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ÖNSÖZ

Türkiye’de politik pratiklerin ve düşüncelerin tarihi nasıl ele alınabilir? Akademik
disiplin içerisinde bu soruya verilecek cevaplar oldukça çeşitlidir. Siyasal kurumlara ve bu
kurumlar arasında ilişkilere yoğunlaşan analizler yapılabileceği gibi; Türkiye siyasetindeki
değişimler ve süreklilikler, aktörler üzerinden anlaşılmaya çalışılabilir. Türkiye’deki siyasi
akımların etkinlikleri ve düşünsel kaynakları ile kitle mobilizasyonu arasında ilişki kurmak da
Türkiye’nin politik tarihini tahlil etmekte izlenen yöntemlerden biridir. Okuyacağınız bu
metinde genel hatları ile Türkiye’deki politik düşüncenin gelişimi ile reel siyaset ve kurumlar
arasındaki ilişkiselliği serimlemeye çalışan bir yöntem tercih edilmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemindeki birçok siyasi tartışmanın cumhuriyete miras kaldığını
dikkate alarak Tanzimat reformlarını, II. Meşrutiyet dönemini ve akabinde yaşanan gelişmeleri
analiz etmekle işe başladık. Bu çerçevede reform ve yeniden inşa çabalarının geç Osmanlı
dönemi siyasal yaşamındaki etkisini irdeledik. Sonraki satırlarda cumhuriyet rejiminin,
kurumları ve ideolojisi ile tesis edilmesi çabalarına odaklandık. Tek parti döneminin
özelliklerini, çok partili siyasal yaşama geçisin sancılarını ve sonrasında çok partili siyasal
hayatın içinde değişim arz eden politik ve sosyo-ekonomik unsurları ele aldık. Türkiye’de siyasi
ideolojilerin billurlaşmasını, siyaset-toplum ilişkilerinin değişmesini, ekonomide yaşanan
dönüşümleri, başlıca dış politika meselelerini ve askerler ile sivil siyaset arasındaki
münasebetleri çok partili hayatın başladığı dönemden 2010’a kadar olan süreçte çok yönlü bir
biçimde analiz ettik. Tüm bu süreçte dönemler ve aktörler arasındaki farklılıkları ve
benzerlikleri okuyucunun analiz etmesine yardımcı olacak bir akış takip etmeyi hedefledik.
Konuyla ilgili yararlanılan kaynakları ise kitabın sonunda belirttik.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1

Osmanlı Modernleşmesinde Genç Osmanlılar

1.2.

İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu

1.3.

Değişen Güç Dengeleri ve İdeoloji: Jön Türk Kongreleri

1.4.

İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Siyasette Yeni Dönem

1.5.

31 Mart Olayı ve Politik Etkileri

1.6.

Politik Konsolidasyon Süreci ve 31 Mart Sonrası Siyasi Gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
tartışınız.

II. Meşrutiyet öncesi Jön Türk muhalefetinin hedeflediği siyasal sonuçları

2.

Jön Türkler arasındaki fikir ayrılığında hangi unsurlar dikkat çekicidir, analiz

3.

31 Mart Vakası’nın toplumsal ve siyasal nedenlerini anlatınız.

ediniz.

4.
İttihat ve Terakki’nin 31 Mart’ın bastırılması sonrasında izlediği siyasetin köşe
taşlarını değerlendiriniz.
5.

1909 sonrasında siyasal muhalefetin aktörleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı modernleşmesinde
Genç Osmanlılar

Osmanlı son döneminden
Cumhuriyet Türkiye’sine
siyasal yaşamının temel
dinamiklerini oluşturan
süreci öğrenmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

İkinci Meşrutiyetin ilanı ve
siyasette yeni dönem

Osmanlı son döneminden
Cumhuriyet Türkiye’sine
siyasal yaşamının temel
dinamiklerini oluşturan
süreci öğrenmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

31 Mart Olayı ve politik
etkileri

Osmanlı son döneminden
Cumhuriyet Türkiye’sine
siyasal yaşamının temel
dinamiklerini oluşturan
süreci öğrenmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Politik konsolidasyon süreci
ve 31 Mart sonrası siyasi
gelişmeler

Osmanlı son döneminden
Cumhuriyet Türkiye’sine
siyasal yaşamının temel
dinamiklerini oluşturan
süreci öğrenmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Genç Osmanlılar,



Jön Türkler,



İttihat ve Terakki,



İkinci Meşrutiyet,



Anayasa,



31 Mart Vakası
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Giriş
19. yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda siyasal ve sosyal yapı ağırlıklı olarak
1839’dan başlayarak büyük bir değişim geçirmiştir. Bu değişimin içerisinde Tanzimat
reformlarının yadsınamaz bir ağırlığı vardır. Devleti yeniden eski güçlü konumuna ulaştırmayı
amaçlayan reformlar aynı zamanda sonraki yıllarda reformist bir kuşağın ortaya çıkmasına da
yol açmıştır. Yeni Osmanlılar ve Jön Türkleri bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Jön
Türk muhalefetinin biçimlenmesi ve İttihat ve Terakki’nin kuruluşu, yalnızca Osmanlı
modernleşmesinin dinamiklerini değil; cumhuriyetin fikri köklerini anlamak ve analiz etmek
için de incelenmeye değer bir konudur. II. Meşrutiyet’in ilanını takip eden süreçte siyasal
tartışmalar ve toplumsal değişim yeni bir siyaset ve kamu yararı tanımının yapılmasında etkili
olmuştur.
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1.1. Osmanlı Modernleşmesinde Genç Osmanlılar
Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl İlber Ortaylı’nın ifadesiyle “İmparatorluğun en uzun
yüzyıldır”. Toprak kayıplarının yarattığı travma ve bozulan iktisadi ve askeri düzenin toplumsal
ve siyasal sonuçları devlet bürokrasisini reform yapma konusunda harekete geçirmiştir.
1839’da Tanzimat’ın ilanı ile başlayan ve 1856 yılında Islahat Fermanı ile devam eden süreç,
devletin siyasal ve hukuksal mecrada reforma tabi tutulması ile sonuçlanmıştır. Bunun ötesinde
doğrudan gündelik yaşamı ilgilendiren bir dizi yenilik hayata geçirilmiştir. 1839-1865 yılları
arasında yeni kanunlar ihdas edilmiş, yeni okullar açılmış ve bu okullardan yetişen reformist
bir genç kuşak entelektüel çevreye ve devletin bürokratik yapısına dahil olmuştur. Yeni
Osmanlılar olarak tarif edilen kuşak Şerif Mardin’in dikkatimizi çektiği üzere Tanzimat’ın
“yeni”sini olumlu bulan ancak bazı eleştirileri yöneltmekten de çekinmeyen bir kuşaktır. Ancak
şunu belirtmek gerekir Yeni Osmanlılar siyasal ve ideolojik olarak kendi içinde bütünlük arz
eden bir grup değildir. Hedefleri ve beklentileri açısında da homojen bir grup olarak
değerlendirilemezler. Yeni Osmanlılar denildiğinde ilk akla gelen isimler Şinasi, Namık Kemal,
Ali Suavi ve Ziya Paşa’dır. Dört isim de kendilerinden önce başlatılan reform sürecinin içinde
yer almışlar fakat bu sürece dair eleştiriler yöneltmişlerdir. Reform sürecinin “taklit” olmaktan
çıkarılması gerektiğini ve toplumun kendine özgü dinamikleri göz önünde bulundurularak
yeniden tanımlanması gerektiğini savunmuşlardır. Yeni Osmanlılar, liberal romantizmden
etkilenmiş bir grup aydın olarak Osmanlı fikir hayatına yeni kavramlar kazandırmışlardı.
Anayasacılık ve Osmanlılık fikirlerinin tarihsel izini sürdüğümüzde karşımıza Yeni Osmanlılar
çıkar. Özellikle modern anlamıyla vatan düşüncesinin gelişiminde Yeni Osmanlıların bilhassa
da Namık Kemal’in büyük etkisi söz konusudur.
Yeni Osmanlılar 1867’de resmi makamlarla aralarında anlaşmazlıklar belirdiğinde
Mustafa Fazıl Paşa’dan aldıkları özel davet sonrasında bir süreliğine ülkeden ayrılmışlardır. Bu
grupta en dikkat çekici isim şüphesiz Namık Kemal’dir. Ali Suavi ve Ziya Paşa da bu dönemde
kafileye katılanlar arasındadır. Avrupa’da Yeni Osmanlılar adına çıkan ilk gazete Londra’daki
Muhbir’dir. Ancak bu yayın mecrasının Yeni Osmanlıların fikirlerini anlatmakta yetersiz
olduğu anlaşılınca 1868’de Hürriyet adlı bir başka yayın ortaya çıkmıştır. Yeni Osmanlıların
önde gelenleri 1871’de yurda geri dönmüştür. Namık Kemal dönüşünde de siyaset, Osmanlılık
ve kültür üzerine yazmayı sürdürmüştür. Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesi sonrasında
Namık Kemal ve Ziya Paşa yeni anayasa üzerinde bir süre çalışmıştır. V. Murat yerine tahta
geçen II. Abdülhamit’in ilk döneminde bu konuda zorluklarla kaşılaşmışlardır. Yeni Osmanlılar
için anayasanın bir amaç değil de devletin kurtarılması için bir araç olarak görüldüğünü
belirtmeliyiz. Anayasanın Batı’dan kopya edilecek bir metin değil; Osmanlı coğrafyasının
taleplerine karşılık gelecek bir çerçeve olması gerektiğini düşünmüşlerdir. Genel hatları ile
şunları söylemek mümkündür. Yeni Osmanlıların gündeme getirdiği düşünceler 1876
Anayasacılığı ve parlamenter arayışlar için önemli ilham kaynakları olmuştur. Hatta 1876
Anayasası rafa kaldırıldıktan sonra dahi Yeni Osmanlıların düşünsel etkileri devam etmiştir.

1.2. İttihat ve Terakki’nin Kuruluşu
Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonunda ciddi iç ve dış sorunlarla uğraşmıştır. 1877-1878
Osmanlı Rus Savaş sonrasındaki gelişmeler İmparatorluk coğrafyasının demografik
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özelliklerinin de değiştiği bir döneme işaret eder. Yeni sorunlarla baş etmek için devlet
kapasitesi arttırılırken, bu kapasite artışı da beraberinde yeni hoşnutsuzluklar getirmiştir. II.
Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti bir yandan modern devletin altyapısal imkânlarını
genişletirken diğer yandan temel haklar ve özgürlükler açısından zor bir dönem geçirmiştir.
Osmanlı Devleti’ni izlediği denge politikası ile ayakta tutmaya çalışan II. Abdülhamit, ülke
içinde kendisine yönelmesi muhtemel tüm muhalefet odaklarını konrol etmek ve bastırmak
istemiştir. Bu doğrultuda kimi zaman muhalifleri ödüllendirerek yanına çekme kimi zamanda
cezalandırma stratejisi izlemiştir. II.Abdülhamit’in tavizsiz ve sert tutumu karşısında siyasal
muhalefet, sultanın yetkilerinin anayasa ile sınırlanacağı meşruti bir rejime geçişi tek çıkar yol
olarak görmüştür. Muhalefetin esas kaynağı ise daha önce olduğu devletin iyi eğitim görmüş
kadrolarıdır. Tanzimat’tan itibaren girişilen modernleşme hamleleri neticesinde oluşan asker ve
sivil bürokrasi büyük ölçüde II. Abdülhamit’in her şeyi kontrol etme isteğine tepki göstermiştir.
Osmanlı modernleşmesinin temel gayesi olan devleti korumak ve yaşatmak fikri,
II.Abdülhamit karşısında örgütlenen muhalefetin de hareket noktasıdır. Bu çerçevede kayda
değer ilk gelişme, 1889’da İttihad-ı Osmani adlı gizli örgütün kurulmasıdır. Örgüt, Askeri
Tıbbiye öğrencileri Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Mehmet Reşit, Hüseyinzade Ali ve İshak
Sükûti tarafından vücuda getirilmiştir. Aynı dönemde Paris’e giden Ahmet Rıza ise 1895
yılında Meşveret adlı bir gazete çıkarak siyasi faaliyete başlamıştır. Auguste Comte’un
pozitivizminden etkilenen Ahmet Rıza, aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin Paris şubesinin
başına geçmiştir. İttihat ve Terakki meşrutiyetin ilanı ve Kanuni Esasi’nin yeniden yürürlüğe
konmasını talep eden bir siyasi hareket olarak örgütlenmiştir. İstibdat rejimi olarak gördükleri
II. Abdülhamit iktidarını sınırlandırmak temel hedefleridir. İttihat ve Terakki, pozitivizmin şiarı
“düzen ve ilerleme” sloganından ilham almıştır.
İttihat ve Terakki, 1895’i takiben kendi kuruluş nedenlerini nizamnamesine yazmıştır.
Örgütün öncelikle siyasi ve hukuki düzene dair bir durum tespiti yaptığı söylenebilir. Buna göre
Osmanlı’nın mevcut hükûmeti; eşitlik, özgürlük ve adalet gibi temel ilkeleri çiğnemektedir.
Osmanlı vatandaşlarını hükûmete karşı uyarmak için kurulduğunu ileri süren İttihat ve Terakki,
II.Abdülhamit’i doğrudan anmamakla birlikte sultanı işaret edecek bir şekilde eleştirilerini
sıralamıştır. İttihat ve Terakki, kendi amacını meşveret sisteminin geri getirilmesi, insan hakları
ihlallerinin sona erdirilmesi ve ilerlemenin önündeki engellerin kaldırılması olarak
tanımlamıştır.
İttihat ve Terakki’nin muhalefeti sultan tarafından hoş karşılanmamış ve özellikle 1896
yılında İttihat ve Terakki kadroları II. Abdülhamit tarafından tasfiye edilmek istenmiştir. Bunun
sebebi İttihat ve Terakki’nin II. Abdülhamit’e karşı bir darbe girişiminde bulunmasıdır.
Başarısız olan darbe girişimi sonrasında İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimleri yakalanmış
ve sürgüne gönderilmiştir. Bu gelişmeleri takip eden zaman aralığında II. Abdülhamit ve mutlak
monarşi aleyhtarı yurt dışındaki muhalefet bir süreliğine etkinliğini yitirmiştir. II.
Abdülhamit’in eniştesi olan Damad Mahmud Paşa’nın hükûmetle yollarının ayrılması ve
çocuklarıyla birlikte yurt dışına çıkışı ise muhalefetin canlanmasında etkili olmuştur. Çünkü
Paşa’nın oğullarından Prens Sabahaddin yurt dışında II. Abdülhamit’i eleştiren ve alternatif
siyaset üreten önemli isimlerden biri olacaktır.
8

1.3. Değişen Güç Dengeleri ve İdeoloji: Jön Türk Kongreleri
II. Abdülhamit’e muhalefet eden örgütlü gücün nasıl bir yöntem izleyeceğinin
belirlenmesinde Jön Türk kongreleri şüphesiz çok önemlidir. Jön Türklerin Birinci Kongresi
1902 yılının Şubat ayında Paris’te toplanmıştır. Kongrede muhalefetin nasıl bir politik hat
izleyeceği konusu çokça tartışılmıştır. Kongrede propagandif faaliyetlerin meşruti monarşinin
geri getirilmesi için yetersiz olduğu iddia edilmiştir. Bu durumda askerlerin Meşrutiyet’in
yeniden ilanı için hareketin içine çekilmesi önerilmiştir. Meşruti monarşiyi tesis edecek
devrimci bir harekete yurt dışından destek sağlanıp sağlanmaması gerektiği de Kongrede
tartışılan konular arasındadır. Bahsi geçen konuda tam bir fikir birliği olmamakla birlikte Prens
Sabahaddin hür ve demokrat hükûmetlerle işbirliğine açık kapı bırakmıştır. Prens
Sabahaddin’in adem-i merkeziyetçi görüşleri de kongrede dile getirilmiş ve Ahmet Rıza grubu
tarafından bu görüşler sert bir biçimde eleştirilmiştir. Merkeziyetçi ve devletçi bir siyasi
anlayışa sahip olan Ahmet Rıza ve grubu, adem-i merkeziyetçiliği İmparatorluğun çözülüşünü
hızlandıracak bir fikir olarak değerlendirmiştir. Bahsedilen görüş ayrılığı Jön Türk hareketinin
ikiye bölünmesine neden olacaktır. Nihayetinde Prens Sabahaddin ve grubu 1906’da Teşebbüsi Şahsi ve Adem-i Merkeziyet adlı yeni bir cemiyet kurmuşlardır. Cemiyetin dile getirdiği
yönetimde milliyetlere göre temsil ilkesi, Osmanlı-Türk modernleşmesinde muktedirler
tarafından hep “tehlikeli” görülen bir model olacaktır.
“Makedonya Sorunu” olarak bilinen ve Osmanlı’nın Balkan topraklarının bir
bölümünde 20. yüzyılın başında ortaya çıkan gelişmeler, Jön Türk hareketinin güçlenmesinde
dolaylı yoldan etkili olmuştur. Hükûmet, Makedonya’daki isyanları bastırmak maksadı ile
bölgeye yeni oluşturulan askeri okullardan mezun subayları göndermiştir. Bu subayların
Makedonya’da kaldığı zaman diliminde İttihat ve Terakki’nin görüşlerinden etkilendiği
bilinmektedir. Makedonya sorununda Batılı devletlerin takındığı tutum çok temelde genç
subayların Ahmet Rıza’nın fikirlerini benimsemesinde rol oynamıştır. 1905 yılında Japonlar ile
Ruslar arasındaki savaşı Rusya’nın kaybetmesi ve sonucunda meşruti yönetimin kurulması da
Osmanlı’da meşrutiyet yanlılarını cesaretlendirmiştir. Bu esnada Ahmet Rıza grubu 1906’da
yeni bir nizamname hazırlamış ve devletin siyasal bağımsızlığını korumayı ve merkeziyetçiliği
bu nizamnamenin merkezine yerleştirmiştir. 1907 yılında gerçekleştirilen İkinci Jön Türk
Kongresinde ise II. Abdülhamit’i tahtan inmeye zorlamak açık bir strateji olarak
benimsenmiştir. Böylesi bir “zorlama” için seferber edilecek güç ise tahmin edileceği üzere
ordudur.

1.4. İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Siyasette Yeni Dönem
İkinci Meşrutiyet’in ilanına giden süreçte İttihat ve Terakki’nin Makedonya’da kurmuş
olduğu örgütlenme birinci dereceden etkilidir. Mektepli subaylar arasında çokça taraftar bulan
İttihat ve Terakki, Rusya ile İngiltere arasındaki diplomatik gelişmelerin Makedonya’nın
kaybında etkili olacağını düşünmüş ve harekete geçmiştir. İttihat ve Terakki’nin hareketi bir
isyan biçimine dönüştürmesi ve İstanbul’un bu isyanı bastıramaması İkinci Meşrutiyet’e giden
kapıyı sonuna kadar açmıştır. İttihat ve Terakki’ye bağlı ordu birliklerinin katılımıyla büyüyen
hareket neticesinde 23 Temmuz 1908’de Manastır’da Meşrutiyet ilan edilmiştir. Balkanların
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birçok yerinde yükselen talepler ve bunları durdurmanın imkânsızlığı karşısında II. Abdülhamit
de meşrutiyeti ilana mecbur kalmıştır.
1908, Osmanlı Devleti’nde siyasal ve toplumsal açıdan büyük değişimlerin yılıdır. II.
Meşrutiyet’in ilânı sonrasında, kısmen “tebaadan vatandaşlığa geçiş” olarak
nitelendirilebilecek politik bir aşamaya gelinmiştir. Tarık Zafer Tunaya’nın belirttiği gibi,
“siyaset yapan fertler artmış” ve “iktidara iştirak etme” hevesi ve kanalları eskisine nazaran
görece çoğalmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanı, ülkenin genelinde en çok da Balkanlarda coşku ile
karşılanmıştır. Zor günlerin ve baskının biteceğine dair umudun yükselişi, özgürlüklere
kavuşmanın verdiği heyecan 1908’e damgasını vurmuştur. Gerçekten de 1908-1909 arası
Osmanlı Devleti’nde eşi benzeri daha önce görülmemiş düzeyde fikri özgürlük ortamı
yeşermiş; feministlerden liberallere ve sosyalistlere uzanan geniş bir yelpazede yeni yayınlar
ve tartışmalar entelektüel yaşama katılmıştır. Örgütlenme düzeyinde yaşanan çeşitlenme ise
demokratik bir zeminin oluşma potansiyelini işaret etmiştir.
Meşrutiyetin ilanını takiben Osmanlı Devleti’nde sayıları çok fazla olmayan işçilerin de
kendi arzu ve taleplerini merkezi idareye duyurmaya çalıştıklarına şahit olunmuştur. Ücret artışı
talebinde bulunan işçiler, talepleri yerine getirilmeyince örgütlenmiş ve grev yapmıştır.
Grevlerin çoğalması karşısında hükûmet, greve gitmeyi zorlaştıran bir iş yasasını yürürlüğe
koyarak işçi eylemlerinin önüne geçmeye çalışılmıştır. Bu durum yeni yönetimin sermaye ile
çatışmadan uzak durmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra II. Abdülhamit’e muhalefet ettikleri için sürgünde olan
isimler birbir ülkeye geri dönmeye başlamıştır. Sürgündeki muhalifler, İttihat ve Terakki’nin
özellikle Anadolu’daki örgütlenmesinde rol alacaktır. Seçim sürecinde de bu kadronun faal
olduğunu hatırlatmak gerekir. Meşrutiyetin ilanı ve muhaliflerin geri dönüşüne rağmen II.
Abdülhamit tahtında oturmaya devam etmiştir. Çünkü II. Abdülhamit büyük ölçüde
meşrutiyetin ilanının kendisinin tasarrufu olduğu yönünde bir propagandayı başarıyla
yürütmüştür. İttihat ve Terakki kadroları ise II. Abdülhamit’in bu politik taktiği üzerine onu
tahtından indirecek kamuoyu desteğini bir çırpıda bulamamıştır.
Anayasanın yeniden yürürlüğe konması ve parlamento için seçimlerin yapılması uzun
bir aradan sonra tartışma özgürlüğünün ve politik rekabetin yeniden canlanmasına katkıda
bulunmuştur. Seçimlerde İttihat ve Terakki dışında ülkeye geri dönen Prens Sabahaddin’in
partisi Osmanlı Ahrar Fırkası da yarışmıştır. Ancak henüz politik örgütlenmesini
tamamlayamadığından seçimde kayda değer bir başarı elde edememiştir.

1.5. 31 Mart Olayı ve Politik Etkileri
İttihat ve Terakki’ye yönelik siyasi muhalefetin iki birleşeni olduğunu söylemek
mümkündür. Bu bileşenlerden ilki Prens Sabahaddin ve partisidir. Kamil Paşa’nın Osmanlı
Ahrar Fırkası’na katılması ile birlikte İttihat ve Terakki, Kamil Paşa’ya cephe almış ve onun
yerine Hüseyin Hilmi Paşa’yı sadrazamlık görevine getirmiştir. İttihat ve Terakki’nin
tasarrufları muhalif basında eleştiri konusu olmuş buna karşılık da İttihatçılara yakın basın
kuruluşları meslektaşlarına karşı atağa geçmiştir. Bu çerçevede en önemli olaylardan biri İttihat
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ve Terakki’ye muhalefet eden basında önemli bir yazar olan Hasan Fehmi’nin öldürülmesidir.
Cinayetten İttihatçılar sorumlu tutulmuş ve Hasan Fehmi’nin cenaze töreni İttihat ve Terakki
karşıtı bir eyleme dönüştürülmüştür.
İttihat ve Terakki’ye muhalif olarak tanımlayabileceğimiz bir başka kategori ise İslamcı
eğilimleri olan mukaddesatçı-muhafazakâr gruplardır. İkinci Meşrutiyet ile toplum hayatına
giren özgürlükleri ve değişen yaşam tarzını, dini tehdit eden gelişmeler olarak yorumlayan
gruplar Ramazan’da içki içilen yerlerin kapatılmasından fotoğraf çekiminin yasaklanmasına
kadar bir dizi talep ile mitingler düzenlemiştir. Nakşibendi şeyhi olan Derviş Vahdeti etrafında
etkin olan İslamcı aktörler, İttihad-ı Muhammedi adlı bir örgütle harekete geçmiştir. İttihad-ı
Muhammedi, İttihat ve Terakki’nin pozitivist dünya görüşünü ve bunun ürünü olan laiklik
uygulamalarını ve İttihatçıların çıkardıkları yeni yasaları sert bir biçimde eleştiren bir çizgi
izlemiştir.
Eski takvime göre 30 Mart 1325 (1909) gecesinde, İstanbul’da büyük bir silahlı isyan
hareketi başlamıştır. İsyanın ardında İttihatçılardan memnun olmayan toplumun farklı kısımları
ve politik aktörler vardır. II. Meşrutiyetin ilanı sonrasında bekelediklerini bulamayanlar, bir
kenara atıldıklarını düşünenler, işini kaybeden devlet görevlileri hoşnutsuz kesimler
arasındadır. Askeriye içinde de isyana neden olan gelişmelerden söz etmek mümkündür.
Mektepli subaylar ile alaylı subaylar arasındaki gerilim, İkinci Meşrutiyet ile birlikte iyiden
iyiye gün yüzüne çıkmıştır. Alaylı subaylar, genellikle eski usullere ve saraya bağlı askerlerdir.
II. Meşrutiyeti gerçekleştiren askerler ise mektepli olup, pozitivist bir eğitimden geçmişler;
alaylıları askeri açıdan yetersiz ve politik açıdan da güvenilmez görmüşlerdir. II. Meşrutiyetin
ilanından sonra söz sahibi olan mektepli subaylar, alaylıların birçoğunun ordudan
uzaklaştırılmasına neden olmuştur. Yükselme olanakları da elinden alınan alaylı subayların
meşruti rejime cephe almasında gelecek korkusu azımsanamayacak bir yer tutmuştur. Neticede
31 Mart’ta Makedonya’dan gelen subayların esir alınması ile fitili yakılan isyan, ulemanın ve
alaylı askerlerin de katılımıyla hızla büyümüştür. Meclise doğru harekete geçen kitlenin belli
başlı istekleri arasında mevcut sadrazamın, harbiye ve bahriye nazırlarının azledilmesi, İttihatçı
subayların bir kısmının yerinin değiştirilmesi, yine İttihatçı milletvekilleri arasından birkaçının
başkentten derhal uzaklaştırılması vardır. Meclis-i Mebusan’a başkanlık eden Ahmet Rıza’nın
değiştirilmesi talebi de dikkat çekicidir. İsyanı gerçekleştiren grubun talepleri arasında yer alan
şeriatın geri getirilmesi konusu, isyanın “gerici” bir kalkışma olduğunu konusundaki yorumlara
kaynaklık etmiştir. Avrupa’dan uyarlanan yeni yasalara rağmen ülkede zaten şeriatın tamamen
kaldırılmamış olduğu bilgisinin de altını çizmek gerekir. Şeriat, özellikle aile hukuku bahsinde
etkinliğini o dönem de korumaktadır.
İsyancı grubun talepleri üzerine sadrazam istifa etmiş; kabine değişmiştir. İsyancı
güçlerin ilk etaptaki bu başarısı üzerine İttihat ve Terakki milletvekillerinin önemli bir kısmı
başkentten uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Hâl böyle olunca da parlamentoda mevcut
milletvekili sayısı birden bire çok azalmıştır. İttihatçıların az sayıda kaldığı meclisin isyan eden
grubun taleplerini onaylaması ile süreç bir başka aşamaya gelmiştir. 31 Mart isyanı, II.
Abdülhamit taraftarlarının ağırlığını koyduğu bir biçime dönüşmüştür.
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31 Mart isyanı sonrasında İttihat ve Terakki, önce yeraltına çekilmiş sonra da karşı
tedbirler almaya başlamıştır. Başkentteki nüfuzunu kaybeden İttihat ve Terakki, taşrada
mitingler düzenlemiş; aynı zamanda Meclise gönderilen telgraflarla da kamuoyu baskısının ve
İttihatçı desteğinin arttığını göstermek istemiştir. İttihat ve Terakki’nin elinin en güçlü olduğu
yer, kuruluş aşamasında örgütlendiği Makedonya’dır. Yeni hamle de Makedonya’daki
örgütlenmeden gelecektir.
31 Mart isyanına nasıl cevap verileceği tartışıldıktan sonra İttihat ve Terakki’nin ileri
gelenleri isyana karşı askeri bir harekat düzenleme kararını almış ve bu çerçevede Hareket
Ordusunu oluşturmuştur. Mahmut Şevket Paşa’nın komuta ettiği düzenli birlikler ile Niyazi
Bey’in liderliğindeki gönüllüler Hareket Ordusunun belkemiğini meydana getirmiştir. Her ne
kadar Meclis-i Mebusan Hareket Ordusunun gelişini haber almış ve durdurmak için bir heyet
yollamışsa da başarılı olamamıştır. Hareket Ordusu, büyük bir direnişle karşılaşmadan
İstanbul’a girmiş ve isyanı bastırmıştır. Bundan sonraki süreçte İttihat ve Terakki’nin “rövanş”
aldığı söylenebilir. İsyan sona erdirildikten sonra, İttihatçılar önce sıkıyönetim ilan etmiş
akabinde de askeri mahkemeler kurmuştur. Bu mahkemelerin en önemli işlevi 31 Mart’ı
gerçekleştiren grubun liderlerini yargılamaktır. Derviş Vahdeti ve daha birçok isim sıkıyönetim
altında oluşturulan askeri mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda idam edilmiştir.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra II. Abdülhamit’in tahtta kalmaya devam ettiğini ifade
etmiştik. Bu durum 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra değişmiştir. İttihat ve
Terakki, 31 Mart’ın arkasındaki güç ve destek kaynağı olarak II. Abdülhamit’i ve İttihad-ı
Muhammedi teşkilatını görmüştür. Her ne kadar II. Abdülhamit bu döneminde doğrudan
ayaklanmacıları desteklememiş ve dengeli bir iç siyaset izlemiş olsa da bu durum, İttihat ve
Terakki’nin olayları onun desteklediği iddiasını değiştirememiştir. Bahsedilen şartlar altında 27
Nisan tarihinde Parlamento, Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesini onaylamıştır. Mehmet
Reşat, ki V. Mehmet adıyla da bilinir, II. Abdülhamit’in yerine tahta çıkmıştır.
31 Mart sonrasında resmi ideolojide peder- şefik hükümdar olan II. Abdülhamit imgesi
büyük bir değişim göstermiştir. II. Abdülhamit tahtan indirildikten sonra ondan bahseden resmi
metinler Abdülhamit’i “müstebit padişah” olarak tarif etmeye başlayacaktır. 1909 sonrasında
II. Abdülhamit’in yönetim yılları, hem yetişkin hem de çocuk eserlerinde “istibdat dönemi”
olarak adlandırılmış ve özellikle çocuklara yönelik eserlerde Abdülhamit’ten baskıcı bir sultan
şeklinde bahsedilmiştir. Yeni bir iktidar pratiği tesis etmek isteyen İttihat ve Terakki, II.
Abdülhamit’e bağlı genç - yaşlı tüm tebaadan çekinmiştir. Toplumsal algı dünyasını
dönüştürecek reformların ivedilikle uygulamaya konması ve II. Abdülhamit’in bu denli
yerilmesi, rejimin yetişkinlikerin yanı sıra çocuklara da yönelmesi, biraz da bu nedendendir.
II. Meşrutiyetin sloganı olan hürriyet, müsavat, adalet ve uhuvvet ilkeleri 1909
sonrasında Osmanlı yurttaşlığının inşasında daha yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Bu
çerçevede hem okullarda ders kitapları değiştirilmiş hem de Meşrutiyetin ilan edildiği gün her
sene bayram olarak kutlanmıştır. Hürriyet bayramı, meşruti rejimin kendini onaylatma
ritüelinin bir parçası hâline gelmiştir.
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1.6. Politik Konsolidasyon Süreci ve 31 Mart Sonrası Siyasi Gelişmeler
İttihat ve Terakki 31 Mart sonrasında hızlıca toparlanmaya çalışmıştır ancak bu çok da
kolay olmamıştır. Çünkü 31 Mart ayaklanmasının İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri üzerinde
travmatik bir etki yarattığı söylenebilir. II. Meşrutiyetin geriye dönülmez bir süreç olduğunu
düşünen İttihatçılar, 31 Mart isyanı sırasında ciddi bir özgüven kaybına uğramıştır. Bu nedenle
isyanın bastırılmasından sonraki süreçte İttihatçıların temel hedefi bir daha böylesine bir
isyanın tekrarlanmamasıdır. Bu amaca uygun olarak siyasal merkezi güçlendirmek ve
muhalifleri siyasi alandan ve bürokrasiden temizlemek politik stratejilerinin ana mecrasını
oluşturmuştur. Bürokraside ve askeriyede yapılan tasfiyeleri, yeni çıkarılan yasaları hep bu
eksende düşünmek mümkündür.
Bilindiği üzere 1908’de yeniden yürürlüğe konan Anayasa çok temelde Sultana geniş
yetkiler tanıyan bir anayasadır ve genel hatlarıyla 19. yüzyılın son çeyreğinin ruhunu taşır.
Parlamentoyu feshetme hakkına sahip olan Sultan zaten tarihte bu yetkisine dayanarak (18771878 Osmanlı Rus Savaşını gerekçe olarak göstererek) Meclisi dağıtmıştır. Bunu tecrübe eden
kadrolar, bir daha böyle gelişmeler yaşanmasın diye 1909 yılında kapsamlı bir anayasa
değişikliğini gündeme taşımıştır. Anayasanın birçok maddesi 1909 Ağustosu’nda “meşruti
sistemi” kuvvetlendirecek ölçüde değiştirilmiştir. Bahsedilen değişikliklerin bir yandan
Sultanın yetkilerinin kısıtlanması diğer yandan da parlamentonun yetkilerinin artması olarak
değerlendirilebilir. Sultanın atama yetkisinin sadrazam ve şeyhülislam ile sınırlandırılmış
olması buna güzel bir örnektir. Yine sultanın parlamentoyu feshetme yetkisi de elinden
alınmıştır. Fesih sadece kabinenin güvenoyu alamaması durumunda bir seçenek olarak meşru
görülmüştür. Ancak böylesine bir vaziyette de en geç üç ay içinde seçimlerin yapılması kurala
bağlanmıştır.
Siyasi merkezi konsolidasyon çabaları ve alınan önlemler anayasa değişiklikleri ile
sınırlı değildir. İttihatçılar güven kaybı yaşadığı tüm kesimlerde ayıklama işine girişmiştir.
Örneğin 31 Mart ayaklanmasının bastırılması sonrasında ordu içindeki tasfiyeler de hız
kazanmıştır. Hareket ordusunun kilit ismi Mahmut Şevket Paşa, tüm ordu üzerinde hakimiyeti
sorgulanamayacak kadar güçlü bir pozisyona gelmiştir. Mahmut Şevket Paşa 1., 2. ve 3.
Orduların “Ordu Müfettişliği” görevine gelmiştir. İsyanın bastırılmasını takip eden süreçte ilan
edilen ve 1912’ye kadar süren sıkıyönetim, hem Mahmut Şevket Paşa’nın hem de ordunun
nüfuzunun artmasını kolaylaştırmıştır. Bu süreçte zaten 1908’de başlayan ordudaki tasfiyeler
hız kazanmıştır. II. Abdülhamit döneminde yükselen ve kilit konumlara gelen alaylı subaylar
ayıklanmış ya da rütbeleri düşürülmüştür.
Anayasa değişiklikleri ile parlamento Sultan’a karşı güçlenirken hükûmetin de yetkileri
artmıştır. İttihat ve Terakki, üstünlük elde ettiği konumu sağlamlaştırmak için yasalar
marifetiyle merkezi konsolide etmeye çalışmıştır. Çıkartılan yasaların büyük bir bölümü 190809 arasında oluşan özgürlük havasını ve politik çeşitlenmeyi bastırmaya yöneliktir. Grevlerden
mitinglere, cemiyet kurulmasından basın özgürlüklerine kadar birçok başlıkta kısıtlayıcı
nitelikte düzenlemeler yapılmıştır. İktidara karşı örgütlenmeyi zorlaştıran bu yasalar, aynı
zamanda özgür tartışma ortamını da olumsuz etkilemiştir. Parlamentodan çıkan yeni bir yasal
düzenleme ise askerliğe ilişkindir. Bilindiği üzere cizyenin kaldırılması sonrasında
13

gayrimüslimler bedeli askeriye vererek askerlik hizmetinden muaf tutuluyordu. Bu dönem
yapılan değişiklikle tüm Osmanlı erkeklerine askerlik zorunlu hâle gelmiştir. Gayrimüslim
Osmanlı yurttaşlarının büyük bir kısmı bu değişiklikten olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Bir
kısmı ülkeyi terk etmiş bir kısmı da tabiyet değiştirmiştir.
31 Mart sonrasında İttihat ve Terakki’nin sıkı önlemler aldığından bahsetmiştik. Bu
önlemler güçlü ve etkin bir muhalefetin ortaya çıkmasını engellemek üzere dizayn edilmiştir.
Ancak İttihat ve Terakki’nin tüm bu tedbirlerine karşılık siyasal muhalefet yeniden güç
toplamaya başlamıştır. İttihat ve Terakki’ye muhalefet eden siyasi kanatları iki kategoride
değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki 1909 öncesinden itibaren İttihat ve Terakki’ye
muhalefet eden gruplardır. Diğerleri ise “eski İttihatçı” olmakla beraber İttihat ve Terakki’nin
o sıradaki çizgisini onaylamayan isimlerdir. Aralarında liberaller ve muhafazakârlar da vardır.
1909 ile 1911 arasında kiminin merkezi Osmanlı’da, kiminin merkezi yurtdışında olan
çeşitli partiler kurulmuştur. Mutedil Hürriyetperveran Fırkası, merkezi Paris’te olan Islahat-ı
Esasiye-i Osmaniye Fırkası, Ahali Fırkası ve Hizb-i Cedid gibi siyasi oluşumlar İttihat ve
Terakki’ye muhalefetin imkânlarını ve zeminini aramıştır. İttihat ve Terakki’nin milliyetçi ve
merkeziyetçi politik bir hattı savunması, liberal ve muhafazakâr aktörlerin bu politikalardan
hayalkırıklığına uğrayanları yanlarına çekme çabasını arttırmıştır. 1908 sonrasında sosyalist
fikirlerin de entelektüel tartışma ortamında kendine karşılık bulduğunu ifade etmiştik. 31 Mart
ayaklanması sonrasında çıkartılan yasalarla grev hakkı gibi işçileri doğrudan ilgilendiren
alanlarda yapılan aleyhte düzenlemeler sayıları çok olmayan sosyalist aydınları rahatsız
etmiştir. İstanbul’daki sosyalist çevrenin önemli ismi, İştirak Gazetesi’ni çıkaran Hüseyin
Hilmi 1910’da Osmanlı Sosyalist Fırkası’nı kurmuştur.
Siyasal muhalefet muhalif gazeteci Ahmet Samim’in öldürülmesi üzerine yeniden ivme
kazanmıştır. Böylesine bir canlanmanın doğrudan 31 Mart’a giden yola benzer bir süreci
tetikleyeceğinden korkan İttihat ve Terakki, muhalif isimlerin önemli bir kısmını süratli bir
biçimde tutuklamıştır. Ancak muhaliflerin tutuklanması, mevcut siyasal muhalefeti
durdurmamış bilakis huzursuzluğun kitleselleşmesine neden olmuştur. Bu şartlar altında İttihat
ve Terakki geri adım sayılabilecek birkaç hamle yapmıştır; kimi İttihatçıların hükûmetten
çekilmesi bu hamleler arasında en önemlisidir.
İttihat ve Terakki karşısındaki dağınık muhalefet sonunda tek bir parti çatısı altında
siyaset yapmaya karar vermiştir. Hürriyet ve İtilaf Partisi bünyesine katılan siyasal grupların
ortak özelliği İttihat ve Terakki’nin ülke için doğru olmayan bir siyaset izlediği kanaatidir.
Muhafazakâr, İslamcı ve liberal isimlerin içinde olduğu partinin heterojen yapısına rağmen
İttihat ve Terakki’ye zor anlar yaşatacağı ortaya çıkmıştır. 1912 seçimlerine İttihatçılara
muhalefetin arttığı bir atmosferde gidilmiştir. 1912 baharında yapılan seçimler Türkiye’nin
siyasi tarihinde “sopalı seçimler” olarak betimlenmiştir. Bunun nedeni İttihat ve Terakki’nin
seçim kazanma yolu olarak tehdit ve baskıyı uygulamaya sokmasıdır. “Sopalı seçimler”
neticesinde, sadece küçük bir muhalif grup meclise girmeyi başarmıştır. Oluşan manzarada
siyasal muhalefetin parlamentonun meşruiyetine inancı azalmıştır.

14

15

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

16

Uygulama Soruları

17

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti’nde reform hareketlerinin hız kazandığı bir
dönemdir. Bu esnada hayata geçirilen yeniliklerden reformist bir kuşak doğmuştur. Yeni
Osmanlıların ve sonrasında Jön Türklerin politik faaliyetleri devletin geleceğini doğrudan
ekilemiştir. Türkiye siyasi hayatının kamplaşma ve çatışma noktalarının önemli bir kısmı, II.
Abdülhamit’in son dönemi ile İttihat ve Terakki iktidarında ortaya çıkmıştır. Devleti kurtarmak
için girişilen hamleler bir yandan modern devletin kurumlarını tesis ederken diğer yandan
siyaseti merkeziyetçi ve milliyetçi bir çerçeveye hapsetmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
arasındadır?

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Prens Sabahattin’in görüşleri

I.

Merkeziyetçilik

II.

Teşebbüs-i şahsi

III.

Katı pozitivizm

IV.

Adem-i merkeziyet

a)

Yalnızca I

b)

I ve III

c)

II ve IV

d)

Yalnızca IV

e)

III ve IV

2)
dönemdir?

Aşağıdaki dönemlerden hangisi Türkiye’de ilk kez çok partili hayata geçilen

a)

I. TBMM dönemi

b)

II. TBMM dönemi

c)

1950 seçimleri

d)

I. Meşrutiyet

e)

II. Meşrutiyet

3)
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetin ilanını takip eden süreçte yaşanmış bir
dış politika gelişmesi değildir?
a)

Yunanistan’ın Girit’i ilhakı

b)

Avusturya’nın Bosna Hersek’i ilhakı

c)

Yemen isyanı

d)

Rusya’nın Balkanlarda nüfuzunun atması

e)

Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
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4)
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetin ilanı sırasında öne çıkan kavramlardan
biri değildir?
a)

Müsavat

b)

Hürriyet

c)

Cumhuriyet

d)

Adalet

e)

Uhuvvet

5)

31 Mart ayaklanmasının nedenlerin aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?

I.Ordu içinde alaylı-mektepli kamplaşması
II. İslamcı kesimler tarafından Meşrutiyet ile toplum hayatına giren özgürlükleri ve
değişen yaşam tarzını, dini tehdit olarak görülmesi
III. Dış güçlerin Osmanlı’yı yıkmak istemesi
a)

Yalnızca I

b)

Yalnızca II

c)

II ve III

d)

I ve II

e)

I ve III

6)

Hareket Ordusunun oluşturulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sırp ayaklanmasını bastırmak

b)

Bulgaristan’a saldırmak

c)

II. Abdülhamit’i tahttan indirmek

d)

Meşrutiyeti ilan etmek

e)

31 Mart ayaklanmasını bastırmak

7)

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının sonuçlarından

a)

Padişahın yetkilerinin kısıtlanması ve parlamentonun yetkilerinin arttırılması

biridir?
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b)

Dini reformların yapılması

c)

Yeni siyasi partilerin kurulmasının teşvik edilmesi

d)

Osmanlı ordusunun modernleştirilmesi

e)

Parlamentonun feshedilmesi

8)

Aşağıdaki partilerden hangisi Hüseyin Hilmi Bey tarafından kurulmuştur?

a)

Mutedil Hürriyetperveran Fırkası,

b)

Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası,

c)

Ahali Fırkası

d)

Hizb-i Cedid

e)

Osmanlı Sosyalist Fırkası

9)
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
bastırılmasından sonra orduda yaşanan gelişmelerden değildir?

31

Mart

ayaklanmasının

I.
Hareket ordusunun kilit ismi Mahmut Şevket Paşa, 1., 2. ve 3. Orduların “Ordu
Müfettişliği” görevine gelmiştir.
II.
Ordudaki tasfiyeler hız kazanmıştır. II. Abdülhamit döneminde yükselen ve
alaylı subaylar ayıklanmış ya da rütbeleri düşürülmüştür.
III.

Ordunun siyasetle ilişkisi tamamen kesilmiştir.

a)

Yalnızca I

b)

Yalnızca II

c)

Yalnızca III

d)

I ve II

e)

Hepsi

10)

Tarihte sopalı seçimler olarak bilinen seçimler hangi tarihte yapılmıştır?

a)

1912

b)

1908

c)

1923
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d)

1946

e)

1950

Cevaplar
1)c 2)e 3)c 4)c 5)d 6)e 7)a 8)e 9)c 10)a

22

2. ULUS-DEVLETLEŞMEYE DOĞRU SİYASAL VE DÜŞÜNSEL
GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. İttihat ve Terakki’nin Devleti Kurtarma Reçeteleri
2.2. Kuzey Afrika’dan Balkanlara Toprak Kayıpları ve Siyasal Etkileri
2.3. Balkan Savaşları Sonrasında İttihatçıların Uygulamaları
2.4. Ekonominin Millileştirilmesi
2.5. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na Girişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Rumeli topraklarının Osmanlı entelijansiyası için önemi ve anlamı nedir?

2.

Trablusgarp Savaşı, Avrupa’daki emperyal yarış açısından ne ifade etmektedir?

3.
Balkan Savaşları sırasında Türk milliyetçiliğinin yükselmesinin ve görece
kitleselleşmesinin nedenleri nelerdir?
4.
1913-18 arasında İttihatçıların giriştiği reform hareketleri hangi başlıklar altında
toplanabilir; bu reformların amaçlarını anlatınız.
5.
İttihat ve Terakki’nin ekonomi politikası hangi şartlar altında değişiklik
göstermiş ve neye dönüşmüştür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İttihat ve Terakki’nin devleti
kurtarma reçeteleri

Ulus-devletleşme sürecinin
karakteristiklerinin oluşma
sürecini analiz etme
kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Türk milliyetçiliğinin
yükselişi

Ulus-devletleşme sürecinin
karakteristiklerinin oluşma
sürecini analiz etme
kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

Balkan Savaşları sonrasında
İttihatçıların uygulamaları

Ulus-devletleşme sürecinin
karakteristiklerinin oluşma
sürecini analiz etme
kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Trablusgarp Savaşı,



Türk milliyetçiliği,



Balkan Savaşları,



Türk Ocağı,



Pantürkizm,



Dünya Savaşı,



Milli ekonomi
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Giriş
Ulus-devletleşme sürecinin 1912-1922 arasında gerçekleştiğini iddia etmek
mümkündür. Bu sürece eşlik eden düşünsel çerçeve önce Osmanlıcılık sonra Türk
milliyetçiliğidir. Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik hazırlanan reçeteler arasında Türk
milliyetçiliğinin öne çıkması ağırlıklı olarak Balkan Savaşları dönemine rastlamıştır. Türk
Ocağı başta olmak üzere belirli merkezlerde toplanan milliyetçi isimler, Türk milliyetçiliğinin
devlet adamları ve kanaat önderleri arasında yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Ulusdevletleşmeye giden sürecin fikri altyapısı bu dönemde inşa edilmiştir. Özellikle 1913-1918
arasında, İttihatçıların politikaları bir yandan merkezileşme ve modernleşme eğilimlerini diğer
yandan da siyasal muhalefetin ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır. 1913-1918 dönemindeki
siyasetin yapılandırılışı, erken cumhuriyet dönemine de etki edecektir. Hatta bu dönemin siyasi
seçkinlerinin bir bölümü erken cumhuriyet döneminde de faal olacaktır.
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2.1. İttihat ve Terakki’nin Devleti Kurtarma Reçeteleri
Türkiye’de ulus-devletleşme süreci ağırlıklı olarak 1912 ile 1922 yılları arasında
gerçekleşmiştir. İttihatçılar bu dönemin önemli bir kısmında etkin bir rol oynamıştır. İttihat ve
Terakki’nin köklerinde merkeziyetçi, modernist ve laik bir anlayışın var olduğunu önceki
bölümde anlatmıştık. İttihat ve Terakki, ilk kurulduğu dönemde “ittihad-ı anasır” (unsurların
birliği) fikrini savunmuştur. Devletin nüfus kompozisyonu öylesine heterojendir ki ilk başlarda
belirli bir etnik grubu öne çıkarmak, çözülmeyi ve dağılmayı hızlandırmak demektir. Ancak
konjonktürel gelişmelerin özellikle de Balkanlar’daki toprak kayıplarının ve yeni aktörlerin
katılımının etkisiyle İttihat ve Terakki zamanla Türk milliyetçiliğine doğru kaymıştır.
Batı dünyası Jön Türklere yabancı bir âlem değildir; Jön Türklerin fikirleri büyük ölçüde
Batılı düşüncelerden ilhamla şekillenmiştir. İngiltere’nin ve belli ölçülerde Fransa’nın İttihat
ve Terakki’nin kurucu kadrolarında örnek teşkil etme gibi bir durumu söz konusudur. Jön
Türklerin özellikle II. Abdülhamit’e muhalefet ederken kullandıkları kavramlar İngiliz
parlamenterizminden ve Fransız cumhuriyetçiliğinden devşirilmiştir. Jön Türkler, II.
Meşrutiyet’in ilanı sonrasında Batılı güçlerin Osmanlı’ya karşı tutumlarının değişeceğini ve
yeni yönetimi şevkle destekleyeceğini düşünmüştür. Ancak 1908’i izleyen gelişmeler, Jön
Türkler için bu bağlamda büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Çünkü İngiltere, İttihat ve Terakki
mensuplarına “mesafeli” davranmış ve büyük güçler arasındaki dengeyi gözetmeyi
sürdürmüştür. Fransa da Jön Türklere açıktan destek vermekten kaçınmıştır. AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ise daha önce işgal etmiş olduğu Bosna Hersek’i ilhak ettiğini
açıklamıştır. Bunun üzerine Osmanlı topraklarında Avusturya mallarını boykot eden görece
geniş katılımlı bir kampanya düzenlenmiştir. Kampanyanın etkili olduğunu Avusturya’nın
Osmanlı’nın mali zararını ödemek durumunda kalmasından anlamak mümkündür. Daha
sonraki dönemlerde de siyasi baskı için benzer boykotaj uygulamaları görülecektir.
II. Meşrutiyet’i takiben yaşanan toprak kayıpları bağlamında Bosna-Hersek’in
Avusturya tarafından ilhak edilmesi tek örnek değildir. Bu süreçte Bulgaristan bağımsız bir
krallık olduğunu ilan etmiş; Girit ise Yunanistan’a bağlanmıştır. Bosna-Hersek, Girit ve
Bulgaristan örnekleri dışında Arap yarımadasındaki ve Balkanlardaki isyanlar, İttihat ve
Terakki’nin siyasetinin sertleşmesinde etkili olmuştur. Arap yarımadasının dağlık bölgesi olan
Yemen’de 1904 yılında bir isyan çıkmıştır. İsyanın aktörü İmam Yahya olmuştur ve Osmanlı
askeri isyanı bastırmakta epey zorlanmıştır. Yemen’deki isyan, Osmanlı ordusunun yetersiz
durumunu da göstermiştir. İmam Yahya tarafı ile Osmanlı arasındaki uzlaşma ancak 1911
yılında sağlanabilmiştir. Yapılan anlaşmada Yemen Osmanlı’da kalmış ama İmam’ın
muhtariyeti de güvence altına alınmıştır. Öte yandan 1910’da İttihat ve Terakki yeni bir şok ile
sarsılmıştır. Makedonya’da sular durulmamaktadır. Müslüman olan Arnavutların başlattığı
isyan hızlı bir biçimde yayılırken Osmanlı yöneticileri bu ayaklanmalar karşısında nasıl hareket
edeceğini tayin etmekte güçlük çekmiştir. Zira İttihat ve Terakki Makedonya çevresindeki
Müslümanlara uzun süre Osmanlı Devletinin bölgesel nüfuzu bağlamında kritik bir önem
atfetmiştir. 1910’da Kosova’da ve sonra Karadağ’da çıkan isyanlar, İttihat ve Terakki’nin
merkezi güçlendirme politikalarına muhalefetin birer göstergesi olmuştur. Bir başka ifadeyle
İttihatçıların yöntemi beklenenin aksi istikamette sonuç vermiştir.
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Makedonya sorununun alevlendiği bu konjonktürde Arnavutların özerklik isteği
karşısında İttihat ve Terakki bir dizi strateji geliştirmiştir. Bunlardan ilki, siyasi talepleri olan
Arnavutların yeniden gönlünü kazanacak hamleler yapmaktır. Bu bağlamda Sultan Mehmet,
Makedonya’ya ilişkileri yeniden sağlam temellere oturtmak ve bağları güçlendirmek için
sembolik bir ziyaret gerçekleşmiştir. İttihat ve Terakki bu ziyaretin Arnavutlar tarafından
merkezin gücünün kabulüne zemin hazırlayacağını düşünmüştür ancak bekledikleri sonucu
almaları dönemin politik ikliminde mümkün değildir.

2.2. Kuzey Afrika’dan Balkanlara Toprak Kayıpları ve Siyasal Etkileri
Yukarıda bahsettiklerimiz dışında 1911 yılında Osmanlı yönetimi toprak bütünlüğüne
dair yeni bir sorun ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında emperyal
yarışın hız kazanması neticesinde Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu’nun büyük bir bölümü
neredeyse tamamen büyük sömürgeci güçlerin işgaline uğramıştır. Bu durumda en
“dezavantajlı” olanlar ulusal birliğini geç tamamlayan İtalya ve Almanya’dır. Almanya,
Bismarck döneminde mümkün olduğunca Fransızların rövanş almasının engellenmesi ve iki
cephede bir savaşın yaşanmaması için dengeli ve ılımlı bir dış siyaset izlemiştir. Balkanlar
konusunda Rusya ile ihtilafa düşmemeye Bismarck özel önem vermiştir. Bu çerçevede Osmanlı
Devleti ile Almanya’nın kurduğu ilişki de daha çok askeri ve teknik yardımlar çerçevesindedir.
Ancak II. Wilhelm’in Bismarck’ı görevden uzaklaştırması ile başlayan dönemde Almanya’nın
dış politika tercihleri de değişmiştir. “Weltpolitik” adlı verdiği siyaset ile II. Wilhelm
silahlanmayı hızlandırmış ve dış politikada atak ve hırslı bir tutum takınmıştır. Osmanlı ile
siyasi ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve ittifaka giden yolların taşlarının döşenmesi bu
dönemde gerçekleşmiştir.
İtalya’da Almanya gibi birliğini geç tamamlamış bir ülke olarak emperyal yarışa
sonradan katılmıştır. İtalyanlar, Almanlar kadar güçlü bir orduya ve endüstriyel ekonomiye
sahip olmadığı için nüfuz alanını daha çok Güney ve Doğu Akdeniz ile sınırlamıştır. İtalya’nın
Kuzey Afrika’daki emperyal arzusu ve hedefleri doğrudan Osmanlı devletini ilgilendirmiştir.
Bu çerçevede Trablusgarp eyaletinin ayrı bir önemi vardır. Osmanlı toprağı olan Trablusgarp,
Afrika topraklarının genelinde işgal edilmemiş sayılı kara parçalarından biridir. İtalyanlar,
emperyal güç olma isteklerinin bir parçası olarak Trablusgarp’ı işgal edebilmek için diğer
emperyal güçlerle temasa geçmiştir. 20. yüzyılın bu ilk on yılında İtalya çapında bir devletin
diğer emperyal güçlerin tepkisini yoklamadan işgal eylemine girmesi düşünülemez. Fransa ve
Rusya ile yaptıkları görüşmelerde örtük bir onay alan İtalyanlar, Almanya ve AvusturyaMacaristan’ın da böylesine bir işgal hareketine müdahale etmeyeceğini anlayınca harekete
geçmiştir.
Emperyal güçler tarafından sıkça kullanılan “medeniyet götürme” iddiasına İtalyanlar
da başvurmuştur. İtalya, 1911 sonbaharında Trablusgarp’ı işgal etmek için oradaki İtalyan
vatandaşlarının Müslümanlar tarafından eziyet gördüğü bahanesini kullanmıştır. İtalyan
devletinin Osmanlı’nın işgali kabul etmesini isteyen ültimatomuna Osmanlı Devleti sert
olmayan bir tepki vermiş olmasına rağmen İtalya savaş ilan etmiştir. Askeri açıdan diğer
emperyal Batılı devletlere nazaran epey zayıf bir güç olan İtalya yine de hemen hemen hiçbir
ciddi direniş görmeden Trablusgarp topraklarında ilerlemiştir. Osmanlı Devleti’nin denizden
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Trablusgarp’a yardım gönderemeyecek kadar aciz kalması ise içerideki milliyetçi tepkileri
yükseltmiştir.
Halkı Müslüman olan bir eyaletin korunamamasının Osmanlı Devleti’nin itibarını
zedeleyeceğini düşünen İttihat ve Terakki önderleri, İttihatçı subayları Trablusgarp’a gönderme
kararı almıştır. Karadan Trablusgarp’a geçen bazı İttihatçı subaylar, oradaki direnişi
örgütlemişler ve zaman zaman İtalyan askerlerine kayıplar verdirtmişlerdir. İtalyanlar buna
tepki olarak On iki Ada’yı işgal etmiştir. Savaş aralıklarla 1912’nin Ekim ayına kadar devam
etmiştir. Balkan Savaşlarının patlak vermesi nedeniyle Osmanlılar, Trablusgarp’ın ve On iki
Ada’nın İtalyanlara devredilmesine razı olmak zorunda kalmıştır.
Balkanlardaki başkaldırış Osmanlı için Trablusgarp’taki tecrübeden çok daha ağır
sonuçlar doğuracaktır. Balkanlar’daki Osmanlı karşıtı atmosferin geri dönülmez bir
devletleşme sürecine girmesi Osmanlı siyasal elitini derinden sarsmıştır. Balkanlar’daki
milliyetçi akımlar ve uluslaşma projesi, Balkan milletlerini 19. yüzyıl boyunca etki altına
almaya başlamıştır. Balkan Devletleri kendi aralarında çeşitli anlaşmazlıklar yaşamalarına
rağmen Osmanlı’nın Balkan topraklarından tamamen çıkartılması konusunda hemfikirdirler.
Osmanlı ordusunun Trablusgarp Savaşı esnasında içine düştüğü pozisyon Balkanlar’daki
Osmanlı karşıtı siyasi güçleri cesaretlendirmiştir. Daha Osmanlı-İtalya savaşı devam ederken
1912 yılında Bulgaristan ve Sırbistan arasında bir ittifak anlaşması yapılmıştır. Kısa bir süre
sonra benzer bir ittifak anlaşmaları Yunanistan ile Bulgaristan ve Karadağ ile Sırbistan arasında
da imzalanmıştır. Balkan Devletlerinin temel amacı, Osmanlı’nın Balkanlar’daki egemenlik
hakkından feragat etmesidir. Bu amaçla Ekim 1912’de Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve
Karadağ ortak bir ültimatom vererek Makedonya genelinde reformların bir an önce yapılmasını
şart koşmuştur. Osmanlı Devleti her ne kadar reform taleplerine kapıyı kapatmasa da Balkan
coğrafyasında egemenlik hakkından tamamen vazgeçecek herhangi bir tasarrufa
yanaşmamıştır. Osmanlı’nın bu tutumu üzerine önce Karadağ daha sonra da diğer güçler
Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir.
Balkan devletlerinden gelen saldırı karşısında Osmanlı ordusu büyük bir askeri
başarısızlığa imza atmıştır. Savaş esnasında ciddi sevk ve idare sorunları yaşanmıştır. Önce
Bulgarlar sonra da Sırplar karşısında Osmanlı ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. Üst üste
alınan mağlubiyetler sonrasında Osmanlı hükûmeti 3 Aralık 1912’de ateşkesi kabul etmiştir.
Bu esnada Batılı güçler, Osmanlı ile Balkan Devletleri arasındaki savaşa doğrudan müdahale
etmemiştir. Bunun nedeni büyük ölçüde I. Dünya Savaşı öncesinde büyük güçlerin kendi
içlerindeki gerilimdir. Ateşkes sonrasında Londra’da toplanan diplomatik konferans ile
Boğazların Osmanlı’da kalması ve Arnavutluk’un bağımsız bir devlet olarak kabulü karara
bağlanmıştır.
Osmanlı yönetim kademelerinde uluslararası konferans esnasında hararetli bir tartışma
ortamı söz konusudur. İttihatçıların iki önemli ismi Enver ve Talat, yetersiz gördükleri
hükûmete son vermenin zeminini kollamıştır. Balkan devletleri ile yapılan bu ilk savaş, Enver
ve Talat Paşalara istedikleri fırsatı sunmuştur. İttihatçılar, kabine toplantısı sırasında Bab-ı
Ali’yi basmış ve Harbiye nazırını öldürmüştür. Bundan sonraki süreçte kabine tamamen
değiştirilmiş ve Mahmut Şevket Paşa da sadrazam yapılmıştır. Bab-ı Ali baskını üzerine Balkan
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devletlerinin yeniden saldırıya geçtiği not edilmelidir. Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri
arasında yapılan anlaşma ile Osmanlı’nın Balkanlar’daki büyük toprak kaybı resmileşmiştir.
Osmanlı’nın eksi payitahtı Edirne de bu süreçte kaybedilmiştir. Edirne’nin kaybı üzerine Türk
milliyetçileri, korkulmaması gerektiğini “Türklüğün dirileceğini” ve “düşmanlarını ezeceğini”
yazmaya başlamıştır. Yusuf Akçura’nın 1913’te şu yazdığı satırlar, kinini ve ümidini beslemek
kaydı ile Türklüğün ilelebet kalacağını ileri süren milliyetçi yazına örnektir:
“Ağla, yas tut yoldaşım! Edirne’mizi de elden çıkardık. Ağla ve Türklük gülünceye
kadar gülme! Yalnız küsme, yılma! Bir kale verdin, bir ülke almaya, dünyalar kurmaya savaş!
Kinini besle, ümidini kırma! Yüz sene evvel Türkleri de denemek isteyen Napolyon, kılıcı Türk
kılıcı karşısında kırılınca: ‘Türk öldürülür fakat yenilmez’ demişti. Yüz sene geçti Türk yenildi,
fakat bugün ben ‘Türk yenildi ancak ölmez öldürülemez. Türklük dünyalar kadar değil ruhlar
kadar yaşayacaktır!’ diyorum.”
Balkan devletleri ilk Balkan Savaşı sonrasında bu sefer de kendi aralarında anlaşmazlığa
düşmüşlerdir. Anlaşmazlığın temel nedeni, Bulgaristan’ın elde ettiği toprak parçasının diğer
kazanan devletlerden orantısız bir biçimde büyük olmasıdır. Makedonya’daki toprak paylaşımı
Sırbistan ve Yunanistan’ı hoşnut etmemiştir. Bunun sonucunda her iki devlet kendi aralarında
anlaşarak Bulgaristan aleyhine ittifak kurmuştur. Osmanlı Devleti, Bulgaristan’ın saldırıya
uğramasını fırsat olarak bilmiş ve Enver Paşa’nın telkini ile karşı saldırıya geçmiştir. Bu
saldırının neticesinde Osmanlı Devleti eski başkenti Edirne’yi geri almıştır.
Balkan Savaşlarının askeri ve siyasi bilançosu Osmanlı Devleti için çok ağır olmuştur.
Balkan toprakları, Osmanlı devletinin büyüme ve gelişme dönemini simgeleyen ve
Osmanlı’daki reformist kadroları yetiştiren bölgedir. Osmanlı Devletinin en müreffeh ve
verimli alanlarıdır. Ayrıca 19. yüzyıl boyunca Osmanlı Balkanları elinde tutmak için buraya
yatırım yapmıştır. Savaş sonrasında Avrupa’daki bu toprakların hemen hemen tamamını
kaybeden Osmanlı, hem toplumsal hem de siyasi ve iktisadi açıdan travmatik bir sürece
girmiştir. Balkan Savaşları’nın bu etkisi Türk milliyetçisi kalemlerde intikam ve kin
duygularının bolca işlenmesine neden olmuştur. Hem yetişkinler hem de çocuklar Türklüğün
intikamını almakla vazifelendirilmiştir. Balkan topraklarından göç etmek zorunda kalan
Müslümanlar, payitahta doğru muazzam bir göç hareketi başlatmıştır. Osmanlı Devleti’nin
geride kalan topraklarına doğru gerçekleştirilen göç esnasında salgın hastalıkların da etkisiyle
çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. İstanbul’a gelen Müslüman göçmenlerin içinde
bulundukları dram, Osmanlı’daki Müslüman tebaanın milliyetçi duygularını kabartmıştır.
Osmanlı idaresi, Müslüman göçmenlerin Anadolu topraklarında yerleştirilmesi gibi büyük bir
sorunla karşılaşmıştır. Bu sorunu çözmek için attığı adımlar, devletin yurttaşı olan
gayrimüslimlerin doğrudan yaşam koşullarını olumsuz etkilemiştir. Sonraki süreçte devlet hızla
Türklerin etnik çoğunluğu oluşturduğu bir kompozisyona dönüşecektir.

2.3. Türk Milliyetçiliğinin Yükselişi
Osmanlıcılıktan Türk milliyetçiliğine ibre aslen Balkan Savaşları sırasında dönmüştür.
Türk milliyetçiliği, aslında kökleri II. Abdülhamit dönemine uzanan ve daha çok kültürel bir
hareket olarak başlamış bir ideolojidir. Başlarda Batılı Türkologların çalışmalarının Osmanlı
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içindeki kimi entelektüelleri etkilediği ifade edilebilir. Süleyman Paşa ve Ahmet Vefik Paşa
gibi isimler, Türklerin tarihine ve diline dair yapılan çalışmalar bağlamında öncü sayılabilir. Bu
ilk kuşak için milliyetçilik gibi bir siyasi projeden ziyade “milletin tarihi ve kültürel köklerini”
keşif çabası söz konusudur. 20. yüzyılın başlarından itibaren artık milliyetçiliğe siyasi bir proje
olarak sarılan yazarlar ortaya çıkar. Genç Kalemler gibi mecralar, Türk dili üzerinden Türk
milliyetçiliğinin gelişmesinde pay sahibidir. Bu dönemde Türkçenin sadeleşmesi tartışmaları
ile Türk kimliği üzerine geliştirilen fikirler çakışır.
Rusya menşeli Tatar ve Azerilerin Türk milliyetçiliği fikirlerinin Osmanlı’da
yayılmasında büyük etkisi olmuştur. 19. yüzyılda Rusya’da ekonomik güç kazanan Müslüman
burjuvazinin çocukları olan bu isimler, küçük yaşlardan itibaren Slavlarla farklılıklarını
keşfetmişler ve ilerleyen yıllarda Rusya’da yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Türk milliyetçisi
olmuşlardır. Hüseyinzade Ali Bey ve Ahmet Ağaoğlu gibi isimler Osmanlı topraklarına
geldiklerinde Türk milliyetçiliği fikirlerini de beraberinde getirmişlerdir. Türkçülüğü siyasi bir
proje olarak sunan ilk isimlerden biri olan Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset isimli yapıtı, 1910’dan
sonra Jön Türkleri daha derinden etkileyecektir. Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset’te Osmanlıcılık,
İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini uygulanabilirlik açısından birbirleriyle karşılaştırmıştır.
Mevcut hâli ile Osmanlıcılığın “kurtuluş reçetesi” olmaktan uzaklaştığını ileri süren Akçura,
Osmanlı milleti meydana getirmekle uğraşmanın nafile bir çaba olduğunu yazar. Akçura’ya
göre Osmanlı ulusunun önündeki en önemli engel dini ve etnik grupların entegrasyona gönüllü
olmamasıdır. Akçura, İslamcılığı da siyasal birlik tesis etme yönünde yetersiz görmüştür.
Çünkü Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki eşitliğin kaldırılmasının gerekmesi,
Türkler arasında dahi dini konularda ihtilafların çıkma olasılığı belirgindir. Bu durumda geriye
Türkçülük kalmaktadır. Akçura’nın ifade ettiği şekliyle Tehvid-i Etrak ya da Türk milliyeti
siyasiyesi olarak adlandırılan proje Türklere ve Türkleşmiş topluluklara Türklük bilincinin
aşılanması yoluyla oluşturulacak bir siyasi birliğe referans vermektedir. Ayrıca Akçura ırk
sözcüğünü eski Türkçede budun ya da uruk sözcüklerine karşılık gelecek şekilde kullanmıştır.
Gökalp’ten ve Ağaoğlu’ndan farklı olarak milliyetçiliğin İslami açıdan meşrulaştırılması
çabasına girmeyen Akçura, İslam’ın milliyetçiliği kabul etmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Jön Türkler başlarda devletin kompozisyonu gereği Osmanlıcı görüşleri dile getirmiştir.
Ancak Türk milliyetçiliğinin Osmanlıcılık savunusu yapıldığı dönemde dahi Jön Türk kadroları
üzerinde kısmi bir etkisi vardır. İttihatçılar, Trablusgarp ve Balkan Savaşları esnasında daha net
ve açıktan Türk milliyetçiliğini savunmaya başlamıştır. 1911’de faaliyete geçen Türk Ocağı,
Türk milliyetçilerinin adeta buluşma yeri hâline gelmiştir. Türk Ocağı’nın yayın organı olan
Türk Yurdu dergisinde Türk milliyetçiliği farklı yönleri ile tartışılmış ve okuryazar
Müslüman-Türk orta sınıfı etkilemiştir. Baştan itibaren içinde halkçı öğeler olan Türk
milliyetçiliği, Türklüğün menşei olarak Anadolu köylerini işaret eden ve esas “cevherin” köyde
olduğunu iddia eden bir politik damarı da içermiştir. Halka Doğru dergisi etrafında vücuda
gelen bu görüşler Cumhuriyet Türkiye’sine de intikal edecektir.
Türk milliyetçiliğinden beslenen Türkleştirme politikaları İttihat ve Terakki’den erken
cumhuriyete iki çizgi üzerinden ilerlemiştir. Bunlardan ilki İslam dinine mensup olan fakat
Türk olmayan gruplara yönelen politikalardır. Bu çerçevede Müslüman olan gayri Türk
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unsurlar Türkleştirilebilir görülmüştür, zorunlu Türkçe öğretimi dâhil olmak üzere çeşitli
politikalara tabi tutulmuşlardır. Müslüman ve Türk olmayan gruplara uygulanan politikalar ise
asimilasyonist politikaların ötesine geçerek şiddete dayalı tedbirleri içinde barındırmıştır.

2.4. Balkan Savaşları Sonrasında İttihatçıların Uygulamaları
İttihat ve Terakki’nin Bab-ı Ali baskınından sonra iç siyasette adım adım rakipsiz hâle
geldiği ifade edilmelidir. Liberaller ve muhafazakârlar bir süreliğine iktidar baskısından uzak
kalsa da Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi sonrasında politik atmosfer tamamen
değişmiştir. İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimleri, hem iç siyasete hem de dış politikaya
yön vermiştir. İttihat ve Terakki’nin Triumvira’sından Talat Paşa Dahiliye Nazırı olmuştur.
Cemal Paşa’nın gücü giderek artarken Enver Paşa da Harbiye Nazırı olmuştur. İttihat ve
Terakki’nin içyapısı, kabineden çok daha güçlü bir hâle gelmiş; 1913-14 seçimleri sonucunda
oluşan parlamento ise doğrudan İttihat ve Terakki’nin denetimi altında kalmıştır.
1913’ün ilk ayından itibaren İttihat ve Terakki askeriye, hukuk ve eğitim alanlarını
kapsayan ve kendi politik ajandasına uygun bir çerçevede formüle edilen bir reform paketini
uygulamaya sokmuştur. Bir yandan orduda kapsamlı dönüşümler yapılırken diğer yandan da
idari düzlemde değişiklikler hayata geçirilmiştir. Ordudaki dönüşümün “kahramanı” Enver
Paşa’dır. Enver Paşa, Edirne’yi geri kazanan komutan sıfatıyla Harbiye Nezaretinin başına
geçmiştir. Liman von Sanders’in Osmanlı topraklarına gelip orduda reform programı
uygulaması ile beraber Osmanlı ordusunda kısmi bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu dönem
Almanya ile Osmanlı’nın askeri işbirliği çerçevesinde en yoğun ilişkiler geliştirdiği dönemdir.
İttihatçıların reform programında sadece askeri başlıklar yoktur; İttihatçılar hukuktan
eğitime uzanan birçok alanda yen düzenlemeler yapmıştır. Pozitivist ve merkeziyetçi eğilimlere
sahip İttihat ve Terakki’nin hukuk ve eğitim sisteminde yaptığı düzenlemeler, doğrudan
ulemanın nüfuzunu azaltmaya yöneliktir. Ulemanın geleneksel olarak kendini güçlü hissettiği
iki alanda – hukuk ve eğitimde- reformun ilk aşaması II. Abdülhamit döneminde başlamıştır
ancak İttihat ve Terakki bu konuda çok daha radikal düzenlemeler yapmıştır. Örneğin
Şeyhülislamın yetkilerini epey budanmış ve onu kabineden çıkarılmıştır. I. Dünya Savaşı
sürerken şer’iye mahkemelerinin Adliye Nezareti’ne bağlanması kararlaştırılmıştır.
Merkezileşmenin göstergelerinden bir diğeri de medreselerin durumundaki değişimdir.
Medreselerin Maarif Nezareti’ne bağlanmasını müteakip müfredatta değişiklik yapılmıştır.
Bu denli merkeziyetçi olan İttihat ve Terakki’nin taşra reformlarında adem-i
merkeziyetçi eğilimlerin saptanması ise şaşırtıcı gelebilir. Ancak İttihat ve Terakki’nin bu
hamleleri daha çok Arap topraklarındaki halkaların Osmanlı’ya bağlılıklarının kopmasını
engellemeye yöneliktir. Bu politikanın orta vadede çok işlevsel olmadığı ortaya çıkmıştır.
Gerçekten de Arap milliyetçiliğinin gelişmesi ile birlikte İttihatçılar Arap topraklarındaki
nüfuzunu kaybetmiştir. Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in 1916’da başlattığı ayaklanma
İttihatçıların geç kaldığını da ortaya koymaktadır.
I. Dünya Savaşı çalışma koşullarını ve buna bağlı olarak emek gücünün
kompozisyonunu da doğrudan etkilemiştir. Savaşın zor günlerinde tıpkı Batılı savaşan güçlerde
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yaşandığı gibi Osmanlı’da da istihdam sorunu baş göstermiştir. Cephedeki erkeklerin yerine
kadınlar hem ticari faaliyetlerinde hem de resmi dairelerde çalışmak durumunda kalmıştır.
İttihat ve Terakki, istihdama yeni katılan kadın işgücünü organize etmek için bir dizi hamle
gerçekleştirmiştir. Bu hamleler büyük ölçüde toplumsal cinsiyete dair yerleşik kuralların devlet
eksenli yeniden üretilmesinde rol oynamıştır. İttihat ve Terakki’nin kurduğu Kadınları
Çalıştırma Cemiyetini bu bağlamda düşünmek mümkündür. Kamuda ve sanayide istihdam
edilecek kadınların özelliklerini ve çalışma koşullarını belirlemek İttihat ve Terakki’nin temel
amacı olmuştur. Savaş sırasında cephe gerisinde faal olan kadınların etkinliği sonrasında
Kurtuluş Savaşı tecrübesi ile birleşecek ve kadın hakları mücadelesinin zeminini tesis edecektir.

2.5. Ekonominin Millileştirilmesi
Jön Türkler, büyük ölçüde ekonominin dışa bağımlı olmasından ve Batılı güçlerin
Osmanlı iktisadi yaşamına yön vermesinden rahatsız olmuştur. Ayrıca servet birikimi açısından
ülkenin gayrimüslim yurttaşlarının Müslümanlara mukayeseli üstünlüğü de siyasal seçkinlerin
gelecek projeksiyonu içinde çözülmesi gereken bir sorun olarak görülmüştür. İlk başlarda
İttihat ve Terakki kadrolarının ekonomide liberalleşme eğilimlerini savunduğu ileri sürülebilir.
Kapitalist üretim temel esaslarını sorgulamadan kabul etmiş gibi görünen İttihatçılar, genellikle
sermayenin yanında tavır takınmıştır. 1908’i izleyen günlerdeki işçi grevlerini bastırma şekline
bakıldığında bu durum daha net bir biçimde saptanabilir. Tarım sektöründe üretimin arttırılması
için hükûmetin adım atması ise müesses mülkiyet ilişkilerine dokunmaksızın gerçekleşmiştir.
Bir şekilde büyük tarımsal topraklara sahip olmuş ailelere müdahale edilmemiş; toprak reformu
gündeme gelmemiştir.
Müslümanları ticari hayata daha çok dâhil olmaya çağıran bir söylemi dile getiren İttihat
ve Terakki’nin önde gelen isimleri, ekonomik bağımsızlığı II. Meşrutiyetin ilkelerinin
gerçekleşmesi için kaçınılmaz bir ön şart biçiminde değerlendirmişlerdir. Sanayinin
büyümesini cesaretlendirmek ve ticaretin gelişmesini teşvik etmek için yapısal düzenlemelere
de gidilmiştir. Vergilerin toplanması bahsinde daha etkin yöntemlerin oluşturulması, miras
hukukundaki değişiklikler bunlara örnek olarak verilebilir. Mehmet Cavit Bey, Maliye Nazırı
olarak ticaret ve sanayi bilgisinin edinilmesi bağlamında dış dünyadan destek alınmasını
önemsemiştir. Bu bağlamda çeşitli teşebbüslere de rastlanmıştır. Neticede yapısal
düzenlemelerin de etkisiyle devletin gelirlerinde artış sağlanmıştır.
İttihat ve Terakki’nin Batı ile ekonomik ilişkilerin daha dengeli bir çizgiye oturtulması
hedefi ise gerçekleşmemiştir. Ekonomik problemleri aşmak için dış borç almak yolunda
girişilen teşebbüsler sonuçsuz kalmıştır. Örneğin 1910’da Fransa ve İngiltere ikisi birden
Osmanlı’ya “insaflı” geri ödemesi olan borç verme seçeneğini reddetmiştir.
İttihatçıların amaçladıkları ekonomik başarıyı gerçekleştirememeleri nedeniyle ciddi bir
hayal kırıklığı yaşadıkları söylenebilir. Bu nedenle milliyetçi bir ekonomi politikasına
savrulmuşlardır. Batı’dan istedikleri ilgiyi görememeleri, dış borçlar konusundaki tıkanıklık
İttihat ve Terakki’nin Batı ile iç içe bir liberal iktisat politikasından “milli ekonomi” modeline
geçişini tetiklemiştir. Alman milli iktisat doktrininden etkilenen Parvus Efendi gibi isimlerin
ekonomi hakkındaki görüşleri özellikle 1913 sonrasında popülerlik kazanmıştır. Balkan
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Savaşları ve Türk milliyetçiliğinin yükselişi, ekonominin millileştirilmesi çabaları için zemin
teşkil etmiştir. Bu bağlamda milli burjuvazi yaratma hedefi doğrultusunda hamleler yapılmış
ve bu hamleler ülkedeki gayrimüslim ticaret burjuvazisini olumsuz bir biçimde etkilemiştir.
İttihat ve Terakki, I. Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında “milli iktisat” politikalarını
uygulamak için bir yol haritası çizmiştir. Bu eksende Eylül 1914’te kapitülasyonları tek taraflı
olarak kaldıracağını duyurmuştur. 1916 ile 1918 arasında İttihat ve Terakki’nin teşvikiyle çok
sayıda şirket kurulmuştur. Yine savaş sırasında İttihat ve Terakki, Müdafaa-i Milliye ve Esnaf
Cemiyeti aracılığıyla tüm ekonomiyi denetlemeye çalışmıştır.
Neticede I. Dünya Savaşı, zaten problemlerle dolu Osmanlı ekonomisini daha derinden
sarsmış ve ülkenin üretim potansiyelini olumsuz etkilemiştir. Savaş sırasında karaborsacılık ile
zenginleşenler olmuştur. Kırsaldaki üretimin düşmesinin en büyük nedeni ise erkek nüfusun
azalmasıdır. Savaş sırasında cepheden dönemeyenler ya da sakat dönenler nedeniyle tarımda
ciddi bir işgücü problemi yaşanmıştır. Ekonomide yaşanan bu sorunlar, tıpkı siyasal sorunlar
gibi Cumhuriyet dönemine intikal etmiş ve yeni rejimin ekonomi politikasının belirlenmesi
arayışında etkili olmuştur.

2.6. Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na Girişi
Osmanlı Devleti Balkan Savaşı’nın travmasının izleri silinmeden I. Dünya Savaşı’na
girmiştir. İttihatçılar savaşa giden süreçte Büyük Güçler ile ittifak anlaşması imzalamak istemiş
fakat bu amaca ulaşamamışlardır. Cemal Paşa, önce Fransa ve İngiltere’ye yönelmiş ancak
olumlu cevap alamamıştır. Özellikle iki devletin de Rusya ile iyi ilişkiler kurmuş olması ve
Balkan devletlerini hoş tutması, Osmanlı’ya ret cevabı vermelerinde etkilidir. Bunun üzerine
İttihatçılar Avusturya-Macaristan ve Almanya ile yakınlaşmıştır. Enver Paşa, Alman
büyükelçisine savunma amaçlı bir ittifak anlaşması teklif etmiş; II. Wilhelm de bu teklifi kabul
etmiştir. Almanların Osmanlı ile ittifakı kabul etmesinin birkaç nedeni vardır. İlki savaşta Rus
gemilerinin İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan geçişini Osmanlı’nın engelleyeceğini
düşünmeleridir. İkinci neden Osmanlı’nın İngiliz ve Fransızların Müslüman sömürgeleri
üzerinde etkisi olacağını düşünmeleridir. Almanlarla yapılan anlaşma Ağustos 1914’te, Ruslar
Avusturya ve Almanya’ya savaş ilan etmeye hazırlanırken, Sait Halim Paşa’nın yalısında
imzalanmıştır. Osmanlı Devleti, 11 Kasım tarihinde Rusya, İngiltere ve Fransa ile resmen savaş
girmiştir. Savaş beklenenden uzun ve ağır geçmiş; yorgun Osmanlı ordusu ağır kayıplar
vermiştir. Almanya’nın yenildiği kesin bir biçimde ortaya çıktıktan sonra İttihatçılar ateşkes
istemek zorunda kalmıştır. Ahmet İzzet Paşa yönetimindeki yeni kabine ateşkes sürecini idare
etmiştir. Hüseyin Rauf liderliğindeki heyet 31 Ekim 1918’de Mondros ateşkes anlaşmasını
imzalamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk milliyetçiliğinin bir dip akıntı olmaktan çıkarak siyasi aktörler
arasında popülerleşmesi kitleler arasında yayılmaya başlamasında Balkan Savaşlarının etkisi
üzerinde durulmuştur. Türk milliyetçiliği 1910’dan itibaren örgütsel ağını da kurmaya
başlamış; Türk Ocağı bu konuda önemli bir rol üstlenmiştir. Balkan Savaşları sonrasında oluşan
iklim ile I. Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirilen reformlar, elde kalan toprakları MüslümanTürk bir coğrafyaya çevirme amacının bir parçasıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki’nin ekonomiyi Birinci Dünya
Savaşı’nda denetlemek üzere kurduğu kurumlardan biridir?
a)

Teşkilat-ı Mahsusa

b)

Milli İstihbarat Teşkilatı

c)

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

d)

Türk Ocakları

e)

Müdafaa-i Milliye ve Esnaf Cemiyeti

2)
Aşağıdaki isimlerden hangisi Türk milliyetçiliğinin ilk aşamasında ideolog
olarak öne çıkanlardan değildir?
a)

İştirakçi Hilmi

b)

Yusuf Akçura

c)

Hüseyinzade Ali Bey

d)

Ziya Gökalp

e)

Ömer Seyfettin

3)
olmamıştır?

Türk milliyetçiliğinin fikri gelişiminde aşağıdakilerden hangisi etkili

a)

Balkan Savaşları’nın yarattığı travma ve Anadolu’ya Müslüman göçü

b)

Avrupa’daki Türkoloji çalışmalarının etkisi

c)

Osmanlı’da sanayinin güçlenerek burjuvazinin yükselmesi

d)

Rusya kökenli aydınların etkisi

e)

Türk dili ve tarihi üzerine yapılan çalışmalar

4)
Trablusgarp Savaşı olarak da bilinen Osmanlı İtalyan savaşı ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangileri doğrudur?
a)
İtalya birliğini geç tamamlayan bir ülke olarak Akdeniz’de söz sahibi olmak için
Trablusgarp’a saldırmıştır.
b)
İtalya, Balkan Savaşları’nda askeri gücü zayıflayan Osmanlı’nın durumundan
yararlanmıştır.
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c)

Osmanlı savaş esnasında Trablusgarp’a denizden yardım gönderememiştir.

d)

Osmanlı Kuzey Afrika’daki son toprağını da kaybetmiştir.

a)

Hepsi

b)

I ve II

c)

I, II ve IV

d)

II ve III

e)

1, III ve IV

5)
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?
a)
İttihatçılar savaşa giden süreçte Büyük Güçler ile ittifak anlaşması imzalamak
istemiştir fakat bu amaca ulaşamamışlardır.
b)
Rusya’nın Osmanlı’ya saldırması üzerine Osmanlı Devleti savaşa girmek
zorunda kalmıştır.
c)
Cemal Paşa, savaş öncesinde Fransa ve İngiltere’ye yönelmiş ancak olumlu
cevap alamamıştır.
d)
Osmanlılar ile Almanlar arasında Ağustos 1914’te ittifak anlaşması
imzalanmıştır.
e)
Osmanlı Devleti, 11 Kasım 1914 tarihinde Rusya, İngiltere ve Fransa ile resmen
savaş girmiştir.
6)
Aşağıdakilerden hangisi Almanların Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı
ile ittifak anlaşması yapmasında etken olmuştur?
a)

Osmanlı Devleti’nin çok güçlü bir ordusunun olması

b)

Osmanlı hazinesinin savaş finanse edecek kadar güçlü olması

c)

İttihat ve Terakki’nin Kafkaslardaki Türk dünyası ile bağlantılarına güvenmeleri

d)
Osmanlı’nın İngiliz ve Fransızların Müslüman sömürgeleri üzerinde etkisi
olacağını düşünmeleri
e)

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki nüfuzundan yararlanmak istemeleri

7)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşlarında
yenilmesinin nedenleri içinde düşünülemez?
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a)

Ordu içindeki kamplaşmalar ve çatışmalar

b)

Savaşa hazırlıksız yakalanmış olmaları

c)

Bazı birliklerin terhis edilmiş olması

d)

Almanya ve İtalya’nın Balkan Devletlerine yardım etmesi

e)

Particilik meselesinin orduya sirayet etmiş olması

8)

Osmanlı-İtalyan Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır?

a)

Uşi Antlaşması

b)

Bükreş Antlaşması

c)

Londra Antlaşması

d)

İstanbul Antlaşması

e)

Atina Antlaşması

9)

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Balkan Savaşı’nın nedenlerinden biridir?

a)

Osmanlı ile Sırbistan arasındaki anlaşmazlık

b)

Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi

c)

Bulgaristan’ın büyük bir toprak parçası elde etmesi

d)

Yunanistan’ın Girit’i alması

e)

Yunanistan ile Karadağ arasındaki anlaşmazlık

10)
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı arifesinde Osmanlı Devleti’nin
büyük bir çözülme içerisine girmesinin önemli nedenleri arasında değildir?
a)
anlaşmaları

Batılı güçlerin Osmanlı’nın siyasi birliğini devam ettiremeyeceği konusunda

b)

Osmanlı devlet adamlarının reform sürecini iyi yürütememeleri

c)

Hilafet kurumunun Osmanlı’yı zayıflatması

d)

İmparatorluğun milliyetçi akımlarla sarsılması

e)

Askeri ve diplomatik yetersizlikler

Cevaplar
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1)e 2)a 3)c 4)e 5)b 6)d 7)d 8)a 9)c 10)c
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3. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASAL GELİŞMELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Milli Mücadele Döneminin Karakteristiği

3.2.

Erken Cumhuriyette Muhalefetin Tasfiyesi

3.3.

Yeni Rejimin Resmi İdeolojisini Kurumsallaştırması

3.4.

Geçmişi ve Dili Ulus-Devlete Uyarlamak

3.5.

Tek Parti Döneminde Ekonomi Politikası

3.6.

Tek Parti Döneminde Dış Politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tek parti rejiminin kurulmasında muhalefetin nasıl etkisizleştirildiğini tartışınız.

2.

Kemalist reformların başlıca karakterleri nelerdir?

3.
İttihat ve Terakki dönemi ile tek parti dönemini siyaset anlayışı ve resmi ideoloji
çerçevesinde karşılaştırınız.
4.
Tek parti döneminde Türk Ocakları ve Türk Kadınlar Birliği gibi
örgütlenmelerin faaliyetlerine son verilmesi hangi argümanlarla meşrulaştırılmıştır?
5.

Tek parti döneminde tarih ve dil alanında yapılan reformların temel amaçları

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Erken Cumhuriyette
muhalefetin tasfiyesi

Erken Cumhuriyet
Türkiye’sinin siyasi
yaşamının yapısal
dinamiklerine dair fikir
sahibi olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Resmi ideolojinin inşası ve
kurumsallaştırması

Erken Cumhuriyet
Türkiye’sinin siyasi
yaşamının yapısal
dinamiklerine dair fikir
sahibi olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Geçmişi ve dili ulus-devlete
uyarlamak

Erken Cumhuriyet
Türkiye’sinin siyasi
yaşamının yapısal
dinamiklerine dair fikir
sahibi olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Milli Mücadele,



Tek parti iktidarı,



Resmi ideoloji,



Milli iktisat,



Cumhuriyetin kurumsallaşması,



Siyasal muhalefet
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Giriş
Milli Mücadele dönemi ile 1923 sonrası iç dinamikleri birbiriyle ilişkili ayrı dönemler
olarak değerlendirmek gerekir. Milli Mücadele dönemi zorunlu olarak çoğulcu bir politikayı
gerektirmiştir. Ancak yeni rejim kurulduktan sonra bu siyaset tarzı ve söylem terk edilmiştir.
1923’te Cumhuriyetin ilanı sonrasında yeni rejimin muktedirleri, Türkiye toplumunu ve
siyasetini tümden değiştirmek maksadı ile hızlı bir reform sürecini başlatmıştır. Bu esnada
Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çevresine muhalefet eden kadrolar aşama aşama etkisiz hâle
getirilmiştir. 1923-1929 arasında uygulamaya konan yapısal reformlar daha çok laiklik ve
gündelik yaşamın dönüştürülmesi bağlamında formüle edilmiştir. Amaç siyasal meşruiyetin
dini kaynakları yerine “ulusal egemenlik” fikrini yerleştirmek ve moderniteyi biçimsel öğeleri
ile yeni devletin topraklarında canlandırmaktır. 1930’lardan itibaren ise Kemalist kadrolarca
tarih ve dil çalışmaları ile birlikte resmi ideolojinin köşe taşları oluşturulmuştur. Bu dönemdeki
tarih ve dil politikalarının asıl amacı, Türklerin Anadolu’nun “otokton” halkı olduğunu ve
“medeniyet kuran bir ırktan geldiğini” Batılı güçlere kanıtlamak ve içeride özgüveni
arttırmaktır.
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3.1. Milli Mücadele Döneminin Karakteristiği
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine Mustafa
Kemal önderliğinde Milli Mücadele başlatılmıştır. Milli Mücadele iki temel ilke üzerinden
yürütülmüştür. Bu ilkelerden biri “ya istiklâl ya ölüm” başlığı altında sloganlaştırılan “istiklali tam” diğeri ise “bilakayd ü şart hakimiyet-i milliye”dir. Bu çerçevede “istiklal-i tam” prensibi
uyarınca Misak-ı Milli’nin kabulünün çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etmek gerekir. İkinci
prensip dahilinde ise 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir. 1921
Anayasasının ilk maddesi “hakimiyet bilakayd ü şart milletindir. İdare şekli halkın kendi
kaderini tayin hakkına dayanır” Milli Mücadele’ye yön veren kadronun eğilimini
göstermektedir.
Milli Mücadele boyunca Mustafa Kemal dini sembolleri kullanmaktan çekinmemiştir.
Döneme hakim olan söylemde Türklük doğrudan vurgulanan bir kavram değildir. Hem Amasya
Tamimi’nde hem de kongrelerde ulusal topluluk, Osmanlı ve Müslüman olma üzerinden
tanımlanmıştır. Türk millyetçiliği söylemini merkeze koymayan bu seslenme biçimi çok
temelde Milli Mücadele döneminin karakteristliklerinden kaynaklanmıştır. Muhafazakâr ve
İslamcı gruplarla bağımsızlık için ittifak kurulması gerekliliği ya da Türk olmayan
Müslümanları da mücadeleye eklemleme mecburiyeti bu tercihte etkilidir. Bilhassa Mustafa
Kemal Paşa’nın Kürt aşiretlerine gönderdiği telgraflarda dini motiflerin baskın oluşu
dikkatlerden kaçmaz. Mustafa Kemal’in o dönemde Milli Mücadele’yi ve sınırları anlatırken
sarf ettiği sözler bu çerçevede okunmalıdır:
“Efendiler, bu hudut sırf askeri mülahazat ile çizilmiş bir hudut değildir, hudud-u
millidir… Fakat bu hudut dahilinde tasavvur edilmesin ki anasır-ı İslamiye’den yalnız bir cins
millet vardır. Bu hudut dahilinde Türk vardır, Çerkes vardır ve anasır-ı saire-i İslamiye vardır.
İşte bu hudut memzuç bir hâlde yaşayan, bütün maksatlarını bütün manasıyla tevhid etmiş olan
kardeş milletlerin hudud-u millisidir.”
Milli Mücadele’ye damgasını vuran bu çoğulcu bakışın Bağımsızlık Savaşı sonrasında
değiştiği görülecektir. Cumhuriyet kurulur kurulmaz seçkinlerin yeni devleti “ulus-devlet”
olarak yükseltme amacına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Devletin adının konması
tartışmalarında ulus-devlet olma hedefinin adlandırma sürecini nasıl etkilediğini
gözlemleyebiliriz. Anadolucular yeni devlete Anadolu Cumhuriyeti, İslamcılar ise İslam
Cumhuriyeti denmesini önermiştir. Yeni rejimin tercihi ise Türkiye Cumhuriyetinden yana
olmuştur. İslami olmayan, etnik imalar barındıran bir ismin seçilmesi yeni rejimin sonraki
yıllarda izleyeceği siyasetin ipuçlarını sunmaktadır.

3.2. Erken Cumhuriyette Muhalefetin Tasfiyesi
Bağımsızlık Savaşı sonrasında Türkiye’nin yeni iktidar sahipleri, rejimi yerleştirmek ve
kendi siyasi güçlerini konsolide etmek için hem yasal düzlemde hem de politik ilişkiler
bağlamında bir dizi adım atmıştır. Bu adımların bir kısmı Savaşın neticesinin artık belli olduğu
dönemlere kadar geriye götürülebilir. İkinci Meclis’in Birinci Meclis’ten farklı kompozisyonu
ve Halk Fırkası’nın Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarını devralarak resmen kuruluşu bu yöndeki ilk
hamlelerdir.
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Mustafa Kemal Atatürk, yukarıda değindiğimiz üzere, Bağımsızlık Savaşı sırasında
kitleleri mobilize edebilmek için dini söylemi kullanmaktan çekinmemiştir. İslam’ın hâlâ en
önemli tutkal işlevi gördüğü savaş yıllarında bağımsızlık hareketinin hedefleri arasında
hilafetin ve saltanatın kurtarılmasının yer aldığı söylenmiştir. Savaş bittiğinde Saltanat hızla
kaldırılmış ancak “hilafet kurumu” bir süre yerinde kalmıştır. Ancak son halife Abdülmecit
Efendinin yetki ve sorumlukları, hatta Meclisle ilişkisi net bir biçimde yasal zeminde
tanımlanmamıştır. Etkisi kısmi olan bir pozisyon gibi yeniden tasarlanmak istense de hilafet
birçok kişi için varlığı ve nüfuzu tartışılmaz bir kurumdur. Halife sıfatını üzerinde taşıyan bir
kişinin bağımsız bir güç olarak varlığı ise Mustafa Kemal ve laik seçkinler için potansiyel bir
rakip demektir. Üstüne üstlük Mustafa Kemal, büyük ölçüde anti-klerikal bir noktadan laiklik
düzenlemelerine başlamaya kararlıdır. 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanından sonra hilafetin
de kaldırılması fikri gündeme gelmiştir. Gerçekten de 3 Mart 1924’te hilafet kaldırılmıştır. Aynı
dönemde Osmanlı hanedanı mensuplarının da ülkeyi terk etmesi istenmiştir.
İttihatçıların pozitivist bakış açısını miras alan Mustafa Kemal radikal bir reform
sürecini başlatmak istemiştir. Ancak Bağımsızlık Savaşı’nı beraber yürüttüğü kadro içerisinde
daha “ılımlı” ve yavaş adımlar atmak gerektiğini düşünen isimler mevcuttur. Cumhuriyetin
ilanının oldu bittiye getirilmiş olduğunu düşünen, hilafetin kaldırılması yerine sembolik olarak
devamını öneren kadrolar gevşek bir biçimde birbiriyle iletişime geçmiştir. Zamanla Halk
Fırkası içinde liberal veya muhafazakâr eğilimleri daha belirgin olan ılımlılar üzerindeki siyasi
baskı artmıştır. Neticede Hüseyin Rauf Bey ve çevresindekiler 1924 yılının Kasım ayında Halk
Fırkası’ndan ayrılmıştır. Ayrılan ekibin siyasi mücadeleyi nasıl devam ettireceği merakla
beklenirken yen bir siyasi parti kurma fikri ağırlık kazanmıştır; kurulacak parti Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası’dır. Partinin bu adla kurulmasını takip eden süreçte Halk Fırkası da adını
Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirmiştir.
Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında benzerlikler
kadar farklılıkların da bulunduğunu belirtmek gerekir. İki siyasi oluşumu ortaklaştıran aslında
Türk milliyetçiliğine genel hatlarıyla bağlı olmalarıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası merkeziyetçi
ve katı laiklik prensibine bağlı bir oluşumken, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası daha adem-i
merkeziyetçi ve evrimci bir siyaset anlayışına sahiptir. Dini konularda ise Cumhuriyet Halk
Fırkası’na nazaran mütedeyyin tabana çok daha yakındır. Ekonomi bahsinde de iki parti
arasındaki anlayış farklarının izleri görülmüştür. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın devletçi bir
çizgiyi takip edeceğine dair sinyaller varken Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası daha liberal bir
ekonomiden yanadır.
Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra
parti içi disiplini katılaştırmış ancak İsmet İnönü yerine Ali Fethi Bey’i başa getirerek dengeli
bir politika izleme gereği de duymuştur. Yine de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi rakip
bir oluşuma uzun süre cevaz verecek bir siyasi iklim yoktur. Gerçekten de Şeyh Sait isyanı
sonrasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hükûmet tarafından kapatılmıştır. Kapatılma
gerekçesi, partinin isyanı desteklemiş ve politik çıkar için dini kullanmış olduğu iddiasıdır.
Şeyh Sait ve akabinde 1926’da Ağrı’daki Kürt isyanı sonrasında Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın çok daha sert bir politik çizgiye çekildiğini ifade edebiliriz. İstiklâl Mahkemelerinin
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yargılamaları ve Takrir-i Sükun yasası bu sertleşmenin en net örneklerindendir. Hem İstiklâl
Mahkemeleri hem de Takrir-i Sükun Kanunu sadece Kürtleri değil tüm muhalifleri baskı altında
tutmak için kullanılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın izlediği siyasete mesafeli duran basın
ve yayın organları Takrir-i Sükun kanunu çerçevesinde kapatılmıştır. Çok sayıda gazeteci ise
yargılanmak üzere İstiklâl Mahkemelerine gönderilmiştir.
Siyasal muhalefetin tümden tasfiyesi ise İzmir suikastı girişimi (1926) sonrasında
gerçekleşmiştir. Bu olaydan sonra meclisteki eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
mensuplarının tümü tutuklanmıştır. Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Refet Bele gibi isimler her
ne kadar sonrasında serbest bırakılsa da siyasi manevra alanları büyük ölçüde ortadan
kalkmıştır. 1926’da Başkent Ankara’da eski ve etkin İttihatçılara yönelik bir başka dava
açılmıştır ve aralarından bazıları idam edilmiştir.
Kemalist reformların modernist-milliyetçi amaçlar için kurgulanmış ve otoriter bir
siyasetle uygulanmış politik hamleler olduğunu ileri sürmek mümkündür. Batı gibi olma
arzusu, “muasır medeniyet seviyesine” ulaşma ideali, Kemalist reformların itici gücünü
oluşturmuştur. Bir yanıyla Kemalist reformlar, Tanzimat’tan bu yana devam eden modernleşme
hamlelerinin radikal bir sıçramasıdır; diğer yandan gündelik hayata doğrudan nüfuz edip onu
tümden değiştirmeyi hedeflediği için de daha önceki ıslahat hamlelerinden farklıdır.
Kemalist reformlar, modernizmin biçimsel yönlerini öne çıkaran perspektife uygun
olarak kılık kıyafetten saat ve takvim değişikliğine uzanan bir dizi değişikliği kapsamıştır.
Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile Harf İnkılabı reformlar arasında sekülerist kimliği ile en
çok dikkat çekenlerdir. Osmanlı geçmişi ile bağı tümden koparmak ve yeni bir toplum
tasarlamak Kemalist reformların ulaşmak istediği ana hedeftir. Medeni Kanun ve Ceza
Yasasındaki değişiklikleri de bunlara eklemek gerekir. İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak
hazırlanan kanun ile kadın erkek ilişkilerinin de “seküler” bir zemine oturtulması sağlanmıştır.
Neticede milliyetçi motifleri öne çıkaran, yeni rejime itaati bir zorunluluk olarak tesis eden
reform dalgası, kendi varlığını cumhuriyete armağan etmeye hazır yurttaşlar yaratmak
istemiştir. Merkezden planlanan bu denli büyük bir dönüştürme operasyonunun toplumsal
tabanda muhalefetle karşılaşmaması neredeyse imkânsızdır. Yeni rejim tabandaki muhalefeti
sönümlendirmek için bir yandan ideolojik endoktrinasyona diğer yandan da baskıcı yöntemlere
eşanlı olarak başvurmuştur.

3.3. Resmi İdeolojisini İnşası ve Kurumsallaştırması
Yukarıda siyasal iktidarın muhalefeti bastırmak için uyguladığı yöntemlerden ve
giriştiği reform hareketlerinden söz etmiştik. Bastırma yöntemleri arasında en belirgin
olanlardan biri Takrir-i Sükun yasasıydı. Yasa 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu
esnada muhalefet büyük ölçüde sindirilmiştir. 1929 krizinin etkisiyle Batı ülkelerinin
birçoğunda yaşanan gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de iktidar liberalleşme yönünde adım
atmaktan uzak durmuştur. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1931’deki kongresinde ülkenin siyasal
sisteminin tek parti sistemi olduğu ilân edilmiştir. Tam bu noktada bir parantez açarak 1930’da
siyasi hayatı çok kısa süren Serbest Cumhuriyet Fırkası’dan söz etmek gereklidir.
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Mustafa Kemal, 1930’da ülkedeki politik ve toplumsal gerginliğin farkına vararak sadık
bir muhalefet partisinin kurulmasını teşvik etmiştir. Yeni kurulacak parti sayesinde hem
muhalefetin cumhuriyetin temel ilkelerine sadık olması garanti altına alınacak hem de bu parti
vesilesiyle toplumsal huzursuzluk “güvenli” bir mecraya kanalize edilmiş olacaktır. Mustafa
Kemal’den parti kurma teklifini alan Fethi Okyar, 15 Cumhuriyet Halk Fırkalı ismin katılımıyla
faaliyete geçmiştir. Ancak masa üstündeki plan pratikte işlememiştir. Kendine adres arayan
mevcut hoşnutsuzların tümü yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’na yönelmiştir. Partinin
şubeleri üye olmak isteyen vatandaşlar tarafından dolmuştur. Fethi Okyar’ın İzmir ziyareti ise
heyecanlı bir kitlenin karşılaması ile gerçekleşmiştir. Miting sırasında polisle yaşanan
çatışmalar sonucunda bir çocuk hayatını kaybetmiştir. 1930 sonbaharında yapılan belediye
seçimleri sonrasında siyasal gerginlik iyiden iyiye artmıştır. Fethi Beyin Cumhuriyet Halk
Fırkası’nı seçimlere hile karıştırmakla suçlaması üzerine parti üzerindeki baskı artmış ve 16
Kasım 1930’da Fethi Okyar partisini kapatmak zorunda kalmıştır. Serbest Cumhuriyet’in
kapanması sonrasında uzunca bir süre yeni bir siyasal parti sisteme dahil olamamıştır.
Yeni rejim büyük ölçüde solidarist korporatist yönelimlere sahiptir. Muhalefetin ortadan
kaldırılması sonrasında tek parti iktidarı, yaşamın tüm veçhelerini rejimin ilklerine uygun
olarak tanzim etmek istemiştir. Tek parti rejimi, özerk toplumsal ya da politik örgütlere izin
vermeme konusunda kararlıdır. İttihat ve Terakki döneminden bu yana faaliyetlerine devam
eden Türk Ocaklarının kapatılması bu eksendeki gelişmelere örnek verilebilir. Milliyetçi ve
pozitivist düşünce kalıpları üzerine kurulu Türk Ocakları, yeni rejimin iktidarını inşa ettiği
prensiplere aykırı değildir. Ancak kendi çevresinden iktidardan özerk davranma potansiyeline
sahip oluşu nedeniyle 1931 yılında kapatılmıştır. Kapatılan ya da telkin üzerine kendini kapatan
örgütler arasında Türk Kadınlar Birliği de vardır. Cumhuriyetin ilanı sonrasında parti olarak
örgütlenmek isteyen ancak çeşitli zorluklarla karşılaştıkları için dernek benzeri bir örgütlenme
modeli seçmek zorunda kalan Türk Kadınlar Birliği, Bağımsızlık Savaşı döneminde etkin olan
kadınlar tarafından kurulmuştur. Birlik ile adı özdeşleşen ise Nezihe Muhittin’dir. Kadınlar
Birliği, bir yandan yeni rejim içinde kadınların hakları için mücadele etmiş diğer yandan da
kadınların hakları konusunda bilinçlenmesinde öncü bir rol oynamıştır. Özellikle kadınların
seçme ve seçilme hakkını kazanması için hem meclis içinde hem de dışarıda yoğun faaliyet
göstermişlerdir. Siyasal iktidar ile zaman zaman gerilimli bir ilişkisi olan Kadınlar Birliği 1935
baharında gerçekleştirdiği olağanüstü kongre ile kendini feshetmiştir. Feshetme işleminin
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ileri gelenlerinin arzusu ve yönlendirmesiyle tamamlandığı
bilinmektedir. Gerekçe olarak da seçme ve seçilme hakkı kazanan kadınların artık amaçlarına
ulaştığıdır. Hâlbuki asıl neden tıpkı Türk Ocakları örneğinde olduğu gibi tek parti iktidarının
kendisi dışında özerk davranabilme kapasitesine sahip örgütlenmelere tahammül
edememesidir. Tek parti iktidarının sadece Kemalist çizgide yer alan isimlerle yola devam etme
kararı kendini 1933 “üniversite reformu”nda da göstermiştir. İstanbul’da yer alan Darülfünun
1933 yılında İstanbul Üniversitesi olarak yeniden kurulmuştur. Bu süreç içinde çok sayıda
öğretim elemanı üniversiteden uzaklaştırılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası’na açıktan
muhalefet etmeyen ancak mesafeli duran kürsü sahibi hocalar bu “yeniden kuruluş” sürecinde
tasfiye edilmiştir. Üniversiteyi kurtaran ise aynı zaman diliminde Almanya’da iktidara gelen
Hitler nedeniyle Türkiye’ye sığınan akademisyenler olmuştur.
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Cumhuriyet Halk Fırkası özerk örgütlenmeleri tasfiye ederken resmi ideolojinin
oluşturulup yayılacağı yeni mekanizmalar kurmayı da ihmal etmemiştir. Bu çerçevede en çok
dikkat çeken 1932 yılında kurulan Halkevleri’dir. Türk Ocakları yerine faaliyete geçirilen
Halkevleri doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kontrolü ve yönlendirmesi
altındadır. Türk Ocakları’nın dergisi Türk Yurdu’nda yazan ve Cumhuriyet Halk Fırkası’na
bağlı isimler bu tarihten sonra Halkevi dergilerinde yazmaya başlayacaktır. Özellikle Ankara
Halkevi dergisi Ülkü, resmi ideolojinin tesisi ve iktidar kanadında hangi tartışmaların
yapıldığının serimlenmesi açısından ilginç bir örnektir. Halkevleri, yeni rejimin siyasal ve
toplumsal seçkinlerinin toplanma ve yetişme yeridir. Halkevleri konuşmaları ise doğrudan
rejimin ilgi alanlarını yansıtmıştır. 1945’e gelindiğinde sayısı 500’e yaklaşan Halkevleri,
Kemalist kadroların faaliyetlerini anlamak açısından mercek altına alınması gereken
örneklerdir. Cumhuriyet Halk Fırkası, Halkevleri’nin yanı sıra 1939’da taşrada Halkodaları
kurmuştur. Hane sayısı çok olan köylerde faaliyet gösteren Halkodaları, doğrudan Cumhuriyet
Halk Fırkası’nın taşra teşkilâtının denetimi altındadır.

3.4. Geçmişi ve Dili Ulus-Devlete Uyarlamak
Kemalist reformların solidarist-korporatist düşünceden aldığı ilham, modernist ve
seküler çizgisi ulusun inşa sürecini de doğrudan doğruya belirlemiştir. Kemalist seçkinlerin
tarih ve dil reformlarına girişirken hedeflediği birkaç temel başlık vardır: Osmanlı geçmişinden
kopmak, Türklük üzerinden özgüven yaratmak, tarihin içinden moderniteye uygun anlatılar
yaratarak Batılılaşmaya hız kazandırmak, dili homojenleştirmek suretiyle ulusu tahayyül
etmeyi mümkün kılmak ve Misak-ı Milli sınırları içinde varlığı kalıcılaştırmak için bu
toprakların “otokton” halkı olunduğunu kanıtlamak.
Bu çerçevede inceleyeceğimiz ilk olay Türk Tarih Kongresi ve yeni rejimin tarih tezidir.
Türklerin medeniyet kuran bir ırk olduğuna dair önkabulü merkezine alan Türk tarih tezinin
kökleri 19. yüzyıla kadar uzansa da resmileşmesi ancak 1930’larda tek parti döneminde
gerçekleşmiştir. Birinci Türk Tarih Kongresi 2 ile 11 Temmuz 1932 tarihleri arasında
toplanmıştır. Kongrede sunulan tebliğlerin ana ekseninde Türklerin Anadolu’nun yerleşik halkı
olduğunu kanıtlama çabası göze çarpmıştır. Afet İnan ise Pittard’a referansla Türklerin sarı ırka
değil Ari ırka mensup olduğunu savunmuştur. Buradaki amaç Türkler hakkındaki Batı menşeli
önyargıları kırmak için “ırkın kabiliyetine” atıfta bulunmaktır. Bir yandan Orta Asya’daki
köklere diğer yandan da Anadolu’nun kadim medeniyetlerine vurgu yapma ve sahiplenme
mesaisi, “köksüzlük” problemini çözme doğrultusunda atılmış adımlar olarak da
değerlendirilebilir.
Yeni rejim, resmi ideolojiyi oluştururken dil konusuna da el atmıştır. Cumhuriyet
kurulduğunda Anadolu topraklarında Türkçe dışında dil konuşan çok sayıda halk vardır. Amaç
tüm halkların resmi dili Türkçeyi, seçkinlerin formüle ettiği biçimiyle öğrenmesidir. Bizzat
Mustafa Kemal ve yeni rejimin seçkinleri, Türk milletinden olanın Türkçe konuşmasının şart
olduğunu düşünmüştür:
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“Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildi. Türk milletindenim diyen insan her şeyden
evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne,
topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”
Dildeki reformların üç aşamada gerçekleştiğini vurgulamak elzemdir. İlki yukarıda
değindiğimiz Latin Alfabesine geçiştir. İkincisi ise dilde sadeleştirme çabası ve Güneş Dil
Teorisi’dir. Kemalist seçkinler, Türkçe konuşmayı yüceltirken dili de sadeleştirme çabasına
girmişlerdir. Kökleri cumhuriyet öncesine kadar uzanan dilde sadeleşme düşüncesi yeni rejim
ile ivme kazanmıştır. Türk Dil Kurultayı 23 Eylül 1932’de toplandığında Türkçe üzerine fikir
beyan eden iki kanadın var olduğunu ileri sürebiliriz. İlk kanatta dilin devrimci metotlarla
değiştirilemeyeceğini savunan az sayıda yazar ve dilbilimci vardır. İkinci kanat ise dilde radikal
bir sadeleşme ve reform hamlesinden yanadır. Neticede radikal reformdan yana olanların
görüşleri rağbet görmüştür. Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla temelleri atılan kurum, dili Arapça
ve Farsça sözcüklerin “boyunduruğundan kurtarmak” amacıyla yeni sözcükler bulmaya
başlamıştır. Osmanlıca’nın halkın değil de havasın dili olduğunu savunan Kemalist “uzmanlar”,
Orta Asya’daki Türk dillerinden sözcük devşirme arayışına girmiştir. Aynı zamanda okullarda
ve Halkevi dergilerinde yeni sözcük yarışmaları düzenlenmiştir. Bu süreçte çok sayıda yeni
kelimenin üretildiğini ancak bunların sadece bir kısmının gündelik dilde benimsendiğini ifade
etmek gerekmektedir. 1933 ve 1934’te basılan kaynaklarda anlaşılmakta güçlük çekilen bu
sözcüklerin kullanıldığı ancak 1935 sonrasında bir bölümünün terk edildiği gözlemlenebilir.
Türk Tarih Tezi ile ilintilendirilen Güneş Dil Teorisi 1935’te gündeme gelince masa başında
sözcük bulma çabasına çok gerek kalmamıştır. Güneş Dil Teorisi, Türkçenin bütün dillerin
kaynağı olduğunu iddia eden bir tezdir. Böylece Arapça ve Farsça’nın da kök dilden geldiği
ileri sürülmüştür. Bahsi geçen tez taraftar bulunca sadeleştirme operasyonları irtifa
kaybetmiştir.

3.5. Tek Parti Döneminde Ekonomi Politikası
Yeni rejimin çözüm üretmek zorunda olduğu önemli meselelerin başında ekonomi
gelmiştir. Uzun süre savaşlarla harap olmuş ve insan gücünün büyük bir kısmını kaybetmiş bir
ülkede ekonomik kalkınma hem insani bir konu hem de yeni rejimin rüştünü ispat etmesi
gereken bir alandır. Türkiye’nin sınırları içinde “ulusal pazar” yaratma hedefinin ulusdevletleşme ile paralel bir çaba olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.
Yeni rejimin ekonomi alanını önceliklerinin başına koyduğunun kanıtı aslında 1923’te
toplanan İzmir İktisat Kongresi’dir. Kongrede çiftçiler, tüccarlar, sanayi temsilcisi
sayılabilecek isimler hazır bulunmuştur. Amaç cumhuriyetin hangi iktisat politikasını tercih
edeceğinin belirlenmesidir. Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nin açılışında mealen
siyasal bağımsızlığı ekonomik bağımsızlığın takip etmesi gerektiğini söylemiştir. Bu çerçevede
devletçilik ile liberal ekonomi tezleri birbirleriyle çarpışmıştır. Neticede Kongre’de özel
girişimin ve özel mülkiyetin korunması istenmiş; yabancı yatırımlara kapı kapanmamış, ancak
onlara ayrıcalık tanınması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. Büyük alt yapı
yatırımlarının ise devlet tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Devletin sanayide yaptığı
yatırımlar çok yekûn tutmasa da demiryolu yapımı konusunda büyük mesafe kat edilmiştir.
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Cumhuriyetin ilanını takiben ekonomi alanında millileştirme çabalarına da hız
verilmiştir. Millileştirme hamlesinin kendini ilk gösterdiği alanlardan biri demiryollarıdır.
Devlet, ilk yıllardan itibaren ülkenin Batısında faaliyette olan ve mülkiyeti yabancılara ait olan
şirketlerin hisselerini satın almıştır. Tekelleşmelere hız verme stratejisi de 1925’ten itibaren
uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede alkollü içkiler, kibrit, patlayıcı şirketler ve şeker gibi
kalemler tekel hâline getirilmiştir.
1927’de hükûmet Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu parlamentodan geçirmiştir. Yasanın
temel amacı yeni kurulan ya da gelişmekte olan sanayi aktörleri için vergi muafiyeti
sağlamaktır. Sanayinin tüm çabalara rağmen cılız bir gelişme gösterdiği dönemde ülkenin hâle
n tarım ülkesi olduğu gerçeği de hesaba katılmalıdır. Bağımsızlık Savaşı sonrasında özellikle
âşarın kaldırılması çiftçiye kısmı kolaylık sağlamıştır. Tarımda verimlilik doğa koşullarına çok
bağlıdır ve 1927 ve 1928’de yaşanan kuraklık tarımı ciddi anlamda etkilemiş, tarımsal
verimliliği düşürmüştür.
1929 Büyük Buhranı ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi siyasetini
ciddi ölçüde değişime uğratacaktır. 1929 Krizi, kapitalizmin 20. yüzyılın ilk yarısındaki en
büyük krizidir ve öncelikle sanayileşmiş ülkeleri vurmuştur. Her ne kadar Türkiye ve Rusya
gibi ekonomisi daha çok tarıma dayalı ülkeleri görece daha az etkilese de bu örneklerde de içe
kapanma stratejisini uygulamıştır. 1929 Krizi sonrasında yaşanan gelişmelerin iki savaş
arasında otoriter ve totaliter rejimlerin yükselişini hızlandırdığını da ifade etmek gerekir.
1929 Krizi ve etkilerini Türkiye özelinde değerlendirirken bir noktanın altını çizmeliyiz.
Türkiye Lozan Anlaşması gereği 1929’a kadar ithalat vergilerini yükseltememiştir. Lozan’daki
kısıtlama kalkınca ithalat vergileri hızla tırmandırılmıştır. 1929 Krizinin Türkiye ekonomisinde
yarattığı ilk etki, Türk Lirasının değerinin hızla düşmeye başlamasıdır. Üretimin azalmasından
ziyade fiyatların düşmesinden kaynaklanan milli gelirdeki düşüş ve dış ticaret dengesindeki
bozukluk, devlet adamlarını ekonomi alanında yeni politikalar izlemek zorunda bırakmıştır. Bir
yandan 1926-1928 arasında başlatılmış olan iktisadi kurumsallaşmayı tamamlamak bir yandan
da krizin etkilerini azaltarak kalkınma hamlesini sürdürmek dönemin siyasi seçkininin temel
kaygısı olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de 1930’larda uygulanan devletçi politikalarda hem
1929 iktisadi konjonktürü hem de İkinci Meşrutiyet yıllarından devralınan milliyetçikalkınmacı miras ve gayeler etkilidir. 1929 krizine ilk kurumsal tepki, Milli İktisat ve
Tasarruf Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Cemiyet, Mustafa Kemal’in himayesinde ve Meclis
Başkanı Kazım Özalp’ın başkanlığında bir grup milletvekili tarafından oluşturulmuştur. Bütün
milletvekilleri bu kurumun doğal üyesi sayılmıştır. Cemiyet, kısa zamanda il ve ilçe düzeyinde
örgütlenerek toplam 273 şube açmıştır. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin temel prensipleri
1930’larda Türkiye’de devletin iktisadi alışkanlıkları dönüştürme çabasında dayanak noktaları
arasındadır. Yerli üretimi ve yerli malını kutsayan, tasarrufu da cumhuriyetçi bir erdem olarak
tarif eden anlayış uzun süre Türkiye’deki yurttaşların ekonomik alışkanlarını belirlemiştir.
1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinde devletçilik resmi olarak Kemalizmin
ilkeleri arasında düzenlenmiştir. Özel mülkiyeti iktisadi yaşamın temel unsuru olarak gören bu
devletçilik anlayışında devlet özel şirketlerin üstlenemeyeceği işleri yapma sorumluluğunu
üzerine almıştır. Sovyetler’in yeni rejime iktisadi anlamda ilham veren bir yanı vardır ancak
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Türkiye’deki devletçilik hiçbir zaman sosyalist rejimlerdeki uygulamalar gibi olmamıştır.
Türkiye 1933’te ilk beş yıllık planını açıklamıştır ve bu planın gereği olarak 1933 yılında
Sümerbank ve 1935 yılında da Etibank kurulmuştur.
Tek parti döneminde ekonominin yönetilmesinde en büyük problemler ise İkinci Dünya
Savaşı yıllarında yaşanmıştır. Savaş sırasında halkın yaşam kalitesi hızla düşmüştür. Devletin
ekonomiye müdahalesinin çok arttığı bu dönemde bir yanda karaborsacılar ve savaş zenginleri
ortaya çıkarken diğer yanda yaşamsal maddeleri bulmakta zorlanan kitleler gözlemlenmiştir.
Hükûmetin 1942 yılında çıkardığı Varlık Vergisi ise sonuçları itibari ile bilhassa gayrimüslim
yurttaşlar üzerinde travmatik etkiler yaratmıştır. Varlık vergisi çerçevesinde uygulanacak vergi
matrahları, yerel resmi görevliler, ticaret odaları ve belediye meclisleri temsilcilerinden oluşan
heyet tarafından belirlenmiştir. Başta herkese tatbik edilmesi düşünülen Varlık vergisi,
gayrimüslimler aleyhine hayata geçirilmesi ekonominin Türkleştirilmesi bağlamında
değerlendirilmeye açık bir durumdur. Öyle ki; kendilerine vergi borcu çıkarılan
gayrimüslimlerin ödemelerini taksitle yapmalarına dahi izin verilmemiştir. Bu koşullar altında
vergiyi ödemek için gayrimülklerini düşük fiyata satmak zorunda kalmışlardır. Vergi borçlarını
ödeyemedikleri için zorunlu çalışmaya mahkûm edilen ve Aşkale’ye çalışma kamplarına
gönderilenler büyük insani dramlar yaşamıştır. Varlık vergisinin bu şekilde uygulanmasına
Batı’dan tepkiler gecikmemiştir. Sonuçta 1944 yılında Varlık Vergisi yürürlükten kaldırılmıştır.

3.6. Tek Parti Döneminde Dış Politika
Osmanlı-Türkiye modernleşmesi başlangıcından itibaren Batı’ya gözlerini çeviren bir
dizi reform sürecinin adıdır. Siyasal seçkinler bir yandan reel politik kapsamında Batı ile
diplomatik ilişkilerini düzenlemeye çalışırken diğer yandan içerideki reformlar aracılığıyla
Batı’ya yetişmeyi hedeflemiştir. II. Abdülhamit döneminde izlenen dış politikada denge
siyaseti, İttihat ve Terakki döneminde yavaş yavaş terk edilmiş ve neticede Alman yanlısı bir
siyaset izlenmiştir. Bağımsızlık Savaşı sonrasında ise yeni kurulan rejimin önceliği, askeri ve
diplomatik kazanımların korunmasıdır. Bu çerçevede tek parti iktidarında Türkiye’nin reel
politiği gözeten statükocu bir dış politika izlediğini söylemek mümkündür.
Cumhuriyet Türkiye’si 1920’li yıllarda dış politikada ilk önce Lozan’dan kalan ve
halledilmeyen sorunların çözümü için efor sarf etmiştir. Musul sorunu örneğin böyle bir
meseledir. İngiltere ile Türkiye arasında tarafların üzerinde anlaşamadığı sorun, Türkiye’nin
henüz üyesi olmadığı Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir. Cemiyet, Musul’un Irak’a
devredilmesine karar vermiş; 1926’da Türkiye Milletler Cemiyeti’nin kararını kabul etmiştir.
Musul’un petrol gelirinin yüzde onunun 25 yıllığına Türkiye’ye verilmesi öngörülmüş, Türkiye
İngiltere’nin belirli bir meblağı peşin olarak ödemesi karşılığında bu hakkından feragat etmiştir.
Türkiye’nin tek parti döneminde izlediği siyasette bir başka köşe taşı Rusya’dır.
Bağımsızlık Savaşı boyunca Türkiye ile Rusya arasında yakın bir ilişki zemini kurulmuştur.
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yürüttüğü mücadelenin anti-emperyalizm çerçevesinde
değerlendirilmesi Rusya’nın Türkiye’ye desteğini arttırmıştır. Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini
geliştirmeye çalıştığı 1930’lu yıllarda Rusya ile diplomatik ilişkilerini de ihmal etmediğini
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belirtmek gerekir. Bu eksende 1935 yılında Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk anlaşmasının
tazelenmesi önemlidir.
Cumhuriyet Türkiye’sinin başlıca dış politika hamlelerinden bir diğeri bölgesel ittifaklar
geliştirme uğraşıdır. Balkan Paktı bunlardan ilkidir. Türkiye ile Yunanistan arasında 1930
sonbaharında dostluk anlaşmasının imzalanması Pakt’a giden yolu açmıştır. Ardından bir dizi
konferans gerçekleştirilmiştir. 1934 yılına gelindiğinde ise Türkiye ve Yunanistan’a Romanya
ile Yugoslavya dahil olmuştur. Balkan Paktı dışında bir başka bölgesel dostluk çabası ise 1937
yılında gerçekleşmiştir. Sadabad Paktı; Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında benzer bir
diplomatik çaba olarak tarihe geçecektir.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye’nin diplomatik hamleleri arasında
sayabileceğimiz bir başka gelişme ise Montrö Anlaşmasıdır. 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye
olan Türkiye, 1930’ların ortalarından itibaren revizyonist devletlerin dış politika stratejilerine
karşı statükoyu korumak amacındadır. Almanya’nın 1933’te Naziler başa geçtikten sonra
başlattığı revizyonist hamlelerin bir süre sonra İngiltere ve Fransa’da soru işaretleri yarattığı
bilinmektedir. İtalya ise Mussolini liderliğinde Doğu Akdeniz’de yayılmacı bir politika
izlemeye başlamıştır. Türkiye’yi en çok endişelendiren İtalyanların Akdeniz politikasıdır.
Uluslararası politikanın revizyonist devletlerin ajandası nedeniyle gerginleşmesi üzerine
Türkiye güvenlik kaygısını öne sürerek Lozan Antlaşmasını imzalayan devletlere bir nota
göndermiştir. Amaç Lozan’da askerden arındırılmış Boğazlar bölgesinin statüsünü değiştirmek
ve Boğazlarda tam egemenlik sağlamaktır. 1936’da Montrö’de gerçekleşen konferansın
neticesinde imzalanan sözleşme ile Boğazlar Komisyonu kaldırılmış ve Boğazlar Türkiye’nin
egemenliğine geçmiştir. Tek parti döneminde gerçekleşen bir diğer diplomatik başarı
İskenderun Sancağı’nın Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıdır. Bunu mümkün kılan da Montrö’de
olduğu gibi tansiyonu yükselen uluslararası politikada İngiltere’nin Fransa ile Türkiye arasında
sorun çıkmasını önleme çabalarıdır. 1936 yılında Suriye’nin bağımsızlığı söz konusu
olduğunda Hatay’ın Suriye’de kalması fikri Fransızlar tarafından dile getirilmiş ancak Türkiye
bunu kabul etmek istememiştir. Sonuçta İngiltere’nin araya girmesi ile Hatay’da seçimlerin
yapılması kararlaştırılmış; mecliste 40 milletvekilliğinden 22’sini alan Türkler ilk meclis
toplantısında Hatay Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. 1939’da bu meclis Türkiye’ye katılma kararı
vermiştir. Hatay’ın Türkiye’ye katılması Türkiye ile Suriye arasında uzun yıllar gerginlik
konusu olmayı sürdürmüştür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye bir dizi diplomatik
manevra ile savaşın dışında kalmayı becermiştir. Ancak savaşın yıkıcılığının etkileri dalga
dalga Türkiye siyasetini de etkileyecektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken cumhuriyet döneminde önce reformlar ile yeni rejimin kurumsal alt yapısı
kurulmaya çalışılmış sonra resmi ideolojinin inşasına girişilmiştir. Yeni rejim 1929 sonrasında
merkeziyetçi, milliyetçi-korporatist bir ruhla çerçevelenmiştir. Tek parti dönemi boyunca
Mustafa Kemal Atatürk’e muhalefet eden kadrolar tasfiye edilmiştir. 1930’ların başlarından
itibaren merkezin doğrudan kontrolünde olmayan dernekler ve inisiyatifler kapatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangileri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının, Cumhuriyet
Halk Fırkasından farklı olarak savunduğu görüşlerdir?
I.

Adem-i merkeziyetçilik

II.

Liberalizm

III.

Milliyetçilik

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve III

d)

II ve III

e)

I ve II

2)
Aşağıdakilerden hangileri tek parti döneminde muhalefetin bastırılmasına
yönelik hukuki düzenlemeler arasında yer alır?
I.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

II.

Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

III.

Takrir-i Sükûn Kanununun kabulü

IV.

İstiklal Mahkemelerinin kurulması

a)

I ve II

b)

I ve III

c)

I, II ve IV

d)

III ve IV

e)

I,II ve III

3)
Aşağıdakilerden hangisi tek parti döneminde uygulanan Kemalist reformların
özelliklerinden biri değildir?
a)

Batılılaşmaya yönelik olması

b)

Pozitivist bakış açısıyla ortaya konmaları

c)

Gündelik hayatı düzenlemeye yönelik olması
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d)

Milliyetçi öğeler taşıması

e)

Osmnalı’dan devralınan miras ile bağlarını güçlendirmeye çalışmaları

4)
“Tek parti döneminde rejim kendi görüşüyle uyuşmayan kurumları tasfiye etmiş
ya da kapatılmaya zorlamıştır. Türk Kadınlar Birliği ve Türk Ocakları da bu uygulamanın
içerisinde yer almıştır.”
Kurumsal işlevleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangileri bu iki kurumun
kapanmasının ortak gerekçesini oluşturamaz?
I.

Rejime muhalif unsurlar taşımaları

II.

Görece özerk olmaları

III.

Hak ve özgürlüklerin alanını genişletmeye çalışmaları

a)

I ve II

b)

II ve III

c)

Yalnız II

d)

Yalnız III

e)

Hiçbiri

5)
Aşağıdakilerden hangisi tek parti döneminde kurulan halkevi ve halkodalarının
işlevlerinden biri değildir?
a)

Yazılı yayın ile resmi ideolojiyi yaymak

b)

Bulunduğu yerde eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak

c)

Toplumsal seçkinlerin yetişmesine katkıda bulunmak

d)

Yerel yönetimlerin özerkleşmesine imkân sağlamak

e)

Hepsi

6)
Aşağıdakilerden hangisi tarih ve dil alanında yapılan reformlarla amaçlanan
unsurların arasında yer almaz?
a)

Osmanlı geçmişi ile bağları koparıp yeni bir geçmiş inşa etmek

b)

Türklük vurgusu ve buna dayalı bir ulusal kimlik ortaya koymak

c)

Geleneksel ve modern değerleri tarih ve dil tezleriyle uzlaştırmaya çalışmak
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d)

Ulusal dil ve tarih bilinci yerleştirmeye çalışmak

e)

Çok kültürlü ve çok dilli bir yapıda olduğumuzu kanıtlamaya çalışmak

7)
Bir bütün olarak incelendiğinde Türk tarih tezi hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a)

Irkçı vurgular taşıdığı

b)

Türklerin modern olduğunu kanıtlamaya çalıştığı

c)

Kadın-erkek eşitliğinin toplumda yerleşmiş olduğunu göstermeye çalıştığı

d)

Anayurt olarak Orta Asya geçmişine vurgu yaptığı

e)

İslamiyet’in Türklerin gelişimine olan katkısını sunduğu

8)
Türkiye Lozan Antlaşması’nın bir gereği olarak 1929 yılına kadar ithalat
vergilerini yükseltememiştir. Bununla birlikte 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde şu kararlar
alınmıştır:
-

Özel mülkiyetin korunması

-

Özel girişimin korunması

-

Büyük alt yapı yatırımlarının devlet tarafından yapılması

Dönemdeki diğer gelişmeler göz önüne alınarak 1930 yılına kadar benimsenen iktisat
politikası aşağıdaki hangi kavramla ifade edilebilir?
a)

Liberalizm

b)

Devletçilik

c)

Komünizm

d)

Zorunlu liberalizm ve devletçilik uzlaşması

e)

Korporatizm

9)
Aşağıdakilerden hangisi ekonominin Türkleştirilmesi yolunda atılan en önemli
adımlardandır?
a)

Varlık Vergisi Kanunu

b)

Etibank’ın kuruluşu

c)

Sümerbank’ın kuruluşu
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d)

5 yıllık kalkınma planının hazırlanması

e)

Teşvik-i Sanayi Kanunu

10)
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sonrası Türk dış politikasında
başvurulan yöntemler arasında yer almaz?
a)

Diplomasiyi kullanma

b)

Bölgesel ittifaklara katılma

c)

Sorunların çözümünde uluslararası kurumlara başvurma

d)

Revizyonist tutumdan kaçınma

e)

Askeri kuvveti bir tehdit unsuru olarak gündeme getirme

Cevaplar
1)e 2)d 3)e 4)d 5)d 6)e 7)e 8)d 9)a 10)e
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4. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ VE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Arayışları

4.2.

Demokratikleşme Yönünde Zorunlu Teşebbüsler

4.3.

1946 Seçimleri ve Etkinliği Artan DP

4.4.

İktidar El Değiştiriyor: DP'nin Seçim Zaferi

4.5.

Ekonominin Bozulması ve DP’nin İrtifa Kaybı

4.6.

1957 Seçimleri ve Değişen Dengeler

4.7.

Ordu-DP İlişkileri

4.8.

DP Döneminde Uluslararası Politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
DP’nin ekonomik alanda yürüttüğü siyasetin ana hatlarını ABD-Türkiye
ilişkileri çerçevesinde analiz ediniz.
2.
olmuştur?

DP’nin modernist kalkınmacı siyasetinin Türkiye merkez sağına etkileri neler

3.
anlatınız.

DP döneminde yaşanan iç göçlerin nedenleri ve kentlerde yaşanan değişimi

4.
DP’nin zaman içerisinde sert ve tavizsiz bir politik hat izlemesinin nedenleri
sizce neler olabilir?
5.
DP’nin dış politikada uyguladığı siyaseti hangi parametreler ile açıklamak
mümkündür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Değişen dengeler ve
Türkiye’nin arayışları

Türkiye siyasetinde çok
partili döneme geçiş
tartışmalarını kavramak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Demokratikleşme yönünde
zorunlu teşebbüsler

Türkiye siyasetinde çok
partili döneme geçiş
tartışmalarını kavramak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

1946 seçimleri ve etkinliği
artan DP

Türkiye siyasetinde çok
partili döneme geçiş
tartışmalarını kavramak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

İktidar el değiştiryor: DP'nin
seçim zaferi

Türkiye siyasetinde çok
partili döneme geçiş
tartışmalarını kavramak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Adnan Menderes,



Demokrat Parti,



Siyasal muhalefet,



Sivil-asker bürokrasi,



NATO,



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
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Giriş
Tek parti rejimi İkinci Dünya Savaşı yıllarında uyguladığı siyasi ve iktisadi program
nedeniyle kamuoyu desteğini kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte
uluslararası konjonktürün de zorlamasıyla Türkiye siyasetinde tek parti iktidarının mevcut
şekliyle sürdürülemez olduğu anlaşılmıştır. 1945 sonrasında CHP’nin reform yapma ve popülist
girişimlerde bulunma zorunluluğu hissetmesi bundan kaynaklanmıştır. 1950 seçimlerinde
DP’nin tek başına iktidara gelmesi ise iç siyasetten ekonomiye, toplumsal yaşamdan dış
politikaya bir dizi değişikliğin kapıda olduğunun işaretidir. On yıllık iktidarı boyunca DP
Türkiye’nin sosyo-ekonomik panoramasını büyük ölçüde değiştirecektir.
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4.1. Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Arayışları
CHP’nin İkinci Dünya Savaşı boyunca izlediği zorunlu iktisat politikası ülke içinde
ciddi huzursuzluğa neden olmuştur. Bu huzursuzluğun etkisi 1945’i takip eden günlerde de
kendini gösterecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası konjonktürdeki gelişmelere
paralel olarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik sisteminde ve siyasetinde büyük değişimler
yaşanmıştır. Bu değişimlerin ardında yatan nedenleri iki grupta toplamak mümkündür. İlki
doğrudan Türkiye’nin iç siyasetine dair gelişmelerin bir parçasıdır; ikincisi ise Soğuk Savaş’a
giden süreçte yaşanan uluslararası gelişmelerdir.
Daha önce belirttiğimiz gibi savaş sonrasında İsmet İnönü’ye ve CHP’ye karşı
kamuoyunda artan bir hoşnutsuzluk gözlemlenmiştir. II. Dünya Savaşı esnasında Türkiye
savaşa girmese de savaş ekonomisi uygulamak zorunda kalmış; çok sayıda askeri silah altında
tutmuş ve temel gıda maddelerinin arzını sınırlamıştır. Savaş yıllarında yaşanan ekonomik ve
sosyal problemler CHP’ye karşı antipatinin artmasına neden olmuştur. Öte yandan CHP
iktidarına karşı özellikle kırsal kesimde süreğen bir memnuniyetsizlik olduğu da
kaydedilmelidir. Merkezi devletin kırsal üzerinde kurmak istediği denetim sözü edilen
memnuniyetsizliğin artmasına etki etmiştir. Devlet ile CHP’nin özdeşleşmesi ve uygulanan katı
laiklik politikaları taşradaki eleştirel sesleri yükseltmiştir. 1945’te gündeme gelen Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu ile birlikte büyük toprak sahipleri de CHP’ye muhalefetin önemli bir
parçası hâline gelecektir.
Türkiye’de tek parti döneminin sona ermesine neden olanlar sadece iç gelişmeler de
değildir. Kapitalist bir ekonomiye ve demokratik bir rejime sahip olan ABD, savaşın galip tarafı
olarak yeni dünya düzeninin kurulmasında birinci dereceden etkili olmuştur. Türkiye ile
Sovyetler arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine Türkiye kendini Batı’ya bilhassa da ABD’ye
yakınlaşmak zorunda hissetmiştir. Rusya’nın Boğazlardan üs talebi üzerine ABD Türkiye’ye
cesaretli bir tutum takınmasını öğütlemiş; Türkiye de bundan güç alarak Sovyet taleplerini
reddetmiştir. Stalin Rusya’sı Doğu Avrupa’da genişleme politikası izlerken ABD Rusya’yı
dizginleyebilmek için yeni askeri stratejiler ve politikalar geliştirmeye çalışmıştır. Amerikan
Başkanı Truman tarafından formüle edilen ve 1947’de açıklanan Truman doktrini bu stratejinin
lokomotifi olmuştur. “Medeniyeti tehdit eden komünizm tehlikesine” karşı ABD, Türkiye ve
Yunanistan’ı mali ve askeri olarak desteklemeyi taahhüt etmiştir. Truman doktrinin ilanını
takiben Avrupa ülkelerine yardımı da içeren Marshall Planı açıklanmıştır. Türkiye’nin siyasal
seçkinleri, bu süreçte ABD ile daha yakın bir ilişki kurmak ve alacağı yardımları garantilemek
için demokratik bir rejime geçmenin ne denli önemli olduğunu fark etmiştir.

4.2. Demokratikleşme Yönünde Zorunlu Teşebbüsler
Tek parti yönetiminin sürdürülebilirliğinin bu denli zora girdiği bir ortamda, Türkiye’de
siyasal sistemde değişiklik olacağına dair ilk sinyaller İsmet İnönü tarafından 1944 yılındaki
yasama yılının açılış konuşmasında verilmiştir. İnönü, 1945’in 19 Mayıs’ında daha demokratik
bir ülke için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmiştir.
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” üzerine parlamentoda yapılan tartışmalarda
hükûmet ilk kez sert bir şekilde eleştirilmiştir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na muhalefet
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edenler, bilhassa kendileri ya da yakınları büyük toprak sahibi olan milletvekilleri olmuştur.
Aydınlı bir toprak sahibi olan Adnan Menderes, muhalif milletvekillerinin başını çekmiştir.
Kanun mecliste kabul edildikten sonra Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat
Köprülü bir önerge vermiştir. Bu önerge Türkiye siyasi hayatında “Dörtlü Takrir” olarak
bilinir. II. Dünya Savaşı sonrasında güç kazanan muhalefetin simgesi hâline gelen Dörtlü
Takrir’de Anayasa’nın tam olarak uygulanması ve liberal demokrasinin tesisi talep edilmiştir.
Her ne kadar bu öneriler reddedilse de önerge sahipleri hakkında partide işlem yapılmamış
olması, CHP’deki yumuşamanın bir göstergesi olarak algılanmıştır.
Çok partili dönem esas olarak Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi ile
başlamıştır. Ancak asıl etkili olacak muhalif odak, Menderes, Koraltan ve Köprülü’nün
CHP’den ihraç edilmesiyle oluşma evresine girmiştir. Demokrat Parti (DP) resmen 7 Ocak
1946 yılında CHP’ye muhalif olanlarca büyük umutlarla kurulmuştur. Başta çok etkili bir rakip
olmayacağı düşünülen DP, CHP’liler tarafından kısmen memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak
kısa bir süre sonra DP, ülke genelinde kendine oldukça geniş bir taraftar kitlesi ve siyaset yapma
zemini bularak yükselişe geçmiştir. DP’nin gördüğü ilgi üzerine CHP’liler 1946’da olağanüstü
kongreye gitmiş ve bu kongrede doğrudan seçimlerin kabul edilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca
“milli şef” sıfatı da tarihin sayfalarına havale edilmiştir. Kongreyi izleyen günlerde kısmi de
olsa bazı liberalleşme hamleleri dikkat çekmektedir. İlk önce basın yasasında görece olumlu
değişiklikler yapılmış, sonrasında yüksek öğretim kurumlarına yine kısmi çapta özerklik
verilmiştir.

4.3. 1946 Seçimleri ve Etkinliği Artan DP
1946 seçimleri Türkiye siyasetinde “baskın seçimler”dir. CHP, DP’yi hazırlıksız
yakalamak maksadı ile 1947’de yapılması gereken seçimleri bir yıl önceye çekmiştir. Seçimde
açık oy ve gizli tasnif yöntemi uygulanmış ve birçok yerde seçime hile karıştırıldığına dair ciddi
ipuçlarına rastlanmıştır. Bütün bunlara rağmen seçimlerin neticesinde DP, mecliste 62 sandalye
kazanmayı başarmıştır. DP’nin her şeye rağmen kayda değer bir siyasi başarı sağlaması üzerine
1947 yılında CHP yeni reformlar yapma yoluna gitmiştir.
Katı devletçilik yerine özel teşebbüs ile devletin eşgüdümlü çalışmasına dair ilk ciddi
tartışmalar bu zamana denk düşmüştür. DP’lilerin devletçilik eleştirilerinin bir kısmı, o dönem
sayıları çok olmasa da İstanbullu işadamları tarafından destek görmüştür. 1947’nin hemen
başında kurulan İstanbul Tüccar Derneği örneğin ülkenin ekonomik refaha ulaşamamasında
devletçiliğin önemli sebeplerden biri olduğunu iddia etmiştir ve DP’lilerin CHP’nin ekonomik
politikalarına dair geliştirdikleri eleştirilere katılmıştır. İstanbullu işadamlarının ve DP’lilerin
bastırması sonrasında serbest teşebbüse daha çok ağırlık veren Türk Kalkınma Planı
benimsenmiştir. Plan aynı zamanda ağır sanayi yerine tarıma dayalı sanayinin, demiryolu
yerine de karayollarının geliştirilmesine dayandırılmıştır ve bu hâliyle ABD’li uzmanların 1945
sonrasında Türkiye için belirlediği ekonomik hedeflere ve projeksiyonlara uygundur.
İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen konjonktürde Türkiye’de sendikal örgütlerin de yavaş
yavaş ortaya çıktığı görülmüştür. Bu yeni sendikalaşma hamlesi, yoğun siyasi baskılar ve
denetimler nedeniyle oldukça cılızdır ancak o günün şartlarında güçlü bir sosyalist bakış açısını
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içinde barındırmıştır. Sosyalist fikirlere sahip TSEKP ve TSP, 1946 yılında sıkıyönetim
tarafından kapatılınca onların etkisi altında varlığını sürdüren sendikaların da kapısına kilit
vurulmuştur. Sendikalar Kanunu’nun çıkarılması için 1947 yılını beklemek gerekir. Ancak
çıkarılan kanun sendikaların faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlayıcı bir niteliğe sahiptir.
Sendikaların “milliyetçi” ve “hürriyetçi” olması gerektiği belirtildikten sonra yine sendikaların
hiçbir suretle siyasal faaliyetlerle ilişkili olamayacağı düzenlenmiştir. Grev ve toplu sözleşme
hakkı ise tahmin edilebileceği gibi yasal olarak tanınmamıştır. 1947 sonrasında yeni sendikalar
kanununa uygun olarak örgütlenen sendikalarda nüfuz sahibi olma yarışı DP’liler ve CHP’liler
arasında zaman zaman sertleşmiş ve 1950 sonrasına da miras kalmıştır. CHP’liler tüm
sendikaları kontrol etmek isterken DP’liler 1949’dan itibaren işçi hakları için iyileştirme talep
eden sendikalarla yakın ilişkiye geçmiştir. Özellikle de sanayinin yoğunlaştığı merkezlerde
parti örgütlenmesinin faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Bu bağlamda genel grev ve toplu
sözleşme hakkı meselesine DP 1950 seçimleri öncesinde programında yer verildiğini
hatırlatmak gerekmektedir.
1946 sonrasında sendikaların bir yandan devlet baskısı diğer yandan da örgütlenme
zorlukları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı gerçektir. Her şeyden önce 1940’ların ikinci
yarısında hâlâ sanayi sektöründe çalışan işçilerin sayısı başka sektörlere göre epey azdır.
Sendikaların mali kaynakları da sınırlıdır. Öyle ki işçilerin içinde bulunduğu derin yoksulluk
halleri, sendikaların aidat toplamasının önünde de engel olmuştur. Bu şartlar altında ileride
anlatılacağı üzere sendikaların güç kazanarak işçi hakları için devleti ve özel teşebbüsü
zorlama; siyasi otoriteyi sıkıştırma kapasitesine ulaşması ancak 1960 sonrasına denk düşecektir.

4.4. İktidar El Değiştiriyor: DP'nin Seçim Zaferi
Türkiye siyasi tarihi üzerine çalışanlar 1950 seçimlerinin Türkiye’nin politik hayatında
bir dönüm noktası olduğu konusunda hemfikirdir. 1950 seçimleri sadece CHP’nin uzun iktidar
döneminin sonu değil yeni bir dönemin de başlangıcıdır. Seçmenlerin yüzde sekseninin sandık
başına gittiği 1950 seçimlerinde DP toplam oyların %53.4’ünü almıştır ve bu oran
parlamentoya 408 sandalye ile yansımıştır. Buna mukabil CHP ancak 69 vekil ile mecliste
olabilmiştir. Seçim sonuçları DP’ye oy veren ve destek olanlar için bir zafer havasında
kutlanmışken CHP için büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı olmuştur. Çünkü CHP, DP’nin
etkinlik alanını daraltabilmek için 1946 sonrasında hayata geçirdiği reformlara büyük ölçüde
bel bağlamıştır. Siyasi baskıyı azalttığı için kendine verilecek desteğin artacağını umut etmiştir.
Ancak sonuç hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Burada özellikle kolektif hafızada tek parti
döneminin ceberrut politikalarına ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında çekilen ekonomik sorunlara
dair anıların canlı olmasının etkisi büyüktür. Yine CHP’nin attığı demokratikleşme ve
liberalleşme hamlelerinin partinin geçmişinde kaynaklanan bir inandırıcılık sorunu olduğu da
düşünülebilir. 1950 seçimlerinde Batı illerinde DP’nin çok daha güçlü bir destek sağladığını da
tespit etmeliyiz. Seçimlerde CHP’ye oy veren Doğu illerinde ise tek partinin kurduğu klientalist
ağların izleri görülmüştür. Bu klientalist ağların destek eğilimleri DP zamanında CHP’den
DP’ye kayacaktır.
DP aslında bir yönü ile CHP içinden çıkan bir parti olması nedeniyle Cumhuriyetin
modernist çizgisinin bir devamı niteliğindedir. Fakat partinin milletvekili profili son kertede
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CHP’den oldukça farklıdır. CHP, büyük ölçüde askeri ve sivil bürokratik kökenden gelen
isimlerin yer aldığı ve siyaset yaptığı bir parti olarak değerlendirilmiştir. DP’nin 1950’de
milletvekili olarak meclise soktuğu isimlere baktığımızda ise bürokratik ve askeri
formasyondan uzak bir profil sergiledikleri görülmüştür. Kendi seçildikleri bölgelerle, yerelle
ilişkisi görece daha kuvvetli simalara yer veren DP, ticaretle uğraşanlara ve büyük toprak
sahiplerine daha yakın bir siyasal seçenek görünümündedir. Bahsedilen kompozisyon DP’nin
devlet bürokrasisine bakışını da doğrudan etkileyecektir. 27 yıllık iktidar döneminde tüm
bürokratik ağlar üzerinde etkin bir denetim kurmuş olan CHP, bilindiği üzere devlet aygıtı ile
partiyi iç içe geçirmiştir. Askeri ve sivil bürokrasiye bu nedenle güvenmeyen DP’liler
bürokrasiyi ve özellikle de orduyu kontrolleri altına almak istemiştir. Bu strateji kısa vadede
başarılı fakat orta ve uzun vadede partinin aleyhine olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı makamına İnönü’den sonra kimin geleceği seçim sonrasında sorulan
sorulardan biridir. 1950 seçimlerini takiben oluşan yeni meclisin ilk önce yaptığı iş
cumhurbaşkanı seçmektir. Mustafa Kemal ile zamanında yakın ilişkisi olan, çevresinde laik ve
modernist bir figür olarak bilinen ve aynı zamanda DP’nin kurucuları arasında yer alan Celal
Bayar, parlamentoda ciddi bir muhalefetle karşılaşmadan cumhurbaşkanı seçilmiştir. Celal
Bayar, 1950’den 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar Türkiye’de cumhurbaşkanlığı görevini
yapmıştır.
DP iktidara gelir gelmez askeri bürokrasinin üst kademesinden bazı isimlerin İsmet
İnönü’ye müdahale edip etmemeleri konusunda danıştıkları iddiası siyasetçiler tarafından
duyulmuştur. İnönü, ordunun müdahale etme önerisini kabul etmemiştir; ancak bu duyum dahi
yeni iktidarın harekete geçmesi için yeterli bir sebep oluşturmuştur. DP hükûmeti öncelikle
CHP yanlısı askeri bir müdahale seçeneğinin uygulanma ihtimaline karşı orduda bir
reorganizasyon gerçekleştirmiş ve üst komuta kademesinin büyük bir kısmını değiştirmiştir.
İnönü’ye bağlı generallerin büyük bir kısmı bu tasfiye operasyonu ile pasifize edilmiştir.
DP, CHP’nin uyguladığı ve yine kendi tarafından 1946’dan itibaren yumuşatıldığı katı
laiklik politikalarını sert bir dille eleştiriyordu. İktidara gelince de ilk hamlede bu doğrultuda
kararlar aldı. Ezan’ın Türkçe dışında başka dilde okunmasını yasaklayan maddenin kaldırılması
da DP hükûmetinin ilk yaptığı işlerden biridir ve mütedeyyin ya da muhafazakâr kesimlerin
böylece gönlü kazanılmıştır. 1950’lerin büyük bir kısmında muhafazakâr düşünürler DP’nin
ezanın yeniden Arapça okunmasını sağladıkları ve İmam Hatip Okullarının artışını
destekledikleri için Adnan Menderes ve arkadaşlarına minnettar olmuştur.
DP’nin ilk iktidar dönemine damgasını vuran ekonomi alanındaki gelişmelerdir.
Aslında yukarıda bahsedildiği üzere ekonomide liberalleşme eğilimleri 1947’de fiilen
başlamıştır ancak devletçiliğin bir adım daha gerilemesi 1950’de DP’nin iktidara gelişi ile
olmuştur. Soğuk Savaş atmosferinde ABD’den gelen yardımların Türkiye’nin ekonomi
bilançosunda yaşanan “iyileşmede” ve toplumdaki rahatlama hissiyatındaki etkisi yadsınamaz.
Amerika’dan alınan krediler yine ABD’li uzmanların raporları gereğince çoğunlukla tarımda
makineleşmenin sağlanması için kullanılmıştır. 1948’i takip eden dört yıllık zaman diliminde
traktör sayısında rekor düzeyde artış gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu traktörlerin kullanımında
yaşanan problemler CHP’ye yakın yazarlarca hiciv konusu yapılsa da büyük bir değişimin
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yaşandığı inkâr edilemez. Tarımda makineleşmenin kısa ve orta vadede hem iktisadi alanda
hem de toplumsal düzlemde etkileri olduğu açıktır. Öncelikle traktörün etkisiyle ekilip biçilen
toprakların genişliği geçmişe kıyasla epey fazlalaşmıştır. Yine tarımsal alanda emek gücüne
ihtiyacın öncesine oranla azaldığı ve bu durumun iç göçleri teşvik ettiği de literatürde çokça
tekrarlanan bir şeydir. İklim koşullarının iyi gitmesi gibi tesadüfi etkenler de bu tabloya
eklendiğinde 1950-54 arasında DP’nin ekonomik performansının kitlelerdeki sempatiyi
arttıracak bir seviyeye eriştiği söylenebilir.
ABD’li uzmanların Türkiye’deki muktedirlere yol haritası olarak sunduğu raporlarda
sadece tarımda makineleşme yoktur. Aynı zamanda hem üretim hedefleri hem de askeriyenin
NATO standartlarına kavuşması için yeniden düzenlenmesini kapsayan öneriler arasında
ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi yazılıdır. CHP’nin son döneminde ve DP iktidarı boyunca
ulaşımın iyileştirilmesi artık demiryolu yapımına değil de doğrudan doğruya karayollarının
arttırılmasına endekslenmiştir. ABD’nin teknik ve mali desteği neticesinde karayollarının inşa
edilmesinde adeta bir seferberlik hali yaşanmıştır. Bu seferberlik durumunun iktisadi neticeleri
de gözardı edilemez. Devletin yaptığı ve sahip olduğu demiryolları yerine özel mülkiyetin
elinde olan karayolları ve motorlu ulaşım araçlarının coğalması çok temelde kamu
taşımacılığından özele geçişin de işaretidir.
Ekonomide DP’nin ilk döneminde yaşanan gelişmelerin alım gücünü görece arttırdığını
ifade etmeliyiz. 1950’lerin ikinci yarısına kadar toplumun çoğu kesiminde geçmişe oranla refah
artışı yaşanması DP’ye yönelen siyasi desteği arttırmıştır. Ancak 1955 sonrasında enflasyon
artışı ve sabit gelirlerinin enflasyondan ciddi derecede olumsuz etkilenmesi ibrenin yavaş yavaş
DP aleyhine değişeceğini göstermektedir. Tarımda makineleşmenin de etkisiyle iç göçte
yaşanan yoğunlaşma, “kent” tanımını ve kentlerin sosyolojisini de değiştirmeye başlamıştır.
Kentin yeni sakinleri iş ve barınak bulma sorunları ile mücadele edecektir. Bu mücadelenin
dinamikleri parlamenter siyaseti de etkileyecektir. Bahsi geçen etkilerin özellikle 1960’lı ve
1970’li yıllarda meclisi de aşarak, daha net biçimde gözlemlenebileceğini belirtmekle
yetinelim. Kentlere iş aramak için gelenleri istihdam edecek kapasitede sanayinin o günlerde
mevcut olmadığı bilinen bir gerçektir. Türkiyenin endüstrisi henüz bu çapta bir emek arzına
hazır değildir. Sanayide sürekli iş sahibi olma “şansını” yakalayamayanlar genellikle geçici işçi
olarak çalışmak zorunda kalmıştır. Yine çok sayıda insan sokak satıcılığı yaparak veya benzeri
işlerde kayıt dışı çalışarak ekmek parası kazanmıştır.

4.5. Ekonominin Bozulması ve DP’nin İrtifa Kaybı
DP’nin iktidardaki ilk dört yılda el ettiği başarı, özellikle 1955 sonrasında adım adım
yok olmaya başlamıştır. Tarımda iklim koşullarının da etkisiyle yaşanan iyileşme sürdürülebilir
olmamış; bilhassa bozulan hava şartları neticesinde buğday ithal etmek zorunda olan bir
Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır. 1955’te ticaret açığının yükselmesi ve ekonomik büyümenin
azalması tehlike çanlarının çaldığının ilk göstergesidir. Ancak DP hükûmeti bozulan makro
dengelere rağmen ithalat hızını düşürmemiştir. 1957 ve sonrasında ekonomik sorunların artık
ciddi anlamda gündelik yaşama etki ettiğini görüyoruz. 1957’de %20’lere çıkan bir
enflasyondan bahsetmek mümkündür. Dış borca ihtiyaç duyan DP, 1958 yazında IMF’nin
isteklerine boyun eğmek zorunda kalmıştır.
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1957 seçimlerini takip eden günler, DP’nin entelektüel ve bürokrat kesimlerle arasının
iyiden iyiye açılmasına şahitlik etmiştir. Memurlar, özellikle de rejimin Kemalist tedrisatını
yeniden üreten öğretmenler, öğretim üyeleri ve yargı mensupları DP’yi çok daha sert bir
biçimde eleştirmeye başlamıştır. Askerlerin büyük bir kısmını da bu eleştirel gruba dahil etmek
gerekir. Entelektüeller, bürokraside yer alanlar, askerler için DP’ye muhalefetin sebeplerini üç
başlıkta toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, bahsedilenlerin bir kısmı zaten CHP’ye yakındır
ve DP-CHP saflaşmasında zaman geçtikçe pozisyonlarını netleştirmişlerdir. İkinci neden
ekonomik sıkıntıların sabit gelirlilerin hayatlarını fena hâlde zorlaştırmasıdır. Enflasyonun
tahrip edici etkisi bu kesimlerin refahını çok ciddi bir biçimde sarsmıştır. Bahsettiğimiz iki
neden dışında bir üçüncü sebep ise DP’nin giderek otoriter bir siyaset izlemesi ve muhalefete
tahammül edememesidir. DP iktidarının muhalefetin siyasal etkinliğini daraltmak için yaptığı
hamleler aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz kesimleri de doğrudan etkilemiştir. Bürokraside
tasfiye hamlesine girişen DP’nin stratejisi özellikle yargı kademelerinde ve üniversitelerde
tepkileri arttırmıştır. 1950’nin ortasında DP içinde de partinin değişen kimyasına odaklanan
çeşitli politik gerginlikler yaşanmıştır. Otoriterliğe kayışa dikkat çeken ve özellikle de tartışmalı
basın kanunu konusunda Adnan Menderes ile anlaşmazlığa düşen bir grup milletvekili kısa bir
süre sonra partiden ayrılmıştır. Fevzi Lüftü Karaosmanoğlu liderliğinde DP’den ayrılan
milletvekilleri Hürriyet Partisi (HP) adında yeni bir parti çatısı altında toplanmıştır.
DP’nin otoriter siyasete meyledişinde önemli dönüm noktalarından biri olan basın
yasasındaki değişiklik 1956 yılında gerçekleşmiştir. 1950’lerin ikinci yarısına girerken DP’ye
muhalif olan gazeteciler ve basın organları üzerindeki devlet baskısı artmaktadır. Kamu ilanları
ve kâğıt tedariki meselelerinde ciddi sorunlarla boğuşan basın organları 1956 Haziran’ında
değiştirilen basın kanunu ile iyiden iyiye zor bir duruma düşmüştür. Hükûmet denetimi artarken
basın özgürlükleri budanmıştır. Basının muhalif kalemleri karşılaştıkları sorunların neticesinde
daha da sert bir üslup kullanmaya başlamıştır.

4.6. 1957 Seçimleri ve Değişen Dengeler
1957 seçimleri, büyük ölçüde iktidar ile muhalefetin bu süreçte ne kazanıp ne
kaybettiğini görebilmek açısından anlamlıdır. Ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği ve iktidara
kentli desteğinin erimeye başladığı süreçte DP, eskisinden çok daha fazla mütedeyyin kesime
ve taşraya seslenme gereği duymuştur. Muhalefet partileri bir yıl öne alınan seçimlerin hemen
öncesinde DP’ye karşı işbirliği yapma arayışına girmiştir. CHP, HP ve Cumhuriyetçi Millet
Partisi (CMP) her ne kadar aralarında bir dizi görüşme gerçekleştirseler de hedefe dönük olarak
çok yol katedememişlerdir. Muhalefet partileri arasında işbirliği arayışlarının neticesinde bir
ilkeler bildirgesi ortaya çıkmıştır ancak DP çıkardığı yasa ile seçimlerde ortak listelerin
yapılmasının önüne geçmiştir.
DP, 1957 seçimlerinden yine birinci parti olarak çıkmıştır ancak artık siyasi dengeler
değişmiştir. Çünkü DP parlamentodaki mutlak çoğunluğunu kaybetmiştir. CHP’nin ise 1957
seçimlerinden oylarını arttırarak çıktığı görülmüştür. DP’den kopan milletvekillerinin kurduğu
HP ise beklediği oy sayısına ulaşamamış ve ancak dört milletvekilli kazanabilmiştir. CMP ise
Köylü Partisi ile birleşecek ve CKMP adını alacaktır. 1957’den 27 Mayıs 1960 askeri darbesine
uzanan günlerde etkinliği artan bir muhalefet ve buna karşılık sertleşen bir siyasi iktidar vardır.
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DP’liler muhalefetin özgüvenle eleştirilerini arttırması karşısında partinin tabanını
genişletme ve tahkim etme yolunu tercih etmiştir. Vatan Cephesi adı verilen oluşum,
bahsettiğim konsolidasyonun önemli bir aygıtıdır. Vatan Cephesine katılan insanların isminin
devlet radyosunda okunması iktidarın organize ettiği sosyo-psikolojik bir harekâta
dönüştürülmüştür. Bu dönemde çok sayıda çocuk ya da vefat etmiş kişinin isimlerinin Vatan
Cephesine katılanlar arasında okunduğu da iddia edilmiştir. Muhalifler radyo yayınlarını
protesto ederek iktidara cevap vermiştir.
27 Mayıs askeri darbesine giden süreçte iktidarın muhalefet üzerindeki denetimi günden
güne artmıştır. İsmet İnönü, Ege gezisi sırasında DP taraftarlarınca saldırıya uğramış akabinde
Kayseri’de yapmayı planladığı toplantı engellenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde DP’nin
yükselen muhalefeti pasifize etmek için attığı bir diğer adım Tahkikat Komisyonu’nun
kurulmasıdır. Tahkikat Komisyonu, muhalefetin siyasi ve örgütsel faaliyetlerini soruşturmak
amacıyla oluşturulmuştur. DP’lilerin başını çektiği komisyon elde ettiği araştırma bulgularını
raporlayana kadar muhalefetin meclis dışındaki siyasal faaliyetleri askıya alınmıştır.
Tahkikat Komisyonu’na hem siyaset cephesinden hem de yargı ve üniversite
çevrelerinden tepki gelmiştir. Özellikle hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyeleri,
Tahkikat Komisyonu’nun mevcut anayasaya aykırı bir biçimde görevlendirildiğini ileri
sürmüştür. Zaten DP ile ilişkileri gergin olan entelijansiyanın büyük bir bölümü hukukçu
akademisyenlerin itirazına destek vermiştir. İktidar ise üniversiteden yükselen bu sesleri
doğrudan kendilerini hedef alan siyasi bir tutum alış olarak değerlendirmiştir. Anayasaya
aykırılık iddiasını dillendiren akademisyenlere disiplin cezası verilince üniversite öğrencileri
ayağa kalkmış ve DP’ye karşı protesto mitingleri düzenlemiştir. DP iktidarının öğrenci
protestolarına karşı sert tedbirler aldığını belirtmek gerekir. Gösterilerin engellenmesi için
hükûmet askeri birlikleri seferber etmiştir. Hâl böyleyken Harp Okulu öğrencileri, hükûmetin
bu bastırma yöntemini kınayan sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmiştir. Harp Okulu öğrencilerinin
yürüyüşü adeta bir dönüm noktasıdır. Tüm bu yaşananlar, askeri darbenin gelişini hızlandıran
nedenler arasındadır.

4.7. Ordu-DP İlişkileri
DP iktidara gelir gelmez askeriyenin üst komuta kademesinde büyük bir tasifiye
operasyonu yaptığını ifade etmiştik. Amerikalı uzmanlar DP döneminde askeriyenin iç yapısına
dair çeşitli önerilerde bulunmuştur. Askeri eğitimden ordunun sahra nizamnamelerine kadar
uzanan bir dizi değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte kara, deniz ve hava kuvvetlerinde yeni
eğitim merkezleri ve programlar açılmıştır. Bu esnada ordunun toplam büyüklüğü de yedi yüz
binden dört yüz bine indirilmiştir. Subaylar eğitim için yurtdışına gönderilmiş ve
Genelkurmay’da yeni bir personel dairesi kurulmuştur. Eski kuşak askerler ile yeni kuşak
subaylar arasındaki fark da bu süreçte keskinleşmiştir. Orduda eski müfettişlikler kaldırılmış ve
yerlerine coğrafi olarak konuşlandırılmış ordular tesis edilmiştir.
DP’de 1952’de Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Seyfi Kurtbek, orduda Prusya
ekolünden gelen otoriter üst düzey askerlerin tümünün temizlenmesini öngören bir reform
programı hazırlamıştır. Menderes ve Bayar ilk önce bu reform programına olumlu bakmış
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olsalar da sonrasında Kurtbek’in bu reformları kendi pozisyonu için kullanabileceğini fark
etmişlerdir. Üstüne üstlük böylesine bir reform hareketinin generalleri kışkırtmasından
çekinmişlerdir. Kurtbek 1953’te istifaya zorlanınca reform planı da ortadan kalkmıştır.
Kurtbek’in tasfiye planını kendine özgü nedenlerle benimseyen alt rütbeli subaylar zaman
içinde politikleştiler ve 27 Mayıs’a giden yolda etkili birer akör oldular.
27 Mayıs’ın nedenlerini DP ordu ilişkilerinde arayan literatür Menderes’in orduyu
ihmal ettiğini yazar. Menderes’in mali olarak orduyu ihmal ettiği tezi doğru değildir. DP,
ekonomik büyümeden askeri harcamalar için büyük pay ayırmaya devam etmiştir. Ancak
özellikle iktidarın son üç-dört yılında bozulan ekonomik dengeler, subayların maddi durumunu
da olumsuz etkilemiştir. Subayların gelir ve prestij kaybı, onların DP’ye olan güvensizliğini
arttırmıştır.
Son olarak bir noktaya daha işaret etmek gerekir. 27 Mayıs öncesinde de DP’yi
iktidardan düşürmek amaçlı örgütlenmeler mevcuttur. Bunlardan en belirgini 1957’deki “dokuz
subay olayıdır”. Deşifre olan askerlerden birinin itirafı sonrasında aralarında Faruk
Güventürk’ün de olduğu dokuz kişinin adına ulaşılmıştır. Dokuz subay olayı ve akabindeki
tutuklamalar, Menderes’in darbeci subaylardan tamamen kurtulduğuna inanmasına yol
açmıştır. Bu nedenle daha rahat hareket etmiştir. Aynı olayın cuntacı kadro için de bir anlamı
vardır. Darbe düşünen fakat deşifre olmayan kadrolar bundan sonraki süreçte daha dikkatli
davranmıştır.

4.8. DP Döneminde Uluslararası Politika
Daha önce II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Batı ittifakına dahil olmak
istemesinin nedenleri üzerinde durmuştuk. Bu kısımda genel olarak Türkiye’nin NATO’ya
girişi ve bölgesel paktlarla komünizme karşı oluşturulması planlanan ittifaklar silsilesinin
parçası olması hakkında bilgi verilecektir.
Soğuk Savaş atmosferi Türkiye’de hem iç siyasetin dinamiklerini hem de uluslararası
politikada arayışları biçimlendirmiştir. Ülke içinde “müesses siyasetin” stratejisi Rusya’ya
karşı Batı ittifakının güvenlik şemsiyesi altına girmektir. Bu çerçevede dönüm noktası
Türkiye’nin NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker göndermesidir. 1950 Haziranında
Kuzey’den gelen askeri saldırıya karşı Güney Kore’ye destek sağlama kararı Birleşmiş
Milletler’den (BM) çıkınca Türkiye asker gönderme teklifini sunan ilk ülkelerden biri olmuştur.
Türkiye’nin amacı, “komünizm tehdidi”ne karşı Batı blokunun tavrını desteklediğini fiili olarak
yine Batı’ya kanıtlamaktır. Asker gönderme kararı verilirken altı en çok çizilen husus,
Türkiye’nin BM üyesi olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduğudur.
Yine askeri operasyonun insanlığın yararına ve uluslararası barışı temin etmek için
gerçekleştirildiği iddiası tekrarlanmıştır
DP, Kore’ye asker gönderme kararını meclisten değil de kabineden çıkarmıştır. Bu karar
alma biçimi daha sonra CHP tarafından eleştirilmiş ve DP hakkında gensoru verilmiştir.
Örneğin DP milletvekili ve gazeteci Mümtaz Faik Fenik bu konuda şunu söylemiştir:
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“Kore’ye niçin asker gönderdiğimize dair TBMM’ye gensorular verildiği şu günlerde
kahramanlarımız Kore’ye neden geldiklerini, canlarını dişlerine takıp dövüşerek bütün cihana
bir defa daha anlatmışlardır. Türk askerlerinin, Kore topraklarında herhangi çetrefil isimli bir
geçidi tutarak, tıpkı Kars’ı müdafaa eder gibi, tıpkı Edirne’yi müdafaa eder gibi, şehit rütbesine
erişmeyi dahi göze alıp savaşmalarının manasını daha nasıl izâh etmek kâbildir? Onlar, altına
imza koyduğumuz bir ahdin şeref borcunu yerine getirirken insanlığı ve barışı korumak için
dövüştüklerini hakkıyla bilerek öyle silahlarını kullanmışlardır.”
Gensoru vermesine rağmen CHP’nin Kore’ye asker gönderilmesi konusundaki eleştirisi
esasa değil usule ilişkindir. CHP asker gönderme kararını desteklemiş; ancak bunun kendilerine
sorulmadan yapılmasına içerlemiştir. Neticede 4500 askerden oluşan ilk tugay 1950’nin
sonbaharında Kore’ye sevk edilmiştir.
Kore Savaşı esnasında Türkiye’deki militarist söylem, anti-komünizm ile birleştirilmiş
ve hem ordu içinde hem de dışarıya yönelik milliyetçi dozajı yüksek, aktif bir propaganda
yapılmıştır. Kore Savaşı’na Türkiye’den giden askerlere destek adı altında ülkenin birçok
şehrinde başını milliyetçi örgütlerin çektiği toplantılar gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde
Türkiye basınının da Kore’deki Türk askerlerinin çarpışmalarını epik bir dille manşete çıkardığı
gözlemlenmiştir. Kunuri cephesindeki çatışmalar Türkiye basınında en fazla haber yapılan
olaydır. Türkiye’den giden askerlerin Kore’de çarpışırken çok sayıda kayıp verdiği
belirtilmelidir. NATO ülkeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kore Savaşı’na desteğine
bakarak Türkiye’nin NATO’ya dahil olmasına cevaz vermiştir. 1940’ların ikinci yarısından
itibaren ABD kaynaklı yardımlarla modernize edilmeye çalışılan ordu artık NATO’ya uyum
sağlamak için ev ödevini yapmak zorunda kalmıştır. Prusya ekolünden Amerikan askeri
modeline geçişin kurum içinde yarattığı gerilimler ise orta vadede Türkiye’nin siyasal yaşamını
da dolaylı bir biçimde etkileyecektir.
Türkiye’nin NATO güvenlik şemsiyesi altına girmesinin parlamentoda sevinçle
karşılandığı not edilmelidir. Batı ittifakının bir parçası olunduğunun tescili olarak yorumlanan
bu olay, Türkiye’nin modernleşme doğrultusunun da onanması biçimde mütalaa edilmiştir.
Sovyetlerin Ortadoğu’daki nüfuzunun kırılması için Batı tarafından Türkiye’ye özel bir misyon
biçildiği de gerçektir. Ancak Ortadoğu’da Türkiye’nin etkin bir rol oynaması için şartlar çok
uygun değildir. Her şeyden önce Arap ülkelerinin Osmanlı geçmişine dair olumsuz bir belleğe
sahip olduğunu ifade edebiliriz. İkinci olarak Türkiye’nin 1949’da İsrail’i tanıması ve ABDİsrail politik hattına yaklaşması birçok Ortadoğu ülkesi ile Türkiye’nin ilişki kurmasını
zorlaştırmıştır. Mısır ve Türkiye arasında Amerikalıların çok istediği ittifakın kurulamamasının
nedenlerinden biri de budur. ABD’nin ikinci hamlesi ise Bağdat Paktı’nın kurulmasına giden
yolu açmasıdır. Türkiye önce Pakistan ve Irak ile işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşması
gerçekleştirmiştir. Bağdat Paktı’na daha İngiltere ve İran katılmıştır. ABD, Pakt’ta gözlemci
statüsündedir. Pakt’ın başarılı olduğunu söylemek ise oldukça zordur. 1958’te Irak’ta darbe
olunca başa gelen yeni yönetim Bağdat Paktı’ndan çekilmiştir ve neticede Irak’sız yoluna
devam etmek zorunda kalan Pakt, CENTO’ya dönüştürülmüştür.
ABD’nin sadece Ortadoğu için değil Balkanlar için de benzer bir “pakt” önerisi
mevcuttur. Bölgesel işbirliği ve güvenlik ittifakı için Türkiye, Yunanistan ve Yugoslayva ile
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beraber 1953’te Balkan Paktını kurmuştur. Ancak ne Bağdat Paktı - CENTO ne de Balkan Paktı
etkili bir siyasi ittifak olabilmiştir.
DP döneminde Türkiye dış politikasında gündem oluşturmaya başlayan ve etkileri
bugüne kadar süren en önemli başlık ise Kıbrıs’tır. Kıbrıs, 93 Harbinden (1977-1878) sonra
İngiltere’nin yönetimi altına girmiştir. Ada’daki Rum milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğinden çok
daha önce başlamış ve gelişmiştir. Rum milliyetçilerinin temel hedefi İngilizleri Ada’dan
göndermek ve Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştirmektir. Türkiye başlarda Ada’nın İngiltere’nin
idaresinde olmasını yani statükoyu destekler görünmüştür. EOKA İngiliz üslerine saldırmaya
başlayınca Ada’nın geleceği uluslararası bir sorun hâline dönüşmüştür. Türkiye 1950’lerin
başında Kıbrıs gibi meselenin olmadığını düşünürken 1954’e gelindiğinde artık Kıbrıs’ın bir
“milli mesele” olduğunu bizzat DP’lilerin ağzından ifade etmiştir. Türkiye’nin stratejik olarak
Kıbrıs – Yunanistan birleşmesini kabul etmesi zaten çok zordur.
Kıbrıs sorununun 1950’lerde aldığı hâl, aynı Batı ittifakının birer parçası olan Türkiye
ve Yunanistan’ın arasını ciddi anlamda bozmuştur. Bunu fark eden Batılı güçler, sorunun
diplomatik yollarla çözülmesi için uluslararası çapta bir dizi girişimde bulunacaktır. 1958’de
Zürih’te ve akabinde 1959’da Londra’da Kıbrıs konusu üzerine müzakereler yürütülmüştür.
Neticede bir Soğuk Savaş anlaşması olarak Kıbrıs’ın bağımsız bir cumhuriyet olması ve
anayasal rejiminin, topraklarının Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantörlüğü altına
alınması kararlaştırılmıştır. Kıbrıs cumhuriyetinin 1960’da kurulmasından sonra da Ada’da
sular durulmayacak ve kan akmaya devam edecektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye siyasal yaşamındaki dönüşümü ele aldık. Dörtlü
Takrir ile CHP içinde başlayan muhalefetin 1950 seçimlerinde nasıl bir değişimi başlattığını,
bu değişimin iktisadi ve toplumsal veçhelerini bu bölüm çerçevesinde tartıştık. Demokrat
Parti’nin on yıllık iktidar döneminde özellikle kapitalist ekonomik ilişkilerin derinleştiği,
tarımda makineleşmenin yoğunlaştığı, yatay mobilizasyonun arttığı üzerinde durduk. İlk
döneminde iktisadi refah ve siyasi özgürlükler açısından itici bir kuvvet yaratan Demokrat
Parti’nin özellikle üçüncü iktidar periyodunda demokratik özgürlükleri ihlal eden otoriter bir
çizgiye kaydığını not ettik. Ayrıca Türkiye’nin dış politika bağlamında Demokrat Parti’nin
iktidarı boyunca hangi siyasi tercihleri yaptığını inceledik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi tek parti iktidarını(CHP) sona erdiren sebeplerden biri
olarak gösterilemez?
a)

Savaş ekonomisinden duyulan hoşnutsuzluk

b)

Kırsal kesimde uygulanan başarısız politikalar

c)

Katı laiklik politikaları

d)

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun çıkarılması

e)

Devletçilik politikalarının benimsenmesi

2)
“Kapitalist bir ekonomiye ve demokratik bir rejime sahip olan ABD, savaşın
galip tarafı olarak yeni dünya düzeninin kurulmasında birinci dereceden etkili olmuştur.
Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine Türkiye kendini Batı’ya bilhassa
da ABD’ye yakınlaşmak zorunda hissetmiştir.” Bu bilgiden yola çıkarak Türkiye’de hangi
uygulamanın hayata geçirilmesinin kolaylaştığı söylenebilir?
a)

Komünist partilerin kurulması

b)

Yarı başkanlık sistemine geçilmesi

c)

Çok partili yaşama geçilmesi

d)

Sovyetler ile işbirliği anlaşmalarının yapılması

e)

Devlet eliyle yerli sanayinin kurulması

3)
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Türk siyasal hayatında önemli bir yer teşkil
eder. Çünkü muhalefet kendisini dörtlü takrir olarak ayrıştırır. Dörtlü Takrir’i veren isimler
Demokrat Parti’nin kurucuları olarak tarih sahnesinde yerlerini alırlar.” Bu bilgiden yola
çıkarak Demokrat Parti’nin tabanının en çok hangi toplumsal kesime dayandığı iddia edilebilir?
a)

Askerler

b)

Bürokratlar

c)

İşçiler

d)

Büyük toprak sahipleri

e)

Hepsi

4)
1947 yılında çıkarılan Sendika Kanunu sanılanın aksine sendikaların yapılarını
oldukça sınırlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika Kanunu’nda yer almıştır?
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a)

Grev hakkı

b)

Siyasi eylemlere katılma hakkı

c)

Toplu sözleşme hakkı

d)

Milliyetçi ve hürriyetçi bir yapıda olma

e)

Hepsi

5)
Demokrat Parti döneminde ABD’den alınan Marshall yardımları büyük ölçüde
tarımda makineleşme için kullanılmıştır. Kırsalda yaşanan bu gelişmenin kent yaşamında
hangisine yol açması beklenir?
a)

İç göçün artmasıyla kentin dışında yeni yerleşimlerin oluşması

b)

İşsizliğin azalması

c)

Hizmet sektörünün daralması

d)

Alt yapı harcamalarının azalması

e)

Kentin homojenleşmesi

6)
hangisidir?

Demokrat Parti’nin 1955 sonrasında düşüşe geçmesinde en etkili unsur

a)

Yeni partilerin kurulması

b)

Dış politikada başarısızlık

c)

Ekonominin kötüye gitmesi

d)

Lider değişikliği

e)

Etnik çatışmaların artması

7)
“DP, parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu dönemde pek çok yasayı,
muhalefetin karşı duruşuna rağmen çoğunluğu temsil ettiği iddiasıyla, geçirmiş ve uygulamaya
sokmuştur.” Bu bilgiden yola çıkarak DP yönetimi hangi kavramla anılmaya uygun hâle
gelmiştir?
a)

Totaliter

b)

Otoriter

c)

Monarşi

d)

Sosyalist
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e)

Cumhuriyetçi

8)
Hem CHP hem de DP düşüşe geçtiklerinde muhalefeti bastırmaya yönelmiştir.
Aşağıdakilerden hangileri her ikisinin de başvurdukları ortak yöntemlerden değildir?
I.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasalar çıkarma

II.

Derneklerin faaliyetlerini kısıtlama ya da kapatma

III.

Dine dayalı muhalefetin oluşmasını engellemek için düzenlemeler yapma

a)

Yalnız I

b)

I ve II

c)

I ve III

d)

Yalnız III

e)

II ve III

9)
Demokrat Parti döneminde Orta Doğu’da etkili bir rol oynanamamıştır.
Aşağıdakilerden hangileri bunların nedenlerindendir?
I.

Türkiye’nin ABD ve İsrail’e yakınlaşması

II.

Arap ülkelerinin Osmanlı geçmişlerinin sorunlu olması

III.

Bölgenin Sovyet etkisine açık olması

IV.
Türkiye’nin Kuzey Avrupa ülkeleri ile yakınlaşma stratejisini daha çok
benimsemesi
a)

III ve IV

b)

I,II ve III

c)

Yalnız IV

d)

I,III ve IV

e)

Yalnız I

10)
Demokrat Parti döneminde olgunlaşan ve bugüne kadar gelen dış politika sorunu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Musul

b)

Boğazlar
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c)

Hatay

d)

Ege Kıta Sahanlığı

e)

Kıbrıs

Cevaplar
1)e 2)c 3)d 4)d 5)a 6)c 7)b 8)d 9)b 10)e
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5. İLK ASKERİ DARBE VE SİYASETİN YENİDEN TANZİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

1960 Askeri Darbesi

5.2.

1961 Anayasası ve Türkiye Siyasetine Etkileri

5.3.

27 Mayıs Sonrasında Seçimler

5.4.

1960'larda Türkiye’nin Dış Siyasetinde Temel Konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında darbecilerin izlediği stratejinin orta ve uzun
vadede sizce ne gibi sonuçları olmuştur?
2.
1961 Anayasasının bir yandan haklar ve özgürlüklerin alanını genişletirken diğer
yandan vesayet kurumları yaratmasını nasıl değerlendirmek mümkündür?
3.
Adalet Partisi’nin siyasi yelpazedeki konumunu partinin siyaset ve ekonomi
hakkındaki görüşleri çerçevesinde irdeleyiniz.
4.
açıklayınız.
5.

1960’lı yılların Türkiye dış politikasında Kıbrıs sorunu nasıl bir yer tutmuştur;
Türkiye ile ABD arasındaki afyon sorunu ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1960 askeri darbesi

Askeri darbe sonrası
değişimi, süreklilikler ve
farklılıklar üzerinden okuma
becerisi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

1961 Anayasası ve Türkiye
siyasetine etkileri

Askeri darbe sonrası
değişimi, süreklilikler ve
farklılıklar üzerinden okuma
becerisi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

27 Mayıs sonrasında
seçimler

Askeri darbe sonrası
değişimi, süreklilikler ve
farklılıklar üzerinden okuma
becerisi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

1960'larda Türkiye’nin dış
siyasetinde temel konular

Askeri darbe sonrası
değişimi, süreklilikler ve
farklılıklar üzerinden okuma
becerisi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Askeri darbe,



Yassıada Mahkemeleri,



1961 Anayasası,



Kıbrıs Sorunu,



Johnson mektubu
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Giriş
27 Mayıs 1960 askeri darbesi birçok açıdan Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Seçilmiş bir siyasi iktidarın askerler tarafından düşürülmesi ve sonrasında adil olmadığı
düşünülen bir mahkemede yargılanmaları, Türkiye demokrasisinde önemli bir tahribat
yaratmıştır. Demokrat Parti’nin tasfiyesi için girişilen yöntemler Demokrat Partililere yönelen
itibarsızlaştırma politikalarıyla birlikte yürütülmüştür. 27 Mayıs darbesi sonrasında hazırlanan
1961 Anayasası ise bir yandan özgürlüklerin önünü açan ilerici düzenlemeleri içinde
barındırmış; diğer yandan da vesayet kurumlarını inşa etmiştir.
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5.1.1960 Askeri Darbesi
1950’de seçimle iktidara gelen Demokrat Parti’nin (DP) on yıllık iktidar dönemi 27
Mayıs 1960 askeri darbesi ile sona ermiştir. 27 Mayıs sabahı yönetime el koyan ordu, erken
saatlerde İstanbul Radyosunu işgal etmiş ve ihtilal bildirgesi radyodan kamuoyuna hitaben
okunmuştur. Bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) “demokrasinin içine düştüğü buhran”
ve “üzüntü verici olaylar” nedeniyle “kardeş kavgasına meydan vermemek” için siyasete
müdahale ettiği iddia edilmiştir. Yine darbe bildirisinde “en kısa zamanda adil ve serbest
seçimler yaptırılarak” askerlerin idareyi seçimi kazanan tarafa devredecekleri taahhüt
edilmiştir. 27 Mayıs bildirisinde dikkat çeken bir diğer unsur ise darbecilerin dış dünyaya mesaj
verme kaygısı gütmesidir. Şu ifadeler darbeyi yapan kadronun o dönemde müttefiki olunan
ülkelere özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) teminat verme girişimi olarak
yorumlanabilir:
“Müttefiklerimize, komuşularımıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz. Gayemiz
Birleşmiş Milletler (BM) Anayasası’na ve insan hakları prensiplerine tamamen riayettir. Büyük
Atatürk’ün ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ prensibi bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve
taahhütlerimize sadığız. NATO’ya ve CENTO’ya inanıyoruz ve bağlıyız.”
Darbeyi gerçekleştiren askerler her ne kadar tarafsız davranacaklarını beyan etmiş
olsalar da pratikteki gelişmeler çok farklı olmuştur. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, doğrudan
Demokrat Partilileri hedef almış ve partinin kadroları dağıtılmış, çok sayıda parti yöneticisi
tutuklanmıştır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar derhal gözaltına alınmış; Meclis Başkanı Refik
Koraltan ve İçişleri Bakanı Namık Gedik başta olmak üzere DP’li bakan ve milletvekilleri
askerler tarafından tutuklanmıştır. Darbe sonrasında kurulan Yassıada Mahkemeleri ise
“olağanüstü yargılama” pratiği olarak Türkiye siyasi yaşamına geçmiştir. Ayrıca DP’nin politik
mirasını devam ettirmesi muhtemel siyasi örgütlenmelerin önlenmesi ve askerlerin siyasal
rejimi sürekli denetleyebilmesi için yapısal değişiklikler yapılmak istenmiştir. Bu çerçevede 28
Mayıs 1960 tarihinde, darbenin hedeflediği sonuçların oluşturulması için yasal altyapıyı inşa
etmek maksadı ile DP’ye muhalif akademisyenlerden “Bilim Heyeti” kurulmuştur. Bahsi
geçen heyetin ana görevi, anayasa komisyonu raporu hazırlamaktır. Ortaya çıkan raporda
DP’nin zaten meşruiyetini kaybettiğinin iddia edilmesi suretiyle darbeye meşru zemin yaratma
çabası dikkat çekmiştir. Askeri darbenin adeta yürütme organı hâline gelen Milli Birlik
Komitesi (MBK) hukuk komisyonuna, darbenin meşruiyetini hazırlayan rapor dışında bir de
1924 Anayasasını kaldıran geçici bir anayasa hazırlama vazifesi vermiştir.
MBK, askeri darbede aktif rol alan subayların oluşturduğu bir komitedir. Darbe
öncesinde izinli olarak Kuvvet Komutanlığı görevinden ayrılan ve emekliliğe hazırlanan ancak
darbe gerçekleşince istek üzerine hareketin başına geçen Orgeneral Cemal Gürsel, MBK’nın
başkanıdır, komite farklı rütbelerden 38 subaydan oluşmuştur. Zamanla MBK içinde görüş
ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Komite içinde bir grup subay, hızla Anayasa’nın hazırlanmasını ve
seçimlere gidilmesini savunurken diğer bir grup, askeri idarenin uzunca bir süre daha görevde
kalmasını ve yarım kaldığını düşündükleri devrimlerin tamamlanmasını istemiştir. Sözü edilen
görüş farklılığı MBK içinde gerilimlere neden olmuş ve nihayetinde askeri idarenin
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derinleştirilerek uzatılmasını savunan “şahinler”, 13 Kasım 1960’da MBK’dan tasfiye
edilmiştir. Tasfiye edilenler, Türkiye siyasi tarihinde 14’ler olarak bilinir.

5.2. 1961 Anayasası ve Türkiye Siyasetine Etkileri
MBK yeni bir Anayasa’nın hazırlanması için 6 Ocak 1961 günü Temsilciler Meclisi
kurma kararını almıştır. Aynı yılın şubat ayında ise siyasi partilerin faaliyetlerine izin
verilmiştir. Temsilciler Meclisi, aslen bir kurucu meclis gibi çalışmıştır. Bu meclisin
kompozisyonunu oluşturan düşünce sistematiği büyük ölçüde korporatizmden etkilenmiştir.
Bürokratik baskı gruplarının ve meslek örgütlerinin temsiline önem verilirken farklı siyasetlerin
ve sınıfların temsili özellikle göz ardı edilmiştir. Kurucu Meclis’te CHP’nin fiilen ağırlıklı bir
konuma sahip olduğu da ifade edilmelidir. Meclis’teki Anayasa Komisyonu, Anayasa taslağını
9 Mart 1961’de bitirmiştir. Yeni Anayasa 9 Temmuz 1961’de yapılan referandumla kabul
edilmiştir. Temsilciler Meclisi ise aynı yılın eylül ayında görevini tamamladığı belirtilerek
feshedilmiştir.
1961 Anayasası birbiriyle çelişen iki temel özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden ilki
Anayasanın hak ve özgürlükleri genişleten, sosyal devlet nosyonuna ağırlık veren ve hukuk
devletine uygun kurumları oluşturan pozitif yönüdür. İkinci özelliği ise DP döneminin
tecrübelerine bakarak yürütmeyi sınırlayacak, parlamentonun üzerindeki siyaset dışı denetim
mekanizmalarını arttıracak vesayet kurumlarının oluşturulmasıdır. Milli Güvenlik Kurulu
(MGK) bu çerçevede altı çizilmesi gereken bir vesayet kurumu olarak dikkat çekmektedir.
1961 Anayasasının getirdiği açılımları ise şöyle sıralamak mümkündür. 1961 Anayasası
ile kuvvetler ayrılığı ilkesi rejimin esası olarak tanımlanmıştır. Anayasa, yasama ve yürütme
faaliyetlerini, birini meclise, diğerini de hükûmete ve cumhurbaşkanına vererek birbirinden
ayırmıştır. Yargı güçlendirilmiş ve yasama ile yürütme, yargıya tasarrufları açısından hesap
verebilir konuma getirilmiştir. Anayasa mahkemesi başta olmak üzere yüksek yargı kurumları,
anayasal çerçeve içinde düzenlenmiş ve yüksek yargı mensuplarının nasıl seçileceği yine
anayasada belirtilmiştir. Anayasanın 56. maddesi ile siyasi partiler demokrasinin asli unsurları
olarak tanımlanmış ve parti kurma hakkı herkese tanınmıştır. İdarenin bütün eylemleri ve
işlemleri de yargı denetimine açılmıştır.
Temel hak ve özgürlükler, 1961 Anayasasının başına yerleştirilmiştir. Özel hayatın
gizliliği, yurttaşların ülkeye girip çıkma özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü, düşünce ve basın
özgürlüğü, kitap ve dergi yayımlama hakları, düzeltme ve cevap hakkı, toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme hakkı gibi konular anayasada ayrıca düzenlenmiştir. Çalışanlara ve
işverenlere sendika kurma hakkın tanınmıştır. Daha önce uzun bir süre mücadele verilen toplu
sözleşme hakkı da 1961 Anayasası ile anayasal haklar arasına alınmıştır. Kamu hizmetine
girmek her yurttaşın hakkıdır ibaresi de 1961 Anayasası içinde yer almıştır. Belirli kurumlara
da “kamu kurumu” niteliği kazandırılmıştır. Bunlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipler Birliği vardır.
1961 Anayasası ile yüksek öğretim kurumları, yargıçlar ve radyo-televizyon kurumu
anayasal güvenceye kavuşmuştur. Üniversitelere idari ve akademik özerkliğin tanınması
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akademik özgürlüklerin geliştirilmesi çerçevesinde çok önemlidir. Radyo ve televizyon
idaresinin özerk bir konuma getirilmesi ise özellikle basın ve ifade özgürlüğü açısından dikkate
değer bir gelişmedir. 1961 Anayasası ile hakim bağımsızlığı da güvence altına alınmak
istenmiştir. Adalet Bakanlığı’ndan bağımsız bir biçimde oluşturulan Yüksek Hakimler Kurulu,
yargıçların özlük hakları, atanma ve meslekten atılma işleri ile ilgilenmek üzere
yetkilendirilmiştir.
1961 Anayasası ile sosyal devlet kavramı da anayasal güvence içine alınmıştır.
Çocukların, gençlerin ve kadınların çalışma koşullarının yasalar çerçevesinde özel olarak
korunması anayasada işlenmiştir. Anayasanın 45. maddesi ise ücrette adaletin sağlanması
ilkesini içermiştir. Devlete tüm yurttaşlarına sosyal güvenlik sağlama ve herkesin sağlığını
koruma vazifesi verilmiştir. Anayasanın 45. Maddesine göre devlet bu görevini ifa ederken
yoksullara ve muhtaçlara öncelik tanımalıdır. Yine 1961 Anayasasına göre devlete toprağın
verimli bir biçimde işletilmesi görevi verilmiştir. Topraksız ya da topağı az çiftçiyi
topraklandırma vazifesi de bu bağlamda devletin yükümlülükleri arasında sayılmıştır.
Daha önce 1961 Anayasasının özgürlükleri genişletmekle birlikte vesayet kurumlarını
da inşa ettiğini ifade etmiştik. Bu çerçevede Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dikkate değer bir
örnektir. MGK, başkanlığını cumhurbaşkanının yaptığı bir kurum olarak düzenlenmiştir.
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı
ve Dışişleri Bakanı kurulun üyesidir. 1961 Anayasasına göre MGK’nın görevi “milli güvenliği”
ilgilendiren konularda karar alınmasında yardımcı olmak ve hükûmete görüş bildirmektir.
MGK’nın görev ve yetkileri, her askeri müdahale sonrasında artacak ve 12 Eylül askeri darbesi
ile zirveye ulaşacaktır. Genelkurmay Başkanlığı ise doğrudan Başbakanlığa bağlanmıştır.
Genelkurmay’ın bu şekilde Başbakanlığa bağlanması ordunun özerkliğini arttırıcı bir hamledir.
Yine 1961 Anayasası ile askeri yargı oluşturulmuştur. Bu durum askerlere ait bir hukuk alanının
anayasa marifeti ile yaratılması demektir. Oluşturulan askeri yargı mekanizması, askerlerin
işlediği askeri suçları ve kendi aralarında işledikleri her türlü suça bakmakla vazifelendirilmiş
ve bu işleyiş anayasal güvence altına alınmıştır. Anayasanın 141. maddesiyle ise askeri
mahkemelerin verdiği kararların son inceleme mercii olarak Askeri Yargıtay kurulmuştur.
1961 Anayasası Türkiye’nin tanıştığı diğer iki organ ise Anayasa Mahkemesi ve
Senato’dur. Yeni Anayasa hazırlanırken Demokrat Parti (DP) deneyiminin benzerinin
yaşanmaması gibi bir saikle yola çıkıldığını ifade etmiştik. Anayasa Mahkemesi bu eksende
oluşturulmuş kurumlardan biridir. Temel görevi, parlamentonun yetkilerinin “kötüye
kullanılmasına” engel olmak ve denetleyici bir organ olarak çalışmaktır. 1960-1980 arasına
bakıldığında Anayasa Mahkemesinin daha çok rejimin ideolojik esaslarının korunmasına
yönelik mesai harcadığı ileri sürülebilir.
1961 Anayasası ile parlamentoda iki meclisli bir yapı oluşturulmuştur. Bu ikili yapının
bir parçası olan Senato, üniversite öğretimi görmüş ve kırk yaşını aşmış kimselerden
oluşturulmuştur. Kanun yapım sürecinde söz sahibi ancak bütçe konusunda yetkisizdir.
Senato’nun en önemli özelliği ise Anayasa değişikliği konusunda tam yetkili olmasıdır. Senato
bu özelliği ile Anayasa değişiklikleri önünde “emniyet sübabı” olmakla vazifelendirilmiştir.
Senato seçimleri ile millet meclisi seçimleri de birbirinden ayrılmıştır. 1961 Anayasasına göre
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Senato, senatörlerin seçilme usulüne göre üçlü bir yapı arz etmiştir. İlk etapta “doğal senatörler”
vardır; bunlar Milli Birlik Komitesi (MBK) üyeleri ve eski cumhurbaşkanlarıdır. Kontenjan
senatörlerinin cumhurbaşkanı tarafından altı yılda bir seçilmesi kararlaştırılmıştır. Kontenjan
senatörlüğü cumhurbaşkanlığı seçiminin meclis içinde çıkmaza girdiği dönemlerde özellikle
işlevsel olmuştur. Örneğin Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk önce kontenjan senatörü yapılmış
sonra da cumhurbaşkanı seçilmişlerdir. Zaten 1960 ile 1980 arasına bakıldığında
cumhurbaşkanları tarafından seçilmiş kontenjan senatörlerinin büyük bir kısmının mülki
bürokrasiden, askeriyeden ya da hukuk çevresinden geldiği görülmüştür. Doğal ve kontenjan
senatörleri dışında bir de seçimle gelen senatörler mevcuttur.

5.3. 27 Mayıs Sonrasında Seçimler
27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra ilk seçimler, nısbi seçim sistemine göre 15
Ekim 1961 tarihinde yapılmıştır. Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
oyların %36.74’ünü, Adalet Partisi (AP) ise %34.79’unu almıştır. DP’nin mirasçısı konumunda
olan AP’nin ve Yeni Türkiye Partisi’nin (YTP) toplam oyları CHP’yi geçmiştir. Bu durum
tahmin edilebileceği üzere hem CHP’lileri hem de 27 Mayıs darbesini gerçekleştirenleri
şaşırtmıştır.
Genel seçimlerin akabinde yeni parlamento cumhurbaşkanını seçmek için toplanmıştır.
AP cumhurbaşkanlığı için Anayasa hukukçusu Ali Fuat Başgil’i aday göstermiş ancak Başgil,
askerin ısrarı üzerine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek zorunda kalmıştır. 27 Mayıs
1960 darbesinin lider koltuğuna oturtulan Cemal Gürsel ise cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Cemal Gürsel hükûmeti kurma görevini İsmet İnönü’ye vermiştir. Neticede CHP ve
AP’nin hükûmete aktif üye verdiği, YTP ve CKMP’nin dışarıdan desteklediği hükûmet 2 Aralık
1961’de göreve başlamıştır. Türkiye tarihinin ilk koalisyonu olan bu hükûmetin en önemli işlevi
Anayasa’da öngörülmüş olan kurumların inşa edilmesidir.
CHP-AP koalisyon hükûmetinde uyumsuzluk sorunları kısa zamanda baş göstermiştir.
İki parti arasındaki problemlerin bir bölümü doğrudan DP’lilerin affı meselesine aittir. AP
Yassıada mahkumlarının serbest bırakılması için harekete geçince CHP’lilerin bir kısmı bu
hamleden siyaseten rahatsız olmuştur. Koalisyon içindeki sorunların diğer bir kısmı ise
doğrudan çalışma rejiminin düzenlenmesine dairdir. AP’liler, 1961 Anayasası ile güvence
altına alınan genel grev ve toplum sözleşmenin uygulanabilir olması için gereken yasal
düzenlemelerin çıkartılmasına direnmiştir. Dönemin Çalışma Bakanı CHP’li Bülent Ecevit ise
bu yasal düzenlemelerin derhal hayata geçmesi için bastırmıştır. Neticede çoklu anlaşmazlıklar
nedeniyle Başbakan İsmet İnönü 1962’de istifa etmiştir.
İkinci İnönü hükûmeti YTP ve CKMP’nin desteğiyle kurulmuştur. Bu dönemde Türkiye
emekçi sınıflarının ilk büyük mitingi olan Saraçhane mitingi 31 Aralık 1962’de
gerçekleşmiştir. İşçiler, Anayasa’da garanti altına alınan ancak yasa ile uygulamaya
geçirilmeyen hakları için Saraçhane’de toplanmıştır. Bu miting işçi hareketinin edindiği gücü
göstermesi açısından çok önemlidir. 1960’larda büyük işçi grevlerinin yaşandığını da
hatırlatalım. 1963’te Kavel’deki büyük grev sonrasında metropollerde büyük grevler
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yaşanmıştır. Hem parlamento içi hem de parlamento dışı baskılar sonucunda 274 ve 275 Sayılı
yasalar Meclis’te kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren
Grev ve Lokavt Yasası ile yeni Sendikalar Kanunu, 1960’larda emek rejiminin temel yasal
çerçevesini belirler niteliktedir. Ecevit’in bu ilk dönemde sendikaların partilerüsütü politika
izlemesi gerektiğine dair pozisyonu savunduğunu not etmek gerekir. Türk-İş’in genel tutumu
da bu yöndedir. Grev ve lokavt yasası ve toplu iş pazarlığı kanunu çıktığı 1963 yılının 23
Temmuz’unu Ecevit “işçi bayramı” ilan ettirmiştir.
II. İnönü hükûmeti dönemindeki bir diğer gelişme Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
tarafından hazırlanan 1. Beş Yıllık Kalkınma Planının hayata geçirilmesidir. Planın ana
hedefi, tüketimin sınırlandırılması ve yatırımların arttırılmasıdır. İnönü hükûmetinin dış
politikada en önemli hamlesi ise Avrupa Ekonomik Topluluğu’na tam üyelik için başvuru
olmuştur. Dış politikada hükûmeti en çok zorlayan konu ise Kıbrıs sorunudur. 21 Aralık
1963’ten itibaren yükselişe geçen tansiyon nedeniyle Ada’da ölümle sonuçlanan çatışmalar
çıkmıştır. Türkiye 1964’te Ada’ya müdahale etmek istemiş ancak 5 Haziran tarihli Johnson
mektubu ile adeta durdurulmuştur.
27 Mayıs sonrası dönemin ikinci genel seçimi ise 1965 Ekim’inde yapılmıştır.
Seçimlerin hemen öncesinde İsmet İnönü verdiği bir mülakatta CHP’nin siyasi yelpazedeki
yerini “ortanın solu” olarak betimlemiştir. Aslında “ortanın solunu” mealen karşılayan
beyanatlar 1992’den itibaren CHP’li kimi isimler tarafından dillendirilmiştir. Örneğin Nihat
Erim 1962 yılında sosyal adalet ile hür teşebbüsün birarada olması gerektiğini söylediği bir
röportajda ortanın solunu işaret etmiştir. Turan Güneş de benzer konularda yazdıklarında aynı
nokta üzerinde durmuştur. Fakat “ortanın solu”nun görücüye çıkması bahsettiğimiz gibi daha
çok İsmet İnönü’nün ağzından gerçekleşmiştir. CHP “ortanın solu” hamlesi ile bir yandan
siyasal yelpazede pozisyon belirlemek, diğer yandan TİP gibi sosyalist bir partiden farkını
ortaya koymak istemiştir.Sosyal refah anlayışını benimsediğini göstermek bağlamında da bu
tanıma başvurmuştur. Ancak seçim arifesinde ileri sürülen “ortanın solu” çıkışı, içinde
barındırdığı belirsizlikler nedeniyle parti örgütünü zor durumda bırakmıştır. Ortanın solunun
ne olduğu, halka nasıl anlatılacağı bir türlü bulunamamıştır. Bahsi geçen zorluk, 1965
seçimlerinin sonucunu da etkileyecektir.
1965 seçimlerinde “milli bakiye” sistemi uygulanmıştır. AP bu seçimlerde oylarını
arttırmış ve %52.9’a çıkarmıştır. YTP ve CKMP’den oylar AP’ye doğru kaymıştır. AP millet
meclisinde 240 sayısına ulaşırken CHP 134’te kalmıştır. CHP’nin yenilgisinin yine bizzat
CHP’liler tarafından “ortanın solu” çıkışının halkta yarattığı karmaşaya bağlanması üzerine
İnönü şöyle demiştir:
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin sağın karşısında olduğu bellidir. Biz devrimleri yapan
partiyiz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda aşırı solun, yani komünistliğin bugünkü
yaşayış düzeni içinde karşısına çıkacak tek emniyet duvarıdır. Kısa zamanda anlaşılmıştır ki en
az aşırı sağcılar kadar aşırı solcular Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortanın solu politikası
karşısında gerçekten telaştalar.”
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1960’ların ortalarından itibaren sağ siyasetin CHP’nin bu hamlesine anti-komünizmin
siyasal araçları ile cevap vermeye çalıştığı gözlemlenir. Örneğin “ortanın solu” tanımlamasına
karşı AP’liler “ortanın solu Moskova’nın yolu” sloganını CHP’nin aslında sosyalist bir çizgiye
kaydığı iddiasının taşıyıcısı olarak kullanmıştır. Ayrıca sağ siyasetçiler tarafından, tek parti
döneminin sert laiklik uygulamaları ile sosyalizmin aslen dinsizlik olduğu tezi arasında
muhayyel bir devamlılık ilişkisi kurulmuştur.
Süleyman Demirel’in liderliğindeki AP 1965 seçimlerinden galip çıktıktan sonra
hükûmeti kurmuştur. AP modernizmi daha çok kalkınma ve refah artışı olarak yorumlayan bir
geleneğin parçasıdır. Modernist perspektifinde ABD’ye endekslenen bir Batıcılık anlayışı
ağırlıktadır. Serbest piyasaya inancı, mukaddestçı ve dindar kitleye göz kırpan siyaseti ve
klientalist ağları yeniden kuran özelliği ile tipik bir merkez sağ oluşumudur. DP gibi “milli
irade” vurgusunu ön plana çıkaran AP, popülist politikalara başvurma eğilimi ile de Türkiye
siyasetinde önemli bir aktör olacaktır.
1965 seçimleri sonrasında Türkiye’nin siyasi gündemine bir kez daha cumhurbaşkanlığı
konusu gelmiştir. Hastalanan Cemal Gürsel’e “iş göremez” raporu verilince yeni bir
cumhurbaşkanının seçilmesi zorunluluk hâline gelmiştir. Bu durumda dönemin Genelkurmay
Başkanı Cevdet Sunay AP’lilerin desteği ile önce senatör yapılmış sonra da 28 Mart 1966
tarihinde cumhurbaşkanı seçilmiştir. Süleyman Demirel’in Cevdet Sunay’ı “ehven-i şer” olarak
gördüğünü tahmin etmek güç değildir.

5.4. 1960'larda Türkiye’nin Dış Siyasetinde Temel Konular
27 Mayıs askeri darbesini gerçekleştiren kadronun NATO’ya ve CENTO’ya bağlılığı
ilk etapta dile getirmesi ve ABD büyükelçiliğine bilgi vermesi sonrasında ABD 30 Mayıs
tarihinde yeni hükûmeti tanıdığını bildirmiştir. Darbeyi izleyen zaman diliminde askerlerin
Türkiye’nin dış politikasında büyük bir değişikliğe imza atmayacakları anlaşılmıştır. Özellikle
ABD ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünen askerler ordu içinde ağırlıktadır. ABD’nin
mali yardımı olmadan ekonomik istikrarı temin etmenin zor olduğuna inanan askerler her
fırsatta yardımın arttırılması için hamle yapmıştır.
1960’lı yıllar yılların Türkiye dış siyasetine damgasını vuran olay ise Kıbrıs Sorunu’dur.
Kıbrıs meselesi, hem Türkiye-ABD hem de Türkiye-Yunanistan ilişkilerini doğrudan
etkilemiştir. 1960’da Soğuk Savaş oydaşması sonrasında kurulan Kıbrıs Devleti’nde sular
durulmamıştır. 1963 yılının sonbaharında Makarios, 1960’da kabul edilen anayasada tadilat
istemiştir. Makarios’un Türk tarafına sunduğu 13 maddelik memorandum ise Türkler tarafından
reddedilmiştir. Bunun üzerine Ada’da yeniden siyasi gerginlik artmış ve çatışmalar başlamıştır.
25 Aralık 1963 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine bağlı jetler Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu
gerçekleştirmiştir. Garantör devletler arasında olan Yunanistan ve İngiltere’nin Ada’da barış
gücü oluşturulması önerisine ABD sıcak bakmamıştır. İngiltere kıbrıs’ta barış için NATO gücü
fikrini desteklemesi, Türkiye’nin ABD garanti vermezse müdahale ederiz mesajı üzerine
NATO çevresinde bir Anglo-Amerikan planı hazırlanmış ve 1964 yılının Ocak ayı sonunda
taraflara sunulmuştur. Makarios ise ancak BM Güvenlik Konseyi’nin emrindeki bir gücü kabul
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edeceğini ifade ederek planı reddetmiştir. Planda değişiklikler yapılmış ve taraflara bir kez daha
sunulmuştur; fakat Makarios bu planı da kabul etmemiştir.
1964 yılının Mart ayında Kıbrıs sorunu BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine gelmiştir.
Bu çerçevede Konsey 4 Mart 1964’te aldığı kararla bir barış gücünün oluşturulmasını kabul
etmiştir. Barış gücü işlerlik kazanmasına rağmen Kıbrıs’taki çatışmalar önlenememiştir.
Haziran ayında Rum tarafının 1960 Anayasasına aykırı olarak ordu oluşturma kararı verdiği
duyulunca Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmeye hazırlanmıştır. Buna karşılık ABD’den tarihte
“Johnson mektubu” olarak bilinen uyarı gelmiştir. Mektupta Türkiye’nin Ada’ya müdahale
gibi bir kararı tek başına uygulayamayacağı, şayet uygularsa sonuçlarında müttefiklerinden
yardım görmeyeceği iması saklıdır. Türkiye’nin Ada’ya yapacağı bir müdahalede ABD
tarafından sağlanan askeri malzemeyi kullanmasına Amerika’nın izin vermeyeceği ifadesi ise
tüm askeri modernleşmesini ve güvenlik konseptini Batı ittifakına göre organize eden Türkiye
için şok edici olmuştur. Johnson mektubu, Türkiye kamuoyunda ciddi yankı uyandırmıştır ve
Türkiye-ABD ilişkilerini sarsmıştır.
Johnson mektubu sonrasında Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında dış politikada küçük
çapta bir yakınlaşma yaşandığı ifade edilmelidir. Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığı, dış
siyasette çok yönlü hareket etmenin gerekliliğine işaret etmiştir. Dönemin Dış işleri Bakanı
Feridun Erkin mektup krizinden sonra Sovyetler Birliği’ne ziyarete gitmiştir. Sovyetler Birliği
Yüksek Sovyet’i Başkanının liderliğinde bir grup da iade-i ziyaret gerçekleştirmiştir. Bütün bu
ziyaretlerin somut sonuçları da olmuştur. Örneğin Sovyetler Birliği, Kıbrıs konusunda tutum
değişikliğine gitmiş ve Kıbrıs’ta iki ayrı topluluğun varlığını kabul ettiğini ima eden
açıklamalar yapmıştır. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşma özellikle ABD’yi
rahatsız etmiştir.
ABD ile Türkiye arasında bir diğer kriz de “Afyon meselesi”dir. 1960’ların ortalarından
itibaren ABD, Türkiye’deki afyon ekiminin yasaklanması için harekete geçmiştir. ABD’deki
uyuşturucu ile mücadele kampanyasının da bir ürünü olan bu başlık Türkiye- ABD ilişkileri
bağlamında yeni bir gerginliğin vesilesi olmuştur. 1965’in sonlarından itibaren Türkiye
üzerinde afyon konusunda baskı oluşturmuş; CENTO toplantısında bu baskı alenilik
kazanmıştır. 1967 yılında dönemin Başbakanı olan Süleyman Demirel afyon ekim alanını
kademeli biçimde azaltmanın sözünü vermiştir. Ayrıca Türkiye uyuşturucu ile mücadelede
ABD ile beraber çalışma yönünde adım atmıştır. 1970 yılına gelindiğinde Türkiye uyuşturucu
ile mücadele konusundaki bütün uluslararası anlaşmaları imzalamıştır. Tüm bunlara rağmen
ABD, Ankara Büyükelçisi vasıtasıyla afyon baskısını sürdürmüştür.
ABD ile Türkiye arasındaki afyon meselesindeki temel anlaşmazlık Türkiye’nin afyon
ekimini tümden yasaklamaya direnmesidir. Türkiye’nin afyonun tamamen yasaklanmasına
direnmesinin arkasında bir dizi neden vardır. Bunlardan ilki, afyonun Türkiye’nin önemli bir
kısmında geleneksel olarak üretimi yapılan ve ekonomik kazanç sağlayan bir faaliyet olmasıdır.
İkincisi ise Türkiye dışında örneğin Hindistan gibi birçok ülkede afyon ekiminin yapılmasıdır.
Türkiye, uyuşturucu ile mücadele bağlamında Türkiye’deki ekimin tamamen yasaklanmasını
nihai bir tedbir olarak görmediğini bildirmiştir. 12 Mart muhtırası sonrasında başa gelecek
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Nihat Erim, ABD baskısı ile karşılaşmaya devam etmiştir. Sonunda Erim Haziran 1971’de
Türkiye’de afyon ekiminin yasaklanacağını taahhüt etmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin demokratik siyasetinde büyük bir kesinti olarak 27 Mayıs
askeri darbesini, darbenin arkasındaki politik iklimi, müdahalenin gerçekleşme koşullarını
irdeledik. Sonrasında 27 Mayıs askeri darbesinin daha sonraki müdahalelere kapı açan yanını
anlayabilmek için gerekli olan tarihsel araçları serimledik. 1961 Anayasasının özgürlüklerin
önünü açan demokratik niteliğiyle, vesayet kurumları oluşturan özelliği arasındaki gerilimi not
ettik. 1961 sonrasında Türkiye siyasal hayatındaki gelişmeleri incelerken Demokrat Parti’nin
mirasçısı olan Adalet Partisi’ni ve bu partinin CHP ile rekabetini konu aldık. Kıbrıs meselesinin
1960’ların Türk dış politikasında sadece Yunanistan ile değil ABD ile de ilişkilerin
gerginleşmesindeki etkisini Johnson mektubu çerçevesinde tartıştık.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs darbesinin bildirisinde yer alan ve kendisini
meşrulaştırmaya çalıştığı sebepler arasında yer almaz?
I.

Demokrasiyi içine düştüğü durumdan kurtarmak

II.

Kardeş kavgasına son vermek

III.

Liberal ekonomik düzenden devletçi ekonomik düzene geçişi sağlamak

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

I ve II

d)

I ve III

e)

I,II ve III

2)
Türk siyasal hayatında MBK içinden 14’ler olarak bilinen grubun tasfiyesine, bu
grubun hangi bakışının sebep olduğu söylenebilir?
a)

Askeri vesayetin derinleştirilmesini savunmaları

b)

Demokratik rejime bir an önce kavuşmanın gerekliliğine vurgu yapmaları

c)

Başkanlık rejimini savunmaları

d)

Kişi hak ve özgürlüklerini genişletmeyi savunmaları

e)

Farklı lider arayışları

3)

Aşağıdakilerden hangileri 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?

a)

Kişi hak ve özgürlüklerine yer vermesi

b)

Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi

c)

Yargının güçlendirilmesi

d)

Üniversitelerin özerk yapıya kavuşturulması

e)

Parlamentoya sınırsız yetki verilmesi

4)
“1961 Anayasasında çocukların, gençlerin ve kadınların çalışma koşulları
çerçevesinde özel olarak korunması devletin görevleri arasında sayılmış, devlete tüm
yurttaşlarına sosyal güvenlik sağlama ve herkesin sağlığını koruma vazifesi verilmiştir.
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Anayasanın 45. maddesine göre devlet bu görevini ifa ederken yoksullara ve muhtaçlara öncelik
tanımalıdır. Yine 1961 Anayasasına göre devlete toprağın verimli bir biçimde işletilmesi görevi
verilmiştir.”
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak 1961 Anayasasına göre devletin fonksiyonları
hangi anlayışa göre biçimlenmiştir?
a)

Sosyalist devlet

b)

Liberal devlet

c)

Faşist devlet

d)

Sosyal devlet

e)

Hiçbiri

5)
1961 Anayasası tarihsel deneyime dayanarak parlamentodan çıkacak kararları
çeşitli yöntemlerle denetlenmesini sağlamış ve onu dengeleyecek kurumlar oluşturmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla kurulan yargı organıdır?
a)

Milli Güvenlik Kurulu

b)

Anayasa Mahkemesi

c)

Senato

d)

Sayıştay

e)

Askeri Yargıtay

6)

Türkiye tarihinin ilk koalisyon hükûmeti hangi partiler arasında gerçekleşmiştir?

a)

CHP-DP

b)

YTP-CKP

c)

AP-DP

d)

AP-CHP

e)

YTP-CKP-CHP

7)

Türkiye’de milli bakiye sisteminin uygulandığı seçimler hangisidir?

a)

1946

b)

1950
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c)

1961

d)

1965

e)

1969

8)
Türkiye’nin Kıbrıs sorununda hangi dış politika araçlarını kullandığı
söylenebilir?
I.

İkili diplomasi

II.

Uluslararası kurumlara başvurma

III.

Askeri kuvvet tehdidinde bulunma

IV.

Ekonomik yaptırım uygulama

a)

III ve IV

b)

I, III ve IV

c)

I ve II

d)

Yalnız IV

e)

I, II ve III

9)
Johnson mektubunun ardından Türkiye hangi ülke veya bölgeyle olan ilişkilerini
geliştirme arayışına girmiştir?
a)

ABD

b)

SSCB

c)

Orta Doğu

d)

Kafkasya

e)

Güney Avrupa

10)
“Modernizmi daha çok kalkınma ve refah artışı olarak yorumlayan bir geleneğin
parçası olarak algılayan, modernist perspektifinde ABD’ye endekslenen bir Batıcılık anlayışı
ağırlıkta olan, serbest piyasaya inancı, mukaddesatçı ve dindar kitleye göz kırpan siyaseti ve
klientalist ağları yeniden kuran özelliği ile tipik bir merkez sağ oluşumudur.” 27 Mayıs
darbesinin ertesinde kurulan ve 12 Eylül 1980 darbesine kadar varlığını sürdüren bu parti
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

CKMP
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b)

YTP

c)

MNP

d)

MSP

e)

AP

Cevaplar
1)c 2)a 3)e 4)d 5)b 6)d 7)d 8)e 9)b 10)e
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6. TÜRKİYE’DE SAĞ VE SOL SİYASETİN YÜKSELİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

1960’larda Sol Siyasetin Güçlenmesi

6.2.

1960’ların Türkiye’sinde Sağ Siyaset

6.2.1. Doktriner Milliyetçiliğin Siyasallaşması
6.2.2. İslamcı Siyasetin Partileşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında darbecilerin izlediği stratejinin orta ve uzun
vadede sizce ne gibi sonuçları olmuştur?
2.
1960’lı yıllarda çalışma rejimini değiştiren yasal düzenlemelerin gündeme
gelmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?
3.
nelerdir?

1960’lar Türkiye’sinde sol akımların güçlenmesinde etkili olan faktörler

4.
Türkiye sağını 1960’lı yıllarda temsil eden aktörlerin ortaya çıkış süreçlerini
analiz ediniz.
5.

Milli Nizam Partisi’nin kuruluşunu ve merkez sağ siyaset ile ilişkini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1960 sonrası ideolojik
saflaşmanın nedenleri

İdeolojik billurlaşma
sürecini iç ve dış etkenleri
dikkate alarak analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

1960’larda sol siyasetin
güçlenmesi

İdeolojik billurlaşma
sürecini iç ve dış etkenleri
dikkate alarak analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

1960’ların Türkiye’sinde sağ İdeolojik billurlaşma
siyaset
sürecini iç ve dış etkenleri
dikkate alarak analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Türkiye İşçi Partisi (TİP),



YÖN,



Milli Demokratik Devrim (MDD),



Komünizmle Mücadele Dernekleri,



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
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Giriş
1961 Anayasasının örgütlenme konusunda getirdiği özgürlüklerin Türkiye’de yeni
siyasal fikirlerin yeşermesinde etkisi azımsanamaz. 1960’lı yılların başlarından itibaren ülkede
emek hareketi örgütlenmeye başlamış, sol ve sosyalist fikirler emekçi kitleler ve üniversite
öğrencileri arasında taraftar bulmuştur. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ortaya çıkıp özellikle de
entelektüeller ve öğrenciler arasında ilgi görünce CHP “ortanın solu” hamlesini yapmıştır. Yine
1960’ların ortalarından itibaren, yükselen sol akımlara karşı Türk sağı da eylemliliğini ve
örgütlülüğünü arttırmıştır. 1969 Adana Kongresinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını
alan siyasal hareket, 1970’li yıllarda milliyetçi gençleri para-militer bir örgütlenmenin parçası
kılacaktır. Milli Nizam Partisi (MNP) ise Türkiye’de İslamcı siyasetin örgütlendiği bir parti
olarak uzun erimli bir politik mücadelenin merkezi olacaktır.
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6.1. 1960’larda Sol Siyasetin Güçlenmesi
1960’lı yıllarda Türkiye’deki ideolojik billurlaşmanın önemli bir tarafı solun
güçlenmesidir. Türkiye’de sol, 1960’larda hem Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile hem de sendika,
dernek ve dergi çevrelerinde örgütlenerek etkinliğini arttırmıştır. 1961 Anayasasın örgütlenme
hürriyetine dair özgürlükçü maddeler içermesi solun ve sosyalist fikirlerin kitleselleşmesinde
etkili olan nedenlerden biridir. Ancak bunun da ötesinde 1960’ların başlarına gelindiğinde artık
Türkiye’de bir işçi sınıfı olduğu gerçeği yadsınamaz. Yeni Anayasa ile güvence altına alınan
grev ve toplu sözleşme hakkının kağıt üzerinde kalmasına isyan eden işçilerin 31 Aralık
1961’de Saraçhane’de gerçekleştirdiği büyük miting emek hareketinin 1960’lı yıllar boyunca
yükselişinin ilk sinyali olmuştur. Mitinge İstanbul’dan ve civar illerden çok sayıda emekçi
gelmiş ve taleplerini dillendirmiştir.
TİP’in 13 Şubat 1961’de bir grup sendikacı tarafından kurulmasını takip eden süreçte
Mehmet Ali Aybar’ın partinin başına gelmesiyle TİP hızlı bir biçimde yükselişe geçmiştir.
Mehmet Ali Aybar’ın kişisel donanımı ve yeni kurulan partinin soldaki boşluğu doldurmaya
talip oluşu, entelektüellerin ve üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının TİP’i
desteklemesine yol açmıştır. Mehmet Ali Aybar’ın partide giriştiği ilk iş yeni bir tüzük
hazırlanması için gerekli çalışmaları başlatmak olmuştur. Aybar’ın doğrudan katkı verdiği
tüzük çalışmaları 1962 baharında tamamlanmıştır. Buna göre parti, işçi sınıfı ve onun
öncülüğünde toplanmış emekçi sınıfların iktidara yürüyen legal siyasi örgütlenmesi olarak tarif
edilmiştir.
Başlangıçta Marksist-Leninist bir parti modelini esas almayan TİP, sosyal demokrat
partilerin sınıf uzlaşmasına dayanan reformist çizgisine de karşı durmuştur. TİP aynı zamanda
Türkiye Komünist Partisi (TKP) geleneğine eleştirel yaklaşmıştır. Kitlelerle bağ kurmada sorun
yaşayan TKP çizgisi yerine kitlelerle buluşmayı amaçlayan bir parti görünümünde siyaset
yapmıştır. 1963 yerel seçimlerinde TİP 9 il ve bu illere bağlı 31 ilçede seçime katılabilmiştir.
Toplamda aldığı oy ise otuzbeş bini geçmiştir. Toplantıları ve lokalleri basılan, üyeleri tehdit
edilen TİP 1965 genel seçimlerine katılmayı başarmıştır. Seçim propagandasında düşünce ve
ifade özgürlüğü, gerçek bir toprak reformu, banka ve sigortaların devletleştirilmesi ve yabancı
üslerin kapatılması başlıklarını öne çıkarmıştır.
1965 genel seçimlerinde TİP’in önemli bir seçim başarısı kazanarak mecliste 15
milletvekiliyle temsil edilmesi ise 1960’ların solu için dönüm noktalarından biridir. Alınan
sonuçlar Mehmet Ali Aybar başta olmak üzere TİP’lilerde ve TİP’i destekleyen sol çevrelerde
seçimle iktidara gelinebileceğine dair iyimser ve fakat yanıltıcı bir hava yaratmıştır. Daha çok
kentli okur yazarlar ve kalifiye işçilerden oy alan TİP parlamentoda etkin bir muhalefet
sergilemiştir. Mehmet Ali Aybar ve arkadaşları meclise aşağıda listelenen konularda yasa
teklifleri sunmuştur:
-

İşsizlik sigortası

-

Petrolün millileştirilmesi

-

Tasarruf bonolarının iptali
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-

Topraksız ya da az topraklı çiftçinin topraklandırılması

-

Yabancı sermayeyi teşvik kanununun iptali

-

İşverenin lokavt hakkının kaldırılması ve grevlerin önündeki yasal kısıtlamaların

-

Tarımda ortakçılığın ve kiracılığın fakir köylüler lehine düzenlenmesi

iptali

TİP milletvekilleri parlamentoda yukarıda bahsettiğimiz konularda siyasi etkinlik
gerçekleştirirken AP’li vekiller tarafından sık sık saldırıya uğramıştır. Parlamentodaki tüm
zorluklara rağmen Mehmet Ali Aybar’ın da etkisiyle TİP, sosyalistlerin ve işçi sınıfının
çıkarlarının temsili mekanizmalar ve parlamentarizm içinde korunabileceğini savunmuştur.
TİP’in bu tutumu neticesinde daha radikal çizgideki Milli Demokratik Devrimciler ve Emek
grubu ile partinin yolları ayrılmıştır.
1966’da Malatya’da ikinci kongresini yapan TİP’in içinde muhalif sesler yükselmeye
başlamıştır. 1967’de ise TİP ağırlıklı olarak parlamento mesaisine odaklanmıştır. Parti
yöneticilerinin çıktıkları yurt gezileri ve çok ses getiren Doğu mitingleri TİP’in diğer önemli
faaliyetleri arasındadır. Emek örgütlenmesindeki dinamizm ile parti arasındaki ilişkisellik ise
1967’de Devrim İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) kurulması ile daha net bir hâle
gelmiştir. DİSK’in kurucularından İbrahim Güzelce, Kemal Nebioğlu, Rıza Kuas ve Kemal
Türkler TİP’in de kurucu kadrosu içinde yer almıştır.
Yukarıda TİP dışında başka sol dergi gruplarının ve derneklerin de örgütlendiğini ifade
etmiştik. Yön Dergisi ve çevresi, 1960’ların başlarından itibaren “sol” siyasetin etkin bir aktörü
olarak göze çarpmıştır. Yön çizgisi, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile başlayan yeni dönemin
karakteristiklerini içinde taşıyan bir harekettir. Kemalizm’in “çağdaş uygarlık seviyesini
yakalama” şiarını tekrarlayan, devletçilik ve sosyal adalete vurgu yapan isimlerin toplamından
oluşan Yön, bugünün kavramsallaştırmasıyla sol-Kemalist olarak tarif edilebilir. Kendisini
“haftalık fikir ve sanat gazetesi olarak” duyuran Yön, altı kişilik bir kadro tarafından
kurulmuştur. Mümtaz Soysal, İlhami Soysal, İlhan Selçuk, Doğan Avcıoğlu, Hamdi Avcıoğlu
ve Cemal Reşit Eyüboğlu bu altı kişilik kadroyu oluşturmuştur. Yön’ün çıkış bildirisi aralarında
akademisyenlerin, bürokratları ve sanatçıların olduğu 1402 kişi tarafından imzalanmış ve dergi
kısa sürede çok kişiye ulaşan bir güce kavuşmuştur. Sosyal demokratlar, TKP’liler, TİP’e yakın
olan isimler 1960’ların başlarında Yön’e yazılarıyla katkıda bulunmuştur. Yön grubun
Kemalizmin temel prensiplerini Marksizmden yararlanarak yeniden formüle etmek istemiştir.
Böylece Kemalist devrimlerin “tamamlanacağı” düşünülmüştür. Yön grubunun Kemalizmi öne
çıkarma nedenlerinin başında onda güçlü bir “bağımsızlıkçılık” görmeleri gelmiştir. Bu
“bağımsızçılık” onların bakış açısına göre anti-emperyalizm ile eştir. Yine Yön yazarlarının
büyük bir kısmı, Kemalizmin ortaya koyduğu ilkelerin sosyalist projeleri anlatmak için temel
teşkil ettiğine inanmıştır. Devlet katında Mustafa Kemal kültünün siyasi ve fikri akımlar için
meşruiyet kaynağı olarak tanımlanması, Yön yazarlarının Kemalizm’e bu denli atıf yapmasında
şüphesiz etkili olmuştur. Bizzat Doğan Avcıoğlu yazılarında subayla işçinin, köylüyle
hukuçunun aynı politik hatta yürümesini sağlayabilecek tek şeyin Mustafa Kemal imgesi
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olduğunu ileri sürmüştür. Yön grubunun önemli bir bölümü, aydınlara “öncü” bir rol atfetmiştir.
Geçmişteki Osmanlı-Türk aydınlarını da toplumsal ilerlemenin ve kalkınmanın ancak
ekonomik yapıda uygulanacak reformlarla gerçekleşeceğini anlayamamakla suçlamışlardır.
Yön, 1967 haziranında Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kapatılmıştır.
1960’ların ortasında biçimlenmeye başlayan sol içindeki bir başka hareket ise Milli
Demokratik Devrim (MDD) grubudur. MDD hareketi 1967’de TİP ile arasındaki farklılığı
vurgulayarak politik platformda görünür olmuştur. MDD’ciler TİP’e programatik bir noktadan
değil de doğrudan mücadele yöntemlerine dair eleştirilerini yöneltmişlerdir. Kadrosunun
çekirdeği eski TKP’lilerden oluşan MDD hareketi, 1965-1970 arasında Yön-Devrim çizgisi ile
birçok konuda ortaklaşmıştır.
MDD hareketi, Türkiye’yi tam kapitalistleşememiş ve güçlü bir işçi sınıfı
oluşturamamış bir ülke olarak değerlendirmiştir. Bu varsayımdan hareketle sosyalist devrimin
ancak askerleri, eydınları, öğrencileri de içeren “geniş cephe” üzerinden gerçekleşebileceğini
iddia etmişlerdir. Küçük burjuvazinin komprador burjuvazi ile çıkar çatışmasında olduğunu,
küçük burjuvazinin “bilinçlenmesi” hâlinde devrimden yana tavır takınacağını ileri
sürmüşlerdir. MDD’cilere göre askerler, sivil bürokratlar ve aydınlar küçük burjuvazinin
içindedir ve asker-sivil aydınlar bu sınıfın “öncü müfrezesini” oluşturmaktadır. Mihri Belli’nin
düşüncelerinde daha da net görebileceğimiz militarist önkabuller MDD hareketinin ideolojik
ve stratejik omurgasını biçimlemiştir.
1968 hareketleri, tüm dünyada bir radikalleşme dalgası olarak siyasetin kavranma ve
yapılma şeklini değiştirince Türkiye’deki sol politika da bu konjonktürden etkilenecektir. 1968
öğrenci hareketleri, Latin-Amerika’daki anti-emperyalist hareketler, Vietnam Savaşı’na karşı
yükselen anti-miltiarist toplumsal muhalefet, müesses siyasetin kalıplarını kırmıştır. 1968
hareketinin kazandırdığı ivme ile MDD’cilerin özellikle gençler arasında popülerlik kazandığı,
parlamentarizmi savunan TİP’in ise irtifa kaybettiği söylenebilir. 1960’ların sonuna gelirken
eski Yön grubundan bir kısım yazar ise Devrim Gazetesi etrafında toplanmıştır. Yön’ün
kapatılışı ile 1969’da Devrim Gazetesinin çıkarılışı arasında bir buçuk yıldan daha fazla bir
zaman aralığı vardır. Bu süre içinde Doğan Avcıoğlu, yayınladığı dönemde çok etkili olan
Türkiye’nin Düzeni: Dün, Bugün, Yarın’ı yayınlamıştır. Devrim gazetesi çevresindekiler
1969 sonbaharından itibaren iktidar hazırlığına girişmiş; “ilerici askerlerle irtibat hâlinde
subayların” öderliğinde bir sosyalist devrim beklentisine girmiştir.
1968 yılında kısmi senato, milletvekili ara seçimi ve yerel seçimlerde alınan sonuçlar
TİP için hayalkırıklığı olmuştur. Her ne kadar partinin oyları artmış gibi görünse de mevcut
artış Mehmet Ali Aybar’ın müjdelediğinin çık altında kalmıştır. Milli bakiye sisteminin
kaldırılması da hesaba katılığında TİP’in bu şartlarda onbeş milletvekiline bir daha ulaşması
imkânsızlaşmıştır. Aybar bahsedilen durum karşısında daha sol popülist bir çizgiye partiyi
kaydırmayı denemiştir. 1968’de Sovyetler’in Prag Baharı’nı bastırmak için askeri güç
kullanması ise hem TİP içinde hem de genel sol camia içinde ciddi bir kamplaşmaya neden
olacaktır. Mehmet Ali Aybar’ın Varşova Paktı üyelerinin Çekoslavakya’yı işgal etmesini
kınayan ve bunu da anti-sovyetler tarzında bir siyasetin parçası yapan tutumu, parti içindeki
muhalifleri hareketlendirmiştir. İçinde Sadun Aren ve Behice Boran’ın da olduğu beş kişi, 16
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Ekim 1968’de yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Aybar’ı partide “kişisel yönetim
kurmakla” suçlamıştır. “Beşli takrir”de aynı zamanda Aybar’ın parti tüzüğü ve programı
dışında bir sosyalizmin savunuculuğunu yaptığı iddia edilmiştir. Bundan sonraki süreçte parti
içinde birbirine muhalif iki kesim oluşmuştur. 1968’in Kasım ayında yapılan partinin III.
Kongresinde muhalifler her ne kadar kaybetse de Aybar’a karşı çıkmaya devam etmişlerdir.
1969 seçimlerinde toplam oyların yüzde iki buçuğunu alabilen TİP, milli bakiye sisteminin
kaldırılması nedeniyle ancak iki milletvekili çıkarabilmiştir. Sonuçta parti içi muhalefetin
seçimin kötü neticeleriyle birleşmesi, Mehmet Ali Aybar’ın istifa etmesinin yolunu açmıştır.
Aybar’ın istifası sonrasında Nihat Sargın genel başkan adayı olmuştur. Genel başkanlık yarışını
ise sendikacıların desteğiyle Mehmet Ali Aslan kazanmıştır. Aslan’ın parti içi muhalefetin
aleyhindeki çalışmaları sonrasında yerini Şaban Yıldız’a bırakmak zorunda kalmıştır. 1968’de
muhalefet olarak çıkan kanat 1969’da artık partinin yönetimini ele geçirmiştir. Partinin siyasi
duruşunda bu kadro değişimi ile büyük farklar olmamıştır ancak örgütlenme düzeyinde yeni
arayışlar söz konusu olmuştur. Bu arayışlarda asıl hedeflenen sıkı örgütlenmiş ve iyi eğitim
almış kadroların inşasıdır. 1960’ların sonuna gelindiğinde TİP kendini Milli Demokratik
Devrimcilerle (MDD) çatışma hâlinde bulmuş ve enerjisi daha çok bu kavgada tükenmiştir.

6.2. 1960’ların Türkiye’sinde Sağ Siyaset
Türkiye’de sağ akımların Soğuk Savaş döneminde anti-komünizm etrafında
örgütlendiğini söylemek mümkündür. 1945 sonrasında Türkiye’de anti-komünizm devlet
politikası hâline gelince, milliyetçi ve İslamcı yazar ve aktörler kendi yayınlarını sol karşıtılığı
üzerinden kurgulamıştır. 1950’li yıllarda yayın faaliyetleri sürmüştür. Ancak 1960’lara kadar
sağ siyasetin aktörlerinin müstakil partilerle siyasal alana girmediğini tespit etmek gerekir.
İdeolojik billurlaşma döneminde Türkiye’de sağ siyaset önce kendi ideolojisinin çatısını
kuracak sonra da politik arenada boy gösterecektir. Bu eksende önce Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi (CKMP) sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milliyetçi kanadın, Milli Nizam
Partisi (MNP) ise İslamcı siyasetin partileşmiş hali olacaktır.

6.2.1. Doktriner Milliyetçiliğin Siyasallaşması
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin (CKMP) siyasal serüveni bu eksende özellikle
dikkate değerdir. CKMP 1965 yılında yapılan seçimlerde siyasi bir başarı elde edememiştir.
Alparslan Türkeş 1965 yılında CKMP’ye katılınca partinin kaderi değişecektir. 1917’de
Lefkoşe’de doğan Türkeş, 1939 yılında teğmen olmuştur. Gençlik döneminde Türkçü kanadın
görüşlerini yansıtan yazılar kaleme almıştır. Türkeş 1944 yılında Türkçülük-Turancılık
davasından yargılanmış ancak dava onun askeri kariyeri önünde engel olmamıştır. Demokrat
Parti döneminde radyoda hamasi konuşmalar yapan Alparslan Türkeş 27 Mayıs 1960 askeri
darbesinin kilit isimlerinde biri hâline gelmiştir. Askeri darbenin öne çıkardığı hedefleri,
milliyetçi ve otoriter yönü ağır basan bir programa dökme girişimi kendini kısa sürede ifşa
etmiştir. Türkeş, kurucu meclis yerine korporatist özellikleri olan bir “millet şurası” talep etmiş;
“ülkü ve kültür birliği” adında totaliter öykünmeleri olan bir yasa tasarısını gündeme
getirmiştir. Nihayetinde Türkeş ve arkadaşlarının tutumu MBK içinde rahatsızlık yaratmış ve
Cemal Gürsel’in de bilgisi dahilinde bu grup tasfiye edilmiş ve yurt dışına gönderilmiştir.
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Yurtdışında iki yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Alparslan Türkeş ülkeye gelir
gelmez siyasi faaliyetlere başlamış; Adalet Partisi’nin (AP) milliyetçi kanadı ile irtibata
geçmiştir. Aynı dönemde Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği’ni kurmuştur. Kendisi parti
kurmak isteyen Türkeş bunu başaramayınca milliyetçi ve muhafazakâr bir parti olan CKMP’de
liderliğe oynamıştır. Dönemin sağ örgütlenmeleri içinde önemli yeri olan Komünizmle
Mücadele Dernekleri Türkeş’in CKMP’nin başına gelmesinde etkili olmuştur. 1965’te
Partinin başına geçtikten sonra Türkeş’in ilk icraatı CKMP içinde nüfuzlu isimleri tasfiye etmek
olmuştur. Bundan sonra Türkeş hızlıca partiyi yeniden örgütlemiştir. Askeri ve siyasi lider
olarak yüceleştirilen Türkeş’e 1967’den itibaren başbuğ denilmeye başlanmıştır. Lider kültü,
ülkücü hareketin yapısal bir özelliği hâline gelmiş; Türkeş’in “Türk milliyetçiliği” tanımı
doğrudan tabanda kabullenilmiştir.
Partinin omurgasını oluşturan Türk milliyetçiliği, bizzat Türkeş tarafından doktiriner bir
biçimde formüle edilmiştir. 1965’te siyasi görüşlerini içeren prensipleri bir araya getiren
Türkeş, CHP’nin “altı ok”una karşı kendi formülasyonunu hazırlamıştır. Türkeş’in “Dokuz
Işık” olarak adlandırdığı ilkeler içinde şunlar yer almıştır: Milliyetçilik, ülkücülük, köycülük,
gelişmecilik, hürriyetçilik, ahlakçılık, toplumculuk, ilimcilik, teknikçilik ve sanayicilik.
Alparslan Türkeş böylece sosyalizm ve kapitalizm dışında bir “üçüncü yolu” işaret ettiğine
inanmıştır. Türkeş’in takipçilerinin büyük bir kısmı da “Dokuz Işık”ı “yüzde yüz yerli ve milli
bir irade sisteminin doktrini” olarak kabul etmiştir. İtalyan faşizminin korporatist örgütlenme
şeması Türkeş tarafından kısmen Türkiye’ye uyarlanmak istenmiştir. Türk toplumunun altı
sosyal dilimden müteşekkil olduğu ve bunların korporasyonlar şeklinde örgütlenmesinin
öngörüldüğü model 1960’ların sonlarından itibaren zaman zaman dile getirilmiştir.
Türkeş’in CKMP’si, 1969 yılında Adana’da yapılan kongre ile Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) adını almıştır. Parti, anti-komünizmi ve etnisist karakterli Türk milliyetçiliği
yorumunu kendine bayrak yapmıştır. Tüzüğü ise partiye yarı askeri bir hüviyet vermiştir. 1969
sonrasında Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının İslam’a daha çok vurgu yapmaya başladığını
ifade etmek gerekir. Sadece İslam öncesi döneme referans veren ve İslam’ı Türklüğün
karakterini aşındıran bir şey olarak gören kanat bu süreçte partiden tasfiye edilmiştir. Türkeş’in
Türk milliyetçiliği ile İslami kimliği birleştirme taktiği büyük ölçüde reel siyaset içinde daha
etkin bir rol kazanmak için girişilmiş stratejik bir hamledir. 1968 ile beraber sokakta
görünürlülüğü artan sol harekete karşı MHP çevresinde toplanan gençler zamanla para-militer
gruplara dönüşmüştür. Türkeş 1969 Adana Kongresinde bu para-militer grupları şu sözler ile
savunmuştur:
“Komünistlerin bazılarının dövüldüğü, köksüz fikirlerinin daha üstün milli fikirler
tarafından baskıya alındığı doğrudur. Fakat kimler dövülmüştür? Türk milletini köleleştirmek
isteyenlerin aleti olanlar, Türk’ün Allah’ına sövenler, tarihiyle alay etmeye yeltenenler
dövülmüştür. Gençlerimizin meşru savunma haklarını kullanmaktan ibaret kalan davranışlarına
asla gölge düşürülemez.”
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6.2.2 İslamcı Siyasetin Partileşmesi
İdeolojik billurlaşma döneminde sadece milliyetçi sağ değil siyasal İslam da kendine
politik yelpazede yer bulacaktır. Burada Necmettin Erbakan ismi kilit bir konumdadır. 1967’de
Adalet Partisi (AP) içinde bir senatör ve birkaç milletvekili İslami vurguları güçlü bir siyasal
yönelimin mümkün olup olmayacağı üzerine düşünmeye başlamıştır. Kahraman Maraş
senatörü Tevfik Paksu, milletvekilleri Hasan Aksay ve Arif Hikmet Güner’in yürüttüğü
çalışmalara Necmettin Erbakan da sonradan katılmıştır. Odalar Birliği Başkanlığına seçilen
Necmettin Erbakan, AP iktidarının Ticaret Bakanı tarafından görevden alınınca aktif siyasete
katılma kararı almıştır. 1969 genel seçimleri öncesinde parti kurma girişimleri
tamamlanamayınca İslamcı olarak bilinen bazı isimler meclise girmek için bazı stratejiler
izlemişlerdir. Bağımsız olarak seçime katılmak ya da AP saflarında milletvekili adaylığını
zorlamak seçenekler arasında en belirginleridir. Genel hatları ile ilk başlarda İslamcı kadroların
AP içinde siyaset yapma arayışında olduğu hatta Erbakan’ın merkez sağda lider olmak istediği
ileri sürülebilir. Necmettin Erbakan zaten 1969 seçimleri arifesinde Konya’dan AP’ye
milletvekili adayı olarak başvurmuş ancak Demirel tarafından adaylığı önlenmiştir. AP’nin
İslamcı kadroları dışlaması ise parti içi dengeler ve liderlik meselesiyle doğrudan ilişkilidir.
AP’yi sert sözlerle eleştiren Erbakan, 1960’ların sonlarından itibaren Türkiye
siyasetinde önemli bir figür olmuştur. Başta AP üyesi olan Erbakan’ın partiye getirdiği
eleştirilerin başında büyük sermaye ile işbirliği yapma ve Siyonistlerin, Farmasonların etkisi
altında kalma iddiası gelmiştir. Konya’dan bağımsız milletvekili olarak parlamentoya giren
Necmettin Erbakan 1970’in hemen başında, 26 Ocak’ta Milli Nizam Partisi’ni (MNP)
kurmuştur. AP’den iki milletvekilini de saflarına katan parti mecliste üç kişiyle temsil edilmeye
başlamıştır. MNP’nin parti programına bakıldığında “milli ve manevi değerler”, “maddi ve
manevi kalkınma” gibi başlıkların önemli yer tuttuğu görülmüştür. MNP, ülkedeki laiklik
uygulamalarının dindarlar üzerinde baskı kurduğunu ve kendilerinin “gerçek vicdan
hürriyetini” getireceklerini iddia etmiştir. Ülkede ağır sanayinin kurulmasını bağımsızlık için
tek çıkar yol olarak gören MNP, programında sınai kuruluşlarının tüm ülkeye dağılmasını
sağlayacak sermayenin devlet tarafından teşvik edilmesini savunmuştur. Partinin ilk büyük
kongresinde ise; merkezi planlama yerine bölgesel planlamaya geçilmesi, israfın önlenmesi,
vergi sisteminin değiştirilmesi, halkın “sömürücü faizcilikten” kurtarılması gibi başlıklar öne
çıkarılmıştır.
MNP bir yönü ile taşradaki dindar girişimcileri ve yoksulları İslam üzerinden partiye
bağlarken diğer yandan da taşra kökenli olup şehirde okumuş ve meslek sahibi olmuş kişileri
hareketin içine almıştır. Dini cemaatler MNP’nin kurulduğu ilk günden itibaren partiye değişen
ölçülerde destek olmuştur. MNP’nin kurucu kadrosunun azımsanmayacak bir kısmı Nakşibendi
tarikatına bağlı İskernderpaşa Dergahına mensuptur. Nakşibendiliğe bağlı başka unsurlar,
Nakşilik dışındaki kimi tarikatler de MNP’yi desteklemiştir. Bu destek, partinin tabanındaki
farklı sosyal statüdeki insanların bir arada tutulmasında da etkildir.
MNP kurulur kurulmaz Türkiye’nin merkez sağ aktörleri tarafından kıyasıya
eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin kayda değer bir kısmı MNP’nin sağ siyaseti böldüğüne dairdir.
MNP her ne kadar İslamcı bir parti olarak siyasi rekabete katılsa da sağ reflekslerin içinde
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siyaset yaparak bu eleştirilerin bir bölümünün haklı olduğuna dair bir kanaat oluşturmuştur.
Partinin ilk zamanlarında kendine has kadro devşirmede sorun yaşadığı da söylenebilir. MNP
özellikle İslamcı entelijansiyanın fikri desteğini almak konusunda başlarda epey zorlanmıştır.
MNP eklektik bir siyasal söylem ile tabanını genişletmeye çalışmıştır. Osmanlı’nın
gösterişli günlerine yapılan atıflar, İslam medeniyetini en ileri medeniyet olarak tanımlayan
yorumlar, kalkınmacı ve bağımsızlıkçı bir söylem MNP’nin ilk günlerinde en çok başvurduğu
araçlardır.
12 Mart 1971 muhtırasını izleyen günlerde MNP Anayasa Mahkemesi tarafından Siyasi
Partiler Kanunu’nun 101, 92, 94 ve 97. maddelerine dayanarak kapatılmıştır. Erbakan ve
arkadaşlarının sert söylemleri, politik acemilik, tabandaki faaliyetler kapatılma kararı için
“dayanak” oluşturmuştur. Muhtıra ile siyasi kanalların daraldığı günlerde Necmettin Erbakan
İsviçre’ye gitmiştir. 1972 sonbaharında siyasi ortamın yumuşaması üzerine ülkeye dönen
Erbakan Milli Selamet Partisi’ni kurmuştur.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1960’lı yılların Türkiye siyasetinde, merkez sağ ve sol oluşumların dışında siyasal
yelpazenin farklı uçlarında yer alan fikirlerin örgütlenmesine tanık olunmuştur. Türkiye sağı
bir yandan anti-komünizm ortaklığında fikren birleşirken diğer yandan milliyetçi ve İslamcı
özneler kendi siyasi oluşumlarını vücuda getirmiştir. Biz bu bölümde Milliyetçi Hareket
Partisi’nin ve Milli Nizam Partisi’nin oluşumunu bu çerçevede analiz ettik. Türkiye solunda ilk
partileşmenin de Türkiye İşçi Partisi’nin kurulmasıyla gerçekleştiğini ifade ettik. Türkiye
solunun içindeki bölünmeleri, devrim stratejilerindeki farklılıklara bağladık.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’de 1960 sonrası sol siyasetin güçlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu söylenebilir?
I. 1961 Anayasasında yapılan özgürlükçü düzenlemeler
II. İşçi sınıfının bilinçlenmesi
III. Entelektüel ve öğrenci hareketinin yükselişi
a)

I ve II

b)

Yalnız III

c)

Yalnız II

d)

II ve III

e)

I, II ve III

2)
1965 seçimlerinde 15 milletvekiliyle mecliste yerini alan ve böylelikle Türk
solunun tarihi açısından önemli bir dönüm noktasına imza atan parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

TKP

b)

TİP

c)

EMEP

d)

HDP

e)

SHP

3)

TİP aşağıda yer alan hangi grubu temsil ettiği iddiasında olmamıştır?

a)

Öğrenciler

b)

Entelektüeller

c)

İşçiler

d)

Sosyalistler

e)

İş adamları

4)

Yön dergisinin ideolojik bakış açısı aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

a)

Liberal
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b)

Muhafazakâr

c)

Sol- Kemalist

d)

Feminist

e)

Komünist

5)
Aşağıdakilerden hangisi Mihri Belli’nin düşünceleriyle şekillenen MDD
hareketinin varsayımlarından değildir?
I. Türkiye tam kapitalistleşemeyen ve güçlü işçi sınıfı olmayan bir ülkedir.
II. Sosyalist devrim için askerler, öğrencileri, aydınları hatta küçük burjuvaziyi işin
içine katmak gerekir.
III. Anti militarist yöntemler benimsenmelidir.
a)

I ve II

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve III

e)

II ve III

6)
Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası dönemde Türk sağında kendisini belli
eden partilerden biri değildir?
I. CKMP
II. MNP
III. MHP
IV. DP
a)

Ive II

b)

I ve III

c)

Yalnız IV

d)

I,II ve III

e)

III ve IV
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7)

Aşağıdakilerden hangisi dokuz ışık içerisinde yer almaz?

a)

Milliyetçilik

b)

Ülkücülük

c)

Toplumculuk

d)

Bireycilik

e)

Teknikçilik

8)
1960 sonrası Türk milliyetçiliği ve İslamcı karakteri bütünleştirerek, anti
komünizm ve etnisist vurgular taşıyan parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

MHP

b)

MSP

c)

MNP

d)

CKMP

e)

DP

9)
Parti programına bakıldığında “milli ve manevi değerler”, “maddi ve manevi
kalkınma” gibi başlıkların önemli yer tuttuğu görülen, ülkedeki laiklik uygulamalarının
dindarlar üzerinde baskı kurduğunu ve kendilerinin “gerçek vicdan hürriyetini” getireceklerini
iddia eden ve ağır sanayinin kurulmasını bağımsızlık için tek çıkar yol olarak gören parti
hangidir?
a)

TİP

b)

TKP

c)

MSP

d)

MNP

e)

AP

10)
hangisidir?

1971 muhtırasının ardından MNP’nin devamı niteliğinde kurulan parti

a)

AP

b)

MSP

c)

Refah Partisi
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d)

DYP

e)

DSP

Cevaplar
1)e 2)b 3)e 4)c 5)c 6)c 7)d 8)a 9)d 10)b
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7. 1970’LERİN TÜRKİYE’SİNDE SİYASETİN TEMEL GERİLİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonuçları

7.2.

CHP-MSP Koalisyonu

7.3.

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs’a Askeri Müdahale

7.4.

Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
olmuştur?

12 Mart 1971 askeri muhtırasının siyasal aktörler arasındaki ilişkilere etkisi nasıl

2.
CHP-MSP koalisyonunda partiler arasında gerginliğin artmasına neden olan
olayları sıralayınız.
3.

Kıbrıs’a gerçekleştirilen askeri harekât sonrasında hangi gelişmeler yaşanmıştır?

4.
1970’ler boyunca süren siyasal istikrarsızlık ortamının nedenlerini ve Türkiye
siyasal yaşamına etkilerini değerlendiriniz.
5.

24 Ocak Kararlarının Türkiye siyasetine ve ekonomisine etkilerini anlatınız.

132

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

12 Mart 1971 Muhtırası ve
sonuçları

Türkiye siyasetinin
1970’lerdeki gerilim
noktalarını çok yönlü analiz
etmek kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

CHP-MSP koalisyonu

Türkiye siyasetinin
1970’lerdeki gerilim
noktalarını çok yönlü analiz
etmek kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Birinci ve İkinci Milliyetçi
Cephe hükûmetleri

Türkiye siyasetinin
1970’lerdeki gerilim
noktalarını çok yönlü analiz
etmek kapasitesi

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Bülent Ecevit,



12 Mart muhtırası,



Sıkıyönetim,



Teknokrat hükûmetleri,



Anayasa restorasyonu,



Kıbrıs sorunu
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Giriş
12 Mart muhtırası ve sonrasındaki gelişmeler, Türkiye’deki özgürlüklerin askerlerin ve
teknokratların marifetiyle budanmasını beraberinde getirmiştir. Çok sayıda aktivist ve
entelektüel bu süreçte özgürlüklerinden yoksun bırakılmıştır. Sivil siyasete dönme çabasında
1973 seçimleri ilginç sonuçlar doğurmuş ve CHP-MSP hükûmeti kurulmuştur. Kıbrıs’a
Türkiye’nin düzenlediği askeri harekat CHP-MSP koalisyonu zamanında gerçekleşmiştir.
1970’lerin ikinci yarısı ise siyasi istikrarsızlıklar ve krizlerle geçecektir. Bu esnada siyasi şiddet
hiç olmadığı kadar toplumsal yapıyı tehdit edecek noktaya gelmiştir.
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7.1. 12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonuçları
1971’in ilk günlerinde Türkiye siyasetinde ciddi bir istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.
1968 sonrasında toplumsal muhalefetin üniversitelerde ve sokaklardaki eylemliliği sağ
grupların da müdahalesiyle siyasal şiddetin yükseldiği bir atmosfere dönüşmüştür. Demirel
hükûmeti ise mali ve politik çalkantılara karşı tedbir alabilecek güçten uzak görünmüştür. Ordu
içinde de sol bir cuntanın faaliyete geçtiğini bilinmektedir. 12 Mart müdahalesi hem sol cunta
teşebbüsüne hem ülkedeki sosyalistlere hem de siyasi iktidara karşı gerçekleştirilmiştir.
12 Mart 1971 muhtırası sonucunda Başbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda
kalmıştır. Memduh Tağmaç, Faruk Gürler, Celal Eyicioğlu ve Muhsin Batur imzasını taşıyan
bildiride amacın “kardeş kavgasını bitirmek” olduğu dile getirilmiştir. Muhtıra metninde şu
ifadeler kullanılmıştır: “Parlamento ve hükûmet süregelen tutum, görüş ve icraatı ile
yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş,
Atatürk’ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda
yitirmiş ve anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Türkiye
Cumhuriyetinin geleceği ağır bir tehlike altına düşürülmüştür. Türk milletinin ve sinesinden
çıkan silahlı kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek
çarelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizle değerlendirilerek mevcut anarşik durumu
giderecek ve anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılâp
kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükûmetin demokratik kurallar içinde teşkili
zaruri görülmektedir. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde Türk silahlı kuvvetleri
kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye cumhuriyetini korumak ve kollamak görevini
yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır”.
Türk sağının kalemleri ve MHP’liler muhtırayı sevinçle karşılamış; müdahalenin antikomünist rengi belirginleştikçe ülkücülerin TSK’ya desteği artmıştır. 1970’li yıllarda
MHP’liler ve TSK arasında daha yoğun ilişkiler kurulacaktır ve bu işbirliği sol siyaset
üzerindeki baskının artmasına neden olacaktır.
12 Mart muhtırası hem siyasete hem de ordunun içine etki etmiştir. 15 Mart’ta hemen
orduda tasfiyeler başlamıştır. Muhtırayla başlayan yeni dönemin ilk başbakanı ise CHP’den
ayrılan Nihat Erim olmuştur. Askerler teknokrat hükûmeti aracılığıyla kapitalist reformizmi
sağlama amacındadır. Bu planın ön şartı ise toplumsal muhalefetin bastırılmasından
geçmektedir. H3al böyleyken 26 Nisan 1971’de MGK’nın teşvikiyle 11 ilde sıkıyönetim ilân
edilmiştir. “Vatana ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma” olduğu iddiası
sıkıyönetimin gerekçesidir. Ankara’da sıkıyönetimin başına Orgeneral Semih Sancar geçerken
İstanbul’da Faik Türün sıkıyönetim komutanı olmuş; sıkıyönetim komutanlıklarına bağlı
sıkıyönetim mahkemeleri kurulmuştur.
17 Mayıs 1971 tarihinde İsrail’in İstanbul Başkonsolosunun Türkiye Halk Kurtuluş
Partisi-Cephesi tarafından kaçırılması bahane edilerek Türkiye soluna kapsamlı bir operasyon
yapılmıştır. Sendikacılar, muhalif kimliği ile bilinen sanatçılar, akademisyenler, yazarlar,
gazeteciler, öğretmenler ve daha birçok kesimden vatandaş devlet baskısıyla yüzyüze gelmiştir.
Gözaltılar, tutuklamalar, işkenceler, gazete ve dergi kapamalar bu süreçte gerçekleşmiştir..
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İstanbul’daki sıkıyönetim komutanlığı, çoğunluğu sol kitaplardan oluşan yasak kitaplar
listesi yapmıştır. İşçilerin grev haklarının bir süreliğine askıya alınması ve TİP’e siyaset yasağı
getirilmesi, muhtıranın sola ve solun tabanına etkilerini gözler önüne sermiştir. TİP’in
kapatılma sebebi olarak, parti kongresinde “Kürt halkının demokratik özlem ve isteklerini”
destekleme ifadesi gösterilmiştir.
12 Mart dönemindeki siyasi yargılanmalar iki grup içerisinde toplanabilir. Bu
gruplardan ilkinde kanunlara uygun bir biçimde kurulan ve faaliyet gösteren işçi, memur ve
gençlik örgütlenmeleri vardır. DİSK, TÖS, Dev-Genç, DDKO üyeleri hakkında açılan davalar
bu kapsamdadır. Aynı dönemde Basın Kanunu’na göre yayımlanan dergi, kitap, broşür ve
gazeteler hakkında açılan davalar da vardır. Her bir örnekte de dernek, sendika üyeleri ve
gazeteciler, yazarlar gizli bir bir örgüte mensup olmakla suçlanmışlardır ve yine çok büyük bir
bölümü 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 141, 142 ve 163. maddeleri bu çerçevede yasal dayanak olarak kullanılmıştır. İkinci
grupta ise devrim amacıyla örgütlenmiş ve silahlı mücadele veren sosyalist örgütler hakkında
açılan davalar vardır. Bu davalar arasında en bilinenleri; Mahir Çayan’ın ve örgütünün
yargılandığı THKP-C davası, Deniz Gezmiş’in ve arkadaşlarının yargılandığı THKO davası,
İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşlarının yargılandığı TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi
Marksist-Leninist) davasıdır. Aynı dönemde Doğu Perinçek ve arkadaşları da TİİKP (Türkiye
İhtilalci İşçi Köylü Partisi) davasında yargılanmıştır.
12 Mart idaresinin gerçekleştirdiği tutuklamaların önemli bir kısmı toplumda ciddi tepki
uyandırmıştır. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkında verilen idam cezası
TBMM’de onaylanmıştır. İsmet İnönü’nün çabaları ve Anayasa Mahkemesinin tavrına rağmen
parlamentodaki sağ kanat idamların yerine getirilmesi konusunda ısrarcı olmuştur. Deniz
Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972’de idam edilmiş ve bu karar uzunca zaman
Türkiye siyasetinde tartışılmıştır.
1971-1973 arasında sistem askerler tarafından restore edilmek istenmiştir. 27 Mayıs
1960 askeri darbesi sonrasında hazırlanan 1961 anayasasının özgürlüklerin alanını genişleten
kimi maddeleri bu süreçte tırpanlanmıştır. Anayasada yapılan değişiklikler ve getirilen geçici
maddeler arasında aşağıda listelenen şu başlıklar önemlidir:
-

Memurların sendika üyesi olması yasaklanmıştır.

-

TRT’nin özerkliği kaldırılmıştır.

-

Hükûmete kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

-

Temel hakların kullanımına yeni sınırlandırmalar getirilmiştir.

-

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulması kararlaştırılmıştır.

-

Gözaltı süreleri uzatılmıştır.
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1973’e gelindiğinde ise Türkiye yine bir cumhurbaşkanlığı seçimi süreci ile karşı
karşıya kalmıştır. Hatırlanacağı üzere Cemal Gürsel’in rahatsızlanması ve hakkında iş göremez
raporu düzenlenmesi neticesinde Cevdet Sunay Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı olmuştu.
Askerler görev süresi biten Sunay’ın yerine dönemin Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’in
geçmesi yönünde baskı yapmıştır. Parlamentodaki partiler, askerlerden gelen bu talebi şüpheyle
karşılamıştır. Faruk Gürler 5 Mart 1973’te Genelkurmay Başkanlığı görevinden çekilmiş aynı
gün de Melen kabinesinden Mehmet İzmen kontenjan senatörlüğünden ayrılmıştır. Böylece
Gürler 7 Mart’ta hemen kontenjan senatörü olmuştur. Gürler’in kontenjan senatörü olmasının
ardından Demirel, cumhurbaşkanlığı için tayin değil seçim yapılacağını söylemiş; Ecevit de bu
tip zorlamaların rejime zarar vereceğini savunmuştur. Gürler bağımsız bir milletvekili ve bir
kontenjan senatörü tarafından aday gösterilmiş ancak Demirel ve o zaman CHP’nin ikinci ismi
olan Ecevit bu oldubittiye izin vermeyeceklerini belli etmiştir. Liderlerin asıl önüne geçmek
istedikleri, Genelkurmay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına geçişte bir basamak hâline
getirilmesidir. Gürler’in adaylığına karşı AP Tekin Arıburun’u aday olarak çıkarmış CHP ise
TBMM oturumuna katılmamayı tercih etmiştir; neticede Gürler yalnızlaşmıştır. Partiler bir ara
formül bulma konusunda çaba sarf etmiş ve neticede Fahri Korutürk ismi üzerinde oydaşma
sağlanmıştır. Bu oydaşma siviller ile üniformalılar arasında bir çeşit uzlaşmaya işaret eder.
Korutürk, senatör ve emekli amiraldir. Cumhurbaşkanlığına gelen Fahri Korutürk, Naim
Talu’yu geçici hükûmete başkanlık etmesi için atamıştır.

7.2. CHP-MSP Koalisyonu
12 Mart dönemi Türkiye siyasetinde sonraki yılları etkileyecek sonuçlar doğurmuştur.
Bu sonuçların bir kısmı doğrudan Türkiye’deki siyasi düşünce geleneğine etki ederken bir kısmı
reel siyasette politik partilerin stratejisini ve hatta liderlik makamını değiştirmiştir. Bu
bağlamda en dikkat çekici örnek şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’deki liderlik
tartışması 12 Mart sonrasında alevlenmiştir. 1960’larda Çalışma Bakanlığı döneminde yıldızı
parlayan Bülent Ecevit ile İnönü arasındaki gerilim 12 Mart hükûmetlerine bakan verip
vermeme sorunu nedeniyle kavgaya dönüşmüştür. Ecevit, 12 Mart’ın aynı zamanda CHP’ye de
karşı yapıldığını ifade ederek bakan verilmemesini istemiş ancak İsmet İnönü bu tavrı
benimsememiştir. İnönü ile Ecevit arasındaki rekabet, Ecevit’in CHP’nin genel başkanı olması
ile noktalanmıştır. 1973’te yapılan genel seçimlere CHP Ecevit’in liderliğinde girecektir.
Türkiye sağında da 12 Mart sonrasında gelişmeler vardır. Kapatılan MNP yerine 1972
sonbaharında Milli Selamet Partisi (MSP) kurulmuştur. Hızla politik ağını genişleten MSP
1973 başında Birinci Büyük Kongresini gerçekleştirdiğinde 42 ilde örgütlenmiştir. Süleyman
Arif Emre, bu kongrede yaptığı açılış konuşmasında, mevcut siyasi konjonktürde kitle
partilerinin eridiğini, fikir partilerinin yükseldiğini ileri sürmüştür. Emre’ye göre bu çerçevede
“milli”, “liberal” ve “solcu” olmak üzere üç temel görüş vardır. AP liberali, CHP ise solu temsil
etmektedir. “Milli” olan ise MSP’nin siyasi hattıdır. Süleyman Arif Emre’nin bu
kategorizasyonu hareketin “Milli Görüş” olarak bilinmesinde etkili olacaktır. Bu eksende
“Milli Görüş”ün hedefleri; iç barışın sağlanması, devlet ile milletin kaynaşması, manevi ve
maddi kalkınma ve “yeniden büyük Türkiye meşalesi” olarak belirlenmiştir. 1973 seçimlerine
giderken MSP örgütlülüğünü ve aldığı desteği arttıracaktır.
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1973 seçimleri sonuçları itibari ile Türkiye siyasal yaşamında ilginç dönemeçlerden
biridir. Seçimin sonucunda Ecevit ile yenilendiği düşünülen CHP görece başarı kazanarak
oyların %33’ünü almıştır. Ecevit’in muhtıra karşısındaki tutumunun bu başarıda etkisi olduğu
düşünülebilir. AP ise ciddi bir oy kaybı yaşamıştır. Seçim sonuçları bir koalisyon kurulmasını
gerekli kılmış ancak AP ile CHP’nin koalisyon ortaklığı kurması mümkün olmamıştır. Böyle
olunca uzun koalisyon kurma denemeleri sonucunda CHP, Milli Selamet Partisi (MSP) ile
koalisyon kurmuştur. Kendini laikliğin güvencesi olarak gören CHP ile siyasal İslam’ın
temsilcisi MSP arasındaki koalisyonun toplumda ciddi bir şaşkınlık yarattığını söyleyebiliriz.
Tüm bu farklara rağmen, her iki siyasal oluşumun da milliyetçi bir karaktere sahip olduğu, Batı
şüpheciliğini paylaştığını iddia etmek mümkündür. CHP-MSP Koalisyonu dönemindeki
gelişmelere geçmeden önce Aralık 1973 yılında yapılan yerel seçimlerden de kısaca bahsetmek
gerekir. CHP, genel seçimlerdeki başarısını yerel seçimlerde de sürdürerek üç büyük şehrin
belediye başkanlığını kazanmıştır. Türkiye ölçeğinde il merkezi belediye başkanlıklarının
30’unu CHP, 22’sini ise AP almıştır.
CHP- MSP koalisyonu göreve başladıktan kısa bir süre sonra iki parti arasında siyasal
sürtüşmeler yaşanmaya başlamıştır. Erbakan’ın Adalet ve İçişleri Bakanlarının MSP’li olmasını
sağlaması ve sonrasında bu iki kilit bakanlıkta MSP’nin kadrolaştığı iddiaları CHP’lileri
oldukça rahatsız etmiştir. Yine Erbakan’ın “ağır sanayi hamlesi” olarak tarif ettiği projelerin
gerçekleşme olasılığının düşüklüğü ve ekonomide ortak tutum belirleme konusundaki
başarısızlık koalisyonun çok uzun olamayacağının ilk sinyalleridir. İki parti arasındaki en
büyük gerilimlerden biri ise genel af konusunda ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilânının 50. yılı
nedeniyle bir genel af çıkartılması fikri yeniden gündeme geldiğinde MSP, genel affın sol
siyasetten mahkûm edilmişlerin dışarı çıkmasına zemin hazırlayacak şekilde genişletilmesine
karşı çıkmıştır. AP ile MSP bu konuda işbirliği yaparak daha çok soldan isimlerin mahkûm
edildiği Türk Ceza Kanunu’nun 141, 142 ve 149. maddelerinin af kapsamı dışında tutulmasını
sağlamıştır. CHP bu şartlar altında .Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve Anayasa
Mahkemesi, eşitlik ilkesinin çiğnendiğine kanaat getirerek affın kapsamını genişletmiştir.

7.3. Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs’a Askeri Müdahale
1960’lı yıllarda Türkiye’nin en önemli dış politika konularından birinin Kıbrıs olduğunu
görmüştük. 1970’lerin başında dış politika ve bilhassa ABD ile ilişkiler bağlamında afyon
meselesi ve Kıbrıs sorunu dikkat çekicidir. Bu çerçevede Kıbrıs’a askeri müdahaleye giden
süreci irdelemeden önce afyon konusundaki gelişmelere değinmek gerekmektedir. Nihat
Erim’in ABD’nin yoğun baskılar sonucu yasakladığı afyon ekimi konusu 1972 yılı sonlarında
yeniden Türkiye kamuoyunun gündemine gelmiştir. Ferit Melen hükûmet zamanında yasağın
kaldırılması için iç kamuoyunda baskı oluşmuştur. 1973 seçimleri esnasında siyasi partiler
yasağa son vereceklerine dair bir seçim propagandası yürütmüştür. Seçimler sonucunda CHPMSP koalisyonu kurulunca ilk açıklamalardan biri afyon ekim yasağının kaldırılması
yönündedir. Temmuz 1974’te Ecevit afyon ekiminin aynı yılın sonbaharında yeniden
başlayacağını bildirmiştir. Bu kararın ABD tarafından kınandığını not etmek gerekir. Ancak
1974’te Kıbrıs’a Türkiye’nin askeri müdahalesi, iki ülke arasındaki afyon krizini gölgede
bırakacaktır.
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Kıbrıs meselesi 1974’de Türkiye’nin gündemine yeniden yoğun bir şekilde girdiği
zaman aralığında ülkedeki iç siyaset hareketlidir. Ancak Kıbrıs’taki gerilimler ve akabinde
Ada’ya gerçekleştirilen askeri müdahale, Türkiye’deki iç siyasetteki sürtüşmeleri bir süreliğine
askıya almıştır. Askeri harekât, bir yandan siyasal partilerle (özellikle Ecevit’in liderliğindeki
CHP’yle) orduyu barıştırırken diğer yandan 12 Mart müdahalesinin yarattığı tahribat nedeniyle
TSK’ya yöneltilen eleştiriler kısmen rafa kaldırılmıştır.
Basında 1974 Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren basında Rumların Kıbrıs’ta Türk
köylerini tehdit ettiklerine dair yeni haberler çıkmıştır. Bu esnada Türkiye’den ve
Yunanistan’dan karşılıklı sert açıklamalar gelmiştir. 15 Temmuz 1974’te Ada’dan hükûmet
darbesi ve Nikos Sampson’un iktidara gelme haberi duyulunca darbenin Yunanistan tarafından
organize edildiğini düşünen hükûmet TBMM’yi acil toplantıya çağırmıştır. Türkiye için Ada’da
olanlar basit bir hükûmet darbesi değil; “Kıbrıs devletini temelden yıkmayı amaçlayan” bir
harekettir. Bülent Ecevit’in diplomatik atakları sonuç getirmeyince hükûmetin özellikle MSP
kanadında Kıbrıs’a askeri müdahale seçeneğinin kuvvet kazandığı görülmüştür. Hükûmet ülke
içinden gelen baskılar sonucunda aldığı kararla Kıbrıs’a çıkartma yapmış; Girne’yi işgal
etmiştir.
Türkiye her ne kadar BM Güvenlik Konseyi kararına uyularak 23 Temmuzda ateşkes
ilan etse de 14 Ağustos’ta uluslararası kamuoyunun sert tepki gösterdiği Ada’ya ikinci askeri
harekâtı gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müdahaleleri çok anidir fakat harekât,
ne ülke içinde ne de Kıbrıs’ta sürpriz olmamıştır. Kamuoyu 1950’lerin ilk yarısından ağırlıklı
olarak da 1963-64 iç savaş hâlinden itibaren Kıbrıs’a askeri müdahale fikrine hazırlanmıştır.
1974’te Kıbrıs’a yapılan harekâtın “garantör devlet” olmanın gereği çerçevesinde “barış”,
“kardeşlik” ve “özgürlük” için başlatıldığı bizzat Başbakan Ecevit tarafından ileri sürülmüştür.
Türkiye’de Kıbrıs’a askeri müdahale esnasında kısmen savaş ortamının hissedildiğini
belirtmek gerekir. Ada’ya gönderilen askerler ve aileleri, savaş atmosferinden doğrudan
etkilenen gruptur. Bakanlar Kurulu 14 vilayette sıkıyönetim ilân edince savaş hâline dair
psikolojik çember genişlemiştir. Sıkıyönetim komutanlıkları, temel ihtiyaç maddelerinin
stoklanmaması gerektiğini duyurmuştur. Sıkıyönetim kararıyla birlikte, harekât esnasında 20
ilde hükûmet, 8 ilde de doğrudan Bakanlık kararıyla karartma uygulanmıştır.
Kıbrıs’a yapılan askeri müdahalenin “büyük bir askeri başarı” olarak kamuoyuna
duyurulduğunu vurgulamak gerekir. Türk basınında tam sayfa fotoğraflar eşliğinde, Türk
ordusunun kısa zamanda Rumları etkisiz hâle getirdiğine, zaferden zafere koştuklarına dair
haberler ve yorumlar yer almıştır. Ada’daki Türklerin çıkartma yapan Türk askerlerini coşku
ve heyecanla karşıladıkları yazılmıştır; Ada’daki Türklerin önemli bir kısmının harekâtı
desteklediği gerçekten de doğrudur. Harekât sırasında ve akabinde Türkiye’deki siyasi liderler
TSK ile aynı çizgide durduklarını göstermek istemiştir.
Kıbrıs’a askeri harekâtının gerçekleştiği zaman diliminde Türkiye ile ABD’nin siyasi
ilişkilerinde dalgalanmalar yaşanmaktadır. Amerikan Senatosu, 1974 Temmuzunda kanundışı
haşhaş eken ve uyuşturucu maddelerin yasa dışı pazarlara transferine engel olmayan ülkelere
ABD yardımının kesilmesine ilişkin kararı kabul edince Türkiye ve ABD arasındaki politik
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ortam daha da gerilmiştir. Kıbrıs Savaşı’ndan sonra ABD, Türkiye’ye müstakil hareket
etmesinin ve Ada’da zor kullanarak fiili bir durum yaratmasının faturasını ekonomik
müeyyidelerle ödetme yolunu seçmiştir. ABD Kongresi, harekâtın ilk günlerinden itibaren
dillendirilen Türkiye’ye silah ambargosu önerisini uygulama kararını almıştır. Amerikan silah
ambargosu (1975-1978), II. Dünya Savaşı sonrasında askeri-teknik modernizasyonunu büyük
ölçüde ABD’ye bağlamış Türk ordusu için çok güçlü bir cezalandırma yöntemidir.
Kıbrıs harekâtı sonrasında popülaritesi yükselen Ecevit, koalisyon içindeki sürtüşmeleri
de dikkate alarak 18 Eylül 1974 yılında cumhurbaşkanına istifasını sunmuştur. Buradaki amaç,
hızlı bir biçimde genel seçime gitmek ve daha yüksek bir oy oranıyla parlamentoda daha çok
sandalye kazanmak olmuştur. Fakat Ecevit’in hesapladığı gibi olmamış; Cumhurbaşkanı
Korutürk hükûmet kurma görevini kontenjan senatörü olarak atadığı Sadi Irmak’a vermiştir.
Sadi Irmak hükûmeti güvenoyu alamamasına rağmen dört aydan fazla bir süre görevde
kalmıştır. Bu esnada faaliyetlerini sürdüren Süleyman Demirel yeni bir koalisyon hükûmeti
kuracaktır.

7.4. Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükûmetleri
Süleyman Demirel liderliğinde AP 31 Mart 1975’te MSP, MHP ve Cumhuriyetçi Güven
Partisi (CGP) desteği ile 1. Milliyetçi Cephe hükûmetini kurmuştur. Hükûmet mecliste
güvenoylamasını sadece dört farkla kazanmasına rağmen 1977 seçimlerine kadar iş başında
kalmayı başarabilmiştir. İlk Milliyetçi Cephe hükûmetinin ciddi ekonomik ve politik sorunlarla
karşı karşıya kaldığı söylenebilir. CHP’nin meclisteki sert muhalefeti Milliyetçi Cephe
hükûmeti’nin yaşadığı zorlukların başında gelmiştir. Sokaktaki tansiyonun yükselmesi ve
Milliyetçi Cephe hükûmetinin bir parçası olan MHP’nin sokaktaki şiddete doğrudan dahil
olması da sorun yumağını büyütmüştür. Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel’in
yolsuzluğu da hem S. Demirel’in hem de Milliyetçi Cephe hükûmetinin eleştirilmesinde önemli
nedenler arasındadır. Ekonomideki yapısal sorunların kendini göstermesinde de 1973 Petrol
Krizi etkili olmuştur.
Milliyetçi Cephe hükûmetinin oluşabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri antikomünizmdir. Partileri reel siyasette ortaklığa teşvik eden ise her bir partinin hükûmet içinde
elde ettiği bakanlıklardır. MHP, CGP ve MSP parlamentodaki güçlerinin çok ötesinde bakanlık
koltuğuna ulaşmıştır. Örneğin parlamentoda sadece üç milletvekili olan MHP, Milliyetçi Cephe
hükûmetinde iki bakanlık elde etmiştir. Bakanlık almanın pratik siyasetteki karşılığı aslen
kadrolaşma imkânıdır. Gerçekten de MHP ve MSP, elde ettikleri bakanlıklarda hızlı bir biçimde
kadrolaşmaya başlamıştır. CHP’nin şiddetle karşı çıktığı bu kadrolaşma eğilimi Milliyetçi
Cephe hükûmetinin diğer iki partisi AP ve CGP tarafından hoşgörü ile karşılanmıştır.
1977 seçimlerine doğru giderken sokaklardaki gerilimin çok yükseldiği ve kanlı
çatışmaların yaşandığı belirtilmelidir. Milliyetçi Cephe hükûmeti zamanında kolluk kuvvetleri
içinde gücünü arttıran sağ görüşlülerin varlığı sokaklardaki çatışmalarda para-militer güçlere
cesaret vermiştir. Neticede özellikle üniversite kampüslerinde ve çevresinde ölümlerle
sonuçlanan sert çatışmalar ve kavgalar yaşanmıştır.

141

Türkiye siyasetinde yukarıda anlattığımız gerilim istikrarlı bir hükûmet talebinin hem
toplumsal tabanda hem de iş çevrelerinde arzu edilir bir hedef olarak dillendirilmesine sebep
olmuştur. 1977 seçimleri koalisyon yerine tek parti hükûmeti kurulmasını arzu eden aktörlerin
çoğaldığı bir seçimdir. “Umudumuz Ecevit” sloganının güçlü bir şekilde hissedilmesinin
ardında da böylesine endişeler yatmaktadır. Milliyetçi Cephe hükûmeti sırasında büyük
zorluklar çeken ve kendini solda tarif edenler Ecevit’i destekleme kararı almıştır. 1977 genel
seçimleri sonucunda toplam oyların %41’ini CHP’nin aldığını; AP’nin de %36.8 gibi bir oy
oranına ulaştığı görülmüştür. Partilerin çıkardığı milletvekili sayısı ise şöyledir: CHP 213, AP
189, MSP 24; MHP 16, CGP 3, Demokratik Parti (DP) 1. 4 bağımsız milletvekili de 1977
seçimlerinde meclise girmeye hak kazanmıştır. CHP birinci parti olarak seçimden çıkmasına
rağmen parlamentoda salt çoğunluk elde edememiştir. Dönemin cumhurbaşkanı Korutürk
hükûmet kurma görevini Ecevit’e vermiş ancak Ecevit’in azınlık hükûmeti güvenoyu
alamayınca hükûmet kurma işi Süleyman Demirel tarafından gerçekleşmiştir. Süleyman
Demirel CHP-AP koalisyonu önerilerine sıcak bakmamış ve MSP, MHP desteği ile 21 Temmuz
1977 tarihinde İkinci Milliyetçi Cephe hükûmetini kurmuştur.
İkinci Milliyetçi Cephe hükûmetinde kilit rolde olan parti MSP’dir. MSP bu rolüne
binaen hükûmet kurulurken bir dizi avantaj elde etmiştir. MSP’nin kazanımlarına MHP’lilerin
sempati ile yaklaşmadığı ise bilinmektedir. Göreve başlayan İkinci Milliyetçi Cephe
hükûmetinde sokak çatışmaları daha da artmış; toplamda 155 politik cinayet işlenmiştir. Siyasal
şiddete ve politik gerilimlere dayanamayan hükûmette çatlaklar başlamış; AP’den 11
milletvekili Ecevit’in bakanlık vaadiyle istifa etmiş ve sonunda İkinci Milliyetçi Cephe
hükûmet düşmüştür. Yerine kurulan Ecevit’in azınlık hükûmetidir. AP’den koparılan
milletvekillerine bakanlık verilmiş; CGP ve DP de Ecevit’e desteği nedeniyle başbakan
yardımcılığı ile ödüllendirilmiştir. Ancak Ecevit’in azınlık hükûmeti, ne sokaktaki şiddet
olayları ile ne de ekonomik krizlerle başedebilmiştir ve sonunda istifa etmiştir. 1979 Kasımında
Süleyman Demirel, MSP ve MHP’nin dışarıdan desteğiyle yeni bir azınlık hükûmeti kurmuştur.
MSP’yi ve MHP’yi dışarıdan desteklemeye davet etme fikrinin ardında TSK ile ilişkiler vardır.
Çünkü TSK, MSP’nin faaliyetlerinden ve etkinliğinden rahatsız olduğunu birkaç kez
göstermiştir. Demirel’in kurduğu azınlık hükûmeti de tıpkı Ecevit hükûmeti gibi arta şiddet
olayları ile baş etmeyi becerememiştir. Her geçen gün hayatını kaybeden insan sayısı artmış,
toplumda ciddi bir karamsarlık ve korku iklimi egemen olmuştur.
12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde ekonomide de büyük dönüşümlerin kapıda
olduğunun sinyalleri vardır. Zaten 1970’nin ortalarından itibaren ekonomideki sorunlar
başedilebilir olmaktan çıkmıştır. IMF ile olan ilişkiler ekonomik parametrelerden çok siyasi
dalgalanmalardan etkilenmiştir. Örneğin Milliyetçi Cephe hükûmetleri sırasında MSP’nin
tutumu nedeniyle IMF ile ilişkiler gerilmiştir. CHP’nin başını çektiği koalisyonda da durum
benzerdir. Irvin Cemil Schick ve E. Ahmet Tonak’ın şu betimlemesi durumu anlatır:
“IMF ile ilişkilerinde uzun ve yıpratıcı bir sürtüşme istemeyen yeni hükûmetin hemen
devalüasyon yapmasına rağmen IMF yardımı bekleterek başka “kemer sıkma” önlemleri de
alınmasını istemiş, bu durum ise CHP hükûmetinin giderek daha zor durumda kalmasına yol
açmıştır. Her yeni önlem Başbakan Bülent Ecevit’in tehlikeli bir denge üzerine kurulu
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kabinesinden haftalar süren tartışmalar sonucu geçtikçe hükûmetin yaşama ihtimali biraz daha
zayıflamaktaydı. Sonunda IMF’nin isteksiz tavrı ve yetersiz dış yardım, beceriksiz kararlar,
hükûmetin iktisadi politikasının başarısızlığını hazırladılar. Uluslar arası finans kurumlarıyla
anlaşamayan ve artan siyasi çatışmaları engelleyemeyen yönetim, popüler desteğini de giderek
kaybetti.”
Bu şartlar altında CHP hükûmeti istifa etmiş ve yerine AP azınlık hükûmeti gelmiştir.
24 Ocak 1980’de bu hükûmet, ekonomide yeni düzenlemeleri içeren bir dizi tedbir kararını
açıklamıştır. 24 Ocak kararları olarak bilinen bu tedbirler IMF ile hükûmet arasında yürütülen
görüşmelerin sonucunda formüle edilmiştir. 24 Ocak kararları ile kamuda ve Kamu İktisadi
Teşekküllerinde (KİT) eleman alınmasının durdurulması kararlaştırılmıştır. KİT’lerin kendi öz
kaynakları ile faaliyetlerini sürdürmesi, KİT’lerin zararlarının da bütçeden karşılanmaması
hedeflenmiştir. İkinci olarak 24 Ocak kararları kapsamında büyük bir devalüasyon
uygulanmıştır. İhracatın teşvik edilmesi için önlemlerin alınması da 24 Ocak kararları içindedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
12 Mart müdahalesi, hem ordu içindeki sol cunta hazırlığı içinde olanları hem de sivil
siyasette sosyalist düşüncedeki aktörleri tasfiye etmiştir. Muhtıra sonrasındaki süreçte
teknokratlardan oluşan hükûmet modeliyle siyasi sistem restore edilmek istenmiştir. İç
politikada siyasi meşruiyet sorunu ve şiddet parlamenter sisteme olan güveni sarsmıştır. Biz bu
bölümde CHP- MSP koalisyonundan Milliyetçi Cephe hükûmetlerine 1970’lerdeki ittifak
çabalarını ve etkilerini analiz ettik. Türkiye’nin önemli dış politika meseleleri olan haşhaş ekim
yasağı ve Kıbrıs konusunu detaylıca tartıştık.
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Bölüm Sorular
1)
1971 Muhtırası sonrası sivil siyasete dönme çabasının sonucu olarak kurulan ve
Kıbrıs harekâtında da iktidarı elinde tutan koalisyon hükûmeti hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a)

CHP-MNP

b)

CHP-DYP

c)

CHP-SHP

d)

CHP-MHP

e)

CHP-MSP

2)
Aşağıdakilerden hangisi 1971 muhtırasının özellikle sol siyasete karşı
gerçekleştirildiğini gösteren öğelerdendir?
I.

Sol kitapların sıkıyönetim mahkemelerince yasaklanması

II.

İşçilerin grev hakkının askıya alınması

III.

TİP’in kapatılması

a)

Yalnız I

b)

Yalnız II

c)

Yalnız III

d)

I ve III

e)

I, II ve III

3)
“İç barışın sağlanması, devlet ile milletin kaynaşması, manevi ve maddi
kalkınma ve “yeniden büyük Türkiye meşalesi”ni yakmak olarak nitelenen hedeflere sahip parti
ve görüş ikilisi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Liberalizm- Adalet Partisi

b)

Milli Görüş- Milli Selamet Partisi

c)

Kemalizm- CHP

d)

Muhafazakârlık- MHP

e)

Hiçbiri
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4)
1960’lı yıllarda şiddetlenip, 1970’li yıllarda tepe noktasına varan Türk dış
politikası sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kıbrıs

b)

Musul

c)

Boğazlar

d)

Kıta sahanlığı

e)

Suriye ile su sorunu

5)
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Milliyetçi Cephe hükûmetinde yer alan
partilerden biri değildir?
I. MSP
II. MHP
III. CGP
IV. CHP
a)

I ve II

b)

I ve III

c)

III ve IV

d)

Yalnız III

e)

Yalnız IV

6)
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Milliyetçi cephe hükûmetinin karşılaştığı iç
sorunlardan biri değildir?
a)

Muhalefetin baskısı

b)

MHP’nin şiddete başvuran tavrı

c)

Yolsuzluğun ortaya çıkması

d)

Şiddet olaylarının artması

e)

Petrol krizi

7)

Aşağıdakilerden hangisi 12 Mart muhtırasının sonuçlarından biri değildir?
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a)

Ordu içindeki muhalefetin tasfiye edilmesi

b)

Türk sağının yükselişe geçmesine uygun ortamı hazırlamak

c)
Kapitalist reformist bir yaklaşımı benimseyecek hükûmetlerin kurulmasını
teşvik etmek
d)

Bülent Ecevit- İsmet İnönü arasında gerilimin artması

e)

Askerlerin tekrar siyasete müdahale etmemesi yönünde düzenlemeler yapılması

8)

Aşağıdakilerden hangisi CHP-MSP koalisyonunu yıpratan olaylardan değildir?

a)

MSP’nin elde ettiği bakanlıklarda kadrolaştığı iddiası

b)

Ağır sanayi hamlesi konusunda CHP’nin çekingen davranması

c)

Genel af yasası ile ilgili farklı taleplerin olması

d)

Ekonomide ortak tutum benimsenememesi

e)

Cumhurbaşkanı seçimi konusunda farklılıkların olması

9)
Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs harekâtı sırasında ülkenin kendisini savaş
ortamında hissetmesini kolaylaştıran nedenlerden biri değildir?
a)

Ada’ya giden asker ve onların ailelerinin çevresini etkilemesi

b)

Belli bölgelerde sıkıyönetim ilan edilmesi

c)

Belli bölgelerde karartma uygulanması

d)

Olağanüstü hâl vergilerinin yürürlüğe konulması

e)

Basında savaşa ilişkin haberlere yer verilmesi

10)
12 Eylül darbesi öncesi sistemin ekonomi politik değişikliği yönünde olan
baskının ortaya çıkmasını sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
a)

5 Nisan kararları

b)

24 Ocak kararları

c)

30 Ağustos bildirgesi

d)

16 Eylül kararnamesi

e)

27 Şubat kararları
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Cevaplar
1)e 2)e 3)b 4)a 5)e 6)e 7)e 8)e 9)d 10)b
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8. 12 MART'TAN 12 EYLÜL'E TÜRKİYE'DE SİYASİ KUTUPLAŞMA
VE SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

1970’lerin CHP’si ve Bülent Ecevit

8.2.

12 Mart Muhtırası Sonrasında Türkiye’de Sosyalist Sol

8.3.

Sağda Örgütler: Ülkücüler, Akıncılar

8.4.

Siyasal Kaos ve Politik Şiddetin Tırmanışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Ecevit’in “demokratik sol” formülasyonu hangi özellikleri içermektedir?

2.

1970’lerde Türkiye’deki sol hareket içindeki ayrışma noktalarını analiz ediniz.

3.
Kürt siyasi hareketinin 1970’lerdeki etkinliğini hangi aktörler üzerinden
tartışmak mümkündür?
4.
1970’lerde yükselen siyasi şiddetin politik aktörlerin iktidar stratejileri ve
hedefleri ile herhangi bir bağlantısı olabilir mi? Tartışınız.
5.
özetleyiniz.

12 Eylül 1980 askeri darbesine giden süreçte yaşanan toplumsal olayları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

12 Mart muhtırası
sonrasında Türkiye’de
sosyalist sol

Politik kutuplaşmanın ve
siyasal şiddetin kaynaklarını
tahlil etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

1971-1980 arası Türkiye’de
sağ örgütlenmeler

Politik kutuplaşmanın ve
siyasal şiddetin kaynaklarını
tahlil etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

12 Eylül 1980 askeri
darbesine doğru Türkiye

Politik kutuplaşmanın ve
siyasal şiddetin kaynaklarını
tahlil etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Bülent Ecevit,



“Demokratik sol”,



“Ak Günler”,



Maoculuk,



Maraş ve Çorum Katliamı,



Siyasi cinayetler
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Giriş
1970’lerin Türkiye’si, 12 Mart muhtırasının tüm baskıcı ortamı içinde siyasi çıkış
arayışlarını sürdürürken Türkiye solunun önemli bir bölümü cezaevlerinde reel siyasetten uzak
kalmıştır. 1970’lerin ikinci yarısında sol yeniden toparlanmaya çalışırken sağ örgütlenmeler de
Milliyetçi Cephe hükûmetleri zamanında güç kazanmıştır. 12 Eylül öncesinde Türkiye, bir
yandan siyasi cinayetler diğer yandan da Maraş, Çorum gibi büyük katliamlarla sarsılmıştır.
Ecevit’in kişisel karizması ile solun CHP’de toplanması ise istikrarlı bir iktidar için yeterli
şartları sağlamamıştır. Toplumsal güvensizliğin arttığı, siyasi gerilimin yükseldiği dönemde,
siyasi kutuplaşma nedeniyle cumhurbaşkanı dahi seçilememiş, parlamenter sistem krize
girmiştir.
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8.1. 1970’lerin CHP’si ve Bülent Ecevit
Bülent Ecevit, politik bir figür olarak 1960’lı yıllarda Çalışma Bakanlığı döneminde üne
kavuşan bir isimdir. 1960’larda “ortanın solu” fikrini teorize etme girişiminde bulunan Ecevit
aynı adla 1966’da yayınladığı bir kitapçıkta CHP’nin halka gitmesi gerektiğini, ancak halka
gittiği zaman söyleyecek sözü de olmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürmüştür. Ecevit’in
kitapçığında siyasi partiler yelpazesi tarif edilmiştir; buna göre aşırı sağda toplumu halihazırda
bulunduğu noktadan daha geriye çekmeye çalışan odaklar vardır. Değişime mukavemet
gösteren muhafazakârlar ise Ecevit’e göre ortanın sağındadır. Siyasi yelpazenin ortasında yer
alanlar genellikle toplumsal dönüşümleri edilgen bir biçimde seyredenlerdir. Ecevit söz
“ortanın soluna” geldiğinde bir dizi “olumlu” özellikten bahsetmiştir. Bülent Ecevit’in tarifinde
“ortanın solu”, insancıl, özgürlükçü, halkçı, sosyal adaletçi, devletçi, devrimci, plancı ve sosyal
demokrasiden yanadır. Ecevit’in “ortanın solu” fikrini tıpkı dönemin bazı Kemalist seçkinleri
gibi sosyalist sola panzehir gördüğünün kanıtı yine Ecevit’in “aşırı sol” tanımında gizlidir.
Ecevit’e göre “aşırı sol”, doktrinerdir; girişim özgürlüğüne ve özel mülkiyete karşıdır.
Ecevit 1960’ların ikinci yarısında sosyal demokrasi üzerine yazmayı sürdürmüştür.
Avrupa sosyal demokrat partilerinden etkilenmekle birlikte Türkiye’ye özgür bir sosyal
demokrasi formülasyonunun elzem olduğunu düşünmüştür. Ecevit’in yazdığı Bu Düzen
Değişmeli adlı kitap CHP’nin 1969 seçim hazırlığına damgasını vurmuştur. 12 Mart sürecinde
Bülent Ecevit’in İsmet İnönü ile ihtilafa düştüğünü bir önceki bölümde anlatmıştık. İsmet İnönü
yerine CHP’nin genel başkanlığına gelen Bülent Ecevit, kendi geliştirmeye çalıştığı
“demokratik sol” modeli, partinin programına işlemiştir. CHP’nin başarı kazandığı 1973
seçimlerine giderken hazırlanan Ak Günlere seçim broşürü, Ecevit’in “demokratik sol”
düşüncesini ifade ettiği bir metindir.
Ecevit’in 1970’lerde öne çıkardığı demokratik sol modelin iki özgün yanı olduğu
söylenebilir. Bunlardan ilki küçük mülkiyet vurgusudur. Mülkiyetin adalet prensibine göre
tarımda ve sanayide yaygınlaştırılması ve kooperatif ve benzeri biçimlerde örgütlenilmesi
amaçlanmıştır. Toprak reformu bu çerçevede yeniden gündeme taşınmıştır. Topraksız
köylülerin topraklandırılması ve küçük işletmelerin kurulması, bu işletmelerin verimli hâle
gelebilmesi için de kooperatifler aracılığıyla örgütlenmesi düşünülmüştür. Köy kooperatiflerine
uygun ödeme koşullarında kredi sunma fikri ise köylüyü tefeciden kurtarmak için önerilmiştir.
Sanayide de hızlı kapitalistleşmenin küçük sanayi işletmecisine zarar vermemesi için bir dizi
önlem bulunmak istenmiştir. Özel sektör ile devlet sektörü arasında “halk sektörü” denilen bir
mekanizmanın inşasıdır sözü edilen. Fabrikaların hisseler işçilere dağıtılacak, işçiler kendi
fabrikalarında demokratik ve verimli bir biçimde çalışacaktır. Halk sektörü her ne kadar
Türkiye’de o dönemde uygulanmasa da dünyada örnekleri olan bir model olarak kayda
geçecektir. Ecevit’in demokratik sol kavramsallaştırmasının Türkiye ölçeğine uyarlanmış
hâlinde orijinal olan ikinci başlık ise “köycülüktür”. Bu aslen Ecevit’in işçi temelli bir sosyal
adalet yerine köyü baz alan adaletli kalkınma fikrinin üstbaşlığıdır.
Türkiye’de siyasal şiddetin tırmanışa geçtiği dönemde, Ecevit sağa karşı “dik duran” bir
lider görüntüsü vermiştir. Bir yandan sol motifleri kullanması diğer yandan da Kemalist bir
profil de çizmesi onu parlamenter çizgide sağa karşı tek lider konumuna getirmiştir. 1970’li
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yıllarda sosyalist sol siyaset irili ufaklı partilere bölünmüşken Ecevit CHP’yi sosyalistler dahil
olmak üzere solun önemli bir kısmının oy verebileceği bir seçenek hâline dönüştürmüştür.

8.2. 12 Mart Muhtırası Sonrasında Türkiye’de Sosyalist Sol
12 Mart sonrasında Türkiye’de solun faaliyetlerini iki ana düzlemde incelemek
mümkündür. Bunlardan ilkini siyasi parti faaliyetleri diğerini ise silahlı ya da silahsız sol
grupların eylemleri oluşturur. İlk önce legal sol partilerden başlayalım. Haziran 1974 tarihinde
Oya Baydar, Çağatay Anadol, Ahmet Kaçmaz, Aydoğan Gezer gibi isimlerin içinde faaliyet
gösterdiği Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) kurulmuştur. O zaman mevcut olan 67 vilayetin
44 tanesinde örgütlenmiştir. Parti emekçilerin koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal ilişkilerin
demokratik bir zemine taşınması, temel hakların ve özgürlüklerin genişletilmesi için sosyalist
mücadele verme amacında olduğunu ileri sürmüştür. İlk başlarda Kıvılcımlı’nın
düşüncelerinden etkilenseler de 1976’da kendilerine ait bir parti programı ortaya koymuşlardır.
Temel argümanları bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi ile sosyalizmin birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği üzerine kuruludur.
1975 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) yeniden açılmıştır. Eski TİP’liler Behice Boran,
Tarık Ziya Ekinci, Mehdi Zana partide görev almıştır. 1975’teki bu yeniden kuruluş sonrasında
yönetici kadro, TİP’in 1968 sonrası neden düşüşe geçtiğinin muhasebesini yapmaya fırsat
bulamadan reel siyasetin girdabına girmişlerdir. Solun diğer unsurlarına açılmaktan ve yeni
bağlar kurmaktan çok sekter bir politik çizgiyi takip etmişlerdir. Belli bir zaman aralığında
yalnızca tek bir partinin sınıf partisi olabileceğine dair inanç, solda bütünlük sağlama gibi bir
hedefi baştan geçersizleştirmiştir. TİP’in 1975-1980 arasında, eski etkinliğini yeniden
yakalayamamasında önemli olan nedenlerden bir diğeri partide önemli görevler üstlenmiş Kürt
siyasetçilerin bir kısmının geriye çekilmesidir. İkinci döneminde TİP, 1960’larda Doğu ve
Güneydoğu’da sahip olduğu etkili örgütlenmesini kaybetmiştir. 1970’lerde Alevilerin kendi
kimliklerini temel alan politik arayışlar içerisine girmesi de TİP’i olumsuz etkilemiştir.
1975’te Hikmet Kıvılcımlı’nın düşüncelerini takip eden bir grup Vatan Partisi’ni
kurmuştur. Mihri Belli ve etrafındaki isimlerin kurduğu Türkiye Emekçi Partisi ve Aybar ile
arkadaşlarının kurduğu Sosyalist Parti 1970’lerin ikinci yarısının legal sol partileri olmuştur.
Ancak TİP dahil sol siyasi partilerin hiçbiri kitlesel bir destek bulamamış hatta TİP’in 19641970 arasındaki etkinliğine ulaşamamıştır.
12 Mart 1971 muhtırası sonrasında sola karşı girişilen operasyonlar 1972 baharında
büyük ölçüde tamamlanmıştır. THKP-C’nin lider kadrosu 30 Mart 1972’de Kızıldere’de
tamamen yok edilmiştir. 6 Mayıs 1972 tarihinde ise THKO’nun simge isimleri idam edilmiştir.
Bu idamlar Türkiye’de solun kolektif hafızasında travmatik bir iz bırakmıştır. İdam edilenler,
öldürülenler ve hapiste olanlar düşünüldüğünde 12 Mart sonrasında Türkiye solunun düşünsel
önderlerinin ve aktivistlerinin tasfiye edildiği söylenebilir. CHP-MSP koalisyonunda çatlak
yaratan af tartışmaları ve daha sonrasında Anayasa Mahkemesinin af kapsamını genişletmesi
ile dışarı çıkan sol aktivislterin bir kısmı yeniden toparlanma çabasına girmiştir. Bu dönemde
teorik tartışmalar, örgütlenme pratiği üzerine fikir alış verişleri ve ülke gündemine dair analiz
yapma çabası göze çarpmaktadır.
158

1976 yılında Türkiye Gençlik Dernekleri Federasyonu adı altında yeni bir örgütlenme
çabası olmuştur. Aynı dönemde yalnızca üniversitelerde değil yoksul gecekondu semtlerinde
de sol siyaset örgütlenmeye başlamıştır. Büyükşehirlerde ve Anadolu’da örgütlenme pratikleri
içersinde solun farklı fraksiyonları arasında rekabet yaşanmıştır. Aynı zaman diliminde Sovyet
tipi bir sosyalizm savunanlar ile Mao’nun yolundan gidenler neredeyse birbirine düşman
kesilmiştir.
THKP-C geleneğini yaşatmak gibi bir hedef koyan sol siyasetlerin bir kısmı arasında
kimin temsilci olduğuna dair sert tartışmalar vardır. 1974 sonrasında bölünerek çoğalma
eğilimine giren THKP-C’den iki farklı siyaset çıkmıştır. Bunlardan ilki Kurtuluş Sosyalist
Dergi çevresinde toplanan sosyalistlerdir. Derginin adından hareketle Kurtuluşçular adını
almışlardır. İkinci büyük kanat ise Devrimci Gençlik (Dev-Genç) ismiyle bilinen 1977’den
itibaren ise Devrimci Yol dergisi etrafında biraraya gelenlerdir. Bu grup da Dev-Yol adını
almıştır. 1978 yılında Devrimci Yol içinde yeni bir tatışma başlamıştır. Bu tartışmanın
merkezleri Ankara ve İstanbul’dur. İstanbul grubu, Ankara’dakileri edilgen davranmakla itham
etmiştir. Yaşanan çatışma sonrasında İstanbul grubu Dev-Yol çizgisinden ayrılmıştır. Dursun
Karataş’ın önderliğini yaptığı ve devrimci amaçlar için silahlı eylemleri önceleyen Devrimci
Sol (Dev-Sol) örgütü böyle oluşmuştur. Örgütün Nihat Erim ve Gün Sazak’a yapılan suikast
eylemlerini düzenledikleri bilinmektedir. Dev-Sol’da DHKP-C’ye dönüşecektir. Dev-Yol ise
Dev-Sol’dan farklı olarak yerleşim alanlarında devrimci mahalleler yaratmak suretiyle hareketi
kitleselleştirmeyi denemiştir. Bu çerçevede bahsedilmesi gereken ilginç örneklerden biri Terzi
Fikri adı ile bilinen Fikri Sönmez’in Fatsa’daki belediye başkanlığıdır. Terzi Fikri, 12 Mart
döneminde THKP-C davasından yargılanmış ve hapse girmiş; 1974 affı ile çıkmıştır. 1979’da
Fatsa belediye başkanının ölümü üzerine yapılan seçimlerde belediye başkanlığını kazanmıştır.
Aslen “Dev-Yol adayı” olarak seçilen Fikri Sönmez, Fatsa’da halk komiteleri kurmuş ve
Fatsa’yı bu komiteler aracılığıyla yönetmiştir. 12 Eylül sonrasında askeri birlikler Fatsa’ya
giderek Terzi Fikri’yi gözaltına almıştır. Terzi Fikri 1985 baharında cezaevinde hayatını
kaybetmiştir.
Daha önce bahsettiğimiz Kurtuluş grubu ise Mahir Çayan’ın tezlerini kabul etmeyerek
hem Dev-Yol çizgisi hem de Dev-Sol hareketi ile arasına mesafe koymuştur. THKO’ya kendini
bağlayan kurtuluş grubu içinde de sular durulmamıştır. Halkın Kurtuluşu örgütü, bir süre Çin
Komünist Partisi çizgisinde kalmış; sonrasında Arnavutluk Emek Partisi politik hattına geçiş
yapmıştır. Kızıl Bayrak Dergisi etrafında toplanan Devrimci Halkın Yolu grup, Maocu
çizgideki politik gruplardan biridir. Doğu Perinçek’in etrafındaki Maocular ise o dönemde daha
çok “Aydınlıkçılar” adıyla bilinmiştir. Perinçek etrafındaki siyasi hareket, 1979’da partileşme
kararı almıştır. Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) bu süreçte kurulmuştur. Devrimci Halk
Yolu’ndan bir grup da TİKP’ye katılmıştır.
“Acilciler” olarak adlandırılan ve siyasi stratejilerini Mahir Çayan’ın politikleşmiş
askeri savaş kavramından alan grup ise 1970’lerin ortalarında bir araya gelmiştir. Acilciler’den
kopanlar ise 1977’de Halkın Devrimci Öncüleri’ni kurmuştur. İbrahim Kaypakkaya’nın izinden
gitmek isteyen gruplar kırda gerilla savaşı stratejisini benimsemiştir. Maocu bir grup olan
TİKKO/TKP-ML içinde 1977’de çıkan tartışmalar nedeniyle bir grup kendilerine Devrimci
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Halkın Birliği adını vererek yoluna müstakil olarak devam etmiştir. Kürt sosyalist hareketinde
de benzer bir bölünme görülmüştür. Doğu Devrimci Kültür Ocakları (DDKO)’nın yanı sıra
Özgürlük Yolu adıyla bilinen Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi vardır. Kürt sosyalistleri
içinde faal olan gruplardan Rızgari’nin içinden Ala-Rızgari çıkmıştır. Kemal Burkay
önderliğindeki Kürdistan Sosyalist Partisi ise silahlı mücadeleyle arasına mesafe koyması
açısından diğer Kürt örgütlerinden farklılaşmıştır.
Türkiye’de sosyalist hareket çeşitli kamu kurumlarında örgütlenme girişimlerini
1970’lerin büyük bir bölümünde sürdürmüştür. 1971 muhtırası öncesinde öğretmenlerin etkin
örgütü olan TÖS, sonraki yıllarda TÖB-DER adıyla canlandırılacaktır. Sayıca az olsa da polis
teşkilatı içinde de sol örgütlenme örneği görülmüştür. POL-DER bu süreçte kurulmuştur.
1970’lerin ikinci yarısında işçi hareketinin meydanlara yeniden çıktığı gözlemlenmiştir. 1
Mayıs 1976’da Taksim’de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında binlerce işçi Taksim’e
gelmiştir. Bu 12 Mart dönemi sonrasının en büyük kitlesel eylemlerinden biridir. Eylemin
çapına bakıldığında özellikle DİSK’in işçi sınıfı üzerinde ciddi bir etki kapasitesine ulaştığı
iddia edilebilir. Aynı dönemde DİSK, farklı meslek örgütleri ile irtibata geçmiştir. Çeşitli sol
partilerin DİSK içerisinde farklı oranlarda etkinlik gösterdiği gerçektir. Ancak DİSK yönetimi
bu süreçte 1977 seçimlerinde CHP’yi destekleme kararı almıştır.
1976 1 Mayıs’ından sonra 1977’de yine Taksim’de 1 Mayıs kutlaması için işçiler ve sol
örgütler toplanmıştır. 1977’de alana gelen kalabalık bir önceki seneden çok daha fazladır.
Sosyal demokratlardan komünistlere uzanan geniş bir yelpaze kutlamalara gelmiştir. Ancak 1
Mayıs 1977, meydana çeşitli noktalardan açılan ateş sonrasında çok sayıda insanın hayatını
kaybettiği bir olaya dönüşmüştür. 1970’lerin ikinci yarısında sosyalist hareketin paramparça
olması ve tamamen kendini para-militer güçlerle savaşmaya adaması, askeri bir darbe
karşısında hazırlıksız olmasının temel nedenlerinden biridir.

8.3. Sağda Örgütler: Ülkücüler, Akıncılar
Türkiye’deki sağ örgütlenmeler içinde en faal olan Milliyetçi Hareket Partisi’dir.
Partinin dışında gençleri “milliyetçi harekete” çekmek maksadı ile dernekleşme faaliyetine
girişmişlerdir. Ülkü Ocakları Derneği, MHP’nin yan örgütlenmesi olarak okullarda gençleri
örgütlemeye çalışmıştır. Genç Ülkücüler Teşkilatı ise partinin liselerdeki faaliyetlerinde
etkindir. 1960’ların sonlarında komünizm ile mücadele adına gençlere yarı askeri eğitimin
verildiği kamplar açılmıştır. Ülkü Ocakları 1970’lerin özellikle ikinci yarısında faaliyetlerini
yoğunlaştırmıştır. Ankara Valiliğinin suç duyurusu sonrasında Ülkü Ocakları Derneği
feshedilmiştir. Ancak aynı kadro bu sefer de Ülkücü Gençlik Dernekleri’ni kurmuştur. 12
Eylül’e giderken sıkıyönetimin ilan edildiği zaman aralığında adli kovuşturmaya maruz
kalmamak için Ülkücü Gençlik Dernekleri faaliyetlerini durdurmuş ve örgütün idari görevlerini
sıkıyönetimin olmadığı Nevşehir’e çekmiştir. Nevşehir’deki Ülkü Yolu derneği, Ülkücü
Gençlik Dernekleri’nin örgütsel faaliyetlerini yürütmüştür.
MHP’nin sosyalist gençlik ile mücadele amacıyla kurduğu örgütler dışında diğer
toplumsal kesimleri kapsamaya yönelik örgütsel faaliyet yaptığını da söylemek gerekir. Bu
faaliyetlerin tümünün başındakiler doğrudan doğruya Alparslan Türkeş’in emir ve görüşlerini
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tabana yaymakla görevlendirilmiştir. Yine Türkeş, ülkücü derneklerin başkanlarının seçiminde
son sözü söyleyen şahsiyettir. DİSK’e karşı kurulan Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu
bu çerçevede dikkate değer bir örnektir. Ülkücü polisler 1970’lerde POL-BİR içinde,
öğretmenler ise ÜLKÜ-BİR’de örgütlenmiştir. MHP’lilerin örgütlediği diğer mesleki ve yerel
gruplar şunlardır: Ülkücü Kamu Görevlileri Güçbirliği Derneği (ÜLKÜM-BİR), Ülkücü Esnaf
ve Sanatkarlar Derneği (ÜLKÜ-ES), Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti (ÜGC), Ülkücü İşçiler
Derneği (ÜİD), Ülkücü Köylüler Derneği (ÜLKÜ-KÖY).
MHP’nin Türkiye dışında da örgütlenme çabası olmuştur. Özellikle Türkiye’den
Avrupa’ya giden işçiler arasında 1970’li yıllarda örgütlenilmiştir. MHP’nin bilinen Avrupa
Teşkilatı Anayasa Mahkemesi kararı ile kapatılınca örgüt yer altında faaliyetlerini
sürdürmüştür. Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Konfederasyonu da MHP’nin yan
örgütü gibi çalışmıştır. Partinin yurtdışı teşkilatlarının bilhassa partiye bağış toplamada önemli
bir kaynak olduğu düşünülmüştür.
1970’lerde ümmetçi bir çizgiye kaymaya başlayan İslamcı gençler ise bir yandan
dünyadaki İslamcı yazarların kaleme aldığı kitapların çevirilerini okumaya başlamış, diğer
yandan da okudukları üzerinden kendi aralarında tartışmalar yürütmüştür. Hasan El-Benna,
Seyyid Kutub, Ebul Ala El Mevdudi gibi isimlerin 1970’li yıllarda İslamcı gençler için özel bir
önemi vardır. Çeviri hareketi, İslamcı gençleri başka coğrafyalardaki İslamcı hareketlerle
tanıştırmış ve aynı zamanda radikalleştirmiştir. Bu radikalleşme sürecinde İhvan-ı Müslimin
gibi örgütlerin etkisi şüphesiz yadsınamaz. Yine cihat, fetih, devlet gibi kavramlar üzerinden
yürütülen tartışmalarda İslamcı gençlik, laik devlet ile arasına koyduğu mesafeyi daha da
açmıştır.
İslamcı-muhafazakâr bir çizgiye kayan Milli Türk Talebi Birliği (MTTB) 1970’li
yıllarda islamcı gençler için önemli bir buluşma yeri hâline gelmiştir. Akıncılar ve AkıncıGüç çevresinde toplanan İslamcı gençler, Türkiye dışında Müslümanların sorunlarıyla da
ilgilenmeye başlamıştır. Ali Şeriati’nin düşünsel etkisi de İslamcı gençler arasında tesadüf
edilen bir durumdur. 1979’da Humeyni’nin İran’a dönmesi sonrasındaki süreçte Türkiye’deki
İslamcı kanadın bir bölümü daha radikal bir politik söylem üretmiştir. Türkiye’deki İslamcıların
çoğu Şah’a karşı İran Devrimi’ni desteklemiştir. Buna rağmen devrim fikrine nereden olursa
olsun ihtiyatla yaklaşam İsmet Özel gibi isimler İslamcı camia içinde mevcuttur.
1970’lerin İslamcı yazında dergicilik önemli bir kulvarı oluşturmuştur. Kadir
Mısırlıoğlu’nun Sebil’i Osmanlıcı diyebileceğimiz bir tavır takınmış; Şura ve Tebliğ dergileri
ise ümmetçi bir duruşla yayın yapmıştır. Milli Görüş’ün içinden ya da sempatizanı olan gençlik
örgütleri de o dönemde yayıncılık faaliyetleri içindedir. Akıncılar Türkiye’yi merkeze koyan
İslamcı bir bakışı; Akıncı-Güç ise zaman zaman ülke dışındaki Müslüman Türklere de yüzünü
dönen bir siyaseti izlemiştir.
12 Eylül öncesinde İslamcı hareketin ve cemaatlerin etkinliğinin genel olarak arttığı
ifade edilmelidir. 1979’da Afganistan’ın Sovyetler tarafından işgali ve işgale kaşı direnen
İslamcı öznelerin Batı tarafından desteklenmesi şüphesiz bir kırılmadır. “Yeşil kuşak”
projesinin ortaya atılması ile İslamcı aktörler daha görünür olmuştur.
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8.4. Siyasal Kaos ve Politik Şiddetin Tırmanışı
1978’den itibaren Türkiye’de çok sayıda isim katledilmiştir. 16 Mart 1978’de Beyazıt’ta
üniversite öğrencilerinin üzerine bomba atılmıştır. 16 Mart katliamında yedi öğrenci hayatını
kaybetmiştir. Yine aynı yıl içinde Bahçelievler’de TİP’li öğrenciler katledilmiştir. 1978’le
beraber üniversitedeki öğretim elemanlarına suikastlere kurban gitmiştir. 1978 Temmuzunda
Hacattepe Üniversitesi öğretim üyesi Bedrettin Cömert, aynı yılın ekim ayında İTÜ’den
öğretim üyesi Bedri Karafakioğlu, kasımda Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi
Necdet Bulut öldürülmüştür. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Ümit Doğanay ise 1979
sonbaharında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmiştir.
12 Eylül askeri darbesi öncesinde en büyük işçi eylemi TARİŞ’te gerçekleşmiştir.
Milliyetçi Cephe hükûmetleri zamanında yapılan kadrolaşmalara karşı çıkan işçilerin işten
çıkarılması ile büyüyen eylemler neredeyse tüm İzmir’e yayılmıştır. İşten çıkarmalara karşı
direniş jandarma ve polis güçleri tarafından bastırılmak istenmiş; çok sayıda işçi gözaltına
alınmış ve aralarında yaralananlar olmuştur. Etraftaki mahallelerin de destek verdiği direnişe
karşı TARİŞ Genel Müdürlüğü üç bin kadar işçinin atılmasına karar vermiş ancak işçiler
fabrikalardan çıkmayarak üretimi sürdürmüşlerdir. Kolluk güçlerinin müdahalesi sonrasında
binlerce işçiyi gözaltına almıştır. Direnişi destek veren mahallelere yönelen polislerle halk
arasındaki çatışmada ölen ve yaralananlar olmuştur.
12 Eylül 1980 askeri darbesine giden süreçte siyasal ve toplumsal şiddetin zirveye
çıktığı ifade edilebilir. Suikastler, siyasi cinayetler, linç saldırıları bu dönemde demokratik
uzlaşma ve sorun çözme olanaklarını yıkacak denli belirleyicidir. Maraş katliamı, siyasal ve
toplumsal şiddetin ne boyutlara geldiği konusunda çok çarpıcı bir olaydır. 16 Aralık 1978’de
milliyetçi ve propagandist bir film olan Güneş Ne Zaman Doğacak, Ülkücü Gençlik Derneği
tarafından gösterime sokulmuştur. Anti-komünizmi merkeze alan filmin oynatıldığı salona
düşük tesirli bir bomba atılmıştır. Bu olay üzerine ülkücü gruplar, CHP binasına doğru yürüyüşe
geçmiştir. Aynı gün içinde sağ görüşlülerin uğrak yeri olan bir kahvehaneye patlayıcı madde
atılmıştır. Gerginliğin arttığı şehirde 21 Aralık 1978’de sol görüşlü olduğu bilinen iki öğretmen
öldürülmüştür. Şehri kana bulayacak olaylar ise öğretmenlerin cenaze töreni sırasında
gerçekleşmiştir. Komünistlerin cenaze namazı kılınmaz diyen sağ görüşlüler ile cenazeye
katılan sol görüşlü vatandaşlar arasında kavga çıkmıştır. 21 Aralık gecesi olaylardan iyiye iyiye
büyümüş; Alevilerin ve sol görüşlülerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde saldırılar olmuştur.
Dört gün süren olaylar sırasında çok sayıda kişi yaralanmıştır. Sağcı milislerin Maraş’ın büyük
bir bölümünü ele geçirmesi sonrasında infazlar başlamıştır. Maraş olaylarında durumu
incelemek için şehre gelen Bakanlar da linç edilmekten zar zor kurtulmuştur. Dönemin İçişleri
Bakanı İrfan Özaydınlı MHP lideri Alparslan Türkeş’e giderek yardımını istemiş; Türkeş ise
ülkücülerin güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu söylemiştir. Maraş olaylarının bilançosu çok
ağırdır. Resmi rakamlara bakılırsa büyük bir kısmı Alevi olan 111 kişi öldürülmüştür.
Kundaklama olayları dahil olmak üzere toplamda 552 ev ve 289 iş yeri tahrip edilmiştir. Maraş
olayları askeri birliklerin müdahalesiyle sonuçlanmış ve katliamın ardından hükûmet onüç ilde
sıkıyönetim ilan etmiştir. Bu iller; Maraş, İstanbul, Sivas, Urfa, Malatya, Kars, Antep, Erzurum,
Erzincan, Adana, Bingöl, Elazığ ve Ankara’dır. Maraş katliamı, Maraş’ta yaşayan Alevilerin
büyük bir bölümünün evlerini bırakıp şehirden gitmesine neden olmuştur.
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1978 Aralık’ındaki Maraş katliamı sonrasında 1980’de bu sefer Çorum’da büyük bir
trajedi yaşanmıştır. Çorum olayları, içinde taşıdığı dinamiklerin korkutuculuğuyla birlikte 12
Eylül öncesinin en acılı vakalarından biridir. 28 Mayıs 1980 günü Gün Sazak’ın öldürülmesini
protesto eden Ülkücülerin Çorum’da sol görüşlü olduğu düşünülen kişilerin dükkânını tahrip
etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede çığ gibi büyümüştür. Çorum gazetesini ve bir kitapevini
yıkan sağ görüşlü eylemciler Alevilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelere yönelmiş ve
neticede 1 kişi ölmüş 12 kişi ağır bir biçimde yaralanmıştır. Olaylar sonrasında Vali sokağa
çıkma yasağı koymuş ancak o sırada mahalledeki barikatlardan biri silahlı militanlarca aşılmış
ve yaralanmalar yaşanmıştır. Askeri birliklerin müdahalesi sonrasında gerginlik daha da
yükselmiştir. Hükûmet Valiyi, Emniyet Müdürünü ve İl Jandarma Alay Komutanını görevden
almıştır. 1 Haziran 1980’de tekrar başlayan saldırılar neticesinde 4 kişi hayatını kaybetmiş ve
çok sayıda Çorumlu yaralanmıştır. Çorum olayları, politik atmosferin mezhep gerginliklerini
içine alacak şekilde zehirlendiğinin göstergesidir. Olaylar neticesinde Alevilerin büyük bir
kısmı Çorum’u terk etmek zorunda kalmıştır. Maraş ve Çorum katliamları, Alevi yurttaşların
kolektif hafızasında derin yaralar açmıştır. Aynı zamanda politik kamplaşmanın mezhepsel bir
çatışma ile çakıştırılması çabalarının da bir yansıması olmuş ve olaylar sadece katliamların
yaşandığı şehirlerde değil diğer bölgelerde de yankılanmıştır.
12 Eylül öncesinde iki büyük siyasi cinayet işlendiği ve bu cinayetlerin darbeye giden
süreci hızlandırdığı not edilmelidir. 20 Temmuz 1980 günü, 12 Mart sonrası teknokrat
hükûmetinin başkanlığını yapan Nihat Erim Dev-Sol militanları tarafından öldürülmüştür. Erim
cinayetinden sadece iki gün sonra bir başka suikast daha gerçekleşmiştir. Bu sefer öldürülen
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurucularından Kemal Türkler’dir.
Çorum olayları ile Nihat Erim ve Kemal Türkler suikastleri kamuoyunda büyük yankı
uyandırmıştır. Aynı zaman diliminde ülkenin doğusunda da şiddet yükselmiştir. 1970’li yılların
ikinci yarısında daha önce bahsettiğimiz gibi Kürt sorununa Türkiye solu dışında çözüm bulma
amacında olan silahlı gruplar ortaya çıkmıştır. Bu silahlı örgütlenmelerin içerisinde en radikali
Abdullah Öcalan’ın başını çektiği oluşumdur. 1976’dan itibaren parti kurma hazırlıkları yapan
1978’in sonlarında örgütlenmiş biçimde silahlı mücadeleye başlayan “Apocular”, PKK adıyla
diğer silahlı Kürt grupları tasfiye etmeye başlamıştır. 1980 öncesinde PKK, bir yandan Kawa,
Tekoşin gibi örgütleri saf dışı bırakmaya çalışırken diğer yandan da bölgede güçlü olan feodal
beylere silahlı saldırılar düzenlemiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1970’lerin hemen başında CHP’nin siyaseten etkinliğini ve oylarını arttırmasında
Bülent Ecevit’in rolünü ve Ecevit’in düşüncelerini analiz ettik. Türkiye solunda 1970’lerin
ikinci yarısındaki bölünmelerin ardında yatan etkenleri inceledik. Yeniden kurulan Türkiye İşçi
Partisi’nin ilk dönemindeki başarıyı yakalayamamasının sebeplerini araştırdık. Türkiye sağının
örgütsel yapısında 1970’li yıllarda neler yaşandığına baktık. Son olarak 12 Eylül askeri
müdahalesine giden süreçte tırmanan şiddet olaylarının dökümünü yaparak, toplumdaki
gerginliğin hangi noktalarda artış gösterdiğini özetledik.
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Bölüm Soruları
1)
“İnsancıl, özgürlükçü, halkçı, sosyal adaletçi, devletçi, devrimci, plancı ve
sosyal demokrasiden yana” olarak tarif edilen siyasi akım ve bu akımı savunan lider hangi
seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
a)

Süleyman Demirel- Ortanın sağı

b)

Necmettin Erbakan- Ortanın sağı

c)

Mihri Belli- Aşırı sol

d)

Behice Boran- Aşırı sol

e)

Bülent Ecevit- Ortanın solu

2)
Ak Günlere, Bu Düzen Değişmeli isimli kitapçıklar hangi siyasal akımı öne
çıkarmaktadır?
a)

Liberalizm

b)

Demokratik sağ

c)

Demokratik sol

d)

Sosyalizm

e)

Feminizm

3)
12 Mart muhtırası sonrasında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Türkiye’nin

a)

Kapatılan partilerin yeniden açıldığı

b)

Örgütlenme çabası gösterildiği

c)

İşçi hareketi için sendikanın önemli hâle geldiği

d)

Silahlı veya silahsız faaliyetlerde etkili olunduğunu

e)

Kendi içinde oldukça homojen bir yapı gösterdiği

sosyalist

solu’na

ilişkin

4)
Haziran 1974 tarihinde kurulan Oya Baydar, Çağatay Anadol, Ahmet Kaçmaz,
Aydoğan Gezer gibi isimlerin içinde faaliyet gösterdiği parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

TSİP

b)

TİP

167

c)

TKP

d)

Vatan Partisi

e)

Sosyalist Parti

5)

THKP-C içinden çıkan farklı siyaset grupları aşağıdakilerden hangisidir?

I.

Kurtuluşçular

II.

Devrimci Gençlik

III.

Sosyalist Parti

IV.

Türkiye İşçi Partisi

a)

I.ve IV

b)

I ve III

c)

III ve IV

d)

I ve II

e)

II ve III

6)

Tarihe “kanlı 1 Mayıs” olarak geçen olay hangi yılda yaşanmıştır?

a)

1975

b)

1976

c)

1977

d)

1978

e)

1979

7)
12 Eylül askeri darbesi öncesi gerçekleşen en büyük işçi eylemi nerede
gerçekleşmiştir?
a)

TÜPRAŞ

b)

TARİŞ

c)

PETKİM

d)

MKE

e)

DSİ
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8)
Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül öncesi şiddetin tırmandığını gösteren
olaylardan biri değildir?
a)

Maraş katliamı

b)

Çorum olayları

c)

Ümit Doğanay suikasti

d)

Susurluk olayı

e)

Nihat Erim’in öldürülmesi

9)
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yılların ikinci yarısında Kürt sorununa Türk
solu dışında çözüm bulmayı amaçlayan ve güçlenerek diğer grupları tasfiye eden gruba verilen
isimdir?
a)

PKK

b)

DHKP-C

c)

Kawa

d)

Tekoşin

e)

Hiçbiri

10)
12 Eylül öncesinde politik atmosferin mezhep gerginliklerini içine alacak şekilde
zehirlendiğinin göstergesi olarak yorumlanabilecek olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Maraş katliamı

b)

Çorum olayları

c)

Kemal Türkler’in öldürülmesi

d)

Bedrettin Cömert’in öldürülmesi

e)

Kanlı 1 Mayıs

Cevaplar
1)e 2)c 3)e 4)a 5)d 6)c 7)b 8)d 9)a 10)b
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9. “MÜESSES NİZAM”IN RESTORASYONU: 12 EYLÜL ASKERİ
DARBESİ VE SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve Sonuçları

9.2.

ANAP'ın İktidara Gelişi

9.3.

1984 Yerel Seçimleri ve Siyasete Etkisi

9.4.

Merkez Sağ ve Merkez Sol Arasında Rekabet

9.5.

Özal Dönemi Dış Politika
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
12 Eylül 1980 askeri darbesi devletin restorasyonu için hangi alanlarda ne gibi
düzenlemeler yapmıştır?
2.
Turgut Özal’ın başbakanlık döneminde ANAP’ın izlediği siyaseti hangi
kavramlar üzerinden tartışabiliriz?
3.
Özal döneminde takip edilen dış politikanın temel hedefleri ve öncesinden
farklılıkları nelerdir? Tartışınız.
4.
1980’lerin sonuna doğru toplumsal muhalefetin yükselişe geçmesinde etkili olan
faktörler nelerdir?
5.
12 Eylül öncesi güçlü siyasal liderlerin tekrar aktif siyasete dönmesi politik iklim
üzerinde nasıl bir etki yapmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

12 Eylül 1980 askeri darbesi
ve sonuçları

12 Eylül örneğinden
hareketle askeri darbelerin
siyaset ve toplumsal yaşam
üzerindeki etkisini analiz
etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

ANAP'ın iktidara gelişi

12 Eylül örneğinden
hareketle askeri darbelerin
siyaset ve toplumsal yaşam
üzerindeki etkisini analiz
etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Merkez sağ ve merkez sol
arasında rekabet

12 Eylül örneğinden
hareketle askeri darbelerin
siyaset ve toplumsal yaşam
üzerindeki etkisini analiz
etme gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


12 Eylül darbesi,



1982 Anayasası,



ANAP,



Turgut Özal,



Toplumsal muhalefet,



Avrupa Topluluğu
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Giriş
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile Türkiye’nin politik tarihinde en büyük kırılma
anlarından biri yaşanmıştır. Hem politik aktörler tasfiye edilmiş hem de hızlı bir kodifikasyon
süreciyle 12 Eylül rejiminin temel ilkeleri kalıcılaştırılmak istenmiştir. 1982 Anayasası devleti
yücelten ve devlet karşısında bireyi silikleştiren bir anayasa olarak tarihe geçmiştir. 1983
yılında sivil siyasete geçme teşebbüslerinde ise darbecilerin beklediği olmamış ve Turgut
Özal’ın ANAP’ı seçim ipini göğüslemiştir. Özal hükûmetleri ile birlikte Türkiye’de “neoliberal
dönüşüm” hız kazanmıştır.
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9.1. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve Sonuçları
1980 askeri darbesi Türkiye’de “müesses nizam”ın restorasyonu çabasıdır. Türk Silahlı
Kuvvetleri, devletin acze düşürüldüğünü ve sivil siyasetin çözüm kapasitesini yitirdiğini ileri
sürerek yönetime el koymuştur. Darbeyi izleyen üç yıl boyunca restorasyon adına büyük yapısal
değişimler gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül askeri müdahalesinin kendi meşrulaştırma çabasında
ileri sürdüğü bir dizi tez vardır. Bunlardan ilki sivil siyasetin ülkedeki şiddetin tırmanışını
önleyememesidir. Sağ ve sol gruplar arasındaki silahlı mücadele ve yaşanan kayıplar askerler
tarafından doğrudan müesses nizama saldırı olarak algılanmıştır. Gün Sazak, Nihat Erim ve
Kemal Türkler cinayetleri ve Çorum olayları ise toplumsal gerginliği bir hayli arttırmıştır.
Parlamentonun cumhurbaşkanı seçme konusunda başarısızlığı da TSK tarafından müdahalenin
nedenleri arasında görülmüştür. 6 Nisan 1980’de görev süresi dolan Fahri Korutürk’ün yerini
alacak bir cumhurbaşkanı üzerinde mecliste altı ayı aşkın bir süre mutabakat zemini
yakalanamamıştır. Ekonominin sivil siyasetçilerce iyi yönetilemediğine dair tespitler 1980
boyunca askerler tarafından konuşulmuştur. 1979’da enflasyon %70’lere kadar varmıştır; 24
Ocak 1980’de uygulamaya konan yapısal dönüşüm tedbirlerine karşı da DİSK’in sert
muhalefeti durdurulamamıştır. TSK’nın üst komuta kademesi siyasal İslam’ın ülkenin laik
rejimini tehdit ettiğini de düşünmektedir. Bu eksende askerleri en çok rahatsız eden olaylardan
biri Milli Selamet Partisi’nin (MSP) 6 Eylül 1980’de gerçekleştirdiği Konya mitingidir. Konya
mitinginde atılan sloganlar ve yapılan konuşmalar TSK tarafından laik rejime saldırı olarak
değerlendirilmiştir.
12 Eylül sabahı startı verilen darbenin çok öncesinde TSK’nın müdahale hazırlıklarına
başladığı bilinmektedir. Dolayısıyla askerler sadece kendi meşruiyet zeminlerini
kurabilecekleri “doğru zamanı” beklemiştir. Müdahale sonrasında yayınlanan ilk bildiride:
“Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milleti ile bir bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile varlığına, rejimine ve
bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organları ile
işlemez duruma getirilmiş, aynasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler
kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği
sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar
faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye
düşürülmüştür” denmiştir. Aynı bildiride parlamentonun feshedildiği; bütün yurtta sıkıyönetim
ilan edildiği ve yurt dışına çıkışların yasaklandığı söylenmiştir.
Cunta hızlı bir biçimde siyasal ve toplumsal örgütlenmeleri dağıtmaya başlamıştır.
Derhal siyasi parti temsilcilerine “teslim ol” çağrısı yapılmıştır. Bu çağrıya hemen yanıt
vermeyen tek lider Alparslan Türkeş’tir. Türkeş, sol bir cuntadan çekindiğinden hemen teslim
olmamış, sonrasında darbecilerin sol ile ilgisi olmadığını anlayınca çağrıya riayet etmiştir.
Cunta hızla emek örgütlerinin faaliyetlerine son vermiştir. DİSK’in yanı sıra Milliyetçi
İşçi Sendikaları Konfederasyonun (MİSK) da kapısına kilit vurulmuştur. Çocuk Esirgeme
Kurumu, Türk Hava Kurumu ve Kızılay dışında tüm dernekler darbenin hışmına uğramıştır.
Askeri darbeyi gerçekleştiren kadro ivedi bir biçimde tutuklamalara başlamıştır. 12 Eylül’ü
izleyen bir yıl içinde tutuklananların toplam sayısı yüz yirmi bini geçmiştir.
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12 Eylül sonrasında cunta, hemen 27 üyesi olan bir kabine atamıştır. Kabinenin başında
emekli bir amiral olan Bülend Ulusu geçirilmiştir. Kabinenin beş üyesi emekli asker beş üyesi
ise profesördür. Kabinenin görev ve yetkileri ise oldukça sınırlıdır. Temel işlevi MGK’da alınan
kararların uygulanmasıdır.
MGK’nın hedefi 12 Eylül öncesinin Türkiye’sini tamamen ortadan kaldırmaktır.
Politikleşmiş ve mobilize olmuş kitleleri pasifize etmek cuntanın temel amacıdır. Yaşamın tüm
alanlarını düzenlemek isteyen darbeci kadro, yeni bir toplum mühendisliği projesine girişmiştir.
Bu çerçevede 12 Eylül 1980’den çok partili yaşama dönülüne kadar toplamda 838 yasa
çıkarılmıştır. 1981 Haziranında çıkarılan 2485 sayılı yasa ile Kurucu Meclis’in kanuni altyapısı
oluşturulmuştur. Yasaya göre Kurucu Meclis, MGK’dan ve Danışma Meclisinden
müteşekkildir. 160 kişilik Danışma Meclisinin dörtte biri doğrudan MGK tarafından
belirlenmiştir; geriye kalanlar ise MGK onayından geçmiştir.
1982 Anayasasının hazırlanma süreci ise doğrudan 12 Eylül zihniyetinin gölgesinde
kalmıştır. Cuntanın amacı 1961 anayasası ile güvence altına alınan ve 1971’de tırpanlanan
özgürlükleri “devletin bekası”na göre iyiden iyiye kısıtlamaktı. Yürütmenin gücünü arttırmak
da yeni anayasa yapılırken öncelikle dikkate alınan bir hedeftir. Sivil toplum örgütleri, muhalif
akademisyenler ve siyasetçiler Anayasa yapım sürecinden tamamen dışlanmıştır. Anayasanın
geçici maddelerinin lehinde görüş bildirmek 1982’de cuntanın çıkardığı kararla yasaklanmıştır.
Anayasa halk oylamasına sunulduğunda Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığı da oylama paketine
dahil edilmiştir. Bir başka deyişle “evet” diyecekler hem 1982 anayasasına hem de Evren’in
yedi yıllık cumhurbaşkanlığına “evet” diyecektir. Neticede %91.4’lük bir oranla 1982
Anayasası kabul edilmiştir. “Hayır” denmesi hâlinde askeri rejimin süreceğine dair endişelerin
bu sonuçta payı olduğu yadsınamaz.
12 Eylül darbesini gerçekleştirenler, devletin restorasyonu olarak “güvenlik” kavramını
merkeze alan ve Kemalizm’in sağ yorumlarına sahip çıkan bir dönüşüm operasyonuna
girişmiştir. Buradaki hedef, toplumun kendi iç dinamikleriyle gerçekleşen demokratikleşme
arzusuna set çekmek ve muhafazakâr bir bakışla modernleşme sürecinin tüm aktörlerini
yeniden devlete bağlamaktır. 12 Eylül darbecileri, hem siyasi hem ekonomik hem de sosyokültürel boyutta milliyetçi muhafazakâr ideolojinin savunduklarını uygulamalarının merkezine
koymuştur. 24 Ocak kararlarının tavizsiz uygulanması, emek örgütlenmelerinin gücünün
kırılması, yasama – yürütme dengesinde ağırlığın yürütmeden yana konması bu eksende
değerlendirilebilir. MGK ise artan yetkileriyle 1990’lara gelindiğinde “devlet aklı”nın en
işlevsel organına dönüşecektir.
Darbeciler, Türkiye’nin kültür yaşamına müdahale etmeyi de toplum mühendisliği
projelerinin asli bir parçası olarak görmüştür. Kültür kurumlarının yeniden organize edilmesiyle
amaçlanan bu kurumlardaki sol ve sol-Kemalist kadroların tasfiyesi ve yerlerine milliyetçimuhafazakâr isimlerin getirilmesidir. Böylece kurumların devletle “organik bağı” tesis edilmek
istenmiştir. Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dil Kurumu (TDK) ve TRT’de yapılan
değişiklikler bunun en net örnekleridir. TTK ve TDK yerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu oluşturulmuştur. TRT’de ciddi bir reorganizasyon yaşanmıştır. Milliyetçi-
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muhafazakâr yazarların oluşturduğu Aydınlar Ocağı, kültür kurumlarının yeniden
yapılandırılmasında etkili olmuştur.
Sonuçta devleti restorasyon projesi olarak 12 Eylül darbesi, ilk hedeflediği amaca,
toplumsal muhalefetin dağıtılması hedefine ulaşmıştır. Atatürkçülük adı altında da
Kemalizm’in sağ yorumları ile Türk-İslâm sentezi harmanlanmış ve müesses iktidar ilişkileri
yeniden tanzim edilmiştir. Ancak devletin resmi ideolojisinin yeniden formüle edilmesi
toplumsal fay hatlarını pasifize etmemiş aksine yeni gerginlik noktaları yaratmıştır. Kürt
hareketinin yükselişi, siyasal İslam’ın güç kazanması 1990’lara damgasını vuracaktır.
Sivil siyasete dönüşe odaklanmadan önce 12 Eylül askeri darbesi sonrasında
Türkiye’nin dış politikasına dair de notlar düşmek gereklidir. Askeri darbenin tüm yıkıcılığı ile
Türkiye’yi sarsması Batı dünyasında farklı tepkiler doğurmuştur. Avrupa ülkeleri eleştirel bir
pozisyon takınırken ABD darbecilere karşı “ılımlı” davranmıştır. ABD, darbe sonrasında da
Türkiye ile ekonomik ve askeri ilişkilerini sürdürmüştür. Türkiye’deki NATO tesislerinin
yeniden düzenlenmesi başlığı da bu zamana denk getirilmiştir. Aynı konjonktürde ABD’nin
Türkiye’de ortak olarak F-16 savaş uçağı üretimine geçmesi de darbeci askerler ile Amerikan
yönetimi arasındaki ilişkinin boyutları hakkında fikir verebilir. Çevik Kuvvet’in
konuşlandırılması için Türkiye’deki tesislerden yararlanma fikri ise Türkiye’nin Ortadoğu ile
siyasi ilişkilerini de etkileyecek sonuçlar doğuracaktır.
Darbe sonrasında Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ile siyasi münasebeti ise ABD’den çok
farklı bir zeminde gelişmiştir. 12 Eylül sonrasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi askeri
darbe ile sivil hükûmetin devrilmesinin Avrupa Konseyi üyesi olma statüsü ile
bağdaşmayacağını açıklamıştır. Avrupa Topluluğu, Türkiye’de askeri rejimdeki insan hakkı
ihlalleri nedeniyle Türkiye ile ilişkilerini askıya almıştır.
12 Eylül askeri darbesini izleyen günlerde Avrupa ile ilişkilerin bozulması neticesinde
Türkiye’nin dış politikada yeni arayışlara girdiği söylenebilir. Bu bağlamda dikkat çeken
gelişmelerden biri Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile diplomatik ilişkilerini geliştirme çabasıdır.
12 Eylül öncesinde devlet politikası olarak İslam Konferansı Örgütü’nde üst düzeyde temsil
edilmemeye gayret eden Türkiye darbe sonrasında bu stratejisini değiştirmiştir. Örneğin 1981
yılının Ocak ayında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen İslam Zirvesi’ne Türkiye Bülent
Ulusu’nun şahsında başbakan düzeyinde katılmıştır. Aynı dönemde Türkiye ve İsrail arasındaki
siyasal gerilim de yüksektir. İsrail - Filistin sorununda da Türkiye İsrail’in izlediği siyaseti
eleştirmiştir.

9.2. ANAP'ın İktidara Gelişi
1982 Anayasasının onaylanması askerlerin çizdiği siyasi çerçevenin uygulanmasında
önemli bir adım olacaktır. Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da darbeyi gerçekleştiren
kadronun isteğine göre şekillenmiştir. Bu şartlar altında 1983 baharında siyasi partiler
kurulmaya başlamıştır. İlk kurulan siyasi parti Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) olmuştur.
Sonrasında Anavatan Partisi (ANAP), Büyük Türkiye Partisi (BTP), Halkçı Parti (HP) ve
Sosyal Demokrat Parti (SODEP) yeni dönemde politik arenada söz sahibi olmak için faaliyete
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geçmiştir. Darbe öncesinde Adalet Partisinde (AP) siyaset yapanların bir bölümü toplu hâlde
BTP’ye geçince MGK partiyi kapatmıştır. Kapatma gerekçesi AP’nin devamı olmalarıdır.
Süleyman Demirel Zincirbozan’a zorunlu ikamete bu dönemde gönderilmiştir. BTP
tecrübesinin başarısız olması nedeniyle kısa bir süre sonra Doğru Yol Partisi (DYP)
kurulacaktır.
MGK sürekli bir biçimde SODEP için parti kurucuları hakkında veto yetkisini
kullanarak partiyi adeta köşeye sıkıştırmıştır. Genel Başkan Erdal İnönü de veto
mekanizmasına takılanlar arasındadır. Sonuçta SODEP ve DYP, MGK’nın engeline takılarak
seçime girememiştir. HP, ANAP ve MDP seçime girme hakkını kazanan üç parti olmuştur.
MDP askerlerin desteklediği fakat tabanı olmayan bir siyasal oluşumdur. 6 Kasım 1983’te
yapılan genel seçimlerde MDP büyük bir hezimete uğramıştır. Seçim sonuçlarına bakıldığında
büyük zafere ANAP’ın ulaştığı görülmüştür. 1983 seçimlerinin neticesinde ANAP toplam
oyların %45’ini; HP %30.5’ini MDP ise yalnızca %23.3’ünü almıştır.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’den hükûmet kurma görevini alan Turgut Özal,
parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştır. Özal İTÜ elektrik mühendisliğini
bitirdikten sonra ABD’ye gitmiş, orada siyasal muhafazakârlık ile ekonomik kalkınmacılığın
“bir arada” olabileceğini düşünmüştür. Ülkeye geldiğinde DPT Müsteşarlığı yapmış, bir süre
de özel sektör deneyimi yaşamıştır. 1979’da Başbakanlık Müsteşarlığı yapan Özal, 24 Ocak
kararlarının alınmasında ve uygulanmasında önemli bir aktördür. 12 Eylül askeri darbesi
sonrasında da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı yapmıştır. Turgut Özal’ın başında
olduğu ANAP iktidarı boyunca da hükûmet ekonomide büyük yapısal değişimler
gerçekleştirecektir.
ANAP dört siyasal eğilimi temsil ettiğini iddia eden bir siyasal parti olarak iktidara
gelmiştir. Milliyetçi, muhafazakâr, liberal ve sosyal demokrat politik eğilimleri bünyesinde
toplamayı başardığını savunsa da partinin ilk günlerinden itibaren milliyetçi-muhafazakârlar ile
liberaller arasında gidip gelen bir siyaset izlenmiştir. Bahsi geçen salınımlarda denge unsuru
bizatihi Turgut Özal’dır.
ANAP’ın ilk döneminde ekonomide hayata geçirilen uygulamalar genellikle
“serbestleşme” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede dikkat çeken en önemli başlık, ithalatın
kolaylaştırılmasıdır. Lüks tüketim mallarının ithalatının kolaylaştırılması Türkiye’de yeni bir
dönemin başlangıcına işarettir. Bir yandan tüketim kalıpları değişirken diğer yandan özel
sektörün öncelikleri de farklılaşmıştır. Aynı dönemde yabancı yatırımcıları ülkede yatırım
yapmaları için teşvik etmek hükûmetin ekonomi politikasının öncelikleri arasındadır. Yapişlet-devret formülü de Özal döneminde sıkça başvurulan bir yöntem olmuştur. Türk Parasını
Koruma Kanununda ilk kapsamlı değişiklik Özal döneminde yapılmıştır. Kanunda yapılan
değişiklikle döviz taşımak ve döviz alım satımı yapmak serbest hâle gelmiştir. ANAP’ın ilk
döneminde iktisadi hayatta bir başka yenilik ise Katma Değer Vergisi’nin (KDV) “icadı” ve
tatbik edilmesidir. KDV ile birlikte alışverişte faturalı yaşama geçilmiştir.
Özal’ın altyapı yatırımlarına öncelik vermesi ve ekonomik kalkınma için ulaşımda ve
telekomünikasyonda modernleştirici hamlelere girişmesi Türkiye’nin ekonomik hedeflerini
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gerçekleştirmesi için manivela fonksiyonu görmüştür. İkinci Boğaz Köprüsü ve TEM ise
sadece ulaşımı kolaylaştırmamış şehirde yeni rant alanları açmıştır. 1980’lerin sonlarında
Sovyetlerden Türkiye’ye doğalgaz boru hattının döşenmesi ise büyük yatırımlar içinde
düşünülebilir. Öte yandan turizme yapılan yatırımlarda da artış gözlemlenmiştir. Akdeniz tatil
pazarında avantajlı bir konuma sahip olmak için turizm teşvikleri arttırılmıştır.
Ekonominin bu denli öne çıkması, hem entelektüel yaşamı hem de popüler kültürün
yaygınlaşma mecralarını etkilemiştir. 1983’ü takip eden dönemde Özal’ın ekonomiye dair
beyanatlarının özellikle manşetlere taşındığı, gazetelerin içinde ekonomi sayfalarının arttığı,
ekonomi yazan isimlerin sayıca çoğaldığı gözlemlenmiştir.
1988 sonrasında enflasyonun aşırı biçimde yükselmesi, ekonominin gidişatına dair
olumlu algıyı değiştirmiştir. ANAP iktidarı döneminde yüksek enflasyonun temel nedeni kamu
açıklarıdır. 1989’da tarımda yaşanan büyük kuraklığın yıkıcı etkileri, yüksek enflasyon ve
zamlar ile birleşince özellikle sabit gelirliler açısından zor günler yaşanmıştır.

9.3. 1984 Yerel Seçimleri ve Siyasete Etkisi
1984 yerel seçimleri ve sonrasında yaşananlar 12 Eylül sonrasında Türkiye siyasetinin
yeniden şekillenmesinde ve normalleşme çabalarında etkilidir. Yerel seçimlerde ANAP genel
seçimlere oranla az bir oy kaybı ile çok sayıda belediye kazanmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir’i
de alan ANAP bir süre sonra kazandığı yerlerde Özal’ın siyaset anlayışına uygun bir
belediyeciliği uygulamaya başlamıştır. 1983’teki seçimlerde Halkçı Parti (HP) yüzde otuzun
üzerinde oy almıştı ancak yerel seçimlerde bu oy oranı yüzde sekizlere düşmüştür. Bu sonuçta
SODEP’in seçime girmesi ve ilk seçim sınavında yüzde yirmiüçün üzerinde bir oranı
yakalaması etkili olmuştur. Yerel seçimler sonrasında HP’de istifaların üst üste yaşanması
gecikmemiştir. SODEP Genel Başkanlığı görevine Erdal İnönü’nün gelmesi sonrasında
SODEP’in cazibesi artmış, HP siyasetten silinmeye yüz tutmuştur. 28 Haziran 1985 tarihinde
yapılan kurultayda HP’nin başına gelen Aydın Güven Gürkan, SODEP ile birleşme sürecinde
etkili olmuş saygın bir siyasal figürdür. Sonunda SODEP ve HP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti
(SHP) çatısı altında birleşmiştir ve Erdal İnönü 1986’da partinin başına geçecektir. 1984 yerel
seçimlerini takiben solda yaşanan gelişmeler içinde dikkate değer bir başka olay ise Bülent
Ecevit’in Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kurdurmasıdır. Solda birlik rüzgârı eserken Ecevit’in
bu hamlesi ile sol yelpazeye bir aktör daha katılmıştır.
Şubat 1985’te delil yetersizliği nedeniyle MSP davasından beraat eden Necmettin
Erbakan ve birçok MSP’li yeniden siyaset yapma ve örgütlenme arayışları içine girmiştir. Eski
siyasetçilerin siyaset yapma yasağının kaldırılması konusunda isteksiz davranan ANAP
baskılar nedeniyle konuyu halk oylamasına götürmüştür. 6 Eylül 1987’de yapılan
referandumdan eski siyasetçilere politika yapma hakkının tanınmasına dair halkın %50.16’sı
evet, %49.8 hayır demiştir. Bu sonuçların akabinde 12 Eylül 1980 öncesinin güçlü isimleri
partilerini “emanetçilerden” geri almıştır. Bülent Ecevit, DSP’nin, Süleyman Demirel ise
DYP’nin başına geçmiştir. Alparslan Türkeş’in serbest kalması ise aynı arayışı Ülkücü tabanda
canlandırmıştır. Alparslan Türkeş, Ekim 1987’de Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP)’ni
emanetçilerden devralarak partinin genel başkanı olmuştur.
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12 Eylül öncesinin önemli siyasi figürlerinin siyaset arenasına dönmesi, Turgut Özal’ı
ve ANAP’ın ileri gelenlerini endişelendirmiştir. Demirel, Türkeş, Erbakan ve Ecevit’in eski
tabanlarına kavuşmasının ANAP’ın siyasi geleceği için bir tehdit olduğu düşünülmüştür. Bu
nedenle ANAP hızlı bir kararla 1988 yılının Kasım ayında yapılması gereken genel seçimleri
erkene almıştır. Ayrıca Turgut Özal siyasi mühendislik yaparak seçim sisteminde tadilat
gerçekleştirmiştir. Bu değişikliklerin ilk adımı milletvekili sayısına ilişkindir. Parlamentoya
girecek milletvekili sayısı 400’den 450’ye çıkarılmıştır. Yüzde onluk seçim barajına
dokunulmamıştır fakat seçim çevreleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre toplam çıkaracağı
milletvekili sayısı altıyı aşan iller birden çok seçim bölgesine bölünmüştür.

9.4. Merkez Sağ ve Merkez Sol Arasında Rekabet
1987 Genel Seçimleri, 12 Eylül öncesi siyasetin önemli isimlerinin etkin bir biçimde
partilerini seçime hazırlama fırsatı bulamadığı bir seçimdir. Ancak buna rağmen ANAP’ın
rakipsiz olduğu politik atmosferin değiştiği görülecektir. 1987 Genel Seçimleri sonrasında
%10’luk seçim barajını aşabilen parti sayısı sadece üçtür. Özal’ın ANAP’ı 1983’e göre büyük
bir düşüş yaşamasına rağmen seçim sistemindeki değişiklikler sayesinde 292 milletvekili
çıkarmıştır. Oyların %36’ını alan ANAP’ı SHP %24.8’lik oy ile takip etmiştir. Ancak SHP bu
oy oranına rağmen sadece 99 milletvekili çıkarabilmiştir. 1987 Genel Seçimleri sonucunda
parlamentoya girebilen üçüncü parti ise DYP olmuştur. Ecevit’in DSP’si, Türkeş’in MÇP’si ve
Erbakan’ın RP’si seçim barajı nedeniyle meclise girememiştir.
1987 genel seçimlerini izleyen dönemde toplumsal muhalefetin toparlandığını ve
etkinliğini arttırdığını söylemek mümkündür. Emek hareketi, 12 Eylül darbesinin üzerinden
yaklaşık sekiz yıl geçtikten sonra sesini güçlü bir biçimde duyurabilecek seviyeye ulaşmıştır.
1988 baharında Türk-İş’in gerçekleştirdiği ve zamların protesto edildiği miting bu çerçevede
önemi azımsanamayacak bir olaydır. 1989 ve 1990’da greve giden işçi sayısında büyük artış
yaşanınca siyasal iktidar ve iş çevreleri emek hareketinin özgüven kazanmasından ciddi ölçüde
endişe duymuştur. 1989’da yapılacak seçimlere doğru Türk-İş açıktan ANAP aleyhtarı bir
siyasi çizgi izlemiştir. ANAP yerel seçimlerden büyük bir darbe alınca toplumsal muhalefetin
etkinlik alanı genişlemiş ve seçimin akabinde Bahar Eylemleri başlamıştır. Bahar Eylemlerinin
kayda değer sonucu işçilerin toplu iş sözleşmesi sürecinde kazanımlar elde etmesidir. Emek
örgütlerinin mücadelesi, neoliberal ekonomik dönüşümün hızını da belli ölçülerde kesmiştir.
Türkiye siyasal yaşamında 1980’ler kapanırken en önemli meselelerden biri
cumhurbaşkanlığı konusu olmuştur. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in görev süresi Kasım
1989’da bitecektir. ANAP’ın yaşadığı düşüş karşısında Turgut Özal cumhurbaşkanlığı seçimini
kendi için bir fırsat olarak görmüştür. 17 Ekim 1989’da adaylığını açıklayan Özal, partisinin
meclisteki çoğunluğunun oyu ile üçüncü turda cumhurbaşkanı seçilmiş ve ülkenin sekizinci
cumhurbaşkanı olmuştur.
Turgut Özal, cumhurbaşkanı olduktan sonra da ANAP’ı yönetme gibi bir arzu ile
hareket etmiştir. Yıldırım Akbulut’un ANAP’ın başına getirilmesi de aslında Özal’ın partiyi
yönetme isteği ile paralellik arz etmiştir. Özal siyasal ağırlığa sahip olmayan bir ismi genel
başkanlığa getirmekle parti üzerindeki nüfuzunu sürekli kılmak istemiştir. Turgut Özal’ın bir
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diğer stratejisi ise parti içindeki liberal kanadı güçlendirmek olmuştur. Mesut Yılmaz bu liberal
kanada destek sürecinde yeniden ismi parlayan aktör olmuştur. Bunun sonucunda 1991 yazında
Akbulut’tan parti genel başkanlığını ve başbakanlığı almıştır. Mesut Yılmaz, Turgut Özal’ın
güdümünde bir lider olmak istemeyince Özal ile Yılmaz arasındaki politik gerilim artmıştır.
Hatta Turgut Özal 1992 sonunda Yılmaz’ın partinin genel başkanlığından uzaklaştırılması için
hamle dahi yapmış ancak başarılı olamamıştır.

9.5. Özal Dönemi Dış Politika
Turgut Özal, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde ülkenin
dış politikasına tek başına yön verme isteğini gizlememiştir. Özal’ın ülkenin dış siyasetine
doğrudan müdahalesi, bilhassa Dış İşleri Bakanlığı bürokratlarında rahatsızlık yaratmıştır. Dış
İşlerini yeteri kadar atak davranmamakla itham eden Özal ile bürokratlar arasındaki gerilim Ali
Bozer ve Mesut Yılmaz’ın Dış İşleri Bakanlığı görevlerine de yansımıştır.
Özal’ın yürüttüğü dış politikanın bir yönü Batı ile politik ve ekonomik ilişkileri
geliştirmek diğer yönü ise bölgede Türkiye’nin etkinliğini arttırmak üzerine fırsatlardan
yararlanmaktır.
Özal’ın dış politikada Batı ile ilişkilerin yoğunlaştırılması ekseninde attığı en önemli
adım Avrupa Topluluğu’na (AT) tam üyelik başvurusudur. 14 Nisan 1987 yılında Türkiye’nin
AT’ye yaptığı başvuru, ülkenin sonraki yıllarında izlediği siyasetin genel çerçevesi içinde geri
dönüşü olmayan bir yolun başlangıcıdır. Ekonomide serbest piyasadan yana tercihini kullanan
siyasal iktidar sahipleri, bu tercihin “iyi” işlemesi için AT ile ilişkilerin geliştirilmesini hayati
görmüştür. İlerleyen yıllarda Gümrük Birliği hedefinin konması da bu yönelimin bir parçasıdır.
Turgut Özal cumhurbaşkanı olduktan sonra dış politikayı tek başına yönetme arzusunu
sürdürmüştür. Bu bağlamda en net örnek Körfez Krizi süresince Özal’ın izlediği siyasettir.
Dışişleri teamüllerini bir yana atan Turgut Özal, Körfez Krizini Türkiye için bir fırsat olarak
görmüştür. 1990 yılının Ağustos ayında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi sonrasında ABD
tarafından başlatılan askeri operasyonu destekleyen ve BM’nin aldığı yaptırım kararlarını ilk
uygulayan ülke olan Türkiye bölgede nüfuz sahibi olma kapasitesini arttırmak istemiştir.
Özal’ın ihtiyatlı dış politikayı terk ederek pragmatik bir çizgiyi savunması o dönem siyasal
muhalefet tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Özal’ın telkini ile Meclis’ten asker gönderme
onayı alınmış olsa da bu karar cumhurbaşkanının arzusunu karşılamaktan uzak kalmıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

184

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
12 Eylül ile yeniden oluşturulmaya çalışılan düzenin restorasyon mu yoksa yeniden inşa
mı olduğu üzerine analiz yapmakta fayda sağlayacak bilgileri paylaştık. 12 Eylül
Atatürkçülüğünün cuntanın meşruiyet arayışının bir parçası olduğunu iddia ettik. 1980-1983
arasındaki yasa yapım sürecine ve 1982 Anayasasının mantığına odaklandık. Serbest seçimlerin
yapılması sonrasında Turgut Özal’ın ANAP’ının yükselişini ve bu yükselişin 24 Ocak
kararlarının uygulanmasındaki rolünü inceledik.
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Bölüm Soruları
1)
Özal hükûmetleri ile birlikte Türkiye’de yaşanan ideolojik dönüşüm hangi
kavramla nitelendirilebilir?
a)

Neo-liberalizm

b)

Feminizm

c)

Faşizm

d)

Sosyalizm

e)

Milliyetçilik

2)
12 Eylül darbesi öncesi gerçekleşen ve TSK tarafından laiklik karşıtlığı olarak
gösterilen olay ve ilgili parti hangisinde doğru olarak eşleşmiştir?
a)

Çorum Olayları- MSP

b)

Konya Mitingi- MSP

c)

Maraş Katliamı- MNP

d)

Susurluk Olayı- AP

e)

Hiçbiri

3)
Aşağıdakilerden hangisi TSK’nın 12 Eylül darbesini meşrulaştırmak için
kullanılan söylemlerden biridir?
I.

Birlik ve bütünlüğün bozulduğu

II.

Laiklik karşıtlığının ortaya çıktığı

III.

İç ve dış tehditlerin arttığı

a)

I ve II

b)

II ve III

c)

I ve III

d)

I, II ve III

e)

Yalnız I

4)
Hedefi 12 Eylül öncesinin Türkiye’sini tamamen ortadan kaldırmak olan
politikleşmiş ve mobilize olmuş kitleleri pasifize eden kurum hangisidir?
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a)

MGK

b)

Senato

c)

Parlamento

d)

Danıştay

e)

Anayasa Mahkemesi

5)

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin hedeflerinden

biridir?
I.
Güvenlik kavramının öne çıkarılması ve Kemalizmin sağ yorumunun
geliştirilmesi
II.

Muhafazakâr bir yorumla tüm kurumları devlet çatısı altında birleştirmek

III.

Milliyetçi muhafazakar ve neo liberal ideolojileri geliştirmek

IV.

Yürütme kanadının güçlendirilmesi

V.

Yasama kanadının güçlendirilmesi

a)

I ve III

b)

I, IV,V

c)

I, II, III ve IV

d)

I, II, III ve V

e)

I, III, V

6)
Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesinin amaçlarını kültürel anlamda
empoze etmek için kullanılan kurumlardan biri değildir?
I.

Atatürk Dil Tarih ve Yüksek Kurumu

II.

TRT

III.

Aydınlar Ocağı

IV.

Halkevleri

a)

I ve II

b)

I ve III
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c)

I ve IV

d)

Yalnız IV

e)

I, II ve III

7)

Aşağıdaki partilerden hangisi 1983 seçimlerine girememiştir?

I.

SODEP

II.

DYP

III.

HP

IV.

ANAP

V.

MDP

a)

I ve II

b)

III,IV,V

c)

I,III,V

d)

IV,V

e)

I,II,III

8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ANAP’ın siyasal olarak temsil ettiği akımlardan biri

a)

Milliyetçilik

b)

Muhafazakârlık

c)

Liberal

d)

Sosyal demokrat

e)

Komünist

9)
1987
yaşanmamıştır?

genel

seçimleri

sonrasında

a)

ANAP’ın oy oranı düşmüştür.

b)

Toplumsal muhalefet güçlenmiştir.

c)

SHP ve DYP mecliste yer almıştır.

aşağıdaki

gelişmelerden

hangisi
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d)

Emek hareketi güçlenmiştir.

e)

MÇP kapatılmıştır.

10)

Aşağıdakilerden hangisi Özal dönemi dış politika unsurlarından değildir?

a)

Batı ile ekonomik politik ilişkileri geliştirmek

b)

AT’a üye olmak için düzenlemeler yapmak

c)

Körfez Krizi’ni fırsat olarak değerlendirmek

d)

İhtiyatlı dış politikadan pragmatizme kayma

e)

Orta Doğu’da ittifaklara katılmak.

Cevaplar
1)a 2)b 3)d 4)a 5)c 6)d 7)a 8)e 9)e 10)e
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10. DEMOKRATİK MUHALEFETİN YENİ BİÇİMLERİ VE SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Postmodernizmin Düşünsel Etkisi ve Siyaset
10.2. 12 Eylül Sonrasında Kadınların Siyasi Mücadelesi
10.3. Türkiye’de Çevreci Hareketin Gelişimi
10.4. 1980 Sonrası Türkiye’de Liberter Düşünce
10.5. Barış Aktivizmi ve Vicdani Ret Tartışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türkiye’de 1980 sonrası toplumsal muhalefet hareketlerinin çeşitlenmesinin
ardında hangi unsurlar etkilidir?
2.

1980 sonrası Türkiye’de devlet - sivil toplum ilişkisi hangi yönde değişmiştir?

3.
1980 sonrasının feminist hareketinin Türkiye’deki yeni toplumsal muhalefetin
oluşumuna katkısı nelerdir?
4.
Türkiye’de çevreci hareketin 1980’lerdeki eylemliliği hangi alanlarda
gözlemlenmiştir?
5.
1980 sonrasında Türkiye’de anarşist düşüncenin müesses siyasete getirdiği
eleştirileri anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

12 Eylül sonrasında
kadınların siyasi mücadelesi

1980 sonrasında toplumsal
muhalefetin teorik
dayanaklarının değişimini ve
pratikteki etkilerini analiz
etme

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Türkiye’de çevreci ve
liberter hareketin gelişim

1980 sonrasında toplumsal
muhalefetin teorik
dayanaklarının değişimini ve
pratikteki etkilerini analiz
etme

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

Barış aktivizmi ve vicdani
ret tartışmalar

1980 sonrasında toplumsal
muhalefetin teorik
dayanaklarının değişimini ve
pratikteki etkilerini analiz
etme

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Sivil toplum,



Anarşizm,



Feminizm,



Kamusal -Özel alan,



Anti-Militarizm,



Ekolojist hareket
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Giriş
12 Eylül rejiminin başlattığı baskı dönemi ve cuntacıların önderliğinde yaşamın tümünü
düzenlemeye girişen yasal çalışmalarla Türkiye’deki muhalif hareketler büyük bir darbe
yemiştir. Bir yandan 12 Eylül’de cezaevlerindeki süreç politik eylemcilere özgürlüğün önemini
bir kez daha hatırlatmış diğer yandan “dışarıda” ama siyasi faaliyetlerden geri çekilmek zorunda
kalmış aktörler de otorite-özgürlük gerilimini çok daha yakından hissetmiştir. Bahsi geçen
baskı ortamında özgürlük tutkusu, mağdurlar arasında yükselen değer olmaya başlarken
müesses siyasete güvensizlik de artmıştır.
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10.1. Postmodernizmin Düşünsel Etkisi ve Siyaset
Türkiye’deki sol hareket, politik kadroları ve tabanıyla askeri darbeden en çok zarar
gören unsurlardandır. Askeri darbe döneminde hapse atılan ya da pasifleştirilen kuşakların bir
kısmı darbeyi takip eden dönemde özeleştiri vermiştir. Marksist kökenli isimlerin bir bölümü,
bu özeleştiri sırasında, temel meseleyi Türkiye’deki modernist paradigmanın ön kabullerine
bağlılıkta ve devlet, otorite ve örgüt ile kurulan muhayyel ilişkinin niteliğinde görmüştür.
Leninist örgütlenme modeline eleştiriler, “bilimci” Marksizm yorumlarıyla ve buna bağlı olarak
pozitivist eğilimlerle araya mesafe koyma çabası bu genel çerçevenin içindedir. Yeşiller başta
olmak üzere Almanya’daki “alternatif hareketlere” dair bilgilerin de sol içinden gelen ama
hâlihazırda yeni arayışlar içinde bulunan isimleri etkilediği muhakkaktır.
1980’lerde toplumsal ve siyasal muhalefetin farklı unsurlarının kendi içinde yaptığı
muhasebeden yeni muhalefet etme biçimleri ve politikalar doğmuştur. Post-modernist
düşüncenin etkisini göstermesiyle birlikte modernizm eleştirileri, yeni toplumsal muhalefet
şekillerinin ortak paydası hâline gelmeye başlamıştır. “Büyük anlatılar” yerine daha önce
gözardı edilen kadın sorunları, çevre sorunları, eşcinsellerin problemleri gibi bir bir dizi başlık,
müstakil mücadele alanlarına dönüşmüştür. Türkiye’de anarşizmi, feminizmi, çevreciliği, anti
militarizmi savunan politik aktörler ve eylemlilikleri, sınıf mücadelesinin yanı sıra başka
mücadelelerin de olduğunu ileri sürmüşlerdir. Söz konusu olan yeni toplumsal muhalefet
biçimleri, devlet-toplum ilişkilerini, resmi ideolojiyi ve temel önkabullerini sorunsallaştırmıştır.
Kemalizm’in, ulus devletleşmenin, laiklik politikalarının, kapitalist modernitenin farklı
açılardan tartışıldığı bir döneme geçilmiştir.

10.2. 12 Eylül Sonrasında Kadınların Siyasi Mücadelesi
Türkiye’nin 1980 sonrası toplumsal muhalefet hafızasında en önemli hareketlerden biri
olan feminist hareket, Batı’daki 1968 hareketinin kültürel ve eylemsel birikimini arkasına
alarak ve yerel pratikleri dikkate alarak güçlenmiştir. Türkiye’de 1960’lı ve 1970’li yıllarda sağ
ve sol arasında yaşanan ideolojik mücadelede kadınların sorunları hep ikincilleştirilmiş; nihai
politik hedefe ulaşmanın sonrasına bırakılmıştır. Türkiye’deki sol hareketlerin önemli bir
bölümü de bu çerçevenin içindedir ve kadın özgürleşmesi sorununu “devrim sonrasına” havale
etmiştir. 1980’lerde oluşan yeni politik iklimde, çoğu eski sosyalist gelenekten kadın aktivistler
1980 öncesinin bu düşünme kalıplarına ve dayatmalarına karşı çıkmıştır. Ayrıca kadınların
kendi özel alanlarında yaşadıkları, “şahsi” olarak tanımlanan sorunların büyük bir kısmının
bütünlüklü bir egemenlik sisteminden kaynaklandığı; bunun da ataerkillikle tanımlanabileceği
keşfedilmiştir. Özel alana ait görülen meselelerin kamusal tartışma alanına çekilmesiyle birlikte
Türkiye’de feminist hareket önemli bir dönüşüme imza atmıştır. Böylece politika, ataerkil
sistem, özel alan –kamusal alan ayrımı gibi bir dizi kavram geniş bir yelpazede tartışılmaya
başlanmıştır.
Türkiye’de feminist akademisyenler, 1980’lerin başlarından itibaren kadın sorunlarını
hem üniversitelerde hem de kamusal alanda tartışmaya açmıştır. Batı’da 1970’lerdeki feminist
hareketin entelektüel düzeydeki üretimi ve 1975’te Birleşmiş Milletler’in “Kadın On Yılı”nı
ilan etmesi, Türkiye’de Batı’daki tartışmaları izleyen kadın akademisyenleri harekete
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geçirmiştir. 1982’den itibaren Türkiye’deki kadın aktivistlerin düzenlediği “bilinç yükseltme
toplantıları” feminist hareketin yükselişinde önemli etkinliklerdir. Kadın hakları ve özgürlük
mücadelesi bu toplantılarda ve kitlesel eylemlerde genel kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır.
YAZKO tarafından 1982’de Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen bir sempozyumda
“feminizm” kamuoyu önünde savunulmuş ve tartışılmıştır.
1980 sonrasında kadın hareketinin hem sokak eylemleri hem de düşünsel-yazınsal
boyuttaki faaliyetler üzerinden şekillendiği söylenebilir. Sokak eylemleri feminist hareketin
daha geniş kitlelerle buluşmasında etkili olmuştur. Dayağa ve şiddete karşı yürütülen
kampanyalar, yürüyüşler, imza toplamalar bu çerçevede ses getiren eylemler olmuştur. Aile içi
şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evi kurulması talebi, fahişeye tecavüze ceza indirimi
uygulanmasının kınanması, boşana eşler arasındaki mal paylaşımının adil bir biçimde
düzenlenmesi için yapılan mücadeleler de unutulmamalıdır. 1986 yılında Kadınlara Yöenlik
her Türlü Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme’nin uygulamaya konması için imza
kampanyası başlatılmıştır. Eylemler esnasında oluşturulan “Perşembe Grubu”,
organizasyonel bir yeteneğe sahiptir. Yeter adlı bir dergi çıkaran “Perşembe Grubu”, “Anneler
Grubu” ile birlikte de eylemlere imza atmıştır.
1980’lerin başlarından itibaren sokak mücadelesi ile birlikte yazınsal alanda da
faaliyetler yoğunlaşmıştır. 1983’te Somut Dergisi içinde “Feminist Kadın” sayfası yapılmıştır.
Kadın Çevresi Kitap Kulübü ise İstanbul’da 1984’te kurulmuştur. 1980’lerde Türkiye’nin en
önemli feminist toplantılarından biri ise 1989 Şubat’ında “Feminist Haftasonu” adı altında
gerçekleştirilmiştir. Daha önce birbirleriyle yüz yüze temas edememiş farklı şehirlerden kadın
aktivistler bu etkinlikte buluşmuştur. “Perşembe Grubu”, etkinlik sonrasında kısa bir süre içinde
“Kadın Dayanışma Grubu”na dönüştürülmüştür. Kadın Dayanışma Grubu’nun ilk büyük
etkinliği ise 8 Mart Kadın Şenliği olmuştur.
1980’lerde feminist hareketin tüm bu mücadelesi belli somut neticelere varılmasını
beraberinde getirmiştir. 1985 yılında nüfus planlaması konusunda değişiklik yapılmış; onuncu
haftaya kadarki gebeliklerde kürtaj hakkı tanınmıştır. 1986 yılında ilk defa bir kadın, hükûmette
bakan olarak görev almıştır. Çalışma Bakanlığı içinde “kadın birimi” ve Devlet Planlama
Teşkilatı bünyesinde Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu kurulmuştur.
1980’lerdeki başarılar 1990’larda örgütlenme düzeyinin daha da yükseltildiği,
akademik çalışmaların arttığı, kadın aktivistlerin yayınlarının çeşitlendiği yeni bir döneme
ilham kaynağı olmuştur. Örgütsel anlamda Mor Çatı Kadın Sığınağı, vakıfa dönüştürülmüş;
1991’de Kadın Dayanışma Vakfı, 1997’de KA-DER (Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme
Derneği) kurulmuştur. Akademik çalışmalar kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde 1990’da ilk
kez Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Etkin kampanyalar 1990’lar
boyunca da düzenlenmeye devam etmiştir. “Bedenimiz Bizimdir”; “Bekâret Kontrolüne Hayır”
kampanyaları bunlar arasında en bilinenleridir. Kadın hareketinin baskısı ve teşviki sonucunda
1990’lı yıllarda resmi kurumlarda kadınlar için oluşturulan birimlerin sayısı da artmıştır.
Büyükşehir Belediyelerinde “Kadın Büroları” kurulmaya başlamış; kadın konusu kalkınma
plân ve programlarında, özerk bir sektör hâline getirilmiş; Devlet İstatistik Enstitüsü’nde
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Toplumsal Yapı ve Kadın İstatistikleri Şubesi kurulmuştur. 1997’de Kadınlar kendi soyadlarını
da kullanma hakkını elde etmişlerdir.
1990’lı yıllar aynı zamanda feminist hareket içinde farklılaşmaların da yaşandığı bir
döneme denk düşmüştür. Bir yanda cumhuriyetçi-Kemalist duruşu belirgin kadın örgütleri
faaliyet gösterirken diğer yandan kurucu ideoloji ile mesafeli feminist örgütler mücadele
zeminini daha demokratik ve çoğulcu bir tarafa çekmeye çalışmıştır. 1990’larda ivme kazanan
siyasal İslam ve Kürt hareketi bağlamında da kadınlar özelinde gelişmeler yaşanmıştır.
“Müslüman feministler” ya da “İslamcı feministler” olarak adlandırılan kadınlar, İslam’ın erkek
egemen yorumlarına karşı çıkmıştır. Kürt hareketi içinde güçlenen kadın hareketi ise özellikle
çatışmaların yoğun olduğu dönemde Türkiye siyasetinde kilit bir rol oynamıştır. Kürtlerin
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kadınların bilinçlenmesini politik ajandanın başına
koymuşladır.

10.3. Türkiye’de Çevreci Hareketin Gelişimi
1980 sonrasında Türkiye’deki kapitalist modernleşme modelini ve kalkınmacılık
idealini eleştiren düşünceler politik bir zemine oturmuştur. 1968’i takiben doğa ile kurulan
ilişkinin sorunsallaştırılmaya başlaması ve bilhassa 1970’lerin ikinci yarısından itibaren
Yeşiller hareketinin siyasal grameri sarsıcı faaliyetleri Türkiye’deki siyasi öznelere de ilham
vermiştir. Çevre sorunları üzerine kamuoyu oluşturmak, doğal yaşamı korumak, insan hakları
ve hayvan haklarını gözetmek Türkiye’deki çevreci hareketin ilk etkinliklerine damgasını
vurmuştur.
1980'li yıllarda kamuoyunda çevreci hareketin duyulmasındaki ilk adımlardan biri
Gökova'da termik santral yapılacağı haberlerine karşı çevrecilerin eyleme geçmesidir. Termik
santrale karşı yöre halkının başlattığı direniş ülkenin birçok köşesinden destek almıştır.
Yöredeki kadınlar santralle ilgili çalışmalar yapmak için gelen TEK yetkililerinin köylerine
girişini engellemiştir. "Kemerköy Santralına Hayır" adıyla yerel bir gazetenin başlattığı
kampanya, meslek odaları, av ve turizm dernekleri ile belediyelerin bir kısmından destek
görmüştür. Böylece çevreci hareket sesini kısa sürede tüm ülkede duyurmuştur. İmza
kampanyaları ve yürüyüşler ile genişleyen kampanyaya sanatçılar da katılmıştır.
1980'li yıllarda çevre mücadelesi kentlerde de filizlenmiştir. Bu çerçevede Ankara'da
Zafer Park'ın otoparka dönüştürülmesine karşı açılan dava ve o esnada cereyan eden tartışmalar
çevreci hassasiyetin oluşmasında etkilidir. 1986 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer
Parkı'ndaki ağaçları otopark yaptırmak için kesmesine karşı Danıştay'da çalışan hâkimler
yürütmenin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi'ne başvurmuştur. Yürütmeyi durdurma
kararı veren mahkeme, sonrasında park bölgesini düzenleyen imar planının iptaline karar
vermiştir.
26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil nükleer santral kazasının Türkiye üzerinde
de olumsuz etkilerinin bulunması ülkede toplumsal muhalefetin çevre konusundaki
hassasiyetini arttırmıştır. Çernobil'den sonra Çevre Duyarlılığını Yayma Grubu "Nükleer
Santrallere ve Nükleer Silahlara Hayır" kampanyası başlatmıştır.
198

Türkiye'de çevrecilerin büyük başarılarından biri ise 1987'de Köyceğiz-Dalyan'da
gerçekleştirilen eylemlerdir. Caretta-caretta kaplumbağalarının yumurtladıkları bölgede
kurulması düşünülen turistik tesisi durdurmak için harekete geçen grup, açlık grevinden
protesto mektuplarına kadar birçok yöntemi denemiştir. Yurtdışından katılımcılar ve
Türkiye'deki başka toplumsal muhalefet odakları da çevrecilere destek vermiştir. Eylemler
sonuçta başarıya ulaşmış ve tesis inşaatı durdurulmuştur.
Çevreci hareket Aliağa termik santralinin kurulmasını durdurmak için geniş çaplı bir
mücadele vermiştir. 1990'da, Amasra'da termik santral kurulması gündeme gelince çevreci
gruplar harekete geçmiş ve santrale karşı olan yöre halkını toplantılara davet etmiştir.
1990'lı yıllarda Türkiye'de çevreci hareket hem imza kampanyaları ve izleme komiteleri
ile hem de yargı yoluyla çevrenin korunması için çaba sarf etmiştir. 1990'da Pamukkale'nin
kurtarılması için gönüllülerden oluşan bir "izleme kurulu" oluşturulmuştur. 1993 Mayıs'ında
Doğal Hayatı Koruma Derneği "İstanbul Yeşil Alan Projesi"ne destek bulmak üzere imza
kampanyası düzenlemiştir. Yine 1990’ların ortalarında çevreci örgütler ve dernekler arasında
işbirliği arayışları gerçekleştirmiştir. 17 Kasım 1994’te çevre konusunda çalışmalar yapan sivil
toplum örgütleri “Çevre Platformu”nda buluşmuştur. Toplantının sonucunda bir bildirge
kaleme alınmış ve idari makamlara gönderilmiştir.
Türkiye’de çevre hareketinin ve örgütlerinin faaliyetleri konuşulurken Yeşiller Partisi
deneyiminden de kısaca bahsetmek elzemdir. 1980’lerin ikinci yarısında çevre örgütleri
arasında eşgüdüm sağlamak ve siyasi baskı mekanizmalarını arttırmak için bir siyasal parti
kurma fikri tartışılmıştır. Yeşiller Partisi İzmir grubundan Melih Ergen, toplumsal muhalefetin
diğer unsurlarını da içerecek, geniş katılımlı bir siyasi oluşumun tesisi için çeşitli gruplara
çağrıda bulunmuştur. Bu çerçevede “Radikal Parti” adı verilen gruba da davet gönderilmiş
ancak müspet cevap alınamamıştır. Çevreci mücadele içindeki kimi örgütler ve gruplar da
Yeşiller Partisi’nin kuruluşuna katılmayı kabul etmemiştir. Hâl böyle olunca Yeşiller Partisi
geniş bir çevreyle buluşamamıştır. Kurulduktan sonra da parti içindeki tartışmalar hiç bitmemiş
ve bu süreç partinin etkin bir siyasal faaliyet göstermesini engellemiştir. Tüm bu dezavantajlara
rağmen 1994’te kapatılana kadar Yeşiller Partisi bir dizi çevreci etkinliğe imza atmıştır. Çevreci
eylemlerinin yanı sıra 1989’da cezaevlerindeki tek elbise kuralını protesto etmek gibi siyasi
eylemler de gerçekleştirmişlerdir.

10.4. 1980 Sonrası Türkiye’de Liberter Düşünce
12 Eylül askeri darbesini izleyen günlerde Türkiye’den Almanya’ya sığınan ve sol
gelenekten gelen politik mültecilerden bir kısmı Tübingen’de Anarko adlı Türkçe anarşist bir
dergi yayımlamıştır. Türkiye’de benzeri bir girişim ise 1986’nın sonbaharında gerçeklemiştir.
Anarşist bir çizgide yayın yapmayan ama bilinen muhalif söylemin dışında farklı bir çizgi
tutturan Yeni Olgu ve Akıntıya Karşı dergilerini ve Sokak Yayınları çevresini “öncü” olarak
değerlendirmek mümkündür. 1980 sonrasının Türkiye’sinde anarşist düşüncenin ilk dergisi
Kara Tayfun Gönül, Ufuk Ahıska ve Ahmet Kurt’un çabaları ile Ekim 1986 ile Kasım 1987
arasında yayımlanmıştır. Dergi, hapishanedeki devrimcilerden İslamcılara kadar geniş bir
yelpazede okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Kara bir arayışın, Türkiye’nin kurumsallaşmış siyasi
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refleksleri arasında daha önce sorulmayan soruları gündeme taşımanın bir aracıdır. Sadece 12
sayı çıkabilen dergi, entelektüalizm eleştirisinden “bilimciliğe” cephe alışa, İslam’daki
heterodoksi tartışmalarından ekoloji ve anti-militarizme uzanan konu zenginliği ile muhalif
söylemin daha önce hiç değinmediği ya da üstünden geçtiği birçok önemli başlığı gündeme
taşımıştır. Dergi ayrıca sayfalarında yer verdiği çevirilerle anarşist düşünürlerin ve hareketlerin
Türkiye’de tanınmasına aracı olmuştur. Bu denli kapsamlı Kara’nın yayın ömrü bir yıl gibi kısa
bir süre ile sınırlı kalmıştır. Yazar kadrosu arasında anarşizme yaklaşımda çıkan problemler
derginin yoluna devam etmesi önünde engel oluşturmuştur. 1988 Kasım’ında çıkan Efendisiz,
Kara’ya oranla daha toplumcu bir anarşist hattın ürünüdür ve Kara’daki anti-entelektüalist
tutum yerine teorik metinlere ağırlık veren bir yayın politikası izlemiştir. Ancak 6 sayı çıkabilen
Efendisiz parti kurma tartışmaları nedeniyle oluşan gerilim sonucunda yayın hayatına son
vermiştir.
1980’li yıllarda Türkiye’deki anarşistler toplumsal muhalefetin birçok unsuru ile zaman
zaman birlikte mücadele etmiştir. Cezaevlerinde tek tip elbiseye karşı yürütülen protesto
eylemlerinden “carette caretta” kaplumbağlarının yumurtlama bölgesine yapılacak tesisin
önlenmesine kadar farklı eylemlerde bulunmuşlardır. Tüm bunlara rağmen özellikle ortodoks
sol gruplarla ciddi polemikler de yaşamışlardır. Anarşistler yayınlarında Leninist örgütlenme
modellerini ve solun “bilimci” tavrını eleştirmiştir. Bu çerçevede anarşistler Kara’da yatay
ilişkilere dayalı bir örgütlenmeyi savunmuş, solun Leninist örgüt modeline bağlılığını sık sık
kritik konusu yapmışlardır. Efendisiz’de benzer tartışmalar yapılmıştır. Devrimci mücadelede
örgütlenmenin kadro ve kitle ayrımı üzerine tesis edilmesinin esnekliği ve saldırılara karşı
reaksiyon verme kapasitesini düşürdüğü üzerine yapılan analizler 12 Eylül dönemi
muhasebesini de içinde barındırmıştır. Bilimcilik başlığı altında ise tüm sosyal problemleri
determinist bir ilerleme düsturu ve pozitivist bir bakış açısı ile kavrama konusundaki ısrarın
tahakkümcü yanına işaret etmişlerdir.
Anarşistlerin dergilerinde İslam, üniversite meselesi, cezaevleri gibi dönemin tartışmalı
başlıkları üzerine aralıklarla yazılar çıkmıştır. Devlet-sivil toplum diyaloğunda İslam
meselesine şüpheyle yaklaşmışlar; cezaevleri ve üniversite meselesine ise daha makro bir
açıdan bakılmasını ve buradaki tahakküm ilişkilerinin sorunsallaştırılmasını istemişlerdir.
1990’lı yıllara gelindiğinde ise -özellikle de 90’ların ikinci yarısından itibaren- anarşizmle ilgili
dergi ve kitapların sayısında artış gözlemlenmiş; anarşist gruplar çeşitlenmiştir.

10.5. Barış Aktivizmi ve Vicdani Ret Tartışmaları
Türkiye’de militarizm konusunda eleştirel bir tavır takınan siyasi oluşumlara
cumhuriyet tarihi boyunca rastlamak zordur. Militarizmin kılcallaşmış özellikleri siyasi
aktörleri ordunun alanı olarak görülen konularda sessiz kalmaya sevk etmiştir. 1968’de bilhassa
da Vietnam Savaşı sırasında Batı’da oluşan toplumsal muhalefet anti-militarizmin gündeme
gelmesinde etkin bir rol oynamıştır. Batı’ya kıyasla Türkiye’deki barış hareketinin kitleselliği
düşüktür ancak bu tespit, var olan anti-militarist çabaların tarihini asla önemsizleştirmez.
Türkiye tarihinde savaş karşıtı ilk örnek Barışseverler Cemiyeti’dir. Barışseverler Cemiyeti,
Behice Boran’ın kurucu başkanlığında DP’nin Kore’ye asker gönderme kararını almasından
hemen önce kurulmuştur. Hükûmetin asker gönderme kararının hemen ardından Cemiyet
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Meclis’e dilekçe gönderip karara itiraz etmiştir. 1950’nin Temmuz’unda ise İstanbul’un çeşitli
yerlerinde savaş karşıtı bildiriler dağıtmıştır. Batı ittifakına dahil olma amacındaki hükûmet,
Barışseverler Cemiyeti’nin bildirisinden rahatsız olmuş ve Cemiyetin yöneticileri “halkın
hükûmete güvenini sarsmak ve milli mukavemeti kırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak”
iddiasıyla tutuklanmıştır. 1960’ların ikinci yarısında Barış Derneği adı ile başka bir dernek
kurulmuştur. Soğuk Savaş’ın sert günlerinde “tam tarafsızlık” vurgusu yapan Derneğin “üçüncü
dünyacı” eğilimleri nettir. Dernek 14 Ocak 1966’da bildiri yayınlayarak Türkiye’nin
NATO’dan çekilmesini teklif etmiştir. Asıl ses getiren ise 1977’de eski Büyükelçi Mahmut
Dikerdem başkanlığında kurulan Türkiye Barış Derneği olacaktır. Kuruluş bildirisinde tüm
nükleer silahların yasaklanmasını ve askeri ittifakların kaldırılmasını talep eden, daimi barış
yanlısı bir tutum sergilemiştir. Başta Kıbrıs meselesi olmak üzere birçok sorunda Dernek, barış
için kalıcı çözümler dile getirmek amacıyla çalışmalar yürütmüştür. Kuruluşundan iki yıl sonra
dernek, Dünya Barış Konseyi’ne kabul edilecek sonrasında ise 12 Eylül 1980 darbesinin
hışmına maruz kalacaktır.
12 Eylül askeri darbesini izleyen yıllarda Türkiye’de anarşist düşünce ile tanışan
sosyalistlerin bir bölümü, darbe-iktidar-tahakküm ilişkiselliğini teorik zeminde kurcalarken ilk
anti-militarist çıkışları sergilemiştir. Kara ve Efendisiz dergilerinde sadece askeri darbeleri
değil “militer zihniyeti” de eleştiren yazılar ve görseller yayımlanmıştır. Türkiye’de antimilitarizmin önemli unsurlarından biri olan vicdani red konusu da aslen anarşizm ile bağı olan
çevrelerce gündeme getirilmiştir. Tayfun Gönül ve Vedat Zencir, Sokak Dergisi aracılığıyla
1990’da zorunlu askerliği reddettiklerini açıkladığında ilk defa zorunlu askerliğe ilişkin bir çok
önkabul tartışılmaya başlamıştır. Sonrasında Gönül ve Zencir’in de desteğiyle İzmir’de kurulan
Savaş Karşıtları Derneği (SKD), anti-militarist özellikleri taşıyan en önemli girişimlerden biri
olur. Derneğin içinde anarşistlerden özgürlükçü sosyalistlere ve feministlere uzanan geniş bir
kadro faaliyet göstermiştir. Anti-militarizm ve vicdani red kavramlarının tartışılmasında
emekleri büyüktür. SKD tüzüğünde yer alan “militarizme karşı olma” ifadesinin Türkiye’de
militarizmin olmadığı gerekçesi ile çıkarılması istenmiştir. Valilik ile süren yazışmalar
sonucunda, 9 Ekim 1993’te derneğin feshine karar verilmiştir. Siyasi baskılara rağmen antimilitarist aktivistler kısa bir süre sonra daha geniş bir katılımla İzmir Savaş Karşıtları
Derneği’ni (İSKD) kurmuştur. 1993’ten itibaren yeni isimler vicdani retlerini açıklamıştır; yine
anti-militarist aktivistler 19 ülkeden katılımcı ile 1993’te Uluslararası Vicdani Retçileri
toplantısını gerçekleştirmiştir. İzmir’deki vicdani ret eylemliliği ve örgütlenmesi zamanla başka
şehirlere de yayılmıştır. 1994’te İstanbul’da açılan Savaş Karşıtları Derneği yeni vicdani ret
ilanları sonrasında basılmış ve gözaltılar yaşanmıştır. Sonunda dernek kapanmış ve onun yerine
esnek yapıda yeni anti-militarist örgütlenmeler şekillenmiştir.
Savaş karşıtı repertuara eklenecekler arasında 1990’ların hemen başında 1. Körfez
Savaşı konjonktüründe dünyadaki savaş karşıtı hareketlere paralel olarak Türkiye’de de farklı
aktörlerce gerçekleştirilen eylemler ve çok imzalı “savaşı durdurun” bildirisi de
unutulmamalıdır. Kitlesel anlamda “savaşa hayır” kapsamında Türkiye’nin yakın tarihinde
belki de en etkili örneklerden biri 2003 yılında Irak krizi esnasında, 1 Mart tezkeresi öncesi
tertiplenen ve tezkerenin mecliste kabul edilmemesi için bizzat yetkiyi isteyen AKP hükûmeti
ve parlamento üzerinde yoğun baskı kuran demokratik muhalefettir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
12 Eylül’ün baskıcı ortamından çıkış arayışlarında toplumsal muhalefetin çeşitlenmesi
üzerinde durduk. 1980’lerde toplumsal muhalefetin önemli ölçüde değiştiğini bu bölümde genel
hatlarıyla anlatmaya çalıştık. 1970’lerde Batı’da ortaya çıkan siyasal ve toplumsal formlara
muhalefet etme biçimleri 1980’lerde Türkiye’yi de etkilemiştir. Özellikle modernizm
eleştirisi/post-modernizmin etkisi ve sivil topluma yöneliş, sol akımların daha önceleri
ajandalarına dahil etmediği toplumsal cinsiyet, ekoloji gibi konu başlıklarının gündeme
getirilmesini sağlamış ve toplumsal muhalefetin dinamiklerini değiştirmiştir. Bu bağlamda
özellikle ikinci dalga feminist hareketin önemli bir rolü vardır. Kadın hareketi 1980’ler boyunca
hem “bilinç yükseltme” pratikleri üzerine çalışmış hem de yasal-idari düzlemde siyasi
iktidarları cinsiyet eşitliği konusunda zorlamıştır. Bu bölümde gördüğümüz üzere çevre
hareketi ve anti-militarist hareketler de 1980’lerin ikinci yarısında ivme kazanmıştır. Çevre
hareketleri doğal kaynakların aşırı tüketilmesinin yol açacağı risklere dikkat çekerken barış
hareketleri de silahlanmaya ve nükleer silahlara karşı çıkmıştır. 1990’lı yıllar bu hareketler için
örgütlenmelerini ve faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yıllar olacaktır.
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Bölüm Soruları
1)
Dünyada ve Türkiye’de yeni toplumsal muhalefetin şekillerinin ortak paydasını
oluşturan fikir aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Modernizm eleştirisi ve post modernizm etkisi

b)

Milliyetçilik etkisi

c)

Liberalizm etkisi

d)

Muhafazakârlık etkisi

e)

Feminizm etkisi

2)
Batı’daki 1968 hareketinin kültürel ve eylemsel birikimini arkasına alarak ve
yerel pratikleri dikkate alarak güçlenen, özel alanlarında yaşanılan, “şahsi” olarak tanımlanan
sorunların büyük bir kısmının bütünlüklü bir egemenlik sisteminden kaynaklandığını söyleyen;
bunun da ataerkillikle tanımlayan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sosyalizm

b)

Yeşil hareket

c)

Sosyal demokrasi

d)

Feminizm

e)

Liberalizm

3)
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türkiye’de feminist hareketin başvurduğu
yöntemlerden biri değildir?
a)

Bilinç yükseltme toplantıları yapmak

b)

Aile içi şiddet konusunda eylemlerde bulunmak

c)

Uluslararası sözleşmelerin imzalanması için baskı grubu oluşturmak

d)

Yasal düzenlemelerin yapılması için baskı grubu oluşturmak

e)

Oy hakkının kapsamının genişletilmesi için mücadele etmek

4)
Gökova'da termik santral yapılacağı haberlerine karşı girişilen eylemle başlayan
hareket aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Feminist

b)

Çevreci
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c)

Faşist

d)

Komünist

e)

Milliyetçi

5)

Aşağıdakilerden hangisi çevreci hareketin yöntemlerinden biri değildir?

a)

Örgütlenmesini siyasi alana taşıyıp parti kurma

b)

Kampanyalar ve basın yoluyla etki alanını genişletmeye çalışma

c)

Aktif katılımlı eylemlerde bulunma

d)

Uluslararası kamuoyundan destek sağlamaya çalışma

e)

Enerji yatırımları konusunda hükûmetlerle iş birliği içinde hareket etme

6)
1980 sonrası dönemde yayımlanan hapishanedeki devrimcilerden İslamcılara
kadar geniş bir yelpazede okuyucu kitlesine ulaşan dergi ve temsil ettiği akım hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
a)

Faşist- Türk Yurdu

b)

Çevreci- Yeşil Atlas

c)

Feminist- Amargi

d)

Anarşist- Kara

e)

Liberal- Hür Fikirler

7)
hangisidir?

Türkiye’de savaş karşıtı hareketin filizlendiği dönem aşağıdakilerden

a)

Kurtuluş Savaşı Dönemi

b)

Birinci Dünya Savaşı

c)

İkinci Dünya Savaşı

d)

Kıbrıs Barış Harekâtı

e)

Kore Savaşı

8)
Savaş karşıtı hareketin zaman zaman ittifak hâlinde bulunduğu hareketler
hangileridir?
a)

Çevreciler-Anarşistler
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b)

Milliyetçiler- Muhafazakârlar

c)

Feministler-Milliyetçiler

d)

Anarko kapitalistler- Muhafazakârlar

e)

Sosyal demokratlar- Anti kapitalistler

9)
1997’de kadın adayların siyasette daha fazla yer almasını desteklemek için
kurulan parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

KAGİDER

b)

KADER

c)

KEFEK

d)

Mor Çatı

e)

Amargi

10)

Aşağıdakilerden hangileri anarşistlerin ele aldığı konular arasında yer almaz?

a)

Bilimsellik eleştirisi

b)

Ekolojik tartışmalar

c)

Anti-militarist tartışmalar

d)

İslam’daki heterodoksi eleştirisi

e)

Devletin örgütsel genişlemesini sağlamak amacıyla yapılacaklar

Cevaplar
1)a 2)d 3)e 4)b 5)e 6)d 7)e 8)a 9)b 10)e

208

11. 1990’LI YILLARDA TÜRKİYE’DE MERKEZ SİYASETİN KRİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. 1990’lı yılların Politik Anatomisi
11.2. DYP-SHP Koalisyonu: Ayrı Dünyalar
11.3.

DYP’de Çiller’in Genel Başkanlığı

11.4. Çiller Hükûmetleri ve Ekonomik Kriz
11.5. 1994 Yerel Seçimleri ve Siyasette Değişen Dengeler
11.6. DYP’nin Refah Partisi ile Koalisyon Kurması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türkiye’de 1990’lı yıllarda merkez sol ve sağ siyasetin irtifa kaybetmesinde
hangi faktörler etkili olmuştur?
2.
Büyük umutlarla inşa edilen DYP-SHP koalisyonu neden demokratikleşme
konusunda güçlü bir irade ortaya koyamamıştır?
3.
1990’larda Refah Partisi’nin oylarını arttırmasında etkili olan politik ve iktisadi
unsurlar nelerdir?
4.
Refah-Yol hükûmetinin kurulmasını ve dağılmasını, Türkiye siyasetinin
1990’lardaki dinamikleri üzerinden analiz ediniz.
5.

Merkez sol siyasetteki parçalanmanın temel aktör ve süreçleri nasıl anlatılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1990’lı yılların politik
anatomisi

1990’lı yılların Türkiye
siyasetini analiz edecek
kavramsal anahtarlara sahip
olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

DYP-SHP koalisyonu: Ayrı
dünyalar ve DYP'de Çiller'in
genel başkanlığı

1990’lı yılların Türkiye
siyasetini analiz edecek
kavramsal anahtarlara sahip
olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

DYP’nin Refah Partisi ile
koalisyon kurması

1990’lı yılların Türkiye
siyasetini analiz edecek
kavramsal anahtarlara sahip
olmak

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


Merkez siyaset,



Refah Partisi,



Cumhurbaşkanlığı seçimi,



ANAYOL,



Refah-Yol
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Giriş
1983’te sivil siyasete dönülmesine rağmen Türkiye’de politik istikrar konusunda
yaşanan ciddi problemler, 1990’ların genel seyrini etkilemiştir. 1990’lı yılların hemen başında
Türkiye’de bozulan ekonomik dengeler ve siyasi krizler nedeniyle çalkantılı bir dönemin
eşiğine gelinmiştir. TSK ile PKK arasındaki mücadelenin yansımaları, toplumdaki güvensizlik
hissinin artışı, siyasete duyulan itimadın azalışı bu dönemin karakteristlikleri arasındadır. 1994
krizi ile ekonomik yaşamdaki dalgalanmaların toplumsal ve siyasal sonuçları da gözle görülür
hâle gelmiştir. Bu süreçte adım adım merkez sağ ve sol partiler etkinliğini ve inandırıcılığını
kaybetmiş; rüşvet skandalları ve istikrarsızlıklar nedeniyle Türkiye’de seçmen yeni arayışlara
yönelmiştir. Refah Partisi böyle bir dönemde, siyasi örgütlenme ağını genişleterek siyasi
gücünü arttırmıştır.
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11.1. 1990’lı Yılların Politik Anatomisi
1990’lı yıllar Türkiye’de hem siyasi hem de iktisadi alanda yaşanan gelgitlerin
toplumsal tabanda güvensizlik hislerini beslediği bir döneme karşılık gelir. 12 Eylül 1980 askeri
darbesiyle yapay bir duraklama sürecine tabi kılınan politik mücadele, 1990’lar Türkiye’sinde
çeşitlenerek canlanmış ve siyaset – toplum ve tehdit algılamaları değişmeye başlamıştır. Hem
ülke içinde hem de uluslararası platformda yaşanan sosyo-politik değişimler, bilinen dünyanın
sonunun geldiğinin habercisidir. Öncelikle II. Dünya Savaşı sonrasında “uluslararası ilişkileri”e
ve siyaset-toplum-iktidar ilişkisine yön veren Soğuk Savaş 1991’de resmen sonlanmıştır.
Bundan sonra nasıl bir uluslararası sistemde yaşanacağına dair soru işaretleri hem siyasetçilerin
hem de uzmanların zihnini kuşatmıştır. Kimileri çok kutuplu bir dünyanın oluşacağını, kimileri
ise Amerika Birleşik Devletleri’nin tek süper güç olarak kalacağını ileri sürmüştür. Komünizm
ile kapitalist ekonomik düzen arasındaki rekabetin ikincisi lehine sonuçlanması, yeni çatışma
alanlarının ortaya çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa da hangi parametreler etrafında şekilleneceği
sorularını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Fukuyama’nın Tarihin Sonu ile sembolize
edilen evrensel uzlaşmacı, “iyimser sonculuk” ve Huntington’ın Medeniyetler Çatışması ile
popülerleşen “müzmin karamsarlık” iki düşünsel kutbu oluşturmuştur. Fukayama liberal
demokrasilerin ve kapitalizmin Soğuk Savaş’tan galip çıkmasını bir çeşit tarihin sonu olarak
değerlendirmiştir. Ona göre artık liberal demokrasilerin önündeki tüm engeller ortadan
kalkmıştır. Huntinghton biraz da 1990’lı yıllardaki yeni çatışmalı ortamı gözlemleyerek
Fukayama’dan daha karamsar bir tablo çizmiştir. Huntinghton’a göre dünyada yeni çekişme
alanı medeniyet eksenli olacak ve Hristiyan dünya ile İslam ülkeleri bu çatışmada tarafları
oluşturacaktır.
Soğuk Savaş bitmiştir ancak dönemin etkilediği her bir ülke için bu uzun tecrübenin
mirasından kurtulmak hemen mümkün olmamıştır. Çünkü ülkelerin güvenlik aygıtları, devlet
propagandasının yöneldiği hedefler, siyasi ilişkiler ağının içeriği uzunca süre Soğuk Savaş
şartlarında belirlenmeye endekslidir. Soğuk Savaş dönemi boyunca anti-komünizmi “devlet
politikası” olarak tescilleyen ve ülke içinde siyasal aktörlerle ittifak kompozisyonunu bu temel
üzerine inşa eden Türkiye, Soğuk Savaş sonrasında yaşanan altüst oluşlara ve yükselen taleplere
cevap verme kapasitesinin zayıflığını fark ettikçe militarist yönelimlere ve militarist motifli
propagandaya daha da savrulmuştur.
Toplumu saran güvensizlik hissi Türk milliyetçiliğinin farklı biçimlerinin yükselişe
geçmesine yol açmıştır. Bir yandan SSCB’nin yıkılışıyla bağımsızlığına kavuşan Orta Asya
ülkelerine devlet katında gösterilen ilgi diğer yanda TSK ile PKK arasındaki silahlı çatışmanın
etkisi siyasal aktörlerin milliyetçi hedefler doğrultusunda hareket etmesini teşvik etmiştir.
1990’larla medya imkânlarındaki artış; “pop milliyetçiliğin” yükselişi propagandanın
etkinliğini arttıracaktır. Milliyetçiliği yeniden üreten materyaller, şarkılar, semboller popüler
kültürün birer parçası olacak; tüketime açılacak ve kitleselleşecektir. Stadyumlarda,
konserlerde kendini gösteren pop milliyetçilik, PKK saldırılarının şiddetli olduğu dönemlerde
ülkenin kentli orta sınıflarını da içerecektir. Pop-milliyetçiliğin tabanda yükselişi, sivil
toplumun Türk milliyetçiliğini yeniden üreten zeminler arasına katılması, MGK’nın etkinliğini
arttırması sonucunda 1990’lı yıllarda siyaset milliyetçi ve militarist tepkiler üzerine inşa edilir
hâle gelmiştir. 1990’lar Türkiye’si “sivil”-asker el birliğiyle tam bir “güvenlik devleti” ve
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“korku toplumu” hâline gelmiş, ekonomik çalkantılar ve krizler eşliğinde kıvranan sivillerin
azımsanmayacak bir kısmı bilhassa da kentli ve seküler orta sınıflar “rejimi muhafaza kaygısı”
ve “bölünme/parçalanma korkuları”yla güvenlikçi politikaları desteklemiştir.
Genel hatlarıyla 1990’larda medya desteğiyle toplumun tümünü saran, ülkenin
gündemini oluşturan ve güvenlik - uluslararası politika - şiddet sarmalı içinde düşünülebilecek
“ortak(laştırılmış) mevzular” ve bunların yanı sıra sadece belirli politik eğilimleri hedef alan
sıcak gelişmeler yaşanmıştır. Yunanistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ve askeri
sürtüşmeler özellikle iki ülkeyi kısa sürede savaşın eşiğine getiren önce Kardak (Imia) ve
sonrasında Kıbrıs "S-300 krizi” Türkiye kamuoyunun tümünü etkilemiştir. Bu süreçte siyasi ve
askeri aktörler “devletin menfaatlerini” işaret ederek tavizsiz bir tutum sergileme çabasına
giriştir. Suriye ile Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkartılması talebi nedeniyle gerilen ilişkiler,
ülkenin güney sınırlarında adeta bir savaş hazırlığına dönüşmüştür. Tüm bu olaylar Türkiye
kamuoyunun ilgisini güvenlik-uluslararası siyaset etrafında toparlayan ve böylece ülke içinde
“milli birliği” tesis etmeyi hedefleyen gelişmelerdir.
1990’lar dünyanın birçok yerinde mikro-milliyetçiliğin yükseldiği yıllardır. Bu durum
kimi örneklerde etnik temizlik hareketlerine dönüşmüştür. Bosna’yı bu çerçevede
değerlendirmek mümkündür. Bosna’daki insani dram ve Batı dünyasının uzun süren
kayıtsızlığı her ne kadar toplumun tüm kesimlerinde infial yaratmış olsa da en çok milliyetçimukaddesatçı ve İslamcı siyasetin unsurlarını mobilize etmiştir. “Mehmetçik Bosna’ya”
sloganları, cihat çağrılarıyla bölgeye bilfiil savaşmaya giden gönüllüler ve Bosna olayı
üzerinden yeniden örgütlenen, İslamcı politik özneler 1990’ların başlarında etkilidir. Ayrıca
Dağlık Karabağ meselesi, 1990’ların başındaki Cezayir olayları, Rus-Çeçen savaşı (1994-1996)
gibi bir tarafında Müslümanların olduğu konjonktürel başka gelişmelerin etkisiyle de
mütedeyyin kamuoyunun politik angajmanı desteklenmiştir.
Mikro milliyetçiliklerin, etnik çatışmaların ve bölgesel tansiyonun arttığı bu dönemde
sorunlara sosyolojik çerçevede değil de stratejik düzlemde mercek doğrultan yaklaşımlar rağbet
görmüştür. Dünyada ve Türkiye’de olup bitenleri tümüyle “jeopolitika” ve “jeostrateji”
üzerinden açıklayan bakış açıları 1990’larda hem akademia içinde hem de medyada, çoğu
emekli asker olan aktörlerin aracılığıyla daha da popüler olmuştur. “Stratejik araştırma
merkezleri” adı altında yapılandırılan kuruluşlar, uluslararası ilişkiler alanındaki kimi
akademisyenlerle askerler arasında yeni bağların kurulduğu platformlar hâline gelmiştir. Bu
iklim içinde yaşanan çoklu militarist değer üretimi, “tehdit” ve güvenlik algılamaları, politik
krizlerin ve çözümsüzlüğün hem nedeni hem de bir ölçüde sonucudur. Türkiye siyasetinde
aşağıda göreceğimiz siyasi olayları bu genel çerçeve içinde düşünerek analiz etmek
gerekmektedir.

11.2. DYP-SHP Koalisyonu: Ayrı Dünyalar
1990’lı yıllardın hemen başına gelindiğinde ANAP artık merkez sağın tümünü
kucaklayan bir siyasi parti olma özelliğinden uzaklaşmaktadır. 1983’ü takip eden dönemde
ağırlık olarak kentli çevrelerin oyunu almış ve merkez sağa yerleşmiş ANAP’ın ekonomik
sıkıntılar ve siyasi huzursuzluklar yüzünden sarsılan rakipsizliği DYP’nin kısmi de olsa merkez
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sağda yükselişinin önünü açmıştır. Süleyman Demirel, ANAP’ın 12 Eylül askeri darbesi ile
hesaplaşmadığı gerçeğini ANAP’ı eleştirmek için sıkça kullanmıştır. Demirel’e göre Özal
elinde büyük bir siyasi güç varken 12 Eylül düzenlemelerini değiştirmek için hamle yapmamış;
ANAP pasif kalarak 12 Eylül rejiminin sürmesine yardımcı olmuştur. DYP’nin bu eleştirileri,
iktidara gelmesi durumunda bir demokratikleşme ivmesi yaratabileceğine dair merkez sağdaki
umutları arttırmıştır.
20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde DYP oyların %27’sini alarak birinci
parti çıkmış ve Mesut Yılmaz’ın genel başkanlığına geldiği ANAP’a %3’lük bir fark atmıştır.
SHP ise merkez solun temsilcisi olarak toplam oyların %20.7’sini almıştır. Seçim ertesinde
DYP ile ANAP’ın koalisyon kurması yönünde özellikle sermaye çevrelerinden talep gelse de
bir merkez sağ koalisyon tesis edilememiştir. Reform söylemini kullanan DYP,
demokratikleşme sözü veren SHP’nin kapısını çalmıştır. Neticede 1991 Kasım’ında DYP’nin
sosyal demokrat siyasetin önemli temsilcisi SHP ile birlikte koalisyon hükûmeti kurması ülkede
demokratikleşme umutlarının artmasını sağlamıştır. 1980 öncesinin en uzlaşmaz rakipleri gibi
görülen siyasi geleneklerin temsilcisi olarak DYP ve SHP’nin bir hükûmet koalisyonunda
buluşması özellikle demokratikleşme ve Kürt sorunu gibi acil çözüm bekleyen meselelerde
adım atılacağına dair bir vaadi politik arenaya taşımıştır. Ancak beklenen siyasi dinamizm ve
değişim rüzgarı gerçekleşmeyecektir.
1980’lerin sonlarında siyasi olarak kendini toparlayan Kürt hareketi de 1991 seçimleri
öncesinde parlamenter siyaset içinde varolmanın yollarını aramaktaydı. Erdal İnönü’nün
onaylaması ile SHP ile Kürt siyaseti arasında bir ilişki zemini kurulmuştur. Sonuçta SHP,
seçimlerde Kürt siyasetinin partisi Halkın Emek Partisi’nin (HEP) meclise girmesinde önemli
rol oynamıştır. SHP’liler Kürt siyasetinin parlamentoda Kürtlerin sorunlarını dile getirme
imkânı bulmasının PKK’nin saldırılarının durdurulması yönünde bir adım olabileceği
düşünmüştür. Ancak TBMM’nin açılış töreninde Hatip Dicle’nin ve Leyla Zana’nın politik
çıkışları SHP’yi oldukça zor durumda bırakmıştır.
Koalisyon hükûmeti bir kısmı 1980’lerden devreden bir kısmı ise yeni olan sorunlarla
yüzyüze kalmıştır. Örneğin bir yandan yüksek enflasyon gibi bir problemle uğraşmak zorunda
kalmış diğer taraftan da güvenlik meseleleri ile demokrasi arasındaki dengeyi tutturmakta
zorlanmıştır. Hükûmet SHP kanadının bastırmasıyla demokratikleşme konusunda tatminkâr
olmaktan uzak hamleler yapmıştır. Özellikle Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde (DGM)
yaşanan sorunların toplumsal muhalefet üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğu bir dönemde SHP
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) için mücadele vermiştir. Ancak DGM’ler,
1992’de yürürlüğe giren CMUK’un kapsamı dışında bırakılınca hedeflenen iyileştirme yarım
kalmıştır.
Koalisyon hükûmetinin DYP kanadı, mecliste varlık gösteren sağ oluşumlarla hep
dirsek teması hâlinde olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesindeki “milliyetçi cephe”
hükûmetlerini andıran gelişmeler de bu dönemde yaşanmıştır. Örneğin SHP, emek hareketinin
desteği ile parlamentoda işçi hakları için gündem yaratmaya çalıştığında DYP’den siyasi destek
bulamamıştır. Yine SHP 1 Mayıs’ların İşçi ve Bahar Bayramı olarak kutlanmasını önermiş
ancak koalisyon ortağı DYP bu öneriye karşı çıkarken ANAP’ı yanına almıştır.
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Üniversitelerdeki sorunlar ve Kürt meselesi örneklerinde de durum çok farklı değildir.
Üniversite bileşenlerinin baskısıyla SHP, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) hakkında kapsamlı
reform talep etmiş ancak bir türlü gerçekleştirememiştir. Üniversitenin 12 Eylül’de yaşadığı
büyük tırpanın sembolü hâline gelen 1402’liklerin affedilmesi bu dönemdeki tek kayda değer
gelişmedir. Kürt meselesinde ise bu ölçüde bir asgari iyileşmeden dahi söz etmek mümkün
değildir.
Daha önce Süleyman Demirel’in turgut Özal’ı 12 Eylül düzenlemelerini ilga etmemekle
eleştirdiğini söylemiştik. SHP de 12 Eylül’ün getirdiği birçok yasa ve düzenlemeye karşı
olduğunu açıklamıştı. Ancak DYP-SHP koalisyonu döneminde 12 Eylül askeri darbesi ile
hesaplaşma adına çok şey yapıldığı söylenemez. 1402’likler örneğinde olduğu gibi sembolik
denebilecek adımlar haricinde 12 Eylül düzenini ciddi bir biçimde değiştirme iradesi ortada
yoktur. Bahsettiğimiz sembolik adımlar içinde düşünülebilecek son bir noktayı ise not etmek
gerekir. O da 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kapatılan partilerin yeniden kurulmasına izin
veren 19 Haziran 1992 tarihli yasadır. Adalet Partisi’nin (AP) yeniden açılması için teşebbüs
olmamışsa da CHP’nin yeniden kurulması için Deniz Baykal ve arkadaşları harekete geçmiştir.
Deniz Baykal ve 20 kadar milletvekili SHP’den ayrılarak CHP’ye geçmiş ve mecliste grup
oluşturmuşlardır. Bu durum SHP’nin kan kaybetmesine yol açmış; Deniz Baykal’a dair
“hizipçi” suçlamalarına da kaynaklık etmiştir.
19 Haziran 1992 tarihli yasa sonrasında eski ismine dönen sağdaki esas parti ise
MÇP’dir. 1993’ün hemen başında MÇP ismini MHP olarak değiştirmiştir. MHP’de 1990’ların
başlarında parti içi kısmi bir değişim yaşanmaktadır. 12 Eylül askeri darbesi sonrasında
MHP’lilerin büyük bir kısmı hapishanelerde “geçmiş muhasebesi” yapmış ve reaksiyoner bir
biçimde daha İslamcı denilebilecek bir çizgiye kaymışlardır. 1991’e kadar da bu çizginin etkisi
partide derin bir biçimde hissedilmiştir. 1990’ların başında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle
MHP’de yeniden bir değişim başlamıştır. Kimlik politikalarının yükselişi, Refah Partisi’nin güç
kazanması, Kürt sorununun geldiği nokta MHP’deki değişimin ülke içi nedenleri arasındadır.
Sovyetlerin çöküşü sonrasında bağımsızlığına kavuşmaya başlayan Orta Asya devletlerinin
ülkücü kadrolarda yarattığı heyecan ise dış nedenler içinde sayılmalıdır. Bu şartlar altında
Alparslan Türkeş, “yeniden Tükçüleşme” ve “Atatürkçüleşme” olarak tarif edilen bir politik
çizgiye kaymıştır. Zamanında hareketten tasfiye edilen Türkçü kanadın önemli isimlerinin
yazdıkları MHP tabanında canlandırılmıştır. Bağımsızlığına kavuşan “Türk(i) Cumhuriyetleri”
ile MHP önderliğinde yakın ilişkiler kurulacağı düşünülmüştür. Türkeş’in aynı dönemde
Atatürk imgesi ile hareket arasındaki düşünsel ve psikolojik ilişkiyi yeniden kurma çabası da
göze çarpar. Türkeş, Atatürk’ü “Turancı doğmuş, Turancı yaşamış ve Turancı ölmüş” bir lider
olarak yorumlamıştır. 1990’ların siyasi konjonktürü Türkeş’i ve MHP’sini Atatürk üzerinden
resmi ideoloji ile bir kez daha birbirine bağlamıştır. Refah Partisi’nin (RP) İslamcı argümanları
ile baş etmekte zorlanan MHP, laiklik konusunda resmi ideolojinin çerçevesine daha da
yaklaşmış ve parti Türkeş tarafından merkez sağa çekilmeye çalışılmıştır. MHP 1991’den
itibaren Türkçü-seküler siyasi hatta doğru yeniden yönelince parti içinde İslami referansları
daha güçlü olan kanat eleştiri seslerini yükseltmiştir. 12 Eylül öncesi hareketin önemli
isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu bu isimler arasındadır. 1992 Temmuz’unda partiden ayrılan
grup 1993’ün hemen başında Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurmuştur. BBP’nin kurulmasının
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MHP’liler tarafından öfke ile karşılandığı unutulmamalıdır. MHP’lilerin bir bölümü BBP’yi
siyasi hareketin gücünü tırpanlamayı hedefleyen bir teşebbüs olarak görmüştür. Devlet ile
mesafeli ve İslami vurgusu milliyetçi bir damarı temsil etme iddiasındaki BBP, Muhsin
Yazıcıoğlu’nun kişisel etkinliği dışında çok varlık gösterememiş ve hedeflediği siyasi başarıyı
elde edememiştir.

11.3. DYP'de Çiller'in Genel Başkanlığı
1993’te hem Çankaya’da hem de DYP’nin genel başkanlığında değişim yaşanacaktır.
1980’li yılların önemli bir bölümüne damgasına vuran ve 1989’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna
oturan Turgut Özal 17 Nisan 1993’te ani bir biçimde hayata veda etmiştir. Özal’ın ölümü bir
dönemin kapandığına işarettir. Özal döneminde siyasi ve iktisadi ikbal sahibi olmuş politik
kadrolar cumhurbaşkanının ölümüyle derin bir üzüntü yaşamıştır. 1980’lerde yaşanan büyük
ekonomik değişimin sembol ismi olan Özal’ın yerine kimin cumhurbaşkanı olacağı ise
Türkiye’deki yeni tartışma konusu olmuştur. DYP’nin Genel Başkanı Süleyman Demirel,
cumhurbaşkanlığına talip olduğunu partisinin grup toplantısında açıklamıştır. Demirel’e kendi
partisi DYP dışında SHP ve MHP’den de destek gelince cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu
belli olmuştur. 244 oy alan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin dokuzuncu
cumhurbaşkanı olmuştur.
Türkiye siyasetinde hem övülen hem de çokça eleştirilen Demirel’in cumhurbaşkanı
olması merkez sağ siyasetin denklemini değiştirecektir. Turgut Özal’ın cumhurbaşkanı
olmasından sonra ANAP’a çevrilen gözler gibi şimdi de siyasi arenada DYP’de ne olacağı
sorusu gündeme gelmiştir. Ekonomi profesörü olan ve Süleyman Demirel’in partiye kattığı
vitrin isimler arasında sayılan Tansu Çiller böyle bir zamanda yükselişe geçmiştir. Tansu Çiller,
Süleyman Demirel’in de desteğiyle genel başkanlığa adaylığını koymuş ve partinin iki ağır topu
İsmet Sezgin ile Köksal Toptan’la yarışmıştır. İkinci turda Sezgin ve Toptan’ın yarıştan
çekilmesi neticesinde Tansu Çiller hem partinin genel başkanlığını hem de başbakanlığı elde
etmiştir. Çiller, eğitimli, laik ve orta sınıf kimliğiyle Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olarak
büyük bir kredi ve medya desteği ile göreve başlamıştır. DYP’nin ve merkez sağın 1990’larda
yaşadığı dönüşüm içinde Çiller’in tercihleri önemli rol oynamıştır. Çiller, Demokrat Parti (DP)
– Adalet Partisi (AP) - DYP siyasal çizgisinin en önemli iddiası olan “milli iradecilik” yerine
sivil ve askeri bürokrasi ile beraber hareket ederek güvenlik eksenli bir siyaseti tercih etmiştir.
Kürt sorununu asayiş problemine indirgeyen devlet bakış açısı Çiller hükûmetlerine damgasını
vurmuştur. Tansu Çiller’in en önemli imtihanı ise kendi profesyonel alanı olan ekonomide
gerçekleşecektir. Aşağıdaki satırlarda gösterileceği üzere iktisadi kırılganlık ve bunun
toplumsal sonuçları Çiller’in siyasi geleceğini olumsuz etkileyecektir.

11.4. Çiller Hükûmetleri ve Ekonomik Kriz
1993 yazı Türkiye’nin kolektif hafızasında büyük bir travma olarak iz bırakmıştır.
Maraş, Çorum olaylarının geçmişte kaldığını düşünenler açısından Sivas’ta olanlar
beklenmedik bir gelişmedir. 2 Temmuz 1993’te henüz Tansu Çiller hükûmeti güvenoyu
almadan Sivas Madımak Oteli’nde Türkiye’nin yakın tarihindeki en acı katliamlardan biri
yaşanmıştır. Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat etkinlikleri nedeniyle Sivas’ta bulunan aydın ve
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sanatçılar, kaldıkları otelde büyük bir kalabalık tarafından kuşatılmıştır. Otelin ateşe verilmesi
ile çok sayıda aydın ve sanatçı yaşamını kaybetmiştir. Bu olay, tıpkı Maraş ve Çorum olayları
gibi özelde Alevi toplumu genelde ise Türkiye’nin seküler kesimleri üzerinde yıkıcı ve
korkutucu bir etki yaratmıştır. Siyasal İslam ve şiddet ilişkisi, Madımak olayları bağlamında
Türkiye’deki politik tartışmaların da merkezine konumlanmıştır. Siyasi iktidarın ve güvenlik
güçlerinin ihmalkârlığı da olay üzerindeki karanlık bulutları arttırmıştır.
Koalisyon hükûmeti Madımak olayları esnasında sergiledikleri tutumla ciddi bir politik
güvensizliğe neden olmuştur. Özellikle iktidarın SHP kanadına Alevilerden ve laik çevrelerden
yönelen eleştiriler Erdal İnönü dahil olmak üzere partiyi zor durumda bırakmıştır. Erdal
İnönü’nün aktif siyaseti bırakmak istediği o dönemde zaten konuşulmakta olan bir konudur.
Sonunda SHP’nin dördüncü olağan kurultayında, Erdal İnönü’nün aday olmaması neticesinde
İnönü dönemi kapanmış, partinin başına Murat Karayalçın geçmiştir.
Madımak’ta yaşananlar koalisyon hükûmetini zorlayan tek sorun değildlir. Kapıda
ekonomik krizin olduğuna dair göstergeler mevcuttur. Tansu Çiller hükûmetleri, 24 Ocak
kararları ile başlayan ve Turgut Özal’ın izlediği siyaset ile ivme kazanan neoliberal iktisat
politikalarının uygulanmasında kararlı bir çizgi izlemiştir. Merkez sağ parti olarak DYP’nin bu
tutumunda şaşırılacak bir şey yoktur. Ancak hükûmet ortağı olan SHP’nin iktisat politikalarının
belirlenmesinde pasif bir tutum sergilemesi, emek örgütleri tarafından sıkça eleştiri konusu
yapılmıştır. Sosyal demokrat bir partinin, hegemonik iktisadi söyleme karşı direnmemesi, onu
yalnızca insan hakları sorunlarına odaklanan bir parti görünümüne indirgeyecektir. Bu
dönemde iktidarın ekonomi karnesinin iyi olduğu da söylenemez. 1980’lerin sonlarından
itibaren başlayan ekonomideki kötü gidiş 1993 ve 1994’te katlanarak devam etmiştir.
Türkiye’nin baş etmesi mümkün görünmeyen iç ve dış borçları ekonomik krizin yaklaştığının
göstergesidir.
1994 yılında korkulan ekonomik kriz Türkiye’nin politik ve iktisadi atmosferini
derinden sarsacak ölçüde gerçekleşmiştir. Bir yanda kamu açıklarını diğer yanda da yükselen
dış borçları çevirmekte zorlanan Türkiye, ülkeye sıcak para akışının durmasıyla birlikte 1945
sonrasının en büyük ekonomik krizine saplanmıştır. Bu şartlar altında 5 Nisan Kararları olarak
bilinen iktisadi tedbir paketi uygulamaya konmuştur. Devalüasyon 5 Nisan 1994 paketinin
içindeki en önemli madde olmuştur. 1994 yılında alınmaya çalışılan tedbirlere rağmen
enflasyon oranı yüzde yüzellilere yaklaşmıştır. Aynı anda işsizlik oranlarında büyük bir artış
yaşanmış ve yüzbinlerce yeni işsiz ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin yerleşik burjuvazisi, makro
dengelerdeki bu durum nedeniyle endişelenerek dönemin cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’den ekonomiye el koymasını dahi istemiştir. SHP’nin 5 Nisan Kararları’nı onaylar
tavrının parti ile işçi örgütleri arasındaki mesafenin daha da açılmasına neden olduğunu ifade
etmek gerekir. Merkez sol siyaset 5 Nisan kararlarının altında adeta ezilmiştir.

11.5. 1994 Yerel Seçimleri ve Siyasette Değişen Dengeler
27 Mart 1994 yerel seçimleri, Türkiye’nin politik tarihinde ilginç ve araştırılmaya değer
bir olaydır. Skandallarla, rüşvet iddialarıyla ve ekonomik krizlerle merkez siyasete olan
güvenini kaybeden kitlelerin kendilerine adres arayışları bağlamında dikkat çekici bir değişimin
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yaşanacağına dair ilk göstergeler 1994 yerel seçimlerinde ortaya çıkmıştır. Yerel seçim
sonuçlarına baktığımızda hem merkez sağın hem de merkez solun değişen oranlarda güç
kaybettiğini belirleriz. Merkez solu yerel seçimlerde temsil eden üç parti SHP, DSP ve CHP
olmuştur. İktidar ortağı SHP’nin yerel seçimlerde yaşadığı büyük hayal kırıklığı aslen İSKİ
skandalı ile kamuoyunda oluşan tepkiden ve SHP’li belediyelerin tatminkâr olmayan
hizmetlerinden kaynaklanmıştır. %13.6 gibi bir oranda kalan SHP’yi merkez solda %8.8 ile
Ecevit’in DSP’si ve %4.6 ile CHP takip etmiştir. Bu sonuçlarla merkez sol partilerin toplam oy
oranlarının yüzde otuzun altına düştüğü görülmektedir. Bu durum 1970’lerde yüzde kırkları
bulan bir siyasi pozisyon için büyük kayıptır.
İrtifa kaybeden sadece merkez sol partiler değildir; merkez sağdaki düşüş de 1994 yerel
seçimleri sonuçlarında çok belirgindir. DYP %21’lik oy oranı ile birinci çıkmıştır ancak oyları
bir önceki seçime oranla epey düşmüştür. ANAP’ın seçim performansında da benzer bir düşüş
gözlemlenmektedir. %8 oy alan MHP, aldığı belediyeler ile kısmi bir başarı elde etmiştir.
Ancak seçimin asıl galibi Tükiye genelinde oylarını %19’un üzerine çıkaran Refah Partisi’dir.
RP aldığı oy ile merkez sağ partilerle başabaş bir politik konuma gelmiştir. Merkez sağ ve sol
partiler ile seçmenleri için daha da şok edici olan RP’nin Ankara ve İstanbul büyükşehir
belediyelerini kazanmasıdır. Konya, Kayseri, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediyelerini
kazanan bir siyasal güç olarak RP toplamda 22 ilde ve doksanın üzerinde ilçede belediye
başkanlığını almıştır.
1994 yerel seçimlerinde RP’nin yükselişinde iki önemli neden olduğunu ileri sürmek
mümkündür. Bunlardan ilk yukarıda belirttiğimiz ekonomik şartlar ve merkez sağa ve sola
güvenini kaybeden kitlelerdir. İkincisi ise RP’nin sıkı örgütlenme ağı ve mahalle mahalle
politik örgütlenmesini tamamlama başarısıdır. Kadınların aktif rol üstlendiği seçim
çalışmalarında uzun erimli bir seçim kampanyası tertiplenmiştir. Hükûmetlerin ihmal ettiği
sosyal hizmet bahsinde RP ilçe teşkilatları kapsamlı bir faaliyet yürütmüşler ve yoksulluğa çare
olma iddialarını şehrin çeperlerinde dillendirmişlerdir. Böylece işsiz, yoksul, sisteme inancını
yitirmiş, kentin imkânlarından yararlanma umudu kalmamış kesimler için bir çıkar yol olma
vaadini popüler kılmıştır. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul’da dar gelirlilerin yoğun
olduğu Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Beykoz gibi ilçelerinde
elde edilen başarı tesadüf değildir. 1994 yerel seçimleri ile birlikte Türkiye’nin gelecek
yıllarındaki siyasetinde önemli bir siyasal aktör olacak Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Erdoğan’ın parti içindeki yükselişi ise Necmettin
Erbakan ve yakın arkadaşları tarafından biraz da kaygıyla izlenmiştir. “Aksaçlılar” olarak
betimlenen kuşak ile Erdoğan çevresi arasındaki gerilim ilerleyen yıllarda Milli Görüş hareketi
içinde bir ayrışmaya neden olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bu ayrışmanın
sonucudur.

11.6. DYP’nin Refah Partisi ile Koalisyon Kurması
1995 genel seçimlerine giden süreçte merkez sağ ve sol siyasetin iki aktörü DYP ve
ANAP, yükselen RP’ye karşı sağda tek alternatifin kendileri olduğunu ileri sürmüştür. Asıl
amaçlanan kentli, laik çevrelerin oylarının aktığı siyasi kanal olabilme arzusudur. Tansu Çiller
ve Mesut Yılmaz benzer bir seçim kampanyası sürecine imza atarken RP merkez partileri hedef
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alan oldukça sert bir üslupla 1995 genel seçimleri için propaganda yapmıştır. “Adil düzen”
adını verdikleri program RP’nin yoksullukla ve yolsuzluklarla mücadele edeceği iddiasının
sembolüdür. 1990’ların ilk yarısında hem merkez sağın hem de solun bulaştığı yolsuzluklara
karşı RP temiz bir siyaset yapacağını iddia etmiştir. İç siyasete dair verdikleri mesaj gibi dış
politikada da tavizsiz bir siyasi çizgi izleyeceğini vaat eden RP, “Refah iktidarında Çekiç Güç’e
Güle Güle” sloganını benimsemiştir. 24 Aralık 1995 genel seçimleri yaklaşırken merkez sağ,
merkez sol ve askerlerin muhalefet ettiği RP seçimlerden başarıyla çıkacağına emindir.
24 Aralık 1995 seçimleri, 1990’ların ilk yarısının tüm gerilimlerinin yansıdığı bir seçim
tecrübesine dönüşmüştür. Kürt sorunu, iktisadi krizler, merkez siyasetin çöküşü, soldaki
parçalanma, siyasi kavgalar gibi bir dizi hayati mesele seçimlere etki etmiştir. Genel seçim
sonuçlarına bakıldığında RP %21’lik bir oy oranının üzerine çıkarak birinci parti olmuş ve 158
milletvekili çıkarmıştır. Bu MNP - MSP çizgisinin tarihindeki en büyük seçim başarısıdır.
Merkez sağın iki gücü DYP ve ANAP başabaş bir biçimde seçimleri noktalamıştır. DYP 135
milletvekili, ANAP ise 132 milletvekili çıkarmıştır. Merkez solda ise toplam oy oranlarındaki
düşüş devam etmiştir. DSP merkez solun birinci partisi olmuş ve fakat sadece %14.6’lık bir oy
almıştır. CHP ise ucu ucuna seçim barajını geçmiş ve %10’un biraz üzerinde oy
toplayabilmiştir. MHP %8.1’lik oy oranı ile seçim barajının altında kalmıştır. MHP’nin
parlamentoya girememesi parti içinde ciddi tartışma yaratmıştır. Hatta Alparslan Türkeş,
tabanın siyasi eğilimlerini dikkate almadan partiyi fazlasıyla ılımlılaştırmakla itham edilmiştir.
Ilımlılaştırmaktan kasıt partinin merkez sağa çekilmesi çabasıdır. Ancak tüm bu eleştiriler
Türkeş’in genel başkanlığını sorgulama seviyesine gelmemiştir. Türkeş 1997 Nisan’ında
öldüğünde hem partinin tabanı hem de sağ siyasetin önemli figürleri onu “devlet adamı” olarak
övmüştür. Bu dönemde 1980 öncesinde yaşananlarda Türkeş’in rolü unutulmuş gibidir.
1995 seçimlerine dair yukarıda sıraladığımız sonuçlar özellikle seküler, kentli, iyi
eğitim almış seçmenler üzerinde uzun erimli sonuçlar doğuracak ve 28 Şubat’ın bu kesimler
tarafından genellikle desteklenmesinde etkili olacaktır. Seçim sonuçlarının ana gündem
maddesi, bu sonuçlarla nasıl bir hükûmetin kurulacağıdır. İş çevreleri ve askerler, RP’siz bir
hükûmet formülü konusunda diğer partilerin anlaşması gerektiğini açık bir biçimde
savunmuştur. TÜSİAD’ın hükûmet olarak görmek istediği daha çok ANAP ve DYP tarafından
kurulmuş bir merkez sağ koalisyondur. ANAP ile DYP arasında kurulması planlanan ilk
koalisyon Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller arasındaki gerilim nedeniyle gerçekleşmemiştir.
Sonrasında ANAP ve RP hükûmet kuracakken TSK’nın örtülü telkini ile bu girişimden
vazgeçilmiştir. Askerler ANAP’ın RP’yi iktidara taşıyan bir hamle yapmasına karşı çıkmıştır.
Dışarından gelen baskılar neticesinde 6 Mart 1996’da ANAYOL formülü işletilmiş ve Mesut
Yılmaz hükûmeti kurmuştur. Ancak bu koalisyon ortakların siyasi çekişmeleri nedeniyle uzun
sürmemiş ve 1996 Haziran’ında tarihe karışmıştır. Yüce Divan korkusu ile Tansu Çiller’in
Erbakan’ın başbakanlığını kabul etmesi sonucunda Refah-Yol hükûmeti kurulmuştur.
Koalisyon hükûmetinde dönüşümlü başbakanlık formülünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
DYP ile RP’nin hem tabanları hem de siyasi ve iktisadi hedefleri birbirinden oldukça
farklıdır. Zaten Refah Yol hükûmetinin ilk günlerinden itibaren ortaklar arasında belirli konu
başlıklarında gerilimler yaşanmıştır. Kürt sorunu başta olmak üzere RP’nin alternatif
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sayılabilecek siyasi önerilerinin hem DYP kanadından hem de sivil-asker bürokrasiden gelen
tepkiler nedeniyle beklemeye alınması RP içindeki gerginliği arttırmıştır. Çekiç Güç’ün
süresinin uzatılması gibi doğrudan seçim vaatlerine aykırı işlemler neticesinde partililer
Necmettin Erbakan’a rahatsızlıklarını bildirmiştir. Refah Yol hükûmetini sarsan en öenli
gelişmelerden biri 3 Kasım 1996’da yaşanmıştır. Türkiye siyasi tarihinde Susurluk skandalı
olarak bilinen olay devlet, siyaset ve mafya arasındaki ilişkileri açığa çıkarmıştır. Türkiye’de
‘derin devlet’ tartışması bu süreçte yeniden alevlenmiştir. Susurluk skandalı bilhassa
koalisyonun DYP kanadı tarafından kapatılmak istenmiş buna karşın ANAP ciddi bir muhalefet
yapmıştır. 1996’nın sonu ve 1997’nin ilk günlerinde laik kamuoyunu tedirgin eden olaylar ise
muhtemel bir askeri müdahalenin “meşruiyet zeminini” inşa etmiştir. 28 Şubat ”post-modern
darbesi” böyle bir dönemde gerçekleşmiştir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce 1990’ların başında dünyada ve Türkiye’de hakim olan siyasi
atmosferin temel niteliklerini not ettik. Türkiye’de 1990’lı yıllarda merkez sağ ve merkez sol
siyasetin hangi nedenlerle ivme kaybettiğini öğrendik. Türkiye’nin hem siyasi hem de
ekonomik olarak istikrarsızlıklarla yüz yüze olduğu 1990’lı yıllarda DYP-SHP koalisyonu
kendinden beklenen demokratikleşme ivmesini yaratamamıştır. Merkez sağ ve sol partilerin
içine düştüğü kısır döngü, liderler arasındaki kavgalar, ekonomik çalkantılar ve skandallar,
Refah Partisi’nin yükselişinde doğrudan etkili olmuştur. Refah Partisi, yerel örgütlenme
başarısı ile önce yerel seçimlerde gücünü göstermiş sonra da genel seçimlerde bu yükselişini
sürdürmüştür. Süleyman Demirel’in cumhurbaşkanlığı ve Çiller’in DYP’nin başına geçmesi ile
başlayan süreçte, sürpriz bir gelişme ile Refah-Yol hükûmeti kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın bitmesinin Türkiye açısından
sonuçlarından biri değildir?
I.

Yeni uluslararası düzenden yerini belirleme çabasına girmek

II.

Militarizme yönelmek

III.

Güvenlik devleti inşa çabasına girişmek

IV.
Batı ile ilişkileri askıya alıp, Sovyetler’in dağılmasından sonra kurulan ülkelerle
iş birliğine başlamak
a)

I ve III

b)

I ve II

c)

III ve IV

d)

Yalnız IV

e)

Yalnız II

2)
Aşağıdakilerden hangisi 1990 sonrası dönemde ülke içinde ve dışında güvenliği
ve milli birliği tesis etmenin gerekli olduğuna dair kanıyı meşrulaştırmaya yarayan olaylardan
biri değildir?
I.

Kardak Krizi

II.

Kıbrıs S-300 Krizi

III.

U-2 Olayı

IV.

Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki konumu

a)

I ve IV

b)

Yalnız IV

c)

Yalnız III

d)

I ve II

e)

II ve III

3)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de güvenlik devletine geçişin akademik
alandaki yansımalarından biri değildir?
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a)

Strateji merkezlerinin kurulması

b)

Akademide askerlikten emekli hocaların sayısının artması

c)

Uluslararası ilişkiler alanının jeostratei ve jeopolitik alana kayması

d)

Tehdit, güvenlik gibi konuların daha çok işlenmesi

e)
getirilmesi

Milli güvenlik dersinin üniversitelerin birinci sınıfları için zorunlu hâle

4)
1991 yılında kurulan koalisyon hükûmetindeki partiler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

ANAP-MHP

b)

DYP-SHP

c)

ANAP-DYP

d)

ANAP-SHP

e)

MHP-DYP

5)
MHP’nin 1991 sonrası Türkçü-seküler bir çizgiye yönelmesiyle parti içerisinde
İslamcı muhalefetin kendisini ayrıştırdığı görülür. Bu ayrışma farklı partinin oluşmasına imkân
sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde bu parti doğru olarak verilmiştir?
a)

SHP

b)

DYP

c)

BBP

d)

BTP

e)

HEP

6)
Aşağıdakilerden hangisi DYP-SHP
uzlaşamadığı konular arasında yer almaz?
a)

Kürt sorunun çözümü

b)

Üniversitelerin özerkliği

c)

Ceza Kanunu değişikliği

d)

İşçi sınıfına haklar verilmesi

koalisyonu

döneminde

partilerin
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e)

1402’liklerin affedilmesi

7)
Siyasal İslam ve şiddet ilişkisini gözler önüne seren ve 1993’te gerçekleşen
katliam aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sivas Madımak Oteli Katliamı

b)

Maraş Katliamı

c)

Çorum Olayları

d)

Dersim Katliamı

e)

6-7 Eylül Olayları

8)

Aşağıdakilerden hangisi 1994 ekonomik krizinin sebeplerinden biri değildir?

a)

Artan dış borç

b)

Yükselen enflasyon

c)

Artan işsizlik

d)

Sıcak para girişinin azalması

e)

Kamu yatırımlarının artması

9)
1994 seçimleri öncesi seçmenlerin ekonomik ve sosyal yapıda yaşanan
bozulmayla merkez sağ ve sol partilere güvenini kaybetmesinden faydalanarak kurduğu sıkı
örgütlenme yapısı ve yoksullukla mücadele politikalarıyla yerel seçimlerde yükselişe geçen
parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

ANAP

b)

SHP

c)

RP

d)

DYP

e)

CHP

10)

28 Şubat dönemine giden süreçte hangi dinamiklerin etkili olduğu söylenemez?

a)

RP’nin yükselmesinden duyulan rahatsızlık

b)

Kürt sorunu

c)

Susurluk Skandalı
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d)

Laiklik, birlik ve bütünlüğün tehdit altında olduğu düşüncesi

e)

Muhalif liderlerin öldürülmesi ya da hapse atılması

Cevaplar
1)d 2)c3)e 4)b 5)c 6)e 7)a 8)e 9)c 10)e

230

12. POSTMODERN DARBE VE SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. “Dış Tehdit” Algısındaki Değişim
12.2. Silahlı Kuvvetlerin Müdahalesi ve Kemalist Sivil Toplum
12.3. 28 Şubat Kararlarının Uygulanması ve ANASOL-D Koalisyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Refah Partisi’nin seçim başarılarının ardında yatan nedenleri, aynı dönemde
merkez sağ ve solun durumuna bakarak analiz ediniz.
2.

28 Şubat dönemi bir “restorasyon” dönemi olarak tarif edilebilir mi?

3.
Dış düşman
gerçekleştirilmiştir?
4.

olarak

İran’ın

yaratılması

hangi

amaçlar

çerçevesinde

ANASOL-D hükûmetinin 28 Şubat sürecindeki yeri nedir?

5.
Helsinki zirvesinde AB’ye adaylık statüsü kazanan Türkiye’nin iç siyasetinde ne
gibi değişimler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

“Dış tehdit” algısındaki
değişim

1990’larda Türkiye’sinde
sistemin restorasyonu
çabalarını ve yarattığı politik
ve toplumsal sonuçları
görmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Silahlı Kuvvetlerin
1990’larda Türkiye’sinde
müdahalesi ve Kemalist sivil sistemin restorasyonu
toplum
çabalarını ve yarattığı politik
ve toplumsal sonuçları
görmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

28 Şubat kararlarının
1990’larda Türkiye’sinde
uygulanması ve ANASOL-D sistemin restorasyonu
koalisyonu
çabalarını ve yarattığı politik
ve toplumsal sonuçları
görmek

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


28 Şubat potmodern darbe,



Milli Güvenlik Kurulu (MGK),



“İslami terör”,



Restorasyon,



ANASOL-D
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Giriş
12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam on yedi yıl sonra askerler farklı bir yöntemle yine
siyasi alana müdahale etmişlerdir. Müdahalenin biçimini gelenekse müdahale yöntemlerinden
farklı olduğu için 28 Şubat’a “postmodern darbe” denilmektedir. 28 Şubat dönemi, Türkiye’de
siyasal sistemin restore edilmesinde önemli kırılma anlarından biridir. 1990’lı yılların
başlarından itibaren Türkiye’de merkez siyasetin yaşadığı irtifa kaybı, müesses siyasete karşı
çıktığını iddia eden bir programla çıkış yapan Refah Partisi’nin güçlenmesine etki etmiştir.
1990’lı yıllarda “irtica tehdidi” üzerine kurulan devlet propagandası, bir yandan İran’ı “dış
düşman” olarak hedefe yerleştirirken diğer yandan içeride laik – cumhuriyetçi sivil toplumun
desteğiyle askerlerin sistemi yönlendirme teşebbüslerine bir kez daha meşruiyet kazandırmıştır.
28 Şubat kararlarının uygulanması sonucunda sadece Refah Partisi’ne destek veren toplumsal
kesimler değil toplumsal muhalefetin diğer unsurları da baskı altına alınmıştır.
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12.1. “Dış Tehdit” Algısındaki Değişim
Türkiye’de dış tehdit algılaması uzun süre anti-komünizm çerçevesi içinde tayin ve
tespit edilir. Anti-komünizm, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlarının ardında Rusya’yı
işaret eden bir iklim yaratmıştı. 1990’ların politik atmosferinde Rusya’nın yerini alacak ve
içeride müesses siyaseti konsolide edecek yeni “dış mihraklar”a ihtiyaç duyulmuştur. “Dış
mihrak” listesinde siyasal İslam’ın yükselişiyle ilişkilendirilen ve “İslami rejim ihraç etmeye
hevesli” olduğu düşünülen ülke İran olmuştur. İslam devrimi ile büyük bir siyasi değişim
geçiren İran ile ilişkiler 1990’larda oldukça gerilimlidir. Uğur Mumcu suikastı ile İran’ın
Türkiye’deki laik rejimi ortadan kaldırmak için komplolar kuran ve terörü teşvik eden bir ülke
olarak tasvir edilmesi hız kazanmıştır. 24 Ocak 1993’te araştırmacı-yazar Uğur Mumcu
arabasına konan bombayla katledilmiş ve bunun üzerine toplumun laik kentli kısmında “irtica”
karşıtı bir infial meydana gelmiştir. Uğur Mumcu’nun cenazesinde siyasetçiler, Kuvvet
Komutanları ve çok sayıda yurttaş başkentte toplanmıştır. Ana akım medyada, suikastların
arkasında İslamcı bir terör örgütü olduğu; bahsi geçen örgütün de “İran Gizli Servisi” tarafından
yönlendirildiği haberleri dolaşmıştır. Asker-sivil devlet görevlileri, basına sızdırılan haberleri
destekleyecek beyanatlarda bulununca gözler bir anda İran’a çevrilmiştir. Toplumsal tepki de
İran’a ve onun sembolize ettiği dini rejim tehlikesine yönelmiştir.
1990’lar boyunca İran’ın “dış düşman” olarak belirlenmesi için bir dizi bilgi ve
yorumun dolaşıma sokulduğu gözlemlenir. Bu dönemde İran’ın devlet politikasında “Atatürk’e
düşmanlık” olduğunun iddia edildiğine tanık olunmuştur. İran’ın siyasi liderlerinin Türkiye’ye
gelişlerinde, Anıtkabir’e ziyarete gitmemeleri buna kanıt olarak gösterilmiştir. İran’ın resmi
basın yayın organlarında sürekli biçimde Atatürk ve laik Türkiye aleyhtarı programlar yaptığı
iddiası da medyada ve sivil toplumda farklı kanallardan gündeme taşınmıştır.
Türkiye’nin müttefiki ABD’nin devrim sonrasının İran’ına yönelik izlediği
marjinalleştirerek itibarsızlaştırma siyasetinin Türkiye’de de 1990’larda ön plana çıkarıldığı
gözlemlenmiştir. ABD’nin İran’ı “terörist ülke” olarak nitelendirmesi ülke içindeki
propagandanın meşruiyet temellerini kuvvetlendirecek şekilde kullanılmıştır. İran’ın Soğuk
Savaş sonrası aranan “dış düşman” kategorisine dâhil edilmesinde Kürt sorunuyla
ilişkilendirme taktiğinin de kullanıldığı söylenebilir. Kürt meselesi ile ilişkilendirme daha çok
PKK üzerinden gerçekleşmiştir. Böylece 1990’ların Türkiye’sinde devlet propagandası İran’ın
PKK’ye yardım ettiği iddiası ile İslamcı akımları desteklediği savını birbiriyle bütünleşik hâle
getirmiştir. 1993 yazında kamuoyuna haber sunan kaynaklar, İran’ın “Kürt ayrılıkçılığını”
teşvik ettiğini söyleyecek, PKK’nın faaliyetlerine göz yumduğunu iddia edecektir. İran artık
Türkiye kamuoyunda büyük ölçüde “terörist bir devlettir.” O yıllardan itibaren çokça duyulacak
ve sonrasında 28 Şubat sürecine de damgasını vuracak “Türkiye İran olmayacak” sloganı artık
“Türkiye laiktir laik kalacak” ile birlikte politik repertuara katılmıştır. Neticede İran, hem devlet
odaklı propaganda da hem de laik kentli orta sınıfların muhayyilesinde ihtiyaç duyulan “dış
mihrak” olma özelliğiyle “ihtiyaca” cevap verdiği sürece “düşman” olarak kalacaktır.
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12.2. Silahlı Kuvvetlerin Müdahalesi ve Kemalist Sivil Toplum
İran’ın Türkiye’deki rejime dair “düşmanlığı” üzerinden bilhassa kentli, seküler orta
sınıf arasında kitleselleştirilen korku, Uğur Mumcu suikastını takip edeceği düşünülen başka
cinayetlere ilişkin şüphelerle sürdürülmüştür. Aynı dönemde Kemalist aydın ve bürokratları
hedef aldığı söylenen yeni tehdit iddiaları gündeme gelmiştir. Örneğin Cumhurbaşkanı Turgut
Özal ile sorun yaşayan dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, tehditler
aldığını basına açıklamıştır. Özden, o yıllarda “Atatürkçü kimliği” ve sert çıkışları ile laik kentli
orta sınıf arasında popülerdir. Ordunun kendine biçtiği “rejimi muhafaza misyonu”, bu etapta
“Atatürkçüleri” korumakla da birleştirilmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan
Güreş’in, derhal Yekta Güngör Özden’i ziyarete gitmesi ve TSK’nın desteğini iletmesi bu
bağlamda değerlendirilebilir. Bu durum tam da “psikolojik harp” mantığına uygundur. Kısa bir
süre sonra MGK, YÖK’ü ve onun dolayımıyla üniversiteleri “gizli bir yazı” ile uyarmıştır.
Yazıda üniversitelerin ve öğretim üyelerinin “ülke sorunlarına karşı daha duyarlı olması”
istenmiştir.
1990’ların ilk yarısında “irtica tehdidi” algısını besleyen diğer bir hadise şüphesiz SivasMadımak olayıdır. Madımak katliamı, öfkeli kalabalığın nasıl bir linç organizasyonunun faili
hâline geldiğinin kanıtıdır. Pir Sultan Abdal etkinlikleri için Sivas’a davet edilen çok sayıda
sanatçı ve aydın, 2 Temmuz 1993’te öfkeli kalabalık tarafından kaldıkları Madımak Oteli’nde
saldırıya uğramış ve katledilmiştir. Bu elim olay, Uğur Mumcu suikastı ve “İran tehdidi” ile
birleştirilerek “irtica” korkusunun artmasında önemli rol oynamıştır. Kentli orta ve orta üst
sınıflar, “irtica tehdidinin” Türkiye’de geniş bir tabanı olduğuna dair iddialara bu trajik olay
sonrasında daha da inançla sarılmıştır.
“İrtica” korkusunun ve bunun üzerinden TSK’nın meşruiyet alanının genişlemesinin
sebepleri arasında RP’lilerin de payı vardır. RP’nin İstanbul milletvekili Hasan Mezarcı’nın
Şubat 1994’te, zamanında Atatürk’e suikast gerekçesiyle çok sayıda yurttaşın İstiklâl
Mahkemelerinde haksız yere cezalandırıldığını, bahsi geçen şahıslara itibarlarının iadesinin
gerektiğini belirten bir araştırma önergesini meclise sunması çok sert tartışmalara konu
olmuştur. Mezarcı’nın yine aktörü olduğu ve büyük tepki çeken “veled-i zina” tartışması da
buna eklenmiştir.
İrticanın yükseldiğine dair kanaatilerin güçlendiği bir ortamda Mustafa Kemal kültü
üzerinden TSK-laik rejim ilişkisini yeniden üreten etkinlikler gündeme gelmiştir. “Ata’ya
saygı” mitingleri bu etkinliklerin en kitlesel örneklerindendir. Dönemin Başbakanı Tansu
Çiller’in çağrısıyla Taksim’de yapılan “Ata’ya saygı” mitingine katılanlar arasında SHP’li
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve TSK
mensupları vardır. Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Albay Silahçıoğlu,
askerlerin bu mitinge “ebedi başkomutanın emrinde” ve “görevlerinin başında” katıldıklarını
söylemiştir. “Ata’ya saygı” miting alanında “Türkiye laiktir, laik kalacak” ve “Türkiye İran
olamaz” sloganları atılmıştır. Tansu Çiller’in Atatürkçülüğe inanmış, milliyetçi ve laik bir
kadın/anne portresi çizmesi, farklı tarihlerde RP ve Necmettin Erbakan’a yönelik eleştirileri,
RP’ye karşı DYP’nin desteklenmesine yol açacaktır. Çiller’in Genelkurmay Başkanı Doğan
Güreş ile kurduğu yakın ilişki de bu imajı kuvvetlendirecektir.
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Uğur Mumcu suikastı ile başlayan “İran tehdidiyle” sürdürülen Madımak katliamı ve
akabinde RP’li kimi milletvekillerinin açıklamalarıyla adeta bütün laik kesimi saran “irtica
korkusu”, 1990’lı yılların ilk yarısında türban ve imam hatip okulları üzerinden hararetini
korumaya devam etmiştir. 28 Şubat öncesinde merkez medyadaki yorum, imam hatip
okullarına rağbetin sürekli arttığı ve bu artışın da siyasal İslam’ı alttan alta beslediği
yönündedir. Üniversitede “türban krizi” ve etrafında yoğunlaşan tartışmalar zaman zaman
yükseliştedir. Bu tartışmalara 1990’larda zenginleşen mütedeyyin kentli orta sınıfın kamusal
alanda varlığını göstermesi de eklemlenmiştir. Sonraki yıllarda sıkça analizlere katılacak olan
kentli laik orta sınıfların “gelecek korkusu”nu içeren yaşam tarzı odaklı politik tartışmaların
kökeni bu yıllara dek uzanmıştır.
1990’ların ortasında İslami cemaatlerin açık ya da örtük faaliyetlerine dair haberler
medyada sık sık yer almıştır. Örneğin Almanya’dan Cemalettin Kaplan’ın söyledikleri irtica
korkusu etrafında gündeme taşınmıştır. Kaplan’ın varlığının ve faaliyetlerine dair aktarılanların
kamuoyunun bir bölümünde “Humeyni tipi” bir ihtilal korkusu yarattığı iddia edilebilir.
Bosna’dan Çeçenistan’a 1990’lı yılların uluslararası gelişmelerinin politikleşen Müslüman
kitlede yarattığı infial ve infialin kamusal yansımaları olarak Cuma namazı eylemleri ve
tertiplenen mitingler bilhassa laik orta sınıfın korkularını arttırmıştır.
1990’larda “Türkiye İran olur mu” sorusuna zaman zaman “ülke Cezayir’e mi
dönüşecek” sorusu eklenmiştir. Zira 1991 sonundaki seçimlerin iptaliyle kargaşaya sürüklenen
Cezayir’den 1990’ların ortasında İslami terör örgütlerinin infaz operasyonlarına dair haberler
akmaktadır. Bu esnada Cezayir’deki İslami Selamet Cephesinin kurucuları arasında olan Said
Bukalfa’nın RP’ye gazeteciler aracılığıyla “bizim hatamıza düşmeyin, toleranslı ve sabırlı olun,
askere davetiye çıkarmayın“ mesajını gönderdiği duyulmuştur. İran’ın “rejim ihraç etmek
isteyen”/“PKK’ya destek veren terörist” ülke olduğunu “hatırlatan” haberler ve demeçler de
aralıklarla çıkmaya devam etmiştir. İlkin 28 Şubat öncesinin büyük yankı uyandıran sembolik
vakası, RP’li Sincan belediyesinin düzenlediği “Kudüs gecesi”ne katılan ve konuşma yapan
İran büyükelçisinin şahsında ve akabinde İran’ın İstanbul başkonsolosu ve Erzurum
konsolosunun demeçleri ile yıllardır sürdürülen düşmanlaştırma kampanyası zirveye ulaşmıştır.
Tüm bu olay ve haberlerin “irtica”ya ve “terör”e karşı TSK’nın yanında “rejim”le
özdeşleştirilen Kemalizm’in saflarında birleşme “aciliyeti”ne meşruiyet kazandırdığı
söylenebilir.
“İslamcı terör”ün ve “irtica”nın laik rejimi ve “modern yaşam tarzı”nı köklü bir şekilde
tehdit ettiğine dair kamuoyunda yaratılan atmosfer, sivillerin bir kısmının militarize tepkiler
vermelerinde şüphesiz etkilidir. Peşi sıra faaliyetlerini arttıran Kemalist sivil toplum
kuruluşlarının Kemalizm’e yeni bir “demokratik meşruiyet alanı” açma ve toplumsal tabanda
mezkûr formatı popülerleştirme çabaları 1990’lara damgasını vurmuştur. Reaksiyoner
tutumların içinde aktığı mecra ise life-style’dır. Zira kapitalizmin 20. yüzyılın son çeyreğinde
“zamanın ruhu” kendi varoluşsal pozisyonunu hayat tarzı üzerinden politikleştirme eğilimidir.
Neo-Kemalist aktörler de bu akışa tıpkı başka siyasal pozisyonların yaptığı gibi ayak uydurmayı
tercih etmiştir. Bu eksende 12 Eylül’ün katı, “soğuk yüzlü”, “tek biçimli” Atatürkçülüğü yerine
Mustafa Kemal’in “insani” özelliklerini ön plana çıkarmak isteyen Neo-Kemalistler, onun dans
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ederken, yüzerken, içki içerken kayda alınmış farklı karelerini kamusal paylaşıma özenle dâhil
etmiştir. Artık 10 Kasım törenleri “rejim düşmanlarına” bir çeşit kitlesel “meydan okuma”
havasında geçmekte; rozetlerden hediyelik eşyalara “Atatürk envanteri” popüler imgelemde kol
gezmektedir. 1994 yerel seçimlerinde RP’nin kazandığı başarı, akabinde Erbakan başta olmak
üzere partililerin sert hatta tuhaf ve provakatif denebilecek demeçleri ve Refahlı belediyelerin
laik orta sınıfın korkularını besleyen icraatları neticesinde bahsi geçen tepkiler çeşitlenmiş ve
daha da ilginç formlara dönüşmüştür.
Benzer performatif vakaların yanı sıra dönemin en dikkat çekici etkinliklerinden biri
Cumhuriyetin 75. yıldönümü kutlamaları olmuştur. Seküler- Kemalist sivil toplumla işbirliği
hâlinde resmi katılığından kurtarılıp “konser-kutlama” formatına kavuşturulan 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, “rejimin geleceği”nden endişeli orta sınıfları buluşturmuştur.
“Rejimi korumak” bundan böyle sadece resmi söylemin değil popüler kültürün de bir
parçasıdır. Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşleri, Anıtkabir’e
eşleri ve çocuklarıyla gelen askerler “rejim” etrafında toplanmanın simgesi olarak sunulmuştur.
Manşetlere taşındığı şekliyle “eski RP’nin kalesi” Kayseri’de bile binlerce kişi cumhuriyet için
yürümüştür. Aktarıldığı şekliyle yürüyüşlerde en sık duyulan slogan ise “Türkiye laiktir laik
kalacak”tır.
Askerlerin de bizzat parçası olduğu Neo-Kemalist ve muhafazakâr cumhuriyetçi
dalganın TSK’yı doğrudan ilgilendiren boyutları da vardır. “İrtica” konusunun bu denli ön
planda tutulmasının ordu içindeki iktidar ilişkilerine ve düzenlemelere kuvvetli bir biçimde
yansımaması düşünülemez. Bu çerçevede Jandarma Komutanlığı 1996 baharında “kışlalarda
ibadeti düzenleyen bir iç genelge” yayınlamıştır. Genelgeye karşılık İslamcı basında birbiri
üstüne eleştirel yazılar baş gösterince TSK’dan “üst düzey bir askeri yetkili” Anadolu Ajansı’na
demeç vermiştir. 28 Şubat’a giden yolda bu demecin diğer komutanlarınkine benzer biçimde
“hazırlık operasyonları”nın bir parçası olduğu açıktır. Bir yandan ordu geleneksel şekilde
yüceltilirken diğer yandan köşeli bir “mürteci” tanımı yapılarak reaksiyoner bir tutum
izlenmektedir. Gazetelere yansıyan demeçte yetkili: “Maskelerinin düşmesinden telaşa
kapılan şeriat özlemcilerinin, sahte dindarların ve çağdışı kalmış gerici takımının Türk
Silahlı Kuvvetlerine cephe alarak, gerçeklerle ilgisi olmayan, saptırılmış bazı ifade ve
beyanlarla onu yıpratmaya çalıştıkları” iddia etmiştir.
Silahlı Kuvvetler, sistematikleşen ihraç operasyonlarıyla Kemalist rejime bağlılığını
muhafaza ettiği iddiasındadır. Ordunun farklı birimlerinde yapılan ihraçlar, genellikle “aşırı
dincilerin ordudan temizlenmesi” olarak duyurulmuştur. Süreç 28 Şubat’ın hemen öncesi ve
sonrasında hız kazanırken, ordudaki tasfiyeler sivillere “irtica ile mücadele” bağlamında örnek
gösterilecektir.
28 Şubat 1997 müdahalesi öncesinde ekonomik ve siyasi krizlerle güvensizleşen
toplumun önemli bir kesiminde “irtica” korkusunun ve bir panik havasının yaratıldığı aşikârdır.
Refah-Yol hükûmetinin kurulmasından önce Tansu Çiller’e ve Mesut Yılmaz’a “Refah’sız
hükûmet formülü” bulma konusunda çok yönlü telkinlerde bulunulduğu, DYP’li “muhalif”
milletvekillerinin güvenoylamasında ret vermesi için teşvik edildiği sır değildir. 1990’lı yılların
ilk yarısındaki atmosfere Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refah-Yol hükûmetinin 1996
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Haziran’ında işbaşı yapması da eklenince “laiklik elden gidiyor” iddiası laik orta-sınıfların artık
daha da rağbet ettiği bir argümana dönüşmüştür.
1996 yılının sonuna gelindiğinde RP’nin iktidardaki performansı ve buna karşı
oluşturulan ana akım medya destekli muhalefet, politik mücadelede gerilimi iyiden iyiye
yükseltmiş ve bu şartlar alında tüm İslami organizasyonlar doğrudan RP ile ilişkilendirilmiştir.
TSK’nın resmi açıklamalarında “irticai faaliyetlerle mücadele”, PKK’yı geçerek birinci öncelik
hâline gelecektir. Bu şartlar altında gerçekleşen 28 Şubat müdahalesi ve süreci “yeni bir politik
restorasyon” çabası olarak Türkiye’nin yakın tarihine geçmiştir. 28 Şubat müdahalesi 27 Mayıs,
12 Mart ve 12 Eylül’den farklılıklar gösterir. TSK mevzuat değişikliği ile yetinmemiş medya
üzerinden kamuoyunu yönlendirmiş ve meşruiyet devşirmeye çalışmıştır. Ordu, doğrudan
yönetime el koymamakla birlikte siyasetten ekonomiye kendi politik gündemini ve laiklik
algısını uygulatma ve benimsetme yoluna gitmiştir. Politika yeniden tanzim edilmiş; İslamcı
gruplar başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin ve toplumsal muhalefetin üzerindeki
baskı artmıştır. 28 Şubat’a giden günlerde üst komuta kademesiyle birlikte etkili olan “sivil”
isim ve örgütler, “post-modern darbe” sonrasında da aynı iklimi sürdürmeye çalışmıştır. TSK
ise aynı doğrultuda ideolojik üretkenliğine hız vermiş; Soğuk Savaş döneminde ürettiği dini
referansları belirgin metinlerde değişiklik yapmış ya da yerine yenilerini hazırlamıştır
28 Şubat sürecinde ordu kendi bünyesinde idari, politik, iktisadi ve sosyal alanlara dair
takip mekanizmaları kurmuştur. Silahlı Kuvvetler’in sivil alana sürekli ve yarı aktif
müdahalesini mümkün kılacak yeni mekanizmalar ve araçlar yaratılmıştır. Andıçlar, psikolojik
harekat çerçevesinde değerlendirilebilecek enformasyon akışları bu araçlar içerisinde
düşünülebilir. 28 Şubat müdahalesinin sonuçlarından biri şüphesiz askerin yalnızca siyasetçileri
etkileyen değil doğrudan siyaset yapan bir özne hâline gelmesidir.
28 Şubat’ı takip eden günlerde Kürt sorununda eleştirel tavır alanlar, müdahaleye karşı
anti-militarist tutum takınanlar ve tüm insan hakları savunucuları bir kez daha
itibarsızlaştırılmıştır. Susurluk skandalının tam manasıyla üstünün kapatılması, çok sayıda
yaşamın yittiği cezaevi operasyonları ve daha niceleri bahsi geçen konjonktürde
gerçekleşecektir.
“Post-modern darbe”nin İslamcı kanatta “yenilikçi” bir grubun vücuda gelme sürecini
etkilediğini/hızlandırdığını belirtmek gerekir. Yine sonuçları itibari ile 28 Şubat’ın asker-sivil
toplum işbirliğiyle gelenekselleşmiş “resmi ideolojiyi” tahkim etme hedefinin
gerçekleşmediğini not etmek elzemdir. 2002 AKP iktidarıyla “resmi ideoloji” neo-liberal
dönüşümün tamamlanması doğrultusunda yeniden inşa edilmeye başlayacaktır ve askerler bu
sürecin temel aktörü olmaktan peyderpey uzaklaştırılacaktır.

12.3. 28 Şubat Kararlarının Uygulanması ve ANASOL-D Koalisyonu
MGK’da alınan kararların hayata geçirilmesi için siyasi bir aktör gerekliydi. Hâl
böyleyken 28 Şubat kararlarının uygulanması konusunda siyasi irade arayışı neticesinde Mesut
Yılmaz’ın ANASOL-D koalisyonu göreve gelmiştir. ANASOL-D’nin ilk bileşeni ANAP’tı.
Ecevit’in DSP‘si bir araya gelen ANAP’a, DYP’den kopanların partisi olan Demokrat Türkiye
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Partisi (DTP) destek vermiştir. CHP ise hükûmeti dışarıdan destekleme kararı almıştır. Bu
durumda Mesut Yılmaz başbakan, Bülent Ecevit ve İsmet Sezgin başbakan yardımcısı
olmuştur.
Koalisyon hükûmeti eğitim, adalet gibi önemli başlıklarda düzenleme yapmakla
mükelleftir. 28 Şubat’tan çok daha öncesinden itibaren gündemde olan sekiz yıllık eğitim
konusu 28 Şubat’ta yeniden canlanmıştır. İmam Hatiplerin de orta kısımlarının kapanmasına
neden olan sekiz yıllık eğitim için yasa teklifi Mesut Yılmaz’dan gelmiştir. Yasa teklifine
parlamentoda ANAP, DYP, DSP, CHP ve DTP destek vermiştir. Tasarı yasalaştığında
ANAP’tan istifalar olmuştur. İstifa eden isimlerin başında Korkut Özal ve Cemil Çiçek vardır.
Askerler Batı Çalışma Grubu ile “irticai faaliyeleri” izlerken benzer bir örgütlenme de
Başbakanlık Müsteşarlığı bünyesinde kurulmuştur.
Mesut Yılmaz ve ANASOL-D hükûmeti hem DYP tarafından hem de muhafazakâr
politik aktörler tarafından askerin emrinde hareket etmekle suçlanmıştır. Aynı süreçte yaşanan
Türkbank skandalı nedeniyle ANASOL-D hükûmeti düşmüştür. Mesut Yılmaz’ın başını çektiği
hükûmet düşünce Demirel’in yeniden DYP’ye hükûmet kurma görevi vermesi beklenmiştir.
Ancak Demirel o dönem bağımsız milletvekili olan Yalım Erez’i hükûmet kurmakla
görevlendirerek şaşırtmıştır. Demirel’in büyük bir uzlaşma hükûmeti kurabileceğini düşündüğü
Erez’in böyle bir hükûmeti kurması dönemin siyasi dinamikleri dikkate alındığında kolay
değildi. Neticede DSP’nin bir azınlık hükûmeti kurması formülü üzerinde anlaşılmıştır. DYP
ve ANAP’ın dışarıdan desteklediği azınlık hükûmeti ülkeyi 18 Nisan 1999’da yapılacak genel
seçimlere götürmüştür.
Türkiye’deki seçmenin tüm bu siyasi kargaşadan rahatsızlık duyduğu görülmektedir.
1999 seçimlerinde ANAP’ın ve DYP’nin kötü karnesi seçmenin merkez sağı olup bitenlerden
sorumlu tutmasıyla yakından ilişkilidir. 1999 genel seçimlerine giderken Abdullah Öcalan’ın
yakalanması milliyetçi rüzgârın güçlenmesine yardımcı olmuştur. Beklenmedik bu gelişme
diğer parametrelerle birleşerek sandıktan çıkan sonuçlara da yansımıştır. DSP genel
seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Türkiye genelindeki toplam oyların %22.1’ini alan
DSP 136 milletvekili çıkarmıştır. Refah Partisi yerine kurulan Fazilet Partisi (FP) %15.4’lük
bir oy oranını yakalamıştır. 28 Şubat sürecinin tüm dinamiklerine rağmen bu sonuç FP için
siyasi bir başarıdır. Merkez sağın kan kaybetmeye devam eden iki partisinden ANAP %13.2;
DYP ise %12’lik oy alarak bilinen merkez sağın artık toparlanamayacağının sinyalini vermiştir.
CHP barajın altında kalmıştır; bu sonuçla partinin liderliği yine tartışma konusu olmuş ve
yapılan kurultayda Altan Öymen CHP genel başkanlığına gelmiştir.
1999 genel seçimlerinde Kürt legal siyasetinin partisi HADEP %4.7 oy almıştır. Asıl
büyük sürpriz MHP’nin yükselişidir. Öcalan’ın yakalanmasının da verdiği konjonktürel itici
güç ile MHP seçimlerden ikinci parti olarak çıkmıştır. %17.9’luk oy oranı MHP’ye
parlamentoda 129 milletvekili kazandırmıştır.
1999 genel seçimlerinden çıkan sonuç doğrultusunda DSP’nin hangi politik aktörlerle
hükûmet kurmayı tercih edeceği merak konusu olmuştur. MHP’nin koalisyon dışında
bırakılması ve DYP ile ANAP’ı içine alan bir formül bulunması önerisi iki partinin siyasi
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liderleri arasındaki sürtüşme nedeniyle olanaksızlaşmıştır. MHP’nin koalisyona alınması
konusunda ise Devlet Bahçeli ile partinin daha ılımlı merkez sağ çizgiye kaydığı düşüncesi
etkili olmuştur. Rahşan Eecevit’in 1980 öncesine referansla MHP’ye getirdiği eleştiri, MHP
kanadında rahatsızlık uyandırmış olsa da sonunda DSP, MHP, ANAP koalisyonu kurulmuştur.
57. hükûmetin başbakanı Ecevit olmuştur, Bahçeli ve Yılmaz ise başbakan yardımcılarıdır.
57. hükûmetin karşılaştığı ilk kriz 2 Mayıs 1999’da meclis genel kurulunda yaşanmıştır.
FP’den meclise giren Merve Kavakçı türbanıyla parlamentoya gelince DSP’lilerin içinde
olduğu bir grup tarafından protesto edilmiş ve Başbakan Ecevit de sert sözlerle Kavakçı’yı
eleştirmiştir. Bu olay sonrasında Kavakçı’nın milletvekilliğinin iptali için harekete geçilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığı ise FP’nin kapatılan RP’nin devamı olduğu gerekçesiyle parti
hakkında kapatma davası açmıştır.
1999 genel seçimleri sonrasında göreve gelen 57. hükûmetin en önemli icraatı AB ile
ilişkilerde uyum paketleri çıkarma konusunda gösterdiği cesarettir. Türkiye 1999 Helsinki
Zirvesinde AB’ye aday ülke statüsünü nihayet elde etmiştir. Bu durumun Türkiye’de siyasi ve
ekonomik reformlara girişilmesi konusunda bir motivasyon sağladığı yadsınamaz. Kopenhag
siyasi kriterlerine uyum sağlanması için kapsamlı değişikliklerin yapılması gerekmiştir. DSP,
MHP ve ANAP kamuoyunda mini demokrasi paketi olarak bilinen yasal düzenlemeleri
Meclis’e getirmiştir. İlk uyum paketinde Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7. ve 8.
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yine Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 159. ve 312.
maddeleri değiştirilmiştir. Bu pakette yapılan bir başka değişiklik ise gözaltı sürelerine
ilişkindir. Uzun gözaltı sürelerinin kısaltılması için adım atılmıştır. İkinci uyum paketinde ise
Basın Kanunu’nda yer alan yasaklanmış dil ifadesi kaldırılmış; Dernekler Yasası kısmen daha
demokratik bir hâle getirilmiştir.
57. hükûmet zamanında Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış,
sürtüşmeler olsa da politik reformlara hız verilmiştir. Ancak 2001 ekonomik krizi DSP, MHP
ve ANAP koalisyonunun sonunu hazırlamıştır. Kemal Derviş’in Türkiye’ye gelmesi ve
ekonomi için önlemler paketi hazırlaması kısa vadede koalisyon hükûmetini kurtaramamıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de 1990’lı yıllarda “irtica tehdidi”nin nasıl güvenlik rejimini
devam ettirmek için yeniden üretildiğini inceledik. Kemalist yazarları hedef alan suikastlerden
Refah Partisi’nin yükselişine, kentli laik orta sınıfın kendini yaşam tarzı üzerinden asker-sivil
bürokrasi ile “kader ortaklığı”na bağladığını ve tüm bu süreçte 28 Şubat “post-modern
darbesi”nin gerçekleştiğini anlattık. 28 Şubat sonrasında ortaya çıkan durum, Türkiye’nin farklı
kesimleri için siyaset kanallarının daraldığı bir döneme karşılık gelmiştir. Güvenlik rejiminin
tahkimatı sonucunda muhalif aktörler hakkında soruşturmalar başlatılmıştır. 28 Şubat
kararlarının uygulanmasında ise ANASOL-D hükûmeti önemli bir rol oynamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
1990'ların politik söyleminde Rusya'nın yerini alan, siyasal İslam'ın yükselişiyle
ilişkilendirilen yeni dış mihrak aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Irak

b)

İran

c)

Suriye

d)

Mısır

e)

Suudi Arabistan

2)
İran'ın dış mihrak olarak belirlenmesinde hangi olayların etkili olduğu
söylenebilir?
I. Uğur Mumcu Suikastı
II. İran'ın Atatürk düşmanı söylemleri olduğu iddiası
III. ABD'nin İran hakkındaki söylemleri
IV. Kürt Sorunu ve PKK
a)

I, II, IV

b)

II ve III

c)

I, III, II

d)

I,II, III ve IV

e)

Yalnız IV

3)
oluşmuştur?

“Ata'ya saygı” mitingleri hangi bakış açılarının sentezlenmesi sonucu

a)

Milliyetçilik- Laiklik- Atatürkçülük

b)

Laiklik- Atatürkçülük- Liberalizm

c)

Milliyetçilik- Neo Liberalizm- İslamcılık

d)

İslamcılık- Muhafazakârlık- Neo Liberalizm

e)

Komünizm- Laiklik- Milliyetçilik

4)

Aşağıdakilerden hangisi seküler- Kemalistlerin 1990 sonrası “irtica” tehdidine
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karşı geliştirdikleri reaksiyonlardan biri değildir?
a)

29 Ekim kutlamalarını rejimi korumaya yönelik performanslarla bezemek

b)

Yürüyüşler düzenlemek

c)
Yaşam biçimleriyle kendilerini farklılaştırıp buna uygun geçmişi inşa etme
çabasına girişmek
d)

Militarist bir yaşam biçimine evrilme

e)

Tehdit olarak gördükleri İran'a karşı Rusya ile iş birliği çabasına girme

5)
1997 yılında gerçekleşen ancak ordunun siyasete el koymamakla beraber onu ve
ekonomiyi etkileyerek laiklik algısını uygulama ve benimsetme çabasına girdiği müdahale
hangisidir?
a)

12 Mart

b)

12 Eylül

c)

28 Şubat

d)

24 Ocak

e)

27 Mayıs

6)

28 Şubat sonrası kurulan koalisyon hükûmeti hangisidir?

a)

I. Milliyetçi Cephe Hükûmeti

b)

II. Milliyetçi Cephe Hükûmeti

c)

Anasol-D koalisyonu

d)

MSP-MNP koalisyonu

e)

CHP-DYP koalisyonu

7)

28 Şubat sonrası RP’nin devamı niteliğinde kurulan parti hangisidir?

a)

FP

b)

MNP

c)

MSP

d)

DP
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e)

AP

8)
1999 seçimlerinde iktidara gelen hükûmetin dış politikada atmış olduğu en
önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Türkiye'nin AB'ye aday ülke konumuna gelmesini sağlamak

b)

ABD ile ekonomik anlaşmalar imzalamak

c)

Balkan ülkeleri ile ikili kültürel değişim anlaşmaları imzalamak

d)

Orta Doğu politikasını yönlendirmek amacıyla zirvelere katılmak

e)

Türki cumhuriyetlerle petrol anlaşmaları imzalamak

9)
AB'ye
gerçekleşmiştir?

uyum

süreci

çerçevesinde

aşağıdaki

uygulamalardan

hangisi

I. Terörle Mücadele Kanunu'nun değiştirilmesi
II. Türk Ceza Kanunu'nun değiştirilmesi
III. Yeni anayasa sürecinin başlatılması
IV. Basın ve Dernekler Yasası'nda değişiklikler yapılması
a)

Yalnız III

b)

I ve II

c)

I, II ve III

d)

I,II ve IV

e)

Yalnız IV

10)

2001 krizi sonrası Türkiye'ye gelen ekonomi uzmanının ismi nedir?

a)

Kemal Unakıtan

b)

Ali Babacan

c)

Zafer Çağlayan

d)

Kemal Derviş

e)

Kemal Kılıçdaroğlu
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Cevaplar
1)b 2)d 3)a 4)e5)c 6)c 7)a 8)a9)d 10)d
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13. GÜVENLİK DEVLETİ, ASKERİ STRATEJİLER VE PKK İLE
MÜCADELE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. PKK ve Türkiye’de Yükselen Şiddet
13.2. Kürt Sorunu Bağlamında Siyaset ve Ordu Arasındaki İlişki
13.3. PKK ile Mücadelede Devletin Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
değişmiştir?

Türkiye’de 1980’lerden 1990’ların sonuna Kürt sorununa bakışta neler

2.
PKK saldırılarının 1990’ların başından itibaren yoğunlaşması üzerine Türk
Silahlı Kuvvetleri hangi tedbirleri almıştır?
3.

Olağanüstü hâl’in “terörle mücadelede” etkisini ve özelliklerini anlatınız.

4.

Köy koruculuğu nasıl bir sistemdir? Neden uygulamaya konmuştur?

5.

Kürt sorununun Türkiye siyasetinde asker-sivil ilişkilerine etkisi ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

PKK ve Türkiye’de
yükselen şiddet

Türkiye siyasetinde güvenlik
algılamalarındaki değişimin
yarattığı etkileri analiz
etmek gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Kürt sorunu bağlamında
siyaset ve ordu arasındaki
ilişki

Türkiye siyasetinde güvenlik
algılamalarındaki değişimin
yarattığı etkileri analiz
etmek gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek

PKK ile mücadelede
devletin stratejileri

Türkiye siyasetinde güvenlik
algılamalarındaki değişimin
yarattığı etkileri analiz
etmek gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek
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Anahtar Kavramlar


ASALA,



Alan hâkimiyeti,



Düşük yoğunluklu savaş,



OHAL,



MGK,



Koruculuk sistemi
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Giriş
İktisadi krizler ve politik skandalların yanı sıra 1990’ların en büyük sorunlarından biri
PKK saldırılarının bilançosu ve TSK’nın operasyonlarının siyasi ve toplumsal etkilerine
dairdir. 1980’lerin hemen başında PKK saldırıları ile Türkiye’nin içine girdiği dönem,
1990’larda şiddetin iyiden iyiye tırmandığı, çok sayıda insanın yaşamını kaybettiği, toplumsal
düzlemde gerilimin arttığı bir sürece dönüşmüştür. PKK saldırılarına cevap vermek için TSK
yeniden yapılanmış; askeri stratejisini değiştirmiştir. 1990’ların siyasi istikrarsızlığı,
“güvenlik” sorunları ile birleşince MGK etkinliğini arttırmış, sivil siyaset büyük ölçüde “terör
sorununun” çözümünden dışlanmıştır.
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13.1. PKK ve Türkiye’de Yükselen Şiddet
1990’lı yıllarda Türkiye siyasetindeki dinamikleri belirleyen, milliyetçi/ulusalcı
kesimlerle ordu arasındaki bağı sıkılaştıran en önemli konu PKK ile yaşanan silahlı
mücadeledir. 1990’lar boyunca Milli Güvenlik Kurulu hem pratik hem de sosyo-psikolojik
etkinliğini arttırmış; toplum da parçalanma/bölünme endişesi ve “güvensizlik” hissi etrafında
hızla militerleştirilmiştir.
1980’li yılların önemli bir kısmında sivil siyasetçiler ve güvenlikten sorumlu aktörler
PKK’yı baş edilebilir bir asayiş sorunu olarak görmüştür. Birçok yazar 1980’lerde PKK’yı ya
Sovyetlerin bir taktiği ya da o ASALA’nın bir “devamı” olarak tarif etmiştir. Bu süreçte
öldürülen PKK’lıların “sünnetsiz” çıktığına ya da üzerlerinde İncil bulunduğuna dair haberler
basında çıkmıştır. 12 Eylül’ün siyasi atmosferinde Kürtlerden bahsetmek başlı başına zordur.
Devletin ve Türk sağının uzun süre Kürtlerin varlığını kabul etmediğini söylemek mümkündür.
“Güneydoğu sorunu” olarak adlandırılan Kürt meselesi bölgeler arası refah/ekonomik kalkınma
farkı çerçevesinde tanımlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve bölgeye anadili
Türkçe olan kamu personeli göndermek çözüm için yeterli görülmüştür. Kürtlerin
mevcudiyetini kabul ettikten sonra İslam paydasında çözüm arama, İslam’ın birleştiriciliğine
ve devletin koruyuculuğuna atıf yapma alışkanlığı gözlemlenmiştir. Örneğin Diyanet İşleri
Başkanlığı, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde din adamlarına “birleştirici” vaazlar
verdirmiştir. TSK da dini motifli referansları -“komünizmle mücadele” başlığında olduğu gibibenimsemiş ve uzun süre Kürt sorununda uygulamıştır.

13.2. Kürt Sorunu Bağlamında Siyaset ve Ordu Arasındaki İlişki
1990-92 arasında- PKK’nın hem militer hem de toplumsal düzeyde uyguladığı şiddet
artınca Türkiye siyaseti içinde Kürt meselesi önemli bir yer tutmaya başlamış; Özal’ın geçmiş
başbakanlık dönemine dair eleştiriler dillendirilmiştir. Turgut Özal’ın ve liderliğindeki
ANAP’ın PKK’yı kavramada geciktiği iddiası politik aktörlerin çoğu ve üst düzey askerler
tarafından paylaşılmıştır. PKK’nın nasıl bir örgüt olduğu ve neye dönüştüğü hakkında genele
yayılabilecek bilgisizlik hâli mevcuttur. Çünkü PKK, Türkiye’nin yakın tarihinde daha önce
benzeriyle karşılaşılmamış bir silahlı örgüttür. PKK’nın gelişimi hem Türkiye’nin iç
dinamikleri hem de Orta Doğu’da 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında gerçekleşen bir dizi
olayla bağlantılıdır. Türkiye’de 12 Eylül darbesi; 1979’da İran’da İslam devrimi, Irak’ta
Saddam Hüseyin’in başa gelmesi ve akabinde İran-Irak Savaşı bölgedeki Kürt halklarının
yaşamını doğrudan etkilemiştir. Uzun süre Kürt alt sınıflarından beslenen ve destek bulan PKK
ideolojik zeminde sol/sosyalist argümanlar ile Kürt milliyetçiliğini birleştirmiştir. Bu
özellikleriyle de daha çok aşiret bağları üzerinden örgütlenip çeşitli taleplerde bulunan ve
eyleme geçen diğer silahlı Kürt isyanlarından farklıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK’ya karşı yürüttüğü savaşta üç temel mekanizmayı
kullanmıştır. Bunları olağanüstü hâl uygulaması (OHAL), köy koruyuculuğu ve Terörle
Mücadele Kanunu (TMK) olarak sıralamak olanaklıdır. OHAL, hem köy koruculuğu sisteminin
genişletilmesinde hem de TMK’nın bölgede uygulanmasında “çerçeve” vazifesi görmüştür.
Yıllarca bölgede yürürlükte olan sıkıyönetimin yerine getirilen ve onun daha “kurumsallaşmış”
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hâli olan uygulama, 1987 Temmuz’unda 285 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda ili kapsayacak şekilde hayata geçirilmiştir. Batman ve
Şırnak’ın 1990 Mayıs’ında il olmasından sonra OHAL bölgesi 13 şehri içerir hâle gelmiştir.
OHAL uygulamasında askeri birlik sayısı hızla arttırılmıştır. Bölgede görev yapan OHAL
valileri geniş yetkilerle donatılmıştır. Neticede 2002’ye kadar uygulanmaya devam eden
OHAL, bir yandan militer güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki sivil aktörlerin “ayrıcalıklı
konumu”nu tahkim etmiş, diğer yandan bölgedeki gündelik yaşamı otoriter-militer bir çizgide
kısıtlayarak/dönüştürerek yurdun diğer kısmından ayırmıştır.

13.3. PKK ile Mücadelede Devletin Stratejileri
1990-92 arasındaki sonuçlardan sonra TSK, PKK ile savaşta temel stratejisini
değiştirme durumunda kalmıştır. TSK’nın Soğuk Savaş döneminin hâkim paradigması olan
“topyekûn savaş” stratejisine göre teşkilatlanmış yapısının PKK ile mücadelede yetersiz
kalmıştır. Karakol baskınları, artan asker-sivil ölümleri ve yaralanmalar, ülke içinde moralleri
bozmuştur. Bu şartlar altında Silahlı Kuvvetler taktiksel değişime başvurmuş ve “düşük
yoğunluklu savaş konsepti”ne geçmiştir. Bu tercihin kısa ve orta vadede hem askeri hem de
toplumsal sonuçları olacaktır.
“Düşük yoğunluklu savaş” modelinin tatbikinde önce Özel Harp Dairesi lağvedilip
yerine Özel Kuvvetler Komutanlığı kurulmuş; ağırlık 2. Orduya verilmiş ve birlikler
küçültmüştür. Sahada uzman personeli arttırmak için uzman çavuş yetiştirmeye öncelik
verilmiştir. Özel komando birlikleri hem TSK hem de polis içinde yapılandırılmıştır. “Alan
hâkimiyeti” stratejisine uygun olarak 1993’ten itibaren TSK, yeni silahlar tedarik edilmiş,
Irak’ın kuzeyine yapılan operasyonlar sıklaştırılmış ve iç güvenlik taburları “PKK’den
kurtarılan alanlar”a yerleştirilmiştir. Özetlenen bu askeri - taktiksel değişimin ötesinde ordunun
terörle “psikolojik harp” yürütmek adına propagandaya daha çok önem verdiğini görüyoruz.
Bölgedeki Kürtlerin PKK’ye verdiği destek ve orduya yöneltilen eleştiriler (özellikle de
sivillere yönelik kötü muamele) arttıkça psikolojik harbin yoğunluğu da arttırılmıştır. Ordunun
üst kademesi Kürtlerin PKK’ye yöneldiğine dair ifadeleri “örgüt propagandası” olarak
lanetlerken, diğer yanda da “terörle mücadele” kapsamında işlerini kusursuz yaptıklarını iddia
etmeyi sürdürmüşlerdir. Bu doğrultuda asker ve sivil aktörlerce tertiplenmiş ciddi bir medya
yönlendirmesi söz konusudur. Zaten askeri—diplomatik ihtilaflar söz konusu olduğunda
Türkiye’de ana akım medyanın devlet politikasına paralel yayın yapma yönünde genel bir
istidadı tespit edilebilir. Üstüne üstlük medya içinde de milliyetçi-militarist politikaları içten
destekleyen yöneticiler, muhabirler ve yazarlar mevcuttur. Hâl böyle olunca 1980’lerin
sonlarında ve 1990’ların büyük bölümünde gazetelerin baş sayfaları hemen hemen her gün
ordunun operasyonlarını meşrulaştıracak şekilde dizayn edilmiş terör haberlerine ve terörle
ilişkilendirilen komplo teorilerine ayrılmıştır. Uzun süre muhayyel asker kahramanlığı
tablosunu bozacak, mevcut durumu ve insani sonuçlarını tartışacak telif esere de
rastlanmamıştır. Bilhassa milliyetçi aktörlerin katılımıyla sadece PKK değil zaman zaman
tümden Kürt karşıtı birer mitinge de dönüşen şehit cenazeleri, çocuk ve kadın ölümleri üzerine
atılan manşetler, parçalanmış bedenlerin görsel teşhiri, başta öğretmenler olmak üzere örgütçe
katledildiği iddia edilen kamu görevlilerine dair haberler, toplumsal öfkenin tırmandırılmasında
etkendir. Aynı dönemde basında PKK’nin Güneydoğu’da kontrolü tamamen ele geçirdiği ve
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Meclis başta olmak üzere kendileri dışındaki tüm siyasal aktörleri bertaraf etmek istediği
üzerine haberler yapılmıştır. Medyada Kürt siyasal hareketleri (HEP çizgisi) hakkında gündeme
getirilen haberler de çoğunlukla aynı perspektiften hazırlanmıştır. Burada oluşturulan
kamuoyunun HEP’in daha sonra da hâle fleri DEP ve HADEP’in kapatılmasındaki “onaylayıcı
etkisi” göz ardı edilemez. Özellikle yüksek komuta kademesinin telkiniyle 2 Mart 1994’te
DEP’li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parlamentoyu saran polislerce
tutuklanmalarıyla tam bir demokrasi krizi yaşanmıştır. Bununla beraber legal Kürt hareketinin
baskı altında tutulması elbette parti kapatmalarla, siyasal tasfiyelerle ve içinde askerlerin de yer
aldığı karşı kamuoyu oluşturma operasyonlarıyla sınırlı değildir. Kürt siyasal hareketin çok
sayıda üyesi, PKK’ya yardım ettikleri iddia edilen Kürt işadamları 1990’larda “faili meçhul
cinayetler” ile katledilmiştir. 1990’lı yıllarda Hizbullah’ın legal Kürt hareketlerine uyguladığı
şiddet de artış göstermiştir.
Tansu Çiller’in başbakanlık yaptığı dönemde (25 Haziran 1993 - 6 Mart 1996) sivil ve
asker bürokratların militer önlemleri sıkılaştırdığını görüyoruz. Tansu Çiller bir yandan askeri
botlar, kamuflajlı kıyafetlerle askeri birlik ve sınır karakollarını denetleyerek kadınlık-annelikmiliter imgelem arasındaki romantik bağı yeniden üretirken bir yandan da askerlere PKK ile
savaşta açık çek vermiştir. Aynı konjonktürde askeri yetkililerin militer projeksiyonları sivil
iktidarlara kabul ettirdiğine tanık oluruz; bunun yanı sıra hükûmet içinde militer çözümlere
iltifat edenler de kilit konumlara getirilmiştir. Örneğin 1993 Temmuzunda, Tansu Çiller daha
yeni başbakan iken Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları, hükûmetin terör eylemlerine
yönelik acil önlem alması için devreye girmiştir. Askerler nicedir uygulamaya sokmak
istedikleri “terörle topyekûn mücadele paketi”ni böylece kabul ettirme fırsatını bulmuştur.
Subaylar, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e ve Bakanlar Kuruluna brifing verir. Emniyet
Genel Müdürlüğü’ne atanan ve fakat henüz görevi devralmayan Mehmet Ağar da brifingdedir.
Çiller ve Ağar’ın konumu ve orduyla kurduğu ilişki, ilaveten Süleyman Demirel’in
cumhurbaşkanı olarak takındığı asker yanlısı tutum, 1990’ların geri kalanını anlamada önemli
yer tutacaktır. Ağustos 1993’e yaklaşırken Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in yaş haddi
nedeniyle emekli olacağı bilinmektedir fakat Çiller’in niyeti Güreş’i koltuğunda tutacak ve
böylece yüksek komutayla “yoğun” ilişkilerini sürdürecek bir hamle yapmaktır. SHP’lilerin
sıcak bakmamasına rağmen Tansu Çiller, kabinede alınan kararla Güreş’in görev süresini bir
yıl uzatır. Bu sonuç, dengeleri değiştirecek ve daha sonra (30 Ağustos 1994’te) İsmail Hakkı
Karadayı’ya Genelkurmay Başkanlığı yolunu açacaktır. Karadayı, Çevik Bir ve Erol Özkasnak
ile birlikte Necmettin Erbakan’ın yanı sıra Tansu Çiller’i de tasfiye eden 28 Şubat sürecine yön
verenler arasında olacaktır.
Bunlar yaşanırken sürekli beslenen “bölünme korkusu” Osmanlı’nın son dönemleri
benzetmesiyle toplumsal travmaları yeniden canlandıracak/inşa edecek biçimde dolaşıma
sokulmuştur. Bugün aşina olduğumuz “Sevr göndermeleri” bizatihi devletin en yüksek
makamları tarafından çeşitli formülasyonlar içerisinde dillendirilmiştir. Buna göre Batı,
Sevr’de Türklere kabul ettirmek istediği başlıklardan asla vazgeçmemiş sadece
ertelemiş/ertelemek zorunda kalmıştır. Önce ASALA, 1980’lerin ortasından itibaren de PKK,
Sevr ile çizilen sınırları gerçekleştirmek için “Batılı güçlerce kullanılmaktadır”. Avrupa’nın
çeşitli şehirlerinde Kürtlerin yaptığı mitingler, Avrupa parlamentosunun 1987 tarihli “soykırım
259

kararı” ve Batılı siyasetçilerin ve akademisyenlerin insan hakları vurgusuyla verdiği demeçler
hep bu eksende ve “aynı bütünün parçaları” olarak değerlendirilmiştir.
Kürt meselesinin başlı başına dış mihrakların oyunu olduğu tezini tek gerçeklikmiş gibi
kabul eden bakış açısının sözcüleri, çözüm için diyalog önerilerini itibarsızlaştırmaya çalışıp
askeri çözüm noktasında sabit durma taraftarıdır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,
terörün arkasında Kuzey Irak’tan Suriye’ye birçok “dış gücün” olduğunu söylerken Sevr’e
gönderme yapmıştır. Süleyman Demirel’in ifadesiyle Türkiye’nin karşısına çıkarılmak istenen
Sevr’dir. 1996 Ağustos’unda Necmettin Erbakan çözüm için PKK ile kısmi diyalog önerisini
dile getirdiğinde bu sefer aynı argümanları MGK genel sekreteri orgeneral İlhan Kılıç uyarı
şeklinde Erbakan’a iletmiştir. Necmettin Erbakan bu tepkiler karşısında diyalog üzerine basında
çıkan haberleri yalanlamak zorunda kalacaktır. Cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel ve
kurum olarak MGK, militer çözümlerde ısrar edenlere “devlet” olma diskuru üzerinden destek
çıkarken askeri operasyonlar ve çatışmalar da 1990’lar boyunca devam etmiştir. Sınır içi ve
ötesi harekâtlar ve askeri tatbikatlar ise medyanın yardımıyla kamuoyunun hep gündeminde
tutulmuştur. Medyanın operasyonları verme şekli psikolojik harp eksenindedir. Bu
konjonktürde özellikle 1986’dan beri yapılagelen ve ilk zamanlarında etkinlik açısında çokça
tartışılan sınır ötesi askeri harekâtlar rutinleşmiştir. PKK’ya girişilen tüm askeri harekâtların
başarılı olduğunu söylemek genellikle ya dönemin Genelkurmay Başkanına ya da
Cumhurbaşkanına düşmüştür. Fakat devlet merkezli propagandaya rağmen çatışma haberleri
1990’lar boyunca artmaya devam etmiştir.
OHAL bölgesinde 1980’lerin sonlarından itibaren çok sayıda işkence, kötü muamele ve
faili meçhul cinayet yaşanmıştır. Dönemin hükûmet görevlileri, sivil ve asker bürokratları bu
konudaki haberleri “güvenlik kuvvetlerinin yıpratılması” yönünde propagandif faaliyetler
olarak değerlendirmiştir. Özellikle 1993’ten sonra TSK’nın izlediği strateji, hem ülke içindeki
demokratlarca hem de dünya kamuoyunda daha da yüksek sesle eleştirilmeye başlamıştır.
Ordunun komuta kademesi ve militer çözümlere destek çıkanlar, yurt içinden ve dışından gelen
eleştirilere karşı reaksiyoner bir tutum takınmıştır
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in dillendirdiği ve çok da taraftarı olan “terörün
kökü dışarıda” savı, 1990’ların ikliminde aslında bir “devlet tezi”dir. Türkiye’ye jeopolitik
açıdan “fırsatlar” ve “düşmanlar” ile dolu bir konum biçen uzmanlar, bürokratlar ve siyasetçiler
üzerinde epeyce etkilidir. Bu çerçevede Doğan Güreş’ten sonra Genelkurmay Başkanı olan
İsmail Hakkı Karadayı ilk değerlendirmelerinde Türkiye’nin bütün komşularını sert bir dille
teker teker suçlamıştır. Karadayı’ya göre “etraf düşmanlarla çevrilidir”; örneğin Suriye hâlâ
Hatay’ın Türkiye’ye katılışını içine sindiremediğinden ve GAP’ın gerçekleşmesinden
rahatsızlık duyduğundan terörist faaliyetleri aralıksız desteklemektedir. İran “dini rejimini ihraç
etmek” için Türkiye’yi zayıflatmaya çalışmaktadır. I. Körfez Savaşı sonrasında Irak’ın
kuzeyinde oluşan “otorite boşluğu” ise PKK’yı güçlendirmektedir. İsmail Hakkı Karadayı aynı
açıklamasında Rusya ve Yunanistan’ı da düşmanlar arasına dahil etmiştir. Tarihi “yayılmacı
emellere sahip” olan ülke Rusya ve “sorunlu” batı komşusu Yunanistan Genelkurmay
Başkanına göre hâle n Türkiye’ye yönelen risk ve tehditler dâhilindedir. Aynı iddialar 1998
Ağustos’unda sonra göreve gelen Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından da
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dillendirilecektir. Hâl böyleyken Türkiye, hem Irak, hem Yunanistan hem de Suriye ile
“güvenlik” gerekçesiyle sık sık karşı karşıya gelecektir.
Türkiye’nin sivil ve asker muktedirleri, Suriye’ye yüklenileceğinin ilk sinyallerini
1996’ının Mart ayında vermiştir. Çok yönlü militarist propaganda ve haberler eşliğinde
kamuoyu adım adım Suriye’ye karşı doldurulmuştur. Bu atmosferde 1998’in sonbaharında
Türkiye, PKK meselesinde Suriye’ye yapılan baskıyı arttırma kararı almıştır. 30 Eylül tarihli
MGK toplantısının ana gündemi olan Suriye konusunda artık kılıçlar çekilmiştir. PKK’nın
Suriye’de tam teşekküllü “devlet desteği” gördüğüne, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Şam’da
“zevk ve sefa içinde” yaşadığına ve bizzat El Muhebarat’ın PKK gerillalarını sınıra yakın
köylere yerleştirdiğine dair istihbarat raporları dolaşımdadır. Politik iklim de savaş tamtamları
çalmaya uygundur. 28 Şubat süreciyle askerler bir kez daha siyasi etkinliğini arttırarak
hissettirmiş, ana tartışma ekseni “ulusal güvenlik” - “rejim” ilişkisine oturtulmuş ve Süleyman
Demirel de “akil” cumhurbaşkanı sıfatıyla bu olup bitenlere “desteğini” esirgememiştir.
Askerler, Suriye’nin PKK’ya desteğini kesmenin terörün çözümünde önemli bir adım olduğuna
Süleyman Demirel’i ve daha nice siyasetçiyi inandırmıştır.
1998 Temmuz’unda Türkiye, Suriye’ye terörle mücadelede işbirliği yapılmasına dair
belge göndermiştir; iletilen belgeye cevap alınamayınca ise iki ülke arasındaki gerilim iyiden
iyiye artmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1998 Ekiminde yeni yasama
yılının açılışında Suriye’ye sabrın taştığını söylemiştir. Süleyman Demirel’in Suriye’ye dair
çıkışı, kısa bir süre sonra patlak verecek “savaşa bir adım kala” atmosferinin habercisi olacaktır.
Cumhurbaşkanı bir süre sonra da muhtemel askeri operasyon için kilit konumdaki Antakya ve
Samandağ’da aynı sert çıkışı tekrarlayacaktır. Zamanın Genelkurmay Başkanı H. Kıvrıkoğlu
ise Suriye ile Türkiye arasında “adı konmamış bir savaş”ın mevcudiyetine işaret etmiştir.
Devletin ileri gelenlerine göre Şam’da bulunduğu tespit edilen Abdullah Öcalan’a Suriye’nin
gösterdiği hoşgörü Türkiye’ye yönelmiş bir tehdittir. Türkiye’nin talebi Abdullah Öcalan’ın
derhal Türkiye’ye teslim edilmesidir.
Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanının Suriye’yi hedef alan demeçlerinin
akabinde dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Suriye sınırında yakında bir askeri tatbikatın
yapılabileceğini söylediğinde Genelkurmay ile sivil muktedirlerin Suriye’ye yönelik harekete
geçmek için daha fazla beklemeyecekleri kısmen anlaşılmıştır. Türkiye’de kamuoyunun olası
savaşa hazırlanması için “Hatay meselesi”ni hatırlatma ve askeri argümanlara başvurma eğilimi
kendini gösterecektir. 1974’te Kıbrıs’a askeri müdahale öncesinde olduğu gibi tatbikat-askeri
hazırlık ve güvenlik kavramları üzerinden askeri operasyon seçeneğine öncelik atfedilmiştir.
Basında Türkiye-Suriye sınırına dağ komandolarının sevk edildiği, Diyarbakır’daki 2. Hava
Üssünde alarma geçildiği, mevcut gözetleme kulelerine ağır silahlar yerleştirildiğine dair
haberler çıkmıştır. Tanklar, savaş uçakları, komandolar ve sınıra yapılan yığınak fotoğrafları
medyanın en çok başvurduğu görsel malzemelerdir. Gergin atmosferi besleyen sadece
Türkiye’nin kararlılığına dair propaganda değildir; Suriye’nin Türkiye’ye saldırmak için fiili
hazırlığa giriştiği bilgisine de ihtiyaç vardır. Suriye’nin sınır yakınına çok sayıda füze
yerleştirdiği haberleri bu çerçevede gündeme gelmiştir. Buna karşılık bir yandan da Suriye
ordusunun ne denli modernlikten uzak olduğu anlatılarak Türk ordusuna karşılaştırmalı askeri
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prestij atfedilmiştir; Buna göre; “Türkiye ve ordusu Suriye’den “güçlüdür”; savaş çıkarsa da
kazanacak taraf olacaktır.” Neticede Suriye ile muhtemel savaş için kamuoyu desteği bir ölçüde
sağlanmıştır. Ancak kısa süre içinde Abdullah Öcalan’ın Suriye’nin dışına çıkartıldığı haberi
gelince, askeri müdahale fikri zayıflayacak hatta Türkiye ile Suriye güvenlik makamları
arasında Adana’da PKK konusunda mutabakata varılacaktır. Artık tartışma “Abdullah Öcalan
nerede?” sorusuna düğümlenecektir.
Suriye’den çıkarılan Öcalan’ın önce Rusya’da olduğu haberi gelmiştir. Abdullah Öcalan
oradan ayrılmak zorunda kalınca gözler Öcalan’ın gittiği İtalya’ya çevrilecektir. Adalet
Bakanlığı Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye iadesi için İtalya’ya resmi başvuruda bulunmuştur.
İtalya, Türkiye’deki idam cezasının mevcudiyetinin iadeye engel olduğunu savunmuştur ancak
Abdullah Öcalan’ı da sınır dışına çıkarmıştır. Şubat 1999’da Öcalan’ın yakalanıp Kenya’dan
getirilmesiyle bu sefer ülke çapında kutlamalar yapılacaktır. Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını
takiben milliyetçi atmosferin etkisiyle 1999’un Nisan ayında yapılan seçimlerde MHP %18 ile
tarihinin en yüksek oyunu alacak ve DSP’nin koalisyon ortağı olacaktır. Bu şartlar altında PKK
bir süreliğine eylemsizlik hâline geçecektir. Sorun 2000’li yıllara bu hâliyle inişli çıkışlı bir
biçimde devredecektir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1980 sonrasında Kürt sorunu çerçevesinde Türkiye’nin siyasi
dinamiklerindeki değişimi konu aldık. Ayrıca PKK saldırılarına karşı Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin aldığı tedbirleri ve bu tedbirlerin sadece askeri değil sosyo-politik sonuçlarını
da inceledik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 1980'lerde PKK faaliyetlerini nitelendirmek için
kullanılan söylemlerden biri değildir?
a)

PKK'yı Sovyetlerin bir taktiği olarak görmek

b)

PKK'yı ASALA'nın devamı olarak yorumlamak

c)

PKK'lıları Hıristiyan olarak nitelemek

d)

Konuyu bir asayiş sorunu olarak görmek

e)

PKK'yı Kürt sorunun çözümünde referans almak

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi PKK'nın gelişmesine imkân tanıyan unsurlardan biri

I. 12 Eylül darbesi
II. İran devrimi
III. Irak'ta Saddam Hüseyin'in yönetime gelmesi
IV. İsrail- Filistin savaşı
a)

I ve III

b)

Yalnız I

c)

II ve IV

d)

I,II ve III

e)

Yalnız IV

3)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile yürüttüğü savaşta
kullandığı mekanizmalardan biridir?
I. Olağanüstü Hâl Yasası
II. Anayasa Mahkemesi
III. Köy koruyuculuğu
IV. Terörle Mücadele Kanunu
a)

I ve II

b)

I, II ve IV
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c)

I, III ve IV

d)

I, II ve III

e)

II, III ve IV

4)
1990 sonrası TSK, PKK ile mücadelede Soğuk Savaş dönemindeki topyekun
savaş stratejisini değiştirip düşük yoğunluklu savaş stratejisine geçmiştir. Aşağıdakilerden
hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?
a)

Özel Kuvvet Komutanlığı'nın kurulması

b)

Birliklerin küçültülmesi

c)

Propogandaya önem verilmesi

d)

Özel komando ve uzman birliklerinin kurulması

e)

Kürt siyasal hareketi ile soruna çözüm arayışına girilmesi

5)
Aşağıdakilerden hangisi PKK ve Kürtlerin ötekileştirilmesindeki propoganda
tipi faaliyetlerin arasında yer almaz?
a)

Çatışmalarda insani boyutun göz ardı edilmesi

b)

Örgüt-bölücülük üzerinden söylemlerin yürütülmesi

c)

Asker kahramanlığını vurgulayan yayınların yapılması

d)

Meclisteki Kürt milletvekillerini destekleyen yayınlar yapılması

e)

Şiddet eylemlerinin görsellerinin sıklıkla kullanılması

6)
Aşağıdakilerden hangisi Tansu
militerleştiğine kanıt olarak gösterilemez?

Çiller

döneminde

a)

Çiller'in askeri kıyafetle yaptığı askeri bölge ziyaretleri

b)

Terör eylemlerine yönelik acil çağrılar yapılması

c)
çıkartmaları

Askerlerin

hükûmeti

yönlendirerek

projeksiyonlarına

siyasetin

giderek

uygun

kararlar

d)

Siyasetin yüksek komutayla sıkı ilişkiler içerisine girmesi

e)

Tüm siyasi parti liderlerinin ordu ile ortak yapılan konferanslarda yer alması

7)
Aşağıdakilerden hangisi “Kürt meselesinin dış mihrakların oyunu olduğu”
şeklindeki bakış açısının meşruiyet temelini oluşturan argümanlardan değildir?
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a)

Ülkenin bölüneceği düşüncesi

b)

Kuzey Irak ve Suriye'nin desteklediği görüşü

c)

Avrupa ülkelerinde çıkarılan soykırım kararlarının etkisi

d)

Kürtlerin taleplerinin ulaşabileceği mekanizmaları kullanmadıklarını öne

e)

İnsan hakları derneklerinin baskıları

sürmek

8)
Aşağıdakilerden hangisi Suriye'nin PKK'yı desteklediği şeklindeki görüşün
varsayımlarından biri değildir?
a)

PKK'nın Suriye'de devlet teşekkülü olarak görüldüğü

b)

Abdullah Öcalan'ın Şam'daki yüksek yaşam standartları

c)

El Muhebarat'ın PKK'ya yardım ettiği

d)

Suriye'nin PKK ile mücadelede iş birliğine yanaşmadığı

e)

PKK'nın tüm gelirini Suriye'den sağladığı

9)
olmuştur?

MHP'nin 1999 seçimlerindeki yükselişine Kürt sorununun “katkısı” nasıl

a)

Abdullah Öcalan'ın yakalanması ile kamuoyunda yükselen milliyetçilik

b)

PKK'nın ateşkes ilan etmesi

c)

Meclisteki Kürt milletvekillerinin MHP'yi desteklemesi

d)

Güneydoğu bölgelerindeki etkili kampanyanın sonuç vermesi

e)

MHP'nin söylemde değişikliğe giderek çoğulculuk sinyalleri vermesi

10)

Abdullah Öcalan hangi ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir?

a)

Suriye

b)

Rusya

c)

Kenya

d)

İtalya

e)

Fransa
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Cevaplar
1)e 2)e 3)b 4)e 5)d 6)e 7)d 8)e 9)a10)c
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14. ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN İKTİDARA GELİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 2001 Krizi Sonrası Türkiye’de Siyasi Durum
14.2. Milli Görüş’te Yol Ayrımı
14.3. 2002 Genel Seçimleri ve Siyasette Yeni Aktörler
14.4. Hızlı Reform Dönemi ve Yapısal Değişimler
14.5. E-Muhtıra, Cumhuriyet Mitingleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi
14.6. 2007 Seçimleri ve Sonrası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
DSP’nin 2002 öncesinde çözülmesinin nedenleri ve bu süreçte etkili olan
aktörlerin özellikleri nelerdir?
2.
3.
çıkmıştır?

2002 yılında çıkarılan üçüncü uyum paketinde hangi konular yer almıştır?
Milli Görüş hareketindeki yol ayrımı ne zaman ve hangi sebeplerle ortaya

4.
2002 genel seçimlerinin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendirirken hangi
gelişmeler dikkate alınmalıdır?
5.
2007 cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardındaki dinamikleri, Türkiye
siyasi yaşamının dinamiklerini dikkate alarak tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemler
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

2001 krizi sonrası
Türkiye’de siyasi durum

2000’lerde Türkiye
siyasetini, AB reform
sürecini ve aktörlerin
pozisyonunu analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

2002 genel seçimleri ve
siyasette yeni aktörler

2000’lerde Türkiye
siyasetini, AB reform
sürecini ve aktörlerin
pozisyonunu analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.

Hızlı reform dönemi ve
yapısal değişimler, 2007 ve
sonrası

2000’lerde Türkiye
siyasetini, AB reform
sürecini ve aktörlerin
pozisyonunu analiz etme
gücü

Konu ile ilgili kitap, makale
ve benzeri yayınları
okuyarak, görsel ve yazılı
medyayı takip ederek.
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Anahtar Kavramlar


Genç Parti,



Yenilikçiler,



AB Uyum Paketleri,



Recep Tayyip Erdoğan,



Adalet ve Kalkınma Partisi
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Giriş
2001 krizi Türkiye’nin hem siyasetinde hem de ekonomisinde derin yaralar açmıştır.
Bunun sonucunda 2002 genel seçimleri ile birlikte Türkiye siyasetinde aktörler bazında büyük
bir değişim yaşanmış; halk 2001 krizinin nedeni olarak gördüğü koalisyon partilerini
parlamento dışı bırakmış ve 2001’de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni tek başına iktidara
getirmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk döneminde AB reformlarına ağırlık vermiş;
ekonomide de GSMH’nin arttırılması ve enflasyonun düşürülmesi konusunda başarı
sağlamıştır. 2007 seçimlerine giderken Türkiye bir kez daha cumhurbaşkanlığı seçimi krizi
yaşamış ve kriz ancak genel seçimler sonucunda çözülebilmiştir.
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14.1. 2001 Krizi Sonrası Türkiye’de Siyasi Durum
2001 krizi Türkiye ekonomisini ve üretim ilişkilerini büyük ölçüde sarsmıştır. Kriz
sonrasında hükûmetin temel gayesi, krizin yaraları sarmak olmuştur. Aynı zaman aralığında
AB uyum paketlerinin hazırlanmasına da öncelik verilmiştir. 2001 krizini takip eden günlerde
ekonominin yeniden yapılandırılması arayışı çerçevesinde Kemal Derviş Türkiye’ye
getirilmiştir. Derviş’in bir teknokrat olarak daha önce emsaline pek rastlanmayan bir özerkliğe
sahip olduğu ileri sürülebilir. Kemal Derviş’in “kurtarıcı” olarak getirilmesinin toplumun ve
siyasetin farklı katmanlarında değişik yankıları olmuştur. Muhalefet eleştirilerini sıralarken iş
çevreleri genelde Derviş’in özerk konumundan memnun görünmüştür.
2002 seçimlerine giderken Başbakan Bülent Ecevit’in sağlık sorunları yaşaması üzerine
koalisyondaki çatlaklar daha belirgin bir hâle gelmiştir. Koalisyon ortakları MHP ve ANAP
arasında özellikle de AB uyum paketleri bağlamında sert bir tartışma yaşanmıştır. Kemal Derviş
ise bütün bu gerilimlerin siyasi istikrarı bozucu bir etkisi olduğunu iddia etmiş ver bir an önce
erken seçim için bir tarihin belirlenmesi gerektiğini savunmuştur.
Bülent Ecevit’in rahatsızlığı sırasında DSP içindeki siyasi dengeler de yerinden
oynamıştır. Bu eksende Ecevit’in sağ kolu olarak bilinen Hüsamettin Özkan ile Ecevit
arasındaki anlaşmazlık, partide çözülme sürecini tetikleyecektir. Hüsamettin Özkan, o günlerde
hükûmette önemli kararların alınmasında rol oynayan bir isim olarak tanınmaktadır. Özkan’ın
partiden ayrılacağının duyulması ise yeni bir siyasi oluşumun kapıda olduğu fikrini
kamuoyunda kuvvetlendirmiştir. Özkan, DSP’nin ve Türkiye sosyal demokratlarının meşhur
isimlerinden İsmail Cem ile beraber DSP’den ayrılmıştır. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem’i
çok sayıda milletvekili izlemiştir. İkili ile beraber hareket eden Kemal Derviş’in istifası ise
bizzat dönemin cumhurbaşkanı olan Ahmet Necdet Sezer tarafından önlenmiştir.
DSP’den ayrılan milletvekilleri 2002 seçimi öncesinde yeni bir parti çatısı altında bir
araya gelmiştir. 22 Temmuz 2002’de Yeni Türkiye Partisi (YTP), 62 milletvekili ile
kurulmuştur. Kemal Derviş’in partiye katılmasının yeni siyasi oluşuma güç vereceği
beklentisinde olanlar ise yanılmıştır. Çünkü Kemal Derviş, amacının solda birliği tesis etmek
olduğunu iddia etmiş ve Yeni Türkiye Partisi’ne katılmayacağını beyan etmiştir. Deniz Baykal
ile siyasi ilişkisini yoğunlaştıran Kemal Derviş 2002 Ağustos’unda CHP saflarına katılmıştır.
Kasım 2002 seçimleri öncesinde hükûmetin son hamlesi üçüncü uyum paketinin
meclisten geçirilmesidir. Bilindiği üzere Kürt sorununu doğrudan ilgilendiren mesele Öcalan’ın
idam edilip edilmeyeceği meselesiydi. Üçüncü uyum paketi ile idam cezası kaldırılmıştır.
Kaldırılan idam cezası yerine ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gelmiştir. Yine bu paketle
birlikte radyo ve televizyonlarda Kürtçe yayın yapabilme özgürlüğünün kapısı aralanmıştır. AB
üçüncü uyum paketinden yer alan bir diğer konu ise gayrimüslimlere ilişkindir. Yasayla azınlık
vakıflarının mal sahibi olması önündeki engeller kısmen kaldırılmıştır.
2002 seçimleri öncesinde hükûmetin kurmayları yaklaşan seçimlerde oy
kaybedileceğinin hesabını yapmış ve buna göre tavır almıştır. Yaşar Okuyan’ın MHP’ye
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gitmesi böyle bir olaydır. Erkan Mumcu da ANAP’tan istifa etmiştir. Erkan Mumcu daha sonra
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılacaktır.
Kasım 2002 seçimleri öncesinde Türkiye siyasetinde bir başka sürpriz ise iş adamı Cem
Uzan’ın siyasete atılmasıdır. 1980’lerde Özal’a yakın isimlerden biri olan Hasan Celal Güzel’in
Yeniden Doğuş Partisi (YDH), Cem Uzan’ın elinde Genç Parti’ye dönüştürülmüştür. 2001
ekonomik krizinin yıkıcı etkilerini yaşayan kesimlere seslenen ve popülist bir dil kullanan Cem
Uzan, medyatik mitingleri ile kısa zamanda belirli bir kitleye ulaşmıştır. Bir yanda konsermitingler diğer yanda gerçekleşmesi mümkün olamayan ekonomik vaatler, Uzan’ın seçim
kampanyasının bir parçası hâline gelmiştir.

14.2. Milli Görüş’te Yol Ayrımı
2002 seçimleri öncesinde merkez sağ ve merkez sol irtifa kaybederken Milli Görüş
çizgisinin ne durumda olduğunun ayrıca incelenmesi gerekir. 1990’ların yükselen siyasi gücü
Refah Partisi, 28 Şubat döneminde ciddi darbe yemiştir. Ancak buna rağmen hatırı sayılır bir
oy potansiyeli vardır. 28 Şubat’ın parti içi dengelere de etki ettiği söylenebilir. Milli Görüş’ün
28 Şubat sonrasında nasıl bir politik strateji izlemesi gerektiği konusunda “gelenekçiler” ile
“yenilikçiler” olarak adlandırılan kesim arasında fikir ayrılıkları baş göstermiştir. Fazilet
Partisi kurulurken “yenilikçilere” önemli pozisyonlar verilse de eski kuşak ile aralarındaki
siyasi strateji farklılığı giderilememiştir. “Yenilikçiler” olarak bilinen kanatta yer alan Abdullah
Gül, Fazilet Partisi’nin 14 Mayıs 2000’deki kongresinde aday olduğunda artık yolların
ayrılacağı belirginleşmiştir. Partinin Mayıs 2000 kongresinde Necmettin Erbakan doğrudan
Recai Kutan’a destek vermiştir. Kongre sonucuna göre Kutan 633, Gül ise 521 oy almıştır. Milli
Görüş hareketinin önderi konumundaki Erbakan’ın açık işaretine rağmen Abdullah Gül bu
kadar büyük bir oy oranına kavuşması yenilikçi kanadın belirli bir taban desteğine sahip olduğu
şeklinde yorumlanmıştır. Kongre sonrasında partide yenilikçiler ile gelenekçiler arasındaki
kamplaşma çok daha net bir biçimde hissedilmiştir.
Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın 1999 yılının baharında Fazilet
Partisi’nin kapatılması için açtığı dava ise 2001’in Haziran ayında neticelenmiştir. Buna göre
Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi’ni laiklik ilkesini aykırı faaliyetleri gerekçe göstererek
oyçokluğu ile kapatmıştır. Fazilet Partisi’nin kapatılması, uzun bir süredir yeni bir siyasi parti
kurmayı düşünen yenilikçi kanat için uygun bir zemin sunmuştur. TCK 312/2’den mahkum
edilen Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi kanadın doğal lideri olarak görülmüştür. Bu şartlar
altında 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmuştur. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin Kurucu Kurulu Recep Tayyip Erdoğan’ı genel başkan olarak seçmiştir. Bundan
sonraki süreçte Erdoğan, yenilikçi kanadın önemli isimlerini ve Milli Görüş tabanı üzerinde
etkili olan Bülent Arınç gibi ağır topları parti yönetimine almış ve elini güçlendirmiştir.

14.3. 2002 Genel Seçimleri ve Siyasette Yeni Aktörler
2002 seçimleri büyük ölçüde 1990’lı yılların siyasi şablonunun anlamını yitirdiğinin
göstergesidir. 1990’ların siyasi iklimine damgasını vuran istikrarsızlık ve koalisyonlar dönemi
2002 sonrasında ortadan kalkacaktır. Seçim sonuçları merkez sağın 1980’lerdeki ve 90’lardaki
önemli aktörlerini parlamento dışında bırakmıştır. 1999 seçimlerinde konjonktürel gelişmeler
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eşliğinde siyasi tarihinin en yüksek oyununu alan MHP, bu seçimlerde ancak %8.3’lük bir oy
alabilmiş ve parlamento dışı kalmıştır. DYP ve ANAP da kan kaybetmiş ve Meclis’e
girememiştir. DYP oyların %9.5’ini; ANAP ise %5.1’ini alabilmiştir. Her iki partinin yaşadığı
büyük kayıp istifaları da beraberinde getirmiştir. ANAP’ta Mesut Yılmaz, DYP’de Tansu Çiller
genel başkanlığı bırakmıştır. 1990’ların tartışmalı isimlerinden Mehmet Ağar, DYP’nin Aralık
2002 kongresinde partinin başına geçmiştir.
1999 seçimlerinin en başarılı partilerinden olan DSP ise 2002 seçimlerinde adeta
silinmiştir. Ancak %1.2’lik bir oy alabilen DSP, üç yıl içinde siyasi atmosferin ne denli
değiştiğinin kanıtıdır. Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem’in DSP’den ayrılarak kurduğu Yeni
Türkiye Partisi (YTP) de büyük hayalkırıklığı yaşamış; %1.1 ile DSP’nin dahi altında kalmıştır.
Bu tabloya bakıldığında 2002’de sandığa giden seçmenin 2001 krizinin müsebbibi olarak
gördüğü siyasal partileri cezalandırdığı görülmüştür. DSP ve ANAP’ın yanı sıra DYP de 2002
sonrasında belirleyici bir siyasi aktör olma şansını tamamen kaybedecektir. Milli Görüş
hareketinin son temsilcisi olan Saadet Partisi de 2002 seçimlerinin kaybedenleri arasındadır.
Fazilet Partisi’nin kapatılması sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kuran kadronun
partiden gitmesi Milli Görüş’te kan kaybına neden olmuştur. Bu şartlar altında seçime giren
Saadet Partisi ancak %2.4’lük bir oy oranına ulaşmıştır. Barajın altında kalmakla beraber ciddi
oy alan Genç Parti ise 2002 seçiminin sürprizlerinden biridir. Uzan’ın Genç Partisi %7’yi
geçmiş ve 2001 krizine öfkelilerin bir bölümünden oy devşirmiştir. Genç Parti oyları içinde
1999 seçimlerinde MHP’ye oy veren seçmenlerinin bir kısmının tercihinin de yer aldığı ileri
sürülmüştür. Öfkeli bir siyasi dil ve sağ popülizm ile başarı sağlayan Genç Parti, 2002 seçimi
sonrasında Uzan grubuna yönelen mali operasyonlar neticesinde etkinliğini kaybetmiştir.
2002 seçimin asıl galibi olan ise toplam oyların %34.2’sini alarak tek başına iktidar
koltuğun oturan Adalet ve Kalkınma Partisi olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi, 2001’de
kurulmuş bir parti olarak seçimlerde kazandığı oy oranı büyük bir başarı olarak
değerlendirilebilir. 2001 krizinin sorumlusu görünen partiler meclis dışı bırakılırken daha önce
denenmemiş, yeni bir oluşum seçmenin tevecühünü kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi,
yeni ve temiz parti imajı, adalet kavramına yaptığı vurgu, “yenilikçi” kadronun hem Milli Görüş
hem de merkez sağ tabanda karşılığı olması süreçte etkilidir. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi
hem büyük sermaye ile hem de esnaf ve odalar ile iletişime geçerek iki yönlü bir yakınlaşma
politikası izlemiştir. Bunun sonucunda sağda yer alan seçmenin önemli bir bölümünü kendine
çekmiştir. İlerleyen zaman diliminde Adalet ve Kalkınma Partisi, merkez sağı dönüştürerek
orada rakipsiz kalma stratejisi izleyecek ve bunda büyük ölçüde başarılı olacaktır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden sonra ikinci parti konumuna gelen ise 1999
seçimlerinde barajın altında kalmış olan CHP’dir. Altan Öymen’in genel başkanlığı döneminde
partinin yeniden yapılandırılmasına karşı Deniz Baykal’ın hamlesi ile sonuçta Eylül 2000’de
CHP Olağanüstü kongre toplamıştır. Kongrede Baykal ve ekibi yeniden partinin liderliğini ele
geçirmiştir. Bu süreçte Altan Öymen zamanında başlatılmak istenen partideki yapısal reformlar
sonuçsuz kalmış ve Deniz Baykal’ın getirmek istediği Blair’ci “üçüncü yol” formüle de partide
programatik bir karşılık bulamamıştır. Tüm bunlara rağmen CHP’nin 2002 seçimlerinde iyi oy
almasının ardında bir dizi sebep yatmaktadır. DSP’nin iktidarda kaybettiği prestij ve etkinlik,
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merkez sol oyların CHP’ye akmasına neden olmuştur. YTP’nin istediği çıkışı
gerçekleştirememesi ve Kemal Derviş’in CHP’den yana tavır koyması da CHP’nin çok oy
almasında etkilidir. Geleneksel olarak laiklik vurgusunu yaşam tarzı üzerinden taşıyan merkez
sağın aktörü ANAP, 2002 seçimlerinde tabanından CHP’ye oy kaybetmiştir. 2002 seçimlerini
takip eden süreçte daha önce ANAP’a oy veren bölgelerde CHP’nin desteklenmeye başladığı
ileri sürülebilir.

14.4. Hızlı Reform Dönemi ve Yapısal Değişimler
Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
Sabih Kanadoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi kurucuları arasında
olamayacağını ileri sürmüştür. Anayasa Mahkemesinin de bu yönde karar vermesi üzerine
Recep Tayyip Erdoğan 2002 genel seçimlerine katılamamıştır. Bu tabloda öne çıkan Abdullah
Gül olmuştur. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül’e hükûmet kurma görevini vermiş 18 Kasım
2002 tarihinde yeni hükûmet kurulmuştur. 58. Hükûmetin Başbakanı Abdullah Gül, Başbakan
Yardımcıları ise Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Şahin ve Ertuğrul Yalçınbayır olmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili olabilmesi için gereken fırsat Yüksek Seçim
Kurulu’nun (YSK) Siirt seçimlerini iptal etmesiyle hasıl olmuştur. YSK’nın kararı gereğince
Siirt’te seçimlerin yeniden yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sırada Recep Tayyip Erdoğan’ın
seçilebilmesi için gerekli olan Anayasa değişikliği parlamentodan CHP’nin de desteğiyle
geçmiştir. Siirt’te yenilenen seçimler sonucunda Erdoğan parlamentoya girmiş ve Başbakanlığı
Abdullah Gül’den devralmıştır.
Erdoğan’ın liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, 2003’ten itibaren, Avrupa Birliği
(AB) ile ilişkilerde DSP-MHP-ANAP koalisyonunun başlattığı reform sürecini hızlandırmak
için efor sarfetmiştir. Merkez sağın diğer aktörlerinden farklı olarak ilk iktidar döneminde
sadece iktisadi kalkınma söylemini değil demokrasi taleplerinin karşılanacağı iddiasını da
taşımıştır. İç siyasette Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar alanını daraltması muhtemel sivilasker bürokratik mekanizmalara karşı AB reformlarının kendisine önemli bir siyasi mevzi
kazandıracağını düşünmüştür. Adalet ve Kalkınma Partisi, muhalefetin de katkısı ile 2003
yılında AB için dört uyum paketini birden Meclis’ten geçirmiştir. 1990’lar boyunca en büyük
sorunlardan biri olan işkence ve gözaltı sürelerinin uzunluğu konusunda insan hakları
kavramına uygun iyileştirici nitelikte adımlar atılmış; işkence ile mücadele için yaptırımlar
arttırılmıştır. Sonraki uyum paketlerinde de bu konu yer alacaktır. Yine Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin ilk döneminde çıkarılan beşinci uyum paketi ise Türkiye’de yargının Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihadına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmesini hedeflemiştir.
Uyum paketleri içinde 30 Temmuz 2003’te kabul edilen yedincisi doğrudan doğruya
askerler ile sivil siyaset arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi doğrultusunda bir adımdır.
1990’ların önemli bir kısmında sivil yönetimlerin adeta elini kolunu bağlayan Milli Güvenlik
Kurulu’nda (MGK) değişiklik yapan paket, kısmi bir demokratikleşme hamlesi olarak kayda
geçmiştir. MGK’nın vazifesi ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Bu sayede MGK Genel
Sekreterinin sivil olabilmesinin yolu açılmıştır.
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çıkardığı uyum paketleri, Türkiye’deki liberal ve
demokrat çevrelerce desteklenmiş; ulusalcı ve Kemalist kesimler ise genellikle bu sürece şüphe
ile yaklaşmıştır. AB ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çıkardığı uyum paketlerinden
memnuniyet duyduğunu bildirmiş ve daha ileri adımlar atması konusunda hükûmeti teşvik
etmiştir. Sekizinci ve dokuzuncu uyum paketleri böyle bir ortamda gündeme gelmiş ve Türk
Ceza Kanunu’ndan yüksek öğretime kadar bir dizi alanda reform yapılmıştır. Mayıs 2004’te
yürürlüğe giren sekizinci paket ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırılmıştır.
Sekizinci uyum paketi, temel haklar sözkonusu olduğunda, iç mevzuat şayet uluslararası
andlaşmaların düzenlediği hükümlerle çelişirse uluslararası andlaşmalar esas alınır
formülasyonunu da yasalaştırmıştır. 12 Eylül askeri darbesinin mirası olan Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK)’ndan asker üye çıkarılmıştır. Ancak YÖK’ün yetkileri ve görevleri
korunmuştur.
Hızlı bir biçimde çıkarılan AB uyum paketlerinin toplumsal tabandaki etkilerini ölçmek
zordur. Bürokrasinin önemli bir kısmı dahi o dönemde yapılan reformlara adapte olmakta
güçlük çekmiştir. Fakat bahsedilen reformist süreç AB’de o günler için beklenen sonucu
doğurmuştur. 6 Ekim 2004 tarihinde Kopenhag siyasi kriterlerinin Türkiye tarafından büyük
bir ölçüde karşılandığı kabul edilmiştir. Bundan sonraki süreçte Aralık 2004’te toplanan AB
Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi kararıyla Türkiye ile üyelik müzakerelerinin
başlatılması karara bağlanmıştır. 3 Ekim 2005 tarihinde de müzakerelerin fiilen başlatılması
onaylanmış ve müzakere başlıkları açılmaya başlamıştır.
AB ile üyelik müzakerelerinin başlayacağı haberi Türkiye kamuoyunda belli bir
heyecan yaratmıştır. Kadrosunun büyük kısmı Milli Görüş hareketinden gelen bir parti olarak
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye ile AB ilişkilerini böylesine bir seviyeye getirmesi,
modernist ve kalkınmacı eğilimleri baskın sermaye grupları ve liberal entelijansiya için bir
yandan şaşırtıcı diğer yandan hükûmete sempati besleyici bir durum yaratmıştır.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin AB ile ilişkilerin güçlendirilmesindeki rolü ve
reformların, ona iktidarı önündeki geleneksel fren mekanizmalarını aşmakta yasal destek
sağladığı açıktır. Ancak partinin yükselen grafiğinde ekonomik alandaki iyileşmelerin de
yadsınamayacak bir payı vardır. 2001 Krizi sonrasında zamanın koalisyon hükûmeti Kemal
Derviş ile özdeşleştirilen yapısal reform sürecini başlatmıştı. Buradaki yapısal reformlar finans
sektörünü denetim altına almaya ve ekonomiyi stabil bir duruma getirmeye odaklıydı. Reform
sürecinde ilk bir yıllık süreçte toplumun orta ve alt sınıfları maddi bedeller ödemek zorunda
kalmıştı. Bu bedeller o kadar yüksekti ki; tabanda yarattığı öfke koalisyon partilerinin
2002’deki tasfiyesinde birinci dereceden etkili olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002
seçimlerinde iş başına geldikten sonra Kemal Derviş tarafından hazırlanan ekonomik reçeteleri
uygulamaya devam etmiştir. Reformların iyileştirici etkisinin görülmeye başlaması ise tabanda
kısmi bir rahatlama sağlamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktisadi alanda başarılı olarak
kabul edilmesinin ardında iki gösterge vardır. Bahsettiğimiz göstergelerden ilki Gayri Safi Milli
Hasıla’daki (GSMH) büyümedir. 2001 krizi ile yüzde ona yakın bir küçülme yaşayan Türkiye
ekonomisi 2002’de GSMH’de yüzde sekize yaklaşan bir artış oranını yakalamıştır. 2004’te ise
GSMH’daki artış yüzde onu bulmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ekonomide başarılı bir
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hükûmet kategorisine dahil eden ikinci gösterge ise enflasyon oranının düşmesidir. İşsizlik
oranında büyük bir azalma yaşanmamış; gelir adaletsizliği dengesi iyileştirilememiştir ancak
tüm bunlara rağmen GSMH’deki artış ve enflasyondaki düşüş AKP’nin 2007 seçimlerine
giderken ki en önemli kozu olmuştur.

14.5. E-Muhtıra, Cumhuriyet Mitingleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Süleyman Demirel’in görev süresi bitince yerine seçilen Ahmet Necdet Sezer’in hem
koalisyon hükûmeti ile hem de daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasında politik
gerilimler yaşanmıştır. 2007’de görev süresi dolan Ahmet Necdet Sezer yerine kimin seçileceği
konusu ise gündemin esas meselesi olmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içinden birinin
Çankaya’ya çıkması konusunda kararlıdır. Ulusalcı ve Kemalist kanat ile 2002-2007 arasında
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin izlediği siyasetten memnun olmayan askeri ve sivil bürokrasi
ise cumhurbaşkanının Adalet ve Kalkınma Partili birinin olmasına muhalefet etmiştir.
“Cumhuriyetine sahip çık” sloganı adı altında Milli Görüş kökenli bir ismin cumhurbaşkanı
olmasına itiraz eden kitleler “cumhuriyet mitingleri”de buluşmuştur. İlki cumhurbaşkanlığı
seçiminde yaklaşık onbeş gün önce Ankara’da yapılan miting, sonrasında İstanbul ve İzmir’de
tekrarlanmıştır. Böylesine gergin bir siyasi atmosferde Adalet ve Kalkınma Partisi kendi
adayları olarak Abdullah Gül ismini açıklamıştır.
Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ilk turda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı
Abdullah Gül 357 oy almıştır. Tam bu sırada 27 Nisan 2007 gecesi, dönemin Genelkurmay
Başkanı Yaşar Büyükanıt, “e-muhtıra” olarak bilinen metni Genelkurmay’ın sayfasına
koydurtmuştur. E-muhtıra metninde Genelkurmay açıktan Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı
olmasına karşı çıkmıştır. Metinde yer alan ifadeler ise şöyledir.
“Cumhuriyetimizin kurucusu kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün, “Ne Mutlu Türküm
diyene!” anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetleri bu niteliklerin korunması için kanunlarla verilmiş olan açık görevlerini
eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu
kararlığa olan bağlılığı ile inancı kesindir.”
Adalet ve Kalkınma Partisi, 27 Nisan e-muhtırasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek
Refah Partisi’nin 28 Şubat sırasındaki tavrından çok daha net bir tutum sergilemiştir.
Cumhuriyet mitingleri devam ederken bir anda eski Yargıtay Başkanı Sabih Kanadoğlu’nun
“367 tezi” gündeme gelmiştir. Kanadoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk oturumun
açılabilmesi için mecliste en az 367 üyenin hazır bulunması gerektiğini iddia etmiştir. CHP,
Kanadoğlu’nun bu tezine binaen Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve mahkeme de 367’ye
ulaşılamadığını gerekçe göstererek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmiştir. Adalet
ve Kalkınma Partisi, Anayasa Mahkemesinin aldığı 367 kararı sonrasında bir Anayasa
değişikliği hazırlığı yapmış; değişiklik meclisten geçmiş ancak dönemin Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir. Ekim 2007’de referandum yapılmasına karar
verilen değişikliklerin içinde cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve görev süresinin
beş yıla indirilmesi vardır. Cumhurbaşkanları anayasa değişikliğine göre en fazla iki dönem
görev yapabilecektir.
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367 kararı ile cumhurbaşkanlığı seçimi genel seçimler sonrasına kalmıştır. 2007 genel
seçimleri 27 Nisan –muhtırası, “cumhuriyet mitingleri”, 367 kararı gölgesinde gerçeklemiş ve
Adalet ve Kalkınma Partisi toplam oyların %46.5’ni alarak seçimlerden galibiyetle çıkmıştır.
2002-2007 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle ekonomideki performansını
beğenen ve cumhurbaşkanlığı seçimine müdahaleye tepki duyan kitleler Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne oy vermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne tepki duyan kesimlerin oyunu alma
hedefindeki CHP, 2002 seçimlerinde aldığı oyu %1.5’lik bir oranda arttırabilmiştir. 2007
seçimlerinde parlamentoya giren diğer parti ise MHP’dir. Bahçeli’nin partiyi yeniden toparlama
hamlesi sonucunda MHP %14 civarında oy almıştır. Legal Kürt siyasetinin partisi DTP ise
bağımsız milletvekilleri ile meclise girmeyi başarmıştır.
2007 seçimleri sonrasında oluşan parlamento kompozisyonunda Adalet ve Kalkınma
Partisi 341, CHP 11, MHP ise 71 milletvekili ile temsil edilmiştir. 26 adet bağımsız milletvekili
meclise girmiştir. Yeni meclis ilk önce cumhurbaşkanlığı seçimi sorununu ortadan kaldırmak
için harekete geçmiştir. 367 kararına tepkili olan MHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna
katılmış ancak Abdullah Gül’e oy vermemiştir. 28 Ağustos 2007 tarihinde Abdullah Gül,
toplam 339 oy alarak Türkiye’nin onbirinci cumhurbaşkanı olmuştur. Kayserili mütedeyyin bir
ailenin çocuğu olan Abdullah Gül gençlik döneminde Milli Türk Talebe Birliği’ne (MTTB)
yakın olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan gibi Necip Fazıl Kısakürek’ten etkilenmiştir. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Abdullah Gül bir süre İslam Kalkınma
Bankası’nda uzman olarak çalışmıştır. Aktif siyasete başlaması ise 1990’ların başına denk
düşmüştür. 1991’de Refah Partisi (RP)’den milletvekili olmuş; Refah Yol hükûmetinde ise
Devlet Bakanlığı ve hükûmet sözcülüğü yapmıştır. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yaptığı
dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi ile ters düşmemeye özen göstermiştir.

14.6. 2007 Seçimleri ve Sonrası
2007 sonrasında Türkiye’deki siyasi yaşam, büyük ölçüde Adalet ve Kalkınma Partisi
ile CHP-MHP muhalefeti arasındaki gerilimin yansımalarına göre şekillenmiştir. Adalet ve
Kalkınma Partisi, 2002-2007 döneminde AB reformlarına verdiği destekle bir süre daha liberal
ve demokrat çevrelerce desteklenmiştir. Ergenekon soruşturmaları ile başlayan süreçte ise CHP
uzunca bir süre nasıl tavır takınacağı konusunda net bir karar alamamıştır. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin ikinci döneminde askeri-sivil bürokrasinin “vesayet” mekanizmalarını durdurmak,
AB rüzgarının önüne geçmiştir.
29 Mart 2009’da yapılan yerel seçimler siyasete kısmi bir heyecan ve canlanma
getirmiştir. 2009 yerel seçimleri öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde
ekonominin ilk kez küçülmüş olması ve işsizlik oranlarındaki artış, seçim sonuçlarını da
etkilemiştir. Bunun neticesinde Adalet ve Kalkınma Partisi, 2007 genel seçimlerine oranla
yüzde sekizin üzerinde oy kaybına uğramıştır. Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin
oy oranı %38.3, CHP’ninki %23 ve MHP’ninki %15.9 olmuştur. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin oylarındaki kısmi düşüş, muhalefeti umutlandırmıştır.
Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt meselesi 2009’da Türkiye
siyasetinin merkezi konularının zirvesinde kalmaya devam etmiştir. 2007’de legal Kürt
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siyasetinin partisi DTP’nin çok sayıda üyesinin tutuklanması ile yükselen tansiyon 2009’un
başından itibaren düşürülmeye çalışılmıştır. Kürtçe yayın yapması planlanan TRT Şeş’in
devreye sokulması bu çerçevede düşünülebilir. “Demokratik açılım” adı verilen süreçte en
dikkat çekici gelişme 18 Ekim’de bir grup PKK militanının Habur sınır kapısından Türkiye’ye
girmesi olmuştur. O esnada yaşanan “karşılama töreni”, Türkiye’deki milliyetçi gruplar
üzerinde travmatik bir etki yaratmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne itiraz sesleri yükselmiştir.
“Habur olayı” sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt meselesinde adım atma konusunda
daha “temkinli” bir pozisyona geçmiştir. 2010’nun ilk beş ayında MİT ile PKK arasında
görüşmeler yapıldığına dair kamuoyuna sızan haberlerle süreç bir süreliğine durma aşamasına
gelmiştir. DTP’nin kapatılması ve KCK tutuklamaları siyasal iklimin en azından farklı bir
havaya büründüğüne işaret olarak gösterilmiştir.
2010’da Deniz Baykal hakkında çıkan kaset nedeniyle CHP siyasi liderini değiştirmek
durumunda kalmıştır. Deniz Baykal’dan boşalan koltuğa 2010 Mayıs’ında Kemal Kılıçdaroğlu
geçmiştir. 2010’un en önemli gelişmesi ise anayasa değişiklikleri için yapılan referandumudur.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Anayasa Mahkemesinden Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun kompozisyonuna kadar uzanacak bir dizi değişikliği meclisten geçirmiştir. 336 oyla
geçildiği için referanduma gidilmiş ve 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda %57.8 oranında
“evet” çıkmıştır. Anayasa referandumunda güç kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi 2011
Haziranında yapılan genel seçimlere avantajlı bir konumda girmiş ve oylarını %49.8’e
çıkarmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi 2011 seçimlerini izleyen dört yıllık süreçte tek başına
iktidar olmayı sürdürmüştür.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

284

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2002 sonrası Türkiye’sine giden süreçte yaşananları ve sonrasındaki süreci birlikte ele
aldık. 1990’lı yılları koalisyon hükûmetleri ile geçiren Türkiye 2001 yılında bir büyük
ekonomik kriz ile daha sarsılmıştır. Bu bölümde 2001 krizinin siyasi ve sosyolojik etkilerini
öncelikli bir biçimde inceledik. 2001 krizi sonrasında Türkiye siyasetindeki kırılmaların Adalet
ve Kalkınma Partisi’nin yükselişinde önemli rol oynadığını not ettik. Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin ortaya çıkışını anlamak için ayrıca Milli Görüş hareketindeki bölünmeyi de
inceledik. 2002 sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üst üste meclisten geçirdiği Avrupa
Birliği uyum paketlerinin etkilerini inceledik. Görev süresi biten Ahmet Necdet Sezer yerine
2007’de yeni cumhurbaşkanının seçilmesi konusuna odaklandık ve burada yaşanan ayrışmaları
bu bölümde analiz ettik.
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Bölüm Soruları
1)
2002 seçimi öncesinde DSP'de yaşanan gerilimlerin sonucu, Hüsamettin Özkan
ve İsmail Cem liderliğinde bu partiden ayrılan milletvekilleri ile kurulan yeni partinin adı nedir?
a)

DYP

b)

DTP

c)

YTP

d)

SHP

e)

BTP

2)
Kasım 2002 seçimleri öncesi görev yapmakta olan hükûmet üçüncü uyum paketi
adı altında pek çok düzenlemeyi meclisten geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
I. İdam cezasının kaldırılması
II. Kürtçe yayın yapabilme özgürlüğü yönünde adım atılması
III. Azınlık vakıflarının mal sahibi olabilmelerine imkân sağlayacak girişimlere
başlanması
IV. Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar faaliyete geçmesine izin verilmesi
a)

I ve IV

b)

Yalnız IV

c)

III ve IV

d)

I,II ve III

e)

Yalnız I

3)
2002 seçimleri öncesi iş adamı kimliği ile siyasete atılan Cem Uzan’ın kurduğu
ve popülist söylemleri ile dikkat çeken parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

GP

b)

BBP

c)

DP

d)

BTP
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e)

YTP

4)
28 Şubat sonrası Milli Görüş'teki gelenekçiler/yenilikçiler ayrımında öne çıkan
iki isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Recai Kutan- Abdullah Gül

b)

Recep Tayyip Erdoğan- Abdullah Gül

c)

Necmettin Erbakan- Recai Kutan

d)

Recai Kutan- Erkan Mumcu

e)

Necmettin Erbakan- Recep Tayyip Erdoğan

5)
Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Milli Görüş içerisinde yenilikçi
kanadın kurduğu parti aşağıdakilerden hangisidir?
a)

RP

b)

MSP

c)

AKP

d)

MNP

e)

DP

6)
2002 seçimlerinde %8.3 oy alan MHP, %5.1 oy alan ANAP, %9.5 oy alan DYP
parlamentoya girmemiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi öne sürülemez?
I. %10'luk seçim barajı temsil yönünde engeldir.
II. Yönetimde istikrar sağlamak adına temsilde adalet ilkesi sekteye uğramıştır.
III. 1990'ların partileri etkilerini yitirmektedir.
IV. Türkiye'de çoğulculğa imkân tanıyan bir seçim süreci gerçekleşmiştir.
a)

Yalnız I

b)

Yalnız IV

c)

Yalnız III

d)

II ve IV

e)

I ve III
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7)
verilmiştir?

58. hükûmetin başbakanı ve başbakan yardımcıları hangi seçenekte doğru olarak

a)

Abdullah Gül- Abdüllatif Şener- Mehmet Ali Şahin- Ertuğrul Yalçınbayır

b)

Abdullah Gül- Recep Tayyip Erdoğan- Bülent Arınç- Abdüllatif Şener

c)

Recep Tayyip Erdoğan- Kemal Derviş- Erkan Mumcu- Zafer Çağlayan

d)

Abdullah Gül- Bülent Arınç- Ali Babacan- İdris Naim Şahin

e)

Recep Tayyip Erdoğan- Efkan Ala- Kemal Unakıtan- Zafer Çağlayan

8)
Aşağıdakilerden hangisi AKP döneminde meclisten geçen uyum paketinde yer
alan düzenlemelerden biri değildir?
a)

İşkence ve gözaltı süreleri ile ilgili iyileştirmeler yapılması

b)

Yargının AB standartlarına göre yeniden düzenlenmesi

c)

MGK'nın yapısının değiştirilerek asker- sivil ilişkilerinin düzenlenmesi

d)

DGM'lerin kaldırılması

e)

Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi

9)
AKP iktidarının güçlenmesi ve giderek daha geniş kitleden destek bulmasında
hangi faktörler etkili olmuştur?
I. AB uyum reformları
II. AB ile üyelik müzakerelerinin başlaması
III. Ekonomik alanda iyileştrmeler
a)

Yalnız III

b)

I ve II

c)

I ve III

d)

II ve III

e)

I, II ve III

10)
Genelkurmay websitesinde yayımlanan ve e-muhtıra olarak bilinen askerin
siyasete müdahale ettiği metin hangi olay sebebiyle açıklanmıştır?
a)

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması
289

b)

Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması

c)

AKP hakkında parti kapatma davası açılması

d)

CHP-AKP'li grupların meydanlarda çatışmaya başlaması

e)

Enflasyon ve işsizlik oranlarının artması

Cevaplar
1)c 2)b 3)a 4)a 5)c 6)b 7)a 8)e 9)e 10)a
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