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12 Eylül’den Günümüze Türkiye’de Demokrasi Kültürü:  Toplumsal ve Siyasal 

Dönüşümün Etkileri 

 

Yunus AKÇALI 

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra toplumsal ve siyasal 
dönüşümler sonrasında Türkiye’de demokrasi kültürünün geldiği seviyeyi ifade 
edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Yoğun modernleşme aşamalarından 
geçerek günümüze kadar geldiğimiz süreçte, demokrasimiz Cumhuriyet öncesi 
dönemde sıkça görülen askerin siyasete müdahaleleri sonucu kesintiye 
uğramıştır. 12 Eylül’de de bu olayların tekrarının yaşanması ve sonrasında 
siyasi hayatın değişime zorlanması, toplumun siyasetten mümkün olduğunca 
uzaklaştırılmaya çalışılmasıyla yeni bir sürece girilmiştir. Dünyada meydana 
gelen siyasal gelişmeler, teknolojinin ilerlemesiyle kapalı toplum kavramının 
yavaş yavaş ortadan kalkması ve toplumların birbirlerinden olabildi ğince 
etkilenir hale gelmesi dünyada olduğu gibi Türkiye’de dönüşümlerin 
yaşanmasına neden olmuştur. Liberal ekonomik ve siyasal politikaların etkisiyle 
hızla dışa açılan Türkiye, 12 Eylül öncesi dönemden toplumsal ve ekonomik 
bağlamda daha farklı bir noktaya gelmiştir. Đşte bu dönüşümler Türkiye’de 
demokrasinin algılanışını ve demokrasi kültürünü de değiştirmi ştir. Demokrasi 
daha çok tartışılır bir hal almı ş, demokrasi kültürümüzün geldiği seviye 
tartı şılır olmu ştur. Demokrasimizi mevcut durumundan daha iyiye nasıl 
götürmemiz gerektiği konusunda gelişmeler yaşanmıştır.  
 
 
Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokrasi Kültürü, 12 Eylül, Toplumsal 

Dönüşüm, Siyasal Dönüşüm,  
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The Democracy Culture in Turkey from September 12 to Present Day: 

The Social and Political Transformation 

 

Yunus AKÇALI 

 

ABSTRACT 

This study has been prepared to show the level of democracy culture in Turkey 
after 12 September military interference and political changes. Living intense 
modernization stages till today, our democracy has been interfered as it was in 
the time before Republican term. Living similar things during and after 12 
September and forcing people to change their lives a new period started by 
means of getting people away from politics. Changes happening all over the 
world, that internal society model has been replaced with external society model 
after technological advances and societies have affected each other, same 
changes have happened also in Turkey. Turkey that becomes an external society 
with the effect of liberal economic and social polities has came to be very 
different point from political and economical points. These changes have also 
changed democracy understanding and democracy culture in Turkey. 
Democracy and democracy culture have also been started to be discussed. 
Improvements to do with developments of democracy to further points have 
been seen all over. 
 
 
Key Words: Democracy, Democracy Culture, 12 September, Social 

Transformation, Political Transformation. 
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Giri ş 

Tarihimizde modernleşme bağlamında demokratikleşme hareketleri çok 

eskilere kadar uzanır. Sürecin başlangıcını kimi tarihçiler Osmanlıda duraklama 

dönemine kadar götürür. Biz de çalışmamızda ele alacağımız üzere, demokrasi 

kültürümüzü tam anlayabilmek için modernleşmemizin tarihsel arka planını mümkün 

olduğunca gerilere giderek, Tanzimat öncesi dönemden ele aldığımız modernleşme 

kavramı ve bu bağlamda demokratikleşme hareketimizi günümüze kadar incelemeye 

çalıştık. 

Islahatlarla başlayan modernleşeme hareketimiz ilk önceleri mevcut durumu 

iyileştirmeye yönelik olmuştur. Bu çerçevede askeri, idari ve sosyal alanlarda 

düzenleştirici çalışmalara başvurulmuş ve Osmanlının geri kalmışlığı bu şekilde 

önlenmeye çalışılmıştır. Ne zaman köklü değişiklik yapma adına girişimlerde 

bulunulmuşsa bu girişimler askeri, idari ve ilmi bürokratlar tarafından değişik 

yollarla engellenmiştir. 

Kısmen de olsa başarıyla gerçekleştirilen yenileştirme hamleleri durumu 

düzeltmeye yetmeyince artık köklü değişiklikler yapmanın gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Artık Batı model alınır olmuş ve onu her alanda taklit etme dönemi 

başlamıştır. Batı model alınmaya başlandıktan sonra, en zor gerçekleştirilen yenilik 

modernleşme önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 

olmuştur. Padişahların tahttan indirilmesine neden olarak siyasi istikrarsızlıklara da 

yol açan bu kurum II. Mahmut Döneminde kaldırılınca Batılılaşmanın önünde hiçbir 

engel kalmamıştır. 

1839 yılında Tanzimat Fermanının ilanı ile Osmanlı döneminde yeni bir sayfa 

açılmıştır. Padişah kendi yetkilerinin bir kısmından feragat etmiş, kişi hak ve 

özgürlüklerini güvence altına alarak devletin dağılmasını ve Avrupalı devletlerin 

Osmanlı iç işlerine müdahalesini engellenmeye çalışmıştır. Bu adım devletin idari ve 

hukuki mekanizmalarında getirdiği yeniliğin yanı sıra toplumsal bağlamda batı 

hayranlığını arttırıcı etkilere de neden olmuştur. Tabular yıkılmaya başlamış, kadının 

toplumsal hayattaki konumuna yönelik algılamalarda başkalaşmalar meydana 

gelmiştir. 
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Ancak Tanzimat öncesinde de Tanzimat sonrasında da yapılan yenilikler hep 

devlet tarafından, yukarıdan aşağıya doğru yapılmış, toplumun ihtiyaçları geri planda 

bırakılmıştır. Osmanlı toplumsal yapısındaki düalizmden kaynaklanan bu kopukluk 

modernleşmenin merkeze kıyasla çevrede algılanışını geciktirmiş ve toplum 

katmanları arasındaki makas daha da açılmıştır.  

Đdari alanda modernleşme gayretleri zamanın Avrupa’sında yaygın olan 

meşruti monarşi kavramının Osmanlıda da dile gelmesine neden olmuştur. Tanzimat 

sonrası Meşruti monarşi denemeleri olmuş ancak bu denemeler de daha başlamadan 

son bulmuştur. Değişim artık kendisini öyle hissettirmeye başlamıştır ki Padişahın 

yetkilerinden feragatle çıkılan yolun sonunda Saltanatla idare edilen devlet 

Cumhuriyetle yönetilir olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra egemenliğin halka verildiği bir yönetim sistemi 

esas alınmıştır. Demokrasi kavramına vurgu, Cumhuriyetin ilanından sonraki 

dönemde daha sık yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile Atatürk devrimleri hayata 

geçirilerek modern devlet ve modern bir ulusun inşasına başlanmıştır. Cumhuriyet 

döneminde gerçekleştirilen modernleşmeye yönelik hamlelerin başarılı olmasının en 

büyük nedeni Tanzimat öncesi ve sonrası dönemde yapılan hamlelerden daha radikal 

bir çizgide gerçekleştirilmi ş olmasıdır. Ancak burada da karşımıza çıkan husus, 

modernleşme hareketlerinin Osmanlı döneminde olduğu gibi idari kadro tarafından 

düşünülüp hayata geçirilmesi olmuştur. 

Cumhuriyetle beraber siyasal parti kavramı da modern anlamda siyasal 

yaşantımızın vazgeçilmez aktörleri olarak siyasal hayattaki yerini almıştır. Tek Parti 

dönemi diye bildiğimiz ilk dönem Türk siyasal yaşantısında yeni kurulan Türk 

Devletini koruma refleksleri ile hareket edildiğinden sağlıklı ve çok partili 

demokratik siyasal yaşama geçiş gecikmiştir. 1946 yılına gelinene kadar bir iki 

deneme yapılmış olup bunlarda devletçi refleksler sonucunda uygulamamıştır. 

1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulması ve teşkilat yapısını tamamladıktan 

sonra katıldığı 1950 seçimleri sonrasında iktidara gelmesiyle hükümet ilk defa farklı 

bir siyasi parti tarafından oluşturulmuştur. Yeni hükümet siyasal üslup bağlamından 

kendinden önceki hükümetin izinden gitmiş, benzer sıkıntılar yine yaşanmaya devam 
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etmiştir. Ancak 1960 yılında askeri darbeyle sonlanan DP iktidarının 10 yılına 

baktığımızda demokrasi adına şekli gelişmeler olmasının dışında demokrasinin 

ruhuna uygun uygulamaların hem iktidar hem de muhalefet partileri tarafından 

yapılmadığı görülmektedir. 

Osmanlı döneminde var olan toplumsal düalizmin farklı bir versiyonu 

Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkmaktadır. Bir türlü tesis edilemeyen orta sınıf 

tabakanın eksikliği bu farklılığın devam etmesine neden olmuştur. Türk devrimi 

üzerinde çalışmalarda bulunan ve ayrı görüşleri savunan bilim adamlarının 

savunduğu ortak nokta Kemalist Devrimi yapan grubun asker ve sivil bürokratlar 

olduğudur. Kemalist Devrimin temel savı; topluma yukarıdan aşağıya inerek onu 

modern toplum düzeyine çıkarmaktı. Toplum, tabandan gelen güçlerle değil 

toplumun üstüne çıkmış vatansever aydınlar (asker ve sivil bürokratlar) tarafından 

kurtarılacaktır.1 

Bu anlayış siyasal yaşantımızın ve demokrasimizin aksaklıklarla ilerlemesine 

neden olmuş, en büyük engel olarak da devam ederek günümüze kadar gelmiştir. 

Aydınların halka hep bu ön yargıyla bakışları siyasal yaşantımızın darbelerle 

kesintilere uğramasına neden olmuştur. Bu ayrım siyasal hoşgörünün eksik olmasına 

neden olmuş, iktidara gelen partiler adeta kendilerini vatanın tek kurtarıcısı olarak 

görmüş ve bu kanı iktidarda olmayanlara hep önyargı ile bakılmasına neden 

olmuştur. Bu önyargı toplum arasında da görülmüş ve siyasal hoşgörüden mahrum 

olan demokrasi unsurların varlığı bir türlü demokrasimizi ve demokrasi kültürümüzü 

istenilen seviyeye çıkaramamıştır. 

Çalışmamızda Cumhuriyet sonrası dönemdeki siyasal ve sosyal gelişmelere 

değinerek günümüze kadar gelinen süreçte demokrasimizin kat ettiği mesafeyi 

anlamaya çalışacağız.  Özellikle çalışmamızın esas konusunu teşkil eden 12 Eylül 

sonrası dönemde yaşanan siyasal ve toplumsal dönüşümlerin demokrasimize ve 

demokrasi kültürümüze olan etkileri ve varsa yaşanılan değişimler belirtilmeye 

çalışılacaktır. 

                                                           
1 Şaylan, Gencay, Türkiye’de Kapitalizm Bürokrasi ve Siyasal Đdeoloji, TODAĐE Yayınları, 
No:140, Ankara, 1974, s.74. 
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I. BÖLÜM 

DEMOKRAS Đ, DEMOKRASĐ KÜLTÜRÜ, SĐYASAL VE TOPLUMSAL 

DÖNÜŞÜM 

1.1. Demokrasi Nedir? 

Demokrasi, günümüzde üzerinde en çok durulan ve tartışılan kavramların 

başında gelmektedir. Hükümetler üstü bir özellikte olan demokrasi kavramı için 

genel geçer bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Rejimleri farklı olan Amerika, 

Đngiltere ve Fransa gibi devletlerin demokrasi anlayışları tüm dünyada örnek olarak 

gösterilmesi bu durumu açılamaktadır. 

Demokrasi Yunan kökenli bir kelime olup, demokratia ( demos; halk ve 

kratia; iktidar) sözcüğünden türemekte ve halkın iktidarı anlamına gelmektedir. 

Türkçeye ise Fransızca kökenli olan démocratie kelimesinden geçmiştir.2 Normatif 

tanım olarak nitelenen bu tanım, demokrasiyi kelime anlamı çerçevesinde açıklama 

şeklidir. Normatif anlam ise demokrasinin nasıl bir ideali temsil ettiği, ne olması 

gerektiği ya da ne olduğu yönündeki tanımları içermektedir.3 

Demokrasinin tanımı yapılırken genel kabul gören bir görüşün olmadığını 

görmekteyiz. Bu farklılık, demokrasi adına ideale yakın olan çokça tanımın 

yapılmaya çalışılıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılmaya çalışılan ve ideal 

olması amaçlanan bu tanımlar da demokrasinin ampirik tanımı olarak ifade 

edilmektedir.4  

Genel olarak bakıldığında demokrasi; halkın devlet yönetiminde söz sahibi 

olduğu, kendi kaderine etki edecek konularda bizzat kendisinin karar verdiği bir 

yönetim şeklini ifade eder. Demokratik yönetim anlayışının hakim olduğu bir ülkede, 

yönetim belirli bir zümre, grup ya da cemaatin elinde toplanamaz ve hiçbir şekilde 

toplumun belirli bir azınlığının, toplumun geriye kalan çoğunluğunu yönetmesi 

şeklinde bir idare düzeni tesis edilemez. Demokrasiden kasıt, halkın doğrudan ya da 

                                                           
2 http://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi#Demokrasi_tarihi, (26.02.2007). 
3 Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2004, s.112-114. 
(www.anayasa.gen.tr/demokrasi.htm. 15.05.2007). 
4 Gözler, a.g.e., s.112-114. 
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dolaylı bir şekilde yönetimde söz sahibi olması, kendisini yönetecek idari teşkilatı 

kendi iradesiyle belirlemesi şeklinde algılanmaktadır. 

Đçeriksel olarak demokrasiyi tanımlayacak olursak karşımıza muhalif, 

gerçekçi ve mükemmeliyetçi (ütopik) olmak üzere üç yaklaşım çıkmaktadır. Kısaca 

muhalif içeriğin demokrasi tanımı, demokrasinin ‘ne olmaması’ gerektiği şeklinde 

olmaktadır. Gerçekçi yaklaşım ise tüm kurum ve kuruluşları ile demokrasinin ne 

olduğunu açıklamaya çalışırken ütopik yaklaşımda ise mükemmelliğin nasıl elde 

edilmesi gerektiğine yönelik bir arayış söz konusudur5. 

Demokrasi için yapılan bazı tanımlar şöyledir: 

 Özbudun,  Atatürk ve Demokrasi konulu makalesinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin esaslarından biri olan halkçılık ilkesini, Atatürk’ün “demokrasi 

prensibi” ile aynı anlamda kullandığını belirtmektedir: 

“Bu prensibe göre, irade ve hâkimiyet, milletin tümüne aittir ve ait 

olmalıdır. Demokrasi prensibi, millî hâkimiyet şekline dönüşmüştür ... 

Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde hâkimiyet, halka, halkın 

çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, hâkimiyetin millette olduğunu, başka 

yerde olmayacağını gerektirir. Bu suretle demokrasi prensibi, siyasî kuvvetin, 

hâkimiyetin kaynağına ve meşrutiyetine temas etmektedir.”6 

S. Wolin’e göre ise demokrasi siyasal düzeni oluşturan versiyonlardan sadece 

biridir. Öteki versiyonların, sözde desteklediği bir yapıya sahip olduğundan kendine 

özgü bir yapısının olduğunu belirtmektedir. Yine Wolin “sıradan yurttaşların siyasal 

potansiyelleriyle, yani onların ortak ilgi alanlarını ve bunları gerçekleştirecek eylem 

modellerini kendi başlarına keşfetme yoluyla siyasal varlıklar haline gelme 

olanaklarıyla ilgilenen bir proje.”7 olarak demokrasiyi tanımlamaktadır. 

                                                           
5 Tosun, Gülgün Erdoğan, Demokratikleşme Perspektifinden Devlet - Sivil Toplum Đli şkisi: 
Türkiye Örneği” , Alfa Yayınları, Đstanbul 2001, s.98-99. 
6 Özbudun, Ergun, “Atatürk ve Demokrasi”, Atatürk Ara ştırma Merkezi Dergisi, Sayı:14, Cilt:V, 
1989, (http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=894, (15.05.2007) 
7 Wolin, Sheldon S., “Elle Tutulmaz Demokrasi”, Demokrasi ve Farklılık, Ed: Seyla Benhabib, Çev: 
Zeynep Gürata & cem Gürsel, Demokrasi Kitaplığı, Đstanbul 1999, s.51.  
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David Beetham ve Kevin Boyle demokrasiyi; insanların yaşamları boyunca 

aileden başlayarak en büyük sosyal birimlere kadar üye oldukları topluluklarda, 

bütün insanlara hitap eden “takip edilecek sorumluk, uyulacak kurallar… vb.” gibi 

alınan kolektif kararlara değinerek açıklamaya çalışmaktadırlar. Demokrasinin alınan 

bu kararlara ait olduğunu ve demokrasiyi, bu tip kararların alınmasının toplumun 

bütün fertleri tarafından yapılması esnasında her üyenin eşit hakka sahip olması 

şeklindeki bir ideal olarak ifade ederler.8 

Đtalyan Pareto demokrasiyi tanımlarken en az din kadar belirsiz bir kavram 

olduğunu ve şöhretinin kendisinin de önüne geçtiğini ifade etmektedir.9 Burada 

Alexis de Tocqueville’in şu ikazı manidar gelmektedir: 

 “ ‘Demokrasi’ ve ‘demokratik devlet’ kavramlarının kullanılması 

konusunda büyük bir eksiklik vardır. Bu kelimeler açıkça tanımlanmadıkça ve 

anlamları üzerinde uzlaşılmadıkça insanlar bu anlam kargaşası içerisinde 

yaşamaya devam edeceklerdir ve bu tartışmalar demagoji yapanların ve 

despotların işine yarayacaktır.”10 

1.2. Demokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Fikri Temellerin Olu şması 

Demokrasi kavramı ilk ortaya çıktığı Antik Yunan’dan günümüze tarihsel bir 

gelişim göstererek farklı dönemler içerisinde farklı ilerlemeler kaydederek gelişimini 

sürdürmektedir. Demokrasinin fikri temelleri de bu geçen süre zarfından birbirini 

etkileyen olaylar silsilesi ile şekillenerek günümüzdeki halini almıştır. 

1.2.1. Antik Yunan 

Demokrasinin kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Genel kabul gören görüş, 

demokrasinin temellerinin Atina Site devletinde atıldığı görüşüdür. Ancak Avrupa’da 

demokrasi tarihinin başlangıcı tartışılmakla beraber John Dunn’a göre bu oluşum ilk 

                                                           
8 Beetham, David & Boyle, Kevin, Demokrasinin Temelleri, Çev: Vahit Bıçak, Liberte Yayınları, 
Ankara 1998, s.1. 
9 Bulaç, Ali, Demokrasi, Đz Yayıncılık, Đstanbul 1998, s.11. 
10 http://tr.wikiquote.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville, 15.03.2007. 
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olarak Atina’da değil Sparta’da başlar. Çünkü Sparta kapalı bir toplumdur; onun 

tarihi ve yorumu, Yunan tarihinin bir tortusudur.11 

Antik Yunanda uygulanan demokrasi genel kabul gören görüşe göre, 

kanunların doğrudan halkın katılımıyla gerçekleştirildi ği bir uygulamayla 

yapılmaktaydı. Bu uygulama sadece Antik Yunanda görülmüş olsa da orada bile 

halkın tüm kesiminin iktidarda söz sahibi olmadığını görmekteyiz. Bu durum “… 

Vatandaş olma hakkına sahip olmayan pek çok kişinin üzerine inşa edilmiş bir 

yönetim tarzı. Genel olarak halkın bütünün iktidara sahip olması ve yön vermesi 

anlamına gelir. 12” şeklinde eleştirilmektedir. 

Antik Yunanda 20 yaşındaki erkek vatandaşların şehir meclislerine üye olma 

hakları vardı. Bu meclislere ‘Eklesia’ denmekteydi. Bu meclis, normal şartlar altında 

ayda dört kez, doğal afetler gibi olağanüstü şartlarda ise kendiliğinden toplanırdı. 

Yasa teklifleri her ayın ilk toplantısında yapılır ve yasa teklifini önerenler, yasanın 

olası olumsuz sonuçlarından da mesul tutulurdu. Bu şekilde yasama yapılırken olası 

sıkıntıların minimize edilmesi amaçlanmaktaydı. Yürütme 500’ler meclisi de denilen 

‘Bule’ adındaki meclis tarafından yapılmaktaydı. Atina’yı temsil eden on kabile 

tarafından gönderilen 50 üyeden müteşekkil olan bu meclise her vatandaş ömürleri 

boyunca en az bir kere üye olmak durumundaydı.13 

Yargı ise toplam sayısı 6000 olan, en az 201 toplantı yeter sayısıyla karar alan 

ve kararlarının temyizi mümkün olmayan halk jürilerinden oluşmaktaydı.14  

1.2.2. Roma Cumhuriyeti 

Antik Yunandan sonraki dönemlere baktığımızda Roma Đmparatorluğu 

döneminde, Roma Cumhuriyeti diye bir dönemin var olduğunu görürüz. Yaklaşık 

olarak M.Ö. 509 yılında monarşinin terk edilip yerine Cumhuriyetin getirilmesi 

neticesinde meydana gelmiş olan bu dönem ayrıca önem arz etmektedir.  

                                                           
11 Dunn, John, “Creation and Development of Demokratic Institutions in Ancient Grek”, Democracy, 
The Unfinished Journey, 508 BC To AD 1993, Edited By John Dunn, Oxford University Pres, 1992. 
s.23. 
12 Yılmaz, Aytekin, Modern Demokrasi, Gelişimi ve Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 
2000, s.16. 
13 Ateş, Toktamış,  Demokrasi, Ümit Yayınları, Ankara, 1994, s.36-37. 
14 Ateş, a.g.e. s. 37. 
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Roma Cumhuriyeti’nin başında cumhuriyet öncesi dönemde kralın sahip 

olduğu tüm yetkilere haiz konsül (Consuleś) adı verilen iki meclis bulunmaktaydı. 

Bu iki meclis yetki bakımından eşit haklara sahip olup biri, bir diğerinin kararını 

itiraz yoluyla etkisiz kılma gücüne sahipti. Konsül üyeleri bir yıl görev süresine sahip 

olarak tayin esasına göre göreve gelen yüksek devlet memurlarından oluşmaktaydı. 

Görevlerini ifa ettikleri dönemlerde aldıkları kararlar bakımından bir nevi 

dokunulmazlığa sahip olan bu yüksek devlet memurları görev süreleri bittikten sonra 

da aldıkları kararlar hususunda hesap verme zorunluğundaydılar.15 

Bu dönemde kanunların yapılması, savaş ve barışın ilan edilmesi ve yüksek 

devlet memurlarının atanması gibi önemli görevler ve yetkiler halk meclisine 

(Comitia Centuriata) aitti. Büyük bir tehlikenin ortaya çıktığı olağanüstü bir 

durumun oluştuğu dönemlerde devlet teşkilatının faaliyetleri durdurulur ve Dictator 

adı verilen olağanüstü yetkilere sahip bir devlet memuruna altı ay süre için yetkiler 

devredilirdi. Bu devir Halk Meclisinin etkisi dışında, Senato tarafından 

gerçekleştirilirdi. 16 

Cumhuriyet öncesi Roma döneminde kanunlar yazılı olmadığından örf ve 

adet kurallarına göre hareket edilirdi. Bu uygulamalar seçkin ailelerin keyfi tutumları 

nedeniyle sağlıklı bir şekilde işleyemedi. Bundan dolayı M.Ö. 451 yılında on kişiden 

müteşekkil bir komisyon tayin edilerek kanunlar hazırlanmış ve halkın onayına 

sunulduktan sonra on madeni levha üzerine yazılarak sergilenmiştir. Daha sonra ek 

yapma lüzumu hâsıl olunca iki kanun levhası daha hazırlanarak kanun sayısı 12 

levhaya çıkarılmıştır.17 Bu kanunlar tarihte “12 Levha Kanunu” olarak anılmaktadır. 

Her ne kadar Roma Cumhuriyeti’ni anayasal bir cumhuriyet olarak niteleyemezsek 

de yazılı kanunlara sahip olması bakımından demokrasinin gelişmesi bağlamında 

tarihte önemli bir yere sahiptir. 12 Levha Kanunları konuları itibariyle günümüz 

hukuk kurallarına da ilham kaynağı olmuştur. 

                                                           
15 Bosch, Clemens, Roma Tarihinin Ana Hatları,  Çev: Sabahat Atlan, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Enstitüsü Neşriyatı, Đstanbul, 1940, s.15-17. 
16 Bosch, a.g.e., s. 17. 
17 Bosch, a.g.e., s.19-20. 
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1.2.3. Magna Carta (1215) 

Demokrasinin tarihsel süreçte gelişimi göz önüne alındığında Magna Carta 

yani   ‘Büyük Berat’ bildirisi, diğer gelişmelerden farklı bir öneme sahiptir. Dönemin 

Đngiltere’sinde bütün topraklar Kralın malı sayılmakla beraber asil ailelere belirli 

ödemeler (vergiler, hizmetler vs.) karşılığında bu toprakların kullanım hakkı 

devredilirdi18. 1214 yılında Kral John, Fransa’yla yaptığı savaşı kaybedip buna ek 

olarak hazineden büyük harcamalar da yapınca ülke ekonomik olarak sıkıntılı günler 

geçirmeye başlamıştır. Kral John da savaşın faturasını Baronlara yeni vergiler olarak 

yansıtarak sorunu çözmeye çalışmıştır. Bu durum içeride huzursuzlukların çıkmasına 

neden olmuştur. Yenilgiden ve Kralın içinde bulunduğu durumdan güç alan 

Baronlar, Krala karşı birleşme kararı alarak ilk ayaklanma girişimlerini Stamford’da 

gerçekleştirdiler. Daha sonra Kralın güçlerine karşı koyamayacaklarını anlayan 

isyancılar müzakere yolunu tercih ettiler. 15 Haziranda Thames nehri kenarında 

gerçekleşen toplantıda Baronlar, isteklerinin yazılı olduğu bir belgeyi Krala sundular. 

Sunulan şartları kabul eden Kral, 19 Haziran tarihinde hazırlanan 47 taslak halindeki 

bildiriyi kendi mührünü de kullanarak yayınlanmasına izin vermiştir.19 

Magna Carta bildirisi Kral’ın kendi iktidarından kısıtlamaya gitmesi 

yönünden bir ilk olması nedeniyle tarihsel öneme sahiptir. Đlerleyen dönemlerde 

diğer tabirle ‘Büyük Ferman’ olarak bilinen bu bildirinin önemi çok iyi kavranmış, 

Kral’ın zorbalığa başvurduğu dönemlerde Manga Carta’yı kabulü için Baronlar 

tarafından sürekli baskı yapılarak Ferman’ın sürekli geçerli olması sağlanmıştır. 

Ferman, 1422’de Kral V.Henry’nin ölümüne kadar geçen süre zarfında krallar 

tarafından 44 defa kabul edilmiştir.20 

1.2.4. Amerikan Devrimi ve ABD’nin Kurulu şu 

 Amerika kıtası, kıtanın keşfinden sonra Đngilizler başta olmak üzere Fransız 

ve Đspanyollar tarafından kolonileştirilerek yönetilmiş ve kıtanın yeraltı ve yer üstü 

kaynakları Avrupa’ya taşınmaya başlanmıştır. Kıta Amerikasına daha çok Avrupa’da 

baskı altında kalmış ve ekonomik olarak fakir olan insanlar göç etmeye başlamıştı. 

15 yüzyıl sonlarında başlayan göçler giderek artmış ve nüfus 1760 yıllarında 
                                                           
18 Temel Britanica , Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi, cilt:11, s.79. 
19 Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Meydan Yayınevi, Cilt:8, Đstanbul 1985, s.216. 
20 a.g.e. 
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1.500.000 rakamına ulaşmıştı. Özellikle Đngiliz kolonilerinde yaşayan ve artık 

Amerikalı kimliğine bürünen ve de Đngilizler tarafından köle olarak nitelenen halk 

artık bu baskıya dayanamayarak ‘majestelerine’ sadakat besleme yerine kendi 

cumhuriyetlerini kurma yolunda bir bağımsızlık savaşı vermek için hazırlıklara 

başladılar. 

 Amerikan devriminin başlangıcı her ne kadar 1775 yılında sıkılmış olan ilk 

kurşunla olduğu savunulsa da devrimin daha eskilere, kolonilerin artık ekonomik ve 

kültürel bağlamda ilerlemeleriyle Đngiliz – Amerikan ayrımının başladığı yıl olan 

1763 olduğu kabul edilmektedir.21 Çünkü bu tarihte Đngilizler Yedi Yıl Savaşları 

sonunda Fransızların tüm kolonilerini de kendi bünyesine katmış ve savaşın 

maliyetini çıkarma adına kolonileri yeni vergiler vermeye zorlamıştır. Bu durum 

kolonilerin daha bilinçli bir şekilde mücadele etmesine neden olmuştur. Koloniler 

daha organize mücadele hareket ederek Birinci Kıtalararası Kongre toplantısını tertip 

ettiler. 

Đkinci Kıtalararası Kongre toplantısının sonunda koloniler vardıkları 

bağımsızlıklarını ilan etme kararını duyurma gereksinimi duydular ve bunu 

görevlendikleri Thomas Jefferson tarafından yapılmasını kararlaştırdılar. Büyük 

kısmı Jefferson tarafından hazırlanan ve 4 Temmuz 1776 yılında kabul edilen 

Bağımsızlık Bildirgesi; bağımsızlık, eşitlik ve adalet gibi insan özgürlüğünü esas 

alan geniş bir çerçeveye sahip bir bildiri özelliğindeydi. Bildiri, yapısı itibariyle 

Fransız ve Đngiliz Aydınlanmasından etkilenerek hazırlanmıştı. Ancak Fransa ve 

Đngiltere’den farklı olarak daha özgün bir yorum katılarak bütün insanların eşit 

olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu tabire en uygun hükümet biçimini oluşturmayı 

amaç edinmiştir. 22 

 Bildirinin ardından yaklaşık yedi yıl süren savaşlar sonunda Fransızlarla da 

ittifak yapan 13 olan koloni 3 Eylül 1782 yılında Đngiltere’yi anlaşma yapmak 

zorunda bırakarak bağımsızlıklarını Đngilizlerin onaylamasını sağladılar. Bağımsızlık 

Bildirgesinin akabinde üç koloni dışında kalan diğer koloniler bir anayasa 

hazırlayarak bunu kabul ettiler. Bu anayasanın özelliği tarihteki yazılı ilk anayasa 
                                                           
21 Amerikan Tarihinin Ana Hatları ,  http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Tarih.htm, 
25-04-2007. 
22 a.g.e. 
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olmasıydı. Genel yani çerçeve anayasa olan bu anayasa, maruz kalınan zorlukların 

bilincinde cumhuriyet ruhuna uygun bir yapıda hazırlandı. Bunun yanında J. 

Locke’un doğal haklar ve sınırlı hükümet kuramının ülkeyi kuran insanlar tarafından 

benimsenmiş olması, yeni ve çok farklı bir devletin tarih sahnesinde yer almasını 

sağlamıştır.23 Böylelikle devletin sınırları çizilmiş olup bireyin özgürlüğü daha ön 

plana çıkmıştır. Đşte bu noktada Amerikan Devrimi ve dolayısıyla bağımsızlık 

bildirgesi ve bunu müteakip ABD anayasası, demokrasi tarihi açısından çok önemli 

bir yere sahiptir. 

1.2.5. Fransız Đhtilali 

1763 yılında Fransızlar Amerika kıtasındaki kolonilerini Đngilizlere kaptırınca 

mali anlamda çok büyük gelir kaybına uğradılar. Özellikle saray harcamalarının 

artması ve vazife başındaki maliye bakanlarının ekonomiyi bir türlü istenen düzeye 

getirememesinin yanında, mevcut gelirin adaletsiz dağılımı nedeniyle asil sınıfın, 

gelirin büyük kısmına sahip olması halkta büyük tepki meydana getirmişti. Bunun 

yanında Kilisenin de ayrıcalıklı sınıflar içerisinde olması ve yaptığı eylemler sonucu 

halk nezdinde itibarını kaybetmeye başlaması, Kilisenin artık sorgulanır bir hal 

almasına neden olmuştur24. 

Fransa’nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi sömürgeler elde etmesi ve buna 

paralel olarak gelirinin artmasıyla toplumsal yapıda değişmelere olmuştur. 

Değişimler sonucu Avrupa’da olduğu gibi Fransa’da da soy itibariyle asil sayılmayan 

yeni bir zengin sınıf olan burjuvazi sınıfı ortaya çıkmış ve çok güçlü bir konuma 

ulaşmıştır. Burjuvalar, ekonomik gücü doğrultusunda idari mekanizmada da güç 

sahibi olmak isteyerek iç ve dış ticaretteki sınırlamaların kaldırılması adına 

taleplerde bulunmuştur. Nitekim talepleri Kral tarafından olumsuz karşılanınca fakir 

halkı da yanlarına alarak meşruti monarşinin gelmesi adına eylemlere giriştiler.25 

Bu gelişmelerin yanında ünlü Fransız filozofların söylemleri de ihtilalin 

gerçekleşmesi yönünde tesir icra etmiştir. Montesquieu ‘Kanunların Ruhu’ adlı 

eserinde Đngiliz usulü bir meşruti monarşi taraftarı söylemlerde bulunmuştu. 

                                                           
23 a.g.e. 
24 Soysal, Đsmail, Fransız Đhtilali ve Türk – Fransız Diplomasi Münasebetleri ( 1789 – 1802 ), 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s.81. 
25 http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi, 02.05.2007. 
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Montesquieu ayrıca yine Đngiltere’den ilhamla kuvvetler ayrılığı prensibini öne 

sürerek var olan mevcut yapının değişmesi gerektiği savunmuştur. Voltaire ise 

kilisenin tutumunu eleştiren yazılar kaleme alarak kilisenin tartışılabileceğini 

göstermiştir.26 

Bir diğer Fransız düşünür J. J. Rousseau’ya baktığımızda ‘radikal halk 

egemenliği öğretisi’ doğrultusunda söylemlerinin olduğunu görürüz. Bu söylemlerde 

Montesquieu ve Locke’un savunduğu kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmeyen 

mutlakıyetçi bir düşünceye sahip olmasına rağmen daha çok sosyal ve ekonomik 

eşitli ği vurgulayan söylemleri ile döneme damgasını vurmuştur. Ayrıca egemenliğin 

kesin bir şekilde halka verilmesi yönündeki görüşleri ile bir nevi cumhuriyetçi bir 

duruş sergilemiştir.27  

Siyasi, sosyal ve ekonomik şartların bir hayli karmaşıklaştığı bu ortam 

Fransız devriminin fitilini ateşlemiştir. Ancak devrim, bir cumhuriyet taraftarlığı 

şeklinde değil de meşruti bir monarşiye geçme eğilimin olduğu bir atmosferde 

gerçekleştirmiştir. Devrim, halkın siyasi mahkûmların bulunduğu ‘Bastille’ 

hapishanesini 14 Temmuz 1789 yılında basmasıyla başlamıştır. Bu olaylı müteakip 

17 Haziran’da milli meclisin oluşturulması ile fiilen, 1 Ekim 1791 yılından itibaren 

de hukuken olmak üzere 1792 yılına kadar geçen süre de dâhil olmak üzere üç yıl 

süren bir meşruti idare devam etmiştir.28 

1791 yılında meclisin teşekkülünden sonra Đnsan ve Yurttaş Hakları 

Bildirgesi adı altında bir bildiri yayınlandı. Amerikan Devrimindeki gibi insanların 

eşit olduğu, yönetenlerin halka karşı sorumlu tutulması gerektiği gibi her türlü 

egemenlik esasının halka dayandırılmasının gerekliliği ifade edilerek egemenliğin 

belirli bir zümre ya da grubun eline verilemeyeceği esası kabul edildi.29 Ve bu 

bildirge demokratik esasların benimsenmesi adına Avrupa kıtası için büyük bir etki 

meydana getirerek çok uluslu imparatorluklar başta olmak üzere monarşinin hâkim 

                                                           
26 Soysal, a.g.e., s.81-82. 
27  Schmidt, G. Manfred, Demokrasi Kuramlarına Giri ş, Çev: M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, 
Ankara 2001, s. 62-65. 
28 Soysal, a.g.e.,s.84. 
29 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_ve_Yurtta%C5%9F_Haklar%C4%B1_Bildirisi, 
02.05.2007. 
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olduğu birçok ülkede büyük değişimlerin başlangıcını tetiklemesi bakımından 

demokratik söylemlerin gelişimine büyük bir katkı sağlamıştır. 

1.3. Fikri Temellerin Oluşumu 

 Demokrasinin fikri temelleri demokrasinin tarihsel gelişimi ile paralel bir 

ilerleme göstermiştir. Orta çağ ve sonrasında yaşayan filozoflar daha çok Aristo ve 

Platon’un öğretileri doğrultusunda kendi söylemlerini oluşturmuşlardır. Burada 

dikkat çeken en önemli husus demokrasi akımının, düşünürlerin doğrudan 

etkilerinden ziyade, beliren ihtiyaçlar doğrultusunda gelişim göstermiş olmasıdır. 

Monarşilerle yönetilen halkın sürekli haksızlıklara uğraması ile beliren sosyal, 

ekonomik ve siyasi problemler demokrasi gibi bir ideolojinin kabul görür hale 

gelmesine neden olmuştur. 

 Antik Yunan ve Roma dönemindeki demokrasiler günümüz sistemine 

metodolojik olarak ilham kaynağı olsa da asıl oluşum Avrupa’daki feodal dönem ve 

sonrasındaki gelişmelerin ürünüdür. Bu dönemi incelediğimizde monarşi ile 

yönetilen devletlerde, yönetici kesimin dışında kalan, kan ve soy esasına dayanan asil 

sınıfı teşkil eden aristokratlar ve üçüncü olarak ise devleti sınırlandırmaya varan 

yaptırımlara sahip olan Kilise faktörünün başrolde olduklarını görmekteyiz. Halkın 

bu sınıfın dışında tutulması ve sürekli olarak çeşitli haksızlıklara maruz kalması 

toplumsal patlamalara zemin hazırlayan faktörler olmuştur.30 

 Toplumun kilise ile dizginlenmesi toplumsal kökenli hareketlerin başlamanı 

geciktirmiştir. Ancak geçen süre zarfında kilisenin sorgulanmaya başlaması gibi bazı 

değişimlerin meydana gelmesi toplumsal hareketlenmelere yol açmıştır. Toplumsal 

dönüşümle birlikte Rönesans dönemindeki gelişmeler sonucu antik eserlerin 

Yunancadan tercüme edilmesi ile hareketlenmelere düşünürlerin de görüşleri katkı 

sağlamıştır. Ancak demokrasinin ciddi manada düşünülmeye başlanması Fransız 

ihtilalinden sonraki döneme rastlar. 

 Düşünürlerin görüşlerine geçmeden önce coğrafi keşifler sonrasında ticaretin 

gelişmesi ile dominant bir güç olarak ortaya çıkan burjuva sınıfına değinmekte yarar 

var. Dış ticaret sayesinde ekonomik çerçevede büyük kazanımlar elde eden ve 

                                                           
30 Yılmaz, a.g.e., s.105-106. 
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soylular (asiller) ile halk arasında bir konuma yükselen bu yeni sınıf, demokrasinin 

gelişmesi bağlamında toplumsal hareketlenmelere destek vermesi bakımından dolaylı 

da olsa büyük işlere imza atmıştır. Çünkü ekonomik olarak ciddi bir güç halini alan 

bu sınıfla yönetimin çıkarlarının örtüşmemesi, burjuvaların parlamenter sistemi 

desteklemesi sonucunu doğurmuştur. Bu doğrultuda devleti birey düzeyinde 

sınırlama adına faaliyette bulunan burjuvalar kralın yetkilerinin sınırlandırılması 

doğrultusundaki toplumsal hareketlerin gelişimine destekte bulunarak yeni bir 

dönemin başlamasına vesile olmuşlardır. 

 Demokrasinin fikri temelleri, ‘Aydınlanma Çağı’ diye bilinen 18.yy sonrası 

dönemde Rönesans’ın da etkisiyle sekülerleşme ve bireyselliğin ön plana çıkmasıyla 

şekillenmeye başlamıştır. Bu süreç ile beraber dar ve pasif bir demokrasi 

anlayışından ziyade daha geniş ve aktif bir demokrasi anlayışı benimsenerek 

toplumun devletten soyutlanmasının önüne geçilerek karşılıklı bağların daha kuvvetli 

olmasını amaçlayan bir anlayışın hâkim olmaya başladığını görmekteyiz. Ayrıca 

bunun yanında doğumla beraber gelen ayrıcalıklı olanlar ile mutlakıyetçi bir 

egemenliğin eleştirisi de yapılmaya başlanmıştır. 

 John Locke eserlerinde egemenliğin ve gelenekselliğin her türlüsüne karşı 

çıkmış ve öğretileri ilerleyen zamanlarda liberalizmin temellerini oluşturmuştur. 

Doğal hukuk doktrinini savunan Locke, hakların temelinin sosyal bir sözleşme 

anlayışına bağlı olduğunu savunmaktır.31  

 Montesquieu görüşleri itibariyle demokrasi taraftarı olarak kabul 

edilmemektedir. Monarşi taraftarı olmakla beraber anayasal ve parlamenter bir 

yapının savunuculuğunu yapmıştır. Demokrasinin – Atina örneğinden yola çıkarak – 

küçük toplumlara özgü olduğunu ileri sürmektedir. Kuvvetler ayrılığı prensibini 

savunan Montesquieu, iktidarın sınırlandırılması ve otoritenin parlamento gibi bir 

başka güç ile frenlenmesi görüşleri ile demokrasiye dolaylı olarak katkı sağlamıştır. 

Montesquieu da John Locke gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin anayasal 

düzenlemelerini yaparken istifade ettiği düşünürlerdendir.32 

                                                           
31 Erdoğan, Mustafa, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998, s.3. 
32 Schmidt, a.g.e., s.48-49. 
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 J.J. Rousseau doğal hukuk doktrinin savunan biri olsa da T. Hobbes’un 

insanları sürekli savaş durumuna gören görüşünü reddetmektedir. Onun demokrasi 

kuramı radikal bir halk egemenliğini prensibini taşımaktadır. Rousseau, Locke ve 

Montesquieu’nun savunduğu güçler ayrımı prensibi benimsemektedir. Devrimci bir 

devlet anlayışına sahip olan Rousseau; devlette, ne kutsal bir egemenliğin ne de 

halktan bağımsız olmayan bir başka egemenliğin idaresini meşru görmez. Doğal 

hukuk doktrinini benimseyen Hobbes ve Locke gibi egemenliğin temsilciler 

vasıtasıyla halktan yöneticilere aktarılması düşüncesine karşı çıkar.33 

 Bu değerlendirmelerin analizini yaparken düşünürlerin yaşadığı siyasi ve 

sosyal ortamları göz önünde bulundurmak gerekir. Zira bugünkü uygulamalara 

baktığımızda bütün düşünürlerin görüşlerinin bir çatı altında özümsenerek kabul 

edildiğini görmekteyiz.  

 1.4. Demokrasinin Unsurları  

Demokrasinin unsurları, demokrasinin işlevsel olabilmesini sağlayan 

özelliklerdir. Demokrasinin rejimler üstü bir yapıya sahip olması, bir ülkede rejim ne 

olursa olsun demokrasinin var olabilmesi için bazı unsurları gerekli kılmaktadır.  

1.4.1. Siyasal Katılım  

Her ne kadar salt bir demokrasi tanımı olmasa da yapılan bu tanımlamalardan 

ve günümüzdeki uygulamalardan da anlaşılacağı üzere bir idare biçiminin 

demokratik olduğunun ilk göstergesi halkın yönetime değişik şekillerde katılımıdır. 

Burada siyasal katılımdan kasıt, toplumun fertlerinin kendisini yönetecek insanların 

seçiminde doğrudan ya da dolaylı olarak müdahil olmasıdır. Bu durum siyasal 

katılımın dar çerçevedeki tanımıdır.  

Siyasal katılım, sadece fertlerin seçim zamanlarında oy kullanması olarak 

algılanmamalıdır. Siyasal seçimlerden ibaret olmayan siyasal yaşamda, siyasal 

katılım geniş manasıyla gerek yerel gerekse de genel siyasal etkinliklerde toplumun 

siyasi mekanizmalara baskı oluşturarak dolaylı olandan daha ötede siyasal yaşama 

                                                           
33 Schmidt, a.g.e., s. 61-65. 
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etki etmesidir34. Siyasal katılmanın hangi nitelikte olduğu da ayrıca önem arz 

etmektedir. Hangi davranışların siyasal katılma olduğu ve ne zaman gerçekleştiği 

önemlidir. Burada asıl üzerinde durulması gereken bireyin bu katılımı 

gerçekleştirirken yasal çerçeve içerisinde hareket etmesidir. Buradan çıkarılacak 

anlam, bireyin siyasal hoşnutsuzluğunu dile getirerek demokratik kurallar 

doğrultusunda demokrasinin gediklerini ve eksiklerini tamamlamasıdır35. 

Siyasal seçimlerin dışında toplumun siyasal yaşama katılımına yardımcı olan 

ve modern demokrasilerde giderek önemli bir yer edinen kurumlar sivil toplum 

kuruluşlarıdır. STK, toplumsal fayda çerçevesinde faaliyette bulunan, toplumun 

çıkarından başka çıkar ve fayda gözetmeyen, siyasal yaşamda toplumsal ihtiyaçları 

siyasal kurumlara aktarmada aracı olan, tamamen gönüllülük esasına dayalı kurulan, 

demokratik işleyişe sahip organizasyonlardır36. Sivil toplum kuruluşları, çoğulculuk 

ve katılım kültürünü geliştiren ve demokrasiyi işlevsel bir hale getiren kuruluşlar 

olmaları nedeniyle demokratik sistemlerin vazgeçilmez aktörleri arasında yerini 

almıştır. 

Modernleşme tarihi boyunca sivil toplum kavramı iki farklı anlayışla 

algılanmıştır. Bu anlayışlar teorik siyasal ve pratik siyasal yaşam çerçevesinde 

şekillenmiştir. Modern dünyada sivil toplum kavramını popüler hale getiren Hegel ve 

Gramsci’ye göre sivil toplum “politik toplumun dışında kalan alana işaret eder.37”  

Bu çerçevede kavram, siyasal pratik içerisinde ‘Hükümet Dışı Organizasyonlar 

(NGO)’ olarak ifade edilir. Bu ifade de sivil toplum kuruluşlarının iki önemli özelliği 

vurgulanmaktadır: Hükümet dışı olmaları ve belli bir organizasyona sahip 

bulunmalarıdır. 

Yakın tarihimizde daha önemli bir konuma ulaşan sivil toplum kuruluşları 

demokrasinin en önemli unsurlarından biri olarak siyasal katılım arttırıcı bir işleve 

sahiptir. 

                                                           
34 Aslan, Mehmet & Kaya, Gazanfer, “1980 Sonrası Türkiye’de Siyasal Katılımda Sivil Toplum 
Kuruluşları”, C.Ü. Đktisadi ve Đdari Bilimler Dergisi , Cilt:5, Sayı:1, s.214. 
35 Çukurçayır, M. Akif, Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Çizgi Kitabevi, Konya, 2006, s.45 -46. 
36 Aslan & Kaya, a.g.m.,s.216.  
37 Çaha, Ömer, “ Bir Kez Daha Sivil Toplum Üzerine”,  Sivil Toplum Dergisi, Ocak-Mart 2003, Yıl:1, 
Sayı:1, s.23. 
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1.4.2. Siyasal Partiler 

Demokratik rejimlerde siyasal katılımın varlığı her zaman için demokrasinin 

varlığı anlamına gelmez. Bu durum halkın yönetiminde söz sahibi olan tek bir 

oluşumun (siyasi partiler) ya da tek bir liderin varlığı ile anlamsız bir hal alır. Zira 

demokrasilerde esas olması gereken bir diğer unsurda siyasal iktidarın belirli kişi ya 

da grupların elinde toplanmasının engellenmesidir. Günümüzde özellikle de bize 

komşu olan Irak ve Suriye gibi devletlerde şekli bir demokrasinin varlığını gösterme 

adına, her ne kadar halkın siyasal hayata katılımı sağlansa da halka başka bir 

alternatif bir siyasal unsuru – siyasi partiler – seçme imkânı tanınmamaktadır. Bu 

bağlamda katılım tek başına bir ölçüt olmamaktadır. 

Siyasi partiler önceden izin alınmadan kurulan ve yasal çerçevede iktidara 

ulaşmayı amaçlayan kuruluşlardır. Anayasamızda da belirtildiği gibi “Siyasî partiler, 

demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır”38. Siyasal partiler aracılığı ile 

iktidar partisinin hukuk dışı keyfi yönelimlere başvurması mümkün olmayacaktır. 

Siyasi partiler demokratik toplumlarda siyasal yaşamda denge unsuru sayılırlar. 

1.4.3. Temel Hak ve Özgürlükler 

 Demokrasiye bir diğer anlam katan unsur ise özgürlük kavramıdır. Yılmaz 

özgürlüğün en temel tanımını “bireyin adam yerine konması” olarak ifade 

etmektedir.39 Buradan asıl anlaşılması gereken, insanlara temel hak ve özgürlüklerin 

var olduğu ve yasalarla koruma altına alınmış bir yaşama şeklinin sunulmasıdır. 

Ancak özgürlük kavramını biraz irdeleyecek olursak mutlak bir özgürlüğün 

varlığının mümkün olamayacağını görürüz. Çünkü bir ferdin özgürlüğü bir 

başkasının özgürlüğüne mani oluyorsa burada bir uyuşmazlığın ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. O halde özgürlük kavramı bize her aklımıza eseni yapma imkânını 

tanımasa da demokrasinin varlığına bir halel getirmemektedir. 

 Demokratik toplumlarda bireyin temel hak ve özgürlükleri devlet tarafından 

kanunlarla güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşları bir kez 

daha önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi sivil toplum kuruluşları toplum ile devlet 

                                                           
38 1982 Anayasası md.68/2. 
39 Aytekin, a.g.e., s.38. 
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arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin, kanunlar 

dışında teminatı ve devamı konusunda STK’na büyük görevler düşmektedir. 

Toplumsal ihtiyaçların devlete iletilmesi ve mevcut durumun muhafazası sivil 

toplum sayesinde gerçekleşmektedir..   

1.4.4. Hukuk Devleti Đlkesi 

Demokrasilerde esas olan bir diğer unsur ise demokrasinin yasalarla güvence 

altına alınması yani hukuk devleti ilkesidir. Kavramdan anlaşılacağı gibi devletin her 

türlü eylemlerinin hukuk kuralları çerçevesinde olması anlamına gelen ‘hukuk 

devleti ilkesi’ iktidarı belli sınırlar içerisinde kalmaya zorlayarak keyfi yönetim 

şekillerine mahal vermemektedir. Böylece hem demokrasi güvence altına alınmış 

olacak hem de yukarıda değindiğimiz unsurlar da buna paralel olarak korunmuş 

olacaktır. Çünkü insan iradesine bırakılmış bir eylem hiçbir zaman güvence altında 

değildir. Değişik vesilelerle farklılıklara uğratılabilir ki bu gibi durumlara 

monarşilerde daha önceleri çok defa şahit olunmuştur. 

Đdarenin eylemlerinin meşruluğu yasalarla tayin edilmektedir. Bir toplumda 

demokrasinin şekli varlığı, orada demokrasinin olması için yeterli unsurlar 

olmayabilir. Yasal olmayan gelişmelerin olduğu bir toplumda var olan demokrasi 

sadece şekli demokrasidir. Bu bağlamda demokrasinin işlevsel olabilmesi yukarıda 

saydığımız unsurların yanı sıra bu unsurların yasalarla güvence altına alınmasıyla 

mümkündür. 

1.5. Demokrasinin Sınırları 

 Sheldon S. Wolin’e göre; “sınırlar bir çerçevenin ana hatlarını oluşturur; 

daha keskin bir ifadeyle, sınırlar çerçeve içine alma isteğini gösterir. Siyasal olarak 

ele alındığında, çerçeve içine alma siyasetin ehlileşmesini ifade eder.” Yine 

Wolin’in bir diğer ifadesiyle “sınırlar denetim altına almanın mecazi bir ifadesidir.”40 

Modern kuramın en tanınmış düşünürlerinden Hobbes, Hegel ve Weber’e 

göre, sınırları neyin sınırlandırdığı sorusunun yanıtı: ‘devletin otoritesini ve iktidarını 

kuran anayasa’dır. Demokrasilere sadece anayasal bir çerçeve ile sınırlandırma 

                                                           
40 Wolin, a.g.e., s. 51 - 54. 
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getirilebilir. Anayasalar çizdikleri çerçeve ile neyin yasal ya da neyin yasadışı 

olduğunu belirtmekle beraber siyasete de belirli sınırlamalar getirirler. Böylece 

sınırlanmış siyaset de demokrasilere sınır getirmiş olur. 41 

1.6. Egemenliğin Kullanılması Yönünden Demokrasiler 

Demokrasilerde, tarihsel süreç içerisinde egemenliğin farklı şekillerde 

kullanıldığını görmekteyiz. 

1.6.1. Doğrudan Demokrasiler 

Toplumu ilgilendiren konularda, çıkarılan yasalarda halkın, kendi 

egemenliğini kendisinin kullanması şeklinde tezahür eden demokrasi biçimidir. 

Alınan kararlarda halkın tümünün söz sahibi olması söz konusudur. Antik Yunan’da 

Eklesia meclislerinde alınan ve uygulanan kararlar bu özelliği taşımaktaydı. 

Günümüzde ise sadece Đsviçre’de bir dağ kantonluğu ile dört yarım kantonlukta 

uygulanmaktadır.42 

 Uygulanabilirliğinin neredeyse imkânsız olması nedeniyle günümüzde 

doğrudan demokrasinin uygulanması söz konusu değildir. Ancak yaygın kanı 

doğrudan demokrasinin en ideal uygulama olduğu yönündedir. 

1.6.2.Temsili Demokrasiler 

Temsili demokrasilerde, halk kendisi adına karar alacak kişileri kanunda 

belirtilen şekillerde seçerek kendisine ait olan yetkileri seçilen kişilere devretme 

yoluna gider. Montesquieu’nun da belirttiği gibi doğrudan demokrasinin 

uygulanmasının zorluğu, bunun yanında halkın alınacak kararlar bakımından yetersiz 

siyasal kültüre/birikime sahip olmaları ve bunun doğuracağı olumsuzlukların bertaraf 

edilmesi adına temsili demokrasi daha mantıklı bir uygulama kabul edilmektedir. 43 

Burada halkın temsil edilmesinden kasıt temsilcilerin aldıkları kararların seçmenlerin 

kabul etmesi şeklinde olmaktadır.  

                                                           
41 Wolin, a.g.e., s.54 – 56. 
42 Gözler, a.g.e. 
43 Çam, Esat,  Siyaset Bilimine Giriş, Der Yayınları, Đstanbul, 2000, s. 400 – 401. 
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Temsili demokrasi, demokrasinin tam tecelli edememesi bakımından 

eleştirilere maruz kalmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi halk sadece yönetici 

olacak isimleri seçmekte ve egemenliğini kullanma adına yapabileceği ise bir sonraki 

seçimlerde tasarrufunu daha başka şekilde kullanmadan öteye gidememektedir. 

1.6.3. Yarı Doğrudan Demokrasiler 

Günümüzde az da olsa gerçekleşen bir uygulamadır. Toplumun tamamını 

etkileyecek konularda hükümetler ya da yürütme organındaki diğer yöneticiler 

doğrudan halkın takdirine başvururlar. Genel olarak anayasaların oluşturulması 

esnasında uygulanır. Yarı doğrudan uygulamaların en somut örneği referandum ve 

plebisittir. Bu iki uygulamanın farkı ise referandum bir kararın kabul edilip 

edilmemsi için halkın görüşüne başvurma yönetimi, plebisit ise halkın, bir kişiye 

güvenilip güvenilmediğini belirleme adına kişinin ismine oy kullanması olayıdır. 

1.7. Demokrasi Modelleri 

Demokrasi, tarihsel süreçte değişik uygulama sahası bulmuş ve farklı 

sistemlerle birlikte uygulanmış bir kavramdır. Bu modeller başlıca şöyledir: 

1.7.1. Klasik Demokrasi 

Klasik demokrasi modeli Yunan site devletlerinde uygulanan ve orada belli 

şartlara haiz vatandaşların tümünün katılımıyla gerçekleştirilen bir modeldir. 

Günümüzde uygulama zorluğu nedeniyle yerini temsili demokrasilere bırakmıştır. 

1.7.2. Liberal Demokrasi 

Liberalizm, feodal yapının son bulduğu ve bireyin ön plana çıkmaya başladığı 

Aydınlanma Çağı sonrası gelişmelerin etkisiyle gelişme göstermiştir. Burjuva 

sınıfının ekonomik alanlarda daha fazla özgürlük istemesi ve devletin müdahalesinin 

her alanda azaltılması yönündeki istekleri ile şekillenmeye başlamıştır. Amerikan 

devrimi ile başlayan bu ideoloji Fransız devrimi sonrasında evrensel bir boyut 

kazanmıştır.44 

                                                           
44 Akşin, Sina, ”Düşünce Tarihi, 1945 Sonrası”, Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye Tarihi 1980-
1995,  Cem Yayınevi, Đstanbul, 2000, s.264. 
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 Liberalizm, siyasal ve ekonomik liberalizm olmak üzere ikiye ayrılır. Siyasal 

liberalizm görüşünün öncüsü John Locke olarak kabul edilmektedir. Bireyin her türlü 

otoriteden uzak tutulması ve herkesin kendi kendisinin yargıcı olması gerektiğini 

ifade eden Locke, katı ve sert bir yönetim tarzını şiddetle reddeden, bireyin ön planda 

tutulduğu bir sistemin olması gerektiğini savunur45. 

Liberalizm, siyaset teorisine yakın bir zamanda girmiş, kelime anlamı olarak 

liberte yani özgürlük kelimesinden türemiş bir kavramdır. Liberal demokrasiyi 

anayasal demokrasiyle aynı anlamda kullanarak, devletin güç ve yetkilerinin 

sınırlandığı, temek hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir sistem olarak 

ifade edebiliriz. Liberal sosyal düzenin ilkeleri toplumun uzlaşması sonucu meydana 

gelen, siyasal iktidarın ise anayasal bir çerçeve içerisinde güç ve yetkilerini 

kullandığı bir yönetim şekli olarak da tanımlayabiliriz.46 Tanımlamalarda bulunurken 

liberalizmin ne olup olmadığını kavramak önemlidir. Bu çerçeveden bakıldığında 

siyasal ve toplumsal teori bağlamında liberalizm, muhafazakârlık ve sosyalizmden 

farklıdır. Fakat bu iki ideolojinin arasında bir yere de sahip değildir.47 

Ekonomik liberalizm ise Adam Smith’in düşünceleri doğrultusunda 

gelişmiştir. Ulusların Zenginliği adlı kitabında ekonomiye devlet tarafından 

müdahale edilmemesi halinde serbest piyasanın ‘gizli bir el’ tarafından dengeye 

gireceğini belirtmiştir. Smith’in eseri ilk dönemlerde kabul görmese de ilerleyen 

zamanlarda özellikler merkantilizme karşı klasik bir bildirge haline gelmiştir.48 

Liberalizm tarihsel süreç içerisinde ülkelerde uygulanma biçimlerinde bile 

farklılık göstermektedir. Đngiliz liberalizmi, dış zorlamalardan ve müdahalelerden 

korunan ve sınırlı devlet anlayışına dayanan bir özgürlük anlayışına sahipken, 

Fransız liberalizmi Locke’cu liberalizm ile beraber Rousseau’ya ait pozitif özgürlük 

anlayışına dayanan devletçi bir liberalizmin izlerini taşır. Alman liberalizmi ise 

alışılmışın dışında, 16. yüzyıldan 20.yüzyıla uzanan ve eski gelenek olarak 

adlandırılan doğal hukuk, doğal haklar ve sınırlı devlet anlayışının yanında Napolyon 

                                                           
45 Çam, a.g.e., s.222.  
46 Aktan, C.Can, “Demokrasi, Liberalizm ve Sınırlı Devlet”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl 5, Sayı 25, 
Ocak-Şubat, 1999. s.142-145. 
47 Erdoğan, a.g.e., s.5. 
48 Wikipedia, http://tr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith, 26.05.2007 
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sonrası dönemde ise doğal hukuk ve doğal haklar yerine hukuk devleti ilkesini 

benimsemiştir.49 

Weber, Schumpeter ve Dahl gibi yazarlar ise liberal demokrasilerde bireysel 

özgürlüklerin devlet iktidarına karşı korunması ve siyasal partiler ile açık seçimlerin 

varlığından dolayı liberal demokrasilerin koruyucu ve temsil boyutunu vurgulayarak 

bu kavramların eşanlamlı olduğunu belirtirler.50 

1.7.3. Marksist Demokrasi 

Marksist demokrasiler Birinci Dünya Savaşından sonra Rusya’da ortaya 

çıkmış sosyalist düşünce çerçevesinde işçi sınıfının haklarının kapitalist ve/veya 

burjuvazi sınıfına karşı korunmasını öngören çerçevede gelişmiş bir demokrasi 

tipidir. Siyasal yönünden ziyade ekonomik bir kaygı taşıyan bu sistem, ekonomik ve 

siyasal demokrasinin gerçekleşmesi için özel mülkiyeti ve özel mülkiyete dayalı 

ekonomik sistemi reddeder.51 

Özgürlük kavramı yerine bağımsız kılma ve özgürleştirme kavramlarının 

kullanıldığı Marksist düşüncede özgürleştirme üç aşamada olmaktadır. Birinci 

aşama, proletaryayı biçimsel özgürlükler adı altında sömüren burjuva ve/veya 

kapitalist devlet hâkimiyetinin yıkıldığı aşamadır. Đkinci aşamada işçi diktatörlüğü, 

burjuvazinin bütün kalıntılarını yok edene kadar çok sert bir rejim uygulayacaktır. 

Son aşamada ise komünizme geçildikten sonra proleter diktatörlük, sosyalist 

ekonomi yaşam düzeyini yükselttikten sonra son bulacak ve devletin görevleri aşama 

aşama azalacak ve devlet ortadan kalkacaktır. Böylece insanlar özgür kılınmış 

olacaktır.52 

1.7.4. Radikal Demokrasi 

Radikal demokrasi kavramı, liberal demokrasiye yöneltilen bir eleştiriden 

ziyade, onun eksik kalan yanlarını tamamlayan bir mahiyette ortaya çıkmıştır. 

Radikal demokrasi, modern dönem sonrası anlamına gelen ve içinde yaşadığımız 

dönem olarak kabul edilen postmodernizm dönemi içerisinde, liberal demokrasinin 

                                                           
49 Yayla, Atilla, Liberalizm,  Liberte Yayınları, Ankara, 2002, s.22. 
50 Tosun, a.g.e. s.104.  
51 Tosun, a.g.e. , s.106. 
52 Çam, a.g.e., s.410-411. 
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yeniden kurgulanması gereksinimi vurgulayan bir akım olarak ortaya çıkmıştır. 

Kamusal alanın demokratikleştirilmesini ön şart olarak kabul ederek demokratik bir 

devlet-sivil toplum ilişkisi kurmayı ve liberal demokrasinin daha katılımcı bir 

işleyişe sahip olabilmesi için normatif bir demokrasiyi siyasal yaşama yerleştirmeyi 

amaçlar. 53 

Konuyu biraz açacak olursak, liberalizm ve beraberinde globalleşmenin 

etkinliğin artması toplumsal bazda tepkisel olarak etnik milliyetçili ğin ve 

fundamentalizmin artan bir değer olarak kabul görmesi gibi bir durumu doğurmuştur. 

Bununla birlikte toplumda birbirine karşı bir ötekileştirme gayreti ortaya çıkmış olup 

liberal söylemlerin daha radikal bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekli 

kılmıştır54. Bunun çözümünü Keyman:  

“…ciddi bir liberal demokrasi ya da sosyal demokrasi geleneği 

olmayan bir siyasal mekânı çoğulcu ve demokratik bir tarzda yeniden 

örgütlemek, bu anlamda, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyuyor. Bu 

siyaset anlayışı liberal demokrasiyi veri almayan, onu sorgulayan, 

globalleşmenin liberal demokrasi üzerine ‘kriz yaratıcı’ etkilerini görerek 

demokrasi sorusuna yaklaşan ‘liberalizm şampiyonluğu yapmadan liberal 

demokrasiye yaklaşan’ ve liberal demokrasinin yeniden kurulmasını savunan 

bir siyasal proje…55”  yani radikal demokrasi olarak belirtiyor. 

1.8. Demokrasi Kültürü  

Kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın 

doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”56 

olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer tanımda ise “ Toplumun üyesi olarak kişilerin 

yaşamları boyunca eğitim süreciyle öğrendiklerinin tümüdür.”57 

Yukarıda yaptığımız tanımlamalar geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi 

görmekle kalmayıp, günümüzde ki değerleri algılayış biçimimiz olarak da 
                                                           
53 Keyman, E. Fuat, Türkiye ve Radikal Demokrasi, Bağlam Yayınları, Đstanbul, 1999, s.11. 
54 Keyman, a.g.e., s.39-45. 
55 Keyman ,a.g.e.,s.49. 
56 Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük, Bkz. http://www.tdk.gov.tr, 27.05.2007. 
57 Güvenç, Bozkurt, Kültürün ABC’si,  Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul,2007, s.54. 
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tanımlanabilir. Bu bağlamda kültür kelimesi salt bir anlamda değil de farklı 

kavramlarla birlikte kullanılır hale gelmiştir. Müzik kültürü, sinema kültürü, yaşam 

kültürü gibi değişik kavramlarla beraber kullanılmakta olan kültür kelimesi, esasen 

küreselleşen dünyada nitelenen kavramların ne ölçüde kabul gördüğü ve/veya başka 

bir toplumda ne derece hayata tatbik edildiğini gösteren bir belirteç vazifesi 

görmektedir. 

Demokrasi kültürü ise genel çerçevede, dünyada genel kabul gören demokrasi 

anlayışının bir ülkede hangi ölçüde kabul gördüğüdür. Yani demokrasiyi demokrasi 

yapan unsurların, ‘bizde demokrasi hâkim’ diyen ülkelerde toplumsal ve siyasal 

çevrelerce ne seviyede içselleştirildi ğidir.  Ancak demokrasi kültürü sadece şekli bir 

takım unsurların varlığı ile açıklanacak bir kavramdan daha öte bir anlama sahiptir. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi demokrasinin unsurlarının varlığı demokrasi 

kültürünün varlığı için bir ölçüt olarak algılanmakta. Lijphart’a göre, siyasal haklar 

ve kamu hürriyetleri; H. Mayo’ya göre, siyasal temsilcilerinin belli aralıklarla 

seçilmeleri, siyasal haklar ve çoğunluğun kararlarının hâkim olması gibi kavramlar 

ölçüt olarak kabul edilebilecek unsurlardır.58  

Demokrasi kültürünü belirleyen unsurları ana hatlarıyla üç ana başlık altında 

değerlendirebiliriz. 

1.8.1. Siyasal Kültür 

Konumuzla doğrudan ilişkisi yokmuş gibi görünse de, siyasal kültür 

demokrasinin tabana yayılmasını sağlayacak önemli unsurların başında gelmektedir. 

Zira çoğu ülkede demokrasi denilince insanların ilk analize tabi tuttukları kriter o 

ülkenin yönetim tarzının ve yönetimde hangi unsurların egemen olduğudur. Siyasal 

unsurlar tek başına demokrasinin varlığına ya da yokluğuna karar verebilecek bir 

parametre olmasa da demokrasinin işleyişinin önemli bir belirteci olmaktadır. Bu 

bağlamda siyasal kültür kavramını incelemeyi önemli buluyoruz. 

Siyasal kültür kavramı demokrasi kültürü kavramının kapsamında olup daha 

çok siyasal yaşantının ne şekilde tecelli ettiği ile ilgilidir. Siyasal kültür kavramı için 
                                                           
58 Dursun, Davut, “Demokrasi Sorunu ve Türkiye”, Ed: Davut Dursun, Demokrasi Sorunu ve Türk 
Demokrasisi, Şehir Yayınları, Đstanbul, 2001, s.16. 
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farklı adlar altında farklı tanımlar yapılmaktadır. Kavram, bir ulusun siyasal 

gelenekleri olarak anlaşıldığı gibi siyasal yaşama büyük etkileri olan yazılı kurallar 

ve toplumda hâkim olan siyasal ideolojik amaçlar da siyasal kültür kavramı 

içerisinde düşünülmektedir.59 

Siyasal kültür kavramı yakın geçmişte Gabriel Almond ve Samuel Beer 

adındaki bilim adamları tarafından literatüre dahil edilmiş ve siyasal sitemlerin 

analizlerini yaparken başlıca kriter olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki bir 

toplumda neyin meşru olup olmadığından tutun da siyasal önyargılar ile o 

toplumdaki siyasetin uygulanma biçimi dâhil çoğu özellik siyasal kültüre 

dayandırılmaktadır. 60 

Patrick61, siyasal kültüre ait dört farklı tanımın bulunduğunun belirtmektedir. 

Bunlar: 

1.8.1.1. Nesnel Kavramlaştırma 

Siyasal kültür ile siyasal sistem arasındaki bağlantılar üzerinde olan D. 

Easton’un nesnel siyasal kültür kavramlaştırmasında, “bireyleri aşan ve onlardan 

bağımsız ve aynı zamanda onları bir arada tutan bir bütünlük anlatılmak 

istenmektedir.”62 Bu bütünlük bireyleri dışında olup onları aşan, dokunulmaz bir 

niteliğe sahip o topluma ait siyasal ve kültürel tabulardan oluşur.63 

1.8.1.2. Psikolojik (Öznel) Kavramlaştırma  

Psikolojik kavramlaştırmada, bireylerin dışında gelişen bir siyasal kültür 

kavramından ziyade bireyi temel alan ve her olayı onun ekseninde temellendiren bir 

durum söz konusudur. Bu noktada nesnel kavramın tam tersi bir durum ortaya çıkar. 

G. Almond, B. Powell ve S. Verba yaptıkları kavramlaştırmaya binaen, siyasal 

                                                           
59 Sarıbay, Ali Yaşar, Siyasal Sosyoloji, Der Yayınları, Đstanbul, 1998, s.47. 
60 Özbudun, Ergun, “Türkiye’de Demokrasi Kültürünün Gelişmesi”, Türkiye’de Siyasal Kültür ve 
Demokrasi, T.Demokrasi Vakfı Yayınları, Đzmir, 1990, s.60. 
61 G. M. Patrick, “ Political Culture”, Social Science Concepts: A Systematic Analysis, Ed. G. 
Sartori, Beverley Hills 1984, s.271 – 280. Atıf yapan: Sarıbay, a.g.e., s.47-48. 
62 Türköne, Mümtaz'er, “Siyasal Kültür”, Siyaset, Ed: Mümtaz'er Türköne, Lotus 
Yayınevi, 
Ankara, 2003, s.223. 
63 Sarıbay, a.g.e. s.48. 
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kültürü bir siyasal yapının içerisinde olan ve ona etki eden fertlerin birbirini takip 

eden kişisel tutumları olarak tanımlayabiliriz.64  

1.8.1.3. Bulgusal Kavramlaştırma 

L. W. Pye’ın siyasal kültür kavramlaştırmasında deneysel temellendirmelere 

dayanır. Bu durum da bulgusal kavramlaştırmanın özünü teşkil eder. Pye, tarihi ve 

sosyolojik araştırmalara dayandırdığı bulguları dar ve geniş perspektifler 

çerçevesinde ele alarak tarihsel süreçte topluma dayalı kültürel faktörlerin önemine 

dikkat çeker.65 Bu bağlamda psikolojik kavramlaştırmalarda olduğu gibi psikolojik 

eğilimlerin önemini de göz ardı etmez.66 Kısacası Pye’a göre siyasal kültür “bir 

toplumun geleneklerini, kamu kurumlarının ruhunu, yurttaşlık ağını, kolektif akıl 

yürütmeyi, liderlerin üslubunu ve kodlarını içermektedir”67. 

1.8.1.4. Kapsamlı Kavramlaştırma 

Kapsamlı kavramlaştırmada Fagen ve Tucker, siyasal kültürü bu kavramı 

oluşturan özelliklerin tümünü anlarlar. Onlara göre siyasal kültür, fertlerin 

davranışları ile zihinleri arasındaki etkileşim ile bunları yönlendiren psikolojik 

etkenlerin tümünü kapsamlı kavramlaştırmanın içine alırlar.68 Bu kavramlaştırmaya 

göre siyasal kültür; o topluma özgü kültürel anlamı olan bütün unsurları, inanışları ve 

değer yargılarını kapsamaktadır69. 

1.8.2. Ekonomik Etkenler 

Demokrasi kültürünü açıklayabilecek bir diğer unsur ise ekonomik 

etkenlerdir. Genel olarak bakıldığında demokrasinin tüm kurumlarıyla etkinliğini 

gösterdiği ‘hür’ olarak nitelendirilen ülkelerde demokrasi ile ekonomik değerler 

arasında paralel bir korelasyon olduğu görülmektedir70. Her ne kadar bu mutlak bir 

                                                           
64 Sarıbay, a.g.e. 
65 Gencer, Bedri, “Türk Siyasi Kültürü, Analitik Bir Çerçeveye Doğru”, Liberal Dü şünce 
Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 32, Güz 2003, s.97-98. 

66 Sarıbay, a.g.e., s.49. 
67 Türkkahraman, Mimar, “Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme: Tarih ve Politika”, Yeni Türkiye 
Dergisi, Sayı: 23–24, 1998, s.18-53. 
68 Sarıbay, a.g.e. s.49. 
69 Türköne, a.g.e., s.224. 
70 Dursun, a.g.e., s.19. 
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genelleme olmasa da – petrol milyarderi Arap ülkeleri hariç-  bu kıstas büyük önem 

arz etmektedir.  

Samuel P. Huntington ‘üçüncü dalga” isimli eserinde 20.yy sonlarında artış 

gösteren demokratikleşme hareketlerini incelediği kitabında, demokratikleşmeye etki 

eden unsurlar içerisinde yüksek ekonomik gelişmişlik, serbest piyasa koşullarının 

varlığı ve gelir dağılımında az da olsa bir eşitli ğin olması gibi ekonomik kriterlerin 

önemini vurgulamaktadır.71 Zira ekonomik anlamda gelişmiş olan ülkelerde hükümet 

dışı organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları gibi toplumda siyasi mekanizmalara 

etki eden aktörlerin varlığı, anti-demokratik uygulamaların oluşmasını engelleyici bir 

rol üstlenmektedir. 

1.8.3. Toplumsal Etkenler 

 Demokrasi kültürünü etkileyen en önemli unsurlardan bir diğeri ise toplumsal 

etkenlerdir. Toplumların yaşayış şekilleri, gelenek ve göreneklerinden başlayarak 

sahip oldukları eğitim durumları ve yetiştikleri sosyal yapı, o toplumdaki insanların 

davranışlarını şekillendiren içsel unsurlardır. Kitlesel haberleşme araçları 

(televizyon, gazete, dergi vs.), sivil toplum kuruluşları ve bunların dışında, hükümet 

dışı organizasyonlar gibi dışsal etkide bulunan kurum ve kuruluşlar toplumsal 

hareketleri yönlendirebilen ve onları değiştirebilen etkiye sahiptirler. 

 Fertlerin yaşam tarzlarının değişmesi de toplumun eylemlerinin değiştiren 

hususlardandır. Tarımsal ekonomiden sanayi toplumuna geçişte kırsal kesimden 

kentlere göçün başlamasıyla toplumsal yapılardaki farklılıklara eğitim faktörünün de 

eklenmesi, toplumsal algılamaların değişmesine neden olmuştur. Bu değişimle 

toplumsal yapı içerisindeki değer ve hassasiyetlerin değişmesi toplumsal iletişim ve 

siyasal katılmaya verilen önem ve değerin değişmesine sebep olmuştur. 

 Özetleyecek olursak, toplumsal yaşantının değişik faktörlerin etkisiyle 

başkalaşmaya uğraması demokrasiye bakışında doğal olarak değişik şekillerde 

olması sonucunu doğurmaktadır. Değişen toplumun algılayışları, değerleri ve 

tabuları da beraber değiştiğinden olayları yorumlayışları da değişmektedir.  

                                                           
71 Huntington, Samuel P., Üçüncü Dalga, Kıta Yayınları, Ankara, 2007,  s.30-38. 
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1.9. Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm 

Toplumların yapılarına bakıldığı zaman tarihsel süreç içerisinde değişimler 

geçirerek mesafe kat ettikleri ve dönüşümler yaşadıkları görülmektedir. Bu 

değişimler farklı yaşam biçimleri, tabuları ve dönemsel bağlamda toplumun hayat 

felsefesini şekillendirici boyutlarda olup toplumların o zaman dilimi içerisindeki 

değerleriyle bire bir örtüşmektedir. Tarihsel bağlamda, bir toplumun yaşadığı iki ayrı 

zaman dilimi içerisinde karşılaştırma yapıldığı zaman belli oranda farklılıkların 

olduğu, bu iki dönem içerisindeki bazı kültürel özelliklerin ve toplumsal değerlerin 

farklılıklar gösterdiği gözlenmektedir. Bu bize kısaca toplumların dönüşümler 

geçirerek zamana göre kendilerini uyarladıklarını, durağan bir şekilde kalmadıklarını 

göstermektedir.  

1.9.1. Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm 

 Değişim ya da bir diğer tabirle dönüşüm, soyut ya da somut bir olgunun 

zamanın ilerleyişine bağlı olarak, olduğu durumdan daha farklı bir hal alması, 

başkalaşması durumuna verilen addır. Đdeal olanla gerçek olan arasındaki farklılık 

değişim olgusunun başlıca nedenlerinden biri olarak onun bir dengeye ulaşması ile 

neticelenir72. Bu denge ise zamana ve dış etkenlere bağlı olarak kendinden önceki 

ideal olan ile gerçekliğin değişimine bağlı olarak kendine yeniden bir denge noktası 

bulma yönünde eğilim gösterir. Buda değişimi beraberinde getirerek tarihsel süreç 

içerisinde özellikle toplumsal bağlamda zıt kavramların toplumda yer edinilmesine 

neden olmaktadır. 

Genel olarak bakıldığı zaman toplumsal dönüşüm ile siyasal dönüşümü 

birbirinden ayrı olgular gibi ele almak oldukça zordur. Döngüsel olarak toplumsal 

değişim beraberinde siyasal dönüşümü de getirmektedir. Dönüşen siyasal yapı da 

topluma yön verme adına toplumsal dönüşümü şekillendiren bir doğrultuda 

gelişebilmektedir. Toplumsal yapı, o toplumun siyasal yapısının şekillenmesindeki 

en önemli rolü üstlenebilmektedir. Oluşan ve de değişik dış etkenlere maruz kalan 

siyasal yapılar da bazen toplumsal yapıyı kendine uydurma yoluna gitmektedir. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde de ele alacağımız gibi 1980 ve sonrası 
                                                           
72Eserpek, Altan, “ Sosyal Kontrol Sapma ve Sosyal Değişme: Erzurum’un Đki Köyünde 
Kar şılaştırmalı Bir Ara ştırma” , AÜ Eğitim Fakültesi, Ankara, 1979,  s.1. 
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dönemde siyasal yapının toplumu depolitize etmeye yönelik politikalar izlemesi 

Türkiye bağlamında bu olaya verebileceğimiz somut bir örnektir. 

1.9.1.1.Toplumsal Yapı 

Đnsanların yaşadıkları mekânlar (doğa) ve kendi aralarındaki ilişkileri 

bağlamında kurdukları düzene toplumsal yapı denilmektedir.73 Toplumsal bir yapının 

varlığı değişimin toplumsal olarak ifade edilebilmesi adına elzemdir.  

Toplumsal yapı özellikle kültürel ve siyasal yapıyı iki temel süreç altında 

belirlemektedir. Birincisi, tarihsel süreç olup tarihsel süreç içerisinde insanlar arası 

ili şkilerle meydana gelen etkileşimler sonucunda ilişkilere değişik anlamlar 

yüklemektedir. Bu anlamlar değerler, kurallar ve yönetsel (siyasal) yapı şeklinde 

netice vermiştir74. 

 Toplumsal yapının kültürel ve siyasal yapıyı şekillendirdiği ikinci süreç ise 

insanların etkileşimleri sonucunda bu iki yapının ortaya çıkmasından sonraki 

dönemde görülür. Bu noktada değerleri, anlamları ve kuralları kültürel (toplumsal) 

yapının şekillendirildiği savunulur.75 

1.9.1.2. Toplumsal Dönüşüm 

Toplumlar, insanlar gibi gelişme ve değişme gösteren bir özelliğe sahiptir. 

Toplumlar hiçbir zaman durağan bir şekilde kalmamıştır. Bu değişmeler değişik 

zorlamalar neticesinde meydana gelmiş ve insanlardaki değişimlere paralel olarak 

ilerleme göstermiştir. 

Berelson ve Steiner’e göre toplumsal değişme tanımı şu şekildedir:  

“Her ne kadar hayatta her şey değişmekte ise de, bu terim (toplumsal 

değişme) yalnızca toplumun yapısındaki temel ve geniş değişmeleri belirtir: 

ailenin örgütlenişindeki, hayat kazanma yollarındaki, dinsel 

davranışlarındaki, insanlar tarafından benimsenen değerlerdeki ve kullanılan 

                                                           
73 Gökçe, Birsen, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar , Savaş Yayınevi, 
Ankara, 2006, s.9. 
74 Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 
1999, s.56. 
75 Kongar, a.g.e.,  s. 56–57. 
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teknolojideki değişmeler. Terim, toplumun temel kurum ve örgütlenişindeki 

kaymaları belirler.”76 

Yapılan diğer tanımamalarda Ginsberg toplumsal değişmeyi “toplumsal 

yapıdaki değişme, yani, toplumun büyüklüğünde, parçaları arasındaki kompozisyon 

ya da dengede örgütlenme şeklinde meydana gelen değişme” diye tanımlarken; 

Boskoff ise “ toplumsal yapıdaki değişme, belli toplumsal sistemlerin yapı ve 

fonksiyonlarında meydana gelen önemli değişmelerdir.77”  şeklinde benzer bir tanım 

getirmektedir. 

Toplumsal değişim kavramının arkasında insan toplumlarının tümünü 

biçimlendiren iki temel çelişki olan insan-doğa ve insan-insan çelişkisi yatmaktadır. 

Đnsanlar ilkel toplumlar halinde yaşadıkları dönemde doğaya karşı yaşam savaşı 

vererek hayatta kalmaya çalışmışlardır. Bu durum insan-doğa çelişkisini teşkil 

etmektedir. Üretimin başlaması ve toplumların doğayla olan savaşında aktörlerin yer 

değiştirdiği ve artık doğanın yaşama savaşı verdiği dönemde ise mülkiyet gibi 

kavramlarında ortaya çıkması ile insan-insan çelişkisi ortaya çıkmaya başlar. 78 

Toplumsal gelişmede teknolojik ilerlemelere bağlı olarak insanlar arası etkileşimlerin 

değişmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Bir değişimim toplumsal değişim diye adlandırılabilmesi için değişimin 

olduğu toplumdaki etkilerinin çok büyük olması, toplumun tüm kesiminde 

gerçekleşmesi, süreklilik arz etmesi ve geniş bir zaman dilimine içerisinde 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Moda, hayat ya da çalışma alanlarındaki değişmeler 

geçici olup toplumsal değişim kapsamına girmeyen küçük ölçekli değişmelerdir.79 

Ancak günümüzde değişimin zaman aralığı teknolojik etmenlerden dolayı daha kısa 

olmaktadır. 

Toplumsal bağlamda değişmeler ilk olarak toplumların birbirleri ile olan 

etkileşimleri doğrultusunda kültürel bağlamda başlar. Her ne kadar bazı toplumlar 

kapalı olarak kabul edilseler de tamamen dışa kapalı bir toplum örneğine rastlamak 

                                                           
76 Kongar, a.g.e.,  s.55. 
77 Kongar, a.g.e. s.55. 
78 Kongar, a.g.e. s.23. 
79 Okumuş, Ejder, Toplumsal Değişim ve Din, Đnsan Yayınları, Đstanbul, 2003, s.21–22. 
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oldukça zordur. Toplumsal bir zorunluluktan doğan bir başka toplulukla yapılan en 

küçük etkileşim bile toplumlar arasındaki türlü alışverişlerin olması neticesinde 

değişim gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir.80 

Toplumsal değişimler genel olarak zorunlu olsun ya da olmasın dış etkenlerin 

etkisi altında şekillenmektedir. Toplum dışındaki aktörlerin etkileri bilinçli ve planlı 

olabileceği gibi dolaylı yollardan da olmaktadır. Bilinçli ve planlı olarak toplumsal 

yapıyı değiştirmek isteyen güçler eski tarihlerde fetihler ve devrimler yoluyla faaliyet 

gösterirken günümüzde kitlesel haberleşme araçlarını kullanılarak bazı değerlerin 

aşındırılması ya da topluma aşılanmak istenen yeni ideolojilerin topluma empoze 

edilmesi şeklinde bu değişimi sağlamaya çalışmaktadır. Bu eylemler toplumun 

tümünü değiştirmekten çok istenilen amaca yönelik bir nevi kamuoyu oluşturma 

şeklinde olmaktadır.  

Toplumsal değişim manevi kültür ve maddi kültür kavramları81 bağlamında 

şekillenmektedir. Burada maddi kültür derken o toplumun kullanmış olduğu araç 

gereçler, giyim tarzları ve yapı şekilleri kastedilmektedir. Kısacası maddi kültür 

derken günümüze bakan yönü ile teknolojik gelişim ve değişimleri kastetmek daha 

doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Manevi kültür derken ise o topluma ait maddi olmayan unsurlar 

kastedilmektedir. Đnanışlar, gelenekler, tabular ve normlar manevi kültürün 

unsurlarını teşkil etmektedir. Kendi tarihimize baktığımızda dinin toplumsal 

yaşantımıza yaptığı etkiyi açıkça görebilmekteyiz. Kısaca değinecek olursak göçebe 

bir hayat yaşarken yerleşik bir konuma geçişimizden tutun da daha birçok değişimin 

dini yaşantının toplumumuzda değişmesi nedeniyle başkalaştığını görmekteyiz. 

Ancak günümüze bakan yönü ile dinin toplumsal değişmedeki rolü geçmişe nazaran 

daha az etkiye sahiptir. 

Özet olarak toplumsal değişim mutlak manada bir toplumun ilerleme 

kaydettiğini belirtmediği gibi gerilemiş olması sonucunu da doğurmamaktadır. 

                                                           
80 Eserpek, a.g.e.,  s.2. 
81 Maddi ve manevi kültür kavramları için bkz. Kongar, Emre, 
http://www.kongar.org/makaleler/mak_kulb.php, (07.08.2007) 
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Toplumsal değişme bir sosyal çözülme olmadığı gibi kalkınma, modernleşme ve 

çağdaşlaşma anlamına gelmemektedir.82 

1.9.1.3. Siyasal Değişme 

Siyasal değişme kavramı toplumsal değişmeyle paralel olarak değişim 

göstermektedir. Đnsan siyasal bir varlık olduğu gibi toplumlarda siyasal varlıklardır. 

Devlet sistemlerinin ortaya çıkması ve de gelişen dünyada artan nüfusa bağlı olarak 

devlet idaresinin belirli bir sistematiğe göre kurgulanması ihtiyacı siyasal 

faaliyetlerin artmasına neden olmuştur. Toplumların yaşam biçimleri ve toplumsal 

değişime etki eden maddi ve manevi unsurları siyasal yapının oluşmasına etken en 

önemli unsurlardır. 

Siyasal yapı, toplumların sahip oldukları maddi ve manevi kültür 

çerçevesinde şekillenmektedir. Toplumların yapıları incelendiğinde salt bir siyasal 

yapının olmayışı ve farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı inanışlara sahip 

topluluklarda siyasal yapıların farklılıklar göstermesi bu durumu özetlemektedir. 

1.9.2. Toplumsal Değişimin Etkenleri 

Toplumsal değişim kendi başına gerçekleşen bir olgu değildir. Burada önem 

teşkil eden değişimi başlatan etkenlerin ne olduğudur. Toplumsal değişimin 

etkenlerini beş alt başlıkta özetleyebiliriz. Bunlar ülkelerin özel konumu, zaman, 

nüfus, teknolojik gelişmeler ve ekonomik yapıdır. 

Toplumsal değişimin etkenlerinden birincisi özel konumdur. Coğrafi bir terim 

olan özel konum bir ülkenin kıtalara, denizlere, önemli ticaret yolları ve ya geçitlere, 

yeraltı – yerüstü kaynaklarına ve siyasi bloklara göre olan konumu olarak 

tanımlanmaktadır83. Ülkelerin kültür yapılarına bakıldığında özel konumun etkisiyle 

başkalaşan yaşam şartları toplumlarda farklı değerlerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Tarım toplumları ile hayvancılıkla uğraşan toplumların yaşantılarından 

tutun da bu toplumların kullandıkları araç gereçlere, yemek kültürlerine kadar olan 

farklılıkların temelinde o topluluğun sahip olduğu özel konum yatmaktadır. 

                                                           
82 Okumuş, a.g.e. s.24. 
83 http://www.cografyam.org/konum.htm, (13.08.2007). 
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Coğrafi şartların farklılıkları toplumları içinde bulundurdukları şartlara uyum 

sağlama yönüne itmiştir. Đklimlerin farklı olması, arazi şekilleri, doğal şartlar ve 

doğal afetlere maruz kalma insanları bu doğrultuda dışsal bir etkiye neden olarak bu 

yönde değişmelerini zoraki hale getirmiştir.84 Zor olan doğal yaşam koşulları 

insanların savaşçı toplumlar olmalarına, doğal koşulları fazla zorlu olmayan 

toplumlarda ise savaşçılık özelliğinin yerini daha farklı özelliklerin ön plana 

çıkmasına neden olmuştur. 

Toplumsal değişimin etkenlerinden ikincisi zamandır. Değişimin toplumda 

kabul edilebilmesi için zamana ihtiyaç vardır. Anlık değişmeler ve moda diye tabir 

edilen günlük farklılaşmalar toplumsal değişme kapsamında kabul edilmezler85.  

Çünkü dönüşümün ve değişimin toplum tarafından kabul görmesi kısa süreler 

içerisinde olacak hadiseler değildir. Toplumsal hareketler uzun süreçlerden geçerek 

meydana gelen bir mahiyet taşımaktadır. 

Toplumsan değişimin üçüncü etkeni ise nüfustur. Nüfus, bir toplumda 

değişmeleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir parametredir. Nüfusun 

toplumsal yapı içerisindeki dağılımı ve o topluluğun nüfus yapısındaki değişmeler 

çoğu sosyolog tarafından toplumsal değişmeyi tetikleyen bir faktör olarak kabul 

edilmektedir. Bu değişimler toplumsal bazda kültürel, siyasal ve sosyal yapısında 

dönüşümlere neden olmaktadır.  

Toplumun ekonomik faaliyetlerinde nüfusun olumlu ya da olumsuz etkileri 

görmek mümkündür. Nüfusun az ya da fazla olması toplumun gelişmesini iki yönlü 

katkıda bulunmaktadır. Nüfusun toplumsal değişmeye etkisi, toplumun imkânlarının 

nüfusa yeterli gelip gelmemesiyle doğrudan orantılı bir değişim arz etmektedir. Bu 

durum imkânlara göre şekillenmekte olup toplumun, kendini mevcut şartlara göre 

uyarlaması yönünde değişim göstermektedir. 

Toplumsal değişimin dördüncü etkeni ise teknolojik gelişmelerdir. 

Günümüzde, toplumsal değişmelerin hızı geçmiş dönemlere kıyasla daha çabuk 

olabilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri teknolojik gelişmeler nedeniyle 

toplumların birbirleri ile olan etkileşimlerinin artış göstermiş olmasıdır. 
                                                           
84 Okumuş, a.g.e. s. 27. 
85 Okumuş, a.g.e. s.21. 
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Toplu taşıma ve kitlesel haberleşme araçlarının inanılmaz gelişme göstermesi 

ile dünyanın adeta global bir köye döndüğü günümüzde, toplumların kapalı bir 

yapıda hayatlarını sürdürmeleri olanaksız bir hal almaya başlamıştır. Bir önceki 

yüzyılda aylarca süren seyahatlerin saatlerle ifade edilecek zaman dilimleri içerisinde 

gerçekleşmesi toplumlar arası etkileşimlerin artmasına neden olmuştur. 

Diğer yandan bilişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumların ortak değerleri 

benimsemelerine ve lokal çerçevede sahip oldukları değerleri hızla dönüştürüp yerine 

daha farklı unsurları ikame etmelerini sağlamış, bu da küreselleşme adı altında ortaya 

yeni tartışmaların çıkmasına neden olmuştur. Teknolojinin hızla gelişme göstermesi 

yeni nesil olarak tabir edilen akımların doğmasına, bu akımlar da toplumsal yapıda 

yakın zamana ait değerlerin başkalaşması ve dönüşümlerin meydana gelmesine 

sağlayarak toplumların yapılarında küresel çerçevede benzeşmelerin ortaya çıkması 

neticesini beraberinde getirmiştir. 

Toplumsal değişimin etkenlerinden beşincisi ise ekonomik etkenlerdir. 

Ekonomik etkinlikler toplumsal değişmenin önemli etkenlerinden bir diğeridir. 

Modern toplumlardan önceki dönemlerde toplumların etkileşimleri – savaşların 

dışında – birbirleri ile olan ekonomik ilişkileri sayesinde olmaktaydı. Bu etkinlikler 

sayesinde toplumlar birbirleriyle sadece ticari alışverişler değil bunun yanında 

kültürel alışverişlerde de bulunuyorlardı86. 

Günümüzde bir ülkenin ekonomik yapısı o ülkenin eğitim ve kültürel yapısını 

da etkileyecek bir mahiyete bürünmüştür. Ekonomik gelişmişlik bir ülkedeki eğitim 

seviyesinin, teknolojik ilerlemelerin ne derece olduğunun ve toplumun ne şekilde 

gelişmiş olduğunu gösteren en önemli belirleyici unsur konumundadır. Ayrıca 

günümüzde toplumlar, birbirlerinden gelişmişlik seviyelerine göre ayırt edildiğinden 

toplumların yapısal analizleri yapılırken bu kriter en önemli belirteç vazifesi 

görmektedir. 

                                                           
86 Aktan, Coşkun Can, “Yeni Değişim Dinamikleri ve Devletin Yeni Rolü”, Türkiye Günlü ğü, Sayı 
56, Yaz 1999, s. 78–88.  www.canaktan.org/yeni-trendler/devlet-felsefe/degisim-devletin-rolu.htm, 
(21.08.2007) 
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1.9.3. Toplumsal Değişme Türleri 

Toplumsal değişmeler tüm toplumlarda görülmekle beraber, değişimin ortaya 

çıkması her toplumda aynı şartların etkisiyle meydana gelmemektedir. Değişim 

kendiliğinden, normal bir süreçten geçerek oluştuğu gibi değişik etkilerin neticesinde 

de şekillenebilmektedir.  

Toplumsal değişmeler genel olarak iki şekilde meydana gelmektedir: Serbest 

toplumsal değişme ve müdahale yollu toplumsal değişme. 

Bunlardan birincisi serbest toplumsal değişmedir. Serbest toplumsal 

değişmelerde değişim normal şartlar altında zamana ve meydana gelen gelişmelere 

göre toplumun kendisini bu değişmelere uydurması şeklinde meydana gelmektedir87. 

Burada değişme, normal bir süreç halinde meydana gelmekte olup topluma dışarıdan 

herhangi bir müdahale olmaksızın şekillenmektedir. 

Seyreden bu doğal süreçte, toplumlar birbirleriyle temas kurmakta ve değişik 

şekillerde birbirlerini değişmeye itmektedir. Değişen şartlara, gelişen teknoloji ve 

bilimsel ilerlemelere paralel toplumsal bir refleks halinde olmaktadır. Serbest 

değişimde planlı olsun ya da olmasın dış müdahalelerin etkisi söz konusu 

olmamaktadır. 

Müdahale yoluyla meydana gelen sosyal değişmelerde toplumsal değişmeler 

kendi olağan hareketinin dışında, değişik aktörler ya da unsurlar vasıtasıyla topluma 

yön verilmesi ve ya baskı altında tutulması şeklinde meydana gelmektedir. Bu tür 

değişmeler iki şekilde olmaktadır. 

Müdahale yollu sosyal değişmelerin ilki olan Demokratik planlı değişmeler88, 

daha çok siyasi mekanizmalar tarafından toplumun değişime uğraması amaçlanarak 

yapılan planlı eylemlerdir. Bu durum devlet politikası olarak halkın istenilen 

doğrultuda yönlendirilmesi şeklinde de olabilmektedir. Ülkemizde de 1980 sonrası 

dönemde bu gibi bir uygulamaya gidilmiştir. 

                                                           
87 Kızılçelik, Sezgin & Erjem, Yaşar, Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Atilla Yayınevi, 
Ankara, 1994, s.373. 
88 Seyyar, Ali, Sosyal Siyaset Sözlüğü: Ansiklopedik Sözlük, Beta Yayınevi, Đstanbul, 2002, s.494. 
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Demokratik planlı değişmede şiddet ve kanun dışı uygulamalara 

başvurulmadan istenilen uygulamalar gerçekleştirilmeye çalışılır. Genel olarak kamu 

kurumlarınca değişik adlar altında ve konularda toplumsal kalkınmayı sağlama adı 

altında projeler hayata geçirilmeye çalışılır. Devlet Planlama Teşkilatı bu tür 

değişmelere planlama adına kurulmuş bir kamu kuruluşu olup, ülkemizde bir dizi 

kalkınma planları hazırlayarak toplumun farklı kesimlerini aynı gelişmişlik 

seviyesine ulaştırma adına çalışmalarda bulunmuştur. 

Müdahale yoluyla meydana gelen sosyal değişmelerin ikincisi olan baskı yolu 

ile değiştirme uygulamaları totaliter rejimlerde daha çok meydana gelmektedir89. 

Devlet yönetimini elinde bulunduran kişi ya da gruplar, mevcut iktidarlarını 

pekiştirme adına toplumu planlı fakat baskı yolu ile demokratik olmayan bir şekilde 

değişime uğratmaya çalışmaktadırlar. 

Baskı yollu değiştirme, bazı zamanlarda da zayıf devletlerin kendinden daha 

güçlü olan başka devletlerin müdahalelerine maruz kalmaları şeklinde de 

olabilmektedir. 18. yüzyıl sonrasında sömürgeciliğin artmasıyla, sömürgeci devletler 

tarafından sıkça kullanılmış olup günümüzde de kısmen devam etmekte olan bir 

uygulamadır. Demokratik olmaktan uzak, sömürgeci devletin eylemlerine meşru 

zemin oluşturma yönünde eğilim göstermektedir. 

                                                           
89 Seyyar, a.g.e., s.494. 
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II. BÖLÜM 

TÜRK ĐYE’DE MODERNLE ŞME VE DEMOKRAS Đ 

 

Tarihimizde modernleşme hareketinin kökeni Osmanlılarda duraklama 

dönemine kadar dayandırılmaktadır. Hatta Kanuni Sultan Süleyman döneminde baş 

gösteren yozlaşmalar sonucunda bazı kurumlarda işlerin doğru gitmemesi ile idari 

yapıda başlayan bozulmalara devlet gelirlerinin azalması da eklenince aksaklıklar 

yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

 Osmanlı devletinin hâkimiyet anlayışı ve ordunun sürekli savaş halinde 

bulunması devleti ekonomik olarak büyük sıkıntılara sokmaktaydı. Özellikle coğrafi 

keşifler ile yeni ticaret yollarının bulunması ve Osmanlı devletinin kontrolünde olan 

Baharat ve Đpek Yollarının eski önemini kaybetmesi Osmanlıda iktisadi 

bozuklukların başlamasına neden olmuştur. Devletin büyük coğrafyaya hâkim olması 

ve Avrupa’nın, Rönesans ve Reform gibi gelişmelerle kabuğunu kırması ve fakat 

Osmanlı devletinin gelişmelere ayak uyduramayışı devletin dağılma ve yıkılma 

sürecine girmesine neden olmuştur. 

Osmanlıda modernleşme hareketlerinin başlangıcı II. Osman dönemine kadar 

dayandırılmaktadır90. “Toprak rantı ve yayılma politikası üzerine kurulmuş bir mali 

yapının, askeri yenilgiler ve onları izleyen büyük toprak kaybıyla birlikte 

sarsılmasına çare arayışları, on sekizinci yüzyıl boyunca da, özellikle Avrupa'nın 

askeri örgütünü ve eğitim programlarını Osmanlı ordusuna uygulama gayretleri 

Tanzimat Fermanı’ndan önce ortaya çıkmıştır.” 91 Özellikle ordu bağlamında 

Yeniçeri Ocağını hedef alan bu modernleşme çabaları askerin karşı direncine sahne 

olmuş ve tepkiler padişahların katledilmesine kadar varmıştır.  

Askeri alanlardaki yetersizlikten kaynaklanan mağlubiyetler ve iktisadi 

alanlardaki bozulmalar reform ihtiyacının öncelikli olarak askeri alanlarda yapılması 

                                                           
90 Karal, Enver Ziya, “Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri” , Tanzimat I, Maarif Matbaası, 
Đstanbul 1940, s.15. 
91 Kalaycıoğlu, Ersin & Sarıbay, Ali Yaşar, “Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Politik Değişme”, 
Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme, Alfa Aktüel Yayınları, Đstanbul 2007, s.6.  
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gerektiği gibi bir kanının hâkim olmasına neden olmuştur92. Bu bağlamda reform 

hareketleri ilk olarak askeri alanlarda yoğunlaşarak devam etmiş fakat diğer 

alanlarda reform yapma düşüncesi biraz daha geri planda kalmıştır.  

Ancak yapılan bu yenilikler, devletin aksayan yönlerini düzelmeye yönelik 

yapılan reformlar olmaları hasebiyle kendisinden sonraki “Batılılaşma” adıyla anılan 

yeniliklerden farklılık arz etmektedir. Tam manasıyla batılılaşma hareketi özellikle 

askeri alanlarda yapılmak suretiyle başlamış olup Batılı kurum ve örneklere göre 

yapılmak suretiyle III. Selim döneminde gerçekleştirilmi ştir.93 Bu dönemden önceki 

reform çabaları mevcut durumu düzeltme yönünde olmuş olup III. Selim ve 

sonrasındaki çabalar bozuklukları revize etmek yerine Batılı tarzda yenileriyle 

değiştirmek şeklinde meydana gelmiştir. 

Osmanlı siyasal yapısında padişahın dışında da büyük etkiye sahip aktörlerin 

olması çoğu zaman yapılan yeniliklere karşı çıkanların olmasına ve planlanan 

değişimlerin akim kalmasına neden olmuştur. 

2.1. Osmanlının Toplumsal Yapısı 

Osmanlıda toplumsal yapı yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki ana 

unsurdan müteşekkildi. 

Osmanlıda yönetenler,  padişahın yanında padişah tarafından yetkili kılınmış 

askeri, dini ve idari konularda görev yapan devlet adamlarıydı. Bunlar; saray halkı ile 

ilmiye, seyfiye ve kalemiyeyi de içine alan askeri sınıftan oluşmaktaydı.94 

Saray halkı padişah ve ailesinden; seyfiye sınıfı yönetim görevi bulunan 

sadrazam, vezirler, beylerbeyleri ve sancak beyleri gibi askeri görevlilerden 

oluşmaktaydı. Đlmiye ise ilimle meşgul olan, daha çok devlet görevlilerin 

yetiştirilmesiyle ilgilenen şeyhülislam, kazaskerler, kadılar ve medrese hocalarından; 

kalemiye ise devletin üst düzey bürokratları da diyebileceğimiz defterdar ve nişancı 

                                                           
92 Alkan, Ahmet Turan,  Đkinci Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, Cedit Neşriyat, Ankara 1992, 
s. 7. 
93 Alkan, a.g.e. s.7-8. 
94 Đnalcık, Halil ,“Sened-i Đttifak ve Gülhane Hattı Hümayunu”, Osmanlı Đmparatorlu ğu, Toplum ve 
Ekonomi Üzerine Arşiv Çalışmaları, Eren Yayınevi, Đstanbul 1996, s.121. 
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gibi görevlilerden oluşurdu95. Bu sınıfa mensup kişilerin özelliği saltanat beratına 

sahip olmaları yani padişah tarafından kendilerine dinsel ve yönetsel yürütme yetkisi 

verilmiş olmasıdır. Bir diğer özellikleri reaya ve raiyet gibi vergi verme 

yükümlülüklerinin olmamasıdır96. 

Saray halkı dâhil olmak üzere bu sınıfların, padişaha yakın ve Divan-ı 

Hümayun’da padişaha danışman olmaları, siyasi olarak etkilerinin çok fazla 

olmasına neden olmuştur. Belli dönemlerde birbirleri arasında çekişme içinde olan 

bu gruplar diğerlerine üstünlük kurarak yönetimde daha önemli bir konuma 

gelebilmekteydi. 

Yönetilenler ise devlet yönetimine katılmayan, geçimlerini tarım, sanayi ve 

ticaretle sağlayan ve devlete vergi veren ‘reaya’ ya da ‘raiyet’ adı verilen Müslüman 

ya da gayrimüslim topluluklardan oluşmaktaydı. 

 Osmanlı toplumsal modeli Selçuklularda da olduğu gibi ikili bir yapıya 

sahiptir. Selçuklular devletin yönetimini Đranlılara bırakıyor ve resmi dil olarak 

Farsçayı tercih ediyordu97. Böylelikle yöneten kadro ile yönetilenler arasında hem ırk 

hem de dil ayrımına binaen bir ikilileşme meydana geliyordu. Osmanlıda ise 

Selçukludan farklı olsa da aynı durum yani ikili yapı söz konusudur. Osmanlıda 

yönetici kadro devşirme usulü ile Enderun’larda yetiştiriliyordu. Bu yöntemle 

fethedilen topraklardaki halk devlete yakınlaştırılmaya çalışılıyordu. Resmi dil 

Selçuklulardan farklı olarak Türkçe kabul edilmişti. Ama Anadolu’da Selçuklu 

mirasının olması ve Đslam dinin de etkisiyle Arapça ve Farsça kelimeler Türkçeye 

dâhil oluyor ve Osmanlıca adı altında yeni bir dil meydana geliyordu. Bu durum ise 

Osmanlı düalizmini tamamlayan bir mahiyete bürünüyordu. 98 

Şerif Mardin yönetilenlerle yönetenler arasındaki durumu (dualizmi) 

açıklarken 19. yüzyılın başlarında küçük ve büyük geleneklerin bütünleşemedikleri 

                                                           
95Fleıscher, H. Cornell, Tarihçi Mustafa Ali,  Çeviren: Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
Đstanbul, 1996, s.5. 
96 Mardin, Şerif, Din ve Đdeoloji, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 1995, s.107. 
97 Türkdoğan, Orhan, Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, Đstanbul 
2002, s.148. 
98 Türkdoğan, a.g.e. s. 148-149. 
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gibi bu sınırların değişik etmenler neticesinde daha da katılaşarak ayrıştıklarını ifade 

etmektedir.99  

2.1.1. Osmanlı Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler 

Osmanlıda toplumsal yapı çok uluslu bir hüviyete sahipti. Halk, kozmopolit 

bir yapıda imparatorluğun sınırları içerisinde yaşamaktaydı. Bu karmaşık yapı 

hukuki olarak da söz konusuydu. Osmanlı hukuk sistemi dinsel bir yapıya sahip olup, 

azınlıkların da kendi dinlerine göre yargılanmalarını sağlayan bir yapı mevcuttu. 

Osmanlı hukuk sistemi konumuzla alakalı olmamakla beraber dönemin 

siyasal yapısını ve sonraki değişmelere ışık tutacak olması nedeniyle değinilmesi 

gerektiği kanısındayız. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi hukuki yapıda dinsel ağırlık 

kendini hissettirmektedir. Bunun yanında örfi hukuk kuralları da hukuki sahada 

kullanılmaktaydı. Đlerleyen yılarda padişah fermanları yazıya geçirilerek kanunname 

adı altında toplanmış ve kanunlaşma dönemi başlamıştır.100 

Adalet mekanizması Osmanlıda üzerinde durulan en önemli mevzulardan biri 

olarak göze çarpmaktadır. Devletin güçlü olabilmesi, ayakta kalarak mevcudiyetini 

devam ettirebilmesi için Adalet Dairesi denilen mekanizmanın varlığı ile açıklama 

yoluna gidilmiş ve adaletin tesisi adına büyük sorumluluklarının olduğu bilincine 

göre hareket edilmiştir101. Bu çerçeve toplumsal yapının değişmesine neden olan 

Fransız ihtilaline kadar geçen süre içerisinde adaletten kaynaklanan sorunlar – ki 

burada devletin merkezi teşkilatını hariç tutacak olursak – ayanlardan 

kaynaklananların dışında büyük çapta bir memnuniyetsizlik söz konusu olmamıştır. 

Adaletin bu şekilde tecelli ettirilme gayreti toplumsal yapının bir arada sorunsuz bir 

şeklide yaşamasını sağlamıştır. 

Yönetilen sınıf içerisindeki halk tüccarlar, köylüler ve esnaflardan oluşan 

mesleki bir dağılım içerisinde hayatlarını idame ettirmekteydiler. Toplumsal yapı 

                                                           
99 Mardin, Şerif, Türk Modernle şmesi, Derleyen: Mümtaz’er Türköne,  Đletişim Yayınları, Đstanbul, 
1994, s.25-26. 
100 Koç, Yunus, “ Erken Dönem Osmanlı Hukuku: Yaklaşımlar ve Sorunlar”, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999,  
s.120-121. 
101 Okumuş, Ejder, “Osmanlılarda Siyasal Bir Kurum Olarak Adalet Dairesi”, Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi ,  Mart 2005, Sayı:5, s.46. 
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içerisinde yatay ve dikey hareketlilik söz konusuydu. Toplum, ülke coğrafyası 

içerisinde istediği yere, köyden kente ya da tam tersi doğrultuda yatay olarak hareket 

edebilmekteydi. Ayrıca Osmanlı toplumsal yapısında kast sistemi ya da benzeri bir 

yapı bulunmamaktaydı. Bu bağlamda dikey denilen meslek grupları arasındaki 

geçişlerde mümkün olmaktaydı. 

Osmanlı devletinde uygulanan toprak sistemi Osmanlı toplumsal yapısında 

çok önemli bir yere sahipti. Toprak yapısı has, zeamet, tımar, evkaf ve ocaklık olmak 

üzere sınıflara ayrılırdı102. Bu ayrım içerisinde önem teşkil edenler dirlik sistemi 

içerisinde bulunan tımar adı verilen topraklardı. Bu toprakların gelirleri 20 000 

akçaya kadar olup kontrolleri, sipahi adı verilen askerlere verilmekteydi. Tımarlı 

sipahiler buradaki topraklardan elde ettikleri gelirleri devlete göndermez, kendi 

ihtiyaçlarından arta kalanlarla asker yetiştirmek üzere kullanırlardı. Bu topraklar 

üzerinde yetiştirilen askerler yöredeki asayişi de sağlamakla görevliydiler.  Sefer 

dönemlerinde ise orduya intikal eden tımarlı sipahiler ordunun önemli bir kanadını 

oluşturmakla beraber ordu, sefer yolunda katılımların artmasıyla çoğalarak 

ilerlerdi.103  

Tımar topraklarının nüfuzlu kişilere verilmesiyle tımar sisteminde bozulmalar 

başlamıştır. Fetihlerin durması ve gelirlerin azalması sebebiyle ortaya çıkan 

ekonomik sıkıntıları tımar topraklarını yüksek bedeller karşılığında iltizam usulü ile 

zengin insanlara verilmesiyle sistemde çözülmeler baş göstermiştir104. Mültezim adı 

verilen iltizam sahiplerinin devlete ödedikleri bedelleri halktan fazlasıyla çıkarma 

gayretleri ve buna ek olarak bozulan sistem nedeniyle iç güvenlik sorunlarının ortaya 

çıkmasıyla artan huzursuzluğun iç göçlere neden olması Osmanlı toplumsal yapısına 

değişmelerin başlamasına neden olmuştur. 

Meydana gelen nüfus artışları ve ifade ettiğimiz üzere toprak sistemindeki 

bozukluklar da toplumsal sıkıntıların meydana gelmesine neden olmuştur. Tımar 

sisteminin bozulmasıyla güvenlik zaaflarının oluşması, mültezimler gibi zengin 

                                                           
102Aktan ,C. Can, “Osmanlı Tımar Sisteminin Mali Yönü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 
Şubat 1988,  Sayı 52,. s. 72. 
103Aktan, “ Osmanlı Tımar …”,  s. 72. 
104 Aktan, “ Osmanlı Tımar …”,  s. 76. 
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sınıfların otorite boşluğundan istifade etmeleri ile doğan yerel isyanlar toplumsal 

yapıda değişimlerim meydana gelmesini kaçınılmaz kılmıştır.  

Toprak sistemindeki bozulmadan kaynaklanan sıkıntıları bertaraf etme adına 

1857 yılında Toprak Yasası yürürlüğe konulmuştur. Yasaya göre topraklar beş sınıfa 

ayrılmıştır. Birincisi memluke adı verilen topraklar olup, özel mülkiyet kapsamına 

giren topraklardır. Đkincisi miriyye ismindeki topraklardır. Bu toprakların mülkiyeti 

devlete ait olup kullanım hakkı özel kişilere aittir. Üçüncü çeşit topraklara ise 

mevkufe adı verilmiştir. Bu topraklar ise çeşitli amaçlarla kurulan vakıfların 

topraklarıdır. Dördüncü tür topraklar ise metruke isminde olup kamu yararına ayrılan 

topraklardır. Beşinci ve son tür topraklar ise mevat adında olup kullanılamayan 

topraklardan oluşmaktadır105.  

1857 Toprak Yasası ile özel mülkiyet hakkı kabul edilmiş olup böylece tımar 

sahiplerinin derebeyleşme yönündeki eğilimlerinin önüne geçilmek istenmiştir. 

Ayrıca Yasayla tımar sahiplerini daha iyi kontrol etmeye yönelik düzenlemeler 

yapılmış olup tımar sahiplerinin güçlenmesinin önüne geçilerek merkezi otoriteyi 

güçlendirmek amaçlanmıştır106. 

 Bu olumsuzluklara 18. yüzyılda Fransız Đhtilali’nin neden olduğu aşırı 

milliyetçi azınlık isyanlarının eklenmesi, toplumsal mozaiğin değişmesi ve etnik 

yapıların farklılaşmaya başlamasına neden olmuştur. Ayrıca Osmanlı Devletinin 

sanayi inkılâbına ayak uyduramayışı ekonomik olarak zor duruma düşmesine neden 

olmuştur. Avrupa’nın artan üretime pazar arayışı çerçevesinde Osmanlıyı hedef 

alması ile iç işlerine artan müdahaleler ve toprak kayıpları toplumsal yapının 

değişmesine etki eden diğer gelişmeler olmuştur. 

2.1.2. Osmanlı Siyasal Yapısı     

Eski Türk devletlerinde egemenlik, Gök Tanrı tarafından verilen aile ve 

ailenin erkek çocukları arasında eşit paylaşım esasına dayanmaktaydı107. Eski 

                                                           
105 Kongar, Emre, 21. Yüzyılda Türkiye, 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi 
Kitabevi, Đstanbul, 1999, s.62. 
106 Kongar, a.g.e. s.62. 
107 Üçok, Coşkun, Mumcu, Ahmet & Bozkurt, Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi , Ankara, 1996, s.65. 
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Türklerde de olduğu gibi Osmanlıda da ülke padişah ve ailesinin ortak malı sayılır ve 

saltanat usulü ile egemenlik erkek çocuklar arasında el değiştirirdi.  

Şehzadeler devlet yönetiminde tecrübe kazanmak adına çeşitli eyaletlere 

idareci olarak atanır ve uygulamalı bir şekilde eğitim almaları sağlanırdı. Padişah 

öldüğünde ise her bir kardeşin tahttan hak iddia etmesi ve emirleri altında bulunan 

ordularla mücadelelere girişmeleri devletin bütünlüğünü tehdit altına sokmaktaydı.  

Bu durum I. Ahmet döneminde yapılan bir düzenleme ile ‘Ekber ve Erşed Sistemi’ 

getirilerek şehzadelerin sancağa gönderilmeleri yöntemi terk edilerek ortadan 

kaldırılmıştır. Bu sistemle padişahların katledilmesinin de önüne geçilmek istenerek 

ailenin en yaşlı ve en akıllı olanının tahta geçmesi sağlanmıştır. 

Padişaha kuruluşundan itibaren Divan-ı Hümayun adı verilen meclis 

danışmanlık ederdi. Divan-ı Hümayun’un üyeleri; sadrazam, vezirler, kazasker, 

defterdar, nişancı, reisülküttap, kaptan-ı derya ve şeyhülislam gibi ileri gelen devlet 

memurlarından oluşurdu. Alınan karalarla ilgili son sözü padişah söyler fakat bazı 

durumlarda şeyhülislam başta olmak üzere ulemanın ileri gelenleri padişahın aldığı 

kararları engelleyebilmekteydi108. Bu durum Avrupa'ya kıyasla Osmanlı monarşisini 

farklılaştıran bir özellik olması bakımından dikkate değer bir özelliktir. 

Yöneten sınıfı olarak belirttiğimiz kişiler Osmanlı siyasal yapısında önemli 

bir yere sahiptirler. Ancak sınıfların siyasal işleyişte etkileri dönemlere göre 

farklılıklar göstermiştir. Özellikle reform çabalarının başladığı dönemden Yeniçeri 

Ocağının kaldırıldığı II. Mahmut döneminde kadar askeri sınıfın özelliklede Yeniçeri 

Ocağının siyasal yapıda daha etkin sınıf olduğunu görmekteyiz. Bu etkinlik ordu 

üzerine yapılması planlanan köklü reformların gerçekleşmesini engellediği gibi, 

padişahların tahttan indirilmeleri hatta öldürülmelerine kadar gitmiştir 

Tanzimat dönemi siyasal yapıyı işlerken de ifade edeceğimiz batılılaşmanın 

yoğun olduğu dönemde, bürokrat kesimin siyasal yapı üzerindeki etkilerinin daha 

ağır bastığını hatta bu dominant durumun padişahın yetkilerinin sınırlandırılması –  

                                                           
108 Karal, Enver Ziya, a.g.e. s.18. 
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Osmanlı tarihinde ilk olması –  gibi bir durumun ortaya çıkmasına zemin 

hazırlayacak düzeye ulaştığını görmekteyiz.109 

2.2. Tanzimat Öncesi Gelişmeler 

Tanzimat ve sonrasındaki modernleşme gayretleri sadece Tanzimat dönemini 

ele alarak açıklamak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı Tanzimat’a zemin 

hazırlaması hasebiyle Tanzimat öncesi devre bakmak Tanzimat’ı anlayabilmemizi 

kolaylaştıracaktır. 

2.2.1. III. Selim Dönemi 

III. Selim’in 1789 yılında padişah olmasıyla beraber Osmanlı devletinde batılı 

anlamda yenileşme hareketleri başlamıştır. Padişah tahta çıktıktan sonra Ebu Bekir 

Ratip Efendi’yi Avrupa kurumlarına tanıması ve kendisine bilgi vermesi için 

Avrupa’ya göndermiştir. Ratip Efendi 1792 yılında padişaha Avrupa'nın askeri, 

siyasi ve idari yapısıyla ilgili kapsamlı bir rapor sunduğu bilinmektedir. Đşte mevcut 

yapılarda reformların terk edilip batının model alınması bu dönemden itibaren 

yaygınlaşmaya başladığından batılı anlamda modernleşme hareketleri bu döneme 

uzanmaktadır.  

 Devletin içinde olduğu sorunların farkında olan padişah durumun 

düzeltilmesi adına, erken dönem Osmanlı siyasal yapısında çok önemli bir yere sahip 

olan Divan-ı Hümayun’un üstlendiği görevleri “Meclis-i Meşveret” adı verilen 

danışma kurulu ile yapmaya başlamıştır.110 Burada devletin ileri gelenleri ile 

istişareler yapılarak çözüm arayışlarına gidilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde devlet 

ileri gelenleri görüşleri ifade etme imkânı bulmuş ve ortak görüşler “Islahat 

Layihaları” adı verilen bir raporla padişaha sunulmuştur. Bu raporlarda önemle 

vurgulanan unsur ise ordunun kuruluş yılları esas alınarak görev ve yetkilerinin 

tekrar düzenlenmesi gerektiği olmuştur. Padişah önderliğinde girişilen bu yenileşme 

hareketi “Nizam-ı Cedit” ismiyle tarihimizdeki yerini almıştır.111 Bu hareket Avrupa 

örneği esas alınarak Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve ulema sınıfın nüfuzunu 

                                                           
109 Tanzimat mimarı olarak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın gösterilmesi, bkz. Mardin, “Türk 
Modernleşmesi,  s.12, Türkdoğan, “ Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı” , s.154.  
110 Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları,  
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s.5. 
111 Çadırcı, a.g.e., s.5. 
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azaltarak devleti Avrupa devletleri ölçüsünde her türlü ilerlemelere ortak etme adına 

yapılan yeniliğin adıdır112.  Bu çabalar Kabakçı Mustafa Đsyanı ile son bulmuş ve 

padişah tahttan indirilmiştir. 

IV. Mustafa’nın padişah olmasından sonra devlet otoritesi askerlerin eline 

geçmişti. Đstanbul’da bir türlü dinmek bilmeyen karışıklık Yeniçerilerin de etkisiyle 

artmaktaydı. Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı Mustafa ve III. Selim’in tahttan 

indirilmesine fetva veren Şeyhülislam Ataullah Efendi’nin taraftarlarını yakalatıp 

öldürttü, Đstanbul’da güvenliği ve düzeni sağladı. Aslında bu çabaları isyancıları 

cezalandırmaktan ziyade III. Selim’i tekrar tahta çıkarma adına yapmaktaydı.  Ancak 

Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa bu niyeti öğrenip padişaha haber verince IV. Mustafa 

tek erkek evlat kalabilmek için kardeşi Selim ve Mahmut’un öldürülmesini emretti. 

Selim öldürüldü ancak Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa ve adamları tarafından 

kurtarıldı. IV. Mustafa tahttan indirildi ve II. Mahmut tahta çıkarıldı. Alemdar 

Mustafa Paşa’da sadrazamlığa getirildi. 113  

Bu süreci ayrıntılı olarak ele almamızın nedeni Osmanlı Devletinde taht 

mücadelesi kisvesinde çıkarları tehlikeye giren ve güçlü olan, farklı konumlara sahip 

her sınıfın siyasi entrikalara ne ölçüde başvurduğunu gözler önüne serme 

isteyişimizdir.  Görüldüğü gibi askerin de, ulemanın da ve bu dönem içerisinde 

güçlenmeye başlayan ve bizim yönetenler zümresinde zikretmediğimiz ayan adı 

verilen toprak sahibi zenginlerin de sahip oldukları güçlerle rahatça karışıklık 

çıkarabilmeleri devrin siyasi yapısını özetle gözler önüne sermektedir. Đşte bu 

sıkıntıların farkında olan III. Selim ve onun gibi düşünen padişahlar yenilikleri bir 

türlü hayata geçirememesi ve payitahtın böylesine iç çekişmelere sahne olması 

devletin neden bu noktalara gelmiş olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

2.2.2. Sened-i Đttifak 

Devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesinden sonra Alemdar Mustafa Paşa 

ayanların fevri hareketlerinin önüne geçmek adına Anadolu ve Rumeli'deki bütün 

ayanları Đstanbul’da toplama kararı alarak onları Đstanbul'a çağırdı. 8 Eylül 1808’de 

                                                           
112 Tanör, Bülent, Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri, DER Yayınevi, Đstanbul, 1992,  s.23. 
113 Yıldız, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük Đslam Tarihi, Çağ Yayınları, Đstanbul 1993, 
Cilt:11, s.348-349. 
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devlet adamları ve ulemanın da katılımıyla toplanan ‘Meşvereti Amme’, ayanlarla bir 

nevi antlaşma hükmünde olan ‘Sened-i Đttifak’ yapıldı.114 Bu antlaşma Osmanlı 

tarihinde örneği olmayan ve devlet ile tebaası arasında yapılan ilk belge olması 

hasebiyle büyük bir öneme sahiptir. 

Devletin otoritesini tesis adına yapılan bu antlaşmada ayanlar saltanata olan 

bağlılıklarını ortaya koymakla beraber devlete karşı girişilecek her türlü harekete 

karşı devletin yanında olacaklarını da kabul etmişlerdir. Ayanlar da anlaşmaya 

uydukları sürece padişahın ve devletin himayesi altında oldukları taahhüt edilmiş 

olup, karşı gelme durumunda vezir, ulema, devlet ileri gelenleri ve ayanların şiddetle 

cezalandırılacakları belirtilmiştir115. 

Bu anlaşma yapılmasından beş hafta sonra Alemdar Mustafa Paşa’nın 

öldürülmesi üzerine yürürlüğe girememiş ancak padişahın yetkilerini sınırlandırma 

çabası olan ilk metin olması nedeniyle tarihteki yerini almıştır. 

2.2.3. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması 

1812 yılında Rusya ile yapılan savaşta kabul edilen yenilgi ve imzalanan 

Bükreş anlaşması ile Sırp azınlıklara içişlerinde bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Osmanlı kendi içerisindeki bir azınlığa ilk kez ayrıcalık vermiştir. Bu durum zaten 

var olan Fransız ihtilalinin de etkisiyle Osmanlıdaki azınlıkları cesaretlendirmiş ve 

azınlıkların bağımsızlık mücadeleleri hız kazanmıştır. 

1826 yılına gelene kadar Osmanlıda reform adına pek bir şey yapılamamıştır. 

Yeniçerilerin varlığı, yapılması düşünülen köklü değişimler için engel teşkil 

etmekteydi. II. Mahmut ise III. Selim’in aksine daha radikal önlemler alma yoluna 

giderek Yeniçeri Ocağını kaldırma girişiminde bulunmuştur.116 Bunun nedeni II. 

Mahmut’un kendinden önceki dönemdeki gelişmelere bizzat şahit olması ve bundan 

kendisine örnekler çıkarması olarak değerlendirilmektedir. 

1821 Yunan ayaklanması sonucunda yeniçerilerin beceriksizlikleri onları 

kamuoyunda da zor duruma düşürmüştür. Yunan isyanıyla başa çıkamayan askerin 

                                                           
114 Tanör, a.g.e., s,28. 
115 Yıldız, a.g.e., s.351. 
116 Tanör, a.g.e., s.23. 
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olası bir Rus savaşında ne yapacağı çoğu sivil ve devlet erkânını düşündürür hale 

getirmişti.117 Durumu fırsat bilen padişah 1825 yılında Eşkinci Ocağı adında yeni bir 

sınıf kurunca Yeniçeriler ayaklandı. Karşı atağa gecen II. Mahmut binlerce 

Yeniçeriyi öldürttü. Bundan sonra devletin yeni resmi ideolojisi anti-yeniçerilik oldu. 

Artık sokak ortasında bile rastlanılan Yeniçeriler öldürülüyor ve Yeniçeriler aleyhine 

devletin resmi gazetesi görevini gören Takvim-i Vekayi’de haberler çıkıyordu.118 

Yeniçerilerin kamuoyunda eski itibarlarının kalmayışı  halk, ulema, topçu sınıfları ve 

donanmanın da padişaha destek çıkmaları neticesinde bastırılan ayaklanma sonunda 

ocak kapatıldı119. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu 

kuruldu. Yeniliklerin önündeki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağının kaldırılması 

tarihimize Vakayı Hayriye olarak geçmiştir. 

2.2.4. Diğer Alanlarda Yapılan Yenikler 

Askeri alanda yapılan yenilikleri Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra yerine 

batılı anlamda orduların kurulması izledi. Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla 

kurulan ordu bölük, tabur ve alay şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Tımar sistemi 

kaldırılmış, Anadolu'da güvenliği sağlayan tımarlı sipahiler yerine 1834 yılında 

Redif Birlikleri kurulmuştur. 

Petersburg büyükelçiliğinden kaptan-ı derya olarak Đstanbul gelen ve 

padişahın damadı olan Müşir Halil Rıfat Paşa’nın “Avrupa’ya benzemezsek, Asya'ya 

çekilmeye mecburuz!” demesi üzerine modernleşmeye hız veren II. Mahmut, klasik 

saray teşkilatını lağvederek yerine Avrupa devletlerinin teşkilatlarına benzeyen bir 

teşkilat sistemi kurdu120. Divan-ı Hümayun kaldırıldı ve kendi alanlarında icraat 

yapabilecek şekilde daimi nezaretler (bakanlıklar) kuruldu.   

Sosyal alanda da bir dizi yenilikler yapıldı. Posta teşkilatı, modern bir maliye 

teşkilatı ve karantina teşkilatı kuruldu. Đlk nüfus sayımı yapıldı. Batılı tarzda piyano, 

bando, orkestra ve tiyatro gibi yeni sanatsal etkinlikler ülkeye kazandırıldı. 3 Mart 

                                                           
117 Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi,  Ötüken Yayınevi, Đstanbul, 1983, Cilt:6, s.445. 
118 Fendoğlu, Hasan Tahsin, Modernleşme Bağlamında Osmanlı-Amerika Đli şkileri,  Beyan 
Yayınları, Ankara, 2002, s.49. 
119 Yeniçeriler ulemayı arkasına alamadığı isyanlarda başarısız olmuştur. Ayrıca isyana karşı Osmanlı 
kadınlarının bile destek vermesi Osmanlı tarihinde ender rastlanan olaylardan biri olması özelliği ile 
dikkat çekicidir. Bkz. Vak’a-i Hayriye, Öztuna, a.g.e., s.445-450. 
120 Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt:7, s.12-13. 
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1829 yılında kılık kıyafet kanunu çıkarılarak devlet memurlarının pantolon ve fes 

giymesi sağlandı; kavuk, sarık, şalvar ve cübbe gibi kıyafetler yasaklanarak ilmiye 

sınıfına mahsus hale getirildi.121 

II. Mahmut’un 1 Temmuz 1839’da ölümüyle yerine oğlu Abdülmecit padişah 

olarak geçmiştir. 

2.2.5. Kameralizm ve Osmanlı’ya Etkileri 

Kameralizm, 18. yüzyıl ortalarına doğru Kıta Avrupa’sında yöneticilerin 

tepeden inmeci bir şekilde kendi ülke ve toplumlarını değiştirmeyi amaçlayarak 

güçlü bir merkezi idare kurma – ki buna monarşilerde dâhil edilmektedir – adına 

girişimler neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda kameralizmden maksat, geniş 

bir orta sınıf oluşturmak, oluşan bu orta sınıfı sanayileştirerek iktisadi alanı 

genişletmek ve bu sayede elde edilecek büyük ölçekteki vergilerle güçlü bir askeri 

mekanizma tesis ederek merkezi bir idareyi güçlü kılma olmuştur.122 

Osmanlıda, diplomatların düzenli bir şekilde Avrupa’ya gitmeye başlamaları, 

Osmanlı aydınlarının Avrupa’daki bu oluşumu fark etmelerini sağlamıştır. Osmanlı 

devlet adamları geri kalmışlığı, toplumun dizginlerini elden kaçırma ve vergi 

toplamada yaşanan sıkıntılarda görmesi kameralizme olan teveccühün artmasına 

neden olmuştur123. Kameralizmin Türk devlet adamlarınca birleştirici bir unsur 

olarak algılanması da kameralizmin bir diğer cazip tarafı olmuştur.124 

Tanzimat ve sonrasında başlayacak modernleşme hareketi, kameralizmin bir 

sonucu olan ve aydın despotizmi adı verilen, tepeden inmeci bir şekilde yapılamaya 

çalışılacaktır. Ayrıca kameralizmin sanayileşme olarak değil de sadece vergilerin 

artırılması ve düzenli toplanması şeklinde algılanmış olması Osmanlıda olumlu 

sonuçlanmasını engellemiştir. 125 

                                                           
121 Öztuna, a.g.e.,  s.12-13. 
122 Hocaoğlu, Durmuş, “Demokrasi, Kameralizm ve Osmanlı’daki Etkileri” ,Yeni Türkiye Dergisi, 
Yıl:3, Sayı:18, Kasım-Aralık 1997,  s.375-378. 
123 Mardin, “Türk Modernle şmesi”, s.83-84. 
124 Hocaoğlu, a.g.e., s.379 
125 Hocaoğlu, a.g.e., s.380. 
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2.3. Gülhane Hattı Hümayunu’nun Đlanı ve Tanzimat Devri 
Gelişmeleri 

Tanzimat öncesi dönemde ifade etmeye çalıştığımız bütün olumsuzluklar 

Tanzimat’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Geçici reformların artık sorunlara 

çözüm getiremeyişi ve kurtuluşun batıya benzemekle olacağı kanısının devlet erkânı 

tarafından su götürmeyecek şekilde kabul görmesi böyle bir sürecin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Fermanla birlikte batılılaşma hamleleri daha da hızlanmış olup 

yapılan yeniliklerle beraber yeni çığırların açılmasına zemin hazırlanmıştır  

Türk modernleşmesinde çok büyük öneme sahip bu dönemi incelerken tarihi 

olaylara bakış açımız daha ziyade modernleşme bağlamında olacak olup, dönem ve 

sonrasına bu çerçeveden bakılacaktır.  

Padişah Abdülmecit tahta geçmesinin hemen ardından genç devlet 

adamlarından olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa’nın hazırlamış olduğu ve 

okunduğu yerden dolayı ‘Gülhane Hattı Hümayun’u’ adını taşıyan fermanla birlikte 

Osmanlı toplumsal ve siyasal yaşamında köklü denilebilecek değişimler meydana 

gelmeye başladı. 3 Kasım 1839’da ilan edilen, Tanzimat Fermanı adı da verilen bu 

bildiri eğitim, hukuk, maliye gibi alanlar başta olmak üzere toplumsal ve siyasal 

alanda büyük yenilikler ihtiva ediyordu.  

Ferman, Osmanlı topraklarında yaşayan tüm toplulukların can, mal ve namus 

emniyeti padişah tarafından güvence altına alınırken diğer taraftan adalet önünde 

herkesin eşit sayılması, askerlik vazifesinin belirli sürelerde olması ve adil vergi 

sistemi gibi hususları içermekteydi. Böylelikle Ferman, Osmanlı tüm tebaasını bir 

konuma getiren bir niteliğe sahipti126.  

Tanzimat Fermanı’nda esas itibariyle üç önemli nokta bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki ve en önemlisi padişahın kendi yetkilerini kendisinin 

sınırlandırmasıdır. Đkincisi; kişilerin can, mal ve namus haklarının padişahın keyfi 

hareket alanının dışına çıkarılarak kanuni bir çerçevede koruma altına alınması, 

                                                           
126 Andıç, Fuat & Andıç, Süphan, Sadrazam Ali Paşa: Hayatı, Zamanı ve Siyaset Vasiyetnamesi, 
Eren Yayıncılık, Đstanbul 2000, s.17. 
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sonuncusu ise yürütmenin ‘Mevad-ı Esasiye’ olarak adlandırılan ilkeler 

doğrultusunda kanunlarca düzenlenecek olmasıdır.127 

Devlet, memurların mallarına müsadere yoluyla el koyabilmekteydi. 

Padişahın keyfi tutumlarının olması, bunun yanında hukuksal yapının evrensel 

olmayışı Tanzimat’ın ilk dönemlerinde kanunlaştırma hareketlerinin yoğun olmasına 

neden olmuştur128. Böylece devlet memurları padişaha karşı mallarını ve canlarını 

güvence altına alabilmişlerdir.  

Ceza kanunu büyük ölçüde Fransızlardan alınarak uygulamaya konulmuş, 

Müslim ve gayrimüslimlerden oluşan mahkemeler tesis edilerek ticari 

anlaşmazlıklara bu mahkemelerin bakılması sağlanmıştır. Artan mahkemeleri de 

kontrol etmek için Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.129  

Tanzimat Fermanı’nın hazırlanışında dış etkilerin baskısı doğrudan 

bulunmasa da, azınlık hakları kisvesi adı altında Batılı devletlerin Osmanlı içişlerine, 

bu hakları koruma bahanesiyle, müdahale etmelerinin etkisi büyük olmuştur. Bu 

durum Tanzimat öncesi ve sonrası dönemde de devam etmiş olup dış baskıların 

etkisiyle sadrazamların sürekli değişmesi Batılı devletlerin Osmanlı içişlerine 

müdahalelerinin ne boyutta olduğunu gözler önüne sermektedir. Topluma geniş 

haklar verilirken azınlık sorunu da göz önünde bulundurulmuş olup, toplumun 

devleti sahiplenmesi ve azınlık isyanlarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

2.3.1. Siyasal Yapıda Meydana Gelen Değişmeler 

 Osmanlı tarihinde bir padişahın ilk defa kendisine ait olan egemenlik 

haklarını sınırlandırmış olmasından dolayı Tanzimat Türk tarihi açısından önemli bir 

dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Evrensel hukuk kurallarına geçiş 

çalışmaları ile beraber, padişah da eylemlerini kanun ile sınırlandırmış olup, fevri 

uygulamalarına kendi isteği ile son vermiştir. 

Tanzimat’la beraber hızlı bir şekilde meclis sayılarında artış olduğu 

görülmektedir. Mahkemelerin takip edilmesi için kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

                                                           
127 Çavdar, Tevfik,  Türkiye'nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995, Đmge Kitabevi, Ankara 2000, s.22. 
128 Kalaycıoğlu & Sarıbay, a.g.e., s.9. 
129  Andıç & Andıç, a.g.e.,s.17. 
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Adliye’nin yanında Müslüman ve gayrimüslim tebaanın vilayetlerde temsil 

edilmeleri için kurulan Vilayet Meclisi130 ve 1868 yılında kurulan ve bugün ki 

Yargıtay’ın temeli sayılan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. Bu artış, anayasal 

monarşiye geçişe zemin hazırlaması nedeniyle büyük önem teşkil etmektedir131.  

Laikleşme sürecinin başlangıcı da Tanzimat’ın ilanından sonrasına 

rastlamaktadır.132 Kanunların batıdan alınmasıyla beraber başlayan süreçte Osmanlı 

devleti, tanrı devlet formundan uzaklaşmaya başlayarak ilerdeki gelişmelerle beraber 

ulus devlet formuna doğru evirilmeye başlamıştır. 

2.3.2. Tanzimat’ın Toplumsal Yapı Üzerine Etkileri 

Tanzimat’ın ilanıyla beraber başlayan değişimler toplumsal alanda da 

kendisini hissettirmiştir. Reformların terk edilip yerine batının örnek alınmasıyla 

beraber batılılaşma hız kazanmış ve toplumun bütün katmanlarında değişimler baş 

göstermeye başlamıştır. 

Türkdoğan’ın da belirttiği gibi modernleşme, batıda olduğundan farklı olarak 

ülkemizde tek yönlü bir şekilde meydana gelmiştir. Bu değişim antropolojik olarak 

gerçekleşmemiş olup, zihni yapıda olmayıp tamamen şekli unsurlar üzerinde 

meydana gelmiştir. Öte yandan batılılaşmadaki yanlışımız, batının değer yargıları, 

inanç sistemleri ve ideolojilerini kendi hayat tarzımızın bir izdüşümü olarak 

algılayarak kendi yaşantımıza tatbik etmemiz olmuştur.133 

Tanzimat’ın etkisiyle başlayan değişimleri Şerif Mardin şöyle açıklamaktadır:  

“Osmanlı Đmparatorluğu’nda seçkinler kültürü halk kültürüne göre 

daha evrenseldi. Fakat yerellik, yönetici sınıfların ayrılığı gibi konularda, 

Osmanlı kültüründe kendini kuvvetle hissettiriyordu. Tanzimat ve yapısal 

değişikliklerle birlikte sisteme evrensel değerler daha kesif bir şekilde 

girmeye başladı, örneğin reaya gibi tamamen yöneticiye ait bağlılığı ifade 

                                                           
130 Andıç & Andıç, a.g.e.,s.18. 
131 Fendoğlu, a.g.e., s.71. 
132 Đnalcık, a.g.e.,  s.358. 
133 Türkdoğan, a.g.e., s.202-203. 
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eden terim, yerini teb’a gibi bütün Osmanlı yurttaşlarını kapsayan bir 

kavrama bıraktı.”134  

Görüldüğü üzere değişme toplumların algılamaların değişmesinden 

başlayarak etkili olmaya başlamıştır. Tanzimat’la beraber toplumsal üstünlük 

kavramı ortadan kaldırılmaya başlanmış olup devletin bütünlüğü bu şekilde 

korunmaya çalışılmıştır. 

Ortaylı’nın belirttiği gibi bir toplumda değişim başladığı zaman, değişim 

öngörülmeyen alanlara da sıçrayabilmektedir. Tanzimat sonrasında da durum bu 

şekilde olmuş olup kadın ve aile yapısında değişmeler baş göstermiştir135. Değişimin 

kadına bakışındaki farklılaşma, kadınların yakın zamanda toplumun her kesiminde 

yer alacağı ve tüm mesleklerde çalışabilecek bir konumda olacağını rahatça ifade 

eden, kadın eşitli ğini savunan bir görüşün yaygınlaşmasıyla başlamıştır.136 Hatta 

modern tiyatromuzun kurucularından olan Şinasi Bey’in Şair Evlenmesi adlı eserinde 

evlenme gelenekleri açıkça yerilirken, Đslam kadınının dışa kapalı durumu ve kız 

çocuklarının cahilliği sürekli eleştirilmekteydi.137 Nihayet 19. yüzyılın sonuna doğru 

Osmanlı toplumundaki üst sınıfa mensup kadınlar özgürleşmeye başlamıştır138 

Gelişen teknoloji ile batıdan devşirilen kültürel değerlerin etkisiyle Osmanlı 

klasik aile yapısındaki zoraki değişmeler büyük şehirlerde olduğu gibi kırsal alanlara 

da hissedilmeye başlanacaktır. Özellikle nüfus artışı ile kentlerde meydana gelen 

değişmeler de aile yapısının modernleşmesine etki edecek ve geniş aile yapısı yerini 

çekirdek aile yapısına terk edecektir.139  

Mardin, Batılılaşma ve ekonomik sistemdeki farklılaşmaya paralel olarak 

kentleşme olgusunun ortaya çıkmasıyla şehirdeki değişmelerin kültürel yanına 

değinmektedir. Göçebe sisteminin ortadan kalması ve bürokratlaşmanın artması 

sonucunda biri padişahın yakınında diğeri de ‘çevre’ denilen yerde yaşayan iki farklı 

hayat tarzı ortaya çıktı. Çevrede yaşayan aşiretlerin kalıntıları ve kırsal kesimlerden 

                                                           
134 Mardin, Türk Modernle şmesi, s.30. 
135 Ortaylı, Đlber, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Türkiye'de Politik Değişim ve 
Modernleşme, Alfa Aktüel Yayınları, Đstanbul, 2007, s.84 
136 Mardin, Türk Modernle şmesi, s.31-32. 
137 Ortaylı, a.g.e.,.85. 
138 Mardin, Türk Modernle şmesi, s.34. 
139 Ortaylı, a.g.e., s.84. 



 53 

gelen insanlardan oluşmaktaydı. Bu iki topluluğu belirgin bir şekilde ayıran husus 

birisinin vergi toplayan diğerinin ise vergi veren olmasıydı. Đktisadi farklılıklarla 

beraber sarayda kullanılan dil ile halkın kullandığı dilin farklı olması ve çok küçük 

sembollerle birbirine bağlı olan toplum, belirgin bir şekilde birbirinden kopmaya 

başlamıştır. Çevre, kendini yönetenlerin kendisini küçümsediğinin farkında, onlar ise 

kitle ile alay eder bir tavır içindedir. 140 

Aslında az önce değindiğimiz bu ayrım Osmanlının ilk zamanlarında da 

mevcuttu. Ancak Tanzimat sonrası batılılaşmanın, yöneten sınıfında daha belirgin bir 

şekilde görülmesi toplumsal tabakalar arasındaki makasın genişlemesine neden 

olmuştur. Böylece çevre-merkez ilişkileri batılılaşmanın etkisi altında giderek 

birbirinden kopmaya başlamıştır. 

Özetle Tanzimat sonrası aşırı batılılaşma, toplumda kültür erozyonlarına yol 

açmıştır. Değerlerle artık alay edilir olmuş, devşirilen değerler nedeniyle çoğu yerde 

insanlar hoş olmayan durumların içerisine düşmüştür. Batılılaşma sadece hayat 

biçimimizi değil, edebiyat, sanat ve mimari alanları da etkilemiş olup, toplumda 

büyük dönüşümlere neden olmuştur. Yöneten sınıf daha belirgin şekilde dönüşüme 

uğramış çevrede ise bu dönüşüm, etkisini hemen göstermemiş merkezin aksine daha 

geniş zaman zarfı içerisinde gerçekleşmiştir.  

Tanzimat’ın toplumsal ihtiyaçlardan daha ziyade, kozmopolit yapıda olan 

Osmanlı devletini ayakta tutabilmek adına tepeden inmeci bir şekilde halka 

sunulması Tanzimat’ın toplumsal düzeyde tam olarak anlaşılamamasına neden 

olmuştur. Üst yapının zoraki teşvikleri farklı şekillerde algılamaların oluşmasını 

sağlamış böylece batılılaşmanın boyutu batı tarzı yaşantıdan öteye geçememiştir. 

Batılılaşma, şekli unsurlardan öteye geçemediğinden toplum katmanları arasında 

farklılaşmaların oluşmasına neden olmuştur. 

Tanzimat’la amaçlanan Osmanlının geri kalmışlığını batıyı model alarak 

çözümlemeye çalışmaktı. Batının askeri yapısı ve idari sistemi devşirilirken, batıya 

ait çoğu değer de Osmanlı toplumuna girmeye başlamıştır. Giyim şekillerinden 

paranın kullanışına, Avrupa’nın mimari özelliklerinden sanat faaliyetlerine kadar 
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birçok unsur toplumun günlük yaşantısındaki yerini almıştır141. Günlük yaşantının 

değişmeye başlamasıyla ortaya iki kavram çıkmıştır: ‘Alafranga’ ve ‘Alaturka’. 

Artık kendilerini batılı gibi hissetmeye başlayan ve toplumda var olan eski kültürel 

değerleri küçümseyen bir sınıf ortaya çıkmıştır. Bunlar genellikle üst sınıf devlet 

memurları olup, aşırı tüketimi bir sınıfsal özellik olarak anlayan insanlardı.  

Tanzimat fermanıyla tarihimizde ilk defa batıda olduğu gibi demokrasilerin 

vazgeçilmez unsurlarından biri olan kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alınması gibi bir durum ortaya çıkmıştır. Ferman, Anayasallaşma hareketleri 

bağlamında anayasa olarak kabul edilmese de142 anayasal sürece zemin hazırlaması 

bakımından önemli bir yere sahiptir. 

Modernleşme kendine sosyal alanının yanında siyasal alanda da yer 

bulmuştur. Klasik monarşi anlayışı terk edilmeye başlanmıştır. Değişmeye başlayan 

Osmanlı devlet sistematiği kendisini önce anayasal ve sınırlı bir monarşiye 

hazırlamış, bu da cumhuriyet yönetimine zemin hazırlayan bir geçiş döneminin 

ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Burada başlayan değişimlerle ve dönüşümlerle 

demokrasi tarihimiz adına milat diyebileceğimiz olaylar Tanzimat’la başlamıştır. 

Kısacası Tanzimat, Cumhuriyete uzanan yolda, Cumhuriyetin yarı başarılı bir ön 

deneyimi olarak görülmesi hasebiyle tarih sayfamızda ayrı bir öneme sahiptir143.   

2.4. Tanzimat Sonrası Gelişmeler 

Tanzimat Fermanı ile amaçlanan hususlardan biri olan dış baskıların 

azaltılması çabaları 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı’yla yinelenmiştir. Islahat 

Fermanıyla, Tanzimat ile ilan edilen hükümler tekrarlanmış olup bunun yanında 

yabancılara yönelik yeni haklar tanınarak Müslim ve gayrimüslim tebaa arasındaki 

ayrım ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.144 Islahat fermanıyla Tanzimat’ta eksik 

kalan boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır.  

Meşrutiyetin tartışılmaya başlanması da Islahat Fermanı’ndan sonraki dönem 

de ortaya çıkmıştır. Avrupa’daki meşruti gelişmeleri yakından takip eden Osmanlı 
                                                           
141 Mardin, Türk Modernle şmesi, s.13. 
142 Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa 2000, s. 12-19’dan alınmıştır. 
(www.anayasa.gen.tr/tanzimatfermani.htm , son değişiklik 23 Mayıs 2005) 
143 Ortaylı, Đlber, Đmparatorlu ğun En Uzun Yüzyılı, Đletişim Yayınları, Đstanbul, 2001, s. 30. 
144 Gözler, “Türk Anayasa Hukuku”, s.19–23. 
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aydınları, Đmparatorluğun kurtuluşunun bu yolla mümkün olabileceği kanısındaydı. 

Çavdar’ın da belirttiği gibi bazı tarihçiler, meşrutiyetin II. Mahmut döneminde 

gündeme geldiğini ve Mustafa Reşit Paşa’nın meşruti yönetimi Sultana övdüğü ileri 

sürülmektedir145. Dahası, daha öncede belirttiğimiz gibi kameralizmin etkileri 

doğrultusunda meşruti bir yönetimin benimsenişi de söz konusu hale gelmeye 

başlamıştır. 

Tanzimat ile başlayan yenileşme hareketi beraberinde dönüşümleri de 

getirmiştir. Devletin kurtarılması adına, batıya açılan aydınların da etkisiyle aranılan 

çıkış yolları yeni fikirlerin, ideolojilerin oluşmasına neden olmuştur. Bu oluşumlar 

Osmanlı siyasal yapısında meşrutiyetin ilanına, anayasal gelişmelerin olmasına ve 

milliyetçilik akımları çerçevesinde Cumhuriyete kadar uzanan yolda ulus devletin 

temellerinin atılması gibi gelişmelerin olmasıyla sonuçlanmıştır. 

2.4.1. Yeni Osmanlılar Hareketi 

Tanzimat ve beraberinde gelen dönüşümler neticesinde Osmanlı aydınlarınca 

burjuva toplumlarına özgü liberal düşünceler tanınmış; politik, ekonomik ve kültürel 

ilerlemelere yönelik olan siyasi çabalar ve bunların ideolojik arka planları 1860’lı 

yılları müteakip şekillenmeye başlamıştır. Đdeolojik koşullar, Şinasi’nin önderliğinde 

çıkarılan Tasvir-i Efkâr gazetesi ile oluşturulmaya başlanmıştır. Şinasi, gazetedeki ilk 

yazısında o güne kadar açıkça ifade edilmeyen ulus, özgürlük ve kamuoyu gibi 

kavramları kullanmıştır. Böylece Yeni Osmanlı hareketinin temelleri Şinasi 

tarafından atılmıştır.146 

Yeni Osmanlılar, Tanzimat’ın Mustafa Reşit Paşa’dan sonraki temsilcileri 

olan Ali ve Fuat Paşalara karşı olarak ortaya çıkmıştır. Mardin’e göre bu karşı çıkışın 

nedenlerinden biri söz konusu paşaların kameralizmin de etkisiyle yenilikleri 

gerçekleştirirken ‘aydın despotizmi’ de denilen uygulamalara başvurmaları ve 

özgürlükleri, devletin bekası adına kısıtlamalarına karşı olmuştur. Diğer bir neden ise 
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Tanzimat’ın felsefi ve ahlaki temellerinin olmayışından kaynaklanan kültür 

taklitçiliğinin yapılmasıydı.147 

Çavdar’a göre Şinasi, “Türkiye’de Batılılaşmanın ideolojik temelini oluşturan 

kişidir.” Batılılaşmanın sağlanması için gericiliğin aşılması ve batı kurumlarının 

gerektiğini savunan Şinasi, bunu kastederken “yükselen burjuvaziye özgü demokratik 

kurumları ima etmektedir.”148 

Ancak Mardin, Yeni Osmanlılar hareketini, bir bütün olarak incelediği 

belirtirken, hareketin içinde üç ayrı oluşumun olduğunu ifade eder. Bunlar; 

Şinasi’nin batıcılığı, Namık Kemal’in geniş bir parlamenter sistem arayışı ve Ali 

Suavi’nin bu geniş parlamenter demokrasi arayışını insan doğasına aykırı bir oyun 

olarak gören yaklaşımlarıdır.149 

Namık Kemal, Ali Suavi ve Ziya Paşa’nın başını çektiği bir diğer hareket ise 

Jön Türkler Hareketidir. Yeni Osmanlılar içinde anılsalar da hürriyet ve milliyetçilik 

söylemleri nedeniyle farklılık arz etmektedirler. Bu kişiler kendilerini Genç Osmanlı 

diye tanımlarken Avrupa onları ‘Jeune Turc’ diye adlandırdı. Genç Osmanlılar 

meşrutiyete yönelik eylemleri gerçekleştirmeye çalıştılar. Ortaylı’ya göre Jön 

Türklük köhneyen monarşilere karşı olan özgün bir siyasal kimliktir. Bütün ülkelerde 

monarşilere karşı direnen muhalifler bu şekilde anıldı. 150 

Akşin, bu ideolojik kavramları şu şekilde açıklamaktadır:  

“Avrupa’da, gerek I. Meşrutiyet için çalışan Namık Kemallerin 

kuşağına, gerekse de II. Meşrutiyet için çalışanlara Jön Türk denildiği halde, 

Türkiye’de Jön Türk deyince daha çok 1889’dan sonraki dönemde, II. 

Meşrutiyet için çaba gösterenler anlaşılmaktadır. Đlk devrimci kuşak ise 

Türkiye’de daha çok Yeni Osmanlılar diye tanınmaktadırlar.” 151 

                                                           
147 Mardin, Türk Modernle şmesi, s. 87–88. 
148 Çavdar, a.g.e., s. 27. 
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150 Ortaylı, Tanzimat Adamı …, s. 93. 
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2.4.2. I. Meşrutiyetin Đlanı ve Anayasal Gelişmeler 

Meşrutiyet ilan edilmeden önce Osmanlı toplumsal ve siyasal yapısı yakın 

geçmişe kıyasla bir hayli değişime uğramıştı. Devir öyle bir hal almıştı ki meydana 

gelen değişimler çok hızlı oluyor, ortaya çıkan ideolojik akımların etkisiyle tarih 

adeta yeniden yazılıyordu. Dönemin siyasi ortamını Ortaylı şu şekilde ifade etmiştir: 

 “ Modern çağın toplumları artık tarihi yaşamayıp, yapıyorlardı. 

Tanzimat aydını da tutucu yöneticisinden muhalif yazarına kadar çağdaş 

dünyada var olmak için değişmek ve olaylara yön vermek gerektiğini 

anlamıştı. Geleneği korumak için onun bilincinde olmak gerekir. Varlığını 

sürdürebilmek için Osmanlı aydını, geleneğini ve ortamını farklı anlayışla da 

olsa değerlendirmeye ve eleştirmeye başlamıştı. Edebiyat zevkinden yönetime, 

Avrupa politikasından modernleşmenin yöntem ölçüsüne kadar birçok konu 

tartışılıyordu, hem de kahvehane sohbetiyle değil basın ve yayın 

aracılığıyla…”.152 

Artık gerçeklerin bu ölçüde açık bir şekilde algılanışı, devlet sistematiğinde 

de değişmelerin olması gerektiği görüşünün hâkim olmasına neden olmuştu. 

Neredeyse bir asırdır çırpınan aydınlarda kurtuluş için anayasal ve meşruti bir 

monarşiden başka bir yolun olamayacağı düşüncesi hâkim olmaya başlamıştı. Çünkü 

Osmanlının çöküş nedenleri siyasal ve ekonomik sorunlardandı, bu sıkıntıların 

aşılabilmesinin tek yolu eğitimden geçiyordu ve gereken dönüşümlerin yapılabilmesi 

için tek bir yönetim modeli vardı: O da anayasal, merkeziyetçi bir yönetim 

modeliydi153. 

Kafalar karışıktı. Avrupa arenası başta olmak üzere dünya hızlı bir dönüşüm 

geçiriyordu. Osmanlı Devletinin durumu ise günden güne kötüleşiyordu. Devlet, 

adeta hastanın göz göre göre eridiği gibi yok olmaya doğru gidiyordu. Azınlıklar 

birer birer kendi ulus devletlerini kuruyor, mevcudun muhafazası giderek 

zorlaşıyordu. Kurtuluş için birçok yolu deneyen Osmanlı aydını kimi zaman 

kendisini ikilemlerin dışında tutamıyordu. Bu düalizm hem kültürel alanda hem de 
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idari alanda kendisini 19. yüzyıl boyunca hissettirdi. Bu ikilemler, önce Jön Türkleri 

sonra da cumhuriyetçileri radikal yöntemler kullanmaya itecekti154. 

Bulgar ve Bosna – Hersek isyanları Osmanlı ekonomisini ciddi bunalımlar 

içine sokmuştu. Ayaklamalar neticesinde Avrupa, Doğu Sorunu (Şark Sorunu) 

kisvesiyle Osmanlı Devletine baskı yapmaya başladı. Sultan Abdülaziz’in bu 

gelişmeler sonrası Rus elçisiyle siyasal işbirliği yapması içeride güçlü bir 

muhalefetin oluşmasına neden oldu.155 Ordu, sivil bürokrasi ve şeyhülislamın da 

işbirliği ile bu muhalif kanat 1876 Mayısında sultana darbe girişiminde bulundular.  

Abdülaziz’in yerine V. Murat tahta çıkarıldı. Bu değişim siyasi kaos 

oluşmasına neden oldu. Bir yandan azınlık isyanları, diğer yandan Avrupa’nın bunu 

bahane ederek Osmanlı içişlerine karışması siyasi arenanın çalkantılı dönemler 

geçirmesine neden olmuştur. Bu çalkantılı dönemde anayasal gelişmeler de nasibini 

almış, ‘devir anayasa devri değil’ savı, anayasa çalışmalarını çıkmaza sokmuştur. 

Halka dayalı bir düzenin henüz erken olduğu, cahil Anadolu ve Rumeli Türklerinden 

alınacak reylerin devleti kurtaramayacağı söyleniyordu156. V. Murat’ın 

hastalanmasıyla daha da karışan siyaset sahnesi, II. Abdülhamit’in anayasa ve 

meşrutiyeti ilan edeceğini kabul etmesi üzerine şeyhülislamın fetvasıyla V. Murat’ın 

hal’i sonrasında tahta çıkarılmıştır. 

Abdülhamit’in tahta çıkması ile anayasa hazırlıkları başlamış oldu. Anayasa 

Mithat Paşa başkanlığında kurulan komisyon ve dışardan da Namık Kemal’in 

telkinleri doğrultusunda Belçika ve Fransa anayasalarından da çeviriler yapılarak 

hazırlandı. 119 madden oluşan anayasa, sadrazam olan Mithat Paşa tarafından 23 

Aralık 1876 tarihinde Babıâli önündeki meydanda okunarak kabul edildi. 

119 maddeden oluşan anayasanın ilk beş maddesi padişahın haklarını 

tanımlayan maddelerden oluşuyordu. Padişaha geniş yetkiler veren anayasada, 

padişah, kimseye karşı sorumluluğu olmayan, parlamentoyu dağıtma ve toplama, 

                                                           
154 Ortaylı, Đmparatorlu ğun …, s.27. 
155 Çavdar, a.g.e., s.38-39. 
156Dönemin sadrazamının görüşü bu şekildeydi. Durum, modernleşme hareketinin, daha önce de 
belirttiğimiz gibi ‘aydın despotizmi’ denilen bir yolla tepeden inmeci olduğunu açık bir şekilde 
göstermektedir. Bkz. Çavdar, a.g.e.,s.39-40. 
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bakanları atama ve azletme yetkisi olan bir statüye sahip oluyordu157. Özellikle 113. 

madde çok tartışıldı. Maddeye göre padişah siyasi gerekçelere istinaden, mahkemesiz 

sürgün yetkisine sahip olacaktı. 

Anayasanın ikinci bölümünde Osmanlı uyruğunda bulunan tüm bireylerin 

‘Osmanlı’ olduğu kabul ediliyor ve başkalarının haklarına halel getirmemeleri 

koşuluyla kişisel hak ve özgürlüklerinin olduğu belirtiliyordu. Toplum, Osmanlı üst 

kimliği altında birleştirecek bir şuur oluşturularak bir arada tutularak kötü gidişatın 

önüne geçilmek istenmiştir. 

Anayasanın getirdiği en önemli yenilik Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan 

olmak üzere iki kanattan müteşekkil Meclis-i Umumi adındaki parlamentonun tesis 

edilmesi olmuştur.  Ayan meclisi, Meclis-i Mebusan üyelerinin üçte birini 

aşmayacak şekilde padişah tarafından doğrudan atanırdı. Meclis-i Mebusan üyeleri 

ise her elli bin Osmanlı halkına bir üye olmak üzere 4 yılda bir yapılacak gizli oyla 

seçilirdi. Parlamento anayasadan daha önce kurulmuş olup, ilk Osmanlı Meclis-i 

Umumi’si 13 Aralık 1877’den 16 Şubat 1878 tarihinde, II. Abdülhamit’in Kanun-u 

Esasi’nin kendisine verdiği yetkiye dayanarak meclisi tatil etmesine kadar devam 

etmiştir158. Padişahın iradesinden sonra bazı mebuslar sessizce dağıldı, bir kısmı ise 

sürgüne gönderildi ve böylece I. Meşrutiyet dönemi sona ermiş oldu. 

Meşrutiyetin ve beraberinde Kanun-u Esasi’nin Türk siyasal yaşantımızdaki 

önemi her iki gelişmenin de bir ilk olmasından kaynaklanmaktadır. Meşrutiyetle 

beraber parlamenter sisteme geçilmeye çalışılmış, kanuni çerçevede ise padişah 

fermanlarının yerini ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi almıştır. Meclis sistemi 

Osmanlı tarihinde değişik şekillerle gerçekleşse de bu yeni siyasi yapı halkın 

temsilcilerinin halkı temsil ettiği ilk oluşum olmuştu. Anayasada her ne kadar 

padişahın yetkileri aşırı gibi görünse de parlamentarizmin varlığı Osmanlı siyaset 

arenasına Sultan ve Babıâli dışında yeni aktörlerin rol almasına zemin hazırlamış 

olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu gelişmeler ilerisi adına yeni kurulacak 

olan cumhuriyete geçişe zemin hazırlaması hasebiyle tarihimiz adına bir başka milat 

kabul edilmektedir. 
                                                           
157 Tanzimat Fermanı’nın tahlili için bkz. Abadan, Yavuz, “Tanzimat Fermanının Tahlili”, Tanzimat 
I , s.31- 58. 
158 Yıldız, a.g.e., Cilt:12, s.42. 
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2.4.3 Đttihat Terakki ve II. Me şrutiyet 

Đttihat ve Terakki Partisi Đttihad-ı Osmanî adında askeri tıp öğrencileri 

tarafından gizli bir cemiyet olarak 1889’da kuruldu. II. Abdülhamit dönemine 

tevafuk etmesi nedeniyle gizli faaliyetlerde bulunan cemiyet, Đtalyan Carbonari 

örgütünden esinlenerek hücre tipi örgüt şeklinde faaliyetlerde bulunuyordu159. 

Kendilerinden önceki muhalif hareketlerin başarısızlıklarını gördüklerinden dolayı 

Cemiyet, ilk zamanlarında faaliyetlerini gizli yapma yoluna gitmiştir. 19. yüzyılın 

özellikle sonlarına doğru muhalif hareketlerini en güçlüsü olarak göze çarpmaktadır. 

Özellikle II. Meşrutiyetin ilanına yakın, diğer bütün muhalif grupları bünyesinde 

teşkil edecek derece taraftara sahip olmuşlardı. 160 

II. Abdülhamit’in mutlakıyetçi yönetimi muhalefet yapanların sayısının 

artmasına neden oluyordu. Đttihat ve Terakki Cemiyeti,  ‘hürriyet ve vatan’ sloganı 

doğrultusunda faaliyetlerini sürdürme eğiliminde olduklarından bilhassa yüksek okul 

öğrencileri ve devletin üst düzey memurları arasında kolayca taraftar 

bulabilmekteydi. 1905 yılından sonra teşkilata genç subayların katılımları da 

eklenince oluşum Abdülhamit’in yönetimine tehdit oluşturmaya başladı161. Zira 

evvelki muhalif hareketlerde askerin desteğini alamayan hiçbir hareket başarıya 

ulaşamıyordu. Çünkü:  

“ Ütopik düşüncelerle ve şairane hülyalarla Avrupa’ya ve bilhassa 

Paris’e firar eden Jön Türkler, bir türlü ayakları yere basmayan 

romantizmleri ile II. Abdülhamit karşısında gerçek bir tehlike 

oluşturabilmekten uzaktılar.”162  

Abdülhamit’in sıkı rejimi altında gelişmesi zor olan cemiyet,  kendisine 

Đstanbul dışında destek bularak gelişimini sürdürdü. Đstanbul’daki subayların yanında 

Selanik ve çevresinde farklı çatı altında gelişme gösteren Osmanlı Hürriyet 

Cemiyeti’nin de katılımıyla Đttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan oluşum artık 

eyleme geçecek güce ulaşmıştı. Đdarenin yönetiminden memnun olmayan ve 

Balkanlarda üstlenmiş olan Türk birlikleri, gelişen siyasi olayları ve iktisadi 

                                                           
159 Akşin, Jön Türkler …,  s.25-27.  
160 Yıldız, a.g.e.,  Cilt:12, s.65. 
161 Yıldız, a.g.e., Cilt:12, s.46. 
162 Yıldız, a.g.e., Cilt:12, s.46. 
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sıkıntıları ileri sürerek isyana başladılar. Önce Enver Bey ardından da Niyazi Bey 

Makedonya dağlarına çıkarak hükümete isyan ettiler. Enver ve Niyazi Beyleri 

üçüncü orduya bağlı birliklerin de izlemesi, hareketin başarılı olacağının sinyallerini 

vermekteydi. Makedonya ve Selanik’ten gelen isyan haberleri Đstanbul’da gerginlik 

meydana getirmiş, 24 Temmuz 1908 günü Kanun-u Esasi’nin yürürlüğe konulduğu 

ilan edilmiştir.  

2.4.4. II. Meşrutiyet Sonrası Siyasi Gelişmeler 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra merkezi otorite bir hayli sarsılmıştı. Đttihat 

ve Terakki Cemiyeti iktidara gelmiş ama siyasi otoritesini bir türlü tesis edememişti. 

Durumu fırsat bilen dış güçler boş durmadı. Önce 5 Ekim 1908 tarihinde Bulgaristan 

bağımsızlığını ilan etti. Aynı gün Avusturya – Macaristan Đmparatorluğu Bosna – 

Hersek’i topraklarına kattı. Bir sonraki gün ise Yunanistan Girit’i ilhak etti. Devlet 

çözülmeye ve giderek dağılmaya başlamıştı. Çözülmeleri 31 Mart olayları izlemiş, 

Abdülhamit tahttan indirilmiş ve cemiyet baskıcı bir yönetim sergilemeye 

başlamıştır.  

2.4.4.1. 31 Mart Olayları 

Siyasi istikrarsızlığın giderek artması üzerine Đttihat ve Terakki Cemiyeti 

büyük bir muhalefet ile karşı karşıya kaldı. Toplumda çalkantılar oluştu ve diğer 

gruplar Đttihat ve Terakkiye karşı birleştiler. Đsyan, Meclis-i Mebusan’ın basılması ve 

bir mebusun öldürülmesiyle hız kazandı. Gelişen olaylar karşısında ittihatçı mebuslar 

Đstanbul’u terk ettiler. II. Abdülhamit’in de isyancıların isteklerini yerine getirerek 

hükümet değişikli ği yapacağı vaadinde bulunması Selanik’teki Mahmut Şevket Paşa 

komutasındaki Hareket Ordusu’nun Đstanbul gelerek isyanı bastırmasıyla sonuçlandı. 

II. Abdülhamit tahtan indirildi ve sıkıyönetim ilan edildi.163 Olay Rumi takvime göre 

31 Mart 1325’te meydana geldiğinden dolayı 31 Mart olayları diye anılmıştır. 

Cemiyet yönetimde ağırlığını iyice hissettirerek baskıcı yönetimini sürdürdü. 

2.4.4.2. Đmparatorlu ğun Son Yılları 

Đmparatorluğun son yıllarında siyasal alanda Đttihat ve Terakki’nin ağırlığı 

hissedilmiştir. Ancak cemiyetin siyasi yetersizliği ve günün koşullarına göre hareket 
                                                           
163 Yıldız, a.g.e., Cilt:12 s.70-71. 
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edemeyişleri devleti yeni sıkıntıların içine sokmuştur. Abdülhamit dönemimde 

Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan arasındaki kiliseler ihtilafının cemiyet 

tarafından çözülmesinin hemen ardından balkan devletleri birleşerek Osmanlı 

üzerine saldırıya geçtiler.  

Dışarıda bu gelişmeler yaşanırken içerde siyasi çekişmeler devam etmekteydi. 

Cemiyet yanlısı Sait Paşa hükümetinin 16 Temmuz 1912’de istifa etmesi Đttihat ve 

Terakki’nin gizli iktidarının da sonu olmuştu164. Yerine gelen ve cemiyete 

muhalefetiyle bilinen Ahmet Muhtar Paşa Hükümetinin içerisinde Đttihatçı 

sayılabilecek kimse yoktu. Ahmet Muhtar Paşa bu durumunda yeterli olamayacağını 

hükümette sadece memurların olmayışı ile çözüm alınamayacağını ileri sürerek 

Meclis-i Mebusan’ı feshetti. Böylece Đttihatçıların iç siyasetteki etkisi tamamen 

kaybolmuştu. 

Teşkilat kapatılmış neredeyse bütün üyeleri yurtdışına kaçmıştı. 23 Ocak 

1913 yılında Enver Paşa ve Yakup Cemil’in de başını çektiği bir yığın fedai 

Babıâli’yi basarak hükümeti istifaya zorladılar. Tarihimize ‘Babıâli Baskını’ diye de 

geçen olay sonrası tamamen cemiyet yanlısı olan Mahmut Şevket Paşa Hükümeti 

kuruldu. Đçeride bu iç çekişmeler olurken devam eden Balkan Harbi sırasında 

Bulgarlar Edirne’yi ele geçirmişlerdi. Bu olay memlekete büyük bir infiale sebep 

oldu. Balkan devletlerinin ilerleyen günlerde ihtilafa düşmeleri fırsat bilinerek Edirne 

geri alındı. Bu durum Đttihatçıların tekrar itibar kazanmasına neden oldu. 

11 Haziran 1913 yılında Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın arabasında 

öldürülmesi Đttihatçıların devlet terörü estirmesine neden oldu165.  Olayın failleri 

bulunarak cezalandırıldı. Bunun yanında muhaliflerde sindirildi. Muhaliflerin ileri 

gelenleri yurtdışına kaçmak zorunda kaldı. Devletin idaresi I. Dünya savaşının 

sonuna kadar Enver, Talat ve Cemal Paşa’ların öncülüğünde Đttihatçıların denetimine 

geçmiştir. 

                                                           
164 Yıldız, a.g.e., Cilt:12 s.72-73. 
165 Yıldız, a.g.e., Cilt:12 s.74. 
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2.4.4.3 Cumhuriyet Öncesi Türkiye’sinde Siyasi Gelişmeler 

I. Dünya savaşı sonrasında Osmanlı devleti fiili olarak yıkılmış, Anadolu 

toprakları ise Đtilaf devletlerince paylaşılmak istenmişti. Đstanbul işgal edilmiş ve 

bağımsızlığın buradan sağlanması ve idaresi durumu ortadan kalkmıştı. Đstanbul 

hükümeti Mustafa Kemal’i Samsun ve ahalisindeki asayişsizliği denetlemesi için 

Samsuna gönderme kararı almasıyla166 mücadele Anadolu’ya kaymıştır. Atatürk’ün, 

Đstanbul’un işgalini müteakip yayımladığı bildiride Ankara’da olağanüstü yetkilere 

sahip bir meclis kurularak kurtuluş mücadelesine girişilecekti.  

23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi kuruldu ve 24 Nisandaki ikinci 

oturumunda Mustafa Kemal Meclis Başkanlığına seçildi. Meclis, 8 Şubat 1921’de 

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adını 

almıştır. TBMM’nin ilk görevi ülkeyi düşman işgalinden kurtararak bağımsızlığı 

elde etmek olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda Milli Mücadele adı altında büyük 

bir direniş başlatılarak halkın büyük desteği ile saldırılara karşı koyulmuştur. Milli 

Mücadele olağanüstü yetkilere sahip olan TBMM önderliğinde yürütülmüştür.  

Đlk olarak halk direnişi şeklinde başlayan mücadele, organize edilerek daha 

kolektif bir mücadele verilmesi sağlandı. Düzenli ordular tesis edilmek suretiyle 

yerel güçler tek çatı altında toplandı. Büyük özveriler neticesinde Kurtuluş Savaşımız 

başarı ile sonuçlanmıştır.  

Sıra kurulacak yeni devletin statüsünün ne olacağına gelmişti. Aslında bu 

sorunun cevabı, henüz Milli Mücadele devam ederken TBMM tarafından hazırlanan 

Türk devletinin yeni ve geçici anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 

belirtilmişti: “Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. Đdare usulü halkın 

mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.”167 

Mustafa Kemal, yeni devletin modern bir Türk devleti olmasını istiyordu. Bu 

bağlamda dini motifli bir devlet şeklinden uzak bir yapılanmanın oluşturulmasına 

çalışıldı, eskinin kalıntılarından ve klişe sıkıntılarından uzak bir devlet sistemi 
                                                           
166 Atatürk, Samsun’a gönderilişini şöyle anlatmaktadır:” Bu vasi salahiyetin, beni Đstanbul’dan nefyü 
teb’it maksadı ile Anadolu’ya gönderenler, bana nasıl tevdi edildiği mucibi istiğrabınız olabilir! 
Derhal ifade etmeliyim ki, bana bu salahiyeti onlar bilerek ve anlayarak vermediler…” Nutuk, s.10. 
(http://www.nutuk.org/pdf/0002-0049.pdf, 18.09.2007.) 
167 1. Madde. 
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amaçlandı. Ancak herkes bu görüşte değildi. Farklı görüşler zikredilmekteydi. 

Muhafazakârlar, Osmanlı Hanedanı ve onun yönetiminde anayasal bir monarşiden ve 

hilafetin devam ettiği şeriat kanunlarının temel alındığı bir yönetimden yanaydılar168. 

Halide Edip, Türk halkının modern bir ulus-devlet yaratacak ne bir alt yapıya ne de 

maddi olanaklara sahip olmadığını söyleyerek bu eksiklilerin giderilmesine kadar 

geçecek sürede Amerikan mandası altında olunması gerektiği görüşünü dile 

getirmekteydi169.  

Milli mücadeleye katılan Refet Bele ve Rauf Orbay Paşalar da muhalif 

görüşlere sahiptiler. Rahatsızlıklarını özel bir toplantı esnasında M. Kemal’e açma 

ihtiyacı hissederek bir görüşme talep ettiler. Görüşme esnasında çekinceler dile 

getirilmiş, M. Kemal’in saltanat mevzuunu Rauf Bey’e danışması üzerine Rauf Bey:  

“Sultanlığa vicdanımla ve duygularımla bağlıyım. Babam padişahın 

himayesinde büyüdü ve Osmanlı Devleti’nin önde gidenlerinden biri oldu. Bu 

iyiliklere duyduğum minnet kanıma işlemiş. Nankör değilim ve nankörlük 

edemem…”170 

şeklinde cevap vermiştir. Bunun üzerine aynı toplantı esnasında bu kez Refet Bey’e 

görüşlerini soran Mustafa Kemal, “Sultanlık ve halifelikten başka hiçbir hükümet 

biçimi söz konusu olamaz171.” yanıtını almıştır.  

Mustafa Kemal’in muhalif kanadı zayıflatmak adına ilk icraatı payitahtı 

meclis kararı ile Ankara’ya kaydırmak olmuştur. Öneri M. Kemal yerine Đsmet Đnönü 

tarafından meclise taşınmıştır. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara resmen ‘Türk Devleti 

Hükümeti’nin merkezi’ olmuştur. Ahmad bu durumu şu şekilde yorumlamaktadır: 

“Bu hareket, eski emperyal başkentle güçlü bağları olan tutuculara indirilmiş ağır 

bir darbeydi172.” Bununla da yetinmeyen Mustafa Kemal, 29 Ekimde meclise bir 

anayasa değişiklik önergesi verdi. Önergeye göre Türkiye Devleti bir Cumhuriyet 

                                                           
168 Ahmad, Feroz, “Modern Türkiye’nin Olu şumu” , Çev: Yavuz Alogan, Kaynak Yayınları, 
Đstanbul, 1999, s.68. 
169 Ahmad, a.g.e.,, s.72. Ayrıca Bkz. Keleşyılmaz, Vahdet, “Milli Mücadele Döneminde Türk 
Basınında Wilson Prensipleri”, Atatürk Ara ştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XII, Sayı:35, Temmuz 
1996. (http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=718), 18.09.2007. 
170 Ahmad, a.g.e., s.73. 
171  Ahmad, a.g.e., s.74. 
172 Ahmad, a.g.e., s.70. 
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olacak ve devlet, TBMM tarafından seçilen, başbakanı atama yetkisine sahip devlet 

başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilecekti. Önerge uzun süren 

tartışmalar neticesinde kabul edildi ve M. Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 

Cumhurbaşkanı seçildi. 

2.5. Cumhuriyet’in Kurulmasından Çok Partili Hayata  
Geçişe Kadar Olan Dönem 

Cumhuriyetin ilanı ile siyasi gelişmeler başta olmak üzere toplumsal ve 

ekonomik alanlarda da değişimler olmaya başladı. Değişimin en önemli boyutu 

siyasal alanda oldu. Cumhuriyetin ilanından hemen önce ve sonra meydana gelen 

değişmeler siyasal anlamda devrim niteliği taşımaktaydı. Osmanlı siyasal gelenekleri 

tamamen reddedilerek yerine yeni sistemin ikame edilmesi ile modern devletin 

gereklilikleri yerine getirilecek şekilde bir devlet sistematiğini oluşturulması 

amaçlandı.  

Toplumsal değişmeler ise dışa dönük bir şekilde, tabuların yıkıldığı ve 

modern toplumun gereklerinin yerine getirilmesi adına kademeli geçişler şeklinde 

meydana gelmekteydi.  

2.5.1. Türk Devriminin Özelliği 

Türk devrimi üzerinde farklı görüşlere sahip bilim adamlarının birleştikleri 

nokta, Kemalist Devrimi yapan asker ve sivil bürokrasinin devrimin ancak yukarıdan 

aşağıya indirilmesi suretiyle toplumu ortaçağ düzeninden kurtaracakları yönündeydi. 

Onlara göre toplumu kurtaracak güç, toplumun üstüne çıkmış ve ilmi, fenni yönü 

olan aydınlardı, toplumun modernleştirilmesi de ancak bu şekilde olabilirdi. Çünkü 

aşağıdan sadece karşı devrim gelebilirdi173. 

Yeni Türk Devleti, aslında Osmanlının siyasal yapısından mümkün 

olduğunca farklı bir yapıda meydana getirilmeye çalışıldı ve başarıldı da. Ancak 

toplumun bir kökeni vardı ve bu kökenden kopmak bir çırpıda mümkün 

olmamaktaydı. Nitekim modernleşmenin algılanışı, Osmanlıda ki algılanış biçimiyle 

aynıydı. Gerçekleştirilmek istenenler topluma yukarından verilmeliydi. Bu noktada 

toplumun verilenlere ihtiyacı sorgulanmamaktaydı çünkü toplumu bunu düşünecek 
                                                           
173 Şaylan, a.g.e., s.74. 
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kadar ehil değildi. Bu kanı, yakın tarihimize kadar bu yönde tezahür etmiş hatta 

günümüzde cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi konusunda, bazı siyasi 

partilerce benzer bir dille ifade edilmiştir.174 

2.5.2. Siyasal Gelişmeler 

Saltanatın 1 Kasım 1922’de kaldırılmasıyla ve Cumhuriyetin ilanı ile devletin 

şeklinin nasıl olacağı sorunu açıklığa kavuşturulmuş oldu. Saltanat kaldırılmıştı 

ancak muhalif kanat halifeliğin siyasi yönünü kullanarak rejimi dengeleme yoluna 

gitti. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin kurulması ile devam eden, Tanzimat ve 

Meşrutiyet dönemleri modernleşmesine göre daha radikal olan önlemler adeta yeni 

Türk devletinin modernleşme bağlamında, eskinin düştüğü hataları 

tekrarlamayacağının bir göstergesiydi. Nitekim öylede oldu. Mustafa Kemal 

önderliğinde ve onun kendine has felsefesi doğrultusunda yeni hamleler yapıldı. 

Daha sonra anayasada da kendisine yer bulacak olan Atatürkçülük için uygun ortam 

yavaş yavaş hazırlanıyordu. Bu doğrultuda bir sonraki hamle, Cumhuriyet 

Türkiye’sinde yapılacak modernleşme hamlelerine engel teşkil edecek kurum olan 

halifeliğin kaldırılması olmuştur. 3 Mart 1924 tarihinde Meclis, halifenin görevine 

son verdi ve Osmanlı hanedanının Türkiye’ye girişini yasakladı.  

Cumhuriyetin Kuruluşu esnasında ‘devletin dini’ ibaresi Đslam olarak 

belirtilmişti. 10 Nisan 1928 yılında bu ibare Anayasadan çıkarıldı. 5 Şubat 1937 

tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Laik’ bir devlet olduğu Anayasaya eklendi175. 

Böylelikle siyasal alanda devrim niteliğinde radikal değişimlere gidilmiş oldu. Yeni 

Türk devleti, dinin siyasete alet edilmediği, egemenliğin bir grup ya da hanedan 

yerine halka dayandırıldığı ve rejim olarak ise mutlakıyetçilik yerine cumhurun esas 

alındığı yeni bir siyasal yapıya sahip oluyordu. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

radikal değişimlerin olduğu bu dönemde, modernleşme çabaları gene tabandan gelen 

isteklerle değil de Osmanlı son dönem modernleşmesinde olduğu gibi yukarıdan 

aşağıya doğru, yönetenlerin istekleri doğrultusunda yapılmaktaydı. Olayı topluma 

bakan yönü ile ele alacak olursak, toplumun dini hassasiyetleri ile hanedanın ve 

hilafetin kutsal bir çerçeveden ele alınışı, toplumsal bağlamda değişimi engelleyecek 

                                                           
174 Ayrıntılı bilgi için Bkz. http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=276483, (02.05.2007). 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=222577, (29.05.2007) 
175 Ahmad, Feroz, “Demokrasi Sürecinde Türkiye, 1945–1980 ” , Hil Yayın, Đstanbul, 1996, s. 16. 
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bir mahiyetteydi. Eğer gene bu tür bir yol tercih edilseydi, Osmanlı dönemindeki 

yapılan çalışmalar gibi sonuca gidilmesi mümkün olmayabilirdi. Bu doğrultuda yeni 

devletin modernleşme çabaları başarıya ulaşabilmesi adına radikal bir şekilde 

gerçeklemeliydi. 

Devrim niteliğindeki bu değişimler yapılmıştı ancak muhalif paşaların eski 

alışkanlıklar doğrultusunda askeri destekle isyan girişiminde bulunması ihtimal 

dâhilindeydi.  Son on yılını sürekli savaşla geçirmiş bir toplum için iç karışıklıkların 

tekrar ortaya çıkması bağımsızlığa vurulan bir darbe hükmüne geçebilirdi. Bu 

bağlamda olası ihtimalleri göz önünde bulunduran M. Kemal, ordunun siyasete 

müdahalesini engellemek adına meclisten bir yasa çıkmasını sağlayarak siyaset 

yapacak askeri erkânın ordudaki görevlerinden ayrılmalarını zorunlu kıldı176.  

Bütün bu gelişmelerin olması Mustafa Kemal’in radikal politikalar izlemesi 

neticesinde meydana gelmiştir. Politik çerçevede kafa bulanıklığı yaşanılan ve ulus-

devletin inşa edildiği bu dönemde Mustafa Kemal’in siyasal eylemlerindeki tercihini 

resmederken Öğün durumu şöyle açıklıyordu177:  

“Kanımızca Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli özelliklerinden bir 

tanesi radikal olarak bu bulanıklığı ortadan kaldırması ve bir bakıma, 

‘öncelikler’ konusunda münevverleri net bir tercihe bulunmaya zorlaması 

olmuştur. Bir benzetme yapacak olursak Mustafa Kemal Atatürk ‘Gordiyon 

Düğümü’nü kesip atmıştır.”  

Bu açıklama, Atatürk’ün ulus-devleti inşa ederken eskinin üzerine yeniyi 

kurmak yerine, bütün kurumlarıyla eskiden tamamen farklı bir devlet oluşturma 

gayretini açık bir şekilde özetlemektedir. 

                                                           
176 Ahmad, “Modern Türkiye’nin …,  s.74. 
177 Öğün, S. Seyfi, “Türk Milliyetçiliğinde Hâkim Millet Kodunun Dönüşümü”, Türkiye’de Politik 
Değişim ve Modernleşme”, s.285-286. 
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2.5.2.1. Çok Partili Sisteme Geçiş Çabaları 

Cumhuriyet kurulduğunda siyasal alanda tek bir fırka bulunmaktaydı: 

Cumhuriyet Halk Fırkası178. Atatürk tarafından 9 Eylül 1923 yılında kurulan parti 

Cumhuriyetin ilk siyasi partisidir. CHF’nin siyaseti yönlendiren tek kurum oluşu 

muhalefet ihtiyacını ortaya çıkarmış bu da Cumhuriyetin ilk yıllarında bazı 

girişimlerin olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu girişimler neticesinde önce Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası (TCF) daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) 

kurulmuştur. 

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) mecliste tek parti konumunda olup 

meclis çalışmalarını tek başına yürütüyor olması neticesinde muhaliflerin parti içinde 

etkisiz kalmaları ciddi bir muhalefet eksikliğini de beraberinde getirdi. Hükümete 

karşı muhalefet eksik olamamış ancak CHF safları dışına taşacak şekilde bir 

muhalefet de vuku bulmamıştı179. Son çıkan yasa ile seçimlerini siyasetten yana 

kullanan Ali Fuat ve Rauf Orbay gibi eski subayların öncülüğünde ve CHF’den istifa 

eden muhaliflerin de katılımıyla 17 Kasım 1924’te yeni bir parti kuruldu: 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası.  

TCF parti programını açıkladığında siyasal ve ekonomik liberalizm yanlısı bir 

tutum içinde oldukları göze çarpmaktadır. Tıpkı Đttihat ve Terakki’de oldu gibi. 

Diğer yandan hükümetin diktatörlüğe eğiliminin olduğu da parti programında açıkça 

ifade edilmekteydi180. Bu bağlamda, halkın egemenliğini artıracak önlemler 

alacaklarını belirtirlerken demokrasiye de bağlı olduklarını ifade ediyorlardı.181 

Mustafa Kemal TCF’nin bu tutumunun izah edilemez olduğunu ifade ederken partiye 

cephe aldığını da ortaya koymaktadır.  

1925 yılının Şubat ayında Anadolu’da Kürt isyanı çıkınca 15 ilde sıkıyönetim 

ilan edildi. Sertlik yanlısı olan Đsmet Đnönü, güvenoyu aldıktan sonra meclis 

hükümete iki yıllığına olağanüstü yetki veren bir yasa çıkardı. Takrir-i Sükûn adı 

                                                           
178 Đlk kurulduğunda Halk Fırkası adını alan parti, 10 Kasım 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası adını 
almıştır. Parti, 1935’teki kurultayda ise adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirmiştir. Ayrıntılı 
bilgi için Bkz. http://www.chp.org.tr/index.php?module=content&page_id=144.  19-09-2007. 
179 Tunçay, Mete, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek -Parti Yönetiminin Kur ulması”, Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, Đstanbul 1999, s.104. 
180 Tunçay, a.g.e., s.108. 
181 Ahmad, “Modern Türkiye’nin …,  s.74-75. 



 69 

verilen bu kanunla beraber rejime yönelen tehditleri yargılama adına Đstiklal 

Mahkemeleri kuruldu. Sıkıyönetimle beraber hükümet TCF’ ye yönelik de olmak 

üzere birçok alanda baskıcı bir politika izlemiştir. Artan baskılar sonucu TCF’nin 

kapatılma süreci hızlanmış ve 5 Haziran 1925 yılında parti kapatılmıştır. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın aksine bir 

muhalif hareket olarak siyaset sahnesine çıkmamıştır. CHF’nin muhalefetsiz siyaset 

yapıyor olması ve güttüğü siyasetin halk nezdinde genel kabul görmemesinin siyasal 

anlamda gerginliklere sebep olması sonucu yapay bir şekilde siyaset sahnesine 

sokulmuştur.182 1929 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik 

sıkıntılarla geçmesi ve bunun nedeninin CHF’na bağlanması partiye karşı halkın 

hoşnutsuzluğunun artmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Mustafa Kemal’in isteği 

doğrultusunda Fethi Okyar’dan Cumhuriyet ilkelerine bağlı olması koşuluyla bir 

parti kurmasını istendi. Fethi Okyar’da Mustafa Kemal’den tarafsız olacağı 

garantisini aldıktan sonra 12 Ağustos 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı 

kurdu. Mustafa Kemal böylece Đsmet Paşa hükümetine karşı muhalefet oluşturmaya 

çalışarak siyasetin daha dengeli bir şekilde işlemesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda 

bizzat M. Kemal’in isteği doğrultusunda CHF’den bazı vekiller SCF saflarına 

katılmıştır. Parti programına kısaca değinecek olursak CHF’den farklı olarak 

ekonomide liberalizm yanlısı söylemler içerisinde olduklarını görmekteyiz. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası’na bir alternatif 

oluşturmak amacıyla kurulmamıştı. Amaç daha ziyade CHF’ ye yönelen baskıların 

azaltılması ile partinin eski saygınlığına tekrar ulaştırılmak istenmesiydi. Zaten 

Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda hükümete karşı siyasi zafer kazanacağını 

düşünmüyordu. Fakat durum hiç de beklenen gibi olmadı. Yeni partinin kurulması 

halk nezdinde büyük bir hoşnutluk uyandırdı.  Halkın, Serbest Cumhuriyet Fırkası’na 

teveccühünün partiyi genel seçimleri kazanacak noktaya getirmesi CHF’ de büyük 

tedirginlik yaratmıştır.  

Fethi Okyar Đzmir gezisiyle partisinin teşkilat yapısını Ankara dışında da 

oluşturmayı amaçlamıştı. Okyar Đzmir gezisinde coşkulu bir şekilde karşılandı. 

Yapılacak miting hususunda hükümetin zorluk çıkarması üzerine çıkan olaylar 

                                                           
182 Tunçay, a.g.e, s.247. 
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sonucu Halk Fırkası’nın parti binasının taşlanması CHF’de sert tepkilerin oluşmasına 

neden olmuştur. Đzmir olaylarının Gazi Mustafa Kemal’e abartılı bir şekilde 

aksettirilmesi, Gazi’nin devrimler hususunda endişeye kapılmasına neden olmuştur.  

Gerginlik yerel seçimler esnasında doruğa ulaştı. 5 Ekim’de yapılan yerel 

seçimlerin sonucuna SCF’ nin itiraz etti ve seçim sisteminin değiştirilmesi istedi. 

Ancak bu yönde yaptıkları teklif Halk Fırkası tarafından kabul edilmedi. Bu 

gelişmelere sonrasında halkta da hareketlenmelerin olması üzerine M. Kemal 

devrimleri kalıcı kılma ve irticayı engelleme adına CHF’ nin başına geçmek isteği 

üzerine Fethi Okyar’a “ Sen fırkanın, ben fırkamın başında olacağız” sözü üzerine 

Okyar, arkadaşları ile beraber partiyi kapatma kararı aldı. Alınan karar metni 

şöyledir:  

“Tebellür eden son vaziyete göre, Fırkamız, Büyük Gazi hazretlerine 

karşı, siyasî sahnede mücadele edecek bir mevkie getirilmiştir. Fırkamız 

doğrudan doğruya Gazi hazretlerinin ısrar, teşvik ve tasvipleriyle vücuda 

gelmiş ve Büyük reisimizin her iki fırkaya karşı müsavi muavenet ve 

muamelesine mazhar olacağı teminatını almış idi. Esasen başka türlü siyasî 

bir teşekküle vücut vermek mes’uliyetini almayı hiçbir zaman hatırımıza 

getirmedik. Hâlbuki emri vaki şeklinde tahakkuk eden son vaziyet karşısında 

bizce başarılması muhal olan bu teşebbüs devam etmek beyhude olacağından 

Fırkamızın feshine ve keyfiyetin bilumum teşkilâta ve Dâhiliye Vekâletine 

bildirilmesine karar verilmiştir” 183 

Parti 17 Kasım 1930 tarihinde yani kuruluşundan 97 gün sonra kapatılmıştır. 

Demokrasi adına yapılan bir girişim olan bu deneme, Atatürk devrimlerinin bekası 

adına gerçekleşememiştir. Böylece çok partili sisteme geçiş denemesi sonuçsuz 

kalmış ve ‘Tek Parti Dönemi’ adında tarih sahnemizde yer eden yeni bir dönem 

başlamıştır. 
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2.5.3. Cumhuriyetin Đlk Yıllarında Toplumsal Geli şmeler 

I. Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı, ülkemizde toplumsal açıdan 

büyük yıkımlarıa neden olmuştur. Vatan topraklarının neredeyse tamamında 

meydana gelen çatışma ve savaş ortamı ülkeyi harabeye çevirmişti. Ülke coğrafyası 

farklılaşmış, etnik ve demografik bağlamda büyük değişimler meydana gelmişti. 

Halk bizzat savaşlara iştirak etmiş Milli Mücadele’de aktif rol üstlenmişti. 

Cumhuriyet, büyük badireler atlatarak bitap düşmüş bir toplukla birlikte kurulmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra yeni Türk Devleti yaralarını sarmaya 

başladı. Yeniliğin getirmiş olduğu dinamizm siyasal alandan sonra kendisini 

toplumsal gelişmelerle de gösterdi. Modern bir toplum meydana getirme gayretiyle 

birçok sahada yenilikler yapıldı. Siyasal alandan sonra toplumsal yeniliklerle de 

tabular yıkıldı. Topluma, modern toplum olma yolunda misyonlar yüklendi. Tabiî ki 

değişim devlet müdahalesiyle topluma, tek yönlü olarak radikal bir çizgide sunulunca 

genel kabul görme noktasında sıkıntılar meydana geldi. Meydana gelen tepkiler, 

Mustafa Kemal’in kararlılığı ve özelliklede eğitim alanından uyguladığı sıkı 

politikalarla giderilmeye çalışıldı.  

2.5.3.1. Cumhuriyetin Đlk Yıllarında E ğitimde Yapılan 
Yenilikler 

Modern Türkiye’nin oluşturulabilmesi için yapılan en büyük atılım toplumun 

eğitilmesi yönünde olmuştur. “Köklü toplumsal değişim ve dönüşüm yaşayan başka 

toplumlarda olduğu gibi Türkiye’de de, ulusal devleti kurma sürecinde, yeni toplumu 

yaratmak ve yaratılan yeni toplumun gereksinimlerine ve değerlerine uygun yeni 

insanı yetiştirmek için, eğitime çok merkezli bir rol biçilmiştir.”184 Bu doğrultuda 

toplumun eğitilmesi adına radikal değişimlere gidilmiştir.  

3 Mart 1924 çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde Osmanlı 

anlayışı terk edilerek eğitim tek çatı altında birleştirilmi ştir. Tekke, zaviye ve 

medreseler kapatılarak tek tip eğitim modeli uygulamaya konulmuştur. Eğitim 

alanında yapılan en radikal değişim ise Harf Đnkılâbı ile olmuştur. Çıkarılan yasayla 

birlikte Arap alfabesi yerini Türkçeye uyarlanmış Latin Alfabesine bırakmıştır. 

                                                           
184 Eskicumalı, Ahmet, “Eğitim ve Toplumsal Değişme: Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin 
Rolü, 1923–1946”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, Cilt: 19, 2003, Sayı:2, s.22-23.  
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Bunlar yapılırken sadece cumhuriyet döneminde yapılan değişimlerin topluma kabul 

ettirilmesi amaçlanmamış; aynı zamanda geçmişten beri süregelen geleneksel 

Osmanlı fikir yapısı değiştirilerek toplumun din merkezli düşünceleri terk ederek, 

batının modern ve laik değerler sistemini toplumsal hayata yerleştirmek 

amaçlanmıştır.185 Yapılan bu yenilikler aynı zamanda laik bir cumhuriyetin meydana 

gelebilmesi adına bir ön hazırlık özelliği taşımaktadır.  

1931 yılına gelindiğinde Türk Tarih Kurumunun, 1932 yılında ise Türk Dil 

Kurumu’nun kurulması, eğitim alanında meydana gelen bir diğer önemli gelişmedir. 

Türk Dil Kurumu ile Türkçenin öz güzelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanarak, 

Türkçeye başka dillerden gelmiş/gelebilecek deformasyonun önüne geçilerek ulusun 

inşasının parametrelerinden biri olan dili korumaya almak amaçlanmıştır186.  

Türk Tarih Kurumu ile de Türk tarihinin detayları araştırılarak Türk 

kültürünün zenginliği ve Türklerin dünya medeniyetine olan katkılarını kanıtlanmak 

istenmiştir. Cumhuriyetin yeni nesillerine Türklük ve tarih bilinci aşılanarak milli 

kimlik kazandırılmak istenmiştir. Hazırlatılan tarih kitapları ile Türk tarihi Orta 

Asya’ya kadar dayandırılarak detaylarıyla öğretim kurumlarında ders olarak 

okutulmuştur. Osmanlıdan kalan boşluk ise eski Türk tarihi ışığında laik bir geçmişle 

doldurulma yoluna gidilmiştir187. 

2.5.3.2. Cumhuriyetin Đlk Yıllarında Sosyal Alanda Yapılan 
Yenilikler 

Cumhuriyetin sosyal alanda getirdiği yeniliklerden en önemlisi toplumsal 

alanda kadına biçilen rolün Osmanlıdan daha farklı olmasıydı. Atatürk devrimleri 

ışığında kadının sosyal hayattaki yeri yeni haklar tanınarak, kademeli olarak 

kadınların erkeklerle eşit statüye sahip olması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1930 

yılında belediye seçimlerinde oy kullanma, 1933 muhtar seçimde oy kullanma ve 

köy heyetlerine seçilebilme ve 1934 yılında ise anayasal değişiklikle milletvekili 

seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.  
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Batı tarzı modernleşme çabaları bununla da sınırlı kalmamıştır. 1925 yılında 

yapılan Şapka ve Kıyafet Devrimi ile şapka takılması kanuni bir zorunluluk haline 

getirilmiş, kıyafet hususunda da batı tarzı giysiler tercih edilerek bazı kıyafetlere 

atfedilen kutsiyetin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Böylece batı tarzı 

modernleşmeye psikolojik olarak ta zemin hazırlanarak, değişime pekiştirici bir etki 

sağlaması amaçlanmıştır. 

Bir diğer gelişme ise Soyadı Kanununun kabulü ile olmuştur. Osmanlı 

toplumunda soy mefhumu, insanlara bazı ayrıcalıkların sağlanmasına neden 

olmaktaydı. Bu durum da toplumda eşitsizliğin meydana gelmesine neden oluyordu. 

1934 yılında yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu kabul edildi. Her vatandaş, adının 

yanında ailesini de temsil edecek bir soyadı aldı. Kanun ile hem toplumsal 

eşitsizliklerin önüne geçilmek istendi hem de resmi işlemlerle meydana gelen 

karışıklıkların ortadan kaldırılması amaçlandı.  

2.5.4. Tek Parti Dönemi  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

ile daha sonra 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili siyasal bir 

yapının oluşabilmesi adına girişimlerde bulunulmuştu. Değişik sebeplerden dolayı bu 

iki giri şim olumlu netice vermemişti. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kendisini 

feshetmesiyle beraber ülkemiz siyasi yaşantısında, 1946 yılına kadar tek partili bir 

siyaset anlayışının hâkim olduğunu bir dönem başladı. 

2.5.4.1. Kemalizm ve Altı Ok 

Cumhuriyet Halk Fırkası, 1931 yılında gerçekleştirilen üçüncü kongre 

sonrasında yeniden yapılanma içerisine girmiş, örgütsel yapılanma çalışmaları 

sonrasında yapısal olarak modern bir parti görünümüne kavuşmuştur. Parti 

programına bakıldığında Cumhuriyetin temel ilkeleri arasında sayılan Atatürk 

devrimleri partinin ana vasıfları arasında zikrediliyordu188. Cumhuriyet Halk 

Fırkasının ana vasıflarında; Cumhuriyet Halk Fırkası cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkılâpçı olarak belirtilmekteydi. Böylece devletin temel unsurlarını 

                                                           
188 Parla, Taha, “Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Cilt  3: Kemalist Tek Parti 
Đdeolojisi ve CHP’nin Altı Ok’u” , Đletişim Yayınları, Đstanbul, 1995, s.35. 
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benimseyen Cumhuriyet Halk Fırkası, giderek devlet partisi görünümü kazanıyordu. 

Altı ok olarak tabir edilen bu devrimler, Kemalist rejimin unsurlarını 

şekillendirmemekteydi. Kemalizm teriminin resmi olarak ilk kullanılması ise 1935 

yılının Mayıs ayında yapılan dördüncü kurultayla parti programının giriş kısmında 

zikredilmiştir189. 

Tek parti döneminin totaliter bir yapıda olması ve meşruiyetinin sorgulanır 

bir hale gelmesi partiyi bir ideoloji arayışına itmiştir. Bu çerçevede o dönemim 

siyasal kültürünü etkileyen Atatürk devrimleri partinin ve dönemin resmi ideolojisi 

olarak benimsenmiştir. Kemalizmin felsefi kökenleri, Osmanlıda olduğu gibi Đslami 

gelenekten kaynaklanmayıp aydınlanma çağı sonrası Fransız devrimi ve batı 

pozitivizmine dayanmaktadır. Amaç şeriat esaslarına dayanan Đslami dünya görüşü 

yerine ulusçu ve laik bir devlet anlayışını tesisi etme adına kültürel temel oluşturma 

yönündedir190. 

2.5.4.2. Tek Parti Rejiminin Güçlenmesi 

Cumhuriyet kurulmadan önce ve sonra, Atatürk’ün idarenin üstünlüğüne olan 

inancı ve kuvvetlerim ayrımı prensibini eleştiren tutumları partinin daha dominant 

bir pozisyona kavuşmasına neden olmuştur191. Atatürk’e göre: 

“ Đdare üç organik bölümüyle (kuvvet, teşkilat, vazife) ‘irade, 

hâkimiyet ve saire dediğimiz kuvvettir’ 

Bu kuvvet bölünebilir mi? 

Bölünemez: ‘…idare-i milliye, hâkimiyet-i milliye denilen kuvvet gayrı 

kabili taksim ve tefrik’tir. Böyle bir bölme girişimleri, ‘Fransız inkıtab-ı 

Kebiri’ bile başaramamıştır.” 192  

 Tek parti dönemini zemin hazırlayan bir diğer husus ise Osmanlının 

yıkılmasından sonra sivil ve askeri bürokratların Türkiye Cumhuriyeti’nin 
                                                           
189 Parla, a.g.e., 35-36. 
190 Kazancıgil, Ali, “Türkiye’de Modern Devletin Oluşumu ve Kemalizm”, Türkiye’de Politik 
Değişim ve Modernleşme, s.171. 
191 Tunaya, Tarık Zafer, “Hâkimiyeti Siyasiye ve Milli Egemenlik: Türkiye’de Siyasal Rejimin 
Meşruluğunun Dayandığı Temeller”, Türkiye’de Politik De ğişim ve Modernleşme”,  s.211–212. 
192 Tunaya, a.g.e. s.212. 
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kurulmasında da etken olmaları gösterilebilir. Bu seçkin kadro, siyasal iktidara 

müdahale etme ve seçkinlerin egemen olduğu bir yönetim anlayışını, Osmanlıdan 

yeni kurulan devletin siyasal yaşantısına taşımışladır.193 Egemenlik millete 

dayandırılıyor ama öte yandan ulusun gerçek çıkarlarının hamiliği Cumhuriyet Halk 

Fırkasına verilerek, halka atfedilen egemenlik anlayışı söylemden öteye geçemediği 

gibi kurulan yeni model içerisinde halka neredeyse hiç yer verilmiyordu194. Bu da 

evrimsel gelişiminde geri kalmış toplumlarda, devrimlerin gerçekleştirilebilmesi için 

toplumun evriminin daha hızlı olabilmesi ve bazı etapların atlanabilmesi adına 

elzem195 olarak görülüyor ve devrimlerin bekası ise bu şekilde sağlanıyordu. 

Erdoğan’a göre, Kemalist rejimin bürokratik miras hariç, geçmişin bütün mirasının 

reddetmesini demokrasiye geçişimizi 1946’lara kadar sarkmasına neden olmuştur196. 

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın parti programında toplumsal eşitlik vurgusu 

yapılırken diğer taraftan toplum meslek gruplarına göre sınıflara ayrılıyor ve 

camiaların faaliyetlerinin diğerleri için hayati öneme sahip olduğu vurgulanıyordu. 

Bu uygulamayla da sınıf mücadelesinin önüne geçildiği, sınıf mücadelesinin içtimai 

düzenleme yoluyla bertaraf edildiği ifade ediliyordu197. Bu tutum zaten orta sınıf 

diye tabir edilen bir sosyal yapının olmadığı Türk toplumunda yine bazı zümrelerin 

ayrıcalıklı bir konuma gelmesine neden oluyordu. Seçkinler zümresi Osmanlı 

devletinde olduğu gibi Cumhuriyet Türkiye’sinde de güçlü hale gelmeye başlıyordu. 

1935 yılında yapılan Dördüncü Kurultay sonrasında partinin devletle olan 

bütünleşmesine bizzat Genel Sekreter Recep Peker tarafından vurgu yapılmaktadır. 

Hatta Peker’in aktif olduğu 1930–1935 arasında partinin yönetimi, faşist bir çizgiye 

kaydırma girişimi olduğu ve bunun Atatürk tarafından engellendiği bilinmektedir198. 

Parti ülke siyasetindeki baskını giderek arttırmaktadır. Kurultay Nizamnamesini 

üçüncü maddesinde daha önce Atatürk’ünde benimsediği, kuvvetler birliği esasına 

                                                           
193 Özbudun, Ergun, “Türkiye’de Devlet Seçkinleri ve Demokratik Siyasal Kültür”, Türkiye’de 
Demokratik Siyasal Kültür ; Türk Demokrasi Vakfı Yayınları, Ankara,1995, s.7-9 
194 Erdoğan, Mustafa, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1992, s.252. 
(Açıklama: Yazarın aynı isimdeki eserin ilk baskısı olan bu kitap bir sonraki baskıdan farklı makaleler 
içerdiğinden ayrıca belirtilmiştir.) 
195 Kışlalı, Ahmet Taner, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi Cumhuriyetin 75. Yılı Özel Sayısı, Ekim 1999, s.7.  
196 Erdoğan, Liberal Toplum… , (1992), s. 254. 
197 Parla, a.g.e., s.36. 
198 Erdoğan, Liberal Toplum…, (1992), s.253. & Uyar, Hakkı, “ 1930’lar Türkiye’sinde Kemalizm 
Algılamaları”, s.2. (http://www.kisi.deu.edu.tr/hakki.uyar/21.pdf)  (20.09.2007) 
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dayalı yönetim anlayışı benimsenmiş ve bu ibareye parti programıyla resmiyet 

kazandırılmıştır. Bunun anlamı ülke yönetiminde parti organı dışında hiçbir idare 

organının olamayacağıdır199.  

Yine 1935 Kurultayı doğrultusunda CHP Genel Sekreteri içişleri bakanlığına, 

mülki idare amirleri de bulundukları yerlerdeki parti teşkilatlarının başına getirildi. 

Bununla da yetinilmeyerek bütün halk, parti üyesi kabul edildi200.  Rejim giderek sıkı 

bir hale getirilmiş ve CHP adeta devletin bir organıymış gibi hareket eder hale 

gelmiştir. Parti-Devlet bütünleşmesi adı altında yapılan bu uygulamalar, ülkeyi CHP 

tahakkümü altına sokarak otoriter bir yönetim şeklinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. 

Gelişmelerden basın da etkilenmiştir. Kemalizmin yaygınlaştırılması için 

kurulan Kadro dergisi ile Kemalizm önce topluma benimsetilmek istenmiş, yapılan 

diğer çalışmalarla ise üçüncü dünya ülkelerine model olacak şekilde ideolojiyi 

yayma amaçları güdülmüştür201. Kemalizmin yaygınlaştırılması için bu çalışmalara 

yapılırken diğer taraftan özgür olması gereken basın adeta yapılan kısıtlamalarla 

CHP’nin sözcüsü konumuna gelmiştir202.  

2.5.4.3. Milli Şef Dönemi  

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından sonra Cumhurbaşkanlığa Đsmet Paşa 

seçildi. Birinci Olağanüstü Kurultay sonrasında Đsmet Đnönü aynı zamanda partinin 

‘değişmez başkanı’ seçilerek ‘Milli Şef’ unvanını almasıyla siyasi tarihimizde yeni 

bir dönem başlamış oldu203.  Đnönü, anayasada bulunmayan bir kavramla Türk siyasi 

hayatında 12 yılı kapsayacak bir dönemde etkin bir yönetim olanağına sahip 

olmuştur.204 

Milli Şef döneminin başlangıcı demokrasi adına umut verici bir gelişmeyle 

başlamıştır. Mayıs 1939’da toplanan CHP’nin Beşinci Kurultayı’nda hükümeti 

denetlemek için 21 üyeden oluşan müstakil bir grup kurulmuştur. Bu gelişmeyle, 

                                                           
199 Yetkin, Çetin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi , Altın Kitaplar Yayınevi, Đstanbul, 1983,  s.28. 
200 Karpat, Kemal H., Türk Demokrasi Tarihi,  Alfa Yayınları, Đstanbul, 1996, s.69. 
201 Uyar, a.g.e., s.6. 
202 Yetkin, a.g.e., s.71. 
203 Yetkin, a.g.e., s.173. 
204 Yetkin, a.g.e, s.174. 
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Parti – Devlet ilişkileri gevşetilmeye çalışılmış öte yandan ise hükümete muhalefet 

oluşturulmak istenmiştir205. Müstakil grubun başkanlığını değişmez genel başkan 

yapacak olup, onun atadığı başkan vekili tarafından yönetilecekti. Demokratik bir 

girişim gibi görünen bu yapının meşruiyetine halel getiren husus ise grubun parti 

tarafından denetleniyor olmasıydı. 

Milli Şef’le birlikte ülkede siyasi rejim sertleşerek daha katı bir yönetim 

anlayışı ülkeye hâkim olmaya başlamıştır. Laik siyaset anlayışı daha sıkı bir şekilde 

uygulamaya konularak Türkçenin daha öz bir şekilde konuşulmasına yönelik yapılan 

politikalarla sertleşme devam etmiştir. Artan toplumsal tepkiler parti içinde 

muhalefetin oluşmasına bu durum da parti disiplininin bozulmasına neden 

olmuştur.206 

2.5.4.4. Çok Partili Döneme Geçiş Öncesi Siyasal ve 
Toplumsal Durum 

Đsmet Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçildiği dönemde, dünyada sıcak gelişmeler 

olmaktaydı. II. Dünya Savaşı başlamış, savaşa girmemiş olmamıza rağmen, askere 

alınan insan sayısındaki artış ve gergin bekleyiş ülke ekonomisini büyük ölçüde 

sarsmıştı.  Ekonomik sıkıntıların halk tarafından CHP’nin izlediği başarısız 

politikalara bağlanması partiye yönelik büyük toplumsal tepkilerin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Temel hak ve özgürlüklere getirilen kısıtlamalar, ekonomik 

sıkıntılarla birleşince parti rejimini işlemez hale getirmiştir. Öte yandan II. Dünya 

Savaşı’nı demokratik blokta yer alan ABD, Đngiltere ve Fransa’nın galip gelmesi ile 

tüm dünyada totaliter akımların yıkılması süreci başlamıştır.207  

Karpat, Türkiye’nin çok partili sisteme geçişe zemin hazırlayan unsurları 

siyasi, sosyal ve ekonomik iç gelişmelerle Cumhuriyetin temelinde olan liberal 

fikirlere bağlamaktadır208. Parti yönetimi başta olmak üzere Đsmet Paşa’nın durumun 

farkında olması, dış baskıların da etkisiyle parti programında değişimlere gidilmesine 

neden olmuştur. Çok partili sisteme geçiş bizzat Cumhurbaşkanı Đnönü’nün teşviki 

ile CHP Hükümetinin aldığı karar sonrasında gerçekleşmiştir.  Bu gelişmelerin 

                                                           
205 Ahmad, “Demokrasi Sürecinde…,  s.21. 
206 Karpat, a.g.e., s. 69–71. 
207 Erdoğan, Liberal Toplum… , (1992), s.254 
208 Karpat, a.g.e.,, s.125. 
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yanında Sovyet tehdidinin de ortaya çıkması ile batıya yaklaşma ihtiyacı da ortaya 

çıkınca demokratik sisteme geçme adına bir eğilim ortaya çıkmaya başlamıştır. 

2.6. Çok Partili Hayata Geçiş (1946 – 1960) 

Türkiye’de çok partili sisteme geçiş yukarıda değindiğimiz gelişmeler 

sonrasında, değişen konjonktüre binaen gerçekleşmiştir. Türkiye’deki bu değişim, 

Milli Şef Đsmet Đnönü’nün bir iyi niyet gösterisinden ziyade bulunduğu zamanı iyi 

okuyabilmesinden, tarih dışı konuma düşmekten çekinmesinden 

kaynaklanmaktadır209. Hükümet kanadında da –ki daha ziyade Đnönü’de böyle bir 

temayül göze çarpmaktadır – demokratikleşmeye yönelik temayüllerin de 

oluşmasıyla süreç hızlı bir şekilde başladı. Đçişleri Bakanlığından alınan izinle 7 

Temmuz 1945 yılında Nuri Demirağ Milli Kalkınma Partisi’ni kurdu210. Siyasi 

olarak bir varlık gösteremese de parti, dönemin ilk muhalefet partisi oldu ve Türkiye 

bir türlü gerçekleştiremediği çok partili hayata merhaba dedi. 

2.6.1. Dörtlü Takrir ve Demokrat Parti’nin Kurulmas ı 

Cumhurbaşkanı Đnönü’nün demokratikleşmeye yönelik söylemleri, CHP 

içerisindeki muhalif kanadı harekete geçirdi. 7 Haziran 1945 günü CHP 

milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 

çok partili hayata geçiş, serbest seçimler, basın özgürlüğü ve meclisin hükümeti 

kontrol etmesi gibi demokratik istekler içeren bir önergenin mecliste açık olarak 

görüşülmesini istemişlerdir. Dört kişi tarafından verildiği için Dörtlü Takrir diye 

anılan bu önerge, CHP’nin 12 Haziran’da yaptığı ve yedi saat süren görüşmeden 

sonra imza sahipler hariç geri kalan parti üyelerinin oybirliği ile reddedildi211. Adnan 

Menderes ve Fuat Köprülü 21 Eylül’de oybirliği ile partiden ihraç edildi. Refik 

Koraltan’ın da arkadaşlarının ihraç edilmesinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu 

bildirmesi üzerine partiden ihraç edilmesini bu ekibe önce milletvekilliğinden istifa 

edip daha sonra da CHP’den ayrılan Celal Bayar’ın eşlik etmesi yeni bir partinin 

kurulacağının sinyallerini vermekteydi212. Bayar’ın hayatını anlatan bir yazara göre 

                                                           
209 Erdoğan, Liberal Toplum…, (1992), s.257. 
210 Ahmad, Feroz & Ahmad, Bedia Turgay, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı 
Kronolojisi, 1945 – 1971, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976, s.14. 
211 Eroğul, Cem, Demokrat Parti, Tarihi ve Đdeolojisi, Đmge Kitabevi, Ankara,1998, s.30. 
212 Eroğul, a.g.e., s.31 
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Bayar, istifayı bir parti kurup muhalefete şekil vermek için yapmıştı213. Celal Bayar, 

1 Aralık’ta basına parti kuracakları yönünde verdiği demeçten üç gün sonra 

Cumhurbaşkanı Đnönü’nün davetiyle gerçekleşen yemekle Đktidar partisinin de 

onayını aldıktan sonra kurucular, 7 Ocak 1946’da Demokrat Partiyi kurdular214. 

Celal Bayar, daha sonra parti tüzük ve programını Đnönü’ye sunmuş ve 

laiklik, eğitim ile dış politika üzerine güvence vererek Cumhurbaşkanı’nın onayını 

almıştır215. Đnönü’nün kontrolü altında kurulan DP, ilk zamanlarda halk tarafından 

kuşku ile karşılanmıştır. Zira 1930 yılında kurulan SCF gibi karşılıklı bir danışıklığın 

olup olmadığı halkta merak uyandırmıştır216. Ancak zamanla artan muhalefet ve 

sertleşen ilişkiler halkın bu önyargısını kısa sürede kırmıştır. 

Aslında Đnönü ve CHP, tek parti imajını kıracak ancak muhalefetten öteye 

gidemeyecek bir oluşumun meydana gelmesini istiyorlardı. Yeni kurulacak partinin 

meclis üyeleri ve var olan kadrolardan oluşturulması amaçlanmaktaydı217. Böylece 

topluma dışlanmadıkları imajı verilecek fakat toplumun yönetime katılması yine 

sınırlı olacak şekilde ve kontrol altında gerçekleşecekti. Menderes, 17 Temmuz 

1946’da yaptığı bir konuşmada CHP’nin DP’ye dayatmaya çalıştığı modeli şöyle 

ifade etmektedir: 

“ 1. Şark vilayetlerinde ve hudut vilayetlerimizde teşkilat yapmamak, 

köylere asla uzanmamak ve hatta şimdilik fikir cereyanlara müsait diye kabul 

edilen birkaç vilayetten başka yerlerde teşkilat yapmamak. 

2. Teker teker, seçe seçe ancak mahdut sayıda aza kaydetmekle iktifa 

etmek. 

3. Halk Partisi’ne karşı hiç olmazsa 40–50 sene iktidara gelme 

iddiasında bulunmamak. 

                                                           
213 Karpat, a.g.e., s. 132. 
214 Eroğul, a.g.e., s.31. 
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216 Timur, a.g.e., s.20. 
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Politik Değişim ve Modernleşme, s.256. 
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Görülüyor ki arkadaşlar, bizden beklenen demokratik manzarayı 

tamamlayan bir süs olarak kalmak geniş veya dar, fakat Halk Partisi’ne 

çizilecek faaliyet hududu içinde bulunmak şart ile Meclisle verilecek 

sandalyeleri işgal etmekle iktifa etmektedir.218” 

Görüldüğü gibi Demokrat Parti, siyasi iktidarın izni ile ve/fakat kontrolünde 

olacak, sadece şekli olarak Türkiye’yi çok partili hayata geçiş yapmış gibi gösterecek 

şekilde kurulmuştur. Belirttiğimiz gibi halkın, ilk zamanlarda ön yargı içerisinde 

olması gayet normal sayılabilir. Ancak gerek iç siyasetteki gerek de dış dünyadaki 

gelişmelerin etkisiyle Demokrat Parti, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın akıbetine 

uğramamıştır. 

2.6.2. 26 Mayıs ve 21 Temmuz 1946 Seçimleri 

Demokrat Parti kurulduktan yaklaşık üç ay sonra hızlı bir şekilde teşkilat 

yapısını ülke genelinde genişletmeye başladı. Öyle ki Halk Parti’ye muhalif olan 

herkes Demokrat Parti’ye teveccüh etmeye başladı. Halk kasaba ve köylerde bir 

araya gelerek Demokrat Parti adına teşkilatlanma yoluna gidiyor, daha sonra 

kurdukları bu şubeleri il merkezleri ile irtibata geçiriyorlardı219.  

Demokrat Parti’nin bu derece hızlı bir şekilde büyümesi Halk Partisi’nde 

kaygıyla karşılandı. Eylül’de yapılması gereken belediye seçimleri CHP’nin kanun 

teklifi ile Mayıs ayına çekilince iki parti arasındaki ilişkiler de giderek gerilmeye 

başladı. Muhalefet, Reisicumhur’u verdiği sözü tutmamakla, CHP’yi ise partilerinin 

teşkilatlanmasını geciktirmekle suçladılar220. Alınan erken seçim kararı sonrası 

Demokrat Parti seçimlere girmeme kararı aldı. Seçimlere girmeyen Demokrat Parti, 

seçimleri yakında takip etmeyi ihmal etmedi. 

Belediye seçimlerinden sonra, 1947’de yapılması gereken genel seçimlerin de 

erkene alınması (21 Temmuz) Demokrat Partide büyük tepkilere yol açtı. Gözden 

geçirilen seçime girip girmeme konusu, yapılan toplantı sonrasında neticelendirilerek 

seçime girme yönünde karara bağlandı. Demokrat Parti seçim kampanyalarına büyük 
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önem vererek mitingler düzenleyerek hazırlıklarını sürdürdü. Mücadele sert fakat 

yasal çerçeve içerisinde yapılarak sürmekteydi221. Demokrat Parti, ilerleyen günlerde 

Mareşal Fevzi Çakmak’ın da desteğini alarak seçime girdi. 

Seçim, açık oy gizli sayım esasına göre yapıldı. Seçim sonrası, Demokrat 

Partililer, seçimlerin kent merkezlerinde CHP’li devlet görevlilerinin baskıları altında 

gerçekleştiği yönünde çıkan haberlere basın aracılığıyla cevap verdiler. Mazbataların 

değiştirildi ğini iddia eden Demokratlar, durumu protesto ettiler222. Seçimlere 36 ilde 

yapılan toplu itirazları incelemek üzere kurulan komisyon, hiçbir itirazı geçerli 

görmedi.223 Demokrat Parti, 273 aday gösterdiği seçimde 62 sandalye alabildi. 

Bundan daha fazla desteğe sahip olan Demokrat Parti’nin 62 sandalyede kalması, 

seçimlerde usulsüzlük yapıldığı savını ön plana çıkardı. 

Yapılan seçimler ve Demokrat Parti’nin muhalefetteki çabaları, çok partili 

hayatın henüz ilk yıllarında, büyük değişimlerin habercisi olması hasebiyle önem 

teşkil etmektedir. Demokratların sert muhalefetleri neticesinde iç siyasette tansiyon 

bir hayli yükseldi. CHP’nin artan baskı ve tehditleri224 karşısında Demokrat Partinin 

başarılı bir kongre geçirmesine engel olunamadı. 5 Haziran’da tek dereceli seçim 

kanunu kabul edildi. Đnönü, 12 Temmuz Beyannamesi diye de anılan basına ve 

radyoya verdiği demeçte partiler arasında tarafsız kalacağını açıkladı225. Bir yıl sonra 

ise CHP, liberalleşme adına bir hamle yaparak ilkokullarda din dersi konulması ile 

Đlahiyat Fakültesi açılmasına onay verdi.226 

2.6.3. Demokrat Parti’de Çözülme: Millet Partisi’nin 
Kurulması 

Demokrat Parti’deki içten içe büyüyen kavga, Ocak 1948’de Đstanbul teşkilatı 

başkanı Kenan Öner’in istifası ile doruğa ulaştı. Öner’e göre, Bayar ve ekibi parti içi 

muhalefeti engellediği gibi Đnönü ile anlaşma yaptığından dolayı parti içindeki Đnönü 

karşıtlarına engel oluyor, CHP’de bundan dolayı Demokrat Parti’ye ılımlı 

                                                           
221 Eroğul, a.g.e., s. 37 – 38. 
222 Ahmad & Ahmad, a.g.e., s. 23.  
223 Eroğul, a.g.e., s.39 – 40. 
224 Meclisin 4 Aralık 1946’da Đstanbul’daki sıkıyönetimi 6 ay daha uzatması Bkz. Ahmad & Ahmad, 
a.g.e.,  s. 27. ve Recep Peker’in 1 Nisan 1947’de Đstiklal Mahkemeleri’nin henüz kaldırılmadığını 
belirtmesi. Bkz. Erdoğan, “Liberal Toplum… (1992), s.258,  
225 Ahmad & Ahmad, a.g.e., s.34. 
226 Erdoğan, a.g.e.s. 258. 
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yaklaşıyordu. Bir grup muhalif, 20 Temmuz 1948’de partiden ayrılarak Millet 

Partisi’ni kurdu. Ardından kendilerini Bağımsız Demokratlar olarak nitelenen bir 

grup huzursuz partili, bir sonraki sene MP’ye katıldılar. 227 Kenan Öner’in 

öncülüğünde kurulan partinin başkanlığına ise Mareşal Fevzi Çakmak getirilmiştir.   

2.6.4. 14 Mayıs 1950 Seçimleri 

16 Şubat 1950’de yeni seçim kanunu meclisten geçerek yasalaştı ve resmi 

gazetede yayınlandı. Kanuna göre seçim; tek dereceli, eşit - gizli oy ve açık tasnif 

esaslarına göre çoğunluk sistemi usulü ile yapılacaktı228.  CHP’nin seçim kanununda 

çoğunluk sistemini kabul etmesi dikkate değer bir gelişmedir. CHP’nin Demokrat 

Parti’nin bölünmesi neticesinde güç kaybediyor olmasına güvenerek kabul ettiği 

sanılan bu sistem, seçim sonrasında Demokrat Parti’nin beklenenin üzerinde oy 

almasıyla sonuçlanarak CHP’nin hesaplarını altüst etti. 

14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlere halk büyük teveccüh gösterdi. Sandığa 

kayıtlı seçmenlerin neredeyse yüzde 90’nın oy kullandığı seçimde Demokrat Parti 

oyların yüzde 53’ten fazlasını alarak 408 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi ise 

oyların yüzde 40’a yakın oy alarak 69 milletvekili çıkarmıştır229. Seçim sonrası 

Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Parti başkanı Celal Bayar 20 Mayıs’ta DP 

grubu tarafından 3. Cumhurbaşkanı230 seçilirken, ‘parti başkanı Cumhurbaşkanı 

olamaz’ ilkesince – Đnönü’nün aksine – Bayar, parti başkanlığından istifa etmiştir231. 

Bayar, Adnan Menderes’i Başbakan atadı ve yeni hükümet 22 Mayıs’ta açıklandı. 

1923’ten beri devam eden tek parti iktidarı son bulmuştur. Türkiye ilk 

demokratik seçim sınavından başarıyla çıkmış ve halkın egemenliği tecelli etmiştir. 

Çalışmamızın buraya kadar olan kısmını mümkün olduğunca ama fazla 

detaya girmeden anlatmaya çalıştık. Özellikle Demokrat Parti’nin iktidara gelmesine 

kadar olan süreç, modernleşmemiz bağlamında demokrasiye geçişimizi 

                                                           
227 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s. 40-41. 
228 Ahmad & Ahmad, a.g.e., s.60. 
229 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Ahmad & Ahmad, a.g.e., s.66. 
230 1961 Anayasasına kadar Cumhurbaşkanı’nın seçimi her genel seçim sonrasında yenilenirdi. 
Cumhurbaşkanı seçilme adına sınırlama yoktu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanları parti başkanı da 
olabilmektelerdi. 
231 Ahmad & Ahmad, a.g.e., s.66. 
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anlayabilmemiz adına büyük önem arz etmektedir. Buradan sonra yani Demokrat 

Parti iktidarından 12 Eylül askeri müdahalesi sonrasına kadar olan süreci ise genel 

hatlarıyla anlatıp çalışmamızın esas bölümünü oluşturan 12 Eylül sonrası Demokrasi 

kültürünün ülkemizde hangi boyutlarda olduğuna değineceğiz.  

2.6.5. Demokrat Parti Đktidarı (1950- 1960) 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra muhalefetle olan ilişkilerde sürekli 

gerilim hâkim oldu. Demokrat Parti’nin tutumuna bakıldığı zaman sanki iktidara 

gelinen zamana kadar kendisine yapılanlara karşılık veren bir hava mevcuttu. Zira ilk 

sürtüşme daha DP iktidarının ilk günlerinde hükümet programı açıklanırken 

Menderes’in, CHP’den kendine yöneltilen suçlamalara cevap vermesine karşılık 

meclis tüzüğüne göre cevap hakkını kullanmak isteyen muhalefete Meclis Başkanı 

Koraltan’ın izin vermeyişi ile olmuştur232. Bu gelişme iki parti arası ilişkiler adına 

ilerisi için umut vermeyen bir mahiyetteydi. 

Hükümet icraatlara Genel Kurmay Başkanlığı da dâhil olmak üzere yüksek 

rütbeli subayları görevden alıp yerlerine CHP ile ilişkisi olmayan, kendilerini zor 

durumda bırakmayacak kişileri atamakla başladı233. Muhalefeti sindirmeye yönelik 

büyük çabalar sarf edildi. Nedense iktidar olan parti muhalefete karşı hep olumsuz 

tavır içerisindeydi. 8 Ağustos’ta Mecliste kabul edilen yasa ile CHP’nin kontrolü 

altında olan mal varlığına el konuldu234. 8 Temmuz 1953’te dini kendi çıkarlarına 

alet ettikleri suçuyla Millet Partisi hakkında kapatma kararı verildi Demokrat parti 

giderek otokratik bir çizgiye kaymaya başladı. Kendilerince haklı sebepleri vardı. Bu 

da halktan yetki almış olmalarıydı. 

Bu olumsuz gelişmelere karşı, ekonomide canlanmalar meydana geldi. 

Özellikle tarım sektörüne yapılan yatırımlarla ekilebilen arazi oranı arttırıldı. 

Tarımda makineleşmenin de etkisiyle üretimde büyük ölçüde artış meydana geldi. 

Ekonomide de daha liberal politikalar – çok kısa sürse de – izlenmeye başlanmıştı. 

Ancak, plansız büyüme hamleleri nedeniyle ekonomide büyük sıkıntılar oluşmuş, 

                                                           
232 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s. 47. 
233 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s. 48. 
234 Ahmad & Ahmad, a.g.e.,s.87. 
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Demokratların iktidarının son bulduğu 1960’lara kadar da artarak devam etmiştir235. 

Bu durum partinin halk nezdinde yıpranmasına neden olmuştur.  

1954 seçimlerinde, Demokrat Parti oylarını yüzde 57’lere çıkarmasına 

rağmen baskıcı tutumuna devam etti. Bu zamana kadar küçük ölçekli de olsa 

ekonomik sıkıntılar sorun teşkil etmedi. Çünkü çiftçinin iyi hasat elde etmesi, 

dışarıdan gelen ve izlenen kamu politikaları ülke refah havası estiriyor muhalefeti de 

yalanlıyordu. Baskılar ikinci iktidar döneminde de devam etti. 1954 çıkarılan Basın 

Kanunu daha da sertleştirildi ve Seçim Kanunu da partiden ayrılan adayların bir 

sonraki seçimde başka parti listelerine girmelerine imkân vermeyecek şekilde 

değiştirildi.  236 

Đktidarda, meclis dağılımı göz önüne alındığında kendileri adına muhalefete 

karşı kuşku duymayı gerektirecek bir durum da söz konusu değildi. Zira Halk 

Partisi’nin sandalye sayısı 35’e kadar düşmüştü. Ancak muhalefete karşı olan ön 

yargı devam etmekteydi. Öyle ki muhalefet liderlerinin yurt çapında halkla 

bütünleşme çabaları bile Demokratlarda tedirginlik yaratmaya yetiyordu. CHP genel 

sekreteri Kasım Gülek’in Ağustos 1955’te Sinop’ta hükümet aleyhine yaptığı 

konuşma üzerine önce bir gün gözaltına alınması ve daha sonra altı ay hapse 

mahkûm olması muhalefetin de daha agresif hareket etmesine neden oldu. 

1957 seçimleri Demokrat Partinin oy kaybetmesine  (% 48) rağmen 424 

sandalye ile tekrar tek başına iktidara gelmesiyle neticelendi. CHP ise oylarını bir 

önceki seçime göre artırarak (% 41) 178 vekilde kaldı. Seçimler siyasi havayı 

yatıştırma adına erkene alınmıştı237. Siyasi kriz nedeniyle Menderes kabineyi bir aya 

yakın açıklayamadı. DP Meclis Grubu bu geçen sürede hükümet programını 

tartışıyordu.  

Grup 14 Kasım’da, muhalefete destek veren memurlara karşı harekete 

geçerek zararlı yazı ve resimlerin yasaklanmasına ilişkin daha sert bir basın kanunun 

çıkarılmasını önerdi. Beş gün sonra ise muhalefetin yıkıcı eylemlerde bulunup 

                                                           
235 Demokrat Parti Dönemi Türkiye, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ünite 5, s.94-95. 
(http://www.aof.edu.tr/kitap/IOLTP/1269/unite05.pdf, 20-09-2007) 
236 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s. 61& 67. 
237 Demokrat Parti Dönemi Türkiye, s.97. 
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bulunmadığını öğrenmek için muhalefetin seçim öncesi ve sonrası faaliyetlerinin 

soruşturulmasını Meclisten istemeyi oy birliği ile kararlaştırdı. 24 Kasım’da ise 

gazete ilanları ve haberlerin dağıtımının takibinin hükümet tarafından yapılacağı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi238. 27 Kasım’da ise meclis iç 

tüzüğünün değiştirilmesi ile muhalefetin hareket imkânı elinden alındı. Muhalefet 

durumu “hâkimiyet hükümetin olacaktır” şeklinde değerlendirdi. 

2.6.6. 27 Mayıs’a Zemin Hazırlayan Gelişmeler 

Hiç kuşku yok ki 27 Mayıs’a zemin hazırlayan en önemli husus iktidar ile 

muhalefet arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan gelişmeler olmuştur. Demokrat Parti, 

iktidara gelene kadar geçen sürede CHP’nin izlediği sindirme politikalarının daha 

şiddetlisini uygulamıştır. Bu uygulama sadece muhalefetle de sınırlı kalmamış, 

bayrak yarışı misali, CHP’nin uygulamalarının benzerlerini onlar da uygulama 

yoluna gitmişlerdir. 

  Hükümet; muhalefet, basın, üniversiteler kısacası bütün mekanizmaları 

devre dışı bırakacak politikalara imza attı. 14 Temmuz 1958 yılında Irak’ta darbe 

olması Menderes’i etkiledi ve partide devrim fobisi olmasına neden oldu. Bardağı 

taşıran hamle ise Menderes’in 12 Ekim’de ‘şer ve düşmanlar cephesi’ diye nitelediği 

CHP politikasına ‘Vatan Cephesi’ adını verdiği bir oluşumla karşılık verme yoluna 

gitti. Menderes, CHP’yi destekleyenlere karşı kendilerini destekleyen halkı Vatan 

Cephesi’nde toplanmaya davet etti. Toplum güdülen politikalarla kamplara 

ayrılmaya sürükleniyor ve hükümet giderek kontrolü kaybediyordu. Kontrolü 

kaybettikçe de daha baskıcı politikalar izliyordu. Öyle ki 1959 yılı, demokrasinin 

olmazsa olmazları arasında olan basın için oldukça trajik bir yıl olmuştu. Kapatılan 

gazete ve tutuklanan gazeteci sayısı had safhaya ulaşmıştı239. 

Đnönü’nün 10 Ocak 1960 Bursa il kongresinde sarf ettiği  “…Vatandaşlar 

emin olsunlar ki, seçimi kaybedecek olanlar iktidarda kalmak isterlerse, dünya 

başlarına yıkılacaktır.” bu sözler iki parti arasındaki ilişkileri oldukça gerdi240. 

Demokrat Parti Meclis Grubu, muhalefeti askeri ayaklanma ve kargaşa ortamı 

                                                           
238 Ahmad & Ahmad, a.g.e., s.173. 
239 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.77. 
240 Eroğul, a.g.e., s. 152. 



 86 

hazırlama adına ayarttığı yönünde suçlamada bulundu. Suçlamanın ardından 

muhalefete hedef alınarak bu suçun incelenmesine yönelik bütün üyeleri 

Demokratlardan oluşan Meclis Tahkikat Encümeni oluşturuldu. Mahkemelerin de 

yetkilerini aşan olağanüstü yetkilerle donatılmış bu Encümen, tüm siyasi konularda 

üç ay, konuyla ilgili haber yapılmasını da işi sonlanıncaya kadar yasakladı. 19 

Nisan’da gösteriler başladı. Bir hafta sonra ise hukuk profesörleri encümene verilen 

yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek kararı kınadı. Fakat 27 Nisan’da 

Encümene, basına sansür uygulama, gazeteleri toplatma, celp çıkarma ve Encümene 

engel olanlara ise hapis cezası verme yetkisini içeren kapsamlı bir kanun tasarısı 

meclisten geçirildi241. 

Muhalefetten tepki gecikmedi. Muhalefet lideri Đnönü’nü, Tahkikat 

Encümeninin yetkilerini belirleyecek kanun tasarısının görüşüldüğü esnada ilginç 

ama doğru bir değerlendirme de bulundu: “…Sizin elinizde ne ordu var, ne memur 

var, ne üniversite hatta ne de polis var. Olur mu böyle baskı rejimi? Muvaffak olur 

mu bu? ”242. Daha sonra Đnönü’nün, “Bu yolla devam ederseniz sizi ben bile 

kurtaramam. Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır…”  

sözleri, hükümet tarafından ordu ve Meclis’in birliğine yönelik bir hareket olduğu 

açıklanıp Đnönü’ye 12 gün meclis oturumlarına katılmama cezası verilmiştir. 

Hükümetin bu tavrına muhalefet, gençlik örgütlerini kullanarak Ankara ve 

Đstanbul’da gösteriler düzenleyerek cevap verdi. Hükümet ise bu iki ilde sıkıyönetim 

ilan etti. Ancak öğrenci hareketlerinin önü alınamadı243. Bunun üzerine üniversiteler 

tatil edildi. 

2.7. 1960 Askeri Müdahalesi – 1971 Askeri Muhtıra Arası 
Dönem 

3 Mayıs 1960’ta Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel, Milli Savunma 

Bakanı’na Cumhurbaşkanının istifası, Hükümetin değişmesi ve demokratik olmayan 

kanunların kaldırılması yönünde uyarılar içeren bir mektup gönderdi. Bu ordunun 

apaçık yaptığı bir uyarıydı244. Öğrenci gösterilerinin ardından da 21 Mayıs’ta Harp 

                                                           
241 Eroğul, a.g.e., s. 155–156. 
242 Dursun, Davut, 27 Mayıs 1960 Darbesi, Şehir Yayınları, Đstanbul, 2001, s.31. 
243 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.79 
244 Eroğul, a.g.e., s. 158. 
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Okulu öğrencilerinin yürüyüşü adeta gelecek olan askeri darbenin habercisiydi.  

Nitekim öyle de oldu. 26 Mayısta askerler Đstanbul’da harekete geçtiler. 

Đstanbul beş bölgeye ayrılarak Subaylar arasında taksim edilmiştir. Kadıköy 

Postanesi işgal edilerek Đstanbul ve Ankara arasındaki tüm iletişim kesilmiş, Đstanbul 

Radyosu’nun etrafı da askerler tarafından çevrilmiştir. Đstanbul, bir direniş olmadan 

kolayca kontrol altına alınmıştır245. Darbe bildirisi sabaha karşı Đstanbul 

Radyosundan yapılmıştır. 

Ankara’da ise işe Köşkten başlanılmıştır. Muhafız Alayı’nda darbe girişimi 

için hiçbir ön hazırlık yapılmadığından dolayı Alay Komutanı, ihtilalci birliklerin 

gelmesine kadar herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Askerlerin Köşke gelmesiyle 

başlayan karışıklıkta, durumun mahiyetini öğrenmeye gelen Jandarma Alay 

Komutanı, Muhafız Alayı Komutanı tarafından darbenin gerçekleştiği ifade edilerek 

ikna edilince Köşk kontrol altına alınmıştır.246 Ankara Radyosundan saat 05.25 gibi 

yapılan bildiriyle darbe Ankara halkına duyurulmuştur. 

28 Mayıs’ta Genel Kurmay Başkanlığına gelen bir grup profesör, darbeye 

meşruiyet kazandırmak için bir rapor hazırlamaya başladılar247. Askeri müdahale 

sonrası ülke yönetimi askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesine geçti. Darbe sonrası 

Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan 

Polatkan Đmralı Adası’nda yargılandıktan sonra idam edildiler. Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar idama mahkûm olmasına karşın ilerlemiş yaşı gerekçe gösterilerek cezası 

müebbet hapse çevrildi. 

9 Temmuz 1961 de halkoyuyla 1924 Anayasasını yürürlükten kaldıran yeni 

Anayasa kabul edildi. 10 Ekim 1961 yılında yapılan normal seçimler sonrasında 

MBK’si idareyi sivil hükümete bıraktı. Cemal Gürsel Türkiye Cumhuriyeti’nin 

dördüncü Cumhurbaşkanı seçildi. 

Kongar, 27 Mayıs’ı ‘Beyaz Bir Devrim’ diye nitelendirirken, demokrasiyi 

yeniden tesis etmek için yapıldığını ve 1961 Anayasası ile bunun gerçekleştiğini 

                                                           
245 Özdağ, Ümit, Menderes Döneminde Ordu – Siyaset Đlişkileri ve 27 Mayıs Đhtilali , Boyut 
Kitapları, Đstanbul,1997, s.197- 198. 
246 Özdağ, a.g.e., s.200–201. 
247 Raporun tam metni için Bkz. Özdağ, a.g.e.,s. 247- 251. 
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ifade eder. Ancak ona göre bu ‘Beyaz Devrim’ , Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun 

asılmasıyla kana bulanmıştır. Kongar’a göre bu hareketin bir diğer önemli özelliği 

ise daha sonra yapılacak olan darbelere öncülük etmesidir248. 

Dursun, 27 Mayıs’ı değerlendirirken, harekete destek veren kesimlere dikkat 

çekmektedir. Ona göre darbeye destek veren kesimler üniversite gençliği, öğretim 

üyeleri, eğitim düzeyi yüksek DP iktidarı sırasında ekonomik sıkıntılardan etkilenmiş 

kimselerdir. Ayrıca bu kesimlerin, temsil ettikleri siyasal görüş ve değerler itibariyle 

CHP’nin temsil ettiği, özellikle tek parti dönemi boyunca uygulamaya çalıştığı 

değerleri benimsemiş oldukları görülür. CHP ile müttefik durumunda olan ve 

merkezde kabul edilen bu sınıfta sert tepkilerin ortaya çıkması, DP iktidarı ile 

CHP’nin sindirmeye çalıştığı kenar güçler olan esnaf, köylü ve küçük burjuvazinin 

merkeze yaklaşmaya başlamış olmasındadır249.  

Her ne şekilde olursa olsun, bir siyasi iktidar demokratik olmayan herhangi 

bir yöntemle görevini yapamaz duruma getirilememelidir. 27 Mayıs’ı hazırlayan 

sebeplerin başlangıcı CHP’nin evdeki hesabını çarşıya uyduramaması yani DP 

iktidarından hemen önce seçim sistemini çoğunluk esasına göre değiştirmeleri olarak 

gösterilebilir. Burada DP iktidarının anti-demokratik eylemlerinin ve CHP’nin 

agresif muhalefetini de unutmamak gerekir. Sorun bir şekilde iktidarı ile muhalefeti 

ile sıkıntılara neden olan yapıların değiştirilmesi şeklinde, demokratik sınırlar 

içerisinde çözülebilirdi. Ne yazık eski hastalık çok geçmeden nüksetti. Ancak bir fark 

vardı. Bu sefer alaşağı edilen Padişah değil, demokrasinin kendisi oldu. Aslında 

demokrasimizin tek sıkıntısı şu sözlerin içinde gizlidir: “Halk plajlara hücum etti, 

vatandaş denize giremiyor!” 

Askeri müdahale sonrası siyasal hayat, siyasi partilere getirilen siyasi faaliyet 

yasağının 13 Ocak 1961 yılında kaldırılmasından sonra normale dönmeye 

başlamıştır. Demokrat Parti’nin fiilen sona ermesinden sonra kadro, yeni bir 

örgütlenme içerisindeydi. Neticede eski kadroların girişimi ile 11 Şubat 1961 

tarihinde, Ragıp Gümüşpala ve arkadaşları tarafından Adalet Parti’si (AP) 

kurulmuştur. AP’nin kuruluşunu sendikacılar tarafından çok partili hayatın ilk büyük 
                                                           
248 Kongar, Emre, “Asker Siyaset Đlişkilerinde Unutulan Noktalar II”, 
http://www.kongar.org/aydinlanma/2003/368_Asker-Siyaset_Iliskileri_II.php, 24- 09-2007 
249 Dursun, 27 Mayıs …,, s. 25–26.  
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sosyalist partisi olarak kabul edilen Türkiye Đşçi Partisi (TĐP) 13 Şubat 1961’de 

kuruluşu izlemiştir250. 

15 Ekim’de yapılan genel seçimlerde, hiçbir parti tek başına iktidar olacak 

çoğunluğu yakalayamamıştır. Türk siyasal hayatında hiç de alışık olunmayan 

koalisyon hükümetleri dönemi başlamıştır. CHP’nin yüzde 36,5 oyuna karşılık AP 

yüzde 34 civarında oy almıştır. AP’nin aldığı oylar hem CHP’de hem de askeri 

kanatta büyük etki uyandırmıştır. Koalisyona sıcak bakmayan siyasiler, askerin 

siyasette hala etkin olması nedeniyle koalisyon hükümeti kurma noktasında 

uzlaşmaya vararak olası bir gerginliğin önüne geçmişlerdir251.  Koalisyon 

hükümetleri dönemi, AP’nin 1965’te yapılan seçimlerde tek başına iktidara 

gelmesiyle son bulmuştur. 

2.7.1. AP Đktidarı (1965–1971) 

1964 yılında genel başkan Ragıp Gümüşpala’nın ölümünden sonra AP’nin 

başkanlığına saadettin Bilgiç’i geride bırakan Sami Süleyman Demirel geldi. 

Demirel’in yapması gereken ilk iş askere karşı partisini DP’nin devamı 

olmadıklarına inandırması oldu. Bu doğrultuda, askerin sivillerin denetime girmesi 

olarak değerlendirilen Genel Kurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığına 

bağlanmasından vazgeçilerek askere karşı fiili özerklik verme yolunda bir politika 

izlendi.252  

Demirel liderliğinde girilen 1965 genel seçimlerinde yüzde 52,9 oy alan AP 

tek başına iktidara gelmiştir. Seçim öncesinde halka karşı DP’nin devamı oldukları 

imajı vermek için Menderes, Koraltan, Zorlu ve Bayar’ın yakınlarının AP saflarında 

seçim çalışmalarına katılmalarını sağlanırken253, 1961 Anayasası’nı tartışmaya 

açmak ve ‘Yassıada affı’ istemekten öteye de bir şey yapılmamıştır.254 

Tek başına iktidar, ekonomide büyümeyi de beraberinde getirdi. Ancak 

Türkiye’de hala orta sınıf kavramı oluşamadığından, uygulanan kapitalist politikalar 

                                                           
250 Sarıbay, Ali Yaşar, Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler , Alfa Yayınları, Đstanbul, 2001, 
s.57. 
251 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …,s.210. 
252 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.231. 
253 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.232 
254 Sarıbay, Türkiye’de Demokrasi …, s.57. 
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küçük esnafın büyümesine olumsuz etkide bulundu. Ekonomide siyasal 

yaklaşımlardan kaynaklanan dönüşüm, sıkıntılara sebep oldu. Hükümetin özel 

sektörü kendi başına bırakması ise sorunların ana nedeni oldu. Türkiye’de 

sanayileşme başlamış ama alt yapıdan yoksun olarak gerçekleşmekteydi. Buna karşın 

tarım sektöründe yapısal reformlar olmamasına rağmen üretim ve kullanılan tarım 

arazilerinde artış gözlenmekteydi.255 

2.7.2. 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası’na Doğru 

1961’den sonra okunan kitaplara bakıldığında Marks’ın eserlerinin revaçta 

olduğu görülmektedir. Bunun yanında Marksist öğretiler üzerine çeşitli kitaplar 

yayınlanmaktaydı. Üniversitelerde fikir kulüpleri kuruluyor, artık öğrenciler siyaseti 

büyüklerin işi olarak görmüyorlardı256. 1968 yılında Avrupa’da başlayan gençlik 

eylemleri Türkiye’de de etkili olmaya başladı. 10 Haziran 1968 yılında Ankara 

Üniversitesi öğrencilerinin boykot eylemlerine başlaması Ankara ve Đstanbul’daki 

diğer üniversitelere de sıçradı. 29 Haziranda öğrencilerin TBMM önünde eylem 

girişimi bir öğrencinin ölümüyle sonuçlanınca öğrenci hareketlerine kan bulaşmış 

oldu. Gençler çeşitli gruplara ayrılmış durumdaydı. Toplumsal karışıklılar artarak 

sokak hareketleri şehir gerillası hareketine dönüştü. Gençler Maocular, Che 

Gueveracılar diye gruplar halinde hareket eden gençler daha sonra Türk tipi 

komünist örgütlenmelere başladılar257. Bu arada işçi eylemleri de meydana gelmekte 

ama öğrenci eylemlerinin yanında çok da önem teşkil etmemekteydi258. 

4 Mart 1971’de Ankara’da dört Amerikan askerinin Türk Halk Kurtuluş 

Örgütü tarafından kaçırılması gerginliği doruk noktaya ulaştı.  Eylemciler fidye ve 

tüm devrimcilerin serbest bırakılması yönünde bir bildiri yayınlayınca, örgütün üssü 

olarak bilinen ODTÜ, güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. Aranan kişi örgüt lideri 

Deniz Gezmiş idi. 5 Mart’ta ODTÜ’de çatışma çıktı. Dokuz saat süren çatışma 

                                                           
255 Ahmad, “Demokrasi Sürecinde …, s.275–276. 
256 Öztuna, Yılmaz & Gökdemir, Ayvaz, “Türkiye’de Askeri Müdahaleler”,  Tercüman, 
Đstanbul,1987, s.175. 
257 Öztuna & Gökdemir, a.g.e., s.174-177. 
258 Kayalı, Kurtuluş, “Ordu ve Siyaset, 27 Mayıs – 12 Mart”, Đletişim Yayınları, Đkinci Baskı, 
Đstanbul, 2000, s.179. 
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sonucunda üç ölü ve 26 yaralı vardı. Yaklaşık 200 öğrenci de gözaltına alındı. 

Üniversite süresiz kapatıldı ancak aranan kişi bulunamadı259. 

Esirlerin serbest bırakılması tansiyonu düşürmedi. ODTÜ’deki çatışma bir 

erin ölmesi askerdeki müdahale düşüncesini arttırmıştı. Genel Kurmay Başkanı 

Tağmaç’ın ordu ve kuvvet komutanlarını, yaşanan olayları değerlendirmek üzere 

Ankara’ya çağırması heyecana sebep oldu. Komutanlar darbe isterken, Tağmaç 

darbeyi en son ihtimal olarak düşünüp, komutanları sakinleştiriyordu260. 

Uzun görüşmelerden sonra paşalar, Başbakanın istifa etmesini isteyerek, 

darbe yerine hükümete muhtıra vermeyi kararlaştırdılar.  Muhtıra metni Genel 

Kurmay Başkanı Tağmaç’ın imzalamasından sonra 12 Mart saat 13.00’de TRT 

radyoları aracılığı ile halka okundu261. Muhtıra metninde Meclis ve Hükümet yurtta 

oluşan anarşi ortamından sorumlu tutularak demokratik kurallar içerisinde güçlü bir 

hükümetin kurulması isteniyor ve huzursuzlukların devam etmesi durumunda askerin 

iktidara geçeceği söyleniyordu.262 

Muhtıra metni TBMM’de okunarak milletvekillerine bizzat duyuruldu. 

Akşam saatlerinde Başbakanın istifası geldi. Şöyle diyordu: “…Muhtırayı anayasa 

ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Bu durum 

muvacehesinde Hükümetimin istifasını saygı ile arz ederim263”. Hükümetin 

istifasından sonra normal seçimlerin yapıldığı 14 Ekim 1973’e kadar ara rejim adı 

verilen Nihat Erim Hükümeti iktidarda olmuştur. 

Aslında, asker içerisinde liderliğini Celil Gürkan’ın çektiği bir grup aşırı sol 

görüşlü subay, 9 Mart tarihinde kendilerine ‘ulusal sol’ diye adlandırdıkları 

Atatürkçü bir darbe hazırlığındaydılar. Ancak kendi aralarında düştükleri 

anlaşmazlık nedeniyle bunu gerçekleştiremediler ve muhtıra 12 Martta askeri 

                                                           
259 Birand, Mehmet Ali, Dündar, Can & Çaplı, Bülent, “12 Mart, Đhtilalin Pençesinde Demokrasi”, 
Đmge Kitabevi, Beşinci Baskı, Ankara, 1997, s.213. 
260 Birand, vd., a.g.e., s.214-215. 
261 Birand, vd.,  a.g.e., s. 230. 
262 Muhtıranın tam metni için Bkz. Öztuna & Gökdemir, a.g.e., s.169., Birand, vd, a.g.e., s.233. 
263 Birand, vd., a.g.e., s.236. 
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hiyerarşi içerisinde meydana geldi.264 Ancak muhtıra tamamen sol akımların 

aleyhinde sonuçlandı. 

2.8. 12 Mart – 12 Eylül Arası Dönemde Siyasi Gelişmeler 

12 Mart Muhtırasının ikinci yılında Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

vardı. Cevdet Sunay, yedi yıllık görev süresini doldurduktan sonra görev süresini iki 

yıl daha uzatabilmek için girişimlerde bulundu ancak istediği anayasa değişikli ği 

mecliste bir oy eksikle kabul edilmedi. Bu gelişmenin ardından, 12 Mart’ın baş 

aktörlerinden sayılan ve daha sonra Genel Kurmay Başkanı olan Faruk Gürler, 

Cumhurbaşkanı olabilmek için vazifesinden istifa etti. Gürler’in bu tavrını 

benimsemeyen başta Demirel olmak üzere diğer siyasiler, anlaşarak DP döneminde 

Dz.K.K. olan Fahri Korutürk’ü Cumhurbaşkanı olarak seçtiler. 265 Bu olay 

cuntacılara karşı sivil demokrasinin zaferi olarak sonuçlanan siyasi bir operasyon 

olarak değerlendirilmiştir. 

Muhtıra sonrasında siyaset arenasına yeni isimler çıkmaya başladı. Bunlardan 

en önemlisi CHP Beşinci Olağan Kongresi’nde Đsmet Đnönü’yü geride bırakarak 

genel başkan olan Bülent Ecevit’ti. Bu değişim CHP’ye olumlu yansımış ve 14 Ekim 

1973’te yapılan genel seçimlerde AP’nin favori gösterilmesine rağmen CHP’nin 

birinci parti olarak çıkmasını sağlamıştır. CHP’nin oylarını beklenenin üzerinde 

arttırması tek başına iktidar olmasına yetmemiştir. AP ile koalisyona yanaşmayan 

Ecevit, ikinci kez aldığı hükümeti oluşturma görevinde Necmettin Erbakan 

başkanlığındaki Milli Selamet Partisi (MSP) ile 26 Ocak 1974 tarihinde koalisyon 

hükümeti kurmuştur266. Ancak kurulan koalisyon fikir ayrılıkları neticesinde 18 

Eylül’de dağıldı. 

12 Kasım’a kadar yeni hükümet kurulamayınca Cumhurbaşkanı Korutürk, 

hükümet kurma yetkisini Profesör Sadi Irmak’a verdi ve onun kurduğu partiler üstü 

kabul edilen hükümet 19 Mart’a kadar güvenoyu almadan iktidarda kaldı. 5 Haziran 

1977’ye kadar ise Demirel önderliğinde AP, MSP, MHP, CGP ve Bağısızlardan 

                                                           
264 Kongar, Asker Siyaset …,  
265 Öztuna & Gökdemir, a.g.e., s.183-184. 
266 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.311, 313, 322. 
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oluşan Birinci Milliyetçi Cephe (MC) adı verilen koalisyon hükümeti iktidarda kaldı 

.267 

2.8.1. 12 Eylül Askeri Darbesi’ne Doğru 

1977 seçimlerinde birinci parti olan CHP yüzde 41,39 ile 213 milletvekili, AP 

ise yüzde 36,89 ile 189 milletvekili çıkardılar.268 Hükümeti kurma görevi yine 

Ecevit’e verildi. Ancak hükümeti kuran Ecevit güvenoyu alamayınca çekilmek 

zorunda kaldı. Görevi alan Süleyman Demirel 4 Temmuz 1977’de Đkinci MC 

hükümetini kurdu. Siyasi partilerin kutuplaşmaları toplumsal kutuplaşmalara da yol 

açmaktaydı. Öyle ki hükümeti kurma görevi alan ve hükümeti kuran siyasetçi ilk 

vaat olarak anarşi ortamına son vereceği ifade ederek konumunu güçlendirmeye 

çalışıyordu269. 

Siyasi istikrarsızlık ekonomiyi etkiliyor siyasilerin kutuplaşma yönündeki 

eğilimleri ise anarşik olayların artmasına neden oluyordu. 27 Mayıs ile başlayan 

gençlerin çeşitli ideolojilere olan ilgileri, olayı çatışma boyutuna kadar getirmişti. 

Đkinci MC hükümetinin de son bulmasından sonra CHP’nin tek başına iktidara 

gelebilmesi için gerekli olan sayı, AP’den şaibeli bir şekilde istifa eden 11 

milletvekili ve iki Bağımsız milletvekili ile sağlanmış oldu. Gelişmelerin ardından 

Ecevit, adına ‘motel hükümeti’ diye nitelendirilen hükümeti kurdu270. Artan anarşi 

olaylarına karşı radikal önlem alma yoluna gitmeyen Ecevit, daha 1978’in ilk 15 

gününde 30 siyasi cinayet ve 200’den fazla insanın yaralandığı olaylarla karşılaştı. 

Yılın ortasına doğru artık artan terör olaylarını polis güçleri durduramaz konuma 

geldi. Kanun ve düzeni sağlama adına Mavi Bereli birliklerin kullanılması gündeme 

gelmeye başladı. Vaziyet o kadar vahimdi ki,  polis teşkilatı bile sağ ve sol olarak 

gruplara ayrılmış bir pozisyondaydı271. Olaylar tırmanmaya devam ederek Alevi – 

Sünni çatışmasına kadar dönüştü.  

Ecevit, sıkıyönetim ilan etme konusunda gecikti. Kasım ayında konuşan 

Ecevit, “terörizm, kanunların üstünlüğü feda edilmeden ve teröristlerle onların 
                                                           
267 Öztuna & Gökdemir, a.g.e.,  s.184. 
268 Belgenet.net, http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=8,  (25.09.2007), 
269 Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 12 Eylül, Öncesi ve Sonrası,  TTK Basımevi, Ankara, 
1981, s.20.  
270 Öztuna & Gökdemir, a.g.e., s.184. 
271 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.352. 
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silahlarıyla savaşmadan yok edilecektir”272 yönünde açıklama yaparak sıkıyönetime 

gitmeyeceğinin sinyallerini verdi. 22 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük 

olaylar Kayseri’den gönderilen askeri birliklerce ancak durdurabildi. Ecevit, 25 

Aralık 1978’de 13 ilde sıkıyönetim ilan etmek zorunda kaldı. 

Ordunun hükümete olan ikazları anarşinin tırmandığı 1978’den itibaren 

gelmeye başladı. Nisan 1978’de Milli Güvenlik Kurulu tarafından artan olayların 

durdurulmasına yönelik idarece yeni yasal düzenlemelerin yapılması ve icraata 

dönüştürülmesi yönünde uyarılar yapılıyordu273. Çünkü yılsonuna doğru ölü sayısı 

1200’lere yaklaşıyor, faili meçhul cinayetler işlenmeye başlanıyordu274.  

Güneydoğuya uygulanan sıkıyönetimin ardından üç CHP milletvekili istifa 

etti. 1 Mayıs olaylarını yasaklama yönündeki eğilimine ordudan da destek gelmesi 

üzerine sendikalardan gelen desteğin de kesilmesiyle, zaten hükümet ortaklarıyla 

sorun yaşayan Ecevit sıkıntıya düştü. Öyle ki muhalefetin verdiği bir gensorundan 

kaçabilme adına Meclis oturumunu boykot etme yoluna dahi gidildi. 14 Ekim’de 

yapılan ara seçimlerden de oy kaybıyla çıkılınca Ecevit Hükümeti istifa etmek 

zorunda kaldı. Seçimlerden galip çıkan Demirel azınlık hükümeti kurmak zorunda 

kaldı. 

Siyasi istikrarsızlığın devamı şiddet olaylarını durdurmaya yetmedi. Ordu, 

hiyerarşi içerisinde 12 Eylül 1980’de, Đç Hizmet Kanunu’nun verdiği Türkiye 

Cumhuriyeti’ni koruma ve kollama görevini yerine getirme adına yönetime el 

koyduğunu açıkladı.   

                                                           
272 Ahmad, Demokrasi Sürecinde …, s.353. 
273 Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, a.g.e.,  s.63. 
274 Abdi Đpekçi, Bedrettin Cömert, Nihat Erim..vs.  
http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eyl%C3%BCl_Darbesi, (28.09.2007). 
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III. BÖLÜM 

12 EYLÜL’DEN GÜNÜMÜZE TÜRK ĐYE’DE DEMOKRAS Đ 

KÜLTÜRÜ: TOPLUMSAL VE S ĐYASAL DÖNÜŞÜMÜN ETK ĐLERĐ 

 

3.1. 12 Eylül Sonrası Siyasal Gelişmeler 

Askerin, ülke yönetimine el koymasından sonra ülke, Milli Güvenlik Konseyi 

(MGK) tarafından yönetilmeye başlandı. Konsey’in başkanı, Genel Kurmay Başkanı 

ve aynı zamanda da Devlet Başkanı olan Orgeneral Kenan Evren, diğer üyeler ise 

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşmaktaydı. 

3.1.1. Ara Rejim 

MGK, yapılan yönetime el koyma duyurusundan sonra TBMM’yi dağıtmış, 

siyasi parti liderlerini gözaltına almış ve ülke çapında idamlarla neticelenen 

tutuklamalar gerçekleştirmiştir. Bu eylemler ve harekâtın amaçları milli birliği 

korumak, anarşi ve terörü önlemek, devlet otoritesini yeniden kurmak, sosyal barışı 

sağlamak, sosyal adalet ile birlikte kişi hak ve özgürlüklerinin hâkim olduğu laik bir 

Cumhuriyet rejimi güvence altına almak, yasal düzenlemeleri tamamladıktan sonra 

yönetimi sivil iktidara teslim etmek şeklinde özetleniyordu275. Konsey, 27 Ekim 

1980’de yayınladığı Anayasa Düzenleme Hakkında Kanun ile kendi eylemlerini 

yasal bir çerçeve içerisinde gösterme yoluna giderek kendi meşrulaştırmaya 

çalışmıştır276. 

Darbe girişimi ABD’nin bilgisi dâhilinde yapılmış olup, daha önceleri de 

gündeme gelmiş olmasına rağmen uygun ortamın oluşması beklendiğinden 

ertelenmek suretiyle malum tarihte gerçekleşmiştir277. Mevcut siyasal, ekonomik ve 

toplumsal durumun kötü olması nedeniyle halk tarafından normal karşılanan girişim, 

temel hak ve özgürlükler de dâhil olmak üzere baskıcı bir yönetimin izlendiği bir 

harekete dönüşmüştür.  

                                                           
275 Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, a.g.e., s.205. 
276 Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku , Yetkin Yayınları, Ankara, 2003, s.50–51. 
277 Çavdar, a.g.e., s.279. 
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Siyasi hayatın normale döndüğü 1983 seçimlerine kadar ülke MGK 

tarafından yönetilmiş, bunun yanında Danışma Meclisi’nin (DM) de katılımıyla 

teşekkül eden Kurucu Meclis tarafından hem anayasa hazırlıkları yapılmış hem de 

yasama faaliyetleri yerine getirilmiştir. Danışma Meclisi, 160 üyeden oluşan ve 1980 

askeri müdahalesi öncesinde faaliyet gösteren siyasal partilere mensup olmayan 

kişiler arasından seçilerek oluşturulmuş olup son söz MGK’ da olduğundan oldukça 

geri planda kalmıştır. 

3.1.2. 1982 Anayasası ve Özellikleri 

Kurucu Meclis tarafından hazırlanarak oluşturulan 1982 Anayasası 10 Ekim 

1982 tarihinde kabul edildikten ve Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra halkoyuna 

sunulmuştur. 7 Kasım 1982 yılında yapılan referanduma, seçmenlerin yaklaşık yüzde 

92’si katılmış ve Anayasa, katılan seçmenlerin yüzde 91,37 evet oyuyla kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir278. 

3.1.2.1. Biçimsel ve Đşlevsel Özellikler 

1982 Anayasası biçimsel yönden bakıldığında kendinden önceki anayasalara 

nazaran daha uzun ve açıklayıcı maddelerden oluşmaktadır. Yeni Anayasa, ilkelerin 

genel bir çerçeve içerisinde ifade edilerek oluşturulan ‘çerçeve anayasa’ anlayışı 

yerine olası durumları bile göz önüne alan ve daha detaylı bir şekilde hazırlanan 

kazüistik bir anayasa anlayışı ile hazırlanmıştır. Özbudun, bu durumu Türk siyasal 

kültürünün ‘kanuncu’ olma rolünü vurgulayarak ve Anayasasının daha kazüistik 

olmasını ‘tepki anayasası’ olması şeklinde açıklamaktadır279.  Öte yandan 1982 

Anayasası 1961 Anayasasına nazaran daha katı bir özellik taşımaktadır. 1982 

Anayasasında daha güç şartlarda değiştirilen maddelerin çokluğu Anayasaya katı bir 

nitelik kazandırmaktadır.  

1982 Anayasasına bakıldığında 1961 Anayasası’na nazaran siyasal sistemin 

daha iyi işlemesini sağlama adına farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Cumhurbaşkanı seçimi sürecindeki uzamaların ve olası tıkanıkların önüne geçilmesi 

amaçlanırken, Anayasada belirtilen şartlarda Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme 

                                                           
278 Özbudun, Türk Anayasa…, s.55. 
279 Özbudun, Türk Anayasa…, s.58. 
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yetkisi verilmiştir. Ayrıca meclisin işleyişini hızlandırmak adına 1961 

Anayasasından farklı olarak toplantı ve karar yeter sayısı (Madde 96) daha işlevsel 

bir çerçevede düzenlenmiştir.280 

3.1.2.2.  Erklerin Kullanılması 

Egemenliğin kullanılması yönünden 1982 Anayasasında, yasamanın yürütme 

karşısında gerilediği görülmektedir. Her ne kadar Anayasanın 7. maddesinde 

“Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki 

devredilemez.” hükmü çerçevesinde yasama yetkisinin kullanımına açıklık getirilmiş 

olsa da, 87.madde uyarınca TBMM tarafından belli konularda Bakanlar Kuruluna 

verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, çelişki yaratmaktadır.281 

Yürütme, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kanunda belirtilen şekilde 

yerine getirilmekle beraber yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Yürütmede 

Cumhurbaşkanının öne çıkması, Devlet Başkanı Kenan Evren’in anayasayı tanıtma 

konuşmalarında;  

“Hükümetler bir parti veya birkaç partinin bir araya gelmesi ile 

teşekkül eden koalisyon partilerin rengini ve dengesini ister istemez 

taşıyacaklardır… Hâlbuki devletin başı ve yürütmenin de başında bulunan 

Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız yani siyasi partilere ve onların 

koalisyonlarına karşı tarafsız olması, rejimin icabıdır… Taraflı olan 

hükümete de verilmiş bazı yetkiler vardır. Ancak, muhalefet- iktidar arası 

ciddi çekişmelere ve huzursuzluklara yol açabilecek yetkiler, 

Cumhurbaşkanına tanınmıştır. Bunun dışında da muhakkak 

Cumhurbaşkanına verilmesi gereken yetkiler vardır ki esasen onları başka 

makama da vermek doğru olmaz, mümkün değildir.”  282 

sözleriyle açıkça ifade edilmiştir. 

                                                           
280 Özbudun, Türk Anayasa…, s.64. 
281 Parla, Taha, Türkiye’nin Siyasal Rejimi, 1980–1989, Đletişim Yayınları, Üçüncü Baskı, Đstanbul, 
2002, s.55. 
282 Anayasayı Tanıtma Konuşmaları’ndan aktaran Özbudun, “Türk Anayasa…”, s.62. Ayrıca 
Anayasayı Tanıtma Konuşmaları için Bkz. Belgenet, Evren’in Anayasayı Tanıtma Konuşmaları, 
http://www.belgenet.com/12eylul/evren_241082.html, 10.10.2007. 
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Özbudun’a göre “1982 Anayasasının hazırlanmasında hâkim rol oynayan 

temel yargı, 1961 Anayasasının otorite- hürriyet dengesini otorite aleyhine bozmuş 

ve devleti güçlü kılmış olduğudur”. Bu durum ayrıca 1983 yılında Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulunun verdiği bir kararla da ifade edilmiştir: “1982 Anayasası’nın 1961 

ve hatta 1924 Anayasalarına karşı güçlü Devlet ve otoriter idare kavramlarına daha 

fazla önem verdiği ve özellikle yürütmeyi yasama ve yargı karşısında daha da 

güçlendirdiği tartışmasızıdır283” . Böylece 1982 Anayasasıyla ‘Milli Egemenliğin” 

yanı sıra “Devlet Egemenliği’ de tescil edilmiştir284. 

3.1.2.3. Temel Hak ve Hürriyetler 

Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri 

belirtilirken ‘insan haklarına saygılı’ ibaresi ve Anayasanın ikinci kısmında temel 

haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği 

Anayasanın 12. maddesinde “Herkes, kişili ğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” şeklinde ifade edilerek belirtilmiştir. 

Ancak Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlanabileceği ifade 

edilmiştir. Özellikle de 15. madde gereğince  “savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü hallerde, milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek 

kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetler kısmen ya da 

tamamen durdurulabilir” temel hak ve hürriyetlerin tamamen durdurabilmesi 

durumu çok tartışılan bir konu olmuştur.  

3.1.2.4. Anayasada Siyasal Partiler ve Siyasal Katılım 

1982 Anayasasında siyasal partilerin konumu “Siyasî partiler, demokratik 

siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır285.” ifadesiyle belirtilmiştir. Yine mezkûr 

maddede siyasi partilerin kurulması için önceden izin alma gereği olmadığı ifade 

edilip, değiştirilmi ş haliyle parti üyesi olma yaşı 18’e düşürülmüştür. 

Siyasal partilerin kurulması bu denli kolay hale getirilmesine karşın, 

amaçlarına ilişkin bazı yasaklar getirilmiştir. Bu yasaklar 1995 tarihinde değiştirilmi ş 

haliyle madde 68’de şöyle belirtilmektedir: 

                                                           
283 Özbudun, Türk Anayasa…, s.60. 
284 Kalaycıoğlu, Ersin, Tarih ve Demokrasi, Cem Yayınları, Đstanbul, 1992, s.112. 
285 Madde 68. 
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“Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin 

bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, 

eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik 

Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya 

herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç 

işlenmesini teşvik edemez.” 

Siyasi partilerin bu şekilde sınırlandırılması durumu, Anayasasının militan ya 

da mücadeleci demokrasi anlayışını benimsediğini göstermektedir286. Militan 

demokrasi, demokrasinin kendini koruması zorunluluğundan kaynaklanan siyasi 

ifade ve siyasi örgütlenme alanlarına sınırlandırma getiren demokrasiler olarak 

tanımlanmaktadır287. 

“Türkiye’de çok partili hayata geçildiğinden bu yana, klasik liberal (batılı) 

demokrasi bağlamı içinde, başlıca iki demokrasi anlayışı etkili olmuş, bunlara da 

yine iki anayasa anlayışı tekabül etmiştir .288” Özbudun’a göre bu anlayışlardan 

birincisi 1982 Anayasasının da benimsediği anlayış olan siyasal katılmayı en düşük 

seviyede tutan görüştür. Bu yaklaşıma göre yurttaşların sadece kendini yönetecek 

organları belirlemesi ve mümkün olduğunca siyasal etkinliklere katılımları 

azaltılmalıdır. Siyasal katılma hususuna değinen Devlet Başkanı Kenan Evren, 

“…vatandaşın siyasi haklarını kullanmaya özen göstermesi” gerektiği ifade ederken, 

siyasi çekişmelerin önüne geçmek adına “… evde işyerinde, sokakta, her gün siyasi 

meselelerle uğraşıp kendini bu kayganın içine atmamalıdır” diyerek siyasal 

katılmanın boyutlarını daraltarak Anayasal sınırlamalarla birlikte toplumu depolitize 

etmeyi amaçlamıştır.289 

3.1.3. Yeni Kurulan Siyasal Partiler  

Anayasa hazırladıktan ve kabul edildikten sonra iş, siyasal arenada yeni 

aktörlerin rol oynayacağı ve tamamen 1980 öncesi siyasal yapısından farklı bir siyasi 

ortam kurmaya gelmişti. Bu dönemde yeni siyasi partilerin kuruluşu tamamen MGK 

                                                           
286 Özbudun, Türk Anayasa…, s.88. 
287 Hakyemez, Yusuf Şevki, Militan Demokrasi Anlayı şı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2000, s.32. 
288 Tanör, Bülent, Đki Anayasa:1961–1982, Beta Yayınevi, Đstanbul, 1986, s.76’dan aktaran Özbudun, 
Türk Anayasa…, s.64. 
289 Özbudun, Türk Anayasa…, s.65. 
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kontrolü altında gerçekleşmiştir. Seçimlerin 1983 yılında yapılmasına karar veren 

Milli Güvenlik Konseyi, ‘sınırlı çok partili” yaşama geçme adına az önce 

değindiğimiz veto ve baraj sistemi mekanizmasını kullanmıştır290. 

Bu doğrultuda kapatılan partilerin üyeleri yeni partilerin kurulması esnasında 

Milli Güvenlik Konseyi süzgecinden geçememişlerdir. Seçim barajı ile de 1980 

öncesinde çok olan parti sayısı azaltılarak daha istikrarlı bir ortam oluşturulması 

amaçlanmış, olası yeni siyasal çekişmeler en aza indirilmeye çalışılmıştır. 

3.1.3.1. Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 

12 Eylül sonrasında kurulan ilk parti MGK’nın görevlendirdiği emekli 

Orgeneral Turgut Sunalp’ın girişimiyle kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi 

olmuştur. MDP’nin önceleri Başbakan Bülent Ulusu tarafından kurulması 

düşünülmüş fakat Ulusu’nun görevi kabul etmemesi neticesinde, parti Sunalp 

öncülüğünde 16 Mayıs 1983’te kurulmuştur291. 

 4 Haziran 1983’te Konseyden çok az veto yiyerek geçen parti hızlı bir 

teşkilatlanma sürecine girmiş ve kurulduğu andan itibaren de ‘devlet partisi’ yaftası 

altında anılan parti, programında açıkça 12 Eylül felsefesine vurgu yapmıştır. Seçim 

hazırlıkları yapılırken de Kenan Evren konuşmalarında, halkı MDP’ ye yönlendirme 

yönünde bir duruş sergilemiştir. Ancak bu tutum toplumda tek parti dönemini 

çağrıştırmış olup demokrasiye geçiş adı altında bir siyasal parti üzerinde vesayet 

kurma çabaları sergilendiğinden toplum tarafından kabul görmemiştir.292 

3.1.3.2. Halkçı Parti (HP) 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılmasından sonra, sol bir partinin 

eksikliğini giderme adına kurulamasına izin verilen ikinci parti Halkçı Parti’dir. 

Parti, Başbakanlık eski müsteşarı ve bir zamanlar da Đsmet Đnönü’nün özel kalem 

müdürü olan Necdet Calp tarafından kurulmuştur. CHP’nin benimsediği gibi altı 
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ilkeye parti programında yer verilmiştir293. 20 Mayıs’ta kurulan parti, 21 Temmuz’da 

Konsey’den icazet alarak seçimleri katılma hakkını elde etmiştir.  

3.1.3.3. Anavatan Partisi (ANAP) 

 Anavatan Partisi, Ulusu dönemi hükümetinde Başbakan yardımcılığı da 

yapan 24 Ocak kararlarının mimarı olan Turgut Özal tarafından 20 Mayıs 1983’te 

kurulmuştur. MGK’ne sunulan 37 kurucu üyeden yedisi veto edilmiş ancak partinin 

kurulması için yeterli olan sayı sağlanmıştır. Parti kendisini milliyetçi muhafazakâr 

olarak tanımlamış, parti programı siyasal açıdan tutucu olmasına karşın ekonomik 

açıdan liberal bir politika esasına göre oluşturulmuştur294.  

Anavatan Partisi, politik üslup açısından ılımlı ve birleştirici bir söylem 

üzerine inşa edilirken kapatılan siyasi partilerden geriye kalan boşluğu doldurma 

adına da liberal, Đslamcı, demokrat ve milliyetçi ‘dört eğilimi’ bünyesinde barındıran 

bir yapıda kurulmuştur. ANAP, özellikle zihinlerde yer eden devleti bürokratik 

vesayet aracı olarak algılayan anlayışı değiştirerek devleti, millete hizmet etmesi 

geren bir kurum şeklinde lanse etmesi, partinin imajını arttırmış, toplum nezdinde 

kabul görmesini hızlandıran bir etki yapmıştır295. 

3.1.3.4. Büyük Türkiye Patisi (BTP) ve Doğru Yol Partisi 
(DYP) 

Siyasi partileşme sürecinde orta sağda kurulmaya çalışılan bir diğer parti ise 

Büyük Türkiye Partisi olmuştur. Demirel’in siyasi yasaklı olması üzerine onun 

önerisi ile emekli General Ali Fethi Esener tarafından Mayıs 1983’te kurulmuştur. 

Kurucular arasında 16 Danışma Meclisi üyesinin yanında, eski AP 

milletvekilleri ve emekli müsteşarlar bulunuyordu. Partinin AP’nin devamı 

görünümünde olması MGK’nin dikkatini çekmiş ve parti MGK tarafından 

kuruluşundan 10 gün sonra 79 sayılı bildiri ile kapatılmış, Demirel başta olmak üzere 
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birçok AP’li ile Deniz Baykal’ın da aralarında bulunduğu 16 CHP’li seçim sonuna 

kadar gözaltında tutulmuşlardır296. 

Bu gelişme üzerine 23 Haziran’da Doğru Yol Partisi’nin Đçişleri Bakanlığına 

verdiği kuruluş beyannamesiyle BTP’liler, yola başka bir parti görünümüyle devam 

etmeye çalışmışlardır. Ancak, sunulan 34 kurucu üyenin 30’u Konsey tarafından veto 

edilmiş ve seçime girme şartı olan 30 Ağustos tarihine kadar 30 kurucu üye 

oluşturamayan partinin kuruluşu geciktirilerek 6 Kasım seçimlerine girmesi 

engellenmiştir. Parti başına vetolu olan kurucu genel başkan Ahmet Nusret Tuna 

yerine Danışma Meclisi üyesi olan Yıldırım Avcı geçmiştir297. 

3.1.3.5. Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) 

Sosyal Demokrasi Partisi, AP’den sonra onun çizgisini devam ettiren partiler 

gibi CHP’nin çizgisini devam ettirmek adına kuruldu. Ortanın solundaki boşluğu 

doldurma adına girişilen çabalar sonucu, partiyi Erdal Đnönü’nün kurması düşünüldü. 

Anayasanın müsaade etiği ölçüde Avrupai bir sosyal demokrat görüşü etrafında 

kurulmaya çalışılan parti, Đnönü’nün Konsey’den veto yemesi üzerine Cezmi Kartay 

genel başkan olmuştur.298 

Seçime katılma şartlarını yerine getiremeyen parti ancak 8 Ekim 1983 yılında 

kurulabildi ve 6 Kasım genel seçimlerine katılamamıştır. 

3.1.3.6. Refah Partisi (RP) 

Milli Selamet Partisi’nin devamı olan ve Milli Görüş çerçevesinde kurulan 

parti 12 Eylül sonrasında kurulan bir diğer partidir. Necmettin Erbakan’ın siyasi 

yasaklı olması nedeniyle parti Avukat Ali Türkmen başkanlığında 19 Temmuz 1983 

yılında kuruldu. Refah Partisi de gereken sürede kurucu üyelerini sağlayamadığından 

6 Kasım genel seçimlerine katılamadı. 
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3.1.4. 6 Kasım 1983 Seçimleri  

12 Eylül sonrası hızlı bir şekilde başlayan siyasi partileşme süreci, Milli 

Güvenlik Konseyi’nin vetoları sonucu kesintiye uğramış, MGK’nın bilinçli tutumu 

sonucu 6 Kasım seçimlerine sadece üç siyasal parti katılabilmiştir: Milliyetçi 

Demokrasi Partisi, Anavatan Partisi ve Halk Partisi. Böylece farklı görüşlerin temsili 

bu partiler aracılığı ile sağlanmaya çalışılmış, olası bir koalisyon hükümetinin 

engellenmesi adına seçime giren parti sayısı sınırlı tutulmuştur. 

Seçim öncesi, MGK’nın Milliyetçi Demokrasi Partisi’ni işaret etmesi, buna 

ek olarak Halkçı Parti’nin de asker kökenli kişiler tarafından kurulması, seçimleri 

halk nezdinde daha sivil görünen Anavatan Partisi’nin kazanmasını sağlamıştır. 

Seçim sonuçlarına göre ANAP oyların yüzde 45,14’ü ile 211 sandalye sayısına 

ulaşarak yüzde 52,88 temsil oranı ile tek başına iktidara gelmiştir. Sandıktan ikinci 

çıkan parti olan HP ise yüzde 30,46 oy, 117 milletvekili ile yüzde 29,32 temsil oranı 

elde etmiştir. Milliyetçi Demokrasi Partisi ise beklenenlerin aksine yüzde 23,27 oy, 

71 milletvekili ve 17,80 temsil yüzdesi ile üçüncü ve son parti olmuş, MGK’nın 

beklentilerini boşa çıkarmıştır. 

3.1.4.1. ANAP Đktidarı (1983–1989) 

6 Kasım seçimlerinden sonra Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, 

Hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Evren’den aldıktan sonra kabineyi 

oluşturdu. Böylelikle uzun bir süre devam eden koalisyon hükümetleri dönemi son 

bulmuş, ülke siyasal açıdan istikrarın olduğu yeni bir döneme girmiştir. 

25 Mart 1984 yılında yapılan yerel seçimlerden de birinci parti olarak çıkan 

Anavatan Partisi 6 Kasım seçimleri ardından konumunu iyice pekiştirdi. Genel 

seçimlere giremeyen birçok parti yerel seçimlerde yer alması ANAP’ın oy oranını bir 

miktar düşürse de, bu partilerin genel başkanlarının hala yasaklı olması ANAP 

aleyhine sonuçlandı. Öte yandan icazetli partiler olarak adlandırılan HP ve MDP 

1984 ara seçimlerinde büyük bir hezimete uğrayarak çıkmıştır299. 
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Đktidarını pekiştiren ANAP, 24 Ocak kararları çerçevesinde ekonomide liberal 

politikalar izledi. Kısa dönemde ekonomik istikrarı sağlama adına çalışmalar 

yapılarak uzun dönemde ise ekonominin yeniden yapılandırılması için çalışmalara 

gidildi. Zaten Özal güçlü bir devlet olmak için güçlü bir ekonomiye sahip olunması 

gerektiğini ifade edip çalışmalara bu alanda başlamıştır.  1980 öncesi dönemlerde 

azalmaya başlayan tarımın ülke ekonomisindeki payı azalmaya devam etmiş ancak 

tarım dışı gelirlerin oranında büyük oranlarda artışlar görülmüştür300. 

Ekonomik gelişmelerin toplumun her kesiminde hissedilememesi ve 

enflasyonun aşırı yükselmesi ile ortaya çıkan sıkıntı 1987 seçimlerinde ANAP’ın oy 

kaybetmesine neden oldu. 1987 genel seçimlerine ANAP’ın dışında HP ile birleşen 

SODEP’in oluşturduğu SHP ile DYP, RP, MÇP, DSP ve IDP partileri katıldı. 

Seçimlerden önce yapılan referandum ile yasaklı siyasetçilerin tekrar siyasete 

dönmesi ve bir önceki genel seçimlerde uygulanan Ara rejim iktidarının baskısının 

olmayışı demokrasi açısından olumlu bir gelişme olmuştur. 

6 Eylül 1987 yılında yapılan referanduma Anavatan Partisi ve Özal’ın 

yasakların devamı yönündeki yaklaşımları netice vermemiş ve referandum çok az bir 

oy farkıyla yasaklı siyasetçiler lehine sonuçlanmıştır. Referandumda halkın yüzde 

50,16’sı evet oyu kullanırken hayır diyenlerin oyu yüzde 49,84’te kalmıştır. Yasal 

olarak siyasete dönen liderlerden Demirel DYP, Ecevit DSP, Erbakan RP ve Türkeş 

de Milliyetçi Çalışma Partisi’nin başına geçerek siyasi hayata geri dönmüşlerdir301. 

Seçimden yüzde 36,31 oy oranıyla birinci çıkan ANAP, 292 sandalye ile yine 

tek başına iktidara geldi. Seçimden ikinci çıkan parti SHP yüzde 24,74 oy ve 99 

milletvekili çıkarırken, siyaset yasağı kalkan Demirel’in genel başkanı olduğu DYP 

ise yüzde 19,14 oy oranıyla meclise 59 temsilci gönderdi. Yüzde 10 barajının altında 

kalan ve yüzde 8,53 oy alan DSP’yi yüzde 7,16 oy alan RP izledi302. 

                                                           
300 Güçlü, Sami & Bilen, Mahmut, “1980 Sonrası Dönemde Gelir Dağılımında Meydana Gelen 
Değişmeler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:6, Eylül- Ekim 1995, s.163.  
301 Arslan, Ali, “12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi Sonrası Türkiye’nin Siyasi Yapısı”, 
www.akademikbakis.org/sayi11/makale/aliarslan.doc, 11.10.2007. 
302 Belgenet, “1987 Yılı Genel Seçim Sonuçları”, http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=10, 
10.10.2007. 
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Özal’ın iktidarı, 1989 yılında Kenan Evren yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. 

Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar devam etmiştir. Özal’dan boşalan koltuğa 

Yıldırım Akbulut oturmuş, parti içi muhalefetin artması sonrası Başbakan iken parti 

genel başkanlığını Mesut Yılmaz’a kaptırmıştır. Akbulut’tan sonra Başbakan olan 

Mesut Yılmaz 1991 yılında erken seçim kararı alarak seçimleri yenileme yoluna 

gitmiştir. 

3.1.4.2. Özal ve Değişim 

Özal iktidara geldikten sonra politikalarını 1980 yılında kabul edilen 24 Ocak 

Kararları doğrultusunda hayata geçirmiştir. Ekonomik ve siyasal liberalizmi savunan 

Turgut Özal, özel girişimciliği ön plana çıkaran yaklaşımları esas alan politikalara 

yönelmiştir. Özal’ın çok yönlü ve girişimci kişili ği eski politikaları bir tarafa 

itmesine ve yenilikçi politikalar izlemesine neden olmuştur. Özal’a göre değişimin en 

büyük nedenlerinden biri çağa ayak uydurma zorunluluğuydu303. 

1980’lerden sonra dünyada hızla yayılan liberal politikalar ekseninde 

ekonomik bağlamda daha az müdahaleci devlet anlayışı ile siyasal anlamda 

küçültülmüş devlet anlayışının etkileri Özal’da da görülmektedir. Özal ilk iktidarı 

döneminde serbest piyasa ekonomisini çerçevesinde devletin ekonomiye olan 

müdahalesini azaltmak adına özelleştirme politikaları izleme yoluna gitmiştir. 

Ekonomik istikrarsızlığın devletin hantal yapısından kaynaklandığının düşünülmesi 

ve uzun süreden beri ekonomik açıdan sıkıntı çeken ülkenin bu yolla sıkıntıları 

aşacağı düşüncesi özelleştirme ve bu bağlamda devletin küçültülmesi hamlesini 

beraberinde getirmiştir. Özal’ın304:  

“ Ekonomik kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici ve 

gelişmeyi teşvik edici olması fertlerin ve kuruluşların ekonomik 

münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, ekonominin rahat çalışması 

için sık sık değişmeyen kaideler koyması ve engellerin kaldırılarak 

randımanın yükseltilmesidir. Devleti küçültmek mecburiyetindeyiz. Devletin 

                                                           
303 Aktan, C. Coşkun, “Turgut Özal’ın Değişim Modeli ve Değişime Karşı Direnen Güçlerin Tahlili”, 
Türkiye Günlü ğü Dergisi, Sayı 40, Mayıs-Haziran 1996. S.15-32. Bkz. 
www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/degisim/aktan-ozalin-degisim-
modeli.pdf, 12.10.2007. 
304 Belgenet, “ANAP Programı (1) 1983”, www.belgenet.com/parti/program/anap-1.html, 10.10.2007. 



 106 

küçülmesi demek, devletin bir şey yapmaması demek değil, tam tersine güçlü 

ama olmalıdır.”  sözleri Özal ve dolayısıyla partisinin siyasi görüşünü gözler 

önüne sermektedir. 

ANAP parti programının devlet kavramına getirdiği ‘ Devlet millet için vardır. 

Devletin millet ile bütünleşmesi esastır’ bakış açısı Osmanlıdan beri halkın sürekli 

geri planda tutulduğu anlayışla taban tabana zıt olup mevcut devlet anlayışına ters 

düşmektedir. Ayrıca devletin sınırlı – müdahaleci olması bağlamında Özal’ın devlet 

felsefesi, devletçilik karşıtı bir ekonomik düzene dayalıdır305. 

Bu gelişmeler sonrası Türkiye’de hızlı bir özelleştirme hamlesi başlatılmış, 

yasal düzenlemelerle birlikte uzun zamandır zarar eden Kamu Đktisadi Teşekkülleri 

(KĐT) özel sektöre devredilmeye başlanmıştır. Özal devletin yeniden yapılanması 

doğrultusunda radikal önlemler alarak bürokrasiden kaynaklanan hantallığın 

giderilmesine çalışmıştır.  Bürokrasiye sürekli şüpheyle bakan Özal, bürokrat kökenli 

bir siyasetçi olmasının avantajlarını kullanarak bürokrasiyi çoğu zaman by-pass 

ederek devre dışı bırakmıştır306. Öte taraftan 1980’li yılların başında ortaya çıkan 

‘Yeni Kamu Yönetimi’ anlayışının izlerini Özal’ın politikalarında görmek 

mümkündür. 

Özal, iktidarı döneminde iş dünyası, sivil bürokrasi ve asker ile iyi ilişkiler 

içerisinde olmuştur. Özellikle asker ile olan ilişkilerinde hareketsiz kalması I. ve II. 

Đktidarı döneminde anti demokratik sayılabilecek kanunların değiştirilmesinde 

girişimde bulunulmamış olması partinin eleştirilen yanı olmakla kalmamış, oy 

kayıpları yaşamasına neden olmuştur.307 Bu çerçevede Türkiye’de liberalizm, askeri 

rejim etkisini hala hissedilmesi nedeniyle kendisini ilk olarak ekonomik alanlarda 

hissettirmiştir. Özal iktidarının ilerleyen dönemlerinde ise yasal düzenlemelere 

gidilerek siyasi ve sosyal alanlarda da kendisini göstermiştir.  

                                                           
305 Aktan,  Turgut Özal’ın Değişim…,  s.10. 
306 Laçiner, Sedat, “Özal Dönemi Türk Dış Politikası”, Turkish Weekly, 
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=7, 10.10.2007. 
307 Ahmad, Modern Türkiye’nin… , s.232. 
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3.1.4.3. Özal’ın Politikalarının Sonuçları 

Turgut Özal’ın izlediği politikaları destekleyenler olduğu kadar karşı 

çıkanlarda olmuştur. Laçiner bu durumu değerlendirirken şöyle der: “Özal 

politikalarını belirleyen ve başarılı olmasını sağlayan önemli bir etken de 12 Eylül 

darbesi ve ülkenin her alanda atılım yapamaya duyduğu ihtiyaç, belki de 

zorunluluktur308”. Bu değerlendirme, kısır döngülerin bolca yaşandığı, beraberinde 

de bir askeri müdahaleye neden olan bir dönemin ardından Türkiye’nin hiç de alışık 

olmadığı bir değişime uğraması, yeni söylemlerin ortaya çıkması bağlamında doğru 

kabul edilebilir.  

Özal öncülüğünü yaptığı değişimler neticesinde Türkiye’yi dışa açarak adeta 

kabuğunu kırmasını sağlamıştır. Yapılan politikalar siyasal ve ekonomik alanda 

değişime bağlı iyileşmelere neden olmuşsa da var olan sıkıntıların çözme noktasında 

istenilen sonuçları doğurmamıştır. Örnek verecek olursak, gerçekleştirilmeye 

çalışılan özelleştirme hamleleri, ülkenin buna elverişli olmaması nedeniyle istenilen 

sürede bitirilemediği gibi istenilen verim de alınamamıştır. Liberalleşme yönünde 

kötü bir deneyim yaşayan Türkiye’de siyasal kurumlarda yozlaşmalar olduğu gibi 

yanlış ekonomik politikalar neticesinde ‘devlet yapımı zenginler’in sayısı oldukça 

arttı309. Đletişim teknolojilerinin de gelişmesi ile dışa açılan ülke, üretimin yetersizliği 

nedeniyle dış ticarette dengenin sağlanamaması sonucu enflasyonist bir ekonomiye 

doğru kaymıştır. 

Özal, devletin küçültülmesini birçok zeminde dile getirmesine karşın bunu 

gerçekleştiremediyse de bu konuda toplumda bazı kanıların oluşmasına öncülük 

ederek bunun yanında devlet gücünün sınırlarının ne olması gerektiği gibi konuların 

tartışılmaya başlanmasına zemin hazırlamıştır. Özetle, Özal yaptıklarıyla ve de 

yapamadıklarıyla Türkiye’de büyük bir zihniyet değişiminin mimarı olmuştur310. 

                                                           
308 Laçiner, Özal Dönemi…. 
309 Aktan, C. Coşkun, “Turgut Özal: Liberal Reformist mi, Yoksa Liberal Deformist miydi?”, Yeni 
Türkiye Dergisi,  Yıl 5, Sayı 25, Ocak-Şubat 1999. S.459-462. Bkz. 
www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/degisim/aktan-ozal-liberal-reformist.pdf, 
12.10.2007 
310 Aktan, Turgut Özal:... 
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3.1.5. Koalisyon Hükümetleri Dönemi (1991–2002) 

Alınan erken seçim kararı sonrasında Türkiye 20 Ekim 1991 tarihinde 

sandığa gitti. Seçim sonucunda oyların yüzde 27,03’ünü alarak birinci çıkan parti 

Doğru Yol Partisi olmuştur. DYP bu oy oranıyla 178 milletvekili çıkarmış ancak tek 

başına iktidar olamamıştır. Seçimden ikinci parti olarak çıkan ANAP, yüzde 24,01 

oy oranıyla 115 milletvekili çıkarmıştır. Seçim sonucunda SHP (%20,75), RP (16.88) 

ve DSP (10,75) barajı geçerek meclise dâhil olmuş ve sırasıyla 88, 62 ve 7 

milletvekili çıkarmıştır311.  Seçim sonrası iktidara SHP ile DYP koalisyon hükümeti 

gelmiş ve Süleyman Demirel 49. Hükümetin Başbakanı olmuştur. Böylelikle ANAP 

dönemi kapanmış ve ülke uzun süreler koalisyon hükümetleriyle yönetilen bir 

döneme girmiştir. 

Demirel’in Başbakanlığı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993 

yılında ani vefatı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Cumhurbaşkanı seçilmesi 

ile son bulmuştur. Demirel’den boşalan genel başkanlık ve Başbakanlık koltuğuna 

Tansu Çiller oturmuştur. DYP’nin SHP ile devam eden koalisyon ortaklığı, Erdal 

Đnönü’nün SHP genel başkanlığından ayrılmasının ardından genel başkan olan Murat 

Karayalçın döneminde de devam ettirilmiştir. SHP ile CHP’nin 18 Şubat’ta CHP 

çatısı altında birleşmesinin ardından genel başkanlığa Hikmet Çetin seçilince, 

Karayalçın hükümetteki görevinden ayrılmıştır. CHP’de ki bu hareketlilik bununla 

da bitmemiş, aynı yıl yapılan olağan kongre sonrasında genel başkanlığa Deniz 

Baykal seçilince bu hareketlilik DYP-SHP koalisyonunun sona ermesine neden 

olmuştur312. 

50. hükümetin son bulmasının ardından Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet 

kurma görevini tekrar Tansu Çiller’e verdi. Çiller başbakanlığında kurulan azınlık 

hükümeti güven oylamasında hükümeti kurmak için gereken meclis salt çoğunluğunu 

yakalayamadı. Ardından Demirel, Çilleri 52. hükümeti kurmakla görevlendirdi. CHP 

ile koalisyon konusunda erken seçime gidilmesi şartıyla anlaşan Çiller, 5 Kasım 

                                                           
311 Belgenet, “1991 Yılı Genel Seçim Sonuçları”, http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=11, 
12.10.2007. 
312 Trt.Net , “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri (3)”, 
http://www.trt.net.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=176068, 13.10.2007. 
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1995’te yapılan güven oylamasında gereken çoğunluğun sağlanmasından sonra 

tekrar başbakan oldu313. 

 1995 yılında yapılan genel seçimde tablo, barajı geçen parti sayısı açısından 

değişmedi. Değişen seçim kazanan açısından oldu. Seçimi radikal söylemleriyle 

dikkat çeken Necmettin Erbakan önderliğindeki Refah Partisi kazandı. Yüzde 21,38 

oranında oy alan RP, 158 milletvekili çıkardı. Seçimden ikinci çıkan parti olan 

ANAP, aldığı 19,65 oy oranına rağmen kendisinden daha az oy alan DYP’den üç 

milletvekili daha az çıkararak 132 sandalyede kaldı. DYP ise 19,18 oy yüzdesiyle 

135 milletvekili çıkardı. Barajı geçen DSP yüzde 14,64 oy oranı ile 76, CHP ise 

yüzde 10,71 oranı ile 49 milletvekili kazandı314. 

Seçim sonuçları hiçbir partiyi tek başına iktidar yapamadığından, özellikle 

Refah Partisi lideri başta olma üzere bütün liderler ılımlı mesajlar verme yoluna 

giderek var olan tatsızlıkların unutulması adına girişimlerde bulundular. Daha önce 

bir araya gelmez denilen liderler oluşan siyasi ortam nedeniyle (ANAP lideri Yılmaz 

ve DYP lideri Çiller) bir araya gelerek sıcak temaslarda bulundular315. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kurma görevini RP Genel 

Başkanı Necmettin Erbakan’a verdi. Hükümeti oluşturamayan Erbakan görevi 

Cumhurbaşkanına iade etti. Bu kez Demirel hükümeti kurmak için ANAP lideri 

Mesut Yılmaz’ı görevlendirdi. Yapılan koalisyon görüşmeleri sonrasında, ANAP 

lideri Mesut Yılmaz başkanlığında 6 Mart 1996’da ANAP-DYP koalisyon hükümeti 

kuruldu. Ancak iki liderin anlaşmazlıkları sonucu uzun sürmeyen koalisyon 

hükümeti 28 Haziran’da dağıldı316.  

3.1.5.1. Demokrasiye Balans Ayarı: Post-Modern Darbe 

28 Haziran’da ANAP-DYP koalisyonunun dağılmasının ardından 

Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurmak için mecliste en fazla sandalyesi olan RP 

                                                           
313 Trt.Net ., Türkiye… 
314 Belgenet, “1995 Yılı Genel Seçim Sonuçları” http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=12,  
12.10.2007. 
315 Zaman Gazetesi, 12.27.1995, http://arsiv.zaman.com.tr/1995/12/27/guncel/27cozum.html, 
13.10.2007. 
316 Belgenet, “CHP Kurultayları (1979- 2000)”, http://www.belgenet.com/parti/chpkurultay2.html, 
13.10.2007 
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Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a ikinci kez görevlendirdi. DYP ile varılan ortak 

mutabakat sonrasında koalisyon hükümeti kuruldu. 

Kurulan hükümet, asker başta olmak üzere çoğu kesimi rahatsız etmekteydi. 

Zira seçim çalışmalarında sarf edilen sözler ve Refah Partisi’nin radikal söylemleri 

bazı kesimlerde laikliği karşı direkt tehdit olarak algılandı. Erbakan’ın Milli Görüş 

çizgisi ve bu çerçevede 1980 darbesinden birkaç gün önce Konya’da yaptıkları 

yürüyüş hala zihinlerdeydi. Bu gelişmeler dolaylı da olsa 12 Eylül fitilini ateşlemişti 

çünkü Güvenlik Konseyi irtica vurgusu ile harekete geçmişti317. 

Asker-hükümet arasındaki kriz henüz iktidarın ilk aylarında Başbakanın 

yapmayı düşündüğü Đran gezisiyle su yüzüne çıktı. Asker, Başbakanın Đran’a 

gitmesini ve Đran’la stratejik anlaşmalar yapılmasını istemiyordu. Hatta Milli 

Đstihbarat Teşkilatı’nın, Đran’ın PKK’yı desteklediğine dair sunduğu belgeler ile bu 

gezi engellenmeye çalışıldı. Ancak gezi gerçekleştirildi ve Erbakan’ın malum MĐT 

raporundan Đran’a bahsetmesi iç siyasette büyük yankı uyandırdı318. 

Ardından hükümetin gerçekleştirdiği Libya gezisi gerilimi daha da 

tırmandırdı. Başbakanın maruz kaldığı muamelelere Libya lideri Kaddafi’nin Türk 

Silahlı Kuvvetleri’ni eleştiren söylemleri, bu da yetmiyormuş gibi Kürt devletinin 

kurulmasından bahsetmesi ülkede büyük tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur.  

ANAP lideri Yılmaz, askerin geziden oldukça rahatsız olduğunu ifade eden bir 

açıklama yapmış ve bu ifadeler Çiller tarafından askeri tahrik etmek şeklinde 

yorumlanmıştır319. 

3 Kasım 1996 yılında, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde meydana gelen kazada 

Đnterpol Kırmızı Bültenle aranan Abdullah Çatlı’nın da içinde bulunduğu araç bir 

kamyonla çarpışır. Araçta bulunan Abdullah Çatlı, Gonca Us, Đstanbul eski Emniyet 

Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ölür, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak 

ise yaralanır. Bu olay kamuoyunda büyük yankı bulur. Mesele Türkiye’nin isteği 

doğrultusunda aranan bir kişinin başka bir kimlik altında (Mehmet Özbay) 

                                                           
317 Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, a.g.e., s.175. 
318 Yetkin, Murat, “10. Yılında 28 Şubat (3)”, Radikal Gazetesi, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=214181, 15.10.2007.  
319 Yetkin, a.g.m., Ayrıca Bkz. Libya Gezisi için; Washington Post ve The Times’ın konu hakkındaki 
yorumları, http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/disbasin/1996/10/09x10x96.txt, 15.10.2007. 
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Ankara’da yaşıyor olması ve devletin de bundan haberdar olmasıdır. ‘Polis-Mafya-

Siyaset’ üçgenini açığa çıkaran bu skandal, zaten örtülü ödenekten sıkıntıda olan 

Çiller için ayrı bir sıkıntı kaynağı oluşturmuştur. Kamuoyu baskısından Đçişleri 

Bakanı Ağar istifa etmiş, gerekçe olarak da Başbakan’ın Libya gezisini 

göstermiştir320. 

Bu gelişmelerin üstüne 10 Kasım törenlerinde bir başka kriz daha 

yaşanmıştır. Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe’nin 

Atatürk’e karşı “… Müslümanlar, içinizdeki hırsı, kini, nefreti eksik etmeyin321” 

sözleri büyük tepkilerin oluşmasına neden oldu. 31 Ocak’ta Sincan’da Belediye 

Başkanı Bekir Yıldız ve Đran Büyükelçisi’nin katılımıyla gerçekleştirilen Kudüs 

Gecesi sahneye konan gösteriler Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın ve Đran 

Büyükelçisi’nin görevlerine mal oldu. Özellikle sahneye konan oyunlar ve 

Büyükelçi’nin konuşmaları askerde büyük tedirginlik meydana getirdi. 4 Şubat’ta 

Sincan caddelerinde tanklar yürütüldü. Asker durumun sıradan bir tatbikat yürüyüşü 

olduğunu sadece tatbikat alanına Sincan üzerinden gidildiğini belirtti. Genel Kurmay 

Đkinci Başkanı Org. Çevik bir ise ilerleyen günlerde olayı ‘Balans Ayarı’ olarak 

değerlendirdi322. 

3.1.5.1.1. Silahsız Kuvvetler 

28 Şubat’a giden yolda bu gelişmeler olurken, medyanın süreç içerisinde aktif 

rol aldığı görülmektedir. Asker, Refah-Yol hükümetinin kurulmasından duyduğu 

rahatsızlığını ‘irtica’ karşıtı söylemlerle dile getirmiş bu doğrultuda sıkça bir araya 

gelerek durum değerlendirmesi yapmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Erkaya’nın bir 

sohbet esnasında “Bu defa işi silahsız kuvvetler halletmeli... Sivil güçler, 

milletvekilleri, Meclis. Çözüm bu güçlerde, bu platformlarda aramalı”323 sözünü 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün isim vermeden 20 Aralık’ta 

                                                           
320 Yetkin, Murat, “10. Yılında 28 Şubat (4)”, Radikal Gazetesi, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=214261, 15.10.2007, 
321 Gazetevatan,.com, 
http://www9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?tarih=12.05.2007&Newsid=119243&Categoryid=1, 
15.10.2007. 
322 Karalı, Hamit, “Bir Sürecin Anatomisi”, Zaman Gazetesi, 
http://arsiv.zaman.com.tr/2001/02/08/odosya/28subat.htm, 15.10.2007. 
323 Ergin, Sedat, “Erkaya’nın Silahsız Kuvvetler Doktrini”,  
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/06/25/217777.asp, 15.10.2007. 
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yayınlaması gündeme bomba gibi düştü. Medya bu açıklamaların ardından süreçte 

daha da hissedilen bir rol üstlendi.  

Medya’nın hükümete baskıları artınca, hükümet olayı  ‘Medya terörü’ olarak 

değerlendirdi. Bu doğrultuda hükümetin 26 vekilin girişimiyle Basın Yasası’nda 

düzenleme yapmak istemesi hükümet-medya ekseninde ipleri koparan gelişme oldu. 

Gazeteler artık kaynağı olsun ya da olmasın askerden gelen açıklamaların büyük 

kısmını ‘muhtıra’ olarak yorumluyor ve manşetlerde kullanmaktan çekinmiyordu.  

Ocak ayında Gölcük’te askerin yaptığı toplantılar, medya’nın kendi yorumları 

ile manşetlere taşındı. Radikal Gazetesi gelişmeleri yazarken şu başlığı kullandı: 

Gölcük’ten Refah’a muhtıra (27 Ocak 1997). 23 Şubat’ta Org. Çevik Bir’in Türk-

Alman Konseyi toplantılarının sonunda düzenlenen baloda söylediği sözleri Sabah 

Gazetesi ‘üstü kapalı muhtıra’ olarak değerlendirdi. Gene aynı gazetede yazan 

Mehmet Ali Birand, 28 Şubat’ta toplanan ve yaklaşık 9 saat süren MGK toplantısının 

ertesi günüde öz eleştirel bir yazı kaleme aldı: “En demokratımız dahi, Refah’a karşı 

asker kartını kullanmakta bir sakınca görmedi”. Adeta medya, 28 Şubat’ın alt 

yapısını hazırlıyordu. 28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantısına gelinene dek 

gazete manşetlerinde öne çıkan tutum bunun bir göstergesiydi. Sabah, 18 Şubat’ta ki 

manşetinde ‘En Kritik MGK 28 Şubat’ta’ diyor, toplantının yapılacağı gün ise 

komutanları kastederek ekliyordu: ‘5’i de Konuşacak’. 324 

Toplantı ardından karara bağlanan ve 18 maddeden oluşan ‘Đrtica ile 

Mücadele Programı’ Başbakan tarafından biraz geç de olsa imzalandı. Başbakanın 

bildiriyi 5 Mart’ta imzalanmasını Sabah ‘Paşa paşa imzaladı’, Hürriyet ise ‘Aynen 

imzaladı’ manşetleriyle okurlarına duyurdu. Hürriyetin 2 Mart’ta ki haberine göre 

askerin hükümetten yapmasını istediği 20 maddeden bazıları şunlardı: “Devrim 

kanunları ödünsüz uygulanmalı, Kıyafet düzeltmesi yapılmalı, Savcılar harekete 

geçmeli, Kuran kursları denetim altına alınmalı, Đmam Hatipler sınırlandırmalı, 

Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalı.”325 

Zirvenin asıl amacı Başbakanın istifa etmesini sağlamaktı. Bildirinin 

imzalanması ile darbe tehdidi ortadan kalmış, sıra hükümetin düşürülmesine gelmişti. 
                                                           
324 Karalı, a.g.m. 
325 Karalı, a.g.m. 
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Yetkin, bunun için Demirel’in önderliğinde eşine az rastlanır bir operasyon 

yürütüldü. Operasyonun, ‘kitle örgütleri, yargı ve medyadan oluşan boyutu, birde 

mecliste yürüyecek siyasi boyutu olacaktı326. 

3.1.5.1.2. Refah-Yol Hükümeti Son Buluyor 

Asker ile hükümet arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti. “Bir süre 

sonra basında, konumu, kaynağı ve amacıyla ilginç bir haber yayımlandı: Hürriyet ve 

Sabah      (8 Mayıs 1997 Perşembe)  

Tarih: 16 Nisan 97,  

Yer: Genelkurmay Başkanlığı,  

Çiller: Böyle giderse bazı paşaları emekli ederiz.  

Karadayı: Elinizden geleni ardınıza koymayın.  

Çiller: Đsterseniz bu konuşmayı hiç yapılmamış kabul edelim. 

 Karadayı: Bizim için bu konuşma yapılmıştır ve zapta geçmiştir…” 327 bu 

görüşme askerin tavrının dönülmez olduğunun göstergesiydi. 

Askerin kararlılığı Haziran ayında irtica konulu brifinglerle devam etti. 11 

Haziran’da Genelkurmay Başkanlığı’nın basına verdiği brifingde ülkeyi tehdit eden 

irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanılacağını açıklandı. Brifingde 

darbelere zemin hazırlayan iç hizmet kanununun 35. maddesine328 atıfta bulunularak 

TSK görevleri hatırlatıldı. Basına verilen brifingleri Milliyet: “Ordudan son uyarı”,  

Hürriyet: “Gerekirse silah bile kullanırız” şeklinde yorumlandı. Basına verilen 

brifinglerin ardından aynı brifing yargı mensuplarına tekrarlandı. Yargı 

mensuplarının brifinge topluca katılmalarını Emekli Yargıtay Üyesi Dr. Ekrem 

                                                           
326 Yetkin, Murat, “10. Yılında 28 Şubat (6)”, Radikal Gazetesi, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=214440, 15.10.2007. 
327 Karalı, a.g.m. 
328 35.madde: Silahlı Kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır. TSK için durumdan vazife çıkarmak bir görevdir. 
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Serim yargının etkilenmesi olarak yorumladı. Yargıyı etkileyenleri eleştirenlerle bu 

duruma göz yumanları iki ayrı duruş gösterdiklerini belirtti.329 

Hükümet kanadında yavaş yavaş çözülme başlamıştı. Öyle ki hükümet 20 

Mayıs’ta verilen gensoruyu kıl payı atlatmıştı. Aynı gün Yargıtay Başsavcısı Savaş 

Vural Refah Partisinin kapatılması adına dava açtı. Bu gelişmelere büyük meslek 

örgütlerinin (TOBB, Türk-Đş, TĐSK, TESK ve DĐSK ) hükümete istifa çağrısı toplu 

istifaları arttırdı330. 

Gerilimin bu derece tırmanmasının ardından Başbakan ile görüşen Çiller, 

krizi görev değişimi yaparak aşma konusunda anlaştılar. Erbakan, 18 Haziran’da 

istifasını sundu. Bu zamana gelinene kadar her iki partiden de kopmalar olmuştu 

ancak Büyük Birlik Partisi’nin de dışardan desteği alınarak hazırlanan protokol ile 

güvenoyu almalarına kesin gözüyle bakıyorlardı. Erbakan’ın istifasının ardından 

Hükümeti kurma görevi almayı bekleyen Çiller’in yanı sıra Yılmaz’da görevin 

kendisine verilmesini bekliyordu. Yılmaz beklentideydi ama ortada bir sorun vardı. 

Erbakan ile görüşmeyen Yılmaz, Çiller’den de ret cevabı gelince, meclisin geri kalan 

desteğini sağlaması bile bu güvenoyu alması için yeterli olmayacaktı. Đşte burada 

meclis operasyonu devreye girdi. Demirel, Çiller ve Erbakan’ın protestolarına 

aldırmadan hükümeti kurma görevini meclis çoğunluğu olmayan Yılmaz’a verdi. 

Demirel’e yakın isimler istifa etti. Ancak buda güvenoyuna yetmiyordu. Son sürpriz 

Refah-Yol hükümetine olumsuz bakan isimlerinde cephe alması ile Yılmaz’ın 

başkanlığında kurulan ANASOL-D hükümeti güvenoyu aldı331. 

3.1.5.1.3. Batı Çalışma Grubu (BÇG) Skandalı 

Refah-Yol hükümetinin son dönemlerinde ülke yeni bir skandala daha sahne 

oldu. Medyada komutanların irtica ile mücadele için Batı Çalışma Grubu adında bir 

organizasyon kurdukları haberinin çıkması asker-siyaset ilişkilerinin daha da 

gerilmesine neden oldu. Skandal çıktığında Đçişleri Bakanı olan Meral Akşener’in 

ifadelerine göre BÇG ile ilgili belgeler 28 Şubat MGK zirvesi sonrasında ellerine 

geçmişti. Olayı şöyle açıklıyordu: “Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grup tarafından 

                                                           
329 Tümgazeteler.com, http://www.tumgazeteler.com/?a=1366229, 15.10.2007. 
330 Yetkin, Murat, “10. Yılında 28 Şubat (7)”, Radikal Gazetesi, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=214504, 15.10.2007. 
331 Yetkin, “10. Yılında 28 Şubat (7)” 
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rutin dışı, kanundışı bir örgütlenme çalışması yapıldığına dair bir belge geldi bana. 

Yani ordunun içinde kanuni dayanağı olmayan bir birim kurulmuş ve bu birim 

faaliyette bulunuyor. Batı Çalışma Grubu'nun varlığını ortaya koyuyordu bu 

belge.332”  

Akşener, eline ulaşan belgeleri Çiller’e, Çiller de Başbakana sunmuş ve olay 

bundan sonra medyaya aksetmiştir. BÇG kuruluşu itibariyle ordu içinde yasal 

dayanağı olmadan kurulmuş ve yine yasal olmayan şekillerde bilgi toplamıştır. 

Asker-siyaset arası gerilime neden olması ise askerin söylemlerine göre, “emniyet 

mensuplarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ajan sokarak askeri bilgileri 

çaldığını” öne sürmeleri olmuştur333. Akşener ise olayın tamamen yasal çerçevede 

Emniyetin Đstihbaratının iç hizmet kanununa göre yaptığı bir görev olarak 

açıklamaktadır.334  

3.1.5.1.4. Sivil Muhtıra 

Asker brifingleri verdiği dönemde basına kısıtlama getirerek akredite 

uygulamaya başlamıştı. Yalçın Doğan 12 Haziran’daki manşetinde “Dünkü brifingde 

dinci basın yok” diye yazmış ve bunun nedenini sorduğu bir General ‘Bizim için 

akredite olanı çağırdık’ şeklinde cevaplamıştır. Genelkurmay, garnizonlara 

gönderilen bir bildiri ile 20 Mart 1998’de üç yazara yasak uygulaması, akredite olan 

medyanın büyük tepkisini çekti. Ancak uygulama medyada gelen büyük tepki 

üzerine 25 Mart’ta uygulamadan kaldırıldı335. 

Bu gelişmeler olurken herkes Genelkurmay’ın Cumhurbaşkanına vereceği 

irtica brifingine kilitlenmişti. Hükümetin irtica ile mücadelesinden memnun olmayan 

asker isteklerini Cumhurbaşkanı aracılığı ile iletmeyi amaçlıyordu. 28 Şubat 

sonrasında asker ile hükümet bir araya gelememiş, birbirlerine medya aracılığı ile 

göndermeler yapma yolunu tercih ermişlerdi. Bu atışma 17 Mart’ta zirveye çıkmış ve 

Başbakan Yılmaz şu sözleri sarf etmiştir: 

                                                           
332 Radikal Gazetesi, (15.09.2003), http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=88779, 16.10.2007. 
333 Vatan Gazetesi, (26.02.2006), 
http://www.vatanim.com.tr/root.vatan?exec=pazarvatan_detay&hkat=1&hid=8576, 16.10.1996. 
334 Radikal Gazetesi, (15.09.2003), http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=88779, 16.10.2007 
335 Kocabaş, Süleyman, Postmodern Darbe Süreci: 28 Şubat’a Doping, Vatan Yayınları, Đstanbul, 
1998, s.91. 



 116 

 “…Daha önce birçok defalar söyledim, bu irtica tartışmalarına neyin 

irtica olduğu, neyin olmadığı, irtica ile nasıl mücadele edileceği, irtica ile 

mücadele edilirken vatandaşın hukukunun nasıl korunacağı, bu meselelerde 

en sağlıklı fikir yapısı olan parti ANAP’tır. Bu mücadele fevkalade akıllı 

götürülmesi gereken bir mücadeledir. Đrtica ile mücadelede taviz verilemez. 

Yani devlet, kendisini geriye götürmek isteyen, din kurallarına göre bir devler 

kurmak isteyenlere karşı çaresiz kalamaz, mücadele etmeye mecburdur. 

Bu mücadeleyi yapacak olan da hükümettir. Ama burada altı çizilmesi 

gereken şudur: aynı terörle mücadele gibi irtica ile mücadele de demokratik 

hukuk devletinin kuralları içinde yapılacaktır. Hiç kimsenin bizden, bu 

mücadeleyi yürütürken, hukuku bir yana koymamızı beklemeye hakkı yoktur. 

Demokrasiyi zorlamaya da hakkı yoktur. 

... 

Ve benim hükümet olduktan sonra Silahlı Kuvvetlerden talebim şu 

oldu: Bu Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) lağvedilmesini istedim. Bunu öyle 

gizli kapaklı filan söylemedim, kamuoyuna söyledim. Batı Çalışma Grubu 

diye bir şeye ihtiyaç yoktur. 336” 

Yılmaz’ın Meclis Grubunda yaptığı konuşma gündeme ‘sivil muhtıra’ 

tanımlamasıyla düştü. Bir sonraki gün gazetelerde şu manşetler vardı: Sabah: ‘Asker 

işine baksın’. Akşam: ‘Yılmaz’dan uyarı’, . Hürriyet: ’27 Mart 28 Şubat olmaz’. 

Yılmaz’ın sözlerinin ardından TSK bir duyuru yayınlayarak Anayasal 

görevlerine vurgu yaparak isim vermeden Yılmaz’ın açıklamasına yanıt verdi. Özetle 

görevin bilincinde olduklarını ve kimsenin kendileri bu yoldan alıkoyamayacağı, 

azimlerini azaltamayacağına yönelik açıklamada bulundu. Olay medyada her 

zamanki gibi muhtıra şeklinde algılanarak manşetlere taşındı337. 

                                                           
336 Kocabaş, a.g.e., s.93-94. 
337 Kocabaş, a.g.e., s.115–116 
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3.1.5.2. 28 Şubat’ın Götürdükleri 

28 Şubat siyasi tarih sahnemize kimilerine göre ‘Buçuk Darbe’, kimilerine 

göre ‘Postmodern Darbe’ ya da ‘Demokrasiye Balans Ayarı’ olarak geçti. Bazılarına 

göre gerekli bir durumdu. ‘Đmzam hala aynı yerde’338 diyen de vardı, ‘Türk 

Demokrasisi adına ciddi bir balans ayarı olarak görüyorum’339 diyen de… Ne olursa 

olsun demokratik olmadığını düşünüp ilk günden beri karşı çıkan da vardı340. Gerçek 

olan şuydu ki – görüşü benimsenir ya da benimsenmez – bir hükümet daha 

demokratik olmayan yöntemlerle görevinden edilmişti. 

28 Şubat için çok şey söylendi, söyleniyor ve hali hazırda dönem içerisinde 

meydana gelen uygulamalar eleştiriliyor. Bu dönemde asker siyasete her zamanki 

uygulamalardan daha farklı yöntemlerle müdahale etti. Belki de bunun nedeni 

General Erkaya’nın dediği gibi “ Đrtica’nın PKK’dan daha tehlikeli” olmasıydı! 

Bunun için asker, işin sadece silahlı kuvvetlerle olamayacağını, işe ‘silahsız 

kuvvetlerin’ de katılması gerektiğini vurguladı. Ve öyle de oldu. Đlk önce medya 

silahını çekti. Çünkü “Demokrasi giderse gelirdi, ama laiklik giderse gelmez”di 341. 

Bu doğrultuda yapılacak her türlü hamlenin mazur görülmesi gerekliydi. Medya bu 

çağrıyı öyle benimsemişti ki bir gazeteci MGK toplantısına giren askerlere: 

“Gazetedeki MGK haberlerini nasıl buldunuz, bir eksiğimiz var mı?” 342 diye sorular 

dahi sorabiliyordu. Daha sonra partiler arası anormal geçişler meydana geldi ve 

noktayı da hükümete istifa etmesini söyleyen meslek kuruluşları koydu. Yargı 

mensuplarının brifinglerde boy göstermesi de daha önce değindiğimiz gibi yargı 

bağımsızlığına atfen eleştirildi. 

Dönemim bir diğer önemli gelişmesi askerin statüsündeki değişmesi olarak 

belirtilmektedir. Kökeni 1933 yılında oluşturulan Yüksek Müdafaa Meclisi’ne 

dayanan Milli Güvenlik Kurulu’na 1961 Anayasası’nın 111. maddesi uyarınca 

verilen milli güvenlikle ilgili konularda koordinasyonun sağlanması ve alınacak 

                                                           
338 Sabah Gazetesi, Fatih Altaylı (28.02.2007), http://www.sabah.com.tr/2007/02/28/altayli.html, 
16.10.2007. 
339 Hürriyet Gazetesi, Ertuğrul Özkök (28.02.2007), 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6031196&tarih=2007-02-28. (16.10.2007) 
340 Hürriyet Gazetesi Cüneyt Ülsever (28.02.2007), 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6030876&tarih=2007-02-28, (16.10.2007) 
341 Rauf Tamer’den alıntı yapan: Karalı, a.g.m. 
342 Karalı, a.g.m. 
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kararlar hususunda görüşlerini Bakanlar Kurulu’na bildirmekten ibaret olan 

görevinin 1982 Anayasası’nda hükümet yetkileri ile donatılması, siyasetteki 

ağırlığının artmasına neden olmuştur. 28 Şubat öncesi, Başbakanlığa bağlı olarak 

kurulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin (BKYM), Başbakanlıktan ziyade 

MGK’ya bağlı bir görünüm kazanması askerin görüşünü istişari olmaktan daha öte 

bir konuma taşımıştır343.  

Siyasi fırtınanın ANASOL-D hükümeti döneminde de devam etmesi 

beraberinde siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı da getirdi. Manşetlerde muhtıra 

haberlerinden geçilmedi. Koalisyon döneminin sona erdiği 2002’den şöyle geriye bir 

bakıldığında geride kapatılan iki siyasi parti, düşünce suçundan hüküm giyen 

yazarlar, gazeteciler, siyasetçiler, hortumlanan bankalar ve siyaset sahnesinden 

silinen isimler kaldı. Demokrasimiz normalleşme yolunda giderken bir kez daha 

tökezledi. Siyasi partilerin birbirleri için sarf ettiği sözler, yapılan uygulamalar 

tanımsız kavramlar etrafında kemikleşen kısır çekimleler demokrasi kültürümüzü 

darbe ve kriz kültürümüzün önüne geçiremedi. Siyasi arena büyük dönüşümlere 

uğradı. Bu dönüşümler yeniden tek parti iktidarına zemin hazırladı. 

3.1.6. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Đktidarı ve 

Cumhurbaşkanlığı Krizi 

2 Kasım 2002 genel seçimlerinde ülke barajını sadece iki partinin geçmesi 

siyasi istikrarsızlıklara neden olan ve 11 yıl süren koalisyon hükümetleri döneminin 

de sona ermesini sağladı. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan AKP, aldığı 34,28 oy 

oranı ile kazandığı 363 sandalye ile tek başına iktidara geldi. Barajı geçen diğer parti 

ise CHP oldu. CHP, aldığı 19,39 oy oranı ile 178 milletvekili çıkardı344. Đki parti 

arasındaki bu uçuruma seçim sistemindeki baraj usulünün yanı sıra barajı geçen 

üçüncü bir partinin olmayışı etkili oldu. 

AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın siyasi yasaklı olması nedeniyle 

milletvekili seçilemeyişi, Abdullah Gül’ü 58. Hükümetin Başbakanı yaptı. 

Erdoğan’ın siyasi yasağı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da desteği ile 

                                                           
343 Gökmen, Özgür, “28 Şubat Bir Batılıla şma Rotasyonu mu?”, 
http://tulp.leidenuniv.nl/content_docs/wap/og2.pdf , (17.10.2007) 
344 Yüksek Seçim Kurulu, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, (17.10.2007) 
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Anayasa’nın 76. maddesindeki milletvekili seçilme koşullarına ilişkin hükümlerin 

değiştirilmesi ile kalkmıştır. Anayasa değişikli ği için yapılan gizli oylamaya katılan 

501 milletvekilinden 444 kabul, 45 ret, 9 çekimser ve 3 oyu ile Anayasa değişiklik 

paketi kabul edilmiştir345.  

Ceza evinde bulunan Siirt Bağımsız Milletvekili Fadıl Akgündüz’ün cezası 

Yargıtay 7’nci Dairesi tarafından onanınca YSK, Akgündüz’ün milletvekilliğinin 

düşmesi yönünde karar verdi. Bu gelişmeler üzerine Siirt seçimleri yenilendi. Siirt 

birinci sıra milletvekili olan AKP’li Mervan Gül’ün adaylıktan çekilmesi üzerine 

milletvekili seçilen Erdoğan, Başbakanlığı Abdullah Gül’den devraldı.  

3.1.6.1. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin sonuna yaklaşıldığı 

günlerde 11. Cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda hararetli tartışmalar olmaya 

başladı. AKP, meclis aritmetiği göz önüne alındığında istediği kişiyi Cumhurbaşkanı 

seçebilecek sayıya sahipti. Siyasi teamüllere bakıldığında, bundan önceki iki seçimde 

de genel seçimlerden birinci çıkan partinin adayı Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu şu 

demekti: Recep Tayip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi kesin gibiydi. 

Đlk tepkiler muhalefetten gelmeye başladı. Cumhurbaşkanının AKP’den 

çıkması istemeyen muhalifler “Bu Meclis Cumhurbaşkanını seçemez. Ya halk seçsin 

ya da erken seçim yapılsın, Cumhurbaşkanını yeni TBMM seçsin. Mutlaka bu Meclis 

seçsin diyorsanız geniş tabanlı bir mutabakat arayın.346” Hatta biraz daha ileri 

gidilerek Meclisin meşruluğu bile tartışılır olmuştu. Zira AKP, 350’den fazla 

milletvekiline sahipti fakat aldığı yüzde 34,28 oyla Mecliste yüzde 66 gibi bir temsil 

oranına sahipti. Tartışmaların kaynağı da bu oransızlıktan kaynaklanıyordu. 

Tartışmalar esasen AKP’nin istediği adayı Cumhurbaşkanı seçmesinden 

ziyade koltuğa oturacak kişinin kim olacağı yönündeydi. Erdoğan’ın ‘Milli Görüş’ 

geleneğinden gelen biri olması tartışmaların esas kaynağıydı. Durum böyle olunca 

yukarıda da ifade ettiğimiz gibi seçimin yenilenmesi ve Cumhurbaşkanını yeni 

meclisin seçmesi gibi bir formül öneriliyordu. Ancak iktidar partisi erken seçim 
                                                           
345 Radikal Gazetesi (13.12.2002),  http://213.243.28.21/haber.php?haberno=59569, (17.10.2007) 
346 Hürriyet Gazetesi (03.05.2007), 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6449238&yazarid=148, (17.10.2007) 
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taleplerine sıcak bakmıyor ve Erdoğan: “Cumhurbaşkanını vakti geldiği zaman 

mevcut parlamento seçecek.” diyordu.347 Bu açıklamaların ardından Baykal, 

Başbakanın Anayasaya inanmadığını, gizli saklı biçimde Cumhurbaşkanı olmak 

istediğini belirterek “Millete git, seçilebilirsen al. Böyle yaparsan sesimi 

çıkarmamayı taahhüt ediyorum” 348şeklinde bir açıklamada bulundu. Bir başka 

açıklamasında ise Başbakana yönelik şu sözleri sarf ediyordu: “Aday olmayacağını 

açıklasın, bütün Türkiye’yi kendisiyle dolaşacağım. Kendisini de bu konuda 

desteklediğimi ifade ediyorum349”.  Baykal’ın “Başbakan, Cumhurbaşkanı 

olmamalıdır. Oldurmayın. Oldurmak isteyenlere meydanı bırakmayın”350 sözü 

değişik kesimlerce yadırganmış ve demokratik teamüllere sığmayan bir açıklama 

olarak değerlendirilmiştir. 

14 Nisan tarihinde Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın olası Cumhurbaşkanlığı 

adaylığına karşı bir sivil toplum kuruluşu olan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 

(ADD) öncülüğünde ilki Ankara’da yapılan ve ‘Cumhuriyet Mitingi’ diye 

adlandırılan gösteriler düzenlendi. Gösterilere muhalefet partisi başta olmak üzere 

birçok parti ve sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı. Mitingde ‘Türkiye laiktir, 

laik kalacak’, ‘Vatanına sahip çık, yarın çok geç olacak’, ‘Çankaya yolları şeriata 

kapalı’ gibi sloganlar atıldı351. Mitinglerin ardından mitinglere katılanların sayısı 

yeni tartışma konusu oldu. Özellikle çağlayan mitingi için milyonlar zikredilirken 

Vatan Gazetesi’nin (14 Mayıs) yaptığı açıklamaya göre sayı 1,5 milyondu352. Đktidar, 

rakamların abartıldığını ileri sürdü. 

3.1.6.2. 367 Tartışmaları 

Sezer’in görev süresinin dolmasına çok az bir süre kala ortaya yeni bir iddia 

atıldı. Đddianın sahibi eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu idi. Kanadoğlu’na 

                                                           
347 Sabah Gazetesi (11.20.2006), http://arsiv.sabah.com.tr/2006/11/20/siy95.html, (18.10.2007) 
348 Sabah Gazetesi (05.12.2006), http://arsiv.sabah.com.tr/2006/12/05/siy00.html, (17.10.2007). 
349 Bu açıklamalar 21 Ağustos Salı günü Başbakan R. Tayip Erdoğan’ın konuk olduğu bir TV 
programında Deniz Baykal’ın kendisinin adaylık süreci hakkında yaptığını söylediği açıklamalardan 
alınmıştır. Bkz. Cafesiyaset.Com, http://www.cafesiyaset.com/haber/20070821/Istemeyen-ceksin-
gitsin.php, (17.10.2007). 
350 Hürriyet Gazetesi (17.03.2007), 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6142431&yazarid=148, (17.10.2007) 
351 Ntvmsnbc.com (16.04.2007), http://www.ntvmsnbc.com/news/405418.asp, (17.10.2007) 
352 Gazetevatan.com, 
http://www9.gazetevatan.com/haberdetay.asp?tarih=14.05.2007&Newsid=119413. (17.10.2007) 
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göre353 “367 milletvekili katılmazsa seçim turları iptal olur. 354 milletvekili olan 

AKP tek başına Cumhurbaşkanını seçemez.” Bu görüşe katılan hukukçular olduğu 

gibi katılmayan hukukçuların çoğunlukta oldu göründü. Ünlü Anayasa Hukukçusu 

Prof. Dr. Ergun Özbudun iddiaları şöyle cevaplamıştır354:  

“Burada ileri sürülen iddia, TBMM'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

geçebilmesi için 367 oyun hazır bulunması gerektiğidir. 2/3'ün aynı zamanda 

toplantı yeter sayısı olduğudur. Oysa Anayasa'nın 96'ncı maddesi toplantı, 

karar ve yeter sayılarını açıkça birbirinden ayırt etmiş ve ayrı ayrı 

düzenlemiş. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının 1/3'üdür. Yani 184 oydur. 

Ve Anayasa "başkaca hüküm olmadığı takdirde" deyimini kullanmıştır. 

Anayasa'nın hiçbir yerinde toplantı yeter sayısı hakkında başkaca bir hüküm 

yoktur. Toplantı sayısı konusunda özel bir hüküm olmadığına göre burada 96. 

maddenin hükmünün uygulanması ve 184 oyla toplantının açılabilmesi 

gerekir. Bu iki yeter sayısı kavram olarak da işlev olarak da birbirinden çok 

farklı şeylerdir. Aksi takdirde tek bir başlık altında düzenlenirdi. Dolayısıyla 

bu iddiada bir isabet yok.” 

 Gazeteci Taha Akyol355, 9 Nisan’da kaleme aldığı ‘Çankaya savaşında hukuk 

silahı’ başlıklı yazısında Anayasanın ilgili (102. md.) hükümlerine değindikten sonra 

bu tartışmaya şöyle değinmektedir: “ Hukuk kurallarının amacını anlamak için 

Meclis tutanaklarına bakılır. 367’yi şart koşanlar buna hiç bakmıyor! Hâlbuki 

Anayasa’yı yazan Danışma Meclisi Adalet Komisyonu sözcüsü Prof. Turgut Tan 

açıkça söylemiş: Biz Anayasaya hiçbir özel toplantı yeter sayısı koymadık”.  Bunları 

ifade eden Akyol, Prof. Özbudun’un TBB sempozyumunda ‘367 oy’ iddiasına ilişkin 

eleştirisini de ekleyerek yazısını bitiriyordu: “Hukukta dürüst yorum farkı her zaman 

görülebilir. Ancak bugün belli bir kesimin belli siyasal amaçlar doğrultusunda hukuk 

kurallarını çarpıtma gayretine karşı sessiz kalınırsa, yarın başka bir kesimin başka 

amaçlar uğruna o kuralları çiğnemsine söyleyecek sözümüz kalmaz.. Hukuk herkes 

için her zaman gereklidir”. 

                                                           
353 Milliyet, http://www.milliyet.com.tr/2007/01/03/siyaset/siy05.html, (17.10.2007) 
354 Aksiyon Dergisi, Sayı: 645, (16.04.2007), http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=27207, 
(17.10.2007) 
355 Milliyet Gazetesi (09.04.2007), http://www.milliyet.com.tr/2007/04/09/yazar/akyol.html, 
(17.10.2007) 
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 Bu iddialara karşı olan bir diğer isim ise Adalet eski Bakanı Hikmet Sami 

Türk olmuştur. Türk iç tüzükte 367 aranmadığını söyleyerek  “TBMM askeri kışla 

değildir. 367 milletvekili gidip hazırolda beklemez. Üçte bir çoğunluk varsa oturum 

açılır, kulistekilerde gelir oy kullanır. Toplantı yeter sayısının karar yeter sayısıyla 

aynı olmasına gerek yok.” demiştir356. 

Prof. Dr. Nemci Yüzbaşıoğlu “Anayasa'da cumhurbaşkanının üçte iki 

çoğunlukla ve gizli oyla seçileceği anlatılmış. Bu üçte iki çoğunluk aynı zamanda 

"toplantı yeter sayısı"dır.” diyerek iddialar destek vermiştir. Prof. Dr. Đbrahim 

Kabaoğlu ise “ Đlk turda üçte iki çoğunluk sağlanamadan turlara devam edilmesi 

Anayasa'nın ihlali anlamına gelir. Anayasa, seçim turlarını birbirinin uzantısı olarak 

görmüştür.” diyerek cumhurbaşkanı seçilse dahi seçimin iptal edilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. 

Siyasiler de olayı farklı şekilde değerlendirdiler. ANAP lideri Erkan Mumcu 

“Ayağımız hukuka ve meşruiyete basacak” derken Baykal “Çok ciddi hukukçular 

önemli iddialar söylüyorlar. Görmezden gelmek mümkün değil” diyerek durumu 

değerlendireceklerini söyledi357. Ayrıca Baykal, katıldığı bir televizyon programında 

“Biz CHP olarak, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı seçilme senaryosuna dekor 

malzemesi haline gelmeyeceğiz. Erdoğan aday olursa oylamaya katılmayacağız.”  

diyerek seçimleri boykot edeceklerinin sinyalini verdi. 

Siyasi arenada bu tartışmalar olurken 12 Nisan’da Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Yaşar Büyükanıt konuya ilişkin bir açıklamada bulundu: “Anayasa'yı, 

hukuku, cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor, bunların hepsini biliyoruz. Hem vatandaş 

hem TSK’nın bir personeli olarak cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil özde 

sahip olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut ediyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı konusunda zaten bundan başka da bir şey söyleme durumunda 

değilim. Hukuken de bu hakka sahip değilim358.” Medya bu açıklamayı 

Cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiğine yönelik bir tanımlama olarak 

değerlendirdi.  
                                                           
356 Milliyet Gazetesi (28.12.2006), http://www.milliyet.com.tr/2006/12/28/siyaset/axsiy01.html, 
(17.10.2007) 
357 Milliyet Gazetesi (28.12.2006). 
358 Radikal Gazetesi (13.04.2007), 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=218257&tarih=13/04/2007, (17.10.2007) 
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Bu tartışmalar hep varsayımlar üzerine yapılıyordu. Çünkü AKP 

cumhurbaşkanı adayımı henüz açıklamamıştı. Mutabakat konusunda bastıran 

muhalefete, iktidar partisinin cevabı istedikleri adayları çıkarmalarını ve kendi 

işlerine karışmamaları yönünde oldu. 24 Nisan’da AKP cumhurbaşkanlığı seçiminde 

adaylarının Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül olduğunu 

açıkladı. Muhalefet bu beklenmedik aday karşısında tavrı değişmedi. CHP 367’nin 

Gül içinde gerekli olduğunu belirterek “Đlk tur oylamaya 367 milletvekili katılmazsa 

Anayasa Mahkemesi’ne gideriz”359 sözlerini yinelediler. 

3.1.6.3. 27 Nisan e- Muhtıra 

27 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. tur oylaması yapıldı. 

ANAP, DYP ve CHP Genel Kurul oturumuna katılmama kararı aldı. Mecliste 361 

milletvekilinin bulunduğu Meclis Tutanaklarına göre oylamada 3 oy iptal, 1 oy boş 

ve 357 kabul oyu çıkmıştır. TBMM Başkanı ilk oturumda Anayasanın 102’nci 

maddesinde öngörülen üçte iki çoğunluğa ulaşılamadığı için oturumu 2 Mayıs 

Perşembe günü tekrar toplanmak üzere kapatmıştır360. CHP, seçimlerden önce 

söylediği gibi konuyu Anayasa Mahkemesine götürmüş ve Anayasa Mahkemesinin 

vereceği karar beklenmeye başlandı. 

Bir diğer önemli gelişme ise aynı günün gecesinde Genelkurmay 

Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan bir bildiri sonrasında yaşanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkan laiklik tartışmalarına değinilen bildiride, 

“Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin 

savunucusudur361” şeklindeki açıklama Türk siyasi tarihine e-muhtıra olarak geçti. 

Hükümet, muhtıra olarak nitelendirilen açıklamalara sert bir şekilde cevap 

verdi. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek basına yaptığı açıklamasında “… Başbakana 

bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı’nın herhangi bir konuda Hükümete 

karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. 

                                                           
359 Radikal Gazetesi (25.04.2007), http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=219413, 
(17.10.2007) 
360 TBMM Tutanak Dergisi, 96. Birleşim, 27 Nisan 2007 Cuma, Dönem:22, Cilt:155, Yasama Yılı:5, 
http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil5/bas/b096m.htm, (17.10.2007) 
361 Bildirinin tam metni için bkz. 
http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2007/BA
_08.html, (17.10.2007) 
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Genelkurmay Başkanlığı, Hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ve ilgili yasalarla 

tayin edilmiş bir kurumdur. Anayasamıza göre Genelkurmay Başkanı görev ve 

yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.362” 

TSK’nın açıklamasının ardından muhtıra olarak nitelendirilen olaylara 

aydınlardan büyük tepki geldi. Gazeteci, yazar, akademisyen, hukukçu, hekim ve 

sanatçıların da aralarında bulunduğu 500 kişi ortak bir bildiri yayınladı. 

Genelkurmay açıklamasını “demokrasiye yönelik açık bir tehdit ve yasalara göre 

suç” olarak niteleyen aydınlar gelişmeleri kınayarak Laik cumhuriyetin askeri 

muhtıralara yaslanarak değil, ancak fazla demokrasi içinde yaşatılacağına dikkat 

çekildi363. 

3.1.6.4. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı  

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin CHP’nin açtığı 

iptal davasını haklı buldu ve 1. tur seçimleri iptal ederek Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerini durdurdu. Mahkemenin kararına ise tepkiler gecikmedi. Karara ilişkin 

yorumlardan bazıları: 

Prof. Dr. Ergun Özbudun (Anayasa Hukukçusu) : “Cumhurbaşkanlığı 

seçimini kilitleyen, talihsiz bir karar. Bu karar, cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde üçte birlik azınlığın, üçte iki çoğunluğa tahakküm etmesine yol 

açacaktır. Anayasa'nın ne lâfzî, ne tarihi ne de amaçsal yorumuyla 

bağdaşmamaktadır. Bu bakımdan demokrasinin ödediği ağır bir bedeldir.364” 

Prof. Dr. Mustafa Kamalak: “Bu karar Anayasa'yı işlemez hale 

getirir. Bu durumda Türkiye'nin öncelikle bir anayasa yapma zorunluluğu 

doğmuştur. Artık bir bakanı Yüce Divan'a gönderebilmek için 367, af 

çıkartmak için en azından 330 milletvekili, cumhurbaşkanının 'vatana 

ihanetle' suçlandırılabilmesi için 413 milletvekilinin salonda hazır bulunması 

                                                           
362 Hükümet açıklamasının tam metni için bkz. Başbakanlık Basın Merkezi, 
http://www.bbm.gov.tr/modules.php?name=news&file=article&sid=1691, (17.10.2007) 
363 Aktüel Bakış, http://www.aktuelbakis.com/news/1970.html, (17.10.2007) 
364 Zaman Gazetesi (02.05.2007), http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=534630, 
(17.10.2007) 
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lazım. Bu da Anayasa'yı önemli kararlar bakımından kilitler. Sistem tıkanır. 

Artık yeni bir anayasa yapmak zorunlu.365”  

Hikmet Sami Türk (Eski Adalet Bakanı): “Hukuki bakımdan doğru 

değil. Anayasa'mızda toplantı yeter sayısı 3'te birdir. Anayasa Mahkemesi 

sanıyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizden çıkmak için siyasi bir 

karar almıştır. TSK'nın yaptığı muhtıra gibi açıklamadan sonra bu konuda 

kilitlenme olmuştur. Anayasa Mahkemesi, siyasi çözüme temel oluşturdu.366” 

Eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu : “Benim anayasal 

yorumumun Anayasa Mahkemesi'nce paylaşıldığını görmekten mutluyum. 

Ülkemize hayırlı olacağına inanıyorum. Huzur içerisindeyim.367” 

Kararın ardından Hükümet erken seçim kararı alarak seçimlerin 22 

Temmuz’da yapılmasını kararlaştırdı. 

3.1.6.5. 22 Temmuz Genel Seçimleri 

Hararetli ve sataşmalarla geçen seçim hazırlıklarından sonra 22 Temmuz’da 

halk sandığa gitti. Seçimde AKP beklenenin çok üzerinde alarak yeniden tek başına 

iktidara geldi. Seçim sonuçlarına göre AKP yüzde 46,58 oy oranı ile 341 milletvekili 

çıkardı.  Seçimden ikinci çıkan parti DSP’nin desteğini alan CHP oldu. CHP yüzde 

20,88 oy oranı ile 112 milletvekili çıkardı. Barajı geçmesi tahmin edilen ve bunu 

başararak Meclise giren üçüncü parti ise MHP oldu. MHP yüzde 14.27 oy alarak 71 

milletvekili çıkardı368. 

Seçim sonuçları 23 Temmuz’da yazarlarca şöyle değerlendirildi: 

Cengiz Çandar (Referans) : “22 Temmuz seçimlerinin en kestirme, en 

özet, en sloganlaştırılabilecek yorumu "Demokrasinin zaferi" olduğudur. 22 

                                                           
365 Zaman Gazetesi (02.05.2007) 
366 Hürriyet USA (01.05.2007), http://www.hurriyetusa.com/haber/haber_detay.asp?id=11643, 
(17.10.2007) 
367 Hürriyet USA (01.05.2007), 
368 Belgenet, 2007 Genel Seçim Sonuçları, http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=15, 
(20.10.2007) 
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Temmuz, Türkiye halkının zaferidir. 22 Temmuz, "Sivil toplum ruhu"nun 

zaferidir.369” 

Ertuğrul Özkök (Hürriyet): “Seçim sonuçlarına baktığımız zaman 

ortada gerçek ve açık bir ‘siyasi zafer’ var. Zafer varsa ona götüren yollar da 

başarılı demektir.370” 

Hasan Cemal (Milliyet): “Bu da milletin muhtırası. Evet öyle, bu da 

milletin muhtırası diyerek başlıyorum yazıma. Ve içimden yaşasın demokrasi 

demek geçiyor. Demokrasilerde siyaseti normal rayında bırakmaktır doğru 

olan. Seçim sandığından korkmamaktır, halkın sağduyusuna inanmaktır371”  

Ergun Babahan (Sabah): “Türkiye’nin Partisi. Seçim sonuçları AK 

Parti'nin sadece çekirdek tabanından değil, tüm Türkiye'den oy aldığını 

ortaya koydu. Oy tabanı bununla kalmadı, AK Parti ülkenin batısından da 

doğusundan da aynı oranda oy aldı.372” 

Đsmet Berkan (Radikal) : “Seçmen kararını verdi. Artık sokakta tek 

başımıza yürürken şunu bileceğiz: Eğer biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy 

vermediysek, karşıdan gelen o bir kişi vermiş demektir. Evet, Türkiye'de 

neredeyse her iki kişiden biri AKP'yi seçti. Bu başarı olmanın da ötesinde, 

çok partili dönemimizde elde edilmiş nadir zaferlerden biridir. Bu gerçeği 

kabullenmeden seçim sonuçlarını doğru okuyamayız.373” 

Seçimlerin ardından beklendiği gibi konu yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 

geldi. CHP, daha önce yaptığı gibi Genel Kurul’a girmeme kararı aldı. MHP 

cumhurbaşkanlığı seçimi için meclise girme kararı aldı374. MHP ayrıca kendi 

adaylarını destekleyeceklerini vurguladı. 

                                                           
369 http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=73930&ForArsiv=1, (20.10.2007) 
370 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6942351&tarih=2007-07-23, (20.10.2007) 
371 http://www.milliyet.com.tr/2007/07/23/yazar/cemal.html, (20.10.2007) 
372 http://www.sabah.com.tr/2007/07/23/haber,3C9DD9AB277445ADB75396AC49775948.html, 
(20.10.2007) 
373 http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=227746, (20.10.2007) 
374 Hürriyet Gazetesi  (30.07.2007). 
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3.1.6.6. 2. Cumhurbaşkanı Seçimleri 

  Cumhurbaşkanlığı seçilerin için gereken toplantı yeter sayısı olan ‘367’ krizi 

CHP hariç Mecliste grubu olan diğer parti ve milletvekillerinin de katılmaları sonucu 

aşıldı. Đlk iki tur için karar sayısı olan 367’ye ulaşılamayınca Cumhurbaşkanlığı 

seçimi üçüncü tura sarktı. Üçüncü turda 337 oy alan Kayseri Milletvekili Abdullah 

Gül Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece ülkeyi erken 

seçime götüren ve siyasi krizlere yol açan bir seçim son buldu. 

3.2. 12 Eylül Sonrası Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal 

Dönüşüm 

Türkiye, 12 Eylül askeri müdahalesinden sonra siyasal ve toplumsal anlamda 

büyük dönüşümlere uğramıştır. Askerin yönetime el koyması ile yeni bir döneme 

girilmiş, siyasi arenadan uzaklaştırılan siyasetçi ve siyasi partilerin yerine yenileri 

ikame edilmeye çalışılmıştır. Siyasal sistem dönüşüme uğrarken toplumsal yapı da 

bundan payına düşeni almıştır.  

3.2.1. 12 Eylül Sonrası Türkiye’de Siyasal Dönüşümün 

Etkenleri 

12 Eylül sonrası meydana gelen siyasal dönüşümün etkenlerini şu başlıklar 

altında sıralayabiliriz: 

3.2.1.1. 12 Eylül Askeri Đktidarı  

Türkiye’de toplumsal dönüşümlere etki eden en büyük etkenlerin başında 12 

Eylül askeri iktidarı gelmektedir. 12 Eylül öncesinde meydana gelen anarşi 

olaylarının askeri müdahaleden çok öncelere dayanması ve ordunun daha erken bu 

yola başvurmaması çok düşündürücüdür. Đran Devrimi’nin ardından askerin olaylara 

müdahil olması, 12 Eylül’ün ABD’nin bilgisi dâhilinde meydana gelmesi375  Türkiye 

gibi bir müttefikin garanti altında tutulması şeklinde yorumlanabilir. Đşte bu 

çerçevede olası toplumsal ve siyasal çizgilerden kaynaklanan yön sapmalarının 

olmaması adına, daha doğrusu Türkiye’yi rotaya sokma adına yapılan askeri 

                                                           
375 Bkz. Çavdar, a.g.e., s.279. 
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müdahale, beraberinde siyasal kültür ve kurumların dönüşümünü ve halkın depolitize 

edilmesini getirmiştir. Bu yeni politika Osmanlı döneminden başlayıp yakın 

tarihimize gelen süreçte olduğu gibi ‘yukarıdan -aşağıya’ olmuş, hedeflenen toplum 

biçimi endoktrine edilmeye çalışılmıştır.  

Milli Güvenlik Konseyi, siyasi partilerin kurulmasına izin verdikten sonra 

partilerin oluşumuna birinci dereceden müdahil olarak siyasal istikrarsızlığın tekrar 

oluşmasını önleme adına sadece üç tane partinin genel seçimlere girmesine müsaade 

etti. Amaç, Konsey güdümündeki Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin seçimleri 

kazanmasını sağlayarak, yeni çok partili hayatta siyaseti kontrol altında tutarak 12 

Eylül öncesi ortaya çıkan siyasal kökenli çekişmelerin önüne geçmek oldu.  

3.2.1.2. Liberalizm 

12 Eylül öncesi ekonomik alanda alınan 24 Ocak kararlarının darbe 

sonrasında da sürdürülmesi liberalizmin etkisinin ilk olarak ekonomik sahada ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Ara Rejim iktidarından sonra askeri vesayetin azalması 

ve sivil politikaların daha işlevsel bir şekilde hayata geçirilmeye başlanmasından 

sonra liberalizm, devletin ekonomi ve sosyal alandaki konumunu tartışmaya açmıştır. 

Özellikle Özal’ın devlet-millet kavramlarına getirdiği farklı yorumlar ve devletin 

küçültülmesine yönelik izlenen politikalar siyasal dönüşüme zemin hazırlamıştır. 

Siyasetteki bu anlayış farklılığı seçilmişlerin atanmışlara üstünlüğü gibi 

tartışmaların çıkmasına neden olmuştur. Tek parti döneminin bir ürünü olan 

bürokratik vesayet anlayışı bu değişmeyle beraber tartışılır bir konuma gelmiştir. 

Fikir özgürlüleri ve sivilleşme adına adımlar atılmaya başlanmış ve bu adımlar sivil 

bir cumhurbaşkanı ile meyve vermiştir376. 

3.2.1.3. Politik Söylemde Farklılaşma  

12 Eylül öncesi meydana gelen siyasal kutuplaşmaların askerin müdahalesi 

ile son bulması ve mevcut siyasal aktörlerin siyaset arenasına, aldıkları yasaklar 

sonrası veda etmesi yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Siyasal 

partileşme sürecinde Ara Rejim iktidarının etkisi ile kutuplaşmaların önüne geçilmesi 
                                                           
376 Yayla, Atilla, “Demokrasiyi Koruma Kılavuzu” , Liberte Yayınları, Ankara, 2001, s.82. 
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ile sahneye çıkan yeni aktörlerin 1980 öncesi politik yaşamdan farklı olarak 

‘yumuşama, uzlaşma, hoşgörü” gibi kavramların kullanılmaya başlanması siyasal 

dönüşümü beraberinde getirmiştir377. Gelişmeler, partiler arası pozitif muhalefet 

anlayışını pekiştirmiş ve yeni siyasal yapı daha uzlaşmacı bir eksene doğru kaymaya 

başlamıştır. 

Politik söyleme, 1980 sonrası döneme ilk olarak ekonomik çerçevede etki 

eden ve daha sonra minimal devlet anlayışına doğru kayan liberal politikaların 

etkilerini ekleyebiliriz. Daha önce var olan kapitalist ve sosyalist sistem kavgaları 

liberalizmin etkisiyle liberal ve sosyal adaletçi bir çizgiye kayarak politik söylemler 

bağlamında siyasal sistemi değişime uğratmıştır378. 

3.2.1.4. Sivil Toplum 

Sivil toplum, yakın tarihimizde sıkça karşımıza çıkan kavramlardan biridir. 

Toplum–devlet ilişkilerinde köprü vazifesi gören sivil toplum kuruluşları (STK) batı 

literatüründe hükümet dışı organizasyonlar (NGO) olarak ifade edilmektedir. 

Devletin öncülüğünde güdülen politikalarla toplumsal farklılığa ve renkliliğe 

müsaade etmeyen, devletin varlığı ile bütünleşmiş ideolojik toplumdan farklı olarak 

sivil toplum, fertlerin kendi iradeleri doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları 

ortak görüşler etrafında birleşmeleri ile meydana gelen bir oluşumu ifade eder379. Bu 

çerçevede sivil toplum, devletin olmadığı alanlardaki boşluğu doldurarak devlet ve 

toplum arası ilişkileri düzenler. Sivil toplum gelişmişliği aynı zamanda o ülkedeki 

demokrasinin gelmiş olduğu konumu da ifade etme açısından önemli bir göstergedir. 

1980 sonrası süreçte hızla yaygınlaşan sivil toplum, siyasal işlevlerine 

değinecek olursak bunların başında siyasal iktidarı etkilemek ve toplumu siyasal 

baskılara karşı korumak gelmektedir380. Demokrasinin gelişmişliği ile doğru orantılı 

olarak işleve sahip olan sivil toplum kuruluşları, toplumun siyasal görevlerini siyasal 

katılmanın da ötesine taşımaktadırlar. Bu bağlamda siyasal sisteme yön veren sivil 

toplum kuruluşları, 80 öncesi dönemden farklı olarak Türkiye’de büyük etki alanına 

                                                           
377 Göle, Nilüfer, “80 Sonrası Politik Kültür”, Türkiye’de Politik De ğişim ve Modernleşme, s.516. 
378 Göle, a.g.e. s.517. 
379 Çaha, a.g.m. s.24. 
380 Yıldırım, Đbrahim, Demokrasi, Sivil Toplum Kurulu şları ve Yönetişim, Seçkin Kitabevi, 
Ankara, 2004, s.75. 
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sahiptir. Bu etki, 28 Şubat döneminde somut bir hal almış,  mesleki örgütlerin 

hükümete olan desteklerinin son bulması hükümeti istifaya götürmüştür.  

3.2.1.5. Medya 

Medya, toplumsal ve siyasal yapıya yön verebilme imkânına sahip, bireyleri 

hayatları boyunca etkileyen önemli bir siyasal toplumsallaşma aracıdır381. Hayata 

yazılı basınla merhaba diyen medya, teknolojinin ilerlemesiyle gelişerek insanların 

hayatına yön veren kaçınılmaz bir olgu halini almıştır.  

Türkiye’de özgür medyanın toplumsal ve siyasal hayata etkisi 90’lı yıllardan 

sonraki döneme rastlar. Daha önceki dönemlerde medya iktidar partisinin 

kontrolünde, daha çok onun propagandasını yapan bir işlevden öteye gidememiştir. 

Bu dönemlerde durum, medyanın siyasi iktidarın toplumu istenen yöne kanalize 

etmesi şeklinde tezahür etmiştir. Bunun en bariz örneği ise 12 Eylül sonrası Askeri 

iktidar ile karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de 90’lı yıllardan sonra özellikle de özel televizyon kanallarının 

ortaya çıkması ile medyanın toplum ve siyaset üzerindeki etkisi hissedilir derece 

artmıştır. Medya, Sivil Toplumun sahip olduğu gibi siyasal iktidarın karar alma 

sürecini etkilemelerinin yanı sıra STK’nı etkilemeleri ile de onlardan daha güçlü bir 

konuma sahiptirler. 

Ülkemizde demokratik gelişmelere paralel olarak hızlı gelişim gösteren 

medya sivil toplum kuruluşları gibi 28 Şubat sürecinde Refah-Yol iktidarı 

döneminde, iktidarın istifasına kadar uzanan süreçte önemli rol oynaması, siyasal 

bağlamda etkisinin nedenli olabileceği ve siyasal iktidarın karar verme sürecine ne 

ölçüde etki edebileceğinin somut bir örneğidir 

3.2.2. Toplumsal Dönüşümün Etkenleri 

12 Eylül sonrası meydana gelen toplumsal dönüşümün etkenlerini şu başlıklar 

altında sıralayabiliriz: 

                                                           
381 Turam, Emir, Medya’nın Siyasi Hayat Etkileri, Đrfan Yayınevi, Đstanbul, 1994, s.36. 
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3.2.2.1. Depolitizasyon 

Siyasal partilerin yukarıda değindiğimiz süreçten geçmesiyle siyasal yaşamın 

normale dönmesi, siyasal yaşamın – partilere bakan yönüyle – normalleşmesini 

kontrollü olarak sağlama şeklinde olmuştur. Siyasallaşmanın topluma bakan yönü ise 

daha önce de ifade ettiğimiz gibi toplumun mümkün olduğunca siyasete 

katılmamasını sınırlama yönünde olmuştur. Ara rejimin amacı, halkın sadece 

seçimlere iştirak etmesi, siyasal katılımın bundan ibaret olması ve toplumun 

siyasetten uzak kalmasıydı. Ara Rejim’in bu tutumu, 1982 Anayasası’nın kendinden 

önceki Anayasalara nazaran daha kısıtlayıcı olması ile adeta bir  ‘politik 

endoktrinasyon’ görevini üstlenmesi ile yavaş yavaş toplumu siyasetten uzak 

tutmaya yönelik olmuştur. Bu tutum toplumun giderek depolitize edilmeye 

çalışıldığını ayan beyan göstermektedir.  

Depolitizasyon kavramı bu dönemdeki gelişmelere istinaden sıkça kullanan 

bir kavram haline gelmiştir. Darbe öncesi siyasal çekişmelerle artan anarşi ortamının 

darbe sonrası dönemde engellenmesi adına toplumsal ve siyasal alanlara sınırlamalar 

getirilmek istenmiştir. Terör ve anarşinin baş sorumlusu olarak kabul edilen 

toplumsal kurumlar, siyasi partiler, üniversiteler, sendikalar ve sivil toplum 

örgütlerinin serbest hareket etmelerinin tehlikeli kabul edilmesi fakat tamamen de 

ortadan kaldırılamaması onları kontrol altında tutma zorunluluğunu beraberinde 

getirmiştir382. Bu doğrultuda daha sistematik yöntemler kullanılarak halk depolitize 

edilmeye çalışılmıştır. Önce siyasal kültür ve siyasal kurumların dönüşümü 

amaçlanmış, bu kavramların dönüşümü ise toplumsal dönüşümü de kaçınılmaz hale 

getirmiştir. 

Uzun’un da ifade ettiği gibi 12 Eylül toplumun kimyasını bozdu. Ülkemizde 

ustaca uygulanan ve ilk örnekleri bu dönemde ortaya çıkan toplum mühendisliği 

çerçevesinde istenilen yeni toplumsal dönüşüm, siyasal dönüşümün de etkisiyle 

kurgulanan şekliyle topluma verilmeye çalışıldı383.  

                                                           
382 Uzun, Turgay, “Depolitizasyon, Spor ve Şiddet”, Zaman Gazetesi, 23.10.2004,   
http://www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=114353, (21.10.2007) 
383 Uzun, a.g.m. 
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“ …Toplumsal mühendislik hastalığına kapılanlar, toplumu hamur gibi 

yoğurabilecekleri, bahçe gibi şekil verebilecekleri, makine gibi dizayn edebilecekleri 

bir varlık ve kendilerini ise bütün bunları gerçekleştirme gücüne sahip bir ‘yapımcı’ 

olarak görürler. Bu kavrayış onları kendilerince harika toplum projeleri üretmeye ve 

kendilerine emanet edilmiş kuvvet ve imkânları bu projeleri hayata aktarmak için 

kullanmaya iter. Bu tür projeler, ilim, ideoloji, din, laiklik, çağdaşlık vs. adına 

meşrulaştırılabilir. 384” Bu çerçevede hareket eden Ara Rejim iktidarı, kendisini 

anayasal bir çerçevede hem garanti altına almış hem de meşrulaştırmıştır. 

3.2.2.2. Medya ve Teknoloji 

Duverger’in de ifade ettiği gibi toplumlarda sürekli meydana gelen kültür 

transferleri385 medyanın hayatımızda daha çok yer etmesiyle hızlanmış, toplumsal 

yapı hızlı bir evrim geçirmeye başlamıştır. Medya sayesinde toplumlar olabildiğince 

açık hale gelmiş, değer alışverişlerinin artmasıyla ortaya çıkan kültürel küreselleşme, 

toplumların öz benliklerinde büyük tahribatlara sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda 

toplumsal değerlerdeki yıpranma toplumsal yapının hızlı bir şekilde dönüşümünü de 

beraberinde getirmektedir. 

Đletişim teknolojilerindeki gelişmelerle beraber farklı kültürlerin televizyon ve 

bilgisayar (internet) aracılığı ile evlerimize kadar girmesi kültür kavramının da 

giderek globalleşen bir eksene kaymasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda toplumda 

büyük önemi olan sanat, müzik gibi olgularla günlük yaşantıların birbirlerinden 

etkileşimleri toplumu, egemen386 olana doğru dönüştürmektedir. 

Türkiye’de 90’lı yıllardan sonra özellikle de özel televizyon kanallarının 

ortaya çıkması ile TRT’nin tekel konumunu kaybetmesiyle medyanın toplum ve 

siyaset üzerindeki etkisi hissedilir derece artmıştır. Medya, kendini gelişen 

teknolojiye hızla ayak uydurmuş ve giderek etkin bir konuma gelmeye başlamıştır. 

Bu güç siyasal yapıda olduğu kadar toplumsal yapının istenilen doğrultuda 

şekillendirilebilmesine varacak ölçülere ulaşmıştır.  

                                                           
384 Yayla, Demokrasiyi Koruma…, s.110. 
385 Turam, a.g.e., s.39. 
386 Buradaki “egemen” kavramı ile siyasal ve ekonomik gücü elide tutan lokal ve global ölçekteki 
iktidar ve güç odakları kastedilmektedir. 
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Kamuoyu oluşturma adına büyük etkilere sahip kuruluşlar olarak da dikkat 

çeken medya organları, toplumun yönlendirilmesine doğrudan etki etmektedir. 

Burada medyanın etik davranıp davranmayacağı büyük önem arz etmektedir. Zira 

siyasal iktidarın tasarladığı projeler medya desteği ile hayata geçirilebilmektedir. 12 

Eylül iktidarı, projelerini hayata geçirirken medyadan olabildiğince istifade etmiştir.  

Daha önce değindiğimiz toplumsal mühendislik bağlamında gerçekleştirilmek 

istenen projeler özellikle 28 Şubat sürecinde uygulamaya medya aracılığı ile 

konulmuştur. Devlet, egemen ideolojisini topluma doğrudan ya da dolaylı olarak 

medyayı kullanarak hâkim kılmaya çalışmaktadır. 

3.2.2.3. Nüfus ve Kentleşme 

12 Eylül sonrası Türkiye nüfusundaki hızlı artışı toplumsal yapıda büyük 

değişimlerin meydan gelmesine neden olmuştur. Nüfusun hızlı artışı kırsal kesimde 

yaşayan, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumumuzda ekonomik 

sıkıntılara neden olmuştur. Ekonomideki gelişmelere paralel sanayileşme süreci ile 

büyük şehirlerin cazip hale gelmesi kentlere göçlerin artmasına neden olmuştur. 

Meydana gelen demografik yapıdaki ani değişim kültürel bağlamda toplumun 

değişim geçirmesine neden olmuştur. 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi meydana gelen nüfus artışı, köy nüfusunu 

değiştirmemiştir. Köy nüfusunun toplam nüfustaki oranı giderek azalması kentlere 

göçün olduğunu açıkça göstermektedir. Kentlere göçün artmasıyla çarpık kentleşme 

meydana gelmiştir.  Yaşadığı yere kıyasla daha iyi ortamlarda yaşamak adına 

ailesiyle beraber kente gelen insanlar ortaya çıkan barınma ihtiyaçlarını kolay ve 

ucuz şekilde giderme yolunu seçmişlerdir387. Bu da merkez diye kabul edilen kent 

merkezlerinden uzakta çevre yerleşim yerlerinin oluşmasına neden olmuştur. Sorunu 

kendilerine ait olmayan araziler üzerine bina inşa ederek çözen insanlar, gecekondu 

olgusunu meydana getirmişlerdir. Gecekondu kavramı giderek resmi literatürde yer 

edinmiş, sonrasında “gecekondu mahallesi”, “gecekondu halkı” gibi yeni toplumsal 

gerçeği nitelendiren tabirler ortaya çıkmıştır388.  

                                                           
387 Erkan, Rüstem, Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2002, s.126. 
388 Kongar, 21. Yüzyılda…, s.562. 
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Tablo 1: Şehir - Köy Nüfusu ve Toplam Nüfustaki Dağılımı 

 

KAYNAK: TÜ ĐK 

 

Göç hareketlerine baktığımızda göçün tek yönlü olmadığını görmekteyiz. 

Göç,  sadece kırsal kesimlerden şehirlere doğru olmamış, şehirlerden şehirlere doğru 

bir hareketlilik de göstermiştir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi göç hareketlerinin 

büyük çoğunluğunu şehirden şehre olan göçler oluşturmaktadır. 1975 – 1980 yılları 

arasında toplam bu oran toplam göç eden nüfusun yüzde 48,90’ına denk gelirken 

ilerleyen yıllarda da artış göstermiştir.  Aynı zamanda ters göçler de olmuş, şehirden 

Sayım Yılı Köy Nüfusu Şehir Nüfusu Toplam Şehir Köy 

   %  

Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam 

1927 10 342 391 3 305 879 13 648 270 24.22 75.78 

1935 12 355 376 3 802 642 16 158 018 23.53 76.47 

1940 13 474 701 4 346 249 17 820 950 24.39 75.61 

1945 14 103 072 4 687 102 18 790 174 24.94 75.06 

1950 15 702 851 5 244 337 20 947 188 25.04 74.96 

1955 17 137 420 6 927 343 24 064 763 28.79 71.21 

1960 18 895 089 8 859 731 27 754 820 31.92 68.08 

1965 20 585 604 10 805 817 31 391 421 34.42 65.58 

1970 21 914 075 13 691 101 35 605 176 38.45 61.55 

1975 23 478 651 16 869 068 40 347 719 41.81 58.19 

1980 25 091 950 19 645 007 44 736 957 43.91 56.09 

1985 23 798 701 26 865 757 50 664 458 53.03 46.97 

1990 23 146 684 33 326 351 56 473 035 59.01 40.99 

2000 23 797 653 44 006 274 67 803 927 64.90 35.10 
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köye göç eden nüfusun toplam göç eden nüfusa oranı 2000 – 2005 yılları arasında en 

üst düzeye çıkmıştır 

 

Tablo 2. Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfus 

 

KAYNAK: TÜ ĐK 

Türkiye’de 1980 sonrasında dolaylı ya da dolaysız olarak göçe maruz kalan 

insanların sayısının bir hayli fazla olması kültürel bağlamda yeni bir kitlenin ortaya 

çıkması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu yeni toplumsal yapı, kent yaşamına 

entegre olurken değişik sorunlarla karşılaşmıştır. Maddi kültür ile manevi kültürün 

aynı hızla değişmemesi ortaya kültür boşluklarının çıkmasına neden olmuştur. Bu 

süreçte toplum, yeni ile eski arasında bir bocalama yaşarken aynı zamanda da 

değişimlere maruz kalmıştır. Kültürel bağlamda geçiş yaşayan yeni toplumsal yapı, 

modern yapıya ait değerleri benimseyememiş bu noksanlık da siyasal ve toplumsal 

yozlaşmalara neden olmuştur. Bu durum Türkiye’deki toplumsal yapının 

        
 

1975–1980 1980–1985 1985–1990 1995–2000 

Şehirden şehire     

 1 752 817 2 146 110 3 359 357 3 867 979 

% 48.90 56.18 62.18 57.80 

Köyden şehire     

 610 067 860 438 969 871 1 168 285 

% 17.02 22.53 17.95 17.46 

Şehirden köye     

 692 828 490 653 680 527 1 342 518 

% 19.33 12.84 12.60 20.06 

Köyden köye     

 528 709 322 709 392 935 313 481 

% 14.75 8.45 7.27 4.68 

Toplam 3 584 421 3 819 910 5 402 690 6 692 263 

% 100 100 100 100 
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dönüşümünü hızlandırmış, toplumun kültürel değerlere yüklediği anlamların 

değişmesine neden olmuştur. 

Kentleşme olgusunu sadece ekonomik kökenli gelişmeler ve sanayileşme 

süreci ile açıklamak eksik değerlendirmelere varmamıza neden olmaktadır. 

Türkiye'nin toplumsal dönüşümünde günümüz ve gelecek adına çok önemli bir yere 

sahip olan kentleşme olgusu halkın artan beklentilerinin bir sonucu olarak artan bir 

eğilim göstermeye devam edecektir. Kentleşmenin artışı sanayileşme ile beraber, 

kırsal kesimlerde imkânların yetersizliği ve artan eğitim ihtiyacına toplumların aynı 

oranda cevap vermesi ile gerçekleşmektedir. 

3.2.3.4. Ekonomik Gelişmeler 

Ekonomik gelişmelerin 1980 sonrası toplumsal değişmelere etkisi iki şekilde 

olmuştur. Birinci etki yukarıda değindiğimiz gibi ekonomik olumsuzlukların 

toplumda göç yaşanmasına neden olmasıdır. 

Ekonomik gelişmelerin toplumsal değişime ikinci etkisi ise 1980 sonrası 

uygulanan ekonomik politikaları neticesinde toplumun belli kesiminde meydana 

gelen refah artışının getirdiği hayat standartlarında meydan gelen değişmelere bağlı 

olarak ortaya çıkmıştır. Ekonomik iyileşme ile toplumda tüketim anlayışı değişmiş, 

insanlar yeni sosyal çevreler edinmiş, teknolojik gelişmelerinde etkisiyle kültürel 

alışverişler artmaya başlamıştır.  

Peki, ekonomik kaynaklı değişmeler olumlu mu olmuştur yoksa olumsuz mu? 

Ekonomik gelişmelerden kaynaklanan bu iki gelişmenin sonucu hakkında olumlu ya 

da olumsuz şeklinde genellemelere gitmek yanlış değerlendirmelerin yapılmasına 

neden olabilmektedir. Meydana gelen her iki değişim kendi içersinde olumlu ya da 

olumsuz sonuçlar getirmiş olabilir. Göçe maruz kalan insanlarda kimlik ve aidiyet 

sorunu, ekonomik refahı artan insanlarda ise kültürel yozlaşmalar meydana gelmiş 

olabilir. Deminde ifade ettiğimiz gibi bu sonuçlar objektif verilere ulaşmamızı 

engelleyebilecek mahiyette olabilir. Burada esas olan 1980 sonrası meydan gelen 

ekonomik gelişmeler toplumumuzda büyük dönüşümlerin kapısını aralamıştır. 

Değişimle beraber kavramlara ve değerlere yüklenen anlamlar değişmeye 

başlamıştır. 
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3.2.3.5. Eğitim 

Eğitimin toplumsal değişmedeki rolü diğer etkenlere nazaran ayrı bir öneme 

haizdir. Eğitim sayesinde bireyler toplumsal normlara, değerlere ve kurumlara uyum 

sağlayabilmekte ve bu sayede toplumsallaşmaktadır. Okullar vasıtasıyla devlet, 

ülkenin hâkim norm ve değerlerini topluma aşılar389. Cumhuriyetin kurulduğu yıllara 

gidecek olursak, yeni Türk Devletinin oluşturulmasından sonra, yapılan inkılâplar 

topluma eğitim yoluyla benimsetilmeye çalışılmıştır. 

 

Tablo 3. Okur Yazarlık ve Eğitim Durumuna Göre Nüfus 
 

 

 

 

Kaynak: TÜ ĐK 

Eğitimin bir diğer rolü ise insan zihnini özgür kılarak geçmiş ile günümüz 

arasında değerlendirmeler yaparken, kalıplar ve normlar arasında sıkışmadan daha 

sorgulayıcı bir yaklaşım içerisinde, bireyin toplumsal değerleri analiz etmesine 

yardımcı olmasıdır390. Eğitim düzeyi yüksek bireyler yeniliklere açık oldukları gibi 

geçmişleri ile de barışık bir şekilde toplumsal yapıdaki yerleri alırlar 

 

                                                           
389 Eskicumalı, a.g.m., s.27 
390 Eskicumalı, a.g.m., s.27. 

 
Sayım 
Yılı 

Okuma-
yazma 

bilmeyen 

Okuma 
yazma 

bilen fakat 
bir okul 

bitirmeyen 

Đlkokul 

Ortaokul 
veya 

ortaokul 
dengi 

meslek 
okulları 

Lise veya 
lise dengi 
meslek 
okulları 

Yükseköğ
retim 

Toplam 

1975 7 621 984 1 432 620 5 593 820  535 836  623 026 298 504 16 142 845 

1980 7 926 132 1 474 985 6 455 448  686 765  911 001 652 428 18 118 619 

1985 6 653 123 1 880 232 9 514 794  988 478 1 476 557 837 172 21 366 259 

1990 6 772 650 1 434 501 12 239 054 1 465 268 2 146 916 1 286 542 25 371 228 

2000 5 802 542 2 151 801 16 073 529 2 770 767 4 222 915 2 625 311 33 660 830 
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1980 sonrası süreçte ülkemizin geçmiş dönemlere nazaran ekonomik büyüme 

bağlamında daha iyi bir trend yakalaması ve açık toplum olma yolunda ilerleyerek 

dünyadaki gelişmelere paralel uygulamalara gitmesi eğitime verilen önemi daha da 

arttırmıştır. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi özellikle 1980 sonrası dönemde 

eğitim alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır. Đlkokul eğitim düzeyinden yüksekokul 

seviyesine kadar eğitim görenlerin sayısındaki artış toplam nüfus artış oranından 

daha fazla olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda toplumumuzda eğitim düzeyinde 

meydana gelen artış, toplumsal değişmeleri hızlandıran bir etki yaratmıştır. 

1980- 2000 yılları arası nüfus artış oranı yaklaşık yüzde 68 olurken, sadece 

yüksekokullarda eğitim gören öğrenci sayısındaki artış ise yüzde 402 civarında 

olmuştur. Artan eğitim oranı, insanların olaylara daha analitik yaklaşmasını 

sağlayarak bireyi toplumsallaştırdığı gibi demokratik görevlerini daha iyi anlamasına 

yardımcı olmuştur. Toplumdaki eğitim düzeyinde meydana gelen pozitif değişme, 

toplumsal değişmelere de olumlu yönde yansımış ve toplumda çatışma kültürü yerine 

uzlaşma kültürünü hâkim kılmıştır. 

Eğitim düzeyindeki gelişmeler toplumsal yapı, ekonomik gelişmeler ve 

bunlar arasındaki etkileşimlere paralel olarak toplumsal değişime katkı 

sağlamaktadır. Yani eğitim düzeyinde artış meydana gelirken toplumsal yapı, 

ekonomik yaşam ve siyasal yapıda aynı oranda gelişme olması eğitimin toplumsal 

değişmedeki rolünü daha etkili kılmaktadır391. Özellikle 2000 yılından sonra 

meydana gelen gelişmelerin bu bağlamda birlikte gerçekleşmesi eğitimin toplumsal 

değişmeye olan katkısı daha da arttırmaktadır. 

3.3. 12 Eylül Sonrası Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi 

Kültürü 

Tarihimiz, demokratik gelişmeler bağlamında zengin bir birikime sahiptir. 

Daha Cumhuriyet kurulmadan önce I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde 

demokratikleşme yolunda adımlar atılmıştı. Kurtuluş savaşı sonrasında ise monarşi 

yerine demokrasinin hâkim olduğu cumhuriyet rejimine geçilmiştir. 

                                                           
391 Eskicumalı, a.g.m., s.21-22. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasal anlamda çok fazla çeşitlilik 

yaşanamamıştır. Gerek Cumhuriyet rejimini koruma refleksleri gerekse de demokrasi 

kültürünün tam olmayışı bizi değişik vetirelerden geçirerek günümüze kadar 

getirmiştir. Türkiye’de 12 Eylül’e gelinene kadar demokrasi, iki kez kesintiye 

uğramış, artan anarşi olayları karşısında siyasi otoritenin olayların önüne 

geçememesi 12 Eylül’ü doğurmuş ve demokrasi üçüncü kez askıya alınmıştır. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokrasi çok sık gündeme gelen 

söylemlerin başında gelmektedir. Şekli anlamda tüm kurumlarıyla var olan 

demokrasinin ülkemizde nasıl algılandığını çalışmamızın başında da belirttiğimiz 

demokrasinin unsurlarından yola çıkarak 12 Eylül sonrası dönemi, açıklamaya 

çalışacağız. 

3.3.1. Türkiye’de Siyasal Partiler, Siyasal Katılım ve 

Demokrasi 

Siyasi partiler ve siyasal katılım demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının 

başında gelmektedir. Bu unsurlar modern demokrasilerde toplumsal yapıyı oluşturan 

üyelerin siyasal yaşama yasal yollarla iştiraklerini sağlaması yönüyle önem arz 

etmektedir. Modern devlet ve demokrasilerin tanımı yapılırken birçok siyaset bilimci 

siyasal katılma kavramına ayırıcı bir özellik olarak değinmektedir392. 

Türkiye’de 12 Eylül sonrasında siyasi partilerin kapatılmasının ardından Ara 

Rejim iktidarının istekleri doğrultusunda yeni siyasal partiler kurulmuş ve çok partili 

siyasal yaşam kontrol altında tutulmak istenmişti. Halkın icazetli partileri perestiş 

etmemesi siyasal yaşamın küçük sıkıntıları atlatarak tekrardan normale dönmesini 

sağlamıştır. 

1980 sonrası dönemde siyasal partilerin işlevi ve seçim mekanizmasının 

işletilmesi demokratik teamüller içerisinde gerçekleşmiştir. Tek parti döneminde 

olduğu gibi seçimlerin zan altında kalması gibi anti demokratik olayların 

yaşanmaması demokrasimizin kat ettiği aşama adına sevindirici bir durumdur. Ancak 

1982 Anayasası ile değişen seçim sistemi günümüzde hala tartışılmaktadır. Seçim 

                                                           
392 Çukurçayır, a.g.e., s.41. 
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sistemlerinin en önemli iki özelliği temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri 

çerçevesinde seçimlerin işlevsel olmasının amaçlanmasıdır393. Đstikrar ilkesi 

çerçevesinde getirilen yüzde 10 ülke barajı amacına ulaşsa da temsilde adalet 

ilkesinin zaafa uğramasına neden olmaktadır. 2002 genel seçimlerinden örnek 

verecek olursak, iktidara gelen AKP, aldığı yüzde 34,28 oy oranıyla 363 milletvekili 

elde etmiş394 ve mecliste yaklaşık yüzde 66’lık bir temsil oranı elde etmiştir. 

Ülkemizdeki bir diğer sıkıntı ise siyasal parti sayısının çokluğudur. Alternatif 

siyasal parti/partiler demokrasinin unsurları arasında sayılsa da bir ülkede siyasal 

partilerin bu denli çok oluşu ile demokrasinin geldiği nokta arasında bir korelasyon 

olduğundan söz etmek mümkün olmamaktadır. Burada sorun, seçmen niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Siyasal partilere bakış açımızın toplumsal bağlamda fanatik 

ölçülerde olması seçmen davranışlarını etkilemektedir. Siyasal parti sayısındaki 

aşırılık ise yukarıda değindiğimiz ülke barajını doğurmuş ve temsil adaletinin 

tartışılması sonucunu beraberinde getirmiştir. 2007 yılında yapılan seçimlerde 

AKP’nin çoğu gazeteci ve yazar tarafından merkez parti olarak kabul edilmesi 

seçmen yönelişleri adına olumlu bir gelişme olarak gösterilebilir. Bir siyasi partinin 

bu denli merkeze kayması ister istemez diğer partilerin birleşmesi gibi bir sonuç 

doğurabileceğinden siyasal istikrar açısından daha olumlu bir siyasal yaşama 

kavuşmamız olasıdır. 

Siyasal partiler arası diyaloglara baktığımızda ortada hoş olmayan tabloların 

varlığını görmekteyiz. Askeri müdahalelerin meydana geldiği dönemleri analiz 

ettiğimizde, siyasal partiler arasındaki kavgaların bu dönemlerde toplumu kutuplara 

ayırdığını ve toplumsal çatışmalara etki ettiklerini görmekteyiz. Siyasal partilerin 

sürekli birbirleri değişik suçlamalarla itham etmesi ve gerginlikleri arttırıcı ifadeleri 

toplum üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Siyasi arenada siyasal partilerin 

birbirlerine yaklaşımı günümüze gelinen süreçte toplumun demokrasiyi 

içselleştirmesine olumsuz katkıları olmuştur. 

                                                           
393 Tuncer, Erol, “Türkiye’de Seçim Uygulamaları Sorunları Işığında Temsilde Adalet – Yönetimde 
Đstikrar Đlkelerinin Đşlevselliği”, Anayasa Yargısı (23), 2006, s. 167. 
www.anayasa.gov.tr/eskisite/anyarg23/tuncer.pdf, (22.10.2007) 
394 Yüksek Seçim Kurulu, http://www.ysk.gov.tr/ysk/index.html, (17.10.2007) 
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Siyasal partilerin kötü örnek teşkil ettikleri bir başka konu ise parti içi 

demokrasi konusu olmuştur. Siyasal partilerde lider konumundaki insanların mutlak 

hâkimiyeti demokrasini kültürümüzün seviyesini adına ipuçları vermektedir. Liderin 

totaliter sistemleri andıran hâkimiyet anlayışları kimi zaman bazı üyelerin 

istenmeyen adam ilan edilip partiden uzaklaştırılmasına kadar varmaktadır. Bir 

derneğin Ankara’da yaptığı anket sonucunda katılımcıların yüzde 73’ü parti içi 

demokrasin varlığına inanmadıklarını ortaya koymuştur395. 

Daha öncede ifade etiğimiz gibi 1982 Anayasasının diğer Anayasalara göre 

daha az katılmacı demokrasi esasına dayalı bir anlayışına sahip olması ve belli 

ölçüde depolitizasyonu amaçlaması demokrasi bağlamında olumlu karşılanamayacak 

bir gelişme oluştur. Demokrasilerde esas siyasal katılımdır. Bu esas da bireyin seçim 

zamanlarında oy kullanmasından daha ötede bir anlam ifade etmektedir. Bu işlev ise 

sağlıklı i şleyen sivil toplum mekanizmasıyla gerçekleşmektedir.  Siyasal katılımda 

esas olan katılımın gönüllü olması, mobilize ve ya cebri katılma şeklinde 

gerçekleşmemesidir396. Aksi gelişmeler demokrasi ile bağdaşmayacak eylemlerdir.  

3.3.2. Sivil Toplum ve Demokrasi 

Sivil toplum kavramı her ne kadar bir siyasal katılma biçimi olsa da, modern 

demokrasilerde öneminin giderek artmasından dolayı bu kavramı ayrıca 

değerlendirmekte gereği duyduk. Sivil toplumun işlevsel olduğu toplumlar, 

demokrasi ve demokrasi kültürünün gelişmiş olduğu toplumlardır. Kurumsal olarak 

gerçek manasıyla kurulan sivil toplum kuruluşları kişi hak ve özgürlüklerini güvence 

altına alan bir misyona sahiptir. Modern toplumlar bağlamında sivil toplum her 

şeyden önce sivilleşmeyi anlatmaktadır. Sivilleşme devletin de sivil bir yönetim 

tarzına kavuşması ile mümkün olacaktır. Devletin her şeye muktedir olması ya da 

diğer bir tabirle, bir toplumda sınırlı devlet anlayışının olmaması sivil toplum 

örgütlerinin işlevsel olması adına büyük bir engel oluşturmaktadır.397 

Türkiye’de sivil toplumun oluşum sürecine baktığımızda devletçi bir 

anlayışın varlığı dikkat çekmektedir.  Devletçi refleksin üzerine eğildiği popüler 

                                                           
395 Sabah Gazetesi (05.12.2005), http://arsiv.sabah.com.tr/2005/12/05/siy98.html, (25.11.2007). 
396 Erdoğan, Anayasa Hukuku, s.134. 
397 Çaha, a.g.m. s.23. 
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konulardan biri olan sivil toplum, bu refleksin uzantısı şeklinde yapılanmalara doğru 

eğilim göstermiştir. Özellikle 28 Şubat dönemi, siyasi ve ekonomik sürece etki 

etmesinin yanı sıra devletçi bir sivil toplum anlayışının gelişmesine neden 

olmuştur.398 Bu dönemde ortaya çıkan siyaset dışı aktörler, siyasal alanı daraltarak 

kamu yararı kavramlarını siyasi kuruluşlar gibi gözetme yoluna gittikleri 

görülmüştür399. Hatta bu dönemde sivil toplum için silahsız kuvvetler tanımı dahi 

yapılmıştır400. Bu dönemde sivil toplum, sivil olma hüviyetinden yoksun bir şekilde 

gelişme göstermiş. bu durumda sivil toplumun işlevselliği noktasında farklı amaçlara 

hizmet etmesi sonucunu doğurmuştur. Sivil toplumun mantığında iktidarı ele 

geçirme amacı yoktur. Siyasal sistemlerde iktidar mücadelesi veren kurumlar politik 

partilerdir. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları siyasal zeminde, siyasal partiler gibi 

hareket etmemeliler.  

Günümüzde sivilliğinden şüpheye düşülecek sivil toplum örgütleri faaliyette 

bulunmaktadır. Otoriter/militarist devlet geleneğini temelinde hareket etmekte olan 

bu örgütler, toplumun taleplerini devlete iletme yerine devletin taleplerini topluma 

dayatma ya da devletin eylemlerinin meşrulaştırma fonksiyonu görmektedirler401. 

Modern demokrasilerde bu fonksiyonu eda eden sivil toplum kuruluşlarına rastlamak 

mümkün değildir. Sivil toplum, yeri geldiğinde askeri ve siyasi kurumlarla fikir 

alışverişinde bulunabilir, ortak çalışma yapabilir. Sivil toplum özünü sivil bireyden 

alsa da buradan devlete ve askere karşı bir duruş anlamı da çıkarılamaz. Çıkarılacak 

anlam sivil toplumun militaristleşerek demokrasinin unsurlarına karşı bir tutum 

içerisinde olmamasıdır402. Günümüzde yaşanan siyasal çekişmelere sivil toplum 

örgütlerinin müdahil olması siyasal yozlaşmaları da beraberinde getirmektedir. Bu 

yapıdaki sivil toplum kuruluşları demokrasimizin gelişmesine olumlu etkide 

bulunmadıkları gibi demokrasi kültürünün toplumsal bazda gelişmesine de engel 

teşkil etmektedirler. 

                                                           
398 Çaha, a.g.m. s.22. 
399 Gümüş, Korhan, “Türkiye’de STK Tarihini Yeniden Okumak”, Sivil Toplum Dergisi, Ocak-Mart 
2003, Yıl:1, Sayı:1, s.70. 
400 Ergin, a.g.e. 
401 Üsterci, Coşkun, “Türkiye’de Sivil Toplum ve Đnsan Hakları”, Türkiye’de Sivil Toplum ve 
Milliyetçilik , Đletişim Yayınları, Đstanbul, 2001, s.407. 
402 Çaha, a.g.m. s.23. 
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3.3.3. Anayasa, Yargı ve Demokrasi 

Anayasa, demokratik sistemlerde çok önemli bir işleve sahiptir. Đktidarın 

sınırlandırılması ve yönetimin keyfi tutumlarda bulunamaması anayasa ile mümkün 

olmaktadır. Anayasal demokrasi ‘demokratik hukuk devleti’ ya da ‘hukuk yoluyla 

demokrasi’ anlamlarına gelmekte ve demokrasinin işlevselleştirmesine aracı 

olmaktadır. Anayasa insan haklarının ve hukuk devleti ilkesinin güvencesidir403.  

1982 Anayasası yapılışı itibariyle ve içerdiği hükümler çerçevesinde 

günümüze gelinen süreçte sürekli eleştirilmi ş, askeri vesayetin bir ürünü olması 

nedeniyle hep tartışılmıştır. Anayasada günümüzün tartışmalarını oluşturan 

kavramların (laiklik, irtica, vs.) yeterince açıklanamayışı ve muğlâk maddelerin 

çokluğu tartışmaların kemikleşmesine neden olmuştur. Siyasal yaşantımıza hâkim 

unsurları koruma refleksi ile yapılan uygulamalar, anayasal hakların bu doğrultuda 

kesintiye uğraması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan eylemlerdir. Hukuk, 

kişilerin dünya görüşü ya da ideolojileri doğrultusunda kişiden kişiye farklı 

uygulamalara izin vermemelidir. Anayasanı özü ve metni burada önem teşkil 

etmektedir. Farklı yorumlara açık maddelerin varlığı eğitim özgürlüğünün zaafa 

uğraması, kamusal alana ilişkin tartışmaların ortaya çıkması gibi sorunlara neden 

olmaktadır. Daha taze bir örnek verecek olursak yaşanan son cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ‘toplantı yeter sayısı’na ilişkin anayasanın yorumlanması noktasında 

çıkan tartışmalar siyasi ve hukuki zafiyetin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Demokrasilerde yargının bağımsızlığı bir diğer önem arz eden unsurdur. 

Yargı, ülkemizde bağımsızlığı anayasal güvence altında olup bağımsız 

mahkemelerce kullanılmaktadır. Ancak yargı bağımsızlığı da ülkemizde tartışılan 

konular arasındadır. Üst düzey yüksek yargı organlarının yaptığı açıklamalar kimi 

zaman tarafsızlığa gölge düşürecek mahiyette olmaktadır404. 28 Şubat Döneminde 

askerin verdiği brifinglere yargı mensuplarının toplu bir şekilde iştiraki, yargının 

bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde eleştirilen konulardan biri olmuştur405. 

                                                           
403 Erdoğan, Anayasa Hukuku, s.118. 
404 Heper, Metin, “Demokrasimizin Sorunları”,  Doğu – Batı Dergisi, 2002–03, Sayı:21, s.163. 
405 Tümgazeteler.com, http://www.tumgazeteler.com/?a=1366229, 15.10.2007. 
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 Anayasal demokrasi adına anayasa hukukçularının kararlarının yanılmaz ve 

tartışılamaz olduğunu düşünmek bizi demokratikleşme yolunda yanıltabilir406. 

Anayasal metinlerden hareketle karar veren yargı mekanizmasını ve hukukiliği zorda 

bırakmayacak bir Anayasanın varlığının önemi demokrasinin işlevselliği ve 

demokrasi kültürü için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda yeni bir anayasa 

ihtiyacı yakın tarihimizde yaşanan olaylar çerçevesinde zaruri bir hal almış. Siyasal 

kuruluşları sivil toplum kuruluşları ve halkın iştirakiyle geniş tabanlı bir katılımla 

hazırlanacak bir anayasa, demokrasi ve demokrasi kültürünün kökleşmesine olumlu 

katkıda bulunacaktır.  

Yeni anayasa, sadece siyasi iktidarın seçim vaadi olmasından dolayı 

değiştirilmeye kalkışılırsa anayasal açıdan benzer sorunları ilerleyen zamanlarda 

yaşamamız olasıdır. Geniş tabanlı bir katılım esasıyla hazırlanacak yeni anayasada 

halkın görüşlerinin de alınması ayrıca önem arz etmektedir. Anayasanın hazırlanması 

sürecinde halkın yetersiz kalacağı yönündeki eleştiriler sivil toplum örgütlerine 

işlevsellik kazandırılarak giderilmeye çalışılmalıdır. Bu bağlamda ülkemizde sivil 

toplum kavramının tam yerleşmemiş olması ayrı bir tartışma konusudur. 

3.3.4. Asker – Siyaset Đlişkisi ve Demokrasi 

Tarihsel süreçte Türkiye’de askerin siyasetle içli dışlı olduğu dönemlere her 

zaman şahit olmaktayız. Osmanlı döneminde de sıklıkla karşılaştığımız bu durum 

siyasi tarihimizde askerin ne denli etkili olduğunun bir göstergesidir. 12 Eylül 

müdahalesinin diğer askeri müdahalelerden farklı gelişmeler sonrası meydana 

gelmesi devletin bekası adına yapılan zaruri bir hareket olarak gösterilmeye 

çalışılarak demokrasi bağlamında değerlendirilmemesi adına çabalara girilmiştir407. 

Askerin müdahalesi sonrası siyasal iktidarın görevinin son bulduğu 12 Eylül’den 

günümüze gelinen süreçte bu yönde değişen pek fazla şey olmadı. Ara rejim 

iktidarının anayasayı hazırlaması, askerin siyasi hayattaki konumu daha da 

güçlendirmiştir408.  

                                                           
406 Erdoğan, Anayasa Hukuku, s.118. 
407 Dursun, Çiler, “Türkiye’de Askeri Darbelerin Simgesel Ekonomisi”, Doğu – Batı Dergisi, 2002–
03, Sayı:21, s.130. 
408 Bkz. Gökmen, a.g.m. 
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Askerin siyasete müdahalesi rejim, laiklik ve irtica kavramları üzerinden 

sıklıkla gerçekleşmektedir. Gelişen siyasi olaylar karşısında sık sık uyarılarda 

bulunan askerin 12 Eylül sonrasında en aktif olduğu dönem ‘28 Şubat Süreci’ diye 

siyasi literatürümüze geçen olaylar dizisi ile olmuştur. Bu dönemde ordu siyasal ve 

toplumsal alanın temel belirleyicisi konumuna yükselmiştir409.  

Đrticayı büyük tehdit olarak gördüklerini belirten ordu mensupları hükümeti 

irtica ile mücadeleden yetersiz kalmakla suçladılar. Suçlamalar sonrası baskılara 

dayanamayan Erbakan Hükümeti istifa etti yerine Yılmaz Hükümeti kuruldu. Yılmaz 

döneminde Yılmaz’ın irtica ile mücadele kapsamında kimsenin hukuk kurallarını 

zorlamaması gerektiği yönünde orduyu hedef alan sözleri410, kurumsal çerçevede 

yasal bir dayanağı olmayan Batı Çalışma Grubu bağlamında askerin siyasal ve 

toplumsal yaşama etkisini gözler önüne sermektedir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde görüşünü bir kez daha ortaya koyan 

ordunun, 28 Şubat Dönemindeki söylemlerinden daha ılımlı olması olumlu 

sayılabilecek bir gelişmedir. Buna rağmen ordunun Türk siyasi hayatındaki etkisi 

ciddi sayılabilecek ölçülerde devam etmektedir. Askerin siyasete etkisinin 

demokratik teamüller çerçevesinde dengede tutulması demokrasimizin ve demokrasi 

kültürümüzün geleceği için elzem görünmektedir. 

3.3.5. Medya ve Demokrasi 

1990’lı yıllardan sonra Türkiye’de medya-toplum-siyaset üçgeninde medya, 

ili şkilerin belirleyiciliği noktasında önemli bir yer işgal etmektedir. Gerek topluma 

gerekse de siyasete olan etkisi büyük ölçüde artan medya güçlü bir baskı unsuru 

olarak öne çıkmaktadır. Demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurları arasında olan 

medya, işlevi itibariyle bir toplumda demokrasinin gelişmişliği hakkında bizlere 

ipuçları vermektir. 

Türkiye’de 12 Eylül sonrası medyanın tutumuna bakacak olursak, medyanın 

konumu iktidar olan güç unsurlarıyla paralellik arz etmektedir. Türkiye’de hâkim güç 

nerdeyse maalesef medya da o yönde, yanlı bir tutum içerisinde hareket etmektedir. 

                                                           
409 Dursun, a.g.m., s.136. 
410 Yılmaz’ın sözleri için bkz. Kocabaş, a.g.e., s.  93-94. 
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28 Şubat döneminde medyanın takip ettiği politika savımızı destekler mahiyette 

olmuştur. Hükümetin iktidar noktasına zafiyetleri karşısından askerin yanında bir 

tutum alan medya, bu süreçte demokrasi ile örtüşmeyen bir tavır içerisine girmiştir.   

Đrtica çerçevesinde düğümlenen olaylar karşısında çoğu zaman din ve vicdan 

hürriyetlerine aykırı tutumlar içerisine giren medya, toplumu da bu doğrultuda 

yönlendirme yoluna gitmiştir. Ordu- siyaset ilişkisi çerçevesinde ortamı geren bir 

tutum sergileyen medya yaşanan siyasal ve ekonomik krizlerde büyük rol oynamıştır. 

Yaşanan bu krizler neticesinde toplumun 2002 seçimlerinde iki siyasi parti dışında 

diğer partileri tasfiye etmesi ve 2007 seçimlerinde AKP’nin merkez bir parti 

konumuna ulaşmasında medyanın tavrı önemli bir rol oynamıştır. Toplumun 

demokratik eylemlerden yana tavrı medya üzerinde dönüşümler olmasına yardımcı 

olsa da hala günümüzde askeri darbelerden medet uman ve demokrasiye güven 

zafiyeti yaşayan medya organlarının varlığını devam etmektedir. 
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SONUÇ 

Tarihimizde Islahatlarla başlayıp, Tanzimat’la devam eden Batılılaşma 

çabaları Cumhuriyet’in kurulmasından sonra daha yoğun bir şekilde devam ederek 

günümüzde demokrasi ile özdeşleşen bir çizgiye kaymıştır. Demokratikleşme 

yolundaki çabalarımız hatırı sayılır bir tarihi birikime sahip olsa da Batının geçirdiği 

süreçten farklı bir gelişme göstermiştir. Siyasal devrimle sanayi devrimini bir arada 

yaşayan Batı, demokrasi yolunda uzun süren mücadeleler vererek şu anki konuma 

ulaşmıştır411. Demokrasinin Batıdaki gelişimine baktığımızda gerek Amerikan 

Devrimi gerekse de Fransız Đhtilalinde meydana gelen gelişmeler toplumsal 

ihtiyaçlardan kaynaklanan kaygılardan dolayı eyleme dönüşmüştür. Toplumsal 

sınıfın katı ölçülerde olduğu Batılı ülkelerde, halkın yönetenler tarafından sürekli 

sömürülmesi, insan hakları kavramının ön plana çıkararak birey odaklı demokratik 

sistemlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. 

Tarihsel yaşantımızda toplumsal sınıf kavramının batılı tarzda olmayışı ve 

yönetenlerin halkı doğrudan sömürmesi gibi olayların yaşanmaması bizi batıdan 

ayıran en büyük farklılık olmuştur. Modernleşme ve/veya batılılaşma adına atılan 

hamlelerin toplumsal ihtiyaçlardan ziyade devletin bekası adına, yönetenler 

tarafından yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilmesi, toplumsal çerçevede 

demokrasinin algılanışını güçleştirmiştir. Değişik sebeplerden dolayı 

gerçekleştirilmeye çalışılan modernleşme çabaları topluma benimsetilmeye 

çalışılmıştır. Öte yandan toplumumuzun devlete olan bakışı ve devlete atfettiği 

kutsiyet topluma benimsetilmeye çalışılan uygulamalara toplumun karşı koymasını 

engellemiştir. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ise durum pek farklı olmamıştır. 

Sürdürülen otoriter devlet anlayışı nedeniyle Cumhuriyetle beraber değişen ve 

demokratik unsurlardan teşekkül eden siyasal yaşamda bu unsurlar işlevlerini yerine 

getirememiştir. Cumhuriyet rejimini koruma adına sergilenen otoriter tutum,  eski 

geleneklerle birleşince demokrasinin içselleştirilmesi gecikmiştir. Buna hassasiyetler 

korunurken ölçünün netleştirilememesi neden olmuştur. 

                                                           
411 Çukurçayır, a.g.e., s.40. 
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Ordunun Osmanlıdan beri siyasette aktif rol oynaması, Cumhuriyet sonrası 

dönem de kaçınılmaz olmuştur. Zira Cumhuriyeti, Osmanlı döneminde yetişen askeri 

ve idari bürokratlar kurmuştur. Bu seçkin kadro, siyasal iktidara müdahale etme ve 

seçkinlerin egemen olduğu bir yönetim anlayışını, Osmanlıdan yeni kurulan devletin 

siyasal yaşantısına taşımışladır.412 Gerek siyasal kültür çerçevesinde olsun gerek de 

Osmanlı döneminde düşülen hatalara düşmemek adına sergilenen otoriter yönetim 

radikal değişmelere imza atmıştır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyeti 

koruma refleksleri ile izlenen politikalarda genel bir çerçeve belirlenemediğinden ve 

siyasal kültürde değişme olmadığından eski alışkanlıklar sürdürülmeye devam 

etmiştir. Bu duruma etki eden en önemli husus ise Selçuklulardan Osmanlılara miras 

kalan, Cumhuriyet döneminde de etkileri devam eden yönetenler ile yönetilenler 

arasındaki kopukluk olmuştur. Askeri ve idari elit kadroların gerçekleştirilen 

yenikleri topluma benimsetmeye çalışmaları ve buna dayanak olarak halkın gereken 

birikime sahip olmadıkları düşüncesiyle hareket etmeleri otoriter bir yönetimin 

sergilenmesine neden olmuştur. 

12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında ara rejim iktidarının izlemeye çalıştığı 

politika yukarıda zikrettiğimiz kanının somut örneklerini oluşturmuştur. 

Depolitizasyon çerçevesinde siyasal ve toplumsal yaşama getirilmeye çalışılan 

kısıtlamalar, ‘olmayan demokrasinin’ tesisi adı altında gerçekleştirilmi ştir. Siyasal 

yaşamın normale dönmesi esnasında kontrolü elinde tutma adına girişimlerde 

bulunan ara rejim iktidarı halkın icazetini alamamıştır. Toplum depolitize edilmeye 

çalışılırken iktidara gelen ANAP’ın izlediği politikalar uzun vadede başarıya 

ulaşamasa da siyasal ve toplumsal bağlamda büyük vizyon değişikliklerinin olmasını 

sağlamıştır. 

Đletişim teknolojilerinde meydana gelen inanılmaz gelişmeler kapalı toplum 

kavramının tamamen ortadan kaldırırken hızlı toplumsal değişimlerin meydana 

gelmesine neden olmuştur. Maddi ve manevi kültürel değerlerde meydan gelen 

değişmeler kentleşme ve göç olgusuyla hız kazanmıştır. Batı demokrasi modellerinin 

daha iyi tanınması toplumumuzda demokrasi adına beklentilerin artmasına neden 

olmuştur. 

                                                           
412 Özbudun, Türkiye’de Devlet…, a.g.m., s.7-9.  
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Demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan siyasal partilerin durumu 

demokrasimizin konumunu açıklayabilecek en önemli kriterlerin başında 

gelmektedir. Toplumsal ve siyasal projelerden yoksun, daha çok çatışma kültürüne 

yoğunlaşan siyasal partiler 1990 sonrası dönemde hem tutumları ile hem de 

yüklendikleri misyon itibariyle toplumu birleştirici ve demokrasiyi güçlendirici 

çalışmalardan uzak kalmışlardır. Toplumumuzun ihtiyacı olan iletişim eksikliğini 

giderme adına söylem ve eylemlerdeki samimiyetsizlik, siyasal partilere taraf olmayı 

fanatik ölçülere çıkarmıştır. 1980 öncesindeki gibi kamplaşmalara varmasa da siyasal 

partiler arasındaki çekişme siyasal partilerin, demokrasilerdeki anlamından daha 

farklı bir şekilde işlemesine neden olmuştur.  

Demokrasiye duyulan ihtiyaç, 90’lı yılların ikinci yarısında yaşanan siyasal 

çekişmelerin faturasının, toplumsal ve ekonomik bağlamda vatandaşa çıkmasıyla 

daha da hissedilmeye başlanmıştır. 28 Şubat Sürecinde yaşanan gelişmelerde askerin 

aktif rolü siyasal krizleri pekiştirmiştir. Bu zamana kadar gelinen süreçte meydana 

gelen askeri müdahaleler de dâhil, yaşanan siyasal krizlerin, idari ve askeri elit 

kadroların çekişmelerinden kaynaklanması toplumun sürekli zorda kalmasıyla 

sonuçlanmıştır. Gelişen bu olaylar toplumda demokrasinin gelişmesine duyulan 

ihtiyacı pekiştirdiği gibi demokrasiye olan bağlılığı da arttırmıştır. 

12 Eylül sonrasında siyasal ve toplumsal yaşantımızda askerin etkinliğinin 

artarak devam etmesi demokrasi bağlamında olumlu karşılanamayacak gelişmeler 

olmuştur. Toplumsal yapıda meydana gelen dönüşüm ve halkın olayları daha analitik 

değerlendirmeye başlaması ile 2002 seçimlerinde, demokrasi tarihimiz açısından 

köklü sayılabilecek partilerin siyaset dışı kalmaları fevkalade bir gelişme olmuştur. 

Siyasal hayatın siyasilere bakan yönü ile kısır döngülerden kurtulamayışı bu sonucun 

doğal sebebidir. 2007 seçimlerinde erken seçime gidilen süreçte yaşanan tartışmalı 

olayları halkın benzer şekilde cevaplandırması halkın siyasi yaşamdaki konumunun 

güçlendiğini göstermektedir. 

Topluma bakan yönüyle toplumsal bazda demokrasinin algılanışının, siyasal 

aktörlere kıyasla daha ileri düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Siyasi aktörlerin 

çekişmelerinin 1980 öncesi dönemde olduğu gibi toplumsal tabakada yaşanmayışı 

demokrasimizin geleceği adına umut verici bir gelişmedir. Ancak demokrasinin hala 
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arzulanan seviyede olmayışının topluma bakan yönü, toplumun kendi haklarını ve 

isteklerini demokratik sınırlar içerisinde yeterince dile getiremeyişidir. Burada sivil 

toplum kavramının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de sivil 

toplumun daha emekleme aşamasında olması ve kurulan sivil toplumların çoğunun 

devletçi reflekslerle hareket etmesi sivil toplum yerleşmesine engel olduğu gibi 

toplum tarafından kavranmasına da engel olmaktadır. 

Siyasal hayata bakan yönüyle 12 Eylül sonrası meydana gelen gelişmeler 

devletçilik anlayışının yıkıldığı, sınırlı devlet anlayışının benimsendiği ve bireyin 

daha ön planda olduğu bir anlayışa doğru dönüşüme uğramıştır. Demokrasinin daha 

iyi konuma getirilmesi adına söylemlerin giderek yaygınlaştığı bu anlayış siyasal 

partilerin de dönüşümlere ayak uydurmasını zorunlu kılmıştır. Popülist yaklaşımların 

artık toplumda kabul görmemesi toplumsal ve siyasal projelerden yoksun, siyasal 

çekişmelerden medet uman partilerin güç kaybetmesine neden olmuştur. 

Özetle 12 Eylül’den günümüze gelinen süreçte demokrasi kültürümüzün 

gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle 2000’li yıllardan sonra meydana gelen 

gelişmeler demokratikleşme adına daha umut verici olmaktadır. Yaşanan ekonomik 

gelişmeler ve artan eğitim düzeyi sayesinde toplum, kalıplara ve normlara 

sıkışmadan daha sorgulayıcı bir yaklaşım içerisinde toplumsal değerleri analiz 

etmeye başlamıştır413. Sayıları hızla artan sivil toplum örgütlerinin katkısıyla daha 

katılımcı bir hüviyete bürünen toplum, demokrasiyi içselleştirme yolunda 

ilerlemektedir. Toplumdaki dönüşüm, toplumu demokratik ihtiyaçlarını artık 

devletten talep eder hale getirerek siyasal yaşama olan etkisini arttırmıştır. Gelinen 

nokta elbette yeterli değildir ancak ne toplum eski toplumdur ne de siyasal kurumlar 

eskisi gibi hareket edebilmektedir. 

 

 

 

                                                           
413 Eskicumalı, a.g.m., s.27. 
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