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GİRİŞ 

İktidarın ve toplumdaki elit tabakanın el değiştirmesi, toplumsal ve siyasal 

değişmenin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Bu sebeple, bu el değiştirmenin 

hangi süreçlerin etkisiyle gerçekleştiği, siyaset biliminin ana ilgi alanlarındandır. Elit 

kuramlarına paralel bir şekilde “elit değişimi” kuramlarının da gelişmesi ve yaygınlaşması 

konunun önemini ortaya koymaktadır.  

Türkiye sahip olduğu tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal mirasın ve 

zenginliğin bir sonucu olarak, diğer pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da özgül bir 

nitelik arz etmektedir. Bu özgül niteliğinden dolayı Türkiye’deki elit değişiminin 

incelenmesi önem arz etmektedir. 

İktidarın ve elit tabakanın el değiştirmesi toplumsal değişmenin önemli bir aşaması 

olmasının yanı sıra, toplumsal yapının çok etkili belirleyicilerinden birisidir. Bu noktada, 

Elit değişiminin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin araştırılması bir ihtiyaç olarak 

kendisini göstermektedir.  

Bu ihtiyacın giderilmesine küçük de olsa katkıda bulunulması amaçlanan çalışma, 

dört bölümden oluşmaktadır: 

Elit ve Elitizm Kavramı başlıklı Birinci Bölüm çalışmanın teorik çerçevesini 

oluşturmakta olup; elit ve elitizm kavramları ile elit ve elit değişimi kuramlarını 

kapsamaktadır. 

İkinci Bölümde; Türkler’de siyasal birikim süreci, ardından Türkiye’de elit 

değişiminin evreleri incelenmiştir. Türkler’de siyasal birikim sürecinin oluşumunun 

anlaşılması amacıyla; Orta Asya, İslamiyet ve Osmanlı’da iktidarın anlamı ve nasıl 

kullanıldığı açıklanmıştır. Daha sonra, Türkiye’de parlamenter elitler ve bunların 

günümüze kadarki süreçte nasıl değişime uğradığı kronolojik sırayla incelenmeye 

çalışılmıştır. 

Üçüncü Bölüm, Türkiye’deki parlamenter elitlerin kökenlerinin her meclis 

döneminde ayrı ayrı olmak üzere; meslek, eğitim, yaş, cinsiyet, yeniden seçilme - yerellik 

durumları, medeni durum ve çocuk sayısı açılarından incelendiği bölümdür. 
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İlk üç bölümde temelleri atılmaya çalışılan Dördüncü Bölümde; Türkiye’de elit 

değişiminin toplumsal etkilerinin neler olduğu, toplumsal yapının biçimlenmesinde ve 

önemli dönüşümlerin gerçekleşmesinde nasıl bir rol aldıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Elit değişiminin toplumsal yapının oluşumuna etkilerini konu edinen bu çalışmada, 

araştırma konusunun muhteviyatı; görüşme, anket, örnekleme ve gözlem gibi veri toplama 

tekniklerinin kullanılmasına elverişli değildir. Konu incelenirken verilerin toplanmasında, 

“belgesel kaynak derlemesi” yönteminden faydalanılmıştır. Bu yöntem kullanılırken, konu 

ile ilgili olarak; kişiler veya kurumlar tarafından hazırlanmış kitap, makale, istatistik, 

gazete yazısı, yasal belge, tutanak, biyografi, albüm, kişisel anı, internet kaynakları gibi 

yazılı kaynaklardan faydalanılmaya çalışılmıştır. Çevirisindeki güçlük nedeniyle yabancı 

dilde yazılmış metinlerin asıllarından faydalanmak yerine, çevirisi yapılmış yabancı 

metinler kullanılmıştır. 

Konuyla ilgili literatürde Elitlerin durumunun çoğunlukla teorik düzeyde ele 

alınması, uygulamaya yönelik çalışmaların sınırlı düzeyde olması karşılaşılan en önemli 

güçlük olmuştur. İnceleme konusu, (sahip olduğu tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal 

mirasın bir sonucu olarak, diğer pek çok alanda olduğu gibi, bu alanda da özgül bir nitelik 

arz eden) Türkiye olunca güçlüğün derecesi artmaktadır.  

Mevcut çalışmalarda, Türkiye’de elit tabakanın oluşumunun tarihsel bir sıra içinde 

işlenmesi; elit yapısındaki değişimin ise genellikle toplumsal yapıdaki değişimin bir 

sonucu olarak algılanması ve bu açıdan ele alınması güçlüğün bir diğer yanını teşkil 

etmektedir. Ancak kabul edilmelidir ki; iktidarın el değiştirmesi (elit değişimi) toplumsal 

değişmenin önemli bir aşaması olmanın yanı sıra, toplumsal yapının çok etkili 

belirleyicilerindendir. Çalışmamızın son kısmı bu gerçekten hareketle ele alınmakta, yani 

elitlerin Türkiye’de toplumsal yapıyı dönemler halinde nasıl etkilediğini ortaya koyma 

amacını taşımaktadır. Bu amaca yönelik çalışmaların yetersizliği, araştırmada zaman 

zaman zorluklarla karşılaşılmasına neden olmuşsa da; belki de bu eksikliği gidermeye ve 

ihtiyacın bir kısmını karşılamaya yönelik çalışmamızın faydalı olacağı kanaatindeyiz. 



 1

I. BÖLÜM 

ELİT ve ELİTİZM KAVRAMI 
1  

Politikanın sosyal gruplar arasında iktidar ilişkileri olarak ele alınmasına veya 

bunun doğrudan doğruya bir sınıf mücadelesi olarak değerlendirilmesine karşılık, bazı 

siyasal bilimciler politika sürecine değişik bir açıdan bakmakta ve bunu esas itibariyle 

yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrıma dayandırmaktadırlar. Bunlara göre, en 

basitinden en gelişmişine kadar bütün toplumlarda karar alan, emir veren, bu karar ve 

emirleri yürüten ve toplumu yöneten daima küçük bir azınlık olmuştur. Toplumun geri 

kalan kısmı, yani çoğunluk, bu azınlık tarafından yönetilen kitleleri meydana getirirler.  

Bütün toplumlarda karar alan, emir veren, bu karar ve emirleri yürüten ve toplumu 

yöneten bu küçük azınlık(lar) “elit”; bu ortak fikre dayalı olarak ortaya atılan düşünceler 

topluluğu da “elitizm” olarak nitelendirilmekte ve bu alanda, farklı birçok kuram üretilmiş 

bulunmaktadır. 

Çalışmamızın bu bölümünde; elit ve elitizm  kavramlarının tanımı yapıldıktan ve 

tarihçesinden söz edildikten sonra, klasik ve çağdaş (demokratik) elit kuramları işlenecek, 

ardından Marksist düşünce ve sistemde elitizm ile azgelişmiş olan ülkelerde elitler ve 

işlevleri üzerinde durulacaktır. Son olarak, elit kuramları çerçevesinde ortaya atılan “elit 

değişimi kuramları”ndan bahsedildikten sonra elitlerin değişim sürecinin nasıl 

oluştuğu/oluşabileceği üzerinde durulacaktır. 

1.1 ELİT ve ELİTİZM 

Çalışmamızın bu başlığı altında elit ve elitizm kavramlarının geniş şekilde tanımı 

yapıldıktan sonra elitizm düşüncesinin tarihçesine kısaca bakılacaktır. 

1.1.1 Elit 

Elit sözcüğü, seçme anlamına gelen, Latince "eligre"den türemiş bir kavramdır. 1 

Buradan hareketle, Elit kavramının Türkçe karşılığı olarak “seçkin” kavramı 

kullanılmaktadır. Bu kavram Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “a) benzerleri arasında 

niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena; b) Bir toplumda 

                                                 
1 Turhan,  Mehmet; Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları, Ankara 1991, s.29. 
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gücü ve saygınlığı olan kişi veya grup” 2 olarak tanımlanıyor. Büyük Larousse’ta da benzer 

bir şekilde “üstün nitelikleriyle benzerlerinden ayrılan, eğitimi, davranışları...vb. açılardan 

ortalamayı aşan, göze çarpan, üstün nitelikli kimse” 3 olarak tanımlanıyor. Sosyal Bilimler 

Sözlüğü’nde ise seçkin, “bir toplumda itibarlı ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun 

eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat...vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerini denetimi 

elinde bulunduran ve üstün özellikler atfedilen kişi veya kişilerdir”. 4 

 Seçkin sözcüğü 17. yüzyılda üstün karakterdeki malları tanımlamakta kullanılırdı. 

Sonraları bu sözcüğün kullanım alanı genişleyerek birinci sınıf askeri birlikler ya da 

soyluluğun yüksek mertebeleri gibi üstün toplumsal kümeleri kapsamaya başladı. Oxford 

Sözlüğü’ne göre, “Seçkin” sözcüğünün İngiliz dilinde en eski bilinen kullanımı, 1823’e, 

artık toplumsal kümeleri de kapsamaya başladığı bir tarihe uzanmakladır. Ancak, bu 

deyimin toplumsal ve siyasal yazında yaygın kullanımı Avrupa’da 19. yüzyıl sonlarında, 

İngiltere ve Amerika’da ise özellikle Vilfredo Pareto’nun yazıları sayesinde 

toplumbilimsel seçkinci kuramların yayıldığı tarih olan 1930’larda başlar.5 

Elit kavramı, toplumbilim literatüründe “çoğunluk üzerinde azınlık yönetimini” 

tanımlamak için kullanılır. 6 Bu anlamda elitler ne bir toplumsal sınıftır ne de bir baskı 

grubudur. Ama elitlerin siyasal yaşamda bir ağırlıkları vardır. Bu ağırlık özellikle geri 

kalmış ülkelerde önem kazanmaktadır. 7  

Çalışmamızdaki elit kavramının parlamenter elit olarak anlaşılması gerekmektedir. 

“Elit”i çoğunluk üzerinde azınlık yönetimi olarak tanımlayan ifadenin, çalışmamızda konu 

edindiğimiz “parlamenter elit” kavramını en iyi şekilde karşılayan ifade olduğu 

düşünülmektedir.  

1.1.2 Elitizm 

Elitizm, yöneten ve yönetilen ayrımının, siyasal toplumun temel niteliğini 

oluşturduğu; biçim ve hacmi ne olursa olsun bütün toplumlarda iktidarın küçük bir 

azınlığın tekelinde bulunduğunu savunan görüş olarak tanımlanabilir. Elitizm kavramı 

                                                 
2 Türk Dil Kurumu Sözlüğü; “Seçkin” maddesi. 
3 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi; Cilt :20, “Elit” maddesi. 
4 Acar, Mustafa  - Demir, Ömer; Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ağaç Yayıncılık, İstanbul 1992, s.114. 
5 Bottomore, Tob B.; Seçkinler ve Toplum, Çev: Erol Mutlu, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990, s.7-8. 
6 Turhan, a.g.e., s.29. 
7 Kışlalı, Ahmet Taner; Siyaset Bilimi, İmge Kitabevi, Ankara 1990, s.275. 
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Marksist sınıf kavramına karşı liberal kuramcılar tarafından geliştirilmiştir. Bu kavramın 

geliştirilmesindeki amaç, kapitalist toplumlarda, insanın yaşam boyu bağlı kaldığı yada 

soydan devredilen gerçek sınıfların yerine, bu toplumlarda, girip çıkması kolay bir takım 

katmanların bulunduğunu ortaya koymaktır. 8  

Toplumdaki elitleri daha çok psikolojik ve biyolojik faktörlerden hareketle 

tanımlamaya çalışan, söz konusu elitlerin varlığını sadece bir kaçınılmazlık şeklinde 

değerlendirmekle kalmayıp; daha da ileri giderek, Elitizmin gerekli, arzulanan bir yönetim 

tarzı olduğunu savunan, öncülüğünü N. Machiavelli, G. Mosca ve V. Pareto’nun yaptığı 

yaklaşıma Klasik Elit Kuramı; başlıca temsilcileri arasında C. W. Mills ve P. Sweezy’nin 

yer aldığı, toplumlardaki elitlerin ortaya çıkışını ekonomik ve sosyal faktörlere bağlayan ve 

Elitizmin kaçınılmazlığını kabul etmekle beraber bunun arzulanan, istenen ve toplumun 

yararını gözeten bir yönetim tarzı olmadığını savunan görüşe de Radikal Elitizm denir.9 

1.1.3 Elitizm Düşüncesinin Tarihi  

Toplumun küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve yönetilmesi 

gerektiği yolundaki görüş, Platon’a kadar uzanmaktadır. Hatta Platon’dan da önce, çok 

eski Hint toplumunu düzenleyen Brahmancı kast öğretilerinde bu düşünce belirgin bir 

biçimde yer almaktadır. Bunun yanında, birçok dinsel itikatlar, “Tanrının seçtiği”yle bir 

seçkin kavramı dile getirmişlerdir. Modern toplumsal ve siyasal seçkinler anlayışı belki de 

Saint Simon’un bilim adamları ve sanayiciler yönetimini savunuşuna dek geriye 

gitmektedir. Saint Simon’un düşüncesindeki seçkinci ve yetkeci öğeler, Bonald’ın 

fikirleriyle birleşerek August Comte’un pozitif felsefesinde yeniden öne çıkmış ve 

böylelikle modern seçkinler kavramının yaratıcıları Mosca ve Pareto’yu doğrudan 

etkilemiştir.10 

Platon’a göre devletin doğal kökeni, devleti kurduran doğal neden, hiçbir insanın 

kendi kendine yetememesi; bu yüzden de bir sürü gereksemeleri gidermek için 

başkalarının yardımına muhtaç olmasıdır. Yine Platon’a göre devlet üç ayrı kısımdan 

kurulmuştur; “besleyenler takımı, koruyanlar takımı ve öğretenler takımı”. Platon’un ideal 

devletinin yasası, tam bir aristokrasidir, “en iyilerin” yani bilgililerin, erdemlilerin başta 

                                                 
8 Duverger, Maurice; Siyaset Sosyolojisi, Çev: Şirin Tekeli, Varlık Yayınları, İstanbul 1990, s.160. 
9 Acar – Demir, a.g.e., s.114. 
10 Kapani, Münci; Politika Bilimine Giriş, AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1991, s.111.; Bottomore, 

a.g.e., s.7-8. 
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bulunmasını isteyen bir devlet biçimidir. Bu devlette kanunların konulması, topluluk 

hayatının düzenlenmesi işi filozoflara, bilge kişilere verilmiştir. Platon, Politea adlı 

eserinde şöyle der; “Başa filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazsa, insanlığın 

acıları sona ermeyecektir”. Filozofların buyurduklarını pratikte yürütmek, böylece de 

devleti içeriye ve dışarıya karşı gerçekleştirmek ve yaşatmak koruyucuların ödevidir. 

Geniş yığına düşen ödev ise çalışmak ve itaat etmektir.11 

Platon’un düşüncesinde, bir avuç azınlığın çoğunluğu yönetmesi gerektiğini 

görüyoruz. Çünkü, devleti yönetebilmenin temel ölçütü filozof-bilge olmaktır. Bunu 

başarabilecekler ise çok azdır.12 

Platon’a göre, “yığın” hiçbir zaman filozof olamayacaktır. Ona göre insanların 

çoğunda, ruhun para kazanmayı, maddi hazları amaç bilen dürtüleri egemendir; ancak bu 

itkilere karşı durabilen az sayıda insanda şeref duygusu ağır basar ve ancak bir avuç insan 

nesneleri düşünce ile kavramak, eylemi akla dayatmak, kısaca felsefî bir hayat yaşamak 

gereksemesini duyar.”13 

1.2 ELİT KURAMLARI 

“Kimler yönetmelidir” sorusu yüzyıllardır siyasal felsefenin konusu olmuştur. 

“Kimler yönetmektedir” sorusu da ampirik siyasal bilimin ana konusudur. Klasik siyasal 

kuramlar her iki soruyu da yanıtlamaya çalışmışlardır. Günümüzün siyasal bilimcileri de 

her iki soruyla ilgilenmektedir. “Kimler yönetiyor” sorusuna bugüne kadar verilen yanıtlar 

yetersiz kalmıştır. Siyasal elitlerin davranışlarını ve tutumlarını öğrenebilmek için yapılan 

bilimsel çalışmalar yeni başlamış sayılabilir.14 

Çalışmamızın bu başlığı altında; Klasik ve Çağdaş (demokratik) Elit Kuramları, 

Marksist Düşünce ve Sistemde Elit Kavramı ile Azgelişmiş Ülkelerde Elitler ve İşlevleri 

üzerinde durulmasının yanı sıra; Klasik ve Çağdaş (demokratik) Elit Kuramlarının genel 

bir değerlendirmesi yapılacaktır. 

                                                 
11 Gökberk, Macit; Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1990, s.67. 
12 Gökberk, a.g.e., s.66. 
13 Yalçın, Aydın; İktisadi Doktrinler ve Sistemler Tarihi, Aydoğdu Ofset, Ankara 1991, s.53-54. 
14 Turhan, a.g.e., s.29. 
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1.2.1 Klasik Elit Kuramları 

Toplumun küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve yönetilmesi de 

gerektiği yolundaki görüşlerin Platon’a kadar uzandığına daha önce değinilmişti. Fakat bu 

görüşü sosyolojik yaklaşımla bilimsel bir çerçeve içine oturtmak isteyen ve çağdaş politika 

biliminde “Elit Teorileri” adıyla önemli bir yer tutan teorilerin asıl kurucuları, 20. yüzyılın 

başlarında yaşamış iki İtalyan düşünürü; Gaetano Mosca ve Vilfredo Pareto olmuştur. 

Roberto Michels de bu alanda önemli bir yer tutmaktadır. Şimdi sırasıyla Mosca’nın 

Yönetici Sınıf ve Pareto’nun Elitizm teorileri ile  Roberto Michels’in Oligarşinin Tunç 

Kanunu teorilerine değinelim. 

1.2.1.1 Gaetano Mosca ve Yönetici Sınıf Teorisi 

Elit terimini kullanmamakla beraber, Mosca, elit ve kitle ayrımını ilk defa 

sistemleştiren siyaset bilimci sayılır. Mosca’nın kullandığı terim “yönetici sınıf”tır. 

Kurduğu teori ve ana eserinin başlığı da bu adı (The Ruling Class) taşır. (Mosca, “yönetici 

sınıf” karşılığında bazen “siyasal sınıf” terimini de kullanır).15 

Mosca’ya göre, bazı sosyal tabakalar kararların oluşturulmasında ve örgüt 

yapılanmalarında daha etkili ve etkindirler.16 Yine Mosca’ya göre, ilkel ya da modern 

olsun, tüm toplumlar, yöneten ve yönetilen olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Azınlıkta olan 

yönetici sınıf bütün siyasal fonksiyonları görür, iktidarın tekelini elinde tutar ve onun 

sağladığı bütün nimetlerden yararlanır. Çoğunlukta olan yönetilen sınıf ise, yönetici sınıfın 

denetim ve kontrolü altında olup onun belirlediği amaçlar, kurallar ve ilkeler 

doğrultusunda hareket eder ve yaşamını sürdürür.17 

Mosca genel olarak tek bir saikle hareket eden teşkilatlı azınlıklarla teşkilatsız 

çoğunluklar arasındaki kuvvet dengesizliğine dikkat çekmiş ve teşkilatlı azınlıkların daima 

teşkilatsız, dağınık çoğunluklara üstün olacağını söylemiştir.18 Bu durumu şu cümle ile 

ifade etmektedir:“...örgütlü bir azınlığın örgütsüz çoğunluk üzerindeki egemenliği 

kaçınılmazdır. Örgütlü azınlık tümlüğü karşısında tek başına duran çoğunluğa dahil bir 

                                                 
15 Öztekin, Ali; Siyaset Bilimine Giriş, Yeni Malatya Ofset Tesisleri, Malatya 1993, s.28.; Kapani, a.g.e., 

s.112. 
16 Yayla, Atilla; Sitaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998, s.157. 
17 Kapani, a.g.e., s.112.; Öztekin, a.g.e., s.28. 
18 Yayla, a.g.e., s.157. 
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birey azınlığın erkine direnemez.”19 Ayrıca, yönetici azınlığa dahil olan bu seçkin kişilerin 

yönetilen çoğunluğa göre bir takım bireysel üstünlükleri de vardır. Hiç değilse, gerçekten 

ya da  görünüşte sahip oldukları bazı yetenekleri dolayısıyla yaşadıkları toplum içinde 

büyük saygınlık ve etkinlik sağlamış olan kişilerdir. Bu üstünlükleri; “zeka, servet, gelir, 

itibar, saygınlık, asalet...vb”dir. Bu tür üstünlükleri olmasa da, olduğuna toplumu 

inandırmışlardır.20 

Mosca’ya göre, yönetici sınıfın kitleleri kontrol ve denetim altında tutmak için 

kullandığı yöntemler değişiktir. Bunlar, yerine ve durumun icaplarına göre, hukuk ve 

kanun yolları olabileceği gibi; inandırma veya kandırma, hile, şiddet veya korku olabilir.21 

1.2.1.1.1 Moscanın Yönetici Sınıfı İle Marksın Hakim Sınıfı Arasındaki Fark 

Mosca, yönetici sınıfın kitlelerden gelen baskılara açık olduğunu ve ister istemez 

bunların etkisi altında kalacağını kabul etmektedir. Böylece oligarşi, çoğunluğun bazı istek 

ve eğilimlerini göz önünde tutmak zorunluluğu duyacaktır. Öte yandan yönetici sınıf 

kapalı, devamlı, değişmez bir sınıf değildir. Toplumdaki ekonomik, sosyal ve kültürel 

değişmelere paralel olarak yönetici sınıfın yapısında da değişmeler olur. Yeni sosyal 

güçlerin, yeni çıkar gruplarının ortaya çıkışını ve bunların alt kademelerden üst kademelere 

doğru tırmanmak istemelerini uzun süre önlemek imkansızdır. Toplum hiyerarşisinin 

tepesindeki durumunu ve iktidar tekelini sürdürmek istemesine rağmen, her yönetici sınıf 

eninde sonunda yerini yeni bir yönetici sınıfına bırakmak zorundadır. Bu değişme ve 

yenilenme iki yoldan olabilir. Birinci yol, toplumsal değişme ve gelişmenin sonucu 

meydana gelen yenilenmedir ki, buna “demokratik yol” denir. İkinci yol, bu yönetici 

azınlığın saflarını kapalı tutması ve kitlelerden gelen katılma isteklerine set çekmekte 

direnmesi sonucu olan “patlama” veya “devrim”dir. Fakat neticede yönetici sınıfın 

yapısındaki değişme, siyasal sistemin temel niteliğinde bir değişikliğe yol açmayacaktır. 

Toplum gene bir azınlık tarafından yönetilecek; başka bir deyişle toplum, oligarşik 

niteliğini korumaya devam edecektir.22 

                                                 
19 Bottomore, a.g.e., s.11. 
20 Kapani, a.g.e., s.112. 
21 Öztekin, a.g.e., s.29. 
22 Kışlalı, a.g.e., s.276-277. 
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Marks’ın “hakim sınıf” kavramı ile Mosca’nın “yönetici sınıf” kavramı arasında 

kısa bir karşılaştırma yapmak yerinde olacaktır. Çünkü iki kavram arasındaki benzerlik 

zihin karışıklığına yol açabilmektedir. 

Marks’ın teorisinde hakim sınıf tamamen ekonomik bir temele dayanır: Hakim 

sınıf; üretim araçlarını elinde tutan, üretim araçlarını elinde tuttuğu için toplumda 

ekonomik güce sahip olan, ekonomik güce sahip olduğu için de aynı zamanda siyasal 

iktidara hakim olan sınıftır. Mosca’nın yönetici sınıfının oluşmasında ise, yalnız ekonomik 

faktör değil; soy, ırk, aile, eğitim veya askeri başarı...vb. faktörler de rol oynar. Yönetici 

sınıfı kitlelerden ayırt eden başlıca unsur “üstünlük”tür.23 

Marksın hakim sınıf teorisinde, tamamen kapalı bir sosyal grup olmasına ve sınıflar 

arasında aşılması imkansız ve gittikçe genişleyen bir uçurum bulunduğu ileri sürülmesine 

karşılık, Mosca, alt tabakalardan üst tabakaya geçiş imkanlarının açık olduğunu ve yönetici 

sınıfın zamanla yenileşmesi fikrini kabul eder. 24 

İki tez arasında ideolojik yönden tam bir uzlaşmazlık vardır: Marksist tahlil, 

proletarya diktatörlüğü yoluyla bir gün hakim sınıfın ortadan kalkacağını ve ileride sınıfsız 

topluma ulaşılacağını öngörür. Mosca’ya göre ise, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bütün 

toplumlarda daima bir yönetici sınıf olacaktır. Başka bir deyişle, çoğunluğun bir azınlık 

tarafından yönetilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla, sınıfsız topluma ulaşmak da mümkün 

değildir.25 

1.2.1.2 Vilfredo Pareto ve Elitizm Teorisi 

Elit sözcüğünü ve elitizm kavramını ve teorisini siyaset bilimi literatürüne sokan, 

İtalyan Sosyolog Vilfredo Pareto’dur. Pareto’nun geniş ölçüde Mosca’nın etkisinde kaldığı 

söylenebilir. Çünkü, her iki düşünürün teorileri arasında çok büyük benzerlikler vardır. 

Pareto, Mosca’nın yönetici sınıf teorisini işlemiş, genişletmiş, geliştirmiş ve sosyolojik bir 

temele oturtmuştur. Bunun için de teorik araştırma aracı olarak “elit” kavramını 

kullanmıştır. Pareto, önce elitin genel bir tanımını verir: “Varsayalım ki, insan 

faaliyetlerinin bütün dallarında her kişiye yeteneğine göre bir derece takdir edilmektedir; 

tıpkı okul sınavlarında çeşitli konularda notların verilmesi gibi. Örneğin, en üstün bir 

                                                 
23 Öztekin, a.g.e., s.29. 
24 Kapani, a.g.e., s.114. 
25 Öztekin, a.g.e., s.29. 
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hukukçuya 10 verilecektir; müşteri bulamayan avukata da 1 verilecektir. Sıfır not almak 

için aptal olmak gerekir. Milyonlar kazanan adama (ister dürüst ister dolambaçlı yollardan 

olsun) 10 vereceğiz; binler kazanana da 6. Düşkünler yurduna düşmemekle beraber zar zor 

geçinenlere 1(bir); sonunda düşkünler yurduna girmekten kurtulmayanlara da 0(sıfır) 

vereceğiz.... Kısacası, insan uğraşılarının bütün dalları için böyle yapılır. Sonunda, kendi 

dallarında en üstün dereceleri almış olanları bir sınıf içinde toplayarak bu sınıfa elit adını 

verebiliriz.”26 

Eliti bu şekilde tanımlayan Pareto’ya göre bütün  beşeri faaliyet dallarında en 

yüksek numaraları, puanları almış kimselerden bir araya gelen elit, en becerikli, en mahir, 

en kurnaz, en güçlü, en güzel, en zeki, en ince duyuşlu kimseleri kavramaktadır. Kısacası 

elit, “bir toplumun üst tabakası, kreması, kaymağı” sayılmaktadır.27 

Pareto, elit kavramını en geniş ve en genel anlamıyla tanımladıktan sonra bütün 

toplumların; Elit, Elit Olmayan diye iki ana sınıfa veya tabakaya ayrıldıklarını belirtir. 

Daha sonra elit tabakasını da kendi içinde; Yönetici Elit, Yönetici Olmayan Elit olmak 

üzere iki kısma ayırır. Yönetici Elit, toplumun yönetiminde doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak önemli bir rol oynayan, siyasal iktidar üzerinde etki sahibi olan kişilerden meydana 

gelir. Asıl üzerinde durulması gereken grup budur. Toplumun bu yüksek ve seçkin 

tabakasına (Pareto bunu bazen “aristokrasi” olarak da adlandırır) çeşitli sosyal gruplar 

dahil olabilir. Böylece bir askeri elitten, bir din adamları elitinden, bir iş adamları elitinden, 

bir aydınlar elitinden söz etmek mümkündür. Yönetici Elite dahil olan sosyal grupların 

hepsi de siyasal iktidarın kullanılmasında aynı derecede etki sahibi değildirler. Bu 

bakımdan Yönetici Elit de, doğrudan doğruya siyasal iktidarı kullanan bir “iç grup” 

(siyasal elit) ve iktidar üzerinde etkide bulunan bir “dış grup” olarak ikiye ayrılabilir.28 

1.2.1.3 Roberto Michels ve Oligarşinin Tunç Kanunu 

Mosca ve Pareto’nunkilere benzer bir yaklaşım, R.Michels’den gelmiştir.29 Fakat 

Michels’in elit anlayışı, Mosca ve Pareto’dan elit sözcüğünün kapsadığı alan bakımındın 

ayrılır. Mosca ve Pareto’da  elit sözcüğünün alanı bütün toplum olduğu halde; Michels, 

karmaşık örgütlerde elitin oluşması ve nitelikleri ile ilgilenir. Michels, elit-elit olmayan 

                                                 
26 Kapani, a.g.e., s.115. 
27 Daver, Bülent; Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara 1993, s.122. 
28 Bottomore, a.g.e., s.9. 
29 Yayla; a.g.e., s.157. 
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ayrımının ölçütünü bazı kişisel üstünlüklere bağlamaz. Ona göre elit olmada belirleyici 

etken, kişilerin örgütlerde ellerinde tuttukları yerler ve o mevkide bulunmanın sağladığı 

iktidarın kullanımıdır. İktidar kullanımı mevkiiyle doğrudan doğruya ilgilidir. Michels’e 

göre, elitin tanıtıcı özelliği, salt büyük örgütlerin az sayıda insan tarafından yönetilmesi 

değil, bu yönetici azınlığın zaman içinde değişmemesidir.30 Michels, siyasi partiler 

üzerinde yoğunlaşmış ve dönemin en demokratik partilerinden biri olan Alman Sosyal 

Demokrat Partisi üzerindeki gözlemlerinden hareketle, “Oligarşinin Tunç Kanunu” diye 

anılan teorisini geliştirmiş, siyasi partilerin eninde sonunda dar bir elit grup tarafından 

hakimiyet altına alınacağını söylemiştir.31 Michels, siyasal partilerdeki oligarşi eğilimini 

esas olarak üç etkene bağlamaktadır. Bu etkenler şunlardır:32 

Teknik ve Yönetsel Nedenler: Kitlelerin kendilerini doğrudan doğruya yönetmeleri 

olanaksızdır. Tüm büyük örgütler teknik uzmanlaşma, uzman liderlik denilen olguyu 

zorunlu kılar. Örgütlenmenin sonucunda her parti veya meslek kuruluşu, bir yöneticiler 

azınlığı ile yönetilenler çoğunluğuna bölünür. 33  

Psikolojik Nedenler: Parti yöneticiliği zamanla alışkanlığa dayanan bir hak 

niteliğini alır. Politik sorunlara ilgisiz olan kitleler liderlik ihtiyacı duyarlar ayrıca kitleler 

şükran borcu duyarlar. 34  

Entelektüel Nedenler: Michels burada kitlelerin kendi kendilerini yönetecek 

yetenekte olmadıklarına, büyük karmaşık bir örgütte liderlerin belli uzmanlık sahibi kişiler 

olmaları gerektiğine, dolayısıyla profesyonel liderlerin, yönettikleri kitlelerden çok daha 

yüksek bir kültür düzeyinde olduklarına ve bu nedenle de kitlelerce kolay kola feda 

edilemeyeceklerine değinmektedir. 35  

Michels’in son olarak vardığı yargı şudur: “Her kim bir örgütten bahsediyorsa bir 

oligarşiden bahsediyor demektir.” 36 

                                                 
30 Turhan, a.g.e., s.32. 
31 Yayla; a.g.e., s.157. 
32 Turhan, a.g.e., s.33. 
33 Özbudun, Ergun; Siyasi Partiler, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara 1974,  s.9. 
34 Yayla; a.g.e., s.158. 
35 Turhan, a.g.e., s.32. 
36 Yayla; a.g.e., s.158. 
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1.2.2 Çağdaş (Demokratik) Elit Kuramları 

20. yüzyılın başlarında geliştirilen elitist teorilere birçok eleştiri olmasına rağmen 

bu teoriler “siyasal elit” kavramına dikkatleri çekmek suretiyle yeni araştırmalara yol 

açmış ve çağdaş siyaset biliminin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bundan sonra, 

“gözlenebilir bir sosyal olgu” olarak elit kavramı ele alınmış ve incelenmiştir. 

Bu alandaki çalışmaların en ilgi çeken yönü, elit olgusunu demokrasi ile 

bağdaştırma yolunda gösterilen çabalardır. Çağdaş siyasal bilimcilerin bir kısmı siyasal 

iktidarın daima bir azınlık grubu tarafından kullanılması gerçeğinden hareket ederek, bu 

gerçek karşısında Klasik Demokrasi Teorisinin yeniden gözden geçirilmesinin ve bu 

konuda yeni bir yoruma gidilmesinin gerekli olduğu görüşüne varırlar. Bunların 

geliştirdikleri kuramlara, genel olarak, “ampirik veya revizyonist demokrasi teorileri” adı 

verilir. Bu görüşü savunanlara göre, bir toplumda elitlerin varoluşu ve bunların politika 

sürecinde etkin bir role sahip bulunmaları, o toplumda mutlaka antidemokratik bir yönetim 

sisteminin varolması sonucunu doğurmaz. Ancak, demokrasinin klasik tanımında ifade 

edildiği gibi ‘‘halkın, halk için halk tarafından yönetimi” olduğu da günümüz realitelerine 

uygun düşmez. Zira demokrasilerde yönetim gerçekten halkın elinde veya çoğunluğun 

elinde değildir. Buna pratik bakımdan imkan yoktur. Siyasal kararların halk tarafından 

alındığı, hatta onun bu kararların alınmasına katıldığı da ileri sürülemez. Demokratik 

rejimde halkın rolü, kendisini yönetecek olan liderleri seçmek, siyasal kararları alacak ve 

tercihleri yapacak olan azınlığı oylarıyla iş başına getirmektir.37 

Çalışmamızın bu başlığı altında, çağdaş elit kuramcılarından J. Schumpeter, Harold 

D. Lasswell, Giovanni Sartori, Raymond Aron, C. Wright Mills ve Robert Dahl’ın bu 

konudaki görüşlerinden bahsedilecektir. 

1.2.2.1 Joseph Schumpeter 

Avusturyalı iktisatçı ve sosyal bilimci J. Schumpeter, demokrasiyi bir halk 

yönetimi değil de, siyasal elit grupları (yönetici kadrolar) arasında yarışma olarak gören 

anlayışın öncülüğünü yapmıştır.38 1942 yılında yayınlanan “Kapitalizm Sosyalizm ve 

Demokrasi” adlı kitabı geniş yankı uyandırmıştır. Bu kitabında J. Schumpeter, demokrasi 

                                                 
37 Kapani, a.g.e., s.119. 
38 Yayla; a.g.e., s.158. 



 11

teorisinin varsayımlarını eleştirerek, halkın İddia edildiği gibi, siyasal kararlar almak ve 

rasyonel tercihler yapmak bakımından gerekli yeteneklere sahip olmadığını savunuyordu. 

Ona göre, demokrasiyi bir amaç olmaktan çok, “halk tarafından onaylanan yönetim” olarak 

görmek daha doğru olur.39 

J. Schumpeter, demokrasinin, açık bir yarışma sonucunda halkın güvenini kazanan 

siyasal kadronun toplumu yönetmesini öngören bir yöntem olduğunu söylemektedir.40 

Halkın, seçimden seçime kendisini yönetecek olanları belirlemekten öteye aktif bir 

fonksiyonu olamaz. Halk, bir defa liderlerini seçtikten sonra artık siyasal tercih yapma, 

karar alma ve politika oluşturma yetkisini onlara bırakmak zorundadır. Bu, demokratik 

kurumsal düzenlemede yönetenlerle yöneticiler arasındaki iş bölümünün bir gereğidir. 

Schumpeter’in özgürlük ve eşitlik gibi ideal değerleri bir yana bırakarak demokrasiyi 

sadece siyasal bir yöntem olarak gören anlayışı, birçok siyasal bilimciyi etkilemiştir.41  

1.2.2.2 Giovanni Sartori 

Sartori’nin düşüncesinde ‘‘siyasal elitler” ve “liderler” kavramları önemli bir yer 

tutar. Sartori’ye göre, demokratik rejimlerde yönetici elit gruplarının ve liderlerin rolünü 

görmezlikten gelmek veya onların oynadıkları rolü kuşkuyla karşılamak ve demokrasiyle 

bağdaşmaz saymak gerçekçi bir tutum değildir. Aksine, demokratik değerlere ve ilkelere 

bağlı yetenekli liderlerin varlığı, sistemin başlıca güvencelerinden biri sayılır. Zira bu 

nitelikte bir yönetici elit kadrosunun bulunmaması halinde kitleler anti-demokratik olan 

karşı-elitlerin sultası altına girme tehlikesiyle karşılaşırlar.42 

Sartori, demokratik rejimlerle demokratik olmayan rejimlerdeki seçkinler arasında 

bir ayrım yaparak, demokratik sistemlerde seçkinlerin çoğul olduğunu ve topluma önderlik 

ettiğini; demokratik olmayan sistemlerde ise seçkinlerin tekil olduğunu ve topluma 

hükmettiğini söylüyor.43 

Sartori’ye göre, halkın siyasal rolü sadece seçim dönemlerinde önem kazanır. 

Seçimlerin asıl amacı ise, halkın yönetime katılmasına yol açmak değil, yönetici liderler 

                                                 
39 Kapani, a.g.e., s.120. 
40 Turhan, a.g.e., s.33. 
41 Kapani, a.g.e., s.120. 
42 Kapani, a.g.e., s.121. 
43 Kışlalı, a.g.e., s.279. 
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grubunun belirlenmesini sağlamaktır.44 Demokrasi hem seçilmiş elit poliarşisi hem de 

birbirleriyle rekabet halinde bulunan elitlerin ayıklanma sistemidir.45 

Sartori’ye göre demokrasi, işletilmesi son derece güç bir rejimdir. Bu rejimin 

yozlaşması, demagojiye ve çoğunluğun hegemonyasına dönüşmesi, ancak seçkin liderlerin, 

üstün yeteneklere sahip siyasal elit gruplarının ortaya çıkması ile önlenebilir.46  

1.2.2.3 Harold D. Lasswell 

Demokratik elitizmin günümüzde en tanınmış temsilcilerinden biridir Harold D. 

Lasswell’dir. İktidar ilişkileri sorununu araştırırken daha çok siyasal elit kavramı üzerinde 

durur. Siyasal seçkinleri, toplumdaki diğer seçkin gruplarından ayrı olarak ele alır. 

Lasswell’e göre, iktidarın çeşitli dereceleri vardır; onun kullanılmasında ve kararlara 

katılmada en çok payı olanlar daima küçük bir azınlık oluştururlar. Toplumun uyum içinde 

bulunabilmesi için “Orkestra Şefi” görevini yüklenecek olan siyasal seçkinlere her zaman 

gereksinme vardır. 47 

Bir toplum küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetilmesine karşın yine de 

demokratik olabilir. Yeter ki; seçkin de olsa, azınlık da olsa, siyasi iktidarı elinde 

bulunduranlar, toplumun özgür iradesiyle, serbest, eşit ve gizli yapılan seçimlerle işbaşına 

gelsinler ve yönetilenler dediğimiz büyük kitleler yönetenleri sürekli denetleyebilsinler. 

Lasswell’e göre, azınlığın çoğunluğu denetlemesinin yanında; çoğunluk da yönetici 

azınlığı seçim, referandum, halk oylaması, örgütlenme, baskı ve çıkar grupları aracılığıyla 

sürekli denetleyip kontrol edebildiği sürece yönetimler demokratik sayılır. Yani 

demokratik olma koşulu, elit ve azınlık bir grup bile olsa, siyasal iktidarın toplumun özgür 

iradesiyle seçilmiş olması ve topluma karşı sorumluluk ve hesap verme durumunun 

sağlanmış olmasıdır.48  

1.2.2.4 Raymond Aron 

Klasik elit teorilerini eleştirerek demokratik elit teorisini geliştiren yazarlardan biri 

de Fransız toplumbilimci Raymond Aron’dur. Aron’a göre, günümüze kadar toplumun 

                                                 
44 Kapani, a.g.e., s.121. 
45 Daver, Siyaset Bilimine Giriş, s.126. 
46 Kapani, a.g.e., s.121. 
47 Kışlalı, a.g.e., s.279. 
48 Öztekin,  a.g.e., s.31. 
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halk tarafından veya bir çoğunluk tarafından yönetildiği görülmemiştir. Bütün rejimler, 

adları ne olursa olsun, daima bir azınlık tarafından yönetilir ve bütün rejimler bu bakımdan 

oligarşik bir karaktere sahiptir. İster Batı tipi “Liberal Demokrasiler”de olsun, isterse Doğu 

tipi “Halk Demokrasileri”nde olsun, seçkin ve sınırlı bir azınlık, büyük çoğunluğu 

yönetmektedir. Kalabalık ve karmaşık modern toplumlarda belki halk için yönetim olabilir; 

fakat, halk tarafından yönetim olamaz. Batı demokrasilerinde, “Halk Egemenliği” formülü 

sadece bir yapaylıktan ibarettir ve sözdedir. Gerçekte iktidar halk tarafından değil, fakat 

halk adına onun temsilcisi olmak sıfatına dayanılarak, küçük bir azınlık tarafından 

kullanılır. Sovyetler Birliği’nde ve diğer Marksist rejimlerde de işçi sınıfının toplu olarak 

iktidarı kullanması diye bir şey söz konusu değildir. Oralarda da iktidar aslında isçi sınıfı 

adına küçük bir grup insan tarafından kullanılır ve bütün kararlar yönetici grup tarafından 

alınır. Sonuç itibariyle, her ikisi de birer elit rejimidir. 49 

Bununla birlikte, Aron’a göre, bunlar arasında önemli bir fark vardır. Sovyet tipi 

rejimde, tek ve birleşmiş bir elit bulunmasına karşılık, Batı tipi çoğulcu rejimde elit 

grupları sayıca çok ve bölünmüştür. Gerçekten Marksist sistemlerde, politik ve ekonomik 

iktidarı elinde tutanlar bir blok halinde tek bir ideoloji ve tek bir örgüt etrafında 

birleşmişlerdir. Örneğin, Sovyetler Birliğinde politikacılar, yüksek memurlar, generaller, 

sendika liderleri ve işletme yöneticileri genellikle Komünist Partisinin üyesidirler. Bu 

birleşmiş elit, hiçbir karşı ağırlıkla dengelenmediği için mutlak ve sınırsız bir iktidara 

sahiptir. Çoğulcu demokrasilerde ise elit, değişik çıkarlar, değişik fikirler, değişik 

ideolojiler etrafında kümelenmiş ve kendi içinde bölünmüştür. Serbestçe örgütlenerek 

faaliyette bulunabilen bu bölünmüş elit grupları birbirleriyle yarışma ve rekabet halindedir-

ler. İktidarın tek merkezde toplanmayıp çok sayıda ve dağınık merkezlerden gelen etkiler 

altında bulunuşu, onun mutlaklığını önlediği gibi, gruplardan birinin diğerleri üzerinde tam 

bir üstünlük kurması ve böylece iktidarın tekelleşmesini de önler. Yarışma olması 

nedeniyle, siyasi iktidar yapısı ya da yönetici elit sürekli olarak yenilenip 

değişebilmektedir.50 

1.2.2.5 C. Wright Mills 

Çağdaş elit kuramcıları içinde, toplumu tek bir seçkin grubun yönettiği görüşünü 

savunanların başında Amerikalı toplumbilimci C. Wright Mills gelir. Mills, daha önce 

                                                 
49 Kapani, a.g.e., s.122. 
50 Öztekin,  a.g.e., s.31.; Kapani, a.g.e., s.123. 
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bahsedilen çağdaş kuramcılardan tamamen farklı, hatta onların anti-tezi sayılabilecek 

görüşler ileri sürmüştür.51  

Mills, The Power Elite (İktidar Eliti) adını taşıyan ve yayımlandığı zaman geniş 

yankılar uyandıran kitabında, Amerikan toplumunda yönetici azınlık problemini değişik bir 

yaklaşımla incelemektedir. Mills, siyasi liderlerin, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve 

askeri liderlerin içinde bulunduğu bir elit grubun ABD’ye hakim olduğu sonucuna 

varmıştır.52 Bunlar gerçek anlamda tek bir hakim sınıf oluşturmamakla beraber; sosyal 

kökenleri, çıkarları ve dünya görüşleri bakımından aralarında sıkı bir bağ, bir dayanışma 

vardır. Dolayısıyla oldukça türdeş bir grup meydana getirdikleri söylenebilir. Toplumda 

bütün iktidar gitgide bu “üçlü koalisyon”un (Capitol, Pentagon ve Wall Street üçgeninin) 

elinde toplanmakta, büyük kitlelerin kaderlerini tayin eden hayati kararlar bu küçük azınlık 

tarafından alınmaktadır. Buna karşılık, yönetilen kitleler ve toplum içindeki küçük gruplar 

siyasal kararlarda söz sahibi olabilme imkanlarını gitgide kaybetmekledirler. Zira bunlar 

bölünmüş, pasif, güçsüz durumdadırlar. Öte yandan, iktidar elitinin halk tarafından gerçek 

denetime tabi tutulduğunu ve sorumluluğunun sağlanmış olduğunu iddia etmek hayli 

güçtür. Böylece, Mills, çeşitli elit grupları arasındaki rekabet ve karşılıklı etkileşim 

sayesinde demokratik düzenin korunduğu yolundaki çoğulcu görüşü reddetmektedir. Ona 

göre, bu konuda (Amerika toplumu bakımından) hayale kapılmamak gerekir. Bütün 

belirtiler, bu toplumda bir iktidar dağılımına değil; aksine, iktidar toplanmasına ve 

merkezleşmesine doğru gidildiğini göstermektedir.53 

1.2.2.6 Robert Dahl 

Dahl, tek bir seçkin grubun tüm topluma yön veremeyeceğine inanır. Toplumda 

varolan çok sayıdaki seçkin gruplar arasında farklılıklar ve hatta çelişkiler söz konusudur. 

Demokrasiyi olanaklı kılan, bu çelişkiler ve onlar arasındaki rekabetin oluşturduğu 

dengedir. Hiç bir seçkin grup tek başına egemen olamayacağı için, etkili olabilmeleri, 

aralarında oluşturacakları geçici koalisyonlara bağlıdır. Başka bir deyişle, hiç kimse 

kaynakların tümüne sahip olamayacağından, tek bir grubun da tüm iktidarı tekeline alması 

söz konusu olamaz. Yurttaşların siyasal yaşama katılma düzeyleri yükseldikçe, seçkinlerin 

                                                 
51 Turhan, a.g.e., s.33.; Kışlalı, a.g.e., s.280-281. 
52 Yayla; a.g.e. s.158. 
53 Turhan, a.g.e., s.33. 
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etkinliği dengelenmiş olur.54  

Dahl’a göre, demokrasiler “Seçilmiş Poliarchy”lerdir.55 Poliarşi, Dahl’ın New 

Haven’da yaptığı alan araştırmalarına dayanarak formüle ettiği ve modern sanayileşmiş 

toplumlarda tam bir elit yönetiminin değil, birden fazla elit grubunun aynı zamanda 

toplumsal ve siyasal süreçleri etkilemesiyle ortaya çıkan bir elit çoğulculuğunu ifade eden 

yönetim tarzıdır.56 

1.2.3 Klasik Elit Kuramlarının Değerlendirmesi  

Mosca ve Pareto’nun yönetici sınıf ve elit teorileri, siyasal düşünce ve siyasal bilim 

alanında geniş yankılar uyandırmıştır. Her iki yazar da teorilerinin pozitif ve bilimsel bir 

karakter taşıdığı iddiasını ısrarla öne sürerler. Fakat, bu teorilerin bilimsel yönünü ideolojik 

yönünden ayırmak pek kolay değildir. Çünkü her iki düşünür objektif gözleme dayanan 

verilerden hareket ederek sadece “olanı” tespit etmekle kalmamış: aynı zamanda, “olması 

gerekeni” de savunmuşlardır. Kısmi gerçeklerden kesin genellemelere giderek kati ve 

evrensel kurallar, toplumsal kanunlar çıkarmaya çalışmışlardır.57 

Klasik elit teorilerinin özü şudur: Tarihin bütün dönemlerinde, bütün toplumlarda 

çoğunluk daima küçük bir azınlık tarafından yönetilmiştir. Dahası, çoğunluk, yönetici 

azınlığı kontrol imkanına sahip değildir. Bu evrensel, değişmez ve kaçınılmaz bir olgudur. 

Bu açıdan, klasik elit kuramlarının “determinist” bir eğilim gösterdiği söylenebilir.58  

Mosca ve Pareto, biraz daha ileri giderek bir çoğunluk yönetimi olan demokrasinin 

pratikte gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı; demokrasinin arzulanmayacağı; bunun 

uygulanmasının demagojiye, yığınların hegemonyasına ve toplumun bozulmasına yol 

açacağını ileri sürmüşlerdir. Demokratik sisteme ve eşitlik ilkesine en ağır hücumları yö-

nelttikleri; küçük bir azınlığın toplumu yönetmesi gerektiği fikrini savundukları ve bunun 

da insanlar arasındaki eşitsizliğin doğal bir sonucu olduğunu kanıtlamaya çalıştıkları için 

klasik elit kuramcıları “Faşizmin Öncüleri” olarak değerlendirilmiştir. 59 

                                                 
54 Kışlalı, a.g.e., s.279. 
55 Daver, Siyaset Bilimine Giriş,  s.126. 
56 Acar - Demir, a.g.e., s.291. 
57 Kapani, a.g.e., s.117. 
58 Bottomore, a.g.e., s.23. 
59 Kışlalı, a.g.e., s.277. 
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Bununla beraber elitizm teorisyenleri, elitliğin belirli bir sosyal gruba mahsus 

olduğuna inanmamışlardır. Bu yüzden, mesela Marksın ekonomik güce sahip sosyal sınıf 

fikrini reddetmişlerdir.60 Ortaya koydukları seçkin dolaşımı teorisi ile çağdaş toplumlarda 

Marksist anlamda kapalı ve istikrarlı bir hakim sınıfın oluşmayacağını göstermek 

istemişlerdir. Ayrıca, her toplumda mutlaka bir yönetici azınlık sınıfının bulunacağı tezi ile 

Marksist düşüncede hedeflenen sınıfsız toplumun gerçekleşmesinin imkansızlığını ortaya 

koymaya çalışmışlardır.61 

Klasik elit kuramları birçok açıdan eleştiriye açıktır. İlk olarak, bunlar, yönetici 

sınıf veya elitin nasıl ve kimlerden oluştuğu hakkında, onun sosyal yapısı konusunda açık 

ve kesin bir fikir vermezler. İkinci olarak, toplumun içinde yönetici elitin ayrı bir grup 

karakterine ve grup bilincine sahip, daima birlikte hareket eden, türdeş (homojen) bir 

topluluk meydana getirdiği öne sürülmüş, fakat bu kanıtlanmamıştır. Üçüncü olarak, 

toplumda yönetilenlerle yönetenleri her zaman kesin bir çizgiyle birbirinden ayırmak 

mümkün değildir. Özellikle demokratik toplumlarda, bir kısım yönetilenlerin bazı hallerde 

yöneten durumuna geçtikleri, en azından yönetime, karar alma sürecine bir ölçüde 

katıldıkları veya alınan kararları etkileyici davranışlarda bulundukları açıkça görül-

mektedir.62 

1.2.4 Çağdaş Elit Kuramlarının Değerlendirmesi 

Demokratik elit kuramlarının ortak noktalarını ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz:63 

• Yönetici azınlık “açık” bir nitelik taşır; başka bir deyişle, toplumda iktidar 

mevkileri ilke olarak herkese açıktır. 

• Siyasal elit grupları arasında bir yarışma vardır. Bu açık ve eşit düzeyde olması 

gereken yarışmayı kazananlar, siyasi iktidarda söz sahibi olurlar. 

• Siyasi iktidar yarışına katılan gruplardan birisi halk tarafından seçimle 

yönetime gelir. 

• Yönetici elit, kendisini seçen halk karşısında sorumludur. Ona 

hesap vermek durumundadır. Seçim ve sorumluluk, aslında her ikisi de 

birer elit yönetimi olan demokrasi ile otoriter rejimleri birbirinden  ayırt 

                                                 
60 Yayla; a.g.e., s.158. 
61 Kışlalı, a.g.e., s.278. 
62 Kapani, a.g.e., s.118. 
63 Öztekin,  a.g.e., s.32.; Kapani, a.g.e., s.191. 
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etmeye yarayan ölçütler olarak kabul edilebilir. 

1.2.5 Klasik ve Çağdaş Elit Kuramlarının Ortak Değerlendirmesi  

Klasik ve çağdaş elit kuramları birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki hususları 

saptamak mümkündür: 

Her şeyden önce sosyal bir olgu olarak, elit gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. 

Bu gerçek, şu iki basit gözleme dayanır: 1) İktidarın kullanılmasında ve siyasal kararların 

alınmasında toplumda herkesin eşit durumda bulunmayışı, bazılarının bu konuda çok daha 

fazla, bazılarının ise çok daha az etkiye sahip oluşu; 2) İktidarın daima küçük bir azınlık 

tarafından kullanılması. 

Bütün rejimlerde iktidarın bir azınlık tarafından kullanılması, şüphesiz ki bütün 

rejimlerin birbirinin aynı olduğu anlamına gelmez. Siyasal elitin yapısı, nitelikleri ve rolü 

bir toplumdan diğerine değişir. Bu konuda bir genelleme yapmak mümkün değildir. Bazı 

toplumlarda elit oldukça türdeş, birleşik ve kapalı bir görünüm arz eder. Bu genellikle 

iktidarın merkezleşmiş olduğu otokratik sistemlerde, tek partili rejimlerde böyledir. Buna 

karşılık, sosyal akıcılığın fazla olduğu, karmaşık yapılı çoğulcu toplumlarda tek ve türdeş 

bir elitin varlığını açık seçik teşhis edebilmek hayli güçtür. Öte yandan azgelişmiş 

toplumlarda elitin siyasal rol ve etkisinin gelişmiş toplumlara oranla çok daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu toplumlarda siyasal kültürün düşüklüğü, büyük kitlelerin politik 

bilinçten yoksun oluşu, “ara” ya da “alt-elit” tabakalarının bulunmayışı, sayıca çok az olan 

seçkinler grubunun (özellikle aydın elitin) iktidar üzerinde bir çeşit tekel kurmasına yol 

açmıştır. 

Siyasal kararların bir azınlık tarafından alınması gerçeği üzerinde durulurken, başka 

bir gerçeği de gözden uzak tutmamak gerekir: Azınlık istediği zaman istediği kararı 

almakta tamamen serbest değildir. Mosca bile yönetici sınıfın aşağıdan yukarıya doğru 

gelen çeşitli etkiler altında bulunduğunu, karar ve tutumlarında bunları hesaba katmak 

zorunda olduğunu kabul etmiştir. Çağdaş toplumlarda politika çarkının işleyişini iyice 

anlayabilmek için iktidar ve yönetim kavramları yanında “etki” kavramına da yer vermek 

gerekmektedir. Yönetilenlerin iktidarı etkileme gücü şüphesiz ki bir toplumdan diğerine 

değişir. Otoriter sistemlerde, diktatörlük rejimlerinde bu güç hayli zayıf ve sınırlıdır. Fakat, 

asgari ölçüde de olsa, bunun zaman zaman kendini hissettirdiği söylenebilir. Vatandaşların 
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düşünce, tartışma ve örgütlenme özgürlüklerine sahip oldukları demokratik toplumlarda 

ise, siyasal iktidarı etkileyebilme olanakları çok daha geniştir. Böyle bir özgürlük düzeni 

içinde siyasal kararlar son tahlilde gene de bir azınlık tarafından alınsa bile onların 

oluşmasında genellikle çeşitli sosyal grupların değişik ölçülerde rolü ve etkisi bulunduğu 

görülür. Bu bakımdan modern demokrasiyi “seçilmiş elit poliarşi”si olarak niteleyen ve 

halkın rolünü sadece belirli aralıklarla kendini yönetecek elit kadrosunu seçmekten ibaret 

sayan bazı çağdaş görüşlerin gerçeği tam olarak yansıttıkları hayli şüphelidir. Zira bu 

görüşler, halkın (yönetilenlerin) değişik kademelerde ve aşamalarda politika sürecine 

katılması olgusunu dikkate almamaktadırlar. 

1.2.6 Marksist Düşünce ve Sistemde Elitizm 

Marksist görüş toplumun temel birimleri olarak sınıfları kabullenir. Toplumsal 

değişme mekanizması da bu sınıflar arası çatışmalar bakımından birbiri ardından gelen 

aşamalardan geçer. Her aşamada çatışan sınıflar değişir. Sonunda sınıfların ve dolayısıyla 

çatışmanın ortadan kalkması ile toplum göreli olarak dengeye ulaşır. 64  

Marksist düşünürler genellikte elit teorilerine “burjuva ideolojisi” gözüyle 

bakarlar.65 Marksist kurama göre, toplumsal ve siyasal değişmenin itici gücü, toplumsal 

sınıflar arasındaki çatışmadır. Bu çatışmayı ise, üretim araçlarının üzerindeki özel mülkiyet 

doğurur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti rekabeti, rekabet büyük balığın küçük balığı 

yutmasını ve sonuçta tüm üretim araçlarının küçük bir varlıklı azınlığın elinde 

toplanmasını kaçınılmaz kılar. Küçük varlıklı azınlık, bu yoldan varlıksız bir çoğunluğun 

üretici gücünü sömürmüş olur. Böylece de, üretim ilişkileri giderek sınıf ilişkilerine 

dönüşür.66 İdeoloji açısından (tasarlanan toplum modeli bakımından) Marksizm ile 

seçkinler yönetimini ideal yönetim kabul eden klasik elitizm birbirlerinin tam karşısında 

sayılırlar. Komünizm aşamasına ulaşmış bir toplumda sınıf farkları tamamen ortadan 

kalkacağına göre, böyle bir toplumda elit bir grubun yer alması elbette ki sistemin mantı-

ğına aykırı düşer. 67 

Gene Marksist kuramcılardan olan Nicos Poulantzas özellikle “egemen sınıf” 

                                                 
64 Kongar, Emre; Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 5. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 

1995, s.128. 
65 Kapani, a.g.e., s.125. 
66 Kışlalı, A. Taner; “Siyasal Sistemler” 

http://www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner_Kislali/siyasal_sistemler/index.html, (29.05.2004). 
67 Kapani, a.g.e., s.125. 
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kavramını ön plana çıkarıyor. Egemen sınıf, kendisine yardımcı olan toplum kesimleriyle 

birlikte bir "iktidar bloğu" oluşturur. Bu blok içinde, ekonomik güce sahip bulunan egemen 

sınıfın yanı sıra, devlet aygıtını işleten kadrolardan oluşan bir de "yönetici kesim" vardır. 

Yönetici kesim, egemen sınıfın çıkarlarını savunabildiği gibi, bazı durumlarda geçiş 

dönemlerinde, yönetici kesimin göreli bir bağımsızlığa sahip olduğu söylenebilir. (Eski 

egemen sınıf gücünü yitirirken, yeni egemen sınıfın henüz ipleri tamamen eline 

geçirememiş oluşunun yarattığı denge, bu duruma olanak sağlar.)68  

Marks ekonomik ve siyasal iktidar arasındaki ilişkiye çok az değinmiştir. 

Ekonomik bir kavram olan “sınıf” ile siyasal bir kavram olan “elit” arasında bağ kurmak 

oldukça güçtür. Marks iki sınıf arasındaki çatışmanın zamanla siyasi bir nitelik 

kazanacağını söyler. Ekonomik iktidarı, siyasal iktidara ve üretim araçları sahibi azınlığı 

yönetici sınıfa dönüştüren etmen devlettir. Marks’a göre devlet ekonomik yapının ortaya 

çıkardığı sınıf ilişkilerinin siyasal görünümüdür. Ekonomik iktidar devlet aracılığı ile 

siyasal iktidar olmaktır. Ayrıca azınlığın çoğunluk üzerindeki ekonomik sömürüsü, siyasal 

üstünlük sağlamasına yol açmaktadır. 69  

Marksist Doktrinde elit kavramı hiç kullanılmasa da çeşitli vesilelerle elit kuramına 

yer verildiğini söylemek gerekir. Bu kavramın dolaylı olarak, proleter ihtilalinden önceki 

dönem için gerek Marks, gerek Lenin tarafından kullanıldığını görürüz. Marks, 

proletaryayı hiç bir zaman bir bütün olarak ele almamış ve bu sınıf içinde bir ayrım gözet-

miştir. Onun düşüncesinde, “sınıf bilincine” varmış olanların, proletaryanın “elit 

tabakasını” oluşturduğu söylenebilir. Burjuvaziye karşı girişilen sınıf kavgasında ön safta 

yer alacak ve ihtilalin öncülüğünü yapacak olan, emekçilerin bu seçkin, “bilinçlenmiş” 

bölümüdür. 70  

Marks, egemen sınıfların ideolojisinin işçi sınıfını uyuttuğunu, onun gerçeği 

görmesini engellediğini savunur. Bu nedenle de, işçi sınıfının bilinçsiz ayaklanmaları bir 

devrim yaratamaz. Öyleyse işçi sınıfına sosyalistlerin yardım etmesi gerekir: “Sermaye ve 

toprak işverenlerin mülkiyetindedir, işçinin ise, bir mal gibi satmak zorunda bulunduğu 

emeğinden başka bir şeyi yoktur. Biz, bu sistemin sadece tarihin belirli bir evresini 

oluşturduğunu, yok olacağını ve yerini daha üstün bir toplumsal düzene bırakacağını 

                                                 
68 Kışlalı, “Siyasal Sistemler” 
69 Turhan, a.g.e., s.35. 
70 Kapani, a.g.e., s.125. 
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vurguluyoruz... işçi sınıfı, nereye varacağını bilmeden kendiliğinden harekete geçer. 

Sosyalistler bu hareketi yaratmadılar, sadece işçilere hareketin özelliği ve amaçlarım 

anlattılar.”71 Buna karşılık, Marks, “Lumpenproletariat” adını verdiği, işçi sınıfının en 

yoksul ve en cahil alt tabakasını, sosyal çatışmada hiç bir önemli rolü beklenmeyecek yığın 

olarak bir kenara bırakmıştır.72 

İhtilal stratejisi bakımından kitle ve elit ayrımı üzerinde asıl 

duran ve elit liderliğinin önemini belirten Lenin olmuştur. Lenin, 1902’de 

yayımlanan “Ne Yapmalı” adlı kitabında, topluma yabancılaşmış, 

kültür dışı kalmış işçi kitlelerinin hiçbir zaman kendiliklerinden bilinçlenemeyeceklerini 

ileri sürer. Sınıf bilinci onlara ancak “dışarıdan” (Aydınlar tarafından) götürülebilir. İşçi 

kitlelerinin orada burada girişecekleri “ekmek ayaklanmaları” hedefe ulaşmak bakımından 

hiçbir pratik yarar sağlamazlar. Lenin’e göre ihtilal, ancak disiplinli bir partinin 

önderliğinde gerçekleşebilir. Bu parti, az sayıda fakat iyi yetişmiş seçkin, “profesyonel” 

ihtilalcilerden kurulu olacaktır. Parti içinde bütün otorite de küçük bir 

kurmay heyetinin elinde bulunacaktır. Böyle bir disiplinli örgütün öncülüğü olmaksızın 

proletaryanın “tarihsel görevini” yerine getirmesi mümkün değildir. (Lenin’in başsız 

kitleleri aciz, yol göstericiye muhtaç yığınlar olarak görmesi onu bu noktada elitçi 

görüşlerin aynı yöndeki yargılarına yaklaştırır). Lenin’in Komünist Partisine “elit örgütü” 

olarak tanımış olduğu öncülük rolü, ihtilal sonunda Partinin iktidarı ele geçirmesinden 

sonra da devam etmiş ve devlet yapısı içinde resmen yer alarak kurumlaşmıştır. Marksist 

sistemlerde proletarya diktatörlüğünün pratikte parti diktatörlüğüne dönüşmesi ve parti 

hiyerarşisi içinde de gerçek iktidarın üst kademede  küçük bir grubun elinde (merkez 

komitesinde ve parti sekreterliğinde) toplanması bu sistemlerde bir “yönetici elit”in 

varlığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, Marksist sistemlerde kitlelerden ayrı, onların 

üstünde, onlara yön veren, siyasal iktidarı elinde tutan bir “seçkin” azınlığın bulunduğu 

söylenebilir.73  

1.2.7 Azgelişmiş Ülkelerde Elitler ve İşlevleri 

Azgelişmiş ülkelerde toplumun bireyleri ya da kesimleri arasındaki ekonomik ve 

sosyal eşitsizlikler oldukça belirgindir. Toplumsal katmanlar arasındaki, bazen uçuruma 
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varan farklılaşma, gelişmiş ülkelere göre çok daha çarpıcı ve rahatsız edicidir. Bu 

dengesizlik, toplumsal patlamaları kolaylaştıran, iç barışı zorlaştıran bir etki yapar. Büyük 

ayrıcalıkları olan toplum kesimleri, bu ayrıcalıklarını koruyabilmek için, her türlü baskı, 

sindirme veya uyutma yöntemlerine başvurmak zorunda kalırlar. 74 

Bir ölçüde iç içe girmişlikleri varsa da, geri kalmış ülkelerdeki seçkinler 

“bürokratik seçkinler” ve “aydın seçkinler” olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Hızla 

değişen toplumsal yapıda geleneksel seçkinlerin yerini bu yeni seçkinler almışlardır. 

Ekonominin gelişmişliği ölçüsünde, karşılarına teknokrat ve sermaye sahiplerinden oluşan 

bir başka seçkinler grubu çıkmaktadır. Ama siyasal bağımsızlığını yeni kazanmış olan eski 

sömürgeler başta olmak üzere, geri kalmış ülkelerin hemen tümünde çağdaşlaşmak ve 

ekonomik gelişmeyi sağlamak açısından kamu görevlileri öncülük işlevini üstlenmiştir. 75 

Belirli bir gelişme düzeyine ulaşıncaya kadar, geri kalmış ülkelerin sivil ve asker 

bürokratları aynı çerçevede değerlendirilebilirler. Genellikle, Batıda ya da Batı Kültürü 

etkisindeki kurumlarda eğitim görmüşlerdir. Etkileri yalnızca siyasal iktidarlara 

danışmanlık yapmakla kalmamaktadır. Bu ülkelerde, yaygın olarak görülen tek partinin 

içinde de, bizzat yasama organında da doğrudan ve önemli   oranlarda  temsil   

edilmektedirler. Ordunun iktidara el koyduğu durumlarda ise, asker-sivil bürokrat ağırlığı 

daha da artmaktadır. Bu ağırlığın sürebilmesi, yeni toplumsal güçlerin ve dolayısıyla yeni 

seçkinlerin ortaya çıkmamasına bağlıdır. Toplumsal yapıda çoğulculuk geliştikçe, asker-

sivil bürokrat aydınların denetim olanakları kısılmaktadır. Yeni toplumsal güçler ağır 

basmaya başladıkça, asker ve sivil bürokratlar arasında da ayrım ortaya çıkabilmekte; ayrı 

toplumsal ittifaklar içinde yer alabilmektedirler. 76 

Siyasal bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan ülkelerin seçkinleri için demokrasinin 

belirli bir çekiciliği vardır. Çünkü içlerinde önemli bir kesim, Batı üniversitelerinde 

okumuş ya da Batı kültürünün dolaylı yollardan etkisinde kalmışlardır. Üstelik özgürlük, 

özellikle aydınlar için doğal bir gereksinmedir. Bu açıdan da demokrasi, yeni ulusların 

aydınları için çekicidir. Tüm aydınlar için olduğu gibi, onlar için de demokrasi yalnız bir 

araç değil, aynı zamanda bir amaçtır. 77 
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76 Kışlalı, a.g.e., s.282. 
77 Kışlalı, “Siyasal Sistemler” 



 22

Geri kalmış ülkelerdeki bürokrat seçkinlerin, gelişmiş ülkelerindekinden farklı 

yapıda ve doğrultuda olması doğal karşılanabilir. Gelişmiş ülkelerin bürokratlarına 

ülkelerine öncülük etmek gibi bir görev hemen hiçbir zaman düşmemiştir. Sistem içindeki 

yerlerini almış; toplumsal dengelerle bütünleşmişlerdir. Oysa geri kalmış ülke bürokrat 

seçkinleri, yeni bir düzeni kurma, çağdaş bir kültürü kitlelere benimsetme ve hatta 

bütünlüğü sağlama işleviyle karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, ideolojilerinin farklı olması da 

doğaldır. 78 

 Geri kalmış ülkelerin önemli bir bölümü, daha kabile aşamasından kurtulup, ulusal 

birliklerini bile sağlayamamışlardır. Toplumun geleneksel yapısı çözülmeye yüz tutmuş, 

ama eski kurumların yerini yenileri alamamıştır. Toplumda hâlâ gelenekler ve gelenekçi 

güçler egemendir; ama hızla artan sorunlar, hızlı bir yapı değişikliğini zorunlu kılmaktadır. 

Bu sağlıksız durumun bir nedeni de, orta sınıfların yok denecek kadar zayıf oluşudur. 

Varlıklı küçük bir azınlık ile yoksul büyük çoğunluk arasında denge oluşturabilecek böyle 

bir sınıfın güçsüzlüğünde, bu ülkelerin eski bir sömürge oluşlarının, gelişmiş bir asker-sivil 

bürokrasiye sahip bulunmamalarının rolü büyüktür.79 

Belirli bir gelişme düzeyine ulaşıncaya kadar, geri kalmış ülkelerdeki iktidar 

mücadelesinin, genellikle bürokrat seçkinler içindeki çeşitli gruplar arasındaki bir 

mücadeleyi yansıttığı gözlemlenir. Çağdaş teknolojiye ilk açılan kurum olan ordu, 

disiplinli örgütüyle asker seçkinlerin siyasal yaşamdaki ağırlığını en üst düzeye çıkarır. 

Siyasal seçkinler de -askerler doğrudan yönetimde olsun olmasın- ordu içinde bağlantılar 

kurup kendilerine destekler sağlamaya çalışırlar. 80 

Az gelişmiş ülkelerdeki seçkinlerin işlevlerine kısaca bakacak olursak: 81 

• Geri kalmış ülkelerin seçkinleri toplumun kültür düzeyinin yükselmesine ve 

aynı zamanda  da yeni ideolojilerin yayılmasına katkıda bulunurlar ve bu 

anlamda, geri kalmış ülkelerin seçkinlerini “yaratıcı” ve “yenileyici” olarak 

ikiye ayırabiliriz. 

• Özellikle bağımsızlığını yeni kazanmış geri kalmış ülkelerin aydınları sürekli 

olarak arayış içerisindedirler. Bu nedenle, bu seçkinler geleneksel kültür ve 
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yapılarla çatışma içerisine girerler. 

• Geri kalmış ülkelerin aydın ve bürokrat seçkinleri, ülkedeki sorunları açıkça 

gördükçe gelişmeyi hızlandırmak için radikal değişiklikler istemektedirler. 

Ayrıca belirtmemiz gereken bir başka nokta da, az gelişmiş ülke seçkinlerinin 

ulusçuluğa eğilim göstermeleridir. Özellikle bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerde 

seçkinler öncelikle bağımlılıktan kurtulmayı amaç edinirler. Bu da onların ulusçuluk 

ideolojisine eğilim göstermelerine sebep olmaktadır.  

1.3 ELİT DEĞİŞİMİ KURAMLARI 

İktidarın el değiştirmesi, siyasal değişmenin önemli bir aşamasını oluşturur. Bu 

nedenledir ki, bu el değiştirmenin hangi süreçlerin etkisiyle gerçekleştiği, siyaset biliminin 

ana ilgi alanlarındandır.82 Bu bölümde elit değişimi kuramları sırasıyla incelendikten sonra 

kısaca elitlerin değişim sürecinden bahsedilecektir. 

1.3.1 Vilfredo Pareto ve Seçkinlerin Dolaşımı 

Pareto’nun seçkin değişimi konusundaki görüşleri, İbn-i Haldun’dan etkilenmiştir. 

Pareto’ya göre, seçkinler nitel ve nicel değerlerinde zayıfladıkça yerlerine başkalarının 

geçmesi için uygun ortam hazırlarlar. Tarihi bir “aristokratlar mezarlığı” olarak gören 

Pareto, toplumsal tabakalar arasında sürekli aşağıdan yukarı doğru bir hareketliliğin 

olduğunu düşünmektedir. Bireylerin elit ve elit olmayan gruplar arasındaki hareketliliği 

Pareto tarafından daha çok incelenmiştir. Bu hareketlilik, seçkinlerin iç yapılarının 

değişmesi sonucunu doğurur. Bu hareketliliğin yavaşlatılmak veya durdurulmak istenmesi 

halinde, oluşan tıkanıklık toplumsal patlamalar meydana getirir ve devrimler yaşanır.83 

Pareto, seçkin değişimini, bir yandan seçkin üyelerinin diğer yandan alt katmanların 

psikolojik niteliklerinin değişmesiyle açıklamaktadır. Pareto’ya göre insanlar duygu, tutku 

gibi güdüleri ile hareket ederler. Pareto, bu güdülere “tortu” demektedir. İşte, seçkin 

değişimi de seçkinlerdeki “egemen tortunun değişimi” demektir.84 

Yani, Pareto’nun yönetici veya siyasal eliti, değişmez, kalıcı ve sürekli değildir. 

“Tarih bir aristokrasiler mezarlığıdır” diyen Pareto, bu sözüyle bütün toplumlarda elit 
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tabakasının zamanla değiştiğini ve eski elitlerin (aristokrasilerin) yerlerini daima yenilerine 

bıraktığını ifade eder. Pareto’ya göre, toplumun tabakaları arasında aşağıdan yukarıya 

doğru devamlı bir hareket, dolaşım vardır. 85 Toplumda var olan “aşağı sınıf” ve “yüksek 

sınıf” tabakalaşmasında, aşağı sınıflardaki bireyler yukarıya doğru, yüksek sınıftaki 

bireyler aşağıya doğru akarlar. Var olan her aristokrasi er geç kaybolmaya mahkumdur. Bir 

aristokrasinin kaybolmasıyla meydana gelen boşluk dolmalıdır. Bunu gerçekleştiren şey, 

aşağı sınıfların en yetenekli üyelerinin seçilerek yetiştirilmesidir. Böylece her toplumun 

içinde seçkinlerin dolaşımı sürekli bir yol meydana getirmektedir. 86 Bu devamlı hareket, 

elit tabakasının iç yapısının değişmesi sonucunu doğurur. Pareto’nun “elit dolaşımı” adını 

verdiği ve uzun uzadıya üzerinde durduğu bu kuram, onun siyasal teorisinin en önemli 

yönlerinden birini oluşturur.87 

Pareto, elit dolaşımını esas olarak bir yanda elit üyelerinin, diğer yanda da alt 

katmandakilerin psikolojik niteliklerinin değişmeleri ile açıklamaktadır. Pareto’ya göre 

insanlar duygu, tutku ve içgüdülerine göre davranırlar. Pareto bu güdülere “tortular” der. 

Ayrıca insanlar davranışlarını haklı göstermek eğilimindedirler. Pareto bu haklı gösterme 

çabalarına “türetme” adını verir. İki tür tortu elitlerin dolaşımı açısından önemlidir: 1. 

Birleşim Tortuları, 2. Bütünlerin Direşimi Tortuları. Yönetici elitin yönetimi iki türlü 

olabilir. Toplumları ya ulus sever, tutucu, “arslan yaratışlı ve amaçlarına varma için güç 

kullananlar” (birinci tür tortuya sahip olanlar) yada amaçlarını gerçekleştirmek için çok 

kez aldatmacaya, düzene ve yalana başvuran “tilki yaratışlılar” (ikinci tür tortuya sahip 

olanlar) yönetir. Elit dolaşımı elitteki egemen tortunun değişimi demektir. Elitlerin 

dolaşımı düzensiz fakat bitmeyen bir süreçtir. Pareto Marks’ı “insanlın tarihi elitlerin 

sürekli olarak birbirlerinin yerlerine geçmelerinin tarihidir” diyerek eleştirmektedir. 88  

Pareto, elit grupların alt gruplara sürekli kapalı olması durumunda toplumda 

patlamaların olacağını belirtir. Bunun sonucunda da yerleşmiş elit, toplu olarak yerini bir 

“karşı elite” bırakmak zorunda kalır. Fakat ister değişim, ister devrim yolu ile olsun, kişiler 
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değişse de toplumsal sistemin temelinde her zaman ve her yerde kitle-elit ayrımı olacak; 

azınlık, çoğunluğu yönetmeye devam edecektir.89 

Pareto’nun seçkinlerin dolaşımı anlayışı ile iktidar değişmesi dinamiğinin çok 

yüzeysel gözlemlere dayandığını ileri süren Kongar; “Kuşkusuz iktidar yıpranır. Fakat bu 

yıpranışı yalnızca kişisel unsurlara bağlamak olayları çok basite indirgemek olur” diyerek 

savını pekiştirmektedir.90  

1.3.2 Gaetono Mosca ve Hareketli, Hareketsiz Toplumlar 

Mosca, Pareto gibi, alt sınıfların yetenekli üyelerinin zamanında siyasal elit içine 

alınmasıyla devrimlerin önlenebileceği görüşündedir. Fakat Pareto’dan farklı olarak Marks 

gibi, elit değişiminin elit üyelerindeki psikolojik değişmelerle değil, yeni toplumsal 

güçlerin yüksekliyle açıklanabileceği kanısındadır. Seçkin değişiminde sosyo-ekonomik 

güçlere önem veren görüşü savunanlar, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişiklikler 

sonucu toplumda oluşan yeni gruplar ve seçkinlerin katıldıkları etkinliklerin tüm toplum 

açısından yaşamsal önem kazandığını, bunun sonucu olarak toplumsal edimlerin de 

çoğalacağını ve bu etkinliklerin, zamanı ve yeri geldiğinde, bir bütün olarak toplumsal ve 

siyasal yapıda ve siyasal sistemde değişiklikler yaratacaklarını söylemekledirler. Bu 

yazarların seçkin değişiminde üretim ilişkilerini dikkate almaları, Marks’ın sınıf 

kavramından etkilendiklerini göstermektedir.91 

Mosca seçkinlerin dolaşımı olgusunu ve bu dolaşımın nasıl ve niçin olduğunu şu 

sözlerle betimlemiştir: “Komuta etmeye, siyasal denetimi kullanmaya yatkınlık artık bir 

tek yasal yöneticilerin malı olmaktan çıkıp diğer insanlar arasında yeterince 

yaygınlaşmıştır. Egemen sınıf dışında, yönetim sorumluluklarını paylaşma yetkisine sahip 

olmakla birlikte, kendisini iktidardan yoksun bulan başka bir sınıf oluştuğunda  –demek ki, 

o yasa temel bir gücün yolunda bir engel haline gelmiştir ve şu yada bu yolla ortadan 

kaldırılması gerekir”.92  

Mosca ayrıca seçkinler arasındaki savaşımdan ve eski bir seçkin kesimin yerini 

yeni bir seçkin kesimin anlamasından ibaret olan bu dolaşımın yanı sıra, var olan 
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seçkinlerin toplumun alt sınıflarından bireylerin girmesi ile yenilenmesi olan, diğer bir 

biçimde de kabul etmektedir. Bir çok değişik bağlamlarda da seçkinlerin arasına girmenin 

görece kolaylığını ve zorluğunu inceler. Mosca buradan hareketli ve hareketsiz toplumlar 

ayrımına yönelir. Farklı toplumsal düzeyler arasındaki hareketlilik hacminin bir hayli fazla 

olmasını modern demokratik toplumların anlamı bir özelliği olarak saptamaktadır. 

Mosca’ya göre modern Avrupa toplumlarında yönetici sınıf mertebeleri alt sınıflara açkı 

tutulmaktadır. Alt sınıflara mensup bireyleri üst sınıflara girmekten alıkoyan engeller, ya  

kaldırılmış, yada azaltılmıştır. Eski mutlakıyetçi devletin gelişerek modern temsili devlete 

dönüşmesi, hemen hemen tüm siyasal güçlerin ve tüm siyasal değerlerin toplumun 

yönetimine katılmasını olanaklı kılmıştır. Mosca seçkin kesim üyelerinin entelektüel ve 

ahlaki niteliklerini zaman zaman dile getirmekle birlikte, Pareto’dan farklı olarak bu 

psikolojik karakteristikleri fazla önemsememiştir.  

Mosca bireysel  karakteristiklerinin toplumsal koşullar tarafından üretildiğini 

belirtir. Mosca ayrıca seçkinlerin yükseliş ve çöküşleri ile ilgili açıklamasında bireysel 

karakteristiklere hiç gönderme yapmaz. Bu olguları toplumda yeni sorunların ortaya 

çıkması, yeni çıkarların ve ideallerin filizlenmesiyle açıklar. “Siyasal güçlerin dengesinde 

bir değişme olur olmaz, yönetici sınıfın oluşum tarzında da bir değişiklik olur. Eğer bir 

toplumda yeni bir servet kaynağı gelişirse, bilginin pratik önemi artarsa, eski bir din çöküp 

yenisi doğarsa, yeni bir fikir akımı yaygınlaşırsa o zaman yönetici sınıflarda geniş 

kapsamlı çatlaklar meydana gelir”. 93  

1.3.2.1 Pareto ile Mosca’nın Seçkin Dolaşımı Arasındaki Fark 

Mosca ve Pareto’nun teorileri idealize edilmiş bir klasik demokrasi nosyonuna 

yönelik eleştiri mahiyetindedir. Anti demokratik yorumlara nispeten açık olmakla beraber, 

demokratik ülkelerin siyasi gerçekliğine de bir ölçüde olsun uymaktadır. Bununla beraber, 

demokratik yönetim biçiminde iktidarın mutlaka belirli ellerde temerküz edeceği görüşü 

yeterli ampirik kanıtla ispatlanmış değildir.94 Hem Pareto hem de Mosca, her toplumda bir 

yöneten azınlık ve bir de yönetilen çoğunluk bulunduğunu; azınlığın her zaman çoğunluğu 

yönettiğini; bunun da olması gereken, arzulanan bir durum olduğu konusunda birleşirler. 

Bu azınlık mensupları, toplumun alt katmanlarından katılım olması veya yeni toplumsal 
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kümelerin katılması ya da devrim yoluyla değişir. Ancak, Pareto ve Mosca’nın anlayışları 

bu noktada ayrılmaktadır. 95  

Pareto’ya göre insan, duygu, tutku ve içgüdüleriyle davranma eğilimindedir. Pareto, 

bu güdülere “tortular” diyor. Pareto’ya göre elit dolaşımı, egemen tortunun değişimi 

demektir. Başka bir deyişle, Pareto, tortular (duygular) fikrinden yararlanarak, seçkin 

dolaşımını esas olarak psikolojik koşullarla açıklar. Mosca ise, toplumdaki ekonomik, 

sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak yönetici sınıfın yapısında değişmeler 

olacağını savunur. Mosca, yeni seçkinlerin yükselişini, kısmen toplumda yeni çıkarları 

temsil eden toplumsal güçlerin ortaya çıkışıyla da ilişkilendirdiği  için, seçkinlerin 

dolaşımını psikolojik olduğu kadar toplumbilimsel olarak da açıklamaktadır.96 

Denilebilir ki; Pareto seçkinlerin dolaşımı kuramını hazırlarken açık bir biçimde 

İbn-i Haldun’dan etkilenmiştir. Bedevi yaşamdan uygar topluma, yani göçebe yaşamdan 

kent yaşamına geçilirken, yöneticilerin yaşadıkları zahmetsiz (rahat) yaşam içinde giderek 

zayıfladıkları ve onların yerini başkalarının aldığı gözlemi İbn-i Haldun’da açıklıkla 

işlenmiştir.97  

1.3.3 Henri Pirene ve Farklı Sınıfların Başatlığı 

Henri Pirene kapitalizmin gelişmesindeki her farklı dönemin farklı bir kapitalist 

sınıfın başatlığıyla karakterize olduğu hipotezini öne sürer. “Ekonomik gelişmedeki her 

değişmeyle birlikte süreklilikte bir kesinti olur. O noktaya değin etkin olan kapitalistler, o 

zamana değin bilinmeyen, doyurulmaları yeni araçları gerektiren ihtiyaçların yarattığı 

koşullara kendilerini uyduramadıklarını kabul ederler. Savaşmadan geri çekilirler ve 

mensupları işlerin yönetimine yalnızca sermaye sağlayarak edilgen bir biçimde katılan bir 

aristokrasi haline gelirler. Onların yerini yeni insanlar, değişimden nasibini almış bireyler 

olur”. 98  

Pirene, böylesi dönüşümlerin meydana geldiği dört ana dönemi göstermiştir. “XI. 

Yüzyıldan başlayarak kent tacirlerinin yükselişi, XIII. Yüzyılda uluslar arası ticaretin 

gelişmesi XV. Yüzyılda yeni sanayilerin ve imalatçı kentlerin ortaya çıkışı ve son olarak 

                                                 
95 Turhan, a.g.e., s.47. 
96 Bottomore, a.g.e., s.15. 
97 Kışlalı, a.g.e., s.276. 
98 Bottomore, a.g.e., s.61. 
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XVIII. Yüzyılda sanayi devrimi”. 99 Bu dönemlerin her birinde yeni grupların toplumun alt 

katmanlarından çıkarak ekonomik etkinliğin önderleri haline geldiklerini gösterir.  

1.3.4 Joseph Schumpeter Bireysel ve Toplumsal Etmenler 

Schumpeter incelemesinde elitlerin dolaşımında bireysel ve toplumsal etmenleri 

birlikte düşünmüştür. Toplumsal tırmanmayı enerji ve ahlak bakımından yüksekliğin yanı 

sıra, üst sınıfların açıklığı ve yeni etkinlik alanında var olan girişim fırsatları gibi toplumsal 

koşullarda etkiler. Ulusal yapının bütünündeki her sınıfın konumu; bir yandan onun 

işleyişine verilen öneme, öte andan da, bu sınıfın işlevini başarıyla yerine getirme 

derecesine bağlıdır. Schumpeter bu süreci Almanya’daki bir incelemesiyle örneklemiştir. 

Almanya’da savaşçı soyluluğun yükselişi ile ulusal daire sisteminin gelişmesini, sonradan 

da toprak mülkiyetinin babadan oğla geçmesinin bir sonucu olarak, bu savaşçı soyluluğun 

XIV. Yüzyılın sonundan itibaren çöküşünü göstermiştir. Bu çöküşün altında yatan 

nedenler, toplumun militerlikten uzaklaşması ve geniş toprak sahiplerinden yana ekonomik 

gelişmelerdir. 100  

1.3.5 Karl Marks ve Sınıf Çatışması 

Yukarıda incelenen dört yazar toplumdaki devrimci değişikliklerin içerik ve 

nedenlerini açıklamakta yetersiz kalmışlardır. Toplumsal kümelerin yükseliş ve 

çöküşlerinde iki süreç gözlenebilir: 101 

a. Yeni toplumsal katmana mensup bireylerin, mevcut siyasal seçkinlerle yakınlık 

kurarak, iktidarı yavaş yavaş ele geçirmeleri süreci.  

b. Yeni toplumsal kümeyle, toplumun yerleşik seçkinleri arasındaki keskin 

çatışma süreci.  

Pareto ikinci sürece hiç değinmez. Mosca ise “The Ruling Class” adlı 

incelemesinde devrim konusuna bir bölüm ayırmasına rağmen sadece birkaç devrim 

tanımlaması yapmıştır. Marksa göre modern devrimler küçük seçkin kümelerinin etkinliği 

ile açıklanamaz. Devrime toplumdaki tüm sınıfların eylemleri neden olur. “Yeni 

seçkinlerin oluşabilmeleri ve toplumun yerleşik egemenlerinden zorla, siyasal iktidar 

                                                 
99 Bottomore, a.g.e., s.62. 
100 Bottomore, a.g.e., s.62-63. 
101 Bottomore, a.g.e., s.70. 
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içinde pay koparabilmeleri, nüfusu oluşturan görece geniş kümelerin durumundaki 

değişmeler yüzündendir”. 102  

Marksist görüş toplumun temel birimleri olarak sınıfları kabullenir. Toplumsal 

değişme mekanizması da bu sınıflar arası çatışmalar bakımından birbiri ardından gelen 

aşamalardan geçer. Her aşamada çatışan sınıflar değişir. Sonunda sınıfların ve dolayısıyla 

çatışmanın ortadan kalkması ile toplum göreli olarak dengeye ulaşır. 103 

1.3.6 Elitlerin Değişim Süreci 

Elit değişimi sadece elit durumunda olan kişilerin değişimi demek değildir. Kişiler 

değişik nedenlerle devletin üst basamaklarına tırmanabilir veya inebilirler. Hastalık, 

yaşlılık, ölüm gibi doğal nedenlerle yada zorunlu emeklilik ve seçimle gelenlerin yeniden 

seçilememeleri gibi nedenlerle, yeni elit adaylarına kapılar açılabilir. Bu tür sebepler elit 

değişimini açıklayamazlar. Doğal nedenler, hukuki sınırlamalar, gönüllü çekilmeler ve 

seçimler sadece elit durumunda bulunan kişilerin değişimini açıklayabilir; her zaman elit 

değişimine neden olamazlar. “Elit değişimi siyasal sistemin üst yerlerinin sadece değişik 

kişilerce değil, değişik türde kişilerce doldurulması demektir”. Elit değişiminin toplumsal 

değişimle bağlantılı olması gerekmektedir. 104  

Elitlerin iktidara gelmelerinde iki ana yol vardır: 105 

a. Kooptasyon: Gelecek yöneticinin iş başında olan yönetici tarafından atanması. 

b. Ayaklanma ve devrimlerde olduğu gibi ani olarak. 

Aşamalı olarak elit olma yolları tıkanırsa, iktidarın ani olarak el değiştirmesi ortaya 

çıkar. Ayrıca elitler ya meşru yoldan yada meşru olmayan yoldan iktidara gelirler. 

Çoğunlukla iktidarın aşamalı olarak el değiştirmesi meşru yoldan olur. 106  

Zartman'a göre ise elit değişikliği üç nedenle olur: 107 

                                                 
102 Bottomore, a.g.e., s.70-71. 
103 Kongar, Toplumsal Değişme..., s.128. 
104 Turhan, a.g.e., s.59-60. 
105 Turhan, a.g.e., s.60. 
106 Turhan, a.g.e., s.60. 
107 Turhan, a.g.e., s.64. 
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a. Toplumun sosyo-ekonomik oluşumundaki değişikliğin basit demografik 

nedenlerinden olabilir.  

b. Görevdeki elit kendi yönetimsel sorunları ile uğraşarak kendi içinde büyür ve 

toplumun sorunlarına yanıt verme niteliğini yitirir. 

c. Toplumdaki sorunların doğası değişmiştir.  

Belli bir zamanda siyasi iktidarı hukuken ve fiilen kullanan elitin yanı başında, 

siyasi iktidara katılma ve etki yönünden önemli bir varlık gösterememiş, siyasi elit grupları 

bulunabilir. Bu elit grupları, siyasi ve sosyal yapıdaki, ayrıca değer yargılarındaki 

değişiklikler nedeni ile hız kazanarak siyasi iktidara birden katılabilirler. Özellikle ihtilal 

öncesi devirlerde böyledir. İşte bu eliti Daver “potansiyel elit” olarak adlandırmıştır. 

Henüz varlığı ve etkisi hissedilmemiş olmakla beraber, bir süre sonra bu uyku halindeki 

elit grupları, canlılık kazanarak, fiilen yada hukuken iktidara sahip çıkacaklardır. 108  

Üçüncü dünya ülkelerinde bağımsızlık, sömürge rejimine muhalefet amacıyla 

oluşmuş gruplarca kazanılmıştır. Bu gruplar iktidarı ele geçirince, değişen sorunlara cevap 

bulamazlarsa toplumda oluşan yeni gruplar tarafından iktidarları tehdit edilmeye başlanır. 

Bu yeni elit gruplarının amacı, değişen sorunlara yanıt bulmaktadır. Bu kişiler toplumdaki 

reformcu gruplarla birleşerek ülkelerinde yaşayan herkes için yasa önünde eşitlik 

sağlamaya çalışırlar. Bu çabalar başarılı olmazsa kendi kimliklerini bulmak ve iktidarı 

sağlamak için kütleye döner ve ulusçu hareketi başlatırlar. Ulusçu hareket hiç bir şekilde 

sömürgeci sistemin meşruluğunu tanımaz ve kendi sistemini kurmaya çalışır. İktidara 

ulaşmak için hem ikna yoluna hem de şiddete başvurabilir. Eğer bu aşamada da iktidara 

gelinmezse başvurulacak tek yol zor yoludur. Bu durumda kitle sadece bir araç olarak 

kullanılamaz. Kitle kendi istemlerini de saptar. Bu ise devrimci gücün doğması demektir. 

Sadece bağımsızlık yeterli görülmeyerek toplumsal değişmede istenir. 109  

Ulusal bağımsızlık hareketinde reform grubu başarı kazanırsa patron-partilerin 

bulunduğu yarışmacı ve çoğulcu bir sistem ortaya çıkar. Ulusçu hareketler başarı kazanırsa 

bağımsızlık sonrası vesayetçi tek parti rejimi ortaya çıkar. Devrimci güçler başarılı 

olurlarsa bu durumda totaliter tek parti rejimleri doğar. Yalnız hangi grup başarılı olursa 

                                                 
108 Daver, Bülent; “Az Gelişmiş Ülkelerde Siyasal Elit”, AÜSBF Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Ankara, s.520. 
109 Turhan, a.g.e., s.65-66. 
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olsun, devrimi gerçekleştiren elitler, endüstrileşmenin gelişmesiyle birlikte, yerlerini 

bürokrat ve teknokratlardan oluşan yeni bir elite bırakmak zorunda kalmaktadırlar. 110 

Değerlendirme: 

Elit kavramı, toplumbilim literatüründe “çoğunluk üzerinde azınlık yönetimini” 

tanımlamak için kullanılır. Elitlerin siyasal yaşamda bir ağırlıkları vardır. Bu ağırlık 

özellikle geri kalmış ülkelerde önem kazanmaktadır. Elitizm ise, yöneten ve yönetilen 

ayrımının, siyasal toplumun temel niteliğini oluşturduğu; bütün toplumlarda iktidarın 

küçük bir azınlığın tekelinde bulunduğunu savunan görüşler olarak tanımlanabilir. Elitizm 

kavramı Marksist sınıf kavramına karşı liberal kuramcılar tarafından geliştirilmiştir ve 

geliştirilmesindeki amaç, kapitalist toplumlarda, insanın yaşam boyu bağlı kaldığı yada 

soydan devredilen gerçek sınıfların yerine, bu toplumlarda, girip çıkması kolay bir takım 

katmanların bulunduğunu ortaya koymaktır.  

Toplumun küçük ve seçkin bir azınlık tarafından yönetildiği ve yönetilmesi 

gerektiği yolundaki görüş, Platon’a kadar uzanmaktadır. Modern toplumsal ve siyasal 

seçkinler anlayışı belki de Saint Simon’un bilim adamları ve sanayiciler yönetimini sa-

vunuşuna dek geriye gitmektedir. Saint Simon’un düşüncesindeki seçkinci ve yetkeci 

öğeler, Bonald’ın fikirleriyle birleşerek August Comte’un pozitif felsefesinde yeniden öne 

çıkmış ve böylelikle modern seçkinler kavramının yaratıcıları Mosca ve Pareto’yu 

doğrudan etkilemiştir. 

Gaetano Mosca ve Vilfredo Pareto, bu görüşü sosyolojik yaklaşımla bilimsel bir 

çerçeve içine oturtmak isteyen ve çağdaş politika biliminde “Elit Teorileri” adıyla önemli 

bir yer tutan, teorilerin asıl kurucuları olmuştur. Roberto Michels de bu alanda önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu düşünürlerce geliştirilen elitist teorilere birçok eleştiri yöneltilse de, bu 

teoriler “siyasal elit” kavramına dikkatleri çekmek suretiyle yeni çalışmalara yol açmıştır.  

Bu alandaki çalışmaların en ilgi çeken yönü, elit olgusunu demokrasi ile 

bağdaştırma yolunda gösterilen çabalardır. J. Schumpeter, Harold D. Lasswell, Giovanni 

Sartori, Raymond Aron, C. Wright Mills ve Robert Dahl gibi çağdaş siyasal bilimciler, 

siyasal iktidarın daima bir azınlık grubu tarafından kullanılması gerçeğinden hareket 

ederek, bu gerçek karşısında Klasik Demokrasi Teorisinin yeniden gözden geçirilmesinin 

                                                 
110 Turhan, a.g.e., s.66-67. 
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ve bu konuda yeni bir yoruma gidilmesinin gerekli olduğu görüşüne varırlar. Bunlara göre; 

bir toplumda elitlerin varoluşu ve bunların politika sürecinde etkin bir role sahip 

bulunmaları, o toplumda mutlaka antidemokratik bir yönetim sisteminin varolması sonu-

cunu doğurmaz. Ancak, demokrasinin klasik tanımında ifade edildiği gibi ‘‘halkın, halk 

için, halk tarafından yönetimi” olduğu da günümüz realitelerine uygun düşmez. 

Demokratik rejimde halkın rolü, kendisini yönetecek olan liderleri seçmek, siyasal 

kararları alacak ve tercihleri yapacak olan azınlığı oylarıyla iş başına getirmektir. 

Bütün rejimlerde iktidarın bir azınlık tarafından kullanılması, şüphesiz ki bütün 

rejimlerin birbirinin aynı olduğu anlamına gelmez. Siyasal elitin yapısı, nitelikleri ve rolü 

bir toplumdan diğerine değişir. Bazı toplumlarda elit oldukça türdeş, birleşik ve kapalı bir 

görünüm arz eder. Bu, genellikle otokratik sistemlerde, tek partili rejimlerde böyledir. 

Oysa, sosyal akıcılığın fazla olduğu, çoğulcu toplumlarda, tek ve türdeş bir elitin varlığını 

açık seçik teşhis edebilmek hayli güçtür. Öte yandan azgelişmiş toplumlarda elitin siyasal 

rol ve etkisinin gelişmiş toplumlara oranla çok daha fazla olduğu görülmektedir. 

Toplumlardaki siyasal elitlerin bu şekilde farklı yapılarda olması, yönetilenlerin iktidarı 

etkileme gücünün toplumdan topluma değişmesi sonucunu doğurmaktadır.  

İdeoloji açısından, elit yönetimini ideal yönetim kabul eden klasik elitizmin tam 

karşısında yer alan Marksizm ise, genellikle elit teorilerine “burjuva ideolojisi” gözüyle 

bakar ve Komünizm aşamasına ulaşmış bir toplumda sınıf farkları tamamen ortadan 

kalkacağına göre, böyle bir toplumda elit bir grubun yer almayacağını savunur. Ancak 

Marks’ın düşüncesinde bile; “sınıf bilincine” varmış, burjuvaziye karşı girişilen sınıf 

kavgasında ön safta yer alacak ve ihtilalin öncülüğünü yapacak olanların, proletaryanın 

“elit tabakasını” oluşturduğu söylenebilir. 

Toplumun bireyleri ya da kesimleri arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin 

oldukça belirgin olduğu azgelişmiş ülkelerde elitlerin ağırlığı, gelişmiş ülkelere oranla 

oldukça fazladır. Geri kalmış ülkelerdeki seçkinler, genel olarak “bürokratik seçkinler” ve 

“aydın seçkinler” olmak üzere ikiye ayrılarak incelenebilir. Hızla değişen toplumsal yapıda 

geleneksel seçkinlerin yerini bu yeni seçkinler alırlar ve bunlar; yeni bir düzeni kurma, 

çağdaş bir kültürü kitlelere benimsetme ve hatta bütünlüğü sağlama işleviyle karşı 

karşıyadırlar. Bu tür toplumlarda, belirli bir gelişme düzeyine ulaşıncaya kadar iktidar 

mücadelesi, genellikle bürokrat seçkinler içindeki çeşitli gruplar arasındadır ve toplumun 

kültür düzeyinin yükselmesine, aynı zamanda da yeni ideolojilerin yayılmasına katkıda 
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bulunurlar. Özellikle bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerin aydınları sürekli olarak arayış 

içerisinde olduklarından, geleneksel kültür ve yapılarla çatışma içerisine girerler ve 

ülkedeki sorunları açıkça gördükçe gelişmeyi hızlandırmak için radikal değişiklikler 

istemektedirler. Bu tür seçkinlerin, genellikle ulusçuluğa temayüllerinin olduğu da altı 

çizilmesi gereken bir tespittir. 

Siyasal değişmenin önemli bir aşamasını oluşturan, iktidarın el değiştirmesinin 

(dolayısıyla elit değişiminin) hangi süreçlerin etkisiyle gerçekleştiği, siyaset biliminin ve 

elit kuramcılarının ana ilgi alanlarındandır. Pareto’nun Seçkinlerin Dolaşımı, Mosca’nın 

Hareketli-Hareketsiz Toplumlar, Pirene’nin Farklı Sınıfların Başatlığı, Schumpeter’in 

Bireysel ve Toplumsal Etmenler ile Marks’ın Sınıf Çatışması tezleri elit değişimini 

açıklamaya yönelik olarak ortaya atılmış başlıca görüşlerdir.  

Tabii, elit değişimi sadece elit durumunda olan kişilerin değişimi demek değildir. 

Bu kavram ile anlatılmaya çalışılan, “siyasal sistemin üst yerlerinin sadece değişik 

kişilerce değil, değişik türde kişilerce doldurulması”dır. Elit değişiminin önemli ölçüde 

toplumsal değişimle bağlantılı olması gerekmektedir. Kapsamı geniş bir değişmedir 

dolayısıyla. Elit değişimi belirli bir döneme ve uzun bir sürece yayılarak meşru vasıtalarla 

olabileceği gibi, ayaklanma veya ihtilal gibi araçlarla ani bir şekilde de gerekleşebilir. 
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II. BÖLÜM 

TÜRKLER’DE SİYASAL BİRİKİM SÜRECİ ve ELİT OLUŞUMUNUN 
EVRELERİ 

2  

Türk siyasal kültürünün oluşum sürecinde, tarihsel açıdan üç ana eksenin önemli 

olduğunu düşünülmektedir. Bunlar; Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan gelenek, İslamiyet 

ve ardından Osmanlı Devleti aracılığıyla oluşan İmparatorluk geleneğidir. Bunları başka 

adlarla da tasnif etmek olanaklıdır. Örneğin Güngör bunları şöyle adlandırmaktadır: 

Anadolu’ya yerleşen Türklerin kavmî özellikleri, İslam Uygarlığı, Anadolu ve Rumeli’nde 

edindikleri deneyim.111 Her üç süreç aynı zamanda kronolojik olarak birbirini izlediğinden, 

her biri bir öncekinin mirasını taşımaktadır. Türklerin, İslamiyet’i kabulünden sonraki 

siyasal kültürlerinde Orta Asya kültürü değişikliklere uğramış ve birçok yönden 

farklılaşmıştır; ancak bazı özelliklerini İslami bünye içinde korumuştur. Aynı biçimde 

İmparatorluk döneminde hem Orta Asya geleneği bir biçimde yaşamış hem de İslamiyet’in 

dünya algılayışı yaşanmıştır.  

Türkiye de bu üç ana eksenin oluşturduğu sürecin etkisiyle; tarihsel, toplumsal, 

ekonomik ve özellikle siyasal açıdan özgül bir nitelik arz etmektedir. Türk toplumunun 

tarihsel evrimi içinde göze çarpan en mühim konu, bürokrat seçkinlerin oynadığı önemli 

roldür. Bu rolün izlerini günümüzde dahi görmek mümkündür. Bunun en önemli nedeni, 

siyasal alanda mutlak monarşi, yönetim alanında aşırı merkeziyetçi olan Osmanlı 

İmparatorluğunun bırakmış olduğu mirastır. Ayrıca Cumhuriyeti kuran, devrimleri 

gerçekleştiren sivil-asker bürokrasinin seçkinci niteliğini de göz ardı etmemek gerekir. 

Kısacası, Cumhuriyet Dönemi, başta Osmanlıdan kalan miras olmak üzere söz 

konusu üç önemli eksen üzerine kurulmuş ve bu dönemdeki elitlerin oluşumu doğal olarak 

bu uzun kronolojik süreçten önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu gerçekten yola çıkarak, 

Türkiye’de elit oluşumunun evreleri incelenmeden önce; Orta Asya, İslamiyet ve 

İmparatorluk dönemlerinde oluşan siyasal birikimden bahsedilmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ardından, Osmanlı’nın son dönemlerindeki seçkinlerin oluşumu ve 

kronolojik bir sırayla Türkiye’deki elit oluşumunun evreleri ortaya konmaya çalışılacaktır. 

                                                 
111 Güngör, Erol; Kültür Değişmesi ve Millîyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1986, s.107. 
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2.1 ORTA ASYA 

Eski Türklerde, siyasal kültürün esasını oluşturan egemenlik anlayışının temeli, 

Tanrıdan gelmektedir. Hunlarda, Göktürklerde ve Uygurlarda han (kağan), iktidarını 

doğrudan doğruya Tanrıdan almaktadır.112 Ancak burada bir noktaya dikkat çekmekte 

yarar vardır. Tanrı (Gök-Tanrı), bu yetkeyi tek tek kişilere ve belirli bir zamanda verilmiş 

değildir; bu yetki “aile”ye verilmiştir.113 Egemenlik Tanrı tarafından aileye verildiğine 

göre, egemenlik aile içindeki tüm erkek çocuklara tanınmıştır.  

Çoğunlukla eşit olan bu paylaşımdan dolayı “uluş” sistemi adı verilen, ülkenin oğul 

ve erkek kardeşler arasında paylaşılması geleneği Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini 

kısa ömürlü yapmıştır.114 Devlet bu yüzden, genellikle bazı güçlü kağanlar döneminden 

sonra parçalanmaktadır. Bu dönemde ise kağan, göçebe feodalizminin güçlü beyleri 

tarafından bir ölçüde denetlense de mutlak bir hükümdardır.115 Kağan, iktidarını tanrısal 

bir kaynağa dayandırmakta, kendine çeşitli unvanlar vermektedir. Hun hükümdarları, 

“tanrısal egemenlik” olarak okunabilecek olan “Tengri Kut” unvanını taşımışlardır. Hun 

hükümdarlarının çeşitli yabancı devletlere gönderdikleri mektuplarda bunu ifade eder, 

kendilerine “Tanrının oğlu” derlerdi. Ancak kendisi Tanrı değildir. Uygurlarda kağanlar 

genellikle gökten inen bir ışıktan gebe kalmış bir prensesin çocuklarıdır. Göktürklerde ise 

kağan soyu, Tanrının gönderdiği bir kurt ile çiftleşen prens ya da prenseslerden 

gelmektedir. “Tanrısal Nur” ya da “Kurttan Türeme” efsaneleri Şamanizm’le 

bağlantılıdır.116 

Şunu da ifade etmek gerekir ki siyasal kültürün meşruiyet kaynaklarının başında 

din, yani Şamanizm gelmektedir. Şamanlık, kandaş toplumların örgütlenmesini açıklayan 

toplumsal bir temeldir. Şamanlık toplumsal birlikteliği ve kolektif eylemi desteklerken; 

gelenek de onu desteklemiştir. Gelişimi itibarıyla, avcılığın manevi mirasını devralmış, 

Asya göçebeliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İlkel toplumda önemli bir yere sahip 

şamanlar, toplum-üstü değillerdir. Amaçları toplumun varlığını sürdürmektir. Kamusal 

düşünceyi oluşturan bir yapılanmadır. Vecd haline geçebilen şaman aynı zamanda kutsal 
                                                 
112 Mumcu, Ahmet; Osmanlı İmparatorluğu’nda Egemenlik Kavramı ve Gelişmesi, TBMM Yayınları, 

Ankara, 1985, s.33. 
113 Eroğlu, Hamza; Atatürk ve Millî Egemenlik, TBMM Yayınları, Ankara 1989, s.15.; Mumcu, A., a.g.e., 

s.35. 
114 Mumcu, A., a.g.e., s.35-36. 
115 Mumcu, A., a.g.e., s.38. 
116 Ögel, Bahaeddin; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997, 

s.218. 
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bir özellik taşır. En güçlü Şamanların kadın olduklarına dair savlar bulunmaktadır. 117 

Ancak daha ziyade, sınıfsız sayılabilecek klan ve kabile düzeyindeki topluluklar için 

geçerli olan Şamanizm, Türkler büyük göçebe hakanlıklar kurdukça din algılayışları 

değiştiğinden- zamanla değişmiştir. Nitekim, bu hakanlıkları kurduktan sonra egemenlik 

bölgelerindeki inançları ve buna bağlı olarak ürettikleri düşünceleri eski totemik 

Şamanlıktan ayrıdır. Gök tanrı inancı da böyle değişime uğramış bir inancın ürünüdür. 118 

Kendini Tanrı tarafından seçilmiş olarak gören ve kabul ettirten kağan, yine 

Tanrının emri ile dünyanın bütün ülkelerini yönetmeyi kendinde hak görmektedir. 119 İşte 

tam bu noktada Türk siyasal kültürünü yakından etkileyecek bir sav ortaya atılmaktadır. 

Türklerin dünyaya egemen olma, bir başka ifadeyle “cihan hakimiyeti” düşüncesi bu temel 

inanıştan beslenmektedir.  

Turan, bu anlayışın Türklerdeki ulus bilincini oluşturduğunu dile getirmekte, 

savaşları da ulusun çıkarı ve devletin korunması doğrultusunda yaptıklarını 

savlamaktadır.120 Bu anlatıma bakılırsa Türklerin siyasal kültüründe önemli bir yere sahip 

olan bu anlayış, siyasal alanın önemli bir belirleyici olacaktır.  

Bu anlatımlara Berktay karşı çıkmakta, Türklerin bu dönemdeki toplumsal 

örgütlenişinin ve kültürünün; millet olma gibi, cihan hakimiyeti ideali gibi anakronik 

ifadelerle tanımlanamayacağını dile getirmektedir. Ona göre, saf bir Türk ırkının varlığı, 

Orta Asya’nın bilinen ilk dönemlerinde, kabilelerin birbirinden görece daha ayrık yaşadığı 

dönemlerde dahi kanıtlanamamaktadır. Bu bağlamda, Orta Asya Türklerinin sonradan 

farklı coğrafi bölgelere dağılan kollarını birleştirip “cihan egemenliği” ideali etrafında 

birleştirilmesi savı, efsanevi bir özellikten başka bir şey taşımamaktadır. 121  

Yukarıda belirttiğimiz bu ülkü ile imparatorluk dönemindeki anlayışı birleştirme 

çabası tartışmalı bir hal almaktadır. Ancak sonuçta, fetihçi bir siyasetin izlendiği inkar 

edilemeyecektir. İlkel toplumların insanı her şeyden önce bir klana olan mensubiyetiyle 

tanımlanmaktadır. Klan dışındaki herkes ilke olarak düşmandır. Daha sonraları özel 

                                                 
117 Hassan, Ümit; “Osmanlılık Öncesinde Türklerin Kültür Kökenine Bir Bakış”, Osmanlı Devletine Kadar 

Türkler, Cem Yayınları, İstanbul 2000, s.289-292. 
118 Hassan, “a.g.m.”, s.292. 
119 Ögel, a.g.e., s.218. 
120 Turan, Osman; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Nakışlar Yaınevi, İstanbul 1980, s.153- 155. 
121 Berktay, Halil; “Osmanlı Devletinin Yükselişine Kadar Türklerin İktisadî ve Toplumsal Tarihi”, Osmanlı 

Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınları, İstanbul 2000, s.68-70. 
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mülkiyetin gelişmesiyle, toplumsal farklılaşma ortaya çıkınca, klanların birleşmesiyle 

ortaya çıkan kabile şefine bağımlılık olmuştur. Bundan dolayı da modern bir toplumun 

aidiyet kavramı olan millet bilincinden söz etmek bu toplumlar için olanak dışıdır. O 

dönemdeki Türk kavimlerinin tüm bozkırı ele geçirme idealleri vardır; ancak bu aşkın bir 

bilinçten değil, doğrudan doğruya maddi yaşam koşullarının bir dayatmasından 

kaynaklanır. Bu dönemdeki çatışmalar sonucunda kabileler arası bir barışa gerek vardır. 

Çünkü savaş durumu hem göçebeliği engellemekte hem de ticaret yollarından alınacak kar 

paylarını düştürmektedir. Sonuç olarak, bozkır boşluğunu cihan olarak algılamanın dışında 

bir amacı olamayan bir kavme, ne bir ideal ne de devlet olma vasfı yüklenemeyecektir. 122  

Siyasal kültürün oluşmasındaki yapıyı Berktay, kavramlaştırmalarını Marksist 

geleneğin esaslarına göre yaparak şöyle özetlemektedir: 123  

• Türkler devlet kurmakta diğer birçok kavme kıyasla oldukça geç kalmıştır.  

• Türklerin Orta Asya’da oluşturdukları organizasyonlar, devlet değildir.  

• Ancak Türkler içinde sınıflaşma o zamandan beri baş göstermiştir.  

• Türkler X.-XI. Yüzyılın Karahanlılar ve Selçuklular eşiğinde, devlet olmaya bu 

sınıflaşma ve sömürü sayesinde ulaşmışlardır.  

Bu görüşlerden ortaya çıkan duruma göre en azından Türk siyasal kültürünün 

oluşumunda Orta Asya’nın ciddi rolünün olduğu inkar edilmemelidir. Hangi bakış açısıyla 

bakarsak bakalım, Türklerin devlet kurmaya doğru hızla ilerlediklerini gözlemleyebiliriz. 

Ayrıca Türklerin iktisadi yaşamını göçebe-çobanlığı ve fetih ekonomisi olarak tanımlayan 

yazarlar, bu düzen için “töre”nin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulamaktadırlar. Törenin 

uygulama alanını savaşta, barışta, tören ve şölenlerde bulmaktadır. Töre çerçevesinde 

kutsallığa bazen yer verilse de törenin varlığı, toprağın tam olarak ülke olmasına, 

örgütlenme ve yönetimden farklı olan bir devlet düzenine, siyasete geçildiğini 

göstermektedir. 124  

Orta Asya Türk toplumlarının yapısı ile ilgili bir model de Asya Tipi Üretim Biçimi 

(ATÜB) dir. ATÜB, bireyin topluluklardan ayrı olarak toprak sahibi olması yerine, işgalci 

durumunda olduğu doğrudan doğruya komünal bir mülkiyetin bulunduğu biçimdir. 

                                                 
122 Berktay, “a.g.m.”, s.70-72. 
123 Berktay, “a.g.m.”, s.87. 
124 Hassan, “a.g.m.”, s.297-298. 



 38

Marks’ın, Asyalı toplumların, Batıdaki toplumlardan farklı bir gelişim evresine sahip 

oldukları savından yola çıkarak derlenen bu görüşün iki temel biçimi vardır: Yerleşik 

küçük köy topluluklarına dayalı bir yapıda, komünal toprak mülkiyetinin varlığının, doğal 

koşullar gereği tarımın yapılabilmesi için toplulukların gücünü aşan bir otoriteye duyulan 

ihtiyaçtan kaynaklandığı, yerleşik ATÜB ve göçebe kabile toplumlarında, komünal toprak 

mülkiyetinin varlığının, coğrafî koşullar bağlamında steplerin beslenme gereksinimini 

karşılayamamasından ötürü, bu gereksinimin savaş ve yağma yoluyla karşılanmasını 

örgütlemek için otoriteye duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığı, göçebe ATÜB. 125  

Göçebe Türk imparatorlukları, beyler tarafından yönetilen ve aralarındaki bağ zayıf 

olan kabilelerin, bir ordu komutanı (Kağan) etrafında birleşmesiyle kurulmuştur. Bu örgüt, 

birliğin gereksinimi olan tarım ürünlerini karşılamak üzere, bir şefin önderliğinde 

komşularını yağma etme ve haraca bağlama amacına yöneliktir ve bu örgütlerin ömrü, 

şefin ölümü ya da bir yenilgi ile sınırlı olmuştur. Bununla birlikte, nüfus yoğunluğuna 

uygun olmayan steplerde, yağma ve haraç her zaman olanaklı olamamaktadır. Bu durum 

da merkezi yapının çözülmesine ve bağımsızlaşan kabilelerin yeni yurtlar bulmak üzere 

göç etmelerine neden olmaktadır. Örneğin, Oğuzların egemenliğinin sarsıldığı bir 

dönemde, bu birlik içinde yer alan Selçuk, kabilesiyle birlikte İslam ülkesine göçmüştür. 126  

2.2 İSLAMİYET 

Orhun Anıtları’nın dikildiği dönemde Arap orduları, Türkistan’da ilerlemekte ve 

İslamiyet’i yaymaya çalışmaktadır. Türklerin büyük bölümü X. Yüzyılda Müslümanlığı 

kabul etmiştir. 950 yılında Karahanlılar Müslüman olan ilk Türk devletini kurmuşlardır. 

Kutadgu Bilig’den edindiğimiz bilgilere göre, bu dönemde İslamiyet’in egemenlik anlayışı 

ile Orta Asya geleneği harmanlanmıştır. 127  

Orta Asya’nın egemenlik anlayışıyla İslamiyet’in kuramsal egemenlik anlayışının 

uyuşmadığını dile getiren Mumcu, İslami doktrine, egemenliğini hiç kimseyle 

paylaşmayan Tanrı anlayışının egemen olduğunu belirtmektedir. Ona göre, gerek Kur’an-ı 

Kerim’deki ifadeler gerek Hz. Muhammed zamanında başlayan, dört halife devrinde de 

süren hükümdarlık ilan etmeme tavrı gerek halifenin -göstermelik de olsa- seçimle iş 

başına gelmesi gerekse hükümdarların “yöneticilik” yetkisini halifeden almaları bu 

                                                 
125 Sencer, Muzaffer; Osmanlı Toplum Yapısı, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999, s.143-146. 
126 Sencer, Osmanlı Toplum Yapısı, s.160-161. 
127 Mumcu, A., a.g.e., s.42. 
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kuramsal anlayışın kanıtıdır. 128 Ali İmran suresinin 189. ayetindeki; “Göklerin de yerin de 

mülk ve yönetimi Allah’ındır. Allah kadirdir, her şeye gücü yeter” ifadeyle ve Furkan 

suresinin 1. ve 2. Ayetlerindeki bu yönlü ifadeler bu görüşe kanıt olarak sunulabilir.129 

Ayrıca, meşveret ilkesi ile ümmete danışma kuralı ve asıl “yasama” gücünü Tanrıya verip 

“kısas “ ve “icma” ile yeni durumlara karşı, siyasal iktidara yalnızca yorumlama yetkisi 

tanıyan anlayış da bu doktrinin çerçevesi içinde değerlendirilmelidir. 130 Bu durumla, İslam 

teokrasisi ile Hıristiyan teokrasisini birbirinden ayrıldığı söylenebilecektir.  Teokratik 

anlayışta, devlet dinsel niteliklidir ve yönetenler iktidarını Tanrıdan alırlar . 131 Bununla 

birlikte, Hıristiyanlığın önemli kuramcılarından Aziz (Sen) Paul ve Aziz Augustinus, 

“amnes potestas adeo”, yani “her iktidar Tanrıdan gelir” diyerek, kiliseyi, tanrısal iktidarın 

koruyucusu, yaşatıcısı ve dağıtıcısı konumuna oturtmuşlardır. Hükmetme gücünü, 

Tanrıdan kiliseye aracılığıyla alan hükümdarlar, daha sonraları bu gücün doğrudan 

doğruya Tanrı tarafından kendilerine verildiğini ortaya atmışlardır. 132 

Bu egemenlik anlayışının dışında İslamiyet, belli bir devlet anlayışını 

öngörmemiştir. Bu bağlamda, siyasal iktidar düzeni için belirlenen -değişmez- ilke saklı 

kalmak kaydıyla hükümet biçimleri faklılaşabilecektir. 133  

İslam’ı, Tanrının insanlığa sunduğu bir proje olarak görürsek, bu proje içinde 

“siyaset” kurumunun önemli yer tutuğu söylenebilecektir. Ancak Kur’an temel alındığında, 

İslamiyet’in, içinde somut ve özel kurumların, mekanizmaların, süreçlerin, düzenlemelerin 

yer aldığı ayrıntılı bir siyaset izleği yoktur. Kur’an, takipçilerine ilahi kaynaklı bir yaşam 

tarzı önermekte, ama bunu nasıl yapacaklarına dair siyasal bir yol göstermemektedir. Bu 

konudaki boşluk Hz. Muhammet zamanında, O’nun tarafından doldurulmuştur. Ancak bu 

uygulamalarının, temel belirleyicisi zamanın koşulları olmaktadır. Bu bağlamda dört halife 

sonrasında İslam’dan uzaklaşıldığı görüşleri anlam kazanmaktadır. İslamiyet’i siyaset 

kuramı olarak okumanın güçlükleri birçok devleti kendi koşullar içinde İslam hukukunu 

oluşturma ve uygulamaya götürmüştür. 134   

                                                 
128 Mumcu, A., a.g.e., s.40-42. 
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Kuramsal açıdan böyle olmakla beraber, İran mutlakıyetçi devlet geleneğinin ve 

ondan etkilenerek oluşan Bizans devlet geleneğinin, fetihler sonucu genişleyen İslam 

devlet geleneğinin oluşmasında etkili olduğu bilinmektedir. 135 İbn Haldun'un, 

“Mukaddime” adlı yapıtındaki, Müslüman devletlerde iktidarın kahır ve şiddete 

dayandığına ilişkin düşünceleri bu görüşü doğrular niteliktedir. 136  

İslam devleti genişledikçe, Doğunun binlerce yıllık kültürlerini aynı potada 

eritmiştir. Eski Yunan felsefesi, İslam felsefesinin temellerini; antik tıp, İslam tıbbının 

önemli bir bölümünü; Hint mistisizmi ve aritmetiği, İslam tasavvuf ve biliminin köklerini; 

Babil astronomisi, İslam astronomisinin atası; İskenderiye yeni Platonculuğu ve Mısır 

çilekeşliği, İslam düşüncesinin bazı unsurlarını; Bizans tasvir kırıcılığı, İslam resim 

yasağının başlıca dayanağı ve en önemlisi fethedilen tüm topraklardaki tarımsal ve vergisel 

sistemler, İslam tarım ve vergi siteminin kökleri durumuna gelmiştir. 137  

İslam fetihlerinin yeni başladığı dönemlerde toprak, ganimet hukuku çerçevesi 

içinde ele alınmış ve ganimetin 1/5’i Allah’ın ve Peygamberin sayılmış, geri kalan kısmı 

da savaşa katılanlar arasında pay edilmektedir. İlerleyen yıllarda, topraklar savaşla elde 

edilen ve barışla elde edilen olarak ikiye ayrılmış ve savaşarak elde edilenden farklı olarak, 

savaşa katılanlar arasında paylaştırılmadan eski sahiplerine haraç karşılığı veya 

gereksinimi olan muhacirlere verilmiştir. İlerleyen dönemlerde ise geniş ülkelerin 

fethedilmesiyle birlikte, devlete düzenli bir gelir sağlamak amacıyla, yeni fethedilen yerler, 

savaşa katılanlar arasında paylaştırılmadan, yerli halka kendi toprakları üzerinde tasarruf 

hakkı tanınarak devlete “haraç” vermeleri istenmiştir. Böylelikle, Müslüman 

olmayanlardan alınan “cizye” vergisinin yanında “haraç” vergisi de kurumsallaşmıştır. 

Müslüman olamayanlardan alınan haraç ve cizyeden oluşan “Beytülmal” ve 

Müslümanların öşür ve zekat vergisinden oluşan “Beytüssadaka” adlı hazine oluşmuştur.138  

Ancak bu kuralın istismar edilmesi ile devletin gelirleri düşmüştür. Bunu için, 

İslam topluluğunun ortak malı olan “haraç topraklar”ının özel mülk olarak satışı 

yasaklanması ve bu toprağı işleyenlerin din değiştirerek Müslümanlığı seçmeleri 

durumunda, toprağın ortak mülk niteliği kazanması “miri toprak” rejiminin doğmasını 

                                                 
135 Turan, O., a.g.e., s.157.  
136 Akşin, Sina; “Ahmet Mumcu’nun Osmanlı İmparatorluğu’nda Egemenlik Kavramı Konulu Tebliği 

Üzerine Yorum”, I. Millî Egemenlik Sempozyumu, TBMM Yayınları, Ankara 1984, s.51. 
137 Kılıçbay, Mehmet Ali; Doğu’nun Devleti Batı’nın Cumhuriyeti, İmge Yayınları, Ankara 2000. s.85-86. 
138 Sencer, Muzaffer; Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Alan Yayıncılık, İstanbul 1992, s.165-170. 



 41

sağlamış ve İslam toprak düzeni biçimlenmeye başlamıştır. Böylelikle satılamaz, kimsenin 

mülkü olamaz, yalnızca kiralanabilir olan devlet toprakları meydana gelmiştir. Bu 

toprakların yanında, kökü Hz. Muhammed zamanına dek giden ve boş ya da fethedilen 

toprakları Müslümanlara -devlete ait vergileri ödemek koşuluyla- mülk olarak verilmesiyle 

doğan “ikta sistemi” içinde yer alan özel mülk benzeri topraklar da bulunmaktadır. Bu 

topraklar daha sonraki dönemlerde, bir görevin karşılığı olarak değil, vergi gelirlerini 

teminat altına almak için ikta edilmiş ve iltizam sistemi buradan doğmuştur. Çeşitli 

aşamaların ve uygulamadan kazanılan deneyimlerin ardından, belli bir gelir sağladıktan 

sonra; öşrü ve haraci toprakların mülkiyetinin değil, sadece vergilerinin özel kişilere 

bırakılması anlamındaki ikta, Selçuklular döneminde, kumandanlara askerlerin 

masraflarını karşılamak için vergilerin bırakılması biçimine dönüşmüştür. 139  

Ümmet, Allah ile yaptığı bir sözleşme ile İslam otoritesine bağlıdır. İslam 

kurallarına göre ibadeti sağlamak; dinsizleri cezalandırmak; mal, can ve namus güvenliğini 

sağlamak; adaleti gerçekleştirmek ve cihat açmak için gerekli olan devletin egemenlik 

sahibi Allah’tır. Kuramsal olarak bu, Hıristiyanlık’tan farklı olarak, iktidarın sınırlılığına 

tekabül eder ve İslam hukukundaki “velayet-i amme” ilkesine kaynaklık eder. Bu ise 

yönetici ve yönetilen ayrımının nasıl biçimleneceğini gösteren kaynaktır. H. Z. Ülken’e 

göre yukarıdan aşağıya oluşan İslam toplumunun bireyleri sadece Tanrıya kulluk 

yaptıklarından, eşit ve özgürdürler.140  

Yasama gücünü sadece Tanrıya veren İslamiyet, siyasal iktidarı kullanma gücünü 

halifeye bırakmıştır. Seçim yoluyla belirlenmesi gereken halife, gerçek “hilafet” ve 

“imamet” yetkisine sahip peygamberin vekilidir ve görevi olan dini egemen kılmak ve 

devleti dine göre yönetmek için ümmet adına bir sözleşme doğrultusunda göreve 

gelmektedir. İktidar halifeye, halkını adaletli yönetmesi ve Tanrı ile peygamberine itaat 

etmesi koşuluyla verilir. Bunlara uymayan halife uyarılacak ve değiştirilecektir. Ayrıca, 

hilafet makamının yanında, onun yanlışa sapmasını engelleyecek “şura” makamı 

kurulmuştur. Ümmetin seçtiği emir sahipleri (yöneticiler), meşvereti (danışma) 

gerçekleştirmek için şura adı verilen kurumu kullanmalıdır. Bu kurumun işleyişindeki 

temel, Kur’an ve sünnetten sonra “kıyas” adı verilen, yeni koşullar karşısındaki yorum 

yetkisidir. Kıyas, bir içtihat türüdür ve daha önce sözünü ettiğim ümmetin görüşü 

                                                 
139 Sencer, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, s.171-174. 
140 Özek, a.g.e., s.237-238. 
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anlamındaki “icma” kurumuyla birlikte, yönetsel kültürün gelişiminde önemli görev 

üstlenmiştir. 141  

İslam’ın bu ilkesel yapısı onun evrensellik savıyla da desteklenmekte ve insanlık 

için en ideal düzenin bu olduğu inancına dayanmaktadır. Bu temel felsefe çerçevesinde 

örgütlenen İslam toplumunun, her çağda belli “fetret” dönemlerine girse de her zaman yeni 

bir uygarlık yaratabileceği görüşü142 , bu temel ilkenin sonucudur. İslam’ın siyasal alana 

pek fazla düzenlemeye gitmediği, bunun her dönemin ve rejimin kendi zamansallığı içinde 

düzenlendiği ve İran-Bizans devlet geleneğinin bu düzenlemeye esas oluşturduğunu önceki 

anlatımlarda belirtilmiştir. Genellikle Hıristiyanlık ile Müslümanlık arasındaki siyasete 

ilişkin farktan söz edilirken; Roma karşısında kendini konumlandıran Hıristiyanlığın 

örgütlenmiş bir toplum içinde ortaya çıktığından, kendi bir toplumsal örgütlenme yaratan 

İslamiyet’e göre dünyevi olduğu belirtilmiştir. Hz. İsa’nın “Sezarın hakkı Sezara, Tanrının 

hakkı Tanrıya” biçimindeki sözünün bunun kanıtı olduğu vurgulanır ve bu “ikili” anlayışın 

Hıristiyanlığın Batının laiklik kavramın ulaşmasının nedeni olarak görülmüştür.  

Bu sava kaşı Arslan, şu karşı-kanıtları ortaya koymaktadır: her üç semavi din de 

aynı gelenekten gelir (İbrahimi); laiklik kavramının kendisi çatışma sonucu Batıda 

belirmiştir; Papalığın konumu; Hıristiyanlığın kutsal kitabı içinde yer alan Eski Ahit, yani 

Tevrat, birçok dünyevi düzenleme içerir; Roma’nın kendi çok tanrıcılığı dışında birçok 

dine izin verirken, Hıristiyanlığı yasaklanmıştır. 143  

Şamanizm kökenli bir dine mensup Türklerin İslamiyet’le tanışmaları, İslam 

uygarlığının ilk dönemlerine rastlasa da Türklerin İslamiyet’i kabulleri çok sonralara 

dayanmaktadır. Türkleri o dönem için çoban-göçebe aşamasında görenler için Türklerin 

Müslümanlığı kabulü, aynı zamanda sınıflı toplum aşamasına geçişi sağlamıştır. Daha 

önceleri Türklere etki eden Çin uygarlığı yerini Arap-Acem uygarlığına bırakmıştır. 144 Bu 

etkiler Kıvılcımlı’ya göre, sınıfsız-kabile tipi toplum örgütlenmesinin ürünü olan kan 

bağlarının çözülmesi ve toprak düzeninin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. 145   

Türk-İslam devletlerinde bir yandan kentleşme, diğer yandan İslam dini Türk 

toplum yaşantısına yeni boyutlar kazandırdılar. Kentleşmeyle birlikte yeni meslekler ile 
                                                 
141 Özek, a.g.e., s.235-242. 
142 Bulaç, Ali; İslam Dünyasında Toplumsal Değişme, İz yayıncılık, İstanbul 1995, s.229-235. 
143 Arslan, a.g.e., s.119-123. 
144 Kıvılcımlı, Hikmet; Dinin Türk Toplumuna Etkileri, Diyalektik Yayınları, İstanbul 1996, s.68-69. 
145 Kıvılcımlı, a.g.e., s.63-79.  
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tanışan Türkler, bir yanda da Ahilik adı verilen yeni bir örgütlenme biçimine geçerken, 

yerleşik kültürün gereği olarak toplum yaşamında dinin ibadet yönü artmıştır. 146  

Bunun yanında Orta Asya Türk geleneğine göre, hükmetme gücünü doğrudan 

Tanrıdan alan Türk hakanlarının İslamiyet ile kuramsal açıdan uyuşmayan egemenlik 

anlayışını korudukları savunulmaktadır. Ancak bu tez ortaya atılırken yapılan temel kabul, 

İslam devletinin egemenlik anlayışının Kuran’daki gibi olduğudur. Kuşkusuz ki hilafet 

makamı önemli bir makamdır; ancak yukarda da belirtildiği gibi Emeviler’den ve hatta 

dört halife döneminden itibaren örnek alınan İran-Bizans devlet geleneği söz konusudur ve 

bu geleneğin egemenlik örüntüleri Karahanlılar’dan başlayarak ortaya çıkan Orta Asya ile 

İslam geleneğinden bir sentez yaratma anlayışına tekabül etmektedir. Bunun yanında, İran-

Bizans devlet geleneğinde olmayan uluş sitemi daha uzun süre devam edecektir. Bu ise 

İslam ve onun örnek aldığı devlet düzeni ile Türk devletleri arasındaki en önemli ayrım 

olmaktadır.  

2.3 OSMANLILAR ve İMPARATORLUK GELENEĞİ 

Uluş sistemi sonucu varlık bulmuş olan Anadolu Selçuklu Devleti, 1243 yılında 

Moğollar tarafından yıkılınca; bu miras üzerine Anadolu’da irili ufaklı Türk beylikleri 

oluşmaya başlamıştır. Bu beyliklerden biri de Osmanlı beyliğidir. Osmanlılar, diğer 

beyliklerle savaşım üzerine oturttukları kuruluş döneminde, uluş sistemi varlığını korusa 

da egemenlik anlayışında bazı değişiklikler olmaya başlamıştır. Eski kurallara göre 

Osmanlı ailesi oğuz soyundan geldiğinden egemenlik hakkı kutsaldır. Bunun yanında, 

gelenek gereği ailenin tüm erkek çocuklarına tanınan iktidar hakkı, Osmanlı’da baştan beri 

tek kişide toplanma eğilimindedir. Bunun İslamiyet’in “bölünmez egemenlik” anlayışına 

uygun olduğu söylense de bu yalnızca Tanrıya tanınmıştır. Osmanlı’da giderek egemenlik 

kişiselleşmektedir. 147 

İşte bu noktadan sonra Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası yaşanacak ve 

imparatorluk olgusu Türk kültür yaşamına damgasını vuracaktır. Osmanlı, antik 

imparatorluk modeli içine giren toplumsal, siyasal ve iktisadi bir oluşumdur. Doğu-Batı 

ayrımı açıklanırken belirtildiği gibi Doğunun eski Yunan’ın asıl mirasçısı olduğu savı 

buradan türemektedir. Aristo’nun öğrencisi olan ve o okulun “değişmez bir devlet modeli” 

                                                 
146 Erkan, Hüsnü – Erkan, Canan; Kültür Politikalarımızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1998, s.78.  
147 Mumcu, A., a.g.e., s.45-46. 
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ülküsünü yaşama geçirmeye azmeden Büyük İskender böyle bir imparatorluk düzeninin 

peşindedir. Aslına bakılırsa Doğuda oluşan tüm imparatorluklar bu felsefeye sahiptir. 

Yunan felsefesiyle yoğrulan Roma, özellikle Mısır deneyimini edindikten sonra antik 

imparatorluk modeli içinde değerlendirilebilir. Roma çöktükten sonra doğuda kalan parçası 

Bizans bu geleneği sürdürmüştür. Ayrıca İran (Sasaniler) ve sonra İslam devleti de bu 

gelenek içinde yer alacaktır. 148  

Selçuklular bu anlayışı benimseyen ilk Türklerdir. Osmanlı da bir uç beyliği olarak 

ortaya çıkarken ve imparatorluğa dönüşürken, İran, Bizans ve İslam devletlerinin aynı 

yöndeki geleneklerini içselleştirmiştir. Peki nedir bu gelenek?  

Osmanlı’nın devraldığı imparatorluk bilinci Bizans’tan kaynaklanmaktadır. Bu iki 

yapıda geçmiş geleneğin biçimlendiği kutsal bir meşruiyet kaynağıdır. Geçmiş bir ideal 

olarak ele alınmakta ve ona ulaşılmaya çalışılmaktadır. 149 Değişmezlik ve hatasızlık 

üzerine kurulan bu devletin evrilmesi; ancak bozulma ile olanaklı olabilir.  

Antik imparatorluğun özelliklerini Kılıçbay, şöyle sıralamaktadır: 150  

• Mutlak egemen bir hükümdar; diğer iktidar olanaklarını engellemek için ihdas 

edilmiş “köle-yöneticiler” zümresi; ideolojik meşruiyet kaynağı olarak dinsel bir çerçeve 

ve siyaset dışı tutulan doğrudan üreticiler bulunmaktadır.  

• Değişmez ve hatasız, mükemmel bir düzen vardır. Değişmenin sistem dışı 

kaldığı bu düzende değişime akraba tüm kavramlar olumsuz bir değere sahiptir.  

• Devlet, dış üretim olanaklarının askeri yoldan içselleştirilmesi olan “fethin” 

organizasyonu üzerine kurulmuştur. Fethin ve egemen olunan olanakların genişlemesi ise 

bürokratik aygıtın çapını genişletir.  

Doğu-Batı ayrımı bahsinde de belirtildiği gibi bu süreç içinde Avrupa’nın Doğudan 

kopması ve Bizans’ın gerilemesi, Doğuyu İslam hinterlandına sokmuştur. Türklerin bu 

dünya ile etkileşimi Müslüman Türkler yoluyla olmuş, onlar içinden de Osmanlılar bu yapı 

içinde yer almıştır. Osmanlı Devleti kurulduğu andan itibaren hep Avrupa ile ilişkide 

olmuştur. Bu anlamı ile Osmanlı Avrupa’nın içindedir, bir Avrupa devletidir; hatta 

                                                 
148 Kılıçbay, a.g.e., s.77-78. 
149 Oktay, Cemil; “Bizans Siyasî İdeolojisi’nden Osmanlı Siyasî İdeolojisi’ne”, Modern Türkiye’de Siyasî 

Düşünce - Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Cilt:1, İstanbul 2001, s.29. 
150 Kılıçbay, a.g.e., s.78-79. 
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Anadolu’ya ve Asya’ya yayılması Avrupa’da güçlenmesinden sonra olmuştur. Ancak Batı 

Avrupa’yı belirleyen Antik roma, Hıristiyanlık ve Feodalite gibi bir kökene sahip 

olmadığından Avrupa’nın dışındadır. 151  

Coğrafi, diplomatik ve siyasal birliktelik ile kültürel ayrılık anlamında 

okunabilecek bir durumdur. Bu durum bazı yazarlarca Osmanlı’nın özgün yapısı olarak 

görülmekte; bazıları ise bu durumu Avrupa’nın ondan kurtulduğu oranda özerkliğini 

kazandığı antik mirasın yeni sahibi olmasından kaynaklanan bir nedensellikle okumaktadır. 

Bunun yanında Osmanlı’nın ortaya çıkışı, İslam uygarlığının kendi kritiğini yaptığı IX. 

Yüzyılın aksine, durağanlaştığı ve skolastikliğe girdiği bir dönemdir. Taner Timur, 

Kılıçbay’ın aksine bu dönemde, XVII. ve XVIII. Yüzyıllara değin Avrupa’nın da Osmanlı 

ile aynı sistemde olduğunu savlamaktadır. Buna göre Osmanlı da benzer uygarlıklar gibi 

çok az kast hareketi gözlenmektedir. 152  

Sonuç olarak, Osmanlılık, Türklerin yepyeni bir kültür küresine geçmesini ifade 

etmektedir. Gerek Orta Asya’nın gerekse İslamiyet’in etkisinin üzerine, özellikle 

İslamiyet’in devlet geleneğinin oluşmasında etkili olmuş antik kültür ve gelişip değişerek 

onun  devamı niteliğini alan imparatorluk düşüncesi, Türk kültürünün oluşmasındaki en 

önemli aşamadır. 

2.4 OSMANLIDAN KALAN MİRAS 

Osmanlı siyasal sistemi kabaca, “yönetenler” ve “yönetilenler” ayrımına 

dayanıyordu. Toplumsal piramidin en üstünde yer alan yöneten zümre, halkı titizlikle 

yönetim çarklarının dışında tutmaya çaba harcamış ve bunu sağlayacak düzenlemeleri 

kurumsallaştırmıştır. Yönetim katında, merkezi iktidara rakip olabilecek hiçbir gücün 

yaşamasına izin verilmemiş ve Osmanlı siyasal geleneğinde Batıdaki aristokratik zümrenin 

muadili varolamamıştır. 

Osmanlı’da halk, dini esaslara göre belirlenen bir sosyal örgütlenme içinde kendi 

kültürel adacıklarında yaşamaktaydı. Temel ayırım, Müslümanların “Millet-i Hakime” 

sıfatıyla ayrıcalıklı bir konumda, Gayrı Müslimlerin de “Millet-i Mahkume” sıfatıyla diğer 

tarafta bulunduğu bir bölünme idi. Millet-i Hakime sıfatı, geniş Müslüman halk kesimleri 

                                                 
151 Kılıçbay, a.g.e., s.56. 
152 Timur, Taner; Osmanlı Kimliği, İmge Yayınları, Ankara, 2000, s.40-41. 
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için, yönetim katının uzağında olmalarına rağmen, asgari bir toplumsal doyum 

sağlamaktaydı. Siyasal olarak yönetenler ve yönetilenler şeklinde tezahür eden ayrım, 

kültürel olarak “havas” ve “avam” ayrımı ile örtüşmekteydi. Osmanlı siyasal ve sosyal 

sistemine canlılık veren en önemli unsur, bu ayrımların Batıdaki gibi doğuştan kazanılmış 

bir asalete dayanmaması, nazari ve fiili olarak aşağı katlardan yukarı katlara geçişin açık 

olması, toplumsal katlar arasında mobilitenin mümkün olmasıydı. Merkezi iktidara rakip 

bir güç odağını meşru hale getirmek dışında, Osmanlı siyasal sistemi emsallerine göre açık 

bir sistemdi.153 

2.4.1 Birinci Meşrutiyet 

Birinci Meşrutiyetin ilanında Batılıların zorlaması yanında, bürokrasinin 

modernleşen, siyasallaşan ve karşı elite dönüşen grupların eylemlerini de dikkate almak 

gerekir. Yeni bürokrasinin en önemli özelliği, yeni tür okullarda yetişmiş olması ve 

yabanca dil bilmesidir. “Genç Osmanlılar” olarak adlandırılan “Yeni Karşıt Elit”, 

reformculuğun birinci aşamasında kurulmaya başlanan yeni tür okullarda eğitim görmüştü. 

Doğrudan doğruya devletten çıkan bu karşıt elit, karşısına eski eliti aldı. Karşıt elit, 

eylemini doğrudan doğruya mutlak iktidara ve padişaha yöneltmiştir.154 Genç Osmanlılar 

19. yüzyılın ortalarına doğru Anayasacılığı savunmaya başladılar.155 Siyasal sistemin 

yapısında değişiklikler yapmak ve mutlak iktidarın meşruti iktidara dönüşmesi için 

anayasa, meclis, seçimler ve özgürlük istemleriyle harekete geçmiştir. Genç Osmanlılar, 

düşüncelerinin gerçekleşmesi için fikirlerini paylaşan bir veliahdı iktidara getirmenin 

yeterli olacağını düşünüyorlardı.156 Anlaşmalı bir biçimde iktidara geçen II. Abdülhamit 

sözünü tutarak 23 Aralık 1876’da İlk Türk Anayasası’nı ilan etti. Böylece Osmanlı 

İmparatorluğu, yazılı Anayasası olan ilk İslam Devleti niteliğini kazandı.157 Böylece bu 

Anayasaya göre, egemenlik hala Sultanın kişiliğinde bulunmasına karşın, bundan böyle 

kişilerin de bazı hakları ve sınırlı da olsa devlet yönetimine katılmaları hukuken kabul 

edilmişti. 158  

                                                 
153 Türkone, Mümtazer; “Seçkin Kültürü Olarak Türk Sosyalizmi”  Türkiye Günlüğü, Sayı 15, Yaz 1991, 

s.64. 
154 Yücekök, Ahmet; Türk Devrim Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1984, s.30. 
155 Kongar, Emre; 21. Yüzyılda Türkiye-2000’li yıllarda Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Remzi   Kitabevi, 
İstanbul 2000, s.55. 

156 Yücekök, Türk Devrim Tarihi, s.30. 
157 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.55. 
158 Yücekök, Türk Devrim Tarihi, s.30. 
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İlk Osmanlı Parlamentosunun en önemli özelliği, İmparatorlukta egemen unsur olan 

Müslümanların yanında gayrimüslimlerin de temsil edilmesidir. Bu Parlamentonun sınıfsal 

bir nitelikten çok etnik bir görünümde olması, onu çağdaş parlamentolardan ayıran en 

önemli özelliktir. Milletvekilleri, İmparatorluğun tüm toplumsal ve ekonomik 

kategorilerini ve dil gruplarını temsil etmekteydiler.159  

1876 parlamentosu, görüntüde liberal ve demokratik bir hava yaratan tam bir kukla 

parlamentosudur. Heyet-i Ayan üyeleri Padişah tarafından, Heyet-i Mebusan üyeleri ise iki 

dereceli bir seçimle daha çok Valiler tarafından belirlenen bu parlamento,160 seçimlerden 

yaklaşık olarak on bir ay sonra Abdülhamit tarafından Rus Savaşı bahane edilerek 

dağıtılınca hiç kimsenin sesi çıkmadı. 161 

1831 Belçika Anayasasından alınma olan 1876 Anayasası, Osmanlı toplumunun 

toplumsal ve ekonomik koşulları ile gereksinmelerine aykırı olduğu için uzun ömürlü 

olamamıştır. Parlamento, çoğulcu ve açık bir toplumun üst kurumudur. Fakat Osmanlı 

toplumu, parlamentoyu gerekli kılacak ve onu yaşatacak sınıfsal yapıdan yoksundu. 

Ayrıca, Osmanlı toplumunda siyasal partiler yoktu ve toplum tekdüze idi, işbölümü çok 

sınırlı bir şekilde gelişmişti. Osmanlı toplumu, 1876 Anayasasını savunacak hiçbir 

sosyolojik gücü sergilememiştir.   Parlamentoyu Osmanlı toplumuna bir “aydınlar eliti” 

getirmiş, bir başka yönetici elit de işine gelmediği için kapatmıştır. Parlamentonun tabanını 

oluşturması gereken ve parlamentodan asıl yararlanması beklenen geniş halk kitleleri ise 

bu geliş ve gidişi ilgisizce izlemişlerdir.162 

2.4.2 İkinci Meşrutiyet 

II.Meşrutiyetin temelinde yatan “Jön Türk Hareketi”, dinamizmini zaman zaman 

radikal boyutlara ulaşan bir Türk Milliyetçiliğinden alır. Bunun nedeni, Abdülhamit’in 

Parlamentoyu dağıtmasından itibaren geçen 30 yıl içinde İmparatorluğun büyük toprak 

kayıplarına uğramasıdır. Bu dönem boyunca İmparatorluk, topraklarının beşte birini 

yitirmiştir. Bu toprak kayıpları, İmparatorluğun çok uluslu niteliğinin büyük ölçüde 

                                                 
159 Turhan, a.g.e., s.88 vd. 
160 Yücekök, Türk Devrim Tarihi, s.33. 
161 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.55. 
162 Yücekök, Türk Devrim Tarihi, s.33. 
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azalmasına yol açmış ve Jön Türklerin ideolojik etkisiyle “milliyetçilik” toplumsal 

bütünleşmeyi sağlamayı amaç edinerek Türklüğe ve Anadolu’ya yönelmiştir. 163 

Otuz yıllık bir istibdat idaresi, ekonomik çöküş, siyasal bozgunlar ve Balkanların 

elden çıkması, ihtilalci akımları güçlendirmiş; özellikle Rumeli’de sivil-asker bürokratların 

öncülüğünü ettiği cemiyetler “vatan ve millet kurtarma”nın yollarını aramışlardı. İttihat ve 

Terakki Cemiyeti (İTC), Abdulhamide karşı savaşan gizli örgütler içinde en güçlü 

olanıydı.164 İşte, 1908’de, İTC sınırlı grupların ve sınırlı toplumsal gereksinmelerin öncüsü 

bir gizli cemiyet gibi değil, Mutlakıyetçi Sultanın yönetimine karşı sanki halk iradesinin 

sözcüsüymüş gibi çıkmıştı. Cemiyet, 1908 seçimlerinde başarı ile çıkıp Parlamentoya 

egemen olunca, hemen Sarayın yetkilerini kısıp parlamentonun yetkilerini artırma yönünde 

Anayasa değişikliklerine girişti. Fakat ortaya güçsüz bir yönetim çıktı. Bir süre sonra bu 

durum İTC’ nin işine gelmemeye başladı. Bu sefer Cemiyet, Sultan ile Sadrazamın güçlü 

olmalarının kendi işlerine daha yarayacağı düşüncesiyle Anayasayı yeniden değiştirmek 

istedi.165 

İmparatorluğu batmaktan kurtarmak için kurulmuş olan İTC, Anayasacılığı başta 

“her derde deva” olarak görüyordu. Fakat sonra bu “meşruti sistemi” siyasal iktidarı ele 

geçirmek için kullanmaya başladı. İTC’nin kurucuları tutarlı bir ideolojiye sahip 

olmadıkları için Cemiyetin dönemi anlamsız ve verimsiz siyasal kavgalarla belirlendi. 

“Devletçi-seçkinci” cephenin temsilcileri, yani İTC, şiddet ve baskıyla birlikte anılmaya 

başlanmıştı. Aslında temel amaç, “İmparatorluğu kurtarmak” olduğundan, özgürlük 

kavramı onlar için fazla bir anlam taşımıyordu.166 

İTC’nin yeni anayasal değişimlerle daha otoriter ve güçlü bir politika 

izleyebileceğinden korkanlar yoğun muhalefete başladılar. 1911 başlarında “Hizb-i Cedit 

Partisi”nde toplanan muhalefet, bir muhtıra yayınlayarak Osmanlı gelenek ve 

göreneklerine uygun, etnik eşitliğe yönelik bir uygulama ile daha demokratik ve anayasal 

özgürlüklere uygun bir yönetim talep etti. 1911’de bütün muhalefet “Hürriyet ve İhtilaf” 

adlı yeni bir partide toplandı. 167 
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1908 yılında yapılan genel seçimlerde İTC’nin karşısına çıkabilecek tek parti vardı: 

“Ahrar Fırkası”. Bu Fırka yalnız İstanbul’da seçimlere girdi ve “Meclis-i Mebusan”da hiç 

sandalye kazanamadı. Aslında 1908 yılı, “gelenekçi-liberal” cephe için henüz bir oluşum 

başlangıcını belirliyordu. Seçimlerde sol kanat da kamuoyunun desteğini alacak bir varlık 

gösteremedi. Osmanlı Sosyalist Partisi, “Meclis-i Mebusan”da üyelik kazanamadı.168 Bir 

süre sonra da bütün sol akım ve eylemler İTC tarafından yasaklandı. Mahmut Şevket 

Paşanın öldürülmesinden sonra İTC diktatörlüğünü ilan etmişti ve hiç kuşkusuz bu 

diktatörlük döneminde sola da yer yoktu. 169 

1912 Ocak Ayında Parlamentonun dağıtılmasından sonra yapılan “sopalı 

seçimlerde” İTC 275 üyeden 269’unu aldı. Fakat, yasal muhalefetin bu şekilde saf dışı 

bırakılması ordu içinde tepkilere neden oldu. İTC’nin gücünü kırmayı, yasal olamayan 

hükümeti devirmeyi, yeni ve özgür bir seçimle anayasal düzene geçişi öngören ve bu 

amaçla hareket eden bir “Halaskar Zabıtan” grubu ortaya çıktı. İttihatçı hükümet istifa etti, 

yeni bir hükümet kuruldu. Fakat, İttihatçılar “Babıali Baskını” ile iktidarı yeniden, silah 

zoru ile ele geçirdiler. Yapılan anayasa değişiklikleri sonucu, Sultana yeni yetkiler verildi 

ve Parlamento üstünde güçlü bir hale getirildi. Aralık 1919 seçimleri sonucu oluşan 

Parlamento İstanbul’un işgali nedeniyle kapandı ve Sultan tarafından 11 Nisan 1920’de 

dağıtıldı. 170 

II. Meşrutiyetin en önemli özelliği, Parlamentonun, kısa bir süre dışında, tamamen 

İTC’nin güdümünde kalmış olmasıdır. İttihatçılar, siyasal amaçları uğruna zaman zaman 

halk unsurunu etkili olarak kullanmalarına rağmen, hiçbir zaman iktidar yapısını şehirli 

işçiyi ya da köylüyü içine alacak kadar geniş bir tabana oturtmaya niyetlenmiş 

değillerdir.171 

Daha aktif ve örgütlü bir yapı olmakla birlikte, İTC, geniş tabanlı demokratik siyasi 

bir partiye dönüşmemiş; Sultanın yerini mutlakıyetçi bir sivil-asker elit ele geçirmiştir. 30 

yıllık süre içinde, Osmanlı toplum yapısında meşruti parlamenter bir siyasal üst yapıyı 

gerektirecek sosyolojik ortam yaratılamamıştı.  Halk ise, olup bitene hiç tepki 

göstermemiş; çıkarları henüz Parlamento düzeyinde savunulacak kadar farklılaşmamış, 
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ihtisaslaşmamış ve yaygınlaşmamış olduğu için anayasa, meşrutiyet ve eşitlik adına 

yapılan eylemlere seyirci kalmıştır. Anayasa düzenini savunacak toplumsal güç sınırlı 

olduğu için rejim, Jön Türk liderliğinde bir askeri oligarşiye dönüşerek dejenere 

olmuştur.172 

Ahmet Ağaoğlu, 1908 ihtilalini şu şekilde değerlendirmektedir: “ihtilal, sadece 

askeri ve siyasal alanlarda gerçekleşmiştir ve aydın sınıfa özgüdür. Çeşitli toplumsal 

sınıflara mensup halkların eski düşünüş ve yaşayış biçimlerinde hiç bir değişiklik 

olmamıştır”.173  

Sosyo-ekonomik gelişme yokluğu nedeniyle, 19. yüzyılın başlarından beri bütün 

reform ve yenilikler aşağıdan yukarıya değil, tepeden inme olarak Osmanlı Seçkinleri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi girişimlerinde bu seçkinler, sosyo-ekonomik 

nedenlerle suskun kalmış toplum yığınlarından, “anlamazlar” ya da “tepki gösterirler” diye 

destek arama çabalarına girmemişler; toplumun büyük çoğunluğu ise, kendisine yabancı 

olduğu ve çok alt düzeydeki ilkel taleplerine de hiç bir cevap getirmediği için bu 

yeniliklere ya ilgisiz kalmış ya da tepki göstermiştir. 

2.5 TÜRKİYE’DE ELİT DEĞİŞİMİ 

Türkiye, sahip olduğu tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal mirasın bir sonucu 

olarak özgül bir nitelik arz etmektedir. Türk toplumunun tarihsel evrimi içinde bürokrat 

seçkinler önemli bir rol oynamıştır. Bu rolün izlerini günümüzde dahi görmek mümkündür. 

Bunun en önemli nedeni, siyasal alanda mutlak monarşi, yönetim alanında aşırı merkezi-

yetçi olan Osmanlı İmparatorluğunun bırakmış olduğu mirastır. Ayrıca Cumhuriyeti kuran, 

devrimleri gerçekleştiren sivil-asker bürokrasinin seçkinci niteliğini de göz ardı etmemek 

gerekir. 

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken kafasındaki temel düşünce, ulusal 

egemenliğe dayanan yeni bir Türk Devleti kurmak; devleti halka indirmek ve Anadolu 

insanının yardımıyla düşmanı yurttan kovmaktı.174 Çünkü Atatürk’e göre Osmanlı 

İmparatorluğu artık sona ermiştir. Yapılacak tek iş, Yeni bir Türk devleti kurmaktır. Bu 

Türk Devleti kayıtsız ve şartsız bir biçimde bağımsız olacaktır. Egemenlik ise bu yeni 
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devlette, halkındır. Atatürk’e göre, Türkler için en önemli koşul, bağımsızlıktır. Bu 

nedenle, bağımsız ve yeni bir Türk Devleti için ölene kadar savaşılacaktır.175 Fakat, M. 

Kemal, başlangıçta, bu düşüncesini açıklamamakta fayda görüyordu. Çünkü, yeni devletin 

kurulmasını İstanbul Hükümeti tepkiyle karşılayacaktı. Bu nedenle, iyice güçleninceye 

kadar Osmanlı Hükümeti ile tatlı geçinmeli, gerekirse padişahı ve halifeyi kurtarmak 

gerekçesi ile örgütlendiği belirtilmeliydi.176 

Hiç kuşkusuz yeni devletin ayrıntıları, Samsun’a çıktığı sıralarda aklındaydı. Bütün 

hazırlıkları ve eylemleri bu amaca yönelikti. Selanik’te daha genç bir subayken 

söylediklerinden bunu anlıyoruz: bir gece yemek masasında arkadaşlarına bakanlıklar ve 

valilikler dağıtırken, kendisine, hangi yetki ile bu atamaları yapacağı sorulduğunda verdiği 

yanıt; bu atamaları yapacağı bir görevde olacağıdır.177 

Amasya Tamiminde belirtildiği gibi, ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve 

kararı kurtaracaktı. Bu amaçla, hemen faaliyete başlandı; Erzurum ve Sivas Kongreleri 

yapıldı. Kongrelere katılan delegelerin niteliklerine bakıldığında, ihtilalin sivil-asker 

bürokrat aydınlar tarafından başlatıldığını söylemek mümkündür. Bundan sonraki aşama, 

Ulusal Meclisin toplanması ve halkı temsil eden bir hükümetin kurulması idi. 

2.5.1 Birinci TBMM 

İstanbul’un askeri olarak işgalinden sonra, Mustafa Kemal, artık yeni bir meclis 

kurma zamanının geldiğine karar verdi. 178 Misal-i Milli’yi kabul eden son Osmanlı 

Mebusan Meclisinin dağıtılmasından 12 gün sonra TBMM kuruldu. Birinci TBMM, 

Mebusan Meclisinden gelen yüze yakın üye ile yeni seçilmiş iki yüzden fazla kimseden 

kurulmuş, olağanüstü hal rejimleri niteliğini taşıyan bir parlamentoydu. 179 Meclis 

başkanlığına M. Kemal seçildi. Bu, Ulusun hukuksal önderliği demekti.180 

TBMM’ne gelen mebusların toplumsal kökenlerinin tahlili, birçok bölgede mebus 

seçimlerinde mahalli çıkarların etkin olduğunu ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle, Birinci 

Meclis, olağanüstü olduğu kadar o ölçüde bölünmüş, heterojen ve kendi içinde çatışan bir 
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meclisti. M. Kemal, Meclisin devrimci, İstanbul’dan bağımsız yeni bir meşruiyet kaynağı 

olarak görülmesini istemiyordu. İç ve dış olaylar, toplumun yapısal özelliklerinden 

kaynaklanan tutuculuk, Halife - Sultana bağlılık, devrimciliğin bir süre gizli tutulmasını 

gerekli kılıyordu. Mahmut Goloğlu’na göre, Birinci TBMM ile “Üçüncü Meşrutiyet” döne-

mi başlamıştır. Çünkü, kurtarılmak istenen devlet “Osmanlı Türk Devleti” idi; Hilafet ve 

Saltanat Makamı ile memleketi yabancı taarruzundan kurtaracak bir parlamento 

toplanmaktaydı.181 

Birinci Mecliste, “Kuvvetler Birliği İlkesi” esastı. Fakat, Kurtuluş Savaşının 

sonlarına doğru bu tutum değişmeye başladı. Kuvvetler Birliği Rejimini ortadan kaldıran 

bölünme, Birinci ve İkinci Gruplar adı verilen, M. Kemal yanlısı ve M. Kemal karşıtı  

grupların  ortaya  çıkmasıyla gerçekleşti. 182 

Meclisin açılışı sırasında Anadolu’daki durum, Bağımsızlık Savaşı yapanlar 

açısından hiç de iç açıcı değildi. Yeni siyasal düzene karşı pek çok ayaklanmalar vardı. Bu 

ayaklanmalar ya İstanbul hükümeti ya da yabancı ülkeler tarafından destekleniyordu.183 

1921 Anayasası ile Saltanat ve Halifeliğin kaldırılacağını, Komünizmin 

yerleştirileceğini, diktatörlüğün benimseneceğini düşünenler, eski mebus Hoca Raif 

Efendinin öncülüğünde “Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk” adlı yeni bir 

cemiyet kurdular. Bunun üzerine, M. Kemal, Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’nı kendi denetimi 

altına alma yollarını aramaya başladı. Bu arada, kendi düşüncesinde olan mebusları bir 

araya toplamış, bir grup haline getirmiş; kendisi de grubun başkanı olmuş ve Grubun 

kuruluşunu bir yazı ile Meclis Başkanına bildirmiştir. Böylece, TBMM’deki ilk grup, 

“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu” adı ile kurulmuş; fakat, ilk kurulan grup 

olduğu için daha çok “Birinci Grup” diye anılmıştır. Buna karşılık, Birinci Grup dışında 

kalmış olan mebuslar da bir araya gelerek başka bir grup kurdular ve kuruluşlarını Meclis 

Başkanlığına bildirdiler. Sıraya göre ikinci kurulan Grup oldukları için “İkinci Grup” diye 

anılmışlardır. Ulusal bağımsızlık savaşını yürütmüş olan Meclis,184 1 Nisan 1923’te yeni 

seçimlere gitmeye karar verdi. 185  
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1920 yılında kurulan İlk Türk Parlamentosu; Kurtuluş Savaşı’nı verecek, vatanı ve 

Hilafeti düşman elinden kurtaracak bir misyon yüklenmiştir. Bu amaç için savaşmaya hazır 

toplumun bütün kesimlerinden gelen üyeleri ile heterojen ve temsil açısından yaygın ve 

demokratik bir yapıya sahipti. Fakat, misyonunu tamamladıktan ve Kurtuluş Savaşı’nın 

başını çeken sivil-asker bürokratların M. Kemal önderliğinde Türk Ulusu ve Yurdunu 

modernleştirmek için bir Cumhuriyet yönetimi kuracakları açıkça ortaya çıkınca, 1920 

Parlamentosu da taşıdığı kendine has özellikleri ile Türk Siyasal sahnesini terk etmiştir.186 

2.5.2 İkinci TBMM 

Seçimlerden sonra İkinci Meclis, 11 Ağustos 1923’te toplandı. Birinci Mecliste 

karşılaşılan sıkıntılar nedeniyle, M. Kemal ve arkadaşları 1923 seçimlerinden daha 

homojen bir meclis çıkarma kararı almışlardı. Amaç, girişilecek toplumsal ve ekonomik 

atılımlar için mecliste geniş, düzenli ve sadık bir taban oluşturmaktı. Bu nedenle, M. 

Kemal, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin seçimlerde çıkaracağı adayları bizzat kendisi 

saptamıştı.187 Sonuç olarak, bu Mecliste, M. Kemal’e karşıt olan, ilk Meclisteki “İkinci 

Grup” üyelerinden hemen hemen kimse yoktu. Birinci Mecliste M. Kemal’e karşı çıkan 

kişiler İkinci Mecliste dışarıda bırakılmışlardı.188 İkinci Büyük Millet Meclisi, başarıyla 

sonuçlandırılmış Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Önderi M. Kemal’i başkanlığa seçti. 189 

İşte, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan eden, Lozan’ı imzalayan, Halifeliği 

kaldıran Meclis bu Meclistir. 1924 Anayasası’nı yapma yetkisini de bu Meclis üstlenmiştir. 

2.6 TEK PARTİLİ DÖNEM 

“Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” 9 Eylül 1923’te “Halk Fırkası”na 

dönüştü.190 1923’ten 1950’ye kadar uzanan bir dönemde, Türk siyasal yapısına egemen 

olan güç, Cumhuriyet Halk Partisi ve bu partinin toplumsal tabanını oluşturan ve 

ideolojisini saptayan asker-sivil bürokratlar elitidir. 
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2.6.1 Tek Partili Düzene Yönelişin Nedenleri 

Tek partili düzene yönelişin ana nedenlerini şöyle özetlemek mümkündür: 

Birinci neden, toplumsal yapının, sosyo-ekonomik gelişme cılızlığından dolayı 

tekdüze olması ve çoğulcu olmaması: Gerçi M. Kemal ve arkadaşlarına her zaman bir 

muhalefet olmuştur. Ancak, bu muhalefetin gücü, M. Kemal’e rağmen bir siyasal hareketi 

başarıya ulaştıracak düzeyde değildir. Bunun sonucu olarak, bürokratik elit, Cumhuriyet 

sürecini kendi ideolojisine uygun biçimde dokuyabilmek için örgütünü kurmuş ve iktidara 

el koymuştur. Bunun yanında, iktidarla iyi ilişkiler içinde olmayı ekonomik çıkarları 

yönünden gerekli bulan taşradaki eşraf, toprak ağası ve bir kısım tarım burjuvazisi ile 

kentlerde sınırlı biçimde gelişmiş bir kısım ticaret burjuvazisi de CHP içinde egemen unsur 

olan bürokratlarla iktidar ittifakı yapmışlardır.191 

İkinci neden, Birinci TBMM’nin sonlarında uygulanan ve Müdafaa-i Hukuk 

grubuna dayanarak sürdürülen yönetimin daha az baş ağrıtıcı, daha etkin ve daha süratli 

olmasıdır. Cumhuriyet döneminde, Türk Devrim Hareketinin hızla tamamlayacağı atılımlar 

olacaktır. Bu nedenle, tartışma ve kısır çekişmelerle kaybedilecek zaman yoktur. 192 

Üçüncü neden, toplumda Cumhuriyetin kurulmasına karşı oluşan tepkilerin 

örgütlenmesi, Cumhuriyetin siyasal yapısı için tehlikeli olurdu. Hem Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası hem de Serbest Fırka denemesinde, ipler, rejim düşmanlarının eline 

geçmişti. Bu nedenle, Cumhuriyetin egemen siyasal elitinin görüşü, demokrasiyi ayakta 

tutacak güçte sosyal sınıflar ve kurumlar oluşana dek Cumhuriyetin gelişme sürecini ona 

en saygılı ve sadık bir tek kurumla yürütmektir.193 

2.6.2 Tek Partili Dönemde Muhalefet 

Osmanlı Devletinin son yıllarındaki siyasal gruplaşmalar, Cumhuriyet döneminde 

de varlığını geniş ölçüde sürdürmüştür. Bu dönemde iktidar mücadelesi bürokratik elitin 

kendi içindedir. İktidar için mücadele edenler, yönetici elit içindeki çeşitli gruplar veya 

hiziplerdir. 194  
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TBMM’de üyelerin tamamı Halk Fırkası üyesi olsalar bile bu, meclisin ve partinin 

türdeş olduğunu göstermemektedir. Meclis ve partide önemli anlaşmazlıklar vardır. 

Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılmasında görülen muhalefet, 1924 Anayasasının 

görüşülmesi ve kabulü sırasında da görülmüştür.195  

2.6.3 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri 

2.6.3.1 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

Meclisteki muhalefet, 8 Kasım’da yapılan göçmenlerin yerleştirilmesi hakkında 

açılan gensorunun görüşülmesi sırasında ortaya çıkmıştır. 9 Kasım günü İsmet Paşa 

Hükümeti meclisten güven oyu almayı başarmış, ancak aynı gün siyasal planda önemli 

gelişmeler görülmeye başlamıştır. 196  

9 Kasım 1925’te Refet Paşa, Adnan ve Rauf Beyler Halk Fırkasından istifa 

etmişlerdir. M. Kemal’in tek adam olmasından endişelenen bu muhalif grup, ayrıca O’nun 

gelecekte yapmayı düşündüğü önemli siyasal, sosyal ve toplumsal değişikliklere de tavır 

almaktadırlar. Bu hareket bir bakıma ilk meclisteki ikinci grubun yeni dönemde ve yeni 

koşullar altında filizlenmesi olarak yorumlanmaktadır. 197  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924’te kurulur. Kazım Karabekir, Ali 

Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar bu oluşumun içindedirler. M. Kemal yeni fırkanın 

kurulmasına, “Bırakınız karşımıza çıksınlar, memleket işlerini münakaşa edelim. Bizim 

meclisimizde de iki parti olmalı, hükümeti denetleme sistemi kurulmalı ve medeni 

ülkelerin parlamentolarına benzemeliyiz” diyerek tepki vermiştir. 198  

Cumhuriyet ve Liberalizmi temel ilke olarak benimseyen fırkaya 29 milletvekili 

katılmıştır. Programının 6. maddesinde dinsel inançlara saygılı olunacağı belirtilmiştir. 

Programa göre devletin ekonomiye müdahalesi amaç değil bir araçtır. 199  

                                                                                                                                                    
Ankara 1975, s.34. 
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199 Sencer, Muzaffer; Türkiye'de Siyasi Partilerin Sosyal Temelleri, Geçiş Yayınları, İstanbul 1971, s.132. 
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, tam bir muhalefet gibi davranmıştır. 

Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olmasına, fesih ve veto gibi önemli 

yetkilerinin olmasına karşı çıkmıştır. Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılmasına sert 

eleştirilerde bulunarak Kanunun çıkmasına engel olmak istemiş, ancak başarılı 

olamamıştır. 200  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın bu aktif muhalefetinin bir sonucu olarak 

İsmet İnönü Hükümeti istifa etmiş, yerine Fethi Bey Başkanlığında yeni bir hükümet 

kurulmuştur. 201 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası döneminde Boşalan 13 mebusluk için 

yapılan ara seçimde fırka başarılı olamamış, sadece İstanbul Belediye Meclisinde 27 kişilik 

bir blok oluşturmuştur. 202  

13 Şubat 1925’de halifeliğin geri getirilmesini ve bağımsız bir Kürt devletinin 

kurulmasını isteyen Şeyh Sait Ayaklanması patlamıştır. Bu olaydan sonra göreve gelen 

İsmet Paşa Hükümeti, irticayı körüklediği gerekçesi ile Takrir-i Sükun Kanunu’na 

dayanarak, Fırkayı 5 Haziran 1925 tarihinde kapatmıştır. 203  

Şeyh Sait Ayaklanması tek parti yönetiminin kurulması sürecinde önemli bir 

dönüm noktasıdır. Ayaklanmadan sonra Türkiye’de yeni başlayan çok partili hayat daha 

doğum anında sona ermiştir. Bundan sonra siyasal muhalefet hükümetin sert baskısı altında 

yaşamak zorunda kalmıştır. 

16 Haziran 1926’da M. Kemal’e suikast ihbarı alınmış, suikastta görevli olanlar suç 

aletleri ile yakalanmışlardır. Suikastı hazırlayanlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 

ileri gelenleridir. İstiklal Mahkemelerinde suçları sabit görülenler idama mahkum 

edilmişlerdir. Suikast davası ve İstiklal Mahkemeleri kanalıyla Mecliste Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’ndan artakalan milletvekili grubu ile meclis içinde ve dışında 

toparlanmaya çalışan eski İttihatçı siyasal kadrolar tasfiye etmişlerdir. 204  

Bu olaylardan sonra devrimlerin yerleştirilmesi çabaları başlamış; giyim kuşam 

alışkanlıkları değiştirilmiş, şapka devrimi yapılmıştır. Batıyla bütünleşme yolunda takvim 

                                                 
200 Turgut, Nükhet; Türkiye'de Siyasal Muhalefet Olgusu ve Anlayışı Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, 
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201 Sencer, Türkiye’de Siyasi..., s.133. 
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203 Sencer, Türkiye’de Siyasi...,  s.134. 
204 Koçak, a.g.e., s.104. 
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ve saat değişikliğine gidilmiştir. Ulusçuluk yönünde harf devrimi yapılarak yeni alfabe 

kabul edilmiş, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Laikliğin 

yerleştirilmesi yönünde 1928 yılında Anayasadan “Türk Devletinin Dini İslam’dır” ibaresi 

çıkarılmıştır. Ayrıca meclis yeminleri laikleştirilmiştir. 205  

Tüm bu çabalar sürerken 1929 dünya ekonomik bunalımı ortaya çıkmıştır. 

Ekonomik alanda devletin süregelen etkinlik ve kısıtlamaları daha da artmıştır. Bu durum 

hoşnutsuzluk yaratmış ve bu hoşnutsuzluk; ideolojik planda modernleşme ve laikleşme 

hareketlerine karşı çıkmak şeklinde politik muhalefete yol açmıştır. 

2.6.3.2 Serbest Cumhuriyet Fırkası 

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’yi de etkilemeye başlamıştır. Öte yandan 

CHP halkla bütünleşememektedir. Atatürk, muhalif ancak kendisine bağlı ve devrim 

ilkelerini tehdit etmeyen bir partinin siyasal yaşamda yer almasını istemektedir. Fethi 

Beyle, Yalova’da yaptığı görüşmeden sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı 

kurdurtmuştur.206  

Bu ikinci muhalefet hareketi de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tabanından 

gelmektedir ve hareketin kaynağı orduya dayanmaktadır. 207 Serbest Cumhuriyet Fırkası, 

Halk Fırkası ve hükümetten destek görmüştür. M. Kemal Paşanın amacı Fırkanın bir 

iktidar seçeneği haline gelmesi değil, mevcut hükümete siyasal bakımdan yumuşak bir 

rakip olmasıdır. 208  

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik ilkelerine bağlılık belirtildikten sonra, bu 

ilkelerin ulusal yapıda sonsuzluğa eriştirilmesi Fırkanın amacı olarak saptanmıştır. Son tek 

dereceli seçim sisteminin gerçekleştirileceği ve kadınlara da siyasal hakların tanınacağı 

belirtilmiştir. Serbest Fırka ekonomik alanda, liberal bir parti kimliği alırken, Cumhuriyet 

Halk Fırkası “Devletçilik” olarak adlandırılan yeni bir anlayışı benimsediğini ve 

uygulamaya geçeceğini ilan etmektedir.209  
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Serbest Cumhuriyet Fırkası halk kitleleri arasında büyük çoğunlukta yandaş 

bulmuştur. Adeta kendiliğinden her yerde Fırkanın teşkilatı kurulmuştur. Bu parti tabanının 

bir özelliği de; kadınların partiye gösterdikleri ilgi ve parti çalışmalarına katılmalarıdır. 210 

Partinin geniş halk yığınlarını desteğini almasında “Ülkedeki gayri memnun kitlelerin bir 

inanç eksenine bağlı olmaksızın yalnızca yönetime muhalif olduğu için bu partiyi 

desteklemelerinin” önemli rolü olmuştur. 211  

Kuruluşundan kısa bir süre sonra iki fırka arasında tartışmalar başlamış, bu 

tartışmalar geniş halk yığınlarına da yansımıştır. Zamanla Atatürk bu fırkadan desteğini 

çekerek, Cumhuriyet Halk Fırkası ile olan özel bağlarını ve halen bu fırkanın genel başkanı 

olduğunu vurgulamıştır. Fırkanın yaşaması için mutlaka M. Kemal ile çatışmak zorunda 

kalması fırka yöneticilerini tedirgin etmiş; Fethi Bey, 17 Kasım’da Dahiliye Vekaletine 

yazdığı dilekçede fırkayı feshettiğini açıklamıştır. Fırkanın kapanmasından sonra 23 

Aralık’ta Menemen olayı çıkmıştır. Kimileri bu gericilik olayının Serbest Cumhuriyet 

Fırkası ile ilişkili olduğunu öne sürerek, Fırkanın kapanmasının yerinde bir karar olduğunu 

belirtmişlerdir. 212   

Bazı yazarlarsa SCF’nin çok hızlı bir şekilde gelişmiş olduğu, bu nedenle en başta 

gerici unsurların, bunun yanında parti yöneticilerinin amaçlarından daha başka amaçlar 

taşıyanların da parti içine sızdığı, partinin yaşayamamasının temel nedeninin bu durumdan 

kaynaklandığı belirtilmektedir. 213  

SCF denemesinden sonra Atatürk Devrimlerinin kurumsallaşması yönünde birçok 

adım atılmış; modern Cumhuriyetin esasına ve çıkarlarına uygun siyasal eğitimin 

sağlanması için halk evleri kurulmuştur. Milletvekilleri eleştirilere tahammül edebilmeyi 

öğrensin diye meclise bir çok bağımsız milletvekili sokulmuştur. Bu başarısız deney aynı 

zamanda 1930 yıllarında sınıfsal gelişmelerin henüz bir siyasal partiyi destekleyecek 

düzeye gelmediğini göstermiştir. Yani ülke henüz çok partili hayata hazır değildir. 214  
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2.6.4 CHP ve Devlet Bütünleşmesi 

1931 seçimleri SCF denemesinin hemen arkasına rastlamıştır. Bu seçimlerde de tek 

parti yönetiminin yeniden yapılanma çalışmaları sürmüştür. 10-18 Mayıs 1931 tarihleri 

arasında CHF’nin Üçüncü Kongresi yapılmış, bu kongrede tüzükten ayrı olarak bir 

program kabul edilmiştir. Ayrıca fırkanın nizamnamesi hazırlanmıştır. Devletçilik ve 

İnkılapçılık ilkelerinin kabulü ile “alto ok” tamamlanmıştır. Bu dönemde Devletçilik akımı 

ağırlığını hissettirmiştir. Yabancı şirketler millileştirilerek, sanayi planları yapılmış ve 

İDT’ler kurulmaya başlamıştır. 215  

1935’te yapılan seçimler, kadınların ilk kez oy kullandıkları seçimlerdir. 8 Kadın 

milletvekili seçim kazanarak parlamentoda yer almıştır. Cumhuriyetten sonra ilk defa bu 

seçimlerde Müslüman olmayan vatandaşlar da meclise girmişlerdir. 216 1935’te ayrıca CHF 

Dördüncü Kongresini yapmıştır. Kongrede devletçilik ve planlı ekonomi savunulmuştur. 

Bu Kongrede parti-devlet bütünleşmesi belgelenmiştir. Bundan sonra, Parti örgütünde 

ilişkiler il düzeyinde il başkanları ile valiler arasında kurulacaktır. 217  

13 Şubat 1937’de parti-devlet bütünleşmesinin ikinci önemli adımı atılmış; “Parti 

ilkelerinin Anayasaya alınmasıyla ülkede tek parti egemenliği doruk noktasına 

ulaşmıştır”218  Tek parti döneminde CHP’nin merkez yönetim birimlerinde bulunan kilit 

pozisyonlar bürokrat ve subayların tekelindedir. Partinin sosyal tabanının genişletilmesi 

için çaba harcanmamıştır. Partinin seçkinci örgüt yapısı içinde siyasal hareketlilik ve 

değişim sağlanamamıştır. Kısaca parti, bir kadro partisi niteliği taşımıştır. 219 

2.6.5 Milli Şef Dönemi 

Atatürk’ün ölümünden sonra, ordu desteğini arkasına alan İsmet İnönü 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 26 Aralık 1938 Olağanüstü Kongresinde İnönü CHP’nin 

değişmez genel başkanı ve Türkiye’nin “Milli Şef”i olmuştur. 26 Mart 1939’da genel 

seçimler yapılmış, İnönü’ye karşıt gruplarda yer alan kişiler (Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali, 
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Şükrü Kaya gibi) meclise girememişlerdir. Böylece İnönü tamamen kendi onayından 

geçmiş bir meclis yaratmıştır. 220  

29 Mart 1939’da CHP Beşinci Kongre çalışmalarına başlamış, demokrasiye gidiş 

yönünde yeşil ışık yakılmıştır. Kongreden bir ay sonra 1936’dan beri uygulanmakta olan 

parti-devlet bütünleşmesine son verilmiştir. Bunda dış ülkelerden gelen demokratikleşme 

baskılarının önemli bir rolü olmuştur. 221 

1943 seçimlerinde aday gösterme yöntemi uygulanmıştır. 8 Haziran 1943’de 

toplanan CHP’nin Altıncı Kongresinden sonra liberalizme ılımlı bakılmaya başlanmıştır. 

Parti genel sekreterinin hükümete üye olarak girmesini öngören 29. madde kaldırılmıştır. 

Ayrıca siyaset ile uğraşma çağına gelmeyen gençlerin CHP’nin doğal adayı olmasını 

öngören madde de kaldırılmıştır. 222 

2.7 ÇOK PARTİLİ HAYAT ve DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI (1945-1960) 

2.7.1 Çok Partili Rejime Geçiş Sebepleri 

II. Dünya Savaşı bittikten sonraki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin siyasal sistemi 

esaslı bir değişime uğramıştır. 223 Kemalist ideolojinin niteliğinden doğan demokratikleşme 

zorunluluğu, iç ve dış faktörler tarafından desteklenmektedir. İç faktörler; halkın tek parti 

yönetiminden duymuş olduğu rahatsızlık, ayrıca savaş ekonomi ve devletçi uygulamalar 

neticesinde belirginleşen kapitalist sınıftır. 224  

İkinci Dünya Savaşı bittiğinde İsmet Paşa Hükümeti gözden düşmüş haldedir. 

Savaş sırasında büyük bir orduyu besleme ve donatma zorunluluğu içinde olan devlet 

bunların parasını Merkez Bankasına para bastırmak yoluyla ödemiş böylece enflasyonu 

körüklemiştir. 225  

1923’ten itibaren devlet eliyle yaratılmaya çalışılan burjuvazi savaş yılları boyunca 

gelişmiş ve iktidara talip olmaya kalkışmıştır. Bu III. Selim’den bu yana iktidarlara rengini 
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vermiş, yada bizzat iktidar olmuş asker-sivil bürokrat elite karşı, burjuvanın 

başkaldırısıdır.226  

Çok partili rejime geçişte dış faktörler de etkili olmuştur. “II. Dünya Savaşı’nı 

demokrasi cephesinin kazanması ile dünyaya hakim duruma geçen demokratik ideolojilere 

Türkiye’nin kendi rejimini uydurması zarureti gibi dış amiller bu gerçeği 

hızlandırmıştır”.227  

II. Dünya Savaşı’nın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünde iki seçenek 

vardır. Mevcut durumu olduğu gibi korumak yada değişen iç ve dış şartların gerektirdiği 

değişiklikleri yapmak.228 Çok partili rejime geçiş kararı eşine az rastlanır bir olaydır. 

CHP’nin, muhalefetin kurulmasına müsaade etmesi, hatta bu muhalefeti ilk sıralarda 

desteklemesi, dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir siyasi olaydır. 229  

2.7.2 Çok Partili Hayata Geçiş Süreci 

1945 ilkbaharından itibaren çok partili rejime geçiş konusunda CHP’ye yapılan 

baskılar artmış ve CHP üyesi dört milletvekili (Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan 

Menderes ve Refik Koraltan) çok partili yaşama geçişi önleyen yasaların ve CHP 

Tüzüğünün anayasaya uygun bir biçimde değiştirilmesi gerekliliğini kapsayan bir önergeyi 

(Dörtlü Takrir) 7 Haziran 1945’te CHP Meclis Grup Başkanlığına vermiş; fakat, önerge 

Meclis Grubunca oybirliğiyle geri çevrilmiştir. 230 

Daha sonra, 18 Temmuz 1945’te Milli Kalkınma Partisi kurulmuştur. 1945-1950 

döneminde birçok parti kurulmasına rağmen bunlardan sadece 7 Ocak 1946’da kurulan 

Demokrat Parti başarı sağlamış ve en güçlü muhalefet partisi olmuştur. DP’nin kurucuları 7 

Haziran 1945’teki önergeyi verenlerdi.231  1946 yılında yapılan seçimlerde, CHP 396, DP 

62 ve Bağımsızlar 7 milletvekili kazanmıştır. 1946 seçimleri adli denetim dışında, açık oy 

gizli sayım yönetimine ve çoğunluk sistemine göre yapılmıştır. Seçim sonuçlarının ilanı ile 
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DP, CHP’yi ve yönetimi seçimlere hile ve baskı karıştırdığı gerekçesi ile suçlanmıştır. Bu 

seçimler Türk Siyasi Tarihine “usulsüz seçim” olarak geçmiştir. 232  

10 Mayıs 1946’da toplanan CHP’nin olağanüstü kongresinde İnönü’nün önerisi ile 

“Değişmez Genel Başkan” ve “Milli Şef” sıfatları kaldırılmıştır. Aynı Kongrede 

milletvekili seçimlerinin tek dereceli olması ve üniversite özerkliğini sağlayan yeni 

Üniversiteler Kanunu kabul edilmiş; yayın çıkarmak için mülki idareden izin alınması 

koşulu kaldırılmıştır. 233  

2.7.3 Geçiş Sürecinde CHP-DP İlişkileri 

Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisine tepki olarak kurulmuştur. DP’nin 

zihniyeti, programı ve görüşleri ayrıntılı olarak bilinmediği halde ülkedeki başlıca muhalif 

grupları kendine çekmiştir. CHP, DP’nin yurtta yeterince teşkilatlanıp güçlenmesine izin 

vermeden, Celal Bayar’ın verdiği bir demeçten yararlanarak erken seçime gitme kararı 

almış ve Eylül ayında yapılması gereken seçimler, 21 Temmuz’da yapılmıştır. Seçimler 

sonunda DP’nin 273 adayından 62’si meclise girebilmiştir. Bu, DP’ye gösterilen desteğin 

oldukça altındadır. 234 

DP’nin 7 Ocak 1947 tarihinde toplanan ilk kurultayında CHP ve hükümet sert bir 

dille eleştirilmiştir. Öte yandan hükümet DP’yi komünist yöntemler kullanmakla 

suçlamaktadır. İki parti arasındaki çekişme, ipleri kopma noktasına getirince, İsmet Paşa 

devreye girmiştir. 235  

21 Temmuz 1946 genel seçimleri ile 12 Temmuz 1947 arasındaki dönem çok partili 

hayata geçiş sürecindeki en kritik dönemdir. İnönü iki parti arasındaki hakem rolü 

oynayarak, Bayar ile Peker arasında aracılık yapmıştır. Onun bu uzlaştırmacı tavrı çok 

önemli bir gelişme sağlayarak, hassas dönem atlatılmış ve 12 Temmuz Beyannamesi bu 

amaçla ilan edilmiştir. İnönü tartışmada kimin haklı kimin haksız olduğunu aramanın bir 

yarar sağlamayacağını söylemiş, “İnönü kendisini her iki partiden de eşit uzaklıkta 

görmektedir”. Bildiri her iki parti tarafından da olumlu karşılanmıştır. Ancak gerek CHP, 
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gerekse DP içinde tartışmalar ve ayrılıklar yaratarak ileride bölünmelere neden olmuştur. 

Bu sıralarda hem CHP, hem de DP içinde ılımlılar ve sertlik yanlıları vardır. 236 

2.7.4 Demokrat Parti İktidarı 

16 Şubat 1950 de yeni seçim yasası ilan edilir. Seçimler tek dereceli, genel, eşit, 

gizli oyla yapılacak, sandık kurullarında siyasi parti temsilcileri bulunabilecektir. 14 Mayıs 

1950’de yapılan seçimlerde DP %53.3 oy oranı ile 408, CHP %39.9 oy oranı ile 69 

milletvekilliğini kazanmıştır. Böylece, 27 yıllık CHP iktidarı sona ermiş ve DP iktidara 

gelmiştir. 237 Bunların dışında MP 1, bağımsızlar 9 milletvekili ile temsil edilmişlerdir. 238  

Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına seçilmiş, Refik Koraltan Meclis Başkanlığına 

seçilirken hükümeti kurma görevi Menderes’e verilmiştir. 239 Hükümetin güvenoyu 

almasından birkaç gün sonra, Genelkurmay Başkanı’ndan başlanılarak ordunun tüm üst 

kademesi değiştirilmiştir. Sadece askerlere değil tüm sivil bürokratlara ve aydınlara 

olumsuz tutum takınılmıştır. Bunun nedenleri bu grupların CHP ve tek parti döneminin 

destekçileri olmaları, CHP’nin demokrasi inancına güven duyulmaması ve halktan başka 

egemenlik kaynağının kabul edilmemesidir. 240  

Tek parti dönemine tepki olarak ortaya çıkan DP, Atatürk devrimlerine karşı 

olumsuz bir tutum takınmıştır. Anayasa dili değiştirilerek dil devrimine açıkça karşı 

çıkılmıştır. Dine karşı olan tutum yumuşatılarak, Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Ayrıca 

14 Temmuz 1950’de genel af yasası çıkartılarak eskiden işlenmiş tüm suçlar 

bağışlanmıştır. 241  

DP iktidarı, Batı dünyası ile olan bütünleşmeyi tüm sorunları çözecek bir yol olarak 

görmüştür. NATO’ya kabul edilebilmek için 15 Temmuzda Kore’ye 4500 kişilik bir tugay 

gönderilmiştir. 242 

CHP yirmi yedi yıllık bir iktidardan sonra muhalefete alışmakta ve DP’de dört 

yıllık şiddetli bir muhalefetten sonra iktidara uyum göstermekte güçlük çekmektedir. DP 
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Sahip olduğu meclis çoğunluğuna güvenmekte ve bunun kendisine mutlak yetki ve 

meşruiyet verdiğini düşünmektedir. 243 DP iktidarı demokratik ilkelere uygun davranışlar 

yerine tek partili döneme uygun davranışlar sergilemektedir. Bunların nedeni DP 

yöneticilerinin siyasi eğitimlerini tek parti yönetimi içinde yapmış olmalarıdır. DP’lilerin 

bu yaklaşımları daha sonraları çoğunluğun baskısını getirmiştir. 244  

1949 yılında tarımdaki düşük verimden sonra 1950 ve 1951’deki iyi hasat DP için 

büyük bir şans olmuştur. CHP 1951 ve 1953 kongrelerinde kendi ideoloji karışıklıklarını 

yenmeğe ve Kemalist gelenekleri vurgulamaya çalışmıştır. Bu dönemde DP iktidarı için 

etkili muhalefet yapılamamıştır. Seçim yenilgisine rağmen İsmet İnönü yeniden genel 

başkan seçilmiştir. Parti liderliği tartışılmayan İnönü’nün iktidarın kaybedilmesine razı 

olmadığı bürokrasi ve ordu tarafından desteklendiği düşünülmektedir. 245   

1954 seçimleri öncesi, CHP’nin mal varlığını hazineye devretmesi için yasa 

çıkarılmıştır. 27 yıllık bir iktidar partisi olan CHP’ye bu süre boyunca partiyi hazineden 

birçok mal v.b. kaynak aktarılmıştır. Tarım alanında büyük başarıların olduğu bir dönemde 

1954 seçimlerine gidilmiştir. 1954 seçimlerini CHP üç ilde (Malatya, Konya, Sinop), CMP 

bir ilde (Kırşehir) kazanmış, geri kalan tüm illeri DP kazanmıştır. 246 

Yeniden iktidara gelen DP ilk olarak muhalefete oy veren illeri cezalandırmış, 

Malatya ikiye bölünmüş, Kırşehir ise ilçe yapılmıştır. Bu dönemde basına karşı sert tutum 

takınılmış, hakim teminatının olmaması nedeniyle yargı bağımsızlığı ortadan kalkmıştır. 

Bu arada hükümet içinde anlaşmazlıklar doğmuştur.247  

Bu dönemdeki büyük yatırımlar etkin olamamıştır. Kısa sürede bir sıçrama 

hedeflenmiş, çabuk ve somut sonuçlar istenmiştir. Kalkınma ile büyümeyi karıştırdıkları 

konusunda eleştiriler alan DP iktidarı, sanayi sektörünü ihmal ederek tarıma ağırlık 

vermekle büyük bir strateji hatası yapmıştır. 248 Yapılan yatırımlar eşgüdümden uzak 
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olmuş, yatırım kararları siyasal olarak verilmiştir. Fabrikalar ekonomik açıdan umut 

vermeyen yer ve sektörlerde kurulmuş, bazı sektörlerde aşırı üretim yapılmıştır. 249  

Baskıcı tutumu onaylamayan bazı milletvekilleri partiden ayrılarak 20 Aralık 

1955’te Hürriyet Partisini kurmuşlardır. Muhalefet, iktidar partisine karşı güç birliğine 

gitmeye karar vermiş, hükümet bu güç birliğine genel seçimleri öne alarak cevap 

vermiştir.250  

1957’de yapılan seçimlerde aldığı oy oranı %50’nin altına inen DP, çoğunluk 

sistemi nedeniyle yine Mecliste üçte ikiden fazla çoğunlukta yer alabilmiştir. 1957 

seçimlerinden sonra muhalefet partisi olan CHP ve diğer küçük partilerin DP’ye karşı 

çıkma ve eleştirme kampanyası artan oranlarda sürdürülmüştür. Bu arada ekonomik 

sıkıntılar artmakta, birçok mal karaborsada bulunmaktadır. DP, tabanını genişletmek ve 

kendisine sempati duyanları belirlemek için “vatan cephesi”ni kurmuştur. Muhalefet 

iktidara boyun eğmeyince, iktidar geniş yetkilerle donatılmış “Tahkikat Komisyonu”nu 

kurar. Tamamen sertlik yanlısı DP üyelerinden oluşan bu komisyon vardığı sonuçları rapor 

edecek ve bu süre zarfında meclis tartışmalarının gazetelerde yayınlanması 

yasaklanacaktır. Profesörlere siyasetle ilgilendikleri için disiplin cezaları verilmiş, bu da 

öğrenci eylemlerine neden olmuştur. Üniversiteler kapatılmış, gösteriler sırasında bir 

öğrenci ölmüştür. DP’nin sansürü nedeniyle bu olayları yayınlayamayan basın, bunun 

yerine o sıralarda Kore’de başkanın devrilmesine neden olan öğrenci gösterilerini 

yayınlamaktadır. Öğrenci olaylarını bastırmakta kullanılan ordu, 27 Mayıs 1960 sabahı 

Ankara ve İstanbul’daki bütün hükümet binalarına el koymuştur. 251  

2.8 ASKERİ İHTİLALLER DÖNEMİ (1960-1983) 

2.8.1 27 Mayıs İhtilali ve MBK Dönemi (1960) 

Çok partili döneme geçişle birlikte, yöneticilerin farklılaştığını ve uzmanlaştığını 

görmekteyiz. Siyasal elitler, bundan böyle profesyonelleşmiş ve uzmanlaşmıştır. Siyasal 

elitliğe giden yol artık partilerden geçmektedir. Tanzimat’tan beri iktidar yapısının en etkin 

parçası olan aydınlar, yani asker ve sivil bürokrasi, 1946’dan sonra hem toplum içindeki 

gücünü hem de iktidarını, eşraftan ve yeni burjuvaziden kurulu bir ittifaka kaptırmıştır. 

İktidara gelen bu toplumsal güçler asker ve sivil-bürokratların yüzyıllık çabaları sonunda 
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çizdiği şemanın oldukça tersine davranmışlardır. Bu nedenle, bürokratlar çok geçmeden bu 

iktidar değişikliğinden hoşnut olmamışlar ve 27 Mayıs 1960 tepkisi ile bunu açığa 

vurmuşlardır. 27 Mayıs’tan sonra kurulan Meclis, özellikle bu kişilerden seçilmiştir ve 

bunların hazırladığı Anayasa da doğal olarak “tepkisel” nitelikte olmuştur. 

27 Mayısta Türk Silahlı Kuvvetlerinin iktidara el koymasının nedeni üç temele 

dayandırılmaktadır. Birincisi DP’nin demokrasiden sapmasıdır.252 İkincisi, DP kendi 

yandaşlarına ayrıcalıklı sistem yaparak halkı ikiye bölmesi; üçüncüsü ise Atatürk 

devrimlerinden taviz verilmesidir. 253 27 Mayıs hareketinin amacı en kısa zamanda 

seçimleri yaptırarak, demokrasiyi yeniden kurmak ve partiler rejimini sürdürmek şeklinde 

açıklanmıştır. 254  

27 Mayıs, Ordunun çoğunun ve ordu dışında pek çok değişik grup ve sınıfların 

değişik gerçeklerle desteklendiği yaygın bir eylem niteliğinde olmuştur. 255 Eylemin 

yapıldığı gün İstanbul Üniversitesi’nden Sıdık Sami Onar başkanlığında beş hukuk 

profesörü Ankara’ya getirilerek kendilerine anayasa hazırlama görevi verilmiştir. Ayrıca 

aynı gün ordunun belirlediği teknokratlardan oluşan yürütme organı oluşturmuştur. 

Profesörler tarafından da desteklenen MBK hem darbeye hem de MBK’nin varlığına yasal 

dayanak sağlayan geçici anayasa yayınlamıştır. 256  

MBK faaliyetlerinin en önemlisi DP önderlerinin bu partiye yakın olan yüksek 

rütbeli subayların ve adı yolsuzluklara karışmış bazı sivillerin tutuklanarak Yüksek Adalet 

Divanında yargılanmalarını sağlamak olmuştur. Verilen idam kararlarının onaylanması ve 

infaz edilmesi, kamuoyunda tartışmalara yol açmış, bazı siyasi partilerle ordu arasında 

gerginlik yaratarak Türkiye’nin siyaset gündemindeki yerini korumuştur. 257 Daha sonra 

ordu ve üniversitelerde tasfiyelere başlanmıştır. Bunu gerçekleştirenler 27 Mayıs’ın 

nüfuzlu üyesi Türkeş ve grubudur. 258  
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2.8.2 Demokrasiye Dönüş Çabaları ve 1961 Anayasası 

TSK’ nın çeşitli kademelerinde iktidarın sivillere devrine karşı olan subaylar 

seçimlerden sonra toplanacak parlamentoyu engellemek için plan yapmaktadırlar. 259 MBK 

bu planlardan rahatsızlık duymaktadır. Diğer taraftan CHP lideri İnönü ve diğer sivil 

güçler MBK’ nın hemen seçimlere giderek iktidarı seçimi kazanan partiye bırakılmasını 

istemektedirler. 260 13 Kasım 1960’da “Türkiye Ülke ve Kültür Birliği” planını 

gerçekleştirmek ve Kurucu Meclisin açılmasını engellemek isteyen 14 üye demokrasi 

taraftarı üyeler tarafından görevlerinden uzaklaştırılmıştır. 261  MBK’ nın iktidara talip 

olmasını engelleyen en önemli neden, ekonomik ve siyasal programların olmayışıdır. 

Böyle bir ortamda yapılabileceklerin en iyisi yapılmış, kurucu meclis oluşturma kararı 

uygulamaya geçirilmiştir. 7 Aralık 1960’da “Kurucu Meclis Yasası” kabul ediliştir. 262  

Kurucu Meclis, MBK ve Temsilciler Meclisinden oluşmaktadır. Temsilciler 

Meclisi 67 ilin siyasi partilerinin (DP dışında) ve çeşitli meslek kesimlerinin (Üniversite, 

sendikalar, yargı organları, sanayi ticaret odaları, öğretmen kuruluşları) temsilcilerinden 

aşamalı olarak oluşturulmuştur. 263  

Kurucu meclisin açılışından kısa bir süre sonra siyasi faaliyetlere yeniden izin 

verilmiştir. CHP ve (Cumhuriyet Köylü Millet Partisi) CKMP’ye ilaveten 11 yeni parti 

kurulmuştur. 11 Şubat 1961’de kurulan AP (Adalet Partisi) ve 13 Şubat 1961’de kurulan 

TİP (Türkiye İşçi Partisi) önemli siyasi dalgalanmalar yaratmıştır. 264  

Anayasa tasarısı 9 Temmuz 1961’de halk oylamasına sunulmuştur. Yeni anayasa 

oylamaya katılanların %60.4’ü tarafından kabul edilmiştir. Bu kabul ile Türkiye’de siyasi 

partiler ilk kez anayasal statüye kavuşmuşlardır. 265  

1961 Anayasasının geneline bakıldığında getirdiği yenilikler ve oluşturduğu 

kurumlar itibariyle 1924 Anayasası’na bir tepki niteliği taşıdığı gözlemlenebilir. Yasama 

meclisi üzerinde Anayasanın egemenliğini sürdürmek amacıyla, Anayasa Mahkemesi 
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kurulmuştur.266 TBMM, artık senato ve meclis olmak üzere iki organdan oluşmaktadır. 267  

1961 Anayasası ile parlamento egemenlik hakkını kullanan organ durumundan çıkmış, 

Anayasanın söz ettiği yetkili organlardan sadece biri olmuştur. Yargı organı özel 

güvencelere kavuşturulmuş, böylece hükümetin çoğunluğun baskısına kayması önlenmek 

istenmiştir. 268 O günkü toplusal ve ekonomik gelişmelerin ışığı altında 1961 Anayasası 

“sosyal refah devleti” anlayışını getirmiştir. 269  

Seçim yasası değiştirilerek nispi temsil sistemi kabul edilmiştir. Böylece partilerin 

aldıkları oy oranından daha yüksek bir oranda mecliste temsil edilmeleri olanağı ortadan 

kaldırılmıştır. 270  

2.8.3 Koalisyon Hükümetleri (1961-1965) 

1961 Genel seçimleri, 27 Mayıstan sonra yapılan ilk genel seçim olması ve 

kapatılan DP’nin tabanının göstereceği eğilimin ne olacağını önceden tahmin edilememesi 

açısından önem taşımaktadır. 

CHP aldığı %36.7 oy oranı ile ilk sıradadır ve 173 temsilcisini meclise 

göndermiştir. 271 CKMP aldığı %13.7 oy oranı 54 milletvekilini parlamentoya 

göndermiştir. DP’nin devamı olarak kurulan AP ve YTP (Yeni Türkiye Partisi) toplam 

%48.5 oranında oy toplanmıştır. AP 158 ve YTP 65 milletvekilini parlamentoya 

göndermiştir. 272 

Seçim sonuçları hiçbir partinin tek başına iktidara gelemeyeceği göstermiştir. İlk 

koalisyon hükümeti İnönü’nün Başbakanlığında CHP ile AP arasında kurulmuştur. AP, 

Mayıs 1962’de hapisteki DP’lilerin cezalarında indirme olanağı sağlayan yasayı yetersiz 

bularak bakanlarını kabineden çekmiştir. 273  

İkinci İnönü hükümeti 25 Haziran 1962’de CHP, YTP ve CKMP’nin katılmasıyla 

kurulmuştur. Bu koalisyonda da bir çok anlaşmazlıklar mevcuttur. Bu arada yapılan yerel 
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seçimleri AP büyük farkla kazanınca iki küçük ortak YTP ve CKMP koalisyondan 

desteğini çekmişlerdir. 274  

Üçüncü İnönü Hükümeti 25 Aralık 1963 tarihinde CHP ile bağımsızlar arasında 

kurulmuştur. Bu da öncekiler gibi zayıf bir koalisyondur ancak, onlara göre daha uzun 

ömürlüdür. Bunun nedeni 1964 Kıbrıs bunalımıdır. 275 Bunalımlardan sonra 1965 Ocak 

ayında İnönü imzasıyla meclise “Toprak Reformu Kanun Tasarısı” gönderilmiş, ancak 

tasarı kanunlaşamamıştır. Hükümeti devirmek isteyen AP, İnönü bütçesini parlamentoda 

reddetmiştir. İnönü bunun üzerine 13 Şubat 1965’te istifa etmiştir. Seçimlere kadar ülkeyi 

Suat Hayri Ürgüplü başkanlığındaki kabine yönetmiştir.276  

2.8.4 1965-1971 Dönemi 

2.8.4.1 Adalet Partisi İktidarı 

1965 seçimlerinden teknik olarak her oyun değerlendirilmesini ve tüm eğilimleri 

yansıtmasını amaçlayan “Milli Bakiye Sistemi” kullanılmıştır. Demirel’in genel 

başkanlığında seçimlere giren AP büyük bir başarı kazanarak %52.9 oranında oy 

toplamıştır. CHP’nin oyları %28.7’ye düşmüştür. Seçime katılan diğer partiler MP %6, 

YTP %3.7, TİP %2.9, CKMP %2.2 oranında oy almışlardır. 277  

Demirel, partinin İslami niteliğinin ve geleneksel değerlerden yana olduğunun altını 

çizmekte ve sürekli komünizm aleyhtarı propaganda ile sol hareketi karalama kampanyası 

sürdürmektedir. 278 Demirel Hükümeti, anayasanın yürütme organı üzerindeki 

kısıtlamalarından yakınmaktadır. AP ile, 1961 Anayasasının yarattığı ve güçlendirdiği 

kurumlar arasında (Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu) sürtüşmeler 

başlamıştır. Demirel’e göre 1961 Anayasasının getirdiği kuramların bir kısmı politikacıya 

inançsızlığın neticesidir. Yürütme organı yetkisiz ve inisiyatifsiz bırakılarak, devlet 

kilitlenmek istenmiştir. 279 

AP, ABD ile SSCB arasında bir yumuşamanın hüküm sürdüğü ve dünya 

ekonomisinin çevre ülkelerde büyümeye izin verdiği bir dönemde hükümet kurmuştur. 
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Hükümetin asıl şansı, yurt dışına giden işçi yurttaşların gönderdiği dövizler ve iyi giden 

hava koşulları olmuştur. Bunlara montaj da olsa sanayinin gelişmesi eklenince bir bolluk 

dönemi başlamıştır. Bunlara Demirel’in halk diliyle konuşması da eklenince 1965-1971 

dönemi muhalefetin aksi görüşüne (CHP, TİP) rağmen halk-AP diyaloğunun sağlamca 

kurulduğu bir dönem olarak tanımlanmaktadır. 280 Demirel ülkenin sanayileşmesi için 

gerekli parayı sağlamak amacı ile yeni vergi teklifleri yapmış, bu yüzden parti içindeki 

toprak sahiplerinin, küçük tüccar ve esnafın temsilcisi olan en muhafazakar kanadın 

desteğini yitirmiştir. Aralık 1970’de AP’den ayrılan 41 milletvekili Ferruh Bozbeyli 

önderliğinde Demokrat Parti adını çağrıştıran “Demokratik Parti”yi kurmuşlardır. 281  

2.8.4.2 Diğer Partilerin Durumu 

2.8.4.2.1 Cumhuriyet Halk Partisi 

1960’lı yıllarda CHP artık tarihsel görevini bitirmiş, amacına ulaşan parti-ordu 

birlikteliği sona ermiştir. Devletçi-seçkinci cephe artık çözülmektedir. CHP bu çerçeve 

içinde seçkinci görünüşünü de terk ederek “ortanın solu” ilkesi ile halk desteğine dönük, 

daha demokratik bir felsefe ortaya koymuştur. 282 Evevit’e göre CHP, “ortanın solu” 

sloganıyla 1965 seçimlerine giren altı parti arasında bulunduğu yeri açıkça ve dürüstçe 

tanımlayıp söyleyen tek partidir. 283  

Ortanın solu tanımı partinin genel başkanı İnönü tarafından da desteklenmektedir. 

Ecevit, CHP’nin geleceğinin proletaryanın, yani gecekonduda yaşayanların oylarında 

yattığı konusunda İnönü’yü ikna etmeyi başarmıştır. Ortanın solu tutumu CHP’ye 1965 

seçimlerinde bir yarar getirmemiştir. Çünkü gecekonduda yaşayanlar büyük kentlere kendi 

köy değerleri ile birlikte göç etmişler ve eskisi gibi AP’ye oy vermişlerdir. Yenilgiden 

ortanın solu taktiklerini sorumlu tutanlar çoktur. İnönü değişimden yana olmuş ve 

hareketin sözcüsü ve lideri Ecevit, 1966’da partinin genel sekreterliğine seçilmiştir. 

Ortanın soluna karşı çıkan grup 12 Mayıs 1967’de Güven Partisi’ni kurmuştur.284  

1969 seçimleri CHP için yine büyük bir hüsran olmuştur. Partinin yeni sloganı 

Ecevit ve yandaşları tarafından coşkuyla benimsenirken, İnönü CHP’nin Kemalist 

                                                 
280 Özdemir, Siyasal Tarih..., s.218. 
281 Zürcher,  a.g.e., s.367-368. 
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geleneklerinin ve komünizm aleyhtarı niteliğinin altını çizmektedir. 285 İnönü’nün 

başlangıçta desteklediği değişim süreci 1972’de kendisini partisinden ayrılmak zorunda 

bırakmıştır. 286  

2.8.4.2.2 Türkiye İşçi Partisi 

13 Şubat 1961’de on iki sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi kurulmuştur.287 

Kurucuların işçi sınıfından gelişi, bu sınıfın sendikal örgütlenme ve mücadele bilincinden, 

politik düzeyde örgütlenme ve mücadele bilincine yükselmesinin belirtisi ve sonucudur. 288 

TİP, ısrarla emekçi sınıfların partisi olduğunu işleyerek siyasi kutuplaşmada yer almış ve 

önemli bir rol oynamıştır. 289 TİP, 1965 seçimlerine girme hakkını elde etmiştir. 54 ilde 

seçimlere katılarak geçerli oyların yaklaşık %3.3’ünü kazanmış ve parlamentoda on üç 

sandalye elde etmiştir.290  

TİP 20 Temmuz 1971’de Siyasi Partiler Yasası’na aykırı faaliyette bulunduğu 

gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. 291  

2.8.4.2.3 Milliyetçi Hareket Partisi 

1964 yılında kendi partisini kurmak isteyen ancak başarılı olamayan Türkeş, 1960 

yılında MBK’den atılan “Ondörtler”in onuyla birlikte 1965’te CKMP’ye katılmıştır. 

Türkeş partiyi aşırı milliyetçi programa sahip militan bir parti haline getirmiştir. 292 

Partinin ilkeleri “dokuz ışık” ismi altında yayınlanmıştır. Bu ilkeler sırasıyla, Milliyetçilik, 

Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, Hürriyetçilik, Gelişimcilik ve 

Teknikçiliktir. MHP’nin kullandığı milliyetçilik öğesi din ile birleştirilmiştir. 293  

CKMP 1969 Genel Kongresi’nde MHP adını almıştır. MHP zaman içinde ırk ve 

mezhep ayrımına elverişli ve terörün siyasal mücadele aracı haline geldiği illerde 

gelişmiştir. 294  
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2.8.4.2.4 Milli Nizam Partisi 

1960’ların sonunda, Anadolu’nun küçük ve orta büyüklükteki işyeri sahiplerini 

temsil eden kesimler ayrı bir partide toplanmışlardır. 26 Ocak 1970’te MNP kurulmuştur. 

MHP ve AP’nin kentlerde büyük sanayi ve ticaret, kırlarda ise tarım burjuvazisini 

destekleyen politikasına tepki olarak doğmuştur. 295  

Parti lideri Erbakan, ağır sanayinin geliştirilmesini amaçlamış, Avrupa Ortak 

Pazarına girmeyi kesinlikte reddetmiştir. İslamiyet’i tema olarak işleyen ve Mecliste 44 

sandalyeye sahip olan Parti, 12 Mayıs 1971 Muhtırasından sonra laikliğe aykırı davranışta 

bulunduğu gerekçesi ile kapatılmıştır. 

2.8.4.3 İşçi ve Öğrenci Eylemleri 

İşçiler 1961 Anayasasının sağladığı imkanlarla, ekonomik ve sendikal haklarını 

elde etmek ve korumak için harekete geçmişlerdir. Şubat 1967’de, bu amaçla Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kurulmuştur. 296 

Öğrenciler arasındaki gruplaşmalar, düzen yanlısı (sağ) ve düzen karşıtı (sol) 

şeklinde odaklanmıştır. Başlangıçta yetersiz eğitim sistemine tepki olarak gelişen CHP 

tarafından hoşgörü ile karşılanan öğrenci harekatı, iç ve dış gelişmelerin etkisiyle 1968 

yılından itibaren Türkiye’nin bağımsızlığı ve kalkınma modeli gibi mücadele alanlarına 

kaymıştır. 1970’de genelde öğrenci hareketinin, özelde sosyalist eylemin önderliği, silahlı 

mücadeleyi savunan Marksist-Leninist grupların denetimine geçmiştir. 297  

Soldaki şiddet, özellikle militan sağdan gelen şiddetle karşılamış, militan sağın 

şiddeti daha baskın gelmiştir. 298 Şiddete karşı hiçbir zaman önlem alamayan hükümet, sol 

eylemlere karşı militan grupları kullanmaktadır. Ancak sonuç hükümet ve tüm solcu 

gruplar için yıkım olmuş, Silahlı Kuvvetler bir kez daha siyasal yaşama el koymuştur. 299  
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2.8.5 12 Mart Muhtırası Dönemi 

12 Mart’ta Sosyal devletin hukuksal ve kurumsal gereklerini yerine getirdiğine 

inanan CHP artık güdülmeyici anlayışa gerek olmadığı görüşüyle ordunun yanında yer 

almamıştır. Bu boşluğu gelenekçi liberal cephe doldurmuştur. Demirel Hükümetine karşı 

verilen muhtıra, AP’nin çoğunlukta olduğu meclisi korumuştur. 300  

Muhtıradan sonraki çok partili yaşamın askıya alındığı dönem boyunca en az zararlı 

çıkan AP ve lideri Demirel’dir. Demirel ve partisi yıllarca karşılarına aldıkları 1961 

Anayasasının özgürlüklerini genişleten maddelerini değiştirme imkanına sahip olmuşlardır. 

12 Mart Muhtırası’nın asıl kaybedenleri başbakanlık ve hükümetten ayrılmak zorunda 

bırakılanlar değil, hükümetin kapitalist gelişme programına karşı olan ve farklı bir 

kalkınma yolu izleyerek parlamento dışı çözüm arayan asker ve sivil kökenli aydınlardır.301  

Bu dönemde temel hakların kullanılmasına yeni sınırlamalar getirilmiş, memurların 

sendikalara üye olması yasaklanmış, TRT ve Üniversitelerin özerkliği kaldırılmıştır. Göz 

altı süreleri uzatılmış, DGM’lerin kurulması ile yargının mantıksal bütünlüğü bozulmuştur. 

Ayrıca hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi tanınmıştır.  

Muhtıradan bir hafta sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay siyasi liderlere 

gönderdiği mektubunda, hükümeti kurma görevini bağımsız Kocaeli Milletvekili Nihat 

Erime verdiğini ve partiler üstü çalışma istediğini belirtmiştir. 302 Nihat Erim Hükümeti 26 

Mart 1971’de kurulmuştur. Toprak reformunun yer aldığı hükümet programı Türk siyasal 

yaşamındaki “devletçi seçkinci” yaklaşımın son cephesi olarak yorumlanmaktadır. 

Hükümet güvenoyu alınca şiddet eylemleri yeniden başlamıştır. Bu eylemlerin 

durdurulması için 26 Nisan 1971’de 11 ilde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Gözaltındakilere 

yapılan işlemler Türkiye’de “işkence” tartışmalarını başlatmıştır. 303  

Nihat Erim, CHP kökenlidir. Buna rağmen Erim tarafsızlık adı altında sağ 

politikalar izlemiş, Demirel’in saygınlığını arttırmak için elinden ne geliyorsa yapmıştır. 

Sonunda sol eğilimli 11 bakan kabineden ayrılmıştır. 304 11 Aralık 1971’de kurulan II. 

Erim Hükümeti döneminde Erim, tam olarak AP’ye teslim olmuştur. AP ve diğer partilerin 
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istemi doğrultusunda Anayasanın toplam 44 maddesi değiştirilmiştir. Erim, meclislerden 

KHK çıkarına yetkisi istemiş bu verilmeyince istifa etmiştir. 305 Erimden sonra 

Başbakanlık görevine Ferit Melen atanmıştır. Bu dönemdeki en önemli olay görev süresi 

dolan Cevdet Sunayın yerine yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilmesidir. 306  

CHP ile AP aralarında anlaşarak Fahri Korutürk’ü Cumhurbaşkanı seçmişlerdir. 

Fahri Korutürk seçimlere kadar olan dönemde hükümeti kurma görevini Naim Talu’ya 

vermiştir. Naim Talu hükümeti, kendisini seçim hükümeti olarak tanımlamıştır. 307  

2.8.6 1973 Seçimleri ve Sonrası 

1973 seçimleri, 1950’den beri süre gelen DP-AP üstünlüğüne son vermiştir. AP 

oyları 1969’da %46.5’ten 1973 yılında %29.8’e düşmüştür. Buna karşılık CHP 1969’daki 

%27.4 olan oy oranını 1973’te 33.3’lere çıkararak seçimlerin en güçlü partisi olmuştur. İlk 

defa seçimlere katılan Milliyetçi Selamet Partisi (MSP) ve Demokratik Parti %12 civarında 

oy almıştır. Diğer küçük partiler ise önemsiz sayılabilecek oranlarda oy almışlardır. 308 

Uzun süren görüşmelerden sonra CHP ile MSP arasında Avrupa ve Amerikan sermayesine, 

ayrıca büyük sermayeye karşı güvensizlik temelinde ortaklık kurulmuştur. 309  

MSP ortaklığı kurarken gösterdiği esnekliği hükümette iken gösteremeyince 

ortaklık uzun ömürlü olamamıştır. Ancak söz verilen ekonomik ve toplumsal işlerin 

yapılabilmesi için ortaklık hemen dağılmamıştır. 310 Bu arada Ecevit hükümeti Kuzey 

Kıbrıs’a havadan ve denizden iki kez büyük çapta askeri harekat gerçekleştirmiştir. 

Harekat sırasında hükümetin MSP kanadı Ada’nın tamamen ele geçirilmesi için “fetihçi” 

önerilerde bulununca koalisyon dağılma sürecine girmiştir. 311 Ecevit bunalımın üstesinden 

gelince bir anda ulusal kahraman haline gelmiştir. Ecevit bu ününden, erken seçimlere 

giderek yararlanmak istemiş bu amaçla 16 Eylül 1974 yılında istifa etmiştir. 312  

Ecevit’in erken seçim önerisi diğer partiler tarafından kabul edilmemiştir. Bu 

ortamda ne CHP ne de AP yeni bir hükümet kurabilmişlerdir. Cumhurbaşkanı, yeni 
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hükümeti kurma görevini Sadi Irmak’a vermiştir. Irmak hükümeti meclisten güvenoyu 

alamamış, ancak uzun süre görevde kalmıştır. 313  

CHP iktidarını engellemek isteyen sağ partiler birleşerek Milliyetçi Cephe (MC) 

hükümetini kurmuşlardır. MC hükümeti, ilk kez bir iktidar olma seçeneği olan solun sağ 

tarafından engellenmesi çabalarının bir ürünüdür. 314 MC hükümetinden en kazançlı çıkan 

parti mecliste üç sandalyeye sahip olduğu halde, iki bakanlık verilen MHP’dir. Ortaklığa 

katılan MSP ise solcularla işbirliği yaptığı suçlamasından kurtulmak istemektedir. 315 MSP 

ve MHP kendi bakanlıklarındaki binlerce memuru işinden atmış bunların yerine partili 

kişileri getirmişlerdir. 316  

Dış politikada ise, Yunanistan ve ABD ile olan anlaşmazlıklar sürmektedir. ABD, 

Irmak döneminde kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni tepki ile karşılamaktadır. 

Yunanistan ise kara sularını 12 mile kadar genişletmek istemekte ve Türkiye’nin kıta 

sahanlığında petrol aramaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen, MC Hükümeti dönemindeki 

en önemli sorun 1976’dan itibaren Türkiye’nin girmiş olduğu iç savaş ortamıdır. Bu 

koşullar altında 1977 Seçimlerine gidilmiştir. 317  

2.8.7 1977 Seçimleri ve Sonrası 

AP, 1977 seçimlerinde sağı biraz toparlayabilmiştir. Ancak bu toparlanmayı temel 

felsefeden ödünler vererek sağladığı için grubunda disiplin kuramamıştır. 318 Bu 

seçimlerde CHP, tek başına iktidar olması için gerekli oy oranına çok yaklaşmıştır. 

Seçimlerden sonra Ecevit başbakanlığında kurulan azınlık hükümeti meclisten güven oyu 

alamayınca, Demirel tarafından ikinci MC Hükümeti kurulmuştur. Meclisten güven oyu 

almayı başarabilen bu hükümet 1978’in Ocak ayına kadar dayanabilmiştir. Hükümet, iç ve 

dış güvenliği sağlayamadığı, Türkiye’nin ulusal birliğini zedeleyip, gelişmesini engellediği 

ve Anayasa ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle gensoru önergesi sonucunda 

düşürülmüştür. 319  
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Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz ve şiddet olayları ortamında yeni 

hükümet arayışlarına gidilmiştir. Üçüncü Ecevit Hükümeti kurulmuştur. 1977’ye kadar 

belli dar grupları hedefleyen terör, kitlesel boyutlara ulaşmıştır. AP ve diğer tutucu çevreler 

sağa muhalif kesimleri sindirmek amacıyla terörü tırmandırmış ve Alevi-Sünni çatışmasını 

alevlendirmişlerdir. 320 Ülkedeki bu olumsuz koşullarda düzelme olmaması ve bunun 

sonucunda 1979 araseçimlerinde uğradığı oy kaybını kendine güvensizlik olarak 

yorumlayan CHP Hükümeti 12 Kasım 1979’da istifa etmiştir. 321 

Ecevit Hükümeti’nden sonra Üçüncü MC’yi kurmak istemeyen Demirel, daha önce 

MC’yi oluşturan sağ partilerin desteği ile AP azınlık hükümetini kurmuştur. Turgut Özal’ın 

Başbakanlık ve DPT müsteşarı olduğu bu hükümete Demirel-Özal ortak hükümeti olarak 

bakılmaktadır. Nitekim 24 Ocak Kararları ile sürekli zam ve sürekli devalüasyon formülü 

benimsenmiş, büyük holdingler gözetilmiş, reel ücretler aşağıya çekilmiş, ihracat özel bir 

kartele bağlanmıştır. 322  

1980 sonbaharında tırmanan şiddet eylemleri günde yaklaşık 10 kişinin ölümüne 

neden olmaktadır. Ekonomik paketin getirdiği toplumsal huzursuzluğun yanında, görev 

süresi dolan Fahri Korutürk’ün yerine yeni Cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklanan 

siyasal bunalım, her geçen gün doruğa tırmanmaktadır. Ordu iktidar boşluğunu doldurmak 

için, emir komuta zinciri içerisinde yönetime bir kez daha el koymuştur. 323 

2.8.8 12 Eylül Dönemi (1980-1983) 

Türkiye’de yaşanan siyasal atomizasyon, uzlaşmaz çok kutupluluk ve anarşi, ülkeyi 

bir siyasal darboğaza sürüklemiş; 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin 

yönetimine, ‘‘komuta kademe ve zinciri içinde” bütünü ile el koymuştur. Genelkurmay 

Başkanının başkanlığında Kara, Deniz ve Hava Kuvveleri Komutanları ile Jandarma Genel 

Komutanından oluşan Milli Güvenlik Konseyi, TBMM’ni ve Hükümeti feshetmiş; siyasal 

parti faaliyetlerini yasaklamış; yeni bir hükümet ve yasama organı kuruluncaya kadar 

yasama ve yürütme yetkilerini üstlenmiştir. 324 
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2.8.8.1 Askeri Rejim 

12 Eylül’ü gerçekleştiren üst komutanlar kendilerine “Milli Güvenlik Konseyi” 

adını vermişlerdir. MGK, Genel Kurmay Başkanı Org. Kenan Evren, K.K.K. Org. Nurettin 

Ersin, H.K.K. Org. Tahsin Şahinkaya, D.K.K. Oramiral Nejat Tümer ve J.G.K. Org. Sedat 

Celasun’dan oluşmaktadır. Harekatın amacı, ülkenin bütünlüğünü ve milli birliğini 

korumak, iç savaşı önlemek, ülkede çok partili sistemin normal işlemesini sağladıktan 

sonra iktidarı tekrar siyasal partilere devretmek olarak açıklamıştır. 325  

MGK, 1 numaralı bildiride harekatın amacı anlatıldıktan sonra, parlamento ve 

hükümet feshedilmiş, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmış,tüm yurtta sıkı 

yönetim ilan edilmiş, yurt dışına çıkışlar yasaklanmış ve ikinci bir emre kadar sokağa 

çıkma yasağı ilan edilmiştir. 326  

Yasama ve yürütme yetkilerini üstlenen MGK devlet ve hukuk düzenini 

ilgilendiren önemli kararlar almıştır. Bakanlar Kurulu dağıtıldığından, bir süre için 

müsteşarlara bakan yetkisi verilmiştir. Daha sonra emekli general Bülent Ulusu’ya 

hükümeti kurma görevi verilmiştir. Ulusu Hükümeti, 30 Eylül 1980’de güvenoyu alarak 

göreve başlamıştır. Buna rağmen MGK yürütme yetkisini bizzat kullanmaya devam 

etmiştir. 327  

Askeri yönetim, huzur ortamının sağlanması için 2 Haziran 1981’de 52 nolu 

kararını almıştır. Bu kararla, siyasal çekişmelerin sürdürülmesi, parlamento üyesi eski 

siyasetçiler ile parti yönetici ve üyelerinin ülkenin siyasi ve hukuki geçmişi ve geleceği 

hakkında sözlü-yazılı demeç vermeleri makale yazmaları ve yorumda bulunmaları 

yasaklanmıştır. 328  

Daha sonra “Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun” çıkarılarak 16 Ekim 1981’de 

tüm siyasal partiler feshedilerek, bunların taşınır ve taşınmaz malları hazineye 

                                                 
325 Hakov, Cengiz; Türkiye’de 1980 Askeri Müdahalesinin Siyasal Ön Koşulları, TTK Basımevi, Ankara 

1994, s.233. 
326 Tanör, a.g.e, s.17. 
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aktarılmıştır. 329 Yasayı çıkaranların amacı, çok partili hayata, yeni parti ve liderlerle dönüş 

yapmak için zemin hazırlamaktır. 330  

Askeri rejim sırasında kamu özgürlükleri ve temel haklar da kısıntıya uğratılmıştır. 

MGK’nın bir numaralı bildirisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koymasının 

amacı; “Ülkenin bütünlüğünü korumak, milli beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı 

ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve 

demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak” olarak 

açıklanmıştır. 331 

2.8.8.2 Kurucu Meclis 

MGK’nın yaptığı ilk işlerden biri, 21 Eylül 1980’de sivillerden oluşan ve yalnız 

kendisine karşı sorumlu olan bir hükümet kurmak olmuştur. MGK’nın 29 Haziran 1981’de 

çıkardığı bir yasa ile bir Kurucu Meclis kurulması öngörülmüştür. 332 23 Ekim 1981’de 

göreve başlayan Kurucu Meclisin amacı gerekli hukuki düzenlemelerle Anayasayı, Siyasi 

Partiler ve Seçim Yasalarını yapmaktır. Kurucu Meclis, MGK ile Danışma Meclisi’nden 

oluşmuştur.333 Yasama yetkisi Kurucu Meclise bırakılmıştır. Kurucu Meclis içinde 

MGK’nın yetkisi, Danışma Meclisine göre daha geniş tutulmuştur. Kurucu Meclisin iş-

lemleri üzerinde son sözü söyleme yetkisi MGK’da olduğu gibi, gerekli görülen hallerde, 

MGK yasama yetkisini, Danışma Meclisi’nin katkısı olmadan da tek başına 

kullanabilecektir. Danışma Meclisi, genel oya dayanan, seçimle kurulmuş bir meclis 

değildir. 160 üyeden oluşan bu meclisin 120 üyesi, her İl Valisinin saptadığı adaylar 

arasından MGK tarafından; 40 üyesi de doğrudan   doğruya MGK tarafından seçilmiştir. 

Danışma Meclisi’nin oluşma biçimi ve yapısı toplumun tüm katmanlarını temsil edecek 

nitelikte değildir. Danışma Meclis üyelerinin üç özelliği dikkati çekmektedir: Bunlardan 

biri, 11 Eylül 1980’de herhangi bir siyasal partiye üye olanlar Danışma Meclisi dışında 

bırakılmıştır. İkincisi, Danışma Meclisi üyelerinin büyük bir bölümü “bürokrat” kökenlidir. 

Üçüncüsü de, 160 üyesinden üçü dışında tüm üyeleri yüksek öğrenim görmüş kişilerdir.334  
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6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra TBMM’nin 24 Kasım 1983’de toplanması ve 

Başkanlık Divanının 6 Aralık 1983’de oluşması ile MGK Dönemi sona ermiştir. 

Anayasanın geçici birinci maddesi gereğince, MGK Başkanı ve Devlet Başkanı, yedi yıllık 

bir dönem için Cumhurbaşkanı sıfatını kazanmıştır. MGK de altı yıllık bir süre için 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşmüş ve MGK üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi 

Üyesi sıfatını almışlardır. Altı yıllık sürenin sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 

hukuki varlığı sona erecektir.335 

1982 sonbaharında anayasa için halk oylaması, 1983 sonbaharında da genel 

seçimler yapılacaktır. Yeni Anayasanın hazırlanması için DM kendi içinden 15 kişilik 

Anayasa Komisyonu’nu seçmiştir. Komisyon başkanlığına Prof. Orhan Aldıkaçtı 

getirilmiştir. Hazırlanan Anayasa taslağı 17 Temmuz 1982’de açıklanmış ve sert 

eleştirilerle karşılaşmıştır. MGK Anayasa tartışmalarına yön vermek amacıyla 70 nolu 

kararını almıştır. Bu karara göre, Anayasa üzerindeki görüş ve öneriler Anayasa taslağının 

geliştirilmesi amacı içinde açıklanıp, halk oylamasında, halkın vereceği oyun nasıl olması 

gerektiği konusunda telkinde bulunulmayacaktır. 336  

Danışma Meclisinde taslak kabul edilmiştir (23 Eylül 1982). MGK, metinde önemli 

değişiklikler yaptıktan sonra 19 Ekim 1982’de Anayasa Tasarısı’nı kamuya açıklamıştır. 

24 Eylül 1982’de “Anayasanın Halk Oylamasına Sunulması Hakkında Kanun” 

çıkarılmıştır. Bu yasaya göre, Anayasanın açıklanması ve tanıtılması serbest, ancak 

eleştirilmesi yasaktır. Ayrıca oy kullanmayanlar beş yıl süreyle seçme ve seçilme 

hakkından mahrum bırakılacaktır.337  

Anayasanın geçici 1. maddesine göre, Anayasanın halk oylaması ile kabulüyle 

birlikte, MGK başkanı Cumhurbaşkanı sıfatını kazanacaktır. Anayasa tasarısının reddi 

durumunda ne olacağı belli değildir. Olumsuz oy vermek askeri rejimin sürmesine rıza 

göstermek anlamını taşımaktadır. Bu durumda psikolojik bir baskı oluşturmuştur. 338  

                                                 
335 Gözübüyük, a.g.e., s.139. 
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Yapılan tek yönlü “Anayasayı tanıtma” kampanyasının ardından 7 Kasım 1982’de 

yapılan halk oylamasında Anayasa, oylamaya katılanların %91.37 tarafından kabul 

edilmiştir. 339  

2.8.8.3 1982 Anayasası ve Genel Seçimlere Hazırlık 

1982 Anayasası ile, yürütme oldukça güçlendirilmiş, buna karşılık yargı oldukça 

güçsüzleştirilmiştir. Merkeziyetçilik arttırılmış, Cumhurbaşkanlığı güçlendirilmiştir. İdare 

içindeki özerk kurumlara “devlet içinde devlet” anlayışı ile bakıldığından bu kurumlar 

tasfiye edilmiştir. Üniversiteler, YÖK üzerinden Cumhurbaşkanı’na bağlanarak, 

Üniversitelere sadece “bilimsel özerklik” bırakılmıştır. Sıkı yönetime geçiş 

kolaylaştırılarak, sıkı yönetim komutanları başbakana sorumlu olmaktan çıkarılıp, 

Genelkurmay Başkanı’na sorumlu hale getirilmiştir. 1982 Anayasası ile, devlet birey 

karşısında güçlendirilmiştir. Temel hak ve özgürlükler bu yaklaşıma uygun olarak yeniden 

düzenlenmiştir. 1961 Anayasasında özüne dokunulmayan temel hak ve özgürlükler, 1982 

Anayasası ile mali güvenlik, kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak vb. sebeplerle 

sınırlandırılabilecektir.340  

Anayasayı hazırlayanlar toplu olarak kullanılan hak ve özgürlüklere karşı özel bir 

duyarlılık göstererek, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma, sendikal faaliyetler 

konusunda yasaklama ve kısıtlamalar getirmişlerdir. Siyasi partilerin dernek, sendika ve 

meslek kuruluşları ile işbirliği yapması yasaklanarak, bireysel seçmenlerle aralarındaki 

köprüler yıkılmıştır. Uzun ve ayrıntılı hükümleriyle “kazuistik” bir metin olan 1982 

Anayasası “katı” bir Anayasadır. 341  

MGK, yeni Anayasanın gerektirdiği yasaların bizzat yapma yoluna giderek, yeni 

oluşacak meclise bırakmamıştır. Anayasaya göre 12 Eylül 1980 ile yeni TBMM’nin 

başkanlık divanının oluşacağı tarih arasındaki zamanda çıkarılacak olan MGK işlemleri 

Anayasa yargısı dışında kalacaktır. Yani Anayasaya dahil edilmeyen anti demokratik 

hükümler MGK eliyle yasallaştırılacak, bunların Anayasaya aykırılığı ileri 
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sürülemeyecektir. MGK, bugünkü siyasal, sendikal, kültürel ve toplumsal yaşama da etki 

eden birçok yasayı bu dönemde çıkartmıştır. 342  

Bu dönemde sivil hayata geçişi sağlayacak, hukuki adımlar atılmaya başlamıştır. İlk 

olarak seçmen kütüklerinin düzenlenmesi öngörülmüş, ardından “Siyasi Partiler Kanunu” 

çıkarılmıştır. 343 Son olarak 24 Nisan 1983’te 76 nolu kararla siyasal faaliyetler serbest 

bırakılmış ancak feshedilen parti mensupları, eski partilerini ve kendilerini 

savunamayacaklar, yeni kurulan partilerde, eski partiler hakkında herhangi bir beyanda 

bulunamayacaklardır. Ayrıca, MGK, Cumhurbaşkanı ve sıkı yönetim komutanlarının 

faaliyetleri hakkında beyanda bulunulmayacaktır. 344  

Partilerin seçime katılabilmeleri için iki koşul gereklidir. Birincisi; yeni kurulan bir 

partinin otuz kurucu üyesi MGK tarafından onaylanmalı, ikincisi; partiler en az 34 ilde ve 

bu illere bağlı ilçelerin en az yarısında örgütlenmiş olmalıdırlar. Bunlara ilave olarak 

partiler, belirledikleri milletvekili adaylarını YSK’ya bildirecekler, MGK, bildirilen 

kişilerin milletvekili adayı olup olamayacağını karara bağlayacaktır. Böylece partilere, 

kuruluş ve sonra da milletvekili adaylığı aşamasında olmak üzere çifte veto getirilmiştir.345  

İlk kurulan parti, MGK’nın güvendiği Orgeneral Turgut Sunalp tarafından kurulan 

MDP’dir. (Milliyetçi Demokrasi Partisi). Ardından Büyük Türkiye Partisi, Sosyal 

Demokrasi Partisi, Refah Partisi, Anavatan Partisi, Halkçı Parti, Yüce Görev Partisi 

kurulmuştur. BTP, feshedilmiş bir partinin devamı olarak faaliyette bulunduğu 

gerekçesiyle kapatılmıştır. BTP’nin yerine Doğru Yol Partisi kurulmuştur. DYP’den sonra, 

Yeni Düzey Partisi, Yeni Doğuş Partisi, Bizim Parti, Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti, 

Bayrak Partisi, Huzur Partisi ve Fazilet Partisi kurulmuştur. MGK MDP’nin 3, HP’nin 7 ve 

ANAP’ın 7 kurucusunu veto etmişti. Ardından başkanlar Erdal İnönü’de dahil olmak üzere 

20 SODEP kurucusu veto edilmişti. 346  

Neticede 24 Ağustos 1983’te seçimlere sadece 3 partinin katılmasına izin 

verilmiştir. Bu partiler askeri rejimin iktidarda görmek istediği MDP, Necdet Calp’in genel 
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başkanlığında kurulan CHP’nin geleneksel kanadına yakın olan HP ve 24 Ocak 

kararlarının mimarı olan Turgut Özal başkanlığındaki ANAP’tır. 347  

Milletvekili adaylarını da denetleme yetkisini eline alan MGK’nın ikinci veto 

dönemi başlamıştır. İlk aşamada MDP’den 74, ANAP’tan 81 HP’den 89, bağımsızlardan 

428 aday veto edilmiştir. Yeni adayların bazıları da sakıncalı gördüğü için partiler eksik 

adaylarla seçimlere katılmışlardır. 348  

2.9 1983’TEN GÜNÜMÜZE KADARKİ DÖNEM 

2.9.1 Özal Dönemi 

2.9.1.1 1983 Genel Seçimleri ve ANAP İktidarı 

12 Eylül yönetimi 1982’de yeni Anayasayı kabul ettirip, aynı oylamayla darbenin 

lideri Kenan Evren’i Cumhurbaşkanı seçtikten sonra, Ülkenin yeni seçimlere 

götürülmesine karar verdi.349 12 Eylül döneminde kendisine ekonomi emanet edilmiş 

bulunan Özal da bir parti kurarak politikaya devam etmek istiyordu. Bunun için Evren’den 

izin alarak, dört eğilimi birleştirdiğini öne sürdüğü Anavatan Partisi’ni kurdu.350 ANAP 

içinde birleştirdiğini öne sürdüğü dört eğilim, 1) Liberal sağ, 2) Mukaddesatçı sağ, 3) 

Milliyetçi sağ, 4) Demokratik sol idi.351 

Eski Adalet Partililer Süleyman Demirel’in desteği ile DYP çatısı altında 

birleşirken, eski CHP mensupları ise, dağınık bir biçimde SODEP çatısı altında 

toplanmaya çalışıyorlardı. Milli Güvenlik Konseyi, SODEP ve DYP’nin seçimlere 

girmesini istemiyordu. Nitekim adayların veto edilmesi yoluyla bu partiler seçimlere 

sokulmadı.352 Her   ne kadar Milliyetçi Demokrasi Partisi ve ANAP’ın bazı adayları veto 

edilmişse de, bu vetolar iki partinin de seçimlere girmesini engelleyici nitelikte değildi.353  

Darbeden sonraki genel seçimler (6 Kasım 1983) tarihinde yapılmıştır. Seçim 

sonuçları, ülkenin ordunun çizdiği rotadan saptığını göstermiştir.354 Askeri yönetimin 

veliahdı olarak tasarlanan MDP, tüm olumlu propagandalara rağmen üçüncü parti 
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olmuştur. HP, önceki CHP oylarını toplayarak ikinci ve ANAP, TBMM’deki salt 

çoğunluğu elde ederek birinci parti olmuştur. ANAP 211 sandalye, HP 117 sandalye, MDP 

71 sandalye kazanmıştır. 355 Sonuç itibariyle, askerlerin denetimindeki seçimleri ANAP 

211 milletvekili çıkararak kazandı ve seçimlerin galibi olarak Özal hükümeti kurdu. 356 

ANAP’ın seçimleri kazanmasında, partinin “Ortak Direk” söylemi oldukça etkili 

olmuştur. Buna göre, orta direk olarak adlandırılan dar gelirli orta sınıfa büyük olanaklar 

sağlanacak, bu sınıf toplumun en rahat yaşayan sınıfı olacaktır. 357  

Yeni meclis Necmettin Karaduman’ı TBMM başkanı seçmiştir. Ardından TBMM 

Başkanlık Divanı’nın oluşmasıyla MGK’nın görevi sona ermiş, Turgut Özal yeni hükümeti 

kurmakla görevlendirilmiştir. Turgut Özal hükümeti 213 kabul oyuyla güven oyu almıştır 

(24.12.1983). Özal bu dönemde Kenan Evren’le ve eski MGK üyeleri ile iyi geçinmeye 

özen göstermiştir. Çünkü bu dönemde bir geçiş süreci yaşanmaktadır ve sıkı yönetim 

uygulaması halen devam etmektedir. 358 TBMM’nin ilk yasaları ekonomik durum ile 

ilgilidir. Bu yasalarla ANAP’ın yeniden yapılanma politikaları yürürlüğe konulmuştur. 

Mali alanda önemli bir yenilik olarak KDV getirilmiş. KİT’lerin TBMM’ce denetlenmesi 

kabul edilmiş, serbest bölgeler hakkında kanun çıkarılmıştır. 359  

ANAP seçim vaatlerinin aksine, orta direğin refah düzeyini yükseltmemiş, özellikle 

özel teşebbüsün üst katmanlarından yana tavır sergilemiştir. Memur kesiminin haklı zam 

talepleri karşısında, “orta direk” söylemi terk edilerek “benim memurum işini bilir” 

söylemi benimsenmiştir. Böylece devletin bozuk düzeni resmi ağızlardan açıklanmış 

olmaktadır. 360  

2.9.1.2 Diğer Partilerin Durumu 

Genel seçim sonrasında merkez sağ ve solda yeni açılımlar oluşmaya başlamıştır. 

Eski AP yandaşları DYP’de toplanmışlar, genel seçimlere katılması engellenen, SODEP’in 

genel başkanlığına da Erdal İnönü seçilmiştir. Bu arada yerel seçimlerin yapılması 

gündeme gelmiş, bu seçimlere SODEP, DYP ve RP’nin de katılmasına izin verilmiştir. 

                                                 
355 Çavdar, a.g.e, s.277-278. 
356 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.219. 
357 Erüreten, Bahir Mazhar; Cumhuriyet Döneminde Sınıflaşma Süreci ve Halkçı Sol, Yavuzlar Matbaası, 

Bursa 1996, s.111. 
358 Tanör, a.g.e, s.58-61. 
359 RG, 2.11.1984. 
360 Erüreten, a.g.e, s.111-112. 



 84

Yerel seçimler 25 Mart 1984 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde ANAP %45 oy ile genel 

seçimlerdeki durumunu korurken HP %8’lik ve MDP %6.5’lik oy oranı ile erimeye 

başlamıştır. Bunların yerine SODEP %22 ve DYP %13 oy alarak ikinci ve üçüncü parti 

olmuşlardır. Böylece muhalefet parlamento dışına kaymıştır.  Öte yandan AP’nin devamı 

olarak kurulan DYP ve MSP’nin devamı olarak kurulan RP, eski genel başkanları yasaklı 

olduğu için işleri emanet usulüyle yürütmektedirler. DYP genel başkanlığına H. Cindoruk 

seçilirken, RP genel başkanlığına A. Tekdal seçilmiştir. Bu arada merkez solda HP-

SODEP birleşmesi gerçekleşmiştir. İki parti ortak bir program ve tüzük hazırlamışlar ve 

partinin adı da “Sosyal Demokrat Hakçı Parti” olmuştur. 1986 Kurultayında Erdal İnönü, 

partinin genel başkanı seçilmiştir. 361  

Merkez solun diğer partisi “Demokratik Sol Parti” 14 Kasım 1985 tarihinde 

kurularak faaliyetlerine başlamıştır. DSP ilk dönemde bir gelişme gösterememiştir. 

SHP’deki sürtüşmeden dolayı, bu partiden ayrılan 25 milletvekili DSP’ye geçerek mecliste 

grup kurmuşlardır. Merkez sağda da yeni oluşumlar yaşanmıştır. 1983’te kurulan 

Muhafazakar Parti, 1985’te Milliyetçi Çalışma Partisi’ne dönüşmüş, parti, kapatılan 

MHP’nin çizgisinde faaliyet göstermiştir. 1986’da askeri yönetimin veliahdı olarak kurulan 

MDP kendini feshetmiştir. Bağımsız durumda gelen MDP milletvekillerinin bir kısmı 

ANAP’a geçmiş, bir kısmı Mehmet Yazar başkanlığında “Hür Demokratik Parti” yi 

kurarak grup oluşturmuş, diğer bir kısmı da DYP’ye geçerek bu partinin mecliste grup 

kurmasını sağlamışlardır. 362 

2.9.1.3 Yasaklı Liderlerin Dönüşü ve Erken Seçim Baskısı 

28 Eylül 1986 ara seçimlerinden önce Siyasal yasakların kaldırılmasının ardından, 

eski liderler yeni partilerin başına geçmeye başlamışlardır. DYP’de Süleyman Demirel ve 

DSP’de Bülent Ecevit genel başkan seçilmiştir. Daha sonra Necmettin Erbakan RP  ve 

Alparslan Türkeş MÇP genel başkanlığına seçilmişlerdir. Siyasal yasakların kaldırılası 

konusundaki referandumda “Evet” oylarını çok az bir farkla kazanması “Hayır” 

propagandası yapan ANAP’ı cesaretlendirmiştir. Genel başkanları Turgut Özal, yaptığı 

basın toplantısında partinin erken seçim kararını açıklamıştır (06.09.1987). Seçim kararının 

                                                 
361 Çavdar, a.g.e., s.279 
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alınmasının ardından seçim yasasında değişikliklere gidilerek ön seçim yasağı ve 

propaganda kısıtlamaları getirilmiştir. 363  

Seçim Kanunu’ndaki değişiklikler ve “18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

Hakkında Kanun” TBMM’de kabul edildikten ve Cumhurbaşkanı, Kenan Evren tarafından 

onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 364 Yüksek Seçim Kurulu, 

milletvekili genel seçimlerinin 29 Kasım 1987’de yapılmasına ve seçimlere ANAP, DSP, 

DYP, IDP, MÇP, RP ve SHP’nin katılmasına karar vermiştir. 365  

2.9.1.4 1987 Erken Seçimi ve İkinci Özal Hükümeti 

29 Kasım 1987 günü yapılan genel seçim sonuçlarına göre DYP %13.1 oy oranı ile 

53, SHP, %24.8 oy oranı ile 99 ve ANAP %36.3 oranı ile 292 milletvekili çıkarmıştır. 

Seçim sisteminin sağladığı avantaj nedeniyle ANAP % 36.3 oy oranıyla meclisteki 

sandalye sayısının yaklaşık %65’ine sahip olmuştur. Muhalefet partileri aldıkları oy 

oranında temsil edilememiş, ülke barajına takılan küçük partiler de meclise temsilci 

gönderememişlerdir. Bu sonuçlar, Türkiye’deki seçim sistemi tartışmalarının tekrar 

gündeme gelmesine neden olmuştur. 366 

İkinci Özal hükümeti 290 olumlu oyla güvenoyu almıştır. Özal bu dönemde 24 

Ocak Kararları ile temeli atılan liberal ekonomi politikalarını, aldığı kararlar ve 

uygulamalarla daha da ileri götürmüştür. ANAP ekonomideki liberal tavrına rağmen, 

politik olarak oldukça tutucu ve baskıcı bir tutum sergilemiştir. 367  

Hükümet enflasyonun dizginlenmesinde başarılı olamazken, demokratikleşme ve iç 

güvenlik konularında da beklentileri karşılayamamıştır. İç güvenlik alanındaki en büyük 

tehdit silahlı mücadeleyi gittikçe tırmandıran PKK’dan kaynaklanmaktadır. PKK’lıların 

“sıcak takibi” için 1987’den itibaren Kuzey Irak’a sınır ötesi harekatlar düzenlenmektedir. 

12 Eylül’de başlayan sıkıyönetim uygulaması Güneydoğu ve Doğu illerini kapsayacak 

şekilde olağanüstü hale çevrilmiştir.368  

                                                 
363 Çavdar, a.g.e., s.281. 
364 RG, 11.9.1987-19571 mükerrer. 
365 RG, 19.9.1987-19579. 
366 Özüerman, Tülay; Çok Partili Dönemde Türk Siyasi Hayatına Etki Eden Siyasal Hukuk Faktörleri, 

Doktora Tezi, İzmir 1989, s.143. 
367 Çavdar, a.g.e., s.282 
368 Ana Britannica Ansiklopedisi, 1993, s.315. 
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2.9.1.5 1989 Yerel Seçimleri ve ANAP’ın Kan Kaybı 

Genel seçimlerden yaklaşık 10 ay sonra Özal, yerel seçimlerin öne alınması için 

halk oylaması yapmaya karar vermiş ve oylama da “Evet” oylarında çoğunluk olmazsa 

istifa edeceğini söylemiştir. Sonuç Özal için yıkı olmuştur. “Evet”  oyları %35, buna 

karşılık “Hayır” oyları %65’tir. Buna rağmen Özal %35’i kendi seçmen tabanı olarak 

yorumlayarak istifa etmemiştir. 369  

Yerel seçimler 26 Mart 1989’da yapılmıştır. ANAP büyük bir oy kaybına 

uğramıştır. SHP %28.2 oyla birinci, DYP %25.6 oyla ikinci ve ANAP %21.9 oyla üçüncü 

parti olmuştur. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi Büyükşehirlerin başkanlıklarını SHP 

kazanmıştır. SHP 39, DYP 16, RP 5 ve ANAP 2 ilde belediye başkanlığını kazanmıştır. 370 

Seçim başarısızlığı üzerine Özal, Bakanlar Kurulunda önemli değişiklikler yapmıştır. 12 

Bakan kabine dışı kalmış, 3 Bakan yer değiştirmiştir. Yeni Bakanlar Kurulu 95 ret oyuna 

karşılık olarak 289 oyla güvenoyu almıştır. 371 

2.9.1.6 Özal Cumhurbaşkanı 

Kenan Evren’in görev süresi 6 Kasım 1989’da dolmaktadır ve Anayasaya göre bir 

kez daha Cumhurbaşkanı seçilemeyecektir. Muhalefet, Cumhurbaşkanının TBMM’nde 

geniş tabanlı bir uzlaşmayla seçilmesi taraftarıdır. Turgut Özal, muhalefetin bu tutumuna 

rağmen, seçimlere üç gün kala adaylığın açıklamıştır. Diğer aday da ANAP’taki parti içi 

muhalif gruptan Fethi Çelikbaş’tır. Muhalefet seçimleri boykot ederek katılmamıştır. İlk 

iki turda sağlanması gerekli çoğunluk her iki aday tarafından sağlanamamış, üçüncü tura 

geçilmiştir. Bu turda Turgut Özal 263 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı 

olmuştur. 372  

2.9.1.7 Özal Sonrası ANAP 

Özal, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra görevi Evren’den devraldığı gün 

Yıldırım Akbulut’u Başbakan olarak görevlendirdi. Özal, Başbakan olmasından bir hafta 

sonra yapılan parti kongresinde seçilen ANAP’ın yeni genel başkanı Yıldırım Akbulut 

                                                 
369 Zürcher,  a.g.e.,  s.416. 
370 Zürcher,  a.g.e.,  s.416-417. 
371 Zürcher,  a.g.e.,  s.416. 
372 RG, 01.11.1989-20329. 
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aracılığıyla parti ve hükümet üzerindeki etkisini sürdürmüştür.373 Yıldırım Akbulut’un 

başkanlığı döneminde Özal parti başkanı ve başbakan gibi davranarak, ekonomi, dış 

politika ve güvenlik konularında önemli girişimlerde bulunmuştur. Ağustos 1990’da, 

Körfez Bunalımı sırasında, Türkiye’nin müttefiklerin yanında aktif bir tutum almasını 

sağlamıştır. Özal’ın bu tutumu, muhalefette ve ANAP içinde olumsuz tavırlara neden 

olmuştur. Muhalefet bazı davetlere katılmamakta ve Özal’ı makamından indirme amacı 

taşıyan demeçler vermektedir. ANAP’ın içinde de Akbulut hükümeti zayıf, Özal’ın 

tavırları da müdahaleci bulunmaktadır. Parti içinde liderlik yarışı başlamıştır. 374  

15 Haziran 1991’de yapılan ANAP Kongresi’nde Mesut Yılmaz’ın genel başkan 

seçilmesiyle bu etkisi sona ermiştir denebilir. Mesut Yılmaz genel başkan seçilince 

Yıldırım Akbulut Başbakanlıktan istifa etmiştir. Mesut Yılmaz kabinesini kurup 

programını mecliste okuduktan sonra 153’e karşılık 256 oyla güvenoyu almıştır. 375 Mesut 

Yılmaz Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı güdümlü olarak çalışmamış, Turgut Özal’dan 

bağımsız davranmıştır..376 

Hükümet henüz ikinci ayında iken Yılmaz, Demirel ve İnönü erken seçim 

konusunda anlaşmışlardır. Sonunda milletvekilli genel seçimlerinin 20 Ekim 1991 

tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu gelişmelerin ardından, normal şartlarda Kasım 

1992’de yapılması gereken seçimlerin Ekim 1991’de yapılmasına Ağustos 1991’de 

TBMM tarafından karar verildi. Seçimlere katılacak 6 parti şunlardır: ANAP, DSP, DYP, 

RP, SHP ve SP.377 

2.9.2 1991 Seçimleri ve Sonrası 

1991 genel seçimleri, siyasal yasakları kalktıktan sonra toparlanmış olan Ecevit ve 

Demirel gibi eski liderlerin yeni imajlar peşinde koştukları ve demokrasi nutukları ile 

süsledikleri bir ortamda geçti.378 Seçim öncesi Demirel demokratikleşmeyi işledi, 

“karakollar şeffaf olacak” sloganıyla bir seçim kampanyası yürüttü.379 1989 yerel 

seçimlerinde birinci parti olan SHP, İstanbul belediyesinin toplumdaki başarısız imajı ve 

                                                 
373 Gökmen, Yavuz; Özal Sendromu, Verso Yayıncılık, Ankara 1992, s.167-170 
374 Tanör, a.g.e, s.81. 
375 RG, 06.06.1991-20921 
376 Donat, Yavuz; Özalizmin Son Yılları, Ümit Yayıncılık, Ankara 1997, s.205. 
377 TÜSİAD, Seçim Sistemi ve Siyasi Partiler Araştırması-Cilt II, İstanbul 2001, s.227. 
378 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.227. 
379 Bora, Tanıl -Erdoğan, Necmi; “CHP ve DSP’de Solun Bakiyesi Nedir?”, Birikim Dergisi, Nisan 1999, 
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HEP adaylarını kendi listesinden aday gösterdiği için Karadeniz ve Ege Bölgeleri’nden 

yitirdiği önemli destekle seçime girerken;380 RP, MÇP ve IDP ile ittifak yaparak seçime 

girdi.381  

Katılma oranı %83.9 olarak gerçekleşen seçimde, seçime katılan altı partiden 

Sosyalist Parti dışındaki beş parti i %10’luk ülke barajını aşarak milletvekili çıkardı. 

Ancak tek başına Mecliste çoğunluğu sağlayan parti olmadı.382 DYP %27 oyla 178 

sandalye kazanıp birinci parti olurken, ikinci olan ANAP 115, üçüncü SHP 88, dördüncü 

RP 62 ve beşinci DSP 7 milletvekiliyle meclise girebildi.383 

Seçimden sonra Demirel’in Başbakanlığında DYP-SHP kuruldu. Daha önce bir 

koalisyon çatısı altında bir araya gelememiş iki çizginin partilerinin koalisyon hükümeti 

kurmasını Kongar şu şekilde açıklamaktadır: “Her iki parti de, 1980 darbesinin baskıcı 

uygulamalarına karşı çıktığından; Anayasanın özgürlükleri kısıtlayıcı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu arada YÖK’ün kaldırılması, insan haklarına dayalı bir sosyal hukuk 

devletinin gereklerine göre yeni düzenlemeler yapılması, her iki partinin de üzerinde 

yoğunlaştığı propaganda konularıydı. İşte, seçim kampanyaları adeta bir örnek olan iki 

partinin ortak bir hükümet kurmaları, siyasal sürecin mantığına da uygundu”384 

1980’den sonra ilk defa 1991 seçimlerinde DYP-SHP iktidarı ile başlayan 

koalisyonlar dönemi 2002’ye kadar devam etmiştir.385 Demirel’in Mayıs 1993’te 

Çankaya’ya çıkmasından sonra da, DYP genel başkanı seçilen Tansu Çiller başkanlığında 

bu koalisyon hükümeti iki yıldan daha uzun bir süre devam etmiştir. Bu koalisyon, 

CHP’nin yeniden açılmasının ardından SHP’nin de CHP çatısı altına girmesi ile DYP-CHP 

koalisyonuna dönüşmüştür.386 

1991 seçiminden sonraki döneme damgasını vuran önemli iki olay “Sivas olayları” 

ile “Gazi Mahallesi olayları”dır denebilir. Bir yandan kimliklere ilişkin gerilimleri 

artıracak bu gibi olaylar meydana gelirken öte yandan merkez sağ ve sol siyasi partilerce 

kimlikler görmezden gelinmekteydi. Bu şekilde temsil kabiliyetleri azalan merkez partiler, 
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temsil ve örgüt bazında yenilenme yerine, kenarında yer aldıkları devlet çeperinin içine 

doğru çekilmeyi tercih ediyorlardı.387 Özbudun’a göre; yukarıda sözü edilen durumun yanı 

sıra, 1994 başlarında Ülkenin girdiği iktisadi kriz sonucu yaşanan yüksek enflasyon ve 

durgunluk, artan iç ve dış borçlar ile büyüyen dış ticaret açığı 1994 yerel seçimlerinde 

merkezde olan koalisyon partilerini hatta yine merkezde olan ana muhalefet partisi 

ANAP’ı küçülttü, RP’yi büyüttü.388  

Özbudun’un da dolaylı olarak anlatmak istediği gibi; Koalisyon hükümeti toplumun 

karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunları çözmede başarılı olamamıştır. Bu 

dönemde, ülke açısından kayda değer bir gelişme olmadığı gibi,  belirgin bir Parlamento 

yapısının oluştuğunu söylemek de mümkün görünmemektedir.  

Bu şartlar altında yine normal zamanından yaklaşık bir yıl önce erken seçimlere 

gidildi (24 Aralık 1995).389 

2.9.3 1995 Seçimleri ve Refah-Yol Dönemi 

MSP’nin devamı olarak ortaya çıkan Refah Partisi’nin, özellikle 27 Mart 1994 yerel 

seçimlerinde beklenmedik bir başarı elde etmesi laiklik, din-siyaset ilişkilerinin ülke 

gündemine yerleşmesine neden olmuştur. Bu başarının altında yatan faktörler tartışıla 

dursun; toplam 12 partinin katıldığı 24 Aralık 1995 genel seçimlerinden RP %21.4 oyla 

birinci parti olarak çıktı.390 ANAP’tan daha az oy almasına rağmen 135 milletvekili 

çıkaran DYP ikinci, ANAP 132 milletvekili ile üçüncü, DSP 76 milletvekili ile dördüncü 

ve CHP 49 milletvekili ile beşinci olarak meclise girmiştir.391 

Seçimden önce, gerek sağdaki gerek soldaki partiler birbirlerinin olumsuzlukları 

üzerinden “negatif siyaset” yaparken, RP sistem dışı kalıp, negatif siyaseti sadece öteki 

partilere değil sistemin tümüne yöneltti. RP yozlaşmış düzene bir alternatif olarak 

görmekteydi kendini.392 “Milli Görüş” yerine “Milli Şuur” ile ortaya çıkan RP; Ülkenin 

sanayileşmesinde yabancı düşünce ve kaynaklara önem verilmesinden dolayı geri 

kalındığını ve bunun beraberinde ahlaki bir kriz de getirdiğini vurgulayarak, yeni bir şuurla 
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maddi zenginliğin üstünde yüksek değerlerin meydana getirdiği bir şemsiye oluşturacağını 

iddia etmiştir. Sanayileşmedeki ilerlemenin bölgeler arasındaki dengesizliği ve gelir 

grupları arasındaki farkı gidereceğini de sürekli tekrarlayan RP, bu söylemiyle seçimlerde 

başarıyı yakalamıştır.393  

Bu başarıyı analiz eden Mardin; Türkiye’deki modernci merkez tarafından asimile 

edilememiş ve Kemalist kültür devrimi tarafından yabancılaştırılmış olan kesimin, bu 

partinin anti-kapitalist söylemi ve sosyal adalet sloganından etkilenerek bu partiyi 

desteklemiş olduğunu düşünmektedir. Öte yandan Özbudun, Anadolu zenginlerinin sosyo-

ekonomik hareketliliğindeki düşme karşısında bu çevrelerin kendi seslerini MSP’nin Batı 

karşıtı, büyük sermayeye, kapitalistlere ve sosyalistlere karşı olan söyleminde bulduklarını 

söyler.394 

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan RP yoğun tartışmalardan sonra Haziran 

1996’da DYP ile birlikte koalisyon hükümeti kurmuştur. Mesut Yılmaz’ın 

Başbakanlığında kurulmuş olan ANAP-DYP koalisyonunun üç ay sonra bozulması 

üzerine, Erbakan’ın Başbakanlığında RP-DYP koalisyonu (Refah-Yol Hükümeti) 

kurulabilmiştir.395 Bu durum Cumhuriyet tarihinin en önemli toplumsal-siyasal 

olaylarından biri olarak değerlendirilmiştir396  

Refah Partisi Milli Görüş kavramı çerçevesinde çok radikal önermeler taşıyan bir 

ideoloji oluşturmuşsa da; RP’nin söylemi “Refah-Yol” hükümeti döneminde çok ciddi 

değişimler göstermiştir.397 Biraz daha açacak olursak; farklı bir parti olarak koalisyonun 

büyük ortağı olan RP, diğer partilerin yaptıklarını aşağı yukarı aynen yaptı. Çekiç Gücün 

görev süresinin uzatılmasına onay verilmesi, İsrail ile imzalanan savunma sanayi 

işbirliğinin Erbakan tarafından da imzalanması, bu yapılanlara en bariz iki örnek olarak 

gösterilebilir.398  

RP’nin DYP ile kurduğu koalisyon sonucu oturduğu iktidarda kalması uzun 

sürmedi. Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997’deki toplantısında hükümete “irtica”yı 
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engellemek üzere alınması istenen bir dizi tedbir sunuldu. Bu tedbirler Silahlı Kuvvetlerin 

dört komutanı ile Genel Kurmay Başkanı tarafından gündeme getirildi. Devleti ve milleti 

İslamcı “fundamentalizme” karşı korumak üzere bu tedbirlerin alınması üzerinde ısrarla 

durulmuştu. Türk siyasal hayatında önemli bir merhale olan ve daha sonra “28 Şubat 

Süreci” olarak adlandırılan bu tedbirler, dini faaliyetleri gözetim altına alan bir süreci 

başlattı; dini hareketler resmen öncelikli milli tehlike olarak tanımlandı (Haziran 1997).399  

Ordu içinde her türlü kamusal ve özel İslami faaliyeti izlemek üzere “Batı Çalışma 

Grubu” adıyla yeni bir istihbarat bölümü kuruldu ve çeşitli devlet kurumlarındaki “irtica” 

faaliyetleri kontrol edilmeye başlandı. 400 

28 Şubat’tan sonra Rafah-Yol erken seçim kararı aldı. Bunun üzerine Çiller 

dönüşümler kendisine geçecek olan Başbakanlığın öne alınması yönünde baskı yaptı ve 

Erbakan 18 Haziran’da istifa etti. Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurma görevini 

Çiller’e değil Yılmaz’a verdi.401 CHP’nin dışardan desteği ile ANAP-DSP-DTP koalisyonu 

kuruldu. Korkmaz Yiğit skandalı sonucu gündeme gelen bir gensoru ile hükümet 

düşürüldü ve 1998 sonunda Ecevit’in Başbakanlığında azınlık Hükümeti iş başına geldi.402  

Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı RP hakkında laikliğe aykırı faaliyette 

bulunduğu gerekçesiyle partiyi kapatma davası açtı. Anayasa Mahkemesi RP’nin 

kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. 403  

Kapatılan RP’nin milletvekilleri, Aralık 1997’de kurulmuş olan Fazilet Partisi’ne 

geçtiler. Böylece RP’nin yerini FP almış oldu.404 Ancak FP Recai Kutan’ın başkanlığında 

(Kutan, hareketin başından beri Erbakan’ın yanında olan bir siyasetçi idi) önceki 

yaşananlardan ders alarak daha ılımlı bir siyasal çizgi izleme yolunu seçti. Adil Düzen 

söylemini hemen hemen hiç gündeme getirmedi. RP’den farklı olarak şu beş prensibi daha 

fazla vurgulayarak ilke edindi: Demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukuk devleti ve 

kalkınma. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesine de açık biçimde destek vermeye 

başladı. Yani FP başkanı, partisini İslamcı konumda değil, sivil hak ve özgürlükler 

                                                 
399 Gülalp, Haldun; Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal İslam’ın Temelleri, Metis Yayınları, İstanbul 

2003, s.82. 
400Köktaş, M. Emin; “Din ve Siyaset”,  http://www.uni-frankfurt.de/irenik/relkultur51.htm, (18.10.2004). 
401 Bildirici, Faruk; Hanedanın Son Prensi: Mesut Yılmaz ve ANAP’lı Yıllar, Ümit Yayıncılık, Ankara 

2002, s.315. 
402 Turan, A.E., a.g.e., s.164. 
403 Köktaş, “a.g.m.”  
404 Bayramoğlu, a.g.e., s.287. 



 92

zemininde tanımlamaktaydı.405 Siyasi çalkantılar üzerine seçimden medet umanların 

tutumuyla 2000’de yapılması gereken genel seçimler bir yıl öne alındı.406 

2.9.4 1999 Seçimleri ve Sonrası 

Yine erkene alınarak Nisan 1999’da yerel seçimlerle birlikte yapılan bu 

seçimlerden önceki kampanyalarda, Bora; hiçbir partinin Ülkenin temel politik sorunlarını 

tartışmadığını, bütün partilerin bir kimliğe ve imaja oy istediğini belirtmektedir.407  

Yirmi gibi rekor düzeyde partinin katıldığı408 ve erginliklerle dolu bir ortamın 

arkasından gidilen bu seçim Güneydoğu sorunu endeksli olmuş ve sol milliyetçi bir parti 

çizgisine gelen DSP geçerli oyların %22’sini alarak birinci, sağ milliyetçi bir parti olan 

MHP de %18 oyla seçimim ikinci partisi olmuştur. Seçimden önce Şubat ayında terörist 

başı Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesi dönemin Başbakanı olan 

Ecevit’e prim sağlamıştır.409 DSP ve MHP sırasıyla 136 ve 129 milletvekili çıkarırken; 

yerel seçimlerde RP’nin gösterdiği başarıyı büyük ölçüde sürdüren FP, genel seçimde aynı 

başarıyı sürdüremedi. Oy oranı %15.4’e ve milletvekili sayısı 111’e düşen FP üçüncü parti 

olurken, ANAP 86 ve DYP 85 milletvekili çıkararak dördüncü ve beşinci parti oldular. 

CHP bu seçimlerde ülke barajını geçemediği için Meclis dışında kalmıştır.410 

Seçim sürecinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, RP’nin devamı olduğu ve laiklik 

karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle 7.5.1999 tarihinde FP hakkında da kapatma 

davası açtı. Anayasa mahkemesi 22.6.2001 tarihinde oy çokluğuyla laiklik karşıtı 

eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle partiyi kapatma kararı verdi.411 

İslam’ın siyasallaşması ve ardından yaşanan olaylar ile Ülke gündemini uzun süre 

meşgul eden bir dönemin devamı olan 1999 seçimleri ve sonraki yıllarda da, izlenen 

ekonomik politikalar sonucu yüksek enflasyon ve diğer sosyal problemler ülkede bir siya-

sal atomizasyona sebep olmuş ve güçsüz koalisyon hükümetleri dönemi devam etmiştir.  

                                                 
405 Gülalp, a.g.e., s.83, 87. 
406 Bayramoğlu, a.g.e., s.338. 
407 Bora, Tanıl; “18 Nisan – Zifiri Karanlık Seçimleri: MHP ve Diğerleri”, Birikim Dergisi, Mayıs 1999, 

s.30. 
408 TÜSİAD, a.g.e., s.229. 
409 Turan, A.E.; a.g.e., s.166. 
410 DİE, a.g.e., s.XIV-XV. 
411 Köktaş, “a.g.m.” 
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1999 Genel seçimlerinden sonra oluşturulan üç parçalı (DSP-MHP-ANAP) 

koalisyon hükümeti 3 yıl boyunca ülkeyi yönetti. 1999 yılında ortaklar arasında iyice 

artmış olan fikir ayrılıkları, kamuoyunda iktidar partileri hakkında yürütülen yıpratma 

politikaları ve belki de en önemlisi Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında yaşanan 

anlaşmazlıklar, ülkeyi yeniden bir seçim atmosferine soktu.412  

RP’nin kapatılmasından sonra kurulan FP’nin de Anayasa Mahkemesi’nce 

kapatılmasından sonra, bu partinin örgütünden ayrılan ve başını R. Tayyip Erdoğan’ın 

çektiği yenilikçi grubun 14 Ağustos 2001’de kurduğu AKP’nin kamuoyunda giderek 

büyük destek görmeye başlaması, kamuoyunun seçim konusunda hükümete büyük baskılar 

kurmasına yol açtı.413 

Aynı zamanda iktidarı oluşturan partilerin yapılacak bir erken genel seçimde de 

yine aynı başarıyı yakalayabileceklerine inanmaları ve yapılacak bir erken genel seçimin 

hükümet için iyi bir güven oylaması olabileceği düşüncesi, bu partilerin ağırlıkta olduğu 

meclisin bir erken genel Meclisin aldığı erken genel seçim kararıyla, 2002 yılının 3 

Kasım’ında genel seçimlerin yapılmasına karar verildi.414 

2.9.5 Son Seçimler ve AKP’nin Tek Başına İktidarı 

AKP’nin yanı sıra; DSP’li bazı bakan ve Milletvekillerinin partisinden ayrılarak 

kurdukları Yeni Türkiye Partisi ile, daha önce iş adamı olan ve siyaset alanında yer 

almayan Cem Uzan’ın kurduğu Genç Parti 2002 seçimlerine katılan yeni partilerdir.415  

Bu seçimlere çok sayıda partinin (18 tane) katılmasına karşılık; ülke gündemindeki 

yüklü iktisadi, siyasi konulara ilişkin farklı siyasetlerin dile getirilerek kampanyaların 

yürütüldüğü bir seçim olmamıştır. En  belirgin farklı tutum, MHP’nin AB’ye karşı çıkması 

olmuştur denebilir.416 AKP Başkanı Erdoğan ise kampanyasında işsizlik yoksulluk gibi 

ekonomik sorunları vurgulamışsa da bunlara çözüm getirecek yolları ortaya koymamıştır. 

Ayrıca, gerilim yaratacak dolayısıyla kendisine oy kaybettirecek bir siyasal tarzdan 

kaçınmış, kitlelerle samimi bir ilişki kurmuştur. Yılmaz, Çiller, Baykal ve diğerleri 

                                                 
412 Altan, Cemal; Genel Seçimler-Yerel Seçimler İlişkisi (1983-2004), www.e-sosder.com, (01.09.2005). 
413 Akdoğan, Yalçın; AK Parti ve Muhazafakar Demokrasi, Alfa Yayınları, İstanbul 2004, s.9. 
414 Turan, A.E., a.g.e., s.232. 
415 Turan, A.E., a.g.e., s.232. 
416 Boratav, Korkut vd; “Türkiye’de Siyasi Temsil ve Siyaset”, İktisat Dergisi, Aralık 2002, s.75. 
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seçmeni ikinci bir 28 Şubat ile korkutarak, yani kendilerinin Devlet nezdinde daha meşru 

olduğunu ima ederek seçmenden oy istemişlerdir.417 

AKP geçerli oyların %34’ünü alarak seçimi kazanan parti olurken CHP %19 oy 

oranı ile Meclise girmeyi başarmıştır. Diğer partiler %10’luk Ülke barajını aşamadığı için 

Meclisteki 550 milletvekilinin 363’ünü AKP, 178’ini CHP almış, 9 tane de bağımsız 

milletvekili seçilmiştir. Barajı geçemeyen diğer partiler DYP, MHP, GP, DEHAP, Saadet 

Partisi, DSP ve diğerleri şeklinde sıralanmıştır. 418 

2002 seçimi kritik bir seçim olmuştur. Çünkü iktidar partisi değişmiştir ve 

Sayarı’nın ifadesiyle, 2002’de başlayan ve ne zaman biteceği belli olmayan bu dönem “iki 

partili sistem” olarak tanımlanabilir. Çok partili sisteme geçildiğinden bu yana, 1946 yılı 

dışında ilk kez iki partiden oluşan bir Meclis vardır. AKP’nin hükümeti kurmasıyla 

koalisyonlar döneminin bittiği bir zaman dilimi başlamıştır.419 

Bir önceki seçimde kazandıkları milletvekillikleri ile Meclis’te yer almış 

partilerden hiçbiri 2002 seçiminde Meclise girememiştir. Partilerin çoğu Meclis dışında 

kalmış, Meclisin yapısı değişmiş, milletvekilleri de bunun bir yansıması olarak oldukça 

farklılaşmıştır.Merkez sağdan hiçbir parti Meclise giremediği gibi merkez sağdaki liderler 

de tasfiye olmuştur. 420 

AKP’nin tek başına iktidara gelmesi üzerine yapılan yorumlardan ortaya çıkan 

ortak sonuç; 1950’deki DP dönemi, 1983’teki ANAP iktidarı ve 1995 seçimlerindeki 

RP’nin başarısıyla AKP’nin iktidarı arasındaki benzerliklerdi.421 Özellikle 1983’te 

ANAP’ın çıkışıyla kurulan temel benzerlikler; ordunun tercihine rağmen iktidar olmak ile 

daha fazla kalkınma/zenginleşme ve hürriyet vaadidir. Bir diğer önemli benzerlikse, 

AKP’nin de ANAP gibi bir “sağcılık karması” görüntüsü vermesidir.422 

İnsel’e göre 3 Kasım Seçimleri, 12 Eylül siyasal felsefesiyle yoğrulmuş-kalıplaşmış 

partilerin hemen hemen tümünün silindiği, sürecin geleneksel siyasal liderlerinin onulmaz 

                                                 
417 Çınar, Menderes; “Seçimlerin Ardından: Siyaset Yeniden”, Birikim Dergisi, Kasım-Aralık 2002, s.41. 
418 Resmi Gazete; 10 Kasım 2002, sayı 24932, s.44. 
419 Turan, A.E., a.g.e., s.244-245. 
420 Turan, A.E., a.g.e., s.245-246.. 
421 Tekin, Üzeyir; AK Partinin Muhafazakar Demokrat Kimliği, Orient Yayınevi, Ankara 2004, s.151. 
422 Bora, Tanıl; “2002=1950, 1983, 1995: 2002 Seçimi ve Siyasi Güzergah Problemi”, Birikim Dergisi, 

Kasım-Aralık 2002, s.29-30. 
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biçimde yara aldığı, çoğunun siyaset sahnesinden çekildiği veya çekilmeye zorlandığı bir 

temizlik dalgasıdır.423  

Son genel seçimlerin doğurduğu tablo yani AKP’nin başarısının sebepleri 

üzerindeki yorumlar dört temel faktör üzerinde yoğunlaşmaktadır denebilir:424 

1. Merkez sağ ve merkez sol siyaset anlayışının iflası ve bu partilerin toplumsal 

temsil yeteneğini yitirmesi 

2. AKP’nin sahip olduğu 33 yıllık Milli Görüş mirası 

3. AKP’nin “mazlum, direnmemiş, pragmatik” lideri Erdoğan’ın sergilediği 

liderlik faktörü 

4. Halkın diğer siyasilere duyduğu tepki 

5. AKP’nin denenmemiş bir parti olması 

AKP’nin İcraatları ve Acil Eylem Planı: 

İktidar partisi AKP, siyasal ekonomik ve toplumsal alanda gerçekleştirmeyi 

düşündüğü ve “acil eylem planı” olarak nitelendirdiği projelerinde, geçen süre içinde çoğu 

olumlu kimi de olumsuz adımlar atmış bulunmaktadır. AK Parti’nin Acil Eylem Planı şu 

başlıklarla sıralanabilir:425 

1. Bakanlık sayısının azaltılması, kendi içinde etkin iletişim ve koordinasyon 

sağlayan dinamik bir Bakanlar Kurulu’nun oluşturulması 

2. Ekonomide hızlı, etkin ve koordineli bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için 

güçlü bir Ekonomi Bakanlığı’nın kurulması 

3. Kamu Yönetiminde Toplam Kalite ve Yönetişim İlkelerinin Hayata Geçirilmesi 

Çerçeve Yasasının çıkarılması 

                                                 
423 İnsel, Ahmet; “Olağanlaşan Demokrasi ve Modern Muhafazakarlık”,  Birikim Dergisi, Kasım-Aralık 

2002, s.23. 
424 Tekin, Ü;  a.g.e., s.160. 
425 www.akparti.org.tr/acileylemplani 



 96

4. Yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli yasal altyapının oluşturulması, 

şeffaflık temelinde ve liyakat esasına dayalı bir kamu örgütü yapısı 

oluşturulması 

5. Kamu yönetimini halkla buluşturma ve israfı önleme hedefleri doğrultusunda; 

lojman, makam aracı, sosyal tesis, kamu hizmet binası yapımı gibi konularda 

tasarruf sağlanması 

6. Vergi yükünü tabana yayacak tedbirler ve vergi barışı projesinin 

gerçekleştirilmesi 

7. Yeni özelleştirme stratejisi ve takvimi, 

8. KOBİ’leri destekleme programları 

9. Doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi 

10. Karayolu ulaşımının ülke ihtiyaçlarına tam cevap verir hale getirilmesinin yanı 

sıra, hava-deniz ve demiryolu altyapısının entegre bir anlayış içinde 

geliştirilmesi 

11. Merkezi yönetim reformuyla paralel bir şekilde yerel yönetimler reformunun 

hayata geçirilmesi ve bu bağlamda, yerel yönetimler ile sektör örgütlerinin 

yetki ve imkanlarını artıran mevzuat altyapısının oluşturulması 

12. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili evrensel normlar ile AB kriterleri 

çerçevesinde düzenlemelerin süratle yapılması 

AK Parti yukarıda sayılan ve sayılabilecek birçok icraatını gerçekleştirmiştir. Bazı 

icraatları yüzünden zaman zaman sert eleştirilerle karşılaştıysa da, tepkiler karşısında 

temkinli adımlar atarak ve bazı tepkileri de pek ciddiye almayarak programını yürütmeye 

çalışmıştır. 

Tek muhalefet partisi olan CHP’nin muhalefeti özellikle yasa görüşmelerinde 

yetersiz kalmaktadır. Bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi AKP’nin 

yaptığı düzenlemelere itiraz etmiş ve birçok düzenleme iptal olmuştur. 
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Değerlendirme: 

1920 yılında kurulan ve olağanüstü hal rejimleri niteliğini taşıyan ilk Türk 

Parlamentosu; Kurtuluş Savaşı’nı verecek, vatanı ve Hilafeti düşman elinden kurtaracak 

bir misyon yüklenmiştir. Bu amaç için savaşmaya hazır toplumun bütün kesimlerinden 

gelen üyeleri ile, heterojen ve temsil açısından yaygın ve demokratik bir yapıya sahipti. 

Fakat, misyonunu tamamladıktan ve Kurtuluş Savaşı’nın başını çeken sivil-asker 

bürokratların M. Kemal önderliğinde Türk Ulusu ve Yurdunu modernleştirmek için bir 

Cumhuriyet yönetimi kuracakları açıkça ortaya çıkınca, 1920 Parlamentosu da taşıdığı 

kendine has özellikleri ile Türk Siyasal sahnesini terk etmiştir. 

Birinci Mecliste karşılaşılan muhalefet nedeniyle, M. Kemal ve arkadaşları 1923 

seçimlerinden daha homojen bir meclis çıkarma kararı almışlardı. Amaç, girişilecek 

toplumsal ve ekonomik atılımlar için mecliste geniş, düzenli ve sadık bir taban 

oluşturmaktı. Bu nedenle, M. Kemal, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin seçimlerde 

çıkaracağı adayları bizzat kendisi saptamıştı. Sonuç olarak bu Mecliste, M. Kemal’e karşıt 

olan, İlk Meclisteki “İkinci Grup” üyelerinden hemen hemen kimse yoktu. İşte, 

Cumhuriyeti ilan eden, Lozan’ı imzalayan, Halifeliği kaldıran bu Meclistir. 1924 

Anayasası’nı yapma yetkisini de bu Meclis üstlenmiştir. 

Osmanlı Devletinin son yıllarındaki siyasal gruplaşmalar, Cumhuriyet döneminde 

de varlığını geniş ölçüde sürdürmüştür. Bu dönemde iktidar mücadelesi bürokratik elitin 

kendi içindedir. TBMM’de üyelerin tamamı Halk Fırkası üyesi olsalar bile bu, meclisin ve 

partinin türdeş olduğunu göstermemektedir. Meclis ve partide önemli anlaşmazlıklar 

vardır.  

Bu anlaşmazlıklar sonucu ve çok partili siyasal hayata geçişin ilk adımı olarak 

1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Ancak Şeyh Sait 

Ayaklanmasından sonra, Türkiye’de vücuda getirilmeye çalışılan Çok Partili Hayat, daha 

doğum anında sona ermiştir. Bundan sonra siyasal muhalefet hükümetin sert baskısı altında 

yaşamak zorunda kalmıştır. 

Bu olaylardan sonra Tek Parti eliyle devrimlerin yerleştirilmesi çabaları başlamış, 

Batıyla bütünleşme yolunda adımlar atılmış ve Ulusçuluk ön plana çıkarılırken Laikliğin 

benimsenmesi yönünde çabalarda bulunulmuştur.  
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1929 dünya ekonomik bunalımı sonucu, ekonomik alanda devletin süregelen 

kısıtlamalarının artması hoşnutsuzluk yaratmış ve bu hoşnutsuzluk, ideolojik planda 

modernleşme ve laikleşme hareketlerine karşı çıkmak şeklinde politik muhalefete yol 

açmıştır. Bu muhalefeti yumuşatmak ve doğuracağı sakıncaları bertaraf etmek adına, 

Atatürk’ün desteğiyle 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuşsa da, Parti 

zamanla “Ülkedeki gayri memnun halk yığınlarının bir inanç eksenine bağlı olmaksızın 

yalnızca yönetime muhalif olduğu için oldukça yoğun bir şekilde destekledikleri” bir hal 

almıştır. Çok hızlı bir şekilde gelişen SCF’de, en başta gerici unsurlar, bunun yanında parti 

yöneticilerinin amaçlarından daha başka amaçlar taşıyanlar parti içine sızmış, bu nedenle 

desteğini Parti’den çeken Atatürk’le mücadele taraftarı olmayan parti başkanınca SCF 

kapatılmıştır. Bu başarısız deney, aynı zamanda 1930 yıllarında sınıfsal gelişmelerin henüz 

bir siyasal partiyi destekleyecek düzeye gelmediğini göstermiştir. Yani ülke henüz çok 

partili hayata hazır değildir. 

SCF denemesinin hemen arkasına rastlayan 1931 seçimleri ve sonrasında, Tek Parti 

yönetiminin yeniden yapılanma çalışmaları sürmüştür. Yapılan düzenlemelerle parti-devlet 

bütünleşmesi sağlanmış, 1923’ten 1950’ye kadar uzanan bir dönemde Türk siyasal 

yapısına egemen olan güç, Cumhuriyet Halk Partisi ve bu partinin toplumsal tabanını 

oluşturan ve ideolojisini saptayan asker-sivil bürokratlar olmuştur. 

Atatürk’ün ölümünden sonra, ordu desteğini arkasına alan İsmet İnönü 

Cumhurbaşkanı seçilmiş, Parti Olağanüstü Kongresinde CHP’nin değişmez genel başkanı 

ve Türkiye’nin “Milli Şef”i olmuştur.  

Parti-devlet bütünleşmesine, II. Dünya Savaşı öncesinde son verilmiştir. II. Dünya 

Savaşı bittikten sonraki birkaç yıl içerisinde de, Türkiye’nin siyasal sistemi esaslı bir 

değişime uğramıştır. Kemalist ideolojinin niteliğinden doğan demokratikleşme 

zorunluluğu, bu dönemde iç ve dış faktörler tarafından desteklenmektedir. İç faktörler; 

halkın tek parti yönetiminden duymuş olduğu rahatsızlık, ayrıca savaş, ekonomi ve 

devletçi uygulamalar neticesinde belirginleşen kapitalist sınıftır. 1923’ten itibaren devlet 

eliyle yaratılmaya çalışılan burjuvazi savaş yılları boyunca gelişmiş ve iktidara talip 

olmaya kalkışmıştır.  

1946’da kurulan Demokrat Parti en güçlü muhalefet partisi olmuştur. Kuruluşunun 

hemen akabinde yapılan “usulsüz seçimler”de 62 milletvekili çıkarabilen DP; 1950’de 
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yapılan ilk demokratik seçimlerde 408, CHP ise 69 milletvekili çıkarmıştır. Böylece, 27 

yıllık CHP iktidarı sona ermiş ve DP iktidara gelmiştir.  

Tek parti dönemine tepki olarak ortaya çıkan DP, Atatürk devrimlerine karşı 

olumsuz bir tutum takınmış; Batı dünyası ile olan bütünleşmeyi tüm sorunları çözecek bir 

yol olarak görmüştür. Seçildiği ilk dönemde özellikle tarım alanında sağladığı başarılar 

nedeniyle ekonomik refahı artıran DP iktidarı, diğer yandan demokratik ilkelere uygun 

davranışlar yerine tek partili döneme uygun davranışlar sergilemektedir. Bunların nedeni 

DP yöneticilerinin siyasi eğitimlerini tek parti yönetimi içinde yapmış olmalarıdır. 

DP’lilerin bu yaklaşımları daha sonraları çoğunluğun baskısını getirmiştir. 

1957 seçimlerinden sonra muhalefet partisi olan CHP ve diğer küçük partilerin 

DP’ye karşı çıkma ve eleştirme kampanyası artan oranlarda sürdürülmüştür. Bu arada 

ekonomik sıkıntılar artmakta, birçok mal karaborsada bulunmaktadır. DP, tabanını 

genişletmek ve kendisine sempati duyanları belirlemek için “vatan cephesi”ni kurarak 

muhalefete karşı sert bir tutum takınmıştır. Muhalefeti ve eleştirileri azaltmak için alınan 

bu ve benzeri tedbirler, özellikle üniversite özerkliğini azaltmaya yönelik baskılar sonucu 

artan öğrenci olayları ve meydana gelen iç karışıklık nedeniyle, ordu 27 Mayıs 1960 sabahı 

Ankara ve İstanbul’daki bütün hükümet binalarına el koymuştur.  

Darbenin  ardından, Anayasayı hazırlamak amacıyla Kurucu Meclis oluşturulmuş, 

kısa bir süre sonra siyasi faaliyetlere yeniden izin verilmiş, 11 yeni siyasal parti 

kurulmuştur. Anayasa tasarısı halk oylamasına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 1961 

Anayasasının kabulu ile Türkiye’de siyasi partiler ilk kez anayasal statüye kavuşmuşlardır.  

1961 Anayasasının 1924 Anayasası’na bir tepki niteliği taşıdığı gözlemlenebilir. 

Tek cümleyle ifade etmek gerekirse, bu Anayasa çoğunluğun azınlık üzerindeki 

hegemonyasını sınırlamaya yönelik çoğulcu yapıya dayalı bir sistem kurmaya çalışmıştır. 

Bu çoğulcu yapı seçimlere de yansıtılmış ve Partilerin aldıkları oy oranında Mecliste 

temsilinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 

1960’lı yıllar AP iktidarı ile geçmiştir. AP lideri Demirel, Partinin İslami niteliğinin 

ve geleneksel değerlerden yana olduğunun altını çizmekte ve sürekli komünizm aleyhtarı 

propaganda ile sol hareketi karalama kampanyası sürdürmektedir. Özellikle öğrenciler 

arasında, düzen yanlısı (sağ) ve düzen karşıtı (sol) şeklinde gruplaşmalar olmuş, soldaki 
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şiddet militan sağdan gelen şiddetle karşılamış, şiddete karşı hiçbir zaman önlem alamayan 

hükümet, sol eylemlere karşı militan sağ grupları kullanmıştır. Ancak sonuç hükümet ve 

tüm solcu gruplar için yıkım olmuş, Silahlı Kuvvetler 12 Mart Muhtırası ile bir kez daha 

siyasal yaşama el koymuştur.  

Muhtra’nın ardından 1961 Anayasası’nın getirdiği çoğunlukçu yapıya müdahalede 

bulunulmuş ve 1971 Anayasa değişiklikleri ile bir çok temel hak ve hürriyetin 

kullanılmasına sınırlamalar getirilmesinin yanı sıra, birçok kurumun özerkliği azaltılmış 

veya kaldırılmıştır. Ardından gidilen 1973 seçimleri, 1950’den beri süre gelen DP-AP 

üstünlüğüne son vermiştir.  

Bundan sonraki yıllar, ülkedeki siyasal çok kutupluluk nedeniyle koalisyon 

hükümetleri eşliğinde geçen, ekonomik ve sosyal alanda kayda değer bir gelişmenin 

yaşanmadığı ve !970’li yılların sonlarına doğru tırmanan şiddet eylemleri ile geçmiş, 24 

Ocak 1980 tarihli ekonomik paketin getirdiği toplumsal huzursuzluğun yanında, görev 

süresi dolan Fahri Korutürk’ün yerine yeni Cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklanan 

siyasal bunalım, her geçen gün doruğa tırmanmıştır. Ordu, iktidar boşluğunu doldurmak 

için, emir komuta zinciri içerisinde yönetime bir kez daha el koymuştur.  

Bu ihtilal döneminde 1982 Anayasası hazırlanmış ve 1971 Anayasa değişiklikleri 

ile başlamış olan, hürriyete karşı otoritenin ağırlığını artırmaya yönelik birçok düzenleme 

getirilerek, 1961’in çoğulcu yapısından oldukça uzaklaşılmış, 1961 Anayasası’na tepki 

niteliğinde olan Anayasa halkoylamasıyla kabul edilmiştir. 

Sonrasında yapılan 1983 seçimlerine sadece 3 partinin katılmasına izin verilmiş ve 

seçimlerden Özal’ın Partisi ANAP tek başına iktidar olacak şekilde çıkmıştır. Darbe ile 

gelen siyasal yasakların kaldırılmasının ardından, eski liderlerin yeni partilerin başına 

geçmeye başlamasıyla  1987 genel seçim sonuçlarına göre de ANAP tek başına iktidar 

olunca, Özal 24 Ocak Kararları ile temeli atılan liberal ekonomi politikalarını, aldığı 

kararlar ve uygulamalarla daha da ileri götürmüştür.  

Ancak, hükümet enflasyonun dizginlenmesinde başarılı olamazken, 

demokratikleşme ve iç güvenlik konularında da beklentileri karşılayamamıştır. İç güvenlik 

alanındaki en büyük tehdit silahlı mücadeleyi gittikçe tırmandıran PKK’dan 

kaynaklanmaktadır.  
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Anayasanın halkoyuyla kabul edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı seçilen 1982 

darbesinin komutanı Kenan Evren’in görev süresinin dolmasından sonra, Turgut Özal 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı olmuştur. Bu dönemde de parti başkanı ve 

Başbakan Akbulut ile ANAP üzerinde  müdahaleci tavırlarda bulunan Özal, Mesut 

Yılmaz’ın genel başkan seçilmesiyle bu etkisini yitirmiştir. 

Yılmaz’ın diğer liderlerce ikna edilmesiyle 1991’de erken genel seçimlere 

gidilmiştir. Bu seçim ve ardından gelen 1994 ve 1999 seçimleri, çok ortaklı koalisyonlar 

doğuran seçimler olmuşlardır. 1990’lı yıllara ve 2000’lerin başına tekabül eden bu 

dönemde, koalisyon hükümetlerinin etkisizliği ve sürekli iktidar değişiklikleri ile erken 

seçimler, Ülkenin ciddi ekonomik krizler yaşamasına neden olmuştur. 1994, 1999, 2000 ve 

2001 yıllarında art arda büyük krizler yaşanmıştır.. Ayrıca önceden beri varolan PKK 

sorunu ile, 28 Şubat süreci ve ardından gelen siyasi parti kapatmaları ve irticayla 

mücadele, döneme damgasını vuran gelişmelerdir.  

2000 ve 2001’de peşpeşe gelen  ekonomik kriz ve sürekli değişen koalisyon 

ortaklarının doğurduğu siyasi kriz neticesinde 2002’de tekrar erken genel seçimlere 

gidilmiş ve Ülkenin zayıf koalisyonlarla yönetildiği on yılı aşkın bir süreden sonra AKP 

tek başına iktidara gelmiştir. 

AKP’nin tek başına iktidara gelişinin yanı sıra; 2002 seçiminin Meclis’te “iki partili 

bir sistem” doğurmuş olması da önemlidir. Çok partili sisteme geçildiğinden bu yana, 1946 

yılı dışında ilk kez iki partiden oluşan bir Meclis vardır ve AKP’nin hükümeti kurmasıyla 

koalisyonlar döneminin bittiği bir zaman dilimi başlamıştır. 

Başlamış olan AB Uyum Sürecine İktidara gelişinden itibaren şaşırtıcı derecede bir 

hız veren bu hükümet ile birlikte, uyum süreci çerçevesinde ve uyum süreci dışında yapılan 

paralel bazı düzenlemelerle, temel hak ve özgürlüklerin kullanım alanı genişletilmeye 

başlanmış, ekonomi yaşadığı büyük krizlerin ardından her yıl önemli büyüme kaydetmiştir. 

Türkiye’nin 1987’de başvurmasıyla başlayan AB yolculuğu, 3 Ekim 2005’te 

müzakerelerin başlamasıyla önemli bir aşamaya girmiş bulunmaktadır. 
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III. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE PARLAMENTER ELİTİN KÖKENLERİ 
3  

Meclis, çoğulcu demokrasinin işlerliğini sağlayan en önemli araçtır ve buradaki 

seçilmişlerin toplumun hangi kesimlerinden olduğu veya hangi kesimini temsil ettiği 

önemlidir. Bu bölümde, Türk tarihinin ilk Parlamentosunun kurulduğu 1877’den son 

Meclis olan 22. Dönem TBMM’ye kadar, Erzurum ve Sivas Kongresi ile Danışma Meclisi 

de dahil olmak üzere, üyelerin toplumsal kökenleri dönemler halinde incelenecektir.  

1920 sonrası Meclisler için kullanılan kriterler; mesleki köken, eğitim durumu, yaş, 

cinsiyet, yeniden seçilme ve yerellik durumu ile vekillerin medeni durumu ve çocuk 

sayısıdır. 1877 Meclisi sadece dinsel gruplar; 1908, 1912 ve 1914 Meclisleri ise dinsel 

gruplar ve etnik kökenler itibariyle değerlendirilmiştir. Ayrıca Erzurum ve Sivas 

Kongresi’ne katılanlar ile Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ndeki mebusların mesleki 

kökenleri araştırılmıştır. 

3.1 MEŞRUTİYET DÖNEMİ 

3.1.1 I. Meşrutiyet (1877) 

19 Mart 1877’de Meşrutiyet ilan edilmiş, hazırlanan ilk anayasa ile Türk tarihinin 

ilk parlamentosu oluşmuştur. Osmanlı parlamentosu sınıfsal niteliklere dayanmaktan çok 

etnik görünümlüdür. İlk Osmanlı parlamentosu azınlıkların en geniş şekilde temsil edildiği 

fakat milliyetçilik sorununun en az görüşüldüğü parlamentodur. 426  

Tablo 1: İlk Osmanlı Parlamentosunda Dinsel Gruplar(1877) 
 1. OTURUM 2. OTURUM 

DİN n % n % 
Müslüman  71 59 64 57 
Hıristiyan 44 37 43 38 
Yahudi 4 3 6 5 

TOPLAM 119 100 113 100 
Kaynak: Turhan,  Mehmet; Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları, Ankara 1991, s.92. 

Bu dönemde Müslüman milletvekilleri çoğunluğu oluşturmaktadır. 1877 meclis 

tabu sayılabilecek dış politika konusunda aktif bir izleyicilik ve tartışma ortamına girmiştir. 

                                                 
426 Ortaylı, İlber; “I. Meşrutiyet Meclisinde Eyalet İdare Meclisinin Etkisi”, Türk Parlamentoculuğunun 
İlk Yüzyılı Siyasi İlimler Türk Derneği, Ankara Haziran-1976,  Ajans Türk Gazetecilik ve Matbaacılık 
Sanayii, s.435. 
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Mebusan Meclisinin bu niteliği ayan meclisinde yoktur. Ayan meclisi hiç tartışma 

yapmadan hükümetin düşüncelerine uymuştur. 

Tablo 2: İlk Osmanlı Parlamentosunda Etnik Kökenler(1877) 
 1. OTURUM 2. OTURUM 

ETNİK GRUP n % n % 
Türk 40 34 34 30 
Rum 16 13 15 13 
Arap 16 13 14 12 
Ermeni 12 10 15 13 
Bulgar 8 7 2 2 
Yahudi 4 3 6 5 
Arnavut 4 3 4 3 
Bosnalı 3 3 4 4 
Kürt 1 1 1 1 
Bilinmeyen 14 12 18 16 

TOPLAM 119 100 113 100 
Kaynak: Turhan, a.g.e., s.92. 

1876 Anayasası batılı anlamda meşruti monarşiyi kuramamıştır. II. Abdülhamit 

1878 yılında Meclis-i Mebusan’ı tatil etmiş ve ülkeyi yeniden mutlakıyetle yönetmeye 

başlamıştır. Padişah ve Bab-ı Ali iktidarının mutlakıyetçi feodal yönetimine karşı 

mücadele veren Jön Türk Hareketi 1908 yılında başarıya ulaşmış, Kanun-i Esasi yeniden 

yürürlüğe girmiştir. 427  

3.1.2 II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1920) 

Bu dönemde dört genel seçim yapılmıştır. 1908-1920 arası dört yasama dönemini 

kapsar. 428  Dördüncü dönem ayrı bir başlık altında incelenecektir. 

Tablo 3: 1908 Meclisi Üyelerinin Etnik Kökenleri 
Türk Arap Arnavut Rum Ermeni Musevi Slav Toplam 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

147 51 60 20 27 9 26 9 14 5 4 1 10 3 288 100 
  Kaynak: Yücekök, Ahmet; Siyaset Sosyolojisi Açısından Türkiye'de Parlamentonun Evrimi,   AÜSBF 

Yayınları, Ankara 1983, s.87. 

Birinci Dönem: 1908-1912 yılları arasını kapsar. Çok partili bir dönemdir. Bu 

dönemde Osmanlıcılık politikası esas alınmıştır. Amaç: etnik gruplar arasındaki ayrılık 

duygusunu ortadan kaldırmaktır. Her seçilen milletvekilinin tüm Osmanlı milletini temsil 

                                                 
427 Perinçek, a.g.e.,  s.33. 
428 Tunaya, Türkiye’de Siyasi..., s.6-7. 
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ettiği savunulmaktadır. Etnik gruplar nüfusları oranında temsil edilmişlerdir. 1908 Meclisi 

tamamen İttihat ve Terakki adaylarından oluşmuştur. 

Milletvekili seçiminde oturduğu yerden aday olma koşulu aranmaktadır. Bu yüzden 

azınlıkların oturduğu bölgelerden de Türk milletvekilleri seçilebilmektedir. Özellikle 

Müslümanların etnik kökenine hiç bakılmamıştır. Meclisin yaş ortalaması 42.8’dir. 429  

Tamamen İttihat ve Terakki milletvekillerinden oluşan bu meclisin içinde geleceğin 

muhalifleri de bulunmaktadır. Nitekim 1911 yerel ara seçiminde yeni kurulmuş olan 

“Hürriyet ve İtilaf Fırkası” adayı seçimi bir oyla kazanmıştır. “Bu işaret üzerine güçlü ve 

uslu bir çoğunluğun sağlanması kararına varan ittihatçılar, Kanun-i Esasi’yi değiştirme 

istekleri çıkmaza girince, meclisi feshettirerek 1912’de yeni bir genel seçim yapılmasını 

sağlamışlardır”. 430  

İkinci Dönem: Seçimler 1912 Nisan’da yapılmıştır. “Sopalı seçim” olarak 

adlandırılan bu seçimlerde, İttihat ve Terakki ezici bir çoğunluk elde etmiştir. Bu dönemde; 

Türkçülük ve henüz Arap toprakları kaybedilmediğinden dolayı İslamcılık politikasına 

daha fazla yer verilmeye başlanmıştır.  

Tablo 4: 1912 Meclisi Üyelerinin Etnik Kökenleri 
Türk Arap          Arnavut    Rum         Ermeni     Musevi     Slav         Toplam 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
157 55     68    24     18      6      15     5 13 5 4 1 9 3 284 100 

  Kaynak: Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.87. 

İzlenen Türkçülük ve İslamcılık politikaları gereği Türk ve Arap temsilcilerin 

sayısında artış görülmektedir. Arnavutlar ve Rumlar İttihatçı aleyhtarlarının başında 

gelmektedir. Bu nedenle 1912 meclisinde sayıları azalmıştır. Ermeni ve Slav 

milletvekillerinin oranında büyük bir değişiklik görülmemiştir. Museviler 1908 devrimini 

en çok destekleyen grup olarak, 1912 meclisindeki oranları değişmemiştir. 1912 

meclisinde ortalama yaş 34.7’dir. 431  1908 meclisine göre daha genç olmasının nedeni, 

yaşlı ve tutucu milletvekillerinin seçilmesinin engellenmesidir. 1912 meclisi aynı yılın 

Ağustos ayında dağılmıştır. 

                                                 
429 Turhan, a.g.e., s.97-99. 
430 Tunaya, Türkiye’de Siyasi..., s.6. 
431 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.87. 
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Üçüncü Dönem: 1912 meclisinin dağılmasından sonra yapılması gereken seçimler 

Balkan Savaşları nedeni ile 1914 yılında yapılmıştır.  

Tablo 5: 1914 Meclisi Üyelerinin Etnik Kökenleri 
Türk Arap          Arnavut    Rum         Ermeni     Musevi     Slav         Toplam 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
144 56 84 32 - - 13 5 14 5 4 1 - - 259 100 

  Kaynak: Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.87. 

1914 meclisindeki en önemli değişiklik Arap temsilcilerin sayısının artmasıdır. 

Nedeni, bu dönemde izlenen İslamcılık politikası ve Araplardan gelecek muhalefeti 

önleme çabalarıdır. Arnavutluk İmparatorluktan ayrıldığı için bu mecliste temsilcisi 

yoktur. Musevi ve Ermeni temsilcilerinin sayısı değişmezken, Rum temsilcilerin sayısında 

azalma olmuştur. Bu mecliste yaş ortalaması 39’dur. 432 1914 meclisi Osmanlı 

İmparatorluğunun I. Dünya savaşında yenilmesiyle, 1918’de dağılmıştır. 

Her üç dönemde milletvekillerinin yeniden seçilme oranları çok az gerçekleşmiştir. 

Toplam 648 milletvekilinin sadece 59’u her üç dönemde görev almıştır. Yeniden seçilenler 

çoğunlukla İttihatçı milletvekilleridir. 

Tablo 6: 1908-1912-1914 Meclisi Üyelerinin Mesleki Kökenleri 

MESLEKLER n % 

Bürokrasi (Toplam) 121 47 

Sivil İdare 102 40 

Asker 9 7 

Serbest  Meslek (Toplam) 65 25 

Girişimcilik 80 31 

Ticaret 8 3 

Tarım 72 28 

Din Adamı 75 29 

TOPLAM 258 100 
         Kaynak: Turhan, a.g.e., s.100. 

1908, 1912 ve 1914 meclislerini inceleyen Ahmad ve Rustow toplam 648 

milletvekilinden 258’inin mesleği hakkında veri bulabilmişlerdir. En az temsil edilen grup 

                                                 
432 Turhan, a.g.e., s.99-100. 
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serbest meslek sahipleridir. Bunun nedeni Rum, Ermeni ve Musevi milletvekilleri 

hakkındaki verilerin eksik olmasıdır. 433 

Asker milletvekillerinin oranı çok düşüktür. 1908 devrimi askeri bir olay olmasına 

rağmen bu düşüklük, toplanan verilerin azlığından yada, askerlerin amaçlarını 

gerçekleştirmek için meclis dışında bulunmayı tercih etmelerinden kaynaklanabilir. Ayrıca 

bu düşüklük 1912 seçimlerinde askeri şahısların oy vermelerinin yasaklanmasından 

kaynaklanabilir.434   

II. Meşrutiyet dönemi milletvekilleri iki grupta incelenebilir: 435 

Kentli grubu: Bürokratlar, serbest meslek sahipleri ve işadamlarından oluşmaktadır. 

Bu kişiler toplumsal değişmeden yanadır ve toplumsal ve siyasal kurularda reform 

istemektedirler. 

Kırsal kesim grubu: Büyük ve küçük toprak sahipleri ile ulemadan oluşmaktadır. 

Bu kişiler tutucu, geleneklerine bağlı ve her türlü reforma karşıdırlar.  

3.2 KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 

Mütareke dönemi 1918-1922 yılları arasını kapsar. Bu dönemde iki karşıt akım 

vardır. “1. İmparatorluğu Sevr hükümlerine boyun eğerek devam ettirmek isteyen, İstanbul 

Hükümetinin temsil ettiği zihniyet, 2. Milli Kurtuluş hareketiyle temsil edilen Müdafa-i 

Hukuk”. 436 Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgaller başlamıştır. Türk Ulusal 

Kurtuluş Savaşı, Emperyalist Avrupa Devletleri’nin üstünlüğüne karşı verilen ilk askeri 

mücadeledir. 437  

1919’da Anadolu Türkleri’nin giriştiği yok olmaktan kurtulma çabasına ihtilal, 

savaş veya isyan adı verilemez. Bazen bu çaba; ihtilal, isyan niteliğini göstermiş ve bir 

Kurtuluş Savaşını da içine almıştır. Milletçe yok olmaktan kurtulma çabasının amacına 

uygun tek adı Milli Mücadeledir. Trabzon, milli mücadele bayrağını açan ilk yerdir. 438 12 

                                                 
433 Turhan, a.g.e., s.99. 
434 Turhan, a.g.e., s.100. 
435 Turhan, a.g.e., s.100-101. 
436 Tunaya, Siyasi Müesseseler..., s.299-300. 
437 Sander, Oral; Siyasal Tarih (İlk Çağlardan Günümüze), İmge Kitabevi, 2. Basım, Ankara 1992 s.301-

302. 
438 Goloğlu, Mahmut; Erzurum Kongresi, Nüve Matbaası, Ankara 1968, s.17. 
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Şubat 1919’da merkezi Trabzon’da olmak üzere “Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye 

Cemiyeti” kurulmuştur. Kuruluşundan sonra iç ve dış tehlikeler ağırlaşmıştır. Bunun 

üzerine cemiyet gereğinde silahlı mücadelede bulunma kararı alarak çalışmalarına 

başlamıştır. 439  

3.2.1 Erzurum Kongresi 

Trabzonlular ilk olarak Erzurumlularla birlikte hareket ederek milli mücadele 

gayretlerini geliştirmeye karar vermişlerdir. Erzurum’lalar, Vilayat-ı Şarkiye Müdafai 

Hukuku Milliye Cemiyeti’nin, Erzurum şubesini toplantıya çağırırlar. Toplantıda milli 

birliğin gereği üzerinde durulmuş, diğer illerden alınacak cevap doğrultusunda bir kongre 

toplanmasına karar verilmiştir. 440  

Erzurum Kongresi’ne o dönemin Diyarbekir, Madin ve Elaziz temsilcileri 

katılamamıştır. Bu illerin valileri, temsilcilerin Erzurum’a gitmesini engellemişlerdir. 441  

Tablo 7: Erzurum Kongresine Katılanların Mesleki Kökenleri 
MESLEKLER n  % 
Bürokrasi (Toplam) 19 34 
Sivil İdare 9 16 
Askerlik 6 11 
Eğitim 4 7 

Serbest Meslek (Toplam) 10 18 
Hukuk 4 7 
Tıp 1 2 
Mühendislik - - 
Gazetecilik 5 9 

Girişimci (Toplam) 15 27 
Ticaret 5 9 
Tarım 10 18 
Bankacılık - - 

Din Adamı 7 12 
Diğer  - - 
Bilinmeyen 5 9 
TOPLAM 56 100 

           Kaynak: Goloğlu, Mahmut; Erzurum Kongresi, Nüve Matbaası, Ankara 1968, s.78-80; 
Dursunoğlu, Cevat; Milli Mücadelede Erzurum, Ankara 1946, s.109-110; 
Turhan, a.g.e., s. 104. 

                                                 
439 Goloğlu, Erzurum Kongresi, s.18-25. 
440 Goloğlu, Erzurum Kongresi, s.51-54. 
441 Turhan, a.g.e., s.103-104.  
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Erzurum Kongresi’nde bir bürokrat ağırlığından söz edilebilir. Kongreye 

katılanların %34’ü bürokrasi kökenli iken, %27’si çiftçi ve tüccardır. Bu grupların %16 

oranı ile serbest meslek erbabı ve %13 oranı ile din görevlileri takip etmektedir. Bürokrasi 

ve serbest meslek kökenlileri aydın olarak kabul edersek, bu grubun oranı %52’dir. 

Erzurum Kongresi’nden sonra, bütün belediye başkanlarına ve milli cemiyetlere 

tamim yollanmıştır. Bu tamimlerde bağımsızlık ve hürriyetimize yönelen silahlı tehditleri 

önlemek, ayrıca Ermeni ve Yunan istilalarına karşı koymak amacı ile, Erzurum’da, milletin 

genel isteği üzerine kongrenin toplanacağı belirtilmektedir. 442  

Kongre sonunda kabul edilen beyanname ile “Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuku 

Milliye Cemiyeti” ile olan tüm bağlar koparılmış ve Cemiyet “Şarki Anadolu Müdafai 

Hukuk Cemiyeti” adını almıştır. 443 Bu yeni cemiyet, kuruluşu ile Doğu Anadolu ve Kuzey 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki illeri kendi çatısı altında birleştirmiştir. Cemiyetin seçilmiş 

temsilcilerinden meydana gelen bir kurul, “Heyeti Temciliye” oluşturulacaktır. İlk Heyet-i 

Temciliye Erzurum Kongresi’nde seçilecektir. 444  

3.2.2 Sivas Kongresi 

Tablo 8: Sivas Kongresine Katılanların Mesleki Kökenleri 
MESLEKLER n % 
Bürokrasi (Toplam) 16 42.1 
Sivil İdare 8 21.4 
Askerlik 7 18.4 
Eğitim 1 2.6 

Serbest Meslek (Toplam) 5 13.1 
Hukuk 3 7.8 
Tıp - - 
Mühendislik - - 
Gazetecilik 2 5.2 

Girişimcilik (Toplam) 6 15.7 
Ticaret 3 7.8 
Tarım 3 7.8 

Din Adamı 3 7.8 
Diğer 2 5.2 
Bilinmeyen 6 15.7 
TOPLAM 38 100 

Kaynak: Goloğlu, Mahmut; Sivas Kongresi, Başnur Matbaası, Ankara  
1969, s.73-74; Turhan, a.g.e., s.105. 

                                                 
442 Altuğ,  a.g.e., s.50. 
443 Dursunoğlu, Cevat; Milli Mücadelede Erzurum, Ankara 1946, s.119. 
444 Goloğlu, Erzurum Kongresi, s.101. 
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Ulusal direniş için kurulmuş olan cemiyetlerin birleştirilmesi için 4 Eylül 1919’da 

Sivas Kongresi toplanmıştır. Sivas Kongresinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk 

Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyet bütün memleketi temsil etmektedir. Heyeti 

Temsiliye’de tüm ulusu temsil etmek üzere genişletilerek, altı kişinin daha ilave edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 445   

Sivas kongresine 38 kişi katılmıştır. Kongreye katılan 32 temsilcinin mesleği 

saptanabilmiştir. 446 Sivas Kongresinde de %42.1 oranı ile bürokrat kökenli temsilciler 

sayıca en fazla grubu oluşturmaktadırlar. Bu grubu %15.7 oranı ile girişimciler, %13.1 

oranı ile serbest meslek sahipleri, %7.8 oranı ile din görevlileri ve %5.2 ile öğrenciler takip 

etmektedir. Aydın olarak kabul edilebilecek bürokrasi ve serbest meslek kökenli 

milletvekillerinin oranı %55.2’dir. 

3.2.3 Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı 

1919 genel seçimleri Osmanlı İmparatorluğunun son genel seçimleridir. Seçimi; 

ezici bir çoğunlukla, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin adayları 

kazanmıştır. Seçimi kazanan 168 mebusun, 113’ünün mesleki durumu bulunabilmiştir. 447  

Tablo 9: Son Osmanlı Mebusan Meclisi Üyelerinin Mesleki Kökenleri 
MESLEKLER n % 
Bürokrasi (Toplam) 57 34 
Sivil İdare 9 17 
Askerlik 0 12 
Eğitim 5 3 

Serbest Meslek (Toplam) 20 12 
Hukuk 11 7 
Tıp 3 2 
Mühendislik 1 1 
Gazetecilik 5 3 

Girişimcilik (Toplam) 21 13 
Ticaret 13 8 
Tarım 6 4 
Bankacılık 2 1 

Din Adamı 12 7 
İşçi 1 1 
Diğer 2 1 
Bilinmeyen 55 33 
TOPLAM 168 100 

         Kaynak: Turhan, a.g.e., s. 106. 

                                                 
445 Altuğ, a.g.e., s.54. 
446 Goloğlu, Mahmut; Sivas Kongresi, Başnur Matbaası, Ankara 1969, s.72. 
447 Turhan, a.g.e., s.106. 



 110

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde de bürokrat kökenli milletvekillerinin 

ağırlığından bahsedilebilir. Bürokrat grubunu %13 oranı ile girişimciler, %13 oranı ile 

serbest meslek sahipleri takip etmektedir. Aydın olarak kabul edilebilecek bürokrat ve 

serbest meslek sahibi milletvekillerinin oranı %46’dır.  

Son Osmanlı Parlamentosu iki gruptan oluşmaktadır. Heyet-i Ayan ve Heyet-i 

Mebusan, Heyet-i Ayan üyeleri, hükümet taraftarı ve Hürriyet ve İtilaf Fıkrası’nın etkisi 

altındadırlar. Heyet-i Mebusan ise Müdafaa-i Hukukçu’dur . 448  

Heyet-i Mebusan önemli sorunların çözümü ile uğraşmıştır. Mebusların Müdafaa-i 

Hukuk görüşleri etrafında toplanmalarını sağlamak amacı ile “Felahı Vatan” grubunun 

kurulması kararlaştırılmıştır. Grubun amacı Erzurum ve Sivas Kongresi Kararları’nın 

Meclise mal edilmesini sağlamak olmuş ve bu konu başarı ile gerçekleştirilmiştir. Erzurum 

ve Sivas Kongresi Kararları bir siyasal program olarak benimsenerek 28 Ocak 1920’de 

“Misal-ı Milli Beyannamesi” ilan edilmiştir. 449  

Ayan Meclisi padişah tarafından meclisin kararlarını durdurmak amacı ile 

kullanılmıştır. Ayan Meclisi değişen olaylar karşısında atıl durumda kalmışlar ve olayları 

yabancılar gibi sabahları gazetelerden öğrenmişlerdir. 450  

Bu arada Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı Mebusan Meclisi’ne adeta yağdırmış olduğu 

telgraflarda özellikle üç nokta üzerinde durmuştur; işgallerin reddi, ayrılıkları protesto ve 

Anadolu hareketine anlayış gösterecek bir hükümetin teşkili. Anadolu ile Mebusan 

Meclisi’nin fikri ve fiili beraberliği, ayrıca bağımsız bir devlet kurulması gayretleri galip 

devletleri endişelendirmiştir. İstanbul 16 Mart 1920’de işgal edilmiş, işgal kuvvetleri 

mebuslardan bir kısmını tevkif edip Malta Adası’na sürmüşlerdir. 451  

Mebusan son toplantısını 18 Mart 1920’de yaparak faaliyetlerini durdurmuştur. 

Ayan Meclisi bundan sonra beş kez daha toplanmış, son toplantıda müzakere edilecek bir 

konu olduğu zaman toplanılmasına karar vermiştir. Aslında bu karar bir daha toplanmama 

kararıdır. 5 Nisan 1920’de Osmanlı Parlamentosu fiilen sona ermiştir. Padişah 11 Nisan 

                                                 
448 Tunaya, Tarık Zafer; Osmanlı İmparatorluğundan TBMM Hükümeti Rejimine Geçiş, İsmail Akgün 

Matbaası, İstanbul 1956, s.5-6. 
449 Kongar, İmparatorluktan Günümüze..., s.95. 
450 Tunaya, Osmanlı İmparatorluğundan..., s.11-12. 
451 Tunaya, Osmanlı İmparatorluğundan..., s.5-6. 
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1920’de Mebusan Meclisi’ni dağıtmış; 452 aynı gün bir fetva yayınlamış ve Mustafa Kemal 

ile arkadaşlarını şaki ilan ederek öldürülmelerine izin vermiştir. 453  

3.3 1920-1946 DÖNEMİ TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ 

3.3.1 Mesleki  Kökenleri (1920-1946) 

TBMM hiçbir zaman, geniş sosyal tabakaların buluşup hükümet politikasını 

etkilediği bir arena olmamıştır. Bundan zaide iktisadi ve sosyal elitlerin uzlaşma ve 

centilmence bir pazarlık yeri olmuştur. 454  

Tablo 10: 1920-1946 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Mesleki Dağılımı(%) 
MESLEKLER 1920 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1946 
Bürokrasi (Toplam) 43 54 54 45 48 47 47 36 

Sivil İdare 23 25 25 25 19 18 19 14 
Askerlik 15 20 19 16 18 16 14 11 
Eğitim 5 9 10 9 11 13 14 11 

Serbest Meslek(Toplam) 20 20 27 29 29 32 34 38 
Hukuk 13 12 12 13 12 13 17 19 
Tıp 5 7 9 8 11 13 12 14 
Mühendislik - 1 1 1 1 - 2 2 
Gazetecilik 2 4 5 7 5 5 3 3 

Girişimci (Toplam) 19 14 16 22 19 19 16 24 
Ticaret 12 7 9 11 10 10 7 13 
Tarım 6 6 6 10 8 6 7 9 
Bankacılık 1 1 1 1 1 3 2 2 

Din Adamı  17 7 4 3 3 2 1 1 
Diğer 2 - - - - - 1 - 
Toplam  100 100 100 100 100 100 100 100 
 Kaynak: Ergil, Doğu; “Birinci Dünya Savaşından Sonra Toplumsal Farklılaşma ve Siyasal Temsil 

Sorunu”,     Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, Siyasi İlimler Türk Derneği, Ajans Türk 
Gazetecilik ve Matbaacılık Sanayii, Ankara Haziran-1976, s. 466. 

Bürokrasi kökenli milletvekilleri tüm dönemler boyunca en büyük grubu 

oluşturmuştur. Bu toplumsal kategori Atatürkçü düşünceye daha yatkındır. Bürokrasi 

grubu çok partili döneme girdiği andan itibaren büyük bir azalma göstermiştir. Bu grup 

kendi içinde incelendiğinde; eğitim kökenli milletvekillerinin gittikçe arttığı 

görülmektedir. Oysa sivil idare ve askeriye mensupları gittikçe azalmaktadır. Eğitimcilerin 

bu artışı, Atatürk’ün onlara verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Atatürk öğretmenleri 

                                                 
452 Aybars, Ergun; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir 1984, 

s.195 
453 Karpat, a.g.e., s.36-37. 
454 Ergil, Doğu; “Birinci Dünya Savaşından Sonra Toplumsal Farklılaşma ve Siyasal Temsil Sorunu”,     

Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, Siyasi İlimler Türk Derneği, Ajans Türk Gazetecilik ve 
Matbaacılık Sanayii, Ankara Haziran-1976, s.465. 
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Türk Devrimlerinin yerleştirilmesinde bir araç olarak görmüştür. Çok partili döneme 

geçişle birlikte diğer bürokratlar gibi bu grubun sayısı da düşmeye başlamıştır. 455  

Mecliste ikinci büyük grup serbest meslek kökenli milletvekilleridir. Bu grup, 

bürokrasi grubunun aksine sürekli bir artış trendi göstermektedir. Bu grup kendi içinde 

incelendiğinde, hukukçuların artış gösterdiği ve sekizinci dönemde önemli bir yüzdeye 

ulaştıkları görülmektedir. Doktorlar %4’lerden %11 oranına yükselmişlerdir. Mühendisler, 

dişçiler, eczacılar ve veterinerler sürekli düşük bir yüzdeye kalmışlardır. Gazeteciler 

1931’de kendi içlerinde en yüksek seviyeye ulaşmış, (%7) daha sonra oranları yine 

düşmüştür. 

Hukukçuların yükselişi ve 1946’da önemli bir yüzdeye ulaşmaları değişik 

biçimlerde açıklanmıştır. En çok ileri sürülen neden, devlet ve hükümet olgusunu iyi 

bilmeleri, ayrıca sahip oldukları inandırıcılık ve uzlaşmacılık nitelikleri nedeni meclise 

daha kolay girdikleridir. 456  

Meslek hayatlarının başlangıcında tanınma ihtiyacında olan avukatlar, bunu en 

kolay bir siyasal partiye girerek sağlayabilecekleri inancındadırlar. Ayrıca avukatlar temsil, 

savunma, aracılık, iş takibi gibi hem mesleklerinde hem de siyasette geçerli olan 

fonksiyonları her iki alan arasında transfer edebilmektedirler. 457  

Mecliste üçüncü büyük grup girişimcilerdir. Bu grup, çok büyük oranlarda olmasa 

da gittikçe artan bir seyir göstermektedir. II. Mecliste devrimlere engel olmaması amacı ile 

azaltılan ticaret kökenli temsilciler,daha sonraki dönemlerde serbest meslek sahipleri ile 

işbirliğine giderek, sekizinci yasama döneminden itibaren önemli bir orana ulaşmışlardır. 

Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen tüm dönemler boyunca çiftçilerin temsil oranı 

çok düşük kalmıştır.  

Din adamları ilk mecliste çok büyük bir orandadır. Din adamları tek partili dönem 

boyunca ve daha sonra çok düşük oranlarda meclise girebilmişlerdir. 458  

                                                 
455 Turhan, a.g.e., s.111. 
456 Turhan, a.g.e., s.112. 
457 Tanör, a.g.e.,  s.127. 
458 Turhan, a.g.e., s.115. 
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3.3.2 Eğitim Durumları (1920-1946) 

Türk toplumunda iyi eğitim görmüş yönetici elitle, hiç eğitim görememiş büyük 

kitleler arasında her zaman büyük bir çelişki varolmuştur. 459  

Tablo 11:1920-1946 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Eğitim Durumları (%) 
Eğitim Durumu 1920 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1946 
İlkokul 6.8 3.3 3.0 6.9 4.2 3.1 3.0 5.4 
Ortaokul 21.1 12.3 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 12.8 
Lise 3.6 3.6 4.5 3.7 3.5 0.4 5.3 5.0 
Yüksekokul 42.2 65,2 70.3 68.6 75.7 77.8 77.9 72.6 
Medrese 18.1 8.3 4.8 4.0 3.1 2.3 1.2 1.6 
Özel okul 7.8 7.0 4.5 4.9 2.6 2.5 3.8 2.6 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 
Kaynak: Kışlalı, A.Taner, “Parlamentonun Yapısal Evriminde Eğitim, Yaş ve Cinsiyet Boyutları”, Türk 

Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, Siyasi İlimler Türk Derneği, Ankara Haziran-1976, s. 166. 

Eğitim siyasal katılmayı olumlu yönde etkiler, ayrıca eğitim kişiler arasındaki 

benzerlikleri arttırarak, daha uzlaşmacı bir kişilik kazanılmasını sağlar. 460 1923-1946 

döneminde nüfusun %23’ünün okuma yazma bildiği dikkate alınırsa, 1920 Meclisinin 

eğitim durumunun oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 461  

3.3.3 Yaş Ortalamaları (1920-1946) 

Birinci yasama döneminden yedinci yasama dönemine kadar milletvekillerinin yaş 

ortalaması sürekli yükselmiş ve 1943’de 54 olarak doruk noktasına ulaşmıştır. 

Tablo 12: 1920-1946 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Yaş Ortalamaları 

 1920 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1946 

Yaş Ortalaması 43.0 43.2 46.2 48.3 51.8 53.3 54.0 52.8 

Önceki Meclisle Fark 0.2 3.0 2.1 3.5 1.5 0.7 -1.2 -5.0 

Kaynak: Turhan, a.g.e., s. 117. 

                                                 
459 Turhan, a.g.e., s.115-116. 
460 Baykal, Deniz; Siyasal Katılma; Bir Davranış İncelemesi, AÜSBF Yayınları, Ankara 1970, s.58-59. 
 461 Kışlalı, A.Taner; “Parlamentonun Yapısal Evriminde Eğitim, Yaş ve Cinsiyet Boyutları”, Türk 

Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, Siyasi İlimler Türk Derneği, Ankara Haziran-1976. s.164. 
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1920’de Mustafa Kemal etrafındaki genç kuşakla birlikte iktidara gelmiştir. Bu 

kuşak 1950’ye kadar iktidarda kalmış ve yaşlanmıştır. Yaş ortalamasından çıkarılacak 

sonuç; iktidara ulaşan kadroların genç nesillere kapalı hale gelmeleridir. 462  

3.3.4 Cinsiyet (1920-1946) 

Kadınların yasama organına ilk girişleri 1935 seçimleri ile olmuştur. 1935 

meclisinde kadın milletvekillerinin oranı %3.8’dir. daha sonraki seçimlerde hiçbir zaman 

bu orana ulaşılamamıştır. “Kadınların meclise girmeleri; onların toplumdaki ekonomik ve 

siyasal ağırlığından değil, Kemalist rejimin düşüncesinden doğmuştur”. 463  

Tablo 13: 1920-1946 Arası Yasama Dönemlerinde Kadın Milletvekilleri 
Kadın Milletvekilleri 1920-1931 19351 1939 1943 1946 
Sayı - 17 16 16 9 
% - 3.8 3.4 3.2 1.8 

Kaynak: Kışlalı, “a.g.m.”, s.  170. 

Kadınlarla erkekler siyasal katılma açısından eşit koşullarda yarışmamaktadırlar. 

Türkiye’de okuma yazma bilme oranı kadınlarda %32 iken erkeklerde %64’tür. Yüksek 

öğrenim görmüş kadınlar bu gruptaki erkeklerin ¼’üdür. Ancak parlamentodaki kadın 

erkek dengesizliği bu oranları bile geride bırakmıştır. Bu durum toplumda geleneksel kadın 

erkek rolünün henüz yıkılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 464  

3.3.5 Yeniden Seçilme ve Yerellik Durumu (1920-1946)  

Yerellik bir milletvekilinin temsil ettiği yerde doğmuş olması demektir. İlk mecliste 

yerellik %62’dir ve bu çok yüksek bir oran ikinci meclise birlikte, asker ve sivil bürokrat 

elitin egemenliği sonucu yöresellik oranı giderek düşmüştür. Nitekim 1935’te yerellik 

%34’tür. 

Atatürk’ün ölümüyle birlikte yerellik oranı yükselmeye başlamıştır. Bu 

yükselmenin nedeni var olan yöresel gizli muhalefetin kendini kabul ettirmesidir. Yöresel 

muhalefet örgütlenerek 1946’da meclise girmiş ve 1950’de iktidarı ele geçirmiştir. Bundan 

sonra siyasal elit yöreselliği ağır basan tüccar ve avukatlardan oluşmuştur. 465  

                                                 
462 Kışlalı, “Parlamentonun Yapısal...,” s.174-175. 
463 Turhan, a.g.e., s.116. 
464 Kışlalı, “Parlamentonun Yapısal...,”s.171. 
465 Turhan, a.g.e., s.117-118. 
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Milletvekillerinin yeniden seçilme oranları da elit değişimi hakkında fikir 

vermektedir. 1920 ve 1946 dönemi önemli değişikliklerin başlangıcıdır. Tek parti rejimi 

boyuncu yeniden seçilme durumu oldukça yüksektir. 1931’de milletvekillerinin %29’u 

değişmiş, %71’i yeniden seçilmiştir. 1923-1943 arası parlamenterlerinin %60’ı aynıdır. Bu 

dönemler arasında parlamenterlerin değişim oranı %40 olmuştur. 

II. Yasama Dönemi milletvekillerinin yeniden seçilme oranları oldukça yüksek 

gerçekleşmiş, bu kadro tek partili rejim boyunca meclise kalmıştır. Bu durum Mustafa 

Kemal’in 1923’te kendi kadrosunu meclise sokmasından ve daha sonraki seçimlerde de 

listeleri kendisinin onaylamasından kaynaklanmaktadır. 466   

3.4 1946-1960 DÖNEMİ TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ 

3.4.1 Mesleki  Kökenleri (1950-1957) 

II. Dünya Savaşına kadar dış dünyaya kapalı olan siyasi ve ekonomik yapı, savaş 

sonrası iç ve dış koşulların etkisiyle değişmiştir. DP ile siyasal iktidarı ellerine geçiren 

girişimci/mülk sahibi sınıflar, o zamana değin yönetici bir sınıf gibi hüküm süren 

bürokrasinin egemenliğine ve iktidardaki ayrıcalığına son vermişler, bu kadroyu klasik 

işlevlerine terk ederek, siyasi iktidara bağımlı kılmaya çalışmışlardır.  

Tablo 14: 1950-1957 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Mesleki 
Kökenleri(%) 

MESLEKLER 1950 1954 1957 
Bürokrasi (Toplam) 22 21 29 
Sivil İdare 10 9 20 
Askerlik 6 4 4 
Eğitim 6 8 5 

Serbest Meslek (Toplam) 49 48 42 
Hukuk 26 27 23 
Tıp 15 13 10 
Mühendislik 4 4 5 
Gazetecilik 4 4 4 

Girişimci (Toplam) 29 29 28 
Ticaret 17 17 17 
Tarım 10 10 8 
Bankacılık 2 2 3 

Din 1 1 0,1 
Diğer - 1 0,9 
TOPLAM 100 100 100 

                         Kaynak: Ergil, “a.g.m.”, s.  466. 

                                                 
466 Turhan, a.g.e., s.118. 
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Bürokrasiden boşalan bu yeri yeni bir dış güç doldurmuştur. Artık devlet aygıtı 

yerli ve yabancı girişimci sınıflar tarafından kontrol edilmektedir. Devlet olanakları ile 

gelişen yerli burjuvazi, o zamana değin devleti yönetmiş olan bürokrasiyi alt ederek, 

elindeki ekonomik gücü, siyasal güce dönüştürmek için harekete geçmiştir. Girişimciler 

1946’dan itibaren eskisinden yüksek oranlarda mecliste yer almaya başlamışlardır. 467  

Mesleki kökenleri partilere göre dağılımına bakıldığında; DP’lilerin CHP’lilere 

oranla daha çok serbest meslek sahibi ve girişimcilerinden oluştuğu görülmektedir. 

CHP’de ise bürokrasi kökenli milletvekilleri çoğunluktadır. 468  

3.4.2 Eğitim Durumları (1950-1957) 

Eğitimin siyasal tutumların oluşmasındaki en önemli rolü bilinçlendirmeyi 

hızlandırmasıdır. Eğitim düzeyi yükseldikçe demokratik gereksinmeler de artma eğilimi 

göstermektedir. Kışlalı, yüksek öğrenim düzeyindekilerin kullandıkları oyların daha 

bilinçli olduğunu belirtmiştir. 469  

1935 yılından itibaren %70’in altına düşmeyen yüksek öğrenim görmüş 

milletvekillerinin oranı bu dönemde de aynı olmuştur. 1950, 1954, 1957 meclislerinde bu 

oran sırasıyla %72, &75.5 ve %71.0 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde lise öğrenimi 

görmüş olanların oranı da tek partili döneme göre artmış 1946 meclisinde %5.0 olan liseli 

temsilcilerin oranı, 1950, 1954 ve 1957’de sırasıyla %9.1, %8.7 ve %10.8 olmuştur. 

Tablo 15: 1950-1957 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Eğitim Durumları(%) 
Eğitim Durumu 1950 1954 1957 
Özel      2.4  1.3  1.6 
İlk    5.0  3.9  6.1 
Orta   10.3  9.8  9.8 
Lise    9.1  8.7  10.8 
Yüksekokul   72.0  75.5  71.0 
Medrese   1.0  0.5  0.3 

                         Kaynak: Kışlalı, “a.g.m.”, s. 166. 

                                                 
467 Ergil, “a.g.m.”,   s.476-477. 
468 Turhan, a.g.e., s.169. 
469 Kışlalı, “Parlamentonun Yapısal...,”s.164. 
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1954-1957 dönemlerinde dikkat çeken bir özellik; medrese eğitimi kökenli 

milletvekillerinin oranı %1’in altına düşmüş olmasıdır. Bu düşüş Atatürk’ün laiklik 

politikasının başarısına bağlanmaktadır. 470  

DP milletvekillerinin daha düşük oranda yüksek öğrenim görmüş oldukları 

belirtilmektedir. Yükseköğrenim görmüş olan CHP milletvekilleri genellikle Mülkiye ve 

Harp Okulu DP milletvekilleri ise Hukuk Fakültesi kökenlidir. 471  

3.4.3 Yaş Ortalamaları (1950-1957) 

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle ülkedeki siyasal seçkinlere adeta 

gençlik aşısı yapılmıştır. 1946’da %2.4’e kadar düşen 30-34 yaş grubundaki 

milletvekilleri, 1950 seçimleri ile %9.2 oranına yükselmiştir. 1954 seçimlerinde %7.5’e 

düşmüş, 1957’de %8.2’ye yükselmiştir. 

35-39 yaş grubunda bu oran 1946’da %6.8 iken 1950’de birden %22.5’e 

yükselmiştir. Daha sonra bu grup milletvekilleri 1954’te %17.6’ya düşmüş, 1957’de 

%20.2’ye yükselmiştir. 

Tablo 16: 1950-1957 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Yaş Grupları (%) 
Yaş Grupları 1950 1954 1957 
30-34 9.2 7.5 8.9 
35-39 22.5 17.6 20.2 
40-44 14.8 27.3 22.2 
45-49 14.5 16.5 19.6 
50-54 10.9 14.4 9.8 
55-59 13.5 6.9 9.3 
60-64 8.5 8.2 5.3 
65 ve üstü 5.7 4.3 4.4 

Kaynak: Kışlalı, “a.g.m.”, s. 173. 

Partilere göre dağılımda DP milletvekillerinin CHP’ye oranla daha genç olduğu 

belirtilmektedir. 1950’de ortalama yaş DP’de 47.0, CHP’de 51.7’dir. 1954 yılında ortalama 

yaş DP’de 46.7, CHP’de 43.7’dir. 1957 yılında ise DP’de 46.5, CHP’de 44.4’tür. 472 

                                                 
470 Turhan, a.g.e., s.163. 
471 Turhan, a.g.e., s.169. 
472 Turhan, a.g.e., s.171. 



 118

3.4.4 Cinsiyet (1950-1957) 

Kadına tek partili dönemde verilen önem çok partili yaşama geçişle birlikte yok 

olmuştur. 1950 seçimleri ile sadece üç kadın milletvekili meclise girebilmiştir. 1950 

yasama dönemi kadınların en düşük oranda temsil edildiği dönemdir.  

Kadınlar 1954 ve 1957 dönemlerinde parlamentoda çok düşük oranda yer 

almışlardır. 1954 yılında %0.7 olan oran, 1957 yılında %1.3 olmuştur. 

Tablo 17: 1950-1957 Arası Yasama Dönemlerinde Kadın Milletvekilleri 
Kadın Milletvekilleri 1950 1954 1957 
Sayı   3 4 8 
% 0.6 0.7 1.3 

Kaynak: Kışlalı, “a.g.m.”, s. 173. 

3.4.5 Yeniden Seçilme Durumu (1950-1957) 

1950 seçimleri ile, daha önce parlamento deneyimi olmayan çok sayıda milletvekili 

TBMM’ye girebilmiştir. İktidarın el değiştirdiği 1950 seçimlerinde yeniden seçilme oranı 

%12 olmuştur. Bu meclisin %88 oranında değiştiği anlamına gelmektedir. Demokrat 

Parti’nin iktidara gelmesiyle yeniden seçilme oranı 1954 ve 1957 seçimlerinde %50 

olmuştur. Atatürk’ün vesayetçi rejiminde siyaset ulusal merkezden yönetildiğinden 

yöresellik azalmış, vesayetçiliğin yerini yarışmacı sisteme bırakmasıyla yöresellik 

artmıştır. 473  

3.5 1960-1980 DÖNEMİ TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ 

3.5.1 Mesleki  Kökenleri (1960-1980) 

1961 genel seçimleri, 27 Mayıs 1960 hareketlerinden sonra “çoğulcu” olacağına 

inanılan, demokratik dönüşümün ilk seçimleridir. 

Tüm dönemler boyunca aşırı temsil edilen serbest meslekler grubu, 1961 yılında 

toplam olarak 251’e ulaşmıştır. Oran olarak meclisin %58’i serbest meslek kökenli 

milletvekillerinden oluşmaktadır. Bu grup içinde 154 avukat milletvekili vardır. avukat 

                                                 
473 Turhan, a.g.e., s.165. 
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grubunun oranı %35’tir. Ticari ve ekonomik büyüme, avukatların kalabalık sayılarda 

mecliste yer almasına neden olmuştur. 474  

Toplumdaki ekonomik ayrıcalıkları elinde tutan girişimci grubu 1961 meclisine 

düşük oranda temsilci sokabilmiştir (%23). Girişimci grubun düşüklüğün Aron şöyle 

açıklamaktadır. “Bu sınıf toplumda sadece üretim araçlarının yönetiminde etkinlik 

göstermektedir. Toplumda hakim durumda olan bu sınıf siyasi fonksiyonları kendi başına 

yüklenmemektedir”. 475  

Bürokrasi kökenli temsilcilerin oranı da oldukça düşüktür (%19). Bu durum 27 

Mayıs darbesini gerçekleştiren bürokratik kadroya karşı olan sosyal tepki olarak 

değerlendirilmektedir. 476  

Tablo 18: 1960-1980 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Mesleki Dağılımı(%) 
MESLEKLER 1961 1965 1969 1973 1977 
Bürokrasi  19  28  28.5  31  34 

Sivil İdare  9  12  17  17  25.3 
Asker  6.5  9  5  4  2.6 
Eğitim  3.5  8  6.5  10  6.2 

Serbest Meslek(Toplam)  58  48  44  37  32.5 
Tıp  12  8.6  5  6  3.7 
Avukat   36  26  30  27  20.2 
Mim., Müh.  5  8.6  5  1  3.3 
Gazeteci Yaz.  5  4.8  4  3  5.1 

Girişimci (Toplam)  21  18.5  18.5  23  25.6 
Tarım  8  7  9  10.5  9.7 
Ticaret  11  10  7  10.5  10.9 
Sanayi  1.5  0.6  1.5  .8  1.3 
Bankacılık  0.5  1.4  1  1  3.5 

Din Görevlisi  -  0.3  2  5  4.2 
İşçi -  Sendikacı  0.5  2  2.5  1.5  4.2 
Diğer  1  2.7  5  3  1.3 
TOPLAM  436  449  449  442  449 
  Kaynak: Ergil, “a.g.m.”, s. 503, 514, 516, 518. 

Partilere göre dağılıma bakıldığında, bu dönemde partilerin henüz sınıf partisi 

olmak niteliğini kazanamadıkları görülmektedir. Meclisteki iki büyük partinin meslek 

kompozisyonları birbirine çok benzemektedir. Bürokratların oranı AP’de %16.6 iken 

                                                 
474 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.166. 
475 Şaylan, Gencay; “Millet Meclisinin Mesleki Açıdan Yapısı İle İlgili Düşünceler”, Türk 

Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, Siyasal İlimler Türk Derneği, Ankara Ajans Türk Gazetecilik ve 
Matbaacılık Sanayii, Ankara Haziran-1976, s.142. 

476 Ergil, “a.g.m.”,  s.509. 
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CHP’de %17.5’tir. serbest meslek kökenli milletvekilleri AP’de %56.8, CHP’de %60.5’tir. 

Girişimci grup AP’de %22.6 iken CHP’de %21’dir. 477  

1965 meclisinde de hakim grup yine %48 oranıyla serbest meslek kökenli 

milletvekilleri olmuştur. Bürokrasi grubu toparlanarak %25 oranla ikinci büyük grup 

olmuş, girişimciler oranlarındaki düşme sonucundaki üçüncü grup olmuşlardır. Bu 

dönemdeki bir özellikte işçi kökenli üye sayısındaki artıştır. Ayrıca öğretmen derneklerinin 

parti ön seçimlerinde etkili olmaya başlamasıyla eğitimci grafiği yükselmiştir. 478  

1965 meclisinde serbest meslek kökenli milletvekilleri iki partide birbirine 

yakınken (AP’de %48, CHP’de %50) girişimci ve bürokratlar iki partide farklı oranda 

temsil edilmiştir. Bürokrat grubu CHP’de %40, AP’de %23’dür. Buna karşılık girişimci 

grubu AP’de %24’ken CHP’de %8’dir. Bu değişim CHP ile AP arasındaki ideolojik 

farklılaşmaya dayandırılmaktadır. 479  

1961 Anayasasının getirdiği özgürlük ortamı içerisinde, önceleri tabu sayılan birçok 

konu tartışılmaya başlanmıştır. Daha önceleri sınıfsal çıkarların belirtemeyen gruplar 

çeşitli eylemlere girişmeye başlamışlardır. 480 1961’den sonra başlayan ve 1965’ten sonra 

tüm siyasal yaşam hakim olan olgu, toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar. 481  

1969 meclisinde mesleki kökenlerde önemli bir değişim gözlenmemiştir. Girişimci 

grubu %18.5 ve bürokrasi grubu %28.5 oranında adeta sabitleşmiş, serbest meslek grubu 

%48’den %44’e düşmüştür. 

1969 meclisindeki iki tür değişim göze çarpmaktadır. Birincisi din adamlarının 

sayısının yükselmesidir. Bu sayı 1965’de 1 iken, 1969’da 8 olmuştur. 8 kişinin 7’si AP 

milletvekilidir. Din adamlarının yükselişi AP’nin bölünen sağı toparlayabilmek amacıyla 

dine taviz verdiği şeklinde yorumlanmaktadır. 482 İkincisi TİP’in mecliste olmamasına 

rağmen işçi kökenli milletvekillerinin sayısının artmasıdır. 1965 meclisinde işçi kökenli 

                                                 
477 Şaylan, “a.g.m.”, s.143. 
478 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.165. 
479 Şaylan, “a.g.m.”, s.144. 
480 Şaylan, Gencay; Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAIE Yayınları, Ankara 

1974, s.128. 
481 Şaylan, “a.g.m.”, s.146. 
482 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., 166. 
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milletvekillerinin sayısı 9 iken, 1969’da 11 olmuştur. Bu durum CHP’deki değişim 

çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. 483  

Bürokrasi kökenli milletvekillerinin AP’de %23’ten %26’ya çıkarken, CHP’de 

%40’dan %31’e düştüğü görülmektedir. Girişimci milletvekillerinin oranı AP’de %24’ten 

%19’a düşmüş, CHP’de ise %8’den %16’ya yükselmiştir. Serbest meslek kökenli 

milletvekilleri iki partide de birbirine yakın oranlardadır (AP’de %47, CHP’de %44). 

1969 meclisi demokratik düzen ideali yönünden oldukça şaibeli bir durumdadır. 12 

Mart Muhtırasından sonraki dönemde, bir darbe yapılmış gibi TBMM’nin yetkileri elinden 

alınmış ve anayasa değişikliği dahil bir çok önemli karar meclise onaylatılmıştır. 484  

1973 meclisinde iki değişim göze çarpmaktadır. Serbest meslek grubunun 

gerilemesine karşılık bürokrasi ve girişimci grubun yükselmesi. Serbest meslek grubu %44 

oranından %37’ye düşmüş, bürokratlar %28’den %31’e, girişimcilerde %18.5’ten %23’e 

yükselmiştir. Diğer değişimde din görevlilerinin oranının daha da yükselmesidir. Din 

görevlileri 1920 Meclisinden sonra ilk kez %5 gibi çok yüksek bir oranda temsil 

edilmektedirler. 

Bürokratlar kökenli milletvekilleri CHP’de AP’den daha fazla iken, 1973’te bu 

durum değişmiştir. Bu grup CHP’de %33 iken, AP’de %36’dır. Bu değişim uzun süre tek 

başına iktidar olan AP’nin bürokrasi ile özdeşleşmesi olarak yorumlanmaktadır. Nitekim 

AP’de bürokrasi kökenli milletvekillerinin çoğu müsteşar ve genel müdür gibi üst düzey 

görevlilerinden seçilmiştir. 485  

Meclisteki toplam 44 eğitimcinin 29’u CHP’lidir. Yükselen eğitimci grafiği 

öğretmen derneklerinin CHP üzerindeki etkisiyle açıklanmaktadır. 486  

3.5.2 Eğitim Durumları (1960-1980) 

Eğitim düzeyinin düşük olduğu ülkelerde yüksek eğitim görenler genellikle çok dar 

olan büyük burjuvazi ile nispeten daha geniş olan küçük burjuvaziye mensupturlar. Bunun 

sonucunda da yüksek eğilimlilerin oylarının küçük bir bölümü büyük burjuvaziyi temsil 

                                                 
483 Şaylan, “a.g.m.”, s.148. 
484 Şaylan, “a.g.m.”, s.148. 
485 Ergil, “a.g.m.”,   s.519. 
486 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.165. 
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eden partiye, büyük çoğunluğu ise, küçük burjuvazinin eğilimlerin temsil eden partiye 

gitmektedir.487 

1961-1977 döneminde de yüksek öğrenim görmüş olanlar en büyük grubu 

oluşturmuştur. Lise eğitimlilerin oranındaki düşüş, 1960’lardan sonra gelişen eğitim ve 

öğretimin parlamentoya yansıması olarak değerlendirilmektedir. 1960’dan sonra her lise 

mezunu yüksek öğrenim görme ihtiyacını duymuştur. 488 Liseli milletvekillerinin AP’de 

CHP’ye oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun nedeni AP’de girişimci CHP’de 

bürokratların daha fazla olmasıdır. Bürokrat olabilmek için kişinin yüksek öğrenim 

görmesi şarttır. 489 

Tablo 19: 1960-1980 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Eğitim Durumu (%) 

EĞİTİM DURUMU 1961 1965 1969 1973 1977 

İlk  4.5  2.7  6.1  7.4  8.5 

Orta 7.3  5.6  8.1  7  7.4 

Lise ve Dengi  11.2  11  11  6.3  7.9 

Yüksekokul  77 80.7 74.8 79.4 76.2 

TOPLAM  100  100  100  100  100 
 Kaynak: Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s. 180. 

3.5.3 Yaş Ortalamaları (1960-1980) 

1957’de %29.1 olan 40 yaşın altındaki temsilcilerin oranı 1961’de %43.6’ya 

ulaşmıştır. 1969 meclisinde %19’a kadar inen genç milletvekillerinin oranı 1973 

meclisinde %22.9’a çıkmıştır.490  

Partilere göre dağılımda AP’lilerin 1961’den 1973’e dek sürekli olarak yaş 

ortalamalarının arttığı görülmektedir. 1977’de ise çok az bir gençleşme görülmüştür. 

CHP’de ise 1965’ten itibaren başlayan yenileşme politikasına paralel olarak gençleşme 

görülmüştür. 1969 ve 1973’te daha önce parlamento deneyimi olmayan bir çok kişi CHP 

listelerinden milletvekili seçilmiştir. 491  

                                                 
487 Kışlalı, “Parlamentonun Yapısal...,”s.165.  
488 Turhan, a.g.e., s.205. 
489 Turhan, a.g.e., s.205. 
490 Kışlalı, “Parlamentonun Yapısal...,”s.174. 
491 Turhan, a.g.e., s.296. 



 123

3.5.4 Cinsiyet (1960-1980) 

Kadının topumdaki geleneksel rolü henüz yıkılmadığı için bu dönemde de diğer 

dönemlerde olduğu gibi kadın temsilcilerin sayısı oldukça düşüktür. 27 Mayıs’tan sonra 

kadın temsilcilerin oranı 1’in altına inmiş, 1965’te biraz toparlanmış, daha sonra tekrar 

düşmeye başlamıştır. 

Tablo 20: 1960-1980 Arası Yasama Dönemlerinde Kadın Milletvekilleri 
Kadın Milletvekilleri 1961 1965 1969 1973 1977 

Sayı    3  8  5  6  4 
%  0.6  1.7  1.1  1.3  0.9 

Kaynak: Kışlalı, “a.g.m.”, s. 170. 

3.5.5 Yeniden Seçilme Durumu (1960-1980) 

1961 seçimlerinde yeniden seçilme oranı %17.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayının 

düşüklüğünün nedeni 27 Mayıs sonrasında mecliste büyük bir tasfiye yaşanmasıdır. Daha 

sonraki dönemlerde parlamenter süreklilik biraz daha yerleşmiş, yeniden seçilme oranı 

1965’te %49.1, 1969’da %48, 1973’te %43.3 ve 1977’de %50.6 olarak gerçekleşmiştir. 

1961’de AP temsilcilerinin hemen hemen hepsi yeni yüzlerden oluşmuş, yeniden 

seçilme oranı oldukça düşük (%7.8) olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni demokrasinin 

uğradığı kesintidir. 1995’ten itibaren yeniden seçilme oranı giderek yükselmiş ve 1977’de 

%64 oranına ulaşmıştır. 

Tablo 21: 1960-1980 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Yeniden Seçilme 
Oranı (%) 

PARTİLER 1961 1965 1969 1973 1977 

AP  7.8  47.9  51.5  53.3  62.4 

CHP  26.2  60.7  35.9  31.7  40.0 

DkP (*) - - -  65.1 - 

MSP - - -  12.2  54.2 

MHP - - - -  25.0 

Küç. Part. ve Bğmsz.  18.2  32.4 59.1 72.7  75.0 

TÜM MECLİS  17.6  49.1  48  43.3  50.6 
(*) Demokratik Parti   
Kaynak: Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.173; Turhan, a.g.e., s. 208. 
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1961 meclisinde CHP üyelerinin dörtte biri eski milletvekilleridir. 1965’te yeniden 

seçilme oranı yüksek olarak gerçekleşen CHP’de 1969’dan itibaren yeniden seçilme oranı 

düşmeye başlamıştır. CHP, Kurtuluş Savaşı’ndan beri süregelen “ağa, eşraf, büyük toprak 

sahibi” kişilerden kesin olarak uzaklaşmak, emeği ile geçinen köylü, işçi, esnaf gibi dar 

gelirli kitlelere yaklaşarak, onların desteği ile iktidara gelme çabası içindedir. CHP artık 

geleneksel destekçilerinden kurtulmak istemektedir. 492 Bu nedenle CHP’nin 1969, 1973, 

1977’deki yeniden seçilme oranı AP’ye göre daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Özellikle 

1973 seçimlerinde meclise giren CHP’li milletvekillerinin %68.3’ü ilk kez seçilmişlerdir. 

1977’den itibaren CHP’deki değişim oranı düşmeye başlamıştır. 

3.5.6 Yerellik Durumu (1960-1980) 

Partiler güçsüz oldukları yörelerde daha çok yerel bağları güçlü kişileri milletvekilli 

aday olarak belirlemektedirler. Ayrıca illerin gelişmişlik düzeyi ile yerellik arasında ters 

orantı vardır. Örneğin 1977 seçimlerinde İstanbul’dan milletvekili seçilen 44 kişiden 

sadece 11’i bu ilde doğmuştur. Oysa gelişmişlik sıralamasında son grupta yer alan 

Kastamonu’dan seçilen 5 milletvekilinin hepsi de bu ilde doğmuştur. 493  

Genel olarak 1961’den 1977’ye kadar olan meclislerdeki milletvekillerinin yerel 

temsilciler olduğunu söyleyebiliriz.  

Tablo 22: 1960-1980 Arası Yasama Dönemlerinde Milletvekillerinin Yerellik Durumu (%) 

PARTİ 1961 1965 1969 1973 1977 

AP 64.7 60.8  76.1  78.0  74.0 

CHP 74.9  64.4  78.2  76.3  71.4 

DkP - - -  67.4 - 

MSP - - -  63.6  51.2 

MHP - - - -  62.5 

Küçük Part./Bğmsz. 66.7  50.7  75.3  74.4  71.6 
  Kaynak: Turhan, a.g.e., s. 204. 

1961, 1965 ve 1969’da CHP’de yerel milletvekillerinin AP’ye oranla daha fazla 

olduğu görülmektedir. 1973’ten itibaren bu durum tam tersine dönmüş 1973 ve 1977’de 

yerel temsilcilerin oranı AP’de CHP’ye nazaran daha yüksek olmuştur.  

                                                 
492 Bektaş, “a.g.m.”, s.27. 
493 Turhan, a.g.e., s.189. 
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3.6 DANIŞMA MECLİSİ ÜYELERİNİN KÖKENLERİ 

3.6.1 Mesleki  Kökenleri (Danışma Meclisi) 

Toplam 160 kişi olan DM üyeleri, MGK’ca seçilenler ile il temsilcisi olarak 

seçilenler olmak üzere iki grupta incelenmiştir. DM üyelerinin mesleki dağılımına 

bakıldığında en büyük grubun, bürokrasi grubu olduğu görülmektedir. Bürokratların tüm 

meclisteki oranı %80.6’dır. il temsilcisi olarak seçilenlerin %82.5 ve MGK'da seçilenlerin 

%75’i bürokrasi kökenlidir. Bürokrasi grubunun yüksekliği, askeri yönetimin sivillere olan 

güvensizliği ile açıklanabilir. 

Tablo 23: Danışma Meclisi Üyelerinin Mesleki Kökenleri 
 MGK’ca Seçilen İl Temsilcisi GENEL 
MESLEKİ KÖKEN n % n % n % 
Serbest Meslek (Toplam) 6 15.0 12 10 18 11.9 

  Hukuk 3 7.5 6 5 9 5.6 

  Tıp,Diş,Ecz,Vet. - - 3 2.5 3 1.9 
  Mühendis,Mimar - - - - - - 
  İşletmeci,Muh,MM 2 5.0 3 2.5 5 3.1 
  Gazeteci,Yazar,TV 1 2.5 - - 1 0.6 
Bürokrasi (Toplam) 30 75.0 99 82.5 129 80.6 

Sivil İdare 12 30.0 44 36.6 56 35 
Askerlik 12 30.0 12 10 24 15 
Yargı 2 5.0 18 15 20 15.5 
Eğitim 4 10.0 25 20.8 29 18.1 

Girişimci (Toplam) - - 9 7.5 9 5.6 
Esnaf ve Tic. Erbabı - - 1 0.8 1 0.6 
Sanayi - - 7 5.8 7 4.3 
Çiftçi - - 1 0.8 1 0.6 

Din Görevlisi - - - - - - 
İşçi-Sendikacı 4 10.0 - - 4 2.5 
İşçi 1 2.5 - - 1 0.6 
Sendikacı 3 7.5 - - 3 1.8 

TOPLAM 40 100 120 100 16 100 
   Kaynak: Danışma Meclisi Üye Albümü. 

Bürokrasi grubunun kendi içindeki açılımına bakıldığında, sivil idarecilerin %35 

oranı ile ilk sırada olduğu görülmektedir. İl temsilcilerinin %36.6’sı ve MGK’ca 

seçilenlerin %30’u sivil idare mensuplarıdır. Eğitimcilerin %18.1 oran ile ikinci grup 

askerler %15 oranı ile üçüncü grup ve yargı kökenliler %15.5 oranı ile dördüncü gruptur. 

Danışma meclisindeki ikinci grup %11.2 oranı ile serbest meslek sahipleri, üçüncü grup 

%5.6 oranı ile girişimciler ve dördüncü grup %2.5 oranı ile işçi-sendikacılardır. Tablo 
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23’te dikkati çeken bir nokta, Danışma Meclisi’nde din görevlisi mühendis, mimar, 

teknisyenlerin yer almamasıdır. 

3.6.2 Eğitim Durumları (Danışma Meclisi) 

Danışma Meclisi üyesi olabilmek için yüksekokul mezunu olmak şartı aranmıştır. 

Bu nedenle il temsilcisi olarak seçilenlerde; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul mezunu 

olan temsilci yoktur. Sadece MGK’ca seçilen bir kişi ilkokul ve iki kişi lise mezunudur. 

MGK’ca seçilen temsilcilerin %70’i yüksekokul ve %22.5’i yüksek lisans 

eğitimlidir. Ayrıca %5’i lise ve dengi, %2.5’i ilkokul mezunudur. İl temsilcisi olarak 

seçilenlerde yüksekokul mezunları ile lisansüstü eğitim yapmış olanlar birbirine yakın 

oranlardadır. Yüksekokul mezunları %55 ve lisansüstü eğitim mezunları %45 orandadır. 

Bu oranlar. MGK’nın Danışma Meclisi’nin oluştururken büyük bir kesimi göz ardı ettiğini 

göstermektedir. 

Tablo 24: Danışma Meclisi Üyelerinin Eğitim Durumları 
 MGK’ca Seçilen İl Temsilcisi GENEL 
EĞİTİM DURUMU n % n % n % 
İlkokul 1 2.5 - - 1 0.6 
Lise ve Dengi 2 5.0 - - 2 1.2 
Yüksekokul 28 70.0 66 55.0 94 58.7 
Mastır, Dok., Uzm. 9 22.5 54 45.0 63 39.3 

TOPLAM  40 100 120 100 160 100 
  Kaynak: Danışma Meclisi Üye Albümü. 

3.6.3 Cinsiyet (Danışma Meclisi) 

Danışma Meclisi üyelerinin %96.88’i erkektir. İl temsilcisi olarak seçilenlerin 

%98.4 ve MGK’ca seçilenlerin %92.5’i erkektir. Danışma Meclisi’nde toplam beş kadın 

temsilci vardır. MGK’ca seçilen 40 temsilcinin 3’ü ve il temsilcisi olarak seçilen 120 

temsilcinin 2’si kadındır. Kadınların önceki TBMM’lerde olduğu gibi, Danışma 

Meclisi7nde de çok düşük oranlarda yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 25: Danışma Meclisi Üyelerinin Cinsiyet Durumu 
 MGK’ca Seçilen İl Temsilcisi GENEL 
CİNSİYETİ n % n % n % 

Erkek 37 92.5 118 98.4 155 96.88 
Kadın 3 7.5 2 1.6 5 3.12 

Toplam 40 100 120 100 160 100 
Kaynak: Danışma Meclisi Üye Albümü. 
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3.6.4 Yerellik Durumu (Danışma Meclisi) 

Danışma Meclisi’nin 40’ı MGK’ca seçildiği için, il temsilcisi olarak seçilen 120 

temsilcinin yerellik durumu incelenmiştir. 

İl temsilcisi olarak seçilenlerin %73.3’ü doğdukları ilerden aday olmuşlardır. Bu 

oran oldukça yüksektir. Bu oranın yüksekliğinin nedeni, adayların her ilin valisi tarafından 

önerilmeleridir. 

Danışma Meclisi üyelerinin yaş ortalaması oldukça yüksektir. 50 yaşının üzerinde 

olanlar %70 oranındadır. MGK’ca seçilenlerin yaş ortalaması 57.4 il temsilcisi olarak 

seçilenlerin yaş ortalaması 53.1’dir. 

Tablo 26: Danışma Meclisi Üyelerinin Yerellik Durumu 
 İl Temsilcileri 
YERELLİK DURUMU n % 

Yerel 88 73.3 
Yerel Olmayan 32 26.7 

TOPLAM 120 100 
Kaynak: Danışma Meclisi Üye Albümü. 

3.7 17. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (1983) 

3.7.1 Mesleki  Kökenleri (17. Dönem) 

1983 seçimleri, vetolar nedeniyle seçime girmeyen partiler yüzünden “denetimli” 

ve “sınırlı” bir “demokrasiye geçiş denemesi” niteliğindedir. Halk, kendisini 12 Eylül 

yönetiminin devamı ilan MDP yerine, ANAP’ı tercih etmiştir. Seçmen askeri yönetimi 

izleyen dönemde yenilik ve değişiklik istemiştir. 494  

Serbest Meslek kökenliler bu meclisteki en büyük gruptur. 1961 meclisinde %58 

oranında yer alan bu grup bu tarihten itibaren düşmeye başlamış, 1977 meclisinde %32.5 

oranında yer almıştır. Son olarak 1983 meclisinde bu grubun oranında yükselme görülmüş, 

%43.1 oranına ulaşmıştır. Serbest meslek grubu içinde dikkati çeken değişiklik, avukat 

grubunun %14 gibi, önceki meclislere göre düşük bir oranda temsil edilmeleridir. 1961 

meclisinde %36 oranında yer alan avukatlar, 1969 meclisinde %30 oranında yer almıştır.  

                                                 
494 Kongar, Toplumsal Değişme..., s.25. 
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Meclisteki ikinci büyük grup bürokratlardır. Bu grup 1965’den itibaren yükselme 

eğilimindedir. Son olarak 1977 meclisinde %34 oranında yer almışlardır. 1983 meclisinde 

bu yükselme eğilimine paralel olarak %36.8 oranında yer almıştır. 

Meclisteki üçüncü grup girişimcilerdir. Girişimcilerin oranında 1977’ye göre 

düşme görülmüştür. 1977 meclisinde %25.6 olan girişimciler bu mecliste %16.5 

oranındadır.  

Tablo 27: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri 
 ANAP HP MDP BĞMSZ. GENEL 
MESLEKİ KÖKEN n % n % n % n % n % 
Serbest Meslek (Toplam) 101 47.9 51 43.6 19 28.4 - - 172 43.1 

  Hukuk 28 13.3 15 12.8 13 19.4 - - 56 14.0 

  Tıp,Diş,Ecz,Vet. 15 7.1 6 5.1 - - - - 21 5.3 

  Mühendis,Mimar 17 8.1 9 7.7 3 4.5 - - 29 7,.3 

  İşletmeci,Muh,MM 39 18.5 15 12.8 3 4.5 - - 57 14.3 

  Gazeteci,Yazar,TV 2 0.9 6 15.1 - - - - 8 2.0 

Bürokrasi (Toplam) 62 29.4 47 40.2 36 53.7 4 100 147 36.8 
Sivil İdare 40 19.0 21 17.9 15 22.4 1 25.0 77 19.3 

Askerlik 6 2.8 9 7.7 9 13.4 1 25.0 25 6.3 

Yargı 3 1.4 4 3.4 6 9.0 - - 13 3.3 

Eğitim 13 6.2 13 11.1 6 9.0 2 50.0 34 8.5 

Girişimci (Toplam) 44 20.9 12 10.3 9 13.4 - - 66 16.5 
Esnaf ve Tic. Erbabı 29 13.7 8 6.8 7 10.4 - - 44 11.0 

Sanayi 13 6.2 1 0.9 2 3.0 - - 16 4.0 

Çiftçi 2 0.9 3 2.6 - - - - 5 1.3 

Din Görevlisi 1 0.5 - - - - - - 1 0.3 

İşçi-Sendikacı 3 1.4 7 6.0 3 4.5 - - 13 3.3 
İşçi 1 0.5 1 0.9 - - - - 2 0.5 

Sendikacı 2 0.9 6 5.1 3 4.5 - - 11 2.8 

TOPLAM 211 100 117 100 67 100 4 100 399 100 
  Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

1983 meclisinde din görevlileri %4.2’den %0.3’e düşmüştür. Bu mecliste yalnızca 

1 tane din görevlisi vardır. işçi ve sendikacı temsilciler önceki dönemlere uygun olarak bu 

mecliste düşük oranda yer almışlardır. 

Partilere göre dağılımda; ANAP’ta birinci grup %47.9 oranı ile serbest meslek 

sahipleri, ikinci grup %20.9 oranı ile girişimcilerdir. HP’den birinci grup %43.6 oranı ile 

serbest meslek sahipleri, %40.2 oranı ile bürokratlar ve %10.3 oranı ile girişimcilerdir. 

ANAP’ta bürokratlar daha azken HP’de girişimceler daha azdır. MDP’de en büyük grup 

%52.7 oranı ile bürokratlardır.  
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İşçi ve sendikacı milletvekilleri HP’de daha fazladır. MDP’de işçi-sendikacı 

temsilci yoktur. Meclisteki tek din görevlisi ANAP’tır.  

3.7.2 Eğitim Durumları (17. Dönem) 

Daha önceki meclislerde olduğu gibi mecliste ilk grup yüksek öğrenim görmüş 

milletvekilleridir. İkinci grup mastır, doktora, uzmanlık eğitimi yapmış olanlardır. Bu grup 

yüksek bir oranda olduğundan, yüksekokul mezunu gruptan ayırma gereği duyulmuştur. 

Yüksekokul mezunları ile, mastır, doktora, uzmanlık eğitim yapmış olanların toplamı 

%85.3’e ulaşmaktadır. Bu durum da parlamentonun eğitim durumunun gittikçe 

yükseldiğini göstermektedir. 

Lise ve dengi okul mezunlarının oranı %9, ilkokul mezunlarının oranı %3.8 ve 

ortaokul mezunlarının oranı %2’dir. 

Tablo 28: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları 

 ANAP HP MDP BĞMSZ. GENEL 

Eğitim Durumu n % n % n % n % n % 

İlkokul 8 3.8 6 5.1 1 1.5 - - 15 3.8 

Orta Ve Dengi 1 0.5 5 4.3 2 3.0 - - 8 2.0 

Lise Ve Dengi 18 8.5 13 11.1 5 7.5 - - 36 9.0 

Yüksekokul 132 62.6 66 56.4 44 65.7 2 50 24.4 61.2 

Mastır,Dok,Uzm. 52 24.6 27 23.1 15 22.4 2 50 36 24.1 

TOPLAM 211 100 117 100 67 100 4 100 399 100 
  Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

Partilere göre dağılıma bakıldığında partiler arasında eğitim durumu açısından 

önemli bir fark görülmemektedir. Tüm partilerde yüksekokul mezunları, ardından mastır, 

doktora, uzmanlık eğitimi yapmış olanlar birbirlerine yakın orandadır. Yalnızca HP’de 

yüksek öğrenim görmüş olanlar diğer partilere göre düşük, ilkokul mezunları diğer 

partilere göre yüksektir. ANAP ve MDP’lilerin eğitim durumları birbirlerine benzerlik 

göstermektedir. 
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3.7.3 Yaş Grupları (17. Dönem) 

1983 meclisinde 51-60 yaş grubu %31.3 oranı ile ilk sıradadır. İkinci grup en genç 

milletvekilleri olan 31-40 yaş grubudur. Bu grubun temsil oranı %30.1’dir. üçüncü grup 

%23.8 oranı ile 41-51 yaş grubu ve dördüncü grup %14.8 oranı ile 61 yaş ve üzeri 

milletvekilleridir.  

Tablo 29: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

 ANAP HP MDP BĞMSZ. GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % n % 

31-40 84 39.5 26 22.2 10 14.9 - - 120 30.1 

41-50 54 25.6 28 23.9 13 19.4 - - 95 23.8 

51-60 60 28.4 37 31.6 26 38.8 2 50 125 31.3 

61 ve üstü 13 6.2 26 22.2 18 26.9 2 50 59 14.8 

TOPLAM 211 100 117 100 7 100 4 100 399 100 
   Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

Partilere göre dağılımda HP ile MDP arasında yaş grubu bakımından benzeşme 

görülmektedir. Her iki partide de 51-60 yaş grubu en fazla temsil edilen gruptur. 51-60 yaş 

grubu MDP’de %38.8 ve HP’de %31.6 oranındadır. MDP ve HP’de en az temsil edilenler 

31-40 yaş grubu, yani en genç milletvekilleridir. 

ANAP, MD ve HP’nin tersine 31-40 yaş grubunun en fazla temsil edildiği partidir. 

Bu ANAP’ın yeni kurulmasına bağlanabilir. Buna bağlı olarak ANAP’ı genç bir parti 

olarak tanımlayabiliriz. Nitekim en yaşlı grup olan 61 yaş ve üzeri milletvekilleri ANAP’ta 

en düşük oranda temsil edilmişlerdir. Bu grubun temsil oranı %6.2’dir. 

3.7.4 Cinsiyet (17. Dönem) 

1983 meclisinde 12 kadın milletvekili vardır. kadınların temsil oranı %3’tür. %1 

civarında olan önceki döneme göre yüksek olduğu söylenebilir.  

En fazla kadın milletvekili ANAP’tadır. Ancak oran olarak MDP’nin kadın 

temsilcileri daha fazladır. Kadınların oranı MDP’de %4.4, HP’de 3.4 ve ANAP’ta 

%2.3’tür. 
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Tablo 30: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 

 ANAP HP MDP BAĞMSZ. GENEL 

CİNSİYET n % n % n % n % n % 

Erkek 206 97.7 113 96.6 64 95.6 4 100 387 97.9 

Kadın 5 2.3 4 3.4 3 4.4 - - 12 3.9 

TOPLAM 211 100 117 100 67 100 4 100 399 100 
Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

3.7.5 Yeniden Seçilme Durumu (17. Dönem) 

1980 İhtilali’nden sonra tüm siyasi partiler feshedilmiştir. 1977 parlamenterleri de 

siyasal yasaklıdır. Bu nedenle 1983 meclisinde yenilen seçilme oranı oldukça düşük 

gerçekleşmiştir. Bu mecliste yeniden seçilme oranı %11.3’tür. mecliste %88.7’si 

değişmiştir.  

Tablo 31: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Durumu 
 ANAP HP MDP BAĞMSZ. GENEL 
DENEYİM n % n % n % n % n % 

Eski MV. 5 2.4 18 15.4 20 29.9 2 50 45 11.3 
Yeni MV. 206 97.6 99 84.6 47 70.1 2 50 354 88.7 

TOPLAM 211 100 117 100 97 100 4 100 399 100 
Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

ANAP yeniden seçilme oranının en düşük olduğu partidir. ANAP’ın %97:6’sı yeni 

milletvekilleridir. HP’de yeniden seçilme oranı %15.4 ve MDP’de yeniden seçilme oranı 

%29.9’dur. MDP yeniden seçilme oranının en fazla gerçekleştiği partidir. MDP’de yeniden 

seçilme oranı %29.9’dur. bu yüksekliğin nedeni hesaplama yapılırken Danışma Meclisi 

üyelerinde dikkate alınmasıdır. Danışma Meclisi üyeleri de genelde MDP’den aday 

olmuşlardır.  

3.7.6 Yerellik Durumu (17. Dönem) 

1983 meclisinde önceki meclislere paralel olarak yerel temsilcilerin oranı, yerel 

olmayanlara göre daha yüksektir. 1983 meclisinin %66.7’si doğdukları yerden aday 

olmuşlardır. 

En fazla yerel temsilcinin yer aldığı parti %73.1 oranı MDP’dir. İkinci parti %72 

oranı ile ANAP ve üçüncü parti %54.7 oranı ile HP’dir. HP milletvekillerinin yerel bağları 

diğer partilere göre güçlü değildir. 



 132

Tablo 32: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

 ANAP HP MDP BAĞMSZ. GENEL 

YERELLİK DURUMU n % n % n % n % n % 

Yerel 152 72 64 54.7 49 73.1 1 25 266 66.7 

Yerel Değil 59 28 53 45.3 18 26.9 3 75 133 33.3 

TOPLAM 211 100 117 100 67 100 4 100 399 100 
  Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 

3.7.7 Medeni Durumları (17. Dönem) 

Meclisin %97.7’si evli milletvekilleridir. Dul olanların oranı %1.3 ve bekar 

olanların oranım %1’dir. Partiler arasında evlilik durumu bakımından büyük bir fark göze 

çarpmamaktadır. MDP’de evlilerin diğer iki partiye oranla daha faz olduğu söylenebilir. 

Buna paralel olarak MDP’ de bekar ve dullar diğer iki partiye göre daha fazladır. 

Tablo 33: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 

 ANAP HP MDP BAĞMSZ. GENEL 

MEDENİ DURUMU n % n % n % n % n % 

Bekar 2 0,9 - - 2 3,0 - 4 4 1,0 

Evli 208 98,6 115 98,3 63 94,0 4 100 390 97,7 

Dul 1 0,5 2 1,7 2 3,0 - - 5 1,3 

TOPLAM 211 100 117 100 67 100 4 100 399 100 

Kaynak. 17. Dönem TBMM Albümü. 

3.7.8 Çocuk Sayısı (17. Dönem) 

Tablo 34: 17. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

 ANAP HP MDP BAĞMSZ. GENEL 

ÇOCUK SAYILARI n % n % n % n % n % 

Yok 6 2.9 9 7.7 4 6.2 - - 19 4.8 

1 Çocuk 23 11.0 15 12.8 6 9.2 1 25 45 11.4 

2 Çocuk 95 45.5 46 39.3 25 38.5 2 50 168 42.5 

3 Çocuk 24 25.8 27 23.1 17 26.2 1 25 99 25.1 

4 ve Daha Fazla 61 29.2 20 17.1 13 20.0 - - 64 16,2 

TOPLAM 209 100 117 100 65 100 4 100 395 100 
(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 17. Dönem TBMM Albümü. 
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Meclisin çoğunluğu 2 çocuklu milletvekillerinden oluşmaktadır. 2 çocuk sahibi 

olanların oranı %42.5’tir. Daha sonra %25.1 oranı ile 3 çocuklar ve %16.2 oranı ile 4 ve 

daha fazla sayıda çocukları gelmektedir. Çocuksuz olan milletvekillerinin oranı en 

düşüktür (%4,8). 

Çocuk sayısının partilere göre dağılımına bakıldığında önemli bir fark göze 

çarpmamaktadır. ANAP’ta 2 çocukluların oranı diğer partilere göre biraz yüksek (HP’de 

%39.3, MDP’de %38.5 iken ANAP’ta %45.5) ve çocuksuzların oranı biraz daha düşüktür. 

Çocuksuz olanlar HP’de %7.7 ve MDP’de %6.2 iken ANAP’ta %2.9’dur. bu durum 

ANAP’ın genç milletvekillerine sahip olması ile açıklanabilir. 

3.8 18. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (1987) 

3.8.1 Mesleki  Kökenleri (18. Dönem) 

1987 parlamentosunda bürokratların oranında düşme, buna karşılık olarak girişimci 

ve meslek kökenlilerin oranında yükselme görülmüştür. Parlamentoda en büyük grup bir 

önceki dönemde olduğu gibi %45.9 oranı ile serbest meslek kökenlilerdir. Önceki döneme 

göre %2.8’lik bir yükselme görülmüştür. İkinci grup bürokratlardır. Bürokratların oranı 

%32.1’dir ve önceki döneme göre %4.7’lik bir düşüş görülmüştür. Meclisteki üçüncü 

büyük grup %19.8 oranıyla girişimcilerdir. Bu grupta %3.3’lük bir artış vardır. 

Din görevlilerinin oranı %0.4’tür ve önceki meclise göre önemli bir değişiklik 

göstermemiştir. İsçi-sendikacı milletvekillerinin oranı %3.3’ten, %1.8’e düşmüştür. Bu 

grupta hiç işçi temsilcisi yoktur, hepsi sendikacıdır.  

Serbest meslek grubunun kendi içindeki dağılımında, hukukçuların oranında 

%5.2’lik bir artış olduğu görülmektedir. Hukukçuların oranı 1983’de %14 iken 1987’de 

%19.2’dir öte yandan mali müşavir, sigortacı, işletmeci grubunda %4’lük düşüş 

görülmüştür. Bu grubun oranı 1983’de %14.3 iken, 1987’de %10.2’dir.  

Bürokrasi grubunda da sivil idarecilerin oranında %3.9’luk (19.3’den %23.2’ye) bir 

yükselme, buna karşılık asker kökenlilerin oranında %5’lik bir düşme (%6.3’ten, %1.3’e) 

görülmektedir.  

Her üç partide de meslek gruplarının sıralaması aynıdır. (1. serbest meslek 

kökenliler, 2. Bürokratlar, 3. Girişimciler). SHP’den serbest meslek kökenlilerin oranı 
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ANAP ve DYP’ye göre daha fazladır. Serbest meslek kökenlilerin oranı SHP’den %57.6 

iken, DYP’de %45.9 ve ANAP’ta %33.7 ve DYP’DE %33.9’dur. 1983 meclisine göre 

ANAP’ta serbest meslek grubunun oranı düşmüş, (%47.9’dan, %41.9’a) diğer yandan 

bürokratların oranı %29.4’ten %33.7’ye ve girişimcilerin oranı %20.9’dan %23’e 

yükselmiştir. 

Girişimciler ANAP ve DYP’de birbirine yakın oranlarda (ANAP’ta %23, DYP’de 

%20.3)iken SHP’de daha düşüktür (%10.1). 

Tablo 35: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri 

 ANAP SHP DYP GENEL 

MESLEKİ KÖKEN n % n % n % n % 

Serbest Meslek (Toplam) 122 41.9 57 57.6 27 45.8 206 45.9 

  Hukuk 43 14.8 31 31.3 12 20.386 19.2  

  Tıp,Diş,Ecz,Vet. 18 6.2 6 6.1 3 5.1 27 6.0 

  Mühendis,Mimar 30 10.3 6 6.1 4 6.8 40 8.9 

  İşletmeci,Muh,MM 30 10.3 9 9.1 7 11.9 46 10.2 

  Gazeteci,Yazar,TV 2 0.7 5 5.1 1 1.7 8 1.8 

Bürokrasi (Toplam) 98 33.7 26 26.3 20 33.9 144 32.1 

Sivil İdare 70 24.1 16 16.2 18 30.5 104 23.2 

Askerlik 5 1.7 1 1.0 - - 6 1.3 

Yargı 3 1.0 2 2.0 - - 5 1.1 

Eğitim 19 6.5 7 7.1 2 3.4 28 6.2 

Girişimci (Toplam) 67 23.0 10 10.1 12 20.3 89 19.8 

Esnaf ve Tic. Erbabı 38 13.1 9 9.1 8 13.6 55 12.2 

Sanayi 19 6.5 - - 2 3.4 21 4.7 

Çiftçi 10 3.4 1 1.0 2 3.4 13 2.9 

Din Görevlisi 2 0.7   - - 2 0.4 

İşçi-Sendikacı 2 0.7 6 6.1 - - 8 1.8 

İşçi - - - - - - - - 

Sendikacı 2 0.7 6 6.1 - - 8 1.8 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 
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3.8.2 Eğitim Durumları (18. Dönem) 

En son mezun olduğu okul bakımından 1987 meclisinde en fazla temsil edilen grup 

%59.9 oranı ile yüksekokul mezunlarıdır. İkinci grup %24.9 oranı ile mastır, doktora, 

uzmanlık eğitimi yapmış olanlar ve üçüncü grup %6.7 oranı ile lise ve dengi okul 

mezunlarıdır.  

Her üç partiden de yüksekokul mezunları ve ardından mastır, doktora ve uzmanlık 

eğitimi yapmış olanlar en fazla temsil edilmektedir. Akademik kariyer yapmış olanlar en 

fazla DYP’de (%33.9) ve en az SHP’de (17.2) yer almaktadırlar. Bu grubun ANAP’taki 

temsil oranı %25.8’dir. yüksekokul mezunları sırayla SHP’de %68.7, ANAP’ta %59.8 ve 

DYP’de %45.8 oranında temsil edilmektedir. Lise ve dengi okul mezunları en fazla 

DYP’de (11.9) ve en az ANAP’ta (%5.8) yer almaktadır. SHP’deki lise ve dengi okul 

mezunlarının oranı %6.1’dir. orta okul mezunlarının oranı sırayla SHP’de %6.1, DYP’de 

%5.1 ve ANAP’ta %4.1’dir. ilk okul mezunları ANAP’ta %4.5, DYP’de 3.4 ve SHP’de 

%2’dir. Önceki döneme göre ANAP’ın eğitim dağılımında önemli bir değişim göze 

çarpmamaktadır.  

Tablo 36: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları  

 ANAP SHP DYP GENEL 

EĞİTİM DURUMU n % n % n % n % 

İlk Okul 13 4.5 2 2.0 2 3.4 17 3.8 

Orta Okul 12 4.1 6 6.1 3 5.1 21 4.7 

Lise ve Dengi 17 5.8 6 6.1 7 11.9 30 6.7 

Yüksekokul 174 59.8 68 68.7 27 45.8 269 59.9 

Mastır,Dokt.,Uzmanlık 75 25.8 17 17.2 20 33.9 112 27.9 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

3.8.3 Yaş Grupları (18. Dönem) 

18. Dönem Meclisinde orta yaş grubu diyebileceğimiz 41-50 yaşlarındakiler %39.4 

oranı ile en fazla temsil edilmektedir. Daha sonra gençler, yani 31-40 yaş grubu %31.4 

oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. 51-60 yaş grubunun oranı %20 ve 61 ve yukarı 

yaştakileri8n oranı %9.1’dir.   
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Tablo 37: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

 ANAP SHP DYP GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % 

31 - 40 96 330 34 34.3 11 18.9 141 31.4 

41 - 50 100 34.4 49 49.5 28 47.5 177 39.4 

51 - 60 63 21.6 13 13.1 14 23.7 90 20.0 

61 ve üstü 32 11.0 3 3.0 6 10.2 41 9.1 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

Her üç partide de 41-50 yaş grubu ilk sıradadır. Bu grup SHP’de %49,5 DYP’de 

%47.5 ve ANAP’ta %34.4 oranındadır. 31-40 yaş grubunun en fazla bulunduğu parti 

SHP’dir. Daha sonra ANAP’ta %33.0 ve DYP’de %18.9 oranında yer almaktadırlar.  

1983 dönemine göre ANAP’ta 61 yaş ve üstü grubun oranında yükselme (%6.2’den 

%11’e) buna karşılık olarak 31-40 yaş grubunda düşme (%39.8’den %33’e) görülmüştür. 

Bu durum ANAP’ın yaşlandığını göstermektedir. 

3.8.4 Cinsiyet (18. Dönem) 

1987 meclisinde erkekler %98.6 oranıyla ilk sıradadır. Kadınların oranı %1.3’tür. 

ANAP’ta 4, SHP’de 2 kadın milletvekili vardır. DYP’de hiç kadın milletvekili yoktur.  

Tablo 38: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 
 ANAP SHP DYP GENEL 
CİNSİYET n % n % n % n % 

Kadın 4 1,3 2 2,1 - - 6 1,3 
Erkek 287 98,7 97 97,9 59 100 443 98,7 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

17. Dönem meclisine göre kadınların oranında %1.7’lik bir düşüş görülmüştür. 

1983’de kadın milletvekillerinin oranı %3 iken, 1987’de bu oran %1.3’e düşmüştür.  

3.8.5 Yeniden Seçilme Durumu (18. Dönem) 

1987 meclisinde yeniden seçilme oranı %46.8 olarak gerçekleşmiştir. Meclisin 

%53.2’si yeni yüzlerden oluşmuştur. ANAP’ta yeniden seçilme oranı %56’dır. İlk kez 

meclise giren ANAP milletvekillerinin oranı %44’tür. SHP’li temsilcilerin %23.2’si 
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deneyimli buna karşılık olarak %76.8’i ilk kez seçilmiştir. DYP’lilerin %40.7’si deneyimli, 

buna karşılık olarak %59.3’ü deneyimsizdir.  

Tablo 39: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Oranı 

 ANAP SHP DYP GENEL 

DENEYİM n % n % n % n % 

Eski M.V. 163 56 23 23.2 24 40.7 210 46.8 

Yeni M.V. 128 44 76 76.8 35 59.3 239 53.2 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 

Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

ANAP’ta parlamento deneyimi olan milletvekillerinin oranı 1983 yılına göre 

%53.6’lık bir artış göstermiştir. Bunun nedeni 1983’te milletvekili olanların çoğunun 

1987’de tekrar aday olmaları ve seçilmeleridir.  

3.8.6 Yerellik Durumu (18. Dönem) 

1987 meclisinde yerellik oranının yükselmiş olduğu görülmektedir. Bu mecliste 

doğduğu yeren aday olup seçilen milletvekillerinin oranı %73.7’dir. bu oran 1983 yılında 

%66.7’dir. Yerel olmayan milletvekillerinin oranı 1983’de %33.3’ten 1987 meclisinde 

%26.3’e düşmüştür. 

Tablo 40: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

 ANAP SHP DYP GENEL 

YERELLİK DURUMU n % n % n % n % 

Yerel 219 75.3 63 63.6 49 83.1 331 73.7 

Yerel Değil 72 24.7 36 36.4 10 16.9 118 26.3 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

DYP en fazla yerel milletvekilinin yer aldığı partidir. Bu partide yerel temsilcilerin 

oranı %83.1’dir. ANAP yerellik bakımından ikinci sıradadır, milletvekillerinin %75.3’ü 

yerel bağları güçlü olan milletvekilleridir. SHP’li milletvekillerinin de %63.6’sının yerel 

bağları güçlüdür. SHP’de yerel olmayan temsilcilerin oranı %36.4’tür. ANAP’ta yerellik 

durumunda bu dönem %3.3’lük bir yükselme görülmüştür.  
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3.8.7 Medeni Durum (18. Dönem) 

Tablo 41: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 

 ANAP SHP DYP GENEL 

MEDENİ DURUM n % n % n % n % 

Bekar 6 2.1 2 2.0 2 3.4 10 2.2 

Evli 284 97.6 95 96.0 57 96.6 436 97.1 

Dul 1 0.3 2 2.0 - - 3 0.7 

TOPLAM 291 100 99 100 59 100 449 100 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

18. Dönem meclisinin %37.1 gibi büyük bir çoğunluğu evli milletvekillerinden 

oluşmaktadır. Bekarların oranı %2.2 ve dul olanların oranı %0.7’dir. Bekar 

milletvekillerinin en fazla oranda yer aldıkları parti DYP (%3.4) ve en az oranda yer 

aldıkları parti SHP’dir (%2). Evliler en fazla ANAP’ta (%97.6) ve en az SHP’de (96.0) yer 

almaktadır. Dul milletvekillerinin en fazla yer aldığı parti SHP’dir. DYP’de hiç dul 

milletvekili yoktur.  

3.8.8 Çocuk Sayısı (18. Dönem) 

1987 meclisinde çoğunluk (%44.4) iki çocuk sahibidir. Daha sonra %24.8 oranıyla 

üç çocuklular, %15.5 oranı ile dört ve daha fazla çocuğu olanlar gelmektedir. Tek çocuklu 

olanların oranı %9.6 ve hiç çocuğu olmayanların oranı %5.7’dir.  

Tablo 42: 18. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

 ANAP SHP DYP GENEL 

ÇOCUK SAYISI n % n % n % n % 

Yok 14 4.9 8 8.2 3 5.3 25 5.7 

1 Çocuk 26 9.1 12 12.4 4 7.0 42 9.6 

2 Çocuk 128 44.9 47 48.5 20 35.1 195 44.4 

3 Çocuk 70 24.6 19 19.6 20 35.1 109 24.8 

4 ve daha fazla 47 16.5 11 11.3 10 17.5 68 15.5 

TOPLAM 285 100 97 100 57 100 439 100 
(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 18. Dönem TBMM Albümü. 

Partiler çocuk sayıları bakımından birbirlerine çok benzemektedirler. Dört ve daha 

fazla çocuk sahibi olanlar %17.5 oranı ile en fazla DYP’de ve %11.3 oranı ile en az 
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SHP’de yer almaktadır. 495 Hiç çocuğu olmayan milletvekillerinin oranı en fazla SHP’dedir 

(%8.2). 

3.9 19. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (1991) 

3.9.1 Mesleki  Kökenleri (19. Dönem) 

1991 meclisinde 1987’de olduğu gibi en büyük grup serbest meslek kökenlilerdir. 

İkinci grup bürokratlar ve üçüncü grup girişimcilerdir. Önceki döneme göre serbest meslek 

kökenlilerin oranında %2,5’lik bir yükselme görülmüştür (%45.9’dan %48.4’e). Buna 

karşılık olarak da bürokratların oranında %2.1’lik bir düşme görülmüştür. Girişimci 

milletvekillerinin oranı değişmemiştir. Din görevlilerinin oranı %0.4’den %0.7’ye 

yükselmiş, sendikacıların oranı %1.8’den %1.3’e düşmüştür. 

Tablo 43: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri  
 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

MESLEKİ 
KÖKEN 

n % n % n % n % n % n % n % 

S.Meslek (Topl.) 83 46.6 49 42.6 53 60.2 19 44.2 11 57.9 3 42.9 218 48.4 

  Hukuk 30 16.9 12 10.4 18 20.5 7 16.3 1 5.3 1 14.3 69 15.3 

  Tıp,Diş,Ecz,Vet. 10 5.6 6 5.2 10 11.4 3 7.0 4 21.1 - - 33 7.3 

  Mühendis,Mimar 15 8.4 17 14.8 10 11.4 3 7.0 3 15.8 - - 48 10.7 

  İşletmeci,Muh,MM 25 14.0 14 12.2 10 11.4 5 11.6 3 5.2 1 14.3 58 12.9 

  Gazeteci,Yazar,TV 3 1.7   5 5.7 1 2.3 - - 1 14.3 10 2.2 

Bürokrasi (Topl.) 55 30.9 39 33.9 19 21.6 14 32.6 5 26.3 3 42.9 135 30.0 

Sivil İdare 43 24.2 33 28.7 8 9.1 9 20.9 1 5.3 - - 94 20.9 

Askerlik 3 1.7 - - - - - - 1 5.3 1 14.3 5 1.1 

Yargı - - - - - - - - - - - - - - 

Eğitim 9 5.1 6 5.2 11 12.5 5 11.6 3 15.8 2 28.6 36 8.0 

Girişimci (Toplam) 39 21.9 24 20.9 14 15.9 7 16.3 3 15.8 1 14.3 88 19.6 

Esnaf ve Tic.Erb. 27 15.2 15 13.0 12 13.6 6 14.0 3 15.8 1 14.3 64 14.2 

Sanayi 9 5.1 8 7.0 - - 1 2.3 - - - - 18 4.0 

Çiftçi 3 1.7 1 0.9 2 2.3 - - - - - - 6 1.3 

Din Görevlisi - - - - - - 3 7.0 - - - - 3 0.7 

İşçi-Sendikacı 1 0.6 3 2.6 2 2.3 - - - - - - 6 1.3 

İşçi - - - - - - - - - - - - - - 

Sendikacı 1 0.6 3 2.6 2 2.3 - - - - - - 6 1.3 

TOPLAM 178 100 115 100 88 100 43 100 19 100 7 100 450 100 
Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

Serbest meslek grubunun kendi içindeki dağılımında hukukçuların oranında 

%3.9’luk düşüş, diğer yandan müşavir, sigortacı, muhasebeci grubunun oranında %2.7’lik 

                                                 
495 Toros, Aykut; “TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları”, Nüfus Bilim Dergisi, Cilt 11, Ankara 1989, s.47.  
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yükselme görülmüştür. Bürokrasi grubunda, sivil idarecilerin oranında %2.3’lük bir düşüş, 

diğer yandan eğitimcilerin oranında %1.8’lik yükselme görülmüştür. Girişimci grupta 

esnaf ticaret erbabının oranında %2’lik bir artış, buna karşılık olarak çiftçi grubunda 

%1.6’lık bir düşüş görülmüştür. Serbest meslek grubunun en fazla yer aldığı parti SHP’dir. 

SHP’de bu meslek grubunun oranı %60.2’dir. bu grubun en düşük oranda yer aldığı parti 

ANAP’tır. Bu grup ANAP’ta %42.6 oranında temsil edilmektedir.  

Çoğu partilerde ilk sırada serbest meslek kökenliler yer almaktadır. Ardından 

bürokratlar ve girişimciler gelmektedir. Sadece DSP’de serbest meslek kökenlilerin oranı 

ile girişimcilerin oranı birbirine eşittir. Bürokratların en yüksek oranda yer aldıkları parti 

DSP (%42.9) ve en düşük oranda yer aldıkları parti SHP’dir (%21.6). Bu dönemde yargı 

mensupları hiç temsil edilememiştir. Eğitimciler %28.6 oranı ile en fazla DSP’de ve %5.1 

oranı ile en düşük olarak DYP’de yer almaktadır. 

Girişimcilerin en yüksek oranda temsil edildikleri parti DYP’dir (%21.9). bu grup 

en düşük olarak DSP’de yer almaktadır (%14.3). 

Mecliste üç milletvekili din görevlisidir. Bu milletvekilleri de RP listelerinden 

seçilmişlerdir. İşçi kökenli milletvekilinin hiç yer almadığı mecliste %1.3 oranında 

sendikacı yer almaktadır. Sendikacıların 3’ü ANAP, 2’si SHP ve 1’i DYP’lidir.  

Bir öncesi döneme göre ANAP’ta serbest meslek grubu %0.7 oranında ve 

bürokratlar %0.2 oranında yükselmiş, buna karşılık girişimciler %2.1 oranında gerilemiştir. 

SHP’de bürokrasi grubunda %4.7 oranında düşüş, buna karşılık olarak serbest 

meslek grubunda %2.6’lık ve girişimci grubunda %5.8’lik artış görülmüştür. 

DYP’de bürokratlar %3 oranında düşmüş, buna karşılık olarak serbest meslek 

kökenliler %0.8 ve girişimciler %1.6 oranında yükselmiştir. 

3.9.2 Eğitim Durumları (19. Dönem) 

1991 meclisinde en fazla yüksek öğrenim görmüş olarak temsil edilmektedir. Bu 

grubun temsil oranı %60’tır. İkinci grup %22.7 oranı ile mastır, doktora, uzmanlık eğitimi 

yapanlar, üçüncü grup %10 oranı ile lise ve dengi okul mezunları, dördüncü grup, %3.8 

oranı ile orta ve dengi okul mezunları, beşinci grup %3.6 oranı ile ilkokul mezunlarıdır. 
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Bir önceki döneme göre önemli bir değişiklik görülmemekle birlikte; mastır, 

doktora, uzmanlık eğitimi yapmış olanların ve orta okul mezunlarının oranındaki küçük 

düşmeye karşılık olarak lise mezunlarının oranı %6.7’den %10’a çıkmıştır. 

Partilere göre dağılımda ilk göze çarpan MÇP ve DSP’de hiç ilk okul ve orta okul 

mezunlarının olmamasıdır. Ayrıca SHP akademik kariyer yapmış olan milletvekillerinin 

%27.3 gibi en fazla oranda yer aldığı partidir. 

Tablo 44: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları 

 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

EĞİTİM DURUMU n % n % n % n % n % n % n % 

İlkokul 11 6.2 2 1.7  2  2.3  1 2.3 - - - -  16 3.6 

Orta ve Dengi 8 4.5  5  4.3 3  3.4  1 2.3 - - - -  17 8.8 

Lise ve Dengi 22 12.4 8 7.0  9 10.2  3 7.0 - - 2 28.6  45 10.0 

Yüksekokul 10.5 59.0  65 56.5  50 56.8  30 69.8  17 89.5 4 57.1 270 60.0 

Mas., Dok., Uzm. 32 18.0 35 30.4   24 27.3 8 18.6 2 10.5 1 14.3 102 24.7 

TOPLAM 178  100 115  100  88  100 43 100 19  100 7 100 450 100 

Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

İlkokul ve orta okul mezunlarının en fazla oranda yer aldıkları DYP’dir. Lise ve 

dengi okul mezunları DSP’de en yüksek oranda yer almaktadır. Yüksekokul mezunları tüm 

partilerde ilk sıradadır. En yüksek oranda yer aldıkları parti MÇP’dir. 

ANAP’ta önceki döneme göre dikkati çeken değişiklik mastır, doktora, uzmanlık 

eğitimi yapmış olanların oranındaki %4.6’lık yükseliştir. Buna karşılık ANAP’ta ilkokul 

mezunlarının oranı %2.8 oranında düşmüştür. DYP’de akademik kariyeri olan 

milletvekillerinin oranı düşerken, yüksekokul mezunlarının ve ilkokul mezunlarının oranı 

yükselmiştir. SHP’de ise akademik kariyeri olan temsilcilerin oranı yükselirken, 

yüksekokul mezunlarının oranı düşmüştür. 

3.9.3 Yaş Grupları (19. Dönem) 

1991 meclisinde en fazla temsil edilen yaş grubu %51.1 oranı ile 41-50 yaşlarında 

olanlardır. Daha sonra %20 oranı ile 31-40 yaş grubu, %19.3 oranı ile 51-60 yaş grubu 

gelmektedir. En düşük oranda temsil edilen grup 61 yaşın üzerindekilerdir (%9.6). 
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31-40 yaş grubunun en fazla temsil edildiği parti %63.2 oranı ile MÇP’dir. Bu 

sonuçtan hareketle MÇP’nin gençliği etkilediğini, siyasete kattığını söyleyebiliriz. Bu yaş 

grubunun en düşük oranda temsil edildiği parti DYP’dir.  

41-50 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti DSP ve en düşük oranda 

temsil edildiği parti MÇP’dir. 

51-60 yaş grubunun en fazla temsil edildiği parti %23.6 oranı ile DYP ve %20.9 

oranı ile RP’dir. 

En yaşlı grup olan 61 ve üstü yaş grubunun en fazla yer aldığı parti DYP, en az yer 

aldığı parti SHP’dir. DYP’nin en yaşlı parti olduğunu söyleyebiliriz. Bu partide 51 yaşın 

üzerindekilerin oranı %38.8’dir. 

Tablo 45: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % n % n % n % 

31 - 40 20 11.2 19 16.5 27 30.7 10 23.3 12 63.2  2 28.6  90 20.0 

41 - 50 89 50.0  65 56.5  47 53.4   20 46.5 5 26.3 4 57.1 230 51.1 

51 - 60 42 23.6  23 20.0 12 13.6  9 20.9 1 5.3 - -  87 19.3 

61 ve Üstü 27 15.2 8 7.0  2 2.3 4   9.3 1 5.3 1 14.3 43  9.6 

TOPLAM 178 100 115  100  88  100  43  100  19 100 7 100 450  100 

Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

ANAP’ta en genç grup olan 31-40 yaş grubunun oranı %16,5’lik bir düşüş, buna 

karşılık 41-50 yaş grubunun oranında %22.1’lik artış görülmüştür. Genç bir kadro ile 

iktidara giren ANAP’ın artık yaşlandığını söyleyebiliriz. 

DYP’de yaş ortalaması yükselmiştir. 31-40 yaş grubunun %7.7’lik bir azalma 

gösterdiği DYP grubunda 61 yaş ve üzeri milletvekillerinin oranı %5’lik artış göstermiştir. 

SHP’de yaş grupları açısından önceki döneme göre bir değişim göze çarpmamakla 

birlikte, bu partide 31-40 yaş grubunda %3.6 oranında düşüş buna karşılık olarak 41-50 yaş 

grubunda %3.9’luk artış görülmüştür.  
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3.9.4 Cinsiyet (19. Dönem) 

1991 meclisinde erkeklerin temsil oranı %98.2 iken kadınların oranı sadece 

%1.8’dir. bu durum, kadınların haklarının bilincinde olmamalarından, eğitilmemelerinden 

ve toplumdaki geleneksel kadın rolünden kaynaklanmaktadır. 

1990 yılında yapılan seçmen sayımına göre yetişkin nüfusun %55’i erkek ve %45’i 

kadındır. Kadınların parlamentoda %45 civarında yer alması gerekirken, meclisteki 

oranları sadece %1.8’dir. 

Yine 1990 sayımlarına göre yükseköğrenimli kadınların oranı %1.1 iken, 

yükseköğrenimli erkeklerin oranı %2.65’tir. yükseköğrenimli olan erkek nüfus, kadınların 

iki katından da fazladır. Orta ve lise dengi okul mezunu kadınların oranı %7 iken, aynı 

eğitimli erkeklerin oranı %12’dir. 

Tablo 46: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 
 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

CİNSİYET  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 

Kadın 4 2,2  2 1.7 2 2.2 - - - - - - 8  1.8 

Erkek 174 97.8 113 98.3  86 97.8 43 100 19 100 7 100 442 98.2 

TOPLAM 178 100 115 100 88 100 43 100 19 100 7 100 450 100 

Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

DYP ve SHP kadınların oran bakımından birbirine eşit durumdadır. ANAP’ta ise 

kadınların oranı bu iki partiye göre %0.5 daha düşüktür. RP, MÇP ve DSP’de hiç kadın 

milletvekili yoktur. Bir önceki döneme göre kadın temsilcilerin oranı %0.5 oranında 

artmıştır. 

3.9.5 Yeniden Seçilme Durumu (19. Dönem) 

19. Dönem meclisinde yeniden seçilme oranı %40 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

meclisin %60’ı yeni yüzlerden oluşmaktadır. 

En deneyimli milletvekillerine sahip olan parti ANAP’tır. ANAP’lı 

milletvekillerinin %59.1’inin parlamento deneyimi vardır. geri kalan %40.9’unun yoktur. 

MÇP yeniden seçilme oranının en düşük olarak gerçekleştiği partidir. Bu partide deneyimli 

olan milletvekillerinin oranı sadece %5.3’tür. MÇP’li milletvekillerinin %94.7’si ilk kez 

meclise girmiştir. Zaten MÇP önceden de belirttiğimiz gibi en genç milletvekillerinin en 
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yüksek oranda yer aldığı partiydi. Doğal olarak genç temsilciler de meclise ilk kez 

girmişlerdir.  

Tablo 47: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Oranları 

 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

DENEYİM  n % n % n % n % n % n % n % 

Eski M.V. 67 37.6 68 59.1 32 36.4  10 23.3 1 5.3 2 28.6 180 40 

Yeni M.V. 111 62.4   47 40.9 56 63.6  33 76.7 18 94.7  5 71.4 170 60 

TOPLAM 178 100  115  100  88 100 43 100 19  100 7 100  450 100 

Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

Yeniden seçilme oranı ANAP’ta bir önceki döneme göre %3.1 oranında artmıştır. 

DYP’de yeniden seçilenlerin oranı %3.1 düşmüş, SHP’de bu grup %13.2 oranında 

yükselmiştir. 

3.9.6 Yerellik Durumu (19. Dönem) 

Bu meclisin %66.9’u yerel bağları güçlü olan temsilcilerden oluşmuştur. Kalan 

%33.1 oranındaki temsilciler, doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir. 

Tablo 48: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

DURUMU n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 

Yerel 132 74.2 65 56.5 58 65.9 30 69.8  14 73.7 2 28.6 301 66.9 

Yerel Değil 46 25.8 50 43.5 30 34.1 13 30.2  5 26.3  5 71.4 149 33.1 

TOPLAM 178 100  115 100 88 100 43  100  19 100 7  100  450  100 
Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

Yerel milletvekilleri %74.2 oranı ile DYP’de en yüksek olarak temsil edilmektedir. 

Zaten kendisini, DP’nin de devamı olarak gösteren DYP, yöresel ağa ve eşraf tarafından 

desteklenmektedir. 

DSP yerel milletvekillerinden en düşük oranda yer aldığı partidir (%28.6). DSP’li 

milletvekillerinin %71.4’ü doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir.  

1987 yılına göre yerellik oranı ANAP’ta %18.8 oranında ve DYP’de %8.9 oranında 

düşmüş, SHP’de ise %2.3 oranında yükselmiştir. SHP’de yerelliğin yükselmesinin nedeni, 

HEP’le kurulan seçim ittifakıdır. 
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3.9.7 Medeni Durum (19. Dönem) 

Meclisin tamamına yakını evlilerden oluşmuştur. Evli milletvekillerinin oranı 

%96.7’dir. bekar milletvekillerinin oranı %2.2 ve dul olanların oranı %1.1’dir. Bir önceki 

döneme göre evlilerin oranı %0.4 düşmüş, dulların oranı %0.4 yükselmiştir. Bekar 

milletvekillerinin oranı aynı kalmıştır.  

Tablo 49: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 
 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

MEDENİ DURUM n % n % n % n % n % n % n % 

Bekar 3 1.7 4 3.5 2 2.3 -  - 1 5.3 - -  10  2.2 

Evli 171  96.1 111  96.5 85 96.6  43 100 18 94.7 7  100 435  96.7 

Dul 4 2.2 -  -  1 1.1 -  - -  - -  -  5  1.1 

TOPLAM 178 100 115 100  88  100  43  100 19 100  7  100  450 100 
Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 

Bekar milletvekillerinin en yüksek oranda bulundukları parti MÇP’dir (%5.3). RP 

ve DSP’de ise hiç bekar milletvekili yoktur. Bir önceki döneme göre ANAP’ta bekarların 

oranı %1.4 artarken, evlilerin oranı %1.1 düşmüştür. DYP’de evliler, %0.5 oranında ve 

bekarlar %1.7 oranında düşmüş buna karşılık olarak dullar %2.2 oranında yükselmiştir. 

SHP’de ise dulların oranı düşmüş, evli ve bekarların oranı yükselmiştir. 

3.9.8 Çocuk Sayısı (19. Dönem) 

Milletvekillerinin çoğunluğu (%40.7) iki çocuk sahibidir, daha sonra %24.3 oranı 

ile üç, %20 oranı ile dört, %9.5 oranı ile bir ve %5.5 oranı ile hiç çocuğu olmayanlar 

gelmektedir.  

Tablo 50: 19. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

 DYP ANAP SHP RP MÇP DSP GENEL 

ÇOCUK SAYISI n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  

Yok 9 5.1  6 5.4  5 5.8  1 2.3 2 11.1 1  4.3 24  5.5 

1 Çocuk 11 6.3  15 13.5 8 9.3 3 7.0  3 16.7 2  8.6 42  9.5 

2 Çocuk 75 42.9  57  1.4  37 43.0 3 7.0  3 16.7  4  7.1 179  0.2 

3 Çocuk 47 26.9  20 18.0  20 23.3  12 27.9  8  4.4 - - 107 24.3 

4 ve Daha Fazla 33 18.9  13 11.7  16 18.6 24 55.8  2  11.1 - -  88  0.0 

TOPLAM 175 100 111  100  86   100 43  100  18 100 7 100 440 100 

(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 19. Dönem TBMM Albümü. 
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RP’li milletvekillerinin %55.8’i dört ve daha fazla çocuk sahibidir. Ayrıca RP’de 

bir çocuk sahibi olanlar diğer partilere göre en düşük orandadır. DSP’de 3 ve 4 çocuklu 

milletvekili hiç yoktur. Diğer tüm partilerde milletvekillerinin çoğunluğunun iki çocukları 

vardır. 

ANAP’ta önceki döneme göre iki ve üç çocukluların oranı düşmüş, buna karşılık 

bir çocuk sahibi olanların oranı yükselmiştir. DYP’de iki çocuk sahibi olanların oranı 

yükselirken, üç çocuk sahibi olanların oranı düşmüştür. SHP’de ise çocuksuz ve bir 

çocukluların oranında düşme, iki, üç ve dört çocuklarının oranında yükselme görülmüştür.  

3.10 20. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (1995) 

3.10.1 Mesleki  Kökenleri (20. Dönem) 

1995 meclisinde 1991’de olduğu gibi en büyük grup serbest meslek kökenlilerdir. 

İkinci grup bürokratlar ve üçüncü grup girişimcilerdir. Önceki döneme göre serbest meslek 

kökenlilerin oranında %2.2’lik, bürokratların oranında %2.3’lük bir azalma görülmüştür. 

Buna karşılık olarak girişimci milletvekillerinin oranı %19.6’dan %22,3’e yükselmiştir. 

Din görevlilerinin oranı %0.7’den %2.6’ya yükselmiş, sendikacıların oranı değişmemiştir. 

Serbest meslek grubunun kendi içindeki dağılımına bakıldığında; müşavir, 

sigortacı, muhasebeci grubunun oranında %1.8’lik, gazeteci-yazar ve televizyoncular 

grubunda ise %1.1’lik düşüş olmuş, diğer meslek gruplarında kayda değer bir değişme 

yaşanmamıştır. Bürokrasi grubunda, sivil idarecilerin oranında %1.7’lik, eğitimcilerin 

oranında %0.5’lik bir düşüş yaşanmıştır. Girişimci grupta esnaf ticaret erbabının oranında 

%2’lik bir düşüş, buna karşılık olarak sanayici grubunda %4.9’luk bir artış görülmüştür. 

Çiftçi grubunun temsil oranı ise artmamıştır denebilir. 

Çoğu partilerde serbest meslek kökenliler ilk sırada, ardından sırasıyla bürokratlar 

ve girişimciler yer almaktadır.  

Serbest meslek grubunun en fazla oranda yer aldığı parti CHP’dir (%50.9). RP’de 

bu grubun oranı %50’dir. Bu grubun en düşük oranda yer aldığı parti BBP’dir (%37.5). 

Küçük partileri ve bağımsızları değerlendirme dışı bırakacak olursak, bürokratların en 

yüksek oranda yer aldıkları parti de CHP’dir (%32.7). Bu grubun en düşük oranda yer 

aldıkları parti RP’dir (%22). Girişimcilerin en yüksek oranda temsil edildikleri parti ANAP 

(%28.8), oranda temsil edildikleri parti CHP’dir (%10.9). 
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Tablo 51: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri  

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

MESLEKLER n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Serbest Meslek(T) 75 50,0 59 42,4 41 44,6 31 49,2 28 50,9 8 40,0 3 37,5 - - - - 8 44,4 253 46,2 

Hukuk 28 18,7 19 13,7 14 15,2 10 15,9 7 12,7 4 20,0 2 25,0 - - - - 3 16,7 87 15,9 

Tıp,Diş,Ecz,Vet. 11 7,3 10 7,2 7 7,6 6 9,5 5 9,1 - - - - - - - - - - 39 7,1 

Mühendis,Mimar 18 12,0 15 10,8 9 9,8 7 11,1 6 10,9 3 15,0 - - - - - - 2 11,1 60 10,9 

İşletmeci,Muh,MM 17 11,3 15 10,8 11 12,0 6 9,5 7 12,7 1 5,0 1 12,5 - - - - 3 16,7 61 11,1 

Gazeteci,Yazar,TV 1 0,7 - - - - 2 3,2 3 5,5 - - - - - - - - - - 6 1,1 

Bürokrasi (Topl) 33 22,0 38 27,3 24 26,1 20 31,7 18 32,7 7 35,0 4 50,0 1 50,0  -  - 7 38,9 152 27,7 

Sivil İdare 24 16,0 27 19,4 16 17,4 12 19,0 12 21,8 5 25,0 3 37,5 - - - - 6 33,3 105 19,2 

Askerlik - - - - 2 2,2 1 1,6 1 1,8 - - - - - - - - - - 4 0,7 

Yargı - - - - 1 1,1 1 1,6 - - - - - - - - - - - - 2 0,4 

Eğitim 9 6,0 11 7,9 5 5,4 6 9,5 5 9,1 2 10,0 1 12,5 - - - - 1 5,6 41 7,5 

Girişimci (Topl) 30 20,0 40 28,8 26 28,3 10 15,9 6 10,9 5 25,0 - - 1 50,0 1 100 3 16,7 122 22,3 

Esnaf - Tüccar 18 12,0 21 15,1 15 16,3 4 6,3 2 3,6 4 20,0 - - - - 1 100 2 11,1 67 12,2 

Sanayi 11 7,3 18 12,9 9 9,8 5 7,9 3 5,5 1 5,0 - - 1 50,0 - - 1 5,6 49 8,9 

Çiftçi 1 0,7 1 0,7 2 2,2 1 1,6 1 1,8 - - - - - - - - - - 6 1,1 

Din Görevlisi 10 6,7 2 1,4 1 1,1 - - - - - - 1 12,5 - - - - - - 14 2,6 

İşçi-Sendikacı 2 1,3 - - - - 2 3,2 3 5,5 - - - - - - - - - - 7 1,3 

İşçi - - - - - - 1 1,6 - - - - - - - - - - - - 1 0,2 

Sendikacı 2 1,3 - - - - 1 1,6 3 5,5 - - - - - - - - - - 6 1,1 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

Mecliste 14 milletvekili din görevlisidir ve bu milletvekillerinin 10 tanesi RP 

listelerinden seçilmişlerdir. Bir işçi kökenli ve 6 sendikacı milletvekilinin yer aldığı 

mecliste sendikacıların 3’ü CHP’lidir.  

3.10.2 Eğitim Durumları (20. Dönem) 

1995 meclisinde, bir önceki dönemde olduğu gibi milletvekillerinin büyük oranı 

yüksekokul-üniversite mezunudur ve bu grubun temsil oranı %59.3’tür. Mastır, doktora, 

uzmanlık eğitimi yapanların dahil olduğu ikinci grubun oranında bir önceki döneme göre 

%6.3’lük önemli bir artış vardır ve bu grubun temsil oranı %29’dur. Üçüncü grup %8.6 

oranı ile lise ve dengi okul mezunları, dördüncü grup, %2.2 oranı ile orta ve dengi okul 

mezunları, beşinci grup %0.9 oranı ile ilkokul mezunlarıdır. Son üç gruptaki 

milletvekillerinin TBMM’deki oranı dikkat çekecek şekilde giderek azalmaktadır. 



 148

Tablo 52: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

EĞİTİM DURUMU n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

İlkokul 1 0,7 1 0,7 2 2,2 - - - - - - 1 12,5 - - - - - - 5 0,9 

Orta ve Dengi 2 1,3 1 0,7 2 2,2 1 1,6 2 3,6 2 10,0 1 12,5 - - - - 1 5,6 12 2,2 

Lise ve Dengi 13 8,7 11 7,9 8 8,7 4 6,3 4 7,3 2 10,0 1 12,5 - - - - 4 22,2 47 8,6 

Yüksekokul 87 58,0 86 61,9 56 60,9 37 58,7 33 60,0 12 60,0 3 37,5 1 50,0 - - 10 55,6 325 59,3 

Mas., Dok., Uzm. 47 31,3 40 28,8 24 26,1 21 33,3 16 29,1 4 20,0 2 25,0 1 50,0 1 100 3 16,7 159 29,0 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

Partilere göre dağılımda, akademik kariyer yapanların en yüksek oranda (%33.3) 

DSP’de olduğu gözükmektedir. Bu oran en az BBP’dedir (%25). 

İlkokul ve orta okul mezunları bir önceki dönemde olduğu gibi en fazla oranda 

DYP’de yer almaktadır. Yüksekokul mezunları tüm partilerde ilk sıradadır ve en yüksek 

oranda yer aldıkları parti ANAP’tır. 

RP’de önceki döneme göre dikkati çeken değişiklik mastır, doktora, uzmanlık 

eğitimi yapmış olanların oranındaki %12.7’lik yükseliştir.  

3.10.3 Yaş Grupları (20. Dönem) 

1995 meclisinde en fazla temsil edilen yaş grubu %42.3 ile 51-60 aralığındaki 

gruptur. Daha sonra %33.8 oranı ile 41-50 yaş grubu, %21.2 oranı ile 61 ve üstü yaş grubu 

gelmektedir. En düşük oranda temsil edilen grup %2.7 ile 31-40 yaş grubudur. 

Tablo 53: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

31 - 40 5 3,3 3 2,2 3 3,3 1 1,6 2 3,6 1 5,0 - - - - - - - - 15 2,7 

41 - 50 52 34,7 37 26,6 30 32,6 24 38,1 21 38,2 5 25,0 4 50,0 1 50,0 1 100 10 55,6 185 33,8 

51 - 60 67 44,7 63 45,3 40 43,5 25 39,7 19 34,5 9 45,0 2 25,0 1 50,0 - - 6 33,3 232 42,3 

61 ve Üstü 26 17,3 36 25,9 19 20,7 13 20,6 13 23,6 5 25,0 2 25,0 - - - - 2 11,1 116 21,2 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

31-40 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti DTP en düşük oranda 

temsil edildiği parti DSP; 41-50 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti CHP 

en düşük oranda temsil edildiği parti DTP; 51-60 yaş grubunun en yüksek oranda temsil 
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edildiği parti ANAP en düşük oranda temsil edildiği parti CHP; en yaşlı grup olan 61 ve 

üstü yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti ANAP en düşük oranda temsil 

edildiği parti RP’dir. 

Bu dönemde genel olarak değerlendirildiğinde de partiler bazında bakıldığında da 

bir önceki döneme göre yaş ortalamasında önemli oranda artış bulunmaktadır. Bu durumun 

19. Yasama Döneminde TBMM’de temsil edilen partilerin çoğunun bu dönemde de temsil 

edilmesi nedeniyle, bir önceki yasama dönemindeki milletvekillerinin büyük oranda 

seçilmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

3.10.4 Cinsiyet (20. Dönem) 

Bir önceki yasama döneminde %98.2 olan erkeklerin temsil oranı 1995 meclisinde 

%97.6’ya düşmüş, buna karşılık kadınların oranı ufak bir artışla %2.4 olmuştur. Kadınların 

temsil oranı hala çok düşük düzeydedir. 

TBMM’deki kadın milletvekili sayısı 14’tür. DYP’de 4, ANAP’ta 3, DSP, CHP ve 

DTP’de 2 kadın milletvekili yer almakta; diğer partilerde hiç kadın milletvekili 

bulunmamaktadır. 

Tablo 54: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

CİNSİYET  n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Kadın - - 3 2,2 4 4,3 2 3,2 2 3,6 2 10,0 - - - - - - - - 13 2,4 

Erkek 150 100 136 97,8 88 95,7 61 96,8 53 96,4 18 90,0 8 100 2 100 1 100 18 100 535 97,6 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

3.10.5 Yeniden Seçilme Durumu (20. Dönem) 

20. Dönem meclisinde yeniden seçilme oranı %45.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

meclisin %54.7’si yeni yüzlerden oluşmaktadır. 

En deneyimli milletvekillerine sahip olan parti DYP’dir. DYP’li milletvekillerinin 

%54.3’ünün parlamento deneyimi vardır. RP parlamento deneyimi olan milletvekillerinin 

oransal olarak en az bulunduğu partidir. Bu partide deneyimli olan milletvekillerinin oranı 

%36’dır. RP’deki genç milletvekillerinin oranının da yüksek olması bunda etkilidir.  
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Tablo 55: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Oranları 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

DENEYİM n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Eski M.V. 54 36,0 70 50,4 50 54,3 26 41,3 24 43,6 8 40,0 3 37,5 1 50,0 1 100 11 61,1 248 45,3 

Yeni M.V. 96 64,0 69 49,6 42 45,7 37 58,7 31 56,4 12 60,0 5 62,5 1 50,0   0,0 7 38,9 300 54,7 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

3.10.6 Yerellik Durumu (20. Dönem) 

Bu meclisin %70.6’sı yerel temsilcilerden oluşmuştur. Kalan %29.4 oranındaki 

temsilciler, doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir. Bir önceki 

döneme göre yerellik oranı %3.7 artmıştır. 

Tablo 56: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

DURUMU n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Yerel 113 75,3 101 72,7 60 65,2 38 60,3 34 61,8 15 75,0 7 87,5 1 50,0 1 100 17 94,4 387 70,6 

Yerel Değil 37 24,7 38 27,3 32 34,8 25 39,7 21 38,2 5 25,0 1 12,5 1 50,0   0,0 1 5,6 161 29,4 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

Bağımsız milletvekillerinin çok büyük oranda yerel olduğu gerçeğini ve sadece 8 

üyeyle TBMM’de temsil edilen BBP’yi bir kenara bırakırsak, yerel milletvekilleri %75.3 

oranı ile RP’de en yüksek olarak temsil edilmektedir. DSP yerel milletvekillerinden en 

düşük oranda yer aldığı partidir.  

3.10.7 Medeni Durum (20. Dönem) 

Tablo 57: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

MEDENİ DURUM n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
Bekar 4 2,7 1 0,7 2 2,2 1 1,6 1 1,8 1 5,0 - - - - - - - - 10 1,8 

Evli 146 97,3 137 98,6 90 97,8 60 95,2 53 96,4 19 95,0 8 100 2 100 1 100 17 94,4 533 97,3 

Dul - - 1 0,7 - - 2 3,2 1 1,8 - - - - - - - - 1 5,6 5 0,9 

TOPLAM 150 100 139 100 92 100 63 100 55 100 20 100 8 100 2 100 1 100 18 100 548 100 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

Meclisin %97.3’ü evlilerden oluşmuştur. Bekar milletvekillerinin oranı %1.8 ve dul 

olanların oranı %0.9’dur. Bir önceki döneme göre evlilerin oranı %0.6 yükselmiş, buna 

karşılık Bekarların oranı %0.4 dulların oranı %0.2  düşmüştür.  
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Bekar milletvekillerinin en yüksek oranda bulundukları parti DTP’dir (%5). 

Peşinden RP gelmekte ve bu grup en düşük oranda ANAP’ta temsil edilmektedir. DSP ise 

dulların oranının en yüksek olduğu partidir. 

3.10.8 Çocuk Sayısı (20. Dönem) 

Tablo 58: 20. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

  RP ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP DkP BĞMSZ GENEL 

ÇOCUK SAYISI n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Yok 2 1,4 3 2,2 2 2,2 2 3,2 2 3,7 1 5,3 1 12,5 - - - - - - 13 2,4 

1 Çocuk 15 10,3 18 13,0 12 13,3 7 11,3 9 16,7 3 15,8 1 12,5 - - - - 2 11,1 67 12,5 

2 Çocuk 30 20,5 48 34,8 28 31,1 39 62,9 34 63,0 10 52,6 2 25,0 1 50,0 - - 10 55,6 202 37,5 

3 Çocuk 44 30,1 37 26,8 27 30,0 13 21,0 9 16,7 5 26,3 3 37,5 1 50,0 1 100 4 22,2 144 26,8 

4 ve Üzeri 55 37,7 32 23,2 21 23,3 1 1,6 - - - - 1 12,5 - - - - 2 11,1 112 20,8 

TOPLAM 146 100 138 100 90 100 62 100 54 100 19 100 8 100 2 100 1 100 18 100 538 100 
(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 20. Dönem TBMM Albümü. 

Milletvekillerinin çoğunluğu (%37.5) iki çocuk sahibidir. Daha sonra %26.8 oranı 

ile üç, %20.8 oranı ile dört ve daha fazla, %12.5 oranı ile bir çocuğu olanlar gelmektedir. 

Hiç çocuğu olmayanların oranı ise %2.4’tür. 

Dört ve daha fazla çocuk sahibi olan vekillerin en yüksek ve bir çocuk sahibi 

olanların en düşük oranda yer aldığı parti RP’dir. CHP’de 4 veya daha fazla çocuklu 

milletvekili hiç yokken DSP’de 4 çocuk sahibi tek milletvekili vardır.  

3.11 21. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (1999) 

3.11.1 Mesleki  Kökenleri (21. Dönem) 

Bu yasama döneminde de en büyük grup serbest meslek kökenliler, ikinci grup 

bürokratlar ve üçüncü grup girişimcilerdir. Önceki döneme göre serbest meslek 

kökenlilerin oranında %1, bürokratların oranında %0.4 yükselme görülmüş; buna karşılık 

olarak da girişimci milletvekillerinin oranında %1 düşme görülmüştür. Din görevlilerinin 

oranı %2.6’dan %1.8’e düşmüş, işçi ve sendikacıların oranı %1.3’ten %1.5’e yükselmiştir. 

Serbest meslek grubunun kendi içindeki dağılımında hukukçuların oranında 

%0.6’lık artış, diğer yandan müşavir, sigortacı, muhasebeci grubunun oranında %0.6’lık 

gazeteci-yazar ve televizyoncular grubunda ise %1.1’lik düşüş görülmüştür. Bürokrasi 
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grubunda, eğitimcilerin oranında %0.6’lık yükselme görülmüştür. Diğer alt grupların 

oranında önemli bir atış bulunmamaktadır. Girişimci grupta esnaf ticaret erbabının 

oranında %0.3’lük, sanayicilerin oranında %0.6’lık düşüş yaşanmış, çiftçi grubunda 

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Tablo 59: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri  

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 
MESLEKLER n % n % n % n % n % n % n % 
Serbest Meslek(T) 64 47,4 65 51,2 46 44,7 40 45,5 39 46,4 3 42,9 257 47,2 
Hukuk 21 15,6 23 18,1 18 17,5 14 15,9 12 14,3 2 28,6 90 16,5 

Tıp,Diş,Ecz,Vet. 11 8,1 12 9,4 9 8,7 5 5,7 3 3,6 - - 40 7,4 

Mühendis,Mimar 13 9,6 14 11,0 9 8,7 9 10,2 12 14,3 1 14,3 58 10,7 

İşletmeci,Muh,MM 13 9,6 15 11,8 8 7,8 10 11,4 11 13,1 - - 57 10,5 

Gazeteci,Yazar,TV 6 4,4 1 0,8 2 1,9 2 2,3 1 1,2 - - 12 2,2 

Bürokrasi (Topl) 40 29,6 31 24,4 22 21,4 30 34,1 28 33,3 2 28,6 153 28,1 
Sivil İdare 25 18,5 21 16,5 16 15,5 22 25,0 18 21,4 2 28,6 104 19,1 

Askerlik 1 0,7 - - - - - - 2 2,4 - - 3 0,6 

Yargı 1 0,7 - - - - - - 1 1,2 - - 2 0,4 

Eğitim 13 9,6 10 7,9 6 5,8 8 9,1 7 8,3 - - 44 8,1 

Girişimci (Topl) 26 19,3 28 22,0 29 28,2 16 18,2 15 17,9 2 28,6 116 21,3 
Esnaf - Tüccar 15 11,1 17 13,4 14 13,6 8 9,1 10 11,9 1 14,3 65 11,9 

Sanayi 9 6,7 10 7,9 13 12,6 8 9,1 4 4,8 1 14,3 45 8,3 

Çiftçi 2 1,5 1 0,8 2 1,9 - - 1 1,2 - - 6 1,1 

Din Görevlisi - - 3 2,4 5 4,9 1 1,1 1 1,2 - - 10 1,8 
İşçi-Sendikacı 5 3,7 - - 1 1,0 1 1,1 1 1,2 - - 8 1,5 
İşçi 1 0,7 - - - - - - - - - - 1 0,2 

Sendikacı 4 3,0 - - 1 1,0 1 1,1 1 1,2 - - 7 1,3 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

Serbest meslek grubunun en fazla yer aldığı parti MHP; en düşük oranda yer aldığı 

parti FP’dir. Tüm partilerde ilk sırada serbest meslek kökenliler yer almaktadır. FP hariç 

diğer partilerde ardından bürokratlar ve girişimciler gelmektedir. Sadece FP’de 

girişimcilerin oranı serbest meslek kökenlilerin oranından yüksektir.  

Bürokratların en yüksek oranda yer aldıkları parti ANAP, en düşük oranda yer 

aldıkları parti FP’dir. Bürokrasinin alt grubu olan eğitimciler en fazla oranda DSP’de en 

düşük oranda FP’de yer almaktadır. 

Girişimciler en yüksek oranda FP’de, en düşük oranda DYP’de temsil edilmektedir. 
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Mecliste 10 milletvekili din görevlisidir ve bu milletvekillerinin 5’i FP, 3’ü MHP, 

1’er tanesi de ANAP ve DYP listelerinden seçilmişlerdir.  

Bir işçi kökenli ve 7 sendikacı milletvekilinin yer aldığı mecliste sendikacıların 4’ü 

DSP’lidir.  

3.11.2 Eğitim Durumları (21. Dönem) 

1999 meclisinde, yüksekokul-üniversite mezunu milletvekillerinin oranı %55.7’dir. 

Mastır, doktora, uzmanlık eğitimi yapanların dahil olduğu ikinci grubun oranında bir 

önceki döneme göre %6.1’lik önemli bir artış vardır ve bu grubun temsil oranı %35.1’dir. 

Üçüncü grup %6.4 oranı ile lise ve dengi okul mezunları, dördüncü grup, %1.7 oranı ile 

orta ve dengi okul mezunları, beşinci grup %1.1 oranı ile ilkokul mezunlarıdır. Son üç 

gruptaki milletvekillerinin TBMM’deki oranının giderek azalmasının yanı sıra; mastır, 

doktora, uzmanlık eğitimi yapanların oranı da giderek artmaktadır. 

Partilere göre dağılımda, akademik kariyer yapanların en yüksek oranda yine 

DSP’de olduğu gözükmektedir. Bu oran en az ANAP’tadır. 

Tablo 60: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

EĞİTİM DURUMU n % n % n % n % n % n % n % 

İlkokul 1 0,7 2 1,6 2 1,9 - - 1 1,2 - - 6 1,1 

Orta ve Dengi 2 1,5 3 2,4 2 1,9 1 1,1 - - 1 14,3 9 1,7 

Lise ve Dengi 6 4,4 9 7,1 8 7,8 5 5,7 6 7,1 1 14,3 35 6,4 

Yüksekokul 72 53,3 70 55,1 51 49,5 55 62,5 51 60,7 4 57,1 303 55,7 

Mas., Dok., Uzm. 54 40,0 43 33,9 40 38,8 27 30,7 26 31,0 1 14,3 191 35,1 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

İlkokul ve orta okul mezunları en fazla oranda MHP’de yer almaktadır. Yüksekokul 

mezunları tüm partilerde ilk sıradadır ve en yüksek oranda yer aldıkları parti ANAP’tır. 

FP’nin bu dönemden önce TBMM’de yer alan RP ile yaklaşık olarak aynı tabandan 

beslendiği göz önüne alınırsa, FP’de mastır, doktora, uzmanlık eğitimi yapmış olanların 

oranı önceki dönemdeki RP’ye göre %7.5 yükselmiştir.  
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3.11.3 Yaş Grupları (21. Dönem) 

1999 meclisinde en fazla temsil edilen yaş grubu %39.9 ile 41-50 aralığındaki 

gruptur. Daha sonra %38.6 oranı ile 51-60 yaş grubu, %12.7 oranı ile 61 ve üstü yaş grubu 

gelmektedir. En düşük oranda temsil edilen grup %8.8 ile 31-40 yaş grubudur. 

Tablo 61: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % n % n % n % 

31 - 40 8 5,9 16 12,6 12 11,7 5 5,7 6 7,1 1 14,3 48 8,8 

41 - 50 49 36,3 52 40,9 42 40,8 37 42,0 33 39,3 4 57,1 217 39,9 

51 - 60 57 42,2 48 37,8 36 35,0 35 39,8 32 38,1 2 28,6 210 38,6 

61 ve Üstü 21 15,6 11 8,7 13 12,6 11 12,5 13 15,5 - - 69 12,7 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

31-40 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti MHP en düşük oranda 

temsil edildiği parti ANAP; 41-50 yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti 

ANAP en düşük oranda temsil edildiği parti DSP; 51-60 yaş grubunun en yüksek oranda 

temsil edildiği parti DSP en düşük oranda temsil edildiği parti FP; en yaşlı grup olan 61 ve 

üstü yaş grubunun en yüksek oranda temsil edildiği parti DSP en düşük oranda temsil 

edildiği parti MHP’dir. 

Bu dönemde, genel olarak ve partiler bazında bir önceki döneme göre yaş 

ortalamasında önemli oranda düşüş bulunmaktadır.  

3.11.4 Cinsiyet (21. Dönem) 

Bir önceki yasama döneminde %97.6 olan erkeklerin temsil oranı 1995 meclisinde 

%96’ya düşmüş, buna karşılık kadınların temsil oranı ufak bir artışla %4 olmuştur.  

Tablo 62: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

CİNSİYET  n % n % n % n % n % n % n % 

Kadın 12 8,9 2 1,6 2 1,9 2 2,3 4 4,8 - - 22 4,0 

Erkek 123 91,1 125 98,4 101 98,1 86 97,7 80 95,2 7 100 522 96,0 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 
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TBMM’deki kadın milletvekili sayısı 22’dir. Diğer dönemlere bakıldığında bunun 

iyi bir rakam olduğu söylenebilir. DSP’de 12, DYP’de 4, MHP, FP ve ANAP’ta 2’şer 

kadın milletvekili yer almakta; bağımsız kadın milletvekili bulunmamaktadır. 

3.11.5 Yeniden Seçilme Durumu (21. Dönem) 

21. Dönem TBMM’de yeniden seçilme oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 

bir önceki döneme oldukça yakındır. 

Tablo 63: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Oranları 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

DENEYİM n % n % n % n % n % n % n % 

Eski M.V. 60 44,4 39 30,7 48 46,6 52 59,1 45 53,6 6 85,7 250 46,0 

Yeni M.V. 75 55,6 88 69,3 55 53,4 36 40,9 39 46,4 1 14,3 294 54,0 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

En deneyimli milletvekillerine sahip olan parti ANAP’tır. ANAP’lı 

milletvekillerinin %59.1’inin parlamento deneyimi vardır. MHP parlamento deneyimi olan 

milletvekillerinin oransal olarak en az bulunduğu partidir. Bu partide deneyimli olan 

milletvekillerinin oranı %30’dur.  

3.11.6 Yerellik Durumu (21. Dönem) 

Bu meclisin %69.9’u yerel temsilcilerden oluşmuştur. %30.1 oranındaki 

temsilciler, doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir. Bir önceki 

döneme göre yerellik oranı %0.7 düşmüştür. 

Tablo 64: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

DURUMU n % n % n % n % n % n % n % 

Yerel 70 51,9 95 74,8 79 76,7 67 76,1 62 73,8 7 100 380 69,9 

Yerel Değil 65 48,1 32 25,2 24 23,3 21 23,9 22 26,2 - - 164 30,1 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

Bağımsız milletvekillerinin çok büyük oranda yerel olduğu gerçeğini bir kenara 

bırakırsak, yerel milletvekilleri %76.7 oranı ile FP’de en yüksek olarak bulunmaktadır. 
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DSP yerel milletvekillerinden en düşük oranda yer aldığı partidir (%51.9). DSP’li 

milletvekillerinin %48.1’i doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir.  

3.11.7 Medeni Durum (21. Dönem) 

Meclisin %97.4’ü evlilerden oluşmuştur. Bekar milletvekillerinin oranı %1.5 ve dul 

olanların oranı %1.1’dir. Bu oranlarda bir önceki döneme göre kayda değer değişiklikler 

olmamıştır.   

Tablo 65: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

MEDENİ DURUM n % n % n % n % n % n % n % 

Bekar 1 0,7 3 2,4 2 1,9 1 1,1 1 1,2 - - 8 1,5 

Evli 132 97,8 122 96,1 101 98,1 86 97,7 82 97,6 7 100 530 97,4 

Dul 2 1,5 2 1,6 - - 1 1,1 1 1,2 - - 6 1,1 

TOPLAM 135 100 127 100 103 100 88 100 84 100 7 100 544 100 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 

Bekar milletvekillerinin en yüksek oranda bulundukları parti MHP’dir. Peşinden FP 

gelmekte ve bu grup en düşük oranda DSP’DE temsil edilmektedir. MHP aynı zamanda 

dulların oranının da en yüksek olduğu partidir. FP’de dul milletvekili bulunmamaktadır. 

3.11.8 Çocuk Sayısı (21. Dönem) 

Milletvekillerinin çoğunluğu (%38.6) iki çocuk sahibidir. Daha sonra %25.9 oranı 

ile üç, %20.5 oranı ile dört ve daha fazla, %11.9 oranı ile bir çocuğu olanlar gelmektedir. 

Hiç çocuğu olmayanların oranı ise %3’tür. 

Tablo 66: 21. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

  DSP MHP FP ANAP DYP BĞMSZ GENEL 

ÇOCUK SAYISI n % n % n % n % n % n % n % 

Yok 6 4,5 3 2,4 1 1,0 2 2,3 3 3,6 1 14,3 16 3,0 

1 Çocuk 17 12,7 10 8,1 7 6,9 15 17,2 13 15,7 2 28,6 64 11,9 

2 Çocuk 69 51,5 44 35,5 32 31,7 30 34,5 29 34,9 3 42,9 207 38,6 

3 Çocuk 31 23,1 40 32,3 31 30,7 20 23,0 16 19,3 1 14,3 139 25,9 

4 ve Daha Fazla 11 8,2 27 21,8 30 29,7 20 23,0 22 26,5 - - 110 20,5 

TOPLAM 134 100 124 100 101 100 87 100 83 100 7 100 536 100 
(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 21. Dönem TBMM Albümü. 
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Dört ve daha fazla çocuk sahibi olan vekillerin en yüksek ve bir çocuk sahibi 

olanların en düşük oranda yer aldığı parti FP’dir. DSP’de 4 veya daha fazla çocuğa sahip 

milletvekillerinin oranı %8.2’dir. 

3.12 22. DÖNEM TBMM ÜYELERİNİN KÖKENLERİ (2002) 

Bu dönemde DYP ve ANAP üyesi olan milletvekilleri ile Bağımsız olarak 

seçilenlerin sayıları çok az olduğu için, tabloların açıklamasında değerlendirme dışı 

bırakılmıştır. 

3.12.1 Mesleki  Kökenleri (22. Dönem) 

Bu yasama döneminde de en büyük grup serbest meslek kökenliler, ikinci grup 

bürokratlar ve üçüncü grup girişimcilerdir. Önceki döneme göre serbest meslek 

kökenlilerin oranında %0.8’lik, bürokratların oranında %0.4’lük bir yükselme görülmüş, 

girişimci milletvekillerinin oranında %0.8’lik bir düşme görülmüştür. Din görevlilerinin 

oranı %1.8’den %1.1’e düşmüş, işçi ve sendikacıların oranı %1.5’ten %1.8’e yükselmiştir. 

Tablo 67: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Mesleki Kökenleri  
  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 
MESLEKLER n % n % n % n % n % n % 
Serbest Meslek(T) 172 47,1 90 50,8 2 66,7 - - - - 264 48,0 

Hukuk 53 14,5 40 22,6 - - - - - - 93 16,9 

Tıp,Diş,Ecz,Vet. 31 8,5 12 6,8 1 33,3 - - - - 44 8,0 

Mühendis,Mimar 47 12,9 24 13,6   0,0 - - - - 58 10,5 

İşletmeci,Muh,MM 29 7,9 8 4,5 1 33,3 - - - - 51 9,3 

Gazeteci,Yazar,TV 12 3,3 6 3,4 - - - - - - 18 3,3 

Bürokrasi (Topl) 109 29,9 45 25,4 1 33,3 1 100 1 25,0 157 28,5 

Sivil İdare 74 20,3 22 12,4 1 33,3 1 100   0,0 98 17,8 

Askerlik - - 2 1,1 - - - - - - 2 0,4 

Yargı 2 0,5 - - - - - - - - 2 0,4 

Eğitim 33 9,0 21 11,9 - - - - 1 25,0 55 10,0 

Girişimci (Topl) 76 20,8 34 19,2 - - - - 3 75,0 113 20,5 

Esnaf - Tüccar 41 11,2 18 10,2 - - - - 3 75,0 62 11,3 

Sanayi 33 9,0 14 7,9 - - - - - - 47 8,5 

Çiftçi 2 0,5 2 1,1 - - - - - - 4 0,7 

Din Görevlisi 6 1,6 - - - - - - - - 6 1,1 

İşçi-Sendikacı 2 0,5 8 4,5 - - - - - - 10 1,8 

İşçi - - 2 1,1 - - - - - - 2 0,4 

Sendikacı 2 0,5 6 3,4 - - - - - - 8 1,5 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 
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Serbest meslek grubunun kendi içindeki dağılımında hukukçuların oranında 

%0.4’lük; tıpçı, diş hekimi, eczacı ve veterinerlerin oluşturduğu meslek grubunda 

%0.6’lık; gazeteci, yazar ve televizyoncuların oluşturduğu meslek grubunda %1.1’lik artış, 

diğer yandan müşavir, sigortacı, muhasebeci grubunun oranında %1.2’lik; mühendis ve 

mimarların oranında %0.2’lik düşüş olmuştur. Bürokratlar içinde sivil idareden gelenlerin 

oranı %1.3 düşmüş, buna karşılık eğitimcilerin oranında %1.9’luk yükselme görülmüştür. 

Girişimci grupta esnaf ticaret erbabının oranında %0.6’lık bir düşüş, buna karşılık olarak 

sanayici grubunda %0.2’lik çiftçi grubunda %0.4’lük bir artış bulunmaktadır.  

Hem AKP hem de CHP’de ilk sırada serbest meslek kökenliler yer almakta, 

bürokratlar ve girişimciler ikinci ve üçüncü sırada gelmektedirler. AKP’de bürokrat ve 

girişimcilerin oranı yüksek iken, CHP’de serbest meslek kökenlilerin oranı daha yüksektir. 

Mecliste bulunan 6 din görevlisi milletvekili AKP listelerinden seçilmişlerdir.  

İki işçi kökenli ve 6 sendikacı milletvekilinin yer aldığı mecliste sendikacıların ikisi 

AKP’den diğer sendikacılar ve işçi kökenli milletvekilleri ise CHP’dendir.  

3.12.2 Eğitim Durumları (22. Dönem) 

Bu yasama döneminde de yüksekokul-üniversite mezunu milletvekillerinin oranı 

ilk sırada yer almaktadır (%60.9). Mastır, doktora, uzmanlık eğitimi yapanların dahil 

olduğu ikinci grubun oranında bir önceki döneme göre %6.7’lik bir düşüş vardır ve bu 

grubun temsil oranı %28.4’tür. Üçüncü grup %7.1 oranı ile lise ve dengi okul mezunları; 

dördüncü grup, %2.2 oranı ile orta ve dengi okul mezunları; beşinci grup %1.5 oranı ile 

ilkokul mezunlarıdır.  

Tablo 68: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Eğitim Durumları 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

EĞİTİM DURUMU n % n % n % n % n % n % 

İlkokul 4 1,1 4 2,3 - - - - - - 8 1,5 

Orta ve Dengi 8 2,2 2 1,1 1 33,3 - - 1 25,0 12 2,2 

Lise ve Dengi 22 6,0 16 9,0 - - 1 100 - - 39 7,1 

Yüksekokul 230 63,0 102 57,6 1 33,3 - - 2 50,0 335 60,9 

Mas., Dok., Uzm. 101 27,7 53 29,9 1 33,3 - - 1 25,0 156 28,4 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 



 159

CHP’de akademik kariyer yapanların oranı AKP’ye oranla biraz daha yüksek iken, 

AKP’de ise yüksekokul-üniversite mezunu oranı daha yüksektir. İlkokul ve orta okul 

mezunları toplamının oranı her iki partide birbirine çok yakın olmakla birlikte, CHP’de lise 

ve dengi okul mezunlarının oranı daha fazladır.  

3.12.3 Yaş Grupları (22. Dönem) 

2002 meclisinde en fazla temsil edilen yaş grubu %38.2 ile 41-50 aralığındaki 

gruptur. Daha sonra %35.6 oranı ile 51-60 yaş grubu, %17.1 oranı ile 31-40 yaş grubu 

gelmektedir. En düşük oranda temsil edilen grup %9.1 ile 61 ve üstü yaş grubudur. 

Görüldüğü gibi genç milletvekillerinin oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir. 

Tablo 69: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Yaş Grupları 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

YAŞ GRUBU n % n % n % n % n % n % 

31 - 40 86 23,6 8 4,5 - - - - - - 94 17,1 

41 - 50 154 42,2 55 31,1 - - - - 1 25,0 210 38,2 

51 - 60 108 29,6 83 46,9 3 100 - - 2 50,0 196 35,6 

61 ve Üstü 17 4,7 31 17,5 - - 1 100 1 25,0 50 9,1 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 

AKP’de 31-40 yaş grubunun %23.6,  61 ve üstü yaş grubunun %4.7 oranında 

olması oldukça genç bir parti olduğunu göstermektedir. Yine AKP’nin ikinci en genç grup 

olan 41-50 yaş grubunda CHP’den oldukça önde, en yaşlı ikinci grup olan 51-60 yaş 

grubunda CHP’den oldukça geride olması da dikkat çekicidir. CHP’nin daha önce 

TBMM’de sandalye sahibi olduğu 20. Dönem ile bu dönem kıyaslandığında üyelerinin yaş 

ortalamasında önemli bir farklılık olmamasına rağmen; AKP’nin genç bir parti olması ve 

Meclis’te 2/3’e yakın bir oranda temsil edilmesi, tüm TBMM üyelerinin yaş ortalamasını 

diğer dönemlere göre oldukça aşağı çekmiştir.  

AKP’nin yeni bir parti olması ve kurulduktan hemen sonra tek başına iktidara 

gelecek şekilde TBMM’de yer bulması yukarıda açıklanan durum üzerinde etkili olmuştur. 

3.12.4 Cinsiyet (22. Dönem) 

Bir önceki yasama döneminde %96 olan erkek milletvekillerinin oranı bu  dönemde 

%95.6’ya düşmüş, kadınların temsil oranı %0.4’lük bir artışla %4 olmuştur. 
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Tablo 70: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Cinsiyet Durumu 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

CİNSİYET  n % n % n % n % n % n % 

Kadın 13 3,6 11 6,2 - - - - - - 24 4,4 

Erkek 352 96,4 166 93,8 3 100 1 100 4 100 526 95,6 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 

TBMM’deki 24 kadın milletvekilinin 13’ü AKP’den 11’i CHP’dendir.  

3.12.5 Yeniden Seçilme Durumu (22. Dönem) 

21. Dönem TBMM’de yeniden seçilme oranı son derece düşük olarak 

gerçekleşmiştir (%19.6). AKP’nin ilk defa ve kurulduktan hemen sonra tek başına iktidara 

gelecek şekilde TBMM’de yer bulması bu durum içinde neden olarak gösterilebilir. 

En deneyimli milletvekillerine sahip olan parti CHP’dir. CHP’li milletvekillerinin 

%23.7’sinin parlamento deneyimi vardır. AKP’de deneyimli olan milletvekillerinin oranı 

%16.7’dir.  

Tablo 71: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Yeniden Seçilme Oranları 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

DENEYİM n % n % n % n % n % n % 

Eski M.V. 61 16,7 42 23,7 2 66,7 1 100 2 50,0 108 19,6 

Yeni M.V. 304 83,3 135 76,3 1 33,3   0,0 2 50,0 442 80,4 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 

3.12.6 Yerellik Durumu (22. Dönem) 

Bu meclisin %69.3’ü yerel temsilcilerden oluşmuştur. %30.7 oranındaki 

temsilciler, doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir. Bu oranlar bir 

önceki dönemdeki oranlara oldukça yakındır. 

Tablo 72: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Yerellik Durumu 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

DURUMU n % n % n % n % n % n % 

Yerel 263 72,1 111 62,7 2 66,7 1 100 4 100 381 69,3 

Yerel Değil 102 27,9 66 37,3 1 33,3 - - - - 169 30,7 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 
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Yerel milletvekilleri %72.1 oranı ile AKP’de daha yüksek olarak bulunmaktadır. 

CHP’de yerel milletvekillerinden oranı %62.7’dir. CHP’li milletvekillerinin %37.3’ü 

doğdukları illerden farklı bir yerden aday olup seçilmişlerdir. 

3.12.7 Medeni Durum (22. Dönem) 

Meclisin %97.6’sı evlilerden oluşmuştur. Bekar milletvekillerinin oranı %1.6 ve 

dul olanların oranı %0.7’dir. Bu oranlarda bir önceki döneme göre kayda değer 

değişiklikler olmamıştır.  

Tablo 73: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Medeni Durumları 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

MEDENİ DURUM n % n % n % n % n % n % 

Bekar 5 1,4 4 2,3 - - - - - - 9 1,6 

Evli 360 98,6 170 96,0 3 100 1 100 3 75,0 537 97,6 

Dul - - 3 1,7 - - - - 1 25,0 4 0,7 

TOPLAM 365 100 177 100 3 100 1 100 4 100 550 100 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 

Bekar milletvekillerinin CHP’de daha yüksek oranda bulunmaktadır. AKP’de dul 

milletvekili bulunmazken CHP’de milletvekillerinden 3’ü duldur.  

3.12.8 Çocuk Sayısı (22. Dönem) 

Milletvekillerinin çoğunluğu (%39.2) iki çocuk sahibidir. Daha sonra %25 oranı ile 

üç, %22.4 oranı ile dört ve daha fazla, %10.7 oranı ile bir çocuğu olanlar gelmektedir. Hiç 

çocuğu olmayanların oranı ise %2.8’dir. 

Tablo 74: 22. Dönem TBMM Üyelerinin Çocuk Sayıları (*) 

  AKP CHP DYP ANAP BĞMSZ GENEL 

ÇOCUK SAYISI n % n % n % n % n % n % 

Yok 11 3,1 4 2,3 - - - - - - 15 2,8 

1 Çocuk 26 7,2 32 18,5 - - - - - - 58 10,7 

2 Çocuk 116 32,2 93 53,8 2 66,7   0,0 1 25,0 212 39,2 

3 Çocuk 108 30,0 24 13,9 - - - - 3 75,0 135 25,0 

4 ve Daha Fazla 99 27,5 20 11,6 1 33,3 1 100 - - 121 22,4 

TOPLAM 360 100 173 100 3 100 1 100 4 100 541 100 
(*) Bekar milletvekilleri değerlendirmeye alınmamıştır. 
Kaynak: 22. Dönem TBMM Albümü. 
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Dört ve daha fazla çocuk sahibi olan vekillerin en yüksek ve bir çocuk sahibi 

olanların en düşük oranda yer aldığı parti AKP’dir. CHP’de 4 veya daha fazla çocuğa sahip 

milletvekillerinin oranı %11.6’dır. 

Değerlendirme: 

TBMM’nin, çoğulcu demokrasinin işlerliğinin en önemli kriteri olan, toplumun tüm 

kesimlerinin temsil etme şartını yerine getirmediği görülmektedir. TBMM öncelikle, 

cinsiyet bakımından bu şartı sağlayamamaktadır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların 

temsili her dönemde oldukça düşük oranlardadır. 

Mesleki açıdan bakıldığında ise; bazı gruplar aşırı oranda temsil edilirken bazıları 

hiç temsil edilmemektedirler. 1980 sonrası Meclislerde, serbest meslek kökenliler her 

zaman için en fazla oranda temsil edilen meslek grubu olmuştur. Öte yandan, çalışan 

kesimlerin temsil oranı oldukça düşüktür. İşçi ve çiftçiler, en az temsil edilen gruplardır. 

Eğitim durumları itibariyle değerlendirildiğinde; tüm dönemler boyunca yüksek 

okul mezunlarının en yüksek oranda temsil edildiği ve bunun gittikçe arttığı 

gözlemlenmektedir. Oysa, yüksekokul mezunlarının toplam nüfusa oranı oldukça düşüktür. 

Partiler arası kıyaslama yapılmaya çalışıldığında; incelenen değişkenler açısından 

önemli bir fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ancak genel olarak şunlar söylenebilir: 

Kuruluşundan kısa süre sonra Meclise girebilen partilerin yaş ortalaması ve yeniden 

seçilme oranı önemli ölçüde düşük olmaktadır. Bunun yanı sıra, MHP ve AKP’nin genç 

partiler olduğu söylenebilir. DSP ve CHP ise aynı oranda yaşlı partilerdir. Bu iki partide, 

doğduğu yerden seçilen milletvekillerinin oranının oldukça düşük olması dikkat çekicidir. 

Yerellik oranı yüksek iki parti olarak DYP ve ANAP gösterilebilir. Ayrıca, sol partilerdeki 

çocuk sayısının sağ partilere oranla daha az olduğu söylenebilir. 
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IV. BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE ELİT DEĞİŞİMİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ 
4  

İktidarın ve toplumdaki elit tabakanın el değiştirmesi, toplumsal ve siyasal 

değişmenin en önemli aşamalarından birini oluşturur. Ancak bu el değiştirme neticesinde 

iktidar sahibi olan elit tabaka da, zamanla toplumu dönüştürme emellerini icraata dökerek 

siyasal, ekonomik ve toplumsal alanları etkilemektedir. Bu bölümde incelenecek olan; 

iktidarın el değiştirmesi sonucu yetkileri eline alan farklı elit grupların, siyasal, ekonomik 

ve toplumsal alanlarda ne tür etkilerde bulunduğudur.   

4.1 OSMANLI DÖNEMİ 

Osmanlı İmparatorluğu toplumsal yapı bakımından askeri bir nitelik taşımaktadır. 

Bu bakımdan askerlik dışındaki işlerle uğraşan toplumsal tabakalar, devlete ve askerlik 

işinde kendisiyle işbirliği yapan sınıfa bağımlı durumdadır. Bu durumu “ikili sınıf” yapısı 

olarak özetlenmektedir. Buna göre, Osmanlı’da savaşan ve yöneten askeri sınıf ile askerlik 

dışındaki -reaya ve şehirli- sınıf olmak üzere iki temel sınıf bulunmaktadır.496 Küçükömer, 

padişah dışındaki hiç kimse üretim gücüne sahip olmadığından dolayı, ona bağlı olan 

ulema, yeniçeri, tımarlı sipahi ve diğer yönetici grupları birer sınıf olarak kabul 

etmemektedir.497 Ayrıca M. Akdağ, C. Tanyol ve H. İnalcık gibi yazarlar, reayayı da 

toprak mülkiyeti olmadığından ve her konuda tımar sahiplerinden önderlik beklediğinden, 

bir sınıf olarak kabul etmemektedirler. 498  

Tımar sistemin bozulmasıyla birlikte reayanın bir ölçüde sınıf bilincini 

kazandığından söz edilebilmektedir. Özel mülkiyetin doğmasıyla birlikte kırsal alanda 

eşref ve ayan adı verilen gruplar ortaya çıkmıştır. Büyük kentlerde yaşayanlar ise Batının 

etkisiyle kapitalist ticaret ilişkisine girmiştir. Bu oluşum ise “ara sınıf” adı verilen 

toplumsal tabakanın oluşmasına öncülük etmiştir. Bu dönem için Osmanlı üç ana sınıfla 

tanımlanabilmektedir: 499  

                                                 
496 Sencer, Osmanlı Toplum Yapısı, s.215. Divitçioğlu, a.g.e., s.38. 
497 Küçükömer, İdris; Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yayınları, İstanbul 2001. s.35-36. 
498 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.58. 
499 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.63. 
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• Yönetici Sınıf: Padişah ile merkezi ve yerel bürokrasiden oluşmaktadır. 

Özellikle yerel bürokrasi, toprak mülkiyetini ele geçirmeye başlamış, yüksek 

gelir düzeyine sahip olmuştur.  

• Ara sınıflar: Bu sınıfı ayan, esnaf ile zanaatkar ve ulema oluşturmaktadır. Yerel 

liderler ve toprak ağalarından oluşan “ayan” sınıfı, merkezi görevlilerle iç içe 

çalışmakta, yerel yönetimin temsilciliğini yapmaktadırlar. “Esnaf ve 

zanaatkar”dan oluşan bir diğeri ise sermaye ve teknolojiden yoksun kırsal 

alandaki yoksul sınıfa dönük üretim yapan sınıftır. “Ulema”nın bir kısmı toprak 

sahibi, bir kısmı tüccardır. Din adamı niteliği olan bu grubun merkezi bürokrasi 

ile yoğun ilişkisi vardır.  

• Alt Sınıflar: Bunlardan ilki loncadaki çıraklar, düzensiz ücret alan zanaatkarlar 

gibi işçi statüsündeki gruplar oluşturmaktadır. Bir diğeri ise bir kısmı küçük 

toprak sahibi olan köylülerdir.  

XIX. Yüzyıla gelindiğinde hem alt sınıflarda hem de ara sınıf adı verilen grup 

içinde özel mülkiyet yaygınlaşmıştır. Ancak bu olgu, o günkü düzen içinde devletin 

gücünden ve düzeninden bağımsız bir grubun güçlenebilmesini engellemektedir. Bundan 

dolayı da bu sınıflardan hiç biri toplumu dönüştürecek ivmeye ulaşamamaktadır. 500  

Bürokrasi ve ayan arasında bu dönemde kurulan ittifak daha sonraları çatlayacak ve 

bürokrasi güçlendikçe ayanı bertaraf etmek yoluna giderek, merkezileşmeye yönelecektir. 

Buna rağmen tamamen tasfiye olmayan bu kitle, yeni orta sınıf konumuna gelecektir. 501 

Böyle bir yapıda yönetici sınıf toplumu dönüştürme görevini üzerine almıştır. 

Bunun nedeni toplumun iç dinamiğinin “düzenin gelişmesi”ne değil, “bozulması”na yol 

açmasıdır. 502 Bunun sonucunda ise yönetici sınıf Batılılaşma olarak adlandırılabilecek, 

toplumsal dönüşüm projesinin öncüsü konumuna gelmiştir. Söz konusu bu grubun önceliği 

ekonomiden ziyade “devleti kurtarmak” olmuştur. 503 Bu anlayış da bu grubun tarihsel 

oluşum sürecine uygundur; çünkü Osmanlı’da sivil/askeri bürokrasi devletin içinde, devleti 

dönüştürmek için vücut bulmuştur. 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça Antlaşmaları ile 

büyük toprak kayıplarına uğrayan devlet, Batı karşısındaki konumunu savaş meydanlarında 
                                                 
500 Heper, Metin; “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Basım 

Yayım, İstanbul 2000, s.36. 
501 Karpat, Kemal; “Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Rejimi, Sosyal Yapı ve Çağdaşlaşma”, Ortadoğu’da 

Modernleşme, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995, s.117-118. 
502 Berkes, Niyazi;Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003, s.33. 
503 Keyder, Çağlar; Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul 1990, s.49. 
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anlamıştır. Bu da Batılılaşma çabalarının ilk olarak askeri alanda olması sonucunu 

doğurmuştur. 504 

Batıllaşma çabalarının en önemli adımı yeniçeri ocağının kaldırılmasıdır. 

Böylelikle bürokratlar siyasetin belirlenmesinde daha etkin konuma gelmiştir. 505 Sened-i 

İttifak’ın yapıldığı dönemde batılılaşma çabaları da sürmektedir. Tıp okulu, askeri akademi 

gibi Batılı birey yetiştirmeye yönelik kurumlar; posta örgütü, polis kuvveti, maliye 

bakanlığı gibi merkezi batılı anlamda güçlendirmeyi amaçlayan kurumlar bu dönemde 

kurulmuştur. 506  

Tanzimat ile siyasal alanda meşruti bir monarşiye gidiş hızlanmış, padişahın etkileri 

törpülenmiştir. Bu dönemde bir grup bürokrat, yazar ve subay “Genç Osmanlılar” adı 

altında anayasacılık akımı başlatmışlardır. K. Karpat’a göre ulusal devlete gidişte önemli 

rol oynayacak bu akımın temel mücadelesi padişahladır. Padişah ve merkezi bürokrasi 

arasındaki bu iktidar kavgasına halk müdahil olmamıştır. 507 Kendi içinde tutarlı bir yapıya 

sahip olmayan Genç Osmanlılar, aydınlar ve halk arasındaki ayırımı daha da arttırmıştır. 

Avrupa’dakilerin benzeri gibi kapitalist bir gelişmenin sonucuna dayanmayan bu aydın 

grubu 508 II. Abdülhamit’e 1876 Anayasası’nı ilan ettirtmiştir. Ancak daha sonra bundan 

vazgeçen padişah, bu aydınlar üzerinde baskı politikası uygulamıştır. Baskı döneminde 

kurulan gizli örgütler, İttihat ve Terakki adında birleşmiş ve Genç Türkler akımını ortaya 

çıkartmıştır. Padişaha yapılan baskılar sonucunda, Meşrutiyet yeniden ilan edilmiştir. 31 

Mart olayından sonra ise örgüt yönetimi iyice ele geçirmiştir. Padişahın baskısından 

kurtulmak ve meşrutiyeti ilan ettirtmekten başka programı olmayan örgüt, böylelikle 

devletin kurtulacağına inanmaktadır. 509 Yönetimi Balkan savaşından sonra tamamen ele 

alan parti, bir takım reformları da uygulamaya sokmuştur. Bu dönemdeki Batılılaşma 

çabaları sonucunda, yenilikçi düşüncelere ve ulusal bilince sahip bir kadro oluşmuştur.  

Genç Osmanlılar ve Genç Türkler, birkaç istisna dışında, mevcut iktidarın iç 

çevresine ait, aynı toplumsal düzeyde ve çoğu kez karşı koydukları rejimin yöneticileriyle 

tanışık kişilerdir. Ancak bu seçkin tabakanın sayısı arttıkça onlara - kendi içlerinden veya 

yönetimden- gösterilen tepkinin dozunda da artış olmaktadır. Bu yeni seçkin zümre dört 

                                                 
504 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.64.; Berkes, a.g.e., s.40. 
505 Mardin, Şerif; Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s.107. 
506 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.66. 
507 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.67. 
508 Keyder, ag.e., s.33-34. 
509 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.69. 
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meslek üzerinde yoğunlaşmıştır: subay, memur, gazeteci ve hukukçular. Hukukçuluk ve 

gazetecilik Osmanlı için öncesi olmayan yeni mesleklerdir. Müftüler, kadılar gibi dinsel 

özelliği de bulunan “ilmiye” sınıfı tarafından yürütülen hukuk işleri; yeni oluşturulan 

mahkemelerde yargıç ve avukat gereksinimini karşılamak üzere kurulan okulların 

mezunlarınca yerine getirilecektir. Ayrıca, dönemin gazetecileri, uğraşlarını diğer 

meslekleriyle birlikte yürüten edebiyatçı, siyasetçi ve memurlardır. Okur-yazarlığın artışı 

zamanla gazeteciliği karlı ve etkili bir konuma getirmiştir. Ordu ve bürokrasi ise ulema ile 

birlikte Osmanlı’nın dayandığı sac ayağıdır. Ancak ulemanın tersine bunlar bir değişim 

evresine girmiştir. 510 

Geleneksel Osmanlı düzeninin ticaret ve zanaatkar erbabı ortadan kalkarken, dış 

ticaretin yarattığı işlerle uğraşan yeni bir sınıf yükselmektedir. Müslüman tüccarlar bu yeni 

oluşum içinde yer alamamışlardır. Kültürel öğenin etkisinin yanı sıra yabancılar, vergi ve 

yasalar karşısındaki ayrıcalıklarını da kullanarak zenginleşmişlerdir. 511 Bu sınıf ile aynı 

yaşam tarzına doğru kayan Osmanlı aydınları ile toplum arasında ise bir modernleşme 

sendromu yaşanmaktadır. Bu anlayış tüm modernleşme hareketlerine karşı ortaya 

çıkmaktadır.  

Modernleşmeye açıkça karşı çıkanların yanı sıra; Batılılaşma yanlıları da birçok kez 

aşırıya kaçılmasından şikayet etmektedir. Batılılaşma yanlılarının bu tutumu, tutuculuk ile 

devrimcilik arasında belirsiz bir çizgiye tekabül etmektedir. Bu da toplumca çok da 

benimsemeyen bir kitle oluşmasına sebep olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki bağımsızlık 

hareketi bu gerilim üzerine bina edilmiştir. 512 

Modern çağın toplumları gibi, Tanzimat aydını da tarihi yaşamayıp, yapmayı 

öğrenmeye başlamıştır. Türkiye’deki aydın hareketini yönetici sınıfın topluma biçim verme 

fantezisi olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Bu hareketin gelişmesinde, bürokrasi 

içinde yer alan ideolojileri ve bakış açılarıyla Tanzimat hareketinin birinci kuşağından 

ayrılan Genç Osmanlılar ve Osmanlı’yı etkileyen -özellikle Balkanlar’daki- ulusçuluk 

                                                 
510 Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s.455-456. 
511 Keyder, a.g.e., s.33-34. 
512 Mardin, Şerif; “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, 

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2000, s.51-53. 
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hareketleridir. Bu bağlamda Osmanlı’daki anayasacılık hareketini sadece Avrupa’ya 

bağlamak eksik ve hatta yanlış olacaktır. 513  

4.2 KURTULUŞ SAVAŞINDA ELİTLERİN ROLÜ 

Kurtuluş Savaşı, yönetici sınıf ile ara sınıfların birlikte hareket etmesine olanak 

tanımıştır. Merkezi yönetim ile çekişme ve çatışma içinde olan ayan, eşraf ve ulema; 

yönetici sınıf ile ilk kez bir işbirliği içindedir. Kurtuluş Savaşı’nın maddi desteğini 

sağlayan bu sınıflar, bunu yönetici sınıfa katılmanın da bir aracı olarak görmektedir. 

Kongar, bu hareketin Osmanlı’daki Batılılaşma çabalarından ayrıldığı noktayı bu eksende 

görmektedir. Ona göre, siyasal güç kaynağı padişahtan Atatürk’e geçmiş ve bu eyleme 

yönetici sınıflar dışındaki sınıflar da katılmıştır. Bu temel öğeler Kemalizm’in temellerini 

oluşturacaktır. 514  

Osmanlı İmparatorluğu’nun asker/sivil bürokrasisi varlık nedenleri olan devlet 

çökmeye başlayınca; ilk önce askerler daha sonra da onlara katılan sivil bürokratlar 

aracılığıyla örgütlediği Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında Osmanlı yenileşme 

hareketlerinin köklerine kadar inen Batıcı ve gelenekçi ayrımı baş göstermiştir. Meclis 

içindeki birinci ve ikinci grup bu temel tartışmanın ürünüdür. Yapılan 1923 seçimleri ile 

söz konusu gelenekçiler meclis dışına itilmiştir. Böylelikle CHP etrafında toplanan 

Batılılaşma yanlıları bu çekişmede önemli bir kazanım elde etmiştir. 515 Bu seçkin sınıfın 

toplumu algılayışı, yönetilenleri kendilere bağlı kişiler olarak görme eğilimindedir. 

Osmanlı’dan kalan bu alışkanlık, çevreden gelen değişim hareketlerini tehdit olarak 

algılamaktadır. Bunun nedeni ise, sosyo-kültürel, siyasal ve iktisadi alanların, 

farklılaşmamış bir bütünün parçaları olarak algılanmasıdır. Aldıkları eğitimin onları 

farklılaştırdığına inanan bürokratik kadro, bir Batılının kendisini nasıl gördüğüyle daha çok 

ilgilenmektedir. Bu durum ise onları halktan giderek kopartmıştır. 516 Kurtuluş Savaşı 

sırasında böyle bir tutumun oluşması, savaşın yapılabilmesini engelleyecek bir nitelik 

taşımaktadır. Osmanlı seçkin sınıfının farklılaşması ve giderek toplumun diğer 

kesimleriyle ilişkiye girmesi savaş ortamının sonucu olmaktadır. Aslına bakılırsa bu bir 

zorunluluktur; çünkü böyle bir savaşı vermek için gerekli olan en önemli koşul, toplumun 

                                                 
513 Ortaylı, İlber; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s.266-268. 
514 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.103. 
515 Turan,  İlter; “Türk Bürokrasisinde Süreklilik ve Değişim: Kemalist Dönem ve Sonrası”, Atatürk ve 

Türkiye’nin Modernleşmesi, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1999, s.141. 
516 Turan, “a.g.m.”, s.142. 



 168

tüm sınıflarının ona destek vermesidir. Böyle bir ortamda, savaşı yapacak sınıfları bir arada 

tutmak birincil iş olmaktadır; çünkü böyle bir savaşın maliyetini yüklenebilecek bir sınıf 

bulunmamaktadır. 517 

4.3 CUMHURİYET DÖNEMİNDE ELİTLERİN ETKİSİ 

4.3.1 Cumhuriyeti Kuran Elitlerin Rolü 

Osmanlı ordusunun subaylarının %95’i ve kamu görevlilerinin %85’i Türkiye 

Cumhuriyeti’nde kalmıştır. İdeolojik bir çelişkiden söz edilse dahi bu kadro temel 

belirleyici olmuştur. Kendi rollerini nasıl gördükleri, devletin rolü ile devlet yurttaş 

arasındaki ilişkileri nasıl tahayyül ettikleri, Türkiye’de siyasal ve yönetsel kurumların 

biçimlenmesinde oldukça etkili olmuştur.518 E. Özbudun da Osmanlı’dan Cumhuriyete 

kalan en önemli mirasın asker/sivil bürokrasinin siyasal iktidara müdahale etme eğilimi ve 

bundan kaynaklanan seçkinler politikasının egemenliği olduğunu vurgulamaktadır. 519  

Büyük Millet meclisi hükümetlerinde önemli görevler alan ve cumhuriyeti kuran 

asker/sivil bürokratlar, konumlarını korumak eğilimindedirler. Savaş döneminde ulusal 

davaya karşı çıkanlar İstiklal Mahkemelerince cezalandırılmıştır. Cumhuriyet kurulduktan 

sonra da askeri/sivil bürokratlar arasında tasfiyeler yapılmış, bazı ünlü Osmanlı aydınları 

Cumhuriyet karşıtı düşünce ve eylemlerinden dolayı cezalandırılmıştır. 1924 yılında 

Atatürk, olası bir güç çatışmasını engellemek için asker-siyasetçilerden, görevlerinden 

birini seçmelerini istemiş ve askerin siyasetin dışında kalmasını kurgulamıştır. Buna 

karşılık kuvvet komutanlıklarının düzeyi bakanla aynı olacaktır. 520  

Bu ve daha sonraki dönemlerde mecliste yasaları düzenleyenlerin çoğu, bürokrat 

kökenli milletvekilleri olmuştur. Bu grup, Batılılaşmayı sekteye uğratacak hiçbir seçkinler 

grubunu güçlü konuma getirmemek kararındadır. İ. Turan’a göre tekke ve zaviyelerin 

kapatılmasından, hilafetin kaldırılmasına değin birçok yenilik bu temel kaygının 

sonucudur.521 

Türk toplumu, 1919’da İttihat ve Terakki’nin Bern’deki Sosyalist Enternasyonal 

kongresine sunduğu raporda dile getirildiği gibi, ezilen sınıflardan oluşan bir bütündür. 

                                                 
517 Berkes, a.g.e., s.525. 
518 Turan, “a.g.m.”, s.141. 
519 Özbudun, “a.g.m.”, s.7-9 
520 Turan, “a.g.m.”, s.144. 
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Kurtuluş Savaşı ile ezilmekten kurtulduğuna göre toplum içinde sınıf mücadelelerinin 

yaşanmasına gerek yoktur; keza bu mücadeleyi yapacak sınıflar da yoktur. Ne büyük 

toprak sahibi, ne milyonerler, ne de işçi sınıfı vardır. Çiftçi, küçük tüccar ve üretici, az 

sayıdaki işçi ve aydından oluşan Türk toplumunda bir sınıf mücadelesi 

gerçekleşmeyecektir. Bu görüşler cumhuriyetin resmi görüşleri olmuştur. 522 

Türkiye’de Cumhuriyetle sağlanan dönüşüm birçok eleştirilere de maruz 

kalmaktadır. Bir aydın hareketi olmakla, baştan sakat doğan bu zihniyet krizi 

çözememiştir. Söz konusu dönemde izlenen siyaset, bürokrasi tarafından ulusal bir burjuva 

yaratmaktır. Bu bağlamda toplum, seçkinler eliyle, modernleşmenin modeli olarak görülen 

Batı modeline göre biçimlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu da toplumda muhalefetle 

karşılanmaktadır. Bu anlamıyla Batılılaşma, toplumu bir modele göre biçimlendirme 

anlayışı olarak karşımıza çıkmakta; ancak Batının otoriter ve göreli dünya algılayışından, 

yalnızca otoriter olanını alarak toplum üzerinde zihni bir daralmaya yol açmaktadır. 523 

Batılılaşmanın böyle devlet eliyle ve seçkinlerce yürütülesi, amacına uygun olmayan bir 

yolun varlığına işaret etmektedir. Böylelikle toplum ve devlet birbirinden daha da 

uzaklaşmışlardır. Bu ise Türk toplumun krizi atlatamayıp patolojik bir duruma kayması 

anlamına gelmektedir. 524  

Cumhuriyet döneminin seçkinleri ile Osmanlı’daki seçkinleri ayıran unsur, 

Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan sınıflar üstü ittifakın varlığıdır. Bu hareketi bir devrime 

çevirebilmek ise o güne dek aydınlar dışından destek bulamayan hareketleri, sınıfların 

birliği temelinde tanımlamaktan geçmektedir. Atatürk’ün bu hareketi Batı devrimlerinden 

farklı olarak kurgulamasında yatan temel nokta bu farkında oluştur. Böylelikle Batının 

geçtiği aşamalardan ve yöntemlerden farklı bir yol izlemek yolunu tutmuştur. 525 Batıda 

sınıfların çıkar ve özerkliklerine dayalı olarak gerçekleşen hareket, Türkiye’de seçkin bir 

sınıfın öncülüğünde gerçekleşmektedir. Ancak bu sınıf yavaş yavaş siyasetin içine diğer 

unsurları da sokmakta ve kamusal alanı genişletmektedir. İttifaklar ile kurulan bu birlik 

yapısı, her ne kadar sonuna kadar zorlanmışsa da sonuçta ulus yaratma anlamında ciddi 

başarılar kazanılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’deki seçkin sınıf, Fransa’daki jakoben 

geleneğini andırmaktadır; keza bu sınıfın ideolojik olarak beslendiği kaynak da Fransız 

                                                 
522 Yerasimos, Stefanos; “Tek Parti Dönemi”, Geçiş Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul, 1998 

s.82-83. 
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524 İnsel, Ahmet; Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yayınları, İstanbul 2002, s.56. 
525 Berkes, a.g.e., s.525. 
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Devrimidir. Bu gelenek, yukarıdan aşağı bir değişimi öngördüğünden hiçbir dönem liberal 

istemlere olumlu yaklaşmayacaktır. Pozitivist bir dünya görüşünün egemen olduğu bu 

sistem içinde, popülist bir yan bulunsa da “yok sayılan” toplumsal gruplar dikkate 

alınmamaktadır. Bu bağlamdaki görüşlere göre Osmanlı ve Türk modernleştiricileri 

arasında zihniyet farkı yoktur. 526 

Tarihsel olarak böyle bir sürekliliğin ve benzerliğin varlığı gerçektir. Osmanlı 

toplumu içinde de seçkinler arasında görüş birliğinin ve yekpare bir ideolojinin olduğunu 

söylemek oldukça zordur. Cumhuriyetle birlikte olan, bu süreklilik içinde olsa da toplumu 

dönüştürme projesinin toplumsal taban bulmasıdır. Yapılan devrim, siyasal alanın 

genişlemesine ve liberal istemlerin karşılanabilmesine olanak verecek dönüşümü 

sağlayabilme ihtimalini içinde barındırmaktadır. Osmanlı’dan ayrıldığı temel nokta 

burasıdır. Ancak bu yapı bir süre sonra kendi iç çelişkileri ortaya çıktıkça, sistem içi yeni 

krizleri doğuracaktır. Önemli olan tarihsel bir eşiğin atlanmış olmasıdır. Bundan sonraki 

krizler yeni dengenin koşulları içinde çözülebilecektir.  

Sonuç olarak, seçkin sınıf görevini cumhuriyeti kurarak gerçekleştirmiştir. Bundan 

sonraki gelişmeler, Cumhuriyet öncesi döneme bağlı olarak, tarihsel süreklilik içinde 

biçimlenecektir. Ancak önemli bir eşik atlandığından bu geri dönülmez bir durum 

olmaktadır. 

4.3.2 Kemalist Hareketin Toplumsal Etkisi 

Türk Devriminin toplumsal tabanı konusunda farklı görüşler ileri sürülmesine 

rağmen, bu görüşlerin birleştiği nokta, devrimin asker ve sivil bürokratlar tarafından 

gerçekleştirildiğidir. Cumhuriyetin ilanından önce, İzmir ve İstanbul gibi kentlerde Batı 

Emperyalizmi ile çıkar birliği yapmış küçük bir zümre dışında Türk Toplumunda girişimci 

sayılabilecek bir sınıf bulunmamaktadır. Girişimci sınıfın cılızlığı, toplumda sivil-asker 

bürokratların gücünü arttıran en önemli etkendi. Çünkü, girişimci sınıfın Batılı toplumlarda 

üstlendiği bir takım görevleri de bürokratlar üstlenmişlerdir. Genel yönetim dışında, ta-

rımsal ve endüstriyel üretimi ve girişimcileri örgütlemişler, alt yapı tesisleri kurma işlevini 

yükümlenmişlerdir. III. Selim’den bu yana bütün yenileşmelerin yukarıdan aşağıya yapıl-

ması gibi, Kemalist Devrim de Osmanlı toplumun geleneksel ve hiyerarşik yapısı 

                                                 
526 Kasaba, Reşat; “Eski ile Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm”, Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal 

Kimlik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998, s.22-25. 



 171

içerisinde yeniliklere en fazla açık bir sivil-asker elit tarafından yukarıdan aşağıya doğru 

gerçekleştirilmiş; devrime karşı tepki de aşağıdan yukarıya doğru, yani yenileşmeden, 

batılılaşmadan yarar görmeyen sınıfların, batılı burjuva kurumlarını reddetmesi, 

benimsememesi ile gelişmiştir.527 

Bunun sonucu olarak ortaya bir “Toplumsal İkilem” çıkmıştır. Bir tarafta, 

aydınlanmış, Tanzimat Döneminden beri yeni bir yönetim anlayışı ile Devlete el koymuş 

sivil-asker bürokratlar; diğer tarafta ise, ihtisaslaşma, işbölümü ve farklılaşma yokluğu 

nedeniyle büyük ölçüde geleneksel bir kapalı tarım yapısı içinde hapsolmuş, statik bir 

toplumun kaderci düşkün yapısını paylaşan halk yığınları vardı. Osmanlı ekonomik düzeni, 

19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirli bir kapitalistleşme sürecine tanık olmuş ve 

ortaya sınırlı bir girişimci sınıf çıkmıştır. Fakat, bu girişimci sınıf Kemalist Devrime sahip 

çıkacak güçten uzaktır. Ahmet Yücekök’e göre, Kemalist Devrimi gerçekleştiren sivil-

asker bürokratlar, kurdukları Cumhuriyet düzeni ile bu sınırlı girişimci sınıfın 

palazlanmasına yol açacaklar ve bu nedenle de Kemalist Devrimi bir ölçüde “Burjuva 

Devrimi” saymak mümkün olacaktır.528 

Emre Kongar’a göre ise, Atatürk ne bir burjuvadır, ne de arkasında gelişen güçlü 

bir burjuvazinin desteği vardır. Atatürk, siyasal iktidara el koyduktan sonra, oluşmakta 

olan burjuvazinin güçlenmesine ve siyasal iktidarla bütünleşmesine yardımcı olmuştur.529   

4.3.3 Tek Parti Yönetiminin Toplumsal Etkileri 

4.3.3.1 Atatürk’e Göre Rejimin Tek Partisinin Nitelikleri İdeolojisi ve İlkeleri 

M. Kemal “Halk Fırkası”nı, “Türk halkının eğitimi için bir okul” olarak 

düşünüyordu.530 M. Kemal, 27.01.1931 tarihli İzmir Halk Partisi Kongresinde, Tek Par-

tinin niteliklerini şöyle anlatıyordu: “Partimiz öteki ülkelerde olduğu gibi, herhangi bir 

siyasi parti olarak düşünülmemelidir. Bilirsiniz ki siyasi partiler, sınırlı amaçlarla 

kurulurlar. Oysa, bizim partimiz böyle sınırlı bir görüş izleyen bir kuruluş değildir. Her 

sınıf halkın yararını eşit olarak ve biri ötekini zarara sokmadan sağlamayı hedef tutan bir 

kuruluştur. Partimizin uygulamak istediği program, bir bakımdan tamamıyla demokratik, 

                                                 
527 F. R. Atay’dan Nakleden; Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.78. 
528 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.79. 
529 Kongar; Emre; Türkiyenin Toplumsal Yapısı Cilt 1, Remzi Kitabevi, İstanbul 1997, s.23. 
530 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.99. 
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halkçı bir program olmakla beraber, ekonomik bakımdan devletçidir.”531 

M. Kemal, Partisinin ideolojisini şöyle tanımlıyordu: “Cumhuriyetçilik, 

Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik bu partinin değişmeyen apaçık 

nitelikleridir. Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan meydana gelmiş değil ve 

fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü bakımından türlü iş kollarına bölünmüş bir 

topluluk saymak temel ilkelerimizdendir.”532 

M. Kemal 8 Nisan 1923’te yeni partinin çekirdeğini program çekirdeğini 

oluşturacak dokuz ilkeyi şöyle belirlemişti: Egemenlik Ulusundur. Ulusun yazgısını 

etkileyecek tek organ TBMM’dir. Bütün yasalar ulusal egemenlik ilkesine göre 

yorumlanacaktır. Saltanatın kaldırılması, geri alınmaz bir karardır. Yasalar ve mahkemeler 

düzeltilecek, aşar vergisi kaldırılacak, ulusal bankalar güçlendirilecek ve yeni demiryolları 

yapılacaktır. Dinsel ve laik eğitim birleştirilecek, askerlik hizmet süresi kısaltılacaktır. 

Türk Ulusu’nun mali, ekonomik ve yönetimsel bağımsızlığı temel ilkedir.533 

Parti-Devlet özdeşleşmesini öngören bir yaklaşımı benimseyen Atatürk’e göre, 

memleketin ve devrimin içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için 

milliyetçi ve cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması gerekir. Ayrıca, Atatürk 18 ve 

daha yukarı yaştaki oy sahibi gençleri fiilen parti üyesi olarak görmek istediğini 

belirtmiştir.534 

4.3.3.2 Devletçilik Uygulaması ve Girişimci Sınıf Yaratılması 

17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin temel amacı, ulusal bir 

girişimci sınıf yaratmaktı. Bu amaçla, koruyucu gümrük tarifeleri, özel girişime kolay ve 

ucuz krediler sağlanması ve sermayenin teşviki ana hedefler olarak benimsenmişti. Devlet 

eliyle özel girişimci yaratılması amaçlanıyordu. Bu yoldaki ilk adım, sermaye konusunda 

özel girişime yardımcı olabilmesi amacıyla “İş Bankası”nın kurulmasıdır. Daha sonra, bazı 

Devlet işletmelerini özel girişime devretme görevini yürütmek üzere “Sanayi ve Maadin 

Bankası” kurulmuş ve yine girişimci bir sınıfın hızlı bir biçimde gelişebilmesi için 1927’de 
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“Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarılmıştır.535 

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’yi de etkilemiş; özel girişime ve onu 

yaratmak isteyen atılımlara büyük bir darbe indirmiştir. Bu durumda özel girişimciliğin 

yürütülmesinin kolay olmadığını gören rejim, ister istemez devletçiliğe kaymıştır. 1931’de 

Devletçilik, parti ve devlet politikasının ana programlarından biri haline gelmiştir.536 

Zaten otoriter, pederşahi ve bürokratik bir yapıda olan Tek Partili Rejimde, 

ekonomik hayatın denetimi ve yönlendirilmesi yetkileri, yönetici elit olan asker-sivil 

bürokratlarca yadırganmamış: varolan sonsuz yetki ve iktidarlarının doğal bir sonucu 

olarak görülmüştür. 537 

Bu dönemde Devletçiliğin kazandığı nitelik şu şekilde özetlenebilir: Öncü ve 

yönetici olarak devlet, özel girişimin kuşkulu ya da etkisiz olduğu alanlara girdi. Yani 

Devletçilik özel girişimi sınırlayan bir ideoloji olarak değil, kriz nedeni ile ekonomiyi 

yürütmenin pratik bir çaresi olarak belirlendi. Girişimcilik yine desteklendi. Fakat devletin, 

özel kişiler veya şirketler eliyle yürütülmesi mümkün olmayan işlere gireceği belirtildi. 

Sonuç olarak Devletçilik, Türk   toplumuna   önemli   katkılar   sağladı. 1933 -1939 arası 

uygulanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı döneminde, bazı sanayi kollarında önemli 

atılımlar yapıldı.538 

Halk Partisinin devletçi siyaseti, ticaret ve endüstriyle uğraşan yeni bir sınıf ortaya 

çıkardı.539 1930’lardan beri sürdürülen güçlü bir ekonomik sınıf yaratma çabaları sonuç 

vermeye başlamış; gelişen yeni sınıf, devletçiliğin etki ve sınırlamasından kurtulmak, 

kendi girişimciliğini kendisi planlamak ve yönetmek ihtiyacını duymuştur. Yücekök’e göre 

bu yeni sınıf, bir anlamda sivil-asker bürokrat elitine karşı ekonomik gelişme ile birlikte 

filizlenmeye başlayan yeni bir toplumsal ve   siyasal elittir. Kasım 1948’de İstanbul’da 

toplanan İktisat Kongresi’nde devletin ekonomik öncülüğünün bittiği; artık devlete ait 

işlerin yalnızca eğitim, haberleşme ve ulusal savunma gibi görevler olduğu 

kararlaştırılmıştır. Ekonominin ise, artık özel kişilerle yürütülmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde “girişimci sınıfın” nasıl gelişeceği 

modelini kararlaştıran bürokrasinin, 1948 İstanbul İktisat Kongresi’nde, hem sosyal hem 
                                                 
535 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi..., s.95. 
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siyasal hem de ekonomik alandan tamamen tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır.540 

4.3.3.3 Tek Partili Dönemde Sosyal ve Ekonomik Uygulamalar Sonucu Yeni 

Siyasal Elitin Belirmesi 

Savaş yıllarında, sermayenin özel ellerde toplanmasını hızlandıran bazı sebepler 

vardır: 541 

Bu sebeplerin başında, Kasım 1943’te çıkarılan “Varlık Vergisi” gelir. Bu vergi 

yüzünden, azınlık ve yabancı kökenli bir çok girişimci ve tüccar iflas etti. Daha sonra 

kaldırılan vergi, gayrimüslim servette büyük bir tahribat yaptı ve büyük bir kapital el 

değiştirerek Türk işadamlarının eline geçti. 

İkinci bir neden, savaş yıllarında artan tarım fiyatlarıdır. Savaş, tüketimi artırmış; 

dünya tarım üretimi ise düşmüştür. İhracat olanakları ve savaş yıllarında iç piyasada 

sürdürülen vurgunlar ve karaborsa, büyük savaş zenginleri oluşturmuştur. Ayrıca, sanayide 

ve genellikle özel sektörde bir büyüme ile üretimde bir artış yaşanmıştır. Bu durum, Türk 

tarımını etkiledi. Sanayinin tarımda kullanılması sonucu tarımda “tek çeşit ürün”den “çok 

ürüne” geçildi. Başta Çukurova olmak üzere birçok bölgede pamuk (beyaz altın) patlaması 

gerçekleşti. Tarımsal yapı farklılaştı ve kapalı pazar birimleri, hızla açık pazar için 

kapitalist üretim yapan tarım merkezlerine dönüştü.  

Tek partili dönemdeki sosyal ve ekonomik kalkınma sonucu beliren ve artık iktidar 

olmak isteyen yeni siyasal elite iki önemli gelişme yardımcı oldu.  542 

Birincisi, Liberal Demokrasilerin zaferi ile sonuçlanan savaş sonrası dönemde 

oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yer almak istemesidir. Bu gelişme, demokrasiye 

yönelme konusunda Türk yönetici eliti üzerinde büyük iç ve dış baskılar doğurdu.  

İkincisi, toplumda ve ekonomide giderek ağırlık kazanan girişimci yeni elitin, 

1947’den itibaren yabancı ekonomik güçlerle de bütünleşmeye girmiş olmasıdır. 1947’de 

“Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarılmış ve 1923-1950 arası devlet eliyle 

geliştirilen, büyütülen sanayi-ticaret ve tarım burjuvazisi iktidarı devralmadan önce, bir de 

yabancı sermaye ile bütünleşme kurarak durumunu büsbütün güçlendirmiştir. Sosyal 
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yapıdaki bu önemli değişim ve yeni talepler, siyasal değişime de yol açmıştır. 

Ayrıca, mevcut ortam, yeni siyasal elit için çok elverişliydi. Bir tarafta huzursuz, 

yoksul ve bürokratik elitin uzun süreli ceberut yönetiminden bıkmış kitleler, köylüler ve 

işçiler vardı. Diğer tarafta ise, içerde ve dışarıda artık hiçbir destekleri kalmamış, yorulmuş 

ve tükenmiş bir tek parti düzeninin sivil-asker bürokrat eliti… Türk toplumsal hayatında 

yeni yerlerini almış olan iş erbabı, sanayici, zengin tarım işletmecisi ve liberal eğilimli bir 

aydın grubundan oluşan yeni elit ise, CHP’nin geleneksel siyasal bürokratik elitin aksine, 

tam bir kendine güven ve iktidar hırsı içindeydi. Artık, Türk toplumunda çok az kimse 

bürokrasinin eski baş döndürücü kudretine inanıp geleceğini bürokraside arama çabalarına 

girmekteydi. Fakat, Türk toplumsal hayatından Türk siyasal hayatına geçiş hazırlığı yapan 

bu yeni elit, siyasal sisteme açılan yolların hala varolmaması ya da bürokratlarca tıkalı 

tutulması nedeniyle, her türlü etkinliklerine rağmen sistemin dışında idiler. Örneğin, 1943 

seçimleri sonucu oluşan parlamentoda eski siyasal elit, 186 bürokrat, 67 asker, 89 hukukçu 

ile temsil edilirken; yeni siyasal elit 49 tüccar, 45 çiftçi, 15 bankacı ve 3 sanayici ile temsil 

edilmekteydi. Fakat bu siyasal yapı, çok partili düzen içinde hızla değişecek ve köhnemiş 

bürokrasinin yerini, serpilen burjuvazi alacaktır. 543 

4.3.4 Çok Partili Döneme Geçiş ve Elitlerin Toplumsal Etkileri 

4.3.4.1 Çok Partili Hayatın Başlangıcında Yeni Siyasal Elitin Görünümü 

Tek Partili Cumhuriyet Döneminin toplum ve siyaset açısından koyu bir kapalılık 

devri olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanlarının tarihsel kişilikleri ve karizmaları, 

muhalefetsiz siyaset, tek parti hegemonyası ve Cumhuriyeti kurmuş sivil-asker 

bürokratların sınırsız iktidarları, toplumu olduğu kadar parlamentoyu da büyük ölçüde 

vesayet altında tutmuştur. Yani siyaset, devlet karşısında “teslimiyetçi” bir kişilik 

taşımaktaydı. Fakat, devlet eli ile girişimci sınıf yaratma çabaları dış dünya konjonktürü ile 

birleşince gelişen ekonomik ortamda ortaya çıkan yeni tür bir toplumsal elit, sivil-asker 

bürokratların çatışmasız ve uyumcu siyasal ortamlarını alt üst etti. Yeni siyasal elitin 

iktidar olması için hem içte hem de dışta ortam elverişliydi. Bu gelişim sonucu, yorgun ve 

yıpranmış bürokratlar, yönetimi bu atılgan ve sabırsız yeni elite devrederlerken siyaset bu 

kez bambaşka bir “teslimiyet” içine sürüklenmekteydi. Bu kez teslimiyetin kaynağı 

muhalefetsiz Cumhuriyet döneminde çektiği çileyi kimseye anlatamamış geniş kitlelerin 
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omzunda çığ gibi iktidar olmuş DP’nin ezici parlamento çoğunluğudur.544 

4.3.4.2 Eski Siyasal Elitin Yeni Siyasal Elite Yönelttiği Eleştiriler 

1950-1960 döneminde, ekonomi hızlı bir gelişme göstermiş; endüstrileşme ve 

kentleşme yaşanmış; bu ekonomik patlamanın sonucu olarak, karayolları ve baraj 

yapımları hız kazanmıştır. Fakat, bu kapitalist gelişme, 19. Yüzyılda Avrupa’da ortaya 

çıkan gelişmeden büyük farklılıklar göstermektir. Temel farklılık, Avrupa gelişmesini 

bağımsız olarak gerçekleştirmesine karşın Türk Ekonomisinin Batının gelişmiş kapitalist 

ekonomileriyle sıkı bir bütünleşme içinde bulunmasıdır.545  

1950-1960 döneminin en önemli sonuçlarından biri de, kırsal kesimin siyasal 

katılımının sağlanmış olmasıdır. Laik, Kemalist Cumhuriyet ideolojisine sıkı sıkıya bağlı 

olan eski elit, DP’nin getirdiği liberal siyasal ve ekonomik ortamda, geri kalmış bir halkın 

geleneksel inanç ve değerlerinin kolayca siyasal yapıya taşınabilmesinden dehşete düşmüş; 

DP”yi “gerici” olarak nitelemiş ve suçlamıştır546  

4.3.4.3 Eski Siyasal Elitin Yeni Düzene Tepkisi ve 27 Mayıs Hareketi  

1950-1960 döneminin ekonomik hareketliliğine rağmen köklü ve dengeli bir 

kalkınma sağlanamamış; bu hareketlilik sadece “her mahallede bir milyoner yaratılmasına” 

yaramıştır. İzlenen enflasyonist politikalar sonucu sabit gelirli vatandaşlar arasında 

muhalefet şiddetlenmiş, dine ve irticaya verilen tavizlerden gocunan aydın asker-bürokrat 

sınıf, ülke çapında bir muhalefetin öncülüğüne başlamıştır. 547 

Plansız kalkınma ve enflasyonist para politikaları sonucu dış ödemeler dengesi 

bozulmuş, en son çare olarak gidilen 1958 devalüasyonu toplumda pahalılığı tahammül 

edilemez hale getirmiştir. Yoğunlaşan muhalefet, DP iktidarını anayasa dışına itmiş ve 

baskılar uygulanmaya başlamıştır. Bunun üzerine, özgürlüklerin korunması ve rejimin 

muhafazası amacıyla, 27 Mayıs 1960’da ordu müdahalede bulunmuştur. 27 Mayıs, aynı 

zamanda, burjuvazi karşısında siyasal bakımdan olduğu kadar enflasyonist bir kalkınma 

modeli içinde, sabit gelirli olarak, ekonomik bakımdan da ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
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gören asker-bürokratların düzene tepkisidir.548  

Gencay Şaylan, DP’yi deviren genç subayları darbe yapmaya iten güdüleri üç ana 

başlık altında toplamaktadır: Birincisi, tüm bürokratlar gibi askerlerin de 1950’den sonra 

karşı karşıya kaldıkları gelir yetersizliği. İkincisi, askerlerin toplumsal statülerinin 

azalması. Üçüncüsü, DP iktidarının ordunun otonomisini yok ederek denetim altına almaya 

çalışmasıdır.549  

4.3.5 1960 Sonrası Elitler ve Etkileri 

4.3.5.1 Yeni Siyasal Elitin Atılımı 

Batılılaşmadan hiç bir çıkar görmedikleri için ekonomik sıkıntılarının sebebini 

İslamiyet’ten uzaklaşmakta bulmuş olan halk, DP devrinde hem ekonomik olarak biraz 

rahatladığından hem de DP’yi “Frenk meşrep” görmeyip kendisiyle özdeşleştirdiğinden 

DP iktidarına sahip çıkmıştır. Bu nedenle, aslında kendisine çok yabancı ve karşıt çıkarlara 

sahip sınıfların temsilcisi olan DP’yi benimseyen yaygın kitleler, 27 Mayıs Devrimi’ni 

İslam düşmanlarını zorla geri getiren bir araç olarak görmüş; kısa bir süre sonra yapılan 

seçimlerde, 1961’deki tereddüt ortamının 1965’te iyice dağılmasından yararlanarak DP 

zannettiği Adalet Partisi (AP)’ye iktidarı teslim etmiştir. Ama, yanıldıkları nokta, AP’nin 

artık bir DP olmadığıdır. AP, gerçi ticaret, toprak ve sanayi burjuvazisini bir koalisyon 

halinde bünyesinde bulundurarak iktidarı devir almış bir partidir. Ancak, kapitalist 

gelişmenin burjuva sınıfı içinde yarattığı bir iç çelişkiden ötürü bu koalisyon 1970 

Türkiye’sinde artık çatlamaya başlamıştır.550 

4.3.5.2 Yeni Siyasal Elitin Küçük ve Büyük Burjuva Parçalanması 

27 Mayıs 1960 darbesini izleyen dönem Türkiye’de burjuvazinin geliştiği bir 

dönemdir. Bu dönemde, endüstrinin gelişme hıza % 9’dur. Burjuvazi geliştikçe, bu sınıfın 

kendi içindeki iç çelişkileri de çoğaldı. Bu çelişkilerden en önemlisi, küçük sermaye ile 

tekelci sermaye arasındaki çelişkidir. Bu yıllarda, Ticaret Odaları Birliği küçük sermayeyi 

temsil ediyordu ve küçük sermaye, İstanbul’daki tekelci sermaye ile yarışma içindeydi.551  

1965’lerden sonra Türkiye’de burjuva sınıfı içerisinde, çıkar farklılaşmasından 
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doğan bir çözülme görmekteyiz. Büyük ve küçük burjuvazi şeklindeki bu bölünme, 

burjuvazinin en önemli temsilcisi olan AP içinde de görülmeye başladı. Genellikle küçük 

burjuva kökenden gelen ve bu sınıfın çıkarlarını temsil eden 41 kişilik bir grup, AP’den 

koparak Demokrat Parti’yi kurdu. AP ise, büyük (tekelci) sermeye ile işbirliği yapmayı 

daha uygun buldu. Bu arada, gelişen kapitalizmin kendilerinde yarattığı statü ve gelir 

kaybını ahlaksızlık, yiyicilik, üçkağıtçılık gibi unsurlara bağlayıp, çöküntüyü Batı 

Ekonomik Sistemine açılmada gören ve çoğunluğu esnaf ve küçük çiftçi olan kitleler 

dinsel bir muhalefete kaymışlar ve ilk olarak Milli Nizam Partisi’ni (MNP) ve daha sonra 

da Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kurmuşlardır. Kendi denetimindeki para-militer gençlik 

örgütleriyle daha vurucu ve daha radikal bir görüntü sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) ise, bir yandan büyük sermayenin baskısı ile ezilen, bir yandan da abartılmış bir 

komünist tehlikesi karşısında elindeki küçük mülk sahibi tabanlardan desteğini sağla-

maktadır. Oy potansiyeli, büyük sanayileşmiş merkezlerde değil, fakat bazen o merkezlere 

yakın ama genellikle küçük toprak mülkiyetinin ağır bastığı kasabalarda yatmaktadır.552  

Yönetici sınıflar içindeki bu tür bir hizipleşme, 12 Mart Muhtırası’nın en önemli 

nedenlerinden biridir. 12 Mart’tan sonra kurulan Nihat Erim Hükümeti Programı, yalnızca 

tekelci sermayeyi yani büyük müteşebbisleri ve endüstricileri memnun etti. Toprak 

sahipleri de Erim Hükümetinin toprak reformu ve toprağın vergilendirilmesiyle ilgili 

yönlerini beğenmiyorlardı. Böylece küçük sermaye ile toprak sahipleri, 12 Mart Rejimine 

karşı muhalefetin temelini oluşturdular.553  

4.3.5.3 Eski Siyasal Elitin Durumu 

1970’li yıllarda, burjuvazinin çözülmesi devam ederken eski siyasal elit içindede 

çözülmeler, kamplaşmalar, hatta yeni siyasal elitle ittifaklar başlamıştır. Bunun birbirini 

tamamlayan iki önemli nedeni vardır. Birinci neden, ekonomik gelişme sonucu devlet 

aygıtının genişlemesi, bürokrasinin çok yaygınlaşmasıdır. Bu yaygınlık, onlara kişisel 

olarak devlet gücünü daha etkili bir biçimde kullanma olanaklarını kapadı. Bürokratlar, 

devletin çeşitli kademelerinde, irili ufaklı on binlerce kişi arasında kendi benliklerini 

kaybedip anonimleştiler. Kendileri ile kaynak dağılımında rekabete girecek yeni sosyal 

güçlerin gelişmesi bürokratların etkinliklerini kaybetmelerine yol açan bir başka ekonomik 

ve sosyal etkendir. Emekçi sınıfların büyümelerinin yanında Türk kapitalizminin 

                                                 
552 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi...,  s.118. 
553 Turhan, a.g.e., s.177. 
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oluşturduğu yeni bir profesyonel kadro gelişmekte ve devlet işletmelerinde yetişen başarılı 

yöneticiler özel sektöre geçmektedir. Böylece, hem devlet bürokrasinden özel sektöre 

doğru sürekli bir kayma olmakta hem de bir zamanların düşman kardeşleri 

bütünleşebilmekteydiler.554  

1970’Ii yılların önemli özelliklerinden biri, eski siyasal eliti oluşturan asker-sivil 

bürokratlarla yeni siyasal eliti oluşturan girişimcilerin artık pek çok konuda işbirliği 

yapabilmeleridir. Madalyonun diğer yüzü de, ekonomik iktidara sahip olan burjuvaların 

siyasal sürece ve iktidara da sahip olmaları, böylece bürokrasiyi kendine bağımlı kılmış 

olmalarıdır.555  

İkinci neden, eski elitin siyasal üst yapısı olan CHP’nin 1965’ten itibaren “ortanın 

solu” programını benimsemesidir. CHP, artık kalıplaşmış bir ideolojinin akılcı yöntemleri 

ile kitleleri tepeden yönlendirmenin geçersizliğini saptamış; gelişen ve büyüyen toplumda 

yeni gelişen sosyal güçlere dayanma gereğini duymuştu. Bu programa göre, toplum 

hazinelerini yaratanlar o hazinelerden daha büyük pay alacaklardı. Böylece, bir anlamda, 

CHP eski siyasi müttefikleri ile bağlarını çözüyor ve gelişen emekçi kitlelerin çıkarları 

doğrultusunda az çok sosyal demokrat bir dünya görüşünü benimsiyordu. Bunu yaparken 

de geçmişle ilgili olarak siyasal mirasının önemli bir kısmını reddediyordu. Zaten, değişen 

koşullar bir kısım asker-sivil bürokratlarla bir kısım aydınlara kamp değiştirtmişti. Ama 

CHP’nin büyük bir şevkle vurguladığı “halkçılık” ve bir anlamda “aydın düşmanlığı” bu 

grupların CHP’ye büsbütün sıkıntı ile bakmalarını sağladı. Asker-sivil bürokratların son 

kalesi İnönü de CHP’den ayrılınca ittifaklar büsbütün çözüldü.556  

Aydınlara gelince; orta yaş ve üzerinde olanlar siyasete kuşku ile bakar oldular. 

Genç aydınlar ise, politikayı en radikal biçimde kullanma yanlısı oldular ve çığ gibi 

büyüyen sol partilerde ve fraksiyonlarda örgütlendiler. 1970’lerin ekonomik ve sosyal 

düzeninde “aydın proleterleşme”sine maruz kalan bu genç ve dinamik kitle, düzenin 

siyasal üst yapısı olan parlamentoda görüşlerine etkinlik kazandıramadılar. Ama fikirsel 

yönden, hiç istenmemekle beraber teröre olumsuz katkılarda bulundular. CHP, bu 

grupların belirli siyasal stratejiler içerisinde zaman zaman ittifak yapabilecekleri bir 

burjuva partisinden başka bir şey değildi. 1960’ta bütün genç aydın kesimi saflarında 

                                                 
554 Kongar, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı..., s.313. 
555 Yücekök, Siyaset Sosyolojisi...,  s.120-121. 
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toplamış olan eski elitin kalesi CHP, 1970’Ii yılların sonunda çok daha da sola kaymış 

olmasına rağmen bu proleterleşmiş aydın kitle tarafından en ağır biçimde eleştirilmiştir.557  

4.3.5.4 Eski ve Yeni Elitlerdeki Parçalanmaların Türk Siyasal Hayatına Etkisi 

Hem burjuvazi hem de sivil-asker bürokrat aydın cephesindeki köklü değişmeler ve 

kamplaşmalar, Türkiye’de 1970-1980 arası siyasetin de çehresini değiştirmiş ve bu sosyo-

ekonomik gelişme sonucu beliren toplumsal tablo, parlamentonun  yapısını ve 

işlevselliğini büyük ölçüde etkilemiştir. 1973 Seçimlerinin parlamentoya yansıması çok 

boyutlu ve çok yönlü olmuştur. Hükümetler uzun süre kurulamamış; kurulsa bile, kısa 

ömürlü olmuş; ülke, güvenoyu almamış hükümetler tarafından aylarca yönetilmiştir. 

Burjuvazinin birbirine düşman partileri, ancak bir erken seçim korkusu karşısında (Kıbrıs 

Barış Harekatı’ndan dolayı iktidarı erken seçimlerde büyük çoğunlukla CHP’ye 

kaptırmamak için) koalisyon hükümeti Milliyetçi Cephe’yi (MC) kurulabilmişlerdir. 

Yürütme bu durumda çok sıkışmış ve iktidar, tabanını oluşturan partilerin ve bağımsızların 

her türlü talep ve kaprisleri karşısında zaman zaman siyasal çaresizliğe düşmüştür. 1977’de 

AP “sağı” biraz toparlayabilmiş; fakat, temel felsefesinde taviz vererek bunu sağladığı için 

grubunda disiplin kuramamıştır. CHP ise, iktidar olma sayısına çok yaklaşarak 

sonuçlandırdığı seçimlerden sonra, eksik sayısını AP’den saf değiştirenlerle tamamlamış; 

dar bir çoğunlukla da olsa iktidar olabilmiştir. Ama, bu kıl payı iktidar, yoğun ekonomik 

ve sosyal çalkantılarla dolu iki yıl içinde CHP’ye yürütme açısından hiç rahatlık 

sağlamamış; bağımsız bakanların talepleri, kendi parlamento grubu hiziplerinin politikaları 

karşısında oldukça sınırlı bir yönetim uygulaması yaşanmıştır. Daha sonra kurulan AP 

azınlık hükümeti de belirsiz parlamento iradesi karşısında yürütme açısından büyük 

tahditlerle karşılaşmıştır. Türkiye’de yaşanan siyasal atomizasyon ve uzlaşmaz çok 

kutupluluk, Türkiye’yi belirli bir siyasal darboğaza sürüklemiştir.558  

4.3.6 Özal’ın Değişim Modeli 

12 Eylül’den sonra yeni bir siyasal parti olarak siyasal hayata katılan ANAP’ın 

Turgut Özal döneminde din konusundaki çizgisinin MSP ile AP arasında bir yer olduğu 

söylenebilir. Din ve dini konulara AP çizgisinden daha yakın, fakat MSP çizgisinden daha 
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uzak.559 Özal Dönemi, darbeyi yapan askerlerin arzuladığı biçimde, darbenin sivil uzantısı 

olarak gelişti. 1984 yerel seçimlerinde karşısındaki partiler tüm güçlerini yitirip bir varlık 

gösteremeyince Özal’ın önünde “kafasındaki modeli” uygulama konusunda hiçbir engel 

kalmamıştı.560 

Özal’ın ekonomi ve siyasette karar sahibi olduğu 1980 sonrası dönem ile önceki 

yılların bir karşılaştırması yapıldığında ülkemizde geleneksel değerlerin yerlerini yeni 

değerler ve ilkelere bıraktığını görebiliyoruz. Özal, Nisan 1979 tarihinde hazırlamış olduğu 

“Kalkınmada Yeni Görüş’ün Esasları” başlığını taşıyan bir raporda, düşüncelerini o günün 

hakim değerlerinden ve ilkelerinden ayırmış ve “Yeni Görüş” olarak takdim etmiştir. Özal 

bu raporunda ve yine 1980 sonrasında hazırladığı tebliğler ile verdiği konferanslarda hep 

bu “Yeni Görüş Felsefesi” üzerine bir “Değişim Modeli” inşa etmiştir.561  

Özal iktidarı dönemde izlenen ekonomik ve sosyal politikalar sonucu, Türkiye dışa 

açılmış; ekonomide belirli bir canlılık yaşanmıştır. Özal, değişim modeli ve bu çerçevedeki 

reform önerilerini iktidarda bulunduğu yıllarda kısmen uygulanmış ve bazı alanlarda 

(örneğin, altyapı yatırımları) önemli başarılar elde edilmiştir. Özal, dış rekabete açılma, 

kambiyo rejimini serbestleştirme gibi konularda Türkiye’nin ayak bağlarını çözebilmiştir. 

Bununla birlikte Özal’ın önerdiği reformların önemli bir kısmının hala gerçekleştirilmeye 

muhtaç olarak beklediğini görmekteyiz. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, mahalli idareler, 

özelleştirme vesaire reformlar uzun yıllardır üzerinde konuşulmasına rağmen 

gerçekleştirilememiştir.562  

Özal Döneminde yaşanan ekonomik canlılık, bir süre sonra duraklamaya başlamış; 

siyasal yasakların kalkmasıyla ANAP’ta yavaş yavaş erime baş göstermiştir. Nitekim 1980 

öncesi liderlerin tekrar politik arenada yer almasının da etkisiyle 1989 yerel seçimleri 

sonucu ANAP büyük oranda gerileyerek SHP ve DYP’nin ardından üçüncü parti 

konumuna düşmüştür. 563 

                                                 
559 Göle, Nilüfer; “80 Sonrası Politik Kültür”, Türkiye Günlüğü, Sayı 21, Kış 1992, s.53. 
560 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.219. 
561 Aktan, Coşkun Can; “Özal’ın Değişim Modeli ve Değişime Karşı Direnen Güçlerin Tahlili”, 

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/degisim/aktan-ozalin-degisim-
modeli.pdf, (23.12.2004). 

562 Aktan, Coşkun Can;, “Reaganomics,Thatcherism ve Özal Ekonomisi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar 
Dergisi, Ekim-1988. s. 49. 

563 Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye..., s.223. 
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Bu gerilemeye rağmen Özal, 31 Ekim 1989’da süresi biten Evren’in yerine 

sekizinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi.564 Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da ANAP 

yeni genel başkanı Yıldırım Akbulut aracılığıyla parti üzerindeki etkisini sürdürdüyse de, 

1991 yılında Mesut Yılmaz’ın genel başkan seçilmesiyle bu etkisi sona ermiştir 

denebilir.565 Bu bağlamda Özallı dönemde ANAP’ın liberal ve muhafazakar değerleri diğer 

sağ partilerden farklı bir üslup içinde seslendirdiği ve “Yeni Sağ” denebilecek siyasetin 

öncülüğünü yaptığı söylenebilir. Ancak, daha sonra M. Yılmaz’ın parti başkanlığı 

döneminde bu çizginin netliğini kaybettiği ve bulanıklaştığı gözlenmektedir.566 

Özal döneminde Türkiye’nin önemli kazanımları olduğunu , ayrıca bu yıllarda ciddi 

bazı sorunların da yaşandığını kabul etmek zorundayız.567 Bunların başında bölücü terör 

etkinlikleri gelir. En bariz örneği ise, PKK terörünün Türkiye’nin yerleşik sorunlarından 

biri haline gelmesidir.568 

Aktan, Özal ve Özallı yılları şu şekilde değerlendirmektedir: Özal, Türkiye’de bir 

döneme damgasını vuran bir siyaset ve devlet adamı oldu. Gerek başbakanlığı, gerekse 

cumhurbaşkanlığı döneminde Türk siyasetine farklı bir çizgi getirdi. Özal, Türk toplumunu 

sürekli yeni kavramlarla tanıştırdı ve Türk toplumunun düşünce yapısını değiştirdi. 1980 

öncesini “Özal Öncesi Dönem” 1980 sonrasını ise “Özal Sonrası Dönem” olarak 

adlandırabilmek onun bir değişimi, daha doğrusu bir “zihniyet değişimi”ni başarabildiğinin 

açık kanıtıdır. Özal’ın kendisi de 1980 sonrasında asıl elde edilen başarının bir “zihniyet 

değişimi” olduğunu çeşitli konuşmalarında belirtmektedir.569 

4.3.7 Siyasal İslam’ın İktidarı 

Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, 1991’de erken genel seçimlere 

gidilmiştir. Bu seçim ve ardından gelen 1994 ve 1999 seçimleri, çok ortaklı koalisyonlar 

doğuran seçimler olmuşlardır.  

1990’lı yıllara ve 2000’lerin başına tekabül eden dönemde, koalisyon 

hükümetlerinin etkisizliği ve sürekli iktidar değişiklikleri ile erken seçimler, Ülkenin ciddi 

                                                 
564 Gökmen, Yavuz; Özal Sendromu, Verso Yayıncılık, Ankara 1992, s.166. 
565 Donat, Yavuz; Özalizmin Son Yılları, Ümit Yayıncılık, Ankara 1997, s.205. 
566 Köktaş, M. Emin; “Din ve Siyaset”,  http://www.uni-frankfurt.de/irenik/relkultur51.htm 
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568 Bölügıray, Nevzat; Özal Döneminde Bölücü Terör, Tekin Yayınevi, İstanbul 1993, s.95. 
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ekonomik krizler yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca önceden beri varolan PKK sorunu 

önemini korumaya devam etmekle birlikte; 1995 seçimlerinden RP’nin galip çıkarak 

siyasal İslam’ı iktidara taşıması, bunun üzerine başlayan irticayla mücadele ve 28 Şubat 

Süreci, döneme damgasını vuran en önemli gelişmedir. 

Hem iktidarları hem de sistemi eleştiren RP’nin söyleminin temelini siyasal İslam 

oluşturmakta ve Parti, önerilerini “adil düzen” eksenine  oturtmaktaydı. Kendisini 

“yozlaşmış sistem”in alternatifi olarak görüyordu ve kapıdan kapıya yaptığı propaganda ile 

seçmeni bu iddiasına ikna etmeyi başarmıştı.570 

Seçimlerden birinci çıkan RP olmadan bazı koalisyon arayışlarına girişildiyse de, 

ANAP-DYP koalisyonunun kısa süren ömründen sonra RP-DYP koalisyonu 

kurulmaktaydı. Erbakan’ın Başbakanlığı ile, “siyasal İslam’ın ideolojik gövde gösterisi” 

tartışmaları siyasal kamuoyunda egemen olmaya başladı. Susurluk olayı başta olmak üzere 

Ülke gündemindeki yolsuzluk iddiaları üzerine, “devlet-mafya-siyaset” üçgenine karşı, 

halk tarafından geniş rağbet bulan “sürekli aydınlık için bir dakika karanlık” eylemi, 

zamanla Refah-Yol iktidarına karşı bir nitelik aldı. 

Mevcut hoşnutsuzluğu ordu da paylaşmaya başladı ve 28 Şubat 1997 MGK 

toplantısında asker kanadınca önerilen, Cumhurbaşkanınca desteklenen ve iktidara karşı bir 

uyarı/yönlendirme niteliği taşıyan bir öneri paketi çıktı. Bu önerilere yönelik Hükümetin 

ciddi çalışmalarda bulunmaması üzerine Genelkurmay, irtica konusundaki kuşkularını 

kamuoyuyla paylaşmak üzere brifingler yayınlamaya başladı. Bir yandan irtica tehdidi 

karşısında çalışmalarda bulunulurken bir yandan da Refah-Yol hükümetine alternatif 

arayışlar sürmekte, Erbakan’ın istifası üzerine CHP destekli ANAP-DSP-DTP koalisyonu 

kurulmaktaydı.  

Bu gelişmeler yaşanırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı RP hakkında laikliğe 

aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle partiyi kapatma davası açtı. Anayasa Mahkemesi 

RP’nin kapatılmasına karar verdi. 571  

Kapatılan RP’nin milletvekilleri, Aralık 1997’de kurulmuş olan Fazilet Partisi’ne 

geçtiler. Böylece RP’nin yerini FP almış oldu.572 Ancak FP, Recai Kutan’ın başkanlığında 
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önceki yaşananlardan ders alarak daha ılımlı bir siyasal çizgi izleme yolunu seçti. Adil 

düzen söylemini hemen hemen hiç gündeme getirmedi. RP’den farklı olarak şu beş 

prensibi daha fazla vurgulayarak ilke edindi: Demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukuk 

devleti ve kalkınma. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesine de açık biçimde 

destek vermeye başladı. Yani FP başkanı, Partisini İslamcı konumda değil, sivil hak ve 

özgürlükler zemininde tanımlamaktaydı.573 Böylece tehlike olarak görülen “irtica”yı 

hortlatacak bir tehlike olarak görülen “siyasal İslam”, kamuoyunun nitelemesiyle “gizli 

darbe” ile etkisizleştiriliyordu.  

FP’den ayrılan ve  tek başına iktidara gelen AKP’nin söylemleri, programı, tutumu 

ve icraatları bu tehlikeden tamamen uzaklaşıldığının ve siyasetin daha ılımlı ve toplumun 

beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı  bir zemine oturduğunun açık göstergesidir.  

AKP, MNP-MSP-RP-FP çizgisinden gelmekle birlikte, bu çizgiden farklılaşmıştır 

ve kadrosunun bir bölümü Milli Görüşten gelen kişilerden oluşmakla birlikte kendisini 

İslamcı bir parti olarak tanımlamamaktadır. Nitekim Gülalp, AKP’nin ideolojisi ve 

Programında İslamcılığı barındırmadığını söylemekte, kendisini liberal demokrasinin 

normatif değer ve kurallarına bağlı saydığını dile getirmektedir.574 Ayrıca Erdoğan’ın 

danışmanı olan Yalçın Akdoğan’ın yazdığı ve içinde Erdoğan’ın da önsözünün bulunan 

kitabın adı “AK Parti ve Muhafazakar Demokrasi”dir ve Akdoğan bu kitabında; AKP’nin 

mevcut konumu ve söylemiyle İslam kategorisinde değerlendirilemeyeceğini ve RP’nin 

güttüğü örtülü İslamcılıktan uzak durduğunu belirttikten sonra, henüz evrimini 

tamamlamadığını ifade etmektedir.575 Ayrıca AKP’de, RP’nin 1995 öncesindeki cemaatsi 

yapısı ve militanlığı da yoktur.576 Tüm bu farklılıkların oluşumunda, 28 Şubat Süreci’nin 

genelde topluma, özelde partiye ve tabanına kaybettirdiklerinden çıkarılan derslerin 

etkisinin büyük olduğu söylenebilir. 

Değerlendirme: 

Çalışmanın özünü oluşturmakta olan bu Bölüme ait değerlendirme, çalışmanın 

diğer bölümleriyle de ilintili olarak, Genel Değerlendirme ve Sonuç başlığı altında 

yapılmıştır. 
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GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 
 

Osmanlı’da, savaşan ve yöneten sınıf ile reaya ve şehirli sınıf olmak üzere iki temel 

sınıf bulunmaktadır. Bir de bunlara; ayan, esnaf ve zanaatkar ile ulemadan oluşan ara sınıfı 

eklemek gerekmektedir.  

Devletin gücünden ve düzeninden bağımsız bir grubun oluşup güçlenebilmesi 

engellendiğinden, Osmanlının son dönemlerinde sınıflardan hiç biri toplumu dönüştürecek 

ivmeye ulaşamamıştır. Böyle bir yapıda yönetici sınıf toplumu dönüştürme görevini 

üzerine almıştır. Yönetici sınıf Batılılaşma olarak adlandırılabilecek, toplumsal dönüşüm 

projesinin öncüsü konumuna gelmiştir. Söz konusu bu grubun önceliği ekonomiden ziyade 

“devleti kurtarmak” olmuştur. Bu da Batılılaşma çabalarının ilk olarak askeri alanda olması 

sonucunu doğurmuştur. Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla, bürokratlar siyasetin 

belirlenmesinde daha etkin konuma gelmiştir. 

Sened-i İttifak’ın yapıldığı dönemde batılılaşma çabaları da sürmektedir. Tanzimat 

ile siyasal alanda meşruti bir monarşiye gidiş hızlanmış, padişahın yetkileri törpülenmiştir. 

Bir grup bürokrat, yazar ve subaydan müteşekkil “Genç Osmanlılar” başlattıkları 

Anayasacılık akımı ile 1876 Anayasası’nı ilan ettirtmiştir. Ancak bu modernleşme sürecin, 

toplumsal destekten yoksun ve pek de toplumu ilgilendirmeyen bir şekilde ilerlediği 

söylenebilir. Bu aydın hareketini yönetici sınıfın topluma biçim verme fantezisi olarak 

değerlendirmemek gerekmektedir.  

Kurtuluş Savaşı, yönetici sınıf ile ara sınıfların birlikte hareket etmesine olanak 

tanımıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında ise, Osmanlı yenileşme hareketlerinin 

köklerine kadar inen Batıcı ve gelenekçi ayrımı baş göstermiştir. Meclis içindeki birinci ve 

ikinci grup bu temel tartışmanın ürünüdür. Yapılan 1923 seçimleri ile gelenekçiler meclis 

dışına itilmiştir.  

Osmanlı ordusunun subaylarının ve kamu görevlilerinin büyük çoğunluğu Türkiye 

Cumhuriyeti’nde kalmıştır. Dolayısıyla bu kadronun rollerini nasıl gördükleri, devletin 

rolü ile devlet yurttaş arasındaki ilişkileri nasıl tahayyül ettikleri, Türkiye’de siyasal ve 

yönetsel kurumların biçimlenmesinde oldukça etkili olmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyete 

kalan en önemli miras bürokrasinin siyasal iktidara müdahale etme eğilimi ve bundan 

kaynaklanan seçkinler politikasının egemenliğidir denebilir. 
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Büyük Millet Meclisi hükümetlerinde önemli görevler alan ve Cumhuriyeti kuran 

asker/sivil bürokratlar, konumlarını sürekli korumak eğilimindedirler. Cumhuriyet 

kurulduktan sonra da Cumhuriyet karşıtı düşünce ve eylemlerinden dolayı bazı Osmanlı 

aydınları askeri/sivil bürokratlar arasından tasfiye edilmiştir. Atatürk, olası bir güç 

çatışmasını engellemek için asker-siyasetçilerden, görevlerinden birini seçmelerini istemiş 

ve askerin siyasetin dışında kalmasını kurgulamıştır.  

Asker ve sivil bürokratlar tarafından devrimin gerçekleştirilmesinden sonra 

bürokrasi tarafından ulusal bir burjuva yaratmak şeklinde bir siyaset izlenmiştir. Bu 

bağlamda toplum, seçkinler eliyle, modernleşmenin modeli olarak görülen Batı modeline 

göre biçimlendirilmeye çalışılmaktadır. Aldıkları eğitimin onları farklılaştırdığına inanan 

bürokratik kadro, bir Batılının kendisini nasıl gördüğüyle daha çok ilgilenmektedir. Bu 

durum ise onları, savaştan sonra giderek halktan kopartmıştır. 

Kemalist Devrimin sivil-asker elit tarafından yukarıdan aşağıya doğru 

gerçekleştirilmesi, batılılaşmadan yarar görmeyen sınıfların devrime karşı gelerek batılı 

kurumları reddetmesi/benimsememesi ve ortaya bir “toplumsal İkilem” çıkması neticesini 

doğurmuştur. Bir tarafta, aydınlanmış sivil-asker bürokratlar; diğer tarafta kapalı tarım 

yapısı içinde hapsolmuş halk yığınları vardı.  

Devrimleri gerçekleştirme yolunda Halk Fıkrası giderek Devlet ile bütünleşmiştir. 

Fırka’nın ideolojisini Atatürk şöyle tanımlıyordu: “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 

Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik bu partinin değişmeyen apaçık nitelikleridir. 

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan meydana gelmiş değil ve fakat kişisel ve 

sosyal hayat için işbölümü bakımından türlü iş kollarına bölünmüş bir topluluk saymak 

temel ilkelerimizdendir.” Parti-Devlet özdeşleşmesini öngören bir yaklaşımı benimseyen 

Atatürk’e göre, memleketin ve devrimin içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı 

korunması için milliyetçi ve cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması gerekmektedir. 

Güçlü bir ekonomik sınıf yaratma çabaları İkinci Dünya Savaşı’na doğru sonuç 

vermeye başlamış; gelişen yeni sınıf, devletçiliğin etki ve sınırlamasından kurtulmak, 

kendi girişimciliğini kendisi planlamak ve yönetmek ihtiyacını duymuştur. Savaş yıllarının 

etkisiyle, sermayenin özel ellerde toplanmasının hızlanmasıyla Türk toplumsal hayatından 

Türk siyasal hayatına geçiş hazırlığı yapan bu yeni elit, sivil-asker bürokratların çatışmasız 

ve uyumcu siyasal ortamlarını alt üst etti. Yeni siyasal elitin iktidar olması için hem içte 
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hem de dışta ortam elverişliydi. Bu gelişim sonucu, yorgun ve yıpranmış bürokratlar, 

çaresiz yönetimi bu atılgan ve sabırsız yeni elite devretmekteydiler. 

Yeni elitin yönetimindeki 1950-1960 döneminde; ekonomi hızlı bir gelişme 

göstermiş, endüstrileşme ve kentleşme yaşanmış, ekonomik büyümenin sonucu olarak 

karayolları ve baraj yapımları hız kazanmıştır. Ancak DP’nin ezici parlamento 

çoğunluğunu bir baskı aracı olarak kullanmaya başlaması ve iyi giden ekonominin 

dönemin sonucunda yerini gerilemeye bırakmasının doğurduğu büyük sıkıntılar, 1960 

darbesinin davetçisi olmuştur. 

Batılılaşmadan hiç bir çıkar görmedikleri için ekonomik sıkıntılarının sebebini 

İslamiyet’ten uzaklaşmakta bulmuş olan halk, DP devrinde hem ekonomik olarak biraz 

rahatladığından hem de DP’yi “frenk meşrep” görmeyip kendisiyle özdeşleştirdiğinden DP 

iktidarına sahip çıkmış ve darbe sonrası iktidarı, DP’nin devamı zannettiği Adalet 

Partisi’ne teslim etmiştir.  

AP, ticaret, toprak ve sanayi burjuvazisini bir koalisyon halinde bünyesinde 

bulundurarak iktidarı devralmış bir partidir. Ancak, kapitalist gelişmenin burjuva sınıfı 

içinde yarattığı bir iç çelişkiden ötürü bu koalisyon 1970 Türkiyesi’nde artık çatlamaya 

başlamıştır. 1960 darbesini izleyen dönemde burjuvazi geliştikçe, bu sınıfın kendi içindeki 

çelişkileri de çoğaldı. Bu çelişkilerden en önemlisi, küçük sermaye ile tekelci sermaye 

arasındaki çelişkidir. AP içindeki tekelci büyük sermayeye karşı olan küçük sermayenin 

muhalefeti neticesinde Demokratik Parti kurulmuş; bu arada, gelişen kapitalizmin 

kendilerinde yarattığı statü ve gelir kaybını ahlaksızlık, yiyicilik, üçkağıtçılık gibi 

unsurlara bağlayıp, çöküntüyü Batı ekonomik sistemine açılmada gören ve çoğunluğu 

esnaf ve küçük çiftçi olan kitleler dinsel bir muhalefete kaymışlar ve ilk olarak Milli 

Nizam Partisi’ni (MNP) ve daha sonra da Milli Selamet Partisi’ni (MSP) kurmuşlardır. 

Kendi denetimindeki para-militer gençlik örgütleriyle daha vurucu ve daha radikal bir 

görüntü sergileyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise, bir yandan büyük sermayenin 

baskısı ile ezilen, bir yandan da abartılmış bir komünist tehlikesi karşısında elindeki küçük 

mülk sahibi tabanlardan desteğini sağlamaktadır. Yönetici sınıflar içindeki bu tür bir 

hizipleşmeler, 12 Mart Muhtırası’na ortam hazırlamıştır.  

1970’li yıllarda, burjuvazinin çözülmesi devam ederken eski siyasal elit içindede 

çözülmeler, kamplaşmalar, hatta yeni siyasal elitle ittifaklar başlamıştır. 1970’Ii yılların 
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önemli özelliklerinden biri, eski siyasal eliti oluşturan asker-sivil bürokratlarla yeni siyasal 

eliti oluşturan girişimcilerin artık pek çok konuda işbirliği yapabilmeleridir.  

CHP, artık kalıplaşmış bir ideolojinin akılcı yöntemleri ile kitleleri tepeden 

yönlendirmenin geçersizliğini saptamış; gelişen ve büyüyen toplumda yeni gelişen sosyal 

güçlere dayanma gereğini duymuştu. Bir anlamda CHP, eski siyasi müttefikleri ile 

bağlarını çözüyor ve gelişen emekçi kitlelerin çıkarları doğrultusunda az çok sosyal 

demokrat bir dünya görüşünü benimsiyordu.  

Aydınlara gelince; orta yaş ve üzerinde olanlar siyasete kuşku ile bakar oldular. 

Genç aydınlar ise, politikayı en radikal biçimde kullanma yanlısı oldular ve çığ gibi 

büyüyen sol partilerde ve fraksiyonlarda örgütlendiler. 1970’lerin ekonomik ve sosyal 

düzeninde “aydın proleterleşme”sine maruz kalan bu genç ve dinamik kitle, düzenin 

siyasal üst yapısı olan parlamentoda görüşlerine etkinlik kazandıramadılarsa da, hiç 

istenmemekle beraber fikirsel yönden teröre olumsuz katkılarda bulundular. Eski elitin 

kalesi CHP, 1970’Ii yılların sonunda çok daha da sola kaymış olmasına rağmen bu 

proleterleşmiş aydın kitle tarafından en ağır biçimde eleştirilmiştir.  

Hem burjuvazi hem de sivil-asker bürokrat aydın cephesindeki köklü değişmeler ve 

kamplaşmalar, Türkiye’de 1970-1980 arası siyasetin de çehresini değiştirmiş ve bu sosyo-

ekonomik gelişme sonucu beliren toplumsal tablo, parlamentonun  yapısını ve 

işlevselliğini büyük ölçüde etkilemiştir. Türkiye’de yaşanan siyasal atomizasyon ve 

uzlaşmaz çok kutupluluk, Türkiye’yi belirli bir siyasal darboğaza sürüklemiştir. 

Ancak, Özal’ın ekonomi ve siyasette karar sahibi olduğu 1980 sonrası dönem ile 

önceki yılların bir karşılaştırması yapıldığında Ülkemizde geleneksel değerlerin yerlerini 

yeni değerler ve ilkelere bıraktığını görebiliyoruz. Özal, “Kalkınmada Yeni Görüş’ün 

Esasları” başlıklı bir raporda, düşüncelerini o günün hakim değerlerinden ve ilkelerinden 

ayırmış ve “Yeni Görüş” olarak takdim etmiştir. 1980 sonrasında hazırladığı tebliğler ile 

verdiği konferanslarda hep bu “Yeni Görüş Felsefesi” üzerine bir “Değişim Modeli” inşa 

etmiştir. Fakat Özal Döneminde yaşanan ekonomik canlılık, bir süre sonra duraklamaya 

başlamış; siyasal yasakların kalkıp da eski siyasi liderlerin siyasete yeniden soyunmalarıyla 

ANAP’ta yavaş yavaş erime baş göstermiştir. 
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Genel olarak bakıldığında, Özallı dönemde ANAP’ın liberal ve muhafazakar 

değerleri diğer sağ partilerden farklı bir üslup içinde seslendirdiği ve “Yeni Sağ” 

denebilecek siyasetin öncülüğünü yaptığı söylenebilir.Bu dönemde, Türkiye’nin önemli 

kazanımları olduğunu , ayrıca ciddi bazı sorunların da yaşandığını kabul etmek gerekir. Bu 

sorunların başında, PKK terörünün Türkiye’nin yerleşik sorunlarından biri haline gelmesi 

sayılabilir. 

Özal kendi dönemindeki asıl başarının bir “zihniyet değişimi” olduğunu 

belirtmektedir. Bugün ise, 1980 öncesinin “Özal Öncesi Dönem” 1980 sonrasını ise “Özal 

Sonrası Dönem” olarak adlandırılabilmesi onun bir “zihniyet değişimi”ni başarabildiğinin 

açık kanıtıdır.  

Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, 1991’de erken genel seçimlere 

gidilmiştir. Bu seçim ve ardından gelen 1994 ve 1999 seçimleri, çok ortaklı koalisyonlar 

doğuran seçimler olmuşlardır.  

1990’lı yıllara ve 2000’lerin başına tekabül eden bu yıllarda, koalisyon 

hükümetlerinin etkisizliği ve sürekli iktidar değişiklikleri ile erken seçimler, Ülkenin ciddi 

ekonomik krizler yaşamasına neden olmuştur. Bu krizler; 1994, 1999, 2000 ve 2001 

yıllarında yaşanmıştır. Ayrıca önceden beri varolan PKK sorunu ile, irticayla mücadele ve 

28 Şubat Sürecinin ardından gelen siyasi parti kapatmaları döneme damgasını vuran 

gelişmelerdir.  

2000 ve 2001’de peşpeşe gelen  ekonomik kriz ile, sürekli değişen koalisyon 

ortaklarının doğurduğu siyasi kriz neticesinde 2002’de tekrar erken genel seçimlere 

gidilmiş ve Ülkenin zayıf koalisyonlarla yönetildiği on yılı aşkın bir süreden sonra AKP 

tek başına iktidara gelmiştir. 

AKP’nin tek başına iktidara gelişinin yanı sıra; 2002 seçiminin Meclis’te “iki partili 

bir sistem” doğurmuş olması da önemlidir. Çok partili sisteme geçildiğinden bu yana, 1946 

yılı dışında ilk kez iki partiden oluşan bir Meclis vardır ve AKP’nin hükümeti kurmasıyla 

koalisyonlar döneminin bittiği bir zaman dilimi başlamıştır. 

Başlamış olan AB Uyum Sürecine, iktidara gelişinden itibaren şaşırtıcı derecede bir 

hız veren bu hükümet ile birlikte, uyum çerçevesinde ve uyum süreci dışında, iç 

dinamiklerden kaynaklanan paralel bazı düzenlemelerle, temel hak ve özgürlüklerin 
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kullanım alanı genişletilmeye başlanmış, ekonomi yaşadığı büyük krizlerin ardından her 

yıl önemli oranda büyüme kaydetmiştir. Türkiye’nin 1987’de başvurmasıyla başlayan AB 

yolculuğu, 3 Ekim 2005’te müzakerelerin başlamasıyla önemli bir aşamaya girmiş 

bulunmaktadır. 

Türkiye’deki elit oluşumunu toplumsal kökenleri açısından kısaca değerlendirmek 

gerekirse: 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı tüm ulusal 

katmanları ve grupları kapsayıcı bir hareket olup, tümünün Mecliste temsiline dayalı bir 

süreçti. 1950’ye kadar olan dönemde, bürokrat kökenli elitlerin egemenliği söz konusudur. 

1950 seçimleriyle bürokratlar iktidarı, tüccar-çiftçi-işadamı ve avukatlar ile diğer serbest 

meslek kökenlilerin oluşturduğu burjuvazi ittifakına kaptırmıştır. Ancak bu durum, bazı 

grupların aşırı oranda temsil edilmesi bazılarının ise hiç temsil edilmemesi gerçeğini 

değiştirmemiştir. 

Eğitim durumları itibariyle değerlendirildiğinde; tüm dönemler boyunca yüksek 

okul mezunlarının en yüksek oranda temsil edildiği ve bunun gittikçe arttığı 

gözlemlenmektedir. Oysa, yüksekokul mezunlarının toplam nüfusa oranı oldukça düşüktür. 

Ayrıca TBMM, cinsiyet bakımından da temsilde adalet ilkesinden oldukça uzaktır.  

Partiler arası kıyaslama yapılmaya çalışıldığında; incelenen değişkenler açısından 

önemli bir fark olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

TBMM’nin, çoğulcu demokrasinin işlerliğinin en önemli kriteri olan, toplumun tüm 

kesimlerinin temsil etme şartını yerine getirmediği görülmektedir. Toplumun yarısını 

oluşturan kadınların temsili her dönemde oldukça düşük oranlardadır. 

Cumhuriyetin başlarında “Devletçi-Seçkinci” ve “Gelenekçi-Liberaller” olarak iki 

kümede toplayabileceğimiz elit gruplarının, konjonktürel siyasi dalgalanmaların sonucu 

olarak parçalı ve çok kutuplu bir hal aldığını söylemek mümkünse de bu çok kutupluluğun, 

çoğunlukçu demokrasi anlayışına uygun olarak, toplumun adaletli bir şekilde temsili 

sonucunu doğurmadığını söylemek oldukça güçtür. 
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Sonuç olarak; Türk toplumsal yapısı içinde, başlarda bürokratik seçkinler denilen 

ve eski siyasal elitler olarak niteleyebileceğimiz kesim, sonrasında ise devlet eliyle 

oluşturulmaya çalışılan burjuva sınıfının iktidara taşıdığı yeni siyasal elit devleti ve 

toplumu dönüştürmeyi tartışmış, güç ellerinde olunca da uygulamaya çalışmış, hem 

iktisadi hem de siyasal alandaki dengeleri değiştirmek istemişlerdir.  

Osmanlı’da yenileşme hareketleri ile birlikte önemleri ve gücü artan sivil/asker 

bürokrasi, giderek padişahın iktidarına ortak olmakta ve toplumsal hiyerarşide güçlü bir 

konuma yükselmektedir. Toprak sisteminin çözülmesiyle doğan yeni sınıfların, toplumu 

dönüştürecek özerkliğe ve güce sahip olmamaları, devlet içindeki bu sınıfa toplumu devlet 

aygıtını kullanarak dönüştürme görevini yüklemiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde 

iktidara da gelen bu sınıf, Kurtuluş Savaşı’nın da öncülüğünü yapmıştır. Daha sonra 

Cumhuriyeti kuran da yine bu sınıfın mensuplarıdır. Siyasal kültürün, Türkiye’de 

toplumsal alandaki en önemli unsuru devlet içinde oluşan seçkin sınıftır.  

Osmanlı Devletinin son döneminde ortaya çıkan sivil-asker bürokrat elit, 

Cumhuriyetin ilanı ve sonrasında da siyaset sahnesinde önemli rol oynamıştır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra devlet eliyle bir burjuva sınıfı yaratılmaya çalışılmış; çok 

parti deneyiminin iki kez akamete uğramasından sonra 1946’ya kadar Tek Partili Yönetim 

varolmuş; dolayısıyla, sivil-asker bürokratlar, hakim elit sınıf olarak varlığını ve toplumu 

dönüştürme çabasını sürdürmüştür. 

Bu dönemden sonra, geç de olsa Devlet eliyle burjuvazi yaratma çabaları sonuç 

vermeye başlamış; ekonomik olarak güçlenen sınıflar siyasette de etkili olmak istemiş ve 

böylece “Yeni Siyasal Elit” meydana gelmiştir. “Yeni Siyasal Elit”in desteğiyle iktidara 

gelen DP, 1960’a kadar iktidarda kalmış; eski elitin yeni elite tepkisi olarak 

değerlendirebileceğimiz 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra eski ve yeni elit içinde 

ayrışmalar ve bölünmeler yaşanmıştır. 

Yeni siyasal elitler açısından değerlendirdiğimizde, bölünme öncelikle burjuva 

sınıfı içinde çıkar farklılaşmalarından doğmuştur. Büyük ve küçük burjuva şeklindeki bu 

bölünme sonucunda kurulan siyasi partiler ve yönetici sınıflar içindeki hizipleşme sonucu 

12 Mart Muhtırası yayınlanmıştır. 
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Bundan sonra da burjuvazinin çözülmesi devam ederken; eski siyasal elit içindede 

çözülmeler, kamplaşmalar, hatta yeni siyasal elitle ittifaklar başlamıştır. Hem burjuvazi 

hem de sivil-asker bürokrat aydın cephesindeki köklü değişmeler ve kamplaşmalar, 

Türkiye’de 1970-1980 arası siyasetin de çehresini değiştirmiş ve bu sosyo-ekonomik 

gelişme sonucu beliren toplumsal tablo, parlamentonun  yapısını etkilemiş ve işlevselliğini 

büyük ölçüde azaltarak yönetimde tıkanmalara sebep olmuştur. Türkiye’de yaşanan siyasal 

atomizasyon ve uzlaşmaz çok kutupluluk, Türkiye’yi belirli bir siyasal darboğaza 

sürüklemiş; bunun üzerine 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koy-

muştur. 

1983 seçimlerinden sonra iktidara gelen ve iki dönem iktidar olan ANAP’ın izlediği 

ekonomik ve sosyal politikalar sonucu ülkede bir dışa açılım, ekonomik kalkınma ve 

gelişme yaşanmışsa da, PKK terörünün ülkenin en büyük sorunlarından birisi olarak baş 

göstermesi gibi olumsuz sonuçlar da oluşmuştur. 

12 Eylül ihtilali ile gelen siyasal yasakların kalkması sonucu; İhtilal öncesi 

liderlerin siyasal arenaya çıkması, izlenen ekonomik politikalar sonucu oluşan yüksek 

enflasyon ve diğer sosyal problemler ülkede yeniden bir siyasal parçalanmaya ve çok 

kutupluluğa sebep olmuş, yaşananların doğal bir sonucu olarak güçsüz koalisyon 

hükümetleri dönemi başlamıştır. Aynı dönem içinde değerlendirebileceğimiz, RP ile 

birlikte İslam’ın siyasallaşması ve peşinden getirdiği problemler, bu yaşananlara bir önlem 

veya tepki olarak başlayan 28 Şubat sürecinin ardından gelen parti kapatmaları, kapatılan 

partilerin yerine yenilerinin açılması gibi gelişmeler, siyasal elitin yapısında değişim ve dö-

nüşümler meydana getirmiştir. Bu değişim ve dönüşümlerin neticesinde, nihayet 2002 

seçimleri sonucunda sadece iki partiden müteşekkil bir Meclis ve tek partili bir iktidar 

oluşmuştur. Oluşan bu iktidarının devlet aygıtı ve toplum üzerinde etkilerini ve başarısını 

kestirmek, ayrıca uzun süreden sonra Mecliste oluşan iki partili yapının tekrar çok kutuplu 

yapıya dönüşüp dönüşmeyeceğini şu aşamada kestirebilmek güçtür. 
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