “milli” çözümünün tek mümkün yol oldu¤u düflüncesi için
de geçerlidir. Mustafa Kemal Pafla’n›n Birinci Dünya Savafl› sonunda milli
mücadele hareketinin lideri olarak ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz olmaktan çok
uzakt› ve Kemalist milliyetçilik ve laiklik, Cumhuriyet’in ilk dönem yönetici
s›n›f›n›n elindeki tek seçenek de¤ildi. E¤er Osmanl› son döneminin toplumsal
ve siyasal geliflmelerine bu devrin insanlar›n›n sahip olduklar› seçeneklere dair gerçekçi bir anlay›fla sahip olacaksak, zihnimizi ulus devletin do¤uflunu kaç›n›lmaz sonuç olarak gören ve son dönem Osmanl› tarihini ulus devletin tarih öncesine indirgeyen teleolojik kafa yap›s›ndan kendimizi kurtarmak çok
önemlidir. Biz geçmiflte olan olaylar›n sonucunu bilmenin rahatl›¤›yla o dönemde “imparatorlu¤un alaca karanl›¤›n›n” yafland›¤›n› biliyoruz. Ancak o günün flartlar›nda bu gerçek bu denli aç›k görünmeyebilir. Tabii ki Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküflü üzerine kurgulamalar 20. yüzy›l›n bafllar›nda yayg›nd›; ama zaten yaklafl›k bir yüzy›ld›r durum böyleydi.
E¤er dönemin tarihine olmufl olanlar› bilmenin avantaj› olmaks›z›n yeniden bakarsak, flu soru kendili¤inden karfl›m›za ç›kar: Olaylar nerede farkl› bir
yöne gidebilirdi? Osmanl› ve Türk tarihini flekillendiren dönüm noktalar› nelerdi? Elbette bunlar›n baz›lar›, anayasal devrim, Birinci Dünya Savafl›’n›n
patlak vermesi ve Cumhuriyet’in ilan›, önemi aflikâr olaylard›r. Öte yandan
ben bu gece Türkiye’nin tarih yaz›m›nda öyle adland›r›lmam›fl olan baz› dönüm noktalar›n› gözden geçirip, e¤er ifller baflka türlü gitseydi gerçekleflmesi
mümkün olan alternatif yollar üzerine fikir yürütece¤im. Bu nedenle bu sunum özgün bir araflt›rmaya dayand›¤›n› iddia etmemektedir; bu çal›flma bir
düflünce denemesi ve bir “olgusall›k karfl›t›” tarih çal›flmas›d›r.
Böyle bir tart›flman›n, asl›nda son dönem Osmanl› tarihi üzerine herhangi
bir tart›flman›n, Hicri takvim kullanan eski kuflaklarca ‘93 Harbi’ diye bilinen
1877-1878 felaketinden bafllamak gerekir. Bu olay›n önemini görmezden gelmek zordur. Olaylar›n ana geliflimini özetledi¤imizde; Nisan 1876’da, Bosna’daki H›ristiyan ayaklanmas›n›n ertesinde, Romanya ve Rusya’y› üs edinmifl Bulgar milliyetçileri Tuna’n›n güneyinde bir ayaklanma örgütlediler ve bu
ayaklanma Osmanl›lar taraf›ndan bafl›bozuklar denilen milisin yard›m›yla
ac›mas›zca bast›r›ld›. 15.000 kadar Bulgar köylüsü bu düzensiz güçler taraf›ndan öldürüldü. Bu güçlerin ço¤u Kafkasya’dan Rusya’n›n bask›s›yla on y›l önce kopup gelmifl Çerkeslerden olufluyordu. Bu olaylar, Osmanl›lar›n S›rbistan
ve Karada¤’la savaflmas›na yol açt› ve Osmanl›lar›n bu savafl› ancak üç ayda
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kazanabildiler. Ayr›ca bu süreç, ‹ngiltere’de William Gladstone’un 1876 Eylül’ünde ünlü risalesi Bulgar Dehfleti ve Do¤u Sorunu’nu yay›nlamas›na yol
açt› ve 200.000’den fazla sat›lan bu risale ‹ngiltere’deki liberal ve H›ristiyan
görüflü Osmanl›lar aleyhine çevirdi ve Rusya Bulgarlar lehinde müdahale etti¤inde, Osmanl›lar yaln›z b›rak›ld›.
‹stanbul’da Eylül’de düzenlenen bir konferansta, H›ristiyan valiler yönetiminde iki özerk Bulgar eyaletinin kurulmas› teklifi, Osmanl› hükümeti taraf›ndan reddedildi. Bunun sonucunda Rusya ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u aras›nda Nisan 1877’de savafl ç›kt›. Rus sald›r›s› bat›da ünlü Gazi Osman Pafla taraf›ndan Plevne’de, do¤uda da Kars’ta durduruldu. Ancak Kas›m ve Aral›k’ta
kaleler düflünce Osmanl› direnifli k›r›ld› ve Ruslar Yeflilköy’e kadar ilerledi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Avrupa’daki hakimiyetine son veren bir bar›fl antlaflmas› imzalamaya zorland›. Berlin Konferans›’nda flartlar biraz yumuflat›ld›,
fakat yine de toprak, gelir ve itibar kayb› aç›s›ndan felaketin boyutu o kadar
büyüktü ki sonras›nda gelen Abdülhamit dönemi ancak yavafl bir iyileflme ve
düzelme, idari, kültürel ve mali bir denge bulma dönemi olarak görülürse anlamland›r›labilir. Abdülhamit rejiminin afl›r› önlemlerinin, Padiflah’›n kendisinin büyüyen paranoyas›ndan beslendi¤i söylenebilir. Ancak 1878’de neredeyse her fleyin kaybedilmifl oldu¤u hissinin de bu önlemlerin sebebi oldu¤u
kesindir.
93 Harbi, ayr›ca, belgelerle sabit bir insanl›k trajedisine yol açt›. Yaklafl›k
yar›m milyon Müslüman mülteci, kal›c› olarak kaybedilen topraklar›n› terk
etti ve ‹mparatorluk içinde baflka yerlere yerlefltirildi. Bu, bir kuflak sonra ciddi sonuçlar do¤urdu. Bu trajedinin an›s›, mülteci ana-babalarca 70’lerin sonlar›nda ve 80’lerin bafllar›nda do¤an çocuklar›n›n zihnine canl› bir biçimde kaz›nd› ve bu çocuklar yirmi y›l sonra ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin aktif üyeleri olduklar›nda, baflka bir 93 Harbi korkusu onlar›n zihni yap›lar›n›n bir
parças› olmufltu. Ermeni katliam›n›n önderlerinin ço¤unun, muhacirleri ve
muhacirlerin çocuklar›n› içermesi tesadüf de¤ildir. Dr. Bahattin fiakir’in ebeveyni Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalm›flt›, Diyarbak›r Valisi Çerkes
Mehmet Reflit, bizzat Kafkasya ve Bulgaristan kaça¤›yd›. Yunanl›lar›n 1914’te
Bat› Anadolu’dan ç›kar›lmas›n› örgütleyen Celal Bayar Gemlik do¤umluydu
ama ayn› zamanda Bulgar mültecisi bir ailenin çocu¤uydu. Bu insanlar
1878’de anavatan›n› kaybetmenin travmas›n› yaflam›fllard› ve bunun tekrarlanmas›n› engellemekte kararl›yd›lar.
Ancak ya savafl ç›kmasayd›? Bu durumda cazip olan e¤ilim 1876’da ilan
edilen parlamenter ve anayasal rejimin devam etmesi olurdu. Anayasa, her ne
kadar baz› hükümleriyle Belçika’daki orijinalinden daha az liberal olsa da 19.

19

kebikeç / 24 • 2007
yüzy›l ortalar›ndaki Avrupa uygulamas› çizgisindedir. Robert Devereux’nun
belirtti¤i gibi meclis seçimleri modern anlamda demokratik olmaktan uzak da
olsa, meclis iki dönemdeki çal›flmalar›yla kendini aklam›flt›r. Abdülhamit’in
savafl olmaks›z›n meclisi süresiz tatil etmesi çok zor olurdu ve meclis olgunlaflmak ve deneyim kazanmak için bir f›rsat elde edebilirdi. Bu durum farkl› etnik gruplar›n kendi ilgileri do¤rultusunda seslerini duyurabilecekleri bir platform oluflturabilirdi ancak, liberaller ve muhafazakârlar fleklinde oluflabilecek
bir ayr›flman›n etnik ayr›flmalar›n ötesine geçip bu etnik gerginli¤i belli ölçüde azaltmas› da mümkün olabilirdi. Bu belki uzun vadede ayr›l›kç› milliyetçili¤in ilerlemesini durduramayacakt›, ancak hem Türklerin hem de yeni kurulan di¤er devletlerin daha güçlü sivil ve demokratik geleneklere sahip olmas›n› sa¤layabilirdi. Baflka bir deyiflle Osmanl› ‹mparatorlu¤u tarihinin son dönemi Habsburg ‹mparatorlu¤u’nunkine biraz daha benzer hale gelebilirdi.
Bunlar›n yan› s›ra savafl olmasayd› muhacir sorunu bu denli önem kazanmayabilir ve olas›l›l›kla 1880’lerin Jön Türk kufla¤› H›ristiyan topluluklara
karfl› kin ve intikam duygular›yla dolmayabilirdi.
Elbette bu savlar›n pek ço¤u 1912 Ekim’inde patlak veren Balkan Savafl›
için de tekrarlanabilir. Bunu bir bak›ma 93 Harbi’nin devam› olarak görmek
de mümkündür. Çünkü Balkan devletlerini ‹mparatorlu¤a sald›rmaya zorlayan fley 1878’in, özellikle Makedonya’da, çözülmemifl sorunlar› ve bu devletlerin karfl›lanmam›fl istekleriydi. Balkan Savafl› bir kez daha 35 y›l öncesindekine yak›n ölçüde bir s›¤›nmac› ak›n›na sebep olmufl, Ege ve baflkentte bulunan Balkan kökenli Jön Türklerin önemli bir k›sm› atalar›n›n yurdundan olmufltu. Onlar›n k›zg›nl›klar› ve Anadolu’da benzer bir olay›n meydana gelmesini engellemek konusundaki kararl›l›klar›, Bahattin fiakir’inkine benzer bir
militanl›¤› ortaya ç›kard›. Bitlis ve Halep’in 1915-16 dönemindeki kötü nam
salm›fl valisi Abdülhalik Renda (Balkanlar’›n bat›s›ndan Yanyal›) ve Birinci
Dünya Savafl› boyunca iskan uygulamalar›n› yöneten fiükrü Kaya (Koslu)
bunlara örnek olarak gösterilebilir. 1878’de oldu¤u gibi Balkan Savafl›’ndaki
askeri felaket bu kez 1913 Ocak’›ndaki ‹ttihatç› hükümet darbesi vas›tas›yla
s›k›yönetimin zorla kabul ettirilmesine sebep oldu. Meclis bu kez tatil edilmedi. Ancak karar alma rolü üstlenemeyecek kadar zay›f düfltü.
Bence Türk tarihi üzerinde kal›c› iz b›rakan bir di¤er dönüm noktas› ‹stanbul’da 1909 y›l›nda gerçekleflen ve 31 Mart Vakas› olarak bilinen ayaklanmad›r. Özünde bu ayaklanma baflkentteki dini e¤itim kurumlar›na mensup ö¤renci gruplar›ndan destek alan Taflk›flla’daki memnuniyetsiz ‹stanbul garnizonu askerlerinin isyan›yd›. ‹syanc›lar›n flikâyetleri çeflitlilik gösteriyordu.
Askerleri çileden ç›karan, 9 ay önceki anayasa devriminden bu yana Jön Türk
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yetkililerinin uygulad›¤› kat› disiplindi. Örne¤in art›k talimler esnas›nda namaz k›lmak için ara verilmiyordu. Harp akademilerinden genç subaylar›n
alayl› subaylar›n yerini almaya bafllamas›, ordudaki hoflnutsuzlu¤un bir di¤er
sebebiydi. Medrese ö¤rencilerini k›zd›ran ise s›navlar›n› zaman›nda geçememeleri durumunda art›k askerlikten muaf tutulmayacak olmalar›yd›. ‹syan
baflkentte eski rejimden ç›kar sa¤layanlarca, özellikle de Abdülhamit’in devasa istihbarat a¤›nda jurnalcilikle istihdam edilmifl ya da devlet kurumlar›nda
rahat koflullarda memurluklar edinmifl ve Jön Türklerin art›k bu tür afl›r› istihdam› tasfiyeye giriflti¤i gruplarca desteklendi. Küçük ulema da bu gruplara kat›ld›. Onlar›n rahats›zl›¤›, büyük ihtimalle, ‹ttihatç›lar›n sürdürdü¤ü ve
özendirdi¤i laik yaflam tarz›yd›. Bu muhalefet isyan öncesindeki birkaç hafta
boyunca Nakflibendî dervifli Vahdeti’nin güdümündeki ‹ttihad-› Muhammedi
isimli örgütün yay›n organ› olan Volkan gazetesi taraf›ndan desteklenmiflti.
Ahrar F›rkas›’na mensup muhalif politikac›lar›n isyan haz›rl›klar›n›n perde
arkas›nda rol alm›fl olmalar› da muhtemeldir.
fiikâyetlerin yap›s›ndaki çeflitlilik isyanc›lar›n hükümetten bulundu¤u taleplere de yans›yordu. Birkaç ‹ttihatç› yetkilinin ve siyasetçinin görevlerinden
uzaklaflt›r›lmas›n› ve isyanc›lara genel af ç›kar›lmas›n› talep etmifllerdi. Siyasal talepleri ise fleriat›n geri gelmesinden öteye geçmiyordu. Görünüfle göre isyanc›lar›n üzerinde hemfikir olabildi¤i tek nokta da buydu. Öte yandan böyle
bir talepte bulunulmas› ilginç bir durum ortaya koyuyordu. Çünkü fleriat›n
kald›r›lmas› gibi bir durum asla söz konusu olmam›flt›. Bu talebin alt›nda yatan as›l iste¤i herhalde, geleneksel “adil” düzenin yeniden kurulmas› ve Jön
Türklerin bafllatt›¤› yeni uygulamalar›n kald›r›lmas› fleklinde yorumlamak
gerekir.
‹syan 11 gün sonra ‹ttihat ve Terraki’ye sad›k birlikler taraf›ndan nispeten
kolay bir biçimde bast›r›ld›. S›k›yönetim ilan edildi ve çok say›da isyanc› alelacele yarg›lan›p as›ld›. Buna ra¤men isyan yine de Jön Türk kufla¤›n›n ve onlar›n takipçilerinin ortak zihninde derin izler b›rakan sars›c› bir tecrübe oldu.
Bu travman›n sebebi, kendine “Hürriyet Kahramanlar›” ya da ilerlemenin öncüsü gözüyle bakan ‹ttihatç› yönetimin, kendi baflkentinde dahi asl›nda ne
denli k›r›lgan oldu¤unun ortaya ç›kmas›d›r. Bu yönetim bir sabah bafl›bofl asker ve ö¤renci tak›m› taraf›ndan devrilmifl, halk ne Jön Türkleri ne de anayasay› kurtarmak için k›l›n› k›p›rdatmam›fl ve ‹ttihatç› yönetim ancak ordunun
müdahalesiyle yeniden aya¤a kalkabilmiflti. Nisan 1909 olaylar› Jön Türk kufla¤›n›n içine derin bir korkunun yerleflmesine sebep oldu. Bu korku cahil halk
kitlelerinin dinci fanatikler taraf›ndan kullan›lmas› korkusudur ki irtica terimi tam da bu dönemde yayg›n olarak kullan›lmaya bafllam›fl gibi gözükmekte-
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dir. Bundan böyle Jön Türkler (ayn› flekilde ‹ttihatç›lar ve daha sonra Kemalistler) olaylar› ayd›nlanma ve karanl›¤›n süregelen savafl›ndan ve kolay kand›r›lan cahil halk›n do¤ru seçimi yapma konusundaki güvenilmezli¤inden dem
vuran büyük bir anlat›n›n parçalar› olarak yorumlayacaklard›.
1925 fiubat’›nda Diyarbak›r’›n kuzeyinde Nakflibendi dervifli fieyh Sait taraf›ndan bafl› çekilen ve halifelikle fleriat›n geri getirilmesini talep eden (ki
bunlar halen kald›r›lm›fl de¤ildi) bir isyan ortaya ç›kt›¤›nda, Milli Meclis’teki
Kemalist temsilciler isyan›n 31 Mart olay› ile tafl›d›¤› benzerlikleri fark etmekte gecikmediler. 1930 Aral›k ay›nda kendilerini hilafet ordusu olarak adland›ran küçük bir dervifl grubu bat› Anadolu kasabas› Menemen üzerine yürüyüp orada yedek subay olarak görev yapmakta olan genç bir ö¤retmeni törensel bir flekilde öldürdüklerinde ayn› fley yinelendi. Burada Kemalistleri as›l
sarsan fley t›pk› 31 Mart Vakas›’nda oldu¤u gibi kasaba halk›n›n ne genç subay› ne de laik cumhuriyet rejimini korumak için parma¤›n› k›p›rdatmamas›yd›.
31 Mart’›n, fieyh Sait’in ve Menemen’in miras›, Kemalistlerin günümüz geliflmelerini alg›lay›fl›na arac›l›k eden hâkim anlat› olarak bugün hâlâ varl›¤›n› sürdürmektedir. ‹ttihatç› idarenin neticede silahl› güçler yard›m›yla yeniden infla edildi¤i bugünün Kemalistlerince de unutulmam›fl olan bir derstir.
Peki Nisan 1909 olaylar› olmasayd›, irtica kavram› ve bunu takip eden Maniheist toplum anlay›fl› bu kufla¤›n ve bu kufla¤›n yetifltirdi¤i kuflaklar›n zihninde bu denli güçlü bir flekilde yerleflmeyebilir ve ordunun siyasete s›kça müdahale etmesi gibi bir gelenek oluflmayabilirdi demek, çok mu ileriye gitmek
olur?
Bence 20. yüzy›l›n genellikle göz ard› edilen 3. dönüm noktas› Kemalist rejimin yap›s›nda ve Türk milliyetçili¤inin karakterinde 1930’lar›n bafl›nda yaflanan de¤iflimdir. Hepimizin bildi¤i gibi Mustafa Kemal Pafla eski dostu Fethi Bey’i 1930 y›l›nda Halk Partisi’nin temel ilkelerini (laiklik, cumhuriyetçilik,
milliyetçilik) paylaflan ancak daha ekonomik ve siyasal bir liberalizm savunan
bir muhalefet partisi kurmas› için yüreklendirmiflti. Bu partinin, Serbest
Cumhuriyet F›rkas›, özellikle ülkenin geliflmifl bat› bölgelerinde büyük bir
halk deste¤i kazand›¤› görülünce, parti 3 ay içinde kapat›ld›. Halk Partisi yönetimi bu denemeden hiç memnun kalmam›flt› ve giderek artan bir bask›n›n
ortaya ç›kmas› sonucu halen parti liderli¤ini sürdüren cumhurbaflkan› tarafs›zl›¤›n› bir yana b›rak›p kendi partisinden yana tav›r ald›. Kas›m ay›nda
Mustafa Kemal pes etti. Küstürülmüfl olan Fethi Okyar var olan siyasal arenan›n baflkan›yla karfl› karfl›ya kalmaktansa partiyi kapatmaktan baflka seçene¤i olmad›¤›n› hissetti.
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Fakat bu Türkiye’nin siyasal manzaras›nda daha çok fleyi etkileyecek de¤iflimin sadece bafllang›c›yd›. Serbest Cumhuriyet F›rkas› kapand›ktan bir ay
sonra, Menemen olay› Kemalist liderli¤i flok etti. Mustafa Kemal Pafla’n›n bafltaki, halk› tehcir etmek ve Menemen’i yerle bir etmek plan› hiç uygulanmam›fl
olsa da, bu durum parti içindeki müfritlerin konumunu güçlendirdi. fiimdi onlar bütün özgün sivil toplum örgütlerini kapatmak ve ülkenin toplumsal ve
kültürel hayat›n› tamam›yla parti kontrolü alt›na sokmak üzere bir kampanyaya kalk›flt›lar. Bask› alt›na al›nan bu tür örgütlerin ilki Türk Ocaklar›’yd›.
Esasen 1912’de Jön Türklerin milliyetçi kanad› taraf›ndan kurulan bu dernek,
Cumhuriyet kurulduktan sonra e¤itim bakan› olan Hamdullah Suphi Tanr›över taraf›ndan yeniden canland›r›lm›flt›. Örgüt 1931’de kapat›ld›¤›nda,
30.000 üstünde üyeye sahip 267 kulüpten oluflan bir a¤ ile, dersler, kurslar,
sergi ve konserler içeren bir program› vard›. 1932’de bu kulüpler çok benzer
programlar› olan fakat do¤rudan Halk Partisi’ne ba¤l› Halk Evleri ile yer de¤ifltirdi.
Ayn› y›l, 1931’de, Mustafa Kemal ile Fethi Okyar’›n eski bir arkadafl› olan
Arif Oruç taraf›ndan yay›mlanan ve hükümet politikalar›na elefltiri getiren son
gazetelerden biri olan Yar›n, “ulusun genel politikalar›na karfl›” makale yay›mlayan her gazeteyi hükümetçe kapatma yetkisi veren yeni sert bas›n yasas›n›n
kabul edilmesinden sonra kapat›lm›flt›r. 1933’te ‹stanbul’daki Darülfünun resmen kapat›ld› ve ‹stanbul Üniversitesi olarak yeniden yap›land›r›ld›. Bu operasyonun amac› elbette k›smen Türkiye’deki akademik e¤itimin düzeyini yükseltmekti fakat ayn› zamanda bir ideolojik temizlikti. Üniversite tekrar aç›ld›¤› zaman önceki profesörlerin sadece üçte birine yeniden ifl verilmiflti.
Aslen ba¤›ms›zl›k savafl›nda aktif olan kad›nlar taraf›ndan kurulan Türk
Kad›nlar Birli¤i’nin kendini feshetmeye zorland›¤› 1935 y›l›, ba¤›ms›z sivil
toplum kurumlar›na sald›r›n›n en yüksek noktaya ç›kt›¤› zamand›. Birlik daha 1928’de siyasal isteklerini b›rakmak zorunda kalm›fl ve bir sosyal dernek
olarak yaflam›n› sürdürmüfltü, fakat bu kez faaliyetleri bütünüyle durduruldu, çünkü sözde, derne¤in amaçlar› (kad›nlar için eflit haklar) hükümet taraf›ndan zaten gerçeklefltirilmiflti. Ayr›ca 1935’te kendisi de bir mason olan ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya, Türkiye Büyük Do¤u Locas›’na ba¤l› bütün mason localar›na yaz tatillerini süresiz olarak uzatmalar›n› söylemifl ve localar 12 y›l
boyunca kapal› kalm›flt›r. Hatta parti içindeki muhalif ak›mlara daha önce bir
derece koruma sa¤lam›fl olan ‹nönü ve Atatürk parti baflkanl›¤› içindeki müfritlere karfl› pes etti¤inde, özellikle 1932–1934’te daha ilerici bir toplumsal
devrimi destekleyen Kadro dergisini yay›nlayan grup da faaliyetini durdurmak zorunda kalm›flt›r.
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Bu bask› dalgas›n›n en ilginç yönü kapat›lan örgütlerin tamam›n›n Kemalist dünya görüflünün temel unsurlar›n› paylaflm›fl olmalar›d›r. Bu örgütler
içindeki insanlar genellikle milliyetçi, laik, e¤itime ve özgürlü¤e inanan kiflilerdi. Bu durum, bu gruplar›n bask›s›n› 20’lerin ortas›ndaki tarikatlardakinden çok daha farkl› yapar. 30’lardaki sivil toplum bask›s› esasen ideoloji ile ilgili de¤il, devletin bir k›sm›n› parti arac›l›¤›yla totaliter kontrol alt›na alma teflebbüsü oldu¤u sonucunu ç›karmam›z gerekir. Ayr›ca, 30’lu y›llar Kemalist
milliyetçili¤in içeri¤inin de¤iflimine de flahit oldular. Git gide artan, dar görüfllü ve yabanc› düflmanl›¤› yapan bir milliyetçilik vard›, Mahmut Esat ve
Yunus Nadi gibi isimler bu söylemde bask›n ç›kan isimlerdi. Onlar›n düflüncesine göre, Cumhuriyet’in Müslüman olmayan vatandafllar› aç›kça ‘yabanc›lar’
olarak nitelendiriliyordu. Bu geliflme tabii ki sadece Türkiye’ye özgü de¤ildi.
Do¤rusu, bütün Orta ve Do¤u Avrupa’da hakim olan bir e¤ilimin yans›tmas›yd›.
E¤er 1930–1935’teki yön de¤iflimi olmasayd›, ne olurdu? Mustafa Kemal
Pafla üç ay önce çizdi¤i yola ba¤l› kalm›fl olsa ve parti üstü konumunu korumufl olsayd›, Serbest Cumhuriyet F›rkas› muhtemelen varl›¤›n› sürdürebilir
ve yirmi y›l sonraki Demokrat Parti’ye benzer bir rol üstlenebilirdi. Kemalist
rejim 1930’larda, muhtemelen ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›ndaki ekonomik zorluk ve bask› ile geçen y›llardan sonra 1950’de olaca¤› kadar gözden düflmüfl de¤ildi, fakat serbest seçimlerde SCF gene de hesaba kat›lmas› gereken bir güç
olacakt›. E¤er Mustafa Kemal bir dereceye kadar ço¤ulculu¤u destekleseydi,
CHF içindeki müfritlerin daha önce belirtti¤im totaliter e¤ilimleri meydana
getirebilmelerini düflünmek daha zor olurdu. SCF’nin meydan okumas› karfl›s›nda CHF’nin içindeki Kadro gibi muhalif gruplar, Bülent Ecevit’in ortaya att›¤› ‘merkezin solu’ program›ndan 30 y›l önce Parti için yeni bir ideolojik konum belirleyebilirlerdi. Kad›nlar Cemiyeti, Gazeteciler Derne¤i, Türk Ocaklar› ve mason localar› gibi sivil toplum örgütleri y›llar geçtikçe güçlerini toparlayabilirlerdi. Mahmut Esat Bozkurt gibi afl›r› milliyetçilerin yabanc› düflmanl›¤› e¤ilimleriyle düflüncelerini kabul ettirtmeleri için belki daha az f›rsat olacakt› ve 1934’te Trakya’daki Yahudi katliam› trajedileri ve 1942’deki Gayrimüslim burjuvay› ortadan kald›ran ayr›mc› ‘Varl›k Vergisi’nden kaç›n›labilecekti.
Bunun ötesinde, e¤er “olgusall›k karfl›t›” örne¤imizi daha ileri götürürsek,
daha güçlü sivil toplum ile daha ço¤ulcu bir Türkiye belki (Atatürk’ün ölümünden sonra) Fransa e¤ilimli Fethi Okyar önderli¤inde, yan›nda k›demli
muhalefet lideri Hüseyin Rauf Orbay (Balkan ve ba¤›ms›zl›k savafl›n›n kahraman› ve teyitli ‹ngiliz hayran›) gibi biriyle, do¤al olarak ‹kinci Dünya Savafl›
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s›ras›nda Müttefiklerin kamp›na daha uygun olabilirdi. Bildi¤imiz gibi ‹nönü’nün Türkiye’si, 1939’da, Fransa ve ‹ngiltere ile karfl›l›kl› yard›m anlaflmas› imzalad› fakat sonraki befl y›l boyunca fiubat 1945’te Almanya’ya savafl ilan
etmek d›fl›nda anlaflmaya uymad›. Daha liberal bir Türkiye yine zorlu bir pazarl›k yürütecekti fakat muhtemelen 1939’da olmasa bile 1943’ün bafllar›nda
Almanlar savafl› kaybetmeye bafllad›¤›nda Müttefiklerin savafl güçlerine kat›lacakt›. O zaman Türkiye 1945’te kazananlar aras›nda olacakt›.
1945–1947 dönemi bence “olgusall›k karfl›t›” tarih yapma al›flt›rmas›nda
göz önünde bulundurulmas› gereken son bölümdür. Bu bölümün baflrol oyuncusu flüphesiz ‹smet ‹nönü’dür. ‹nönü 19 May›s 1945’te Türkiye’yi daha demokratik yapma iste¤ini ilan etti ve ayn› y›l›n 1 Kas›m’›nda Türkiye’nin yeni
bir muhalefet partisine ihtiyac› oldu¤unu bildirdi. Bildi¤imiz gibi, bu muhalefet partisi Ocak 1946’da, dört eski CHF üyesi Demokrat Parti’yi kurdu¤unda
ortaya ç›km›flt›r. Takip eden (Haziran 1947’den Temmuz 1946’ya al›nan) seçimler, apaç›k usulsüzlüklerle doluydu, fakat bu durumda bile Demokrat Parti Millet Meclisi’nde 62 sandalye kazanarak gücünü gösterebilmiflti. 1930’da
oldu¤u gibi, iki parti aras›ndaki gerilim fliddetle yükseldi ve CHP içindeki Baflbakan Recep Peker önderli¤inde gelifltirilen düflmanca tutumla, bu muhalefetin meflrulu¤unu bozmak için Demokratlar› vatan haini, komünist ve hatta
psikopat olarak damgalayarak, ellerinden geleni yapt›lar. Fakat 1930’daki
Mustafa Kemal’den farkl› olarak, ‹smet ‹nönü düflüncesinden vazgeçmedi. Peker’e dan›flt› ve Mustafa Kemal’in 1930’da Fethi Okyar ile yapt›¤› konuflman›n
benzerini muhalefet lideri Celal Bayar’la yapt›. Sonra 12 Temmuz 1947’de, siyasal muhalefetin meflru ve do¤al oldu¤unu söyleyerek, devlet organlar›na tarafs›z bir flekilde hareket etmeleri ça¤r›s›nda bulunan bir beyanat yay›nlad›.
Bu müfritlerin sonunu getirdi. Recep Peker istifa etmek zorunda kald›. O zamandan seçimlere kadar geçen neredeyse 3 y›ll›k zaman içinde demokratikleflme süreci h›z kazanarak devam etti. CHP muhalefetin program›n›n büyük k›sm›n› benimseyerek, yeniden popülerlik kazanmak için elinden gelen her fleyi
yapt›, fakat 25 y›ll›k otoriter rejimin ard›ndan May›s 1950’de Demokratlar› iktidara getirmifl olan seçmenlerin gözünde güvenilirlili¤ini kaybetmiflti.
fiimdi, e¤er ‹smet ‹nönü bu süreci desteklemeseydi, e¤er Atatürk’ün
1930’da yapt›¤› seçimin ayn›s›n› yapsayd› ne olurdu? Bu durum, bence, Türkiye’nin So¤uk Savafl’›n bafllang›c› ba¤lam›nda ABD deste¤ini ve yard›m›n› alma flans›n› mahvetmezdi. Türkiye’nin fazla itibar kaybetti¤i ve yal›t›lma tehlikesi alt›nda kald›¤› bir savafltan sonra, ‹nönü reformlar› k›smen Bat›’n›n
deste¤inin sa¤lanmas› amac›n› tafl›yordu. Ama yine de ABD, Güney Kore, Pakistan ve ‹ran gibi rejimleri komünizmle mücadele çerçevesinde destekledi¤i-
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ne göre, diktatörlük rejimindeki bir Türkiye’yle de ittifak kurabilirdi. Daimi
diktatörlük, Türkiye’nin NATO’ya girmesini (her ne kadar 1952’de çok partili
sisteme geçilmifl olsa dahi, NATO’nun Kuzey Avrupa ülkeleri hâlâ Türkiye’nin
üyeli¤i konusunda tereddüt içindeydi) ve do¤al olarak Avrupa Ekonomi Toplulu¤u’na girmesini engelleyebilirdi. Her fleyden önce Avrupal›lar›n gözünde
Türkiye’nin AET’ye aday ülke olmas›n›n temel nedeni, bir NATO orta¤› olarak
önemi ve ekonomik büyüme için olas›l›klar›n› artt›rarak ülkeyi istikrarl› hale
getirme arzusudur. Muhtemelen, Türkiye NATO üyesi olmam›fl olsayd›
1963’teki birlik anlaflmas› neticelendirilemezdi.
Bir ‹nönü daimi diktatörlü¤ünün Türkiye’yi Franco’nun ‹spanya’s›na benzer bir konuma sokabilece¤ini varsaymak çok da olas›l›k d›fl› say›lmaz. Tabii
ki rejimler baz› yönlerden çok farkl›l›k göstermifltir. ‹nönü’nün kat› laikli¤i
Franco’nun fanatik ba¤nazl›¤›yla benzerlik içermez ve ‹spanya’da yönetim
Türkiye’de görülmeyen fliddet ve zulmü sergilemifltir. Yine de her iki ülke güvenle Bat› blo¤u içinde yer alabilirdi, fakat NATO ve AET/AT d›fl›nda ve devlet güdümündeki bir ekonomik büyüme ile muhalif (özellikle sosyalist) ak›mlar›n ve bölgesel az›nl›k hareketlerinin sertçe bast›r›ld›¤› ve merkezci yönetimlerle askerilefltirilmifl toplumlar olarak var olacaklard›. Bu tür 1930’lara
özgü siyasi yap›n›n, ‹spanya’da Caudillo’nun 1975’te ölümüne kadar devam etmesi gibi, ordunun deste¤i ile 1973’te ‹nönü’nün ölümüne kadar devam edebilmesi olas›l›¤› vard›. Ancak o zamana kadar bu tür bir yönetim, ülke içinde do¤makta olan orta s›n›flar›n arzular›na ve Avrupa’daki geliflmelere ayak uyduramayacak ve muhtemelen de çökecekti.
Neticede, bütün alt üst olufllara ra¤men Türkiye’nin savafl sonras› gerçek
tarihi bu “olgusall›k karfl›t›” senaryodan daha çekici görünüyor. Bununla birlikle madalyonun öteki yüzü de var. ‹spanya’da oldu¤u gibi yönetimin tamamen çökmesi diktatörce geçmifl ile köklü bir ayr›lmaya yol açabilirdi. 1975’te
‹spanya’da Franco’nun yönetimi, kat› Falanjistler muhiti d›fl›nda, meflruiyetini kaybetmiflti. Bu da muhafazakârlar›n, liberallerin ve sosyal demokratlar›n,
ciddi bir harici müdahale olmadan, siyasi meydanda mücadele edip gerçek bir
modern demokrasi yaratmalar›na imkân verdi. 1945’ten sonra Türkiye diktatörlü¤ünün yumuflak inifl yapmas›, tek partili devletin esas yap›lar› ile ideolojik miras›n bir k›sm›n›n, bugün Türkiye’de bir hayli toplumsal ve siyasal gerilimin kayna¤› olarak, çok partili ortamda varl›¤›n› devam ettirebildi¤i anlam›na gelmektedir.
Bütün bunlar fantaziden ibarettir. 1878 ve 1913 savafllar› yaflanm›flt›r. Nisan 1909 karfl› devrimi Meflrutiyet dönemini kal›c› bir flekilde hasara u¤ratm›flt›r. Geliflim aflamas›nda olan Osmanl› parlamentosu 1878’de ve k›smen
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1913’te da¤›t›l›p etkisiz b›rak›lm›flt›r. 1909 ve 1913’te s›k›yönetim alt›nda orduya yönetimde egemen bir rol verilmifltir. Bundan on y›l sonra Mustafa Kemal Pafla ulusal egemenlik (hakimiyet-i milliye) fikrine dayal› bir cumhuriyet
kurdu¤unda çok partili demokrasi yoluna gitmeye cesaret etmemifl ve yerine
ülkede devlet ve partinin neredeyse totaliter egemenli¤ini sa¤lamay› öngörmüfltür. Fakat çok kimsenin beklentisinin aksine, halefi ‹nönü, diktatörlük
döneminden kalan miras›n ço¤unu korumakla birlikte, çok partili demokrasinin gelifliminin yolunu açarak karfl›t bir seçim yapm›flt›r.
Bununla birlikte, hayal ürünü olan bu alternatif senaryolar›n, biz tarihçiler için, hepimizin gayet iyi bildi¤i tarihsel geliflimleri kaç›n›lmaz olaylar olarak görme al›flkanl›¤›n› hat›rlatmas›, dolay›s›yla zaman zaman geçmiflteki
olaylar›n sonucunu bilmenin yararlar›ndan kendimizi korumam›z gerekti¤ini
göstermesi bak›m›ndan, çok yararl› bir al›flt›rma oldu¤unu düflünüyorum.
Çevirenler: Nezih Bamyac›, Rabia Mandal, Çi¤dem O¤uz, Abdullah Subafl›

Özet: Bu makalede tarihsel geliflim hakk›ndaki bilginin, bu geliflimin kaç›n›lmazl›¤› yönünde
do¤urdu¤u inanca karfl› gelifltirilmifl ‘olsayd›’ senaryolar›n›n, Osmanl›-Türkiye tarihinin, 1878 ve
1912 savafllar›, 1909 31 Mart Olay› ve Serbest F›rka ve Demokrat Parti deneyimi gibi dönüm noktalar› üstünden tart›fl›larak, tarihsel olaylar›n etkileflimlerini kavramak ve çözümlenmelerindeki
yararlar› gösterilmektedir.
Anahtar sözcükler: Osmanl›-Türkiye tarihi, tarih yaz›m›, dönüm noktalar›.
Abstract: The present essay reconsiders the historical moments of 1878, 1912 wars, 1909
March 31st Incident, and the experiment of Free Party and Democratic Party in Ottoman-Turkish
history as a subject of what is called ‘counter-factual’ history, speculating on how things would have gone differently if the said events did take different courses.
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