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Türkiye’de bazı dönemlerin popüler siyasi 
söylemlerinden olan “İrtica” kelimesi siyaset 
sahnesine yeni çıkan bir kavram değildir zira 

bu coğrafyadaki geçmişi yaklaşık iki asır öncesine da-
yanmaktadır. Kavram bu kadar uzun bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen hala akademik  ve siyasi çevrede hak-
kında kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. Üzerinde 
mutabakata varılamamış olması Türkiye siyasetinde 
sürekli hakkındaki tartışmaların sıcak kalmasına sebep 
olmuştur.

“İrtica” kavramının siyaset arenasında etkin olarak 
kullanılmasına 31 Mart Vak’ası ve öncesindeki olay-
larda oldukça sık rastlanır. Kavramın manası hakkın-
da oluşmuş kesin bir dil olmamasının temelinde 31 
Mart Vak’ası’na bakış açılarının getirdiği farklılıktır. 
II. Abdulhamid’in tahtan indirilmesiyle sonuçlanan bu 
isyanın din kökenli mi yoksa mektepli-alaylı subaylar 
arasındaki mücadeleden mi kaynaklandığı hala sıcak 
bir tartışmadır.  İlk yaklaşım isyanın Osmanlı toplum 
yapısındaki batılılaşma hareketlerine karşı toplumun 
“yanlış” batılılaşmaya karşı aldığı tavırdan dolayı başla-
dığını savunur. Batı yanlısı İttihat ve Terakki Fırkası’nın 
isyan edenlerin yenilik ve gelişmeyi istemeyen muhafa-
zakarlar olarak nitelendirip onları ötekileştirerek “inkı-
lap” karşıtı “mürteci”ler olarak nitelendirmiştir. “Fun-
damentalist”1 yaklaşımların dayanağı “irtica-inkılap” 
ikilemidir. Diğer yaklaşım ise batılılaşmadan nasibini 
alan Osmanlı ordusunun değişen yapısında okul çıkışlı-
mektepli subayların alaylı subaylar üzerindeki tahakkü-
münden ötürü çıktığını belirtir.2 Bu makalenin amacı 31 
Mart Vak’ası’nın gün yüzüne çıkardığı “irtica” kavra-
mını fundamentalist ve çıkar çatışmaları ekseninde ele 
almak, tartışmaların dayanaklarını göz önüne sermek ve 
“irtica” kavramına bu günkü anlamını veren reformist 
ve batılı fikirleri ele almaktır. 

	 I.	İrtica,	İnkılap	ve	Fundamentalizm

İrtica, Arapça bir kelime olup “bir işe, bir fikre, bir 
yere geri dönüş,geriye dönme” anlamna gelen “rucû” 
kökünden türetilmitir.3  Nurettin Topçu’nun tarifine göre 

“geriye dönüş, eskiyi isteme, geri dönücülük, gericilik, 
ilerleme düşmanlığı, mevcut düzene karşı çıkarak es-
kinin tekrar yaşatlımaya çalışılması veya eski şartlara 
yeniden dönülmek istenmesi” olarak tasvir edilebilir.4  
İslam kaynaklarında irtica kavramı Hz. Muhammet dö-
neminden önce Arapların pagan-yarı pagan gelenek ve 
göreneklerinin hüküm sürdüğü “cahiliye” devrine dö-
nüş anlamında kullanılmıştır. Buradaki anlam İslamiyet 
öncesinin o “bozuk ve geri” zihniyetine geri dönülmesi 
dolayısıyla İslam’ın getirdiği düzenin benimsenmeme-
si veya reddedilmesidir5. Cahiliye döneminden kasıt 
net bir zaman dilimi olarak algılanmasının yanısıra bir 
hayat felsefesi olarak da okumlanabilir. İslam, bu hayat 
felsefesine karşı gelmesi ile bir kimliğe bürünmüştür ve 
bu kimliğin korunmasını bilakis peygamber veda hac-
cında dile getirerek “Benden sonra yeniden, birbirinizi 
öldürmek, birbirinizle çatışmak üzere küfre dönmeyin, 
geri dönüp yeniden kâfirler olmayın!”6 demiştir. Burada 
kelimenin orijinal hali “la terciû”dur yani “irticaya sap-
mayın” olarak kullanılmıştır. 

İrtica kelimesine sadece Doğu toplumları –farklı da 
olsa- anlamlar yüklememişlerdir. Batı’da da bu fikri 
karşılayan kelime “reaction”dır. Anlam olarak “tesire, 
amele, etkiye karşı tepki göstermek”tir.7 “Reactioner” 
kavramı yine Batı menşeli bir kelime olup modern dü-
şüncelerin ve gelişmelerin meydana getirdiği birtakım 
yeniliklere ya da eski fikirlerin yeni düzende yozlaştı-
ğını savunan ve buna karşı olan kişi anlamındadır. Bu 
akımın ortaya çıkması ABD merkezli bir kilise hareketi-
dir. 1900’lü yılların başlarında köktendinci ya da yaygın 
adıyla fundamentalizm hareketleri başlamıştır. Funda-
mentalizm kelime anlamı olarak “temel, esas, kurucu 
fikir” anlamlarına gelir. Bu fikir akımın benimsediği 
görüş, dini ve kültürel manada fikir ve eylemlere sıkıca 
bağlı kalmaktır. ABD’de 1900’lü yıllarda başlayan bu 
fikir akımının temeli modernleşmeye tepki olarak ortaya 
çıkmasıdır. Bu hareket Evanjelik Kilise’nin faaliyetle-
rine dayanır. Evanjelikler’in bu fikri ortaya atmasının 
dayanağı ise İncil’in okunması ve yorumlanmasında 
modernist bakış açılarıdır zira kilise bunlara katı bir 
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şekilde karşıdır ve kendilerini “reactioner” adlandı-
rırlar. Batı’da muhafazakar kavramının bir anlamı da 
“reactioner”dir ve özellikle 19. Yüzyıldaki bazı liberal 
düşünürler, ilerlemenin önünü kesen ya da engelleyen 
bütün düşüncelere “reactioner” demiştir.8 

Osmanlı’da aynı dönemde bu kelime “mürteci” 
olarak ikame edilmiştir. Osmanlı elit ve düşünürleri 
terakkiyi(ilerleme) engelleyenleri mürteci olarak nite-
lendirmiştir. İrtica bu nokta da  “terakki” “tekamül” ve 
“inkılap” gibi kelimelerin karşısında söylenmiştir. Os-
manlı düşünürleri mürtecilerin inkılaba karşı oldukları-
nı, mevcut durumu muhafaza etmenin ötesinde toplumu 
geriye götürdüklerini ve bunu çoğunlukla dine dayan-
dırıp meşruiyeti bu şekilde sağladıklarını düşünmüş-
tür.9 Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Büyük Türkçe 
Sözlüğü’nde –bu sebeplerden ötürü olsa gerek- “geri-
cilik” olarak geçmektedir.10 Bu kavram için toplumsal 
ilişkiler özelinde düşünüldüğünde yenilik ve değişim-
lere karşı çıkan ve mevcut düzeni muhafaza etmeye 
çalışan hatta eski düzeni yeniden inşâ etmeye çalışan 
eylemler kastedilmiştir. Toparlamak gerekirse günümüz 
Türkçesiyle irtica için “eskiye dönmeyi isteme ve yeni-
liğe karşı olma” diyebiliriz. 

31 Mart Vak’ası tartışmalarında irtica kelimesine sık-
lıkla rastlanabilir fakat bu kavramın Osmanlı’da hangi 
ayaklar üzerinde durduğunu ya da hangi toplumsal ya-
pıdan beslendiğini araştırırken karşımıza farklı görüşler 
çıkabiliyor. II. Abdulhamid’in tahttan indirilmesiyle so-
nuçlanan 31 Mart Vak’ası’nın anahtar kelimesi irticadır. 
Osmanlı’da bu kavramın nasıl oluştuğuna dair tartış-
maların başlangıcını ele almak konuyu iyi bir giriş ola-
caktır. Kavramın Osmanlı’da ortaya çıkışı 17. yüzyılda 
başlayan “Islahat Hareketleri”dir. Osmanlı askeri, siyasi 
ve toplumsal yapısını derinden etkileyen bu batılılaşma 
hareketlerinin amacı ıslahat ve gelişmenin bu yolla elde 
edileceğidir.11

Batı’da 14. yüzyılda Dante ve Giotto ile başlayan Rö-
nesans ve Reform hareketleri ve daha sonra 15. yüzyılda  
klasik mirasla kurulan ilişki ve entelektüel birikimle de-
vam edip 16. yüzyıllarda ise estetik yaratma ve arayışla 
olgunluk dönemine girip zirveye ulaşmıştır.12 Rönesans 
ve Reform hareketleriyle beraber yeni düşünce yapıları 
ve değişim modelleri ortaya çıkmıştır. Bu hareketlerle 
bilim, sanat ve din alanında hızlı değişimler meydana 
gelmiştir. Pozitif bilime verilen önem ve teknolojinin 
önemsenmesi başlıca değişimlerdir. Diğer taraftan din 

alanında ise radikal değişimler söz konusudur. Pre-
modern Avrupa’nın en güçlü kurumu olan kilise artık 
tahttan inmiş yerine daha seküler bir dünya anlayışı 
geçmiştir.13 Batı’nın dini merkezden çıkartması büyük 
bir ahlaki çöküntüye sebep vermiştir. Sekülerleşme ve 
rasyonalleşme dini ve kültürel çöküntü, sömürgecilik ve 
ırkçılık gibi olumsuz gelişmelere sebep olmuştur. bu ha-
reketlerle bilim ve teknolojide öne geçen Avrupa gücü 
elinde toplamış, geri kalan devletler ise trend olarak 
onları izleyip Batılılaşma hareketlerine girişmişlerdir. 
Osmanlı İmparatorluğu da 17.yüzyıldan itibaren toprak-
larını kaybetmeye başlayınca birtakım siyasi, askeri ve 
ekonomik krizlerle karşılaşmıştır. Devlet yöneticileri de 
çareyi gün geçtikçe daha çok güçlenen Batı ülkelerini 
örnek almakta bulmuştur. Girişilen Batılılaşma hareket-
lerinin asıl hedefi Batı’ya benzemekten çok eski ihtişa-
mını yeniden kazanmaktır. Nitekim burada baz alınan 
dönem Kanuni dönemidir. Bunun toplumda yansıması 
ise direkt olarak “Kanuni Devri” olarak bilinen her şe-
yin yolunda gittiği döneme dönülmesidir. Bu sebepten 
ötürü o dönemde irtica kavramı kötü bir kavram olarak 
karşılanmıyordu çünkü muhteşem bir güce sahip olunan 
devri isteyenleri mürteci olarak nitelemek yanlış olur-
du.14

II.	Genç	Osmanlılar,	İttihat	ve	Terakki	Cemiyeti

19.yüzyıla gelindiğinde Batılılaşma hareketleriyle 
Avrupa’ya gönderilen öğrenciler orada birtakım fikir 
akımlarına kapıldılar. Özellikle özgürlük ve demokrasi-
den etkilenen bu öğrenciler biraraya geldiler. Öğrencile-
rin artmasıyla toplumdaki aydın sayısı artıyor ve bu yeni 
düzende öğrenciler Osmanlı ortodoks fikir akımlarından 
sapmaya başlıyorlardı. İlk olarak “İttihad-ı Osmani” 
(Osmanlı Birliği) adıyla İstanbul’da kurulan cemiyetin 
merkezi Sirkeci’de bulunan Askeri Tıbbiye’ydi. Aynı 
yıl Paris’teki Jön Türkler’in lideri Ali Rıza Bey’le ile-
tişime geçilmiş ve cemiyet “Osmanlı İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti” adını almıştır. Cemiyet bu aşamada daha 
çok duygusal yönü ağır basan ve felsefe tartışmalarının 
oluşturduğu bir ortamın ürünü olan öğrenci kuruluşu 
mahiyetindedir.15

İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk evresini tamamladık-
tan sonra muhalif kişi ve çevrelerle kurduğu ilişkiler 
sonucu ülke içinde ve dışında şubeler açmaya başladı. 
Avrupa’da ve imparatorluk içinde açılan şubeler dikkat-
leri üzerine çekti. Ahmet Rıza Bey’in önderliğinde Paris 
şubesi, Hoca Kadri’nin başında olduğu Kahire, İshak 

4
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13 ÖNAL, Recep, “Antropo-Teolojik Açıdan ‘İrtica’ ve ‘Mürtecî’ Kavramları Üzerine Sosyo-Politik İçerikli Semantik Bir Yaklaşım”, Usûl, 19 (2013/1), s. 
107 - 138.
14 A.g.e s.119
15 TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul,2015 s.51



Sükuti ve Abdullah Cevdet Bey yönetimindeki Cenevre 
şubeleri, İbrahim Temo’nun Balkanlar’da yer yer açıtğı 
küçük şubeler ve Kafkasya’daki şubeler önemli faali-
yet merkezleriydi. Hatta bu şubeler arasında bazen fikir 
ayrılığı olduğu gözükmüştür. Örnek olarak cemiyetin 
İstanbul’daki temsilcileri parlamenter sistemi ortadan 
kaldırdığı için Abdulhamid’i tahttan indirmeyi düşünür-
ken Paris’teki Jön Türkler bunu benimsememiştir ve bu 
yüzden ara ara soğukluk olmuştur.16 İstanbul’da bazı öğ-
rencilerin verdikleri jurnal üzerine ilk tutuklamalar baş-
lamıştır. Yıldız teşkilatı Jön Türkler’in Abdulhamid’i 
tattan indirmek istediğini anlayınca bazı önlemler almış-
tır. Cemiyet yanlısı öğrenciler Trablusgarp ve Fizan’a 
sürgün edilmiştir.17 Cemiyet İstanbul’da zor duruma 
düşünce Paris şubesi merkez gibi çalışmaya başlamış-
tır. Meşveret18 dergisini çıkartarak özellikle tıbbiye ve 
askeriye öğrencileri üzerinde etkili olmuşlardır. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti her ne kadar bu kadar etkin olsa da 
ülke dışında -doğal olarak- çok kalabalık değildiler. Bu 
kadar az olmalarına rağmen çoğunlukla anlaşmazlıklar 
yaşamışlardır. Abdulhamid de bu durumdan faydalanıp 
“yerinde durmayan bu yaramaz gençleri” daha çok böl-
meye ve mümkünse ülkeye çekmeye çalışıyordu. İlk 
olarak Cenevre şubesi lideri Mizancı Murat Bey’e ser-
hafiyesi19 Ahmet Celalettin Paşa’yı yollamış ve Murat 
Bey’i ikna edip başarılı olmuştur. Aynı durumu Ahmet 
Rıza Bey için de denemiş ve çevresini adeta boşaltmış-
tır.20 1899’da Abdulhamid’in eniştesi Damat Mahmut 
Paşa ülke dışına kaçmış ve yanında oğulları Prens Sa-
bahattin ve Lütfullah Bey’i de götürmüştür. Böylelik-
le Paris’teki Jön Türk hareketine canlılık gelmiştir fa-
kat sayıları çok değilken bile anlaşmazlıklar yaşayan 
Jön’ler arasındaki kişisel rekabet ve anlaşmazlıklar art-
mıştır. Paris’te 1902’de gerçekleştirilen kongrede birlik 
beklenirken aksine cemiyet bölünmüştür. Ahmet Rıza 
Bey “Terakki ve İttihat Cemiyeti”ni kurarken Prens 
Sabahattin “Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet 
Cemiyeti”ni kurmuştur.21 Ahmet Rıza Bey “Terakki ve 
İttihat Cemiyeti”yle yoluna devam ederken Prens Saba-

hattin ise hareketten ayrılıp muhalif olmuştur. Selanik’te 
3. Ordu subaylarının kurduğu  Osmanlı Hürriyet Cemi-
yeti kısa zamanda gelişip yayıldıktan sonra Ahmet Rıza 
Bey’in grubuyla birleşerek “İttihat ve Terakki Cemiye-
ti” adını almıştır.22 Prens Sabahattin ve Ahmet Rıza Bey 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar topluma 
yön veren iki  fikir akımının temsilcileri olmuştur. Fikir 
sadece bürokraside ve sivil toplumda yayılmamış aynı 
zamanda askeri içinde de büyük bir trend olmuştur. As-
ker içinde iyice örgütlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti 
üyelerinin yeraltı örgütlenmeden kurtulup gün yüzüne 
çıkışı yaklaşmıştır. Sıddık Yıldızın aktardığına göre bu 
süreç şöyle işlemiştir:

“...Ütopik düşüncelerle ve şairane hülyalarla 
Avrupa’ya özellikle Paris’e firar eden Jön Türkler, bir 
türlü ayakları yere basmayan romantizmleri ile II. Ab-
dülhamid karşısında gerçek bir tehlike oluşturamıyor-
lardı. Hâlbuki genç subaylar, ilk gizli cemiyetin kurul-
duğu yıllarda askerî öğrenci statüsünde bulunan bu 
insanlar, şimdi kıta subayı olmuş, yüzbaşı, binbaşı gibi 
rütbelerle askerî kuvvetlere emir-kumanda etmeye baş-
lamışlardı. 1906 yılında 3. Ordu subaylarının da ara-
larında bulunduğu bir grup tarafından Selanik’te kuru-
lan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, kısa zamanda gelişmiş, 
Ahmet Rıza Bey grubuyla birleşerek İttihat ve Terakki 
Cemiyeti adını almıştır...Rumeli’de bulunan 3. Ordu 
subaylarından Kolağası Niyazi Bey, 3 Temmuz 1908’de 
Resne’de dağa çıkmış  ve 1878’de kaldırılan anayasa 
yeniden yürürlüğe sokulmadan hareketinden vazgeç-
meyeceğini bildirerek halkı da mücadeleye çağırmıştır. 
Bu hareket kısa zamanda Makedonya’ya yayılmıştır. 23 
Temmuz günü İttihat ve Terakki Cemiyeti, Selanik ve 
Manastır’da kendiliğinden Meşrutiyet’i ilan etmiştir. 
Bu durum karşısında II. Abdülhamid’in mukavemeti 
kırılmış ve mecburen 24 Temmuz 1908’de Anayasayı 
yeniden yürürlüğe koyduğunu açıklamıştır. Böylece II. 
Meşrutiyet’ ilan edilmiştir”23

5

16 A.g.e. s.53
17 A.g.e. s.54
18 Mechveret Supplêment Français adında Fransızca bir de eki vardır
19 TDK/Hafiye(dedektif) http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.583b49ab28a2d3.25257926 Erişim Tarihi: 06.12.2016
20 A.g.e s.66
21 A.g.e. s.53
22 YILDIZ, Sıddık, Çıkışından Bastırılmasına Kadar 31 Mart İsyanı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Master Tezi, Ankara 2006, s.8
23 ALTUĞ, Yılmaz, Siyasi Tarih Ders Notları (1776–1920), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1977. s. 121–122.



Bu gelişmeyle Osmanlı’nın ilk defa parlamenter sis-
teme geçtiğini söyleyebiliriz çünkü I. Meşrutiyet par-
lamenter bir sistem olarak kabul edilemez. Nedeni ise 
anayasal mekanizmada ne olursa olsun son söz yine 
padişahın iki dudağının arasındaydı ve padişah istedi-
ği koşulda meclisi feshetme hakkına sahipti.24 Dönemin 
Serbesti gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdür Mevla-
nazade Rıfat I. Meşrutiyeti için şunları kaleme alıyordu:,

“... Osmanlı Devleti bir taraftan denge politikasını 
uygulamaya, diğer taraftan da yapısal değişiklikler ge-
çirerek demokratikleşmeye çalışıyordu.demokratikleş-
me çabaları Osmanlı toplumunun iç dinamiklerinden 
kaynaklanmıyordu. Bir taban hareketi olmaktan çok, 
Batı’nın beğenisi kazanarak dağılmayı durdurmak için 
Osmanlı elitinin düşündüğü bir önlemdi. Bu nedenle 
1876’da ilan edilen meşrutiyet ölü doğmuştu.”25

Fakat Kanun-i Esasi’ye yapılan yeni değişikliklerle 
sistem temelinden değişmiş ve parlamenter sistem sağ-
lam ayaklar üzerine kurulmuştu. Padişahın meclisi ka-
patması oldukça zorlaşmıştı, kısacası padişah meclise 
boyun eğecek dereceye gelmişti.Bu sisteme göre yasa-
ma görevini Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisi yaparken 
yürütme görevini padişah görüyordu. Böylelikle sistem 
içinde bir denge oluşmuştu fakat yine Mebusan Meclisi 
oldukça ağır ve işlevseldi bu denklemde.26

Daha önce İttihatçılarla anlaşmazlığa düşen Prens 
Sabahattin 1908’de ülkeye döndüğünde Ahmet Rıza 
Bey’in Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’yle kurduğu ittifaka 
dâhil olma istedi fakat partide kendine yer bulamadı ve 
İttihat Terakkiyle ilgisini kesti. Döndükten 12 gün sonra 
kendi himayesinde Osmanlı Ahrar Fırkası’nı kurdurdu. 
Resmiyette partinin lideri değildi ama fikir babalığı-
nı üstlenmiş bir vaziyetteydi.27 Seçimlere giren Ahrar 
Fırkası meclise mebus koyamamıştır. II. Merutiyetin 
ilk hükümetini Said Paşa kurmuş fakat 4 gün iktidar-
da kalabilmiştir. Daha sonra Kamil Paşa yeni hükümeti 
kurmuştur.28 İşte II. Meşrutiyet bu şartlar ve toplumsal 
yapıyla kurulmuştu. Zoraki olarak nitelendirilebile-

cek bir çabalamanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Jön 
Türkler’in Osmanlı elitleri ve aydınları üzerinde gittikçe 
etkisini göstermesi II. Abdulhamid’i zor durumda bırak-
mıştır ve  buna karşı koyamayınca II. Meşrutiyeti ilan 
etmek zorunda kalmıştır. Osmanlı elit ve aydınların bu 
batılı düşünceleri halkta bir karşılık bulabildiği tartışma 
konusudur. Nitekim isyan sırasında medrese hocaları ve 
halk hazır bir şekilde meydanlardaydı. Toplumdan ko-
puk bu fikirlerin karşılığı –sebebi tartışma konusu olsa 
da- 31 Mart Vak’ası’nda verilmiştir.

	III.		31	Mart	Vak’ası’nı	Hazırlayan	Olaylar

31 Mart Vak’ası mevcut düzeni derinden sarsan ve 
daha önce de belirtildiği gibi padişahın tattan inme-
siyle sonuçlanan bir ayaklanmaydı fakat aniden ya da 
bir olayla beraber ortaya çıkmadı. Ayaklanma birtakım 
olaylar silsilesi ile ortaya çıktı. Kör Ali ve yandaşlarının 
“Şeriat” isteğiyle Yıldız Sarayı’na yürümesi ve sonra-
sında asılmaları, Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Feh-
mi Bey’in köprüde vurulması ve olayla ilgili dedikodu-
lar, mektepli askerlerin alaylı askerleri ordudan tasviye 
etmeleri ve bu mektepli askelerin İttihatçı olmaları git-
tikçe gerilen İstanbul halkını ve ordudaki askerleri hu-
zursuz ediyordu. II. Meşrutiyetle başlayan ülkenin sıcak 
siyasi havasına yukarıda saydığımız olaylar eklenince 
toplum artık bir kıvılcım bekliyordu. 

31 Mart Vak’ası tartışılırken irtica söyleminin ilk da-
yanağı Kör Ali Olayı olmuştur. bu olay toplumun henüz 
meşruiyet kavramını benimsemediğini gösteren önemli 
bir olaydır. Yukarı da uzunca bir şekilde tarihsel kök-
lerine inerek açıkladığımız irtica kelimesinin eyleme 
dökülmüş halini bu olayda görebiliriz. Kör Ali kayıt-
lara göre bir Halıcılar Camii müezzinidir fakat kendisi 
hakkında “meczup, deli, serseri” diyen araştırmacılar da 
vardır.29 7 Ekim 1908 günü Fatih Camii’nde vaaz kürsü-
süne çıkarak meşrutiyet aleyhinde konuşmalar yaparak 
Mebusan Meclisi’ni de kötüleyip hürriyet ve eşitlik gibi 
kavramların anlamsız şeyler olduğunu söylemiştir. Ar-
dından Fatih Camii’nden çıkarak Yıldız Sarayı’na doğru 
arkasına aldığı yandaşlarıyla ilerlemiştir. Camiden çık-
madan önce meydandaki musalla taşına çıkıp “–Eyvah 
ümmet-i Muhammed uyanın! Toplanın ey müminler! Va-
kit, saat geldi. Tecelliyât var! Düşün peşime! Bu sürüye 
bir çoban lazım. Çobanımızı bulalım” diyerek halkı is-
yana teşvik etmiştir. Arkasına aldığı yandaşlarıyla bera-
ber yolda kendilerine katılan halkla gittikçe kalabalıkla-
şıp köprüden geçip Beşiktaş üzerinden Yıldız Sarayı’na 
varmışlardır. II. Abdulhamid başkatibine Kör Ali’yle 
görüşmesini emretmiştir fakat başkatip olayın sanıldığı 
gibi büyük bir durum olmadığını belirtmiştir. Mabeyin 
pencesinden asilere bakan Abdulhamid’i tam o sırada 
Kör Ali görüp şöyle seslenmiştir: “Padişahım, çoban 

24 TUNAYA, A.g.e. s.58
25 RIFAT, Mevlanazade,  31 Mart Bir İhtilalin Hikayesi, sad. Barire Ülgenci, Pınar Yayınları, İstanbul,2010 s.10
26 TUNAYA, A.g.e. s.59
27 AKŞİN, Sina, 31 Mart Olayı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, s. 13
28 YILDIZ, A.g.e. s.9
29 AYDEMİR, Şevket Süreyya,  Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa (1908–1914), C. II, Remzi Kitabevi, II. Baskı, İstanbul, 1976. s. 113–114
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isteriz. Çobansız sürü olmaz. Şeriat emrediyor. Meyha-
neler kapanmalı. İslâm kadınları açık-saçık sokaklarda 
gezmemeli. Resim çıkarılmamalı. Tiyatrolar kapatılma-
lı. Korkma, tecelliyat var. Evliya perde altında tecelli 
ediyor.” Padişah bunun üzerine “İcap eden emir verilir. 
Mukteza-yı şeriat icra olunur, müsterih olun hoca efen-
di” demiştir ve kısa sürede kalabalık orayı terketmiştir. 
Kör Ali Olayı’nı irtica olarak nitelemek oldukça doğru 
sayılır çünkü burada din eksenli olsun-olmasın herhangi 
bir yeniliğe karşı çıkılması söz konusudur. Bu olayda  
Kör Ali’yi reaksiyoner ya da mürteci olarak adlandırıla-
bilir. Fransız İhtilali sonrasında eski rejim olan mutlak 
monarşiyi tekrar isteyen reaksiyonerler gibi Kör Ali de 
“Bu sürüye bir çoban lazım” diyerek padişaha eski yet-
kilerinin tekrar verilmesini istemiştir.30 Ayrıca Kör Ali 
bununla da kalmayıp dönüş yolunda rastladığı Şeyhülis-
lam ve Sadrazama hakaretler de bulunup arabanın camı-
nı kırmıştır. Bu olaydan sonra 29 Ekim 1908’de yapılan 
yargılama sonucunda Kör Ali ve birkaç yandaşı idam 
edilmişlerdir.31 

31 Mart Olayına giderken yaşanan olaylardan bir 
tanesi de Selanik 3. Ordu Komutanlığı’na bağlı “Avcı 
Taburları”nın İttihaçılar’ın isteğiyle İstanbul’a getiril-
mesiydi. Cemiyet esasında kurdukları meşrutiyeti ko-
rumak ve İstanbul’daki askeri dengeyi lehine çevirmek 
için yapmıştır fakat bunu açık bir dille hiçbir zaman dile 
getirmemiştir. Avcı taburlarına artık hürriyetin bekçisi 
gözüyle bakıyordu cemiyet üyeleri ve hâlâ halkın des-
teğini arkasında bulunduran Abdulhamid’den korkuyor-
lardı. Taburların getirilmesi ellerini rahatlatırken orduda 
bazı problemlere yol açtı. Tamamı mektepli olan Sela-
nikli bu subayların yönettiği askerler, alaylı askerleri or-
dudan tasfiye ediyorlardı. 1. Ordudan 1400 alaylı subay 
kadro dışı bırakıldı ve ileride gerçekleşecek ayaklanma-
da ön saflarda yer aldılar. Ayrıca subay olmak isteyen 
er ve erbaşlar da bu durumdan rahatsız olmuşlardı. Bir 
diğer şikayet konusu ise mektepli subayların oldukça 
katı bir Prusya disiplini uygulamasıydı. Eski düzende ki 
gevşek disiplin ve talimler çok daha rahattı. Askerlerin 
bu şikayetlerini dini bir sebebe bağlaması işin rengini 

değiştirmişti. Askerler talim ve disiplinin katılığından 
dolayı namaz kılamadıklarını ve hamam ihtiyaçlarını 
karşılayamadıklarını dile getiriyorlardı.32 Askeriyede 
meydana gelen homurdanmalar ve rahatsızlıklar artık 
somut bir hal almaya başlamıştı. Toplumda büyük oran-
da karşılık bulamayan cemiyet üyeleri artık alaylı as-
kerleri de karşılarına almışlardı. Toplumda huzursuzluk 
giderek büyüyordu ve krizlerden biri bitmeden diğeri 
başlıyordu. Olaylar gerilen toplumu iyice geriyordu ve 
artık bir noktada gerilen bu sinirlerin kopacağı zamana 
yaklaşılıyordu. 

31 Mart Vak’asına doğru ilerlerken artık toplum için 
küçük bir kıvılcım bekleniyordu ve beklenen kıvılcım 
Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey’in Gala-
ta Köprüsü’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından fa-
ili meçhul bir suikaste kurban gitmesiyle oluştu.33 II. 
Meşrutiyet’ten önce Avrupa ve Mısır gibi yerlerde ka-
çak bir şekilde yaşayan Hasan Fehmi Bey hürriyetin ila-
nından sonra İstanbul’a gelmiş ve bir süre sonra muhalif 
bir çizgide yayın yapan, sahipliğini ve yazı işleri mü-
dürlüğünü Mevlanazade Rıfat’ın yaptığı Serbesti gaze-
tesinde başyazar olarak çalışmaya başlamıştır.34 Hasan 
Fehmi Bey İttihat ve Terakki hükümetine oldukça sert 
eleştiriler yöneltip hakarete varacak dozda ağır yazılar 
yazmıştır. Bu konu da Şevket Süreyya Aydemir’e göre 
Hasan Fehmi ciddi ve değerli bir kişiliktir. Bazı yazıla-
rında ileri gitse de yaptığı eylem gazetecilikti ve bu bir 
basın mücadelesiydi. Yazdığı yazılar Derviş Vahdet’inin 
Volkan gazetesindeki yazılar gibi ölçüsüz, değersiz, kış-
kırtıcı ve tahrik edici değildir.35

Olay günü Hasan Fehmi Bey yanında bulunan Şakir 
Bey’le  Serbesti gazetesi hakkında bir sohbet içerisinde 
köprünün Karaköy tarafından İstanbul tarafına geçmek 
için yürürlerken köprünün orta ayaklarının olduğu yerde 
silahlı saldırıya uğramıştır. Şakir Bey ateş eden kişinin 
kara bir kaput giymiş olduğunu ve “Mevlan, Mevlan” 
diye bağırdığını belirtmiş ve düğmelerinin parlamasın-
dan bu kişinin zabit olduğunu söylemiştir. Hızlıca İstan-
bul yönüne doğru koşan Şakir Bey olayı karakola bildir-
miş ve ardından tutuklanmıştır. Köprüye giden zabitler 
de Hasan Fehmi’yi hastaneye götürmek yerine karakola 
getirmeye çalışmışlardır fakat Hasan Fehmi yolda ha-
yatını kaybetmiştir. Olayı duyan Mevlanazade Rıfat he-
men karakola gitmiştir. Orada karşılaştığı Meclis Başka-
nı Ahmet Rıza Bey kendisine “Şahsiyat ile uğraşanların 
akıbeti böyle olur.” demiştir. Bu olayla Mevlanazade 
Rıfat artık olayın failinin İttihat ve Terakki olarak dü-
şünmüştür. O dönem yayın yapan Volkan gazetesinin 
sahibi ve yazarı Derviş Vahdeti yazdığı bir yazıda Ha-
san Fehmi Bey’i peygamberin torunu Hz. Hasan’a ben-
zetmiştir ve onu öldüren İttihat ve Terakki’yi Yezidlikle 
suçluyordu.36 Serbesti gazetesi ise “Vatan bu hainlerin 

30 ÇAVDAR, Necati, Siyasi Denge Unsuru Olarak 31 Mart Vakası’nda Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti, History Studies dergisi, Cilt 3, sayı 1, 2011, s.69
31 YILDIZ, A.g.e. s.14
32 AKŞİN, A.g.e. s.26
33 YILDIZ. A.g.e. s.53
34 KANSU, Aykut, 1908 Devrimi, İletişim yayınları, İstanbul, 2015, s.292
35 AYDEMİR, a.g.e. s.132
36 YILDIZ, a.g.e s.49 7
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37 AKŞİN, a.g.e s.30
38 AKŞİN, a.g.e. s.45
39 YILDIZ, a.g.e. s.85
40 AKŞİN, a.g.e s.48
41 YILDIZ, a.g.e. s.89
42 YILDIZ, a.g.e s.82-136

pençe-i istibdadından kurtarılmalıdır... vatanı pençe-i 
istibdadın kuvve-i muharibbesinden kurtarınız.” diye-
rek adeta İttihat ve Terakkiye savaş açıyordu. İsyandan 
beş gün önceki Hasan Fehmi Bey’in cenazesi İkdam 
gazetesine göre 30-40 bin kişiyle uğurlandı. Cenazeye 
özellikle medrese öğrencileri ve ulema özellikle ilgi 
göstermişti. Bunun akabinde çıkan Mizan gazetesinde 
büyük harflerle ve kalın puntoyla “Ulemanın Sükûtu” 
başlığı atılmıştı ve yazının içeriğinde cemiyet ve fırka-
lar hakkında kimin haklı kimin haksız olduğunun ule-
ma tarafında belirtilmesi isteniyordu. Şeriate göre bir 
ülkede iki hükümet olmazdı ve ulema halkı irşad etme 
zorundaydı yani İttihat ve Terakki’ye karşı muhalefeti 
haklı bulmasını istiyordu.37

12 Nisan gecesini 13 Nisan’a bağlayan gece yarısı 
daha önce Taşkışla’ya getirilen ve “Hürriyetin Bekçisi” 
olarak düşünülen 4. Avcı Taburu askerleri ayaklanmış-
lar ve ellerinde özellikler yeşil bayraklarla kışlayı terk 
etmişlerdir.38 Aynı şekilde Tophane Kışlası’nda bulunan 
Avcı Taburu askerleri de koğuşlara gelerek “Kalkın 
hâbı gafletten, diye haykırıyorlardı, sancak çatık, şeriat 
istemeye çıktık davranın!” diye hitap ederek askerleri 
isyana davet etmişlerdir. Askerler kışladaki subayların 
bir kısmını ağaca bağlamış bir kısmını ise hapsetmiş-
tir.39 Askerler daha sonra Kılıç Ali ve Yıldız kışlalarına 
giderek oradaki askerleri de isyana teşvik etmişlerdir. 
Beyoğlu numune topçu alaylarının da katılmasıyla bu-
radan Sultanahmet Meydanı’na gelip “Şeriat İsteriz! 

Padişahım Çok Yaşa! Yaşasın Asker!” nidalarıyla ha-
vaya birkaç el ateş etmişlerdir. Seslere toparlanan halk 
büyük kalabalık oluşturmuştu ve siviller hariç meydan-
da 3000 asker bulunuyordu.40 Meydanda sarıklı hoca-
lar ve talebeler hazır bulunmakta, yer yer nutuk atarak  
askerlerin ve halkın ilgisini diri tutmuşlardır. Yapılan 
konuşmalarda dinin elden gittiği, şeriatın hakim olması 
gerektiği ve İttihat ve Terakki’nin orduyu frenkleştirip 
dini  hükümlere önem verilmediğinden bahsedilmiştir. 
31 Mart Vak’ası’nın ilk kanı ise ayaklanmaya katılmak 
için Sultanahmet Meydanı’na yürüyen askerlere direnen 
bir katibin sebep olduğu olayla başlamıştır. İsyancı as-
kerler, köprüden geçerken kendilerini teskine ve kışlala-
rına geri göndermeye çalışan zabit İlyas Efendiyi köprü 
üzerinde öldürmüşlerdir. Bu olay 31 Mart olayının ilk 
öldürme vakası olacaktır. İkdam gazetesinde bu olaya 
ayrı bir başlık ayrılmıştır. Gazetede, İlyas Efendi’nin öl-
dürülmesini şöyle anlatılmaktadır: 

“Sabahleyin mumaileyh köprübaşında bir araba üze-
rine çıkarak askere karşı nutuk irad etmekte iken avcı 
taburuna mensup iki asker mumaileyhin beyanatını din-
lemişler, daha sonra zabite hitaben: “Zabit Efendi, siz 
yanlış söylüyorsunuz. Bizim maksadımız Kanun-ı esasi 
dairesinde şeriatın tatbikidir.” demeleri üzerine İlyas 
Efendi belinden revolverini çıkarıp askere ateş etmiştir. 
İlyas Efendinin silahından çıkan mermiler konuşan as-
kerin alnına ve orada bulunan bir hamalın dizine isabet 
etmiştir. Bunun üzerine orada bulunan diğer askerler 
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son derece sinirlenerek ve galeyan içinde İlyas Efendiyi 
bir mermi ile göğsünden ve kasatura ile de başından ya-
ralamış ve sonrada öldürmüşlerdir” 41

İşte 31 Mart Vak’ası bu şartlar altında gerçekleşmişti. 
Burada üstünde durduğum nokta isyanın devamı ve gi-
dişatı değil; isyanın hangi koşullar altında başladığıyla 
ilgilidir. Devam eden olaylarda isyancılar İstanbul’u ele 
geçirip adalet nazırını ve bir mebusu öldürüp bahriye 
nazırını ağır yaralamışlardır. Daha sonra isyan kontrol-
den çıkıp keyfi adam öldürme safhasına varmıştır. İs-
yanı bastıran “Hareket Ordusu” Selanik’ten kumandan 
Hüsnü Paşa ve kurmay başkan Mustafa Kemal önder-
liğinde yola çıkmıştır ve kısa sürede isyanı bastırmışla-
rıdır.42 Yukarıda uzun bir şekilde tanımlamaya çalıştığı-
mız “irtica” kavramının isyanın gelişmesinde nasıl bir 
rol oynadığını görmek için isyanı hazırlayan etkenlere 
bakmayı gerektirir. Zira isyanın devamı ve bastırılması 
daha çok tarihsel bir meseledir. Burada ele alınan bir 
kavramın tarihte bir olay özelinde anlaşılmaya çalışıl-
masıdır. 

IV.	Sonuç	Yerine

Türkiye’de dönem dönem tartışmalara yol açan ve ni-
teliği hakkında hala bir mutabakata varılamayan “irtica” 
kavramı aslında siyasi tarihte uzun bir geçmişe sahiptir. 
Kavramın temelini anlamak için ilk defa etkin bir biçim-
de kullanıldığı 31 Mart Vak’ası’nı ve ve buna sebebiyet 
veren olayları inceleyerek muhtevası hakkında genel bir 
çerçeveye ulaşmaya çalıştık. Kavramın etimolojisi ve 
kullanıldığı bağlamları irdeleyerek etraflıca ele alınması 
gereken 31 Mart Vak’asını inceledik. 31 Mart Vakası, 
23 Temmuz 1908 tarihinde Kanun-i Esasi’nin yeniden 
yürürlüğe konulması ya da II. Meşrutiyet’in ilanından 
sonra daha da artan ordu, bürokrasi ve ilmiyedeki yoğun 
siyasallaşmanın bir sonucu olarak meydana gelmiştir. 
Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki’nin fikir 
ve yayın organları ile muhaliflerin fikir ve yayın orga-
nı olan Serbesti, Mizan ve Volkan gazetelerinin birbi-
rileri ile çekişmeleri isyana giden süreci oluşturmuştur. 
Meşrutiyet’e tepki olarak ortaya çıkan Kör Ali Olayı ve 
yine Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihatçıların, kendi-
lerine karşı olan Kâmil Paşa’yı 13 Şubat 1909’da istifa 
ettirerek yerine cemiyete yakın Hüseyin Hilmi Paşa’yı 
iktidara getirmeleri ve daha sonra Serbesti gazetesi baş-
yazarı Hasan Fehmi Bey’in suikaste uğraması toplumda 
bardağı taşıran son damla olmuştur. Nitekim cenazeye 
on binlerce kişi katılmış ve birkaç gün sonra da asker  
ayaklanmıştı. İrtica kavramının 31 Mart Vak’ası’nda ol-
dukça önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Hem isyanda 
hem de dah önceki muhtelif birtakım olaylarda sürekli 
dini sebepler yahut dini tepkiler verilmiştir. Ayrıca sade-
ce din değil, askeriyede ve rejimdeki reformist ve mo-
dernist yaklaşımlara şiddetle karşı çıkılmış sürekli geri-
ye-eskiye dönme uyarısı verilmiştir. Kimisinin şeriatçı 
ayaklanma, kimisinin şakilerin ayaklanması, kimisinin 
darbe kimisinin ise devrim dediği  31 Mart Vak’ası te-
melde -ama dini ama geri dönüş anlamında olsun- “irti-

ca” kelimesiyle kesin bir şekilde tanımlanabilir.
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Neden	Lozan	Barış	Antlaşması’na	gerek	
duyulmuştur	ve	Türkiye’yi	Lozan	Barışı’na	iten	

sebepler	nelerdir?

Lozan Barış Antlaşması’na gerek 
duyulmuştur çünkü Türkiye bu sırada Milli 
Mücadele sürecinden başarıyla çıkan, galip 

gelen bir hareketin temsilcisidir fakat -öncelikle şunu 
belirtmem gerekiyor- bu genellikle yanlış anlaşılan 
bir konu. Lozan Antlaşması Türkiye açısından I. 
Dünya Savaşı’nı sonlandıran bir antlaşma; Milli 
Mücadele’yi değil. I. Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran, 
İstanbul Hükümeti’nin kabul ettiği ama Türkiye’deki 
aydınların veya Milli Mücadele hareketinin kabul 
etmediği Sevr’in yerine I. Dünya Savaşı’nı bitiren 
Lozan Antlaşması’dır. Milli Mücadele’nin sonunda 
imzalanmıştır fakat imzalanmasının sebebi I. 
Dünya Savaşı’nda yenilmiş Osmanlı’nın sınırları 
ve yükümlülükleri dâhil olmak üzere ne ile karşı 
karşıya kalacağını göstermektir. Türkiye açısından 
I. Dünya Savaşı’nı önce Sevr bitirdi, Türkiye bunu 
Milli Mücadele hareketiyle kabul etmemiş oldu, işte 
bu yüzden Türkiye açısından savaşı bitiren antlaşma 
Lozan Barış Antlaşması’dır. Almanya açısından 
savaşı bitiren Versay; Macaristan açısından savaşı 

bitiren Trianon; Avusturya açısından Saint Germain 
ve Bulgaristan açısından Neuilly Antlaşması savaşı 
bitiren antlaşmalardır. Bu devletler savaşı kaybeden 
ülkelerdi. Lozan’ın bir başka önemi de milli mücadele 
sonucunda elde edilen siyasi durumu tescil etmesidir. 
Artık milli bir devlet, temsilcileri ile birlikte vardır 
ve bu milli devlet “korsan” değil, kurumlarıyla, 
(meclis, hükümet ve yargı…) hâkim olduğu siyasi 
coğrafyasıyla dünya tarafından tanınan, meşru kabul 
edilen bir devlet olmuştur. Aslında Lozan 1911’de 
Trablusgarp ile başlayan, coğrafyamızı doğrudan 
etkilemesi açısından 1912’de Balkan Savaşı ile 
devam eden on yıllık bir savaşın 11 Ekim 1922’de 
bitmesi ile imzalanan bir antlaşmadır. Yani Türkiye 
neredeyse aralıksız on yıl savaşmıştır ve bu açıdan 
Lozan Barış Antlaşması I. Dünya Savaşı’nı bitiren 
antlaşmadır.

Lozan	Barış	Konferansı’nda	Türkiye’yi	
Rauf	Bey’in	temsil	edeceği	yönünde	bir	eğilim	
ortaya	çıkmıştır.	Bu	durum	özellikle	muhalif	
unsurlar	tarafından	desteklenmiştir.	Bu	

desteğin	oluşmasının	altında	ne	gibi	sebepler	
yatmaktadır?
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11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi 
imzalandığında daha Birinci Meclis dönemindeydik. 
Bu dönemde meclise baktığımızda iki ana grup 
vardır: Müdafaa-i Hukuk grubu da dediğimiz 
Atatürk ve bütün silah arkadaşlarından oluşan Milli 
Mücadele’nin lider kadrosunu kapsayan birinci 
grup ve muhalefet grubudur. İkinci grubun içinde 
İslamcılar, sosyalistler, muhafazakârlar ve liberaller 
de var. Dolayısıyla Birinci Meclis döneminde -11 
Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi imzalandığında- 
mecliste bu iki ana grup birbiriyle rekabet halindeydi 
ve bir müddet sonra ikinci grubun tasfiye edilme 
süreci başladı. Sebebi şudur; Lozan görüşmeleri 
iki evrede yapıldı. İlk dönem 20 Kasım 1922’de 
başlayıp 4 Şubat 1923’e kadar giden dönemdir. 
Bu dönemde hala Birinci Meclis görevdeydi fakat 
Birinci Meclis içindeki ikinci grup, hem Mustafa 
Kemal liderliğindeki Müdafaa-i Hukuk grubuna 
hem de Lozan Görüşmelerinin seyrine sert eleştiriler 
getirmeye başlamıştı. Özellikle bu süreçte “saltanatın 
kaldırılması” ikinci grubu en çok rahatsız eden 
neden olmuştu. Haliyle bu durum birinci grup 
ile ikinci grup arasındaki tartışmayı ve gerilimi 
biraz daha arttırmıştır; ayrıca Lozan Görüşmeleri 
de başlayacaktır ve bu süreç aslında ikinci bir 
iç yarılmayı da beraberinde getirmiştir. İkinci iç 
yarılmadan kastım da şu: Mudanya Mütarekesi’ne 
kadar birinci grup ve ikinci grup var demiştim, bu 
birinci grup içinde de bazı iç çatlaklar oluşmaya 
başlamıştır. Bunun sebebi de öncelikle Başkomutanlık 
yetkisinin Mustafa Kemal’e verilmesi konusunda 
ikinci grupla beraber tereddüt edilmesidir. 11 Ekim 
1922’de Mudanya imzalandığında aslında Mustafa 
Kemal hem Sakarya’da hem de Dumlupınar’da bir 
başkomutan olarak kendini kanıtlamış şekilde ortaya 
çıktı. Yani 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında 
Mustafa Kemal’in “eşitler arasında birinci” durumu 
gündeme geldi. Arkadaşlarının tereddüt etmesi de bu 
yükselmenin siyasi bir tasdikle liderliğe çevrileceği 
kuşkusu hakkındaydı. Bu öne çıkma, Türkiye’yi 
temsilen Lozan’a Rauf Bey’in gönderileceği 
beklenirken İsmet Paşa’nın Murahhas Heyeti’nin 
başkanlığına seçilmesiyle güç kazandı. Ardından 
İsmet Paşa, mecliste Hariciye Vekili seçildi ve 
dolayısıyla bu konum İsmet Paşa’ya güç verdi ama 
asıl güç Mustafa Kemal Paşa’ya verilmiş olan güçtü. 
Böylece Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele’ye 
beraber çıktığı arkadaşları içerisindeki kendi çekirdek 
kadrosuyla Lozan Görüşmeleri’ni yürütmeyi 
başarmış oldu. Bu olayın kendisi bile bir süre sonra 
mecliste birinci gruptaki çatlağın büyümesine sebep 
oldu çünkü bir yandan birinci ve ikinci grup kendi 
arasında mücadele ediyor, bir yandan da birinci 
grup içerisinde bir ayrılma yaşanıyordu. Sorun 
geçici olarak şöyle çözüldü: ikinci grubun eleştirileri 

artmaya başlayınca erken seçime gidildi ve erken 
seçimle Birinci Meclis’in ikinci grubundaki herkes 
tasfiye edildi. Eğer tasfiye olmasaydı, Lozan’da 
antlaşmanın imzalanacağı fakat meclis tarafından 
onaylanmayacağı kesindi. Dolayısıyla meclisin 
kompozisyonu değiştirildi ve seçimler sonucunda 
yeni bir meclis oluşturuldu. Yeni meclis tamamen 
birinci gruptan oluşuyordu fakat birinci grubun içinde 
de zaten az önce söz ettiğim çatlak başlamıştı. Peki, 
o çatlak neden başladı? Bir, Mustafa Kemal Paşa’nın 
sistem içerisinde çok fazla öne çıkmaya başlaması; 
iki, Lozan Görüşmeleri’ni meclisten bağımsız şekilde 
yürüttüğü suçlamasıyla karşı karşıya kalmasıdır. 
Mustafa Kemal -ki bu konudaki haksız bir eleştiri 
değildir- kendi inisiyatifiyle, İsmet Paşa ile –ikisi 
arasındaki telgraflara göre- süreci yürütmek istemiştir. 
Şimdi, daha görüşmelerin başında Rauf Bey’in ekarte 
edilmesi ve o gruptan kimsenin Lozan heyetinde 
yer almaması cumhuriyetin başında oluşacak olan 
ayrılmanın da belirginleşmesine yol açtı. Lozan 
sonrasında bu çatlak, Lozan’dan dönen İsmet 
Paşa’nın karşılama törenine Rauf Bey’in katılmak 
istememesiyle daha da belirginleşmiştir. Yani bu 
durum iç ve dış politikalarla yakından ilgilidir.

Konferansın	Lozan’da	yapılacağı	
kesinleştikten	sonra	delegasyonu	görevlendirme	
yetkisinin	hükümette	mi	yoksa	mecliste	mi	
olduğu	tartışmaları	yaşanmıştır.	Muhalefet,	
Türkiye’yi	Lozan’da	temsil	edecek	heyetin	

TBMM	tarafından	seçilmesinde	oldukça	ısrarcı	
olmuştur.	Bu	ısrarcılık	neden	kaynaklanmıştır?

Lozan’a gönderilen heyet Mustafa Kemal Paşa’nın 
inisiyatifiyle seçilmişti ancak unutmamak gerekir ki 
İsmet Paşa’yı da Hariciye Vekili olarak seçen TBMM 
idi. Başta İsmet Paşa, Fevzi Çakmak ve Mustafa 
Kemal Paşa bu Murahhas Heyet’in (Lozan’a gidecek 
heyetin) meclis tarafından seçilmesine karşıydı çünkü 
muhalif grup Mustafa Kemal Paşa’nın istemediği 
bazı isimleri o Murahhas Heyet’e seçebilirdi ve sorun 
yaşayabilirlerdi. Bu sebeple gidecek olan heyeti 
meclis seçmemiştir. Söz konusu dönemdeki usule 
göre, biliyorsunuz, meclis başkanı vekil atamıyordu; 
meclis vekil seçiyordu.

Londra	Konferansı’nda	ilk	defa	Kürt	
Sorunu	gündeme	geldiğinde	Anadolu’daki	bazı	
Kürt	aşiret	reislerinin	meclise	bağlılıklarını	
net	bir	şekilde	ifade	etmelerine	rağmen	

İngiliz	delegelerin	ısrarla	Kürt	unsurunu	öne	
sürmelerinin	nedeni	nedir;	Wilson	Prensipleri	
‘ne	aykırı	olmasına	rağmen	Lord	Curzon’un	

‘’Britanya	orduları,	Musul	ve	Irak	üstünde	iddia	
sahibi	olmalıdır.’’	Fikrinin	altında	yatan	sebep	

sadece	Musul	Petrolleri	midir?



Kürt meselesi Sevr’de de vardı. (Ermenistan’ın 
içinde kurulacak özerk bir Kürdistan meselesi) Fakat 
Kürt hareketi Türkiye’de Milli Mücadele boyunca 
hemen hemen milli mücadeleyi zaafa uğratacak 
herhangi bir harekette bulunmadı, evvela bunu 
hatırlatmak isterim. Musul, Kerkük ve Süleymaniye 
meselesiyle de bunlar yakından ilgilidir. Wilson 
Prensipleri’ne göre bir bölgede kim çoğunluksa 
bölgeyi o almalı gibi bir ilke uygulanıyor, ulusların 
kendi kaderini tayin hakkı gibi bir takım ilkeler 
savunuluyordu. Şimdi, İngiltere’nin tezi şu: Musul’a 
baktığımız zaman Musul’da en büyük grup Araplar, 
sonrasında Kürtler ve en son Türklerdi. Dolayısıyla 
bu sıralamaya baktığımızda Türkler azınlıkta oluyor, 
Araplar çoğunlukta. İngilizlerin “Musul ancak Arap 
vilayeti olabilir.” şeklinde bir tezi var. Bunun üzerine 
İsmet Paşa günümüze kadar gelecek olan meşhur tezi 
uluslararası alanda ilk defa dile getirdi: “Hayır orada 
Türkler çoğunluktadır.” Hatta bunun üzerine İngiliz 
heyeti de böyle bir şeyin nasıl olabileceği konusunda 
şaşırmıştır. İsmet Paşa’ya göre, Kürtler ve Türkleri 
birlikte hesap etmek gerekir ki iki nüfusu beraber 
hesap edersek Araplardan fazla oluyor, hakikaten de 
öyleydi.

Ancak İngilizler; Kürtler, Türklerden ayrı bir kavim 
diye düşünürken, İsmet Paşa karşı çıkıyor: “Biz Orta 
Asya’dan beraber geldik ama onların yolu şaştı dağa 
çıktılar, dillerimiz ayrıldı fakat sonuç olarak Kürtler ve 
Türkler aynı kökten gelen Türk kavmidir. Bu yüzden 
onları beraber hesap etmek gerekir.” şeklinde bir tez 
savunuyor. Tabii bu, sonra Türkiye’nin resmi tezi de 
olacak ve Türkiye’nin yaşadığı Kürt meselesinin de 
ana sebeplerinden biri haline gelecektir. Kürt kimliğini 
tanımamak, yapılabilecek en büyük hatalardan biriydi 
ve Cumhuriyet Dönemi boyunca maalesef yapıldı.

Musul meselesinin kökündeki tezler “Araplar 
mı yoksa Türkler mi çoğunluk” şeklinde ayrılıyor. 
Ayrıca tekrar etmekte fayda var, İsmet Paşa Kürt 
meselesini ilk defa uluslararası alanda böyle ifade 
etmiş oldu. Bu, Cumhuriyet Dönemi’ne damgasını 
vuracak Kürt kimliğinin inkârının ve izleyen süreçte 
de bunun ülkenin resmi ideolojisinin bir parçası 
haline gelmesine sebep oldu. 

Musul	Sorunu,	Lozan’da	halledilememiştir	ve	
Cemiyet-i	Akvam’ın	hakemliğine	bırakılmıştır.	
Görüşmeler	çıkmaza	girince	20	Eylül	1924’te	
Milletler	Cemiyeti	Konseyi	sorunu	ele	almıştır	
ancak	Türkiye,	Konsey’in	bağlayıcı	karar	

alamayacağını	öne	sürmüştür	ve	konu	Adalet	
Divanı’na	taşınmıştır.	Bu	düşüncede	hangi	

faktörler	etkili	olmuştur?

Bir önceki soruda da söylediğimiz gibi Musul, 

önemli bir enerji kaynağı olan petrole sahipti. “Musul 
Sorunu” da Lozan’da çözülemediği için zaten Lozan 
sonrası sürece bırakılmıştır ve özel bir komisyon 
aracılığıyla Musul meselesi, Milletler Cemiyeti’ne 
havale edilmiştir ki İngilizler ellerindeki büyük gücü 
oynayabilsin. Bu mesele oraya gönderildikten sonra, 
büyük ölçüde, İngiltere’den yana bir sonuç çıkacağı 
zaten belliydi ve öyle de oldu ancak bir tartışma daha 
çıktı: “Milletler Cemiyeti bağlayıcı karar alabilir 
miydi, alamaz mıydı?” Türkiye, “alamaz” şeklinde 
bir tez öne sürerken; İngiltere’nin tezi “alabilir” 
şeklindeydi. Bu kritik konu Milletler Cemiyeti’nde 
hararetli şekilde tartışılırken 1925’te Şeyh Said isyanı 
patlak verdi. Bu isyan, aslında, Musul’da İsmet 
Paşa’nın öne sürmüş olduğu “Kürtlerin ve Türklerin 
birlikte hesap edilmesi, aynı kökten geldiği ve 
kardeş oldukları” fikrinin tersini ispatlar nitelikteydi. 
İşte, İngilizler bu sebepten dolayı “Kürt ve Türk 
nüfusu beraber sayılamaz” diyerek İsmet Paşa’ya 
karşı çıktılar. Bu olay, Musul’un farklı şekilde 
sonuçlanmasına sebebiyet verdi.

Lozan	Konferansı’nın	ilk	altı	haftasında	
Fransa’nın	Boğazlar	ve	Musul	sorununda	
Ankara’yı	desteklemesine	rağmen;	Osmanlı	
borçları	ve	imtiyazları	konusunda	çok	katı	
davranmıştır.	Bu	tutumun	sebebi	nedir?

 Biliyorsunuz Lozan Görüşmeleri’nin başlıkları 
var. Boğazlar bir başlık, borçlar bir başlık, azınlıklar 
bir başlık, kapitülasyonlar bir başlık. Osmanlı borçları 
meselesi, çok sorunlu bir alan. Şu sebepten dolayı: 
İlk borçlar 1853-1854’te alındı; 1876’ya kadar hata 
yapmıyorsam yaklaşık 19 - 20 defa borç alındı. 
1876’da Osmanlı ödeme gücü azaldığı için anapara 
ödemesi konusunda bir faiz indirimi rica etti. Bir 
kriz yaşamıyordu ama o seneyi atlatmak için tenzil-i 
faiz kararnamesi denen faizlerde indirimi talep etti. 
Avrupa bunu Osmanlı ekonomik krize giriyor diye 
okudu. Borçlarını isteyince hakikaten bir ekonomik 
kriz yaşandı. Bunun üzerine 1881 yılında bu borçları 
tahsil etmek için Duyun-i Umumiye İdaresi kuruldu 
fakat Duyun-i Umumiye İdaresi kurulduğunda alınmış 
olan bu borçlara konu olan kimi yerler Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan çıkmıştı. (‘93 Harbi dediğimiz 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında) Buna rağmen onların 
tahsil edilmesi vs. Duyun-u Umumiye’ye kaldı ve 
Türkiye de şu konuda ısrar etti: Bana kalan, benim 
Lozan’da çizdiğim sınıra dâhil olan yerlerle ilgili 
borçlardır. Misak-ı Milli dışında kalan yerler ile ilgili 
orada hangi devlet kurulduysa oranın borcunu oradan 
isteyin, şeklinde bir tez geliştirdi. Tabii, bu borcu 
önce Osmanlı’nın sırtına yüklemek istediler çünkü o 
borç aynı zamanda yeni kurulmuş, kurulacak devleti 
de mali olarak tutsak edecek bir rakamdı. Neyse, bu, 
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Fransa’nın isteği sonucunda başarıldı. Fransa, 1914’te 
savaşa girince Osmanlı, kapitülasyonları kaldırdı. 
Fransa, kapitülasyonlara dayalı olarak Türkiye’de 
kurulan şirketlerden vergi almaya başlamıştı, bunu 
da geri istediler. Yani 1914’ten 1920’ye kadar alınan 
vergileri iade edip eski kapitülasyon hukukuna uygun 
koşullarda çalışmaya devam edeceklerdi. İşte bu teze 
Türkiye itiraz etti. Sonuçta Türkiye’nin, iyi kötü, 
dediği oldu. 1954 yılına kadar da bu borçlar ödendi. 
Burada şuna dikkati çekeceğim: 1854 yılında alınan 
borçların bitmesi yüz yıl aldı. Sonra da 1955’te 
Türkiye ekonomik krize girdi ve IMF ile Dünya 
Bankası’ndan yeni borçlar aldı. Bu da çok ilginç bir 
detaydır.

Sevr’in	öngördüğü	Türkiye’ye	karşılık	Lozan	
nasıl	bir	Türkiye	öngörmüştür	ayrıca	Türkiye	
Lozan’dan	tüm	istediklerini	gerçekleştirmiş	

şekilde	geri	dönebilir	miydi,	buna	askeri	ve	siyasi	
gücü	yeter	miydi?

Her şeyden önce şunu hatırlayın: Osmanlı yenilmiş 
bir ülkeydi ve Türkiye’yi Orta Anadolu’da küçük bir 
toprağa mahkûm eden Sevr’in imzalanmış olmasına 
rağmen, önce Milli Mücadele’nin başlaması, 
ardından Doğu ve Batı cephelerinde askeri başarıların 
kazanılması, seyri değiştirmeye başladı. Dolayısıyla 
Sevr’in kabul edilmemesi, yerine Lozan’ın I. Dünya 
Savaşı’nı bitiren bir antlaşma olarak ortaya çıkması 
Türkiye’nin eski imparatorluk coğrafyasına değil 
ama herhalde hiçbir devletin başaramayacağı bir 
coğrafyaya sahip olmasına sebep oldu. Bunu ısrarla 
belirtmemin sebebi şu: Lozan bir hezimet mi bir 
zafer mi, Musul’u mu verdik adaları mı verdik, 
gibi bir takım cahilce laflar etrafta çok dolaşıyor. 
Daha o dönemde muhalifler bunu söylüyorlar fakat 
burada unutulan bir konu var. Lozan, elde edilen 
bir başarıdır. Keşke daha çok şey alınabilseydi ama 
sonuçta Türkiye, masaya o kadar büyük bir badirenin 
yani on yıllık bir savaşın sonucunda -konuşmamızın 
başında belirttiğim gibi 1912’de başlamış ve 1922’de 
insanıyla, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle 
yorgun fakat galip bir ülke olarak- masaya oturdu. 
Karşısında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya, 
Ukrayna, Hırvatistan, Romanya ve Yunanistan var. 
Lozan’ın ilk döneminde çok büyük bir zafiyet oldu. 
Ayrıca İngiliz istihbaratı gizli yöntemlerle Türkiye ile 
Lozan arasındaki telgraf hattını Romanya üzerinden 
deşifre etti ve her şeyden haberi oldu. Türkiye’nin 
bu süreçte eli çok zayıftı çünkü İngiltere hep yeni 
argümanlarla karşımıza geçti. Sonradan bu durum 
fark edildi ve iletişim sistemi değiştirildi ama sonuçta 
I. Dünya Savaşı’nın galibi ne kadar büyük devlet 
varsa onlarla masaya oturduk, yenildiğimiz bir 
savaştan milli mücadele vererek pazarlık yapabilir 
hale geldik, bu yüzden Lozan bu durumlardan elde 

edilen bir başarıdır, bunu hatırlamak lazım. Ortada 
eşit koşullarda masaya oturduğumuz, sonuna 
kadar ayak diretebileceğimiz ve yeni bir savaşı 
göze alabileceğimiz bir durum yoktu, Türkiye her 
yönden güçsüzlük yaşarken ve zaafa düşmüşken 
emperyalizme direnmiş bir ülkedir. Bundan dolayı 
Lozan, Türkiye açısından kuşkusuz bir başarıdır.
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Bu yazıda, 1942 yılında çıkarılan ve hâlâ tartış-
malara sahne olan Varlık vergisi konusu ele 
alınacaktır. Öncelikle o dönem Türkiyesinin 

iktisadi ve toplumsal hayatına değinilecek; ardından 
verginin karar alınma aşaması, uygulanışı ve tasfiyesi 
dönemin şartları göz önünde bulundurularak değerlen-
dirilecektir.

2.	DÜNYA	SAVAŞI	VE	VARLIK	VERGİSİ	
ÖNCESİ	TÜRKİYE’DE	YAŞANANLAR

1. Dünya Savaşı’nın yankıları tüm dünyada sürerken, 
Almanya’nın başına geçen Adolf Hitler, söylemleri ve 
icraatleriyle, nispeten sağlanan dünya barışına tehdit 
oluşturmaya başlamıştır. 1929 Dünya Ekonomik Kri-
ziyle küresel çapta gerçekleşen kıtlık ve ardından ge-
len ırkçılığın, faşizanlığın benimsenmesiyle 2. Dünya 
Savaşı’nın zemini oluşmaya başlamıştır. Almanya’nın 
1939 yılında Polonya’ya saldırmasıyla savaş, filli olarak 
bütün Avrupa’ya yayılarak küresel bir çatışma haline 
gelmiştir. Türkiye ise İngiltere ve Fransa ile yaptığı üçlü 
ittifak anlaşmasına bağlı kalmayarak tarafsızlığını ilan 
etmiştir. Ek olarak, Türkiye’nin müttefiklerinden gere-
ken askeri ve lojistik desteği alamadığı da bilinmekte-
dir.1 

Savaş başladığında dünya genelinde oluşan kıtlıktan 
Türkiye de etkilenmiştir. Bu dönemde ithalat düşmüş, 
karaborsacılık artmış, temel gıda ve yaşam malzemeleri 
ihtiyaçlara cevap verememiştir. Enflasyon’un %100’lere 
varması halkın belini bükerken, hayat pahalılığı anor-
mal derecede artmıştır. Bu kaos ortamında elde edilen 
haksız kazançlar ise hükümet tarafından ilk planda ver-
gilendirilememiştir. Sürecin geneline bakıldığında, Tür-
kiye, 2. Dünya Savaşı’na girmemiştir fakat silah altında 

tutulan yüzbinlerce aktif nüfus devlete hem mali bir yük 
getirmiş hem de üretimin taşrada büyük oranda azalma-
sına sebep olmuştur. Aynı zamanda dış ticaret hacminde 
büyük paya sahip olan Almanya ve İngiltere’nin sava-
şa girmesi Türkiye’ye zorluklar yaşatmış, ülke yeni bir 
iktisadi zemine alışmak durumunda kalmıştır. İstatistiki 
verilerden bunu gözlemlemek mümkündür.

Tablo 1. 1940-1950 Yılları Arasında Türkiye’nin İt-
halat-İhracat Rakamları2

Tablo 1’de görüldüğü gibi, savaş esnasında, harbe 
dâhil ülkelerin talepleri karşılandığı için ihracat rakam-
ları artarken ithalat rakamlarında daralma görülmek-
tedir. Savaş sonrası normalleşme döneminde ise ithal 
malların fiyatlarındaki hızlı artış Türkiye’nin açık ver-
mesine sebep olmuştur. Buna paralel olarak büyüme ra-
kamları pek iç açıcı sonuçlar vermemiştir.

1941 yılında %-10.3 olan büyüme hızı ilerleyen yıl-
larda sırasıyla %5.6, %-9.8, %-5.1 ve 1945’te % -15.3 
olarak gerçekleşmiştir.3

Dönemin sosyal hayatına baktığımızda ise çarpıcı ör-
neklerle karşılaşıyoruz. Savaşın yol açtığı yoksulluk, in-
sanları karınlarını dahi doyuramaz hale getirmiştir.Faik 
Ahmet Barutçu anılarında vahim tabloyu şöyle anlatır:

“Açlık ıstırabı giderek genişlemekteydi. Pirinç, yağ, 
et gibi ana maddeleri bulmakta zorluk çeken kentlerimiz 
eksik değildi. İstanbul gibi en önemli merkez yiyecek sı-
kıntısına düşmüştü.’’ 4

VARLIK	VERGİSİ	VE	İKTİSADİ,
TOPLUMSAL	SONUÇLARI
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1 YALÇIN, Osman, Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Avrasya İncelemeleri Dergisi, I/1, s: 317
2 DOKUYAN, Sabit, Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme, Eshişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, 
15(2), s: 27
3 TAKIM, Abdullah, ARSLAN, Ramazan, İktisat Politikalarında Zorunlu Borçlanmadan Zorunlu Tasarrufa: Varlık Vergisi Tartışmaları, Cumhuriyet Üni-
versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012, s: 221
4 METİNSOY, Murat, İkinci Dünya Savaş’ında Türkiye Gündelik Yaşamda Devlet ve Toplum, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016, s: 69
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O dönemde işcilik yapan birisi olarak Zehra 
Kosova’da anılarında durumu resmeder:

“Sokaklar aç insanlarla doluydu. Çöp kutularını ka-
rıştıranlar, lokantaların önünde bir dilim ekmek dile-
nenler, asker kaçakları, akla gelen her türlü yoksulluk 
ve sefalet İstanbul sokaklarının doğal manzarası olmuş-
tu.’’ 5 

İaşe sorunları ve devletin önüne geçemediği kıtlık 
toplumsal hayatta insanları adeta ölümle karşı karşıya 
bırakmıştır. Döneme tanıklık etmiş birçok yazar da eser-
lerinde konuya ışık tutmaya çalışmış, yaşanan zorluklar 
ve dram itibariyle mesele, popüler kültürde kendisine 
çokça yer bulmuştur. Fakat toplum içerisinden birtakım 
insanlar ise bu zorlukları avantaja çevirmiş, dönem ik-
tidarınca “vurguncu” olarak tanımlanmışlardır. Biraz 
sonra değineceğimiz Varlık vergisinin çıkış noktası da 
vurgun olarak tanımlanan “aşırı” servet kazancıdır.

VARLIK	VERGİSİNİN	ÇIKARILMA	SEBEP-
LERİ	VE	AMAÇLARI

Varlık vergisi, savaşın doğurduğu kaos ortamından 
ve karaborsadan faydalanarak servet sahibi olan in-
sanları vergilendirmek için 1942 yılında çıkarılmıştır. 
Özellikle İstanbul gibi şehirlerde ithalatın ve piyasadaki 
mal miktarının azlığından faydalananlar fiyatları artı-
rarak büyük servet sahibi olabilmişlerdir. Döneme ışık 
tutması açısından Milli Şef İnönü’nün açıklamaları çok 
önemlidir. İnönü meclis açılış konuşmasında şu ifadele-
ri kullanmıştır: 

 “Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri çok 
aşan bir pahalılık belası... Bulanık zamanı bir daha ele 
geçmez fırsat sayan eski çiftlik ağası ve elinden gelse 
teneffüs ettiğimiz havayı ticaret metası yapmaya yelte-
nen gözü doymuş vurguncu tüccar ... büyük bir milletin 
hayatına küstah bir surette kundak komaya çalışmakta-
dır.” 6

Kanun ile birlikte dönemin Başbakanı Saraçoğlu ver-
ginin amaçlarına açıklık getirmiştir: Tedavüldeki parayı 
çekerek enflasyonu azaltmak, haksız kazanç elde eden-
leri vergilendirmek ve kamu gelirlerini olağanüstü or-
tamda artırmak.

Bu açıklamanın üstünden çok geçmeden Başbakan 
başka bir açıklamasıyla akıllarda soru işaretleri bırak-
mış, farklı bir amaca yönelmiştir:

“Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize 
ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat kar-
şısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böyle-
ce ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline 
vereceğiz.” 7

Bir diğer bir açıklamasında ise:

“Biz ne sarayın, ne sermayenin, ne de sınıfların sal-
tanatını istiyoruz. İstediğimiz sadece Türk milletinin 
hâkimiyetidir.’’ ifadesini kullanmıştır.8

Bu sözler daha sonra tek parti döneminin ciddi bi-
çimde eleştirilmesine yol açmıştır. Çünkü Başbakan’ın, 
kanun amacını dinsel ve ırksal bir ayrım üzerinden be-
lirlediği, toplumu ötekileştirdiği iddia edilmiştir.

Bir yandan liderler bu açıklamaları yaparken Maliye 
teşkilatında yaşanan hareketlilik de dedikodulara sebep 
olmuştur. Hatta gayrimüslimlere ağır bir vergi gelece-
ğinin duyulması sonucu azınlıklar içerisinden bir heyet 
Saraçoğlu’nun huzuruna çıkmış ve teklifte bulunmuş-
tur:

“Efendim size ne kadar gelir lazım, bunu bize söyle-
yin, 300 milyon lira mı 200 milyon lira mı? Bunu ara-
mızda toplarız.” 

Saraçoğlu ise heyeti tersleyerek:

“Bunu nasıl yaparım, biz modern bir devletiz.’’ de-
miştir.9

Bu sözlerle Saraçoğlu, vatandaşı denetlemek için 
devletin yegâne bir kurum olduğuna değinmiştir. Dev-
letin varlığı hissettirilmeye çalışılmıştır. Ancak vergi ta-
hakkuk ve tahsilat işlerinde gerçekleşecek usülsüzlükler 
Saraçoğlu’nu haksız çıkaracaktır. Zira vergi hedeflenen 
maddi amacına ulaşamadığı gibi, toplum nezdinde de 
devletin ve bürokrasinin büyük bir yara almasına sebep 
olmuştur.

VARLIK	VERGİSİ	YÜRÜRLÜĞE	GİRMESİ	
VE	BASININ	ROLÜ

Varlık vergisi 11 Kasım 1942 günü TBMM’de tartış-
ma yaşanmadan kabul edilmiştir.4305 sayılı bu kanun 
için 350 milletvekili oylamaya katılmış ve hepsi olumlu 
oy vermiştir. O dönem meclis içerisinde kanun gerekli 
görülmüş, ihtilaf çıkmamıştır. Meclis Zabıt Ceridesi’ne 
göre ise İstanbul Milletvekili Kazım Karabekir daha uy-
gun bir anlam ihtiva edeceği gerekçesiyle verginin ismi-
nin “Aşırı Kazanç Vergisi’’ olmasını teklif etmiş fakat 
bu reddedilmiştir.10

Günümümüzde Varlık vergisi ile ilgili çalışmalarda 
en büyük kaynak Faik Ökte’nin ‘’Varlık Vergisi Faciası’’ 
kitabıdır. Ökte, verginin çıkarıldığı dönemde İstanbul 
defterdarlığı yapmıştır ve vergi hakkındaki birçok ayrın-
tıyı bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Kendisi o 
dönem maliye teşkilatının en önemli memurlarındandır. 
Ökte’ye göre vergi çıkarılmadan önce Maliye Bakanlığı 
bünyesinde 12.12.1941 tarihinde yeni bir komisyon ku-
rulmuştur ve bu komisyon o dönem uygulanan Kazanç 

5 METİNSOY, Murat, a.g.e, s: 69
6 AKTAR, Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s: 147
7 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 148
8 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 158
9 KAFAOĞLU, Arslan Başer, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, İstanbul,2005, s: 61.
10 YALÇIN, Osman, a.g.e, s: 329
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vergisinden farklı bir modelde vergi hazırlamak istemiş-
tir.11 Bu girişim dikkate alınmasa bile o dönem “vurgun” 
sayılan büyük kazançları vergilendirme çalışmaları hız 
kazanmış, basında tartışmalar yaşanmıştır.

Verginin yayım öncesinden tasfiye sürecine kadar İs-
tanbul basını aktif rol oynamıştır. O dönem verginin en 
büyük tartışma kaynağı vurguncu olarak nitelendirilmiş 
birtakım azınlık gruplar ve gayrimüslimlerdir. Zira aşa-
ğıda da değineceğimiz gibi verginin en büyük yükünü 
onlar yüklenmiştir. Gazeteciler köşelerinde yabancı ve 
gayrimüslimleri eleştiren yazılar yazarak vergiyi meş-
rulaştırma yoluna gitmiştir. Verginin en açık biçimde 
desteklendiği yazılardan birisi de Refik Halit Karay’a 
aittir. Türk Edebiyatı’nın ‘’Kirpi’’ lakaplı usta yazar ve 
gazetecisi 24 Ocak 1943 tarihinde Tan gazetesinde dü-
şüncelerini gayet açık bir biçimde dile getirmiştir: 

“Bire beş, on beş, yirmi beş kazanırken beş yüz, beş 
bin, beş yüz bin kazanmayı azımsar olmuştunuz; hâlâ 
öylesiniz... Senin, sizin yüzünüzden açlar arttı; “vur-
guncu”, “istifçi” gibi yeni çıkan yüzsüzlüklere uygun, 
şimdiye kadar dile getirilmemiş kelimeler türedi; öte 
yandan zelzeleler yüzünden halk meydanlara yığılır, 
kara kışlarda asker yarı beline kadar karlara gömülü 
nöbet tutarken, kılına helal gelmeden, dört başı mamur 
bire beş yüz kazanan içimizde biri vardı. Hayır işlerine 
metelik vermeyen biri... Yalova Kaplıcası’nda şiş kar-
nına masaj yaptırıyor, yahut Yörükali Plajı’nda haspa-
ların gergin mayolarını okşuyor; Taksim Gazinosu’nda 
viskiler yuvarlayarak İspanyol dansözünün uzun etekle-
ri arasında külotunu gözetli yor: kilerine bisküvi tene-
keleri, çikolata paketleri, karamela kutuları, şampanya 
kasaları yerleştiriyor: Sandal Bedesteninde (müzayde-
lerde) kızına elmas alıyor; Suadiye’de oğluna villa kur-
duruyor; kulüpte karısının şansına veya metresinin he-
sabına beş bin liraya partisi bezik oynuyor... Bu kimdi? 
Herhalde ben, biz değildik... Sendin, sizdiniz!.. “Dört 
yıldır bazen için için, bazı kere bıyık altından, çok kere 
katıla katıla gülüyordunuz. Dört yıldır gülen sendin, siz-
diniz! Şimdi benim, biziz...” 

Bu yazı, vergisini ödeyemeyerek Aşkale’deki çalışma 
kamplarına gönderilen gayrimüslimlere ithafen kaleme 
alınmıştır. Bununla beraber Yunus Nadi , Necmettin Sa-
dak , Şevket Süreya Aydemir, Hüseyin Cahit Yalçın gibi 
önemli kalemlerde yazılarında kanunun gerekliliğini 
vurgulayıp halka-özellikle gayrimüslimlere- bir defalık-
ta olsa vatani görevlerini yerine getirmelerini tembih et-
miştir.12 Mesele basında bu kadar çok gündeme geldik-
ten sonra İstanbul Defterdarı Faik Ökte’nin aktardığına 
göre Saraçoğlu dönemin Maliye Bakanı Fuat Ağralı’ya 
kararları not ettirmiş, Bakanlık Müsteşarı Esat Tekeli 
kararları kanun maddeleri haline getirmiştir.13

VERGİNİN	KANUN	MADDELERİ’NİN	
TARTIŞILMASI

Varlık vergisi kanunu 17 maddeden oluşmaktadır. 1. 
madde de verginin yalnızca bir defaya mahsus olarak 
alındığı ve kıstas olarak fevkalade kazanç sağlayanlar-
dan alınacağı belirtilmiştir. 2. madde de verginin mü-
kelleflerine değinilmiştir. Büyük toprak sahipleri ile ko-
misyonca belirlenen işler üzerinden 1939 yılından beri 
kazanç sağlayan insanlar vergilendirilecektir. Buradaki 
kasıt 2. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında yaşanan 
buhrandan kazanç elde edilebilecek işler yapan insan-
lardır. Diğer bazı önemli maddelere bakmak gerekirse: 

6.madde, büyük şirketlerin ödeyeceği verginin 1941 
yılı kazançlarının yüzde ellisinden az yüzde yetmişbe-
şinden fazla olmayacağını karar kılar. 

9.madde’de mükellefin borcunun 15 gün içerisinde 
belirleneceği söylenir. Bu maddedeki süre, o dönemin 
nüfus ve gelişmemiş maliye sistemi göz önünde tutu-
larak eleştirilmiştir. Zira verginin tahakkuk ve tahsilat 
döneminde bazı memurların keyfi olarak mükellefiyet 
belirledikleri görülmüş, sürenin kısıtlı olması bu eylemi 
desteklemiştir. 

Madde 11, halka duyurulacak mükellefiyet miktar-
larının idari ve adli organlara taşınamayacağını belirtir. 
Yani halk zümresinden herhangi bir vatandaş devletin 
koyduğu vergiyi ödemek zorundadır ve hiçbir itiraz 
hakkı yoktur. Ancak mükerrer vergi konulmuş ise yük-
sek miktardaki vergi tahsil edilip diğeri silinecektir.

Bir diğer önemli madde ise 12. maddedir. Bu madde-
ye göre mükellef vergiyi 15 gün içinde ödemek zorun-
dadır. Bu süre beklenmeden bölgenin mal memuru mü-
kellefin mallarına ihtiyaten el koyabilecektir. Mükellefe 
borcunu ödemediği ilk hafta için %1 ikinci hafta için 
ise % 2 faiz uygulanacaktır. Bir ay içerisinde vergisini 
ödemeyenler bedeni olarak çalıştırılacaklardır. Çalışan-
lara verilen günlük ücretin yarısı ise borçlarından düşü-
lecektir.

Bu ve diğer maddelerle verginin tahakkuk, tahsilat ve 
yaptırım konuları üzerindeki soruların cevapları belir-
lenmiş, kanun uygulamasında Bakanlar Kurulu görev 
almıştır. Savaşın getirdiği fevkalade kazançlar böylece 
aşırı servet sağlayanlardan alınacaktır. Vergi maddeleri 
12 Kasım 1942 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış 
ve yürürlüğe konulmuştur.

VERGİ	TARHININ	BELİRLENMESİ

Verginin uygulanışından önce mükellefiyetlerin be-
lirlenme işlemi bir hayli tartışmalıdır. Faik Ökte’nin ak-
tardıklarına göre vergi miktarlarını belirleyenler, defter-
darlık binası çalışanları olan estimatörlerdir. Bu devlet 

11 AKAR, Rıdvan, Varlık Vergisi Kanunu: Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği, Belge Yayınları, İstanbul, 1992,  s: 44
12 YALÇIN, Osman, a.g.e, s: 330-333
13 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 144
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14 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 162-163
15 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 179-180
16 KAFAOĞLU, Arslan Başer, a.g.e, s: 593
17 AKTAR, Ayhan, a.g.e, s: 221

memurları vergiye bağlayacakları dük-
kanların önünden geçerken fiyat konu-
sunda tahminler yürütüyor, çevresel vb. 
bazı özelliklere dayanarak yürüttükleri 
tahminlerle insanları vergilindiriyorlar-
dı.14 Aynı zamanda dönemin ticari ban-
kalarının kimin zengin kimin orta halli 
ve fakir olduğu konusunda istihbarat 
eksiklerinin olması estimatörlerin işle-
rini zorlaştırıyordu. Somut bir örnekte 
durumun vehameti rahatlıkla anlaşıla-
bilir. Bu örnek Varlık vergisi konusun-
da geniş çaplı araştırmalarıyla tanınan 
Ayhan Aktar üzerinden verilecektir. Ak-
tar, 1993 yılında Maliye müfettişi Barık 
Uluğ ile bir röportaj yapmış, akıllardaki 
soru işaretlerini gidermiştir. Sayın Uluğ 
şunları söylemiştir: 

“Aslında biz gerçek değerlerden ziya-
de kişilerin haricen itibarını değerlendi-
riyorduk! Bizim memlekette din, iman ve 
paranın kimde olacağı belli olmaz ki! 
Ancak adamın itibarına göre vergi tarh 
ediliyordu.Mesela bir adamın Osmanlı 
Bankası’nda kredisi var, İş Bankası’nda 
da kredisi var.Kendisi hakkında söyle-
nen ‘Eli açık bir adamdır, cömertir’ gibi 
sözler veya ‘fakir halka yardım eder’ 
gibi birtakım unsurlar devreye giriyor-
du. Mesela birisi hakkında ‘fakir ve fu-
karaya yardım eder’ denilirse adamın varlığını böyle 
anlıyorduk. Bunun dışında elimizde hiçbir bilgi yoktu. 
Envanter de yoktu.” 15 

Kısacası vergi tarhı belirlenirken, kişinin halk nez-
dindeki itibarına ve sosyal durumuna bakılmış, somut 
bir dayanak olmaksızın, mükellefler ilkel de denilebile-
cek bir sistem içinde vergilendirilmiştir.

VERGİ	SONRASI	YAŞANANLAR	VE	
ELEŞTİRİLERİ

Varlık vergisi konusunu günümüze kadar birçok kez 
gündeme getiren, azınlıklara yapılan haksız muamele 
düşüncesi olmuştur. Borç listeleri hazırlanırken, mükel-
lefler Gayrimüslim(G), Müslüman (M), Ecnebi (E) gibi 
sınıflara ayrılmıştır. Gayrimüslim borçluların toplam 
borçlular içindeki dilimi %87’lik bir dilimdir. Yani dev-
letin mükellefleri ilan ettiği grup içerisinde gayrimüs-
limler çok daha kazançlı nitelendirilmiştir, vergileri de 
ona göre belirlenmiştir. Buna paralel olarak, belirlenen 
tahakkuk oranının %83’ü gayrimüslimlerden alınmak 
istenmiştir ve verginin çok büyük bir kısmı da gayri-
müslimlerden tahsil edilmiştir. Bu bilgiler ışığında ge-
nel olarak söyleyebiliriz ki tahsilat ve tahakkuk işlem-
lerinde gayrimüslimler hükümetçe ‘vurguncu’ olarak 

tanımlanarak, diğer dini köken gruplarına nazaran fazla 
vergi ödemiştir. Toplum ve devlet kademelerinde böyle 
bir “vurguncu” algısının ortaya çıkmasındaki en büyük 
sebep ise özellikle o yıllarda İstanbul’un belirli mekan 
ve sektörlerini parasal anlamda elinde tutan     gayri-
müslimlerdi. Necati Doğru’nun Ticaret Odasından elde 
ettiği kayıtlara göre o dönemde İstanbul sermayesinin 
%87’sine tekabül eden sanayicilik, eğlence, otelcilik, 
moda, alışveriş, kabadayı ve mafyalık gibi bütün unsur-
lar Rum, Yahudi ve Ermenilerin elindeydi.16

 ‘G’ kısmındaki açık ara yüzdelik fark yıllar boyu 
enine boyuna tartışılagelmiştir. Konunun tartışmaları bu 
eksen üzerinden devam etmiş, kamuoyunun bir kısmı 
gayrimüslimleri “vurguncu” olarak nitelerken bir kısmı 
da hükümetin piyasayı Türkleştirmek istediğini ve ay-
rımcı bir politika izlediğini savunmuştur.

Faik Ökte’nin tahsilat ve tahakkuk grupları tablo-
suna17 baktığımızda verginin farklı boyutlarına da ula-
şıyoruz: Verginin uygulamaya geçirilmesiyle beraber 
Türkiye genelinde 114.368 mükellefe 465 küsür milyon 
TL vergi tahakkuh edilmiş ve 315 milyon TL’ye yakın 
tahsilat yapılmıştır. Bununla beraber yapılan tahakkuk 
işleminin %68’i İstanbul’a ait iken tahsil edilen toplam 
miktarın %70’i de yine İstanbuldan elde edilmiştir. Bu-
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rada İstanbul’un Türk toplumsal ve iktisadi hayatında ne 
kadar büyük bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Bugün 
olduğu gibi o yıllarda da İstanbul Türkiye’nin en büyük 
kazançlarının sağlandığı ve yine para akışının en yo-
ğun olduğu şehirdi. Aynı zamanda Aşkale’deki çalışma 
kamplarına gönderilen insanların tamamına yakınının 
İstanbul’dan yollanması bunu destekler niteliktedir.18

Verginin yaptırımlarına değinecek olursak, yukarıda 
da belirtildiği gibi kanunun 12. maddesine göre 1 ay içe-
risinde mükellefiyetini ödemeyen kimseler bedeni ola-
rak çalıştırılacaktır ve aldıkları günlük ücretlerin yarısı 
borçlarından düşülecektir.

18 Aralık 1942 günü kanun bildirisi ilan tahtalarına 
asılmıştır ve bayram tatili sebebiyle de 20 Ocak akşa-
mı mükelleflere verilen mühlet sona ermiştir.19  Ayın 21. 
günü itibariyle yaptırımlar başlar. Borcunu ödemeyen 
mükelleflerin ev ve işyerleri basılarak malları hacze-
dilir ve yakalananlar bedeni olarak çalıştırılmak üze-
re toplanma yerlerine götürülmeye başlarlar. Tamamı 
İstanbullu olan ilk kafile trenle Aşkale’ye yola çıkar. 
Burada göze çarpan önemli anekdotlardan birisi şudur: 
Aşkale’ye yollanan 1229 kişinin tamamı azınlıklardan 
seçilmiştir. Ayrıca çalışma kamplarında çalışan işçiler-
den 21’i ise orada hayatını kaybetmiştir.20 

Olay birçok yazar tarafından farklı şekilde ele alın-
mış, Aşkale kararını destekleyenler de olmuştur. Ökte, 
insanların Aşkale’den sağlıklı ve neşeli bir şekilde don-
düğünü, özel kanallardan para getirterek rahat yaşadık-
larını savunmuş, bunun bir hapis cezası olmasının daha 
da ağır olacağı kanısına varmıştır.21 Buna karşın devle-
tin özellikle gayrimüslimleri ağır koşullarda çalıştırdığı 
ve acımasız davrandığı da iddia edilmiştir. Sonraki yıl-
larda gayrimüslimlerden özür dilenmesi de bu bağlamda 
gündeme gelmiştir.

O dönem birçok gayrimüslim yaptırıma uğramamak 
ve vergisini ödemek adına gayrimenkullerini satışa çı-
karmıştır. Öyle ki yine Faik Ökte’nin aktardıklarından 
yola çıkarak o dönemde satılan ve toplam değeri 11 Mil-
yon TL olan 543 gayrimenkulun 452’si (%67.7) Müslü-
man Türkler tarafından alınmıştır. Bu alınan gayrimen-
kullerin başını ise ev ve işyerleri çekmektedir.22 İşte bu 
oranlardan dolayı, kanunun milliyetçi ve hatta faşizan 
olduğu bazı kimselerce ortaya atılmıştır. İktisat tarihçisi 
Boratav’a göre de bundan faydalanarak emlak kapatan, 
işyerlerini devralanların önemli bir bölümü Anadolu 
kökenli yeni zenginler olmuştur. Bu zenginlerle beraber 
daha sonra Anadolu’daki “hacıağa” tipi ortaya çıkmış-
tır.23

VERGİNİN		TASFİYESİ	VE	DIŞ	DÜNYADAKİ	
YANSIMALARI	

Varlık vergisi 16 ay yürürlükte kaldıktan sonra 1944 
yılının ilk yarısında kaldırılmıştır.

TBMM Zabıt Ceridesine göre Maliye Bakanı Fuat 
Ağralı verginin tasfiyesine kadar olan zamanda yaklaşık 
surette 316 Milyon TL tahsilat yapıldığını belirtmiş ve 
şunları söylemiştir:

“Tahsilsiz kalan bakiyeden bir kısmının tahsiline im-
kan olmadığı, diğer bir kısmınında mükellefleri ağır sı-
kıntıya veya yokluğa düşürmeden tehsil edilemeyeceği 
anlaşılmıştır.” 24

Verginin tasfiyesinin ardından olarak dönemin Cum-
hurbaşkanı İsmet İnönü, bütçe masraflarının milletin 
vergileriyle karşılandığını ve halkın gösterdiği kabiliyet 
sayesinde ülkenin felaketlerden korunduğunu belirtmiş-
tir. Vergi iç ve dış baskılarla yürürlükten kaldırılırken, 
tahsil edilemeyeceği anlaşılan borçlar aşama aşama si-
linmiştir.

Vergi dış dünyada ve Avrupa basınında da geniş yer 
bulmuştur. New York Times gazetesinin önde gelen 
isimlerinden Cyrus L. Sulzberger konuyla ilgili ABD 
basınına seri yazılar yazdı. Sulzberger Türkiye ziyare-
tinde elde ettiği bilgilere dayanarak azınlıkların Türk 
piyasasından silinmek istendiği görüşünü savundu. 
Yazar ve gazeteci olan Sulzberger Türk gazetelerinden 
alıntılar yaparak basının hükümete verdiği desteği de 
kaleme almıştır. Yazı Türk hükümeti üzerinde o kadar 
etkili olmuştur ki Dışişleri Bakanı Numan Menemenci-
oğlu ABD elçisinin yerine vekalet eden Maslahatgüzar 
Robert Valley’e ABD basınında Türkiye karşıtı yazılan 
yazılardan endişe duyduğunu söylemiştir. Valley ise bu 
uyarıyı elçiye iletmiş ve elçi New York Times patronu 
ile görüştüğünü, bir daha bu konuda yazı yazılmayaca-
ğını Türk yetkililere iletmiştir.25 Aynı zamanda İngiltere 
ve Almanya’da gönderdiği notalarla vergi ve uygulama-
ları protesto etmiştir.26

SONUÇ	YERİNE

Varlık vergisi uygulamaya konulduğu ilk günden iti-
baren tartışmalara sahne olmuştur. Çünkü uygulamanın 
iktisadi ve toplumsal çıktıları Türkiye’deki bazı para-
metreleri, oturmuş düzen kalıplarını kökünden değiştir-
miştir.

Uygulamanın iktisadi sonuçlarına değinirsek aklımı-
za gelen ilk soru hükümetin başta belirtilen ekonomik 
hedef ve amaçlarına ne derece ulaşabildiği olmuştur. 
Hükümetin en büyük hedeflerinden birisi ise tedavülde-
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ki parayı azaltarak enflasyona son vermekti. Bunu be-
lirleyen ise emisyon hacmidir. Emisyon hacmi, Merkez 
Bankası’nın piyasaya sürdüğü banknotların toplam de-
ğeridir. Verginin büyük kısmının tahsil edildiği günler-
de, reel olarak piyasadan para çekilmese bile emisyon 
artış hızı düşmüştür.27 Yani tedavüldeki paraların mik-
tarı artmış fakat diğer yıllara nispeten miktarındaki artış 
hızı düşmüştür. Aynı zamanda alınan vergilerle devlet 
gelirlerinde gözle görülür artışlar yaşanmıştır.

Verginin toplumsal sonuçları ise bir hayli çarpıcı ol-
muş, iktisadi yansımalardan daha fazla tartışılagelmiş-
tir. Kanunun uygulamaya geçilmesiyle beraber devlete 
ödediği vergi yüzünden maddi zorluklara düşen gayri-
müslimlerin karaborsacılığa ve yasadışı işlere karıştık-
ları bildirilir. Aynı zamanda gayrimüslimlerin devletle 
bir olma hayalleri bu vergi ve yaptırımlardan sonra suya 
düşmüştür. Özellikle 1948’de İsrail devletinin kurulma-
sı ve 6-7 Eylül Olayları uzun vadede birçok azınlıktan 
insanı göçe zorlamıştır. 1964 Kararnamesi ile İstanbul 
Rumlarının sınır dışı edilmesi de buna örnek olarak ve-
rilebilir. Aşama aşama gerçekleşen ve Türk dış politi-
kasına da endeksli gelişmelerle beraber yaşananlar ista-
tistiklere de yansımıştır: 1945 yılında gayrimüslimlerin 
nüfusa oranı %1.56 iken 1955’te %1.05’e gerilemiştir.28  
Diğer yandan Saraçoğlu’nun piyasayı “Türkleştirme” 
bağlamındaki söylemlerinin de kısmen hedefine ulaştı-
ğını görüyoruz. Kanunla beraber yıllar geçtikçe, piya-
sada  Türklerin payı artmış, azınlıkların payı azalmıştır.

Verginin politik sonuçlarını da göz ardı etmemek ge-
rekir. Boratav’ın ifadesiyle verginin uygulayıcısı olan 
tek partinin, halk içerisindeki siyasi ve ekonomik meş-
ruiyeti büyük oranda azalmıştır.29 Gelişmeler Demokrat 
Parti’nin iktidarına giden süreci hızlandırmıştır.
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En	geriden,	Cumhuriyet	dönemi	öncesinde	
Osmanlı	ve	Amerika	ilişkileri	nasıl	ve	ne	zaman	

başlamıştır?

Amerika ve Osmanlı ilişkileri 19. yüzyılda 
başlamıştır ve coğrafi olarak Osmanlı’nın 

Amerika’ya en yakın olan yer Libya, dolayısıyla 
ilk Müslüman devletle Amerika’nın antlaşması 
1830’larda imzalanan Trablus antlaşması. O 
dönemden sonra Amerika’nın Eski Dünya 
meselelerine dahli arttıkça Osmanlı ile ilişkisi daha 
da artıyor. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı itibariyle 
bu temaslar sıklaşıyor. Amerikalıların bu dönemde 
eski dünya meselelerine dahli daha çok ekonomik 
ve filantropik. Adana’da kurulan Tarsus Amerikan 
Koleji, İzmir’deki Amerikan Koleji, Merzifon’da 
kurulan Amerikan Koleji, o dönemdeki misyonerlik 
faaliyetlerinin bir parçasıdır. Sadece Anadolu değil, 
Beyrut, İskenderiye…  Bu dönemdeki konsüler 
temsilciliklerin ana amacı ekonomik ve kültürel. O 
dönem Amerika’nın bu coğrafyada siyasi faaliyeti 
yok, böyle bir vizyonu yok. O dönemde ABD, Batı 
Yarımküre’ye odaklanmış. 1917 Wilson ilkeleri 
çerçevesinde Amerika’nın savaşa dâhil olduğunu 

belirtmesiyle tablo değişiyor. 20. yüzyıldan önce 
ekonomik ve kültürel olan ilişkilerin artık siyasi ve 
askeri tarafı ağır basmaya başlıyor. Amerika’nın 
siyasi, askeri amaçları da ortaya çıkıyor bu bölgede. 
I. Dünya Savaşı sonrası bu dönüşüm tamamlanıyor. 
Burada çok önemli bir fren anı var, 1919’da Paris 
barış konferansında Wilson, İngiliz ve Fransız 
muhataplarıyla oturuyorlar. Wilson aslında 
İngilizlerin ve Fransızların hiç işine gelmeyen bir 
çerçeveyi onlara kabul ettirmeye çalışıyor, onlar 
da olduğu kadar direniyorlar. Sonunda ortaya 
çıkan metin bir uzlaşma metni. O metin mağlup 
devletleri ikiye ayırıyor coğrafi olarak. Boğazların 
ve Karadeniz’in kuzeyindeki mağlup devletler ve 
tabii savaştan devrim dolayısıyla çıkmış olan eski 
Rus İmparatorluğu bakiyesi devletler, Wilson ilkeleri 
çerçevesinde örgütleniyor. Kendi kaderini tayin 
hakkı... Egemen ulus devletlerin temini... Çizginin 
altında kalan Osmanlı Arap toprakları ise İngiliz 
ve Fransızların çevresinde şekilleniyor. Manda ve 
himaye, yani yeni bir kolonileşmeye maruz kalıyorlar. 
Anadolu tam ortada kalıyor. İki formda bir arada 
görülen tek coğrafya. Hem kendi kaderi tayin edilmiş 
halklar var hem manda ve himaye edilmiş halklar var 
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hem de ikisinin arasında garip bir bağımsızlık hakkı 
verilmiş halklar var. Ermenilere bağımsızlık vereceğiz 
diyorlar. Karadeniz’de ve Ege’de beş yıllık geçişten 
sonra Rumlar kendi kaderlerini tayin edebilecekler 
deniyor ama mesela Müslüman Türk çoğunluğa 
şekilsel bir bağımsızlık veriliyor ama onu manda 
altına alıyor. Dönemin Osmanlı hariciyesinin Sevr’e 
verdiği bir cevap var. “Bize ancak egemen bir devletin 
yerine getirebileceği yükümlülükler yüklüyorsunuz 
ve bunları peşinen yüklenmemizi istiyorsunuz ama 
bu yükümlülükleri yerine getirebileceğimiz yetkiyi 
vermiyorsunuz bize.” Anadolu’nun Kürt kökenli halkı 
“bu adamlar bizim kendi kaderimizi tayin etme hakkı 
vermeyecek” diyorlar, “biz bin yıldır kader ortaklığı 
içinde bulunduğumuz Türklerle beraber hareket 
edelim” diyorlar. BMM böyle oluşuyor. O dönem 
İstanbul’da bulunan bir grup liberal aydın diyorlar ki 
“bizim I. Dünya Savaşının galipleriyle savaşmamız 
mümkün değil, biz bu ülkeler arasında hilafetçiler 
gibi İngiliz ve Fransızları tercih edemeyiz, çünkü 
bir kere dişini geçirdi mi asla bırakmazlar. Amerika 
var. Hem uzakta hem bu konuda bir tecrübesi yok. 
Eğer Amerikan mandasını kabul ettirebilirsek halka o 
zaman bir kurtuluş şansımız olur.” Bu grup çok küçük 
bir grup. O dönem Wilson, İngiliz ve Fransızları ikna 
etme mutluluğuyla dönüyor ülkesine ama kendi 
meclisinin çoğunluğunu ikna edemiyor. Wilson felç 
geçiriyor. Ardından cumhuriyetçiler secimi kazanıyor 
onlar zaten izolasyonist Amerika’yı tekrar kabuğuna 
çekiyor. Ve ilişkiler 20. yy sonu gibi ekonomik ve 
kültürel duruma geri dönüyor.

II.	Dünya	savası	ve	Truman	doktrini	gibi	
kavramların	neticesinde	Türkiye-ABD	ilişkileri	

nasıl	şekillenecektir?

II. Dünya savasından sonra Amerika I. Dünya 
savaşından sonra yaptığını yapmıyor yani izolasyonist 
bir politika izleyerek dünya meselelerinde geri 
çekilmiyor, öyle bir şansı da yok artık. Nükleer 
silahların ortaya çıktığı dünyada Amerika bir süper 
güç olarak ortaya çıkıyor. Sovyetler onun rakibi ve 
ortaya hepimizin bildiği bu Soğuk Savaş dengesi 
ortaya çıkıyor. Türkiye Sovyetler birliğinin eski 
bir müttefiki, 1925 kardeşlik antlaşmasından beri 
devam eden bir dostluk var. Zaten bu ittifak 2. Dünya 
savası öncesinde çatırdamaya başlıyor Sovyetler ve 
Türkiye’nin dayanışmasının zirvesi 1936-1937 Montrö 
antlaşmasının imzalanma süreci, o dönem Türkiye 
Sovyetlerle Batı’ya karşı bir dayanışma içerisinde. 
Daha sonra özellikle Molotov-Ribbentrop Ağustos 
1939 imzalanmasında sonra Sovyetlerin Türkiye’ye 
bakısı değişiyor, çünkü Almanya’yla bütün Avrupa’yı 
kapsayan bir paylaşım şeması çizilmiş. Nazilerin yeni 

Cumhuriyete çok büyük saygısı var. Nazi Almanya’sı 
Türkiye’yi yeni yaratacağı Avrupa’da İspanya, İtalya 
gibi bir ortak olarak görüyor kendine ama bu platonik 
bir aşk. Hitler meşhur heykeltıraş Thorak’a Atatürk’ün 
büstünü yaptırmış, yaverlerinin ifadesine göre heykel 
koleksiyonunda çok önemli bir yere sahip ama bu 
ilişki tamamen tek taraflı. Mesela Atatürk’e Hitler’in 
imzalı bir portresi gönderilmiş. Ne Çankaya’da böyle 
bir portre var ne de dönemin kayıtlarında. Anlaşılan 
o ki Atatürk almış tabloyu daha sonra depoya 
kaldırtmış. Atatürk’ten evvel daha 1919’dan itibaren 
Alman milliyetçileri kurtuluş savasını örnek alıyor. 
Birahane Darbesi’yle Cumhuriyet’in arasında 11 
gün var. O dönem dönemin meşhur Alman milliyetçi 
dergilerinde biri bir manşet atıyor bize bir Ankara 
hükûmeti verin diye; dolayısıyla Nazi Almanya’sıyla 
Türkiye arasında daha ziyade Nazi Almanya’sından 
kaynaklanan bir muhabbet var. Nitekim 1939 
itibariyle Türkiye’nin en büyük ticaret kaynağı 
Almanya. Türkiye, birçok hammaddesi olan bir ülke. 
Endüstriyel mallara ihtiyaç duyan bir ekonomi nerden 
getirecek, uluslararası ticaret bitmiş. Almanya’yla 
barter ilişkisine giriyor. Nitekim Sovyetlerin 1939 
itibariyle Türkiye’ye bakış acısı değişiyor. 1939’dan 
itibaren Sovyetler boğazlardaki taleplerini dile 
getirmeye başlıyor. Nitekim 2. Dünya Harbi sırasında 
çok dar bir tarafsızlık, silahlı tarafsızlık izleyen bir 
Türkiye Cumhuriyeti var. İnönü açıkça yakınlarına 
şunu söylüyor, “Benim ümidim son Rus askerinin son 
Alman askerini öldürüp sonra da intihar etmesidir” 
diyor. Nazilerin Türkiye’yle muhabbeti tek taraflı. 
Türkiye’nin “bize bulaşmasalar ne güzel olacak” 
gibi bir düşüncesi var. Türkiye tarafında da Nazilerle 
işbirliği yapmaya hazırlar var. Turancılar vs. 

Türkiye Amerika’ya “Ruslar boğazları domine 
etmeye çalışıyor, bize yardım edin” diyor. Amerika 
kısa sürede sadece boğazların değil Anadolu’nun 
stratejik önemini keşfediyor, daha sonra Türkiye’nin 
İran ile birleşerek Orta Doğu’nun Sovyet tehdidinden 
ayıran bir bent olması devreye giriyor. Aynı zamanda 
Balkanlara, Kafkaslara bir sıçrama platformu temsil 
ediyor. Amerika - Türkiye ilişkileri bu çerçevede, bu 
rant çevresinde ilerliyor. Amerikalılar Türkiye’ye üs 
kuruyor. Karşılığında NATO çerçevesinde savunma 
garantisi Marshall çerçevesinde nakit para aktarılıyor 
silah teçhizat vs. 

1946 itibariyle Amerika’nın net tavrı ortaya 
çıkıyor. Gizliliği kaldırılmış belgelerden şunu 
biliyoruz, 1945’in ikinci yarısında Amerikalılar “biz 
Türkiye meselesini ne yapacağız” diye konuşuyor.  
Hızla Sovyetlerin o dönemdeki güven telkin etmekten 
uzak davranışları, Amerikalıları Türkiye’yi de Batı 
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kampına almakta kararlı kılıyor. 

Türkiye’nin,	NATO’ya	üye	olduktan	sonra	
Batı	bloğundaki	konumu	nedir?

NATO bir kolektif savunma örgütü ve üyeleri 
arasında bir eşitlik söz konusu. Herkesin Kuzey 
Atlantik konferansında bir oyu var, bir üye bile 
kabul etmese karar çıkmıyor. Bu, kafana göre 
kullanabileceğin güç değil tabii ki. NATO’nun en 
önemli işlevi, eşitleyici yapısı. Bunun bir bedeli 
var. Sadece Amerika örgütün kuralları çerçevesinde 
hareket etmiyor sen de öyle hareket etmelisin. 
Bazen sana da ayak bağı oluyor NATO. Mesela 
60’lar 70’ler Amerikan hegemonyasının gerilediği 
dönem, Vietnam savaşı ve ekonomik kriz. Türkiye 
bundan faydalanıyor, haşhaş ekim yasağı kaldırılıyor, 
Sovyetlerden önemli sanayi malları transfer ediliyor, 
Kıbrıs harekâtını yapıyor, İran İslam devrimi ya da 
Lübnan savaşı sırasında Amerika’nın Orta Doğu’ya 
müdahalesini Türkiye’deki üsler üzerinden engelliyor. 
Yunanistan’ın askeri bloktaki çıkışından sonra geri 
dönmesini 6 yıl boyunca engelliyor.

Dünya	genelinde	sosyalist	hareketin	yükselmesi	
buna	etken	midir?

Sadece sosyalist hareketin yükselmesi değil, 
benim çalışmalarımın gösterdiği durum ilginçtir, 
Amerikalılara en büyük kazıkları atanlardan biri 
Süleyman Demirel. Sağ siyasetçi, yasadığı dönemde 
Amerikancı olarak bilinen siyasetçi, fakat bakıyorsun 
Amerikalılara en sağlam tokatları o atmış. Yani bunun 
sağ ile sol ile alakası yok. Türkiye orta boy bir devlet, 
hegemonya sıkılaştığı zaman manevra aranı daralıyor 
ve süper güçlerden birine kayıyor. Hegemonya 
gevşediği zaman manevra aranı artıyor daha bağımsız 
hareket etmeye başlıyor, işte böyle dönemlerde 
NATO Türkiye’ye ayak bağı oluyor. Yapabileceği 
daha birçok şeyi NATO üyeliği yüzünden yapamıyor.

Türkiye’yle	Amerika’nın	bu	kadar	ortak	
olduğunu	söyledik	ama	Türk	subaylarının	

Amerikalılara	karşı	çok	çıkmışlığı	var;	bunu	neye	
bağlıyorsunuz	–genelde	Orta	Doğu	konusunda	

karşı	çıktılar?

Benim çalışmamın gösterdiği üç tane flash 
pointten biri Orta Doğu, diğeri Amerikan askerlerinin 
Türkiye’de varlığı ve askeri yardımlar. Bunlar hep 
sorun oluyor, Çünkü Türkiye NATO’ya, İngilizlere 
Orta Doğu konusunda yardımcı olacağı sözünü 
vererek giriyor. Nitekim 27 Mayıs 1960 darbesi, 
hemen ardından darbe metnini okuyan Türkeş 
“NATO ve CENTO’ya bağlıyız” diyor. CENTO, eski 
Bağdat Paktı, Orta Doğu’yu kuzeyden geçen bir hatla 
Sovyet yayılmacılığına karşı koruyan ve İngilizlerin 

de üye olduğu örgüt ama CENTO bir NATO değil 
hiçbir zaman çünkü Amerika üye değil. CENTO 
hep zincirin zayıf halkası. Türk Amerikan askeri 
ilişkilerinin dönem dönem çok gerginleşmesinin 
nedeni Orta Doğu’dan ziyade daha derin bir mevzu, 
o da nihai olarak Amerika’nın bu ilişkide tesis eden 
sağlayan yani bu acılardan ustun olan taraf olması. 
E tabii, Türk subayı gururlu ve bağımsızlığına 
düşkün vatansever bir subay kadrosu ve dolayısıyla 
Amerikalıların bu konumunun zaman zaman 
Amerikalı yetkililere, diline ve hareketlerine yansıyan 
bir küstahlık ya da kibir yaratması Türk tarafında sert 
tepkilere yol açıyor. En son, bu Irak işgali döneminde 
İskenderun. Herkes Çuval olayını biliyor, “efendim 
bizim özel kuvvetlerimizin kafasına çuval geçirdiler”. 
Doğru, geçirdiler Süleymaniye’de, Temmuz 2003. 
Ama ondan öncesi var. 2002 yılı sonundan itibaren 
İskenderun’da yığınak yapmaya başlıyor Amerikalılar. 
Daha sonra Meclis’ten tezkere geçmediği için Mart 
2003’te o yığınağın Anadolu’nun güneyinden geçip 
Irak’a ulaşması mümkün olmuyor. Ama İskenderun 
limanında Amerikalılar birikmeye başlıyorlar. Ve 
“nasıl olsa tezkere geçecek” diye hükümetin verdiği 
ön keşif izinleri çerçevesinde limandan çıkıp çıkıp 
kendilerine Irak sınırına yakın yerlerde birtakım 
ön karargâh ve üs bölgeleri keşfetmeye başlıyorlar. 
Ancak, bunu silahsız olarak yapmaları lazım. 
Ama Amerikalılar bu keşif meselesini ön askeri 
istihbarat için de kullanmak gibi bir uyanıklığa 
gitmeye kalkıyorlar, Türk tarafı bunu keşfediyor, 
önce İskenderun limanındaki yığınağın etrafını 
çevreliyorlar, diyorlar ki “güvenliğini sağlıyoruz.” 
Fotoğraflara bakıyorsun, Türk silahları Amerikalılara 
dönük. Güvenliğini sağladığın adama dönük mü olur 
silahlar, dışarıya dönük olur. Derken bir Amerikan 
keşif grubu çıkıyor, Mardin’de satın aldıkları bir un 
fabrikasına yerleşiyor, üs kurmaya başlıyor adamlar. 
Türk tarafı bunu keşfediyor ve deliriyor tabii, “bundan 
sonra çıkan herkesi arayacağız”. Bir sonraki konvoy 
çıkarken görevli Türk subayı, konvoyun başındaki 
Amerikalı subayı yere yatırıp kafasına silah dayayarak 
arıyor. İskenderun’da çok büyük mevzular oldu, 
Süleymaniye onun intikamı bir açıdan. Amerikalılar 
son derece aynı bizim gibi gururlu, vatansever, yeri 
gelince son derece sert, fevri hareketler yapabilen 
insanlar. Bu açıdan Türkler ve Amerikalılar arasında 
çok ciddi bir mizaç benzerliği var. “Pire için yorgan 
yakmak” her iki tarafın da mizacı, dolayısıyla hiç 
şaşırtıcı değil benim için, özellikle Türk ve Amerikan 
askerleri arasında hem çok derin ve samimi bir 
dostluk hikâyeleri olması, dost olanları çok iyi dost. 
Aralarındaki dostluk 50-60 yıla varanlar var. Hala 
görüşen, birbirlerine düzenli olarak kartpostal atan, 
ailece ziyaret eden, çok iyi anlaşanlar var. Ama aynı 
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zamanda aynı adamlar mevzu ülkelerin çıkarları 
olduğu zaman birbirlerine diş geçiriyorlar. 

Çuval	olayı,	Türk	Silahlı	Kuvvetleri	için	bir	
itibar	kaybına	neden	oldu	o	dönem.

Ama zaten onun için yapıldı. Türk tarafına 
Amerikalılar özellikle tezkereyi geçirmemekle hata 
yaptığını, bundan TSK’yı sorumlu tuttuklarına ve 
TSK’nın bunun bedelini ödeyeceğini göstermek 
istediler.

Peki,	Amerikalılara	verilmesi	gereken	nota	
olayını	nasıl	değerlendiriyorsunuz?

Zaten o nota verildi bildiğim kadarıyla. 

İlk	seferde	verilmedi.	

Tabii, önceden inanamadı insanlar. Ben “alçak 
koltuk” olayından bir süre sonra bir konferans için 
İsrail’deydim ve o “alçak koltuk” krizinde hakarete 
maruz kalan elçimizle, Oğuz Bey’le bir araya gelme 
şansımız oldu, sorduk tabii, “Nasıl?” dedim. “İhtimal 
vermedim.” dedi. Aynı şekilde Süleymaniye’de Türk 
tarafı ihtimal vermedi Amerikalıların kendilerine 
böyle bir şey yaptığına. Bunu düşman kuvvetlere 
yaparsın normalde. “Yok, canım” dediler, ilk başta 
inanamadı Türk tarafı bunun olduğuna. 

Peki	Türkiye	toplumunda	ABD	karşıtlığının	
yüksek	olmasını	genel	olarak	neye	

bağlıyorsunuz?

Bakın gariptir, “Türkiye’nin en önemli müttefiki 
kimdir” diye soruyorsun Türk halkına, Amerika’dır, 
diyor, “Amerika’nın niyeti nedir” diyorsun, 
“Türkiye’yi bölüp parçalamak” diyor. Böyle 
şizofrenik bir durum var ortada ama sebebi ne, çok 
eşitsiz bir ilişki bu. Bir tarafta orta boylu bir devlet 
var bir tarafta süper güç var. Soğuk Savaş’ın sona 
sermesiyle birlikte tek kutuplu bir dönemin, bir süre 
için en azından, tek süper gücü olmuş, hiper güç 
olarak da tanımlanmış bir ülkeyle orta boy bir devlet 
arasındaki bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu eşitsizlik 
içinde tabii Amerikan tarafının kendi çıkarlarını çok 
ve çeşitli yöntemlerle muhatabı olan Türkiye’ye 
dayatması, Türkiye tarafına daima bir tekinsizlik, 
güvensizlik vermiş. “Ayıyla çuvala girmek”, İsmet 
Paşa’nın tabiriyle… Hakikaten, niyet etse sana 
çok ciddi zararlar verebilecek bir muhatap ile çok 
netameli işler yapıyorsun. Bu kaçınılmaz bir biçimde 
tabii, Türk tarafında bir güvensizlik yaratıyor, sadece 
halkta değil, yöneticilerde de yaratıyor ve bu halka 
yansıyor. Yoksa Türk halkının Amerikalılara karşı 
kültürel bir düşmanlığı yok. İran’da duvarlara “Death 
to America” yazılması gibi bir düşmanlık Türkiye’de 
Türkiye solunda dahi hiçbir zaman olmuyor. Bakın 

Türkiye solunun Amerika’ya en ciddi muhalefet 
eden odaklarından birinin oluştuğu, geliştiği, halen 
de varlığını sürdürdüğü yer, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’dir. ODTÜ’yü kim kurdu? 

Sol	dediğimiz	şey	anti-emperyalisttir	ama	o	
halka	düşman	değildir?

Evet, ideolojik gerekçelerle. Dolayısıyla Türkiye’de 
halk düzeyinde, halklar arasında Amerikalılara 
düşmanlık söz konusu değildir. 11 Eylül’den sonra 
Amerika’da yükselen Müslüman karşıtı tavırların 
Türkiye’de bir rezonansı oldu. Irak’ın işgali 
sonrasında çok önemli Amerikan karşıtlığı yükseldi 
halk düzeyinde, bunlar konjonktüreldir, Obama’nın 
gelişiyle Amerika’ya bakışta bir yumuşama oldu, 
şimdi Trump geldi, Trump’ın izleyeceği siyasete 
bağlı olarak bunun tepkisini kısa süre içinde görmeye 
başlarız. 

Türkiye	ile	ABD’nin	düştüğü	fikir	ayrılıklarına	
bir	de	Kıbrıs’ı	not	almıştık	1974’te	Kıbrıs	
Harekatı	nedeniyle	ABD’nin	ambargo	

uygulaması…

Şimdi Kıbrıs meselesi 1950’lerden itibaren 
Türkiye – ABD ilişkilerine mevzu olmaya başlıyor. 
İlk başta Türkiye’yi Kıbrıs’ta müdahil olmaya davet 
eden zaten İngiliz ve Amerikalılar. Çünkü o dönem 
İngilizlerin en büyük derdi Türk tarafı değil, Yunan 
tarafı, Kıbrıslı Rumlar. EOKA (EOKA-B değil, 
orijinal EOKA), bir bağımsızlık hareketi. Kıbrıs’ta 
nüfüs olarak çoğunluğu oluşturan Rumlar, İngiliz 
İmparatorluğu’ndan bağımsızlık talep ediyorlar ve 
bu dönemde adadaki Türkler ile ilgili net bir fikirleri 
yok. Türkiye’yi, özellikle Türk milliyetçilerini 
adaya müdahil olmaya İngilizler çağırıyor, amaçları 
EOKA’yı ve ona destek olan Yunan tarafını 
dengelemek. İki taraf arasında çatışmayı zaten klasik 
emperyalist böl ve yönet politikası çerçevesinde 
İngilizler kışkırtıyor. Türkiye, bu çatışmaya kayıtsız 
kalamıyor, çünkü bu çatışmanın sonucunda Kıbrıs’ta 
yaşayan Türk halkının önemli bir baskı, asimilasyon ya 
da etnik temizliğe maruz kalmasından endişe ediyor. 
Orada Türk tarafının, anıları hâlâ canlı olan en önemli 
örneği Girit’tir. Zaten Rauf Denktaş’ın en önemli 
sloganı “Kıbrıs, Girit olmasın.” Girit’te de çok ciddi 
bir Türk Müslüman varlığı vardı ama 1896 sonrasında 
tasfiye oldu. Aynı şey Kıbrıs’ta olmasın, bu nedenle 
Türk tarafı müdahil oluyor. Amerikan tarafının bu 
işe girişi ise tamamen jeostratejik gerekçelerle çünkü 
Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in tam ortasında, hem Kuzey 
Afrika kıyılarını, hem boğazlardan çıkan Ege çıkışını, 
hem Anadolu’nun güneyini hem de Orta Doğu’nun 
batısındaki Levant kıyılarını domine eden, “çakılı 
uçak gemisi” olarak tabir edilen bir yer.
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İngilizler,	bağımsızlıktan	sonra	bile	1960’tan	
beri	Ağrotur	ve	Dikelya	üslerini	bırakmıyor,	

hem	de	aynı	dönemde	İngilizlerin	Orta	Doğu’da	
bu	dönemde	Süveyş	Krizi’nden	dolayı	bir	itibar	

kaybı	var.	

Çünkü Orta Doğu’da İngiltere, yönetimi ve 
kontrolü ABD’ye devrediyor 1945’lerin ikinci 
yarısından itibaren ancak İngiltere iki dünyanın da 
en iyisini istiyor, yani hem hegemonyayı Amerika’ya 
bırakacak hem de kendisinin Orta Doğu’da kolonyel 
dönemden kalan ayrıcalıkları devam edecek, bu 
tabii çok mümkün olacak bir şey değil. Nitekim 
Amerikalılar da önceleri İngiliz ve Fransızlarla 
hareket ederek sonuç alabileceklerine inanırlarken 
kısa sürede fark ediyorlar ki Orta Doğu’ya Fransız ve 
İngilizlerle el ele girmek başarısızlık reçetesi. Çünkü 
oranın yerel halkları, özellikle Araplar eski emperyal 
güçlere karşı çok büyük bir alerji içindeler ve Orta 
Doğu’ya girmek ve orada etkin olmak istiyorsa yerel 
müttefikler üzerinden çalışmak daha etkili olacak. İşte 
Türkiye, Suudi Arabistan ile birlikte, İslam Devrimi 
öncesindeki İran ile birlikte, İsrail’le birlikte, 77’de 
Camp David sonrası Mısır ile birlikte bu, bir seri 
yerel müttefikten biri. 

Kıbrıs’tan	bahsetmeden	önce	Türkiye	ile	ABD	
arasındaki	halk	nezdinde	ilişkilerden,	ABD’nin	

Türkiye’ye	bakış	açısından,	11	Eylül’den	
bahsettik.	ABD’de	durum	nasıldır?

2008 Ekonomik Krizi, Amerikan toplumunda 
çok derin bölünmelere yol açtı. Bu krizin çözümü 
için Obama hükümetinin izlediği çözümler kısmen 
etkili olmakla beraber, özellikle Amerikan beyaz orta 
sınıfının dertlerine çok deva olmadı. Ve biz, bunun 
sonuçlarını son seçimde gördük. Bu durum tabii 
Türk Amerikan ilişkilerine nasıl yansıdı derseniz, 
Obama, Bush iktidarının ardından ilk olarak 
Ankara’yı ziyaret etmişti hatırlarsanız, ardından 
Mısır’ı ziyaret etti, bu Müslüman dünyasına bir 
barış turuydu. “Biz sizinle savaş halinde değiliz, 
biz radikal terörizmle, köktendinci terörizmle savaş 
halindeyiz, bu savaşta radikal köktendinci teröristler 
bizim ortak düşmanımız, beraber hareket etmeliyiz.” 
Mesaj buydu. Bu, Türk tarafında da büyük bir hevesle 
karşılandı, çünkü şöyle bir önerme içeriyordu, 
“halkın desteğiyle gelmiş olmak, kanun çerçevesinde 
yönetmek ve yine halkın isteği doğrultusunda zamanı 
geldiğinde gitmek şartıyla bizimle aynı fikirde 
olmayan siyasi hareketlerle de çalışmaya hazırız” 
demişti Obama. Bu da Orta Doğu’da Müslüman 
Kardeşler merkezli, Sünni Müslüman tandanslı 
muhalefet rejimlere, otoriter seküler rejimlere karşı 
muhalif olan hareketlere karşı bir açık çek anlamına 
geliyordu. Türkiye’de bu dönemde şöyle bir kurgu 

gelişti, “Orta Doğu’nun genelinde otoriter seküler 
rejimlere karşı ılımlı İslam etkili olur, biz de bu ılımlı 
İslam rejimlerine hem demokratik hem Müslüman 
kimliğimizle, bir NATO üyesi ve AB adayı olarak, 
gelişen ve büyüyen ekonomimiz ile çok çeşitli ve 
uyumlu bir hayat sürdüren toplumumuzla örnek 
oluruz”. Nitekim Amerika da bu fikirden çok hoşlandı, 
hem Amerika tarafında hem Türkiye tarafında “Aa 
evet, bu ne güzel olur” diyen bir entelijansiya ortaya 
çıktı, ancak bu plan, Arap Baharı ile beraber zirvesine 
çıkan bu plan, Suriye İç Savaşı’ndaki gelişmelerle ve 
Türkiye içerisindeki gelişmelerle akamete uğradı.

Peki,	Türkiye	için	kurulan	bu	olumlu	etiketin	
kaybolması	ve	Suriye	İç	Savaşı’nın	bundaki	

karşılıklı	etkilerine	değinebilir	miyiz?

2008 Ekonomik Krizi sonrasında gelen Obama 
hükümeti, askeri harcamalarını ve dolayısıyla 
dünyadaki jeostratejik krizlerdeki dahlini azaltmak 
zorunda. Askeri harcamalarını nasıl azaltacaksın? 
Savaşmayarak. E, sen süper güçsün, savaşmaman 
ne demek? Bir kriz çıkacak, sen o krize müdahale 
etmeyeceksin, demektir. E, sen müdahale etmeyince 
kim müdahale edecek peki? Doğa boşluk kabul 
etmez, diğer büyük güçler müdahale edecek. AB 
müdahale edecek, Rusya müdahale edecek, Çin 
müdahale edecek. Cari süper güç, aniden birtakım 
kriz bölgelerinden çekilince ne olur? Güç vakumu, 
güç boşluğu oluşur. O güç boşluğunu ne doldurur, 
var olan büyük güçler, bölgesel güçler ve o güç 
boşluğunda filizlenen devlet altı aktörler. Nitekim 
Suriye’de devlet altı aktörler de oradalar, bölgesel 
güçler de oradalar, diğer büyük güçler de oradalar, 
herkes orada, “duyan gelmiş” gibi bir durum var. 
Türkiye, bu ortamda, 2008 sonrasında Amerika’nın 
geri çekilmesinden doğan boşluğu doldurmaya aday 
olan ülkelerden biriydi. Büyük Orta Doğu Projesi 
çerçevesinde Türkiye dedi “biz ılımlı İslam modeli 
çerçevesinde bölgedeki ülkelere örnek oluruz, onları 
halk desteğine sahip, meşruiyeti yüksek hükümetlerin 
liderliğinde hem Müslüman, hem demokrat hem de 
dünya kapitalizmiyle eklemlenmiş ülkeler olmak 
yoluna biz sokarız.”  Türkiye kendini bu dönemde 
bu şekilde ve tanımladı ve laikliğiyle çelişmediği 
iddia edildi. Ancak esas sorun oradan çıkmadı, oraya 
kadar gelemedik. Esas sorun, bu işe Türkiye’nin 
kapasitesi yetmedi. O dönemde bunu ifade etmeye 
çalışan insanlar “siz Türkiye’nin büyüklüğünü 
anlamıyorsunuz” gibi suçlamalara muhatap oldu, 
ama gerçek, Türkiye, orta boy bir devlet olarak 
bu kapasiteye sahip değildi. Böyle bir liderliğin 
başlıca aracı Türkiye’nin bölge ülkelerine ciddi bir 
sermaye ihraç etmesidir. Sermaye nasıl ihraç edilir, 
ya para ihraç edersin, ya da mal ve hizmet olarak 
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ihraç edersin. Çin, Afrika’daki etkinliğini nasıl 
artırıyor, bu üçünü ihraç ederek, mal, hizmet ve para. 
Türkiye, kronik sermaye eksikliği olan bir ülke. 
Çünkü, sermayeyi neyle üretirsin? Doğal kaynağın 
vardır, Rusya veya Suudi Arabistan gibi, topraktan 
fışkırıyordur. İnsan kaynağın vardır, eğitilmiş insan 
gücün vardır, onunla hammaddeye katma değer 
ekler, onu ihraç ederek sermaye fazlası oluşturursun. 
Bizde ne doğal kaynağın, ne de insan kaynağının 
böyle bir katma değer üretebilecek bir kabiliyeti 
yok. Dolayısıyla biz kronik sermaye açığı olan bir 
ülkeyiz. Kronik sermaye açığın varken nasıl bölgesel 
hegemonya kurabilirsin? Sermaye ihraç etmeden, 
“lafla peynir gemisi yürümez”, lafla mı adamı ikna 
edeceksin? O dönemin Dışişleri Bakanlığı’nın en 
büyük sıkıntılarından biri, “bunun üzerine yakın 
zamanda yayınlanmış bir makalem var, İsmail Cem 
ve Ahmet Davutoğlu’nun dış politika vizyonlarının 
ve bu vizyonda kültürel değişkenin yerini kıyaslayan” 
çok açık biçimde görülen bir şey var. O dönemin, 
Ahmet Davutoğlu’nun çizdiği dışişleri vizyonunda 
kültürel değişkenlere fazla, bence gereğinden fazla, 
bir önem atfediliyor. Kültürel unsurların bir unsur 
değil güç çarpanı olduğu varsayılıyor. Uygulamada 
bunun böyle olmadığı görüldüğü için başarısız oluyor 
bu politika. Her fikir, bir teoriyle başlar. Önemli olan 
senin o fikri, o teoriyi hayata geçirecek kaynağın, 
kapasiten, yeterliliğin var mı? Bizim yoktu, fikir fena 
değil yoksa.  Amerikalı general Omar Bradley’in bir 
lafıdır, “Amatörler strateji, profesyoneller lojistik 
konuşur.” Aynı şey 90’larda da oldu, “Adriyatik’ten 
Çin Seddi’ne Türk Dünyası.” Orta Asya’ya ne 
kadar sermaye ihraç edebildik peki biz, bir milyar 
doların altında. Bir milyar dolarla sen dünyanın en 
büyük doğalgaz kaynaklarının olduğu yerleri nasıl 
kontrol altına alacaksın? Oralara giren büyük petrol 
şirketlerinin rüşvet için ayırdıkları bütçeler bir 
milyar dolardan fazla. Bu kapasite yetersizliğinin bir 
benzerini biz 2009 sonrasında Arap Yarımadası’nda 
yaşadık. Türk – Amerikan ilişkilerinde, her zaman 
olduğu gibi önce Amerika tarafı coşuyor “yaparsın, 
aslansın, yürü, arkandayız”, Türk tarafı coşuyor, 
daha sonra “vay niye yapmadın, vay sen bana niye 
destek vermedin.” Sonuçta Türk – Amerikan ilişkileri 
açısından bakarsınız netice, Amerika’ya verilmiş 
birtakım taahhütler var, Amerika’nın Türkiye’yi 
cesaretlendirip yarı yolda bıraktığı, Türk tarafının 
açısından bakarsanız, hayal kırıklıkları var. Bu da şu 
anda Türk – Amerikan ilişkilerinde oldukça dip bir 
noktada olduğumuz gerçeğini ortaya çıkartıyor. Türk 
– Amerikan İlişkileri, Arap Baharı sırasında yaşanan 
başarısızlıklar neticesinde, hem Türk tarafının 
kapasite yetersizlikleri, hem Amerikan tarafının 
kendi küresel siyaseti ve kendi iç siyaseti gereği Türk 

tarafına attığı birtakım kazıklar nedeniyle akamete 
uğrayan planlar ve hayaller, hayaller ve gerçekler, o 
aradaki fark açıldıkça ilişkiler de gerilmeye başlıyor. 
Bunu biz her dönemde görüyoruz, 50’ler, 60’lar, 
70’ler, 80’ler böyle, her on yıla çok büyük umutlarla 
başlıyoruz, bu on yılın sonu itibariyle işler ekşimeye, 
bozulmaya başlıyor. 

Suriye	İç	Savaşı	başladıktan	sonra	Türkiye,	
Esad’a	karşı	Amerikan	yanlısı	yol	izledi	diyebilir	

miyiz?

Türkiye ve Amerika, Esad’ın devrilmesi için 
yoğun bir işbirliği içerisindeydiler. Türkiye, Esad 
hükümetine karşı cephenin ön saflarında, ABD de bu 
pozisyonu destekledi. Ama Suriye içerisinde kısa süre 
içinde şu anlaşıldı. Bir, Esad hükümetinin Kaddafi 
hükümeti gibi kolay kolay gitmesi mümkün değil, 
çünkü toplumsal tabanı muhaliflerin iddialarının 
aksine oldukça geniş. İki, Esad hükümeti Kaddafi 
hükümetinin aksine oldukça ciddi bir dış desteğe 
sahip. Hem bölge, hem de dünya ölçeğinde. Üç, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin ve Avrupa’nın Libya 
örneğinin aksine, bu şartlar altında Suriye’de ciddi 
bir askeri operasyona girişmesi, yerdeki muhaliflere 
hava desteği vermesi mümkün değil. Suriye’de rejimi 
ayakta tutan en önemli mihenk taşı, hava savunması. 
Hava savunmasını kim sağlıyor, Rusya, Çin. Parayı 
kim sağlıyor, Rusya ve Çin. Direnebilmesi için 
gereken askeri gücü kim sağlıyor, Rusya, Çin, İran, 
Lübnan’daki Hizbullah, Irak’taki Şiiler derken zaten 
şu an itibariye Halep’in doğusunu ikiye bölmüş 
vaziyetteler, Halep’in doğusundaki muhalifler 
düştüğünde ÖSO dediğimiz şeyden geriye sadece 
TSK’nın himayesinde ülkenin kuzeyinde bir cebi 
tutan 2000-3000 adam kalacak. Saydığımız güç 
unsurlarına sahip olabildiği için Esad direnebildi, 
olmasa Kaddafi gibi olurdu ya da kaçardı. 

Yani	Suriye’de	Esad’ın	halk	desteği	olduğunu	
söyleyebiliriz?

Çoğunluk olup olmadığı tartışma konusu olmakla 
beraber rejimin bir kitlesel tabanı olduğu kesin. Çünkü 
ülke nüfusunun %70’e yakını rejim kontrolündeki 
bölgelerde yaşıyor. Bu ülkenin nüfusunun çoğunluğu 
Sünni, demek ki rejim kontrolünde yaşayan nüfusun 
çoğunluğu da Sünni. Esad’ın Ruslara verdiği 
bir demeç var, “hâlihazırdaki Suriye ordusunun 
eratının çoğunluğu Sünni. Ülkemde bir Sünni-Alevi 
çatışması olsa ordumun çoğunluğu nasıl Sünni 
olabilir?” Biz, Türkiye’de bu tür önemli ayrıntıları 
göz ardı ettik uzun bir süre, bunları vurgulayan 
insanlar “sen Büyük Türkiye’nin yükselen gücünü 
kıskanıyorsun” gibi bir eleştiri aldı, insanlara açık 
açık “sen Baasçısın” denildi. Sonuçta durumun bu 
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olmadığı, sahadaki gerçeklerin bu siyasete muhalefet 
edenlerin söylediklerine daha yakın olduğu ortaya 
çıktı, bu ortaya çıktıkça Amerikalılar tavırlarını 
değiştirdiler. Türk hükümeti de tavırlarını değiştirdi. 
Sorun, Amerika ile Türkiye’nin 2012 sonunda 
Suriye krizinde aksi yönlere gitmiş olması. 2012 
sonunda Amerika, Suriye’den angajmanını azaltarak 
çekilmeye karar verdi. Özellikle Hillary Clinton’ın 
Dışişleri’ni bırakması sonrasında Amerika’da 
ciddi bir siyaset bir değişikliği doğdu, Suriye’ye 
daha mesafeli bakmaya başlandı, koyulan mesafe 
çerçevesinde doğan boşluğu İran ve Rusya doldurdu. 
Türkiye, bu harekete uyumlu davranmak yerine 
Amerika alanı boşalttıkça o alanı kendisi doldurmak 
üzere sahaya indi. Sahaya indiği zaman Rusya, İran, 
arkada uzakta Çin, kendi arkasında ABD, Avrupa, 
bölgesel güçlerden Suudi Arabistan, İsrail var vs. ama 
Türkiye çok ileride kaldı, Suriye sahasında ofsaytta 
kaldı. Amerika daha sağlam destek verse, sahada 
Rusya’nın veya İran’ın karşısında durabilirsin, sorun 
o değil. O destek yok, Amerika “disengage” oluyor, 
geri çekiliyor, sen daha fazla angaje oluyorsun, 
mesafe açılıp sen açıkta kaldıkça karşıdan gelen 
büyük güç ve bölgesel güç baskısı senin siyasetini 
sahada ezmeye başlıyor. Türkiye’ye Suriye’de olan 
bu ve Suriye’de aşağı doğru giden bir grafik var.

Bununla	ve	Türkiye	iç	politikası	ile	beraber	
Türkiye	–	ABD	ilişkileri	bir	resesyon	döneminde	

gibi?

Sadece resesyon döneminde değil, iki taraf 
da başarısızlık için birbirini suçluyor.  Türk – 
Amerikan ilişkilerinin düzelmesi için bir tarafın rota 
değiştirmesi gerekiyor, ya Amerika ya biz. Amerika, 
Suriye konusunda çoktan rota değiştirdi zaten. İki 
ihtimal var, A: Trump gelir ve Amerika’yı Suriye’ye 
yeniden angaje eder, böylece Türkiye ve Amerika’nın 
siyasetleri tekrar yaklaşır; B: Trump, Amerika’nın 
geri çekilmesini sürdürür ve hatta hızlandırır, Türkiye 
sahada daha da yalnız kalır ve Türkiye de rota 
değiştirmek zorunda kalır. Birisi rota değiştirecek ve 
o Trump’ın ne yapacağına bağlı.

En	son	Trump	da	başkan	oldu	ve	kendisi	de	
seçim	kampanyasında	iki	ayrı	şey	söyledi,	“Rusya	
ile	anlaşıp	IŞİD’e	karşı	savaşacağız”	ve	“Orta	

Doğu’da	biz	ne	arıyoruz.”

Trump’ın tehlikeli yanı şu, Trump aşırı sağcı bir 
platformun desteğiyle geldi, bu aşırı sağcı platform 
Amerika’da neo-izolasyonizmi temsil ediyor. 
Amerikan hegemonyası, Amerika’nın süper güç 
statüsüne bağlı. İçinde yaşadığımız dünya düzeni 
buna bağlı. Bu neo-izolasyonist ekip diyor ki “bu 
hegemonyayı sürdürmek için gereğinden fazla kaynak 
ve enerji harcıyoruz ve bu hegemonyayı sürdürmek 

için kozmopolit, “un-American” bir toplum yapısını 
benimsiyoruz, bunu yapmayalım, özümüze dönelim, 
Amerika gene Amerika olsun.” “Make America 
Great Again”, burada çok önemli bir ayrıntı var. 
Amerika’yı tekrar büyük yap, dış politikada şu 
anlama geliyor, Amerika’yı tekrar “büyük güç yap”, 
e Amerika süper güç, Amerika’yı tekrar büyük güç 
yapacaklar. Bunun anlamı, hâlihazırda Amerika’nın 
enerjisiyle ve çabasıyla işleyen, onun kurduğu ve 
onun desteklediği uluslararası kurumların üzerine 
inşa edilmiş olan uluslararası sistemi Amerika 
desteklemekten vazgeçecek. Amerika tekrardan 
büyük güç gibi davranmaya başlayacak. Charles 
Kupchan’ın bir kitabı vardır, “No One’s World”, “Hiç 
Kimsenin Dünyası”, işte o zaman çok kutupluluğa 
geri döneceğiz. 

Rahatlıkla Ruslarla Orta Doğu’da işbirliği yapabilir 
IŞİD’i yok etmek için, yok da eder. Ama bunun sonucu 
Orta Doğu’da Amerikan hegemonyasının tamamen 
ortadan kalkması, Orta Doğu’nun tekrar 19. yüzyılın 
sonundaki gibi büyük güçlerin mücadele ve nüfuz 
alanı haline gelmesi olur. Ocak’tan önce direksiyona 
geçemeyecek, önümüzdeki senenin ilk yarısı içinde 
yavaş yavaş siyasetinin şekillendiğini göreceğiz, o 
zaman daha kesin konuşmak doğru olur.
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TÜRKİYE’DE	POGROM	KAVRAMI	
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A.	GİRİŞ

Bu çalışmada öncelikle 6-7 Eylül Olayları’na 
dair; süreci ve yaşananlara zemin hazırlayan 
konjonktürü kavramak adına genel çerçevede 

pogrom kavramı izah edilmeye çalışılacaktır. Pogrom 
genel olarak bir gruba karşı siyasi, etnik ve dini sebep-
lerle uygulanan şiddet hareketleridir ki yakın tarihimiz-
de yaşanan 6-7 Eylül Olayları çalışmada bu kavram re-
ferans alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın 
devamında olayların niteliğine dair ayrıntılara yer veri-
lecektir. Başta İstanbul’da yaşayan gayrimüslimler üze-
rinde yoğun etkileriyle hissedilen şiddet olaylarının İz-
mir ve Ankara’daki seyri kısaca ele alınacaktır. Yaşanan 
olayların toplumsal yaşamda ve düzende meydana ge-
tirdiği kargaşa ve huzursuzluk halleri ele alınacak hatta 
toplumsal hayattaki bu kırılmaların bireylerin yaşamları 
üzerindeki etkileri de dönemin tanıklarıyla yapılan mü-
lakatların yer aldığı eserler kullanılarak anlatılmaya ça-
lışılacaktır. Hükümetin genel çerçevede aldığı önlemler 
ve bu önlemlerin dilde, ekonomide, eğitim ve kültür ala-
nında doğurduğu Türkleşme politikaları ele alınacaktır. 
Ardından Türkleştirme politikalarını daha iyi kavramak 
adına ulus-devlet inşa süreci ana hatlarıyla ele alınarak 
bu doğrultuda politikaların arka planı temellendirilmeye 
çalışılacaktır.

B.	TÜRKİYE’DE	YAŞANAN	“POGROM”:									
6-7	EYLÜL	1955

Türkiye’de 6-7 Eylül 1955 tarihinde yaşananları ta-
nımlamak için “olay” kavramı kullanır. Bu bağlamda da 
yaşananlar “6-7 Eylül Olayları” olarak literatürde yer et-
miştir. Fakat süreç ve etkilerini yalnızca olayla anlatmak 
doğru değildir; yarattığı tahribatlar bakımından “olay “ 
kavramıyla değil “pogrom” kavramıyla açıklamak daha 
doğru olacaktır.      

Pogrom kavramı, köken olarak Rusçadır (norpom). 
Kavramın Rusçadaki karşılığı daha geneldir ve toplu 
şiddet eylemlerini tasvir etmek için kullanılır. Tarihsel 
olarak yaşanan örneklerine bakıldığında pogrom, genel-
likle dinsel, etnik ve siyasi nedenlerle bir gruba karşı 
yapılan şiddet hareketleri olarak değerlendirilir. Evleri, 
işyerlerini, ibadet yerlerini tahrip etmek, insanları döv-

mek, yaralamak, tecavüz etmek, öldürmek gibi eylemler 
bu şiddet olaylarının değişik formlarını oluşturmakta-
dır.1 

Dönemin iktidar partisi Demokrat Parti’den Cumhu-
riyet tarihine kalan kara lekelerden biri olan 6-7 Eylül 
Olayları, siyasi tarihimize; azınlıkların yoğun olarak ya-
şadığı İstanbul ve İzmir gibi kentlerde başta Rumlara 
sonrasında azınlıklara yöneltilen talan, yağma ve kor-
kunç saldırılar olarak geçmiştir. Gerçekleştirilen bu ey-
lemler mala, cana ve ırza yönelik olup azınlıklara karşı 
sistematik şiddet ve tepkinin uzantısıdır.

C.	OLAYLARIN	NİTELİĞİNE	DAİR	DETAYLI	
BİR	TASVİR

“6 Eylül 1955 günü saat 13.00’te, devlet radyosu, 
Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve yapılan bombalı bir 
saldırı haberini duyurdu ve bu haber öğleden sonra İs-
tanbul Ekspres gazetesinin iki ayrı baskısıyla yayıldı.2 
Günün ilerleyen saatlerinde, çeşitli öğrenci birliklerinin 
ve “Kıbrıs Türktür Cemiyeti(KTC)”nin çağrısı doğ-
rultusunda, Taksim Meydanı’nda bir protesto mitingi 
düzenlendi. Bu mitingin ardından, bazı gruplar İstiklal 
Caddesi’nde bulunan gayrimüslimlere ait işyerlerinin 
camlarını taşlamaya başladılar.3 Kısa sürede Taksim ci-
varındaki-gayrimüslimlerin geleneksel ikamet ve iş çev-
resi olarak bilinen- Beyoğlu, Kurtuluş, Şişli, Nişantaşı 
gibi bölgeler, çeşitli araçlar ve gereçlerle donanmış ola-
rak gelip işyerlerini, evleri, okulları, kiliseleri ve mezar-
lıkları tahrip eden insan yığınlarının akınına uğradı.4 
Aynı biçimde Eminönü, Fatih, Eyüp, Bakırköy, Arnavut-
köy, Bebek gibi daha uzak semtlerde; kentin Asya kıta-
sında yer alan Moda, Kadıköy, Kuzguncuk, Çengelköy 
gibi semtlerde hatta Adalar’da şiddet olayları meydana 
geldi.5 Bu saldırılara aşağı yukarı 100 bin kişinin katıl-
dığı düşünülmektedir.”6

Saldırıların başlangıç ve olayların ilerleyiş sürecine 
dair de ele alınması gerekenler şunlardır:

Saldırılar, 20 ila 30 kişiden oluşan organize olmuş 
birlikler tarafından gerçekleştirildi. Bunlarda kendi 
aralarında kışkırtıcılar, önderler, tahripçiler olarak sı-
nıflandırılabilir.7 Bu grupların da insanların gayrimüs-
lim komşularını ihbar ettikleri düşünüldüğünde halkın 

1 KAYNAR, Mete Kaan, Türkiye’nin 1950’li Yılları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.367
2 Alıntılayan: GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul,  2014, s.25
3 A.g.e, s.25
4 A.g.e, s.26
5 A.g.e, s.26
6 A.g.e, s.26
7 A.g.e, s.26 27



var olan gayrimüslim nefretini körüklediğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Dönemin tanıklarıyla yapılan mü-
lakatlarda grup önderlerinin gayrimüslimlere ait ev ve 
işyerlerinin adreslerini mahalle muhtarlarından istedik-
leri söylenmiştir. Hatta kahvehanelerde oturan erkekler 
saldırılara katılması yönünde kışkırtılmış, gayrimüslim-
lere ait dükkânların camları indirilmiş, Rumların eşya 
depoları dahi yağmalanmıştır. Kiliseler de saldırılardan 
payını almıştı; içlerindeki kutsal resimler, haçlar, iko-
nalar ve diğer kutsal eşyalar tahrip edilip yakıldığı gibi, 
bazı kiliselerin tamamı ateşe verilmişti.8

Yaşanan tüm bu olaylarda güvenlik güçlerinin pasif 
bir tutum takındığını hatta milliyetçi gösterilere sempati 
duyduklarını dönemin tanıklarının anlattıklarına daya-
narak söylemek mümkündür. Dilek Güven, “Cumhu-
riyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağla-
mında 6-7 Eylül Olayları” isimli çalışmasında bir polis 
memurunun ifadelerini kullanmıştır ki bu ifadeler de 
güvenlik güçlerinin muhtemelen müdahale etmemeleri 
yönünde bir talimat aldığı düşüncesini destekler nitelik-
tedir:

“Askeri mahkemelerdeki duruşmalarda, tutanaklara 
özel bir tanık ifadesi koydurmaya çalışıyordum. Hâkim 
de bunu kabul etmişti. Polis memuru Hikmet Çolak, 6-7 
Eylül 1955 günü, Sarıyer Karakolu’nun telefon santra-

linde görevliydi. Emniyet Müdürlüğü’nden karakollara 
ve karakollardan Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan tele-
fon görüşmelerini bağlıyordu. Savcının ‘Ne bildiği’ ile 
ilgili soruya, ‘Sizin de pek iyi bildiğiniz gibi o gün, hır-
sızlık ve yangın olayları dışındakilere göz yummak için 
emir almıştık’ şeklinde yanıt vermişti.9

Gayrimüslimlere yönelik bu azmettirici tutumlar 
başta Rumların yoğun olarak yaşadığı İstanbul’da baş 
gösterseler de diğer şehirlerde de yağma, talan, ev bas-
kınları gibi şiddet olayları görülmüştür.

Ç.	İZMİR’DEKİ	SALDIRILAR,	GÜVENLİK	
GÜÇLERİNİN	TUTUMU

Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve yapılan saldı-
rı haberi, İzmir’de yerel bir gazete tarafından yayıldı. 
Konak Meydanı’na çekilmiş olan Yunan bayrağı sal-
dırıların hedefi olmuştur. Gençlerden oluşan bir grup, 
bayrağı “Kıbrıs Türk’tür! ,Gavurlara ölüm! Nidalarıyla 
indirip yaktı.10 İzmir’de de Rumlara yönelik korkunç 
saldırıları; Yunan Konsolosluğu’na hücum, Alsancak, 
Bornova ve Buca semtlerinde Rumlara ait ev ve işyer-
lerini yağmalama, Ortodoks kilisesini ateşe verme, li-
mandaki Rum bayraklı teknelere zarar verme şeklinde 
görmek mümkündür. Yine Dilek Güven’in çalışmasını 
göz önünde tutarak İzmir’deki güvenlik güçlerinin pasif 
tutumlar sergilediği söylenebilir:

8 A.g.e, s.32
9 A.g.e, s.35
10 A.g.e, s.39 29



“Olayların gittikçe daha fazla büyüdüğünü fark et-
tim. Kordon’dan sesler geliyordu o tarafa doğru yü-
rüdüm. Orada grup grup adamlar vardı ve limandaki 
gemilere saldırmak istiyorlardı. Öğrenebildiğim kadar 
Basmahane’ de de olaylar çıkmıştı. O tarafa doğru git-
tim. O kalabalığın içinde vali de vardı. Beni tanıyan bir-
kaç polis memuruna rastladım, neler olduğunu sordum. 
Bana, Yunan pavyonuna saldırıldığını, konsolosluğun 
yakıldığını söylediler. Neden müdahale etmediklerini 
sordum, çünkü etrafta dağınık bir şekilde duruyorlardı. 
Aldığım cevap ise öyle bir emir almadıklarına dair idi. 
Hatta polislere, saldırganlara agresif davranmamaları 
emri verilmişti.”11

Olayların diğer şehirlerdeki seyri İstanbul ve İzmir’de 
yaşananlardan daha Rum sayısının azlığı nedeniyle 
farklılık göstermiştir. İstanbul dışındaki kentlerde ise 
gayrimüslim nüfus çok olmadığı için saldırıların daha 
sınırlı ve bu saldırılarında yarattığı tahribatların etkileri-
nin daha az olduğunu söylemek mümkündür.

Örneğin Ankara’da ağırlıklı olarak öğrenci pro-
testoları olmuş, şiddet olayları meydana gelmemiştir. 
Eskişehir’de gençlerin katıldığı ufak çaplı gösteri olay-
sız sonlanmıştır. Adana’da gençlik örgütlerinin protesto 
amaçlı toplanması güvenlik güçlerinin şiddet kullanma-
sıyla dağıtılmıştır. 

D.	OLAYLARIN	AKABİNDE	HÜKÜMETİN	İLK	
MÜDAHALELERİ	VE	ÖNLEMLERİ

“6 Eylül 1955 akşamı trenle Ankara’ya doğru hareket 
etmek üzere İstanbul’dan ayrılan Cumhurbaşkanı ve hü-
kümet üyelerinin birçoğu, yolda ayaklanmaların boyutu 
konusunda bilgilendirilmişlerdi. Derhal geriye döndü-
ler, “örfi idare ilan ettiler ve birlik komutanlarına, silah 
kullanarak sükûnet ve düzeni sağlamalarını emretti-
ler.”12 6 Eylül gününün son saatlerinde devreye sokulan 
birlikler şiddeti ve saldırı hallerini kontrol altına almayı 
başarsalar da huzursuzluklar birbirini takip eden gün ve 
haftalarda yeniden baş göstermiş, gayrimüslimler sıkça 
sözlü tacize maruz kalmışlardır. Geceleri 00.00 ve 05.00 
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11 Alıntılayan: Güven, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, 6.Baskı, İstanbul,  
2014, s.41.
12 Alıntılayan: Güven, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, 6.Baskı, İstanbul,  
2014, s.43-44.



arası uygulanan “sokağa çıkma yasağı”, devriyelerin 
kontrolleri ve İstanbul, İzmir ve Ankara’daki tutuklama-
larla, her üç kentteki şiddet olaylarına son verilebildi.13  
İçişleri  Bakanı Namık Gedik, emniyetin başarısızlığı 
nedeniyle istifa etti ve yerine, geçici olarak Savunma 
Bakanı Ethem Menderes atandı. Bakan Fuat Köprülü, 
vekâleten savunma bakanlığı görevini üstlendi.14 Meclis 
Genel Kurulu toplantısında tüm konuşmacılar, olayları, 
Türkiye’nin bir hukuk devleti olarak itibarını zedeleye-
cek ulusal bir facia olarak değerlendirdiler.15

E.	OLAYLARIN	TOPLUM	VE	BİREYLERİN	
YAŞAMLARI	ÜZERİNDEKİ	ETKİLERİ

Yaşanan olayların etkilerini doğrudan gayrimüslim 
halkın evlerini, işyerlerini talan, ölüm, yaralama, kadın-
lara tecavüz, ibadethanelerine saldırı şeklinde görmek 
mümkündür. 

Resmi bir Türk kaynağına göre 4.214 ev, 1.004 işyeri, 
73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul ile aralarında 
fabrika, otel, bar vb. yerlerin bulunduğu 5.317 tesis sal-
dırıya uğramıştır.16 Ayrıca Kudüs Patrikhanesi’ne bağlı 
olan ve Bizans döneminden kalma pek çok kutsal eseri 
barındıran üç manastır da tahrip edilmiş ve yağmalan-
mıştır.17

Saldırıların sonucunda oluşan ve çok büyük bir kıs-
mının da bildirilmediğini tahmin edilen maddi hasar da 
ciddi oranda yüksektir.  Olaylardaki maddi hasarın, ta-
lan edilen yerlerin, hırsızlıkların boyutuna bakıldığında 
insan yaralama ve öldürmenin basit düzeyde bir karşı-
laştırma ile görece daha az olduğu söylenebilir. Çünkü 
saldırılar esnasında faillerin çoğu doğrudan bedensel bir 
saldırı da bulunmamış, maddi zarar vermiş ya da yerle-
şim yerlerini tahrip etmişlerdir. Ancak Dilek Güven’in 
çalışmasında; dönemin tanıkları ile yapılan röportajlar-
da ortaya çıkan üzerinde durulması gereken bir nokta 
Rum kadınların tecavüze uğramasıdır.

“Ahlaka aykırı davranışlar da vardı. Mesela evlerde 
kadınlara tecavüz ediliyordu. O gün, çok tecavüz oldu. 
Kadınlar sonradan Yunan Konsolosluğu’nu haberdar 
ettiler. O zaman polisler sivil olarak bana geldiler, 
doktor olduğum için. Hastaneye gittik ama kadınlar 
susuyordu. Bunun üzerine polise sordum: ‘Evli misin?’ 
’Evet’ dedi. ‘Bir gecede 500 kişi senin karını ya da kızını 
taciz etse, sen ne anlardın?’ Susacağını söyledi. Kadın-
ların suçu yok. Failleri resmi makamlara ihbar ediyor 
ama herkesçe bilinmesini istemiyorlardı. Bu genç kızla-
rın pek çoğu sonradan evlendiler. Delikanlılar, bundan 
sorumlu olmadıklarını söyleyerek, buna rağmen onlarla 
evlendiler.”18

Bu röportajdan şiddetin kadınlar üzerindeki psiko-
lojik boyutunu korku ve sindirilme üzerinden görmek 
gerekir. İhbar etmelerine rağmen herkesin bilmesini 
istememeleri hatta bazılarının bu durumu gizlemeleri, 
tedavi olmaktan kaçınmaları bunun en somut gösterge-
sidir. Gayrimüslim azınlıkların aleyhine işleyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin homojen bir ulus devlet yaratma süre-
cinde izlenen politikaların, bireylerin yaşamlarında gü-
vensizlik sorunu teşkil ettiği söylenebilir. Devlet; onun 
varlığı ve sürekliliğini tehdit ettiğini düşündüğü unsur-
lara karşı alacağı önlemleri ya da izleyeceği güvenlik 
politikalarını ön planda tutarken; bireylerin yaşamlarını 
daha geri planda bırakabilir. Çünkü önlemlerin ve gü-
venliğin sınırlarının nasıl çizileceğine dair genel ilkeleri 
o toplumun kimliği üzerine kurar. Bu noktada da azınlık 
olan kesimin yahut grubun güvenliğinin nerede durduğu 
tartışmalı bir konudur.

F.	6-7	EYLÜL	OLAYLARININ	AKTÖRLERİ

Hükümetin, saldırıların acilen aydınlatılmasına kat-
kıda bulunacağını duyurduğu özel mahkemeler 10 
Eylül1955’te ilk sorgulamaları yapmışlardı.19 Özel mah-
keme savcılarının sorgulamalara dayanarak hazırladık-
ları iddianamelerde 1.886 kişi tahrip, 1.622 kişi hırsız-
lık, 595 kişi yağma, 333 kişi tahrik, 21 kişi kundaklama 
ve 3 kişi dini kurumlara saldırıyla suçlandı. Suçlama-
lara neden olan diğer konular olarak; yabancı devletle-
re karşı gösteri, ulusal çıkarları zedelemek, komünist 
propaganda, adam öldürme, sabotaj, baskın, tecavüz, 
hükümete hakaret, orduya hakaret ve devlet erkine mu-
kavemet sıralanmıştır.20

G.	6-7	EYLÜL	OLAYLARI’NIN	PERDE	
ARKASINA	GENEL	BİR	BAKIŞ

Bu bağlamda 1950’li yıllarda öncelikle azınlıkların 
tarihini ele almak daha doğru bir bakış açısı sunacaktır. 
Türk milliyetçiliğinin bir uzantısı olan mezhepsel ho-
mojenleştirme politikalarını, azınlıkların Türkleştirme 
politikalarından önceki geçmişine ve Cumhuriyet dev-
rindeki konumlarına ayrı ayrı bakarak kavrayabiliriz.

Cumhuriyet devrinde gayrimüslim azınlıkları konu 
edinen çalışmaların önemli bir bölümünde bu topluluk-
ların tarihi ikili bir karşıtlık temelinde ele alınır: fail Türk 
devleti(Türkleştirme politikaları) ve mağdur azınlıklar. 
Son dönemde yapılan çalışmaların önem ve değeri ne 
olursa olsun bunların çoğunluğunun 1923 sonrasında 
azınlıkları mağdur eden devlet politikalarının çizgisel 
bir aktarımının ötesine geçmediğini itiraf etmek gere-
kiyor. Milliyetçilik çalışmalarının bir uzantısı olarak 
değerlendirilebilecek bu incelemelerde “Türkleştirme 
politikalarının” nın yansımalarını görmek mümkündür. 

13 GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.45
14 A.g.e, s.45
15 A.g.e, s.47
16 A.g.e, s.48
17 Söz konusu manastırlar, Heybeliada’daki Aya Yorgi Manastırı, Fener’deki Aya Yorgi Manastırı ve Yeniköy’deki Aya Yorgi Manastırı’dır.
18 GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul,2014, s.55
19 A.g.e, s.69
20 A.g.e, s.71 31



Ayhan Aktar’ın Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politika-
ları başlıklı çalışmasında dile getirdiği “…sokakta ko-
nuşulan dilden okullarda öğretilecek tarihe; eğitimden 
sanayi hayatına; ticaretten devlet personeli rejimine; 
özel hukuktan vatandaşların belli yörelerde iskân edil-
mesine kadar toplumsal hayatın her boyutunda, Türk 
etnik kimliğinin her düzeyde ve tavizsiz biçimde ege-
menliğini ve ağırlığını koymasıdır.”21

Azınlıkların tarihini anlayabilmek için onları Türk-
leştirme politikasının mağdurları olarak görmemek ge-
rekir. Çünkü azınlıkların da bir tarihi vardır. Bunu da 
ancak azınlık toplumların ülkenin genelindeki toplum-
sal değişim ve dönüşüm süreçleri ile etkileşimleri ve 
genel toplumla tek taraflı olmayan ilişkileri kavrayarak 
görebiliriz.

Bu bağlamda da ulus-devletlerin kuruluş sürecine ve 
Osmanlı’nın çok kimlikli yapısına etnik-mezhepsel ho-
mojenleştirme politikalarını algılamak açısından tarih-
sel perspektiften bakmak gerekir.

“19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’ya, kitlesel göçler, 
iskânlar ve sürgünler damga vurmuştur. Sadece Dün-
ya Savaşları döneminde yerlerinden edilen insan sayı-
sı, 40 ila 80 milyon arasındadır. Halkların bu şekilde 
yer değiştirmesi ancak modern ulus-devletin gelişimiyle 
bağlantılı olarak anlaşılabilir. Ulus devletlerin öncül-
leri, genelde farklı etnik gruplardan oluşmuş etnik im-
paratorluklardı. Ulus öncesi aidiyetlerini belirleyen 
unsur ise bir etnisiteye mensubiyet değil; aşiret, dere-
beylik ya da din gibi, toplumsal otoritenin büründüğü 
çeşitli biçimlerdi. Modern devletin kurulmasıyla etnik 
ve kültürel birlik olarak tanımlanan ulus kavramı, yeni 
bir meşruiyet kaynağı olarak ortaya çıktı. Çok uluslu 
imparatorlukların dağılmasını, etnik olarak homojen 
devletlerin kurulması çabası izledi. 1919-1920 Paris 
Antlaşmaları ve 1923 Lozan Antlaşması’yla belirleyen 
belirlenen yeni devlet sınırları, “kendi devletini” talep 
edenlerin beklentilerini de gerçekleştirecekti. Fakat bu 
antlaşmaların sonucunda homojen ulus-devletler değil; 
imparatorluklar içindeki etnik gruplardan birinin, ulu-
sun kaderini tayin hakkını kendinde gördüğü ve kendini 
yeni devletin taşıyıcısı olarak tanımlarken diğer etnik 
gruplara azınlık statüsü atfedildiği devletler oluştu. 
Eski imparatorlukların dilsel, kültürel ve dini anlam-
daki karmaşıklığı, devlet sınırlarıyla tek bir etnisitenin 
örtüşmesini olanaksız kıldı. Dolayısıyla yeni devletlerin 
sınırları içerisindeki azınlıkların oluşması kaçınılmaz-
dı. Ne var ki bu yeni devletlerin azınlıkları, genellikle, 
ulus-devletin homojenleştirilmesi yönünde bir engel ve 
hatta tehdit olarak algılandılar. Devletin yeni meşruiyet 
zeminini meydana getiren unsur etnik-kültürel birlikti. 
Bu nedenle, diğer etnik grupların varlığı, ancak yeni 
devletin bir zaafı olarak görülebilirdi. “Devlet büyüğü” 
seçkinlerin gözünde azınlıklar sadık vatandaşlar değil, 

devletlerin istikrarını ve hayatta kalma şanslarını tehli-
keye atan, genç ulus-devletin “gelecekteki hainleri” idi. 
Büyük imparatorlukların sona ermesiyle doğan etnik 
olarak homojen ulus-devlet paradigması iskân, sürgün, 
göç, tahliye ve soykırım biçiminde işleyen “etnik temiz-
lik” sürecini tüm Avrupa’da devreye soktu. Özellikle 
etnik ve kültürel karışımın çok karmaşık olduğu, yerle-
şim düzenlerinin homojen ulus-devletlerin beklentileri-
ni hiçbir şekilde karşılamadığı Balkanlar’da yeni dev-
let sınırları, ilgili etnik grupların zaman zaman tehcir, 
katliam ve karşılıklı “hesaplaşma” ların iç içe geçtiği 
süreçlere maruz kalmasına yol açtı.22

Osmanlı İmparatorluğu, hem dilsel hem de dinsel 
açıdan çok karma bir yapıya sahip olduğundan 19. yüz-
yıldaki ulus-devlet kurma çabasından payını almıştır. 
İmparatorluğun bünyesindeki birçok toplum dönemin 
koşulları içinde kendi kaderini tayin etmiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu 19. ve 20. yüzyılda Avrupa’da gelişen 
siyasal sistem değişikliklerinden derinden etkilemiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun varisi kabul edilen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde de çoğu Türk olan 
Anadolu sınırları içerisinde yaşayan toplumdan ulus ya-
ratma çabası içine girilmiştir. Anadolu sosyal, kültürel, 
dil ve din açısından çok karma ve farklı yapıda bir coğ-
rafyadır. Bu yüzden de ulus ve kimlik inşa süreçlerinde 
farklı yollar ve politikalar izlenmiştir. Türkiye’de birden 
çok etnik kökeni bünyesinde barındıran ulus-devlet mo-
deli üzerine kurulan bir ülke olduğundan 6-7 Eylül’de 
yaşanan olayları daha iyi anlamak adına ulus ve kimlik 
inşa süreçlerinde izlenen bu çeşitli politikalara daha de-
taylı bakmak gerekmektedir

H.	EKONOMİNİN	VE	BÜROKRASİNİN	
TÜRKLEŞTİRİLMESİ 

Ekonominin durumuna Cumhuriyet kurulmadan ev-
vel bakmak faydalı olacaktır. Bu konuda Murat Koral-
türk Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türk-
leştirilmesi adlı eseriyle önemli bir çalışma sunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomide gayrimüslim-
ler etkin bir role sahiptiler. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
faaliyette bulunan Avrupalı sermayedarlarla dilsel ve 
dinsel yakınlıkları, Osmanlı pazarını bilen işgücüne 
ihtiyaç duyan bu sermayedarların gayrimüslimler ile 
yakınlaşması ve birlikteliğini doğurdu. Kimi gayrimüs-
limler bir başka devletin uyruğuna geçerek kapitülas-
yonlarla yabancılara sağlanmış mali ve yargı alanında-
ki bağışıklıklardan yararlanma imkânı buldu.23

Ticaret ve zanaat alanında gayrimüslimler, Müslü-
manlara çok yüksek oranda üstün konumdalardır. Gayri-
müslimler iç ve dış ticaretin yanı sıra halıcılık ve ipekçi-
lik gibi zanaatlarla da uğraşmışlar, madencilik alanında 
da varlık göstermişlerdir. İlerleyen süreçte mübadelenin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de bu bağlamda 
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21 KAYNAR, Kaan  Mete, Türkiye’nin 1950’li Yılları, İletişim Yayınları,  İstanbul,2015, s.357-358
22 GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6 -7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.103-104
23 Alıntılayan: KORALTÜRK, Murat, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.59



ele almak gerekir. Erken dönemde mübadelenin üretim 
üzerinde rol oynadığı söylenebilir. Çünkü mübadele 
yıllarında bazı Rumlar hasadını yapmadan tarla, bağ ve 
bahçelerdeki ürünlerini bırakarak Türkiye’yi terk etmiş-
lerdir. Bazı tarımsal ürünler ise gidenlerin ardından yağ-
malanmıştır. Gayrimüslimler üzerine uygulanan iskân 
politikalarının da zaman alması gidenlerin ardından ka-
lan tarımsal ürün ve toprakların bakımsız kalmasına se-
bebiyet vermekle gelenlerin de çeşitli iş kollarına hemen 
yerleştirilememesi ve üretim süreçlerine dâhil edilme-
sinde yaşanan sorunlar dönemin ekonomisinin üzerinde 
ciddi engeller oluşturmuştur. Tüm bunların sonucunda 
da ekonomideki mübadele döneminden gelen çatlaklar 
konusunda alınan önlemler siyasi olmuştur. Türk etnik 
kimliğinin Cumhuriyetin taşıyıcı unsuru olduğu göz 
önünde tutulduğunda da ekonomi de izlenen politika-
ların da milliyetçi bir çizgide olup sanayinin Türkleşti-
rilmesini öngörmüşlerdir. Bu amaçla önce1923’te, tüm 
üyeleri aynı zamanda milletvekili de olan Milli Türk Ti-
caret Birliği kuruldu.24 Kurulan bu birliğin etkisiyle bir 
takım teşviklerle firmasını kapatan, hatta çoğu zaman 
ülkeyi terk eden gayrimüslimlerin karlı firmalarının his-
selerinin satın alınılmaya çalışıldığı söylenebilir. Ancak 
ekonominin Türkleştirilmesi yalnızca ticaret sektörü ile 
sınırlı tutulmamış olup yabancı firmalardaki gayrimüs-
limlerin yerine Türk çalışanlar yerleştirilecektir. Sadece 
İstanbul’da 1926 yılına kadar işten çıkarılan Rumların 
sayısı 5.000’di.25 Devlet Demir Yolları İşletmesi’nin tüm 
gayrimüslim personeli işten çıkarılmıştı.26 Ayrıca Türk 
mallarının tüketilmesi yönünde yapılan kampanyalarla, 
devletin yerli mal alınması için yaptığı gazete propagan-
dalarıyla ekonominin Türkleştirilmesi sürecinin ivme 
kazanacağı düşünülmüştür. 

Ekonominin Türkleştirilmesi amacıyla başlatılan po-
litikalar bürokraside de farklı formlarla varlığını sürdür-
müştür. Gayrimüslimler devlet bürokrasisinden dışlan-
mıştır. “Kamu hizmeti için verilen iş ilanları da, resmi 
devlet politikasının temelini oluşturan unsurun etnisizm 
olduğunu ispatlar niteliktedir. Bu ilanlarda (1936-1938) 
büyük oranda, Türk etnisitesine aidiyet talep edilmekte, 
Türk vatandaşı olmak yeterli görülmemektedir. Askeri 
okullara başvuranlar için, Emniyet Müdürlüğü’nde bu 
kişilerin ‘saf Türk ırkına mensup’ olup olmadıklarını 
denetleyen bir merkez oluşturulmuştur. Böylece Türk 
etnisitesine mensup olmak, devlet görevlerinde yer ala-
bilmenin başlıca koşulu haline getirilmiştir.”27

I.	DİLİN	TÜRKLEŞTİRİLMESİ

Ulus-devlet yaratma idealinde homojen bir toplum 
yaratmak amacıyla dil sosyal yaşama müdahale amaç-

lı kullanılmıştır. Ortak bir kimlik inşası ve bu kimliğin 
korunması noktasında da devletin resmi dil politikaları 
önem arz etmektedir. İnsan topluluklarının birbirinden 
farkını yansıtan en önemli öznel unsurlardan birisi de o 
topluluğun dilidir. Dil ulusal kimliğin en belirgin özel-
liklerindendir çünkü ulus temelli bir toplumda dil yal-
nızca bir iletişim alanı olmaktan çıkar ve bireyler arasın-
da bağlayıcı ve birleştirici bir görev üstlenir.28

Bu noktada da Cumhuriyet döneminde dilin bağlayıcı 
ve birleştirici işlevini ön plana çıkarmak adına yürütü-
len uygulamalara bakmak gerekir. 1932 yılında Türk Dil 
Kurumu kurulmuştur. Ulusal dilin yabancı unsurlardan 
arındırılma süreci, Arap alfabesinin Latin alfabesiyle 
değiştirilmesi, Arapça ve Farsça kelimelerin dilden çıka-
rılması, Türkçenin anadil olarak belirlenmesi, kamusal 
alanda Türkçe konuşma zorunluluğu ve 1934’te çıkarı-
lan Soyadı Kanunu ve kanunun kapsamı ulusal birliğin 
güçlenmesi yolunda Türk dilini baskın bir hale getirmek 
için yapılan çalışmalardır. Kısaca dilin bireyler üzerinde 
bir gruba aidiyet hissi duyulması noktasında birleştirici 
rolü bu politikalarla temellendirilmeye çalışılmıştır. 

Bunun yanında eğitim, kültür, yayın gibi alanlarda 
milliyetçi bir söylemin genele yayılarak eşit haklara 
sahip bireylerin iradelerini beyan ederken topluluk an-
layışı içerisinde bir üst gruba yani ulusa aidiyet hisset-
meleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda siyasal ulusçulukta 
“ulusal eğitim dili”, “ulusal yayın dili” ve “ulusal kül-
tür dili” oluşturularak yurttaşların ulus aidiyetlerinin 
pekiştirilmesi yönünde çalışmalar izlenmiştir.29 

Özetle modern ulus-devlet sisteminde çok dillilik 
toplumsal bütünleşmenin önündeki en büyük engeller-
den biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde 
kimlik inşası ve ulusal bütünlük amacıyla Türkçenin tek 
resmi dil kabul edilmesi ve anayasal düzeyde koruma 
altına alınması da bunun en açık göstergesidir. Bu poli-
tikalarla da dil ulusçuluğunun benimsenerek toplumda 
dile bağlı etnik çeşitliliğe dayanan alt kimlikleri asimile 
ederek Türk ulus kimliğinin inşa edileceği düşünülmüş-
tür.

Ardından etnik-mezhepsel homojenleştirme politi-
kaları bağlamında; iskân politikalarının da ekonominin 
ve dilin Türkleştirilmesi yönündeki uygulamaların yanı 
sıra azınlıkların asimile edilmesi amacıyla geliştirilen 
politikalardan biri olduğunu söylemek mümkündür.

İ.	OLAYLARDAN	SONRA	AZINLIKLARIN	
HÜKÜMET	CEPHESİNDEKİ	KONUMU	VE	

AZINLIK	GÖÇLERİ

“6-7 Eylül 1955’teki olaylar, devletle iç içe geçmiş 
24 Alıntılayan: GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6 7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları, İstanbul,  2014, s.109
25 A.g.e, s.110
26 A.g.e, s.111
27 GÜVEN, Dilek, Cumhuriyet Dönemi Azınlık Politikaları ve Stratejileri Bağlamında 6-7 Eylül Olayları, İletişim Yayınları,6.Baskı, İstanbul, 2014, s.113
28 BARUT, Evren, Ulusal Kimlik Güvenliği Çerçevesinde Türkiye’nin Dil Politikaları, https://www.academia.edu/19799965/Ulusal_Kimlik_G%C3%BCven
li%C4%9Fi_%C3%87er%C3%A7evesinde_T%C3%BCrkiye_nin_Dil_Politikalar%C4%B1 Erişim Tarihi: 02.12.2016
29 BARUT, Evren, Ulusal Kimlik Güvenliği Çerçevesinde Türkiye’nin Dil Politikaları, https://www.academia.edu/19799965/Ulusal_Kimlik_G%C3%BCven
li%C4%9Fi_%C3%87er%C3%A7evesinde_T%C3%BCrkiye_nin_Dil_Politikalar%C4%B1 Erişim Tarihi: 02.12.2016
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sivil kurumların, Jön Türklerce başlatılan “Küçük 
Asya’nın etnik ve demografik homojenleştirme proje-
sini tamamlamak üzere aldıkları tedbirlerden biridir. 
Devletin yeni meşruiyet zeminini oluşturan etnik-kültü-
rel birlik, farklı dini ve etnik kimliklerin varlığına izin 
vermiyordu. Bilhassa gayrimüslimler, “sadakatsiz va-
tandaşlar ve genç ulus devletin gelecekteki hainleri” 
olarak görülüyordu.”30

   Yaşanan olaylardan Meclis tartışmaları DP’nin si-
yasi elitinin de gayrimüslimleri hiçbir şekilde haklara 
sahip vatandaşlar olarak görmediğini bize ispatlar nite-
liktedir.   

   Özetle; 6-7 Eylül Olayları, Rum, Ermeni ve Yahu-
dilerin dalgalar halinde göç etmelerine sebep olmuştur. 
Çünkü Türk Devleti gayrimüslimler üzerinde büyük bir 
güven kaybı yaşatmıştır. Şiddet eylemlerinin boyutu 
ve korkutuculuğu insanların doğrudan hanelerinin içi-
ne yöneltilen saldırılar tüm bunlar karşısında güvenlik 
güçlerinin pasifliği gayrimüslimleri göçe yöneltmiştir. 
Tabi büyük oranda ekonomik zarara uğramaları da göçü 
zorlaştıran ve ikilemde bırakan noktalardan biridir. Türk 
hükümeti de yalnızca gayrimüslimlerin Türk pazarından 
sermayelerini çekmelerinden duyduğu endişeyle göçü 
engelleyici uygulamalar başlatmıştır. Fakat bu uygu-
lamalar gayrimüslimlerin göç etmeyi arzulamalarında 
etkili olmuştur. 6-7 Eylül Olayları sonrası yaşanan göç 
dalgaları da artık İstanbul’un eski kozmopolit yapısın-
dan eser kalmadığını ispatlar niteliktedir.

    6-7 Eylül Olayları, Türk hükümetinin eleştirel ga-
zeteciler üzerinde baskı yaratması, muhalefetin faaliyet 
alanının daraltılması, eleştirel bürokratların sürülmesi, 
üniversite öğrencileri ve entelektüellerin sınırlandırıl-
ması, kontrol altına alma çabaları noktasında otoriter 
devlet alışkanlıklarının göstergelerini sunmaktadır.

     1955 olayları yalnızca Türkiye’deki iç politika ge-
lişmeleri bağlamında değil başta Menderes döneminde-
ki dış politika parametrelerini göz önünde tutarak Kıbrıs 
Sorunu özelinde de değerlendirilmesi daha objektif bir 
bakış açısı sunması konusunda belirleyici olacaktır. 

J.	SONUÇ

   6-7 Eylül 1955 tarihinde Türkiye’de bir pogrom 
yaşanmıştır. Ele alına bütün bu bilgiler ışığında 6-7 Ey-
lül tarihinde yaşananları pogrom kavramından bağım-
sız açıklamak mümkün değildir. Azınlıkların evlerini, 
işyerlerini talan etmek, yağmalamak, insan öldürmek, 
kadınlara tecavüz etmek pogrom kavramının kendi için-
de barındırdığı yoğun şiddet halinin farklı biçimleridir. 
Selanik’te Atatürk’ün doğduğu eve bombalı saldırı ha-
beri Türk halini sokaklara dökmüş, mitinglerle başla-
yan olaylar çeşitli birliklerin kışkırtıcı tutumu ve gayri-
müslim nefretini körüklemeleri yönündeki söylemlerle 
hanelerin hatta kiliselerin, mezarların, okulların insan 
yığınına uğramasına sebebiyet vermiştir. İstanbul, Rum-

ların yoğun  nüfusa sahip oldukları bir kenttir. Haliyle 
olayların en ağır tahribatı İstanbul’da görülmüştür ki 
milliyetçi söylemler sonucu gayrimüslim komşularını 
ihbar eden insanların varlığı İstanbul’daki nefretin ve 
şiddetin boyutunu gösterir. İzmir ve Ankara gibi kent-
lerde de mitingler görülmüştür. Hükümetin belli saatler-
de sokağa çıkma, devriye gezintileri, tutuklamalar olay-
ların seyrinde aldığı önlemlerden bazılarıdır. Dönemin 
tanıklarıyla yapılan röportajlarda güvenlik güçlerinin 
pasifliği, yangın dışındaki olaylara müdahale etmeme-
leri ve saldırganlara agresif davranmamaları yönünde 
emir almaları hatta milliyetçi gösterilere duydukları 
sempati duymalarının da olaylardaki etkisi dile getiril-
miştir. Güvenlik güçlerinin doğrudan bireylerin yaşam-
ları ve güvenliği noktasındaki pasifliği nefretle işlenen 
suçlara sebebiyet veren noktaların başındadır. 6-7 Eylül 
olaylarına tarihsel bir perspektiften bakmak adına azın-
lıkların Cumhuriyet’ten önceki geçmişini bilmek önem 
arz etmektedir. Osmanlı Devleti’nin varisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin azınlıklar üzerine izlediği; ekonomi-
nin, kültür ve eğitim kurumlarının dilin Türkleştirilme-
si politikalarının tarihsel bir perde arkası vardır ki o da 
ulus-kimlik inşa sürecidir. Politikalar bütünlükçü bir 
ulus-devlet yaratma; etnik, mezhepsel, demografik ho-
mojen bir yapı yaratma gayesinin sonucudur. 6-7 Eylül 
sürecindeki muhalefetin sindirilmesi, eleştirel gazeteci-
ler ve bürokratlar üzerindeki baskı, öğrenci hareketleri-
nin kontrol altına alınma çabası otoriter bir devlet yapı-
sının göstergesidir.
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		MECLİSİN	OLUŞUM	SÜRECİ	VE	
1961-1980	ARASI	TÜRKİYE’DE
ÇİFT	MECLİS	UYGULAMASI
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A.	MECLİS	NEDİR

Günümüzde ‘meclis’ denince akla gelen en net 
ve genel tanım şu olacaktır: “Türk Milleti’nin 
oluşturduğu irade ile kurulan ve yine bu ira-

denin sahibi olan Türk Milleti’nin, anayasayla verdiği 
yetki ile yasama yapan Türkiye Cumhuriyeti anayasal 
devlet organı.”1 “Meclis kavramı Arapça kökenli bir ke-
lime olup oturulacak, toplanılacak yer manasına gelir.”2 
Ve bu kavram tarihsel açıdan hep var olmakla birlikte, 
zaman zaman yapısal açıdan değişikliğe uğramış olup 
genel olarak aynı amaca yönelik çalışmalarda bulunmuş-
tur. Bu yazıda meclis kavramının ortaya çıkış sürecini, 
yapısal açıdan değişikliklerini ve çift meclis sisteminin 
(bicameral) 1961-1980 arası Türkiye’deki uygulaması-
nın siyasal etkilerinin tartışmasını ele alacağız.

B.	MECLİS-İ	UMUMİ’NİN	OLUŞUM	SÜRECİ	
VE	İNCELENMESİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasal 
açıdan bunalımda olduğu bir süreçte Genç Osmanlılar 
adında bir aydın hareketi ortaya çıkmıştır. Bu grubun 
Osmanlı İmparatorluğu’nun meşrutiyetle yönetilmesi-
ne yönelik ülke içindeki ve dışındaki çalışmaları sonu-
cu ‘meşrutiyet’ düşünce olarak bazı Osmanlı aydınları 
tarafında da benimsenmiştir. Meşruti düzenlemeler ile 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasal buna-
lımdan kurtulacağına yönelik düşünceler ve buna yöne-
lik çalışmalar Abdülaziz’in tahttan indirilmesine ve ye-
rine V. Murat’ın geçmesine neden olmuştur. Üç ay sonra 
ruhsal bozukluğa sahip olduğu iddiasıyla V. Murat’ın da 
tahttan indirilmesi sonucunda yerine 31 Ağustos 1876 
tarihinde ‘Meşrutiyet İlanı’ sözü vererek II. Abdülhamit 
geçmiştir ve anayasa hazırlıklarına böylece başlanmış-
tır.

II. Abdülhamit, karışıklıkların devam ettiği ve büyük 
Avrupa devletlerinin, Osmanlı’ya müdahale etmeye ça-
lıştıkları süreçte siyasi bir hamle ile 23 Aralık 1876’da 
Kanun-i Esasi’yi ilan etmiştir ve böylece meşruti yöne-
time geçilmiştir.

1876 Anayasası olan Kanun-i Esasi, padişahın ege-
menlik haklarına kısıtlama getirmemiştir ve bu 1876 
Anayasası ile kişilere özgürlük ve bazı haklar tanınmış-
tır. Kanun-i Esasi çerçevesinde çift kanatlı bir parlamen-

to oluşturulmuştur.

Üyelerin seçim ile belirlendiği Meclis-i Mebusan ve 
üyelerin padişah tarafından atandığı Meclis-i Ayan’dan 
oluşan bu iki meclisli parlamentonun adı Meclis-i Umu-
mi olarak belirlenmiştir. 1877-1878 yılları arasındaki 
Osmanlı-Rus harbi bahanesi ile II. Abdülhamit, Kanun-i 
Esasi’de yer alan yetkilerine dayanarak 14 Şubat 1878 
tarihinde meclisi kapatmıştır ve böylece I. Meşrutiyet 
son bulmuştur.

Bu süreçten sonra Genç Osmanlılar dağıtılmıştır fa-
kat onların yaydığı meşrutiyet düşüncesi taraftarlarınca 
İttihat ve Terakki Cemiyeti adlı bir topluluk oluşturul-
muştur. Bu topluluk, II. Abdülhamit rejimini devirmek 
ve meşrutiyetin yeniden uygulamaya geçirilmesi için 
çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler sonucun-
da 23 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyet ilan edil-
miştir.

Yeni Meclis-i Mebusan, 17 Aralık 1908’de çalışma-
larına başlamıştır. “1908 sonrasında meclisler oldukça 
kozmopolit bir yapı göstermiştir.”3 1909’da yapılan bazı 
anayasa değişiklikleri ile monarşi sınırlandırılmıştır ve 
yapısal düzenlemeler olmuştur. 1909 sonrası padişahın 
yetkileri kısıtlanmıştır. Özetle “1909 değişiklikleri ile 
yasama-yürütme arasında yumuşak kuvvetler ayrılığı 
ilkesi, daha ziyade Mebusan Meclisi’ni kollayacak şe-
kilde gerçekleştirilmiştir, klasik parlamenter hükümetin 
unsurları Anayasa Hukuku’na girmiştir.”4

1912 seçimleri İttihat ve Terakki’nin iktidarı altında 
gerçekleşmiştir fakat Halaskar Zabitan Hareketi, Sadra-
zam Sait Paşa’nın istifasına neden olmuştur ve Ahmet 
Muhtar Paşa önderliğinde hükümet kurulmuştur. Bu-
nun sonucunda Ahmet Muhtar Paşa 5 Ağustos 1912’de 
meclisi feshetmiştir ve İttihat ve Terakki iktidardan dü-
şürülmüştür. İttihat ve Terakki’nin yeniden iktidara gel-
mesi 1913 Bab-ı Ali Baskını ile mümkün olmuştur. Bu 
süreci takiben 1914-1918 tarihleri arasında gerçekleşen 
I.Dünya Savaşı’na Osmanlı da, Almanya’nın yanında 
katılmıştır fakat savaş Osmanlı açısından hüsranla so-
nuçlanmıştır. Bu yenilgi Meclis-i Mebusan’ın da feshe-
dilmesine bir bahane olmuştur.  Bu bilgiler üzerine şunu 
söyleyebiliriz ki; Kanun-i Esasi ile meclisin temelleri 
atılmıştır. ‘’Meclis-i Mebusan bütün kısıtlayıcı hüküm-
lere rağmen Osmanlı Türk Tarihi’nin ilk temsili yasama 

1 TBMM Nedir, www.turkcebilgi.com/t.b.m.m, erişim tarihi:19 Kasım 2016
2 www.filozof.net/Turkce/nedir-ne-ne-demek/7897-meclis-nedir-ne-demektir-anlami-sozluk-anlami.html , erişim tarihi:19 Kasım 2016
3 AKIN, Rıdvan, Türk Siyasi Tarihi 1908-2000, XII Yayınları, İstanbul, 2015, s.16
4 AKIN, A.g.e, s.24
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organıdır. Osmanlı kurumları içinde seçimle gelen tek 
organ Mebusan Meclisi’dir.’’5

C.	OSMANLI	MEBUSAN	MECLİSİ’NDEN	
TBMM’YE	GEÇİŞ	VE	TBMM

İstanbul Hükümetleri, Batılı güçlerin kendilerine 
destek verip anlayış göstereceğini düşünürken; Batılı 
güçler bu hükümetleri yok edip, sömürge planları yapı-
yordu. Bu durum anlaşılınca, TBMM’nin temellerinin 
atılmasında büyük etkisi olacak olan Müdafaa-ı Hu-
kuk Hareketi başlatılmıştır. Sömürgeye karşı mücadele 
eden grupların genel ve milli bir çatı altında birleştiril-
mesi fikri Amasya Tamimi’nde sunulmuştur ve Sivas 
Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk 
adı altında birleştirilmiştir. Rıdvan Akın’ın aktardığına 
göre, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti 
ve onun yürütme organı Heyet-i Temsiliye, TBMM’nin 
açılışına kadar Anadolu’da fiili iktidarı elinde tutmuş-
tur.”6 Sivas Kongresi’nde alınan ‘bağımsızlık kararı ve 
milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı belirle-
yecek’ ilkesi ve Temsil Heyeti’nin yürüttüğü Milli Mü-
cadele İstanbul Hükümeti’nde kabul görmüştür.

Temsil Heyeti’nin elde ettiği konum sonucu mil-
li mücadele daha da yaygınlaşmış ve hız kazanmıştır. 
Bunun üzerine “Meclis-i Mebusan’ın yeniden açılma 
fikri ortaya çıkmış ve faaliyetlere başlanmıştır.”7 “28 
Ocak 1920’de ise Mebusan Meclisi’nde yapılan gizli bir 
toplantı ile Misak-ı Milli kabul edilmiştir.”8 Bu olaylar 

üzerine İngilizler 16 Mart’ta İstanbul’u resmen işgal 
etmişlerdir. Bu olay ardından meclisin son oturumunu 
gerçekleştirmesiyle 11 Nisan 1920’de padişah tarafın-
dan resmen kapatılmıştır. 

Bu yaşananlar Mustafa Kemal’in haklılığını orta-
ya koymuştur ve Ankara bu olayların ardından Milli 
Mücadele’nin merkezi kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal’e olan güven daha da artmıştır ve 
Mustafa Kemal bu durumdan istifade hız kesmeden ça-
lışmaları başlatmıştır. “17 Mart 1920’de ordu komutan-
larına genelge göndererek meclisin Ankara’da toplan-
masının gerekli olduğunu bildirmiştir.”9 Ve Ankara’da 
toplanacak meclis için illere, sancakların kolordu komu-
tanlıklarına 19 Mart 1920 tarihinde gönderdiği telgrafta 
yeni seçilecek olanlar ile İstanbul’dan kurtulmayı başa-
ran mebusların en kısa sürede Ankara’da toplanmalarını 
istemiştir. Seçilen milletvekilleri ile 11 Nisan’da yapılan 
görüşmeler sonucunda 23 Nisan 1920’de meclisin açılı-
şı gerçekleşmiştir.

Bu meclis Milli Mücadele’yi gerçekleştirmek ama-
cıyla kurulmuştur. “Meclis, yeni Türkiye’nin ilk mec-
lisi olması bakımından ‘Birinci Meclis’; yeni Türk 
Devleti’nin temelini attığı için ‘Kurucu Meclis’; Türk 
Milleti’nin milli ruhunu temsil ettiği için ‘Kuvayi 
Milliye Meclisi’ şeklinde adlandırılmıştır. Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu ile ‘Büyük Millet Meclisi’; daha 
sonra Atatürk’ün tüm konuşmalarında yer aldığı şek-

5 AKIN, A.g.e, s.22
6 AKIN, A.g.e, s.99
7AKGÜL, Hasan, TBMM’nin Açılış Süreci Hakkında Küçük Bir Yazı, https://www.academia.edu/16910961/TBMM_A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C5
%9F_S%C3%BCreci_Hakk%C4%B1nda_K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk_Bir_Yaz%C4%B1 , s. 5, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2016
8 KÜÇÜK, Mustafa ‘’I. TBMM’nin Açılışı ve Anlamı’’, Türkler Ansiklopedisi, c.16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.16
9 AKGÜL, A.g.e, s. 5
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liyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi’nde de yazılı olarak ‘Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ adı kalıcılık kazanmıştır.’’10

Meclis kendi içinden seçtiği bakanlarla yürütme işle-
mini gerçekleştirmiştir. Devletin bir başkanı olmamakla 
birlikte, TBMM icra yetkisine sahip olmuştur. Vekiller 
meclis adına çalışıp, meclis istemlerini yerine getirmiş-
lerdir. Yani bu dönemde ‘meclis hükümeti sistemi’ uy-
gulanmıştır.

20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul 
edilmiştir. 1921 Anayasası olarak da bilinen bu metin 
çok kapsamlı olmamakla, kısadır. “İçinde yargı erki ve 
vatandaşlık haklarına dair kısımlar yoktur.”11 1921 Ana-
yasası, güçler birliğini ve meclis hükümeti sistemini 
kendine baz almıştır. Ulus egemenliği kabul edilmiştir 
ve bu egemenlik meclis yoluyla kullanılabilir. Halkın 
yönetime katılımı için de çalışmalar yapılmıştır fakat 
yargı konusu durumun şartlarından ve gerekliliğinden 
dolayı göz ardı edilmiştir. ‘’1921 Anayasası’nın örgüt-
lenme modeli olan meclis hükümeti sistemi, olağanüstü 
koşullardan doğan geçici bir seçenekti. Mustafa Kemal 
için de bu bir ara rejim modeliydi. Yürütmenin daha 
sonra ayrı ve kişilikli bir organ olarak serpilmesi kaçı-
nılmaz bir yönelimdi. Nitekim 1923 değişiklikleri buna 
haber verecek, 1924 Anayasası da aynı yolu izleyecek-
tir.12

İlk Meclis seçimlerinin yenilenmesiyle ve 1921 
Anayasası’nda yapılan bazı değişikliklerle, ikinci seçim-
le oluşturulan meclis tarafından Cumhuriyet ilan edil-
miştir. Bazı değişikliklere rağmen 1921 Anayasası’nın 
hala kapsamsız olması ihtiyaçların cevapsız kalmasına 
neden olmuştur. Bu sebeple Anayasa değişikliğine gidil-
mesi kanaatine varılmıştır ve yeni Anayasa ikinci meclis 
tarafından hazırlanarak kabul görmüştür. 

1924 Anayasası ile yönetim şekli belirlenmiş-
tir ve laiklik hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Anayasa’nın ilk halinde ‘’Devletin dini İslam’dır.’’13 

maddesi yer alırken; 1928 yılında bazı değişikliklerle 
bu gibi maddeler çıkartılmıştır ve 1937’de ise “Laiklik 
İlkesi’’14 1924 Anayasası’na girmiştir. Ayrıca 1924 Ana-
yasası ile TBMM yasama yetkisine kavuşmuştur. 1924 
Anayasası’nın hükümet sistemi meclis ve parlamenter 
sistem özelliklerini barındıran karma bir sistemdir.  “Ya-
sama ve yürütme yetkisi erki Büyük Millet Meclisi’nde 
belirlenir ve onda toplanır.’’15 “Yasama meclis tarafın-
dan’’16 ; yürütme, meclis tarafından seçilen Cumhurbaş-
kanı tarafından ve onun tayin edeceği bakanlar tarafın-

dan kullanılır. Ayrıca “meclis, hükümeti denetleme ve 
düşürebilme haklarına sahiptir.’’17  Bu durum anayasa-
cıların da deyimiyle ‘kuvvetler birliği ve görevler ayrılı-
ğının olduğunu gösterir. Bu Anayasa ile yargı, bağımsız 
mahkemelerin elindedir. 1924 Anayasası oluşturulana 
kadar yürürlükte kalmıştır.

D.	DEMOKRAT	PARTİ’NİN	KURULUŞUNA	
DOĞRU	VE	DP

Türkiye, 1924 ve 1930 yılları arasında çok partili ya-
şama geçme denemelerinde bulunmuş fakat başarısız 
sonuçlar elde edilmiştir. CHP tek partili dönem sürecin-
de uzun süre iktidarda kalmıştır ve bu süreçte parti ilke-
leri de Anayasa’ya dâhil edilmiştir. Parti genel başkanı 
ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 1938 yılın-
da hayatını kaybetmesi üzerine İsmet İnönü bu görevin 
devamlılığı adına seçilen isim olmuştur.

Küresel fokurdamalar bu süreçte devam etmiştir ve 
1939’da II. Dünya Savaşı meydana gelmiştir. Türkiye’de 
savaş üzerine ülke içinde olağanüstü düzenlemeler ya-
pılmıştır. ‘Milli Koruma Kanunu’ buna örnek gösteri-
lebilir. ‘’Kanun 18 Ocak 1940’ta meclisten geçmiştir. 
Siyasi tarihimizde pek çok tartışmaya sebep olacak bu 
düzenleme, savaş koşulları dolayısıyla, hükümete geniş 
yetkiler vermiştir ve bütün iktisadi teşebbüsler az ya da 
çok devlet denetimi altına alınmıştır.’’18 Düzenlemelere 
bir diğer örnek, artan talep karşısında arzdaki daralmay-
la enflasyonun artışını ve pahalılığı önlemek adına çıkar-
tılan ‘Varlık Vergisi Kanunu’dur. Bu kanunun sonuçları 
karşısında ‘kent burjuvazisi’ olarak adlandırılan kesim 
iktidara karşı duruş sergilemiştir. II. Dünya Savaşı’nın 
sonuna doğru Türkiye’deki kötü ekonomi olağanla-
şırken, iktidara karşı bilenmelerin oluşması sebebiyle 
‘Varlık Vergisi’nin kaldırılması gündeme gelmiştir. Bu 
süreçte ekonomi politikalarının yarattığı tartışmalar, tek 
parti rejiminin kendi içinden eleştiri almasına ve fikir 
ayrılıklarının oluşmasına neden olmuştur. Bu eleştiriler 
daha çok “potansiyel muhalefet partisi önderleri”19 ta-
rafından yapılmıştır. Özellikle gelecekte cumhurbaşkanı 
olacak olan Celal Bayar uygulanan bütçe politikaları-
nı en sert eleştiren isim olmuştur. Önceden olduğu gibi 
eleştirilerin ardından ivedilikle kanunun çıkartılması dö-
nemine, Bayar’ın 1944 bütçesine verdiği ret oyu damga 
vurmuştur ve bundan sonra yapılan oylamalarda da ret 
oyları gelmeye başlamıştır. “Başbakan Refik Saydam’ın 
ölümü üzerine gelen Şükrü Saraçoğlu hükümetine, 1945 
bütçe kanunu müzakeresi sonrası yedi ret oyu gelmiştir 
ve bu oyların altısı DP’nin çekirdek kadrosunu oluştu-
racak isimlerdir: Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik 

10 KÜÇÜK, A.g.e, s.16
11 GİRİTLİ, İsmet, Jale Sarmaşık, Anayasa Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 1998,  s.130-131
12 TANÖR, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, s.289
13 1924 Anayasası Md(2) (ilk hali) 
14 1924 Anayasası Md(2) (son hali), bkz: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa24.htm
15 1924 Anayasası Md(5)
16 1924 Anayasası Md(5)
17 1924 Anayasası Md(7)
18 AKIN, A.g.e, s.323
19 AKIN, A.g.e, s.323
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Koraltan, Fuat Köprülü, Hikmet Bayur, Emin Sazak.”20 

Adnan Menderes ve Fuat Köprülü ağır eleştirmeler ve 
aşırı devletleştirme politikalarına olan sert duruşların-
dan dolayı CHP’den ihraç edilmişlerdir. Bu olayı taki-
ben Celal Bayar ve Refik Koraltan da CHP’den istifa 
etmiştir.

Demokrat Parti, zaman içersinde gereken iradeyi 
oluşturup, hüsrana uğramayacağı ( başarısız çok partili 
döneme geçiş denemeleri gibi) konusunda fikir birliği-
ne vardıktan sonra 7 Ocak 1946’da kurulmuştur ve 21 
Temmuz 1946 Seçimleri’nde meclise 65 üye sokmayı 
başarmıştır. “Kurulduktan dört yıl sonra yapılan seçim-
lerde 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ilk defa serbest seçimle iktidarı ka-
zanan Türk siyasi partisidir.”21 1950’de yapılan seçim 
sonrası Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmek üzere 
DP’nin meclis grubunda Celal Bayar aday seçilmiştir ve 
22 Mayıs 1950’de mecliste yapılan oylamalar sonucu 
Cumhurbaşkanı kabul edilmiştir. Refik Koraltan Meclis 
Başkanı olurken; Adnan Menderes de dönemin başba-
kanı olmuştur.

Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi sonucu baskıcı 
devlet anlayışı son bulmuştur, milli, liberal ve daha de-
mokratik bir siyaset anlayışına geçilmiştir. Bu durumla 
birlikte hayat standartlarını yükseltme çabasına gidil-
miştir. DP’nin iktidara gelişi ile demokrasinin ileri dü-
zeye ulaşacağı ve daha iyi bir hal alacağı düşünceleri 
oluşmuştur. 

DP, her fırsatta demokrasiye vurgu yapmıştır. Muha-
lefetin sesi yükseldiğinde serbest seçimle iktidara gel-
diğini hatırlatmıştır ve halkın isteğine yönelik gidişat 
izleneceği şeklinde açıklamalarda bulunmuştur. DP, ana 
muhalefet partisini güçsüzleştirmek için ‘14.12.1953 
tarihli ve 6195 sayılı CHP’nin Haksız İktisaplarının Ha-
zineye Devri Hakkında Kanun’ yürürlüğe koymuştur. 
Rıdvan Akın’ın da aktardığı üzere, CHP mali bakım-
dan iktidar karşısında kanun ile zayıflamıştır. Kanunla 
CHP’nin Tek Partili Dönem’de edindiği bütün mallar 
müsadere edilmiştir.22 Ayrıca DP, İsmet İnönü’nün geç-
mişteki bazı yanlış uygulamalarını sürekli gündemde 
tutarak CHP’ye karşı manevralarda bulunmuştur. Bu 
iki örnek DP’nin ana muhalefeti zayıflatmak için kul-
landıkları arasında gösterilebilecek olan belli başlı si-
yasi hamlelerdir. Tüm bunların yanında Rıdvan Akın’ın 
aktardığına göre, DP sivil ve askeri bürokrasiyi önceki 
dönemin kalıntısı saydığından onlara çok sert davran-
mıştır.23

DP iktidar olduktan sonra, seçim sürecinde ciddi 
anlamda savunduğu demokrasiye zıt siyasi hamleler 

yapmaya başlamıştır. Önüne engel çıkabileceğini dü-
şündüğü her ihtimale karşı sert önlemler almıştır ve uy-
gulamıştır. Halk üzerinde en etkili araçlardan olan ba-
sın karşısında da zırhını bürünmüştür ve ’Resmi İlanlar 
Kanunu’ çıkartılmıştır. Rıdvan Akın’ın aktardığına göre, 
bu kanun ile yandaş gazeteler ödüllendirilmiştir ve mu-
halifler cezalandırılmıştır.24

1954 seçimlerine giderken politik hamleleri sonu-
cu DP, tüm kısıtlamalarına rağmen iktidarda kalmayı 
başarmıştır. Özetle DP, muhalefetin güç kazanmaması 
için her yola başvurup birçok kısıtlamalar getirmiştir ve 
hatta “1957’de muhalefetin güç birliği ihtimaline karşı 
‘seçim kanunu’ değiştirilmiştir.”25 

Ana muhalefeti eritmek adına yapılan bir başka ham-
le de “seçim bölgeleri ile oynama”26 olmuştur. Yani DP, 
ana muhalefet partisi olan CHP’ye karşı sağlam hamle-
ler yaparak bir kez daha iktidar da kalmayı başarmıştır.

DP’nin demokrasi dışı hamleleri karşısında DP’nin 
klasik liberal çizgi dışı çalışmalarda bulunduğu gerek-
çesiyle parti içi muhalefet oluşmuştur ve bu muhalefet 
partiden ayrılarak, Hürriyet Partisi’ni kurmuştur.

1957’de milletvekili genel seçimleri için erken seçi-
me gidilmiştir. DP bu seçimde büyük miktarda oy kaybı-
na uğramıştır ve hatta Rıdvan Akın’ın aktardığına göre, 
basit çoğunluk sistemi yerine, nispi çoğunluk sistemi 
uygulansaydı DP seçimi kaybedebilirdi ve muhalefet 
bir koalisyon hükümeti oluşturabilirdi.27 Bu durumdan 
ötürü nispi temsil sistemi, DP tarafından reddedilmiştir 
ve bu sisteme olumsuz yorumlar yapılmıştır.

Seçim sonrası TBMM İç Tüzüğü değiştirilmiştir ve 
bu hamleyle muhalefetin önüne bir kez daha geçilmiş 
olup, hakları sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu süreçte DP 
her fırsatta ‘meclis üstünlüğünü’ nü gündeme getir-
miştir. Muhalefet partileri, DP’nin bu sert ve kısıtlayıcı 
hamlelerine karşılık ‘Anayasa’nın üstünlüğü’ nü günde-
me getirmiş, iktidar gücünün Anayasa yapısı ile sınır-
landırılması isteminde bulunmuştur ve buna dair önerge 
sunmuştur. Ayrıca CHP, TBMM’nin iki kamaralı olma-
sını ve Cumhuriyet Senatosu kurulmasını önermiştir.

İktidarın her geçen gün seçmen sayısındaki düşüş, 
muhalefet partileri olan CHP, CKMP ve HP’yi cesaret-
lendirmiştir ve daha sert kısıtlamalarla önlemler alınma-
ya çalışılmıştır. ‘’DP’nin 27 Mayıs öncesi son otoriter 
girişimi 28 Nisan 1960’ta 7468 sayılı kanunla Tahkikat 
Komisyonlarının kurulması sağlanmıştır.’’28 Yani bun-
lardan hareketle diyebiliriz ki, DP savunduğu demokra-
sinin artık çok uzağındadır ve başlangıçta zikrettiği şey-
lerin tam tersi hamleler yaparak yola devam etmektedir.

20 AKIN, A.g.e, s.337
21 Demokrat Parti Resmi İnternet Sitesi, bkz: http://www.dp.org.tr/Default.aspx?islem=icerik&modul=5&id=1645
22 AKIN, A.g.e, s.351
23 AKIN, A.g.e, s.353
24 AKIN, A.g.e, s.354
25 AKIN, A.g.e, s.355
26 AKIN, A.g.e, s.355
27 AKIN, A.g.e, s.356
28 AKIN, A.g.e, s.362
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E.	27	MAYIS	İHTİLALİNE	DOĞRU

DP yaptığı siyasi hamleler ile 1960’a kadar her şeye 
rağmen iktidarda kalmayı başarmıştır fakat 1960’a ka-
dar muhalefetleriyle sürekli çatışmalar yaşamıştır. 1957 
genel seçimlerinde iktidar ile ana muhalefet arasındaki 
gerginliğin dozu daha da artmıştır ve bir süre de devam 
etmiştir. Demokrat Parti gerginliklere karşı otoritesinin 
sarsılmaması adına halk üzerindeki etkisi büyük olan 
aygıtlara ( basın, üniversite vb.) karşı da sert önlemler 
almıştır. Demokrat Parti’nin bu önlemlerine karşılık ba-
sın, üniversite, ordu ve diğer gruplar iktidara karşı bir 
tavır takınmışlardır. DP’liler bu süreçte din istismarlığı-
na da giderek, halkı etkilemeye çalışmıştır. Buna örnek 
olarak “1959’da Menderes’in İngiltere’deki uçak kaza-
sından sağ kurtulmasından sonra, bazı DP’liler tarafın-
dan Allah’ın tayin ettiği bir lider olarak ilan edilmesi”29  
verilebilir. Bunların yanında CHP’ye karşı oluşturulan 
Tahkikat Komisyonu kurulması da büyük yankı uyan-
dırmıştı hatta İstanbul’daki öğrenciler sokağa dökülüp, 
çeşitli sloganlar atarak iktidarı protesto etmişlerdir. 
Olayların çığ gibi büyümesine karşı alınan önlem, sıkı-
yönetim ilanı olmuştur. Bu olaylar üzerine Ankara’da da 
öğrenciler ayaklanarak özgürlük sloganları atmışlardır 
ve hatta 21 Mayıs’ta Kızılay’da Harbiyeliler bir yürüyüş 
gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca tüm bu olayların üzerine 
İsmet İnönü mecliste yaptığı konuşma sırasında “Böyle 
giderse sizi ben bile kurtaramam.” şeklinde bir cümle 
kurmuştur.

  Türkiye’de karışıklığın git gide arttığı dönemde 
DP’ye ihtilal sinyalleri verilerek uyarılar yapılmıştır fa-
kat bazı uyarılara kulak asılmamış, bazıları içinse artık 
çok geç kalınmıştır. Ortam artık ihtilal için müsaittir ve 
DP İktidarı, düşürülme sürecine girilmiştir. 27 Mayıs 
1960 günü olma olasılığının düşünüldüğü ihtilal ger-
çekleşmiştir ve zamanında DP tarafından zorunlu izin 
şeklinde İzmir’e gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanı 
Cemal Gürsel liderlik için Ankara’ya getirilmiştir. Dar-
be sonrası, DP’nin iktidarda bulunan tüm kadrosu tu-
tuklanmıştır. Yargılama süreci gerçekleştirilmiştir ve ar-
dından süreç sonrası Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan 
ve Adnan Menderes gibi isimler idam edilmiştir; diğer 
isimler de hapis cezalarına çarptırılmıştır.

F.	1961	ANAYASASI	VE	ÇİFT	MECLİS	YAPISI	
İNCELEMELERİ

İzmir’den getirtilerek Milli Birlik Komitesi’nin ba-
şına geçirilmiş olan Cemal Gürsel devlete ve hükümete 
de başkanlık edecek isim olmuştur. Gürsel Hükümeti 
30 Mayıs 1960’ta göreve başlamıştır. Yapılan ilk işlem 
İstanbul ve Ankara Hukuk Fakülteleri’nin başarılı öğre-
tim üyelerinden Anayasa taslağı hazırlamaları için bir 

komisyon oluşturulmuştur. Ayrıca “Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmıştır ve 157 
sayılı Kurucu Meclis Oluşturulması Hakkında Kanun 
ve 158 sayılı Temsilciler Meclisi Kanunu çıkartılarak 
Anayasa yapım süreci başlatılmıştır.”30 “Rıdvan Akın’ın 
aktardığına göre, Anayasa 4,5 ayda kurucu meclis tara-
fından hazırlanmıştır.”31 Mayıs 1961’de Meclis’te kabul 
edilen 1961 Anayasası, ardından referanduma sunul-
muştur ve oradan da olumlu sonuç alarak kabul görmüş-
tür. 

“Hak ve özgürlüklerin korunabilmesi için Anayasa 
Mahkemesi ve Danıştay, güvence olarak gösterilmiş-
tir.”32 Bunlara ek olarak “Yüce Divan yetkisi Anayasa 
Mahkemesine geçmiştir ve Cumhurbaşkanı da tarafsız-
laştırılmıştır. Yani Cumhurbaşkanı’nın siyasal konumu 
meclis dışına taşınmıştır ve yasama meclisi ile organik 
bağı kesilmiştir.”33 1961 Anayasası’na göre Cumhur-
başkanı sadece bir kez seçiliyor ve yedi yıl görevde ka-
lıyordu. Bu durum yeniden seçilme beklentisini ya da 
kaygısını sona erdirmiştir.

İhtilal sonrası 1961 Anayasası ile çift meclis düzen-
lemesi uygulamaya geçmiştir. “Parlamento yetkilerinin 
iki ayrı meclis tarafından ortak kullanılması ve yasama 
görevinin bu iki meclis tarafından gerçekleştirilmesi-
ni sağlayan sistem çift meclis sistemi olarak adlandı-
rılır.”34 Ayrıca hatırlayacağız ki yazımızın başında yer 
alan bilgiler, çift meclis sisteminin ilk uygulamasının 
1876 Anayasası ile Osmanlı Dönemi’nde uygulandığını 
gösterir fakat bu uygulanan çift meclis şimdiki sistem-
den bazı farklılıkları olan bir içeriğe sahiptir. TBMM 
ve Cumhuriyet Senatosu çift meclis sistemini oluşturan 
unsurlardır. Yeni düzenlemeye göre milletvekili sayısı 
450 olarak belirlenmiş olup, milletvekili seçilme yaşı 
30’dur. Ayrıca seçmen yaşı 21 olmuştur ve nispi temsil 
seçim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Milletvekil-
lerinin görevde kalma süresi ise 4 yıldır. Cumhuriyet 
Senatosu’na üye olmak için 40 yaşını doldurmuş ve 

29 TOKER, Metin, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları (1944-1973), Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1990, s.80-82
30 AKIN, A.g.e, s.366
31 AKIN, A.g.e, s.367
32 TANÖR, Bülent, İki Anayasa 1961 ve 1982, Beta Yayınevi, 1991, s.27
33 AKIN, A.g.e, s.368-369
34 DOĞAN, Oğuz Kaan, Yasa Yapımında Bir Alternatif: Çift Meclis Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011/94, s. 379
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yüksek öğrenim görmüş olmak gerekliydi. Cumhuriyet 
Senatosu üç farklı biçimde belirleniyordu. “Genel oyla 
seçilecek üyeleri altı yılda bir seçilecek; bu üyelerin üçte 
biri her iki yılda bir yenilenecekti. Senatonun tabii üye-
leri eski Cumhurbaşkanları ve MBK üyelerinden oluşa-
caktı. Anayasa, Cumhuriyet Senatosu’nu korporatif bir 
meclis olarak düşünmüştür.’’35 Hükümet, Cumhuriyet 
Senatosu’na karşı değil; meclise karşı sorumluydu ve 
güven oylaması sadece Millet Meclisi’nde yapılıyordu. 
Ayrıca Cumhuriyet Senatosu’nun gensoru ile hükümeti 
düşürme yetkisi yoktu. Anlaşılacağı üzere, atanmışları 
seçilmişlere karşı güçlendirilmeye gidilmiştir ve yürüt-
me, idari yargı ile yasama da anayasa yargısı altında de-
netime tabi tutulmuştur. 1961 Anayasası, yürütmeyi bir 
yetki olarak değil yasamadan doğan bir görev gibi kabul 
etmiştir.

Geçmişte yaşanan sıkıntılardan hareketle, iktida-
rın denetlenmesi için Büyük Miller Meclisi üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu adlı bir güç belirlenmiştir ve çift 
meclis sistemi uygulamasına geçilmiştir. Cumhuriyet 
Senatosu’nun oluşturulma sebeplerinden en önemlisi, 
iktidarın fazla otoriter oluşu ve çabuk kanun yapma-
sıydı. İktidar,  politik hamlelerle halka sunulan günlük 
sıcak vaatlerle iktidarda kalmayı başarabilir; oysa hal-
kın bugünü kurtarmak için yaptığı bir seçim, devletin 
varlığını ve birliğini tehlikeye sokabilir ve geleceğini 
yok edebilir. 1961 Anayasası ile bu yüzden çift meclis 
sistemine geçilmiştir. 

1961 Anayasası ile uygulanan çift meclisin bir kolu 
olan Cumhuriyet Senatosu anayasal sistem ve seçim 
sistemi açısından bazı işlemlerin yavaşlamasına neden 
olmuştur ve bu durum birtakım eksikliklere yol açmış-
tır. Bu durum da, bu meclis sisteminin kaldırılana kadar 
eleştirilmesine sebep olmuştur. Çift meclis sistemi, ge-
nelde tarih içinde halk meclisinin etkisini azalttığından 
demokratik sistemin de yavaşlamasına neden olmuştur. 
Ayrıca çift meclis sisteminde yasama süreci çok karma-
şıktır ve zaman kaybına neden olur, “TBMM ve Cum-
huriyet Senatosu arasındaki gidip gelmeler sonucu son 
söz Millet Meclisi’ne ait kabul edilmiştir ama Millet 
Meclisi’nin iradesini kabul ettirebilmesi birtakım şart-
lara bağlanmıştır. Millet Meclisi bu şartları gerçekleşti-
remezse Cumhuriyet Senatosu’nun veya kurulan komis-
yonların kararını benimsemek zorunda kalır.”36

Anayasa kabulü sonrasında 15 Ekim 1961’de siyasi 
faaliyetlerin serbest bırakılması sonucu seçim gerçek-
leştirmiştir. CHP ve AP oyların çoğunluğunu alan 2 parti 
olmuştur ve 20 Kasım 1961’de bir koalisyon hükümeti 
oluşturmuşlardır. Bu koalisyon hükümeti zorunluluktan 
doğmuştur. TBMM’nin açılması ve Gürsel’in Cumhur-
başkanı olması dahi ordu içindeki kaynamaya engel ol-
mamıştır ve 1961 yılında Kurmay Albay Talat Aydemir 

bir darbe girişiminde bulunmuş ve bu darbe başarısız-
lıkla sonuçlanmıştır. 

Bu iktidar döneminde Başbakan İnönü ve Cumhur-
başkanı Gürsel 1965 yılına kadar DP’lilerin affı mesele-
sini kendi aralarında gündem etmişlerdir. Adalet Partisi 
bu af konusunda aceleci bir tavır sergilemiştir, bu tav-
rın sebebi ise CHP ile yapılan koalisyondan kurtulma 
istekleridir. Senatoda çoğunluğa sahip AP, hükümetten 
çekildikten sonra 1965’e kadar İnönü zayıf ve başarısız 
koalisyonlar yapmak durumunda kalmıştır.

Yapılan mahalli ve senato seçimlerde de bu olaylar-
dan dolayı CHP’nin güç ve oy kaybına uğradığı görül-
mektedir. Bu durumlar üzerine bir de Kıbrıs Sıkıntısı ile 
İnönü’nün Bütçe Kanunu tasarısı ret oyu alınca İnönü 
Hükümeti artık istifa etmiştir ve 1965 seçimlerine gi-
dilmiştir. Bu seçimlerin galibi Adalet Partisi olmuştur. 
Adalet Partisi, tek başına hükümet kurabilecek çoğun-
luğa sahipti. Adalet Partisi, Demokrat Partiden doğmuş-
ken; Cumhurbaşkanı Gürsel ise 27 Mayıs İhtilali’nden 
doğmuştu.

Cemal Gürsel, AP Hükümeti kurulduktan kısa 
bir süre sonra felç geçirmiştir ve durumunun kötü 
olduğu ve umudun olmadığı da tıbben destekle-
nince 1961 Anayasası’nın da desteği ile yine 1961 
Anayasası’na uyularak, TBMM’nin verdiği karar ile 
Cumhurbaşkanlığı’na son verilmiştir. Yerine 28 Mart’ta 
eski Genelkurmay Başkanı ve Kontenjan Senatörü Cev-
det Sunay seçilmiştir. İktidar partisi, Cevdet Sunay’ın 
seçiminde oldukça etkili olmuştur. Cevdet Sunay’ın se-
çimine verdikleri destekler “Rıdvan Akın’ın aktardığına 
göre, Orduyu tatmin ederek iktidarını pekiştirme ma-
nevrası olarak yorumlanmıştır ve hatta Demirel AP’nin 
bu seçimini ‘milletin ordu ile kucaklaşması’ olarak yo-
rumlamıştır.”37

G.	12	MART’TAN	12	EYLÜL’E	DOĞRU

12 Mart 1971 tarihinde dönemin Genelkurmay Baş-
kanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından dö-
nemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a bir muhtıra 
verilmiş olup, hükümet istifaya zorlanmıştır. Bu darbe 
girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olmuş 
ikinci darbedir ve emir-komuta zinciri içerisinde ger-
çekleşmiştir. “12 Mart Muhtırası, Demirel’in deyimiy-
le ‘ TBMM’den güvenoyu alarak göreve gelmiş AP 
Hükümeti’ne yönelik anayasayla kabili telif olmayan 
bir darbe’ olmuştur.’’38 Ayrıca “Rıdvan Akın’ın aktardı-
ğına göre, parlamentonun dağıtılmasını Atatürkçü çiz-
gide hükümet kurulmasına bağlayan ordu, yüksek ko-
muta kademesinin istekleri doğrultusunda davranmıştır 
ve Nihat Erim’de başbakanlık görevine getirilmiş-
tir.’’39 Bunlara ek olarak, 8 Mart 1973 tarihinde Cevdet 
Sunay’ın görev süresi bitmiştir ve yerine Emekli Amiral 
Fahri Korutürk seçilmiştir.
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24 Ocak 1974’te ise CHP ve MSP ortak bir koalisyon 
hükümeti kurmuştur. Bu süreçten sonra Kıbrıs Hareka-
tı gerçeklemiştir ve sonucunda CHP prestij kazanmıştır 
fakat birçok konuda olduğu gibi koalisyon hükümeti, bu 
konuda da fikir ayrılığına düşmüştür ve Ecevit 17 Ey-
lül 1974’te istifasını vermiştir. Bu istifanın altında ise 
Ecevit’in erken seçim ile CHP’nin tek başına iktidar 
olabileceği düşüncesi yatıyordu. Bu istifanın ardından 
yeni bir hükümet kurulamamıştır ve Ecevit 7 Kasım’da 
hükümeti kurma görevinin iadesini gerçekleştirmiştir. 
Yeni bir koalisyon hükümeti kuracak olan Süleyman 
Demirel’in başkanlığında AP, MSP, MHP, CGP’den 
oluşan bir koalisyon hükümeti kurulana dek, Sadi Irmak 
Hükümeti güvensizlik oyu almasına rağmen görevde 
kalmıştır.

1977’de erken seçim olan milletvekili genel seçimi 
gerçekleştirilmiştir. Bu seçimden CHP en çok oyu ala-
rak birinci parti olmuştur. Ecevit o zamanki seçim siste-
mine istinaden azınlık hükümeti kurma kararına varmış-
tır ve “21 Haziran 1977’de onaylanan Ecevit Hükümeti, 
3 Temmuz’da güvenoyu alamayarak istifasını vermek 
zorunda kalmıştır.”40 Bu hükümetin düşmesinin ardın-
dan “Süleyman Demirel başkanlığında II. Milli Cephe 
Hükümeti kurulmuştur. Demirel bu kez yanına Erbakan 
ve Türkeş’i alarak işe koyulmuştur.”41 Bu hükümetin de 
Ecevit’in politik hamleleriyle devrilmesi üzerine Ecevit 
Hükümeti, AP’den ayrılan 11 bağımsız milletvekili ile 
kurulmuştur. Ayrıca kurulan hükümet güvenoyu almayı 
da başarmıştır fakat hükümetin ömrü yirmi iki ay sür-
müştür ve 1979 sonlarına doğru yapılan ara seçimlerde 
ağır yenilgi alarak iktidardan çekilmiştir. AP bu hükü-
metin ardından MHP ve MSP’nin desteği ile azınlık 
hükümeti kurmuştur ve güvenoyu da alarak 25 Kasım 
1979’da göreve başlamıştır. 1979 sonlarına doğru yeni 
bir ihtilal sinyalleri günden güne yayılmaya başlamıştır 
ve hata “TSK yüksek komuta kademesi Cumhurbaşkanı 
Korutürk’ü 27 Aralık 1979’da ziyaret etmiş ve kendisi-
ne bir uyarı mektubu vermiştir.”42

12 Eylül 1980’de TSK tarafından emir-komuta zin-
ciri içinde Demirel Hükümeti’ne karşılık bir darbe ger-
çekleştirilmiştir. Darbeyi gerçekleştirecek kişiler Milli 
Güvenlik Konseyi adı altında toplanmışlardır. Darbeye 
gerekçe olarak sağ-sol çatışması, siyasi, sosyal, ekono-
mik, vb. sebepler gösterilmiştir. Darbe sonrası partiler, 
TBMM lağvedilmiştir ve Anayasa yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Parti liderleri tutuklanarak yargılanmıştır.

H.	SONUÇ

Görüldüğü üzere geçmişten beri meclis değişime uğ-
rayarak da olsa hayatımızda hep var olmuştur. Zaman 
zaman meclisin yapısı değiştirilmiştir ya da değişti-
rilmek zorunda kalmıştır. Her yeni Anayasa Meclis’in 
yapısına yönelik bilgilerin habercisi olmuştur. Osmanlı 

Dönemi’nde 1876 Anayasası ile oluşturulan çift meclis, 
TBMM’nin kuruluşuyla sekteye uğramıştır ve 27 Mayıs 
İhtilali sonucu hazırlanan 1961 Anayasası’ndan 12 Ey-
lül 1980 İhtilali’ne kadar varlığını sürdürmüştür. Darbe 
sonrası hazırlanan 1982 Anayasası ile yasama sürecinin 
hız kazanması adına çift meclis sistemi terk edilmiştir 
ve tekli meclis sistemine gidilmiştir. Günümüzde de 
hâlâ tekli meclis sistemi kullanılmaktadır.
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Türkiye’nin,	Avrupa	ile	ilişkiler	bağlamında,	
AB	ile	olan	ilişkileri	Batılılaşma	hedefinin	bir	

parçası	mıdır?

Tabii ki bir parçasıdır. İlişkilerin kuruluş 
nedenlerinden en önemlisi zaten Batılılaşma 
hedefi, Batılılaşma ülküsü, Avrupalılaşmak, 

muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak olmuştur. 
AB de bunu temsil ettiği için ilişkilerin başlangıç 
nedeni ve sonrasında da temeli olmuştur. Avrupa 
bütünleşmesi ile ilk ilişkiler 1959 yılında yapılan 
başvuru ve nihayetinde 1963 yılında imzalanan 
Ortaklık Anlaşması ile kurulmuştur. İlişkilerin 
kurulmasında başta gelen motivasyonlardan biri de 
Avrupalılaşma, Batılılaşma hedefiydi. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde olan ve Türk 
dış politikasına damgasını vuran bir hedeftir. Türkiye, 
kurulduğu günden itibaren iktidara gelen hükümetler 
tarafından gerek parti programlarında olsun gerek diğer 
söylemlerinde olsun, her zaman için dile getirilmiştir. 
Politika uygulamalarına gereği gibi yansımasa da en 
azından bir söylem olarak mutlaka yer bulmuş bir 
hedeftir; dolayısı ile Batılılaşma, ilişkilerin her zaman 
önemli bir dürtüsü olmuştur. Elbette ki başka dürtüler 
de söz konusudur. Başvurunun yapıldığı 1959 yılında 

tek başına Avrupalılaşma hedefi değil, bununla 
birlikte ekonomik kalkınma, güvenlik kaygıları ve 
o dönemde Türkiye’den hemen önce Yunanistan’ın 
başvuru yapması, dolayısıyla Yunanistan’ı takip 
etme, onu yalnız bırakmama gibi kaygılarla Türkiye, 
resmi ilişkileri kurma yolunda ilk adımı atmıştır. 

Avrupa	tarafından	bakmak	gerekirse,	
AB’nin	Türkiye	ile	istişare	etme	konusundaki	
motivasyonu	tarihsel	olarak	nasıl	olmuştur?

Başlangıçta, 1959 yılında Türkiye Tarafından 
yapılan ilk başvuru neticesinde 1963 yılında yapılan 
Ankara Antlaşması (Ortaklık Antlaşması)’na 
bakıldığında AB’nin Türkiye ile ilişkiler kurma 
motivasyonunu temel olarak güvenlik kaygıları 
oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasındaki iki 
bloku iki kutuplu dünya konjonktürü düşünüldüğünde 
güvenlik kaygıları Avrupa için önemli rol oynuyor. 
Türkiye iki blok arasında tampon ülke konumu ile 
jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip.

Ayrıca yeni kurulmuş ve rüştünü henüz ispatlamamış 
bir topluluktan bahsediyoruz. Bu toplulukla ortaklık 
kurmak için ilk başvuru yapan iki ülke Yunanistan 
ve Türkiye. Dolayısıyla, bu başvuruların üye ülkeler 
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tarafından “prestij kazanma, uluslararası alanda 
tanınma” şeklinde değerlendirildiği ve dolayısıyla 
olumlu karşılandığı söylenebilir. Ama zaman 
içerisinde gerek iç, gerek dış sebepler dolayısıyla 
umulan gelişmeler yaşanamamış; uluslararası, 
iktisadi, konjonktürel, siyasi ve birçok farklı etkenden 
dolayı ilişkiler mevcut ivmeyi devam ettirememiş, 
tam tersi ivme kaybetmiştir. Ve bugüne kadar AB ile 
ilişkiler hep inişli çıkışlı olmuş, istikrarlı bir seyir 
izlememiştir. Aslında Türkiye, AB ile ilişkilerinde 
her zaman üyelik perspektifini canlı tutmaya, sıklıkla 
üyeliğe atıfta bulunmaya ve onu ön plana çıkarmaya 
çalışmıştır. Ancak zaman zaman iç ve dış etkenlerin 
etkisiyle Türkiye de bundan uzaklaşmıştır. Türkiye 
ile AB ilişkileri dönemsel gelişmelere bağlı kalmıştır.  

İlişkilerin seyrine kısaca bakmak gerekirse, 
1959’daki başvuru büyük bir coşkuyla karşılanmış, 
Ortaklık ilişkisi kurulduktan sonra 70’lere kadar 
ilişkilerde ciddi bir problem yaşanmamıştır.70’lerde 
özellikle iktisadi sorunlar sebebiyle ilişkilerde önemli 
bir ivme kaybı yaşanırken, 80’lerde Türkiye’deki 
iç faktörler ilişkileri kopma noktasına getirmiştir. 
90’lar boyunca iki taraf arasında stresli, gergin 
dönem devam etmiş hatta 1997’de Lüksemburg 
Zirvesi’nde beklenenin aksine Türkiye’nin üye 
adaylığı tanınmayınca AB ile siyasi ilişkilerin askıya 
alınmasına karar verilmiştir. Ancak 1999 Helsinki 
Zirvesi’nde Türkiye’nin üyelik adaylığı ilan edilince 
ilişkiler yeniden tırmanışa geçmiştir. 1999-2005 
yıllarındaki süreç, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihine 
bakıldığında, ilişkilerin en iyi olduğu, Türkiye’nin 
AB kurallarına ve değerlerine uyum doğrultusunda 
önemli bir dönüşüm geçirdiği dönemdir. Bu da 
3 Ekim 2005 tarihinde üyelik müzakerelerinin 
açılması kararıyla noktalanmıştır. Bu aşamanın bir 
sonrası, üyelik demektir. Eğer bu süreç her iki taraf 
tarafından doğru yönetilebilseydi Türkiye’nin bugün 
AB üyesi olması olması mümkün olabilecekti. 
Ancak üyelik görüşmelerinden başlamasından sonra 
hem Türkiye’nin reform süreci hem de buna ve 
Kıbrıs meselesi gibi başka faktörlere bağlı olarak 
ilişkiler tekrar ciddi bir düşüşe geçmiştir.  Bugün 
gelinen noktada Türkiye, AB ile resmi olarak üyelik 
müzakereleri yürüten üye adayı bir ülke olmakla 
beraber ilişkiler, tarafların çıkarları doğrultusunda 
(mülteci krizi gibi) önemli bazı meselelerde 
ad hoc işbirliğine girdiği stratejik bir ortaklığı 
çağrıştırmaktadır. 

Türkiye’nin	iç	siyasetindeki	gelişmelerde	
AB’nin	olumlu	veya	olumsuz	bir	rolü	var	mıdır?	

Tabii ki var. Etkisiz olduğu asla düşünülemez. 
Birbirine bu kadar bağlı, bağımlı bir dünyada 
bırakın AB’yi uzak coğrafyalardaki siyasi ve iktisadi 

gelişmeler dahi Türkiye’yi etkiliyor. Yalnız AB’nin 
şöyle bir farkı var: Türkiye üye adayı bir ülke olduğu 
için AB’nin genişleme politikasının bir parçası 
haline geldi. AB’nin üye olmak isteyen ülkeler için 
Genişleme politikası kapsamında uyguladığı bir 
“koşulluluk” mekanizması söz konusu. Türkiye de 
bu mekanizmanın uygulandığı yani üye olmak için 
belli koşulları yerine getirmesi gereken bir ülke. Tabii 
ki kendi isteğiyle yapmış olduğu başvuru ile. AB bir 
kulüp, Türkiye bu kulübe üye olmak istiyor fakat 
bunun için belli kuralları, şartları gerçekleştirmesi 
gerekiyor. AB, bu şartları zaman içerisinde yaşanılan 
tecrübelerle oluşturdu. En son gelinen noktada AB’ye 
üye olmak isteyen ülkeler için belli üyelik kriterleri 
söz konusu oldu. Biz buna koşulluluk mekanizması 
diyoruz. Söz konusu kriterlerin üye olmak isteyen 
ülkeler tarafından yerine getirilmeye çalışılması ve 
bu sürecin AB kurumlarından Avrupa Komisyonu 
tarafından gözlemlenmesi, denetlenmesi, kontrol 
edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir. AB işte 
özellikle bu koşulluluk mekanizması ile üye olmak 
isteyen Aday ülkelerin üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olmaktadır. Bunun dışında kurumlarının 
aldığı kararlarla ve önde gelen yetkililerinin 
politikacılarının söylemleriyle de etkili olmaktadır 
AB. Mesela en son Avrupa Parlamentosu’nun aldığı 
karar tavsiye niteliğinde olmasına ve bağlayıcılığının 
bulunmamasına rağmen Türkiye’de büyük ses 
getirmiştir. Tavsiye niteliğindeki kararlarla,  bağlayıcı 
karar alıcı kurumları etkileyebileceği için, dolaylı 
olarak Türkiye’yi etkilemektedir. Böylelikle AB, 
Türkiye’nin iç siyasetini de belirlemektedir. Tabii ki 
AB, Türkiye’nin iç siyasetinde takip edeceği yolu 
etkileyebilecek önemli bir aktör. Direkt olmasa da 
AB, Türkiye-AB arasındaki ilişkileri yöneten bazı 
vasıtaları kullanarak iç siyaseti etkileyebilmekte. 
Ancak bu etkisi her zaman aynı kuvvette 
olmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin üyelik hedefine 
ne kadar bağlı olduğuyla doğru orantılıdır.    

Türkiye-AB	ilişkilerinde,	ilişkilerin;	ekonomik,	
kültürel,	siyasi	boyutlarından	hangisi	öne	

çıkmaktadır?	İlişkilerin	bu	boyutlarında	yaşanan	
temel	çatışma	noktaları	nelerdir?	

Dönemsel değişikliklerden ve konjonktürel 
gelişmelerden dolayı özellikle tek bir etken öne 
çıkmaktadır, demek doğru değildir. Örneğin şu anda 
göç krizi Türkiye-AB ilişkilerinde çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Sadece konjonktürel gelişmeler değil 
AB ve Türkiye’nin içindeki gelişmeler de önem 
taşıyor. AB içerisinde muhafazakâr sağın ve Avrupa 
şüpheciliğinin yükselişte olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu siyasi eğilim, önce ekonomik kriz ve sonrasında 
da göç krizi ile bağlantılı olarak gerçekleşmekte. Bu 
durum çok net bir şekilde Türkiye-AB ilişkilerine 
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olumsuz yansıyor. Böyle bakıldığında Türkiye’nin 
üyeliğine karşı olan kesimin sayısının da arttığını 
görmekteyiz. Ekonomik olarak değerlendirildiğinde 
ise Gümrük Birliği ilişkimiz çok önemli bir istişare 
konusu ve aynı zamanda çatışma alanı diyebiliriz. Göç 
meselesi gibi Gümrük Birliği de hem işbirliği hem 
çatışma alanıdır. Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden 
kaynaklanan bazı sorunları bulunmakta. Zamanla 
dünya ticaretinde ve AB dış ticaret politikasında 
meydana gelen değişimler ve gelişmeler dikkate 
alınarak Gümrük Birliği’nin revize edilmesi 
gerekmektedir. Türkiye artık Gümrük Birliği’nden 
beklediği faydaları görememekle beraber tam tersine 
bu durumdan zarar görmeye başlamıştır. Dolayısıyla 
Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi, kapsamının 
genişletilmesi, aynı zamanda günümüzün ikili ticari 
ilişkileri anlayışını yansıtacak şekilde başka ticari 
alanları da içermesi gerekmektedir. Bunun yanında 
kültürel anlamda da çatışma alanları bulunmakta; AB 
içerisinde ırkçılığın yükselmesi, yabancılığa karşı 
düşmanlığın artması gibi. Son olarak Türkiye’de 
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yaşananlara 
yönelik olarak ilan edilen OHAL ve onunla paralel 
olarak alınan önlemlerin AB üyelik kriterlerinden olan 
hukukun üstünlüğü ilkesi ile ne kadar örtüştüğüne, 
demokrasi ve insan haklarını ne kadar zedelediğine 
dair AB’nin birtakım şüpheleri bulunmaktadır. 
Nitekim Avrupa Parlamentosu’nun tavsiye 
niteliğindeki üyelik müzakerelerinin dondurulmasına 
yönelik kararı da Türkiye’de idam cezasının geri 
getirilmesi tartışmalarına dayanmaktadır. Bir diğer 
önemli çatışma alanının Kıbrıs meselesi olduğunu 
söyleyebiliriz. İki toplum lideri arasında adada siyasi 
bir çözüme ulaşılmasına dair devan eden görüşmeler 
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ümitlendirici bir 
durumda. Kıbrıs diğer çatışma alanlarının yanında 
çok önemli bir meseledir, çünkü bugün itibariyle 
Türkiye-AB arasındaki üyelik görüşmelerinin 
sekteye uğramasının en büyük sebebidir. 2006 yılında 
Türkiye-AB arasındaki üyelik görüşmelerinde Kıbrıs 
meselesi ile ilintili olarak sekiz başlığın açılması 
ve açılan başlıkların da geçici olarak kapatılması 
askıya alındı. Bunun dışında Güney Kıbrıs, yine 
bu meseleden dolayı altı başlığın açılmasına veto 
koymaktadır. Yani müzakerelerin şu anda düzgün bir 
şekilde devam edememesinin en önemli sebebi Kıbrıs 
meselesidir. Son olarak söyleyebilirim ki dönemsel 
olarak değişkenlik gösterse de günümüzde hem siyasi 
hem ekonomik hem de kültürel boyutların hepsi 
Türkiye-AB ilişkilerinde öne çıkmaktadır.

Türkiye-AB	ilişkilerinde	ABD’nin	konumu	ve	
bakış	açısı	nasıl	olmuştur?

ABD her zaman Türkiye’nin AB’nin bir parçası 
olmasını desteklemiştir. En başından itibaren ABD 

AB’nin Türkiye ile ilgili kararlarını olumlu yönde 
etkilemek için müdahalelerde bulunmuştur. Zaman 
zaman Türkiye, ABD’nin Türkiye’ye verdiği desteği 
ortaya çıkaran bu müdahalelerin karşılığını AB’den 
olumlu yönde bulmuştur. Fakat AB içerisindeki önde 
gelen ülkelerin bu bağlamda ABD’ye karşı bakış açısı 
da çok önemlidir. Buna bağlı olarak bazen ABD’nin 
bu yönde yaptığı müdahaleler olumsuz tepkiler 
de almıştır. ABD’nin Türkiye’nin AB üyeliğini 
desteklemesini birçok sebeple açıklayabiliriz. 
Bunun en önemli sebebi Türkiye’yi müttefiki 
olarak görmesidir. Biliyoruz ki İngiltere, ABD’nin 
politikalarını AB kurumlarında dile getirerek ve 
çıkarlarına zarar getirmeyecek şekilde kararlar 
alınmasını sağlayarak ABD’nin içerideki bir müttefiki 
olarak ön plana çıkmıştır. Türkiye’nin de bu şekilde 
olabileceği beklentisi ile ABD bu desteği vermiştir 
denebilir. Fakat son zamanlarda ABD, Suriye krizi 
ve Fethullah Gülen’in iadesi üzerinden yaşanan 
sıkıntılardan dolayı Türkiye ile ilgili mesafeli bir 
ilişki içindedir. Dolayısıyla son zamanlarda ABD’nin 
Türkiye’ye AB ile ilişkilerinde desteğinin zayıfladığı 
yönünde görüşler ortaya atılabilir. Ancak genel 
itibariyle ABD, Türkiye’nin AB’nin bir parçası olması 
ülküsünü desteklemektedir. Çünkü bu ülkü ABD’nin 
genel global çıkarlarına ters değildir ve ABD, 
Türkiyeli bir AB’nin küresel bir rakip değil, ABD’nin 
çıkarlarıyla paralel hareket edebilecek bir oluşum 
olacağını düşünmektedir. Fakat tabii ki bu desteğin 
yoğunluğu ABD ile Türkiye’nin ilişkilerinin ne kadar 
iyi olduğuyla orantılı olarak değişebilmektedir.

AB	dışındaki	bölgesel	oluşumlar	Türkiye	için	
AB’nin	bir	alternatifi	olabilir	mi?	

Son zamanlarda bu tartışma sıkça gündeme 
gelmektedir. Daha önce de mesela Şangay İşbirliği 
Teşkilatı’nın bir alternatif olabileceği tartışılmıştır. 
Fakat AB’nin bir alternatifi olabileceğini 
düşünmüyorum. AB dünyadaki diğer işbirliği 
örnekleriyle karşılaştırıldığında hedefleri ve 
geldiği bütünleşme seviyesi açısından oldukça 
farklı, çok daha derin bir bütünleşme içeren bir 
yapı.  AB’nin hedefi, üyeleri arasında ekonomik ve 
siyasi olarak tam entegrasyonu sağlamaktır. Bunun 
mümkün olmayacağı ya da AB’nin yakın zamanda 
dağılacağına dair birçok argüman bulunmaktadır. 
Fakat bütün olumsuzluklara, meydan okumalara 
ve çatışmalara rağmen bugün geldiği noktada 
AB’yi bütünleşme başarısı bağlamında başka 
bir oluşumla karşılaştıramayız. AB’ye alternatif 
tartışmalarında sıklıkla referans verilen Şangay 
İşbirliği Teşkilatı örneğini ele alalım:  Bu teşkilat 
Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan 
ve Kırgızistan’dan oluşan; sınır güvenliği, enerji, 
askeri destek gibi meselelerde işbirliği yapmak 
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üzere kurulmuş bölgesel bir oluşumdur. Kurulduğu 
bölgedeki sorunları çözmeye yönelik bir işbirliği 
teşkilatıdır. Hedefleri ve fonksiyonları açısında 
Türkiye’nin için AB’nin bir alternatif olamaz. Elbette 
Türkiye, dış politika çıkarları gerektirdiği ölçüde bu 
ülkelerle işbirliği içinde olmaya devam etmelidir. 
Zaten karşılıklı bağımlılığın yüksek derecede olduğu 
bir dünyada bu işbirliğinin kesilmesi ne rasyoneldir 
ne de mümkündür. Enerji ve ticari alandaki işbirliği 
devam etmeli fakat bu AB’nin dış politikalarına 
uygun ve ona paralel olmalıdır. Çünkü Türkiye’nin 
kurulduğundan beri bugününü ve geleceğini 
konumlandırdığı yer bellidir. Örneğin; Türkiye’nin 
Şangay İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ile Gümrük 
Birliği tarzında derin bir iktisadi işbirliğine, ekonomik 
bir entegrasyona gittiğini düşünelim. Bu işbirliğinin 
rasyonelliği tartışılır. Çünkü Türkiye, ithalat ve 
ihracatının yüzde ellisini AB ülkeleriyle yapmaktadır. 
Almanya, Türkiye’nin en önde gelen ticaret ortağıdır. 
Türkiye ise, AB’nin dünyada en fazla ticaret yaptığı 
altıncı ülke konumundadır. Fakat Türkiye’nin Şangay 
İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Rusya ve Çin ile olan 
ticari ilişkilerine baktığımızda, Türkiye ağırlıklı olarak 
ithalatçı konumundadır. Rusya ve Çin piyasalarına 
önemli düzeyde ihracat yapıldığı söylenemez. Oysaki 
AB pazarlarında, Türkiye’nin ticari çıkarlarına için 
önemli bir düzeyde ihracat söz konusu. Rusya ve 
Çin’e bazı tarım ürünleri satılsa da AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında bu satış oranda değil. Dolayısıyla 
bu ülkelerin bulunduğu Şangay İşbirliği Teşkilatı 
bir oluşumla, AB ile Türkiye arasındaki bir Gümrük 
Birliği’ne benzer bir ticari entegrasyona gidilse 
Türkiye dezavantajlı konumda bulunacaktır. Diğer 
yandan Türkiye’ye yapılan doğrudan dış yatırımların 
yüzde yetmiş beşi AB ülkelerine aittir. Türkiye’nin 
ekonomisi AB ekonomisi ile bu kadar karşılıklı 
bağımlı iken AB’nin yerine bir alternatif düşünülmesi 
rasyonel değildir. Aynı zamanda değerler açısından 
incelediğimizde Türkiye’nin bu zamana kadarki 
referansı hep Batı olmuştur. Şangay İşbirliği Teşkilatı 
ülkelerinin Türkiye’ye değerler sistemi olarak 
bir örnek oluşturduğu söylenemez. Söz konusu 
teşkilattaki ülkelerin demokrasi, hukukun üstünlüğü 
ve insan hakları açısından oldukça tartışmalı 
rejimlerinin Türkiye için hedeflenen değerlere sahip 
olmadıkları açıktır.  Hem iktisadi açıdan hem değerler 
sistemi açısından Türkiye’nin AB dışında bölgesel 
bir oluşumu alternatif olarak görmesi rasyonel 
gözükmemektedir.

Türkiye’nin	AB	ve	diğer	bölgesel	oluşumlarla	
ilişkisi	paralel	yürütülebilir	mi?	

Bu sorunun cevabı daha farklı olacaktır. Tabi ki 
ilişkiler paralel yürütülebilir. Fakat daha önce de 
belirttiğim gibi AB üyeliği bambaşka bir kategori 

özelliği taşıyor. AB üyeliği Türkiye’nin sadece dış 
politika hedefi değil aynı zamanda iç politikasını 
etkileyen bir unsurdur. Türkiye AB’ye göre iç 
ve dış politikasını oluşturmak ve uygulamak 
durumundadır. Katılım müzakereleri yapan tam üye 
adayı bir ülke olarak Türkiye tüm mevzuatını AB 
müktesebatı ile uyumlaştırmak aynı çizgiye getirmek 
yükümlülüğündedir. Fakat bu Türkiye’nin diğer 
bölgesel oluşumlarla ilişkileri tamamen keseceği 
anlamına gelmez. Üye olana kadar AB ile uyumlu 
bir şekilde, üye olduktan sonra da AB ortak dış 
politikalarının yapımında yer alarak yani söz konusu 
ortak politikayı çıkarları doğrultusunda belirleyen 
aktörlerden biri olarak ilişkilerini sürdürecektir. Eğer 
Türkiye’nin yeri belliyse ve Türkiye AB ülkeleri ile 
aynı geleceği seçtiyse o zaman AB ile aynı hedefler 
için uğraşmalı ve mücadele vermelidir.
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A.	GİRİŞ

Bu yazıda 12 Mart 1971’de Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin verdiği muhtıranın niteliği 
tartışılacaktır. Önce 12 Mart’a giden süreç ta-

rihsel ve kronolojik olarak aktarılacak; daha sonra bu 
sürecin iç ve dış nitelikleri araştırılacaktır. 12 Mart’tan 
sonra kurulan hükümetler üzerinden 12 Mart süreci in-
celenecek ve sonuç olarak 12 Mart’ın genel bir değer-
lendirmesi yapılacaktır.

B.	12	MART’A	GİDEN	SÜREÇ

27 Mayıs Darbesi’nden 12 Mart Muhtırası’na giden 
süreçte 1965 yılı, Süleyman Demirel’in AP lideri ve 
başbakan olmasıyla önemli bir kırılma noktasıdır. Bu 
yüzden bu süreç iki başlıkta incelenecektir.

1.	1960-1965	Arası	Dönem

27 Mayıs 1960’daki –emir ve komuta zinciri dışında 
gerçekleşen- askeri darbenin ardından, darbe öncesinin 
iktidar partisi olan Demokrat Parti (DP) kapatılmış; 
1961’de yeni bir anayasa yürürlüğe girmiştir. 1961 Ana-
yasası ile Milli Güvenlik Kurulu, Anayasa Mahkemesi, 
Cumhuriyet Senatosu gibi pek çok kurum kurulmuş; 
temel hak ve hürriyetler genişletilmiş ve seçim sistemi-
nin de değiştirilmesiyle yeni siyasi partiler açılmıştır. 
Bunlardan biri DP’nin mirasçısı olarak görülen Adalet 
Partisi (AP)’dir.1 Darbeden sonra yapılan ilk genel se-
çimde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi, bu-
nunla beraber AP’nin oylarının Cumhuriyet Halk Par-
tisi (CHP)’nin oylarına çok yakın olması; dahası, nispi 
temsil sitemi yerine çoğunluk sisteminin kullanıldığı 
Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde AP’nin birinci par-
ti çıkması ve Senato başkanının bir AP’li (Suat Hayri 
Ürgüplü) olması 27 Mayısçıları şaşırtmış2 ve tedbirli ol-
maya itmiştir. O dönem iktidarda olan Milli Birlik Ko-
mitesi kadar güç kazanmış, çeşitli general, amiral ve su-
baylardan oluşan Silahlı Kuvvetler Birliği adlı bir örgüt 
21 Ekim 1961’de, 21 Ekim Protokolü olarak anılacak 
olan bir bildiri yayınlamış; parlamentonun açılmasını 
engellemeyi ve Milli Birlik Komitesi (MBK)’nin feshi-
ni kararlaştırmıştır.3 Ancak dönemin Genelkurmay Baş-
kanı Cevdet Sunay bu girişimi önlemiş;  AP ve CHP’nin 

aktif katılımı, Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Cumhuri-
yetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin dışarıdan des-
teği ile İsmet İnönü başbakanlığında darbe sonrası ilk 
seçilmiş hükümet kurulmuştur. MBK başkanı Cemal 
Gürsel’in de cumhurbaşkanı seçilmesiyle, asker siyasi 
arenadaki bilfiil pozisyonunu terk etmiştir.

İleride anlatılacağı üzere askeri kanat (bununla bera-
ber askeri kanadı zımnen ya da alenen destekleyen sivil 
kanat ve bürokrasi kanadı) her zaman siyasetle alakadar 
olmakla birlikte; yeni hükümet kurulduktan sonra doğ-
rudan iki darbe girişimi yaşanmıştır. Kurmay Albay Ta-
lat Aydemir tarafından başlatılan birinci darbe girişimi, 
İnönü’nün karizmatik liderliği ve ordudaki otoritesi ile 
bastırılmış; ikinci bir teşebbüse asla müsamaha göste-
rilmeyeceği uyarısıyla darbeye karışanlar affa uğramış-
tır.4 Ancak Aydemir, yeni bir teşebbüste daha bulunmuş 
ve ikinci darbe girişiminin de bastırılmasının ardından 
idam edilmiştir.5

Aydemir İsyanları, isyancılara karşı getirilen affa 
karşılık AP’nin eski DP’lilere siyasi af talebi6, grev ve 
toplu sözleşme hakları üzerine yapılan yasa görüşmele-
rinde ve ülkeye yabancı sermayenin rahatça girişi ko-
nularında AP ile CHP arasındaki uzlaşılaşamazlık sonu-
cunda 1962’de Başbakan İnönü istifa etmiştir.7 Bunun 
üzerine gene İnönü’nün başbakanlığında CHP, YTP ve 
CKMP’nin katılımıyla yeni bir koalisyon hükümeti ku-
rulmuştur. İkinci İnönü Koalisyon Hükümeti döneminde 
Grev ve Lokavt Kanunu ile yeni bir Sendikalar Kanunu 
kabul edilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırla-
dığı I. Beş Yıllık Kalkınma planı yürürlüğe sokulmuştur. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Ankara Antlaş-
ması (1963) imzalanarak AET ile ortaklık ilişkisi kurul-
muştur. Ek olarak; İnönü, parti içi muhalefete rağmen, 
hükümlü eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın altı aylık 
şartlı tahliyesine ön ayak olmuştur.8 Ancak cereyan eden 
toplumsal olayların ardından Bayar, altı ayı doldurma-
dan cezaevine geri gönderilmiştir. 1963’te darbeden 
sonraki ilk yerel seçimlerin yapılması ve AP’nin birinci 
parti çıkarak CHP’nin büyük oy kaybetmesi sonucun-
da İnönü istifasını sunmuştur. AP’nin oylarını artırmış 
olmasına rağmen mevzubahis toplumsal olayların ar-
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dından 27 Mayısçılarla uzlaşıp uzlaşmama konusunda 
parti içinde yaşanan ikilik sonucu kimi partililer ve hatta 
milletvekilleri ile senatörler istifa etmiş9, parti aleyhine 
bir “sertlik kampanyası” başlatılmıştır.10

Bir sonraki hükümet gene İsmet İnönü başbakanlı-
ğında, bu kez bir azınlık hükümeti olarak kurulmuştur. 
Bu hükümet döneminde yaşanan en büyük sorunlardan 
biri Kıbrıs üzerinedir. Dönemin ABD Devlet Başkanı 
Lyndon B. Johnson tarafından yazılan, Türkiye’nin ada-
daki hadiseler karşısındaki politikasını ve uluslararası 
antlaşmalardan doğan haklarını görmezden gelen mek-
tupta “Kıbrıs nedeniyle, SSCB Türkiye’ye saldıracak 
olursa NATO’nun Türkiye’yi savunmayacağı” belirtili-
yordu.11

1965 yılına doğru gelirken hem AP’de hem de 
CHP’de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. AP Genel 
Başkanı Ragıp Gümüşpala’nın vefatı üzerine Süleyman 
Demirel parti genel başkanı olmuştur. Demirel’in baş-
kanlığı, kişiliğinden ötürü, gerek askeri kanatta, gerek 
sermaye kesimi ve ABD sathında olumlu karşılanmış-
tır.12 CHP’de ise Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ve onun 
başını çektiği “ortanın solu” söylemleri ivme kazan-
makta; İnönü de “demokratik devletçi” bir çizgide ol-
duklarını söyleyerek parti içindeki bu kesimle mutabık 
davranmaktaydı.13 Demirel’in genel başkan olmasıyla; 
AP’nin muhalefeti sonucu azınlık hükümetinin bütçesi 
reddedilmiş ve hükümet istifa etmiştir. Bunun üzerine 
Suat Hayri Ürgüplü önderliğinde geçici bir hükümet 
kurulmuş ve bu hükümetle 1965 yılında genel seçime 
gidilmiştir. Milli bakiye sisteminin uygulandığı bu se-
çimde AP tek başına iktidar olmuş ve -özellikle belirt-
mek gerekir ki- Türkiye İşçi Partisi (TİP) meclise 15 
milletvekili yollamıştır.

2.	1965-1971	Arası	Dönem

AP’nin Süleyman Demirel’in sahneye çıkışına dek, 
Gümüşpala önderliğinde yürüttüğü muhalefet dönemini 
gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek “titrek muhalefet” ola-
rak adlandırmıştır.14 Bu tanımlama, AP’nin gerek biza-
tihi gerekse kamuoyu nezdinde DP’nin mirasçısı olması 
ve 27 Mayısçıların hâlâ siyasi arenada egemen oluşları 
sebebiyle AP’nin temkinli bir muhalefet partisi olma 
zorunluluğuna işaret etmektedir. Süleyman Demirel’in 
siyasetini ise Ümit Cizre “tarafsızlaştırarak yakınlaş-
ma” olarak ifade etmektedir.15 AP’nin, kuruluşundan 
itibaren, tarihsel rakibi olan askeri kanat ile sürdürdüğü 

politikayı ise “çift söylem” olarak okumaktadır.16 Bura-
dan çıkarılması gereken şudur: AP; bir darbe fobisiyle, 
anti-komünizm temelinde, askeri kanadı memnun etme-
ye çalışmakta, bunu yaparken de liberal ve milliyetçi-
muhafazakâr tabanını küstürmemeye uğraşmaktadır. 
Örneğin; 27 Mayısçı çevrelerin, cumhurbaşkanı olması 
için öne çıkardığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
İrfan Tansel’e karşılık, Demirel, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Cevdet Sunay’a senatörlük teklifinde bulun-
muş ve Senato üzerinden Sunay’ı cumhurbaşkanı seç-
tirtmiştir. Görülmektedir ki anti-komünizm temelinde 
bir uzlaşı AP ile askeri kanat arasında yeterli olmamış; 
Demirel, sivilleştirilmesi gereken bir makam olarak 
gördüğü Cumhurbaşkanlığı’na statükoyu kamçılama-
mak adına zihniyet olarak AP’nin meşruiyetini kabul 
etmeye daha yakın bir başka asker kişiyi aday göstermiş 
ve seçilmesini sağlamıştır.17

1969 yılında olağan genel seçimler yapılmış ve AP 
gene sandıktan tek başına çıkarak II. Demirel Hüküme-
ti kurulmuştur. Bu dönem için 12 Mart’tan önceki son 
çıkış denilebilir. Zira THKO ve THKP gibi örgütlerin 
faaliyet ve eylemleri artmış, işçi ve öğrenci olayları hız 
kazanmıştır. Bu noktada, 15-16 Haziran Olayları üzerin-
de özellikle durmak gerekmektedir. AP’nin 1970 yılın-
da Sendikalar Kanunu’nda yaptığı bir değişiklik üzerine 
çeşitli sendikalara bağlı işçiler İstanbul’da büyük bir 
yürüyüş düzenlemişler, polisle yaşanan çatışmalar so-
nucunda üç işçi ile bir polis hayatını kaybetmiş ve üç ay 
sürecek olan bir sıkıyönetim ilan edilmiş, Anayasa Mah-
kemesi ilgili kanun değişikliğini iptal etmiştir.18 Bu süre 
zarfında sadece (sivil) toplumda değil, askeri kanatta da 
hareketlilik vardır. Yön ve Devrim çevrelerinden etki-
lenen askeri kanatça kurulan bir cuntanın, 27 Mayıs’a 
benzer bir darbe planlamakta olduğu bilinmektedir.19  
İstihbarat tarafından, 9 Mart’ta cuntanın darbe yapaca-
ğı ve darbenin “sol renkli” olacağı haberinin alınması 
üzerine yüksek komuta kademesi geri adım atmış; bu 
geri adımla komuta heyeti 9 Mart’ı adeta tasfiye eden 
bir karşı müdahalede uzlaşmışlardır.20 Bunun üzerine 12 
Mart 1971 günü; hükümetin, ülkenin geleceğini tehlike-
ye düşürdüğünü, yeni bir hükümetin kurularak reform-
ları ele alması gerektiğini, aksi hâlde TSK’nin idareyi 
doğrudan ele alacağını bildiren bir muhtıra emir komuta 
zinciri içinde yayınlanmış; Cumhurbaşkanı Sunay, baş-
bakandan hükümetin istifasını istemiştir.21 Demirel isti-
fa etmiş, pek çok subay emekliye sevk edilmiş, 11 ilde 
sıkıyönetim ilan edilmiş ve uygulanmıştır.
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C.	12	MART’IN	DİNAMİKLERİ

Buraya kadar, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a değin yaşa-
nanlar kronolojik olarak aktarılmıştır. Bundan sonra ise 
12 Mart’ın ortaya çıkışına sebep olan etmenler iç ve dış 
dinamikler olarak iki ayrı başlıkta incelenecektir.

1.	İç	Dinamikler

Özellikle 1965 sonrasında kentleşmenin hızlanması, 
tarımdaki gelişme ve değişmeler ile hızlı bir sanayileş-
me çabasına giren Türkiye’de sınıf bilinci artmıştır.22  
Sınıfların daha keskin oluşu, sınıf çatışmasını körükle-
mektedir. Bu bağlamda, İsmet Akça 12 Mart’ı tanımlar-
ken şöyle bir aktarım yapmaktadır: “12 Mart 1971’de 
verilen muhtıra ile gerçekleştirilen askeri müdahale, 
altmışlı yıllarda işçi sınıfının toplumsal ve siyasal ha-
reketinin yükselişi karşısında, işçi sınıfını kapsayıcı bir 
hegemonya üzerinden içererek yönetmeye dayalı 27 
Mayıs’ın modernist-kalkınmacı iyimserliğinin dağıldı-
ğı ve işçi sınıfının siyasal alandan ve devletin kurumsal 
mimarisinden otoriter yöntemlerle dışlanacağı bürokra-
tik-otoriteryen bir müdahaledir.”23

Mevzubahis “toplumsal ve siyasal hareketin 
yükselişi”ne örnek olarak Trakya, Ege ve özellikle ken-
dine özgü bir konjonktürü olan Güneydoğu’da yaşanan 
toprak işgalleri verilebilir. Bu, artık topraksız köylünün 
belli bir anlayış ve mücadele bilincine ulaştığının gös-
tergesidir.24 Sadece topraksız köylünün toprak işgalleri 
değil, küçük üreticilerin de bu yıllarda fabrika işgalleri 
–örneğin çay üreticilerinin çay fabrikalarını işgali- sık 
rastlanılan olaylardan olmuştur. Bu hadiseler sermaye 
çevrelerini ürkütmüş, Türkiye’ye fazla geniş olan bir 
Anayasa ve görevini yerine getiremeyen bir hükümette 
suç bulunmuştur. Bu noktada da, toprak işgallerinin 12 
Mart Muhtırası’nı takiben kesilmesi manidardır.25

Köylerdeki hareketlerin yanı sıra, köyden kente gö-
çün git gide artmasıyla şehirlerdeki işçi sınıfının DİSK 

ve TİP’in de katkısıyla sınıf bilincini yakalaması ve 
grev, direniş, fabrika işgali vb eylemler görülmeye baş-
lanmıştır. 15-16 Haziran olayları İsmail Cem’in söyle-
miyle Türkiye’deki iç egemen çevreleri 12 Mart’ı tercih 
etmeye yakınlaştıran en büyük olaydır.26 Çünkü işçi sı-
nıfı kitleselleşebilme konusunda rüştünü kanıtlamış ve 
sermaye başta olmak üzere hâkim zümreleri tedirgin 
etmiştir.

Huzursuzluk, bir yandan küçük burjuva kesiminde 
de sürmekte idi. Ancak huzursuzluk, bu kesimde daha 
ziyade ilerici-gerici ayrımı üzerinden inşa edilmekte ve 
sosyal statü ile milli gelirden alınan payın kaygısı gü-
dülmekte idi.27

Tüm bu toplumsal gelişmeler irdelenirken sorulması 
gereken bir soru vardır ki, o da sermaye, sermaye partisi 
olan AP’yi neden günah keçisi ilan etmiş ve AP neden 
sermayenin çıkarlarını korumada başarılı olamamıştır? 
Bu sorunun yanıtı ileriki bölümlerde de araştırılmaya 
devam edilecektir ancak bir girizgâh yapmak gerekirse; 
yanıt, tarihsel ve sınıfsal olacaktır. Tarihsel olarak; AP 
taşıdığı darbe korkusu yüzünden sürekli askeri kana-
da karşı temkinli olmuş ve politika üretme konusunda 
cüretkâr olamamıştır. Sınıfsal olarak ise AP’nin kapsa-
dığı sermaye çevresi ile gene tarihsel rakibi olan bürok-
rasinin sermayesi arasındaki mücadele ve buna eklenen 
işçi sınıfı mücadeleleri AP’nin geçici olarak tasfiyesine 
yol açmıştır.

Burada sermayenin sınıfsallığından söz etmiş iken, 
dönemin sermaye iç dengelerini de incelemek gerek-
mektedir. Sanayi, ticaret, finans ve tarımdan oluşan 
sermayenin iç çelişkileri AP’ye karşı oluşan tepkileri 
domine etmiştir.28 Bu dönemde sanayi, tarım ve ticaret 
karşısında olağanüstü büyüme göstermiş; paralel olarak 
finans sektörü de patlama yaşamıştır.29 Sanayinin özel-
likle montajcı niteliği sanayiye ayrıca ithalatçılık görevi-
ni yüklemiş; bu da ticaret, tarım ve Anadolu’daki küçük 
sanayi sermayesini rahatsız etmiş; dahası ticaret kesimi-
ne de sanayinin el atması bu sermaye zümresini adeta 
mutlak bir güç ve karar erki hâline getirmiştir.30 Bu yüz-
den sanayi, tarımdan kendisine sermaye aktarımını iste-
mekte ve de dönemin yüksek faizlerinden ötürü finans 
sektörü ile uzlaşamamaktadır. Sermayenin bu iç çelişki-
lerinin ve mücadelesinin siyasal izdüşümü: sanayi kesi-
minin, yasalaşmasını istediği uygulamaları AP’nin ken-
di iç çelişkilerinden ötürü yapamaması sonucu, AP’ye 
tavır alması; Anadolu sermayesinin AP’den umudunu 
kesmesi ile AP’nin muhafazakâr kanadını temsil eden 
–İslamcı- Milli Nizam Partisi’nin kurulması ve AP’den 
ayrılan 41 milletvekilinin Demokratik Parti’yi kurması 

22 CEM, İsmail, Tarih Açısından 12 Mart: Cilt II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977, s: 82
23 AKÇA, İsmet, “Türkiye’de Darbeler Kapitalizm ve Demokrasi(sizlik)” Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013 s: 56
24 CEM, İsmail, Tarih Açısından 12 Mart: Cilt II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977, s: 83-86
25 A.g.e, s: 86-88
26 A.g.e, s: 92
27 A.g.e, s: 99-100
28 A.g.e, s: 112-113
29 A.g.e, s: 113-114
30 A.g.e, s: 115-116
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olmuştur.31 Tüm bu gelişmeler Demirel’in egemen çev-
reler nezdinde meşruiyetinin kaybolduğunun göstergesi 
olarak görülebilmektedir. Başka bir perspektiften bakı-
lırsa, AP’nin muhtıraya giden süreçte yaşanan gelişme-
lerle ilgili sürekli dillendirdiği “yönetilemezlik” tezi, 
dönüp dolaşıp AP’nin iktidarına son vermiştir.32

İç dinamiklerle ilgili olarak değinilmesi gereken son 
kavram bürokrasidir. Bürokrasi, her ne kadar mevcut 
düzeninin çok partili siyasal hayat sonrası bu yeni dü-
zenle uyumsuz oluşundan rahatsız olmuş olsa da, 27 
Mayıs sonrasında mevcudiyetini yeniden kurumsallaş-
tırmıştır.33 Fakat özellikle 1965 sonrasında iyice belir-
ginleşen sınıfsal çizgiler, bürokrasi kesimini gene işlev-
siz konuma düşürmüştür. Zira bürokrasinin dengeleyici 
pozisyonunun vazgeçilmez olabilmesi için, toplumda 
sınıfların belirsiz ve iç içe geçmiş olması gerekmekte-
dir.34 Bu yüzden bürokrasi, sermaye sınıfına eklemlene-
rek, “tarihinde ilk defa kendi modernizmi ile çelişmeyen 
bir sermayeyle” beraber çoğulcu demokrasiye ültima-
tom vermiş ve iktidar el değiştirmiştir.35

2.	Dış	Dinamikler

Demirel iktidarı politikalarının bel kemiği süreç içe-
risinde Türkiye’nin kapitalistleşmesini başarıyla sür-
dürmek ve bunun için gerekli ekonomik büyümeyi, 
kalkınmayı sağlamak olmuştur. Buna bağlı olarak da, 
pragmatist kaygılarla, kimi zaman dış politikada “alışıl-
mışın dışında” hareket edilmiştir.36

Akdeniz ve Ortadoğu sathındaki gelişmeler karşısın-
da Türkiye’nin, mensubu olduğu NATO’nun politikala-
rına aksi yönde hareket etmesi önemli bir dış dinamiktir. 
Örneğin: 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda Türkiye 
açıkça Arapların yanında durmuş, dönemin Dışişle-
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Türkiye’nin Or-
tadoğu politikasını –yeniden- Doğu’nun ve İslam ülke-
lerinin adeta sorumluluğunu üzerine alan, Türkiye’nin 
bölgede bir aktör olarak hareket ettiği bir politika olarak 
ortaya koymuş; bu söylemler Batı bloğunu rahatsız et-
miş hatta İsrail bunu “Sovyet tezinin tekrarı” şeklinde 
yorumlamıştır.37 1970 yılında Lübnan’a asker çıkarmak 
isteyen ABD’nin Türkiye’deki üsleri kullanmasına izin 
verilmemesi de ilişkileri iyice germiştir. Gene ABD, 
SSCB, Yunanistan ve Türkiye hattında Kıbrıs ile ilgili 
gelişmeler ve güç dengelerinin değişkenliği mühimdir.38  
Ekonomik işbirliği hususunda da Doğu Bloğu ile işbir-

liği söz konusudur. Aliağa Petrol Rafinerisi, Üçüncü 
Demir-Çelik Kompleksi, Seydişehir Alüminyum İşlet-
meleri gibi önemli yatırımlar SSCB’nin yardımları ile 
yapılmıştır.39 Tüm bunlar –Batı’nın nezdinde- bir eksen 
kayması olarak görülmektedir.

Vurgulanması gereken önemli bir sorun daha vardır 
ki, o da haşhaş meselesidir. ABD Hükümeti ülkesindeki 
uyuşturucu sorunundan muzdarip olup, ülkedeki uyuş-
turucunun menşeinin Türkiye’den gelen haşhaş olduğu-
nu söylemekte; Türkiye’yi haşhaş ekimini yasaklaması 
konusunda uyarmaktadır. Ancak Çağlayangil’in ifade-
leri ABD’deki uyuşturucu kullanım oranı ve miktarını, 
Türkiye’de yetişen haşhaş miktarının zaten karşılama-
dığını yani Türkiye’nin haşhaş ekimini yasaklasa dahi 
ABD’nin sorununun çözülemeyeceğini belirtmektedir.40  
Bu yüzden Türkiye ABD’nin bu isteğini reddetmiş; an-
cak 12 Mart’tan sonra kurulan I. Erim Hükümeti’nin 
ilk uygulamalarından biri haşhaş ekiminin yasaklanma-
sı olmuştur.41 I. Erim Hükümeti’nin Başbakanı Nihat 
Erim’in ifadelerinde ise haşhaş yasağı ABD baskısına 
değil, insani nedenlere dayandırılmaktadır.42

 D.	12	MART’TAN	SONRAKİ	DÖNEM

Muhtıra’nın ardından II. Demirel Hükümeti istifa 
etmiş ve yerine Nihat Erim’in başbakanlığında gerekli 
reformları gerçekleştirecek –partiler üstü- I. Erim Hü-
kümeti kurulmuştur. Muhtıra, ilk başta sevinçle kar-
şılanmış; solun geniş bir kesimi Erim ve hükümetini 
başlangıçta desteklemiştir.43 Ancak 9 Martçılık gerek-
çesiyle yapılan gözaltı, işkence ve tutuklanmalar; 1961 
Anayasası’nın özgürlükçü yapısını törpüleyen değişik-
likler; TİP’in kapatılması gibi gerici uygulamalar kısa 
süre içinde toplumun pek çok kesiminin tepkisini çek-
miş ve rejim otoriter, baskıcı bir hâle bürünmüştür.44 
Reform amacıyla geldiğini söyleyen fakat sadece legal 

31 A.g.e, s: 121-123
32 AKÇA, İsmet, “Türkiye’de Darbeler Kapitalizm ve Demokrasi(sizlik)” Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013 s: 59-60
33 CEM, İsmail, Tarih Açısından 12 Mart: Cilt II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977, s: 127-129
34 A.g.e, s: 130
35 A.g.e, s: 132-135
36 A.g.e, s: 16-17
37 A.g.e, s: 25-28
38 CEM, İsmail, Tarih Açısından 12 Mart: Cilt I, Cem Yayınevi, İstanbul, 1973, s: 88-89
39 CEM, İsmail, Tarih Açısından 12 Mart: Cilt II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1977, s: 17
40 A.g.e, s: 64-65
41 A.g.e, s: 47
42 ERİM, Nihat, 12 Mart Anıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s: 231
43 AYDIN, Suavi, TAŞKIN, Yüksel, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016, s: 206-207
44 A.g.e, s: 220-229
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ve illegal solun tasfiyesiyle muhatap olan hükümetten 
on bir bakanın istifa etmesiyle, Erim de istifa ederek, II. 
Erim Hükümeti’ni kurmuştur. Bu hükümette, Erim’in 
kabinesini kurarken sermaye çevrelerine güven verecek 
isimlere yer verdiği görülmüş,45 CHP’nin kabineye ba-
kan vereceğini açıklaması üzerine İsmet İnönü’nün si-
yasi hayatı artık sona gelmiş ve bir sonraki kurultayda 
–Melen Hükümeti döneminde- Bülent Ecevit CHP’nin 
genel başkanı olmuştur.46 Askeri kanadın sürdürdüğü 
reform istekleri ve AP ile CHP’nin hedef göstermele-
ri karşısında tükenen Nihat Erim bir kez daha istifasını 
sunmuş ve II. Erim Hükümeti de dağılmıştır.47 II. Erim 
Hükümeti görevde iken toplumda en çok infial yaratan 
olaylardan biri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf 
Aslan’ın idamları olmuştur. Nitekim 1980’deki Nihat 
Erim suikastının gerekçesi, Erim’in idamlardaki payı 
olarak gösterilmiştir.48

Yeni kurulan Melen Hükümeti Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nin kurulması gibi pek çok baskıcı Anaya-
sa değişimini savunmuş ancak önce CHP’nin ardından 
da AP’nin hükümete desteğinin zayıflaması ve Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar bu hükümetin sonu 
olmuştur.49 Bu konuyu açmak faydalıdır: 12 Mart’ın 
başındaki isimlerden Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Faruk Gürler’in görevinden istifa etmesi ve istifa ettiri-
len bir kontenjan senatörü yerine senatör olarak atanma-
sı ile kendisine Cumhurbaşkanlığı yolu açılmıştır.50 12 
Mart’ın liderinin devletin başına geçmesinin, 12 Mart 
rejiminin baki olacağı gerekçesiyle üstelik Gürler’in 
muhtıradan evvel ordu içindeki sol eğilimli bir cuntayla 
yakınlığı gerekçesiyle “çift sabıkalı” olmasından ötürü51  
AP ve CHP el ele vererek Deniz Kuvvetleri Emekli Ko-
mutanı Oramiral Fahri Korutürk’ü Cumhurbaşkanı seç-
tirmiştir. Seçimin ardından Melen Hükümeti istifasını 
sunmuştur. Bu hükümetle ilgili belirtilmesi gereken son 
icraat, Petrol Reformu Kanunu’dur. Bu kanunla petrol 
arama ve çıkarma faaliyetleri ile rafineri kurma yetki-
si devletleştirilmiş; bu sahada faaliyet gösteren yerli ve 
yabancı sermaye dışarıda bırakılmıştır.52

Melen Hükümeti’nden sonra kurulan Naim Talû hü-
kümeti ise ülkeyi genel seçime götürmeyi kendine asli 
görev biçmiş; bununla beraber reform uygulamaya de-
vam etmiştir. Ancak 12 Mart ara rejimi bu hükümetle 
beraber son bulmuş; Türkiye, bundan sonra 12 Eylül 
1980’deki askeri darbeyle sonuçlanacak olan yeni bir 
periyoda girmiştir.

E.	SONUÇ	YERİNE:	12	MART’IN	
DEĞERLENDİRİLMESİ

12 Mart, Türkiye’nin tarihinden gelen kimi refleks-

lerin, konjonktürel değişmelerin ve dış gelişmelerin bir 
araya gelmesiyle oluşmuş; Türkiye’nin siyasal hayatı-
nın yönünü biçimlendirmiş önemli bir kırılma noktası-
dır. Yukarıda sayıldığı üzere asker-bürokratik zümrenin 
–genetik kodu ve tarihsel görevi ile- zihniyet itibariyle 
aynı doğrultuda olan sermaye kesimi ve bu kesimin eş-
yanın doğası gereği organik olarak bağımlı olduğu Batı 
Bloğu ile eklemlenmesi sonucu, pragmatik olarak bu 
ittifakın ilke ve isteklerine aykırı hareket eden sağ siya-
sal iktidar askıya alınmış; yerine, gerekli uygulamaları 
reforme edebilecek bir teknokratlar hükümeti kurulmuş-
tur. Elbette ki bu müdahalenin altında salt iktidarın po-
litikaları yahut politikasızlığı yoktur. Milli gelirden pay 
almak isteyen bir sermaye ve bürokrasi sınıfının varlığı 
kadar, git gide eylemselleşmekte ve bilinçlenmekte olan 
bir işçi sınıfı da ülkenin mevcut gündemini belirlemiş; 
egemen çevreler bu hadiselerin pasifize edilmesini iste-
mişlerdir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur: 
yıllardır cuntalar üzerinden süregelmiş olan darbe ge-
leneği de 12 Mart’ta kırılmış; mevzubahis gelişme ve 
değişmeler sonucunda bu gelenek kurumsallaşarak emir 
ve komuta zincirine bürünmüştür. Bu kurumsal müda-
hale ile askeri kanadın uzantısı olarak süregelen hükü-
metler başta anayasa değişiklikleri ile baskıcı ve gerici 
bir yönetim izlemiş; ara rejim miladını doldurduktan 
sonra ortaya çıkan yeni yönetimde de –ve ilerleyen on 
yıllarda da- toplumun tüm sınıfsal ve kurumsal kesimle-
rinde, yaşanan bu dönüşümlerin izi hissedilmiştir.
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Geçmişe dönüp 20. yüzyıla bir bakış atmak 
istersek, özellikle ikinci yarısında bloklar 
arasındaki çatışma gözümüze çarpar. Gerek 

insani müdahaleler, gerekse Hobbesçu korku mekaniz-
maları olsun 20. yüzyıl hegemonya siyasetinde önemli 
roller oynamış ve şu anda okuduğumuz tarih kitaplarına 
konu olacak gelişmelerin vuku bulmasında alt neden ol-
muşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının masaya yatı-
rıldığı ilk gününden beridir en büyük problemlerinin 
başında gelen Kıbrıs meselesi de bahsettiğimiz zaman 
diliminde ortaya çıkmıştır. Burada göz ardı etmememiz 
gereken bir diğer nokta da Kıbrıs meselesinin sadece 
Türkiye ve Yunanistan arasında bir sorun olmadığı, ak-
sine Doğu ve Batı Blokları’nı -ve hatta Üçüncü Dünya 
(Bağlantısızlar) Bloğu’nu da yakından ilgilendirdiğidir.1  
Yazımızda, blok siyasetine yön vermiş yukarıda bahset-
tiğimiz iki kavram (insani müdahale ve Hobbesçu Kor-
ku) eksenlerinde Kıbrıs sürecini inceleyeceğiz.

A-	ORTAK	YAŞAM	DÖNEMİ	VE	İNSANİ	
MÜDAHALE

Çok etnikli topluluklarda ulus devletten söz etmemiz 
bildiğiniz gibi mümkün değildir. Bu sebepten dolayıdır 
ki bu tip toplumlarda (imparatorluklar en iyi örneğidir) 
milletler ortak bir yaşam alanında yaşar. Bu sisteme de 
uluslararası ilişkiler literatüründe ortaklıkçılık denir.

Kıbrıs’ta da, ada Osmanlı Devleti denetimine gir-
diğinden beri, ortaklıkçılık sistemi hâkim olmaktadır. 
Geçmişten beridir adada var olmuş olan bu sistem, esa-
sında Kıbrıs sorununun gündeme gelmesinde önemli 
bir rol oynamıştır. Daha doğru bir deyişle, ortaklıkçılık 
sisteminin işlememesi Kıbrıs’ta bir sorunun ortaya çık-
masının nedenlerinden birisidir. Bu bölümde bu sistemi 
ve Kıbrıs’ta işlememesinin nedenlerini inceleyip, bu sis-
temin işlememesinden ötürü adada vuku bulan olayların 
nasıl bir insani müdahaleye neden olduğunu tartışaca-
ğız. 

 Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Osmanlı İmpara-

torluğu tarafından adanın fethedilmesinden beri bir kim-
likler arası çatışma söz konusudur. Ancak bizi Türkiye 
Cumhuriyeti dış politikası nezdinde Kıbrıs meselesi il-
gilendirdiği için, incelememiz gereken tarihi dönem -ki 
burada aynı zamanda adada olaylar çıkmasını sağlayan 
dinamikleri de göreceğiz- 1950’lerin yarısından sonra-
sıdır. 

Bildiğimiz üzere, adada 1878’den itibaren bir İn-
giliz koloni yönetimi bulunmaktaydı.2 Bu koloni yö-
netiminin ada halkı üzerindeki etkisini açıklayacak 
olursak; söz konusu yönetimin (dolayısıyla Britanya 
İmparatorluğu’nun) iki yüzlü ve değişken söylemleri 
adada sürekli olarak gerilimi arttırmıştır. Örneğin; 1896 
yılında İngiliz başbakanı William Gladstone, “Kıbrıs’ta-
ki Helenleri Yunanistan’daki kardeşleriyle bir bütün-
lük içinde görme dileğini” bir mektubunda belirtirken;  
1950’lerde bu söylem,3 yerini Britanya tarafından -ken-
di çıkarları doğrultusunda- enosis fikrine karşı olumsuz 
bir tavra bırakmıştır.4 Tabii, koloni rejiminin 1918’lerde 
adada yaptığı eğitim seviyesini yükseltici reformlar ve 
19. yüzyıldan itibaren gelişen basın özgürlüğü olgusu, 
ada halkında milliyetçi duyguların kabarmasına sebep 
olmuştur.5 Bu gelişmeler neticesinde Kıbrıslı Rumlar 
“milliyetçilik” kavramını öğrenmiş, Kıbrıslı Türkler 
ise buna karşın “kontra-milliyetçilik” mekanizmasını 
geliştirmiştir.* En nihayetinde adadaki koloni yönetimi 
1959-60’da Londra ve Zürih Anlaşmaları’yla yerini or-
taklıkçı bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.6-7   
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Yukarıda bahsettiğimiz bu milliyetçilik dalgası, özel-
likle 1950’lerden itibaren, adada Kıbrıslı Türk nüfusa 
kimi zaman zulmedilmesine neden olmuştur. 1930 ve 
1940’lardan itibaren Britanya koloni yönetiminin Kıb-
rıs konusunda enosis fikrini ısrarla reddetmesi, etki-tep-
ki mekanizmasına bağlı olarak Kıbrıslı Rumlar arasın-
da bu fikrin benimsenmesi ve milliyetçilik olgusunun 
da etkisiyle Kıbrıs Rum toplumunda Türklere karşı bir 
antipati baş göstermiştir. Buna karşılık Türkler de bazı 
kontra-milliyetçi örgütlenmeler üretmiştir. Bunlara ör-
nek vermek gerekirse –her ikisi de 1950’lerde olmak 
üzere- Rumlar tarafından kurulan EOKA (Kıbrıslıların 
Milli Mücadele Örgütü) ve Türkler tarafından kurulan 
önce Volkan, ardından da TMT (Türk Mukavemet Teş-
kilatı) sayılabilir.8

Kıbrıs’ta ortaklıkçı yaşamı ve beraberinde gelen so-
runları anlamamız için değinmemiz gereken bir diğer 
nokta da 1960 Anayasası, yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
kuruluşudur. Elbette ki, bu çalışma anayasanın madde-
lerine değineceğimiz bir çalışma değildir, ancak genel 
olarak birkaç noktadan bahsetmemiz gerekirse bunlar:9 

- Bu cumhuriyetin başkanı Helen kökenli, başkan 
yardımcısı ise Türk kökenlidir. 

- Kamu temsilinde  %70’e (Helen) %30’luk (Türk) 
bir oranlama söz konusudur.

- Her iki halkın da kendi otonomisi vardır, belediye-
leri ayrıdır.

- Bakanlar Kurulu’ndaki Helen bakanların atanması 
ve görevden alınmasıyla başkan görevlidir. Türk bakan-
larda ise söz hakkı başkan yardımcısındadır. 

- Her iki toplumun da Türkiye ve Yunanistan devlet-
leriyle yakın ilişkileri olduğu kabul edilmiştir.

- Ada üzerinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin 
söz hakkı vardır, bu ülkeler garantör devletlerdir.

 - İngiltere adada hava üslerine hâkim olacak, Yuna-
nistan ve Türkiye ise birer garnizon bulunduracaktır.10 

Bu düzenlemeler Kıbrıslı Rumlar arasında bazı tedir-
ginliklere neden olmuştur. Şöyle ki, Rumlar azınlık ola-
rak gördükleri Türklere fazla otonomi verildiğini ve do-
layısıyla adil bir anayasa olmadığını kabul etmişlerdir.11 
Ne var ki Başpsikopos Makarios’un 70’e 30 oranlaması-
nın yürütülemeyeceğini ifade etmesi12 bize göstermiştir 
ki siyasi elitlerin uzlaşmaz tavırlarının halk arasında da 
bazı ayrılıkların meydana gelmesine sebep olmuştur.13 
En nihayetinde, 1950’lerden beridir Türkler’e karşı 

yürütülen ırkçı propaganda ve saldırılar14, süreç içeri-
sinde iyice harlanmış ve 1963 Noel arifesinde adadaki 
Türklerin imhasına yönelik bir takım saldırılar baş gös-
termiştir.15 Saldırıların devamında, Türkiye garantörlük 
anlaşmasının gereği olarak Lefkoşa üzerinde ihtar uçu-
şu yapmıştır.16 Bu ihtar uçuşu neticesinde ise saldırılar 
-kısa bir süreliğine- durdurulmuştur. 

Kısaca toparlamak gerekirse enosis isteyen Kıb-
rıs Rumları, giderek paranoyak bir tavra bürünmüş ve 
Yunan ilhakını -dolayısıyla enosisi- sağlayabilmek için 
adada tek başlarına kalmaları gerektiği sonucuna var-
mışlar ve bu yolu sağlamak için de bir dizi katliamlar 
yapmışlardır. Ancak adalı Rumların, özellikle bazı ay-
rılıkçı rütbelilerin, enosisin önünde gördüğü bir engel 
daha vardır: Başpsikopos Makarios. Özellikle EO-
KA’cılar tarafından Makarios, enosis idealinin önün-
de durmakla suçlanmıştır. Bu fikir yavaşça Rum halkı 
üzerinde de tesir göstermiştir. En nihayetinde bu fikirler 
bütünü, Kıbrıs’ta Makarios’a bir darbe* yapılmıştır17. 
Bu darbenin getirisi olarak ise Türkiye, 20 Temmuz 
1974 tarihinde adaya ilk askeri müdahalesini gerçek-
leştirmiştir.18 Şunu belirtmemiz gerekir ki, bu müdahale 
1960 Garantörlük Antlaşması uyarınca yapılmış meşru 
bir müdahale olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu darbe 
Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve adadaki Türk varlığı hususun-
da açıkça bir tehdit unsuruydu19. Ayrıca; harekâtı, yapı-
lan darbenin uluslararası hukuk ve politika literatüründe 
bazı vazgeçilmez kavramların varlığını tehdit ettiği20 ve 
harekâtın Türk vatandaşların can güvenliğini sağlamak 
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amacıyla insani nedenlerle21 yapılması sebeplerinden 
ötürü meşru bir insani müdahale olarak anlamlandıra-
biliriz. Türkiye, bu meşruiyeti ise hem bahsettiğimiz bu 
iki sebep sayesinde, hem de 1960 Garantörlük Anlaşma-
sı ilkeleri sayesinde sağlamıştır.

B-	ENOSİS	GERÇEĞİ	VE	HOBBESÇU	KORKU	

Yukarıda bahsettiğimiz enosis olgusunun tek etkisi 
elbette ki Rumlar arasında bir Türk düşmanlığının oluş-
ması olmamıştır. Kavramı bir Türk’ün bakış açısıyla 
incelersek, olayın gerçekleşmeme durumunda bile bir 
güvenlik tehdidi oluşturduğunu görmemiz gerekir. 

Siyasi söylem boyutunda bir güvenlik tehdidi söyle-
mini elbette ki halk tabakasında arayamayız. Bu konu-
da referans noktamız Türk siyasi elitleri olmalıdır. Bu 
konuda kabul gören iki önemli görüşü dile getirmemiz 
gerekirse, “Kıbrıslı Türkler ile anavatandaki Türkler’in 
güvenliklerinin özdeşleştirilmesi gereği” ve “bir kuşa-
tılma tehdidinin varlığı”dır.22 Bu düşüncelerden ilki bir 
güvenlik tehdidinin kuşku götürmez varlığına işaret 
ederken, ikincisi daha çok Hobbesçu bir korkunun ürü-
nündür. İlk görüşün bize sunduğu tezi yukarıda değer-
lendirdiğimiz için bu bölümde sadece ikinci görüş ek-
seninde ortaya koyduğumuz tezi inceleyeceğiz. Burada 
Hobbesçu korku ve enosis arasında bir ilişki kurmamızı 
sağlayan görüş, enosisin Megali Idea’nın* bir parçası 
olduğu ve gerçekleşirse, tabiri caizse “Türkiye’nin boy-
nuna bir ilmeğin geçirileceği”dir.23 Aynı zamanda dillen-
dirilen bir diğer görüş de, Kıbrıs Adası’nın Türkiye’nin 
güvenliği için üst düzey öneme sahip olduğu, adeta bat-
mayan bir uçak gemisi işlevi gördüğüdür.24

Konuyu Hobbesçu bakış açısıyla incelememiz için, 
Hobbes’un “insan insanın kurdudur” tabirini özümse-
memiz gerekir. Hobbes’a göre, insanlar doğuştan eşit-
tir ve bazı amaçlarına (bu amaçlar kazanç, güvenlik ve 
toplumsal statü olarak sıralanabilir) ulaşmak için şiddet 
kullanmaya eğilimlidirler.25 Rasyonel bir insan kendi 
güvenliği için bu tarz bir düşünceye sahip olmak zorun-
da ve önlemlerini ona göre almak durumundadır.  

Ancak Hobbes, bu analizlerini bireye yönelik yapmış-
tır. Bizim ise incelediğimiz siyasi aktörler, yani devlet-
lerdir. Dolayısıyla, konuya yaklaşırken indirgemeci bir 
bakış açısıyla devletleri uluslararası arenada insanlaştır-
mamız gerekir. Bu hususta aktörümüz devletin amaç-
larını şu şekilde sıralayabiliriz: (ilk iki amacı değiştir-
meden kabul ederek) kazanç(çıkar/fayda), güvenlik ve 
var olmak. (Uluslararası bir arenada, Hobbes’un statü 
olarak tanımladığı olguya rastlayamayacağımız için ye-
rine bu kavramı kullandık. Zira toplumsal anlamda statü 
de özellikle cemiyet hayatında bir var olma koşuludur.) 
Bu analizde inceleyeceğimiz aktörler ise bizatihi 1960 
Garantörlük Antlaşması’nın aktörleridir. Yunanistan’ın 
Megali Idea ve enosis gibi biri diğerinin parçası olan 
ve birbirinden ayrı olarak incelenemeyen iki tarihsel 
politikası Türkiye’nin hem varlığına (çünkü Yunanistan, 
Kıbrıs’ı ilhak ederse Türkiye’ye çok yakın menzilli bir 
üs elde edecekti), hem de güvenliğine (aynı nedenden 
ötürü) yönelik potansiyel bir tehdittir. Aynı zamanda 
adanın bir üs olarak alınması Yunanistan’ın kazancı ola-
caktır. Yunanistan pekala da bu koşulları sağlamak için 
şiddet kullanabilir, nitekim Kıbrıslı Rumlar da bu amaca 
giden yolun açılması için zamanında şiddet kullanmış-
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tır. Dolayısıyla Türkiye, yine Hobbesçu felsefeye uygun 
olarak bu tehditleri göz ardı etmeme hususunda rasyonel 
davranmış ve Hobbesçu korkunun verdiği etkiyle adaya 
ikinci bir müdahaleyi gerekli görmüştür. İşte bu değer-
lendirmenin bize gösterdiği üzere Türkiye’nin adaya 
ikinci bir askeri harekât yapması yadırganmamalıdır. 
Zira aktörler güvenlik tehdidi hissettiklerinde saldırgan 
davranışlar gösterme eğilimindedirler26.

C-	SONUÇ	YERİNE

İkinci Kıbrıs Harekâtı’nın uluslararası arenada Tür-
kiye açısından olumsuz etkileri olmuş, harekât BM 
tarafından kınanmıştır. Harekât sonucunda adada Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isimli, Türk yönetiminin 
egemen olduğu bir ülke kurulmuştur, nitekim bu ülke, 
dünyanın neredeyse geneli tarafından hâlâ resmi olarak 
tanınmamıştır.

Yazımızda, Kıbrıs harekâtlarının oluşma sürecini or-
taklıkçı yönetim ekseninde ve insani müdahale ile Hob-
besçu korku kıstasları altında inceledik. Birinci harekât 
konusunda birçok görüşle birlikte biz de harekâtın in-
sani müdahale amacı taşıması nedeniyle meşru olduğu 
konusunda hemfikiriz. İkinci harekât ise, enosis gibi bir 
tehdit göz ardı edilmeksizin yapılmış olup, yukarıda ta-
nımladığımız Hobbesçu korku paradigması hususunda 
Türkiye açısından tamamen rasyonal bir eylemdir.
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Türkiye’nin	Kıbrıs’a	müdahalesindeki	
uluslararası	hukuk	gerekçeleri	nelerdir?

Kıbrıs sorunu, bizim, uluslararası ilişkilerde 
karşılaştığımız diğer sorunlar gibi değil; 
kendisine özgü bir sorundur. Çünkü Kıbrıs 

devletinin kuruluşu kendisine özgü bir yöntemle 
olmuştur. Kıbrıs uzun yıllar Osmanlı idaresinde 
kalmıştı. 1571’de II. Selim tarafından alınıyor. 
Fiilen Osmanlı Devleti’nin elinden çıkması 1878’de 
dönemin padişahı Abdülhamit’in adanın idaresini 
İngilizlere vermesi ile oldu. I. Dünya Savaşı’nda karşı 
cephelerde olunca (Osmanlı ve İngiltere) artık bu 
1878’deki andlaşmanın da bir kıymeti kalmıyor. İdare 
İngilizlerdeydi; egemenlik Osmanlı Devleti’ndeydi. 
Sonrasında İngilizler “Zaten idare bizdeydi, artık 
burayı ilhak ediyoruz.” diyerek adayı bir “crown 
colony”e dönüştürüyorlar. Lozan Antlaşması’nda da 
Kıbrıs’ın artık Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden 
çıktığı kabul edildi ve 1925’te resmen İngiltere orayı 
“crown colony” yani taca bağlı bir sömürge haline 
dönüştürdü. Ama adada hem Türk asıllılar var, hem 
Yunan asıllılar var ve bunlar sadece birbirleriyle değil; 
sömürge yönetimiyle –İngilizlerle- de çatışmaya 
başladılar. Uzun süre de devam ettiler; takriben 

1925’den 1950’lere kadar devam etti bu çatışmalar. 
Baktı ki, Britanya, bu çatışmalarla başa çıkamıyor 
–çünkü kendi de zarara uğruyordu bu çatışmalardan 
dolayı- İngilizlerin genel vali dedikleri bir şahıs vardı 
adada.  Dedi ki bu şahıs, biz çekilelim bu adadan. Ama 
çekildikten sonra ne olacak? Bir devlet kurulsun! 
Yani ada ne Türkiye’ye bırakılsın ne de yepyeni bir 
durum olsun –yani Yunanistan’a verilsin. Yeni bir 
devlet kurulsun. Ve Zürih-Londra Antlaşmaları ile 
bir cumhuriyet kuruldu. Bu andlaşmanın hükümleri 
aynı zamanda bu yeni kurulan devletin yani Kıbrıs 
devletinin anayasasının da bir parçası oldu. Bir de 
1960 tarihli yine bu kurucu andlaşmalar kapsamında 
Garanti Antlaşması diye bilinen bir andlaşma var 
ve en somut gerekçe bu andlaşmadır. Diyor ki o 
andlaşmanın birinci maddesinin ikinci fıkrası: Kıbrıs 
Cumhuriyeti tümüyle veya bir bölümüyle herhangi 
bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik 
bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. Bu Garanti 
Antlaşması’nın taraflarından biri Kıbrıs Cumhuriyeti, 
diğer taraflar –garantör- sıfatıyla Türkiye, İngiltere 
ve Yunanistan. Ve Garanti Antlaşması hem Kıbrıs 
açısından bir yükümlülük getiriyor hem de diğer 
devletler açından. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu 
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yükümlülüğe sadık kalmasını garanti etme, eğer Kıbrıs 
Cumhuriyeti aksi yönde bir girişimde bulunursa bu 
durumu önleme yükümlülüğü altına giriyorlar. Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulduktan hemen hemen üç sene sonra 
Kıbrıslı Rumlar anayasaya aykırı bir biçimde eyleme 
ve işlemlere başladılar. Öyle ki, Türkler –yine anayasa 
uyarınca- iştirak ettikleri birimlerden kendilerini 
soyutlama gereksinimi duydular. Bu şartlarda bizim 
görev yapmamız imkânsızdır diyerek çekildiler. 
Hâl böyle olunca Kıbrıs Cumhuriyeti işleyemez bir 
hâle dönüştü. Bu durum Kıbrıslı Rumları daha çok 
kızdırdı ve öyle bir noktaya geldi ki, Kıbrıslı Türkler 
açısından bir dışlanma durumu oldu. Neticede 1974 
yılında o harekât gerçekleştirildi. Türkiye, Kıbrıs 
devleti kendi anayasasını –ki kendi anayasası kurucu 
andlaşmaları yansıtan iç hukuk belgesidir- ihlal 
ediyor; biz de bunu önlemek için müdahale ediyoruz 
dedi. Bir de işin insan hakları boyutu vardı. Türk asıllı 
Kıbrıslılar katlediliyordu orada. Onları da kurtarmak 
için bu harekât yapıldı. Sorunuzun direkt cevabı ise 
bu andlaşmadır.

Peki,	bu	Kıbrıslı	Türklere	karşı	olan	dışlama	
halini	Türkiye’deki	ve	Yunanistan’daki	bir	takım	

dinamikler	etkilemiş	midir?

Öncelikle, daha önce bir makalemde belirttiğim 
gibi1 Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs halkından tamamen 
bağımsız, “kurdurulan bir devletti”. İkinci bir husus, 
bir devletin var olabilmesi için bir ülkesinin olması 
lazım; ülkede yaşayan insanların olması lazım –ve bu 
insanların bir milleti oluşturmaları lazım; son olarak, 
bir hükümetin olması lazım. Ayrıca tanınması gerekir, 
gerekmez konusu sonra tartışılabilir. Peki, Kıbrıs 
dediğimiz zaman bir milletten bahsedebilir miyiz? 
Bence zor. Peki, millet yoksa devlet nasıl olur? Devlet 
oldu ama o devlet de zaten oradaki halkın kendilerinin 
değil; fakat başkalarının kurdurduğu bir devlet. Bir 
de millet yok ise, devletin o üç önemli ögesinden 
bir tanesi yok ise, zaten bu devletin uzun ömürlü 
olması da mümkün değil; bir noktada tökezleyecekti. 
Nitekim ilk tökezleme 1963’te başladı. Ondan sonra 
da 1974’te harekât başladı. Peki, şunu soracaksınız: 
millet ne demek? Kıbrıs’ta bir halk olduğu besbelli… 
Peki, halkın bir millet sayılması için hangi özelliklere 
sahip olması gerekir? Yoksa ikisi aynı şey mi? Hayır, 
halk eşittir millet değildir. Halk dediğimiz zaman 
bir insan topluluğunu kast ediyoruz. İnsanlar bir 
toprağa –şöyle ya da böyle- bağlı olarak yaşıyorlar 
ise halkı oluştururlar. Peki, halkı millet yapan nedir? 
O ülkede yaşayan insanlar elbette bazı bakımlardan 
birbirlerinden ayrılacaklar. Cinsiyet olarak erkeği, 
kadını olacak; ırk açısından farklı olabilirler, din 
açısından farklı olabilirler, dünya görüşü açısından 

farklı olabilirler, tarihleri açısından farklı olabilirler. 
Bunları anlıyorum, ancak onları birleştiren bazı 
unsuların da olması lazım. Yani gelişigüzelce bir 
arada yaşayan insanlar halkı oluşturabilirler ancak 
milleti oluşturmazlar. Niye? İşte bunu anlatmaya 
çalışıyorum: onları birbirinden ayıran unsurlar 
olduğu gibi birbirine bağlayan unsurlar da var ve eğer 
onları birbirinden ayıran unsurlar onları birleştiren 
unsurlardan daha fazla ise onlar millet değil, halktır. 
Aksi durumda da halk değil, millettir. Kıbrıs adasında 
da ne yazık ki millet diyebileceğimiz bir insan 
topluluğu yok. Ben 1974’ten önce de turistik bir 
amaçla adaya gitmiştim. Güneyine de gittim adanın. 
Mesela yolda yürürken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
bayraklarını resmi binalarda görüyordum ama onun 
dışında binaların bir kısmına Türk bayrağı çekilmiş, 
bir kısmına da Yunan bayrağı çekilmiş. Niye? Çünkü 
orada yaşayanlar kendilerini Türk gibi görüyor, 
ötekiler ise Yunan gibi görüyor. Ben kendimi Kıbrıslı 
olarak hissediyorum diyebilecek insan yoktu orada. 
Bazı hususlarda birleştirici unsurlar var ama birçok 
durumda bunları birbirinden ayıran durum daha fazla 
idi. Kıbrıslı Türk kendini Türk gibi görüyor Kıbrıslı 
Yunan kendini Yunan gibi görüyor. Tamamen yapay 
bir devletti bu çünkü bir milleti yoktu. Şimdi, bazı 
ülkelerde millet yoktur ama buradaki insanlara 
sadece halk da diyemiyoruz. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bir Amerikan milleti yok çünkü o 
kadar farklı kökenden, dinden, dilden insanlar var ki 
bir Amerikan milleti diyemiyoruz ama onlara sadece 
halk da diyemiyoruz. Ne diyoruz onlara, Amerikalı 
diyoruz. Kanada da Amerika gibidir. Ama mesela 
Fransa’da yaşayan kişilere Fransız diyebiliyoruz 
çünkü bir Fransız milleti var, onlara Fransalı demeye 
gerek yok. O kadar birlik unsuru söz konusu ki onlar 
açısından, onlar bir milleti oluşturuyorlar. Bazen 
Türkiye için de bu benzetme yapılmaya çalışılıyor 
ancak yanlış bir benzetme ve art niyetle yapılan bir 
benzetme. Deniliyor ki Türkiye’de de insanlar bir 
millet oluşturacak kadar bir bütünlük arz etmiyor, 
birçok noktadan ayrılıyorlar. Kürt’ü var, Çerkez’i var, 
Laz’ı var, vs. bunlara Türk demeyelim. Ne diyelim 
öyleyse? Bunlara Türkiyeli diyelim diyorlar. Nasıl 
Amerikalı var, nasıl Kanadalı var; bunlara da Türkiyeli 
diyelim. Hâlbuki bu doğru değil. Elbette Türkiye’de 
de farklı ırklardan farklı dili konuşan insanlar yaşıyor 
ama son aşamada bu insanları bir araya getiren çok 
unsur var. Onları ayıran unsurlardan çok daha fazla 
birleştirici unsur var. Her şeyin başında, bu ülkeyi 
benimsemişlerdir. Herkes, burası bizim ülkemizdir 
diyor. Dolayısıyla rahatlıkla Türk milleti denilebilir 
ama işte Kıbrıs’ta bir milleti oluşturacak derecede 
birliktelik duygusuna sahip bir insan topluluğu 

21 Bahsedilen makale için bkz: VERSAN, Rauf, Kıbrıs Uyuşmazlığının Gerekçeleri ve Bunlara İlişkin Bazı Mülahazalar, Milletlerarası Hukuk ve 
Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 33, Sayı 2 (2013), s. 663-670
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yok ve bu da Kıbrıs sorununu yaratan, bu sorunun 
giderilmesini önleyen bir unsur. Ve ben bu sorunun 
çözüleceğini hiç zannetmiyorum. Pérez de Cuéllar 
döneminde de bir takım fikirler öne sürüldü. Yani, 
1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti aynı hüviyeti ile 
fakat başka isim altında yaşatılmaya çalışılıyor. Tek 
bir hukuki kişiliği olan bir devlet, bir birleşik devlet 
gibi… Amerika Birleşik Devletleri nasıl var, orada da 
Birleşik Kıbrıs Devleti veya Cumhuriyeti isteniyor. 
Bunun parçaları olacak, bunlara belki devlet de 
denecek, federe devletler olacak; bir tanesinde 
Kıbrıslı Türkler yaşayacak, diğerinde Kıbrıslı 
Rumlar yaşayacak; fakat uluslararası alanda sadece 
tek bir devlet olacak. O da, Birleşik Kıbrıs Devleti. 
Yani konfederasyon dahi kabul edilmiyor Annan 
Planı’nda. Çünkü konfederasyon dediğiniz zaman 
onu oluşturan devletlerin de ayrı hukuki kişiliğinin 
kabulü gerekecektir. Annan Planı bunu kabul etmiyor. 
İlle de tek hukuki kişiliğe sahip bir birim isteniyor.

Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti’nin	
kuruluşunu	uluslararası	hukuk	açısından	siz	

nasıl	değerlendiriyorsunuz?

Türk asıllı Kıbrıslılar o kadar mağdur oldular 
ki, Kıbrıs’taki bürokrasiden ve devlet idaresinden 
kendilerini soyutlamak zorunda kaldılar. Deniliyor 
ki –mesela Yunanlar onu diyordu, Türk tezine karşı 
olanlar da onu söylüyorlar- Türkler, kendilerini 
soyutladılar onun için mağdur oldular. Niye 
soyutladılar, keşke devam etselerdi, onlara verilmiş 
haklar vardı? Kıbrıs Anayasası’na göre, mesela 
başkan Kıbrıslı Yunan olacaktı başkan yardımcısı 
ise Kıbrıslı Türk olacaktı. Bakanlar Kurulu’nda 
sayılarınca dağılacaklardı. Mecliste yine bir dağılım 
olacaktı. Türkler niye kendilerini soyutladılar 
oralardan, kendi kendilerini mağdur ettiler, diyorlar. 
Doğru değil bu durum. O zamanın olaylarını 
yaşamış olanlardan veyahut gazetelerden okuyup 
öğrenselerdi, o derece mağdur oldular ki; başka 
türlü tepkilerini koyamazlardı ortaya. KKTC oradaki 
Türklerin kendi kendilerini güvene almasının tek 
yoluydu. 1974’ten sonra Türk federe devleti kuruldu. 
Federe devlet ne demek? Biz ilerde kurulmasını 
arzu ettiğimiz bir bütünün bir parçasıyız, onun için 
kendimize federe devlet diyoruz, eğer ileride bir 
federal devlet kurulursa onu kabul edeceğiz, demek. 
Ancak yine Kıbrıslı Yunanlar bunu kabul etmediler. 
Öyle bir noktaya gelindi ki, artık kendimize federe 
devlet demenin bir anlamı yok, diye düşündü Kıbrıslı 
Türkler. Artık bizim de kendimize ait bir devletimiz 
olmalı diyerek KKTC kuruldu. Kasım 1983’te. 

KKTC’nin kurulması hususunda Türkiye’nin 
Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin yaşadığı sorunlar dışında 
bir takım kaygıları olmuş mudur?

Bu Garanti Antlaşması olmasaydı dahi Türkiye’nin 
meşru müdafaa hakkı zaten vardı. Meşru müdafaa ne 
demek? Eğer bana karşı bir fiili durum olursa yahut 
bana karşı bir fiili durum tehdidi olursa, ben o tehdide 
yahut fiili duruma yol açmış devlete karşı kendimi 
savunurum. Peki, Türkiye’nin maruz kalabileceği fiili 
durum yahut tehdit neydi? Kıbrıs, Türkiye’nin güney 
sınırlarının hemen karşısında, bir taş atımlık mesafede. 
Orada Türkiye’ye karşı dostane his beslemeyen bir 
devletin mevcudiyeti –bu Kıbrıs Cumhuriyeti olabilir, 
Kıbrıs’ta hâkimiyeti elde etmiş olan Yunanistan 
olabilir yahut bir başka devlet olabilir- Türkiye’ye 
karşı çok ciddi bir tehdit. Amerika Birleşik Devletleri, 
Küba’yı tehdit saymıyor muydu kendisi açısından? 
Neydi tehdidi, yani Küba’nın kendisi tehdit değildi? 
Onun zaten ne imkânı vardı ki ama Sovyetler Birliği 
oraya neler neler gönderiyordu. Küçücük ada olan 
Küba birden bire koskoca ABD’yi ürküten bir ülke 
haline geldi ve ABD bu konuda tedbirini aldı. Aynı 
şey Kıbrıs’ın başına gelemez miydi Türkiye için? Bu 
da bir meşru müdafaa idi. Kıbrıslı Türklerin bekasının 
garanti altına alınması lazım… 1960’ta kurulmuş 
olan Kıbrıs Cumhuriyeti, kâğıt üstünde bu garantiyi 
güya sağlıyordu. Bu güveni daha da sağlayabilmek 
için garantör devletlerin adada belirli miktarda 
asker bulundurma hakları da vardı. Nitekim Türk 
askeri o sebeple adada bulunuyor. Annan Planı’nda 
yahut şimdiki görüşmelerde Kıbrıslı Rumların ve 
Yunanistan’ın isteği yabancı askerler adadan gitsin; 
Türk askerleri çekilsin diyor. Kesinlikle çekilmesin. 
Çünkü siz kâğıt üstünde, anayasada, andlaşmalarda 
ne kadar güvence getirirseniz getirin, bunlar kâğıt 
üstünde yazılı olmanın ötesine geçmeyecek yani 
bir garanti sayılmayacak. Sizin mahallenizde bir 
polis merkezi yok ise yahut köylerde yaşayanlar 
için yakında bir yerde jandarma merkezi yok ise 
–ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, Ceza 
Kanunu’nda herkesin hakları var; yaşam hakkınız var, 
kendi yaşamını idame ettirme hakkınız var. Hepsi var 
kâğıt üstünde, çok güzel. Ama beş dakika mesafede 
bir polis karakolunun oluşu sizin içinizi rahatlatmıyor 
mu? Bir şey olursa oraya gideceksiniz yahut telefona 
sarılacaksınız ve iki dakika sonra sirenini çala çala 
polis arabası gelecek. İşte, sizin için en büyük teminat 
bu. Aynı şekilde Kıbrıs Anayasası her türlü teminatı 
veriyor, Garanti Antlaşması her türlü teminatı veriyor 
ama oradaki Türkler o teminatı göze çarpacak şekilde 
göremiyordu. Onun için bu görüşmeler yürümüyor. 
Geçen İsviçre’de gene toplanıldı sanırım. Yine bu 
noktada kilitlendi olay. Türk askeri çıksın istiyor 
Kıbrıslı Rumlar. Kıbrıslı Türkler de hayır diyorlar. 
Belki miktar hakkında konuşulabilir ancak kesinlikle 
Türk askeri orada bulunmalı.



59

Peki,	Türkiye’nin	tüm	bu	meşru	müdafaa	
haklarına	rağmen	KKTC’nin	tanınmama	

gerekçeleri	nelerdir?

Tanımama siyaseti güden devletlerin en somut 
gerekçesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
1983 tarihli ve 541 sayılı kararıdır. “Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi 18 Kasım 1983 tarihinde 
aldığı 541 sayılı kararla KKTC’nin ilanının 1960 
tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dair 
andlaşma ile yine aynı tarihli Garanti Antlaşması’na 
aykırı ve bu sebeple de geçersiz olduğunu, bağımsızlık 
ilanının geri alınmasını, bütün devletlerin Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak 
bütünlüğü ve tarafsızlığına saygı göstermelerini, 
Kıbrıs Cumhuriyeti dışında herhangi bir Kıbrıs 
devletini tanımamalarını hükme bağlamıştır.” 541 
sayılı karar bunu söylüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti 
dışında herhangi bir Kıbrıs devleti tanımayacak. 
Tanımamalarının gerekçesinin bu olduğunu söylüyor 
diğer devletler. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 
yedinci bölümü barış ve güvenliği ilgilendiren 
konularda Güvenlik Konseyi’nin takınabileceği 
tutumu ve alacağı kararları söyler. Bu bölümdeki 
39. Madde der ki, barış ve güvenliğin ihlâl edildiği, 
tehdide uğradığı durumlarda Güvenlik Konseyi 
kararlar alır. Konsey, 541 sayılı kararını bu maddeye 
dayanarak aldı. 39. Madde’ye göre Konsey’in aldığı 
kararlar bağlayıcı değildir; tavsiye niteliğindedir. Yani 
devletler ister bu kararı kabul ederler, istemezlerse 
etmezler. Etmedikleri zaman da uluslararası hukuku 
ihlal etmiş olmazlar. 541 sayılı karar olduğu için 
KKTC’yi tanımıyoruz dediği zaman bir devlet… 
sen bağlı değilsin ki o kararla; istersen tanıyabilirsin. 
Türkiye’nin dostu denilecek devletler var –mesela 
Pakistan, Azerbaycan- onlar neden tanımıyor diye 
merak ediliyor bazen. Onların söylediği yahut onlar 
adına söylenenler “Çok isterdik ama 541 sayılı 
karar bizim de elimizi kolumuzu bağlıyor.” Hayır, 
bağlamıyor; isterlerse tanıyabilirler. Nitekim Türkiye 
de tanıdı KKTC’yi. Güvenlik Konseyi kararını 
ihlal etmedi –bağlayıcı olmadığı için. Kaldı ki yine 
sorunuzun bir cevabı olarak söyleyeyim, “tanıma” 
artık, günümüzde, bir devletin kurucu unsuru olarak 
sayılmıyor. Bir devlet tanınmasa dahi o bir devlettir, 
uluslararası hukuka göre.

Peki,	Türkiye’nin	KKTC’nin	tanınması	
sürecindeki	girişimlerini	yeterli	buluyor	

musunuz?

Hayır, hiç bulmuyorum. Yeterli buluyor musunuz 
diye değil, Türkiye girişimde bulunuyor mu diye 
soracaksınız. Yeterli dediğiniz zaman, Türkiye bir 
gayret gösteriyor da bu gayret yeterli oluyor mu 
diye herhalde sorunuz. Ancak Türkiye bir gayret 

göstermiyor bu konuda veyahut bizim bilmediğimiz 
bir şekilde perde arkasından, kamuya yansımadan 
bu yönde bir siyaseti varsa eğer bilemem ama bize 
basından, yayından intikal ettiği ölçüde Türkiye böyle 
bir gayret içerisinde değil. Çeşitli sebepleri var bunun. 
Türkiye belki bir sonuç alamayacağını; en azından 
yakın tarihte sonuç alamam neden gayret göstereyim, 
diye düşünüyor olabilir. Yahut bunu kendisi açısından 
dış siyasetinde ilave ağırlık olarak görüyordur çünkü 
böyle bir yaklaşımda bulunsa, hadi artık KKTC’yi 
tanıyın diye, “Türkiye bir de bizden bunu talep etti” 
diyecekler. Veyahut boşuna ısrar etme diyecekler. 
Türkiye birdenbire kendisini talebi reddedilmiş bir 
devlet konumunda görecek. Bu açıdan da, Türkiye 
bir ek dış siyaset sorunu oluşturabilir diye görüyordur 
tanıma sorununu.

Peki,	adada	Birleşmiş	Milletler	tarafından	
müdahaleden	önce	ortaya	konmuş	olan	

uluslararası	düzen	ile	müdahaleden	sonra	ortaya	
konmuş	olan	uluslararası	düzeni	karşılaştırmalı	

olarak	nasıl	değerlendirirsiniz?

Kıbrıs uyuşmazlığının gerçekleri en başta ne 
ise şimdi de aynı; hiç değişmedi bu gerçekler. Yani 
1960’ta devlet kurulduğunda ne idiyse adadaki 
gerçekler, 56 sene sonra bu gerçekler hâlâ aynı. En 
azından mahiyet itibariyle değişmedi, belki derece 
itibariyle olabilir. Neydi o gerçekler? Mütecanis, yani 
tek tip yahut birbirine uyan bir toplum değil Kıbrıs 
adasında yaşayanlar. Her biri kendisini farklı bir 
grup bir cemaat olarak niteliyor. Hatta kuruluşundan 
önce de böyleydi bu durum Kıbrıs’ta. Osmanlıların 
egemenliğine geçti dedik, o zaman adada mütecanis 
bir toplum mu vardı? Hayır. Peki, fetihten sonra 
orası sadece Türklerin mi oldu? Hayır. Her kökenden 
insan var orada; Arap’ı, Müslüman’ı, Rum’u, Latin’i, 
Asurî’si, Süryani’si… Bunların zaten bir millet 
oluşturması imkânsızdı. Bırakın mütecanis bir toplum 
oluşturmayı millet oluşturması imkânsız. Orada 
toplumun bir kanadını oluşturan Türkler kendilerini 
hâlâ güvende hissetmiyorlar. En başında da böyleydi 
1960’ta devlet yeni kurulduğunda. 56 sene geçti 
hala aynı ve onlara bu güvenceyi vermedikçe hiçbir 
öneri başarılı olmayacaktır. Annan Planı olmadı. 
Şimdiki müzakerelerde de adadan çekilsin deniliyor 
Türk askeri. Oradaki halk için en büyük güvence 
Türk askeri. Şimdi diyeceksiniz ki Kıbrıs’taki 
Türkler bu kadar güvenceye muhtaçsa, adedi nedir 
ki bunların; kaç 300 bin civarı mı? Daha şu an 3 
milyon Suriyeliyi aldı Türkiye, orada birkaç yüz 
bin Türk’ü alamaz mı? Adanın kuzeyinde yaşayan 
Türkleri olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti alıp onları 
Anadolu’da iskân etse iş bitmez mi? Hayır, bitmez. 
Ben, Kıbrıslı Türklerin güvenlikleri sağlansın derken 
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böyle değil yani anavatana gelsinler bitsin olarak 
değil; onların güvenliği orada sağlansın çünkü orası 
da onların vatanı. Niye bir devlet, bir grup insanın 
güvenliğini onları anavatanından çıkartarak sağlasın 
ki? Onların güvenliğini Türkiye sağlayacaksa orada 
sağlayacak yani garantör devlet olarak sağlayacak. 
Tekrar ediyorum, onlar, kendilerini Kıbrıs’ta güvende 
hissetmedikçe getirilecek hiçbir çözüm başarılı 
olamayacaktır ve zaten kabul de edilmeyecektir.

	Peki,	Birleşmiş	Milletlerin	ortaya	çıkardığı	
düzen	adada	yürütülen	karşılıklı	müzakerelerde	

antlaşma	için	temel	alınan	düzen	midir?	
Yoksa	taraflar	başka	savlar	üzerinden	mi	bu	

müzakereleri	yürütmektedir?	Neden?

Birleşmiş Milletler kaç yıldan beri bakın 
konuşmamızın başında Annan Planı dedik, ondan 
önce Pérez de Cuéllar vardı, fikirler dizisi vardı. 
Yani şu son 20 yıldan fazla sürede kaç tane genel 
sekreter devreye girdi, çıktı hiç faydalı olamadı. 
Demişim ki makalemde, Annan’ın Planından söz 
ediyorum, toplum kavramı yerine millet kavramını 
öne çıkarmış bulunuyor burada. Ortak bayrak, bir 
milli marş gibi manevi sembollerle takviye edilmek 
istenen bu kavram yani millet kavramı her şeyden 
önce ortak bir devletin de varlığını gerektirdiğinden 
Annan Belgesi bu hususu da ayrıntılarıyla düzenleme 
işine girmiş. Mademki siz bir milleti oluşturmak 
istiyorsunuz –ki bu yapay bir millet olacak bu plan 
gerçekleşirse- o zaman kurulacak olan devlet de 
bu milletin bir simgesi olan ortak bir bayrağa sahip 
olacak, bir ortak milli marşı olacak. Şimdi bunların 
olabileceğine ben ihtimal vermiyorum çünkü oradaki 
halk bunu istemiyor. Ne Kıbrıslı Türkler bunu 
istiyor, ne de Kıbrıslı Rumlar. Dolayısıyla işin artık 
ayrıntısına da girmeye gerek yok Annan Planı’na 
göre devlet başkanı nasıl olur? Rotasyonla mı olur? 
Parlamento nasıl kurulur? Belediyeler nasıl kurulur? 
Bu ayrıntılara girmeye hiç gerek yok. İşin esası 
zaten kabul edilebilir bir esas değil. Peki, Birleşmiş 
Milletler arabuluculuk vasıtasıyla veyahut başka 
bir vasıta ile başarılı olamayacak ise, olamıyor ise 
–ki şimdiye kadar olamadı- çözüm nasıl olacak? 
Çözüm şimdiki durum devamı ile sağlanacak, 
nitekim sağlanmış durumda. 1974’ten bu yana Kıbrıs 
adasında bir kavga çıkmış değil. Kimse kimseyi 
öldürmedi münferit hadiseler dışında. Sulh ve sükûn 
var arada ama bir siyaset bilimcisi enteresan bir şey 
söylemiştir: Cicero. “Bir çöl yarattınız, ondan sonra 
‘oh sükûnet geldi’ diyorsunuz.” demiş. Kıbrıs’ta 
da Türkiye için söyleniyor bu. Harekâtla bir çöl 
yarattınız siz, ondan sonra sükûnet geldi diyorsunuz 
siz, diyorlar. Az önce dedim ya ben 1974’ten sonra 
orada bir çatışma olmadı diye; bir sükûnet var ama 

öyle bir ortam yarattı ki Türkler demeye getiriliyor 
başka türlüsü zaten olamazdı. Yani, sükûnet, ortaya 
çıkışı ve devam edişi itibariyle kabul edilebilir değil 
diyorlar. Bence tam tersi, kabul edilebilir. Ve bu 
durumu pekiştirmek için KKTC varlığını sürdürsün 
ve KKTC’nin varlığı devam etsin diye, Türkiye her 
türlü yardımı yapmalı. Tanısın mı? Tanınırsa daha iyi 
olur tabii. Çünkü tanımanın fonksiyonu daha farklıdır. 
Bir devlet tanımışsa eğer başka bir devleti onunla 
ilişkiye girme arzusunu açıklamış oluyor, bu kısım 
önemli. Tanınacak KKTC ve tanıyan devletler onunla 
her türlü ilişkiye girecekler. Ticari, kültürel, sportif 
vs. Bunlar zaten fiilen yapılıyor şimdi, o zaman bunu 
bir hukuki alt yapısı da olmuş olacak.

Peki,	bu	gün	adadaki	tarafların	ve	Türkiye’nin	
kesin	olarak	savlarında	bir	değişiklik	var	

mıdır?	Bu	gün	Türkiye	ve	taraflar	hangi	savları	
savunuyor?

Az önce biraz cevap verdim bu sorunuza fakat bu 
konuda sizin sorularınıza cevap verdiğim takdirde şu 
anki Türk dış siyasetini tenkit eder bir tutum takınmam 
gerekecek. Çünkü dış siyasetinde Kıbrıs Sorunu,  
Türkiye için bir yük olarak algılanmaya başladı 
ve bu da dile getiriliyor Türk siyaset adamlarınca. 
Şu kadar yardım yapılıyor deniliyor mesela yılda 
600 milyon dolar gibi büyük bir meblağa yapılıyor 
gibi. Şimdi bunu Türkiye’deki siyaset adamlarının 
dile getirmesi bile hoş bir şey değil. Bakın bize ne 
kadara mal oluyorsunuz gibi bir izlenim bırakıyor bu 
sözler. Türk askerinin bir kısmının çekilmesinden söz 
ediliyor, sonra Türkiye’den oraya gidenlerin belirli 
bir kısmının iadesi gerektiğini savunuyor Kıbrıslı 
Rumlar. Bu müzakerede de o vardı, yani belirli bir 
tarihe kadar Türkiye’den Kıbrıs’a gelenler KKTC 
vatandaşı sayılsınlar; onun ötekisindekiler sayılmasın. 
Ya yabancı olarak kalsınlar ya da anavatanlarına 
gönderilsinler deniliyor. Ben buna da katılmıyorum. 
Anavatandan gelen Türkler ya da Kıbrıs adasındaki 
Türkler diye bir ayrım yapılamaz ki. Kıbrıslı Türkler 
dediğimiz zaman onların kökeni ne? Onlar da 
Anadolu’dan oraya gitmiş Türkler, yani böyle bir 
ayrım yapılması iyi bir şey değil bence. Sonra iade 
edilebilecek bazı topraklar olmalı diyor Kıbrıslı 
Rumlar. Onlar hakkında müzakere yapılıyor. O da 
olmaz. Niye KKTC toprak iade etsin ki? Ayarlama 
yapılabilir, yeşil hat boyunca küçük yerler verilebilir 
ancak bu iade anlamını taşıyacak büyüklükte bir 
toprak olmamalı. Ben hatta farklı bir şeyi de hep 
düşünmüşümdür. Kıbrıs Cumhuriyeti 2004’te girdi 
Avrupa Birliği’ne ve bu durum büyük bir ihlaldi 
Kıbrıs Cumhuriyeti adına, Garanti Antlaşması’na 
aykırı bir tutumdu. İngiltere ve Yunanistan açısından 
da büyük bir ihlal vardı; onlar da garantördü, az 
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önce değindik. Garanti Antlaşması ikinci maddesine 
göre garantör devlet bunu önleme yükümü altında. 
Hâlbuki ikisi de Avrupa birliğinin üyesiydi o 
tarihlerde ve yeşil ışık yaktılar bu duruma. Aslında 
tam tersini yapmaları gerekirdi. Ama şimdi Kıbrıs-
Avrupa Birliği ilişkilerine girmeyelim. Ben hep şunu 
düşünmüşümdür, uluslararası hukuka bu kadar ters 
düşecek şekilde yani ihlal edecek biçimde Kıbrıs 
Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne girmiş ise, Türkiye 
–ne yazık ki- o tarihte giriş törenlerine katıldı. O 
dönemki dışişleri bakanı –sonradan Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanı da oldu- gitti. Hiç lüzum yoktu buna. 
Türkiye katılmayabilirdi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
üyelik törenlerine. İlle de katılmak istiyor idiyse, 
çünkü Türkiye’de aday bir devlet, o zaman çok daha 
düşük rütbeden biri mesela Yunanistan’daki Türkiye 
büyükelçisi giderdi. İşte asıl söylemeye çalıştığım 
şey, siz bu kadar büyük bir ihlal yapıp Kıbrıs’ı 
Avrupa Birliği’ne alırsanız, o zaman ben de buna 
karşı şiddetli bir tepki gösteririm diyebilirdi Türkiye. 
O zaman ne olurdu Türkiye’nin tepkisi biliyor 
musunuz? Maraş’ı açardı ve KKTC’ye dâhil ederdi. 
Maraş şimdi açılmamış durumda, kullanılmıyor. Bir 
çözüm sağlanıncaya kadar statüsü askıda şimdi. Ben 
o tarihte, Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa birliğine dâhil 
olduğu tarihte, Maraş’ı KKTC’ye dâhil ederdim. 
Ki burada uluslararası hukuka aykırılık da yok. Bir 
misilleme dediğim zaman, hem Kıbrıs Cumhuriyeti 
ihlal etmişti Garanti Antlaşması’nı hem de garantör 
devletler sıfatıyla Britanya ve Yunanistan ihlal etmişti. 
Açık ihlal bunlar. Hâlbuki KKTC’nin Maraş’ı açmış 
olmasında herhangi bir hukuk ihlali yok ama çok 
büyük bir cevap olurdu bu. KKTC’nin ve Türkiye’nin 
çok ciddi anlamlı ve hazmı güç bir cevabı olurdu. 
Yapılmadı.

Şuan	adadaki	İngiliz	üslerinin	siyasi	hukuk	
açısından	durumu	nedir	ve	tarafların	buna	
Türkiye’de	dâhil	bu	üslere	yaklaşımı	ne	

yöndedir?

Uluslararası ilişkiler uzmanlarının –sizler de 
öylesiniz yahut öyle olacaksınız ilerde- kullanmayı 
çok sevdikleri ifadeler var. Jeostratejik konumu, önemi 
derler. Kıbrıs bunun başlıca örneği. Eğer jeostratejik 
önemi olan bir ülke varsa dünyada en başta Kıbrıs adası 
geliyor. Birçok bölgeye uzanan yolların tam kesişme 
noktasında ve tarih boyunca da öyleydi. İngilizler bir 
sömürgeci devlet olmaktan çıkıp da orayı siz artık 
kendi devletinize sahip olabilirsiniz dediği zaman bu 
fırsatı tamamen elinden bırakmak istemedi. Bu kadar 
jeostratejik önemi olan bir adadan ben tamamen 
elimi ayağımı çekiyorum demek istemedi. Onun için 
belirli miktardaki toprak parçasını –ki bunlar denize 
kıyısı olan topraklar- hükümran üs bölgeleri olarak 
bunları elinde tutmak istedi. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 

kuran Zürih-Londra Antlaşmaları’nda bununla ilgili 
hükümler var. Hükümran bölge dediğimiz zaman 
İngiltere o bölgede egemenliğe sahip ama yine o 
andlaşmalarda belirlendiği üzere askeri amaçlarla 
egemenliğini kullanıyor İngiltere. Dinlemek için, 
istihbarat için kullanıyor İngiltere; bu zaten gizli bir 
şey değil, orada İngiltere’nin telsizleri var, antenleri 
var, uydu haberleşmeleri var oradan çok iyi bilgi 
topluyor. Terk etmek istemiyor İngiltere bu avantajlı 
konumunu. Hatta Annan Planları yapılırken, hatta 
şimdi de, Kıbrıslı Rumlar diyorlar ki: Artık sömürge 
idaresi sona erdi ama İngiltere hâlâ varlığını orada 
egemen üsleri vasıtasıyla devam ettiriyor; buna 
katlanmak istemiyoruz; feragat etsin İngiltere 
bundan ama İngiltere istemiyor bunu. İngilizler, 
Annan Planı’na göre Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 117 
kilometrekarelik bir alanı vermeye razılar. Ancak 
geri kalan kısmı kullanmak istiyorlar. Bir de tabii, 
o pek telaffuz edilmiyor şimdi, Doğu Akdeniz’de 
enerji güvenliği sorunu var. Doğu Akdeniz’de 
hidrokarbonlar keşfedildi. Şimdi devletler sahip 
çıkmaya çalışıyorlar. Kimileri münhasır ekonomik 
bölge ilan etti, kimileri bu hidrokarbonlar benim kıta 
sahanlığıma dâhil diyor. Yani bu konu baya güncel 
bir konu ve problem de yaratıyor. Türkiye’nin de 
bu konuda bir takım görüşleri var –Yunanistan’la 
ilgili olarak, Mısır’la ilgili olarak. Niye bunları 
söylüyorum, hükümran bölgeler, denize kıyısı olan 
bölgeler dedim, dolayısıyla orda da İngiltere’nin kıta 
sahanlığı var. İngiltere orayı münhasır ekonomik 
bölge ilan edebilir, şimdiye kadar bununla ilgili bir 
açıklama işitilmedi İngilizlerden ancak belki de 
bunun da planları yapılıyordur İngiltere Dışişleri ve 
Savunma Bakanlığı’nda. Tepki konusuna gelince; 
Türkiye bildiğim kadarıyla bu konunun üstüne pek 
gitmiyor. Tepki gösterseniz ne olacak ki, andlaşmalarla 
sağlanmış bu haklar. Türkiye ile İngiltere arasındaki 
ilişkilerde bir pürüz değil bu konu.

Bu	konuda	son	olarak	eklemek	istediğiniz	bir	
şey	var	mı?

Hayır, ancak umarım faydalı olmuştur bu konuşma. 
Kıbrıs sorunu Türkiye’nin dış siyasetteki diğer 
sorunları gibi değil. Birçok devletle Türkiye’nin 
arasında sorun var ama Kıbrıs o sorunlardan sadece 
bir tanesi gibi değil, özel bir sorun bu. Türkiye’nin 
de Kıbrıs’la olan ilişkisi, geçmişinin eskiye gidişi 
itibariyle değil, orada yaşayan soydaşlarımız 
bakımından, kendisinin de güvenliğini ilgilendiren 
bir sorun olduğu için bu önemli bir yer işgal ediyor. 
Bu önemli soruna siz de el attınız. Hem hazırlandınız 
hem beni devreye soktunuz; size de teşekkür ederim.

Değerli	vaktinizi	ayırdığınız	için	biz	teşekkür	
ederiz.
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24	OCAK	KARARLARI,
ÖNCESİ	VE	SONRASI
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Roza İZGÖREN rozaizgoren@gmail.com

1979 yılında dönemin Başbakanı Süleyman De-
mirel, Başbakan Müsteşarı Turgut Özal’a yeni 
bir ekonomik plan hazırlama görevi verdi. Prog-

ram kısa sürede hazırlandı ve 24 Ocak 1980’de kamu-
oyu ile paylaşıldı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve 
en radikal ekonomik planı olarak anılan bu plan liberal 
ekonomiye geçiş sürecinde bir kırılma noktası olarak 
görünmektedir. Planın maddeleri maddelerin yarattığı 
sonuçlara geçmeden önce cumhuriyet tarihindeki eko-
nomik planlara ve değişimlere bir göz atalım.

ERKEN	CUMHURİYET	DÖNEMİ	EKONOMİSİ

Osmanlı ekonomisi tarıma dayalı olan bir ekono-
miydi. Halkın neredeyse %90’ı tarımla geçiniyordu. 
Sanayi ve ticaret genelde gayrimüslimlerin elindey-
di. Osmanlı’nın en büyük bankası ise İngiliz-Fransız 
kökenli bir bankaydı. Tipik batı kapitalist ülkeler gibi 
sermaye birikimini hedefleyen bir planlamaya sahip de-
ğildi.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ise belirli bir ik-
tisat planı belirlemek için Türkiye İktisat Kongresi dü-
zenlenmiştir. Bu kongrenin kararları (Ökçün, 1997: 57)

-Kalkınma önce tarımda yapılmalı, sanayi gelişimi 
zamanla tamamlanmalıdır.

-Sanayinin gelişmesi için gerekli öz sermaye, dövizi 
sağlayacak tek sektör tarımdır

-Sanayileşme tarım kesiminin satın alma güçlerinin 

yükseltilmesiyle sağlanır.

-Sanayileşme kamu ve özel sektör birlikteliğiyle sağ-
lanacaktır.

-Yerli üretim teşvik edilmelidir ve lüks ithalattan ka-
çınılmalıdır.

-Girişim ve çalışma özgürlüğü korunmalı ancak te-
kelleşemeye izin verilmemelidir.

-Yabancı sermaye ancak ekonomik kalkınmamıza 
yararlı olacaksa yasalara uygunluk şartıyla kabul edile-
bilir.

 Bu kararların dışında Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 
şu gelişmeler de yaşanmıştır:

-1924 yılında ilk Türk mali kuruluşu olan İş Bankası 
kurulmuştur.

-1925 yılında tarım kesiminden alınan aşar* vergisi 
kaldırılmıştır.

-1927 yılında Teşvik-i Sanayi kanunu çıkarılmıştır.

DEVLET	KONTROLÜNDE	SANAYİLEŞME	
(1930-1950)

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Batı’daki kapita-
list ülkelerde hızla yayılmıştır. Bu ülkelerin tarımsal 
ithalatı düşmeye başlamış,1930’lara gelindiğinde ise 
Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatı ve milli geliri de 
azalmıştır. Türkiye’de dış ticaret bilançosu 1947 yılına 
kadar hep fazla vermiştir. 1930-1950 yılları arasında ya-
şanan diğer gelişmeler ise ana hatlarıyla şöyledir:

-Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı 1934 yılında 
uygulamaya konuldu 

-İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı 1939 yılında 
uygulamaya konuldu ancak 2.Dünya Savaşı dolayısıyla 
uygulanamadı.

-1940 yılında Milli Koruma Kanunu çıkartıldı.

-1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkar-
tıldı.

-1947 yılında IMF’ye üye olundu.**

-1948’de Yabancı Sermayeyi Teşvik Kararnamesi çı-
karıldı.

-1950 yılında Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası ku-
ruldu.
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* Osmanlıda köylülerin ürettiklerinin %10’u oranında alınan vergidir. Aşar vergisi bütçenin gelir kaleminde oldukça önemli bir yer tutmaktaydı.
** https:/www.imf.org/external/country/tur/rr/2011/overview.pdf
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1950-1960	ARASI	DÖNEM

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti ile bera-
ber liberal ekonomiye geçiş dönemi başladı diyebiliriz. 
Demokrat Parti ekonomik kalkınmanın rekabet faktö-
rüyle olabileceğini savunuyordu. Dönemin önemli ge-
lişmeleri (Kazgan, 1988: 82-85):

-1950 yılında ithalat %60-65 oranında serbestleşti.

-Banka kredileri düşürüldü.

-Tarımda makineleşmeyi artırmak için yeni traktörler 
ithal edildi.

1960’LI	YILLAR

1950 ile 1960 yılları arasında rekabeti arttırıp, piya-
sayı güçlendirmek için birçok hamle yapılmış, iç ve dış 
kaynaklar zorlanmış ama etkin kaynak kullanımı ger-
çekleşmediği için istikrarsız bir büyüme yaşanmıştır. 
Dışa bağımlılık artmıştır. Ekonomi planlarının makro 
ölçüde yapılmasına karar verilmiş ve bundan dolayı 30 
Eylül 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı* kurul-
muştur.

24 Ocak 1980 tarihinden önce Türkiye ekonomisi ge-
nel hatlarıyla bu gelişmeleri yaşamıştır. Dönemler bir-
çok yeniliğe ev sahipliği yapmıştır. Ancak ekonomik is-
tikrar tam olarak sağlanamamıştır. 1980 öncesi dönemde 
politikalar ithal ikameci sanayileşme politikalarıdır.

1980	DARBESİ	VE	24	OCAK	İLİŞKİSİ

 1980 yılı hem siyasi hem ekonomik hem de sosyo-
kültürel açıdan büyük değişimlerin ve kırılma noktala-
rının yaşandığı bir yıldır. 12 Eylül Darbesi ya da 1980 
İhtilali olarak bilinen askeri darbe Türkiye Cumhuriye-
ti tarihindeki üçüncü askeri müdahaledir. Bu darbeyle 
1961 Anayasası uygulamadan kaldırıldı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi geçersiz kılındı. Emek örgütleri, mesleki 
kuruluşlar ve partiler kapatıldı. Yüz binlerce insan gö-
zaltına alındı.

24 Ocak Kararları askeri darbeden daha önce Tur-
gut Özal tarafından, Süleyman Demirel’in isteği ile 
hazırlandı.** Aldığı tepkiler sağ ve solun çatışması ve 
ülkedeki karışıklık nedeniyle gündem oluşturmuyordu. 
1980 Darbesi gerçekleştikten sonra da emek örgütleri-
nin, sendikaların, derneklerin kapatılmasıyla 24 Ocak 

Kararları’na tepki verilemez oldu. Bu kararlar darbe 
hükümeti tarafından da desteklenmiştir. Turgut Özal’ın 
darbe hükümetinde ekonomik işlerden sorumlu başba-
kan yardımcısı olarak görev yapması bunun en önemli 
ispatıdır.

24	OCAK	KARARLARI	

24 Ocak Kararları şeklinde literatüre giren bu karar-
lar ile kısa ve uzun vadede amaçlar ortaya konmuştur. 
Programın kısa vadeli amaçları; dış ödeme güçlüklerini 
ortadan kaldırmak, enflasyonu düşürmek, büyüme hızı-
nı arttırmak, işsizlik oranını düşürmek olmuştur. Uzun 
vadede ise kamu kesiminin küçültülmesi ve serbest pi-
yasa ekonomisinin gelişmesi gibi hedefler belirlenmiş-
tir. Asıl amacı ise kısa vadeli amaçlardan ziyade kalıcı 
ve yapısal bir değişim yapmaktır.

 24 Ocak Kararları’nın Ana Hatları: (Karluk, 2005: 
129-133)

-Türk lirası’nın %32,7 oranında devalüe edilerek 
günlük kur ilanı uygulamasına gidilmesi.

-Devletin ekonomideki payının küçültülmesi ve do-
layısıyla KİT’lerin özelleştirilmesinin önünün açılması.

-Tarım ürünlerinin destekleme alımlarının sınırlandı-
rılması.

-Enerji ve ulaştırma dışındaki sübvansiyonların kal-
dırılması. 

-Dış ticarettin serbestleştirilmesi ve yabancı sermaye 
yatırımlarının teşvik edilmesi.

-İthalatın (dış alım) serbestleştirilmesi.

-Döviz alım-satımının serbest bırakılması.

-Fiyat ve kontrol sınırlamalarının kaldırılması.

-Vergi indirimleri ve vergilerden muaf serbest bölge-
lerin oluşturulması.

ASKERİ	DARBE	VE	24	OCAK	KARARLARININ	
ETKİLERİ	

-Askeri darbe ile birlikte gelen olağanüstü hal döne-
minde birçok işyeri temsilcisi, sendika yöneticisi gözal-
tına alınıp tutuklandı. Toplu pazarlık sona erdirildi ve 
yasaklandı. Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işletme-
lerde toplam işçi sayısının %10’u kadar mesleki eğitim 
veren liselerdeki öğrencilerin çalıştırılmasına izin ve-
rildi. Böylece bu öğrenciler ucuz işgücü ve grev kırıcı 
olarak kullanıldı.

-Kıdem tazminatı tutarına tavan getirildi.

- Ayakta yapılan tedavilerde ilaç bedellerinin %20’si 
SSK’lılardan kesildi.

-Yaşlılık taban oranı %70’den %60’a indirildi.

-SSK primlerinin hesaplanmasında işçi payı oranı 
%14’e çıkarıldı.

* Bu teşkilat 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı adını alıp yeniden organize edilmiştir.
** Kimi iktisatçılara göre bu program IMF tarafından hazırlanmıştır.
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-Uygulanan teşvikler sayesinde ihracatta ilk yıllarda 
(1981-1988) büyük oranda artış sağlanmıştır. Büyüme 
1981-1988 yılları arasında %6’ya ulaşmıştır. Hayali ih-
racat kavramının ortaya çıkmasıyla ise 1988’de büyüme 
%2 oranına düşmüştür. 

-1986 yılında Sermaye Piyasası Kurulu oluşturul-
muştur. 

- 1989’da döviz rejimi serbestleştirilmiş ve Türk lira-
sının konvertibilite olması hedeflenmiştir. 

-1980’li yıllarda süregelen dış borçlanma 1988’den 
sonra artarak devam etmiştir. 1989’da 41,7 milyar dolar 
dış borç stoku, 1993’te 67,3 milyara ulaşmıştır. 

-Sermaye hareketleri nedeniyle maliye politikaları 
etkisini yitirmeye başlamıştır. Bağımsız yatırım ticaret 
politikaları etkisiz hale gelmiştir. Kısa dönemli spekü-
latif hareketler nedeniyle gelir dağılımı bozulmuş, mali 
piyasalar krize sürüklenmiştir. 1993’te dış ticaret açığı 
yükselmiştir. Ücretlere yapılan zamlar tüketimi artır-
mış ve sanayi sektörünün rekabet gücünü negatif yönde 

etkilemiştir. Bu durum 1994 krizinin en önemli nedeni 
olarak sayılmaktadır. (Ceviz, 2010: 5)  
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TÜRKİYE’DE	ARABESK	KÜLTÜR
M

İN
ER

VA

Roza İZGÖREN

Arabesk1  köken olarak Fransızca “arabesque” 
kelimesinden dilimize geçmiştir. Genel itiba-
riyle Arap tarzı anlamında kullanılan kelime 

Avrupa’da genellikle mimaride kullanılır. Türkiye’de 
ise arabesk denilince akla müzikal anlamda arabesk ge-
lir diyebiliriz. Arabeskin kelime anlamıyla (Arap tarzı) 
ülkemize girişi Mısır filmlerinin ithal edilmesiyle baş-
lamıştır. Dönemin ünlü oyuncu-şarkıcılarından Ümmü 
Gülsüm’ün, Ferid el Atraş’ın filmleri büyük ilgi gör-
müştü. 1930-1940 yılları arasında hükümetin uyguladı-
ğı batılılaşma politikalarıyla iyice kısıtlanan halk Arap 
filmlerine, Arap müziğine, Arap kültürüne sıkı sıkıya 
bağlandı. Bu durum arabesk kültürün temellerinin atıl-
masını sağladı. Ancak bu kültürün yaşam tarzı haline 
gelmesi tabii ki sadece bu kültürel yakınlık yüzünden 
değildi. 1947’de yürürlüğe giren Marshall Planı2 des-
tekli modernleşme uygulamaları kırsal hayatı değiştir-
meye başladı. 1950’lerden itibaren başlayan hızlı nüfus 
artışı ve makinelerin kullanılmaya başlanması (özellikle 
traktör bu dönemde tarım işçilerinin işini elinden almış-
tır diyebiliriz) kırsal hayatın çözülmesine yol açtı. Bir 
taraftan çözülen kırsal hayat bir taraftan kapitalist mo-
dernleşme yolunda ilerleyen, sanayileşen ve umut vaat 
eden şehirler, topraksız köylülerin ve tarım işçilerinin 
kente göç etmesine yol açtı. Kırsal alanda işlerini ve 
düzenlerini kaybedenler şehri, sanayiyi, şehir hayatını 
kendilerine bir çıkış yolu olarak gördüler. Bundan do-
layı köyden kente göç hızla arttı. Şehirlerin çevresinde 
devlet arazilerine yapılan gecekondular oluşmaya başla-
dı. Günün yarısına yakın kısmını fabrikalarda çalışarak 
geçiren insanların yaşadığı gecekondular getto3 örneği 
temsil ediyordu. Göç sadece mekân değiştirme olarak 
yaşanmamış, kültürel göç olarak da karşımıza çıkmak-
tadır. Folk kültüründen gelen kırsal kesim artık ne o kül-
türe ne de yaşadığı yerin kültürüne aitti. Folk kültürü ta-
rımsal üretimin öne çıkardığı bir kültürdü. Bu kültürün 
insanları kendileri üretir ve yine kendileri tüketirdi. Köy 
ahalisinin kültürüydü. Köyünden yeni umutlarla şehre 
gelmiş olanlar artık bu kültürü hayatlarında istemiyor-
lardı. Ancak popüler kültürü de benimsememişlerdi. Po-
püler kültür şehirli halkın, orta sınıfın kültürüydü. Kapi-

talist üretimin ortaya çıkardığı bir kültürdü. Şehir ahalisi 
için üretilen, ona sunulan ve ona satılan bir kültürdü. İki 
tarafa da dâhil olamayan adeta arafta kalan gecekondu 

kesimi ciddi bir bunalım yaşıyordu. Arabesk kültür de 
tam bu noktada bu sebeplerden dolayı doğal bir süreçle 
ortaya çıktı. “Şehirlere göç eden yığınlar, temel politik 
ve ekonomik seçimlerine bağlı olarak gecekonduları ve 
minibüsleri ortaya çıkarırlar.”4 

Arabesk kültür kendini ilk olarak müzikle gösterme-
ye başladı. Kimi yazarlara göre nasıl ki Blues tarlada ça-
lışan zencilerden çıkmışsa, arabesk de şehirde vites sal-
layan minibüsçülerden ortaya çıkmıştır. Gecekondu ve 
minibüs gibi alanlar arabesk kültürün doğum yerleriydi. 
Memleketini terk etmiş, oraya artık dönüş imkânı olma-
dığını bilen; şehir hayatına adapte olamamış, umduğunu 
bulamamış, kötü yaşam şartlarında yaşayan ve bütün 
bunların yanında şehir tarafından ötekileştirilen kişilerin 
müziği olarak çıkmıştır arabesk. Bu arada kalmışlık ve 
bunalım arabesk müziğin dayandığı temeldir. Arabesk 
duayeni olarak görülen Orhan Gencebay’ın ‘Batsın Bu 
Dünya’5 şarkısı bu kültürün mihenk taşlarındandır. Bu 
şarkı birçok kişinin hislerine tercüme olmuş, arabesk 
kültürün geniş kitlelere ulaşmasına yol açmıştır. Şehirde 
yaşadıkça umutlarını tamamen yitirmeye başlayan ge-

1 Arap müziğini andıran,genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. 2.mim Girişik bezeme : “kelimelerden bir takım arabeskler yapıyor. Bizim 
bütün divan edebiyatımız işte hep bu arabeskler, bu minyatürlerdir.” -Y. K. Karaosmanoğlu
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yanlis&view=yanlis&kelimez=43
2 Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım 
paketidir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.
3 Bir yerleşim bölgesinin, aynı şehirden gelen insanların yerleştiği bölümü - http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5841d1041297b2.58271255
4 İlgili yazı için bkz. EĞRİBEL, Ertan, Niçin Arabesk Değil, Osmanlı Matbaası, İstanbul, 1984
5 http://arsiv.aksam.com.tr/haber.asp?a=36254,8&tarih=14.04.2006
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cekondu kesimi, isteklerine şehirlerde hem çok yakın 
hem çok uzaktır. Hergün tanık olduğu gördüğü hayata 
asla sahip olmayacağını düşünür. Kırsal kesimin tama-
men çözülmesiyle birlikte gecekondulaşma oranı da 
artar. Şehirlerde artık ciddi bir varoş-gecekondu kitlesi 
ortaya çıkar. Arabesk müzik tam bu dönemlerde büyük 
bir ivme kazanır. Bu müziğin sanatçıları aynı zamanda 
filmlerde de oynamaya başlar ve arabesk kültür kendini 
sinemada da gösterir. Şehirli zengin kıza aşık olan mini-
büsçülerin (İbrahim Tatlıses-Mavi Mavi6) vb. konuların 
işlendiği filmler gişe rekorları kırar. Gecekondu nüfusu-
nun artmasıyla birçok insanın bunalımını, isyanını an-
latan arabesk daha yoğun bir acıyla beslenmeye başlar. 
Eskiden beri isyanını soyut kavramlara (yaradan, kader, 
felek) atfeden arabeskin bu anlamda apolitik olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü arabesk sisteme karşı değil; kade-
re, feleğe karşıdır. Kaderine karşı ama kabullenmiş ve 
acıyı yaşama şekline yoğunlaşmış bir imaj çizer. Talep 
gördükçe daha çok acıya yoğunlaşır ve sakin bunalımı 
yerini öfkeye bırakır. Onu sevmeyen kadına olmadık 
hakaretler savurmaktan çekinmez, devamlı kendisini 
haklı görür, ataerkilliğin doruklarına ulaşır ve kadercili-
ği dikte eder. Protesto ve hak arama kültürünü tahribata 

uğratır, insanların kaderlerine razı olmalarını ve acıyı 
“damardan” yaşamalarını ister. “Gülden Karaböcek’in 
Dekart’ın ‘düşünüyorum öyleyse varım’ önermesine na-
zire tadındaki ‘Eğer Ağlıyorsam Yaşıyorum Ben’ şarkısı 
da arabeskin yükseldiği yıllara aitti”7

Gecekondu nüfusunun artması, siyasilerin buralarda-
ki oy potansiyelinin farkına varmasına yol açtı. 1983’te 
Anavatan Partisi’nin seçim kampanyasında arabesk 
müziği bol bol kullanması bunun en önemli örneğidir. 
Gecekondu hayatını daha düzenli hâle getirip, kalkın-
ma planları yapmak yerine zaten sağlıklı bir duruş ser-
gileyemeyen kitlelere, sadece oy kazanma amaçlı bir 
politikayla yaklaşmak tercih edilmiştir. Zaten Süleyman 

Demirel’in 70’lerin başında “bize plan değil pilav la-
zım” sözü olaya ne kadar sığ yaklaşıldığının ispatı ni-
teliktedir. Anavatan Partisi gecekondu ve varoşlardaki 
kesimin isteklerini, alışkanlıklarını, hoşlandığı şeyleri 
anlamak için “Arabesk Grubu” denilen bir araştırma bi-
rimi bile kurmuştur.8 Çünkü arabesk tavır ve arabeski 
anlamak “halk adamı olmak” için çok önemliydi. Yine 
seçimlerde oy toplama amacıyla yapılan gecekondu ta-
pusu dağıtma, arazi vurgunculuğu, gecekondu mafyaları 
gibi faktörler gecekondu insanının ani ve ciddi bir zen-
ginlik seviyesine ulaşmasına yol açtı. Bir kerede zen-
ginleşen bu kitle henüz folk kültürü ile popüler kültür 
arasında kendine bir yer bulamamışken bir anda “elitist” 
tavırlar sergilemeye başladı. Bu durum arabeskin evril-
mesine yol açtı. Ayşe Hür’ün belirttiği gibi bir “viski-
lahmacun” kültürü oluştu. Artık başlangıçtaki mazlum 
ruhunu tamamen yitiren arabesk daha sert, daha bencil, 
daha ataerkil bir hal aldı. Bir zamanlar “bir tek dileğim 
var mutlu ol yeter” denilen sevgiliye “beni benden alır-
san seni sana bırakmam” gibi anlamsız sözler söyle-
nilmeye başlandı. Narsisizm oranı yükseldi, içinde bir 
yerlerde az da olsa varlığını hissettiren folk kültürü ta-
mamen yok oldu. Özellikle özel kanalların ve Kral Mü-
zik TV’nin kurulmasıyla pop ile birleşen arabesk artık 
toplumun tüm kesiminin müziği oldu.

Özetle; arabesk kültürün gecekondu sınıfının buna-
lımını anlatırken, evrimleşip soylulaştıktan sonra öfke 
dolu, ataerkil, pasifize bir hâl almasının temel sebebi ge-
cekondu ve altsınıf bireylerinin kültürü ve hayata bakış 
açıları değil, bu kültürün siyasi bir amaç ve oy potan-
siyeli olarak kullanılması, “devlet büyüklerinin” daha 
fazla acı çekeni alkışlamasıdır diyebiliriz.

BİR	ARABESK	KÜLTÜR	ELEŞTİRİSİ	OLARAK	
MUHSİN	BEY

Muhsin Bey, 1987 yapımı yönetmenliğini ve sena-
ristliğini Yavuz Turgul’un yaptığı dram-komedi filmidir. 
Film St. Sebastian ve Altın Portakal film festivallerin-
den birçok ödülle dönmüştür. İlk gösterim tarihi Mayıs 
1987 olan filmin restorasyonlu hâli Mimar Sinan Üni-
versitesi tarafından 10 Nisan 2014’te tamamlanmıştır.9

Film iki ana karakter üzerinden şekillenir: Muhsin 
Bey ve Ali Nazik. Muhsin Bey orta yaşlı, bekar, gele-
neklerine sıkı sıkıya bağlı, idealist, akıllı, sakin, kültür-
lü, doğma büyüme kentli bir profilken; Ali Nazik, genç, 
taşralı, heyecanlı, kısa yoldan meşhur olma hayalleri 
kuran deyim yerindeyse köylü kurnazı bir profildir. Ya-
vuz Turgul filmlerinde sıklıkla rastlanan eski-yeni kıya-
sı bu filmde de yoğun bir şekilde görünmektedir. Muh-

6 Mavi Mavi, İbrahim Tatlıses’in aynı yıl çıkardığı Mavi Mavi albümünün adını taşıyan 1985 tarihli sinema filmi. İbrahim Tatlıses’in yönetmenliğini 
yaptığı ve aynı zamanda Hülya Avşar ile birlikte başrollerini paylaştığı 1980’li yılların en çok ses getiren Türk filmlerinden birisidir. Kerim (İbrahim 
Tatlıses), okul servisi yapan yoksul bir minibüs şoförüdür. Bir gün bir tartışma sonucu şımarık bir zengin kız olan Sibel (Hülya Avşar) ile karşılaşır. İlk 
bir-iki karşılaşmada yıldızları barışmamasına hatta bir ara Sibel’in Kerim’den intikam almak istemesine rağmen, Kerim kıza âşık olur. Olaylar, iki sev-
gilinin kavuşmasına kadar sürer. http://www.sinematurk.com/film/4998-mavi-mavi
7 İlgili yazı için bkz. HÜR, Ayşe, Arabesk Müziğin Toplumsal Temelleri, Taraf, 29.08.20108 İlgili yazı için bkz. AKYOL, Taha, ANAP ve İdeoloji,Tercüman, 20-27.11.19889 http://www.milliyet.com.tr/-muhsin-bey-filmi-yenilendi/gundem/detay/1839375/default.htm
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sin Bey eskiyi simgelerken, Ali Nazik yeniyi simgeler. 
Muhsin Bey çiçeklerle dolu evinde kısmen izole bir ya-
şam sürerken Ali Nazik ile yolları bir kıraathanede Ali 
Nazik’in ondan yardım istemesiyle kesişir. Muhsin Bey 
organizatördür. Değişimi ve arabeskleşmeyi reddettiği 
için işleri kesattır. Evinde vakit geçirirken Safiye Ayla 
ve Müzeyyen Senar dinlemesi onun eskiye olan bağlı-
lığının örneğidir. Alt komşusu Sevda Hanım’a duydu-
ğu ilgiyi kibarca ara sıra belli etmekte, Sevda Hanım’a 
karşı her zaman zarif davranmaktadır. Hatta Sevda 
Hanım’ın flörtöz tavırlarına karşı bile rahatsız etme kor-
kusuyla karşılık vermemektedir. Ali Nazik ile ilişkisine 
dönecek olursak; zamanla onu saf ve iyi niyetli bulan 
Muhsin Bey biraz da işlerini düzeltme umuduyla Ali 
Nazik’e yardım etmeyi kabul eder. Yardımcısı Osman 
ile birlikte Ali Nazik’in “şarkıcı olma hayallerini” ger-
çekleştirmeye çalışırlar. Bu süreçte Muhsin Bey’in eski 
rakibi şimdilerde yeni düzene kolayca alışmış, dejenere 
olmuş bir organizatör olan Şakir karşımıza çıkar. Sürek-
li olarak Ali Nazik’e kendi tarafına geçmesini, Muhsin 
Bey’in eski gücünü yitirdiğini ve onu şarkıcı yapama-
yacağını ifade eder. Şakir, filmde aslında değişime ayak 
uyduran ve dönemin kültürünü kullanmayı bilen bir ka-
rakter olarak karşımıza çıkar. Eski ve idealist Muhsin 
Bey’in zıddıdır.

Ali Nazik’e dönecek olursak, Ali Nazik saf gibi gö-
rünse de çıkarcı ve yalancıdır. Memleketi Urfa’dan tür-
kücü olmak yerine arabeskçi olmak ümidiyle gelmiştir. 
Muhsin Bey’in arabeske karşı olması nedeniyle türkücü 
olmayı kabul etmiştir. Muhsin Bey folk kültürüne saygı 
duyar ve arabeskle beslenmesini istemez. Ali Nazik ise 
Urfa’dan gelmesine rağmen türküyü demode bulur ve 
Muhsin Bey’i basamak olarak kullanır.

Muhsin Bey’in soyadının Kanadıkırık, Ali Nazik is-
minin de aynı zaman da bir kebap ismi olması karakter-
ler arasındaki zıtlığı yansıtan küçük detaylardır.

Muhsin Bey’in evinde (Tarihi Doğan Apartmanı) 
karakterlerin hayal kurduğu sahnenin ardından gerçek-
leşen diyalog iki karakterin arasındaki uçurumu iyice 
gözler önüne sermektedir:

“Ali Nazik: Senin altına güzel bir araba çekerik, Şa-
hin mesela.

Muhsin Bey: Yok istemem, çok paramız olursa 
Üsküdar’da bir ev alırdım Kız Kulesi’ni gören. Yeter 
Beyoğlu’nun kahrını çektiğim.

Ali Nazik: Ben bir kebapçı dükkânı kapatırem, sırf 
bana kebap yapsınlar.

Muhsin Bey: Tekrar tespih yapmaya başlarım, eski 
arkadaşlar toplanıp fasıl geçeriz.

Ali Nazik: İpek bi göynek alıram, penbe, beyaz bir 
elbise, altın kolye… İbrahim gibi!

Muhsin Bey: Afitap Hanım’ı düşkünler evinden çeker 

alırım. Sevda Hanım’ı da çağırırım, gelirse tabii.”10

Bu diyalogdan anlaşılacağı üzere Ali Nazik İbrahim’e 
(Tatlıses) özenip, kebapçı kapatmak gibi hayaller ku-
rarken Muhsin Bey tespih yapmak, arkadaşlarıyla fasıl 
yapmak gibi geçmişte yaptığı şeylerin hayalini kurmak-
tadır. Ali Nazik’in ipek gömlek, altın kolye gibi hayal-
leri maddeciliğini, açgözlülüğünü ve doyumsuzluğunu 
yansıtır. Oysa Muhsin Bey bir ev dışında maddi bir şey 
istememektedir. Sevda Hanım’ı da hayallerine dâhil 
etmiştir, tabii eğer o da isterse. Hayallerinde bile Sev-
da Hanım’a söz hakkı tanıyacak kadar incedir. Yine bu 
diyalog gerçekleşirken mandalina soyup, tabağa sırayla 
ve düzenli bir şekilde koyması, Ali Nazik’in o sırada 
hırsla çiğköfte yoğurması zıtlığı sembolize eder.

 Filmin kurgusu ilerledikçe Muhsin Bey, Ali Nazik’i 
meşhur etmek ona bir kaset çıkarmak için her şeyi göze 
almaya başlar. Ali Nazik’in ısrarı ve duygu sömürü-
süyle [Ali Nazik: Bütün Urfalılar meşhur oldu bir ben 
kalmışem.(Muhsin Bey;1987)] dolandırıcılık yapar ama 
karakteri dolayısıyla polisten kaçamaz ve teslim olur. 
Hapse giren Muhsin Bey orada “walkman” ile tanışır. 
Bu filmde değişimi simgeleyen en önemli ayrıntılardan 
biridir. Bunlar yaşanırken Şakir ile anlaşma yapıp kaset 
çıkaran Ali Nazik açgözlülüğü ve bencilliğiyle Sevda 
Hanım’ı da yanına aldırmıştır.

Filmin finalinde hapisten çıkan Muhsin Bey, Ali 

10 KESKİNER, Abdurrahman, TURGUL, Yavuz, Muhsin Bey, Umut Film, İstanbul, 1987
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Nazik’in sahne aldığı pavyona gider ve Ali Nazik’in pe-
şinden kulise girer. Ali Nazik’i, kuliste bekleyen Sevda 
Hanım’a bağırıp çağırırken bulur ve aralarında şu diya-
log gerçekleşir:

“Ali Nazik: Ağam? Hoş gelmişsen, buyur.
Muhsin Bey: Seni dinlemeye geldim.
Ali Nazik: Nasılam? Beğendin mi?
Muhsin Bey: Arabeske başlamışsın.
Ali Nazik: He istiler, türkü arabesk karışık.
Muhsin Bey: İbrahim gibi… Nota ne oldu? Solfej?
Ali Nazik: Boşverdik böyle idare edik, canlı. Viski 

içen mi?
Muhsin Bey: Bir daha bu kadına dokunursan geber-

tirim seni!
Ali Nazik: …
Muhsin Bey: (Sevda Hanım’ın kulisin bir köşesinde 

yatan küçük kızına içli içli bakar) Bu çocuğa yazık değil 
mi Sevda Hanım?

Ali Nazik: Ağam kusura bakma kendimi kurtarmam 
lazımdı.

Muhsin Bey: Kurtardın mı bari?”11

Bu diyalogun ardından Muhsin Bey kulisten çıkar ve 
arabasına doğru ilerler. Arabasının önünde yaşadığı ha-
yal kırıklığı ile gözleri dolar ve yutkunamaz. Sevda Ha-
nımın sesiyle irkilir: “Muhsin Bey biz de gelelim mi?”12

Muhsin Bey saf iyi ve saf kötünün gösterildiği bir 
film değildir. Değişimin, mecburiyetin, kültürel yozlaş-
manın filmidir. Kazananı değişim olan bir filmdir. Hem 

Ali Nazik hem de Muhsin Bey kaybetmiştir. Ali Na-
zik aslında kendini kurtardığını düşünürken tam olarak 
kaybedendir. Muhsin Bey işe artık mesleğini tamamen 
kaybetmiş ve adını lekelemiştir. Ama tüm bunlara rağ-
men özünü kaybetmemesi ve dejenere olmaması Sevda 
Hanım’ın onu tercih etmesine yol açmıştır, somut olarak 
bir şey kazanmasa da soyut olanı kazanmıştır: sevgiyi.
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SİVAS	KATLİAMI
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VA

Gürkan TİMURLENK

A.	KAVRAMSAL	OLARAK	ALEVİLİK	VE	
CUMHURİYET	TARİHİNDE	ALEVİ-SÜNNİ	

ÇATIŞMALARI

1.	Kavramsal	Olarak	Alevilik	ve	Türkiye’deki	
Dağılım

Arapça bir terim olan “Alevi” kelimesi söz-
lük anlamı olarak “Ali’ye bağlı, Ali taraf-
tarı, Ali’ye mensup, Ali’yi seven ve sayan, 

Ali’ye ait ve Ali’nin soyundan gelen” gibi anlamlar 
taşımaktadır. Bu bağlamda Alevilik; Ali’yi sevmek ve 
onun soyunun diğer bir deyişle Ehli Beyt’in yolundan 
gitmek olarak tanımlanabilir. Bazı kaynaklara göre 
ise, Alevi sözcüğünün Hz. Ali’ye ve onun soyuna gö-
nülden bağlı anlamında kullanılmasının yanı sıra Hz. 
Muhammed’den sonra yalnız Hz. Ali’nin halifeliğini 
ve imamlığını tanıma olarak ifade edilir. Diğer ilk üç 
halifenin (Ebu Bekir, Ömer ve Osman) Hz. Ali’nin hak-
kına tecavüz ettiklerini ve bu yüzden ondan önce hilafet 
makamına geldiklerini savunan insanları ifade ettiğini 
belirtilir.

Diyanet sözlüğündeki Aleviliği ele alacak olursak, 
buna göre Alevilik; Hz. Ali’ye bağlılık noktasında bir-
leşen çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan bir te-
rimdir. Sözlükte “Hz. Ali’ye mensup” onun soyundan 
gelen, onu seven, sayan ve bağlılığını ifade eden kimse 
demektir. Bu kavram, siyasi anlamda Hz. Peygamberin 
vefatından sonra Hz. Ali’yi ve onun soyundan gelenleri 
imam (halife veya devlet başkanı) olarak kabul edenler 
için gündeme gelmiştir.

Nüfusunun %99’u Müslüman olduğu söylenen 
Türkiye’de, halkın çoğunluğu Sünni İslam’ı benimser-
ken, Sünniler dışında kalan önemli bir kitle de bulun-
maktadır. Bu kitleyi oluşturan kesimlerden Caferiler, 
oldukça küçük bir nüfusa sahipken (500 bin civarında 
olduğuna dair öngörüler vardır), Alevilerin önemli bir 
oranı teşkil ettiği bilinmektedir. Ancak bu kesimin nü-
fus oranı, (bazen anketlere dayandırılsa da) tahminlere 
dayalı olarak verilebilmekte, bu tahminler arasında da 
uçurumlar yaşanabilmektedir. Ancak genel bir çerçeve 
çizebilmek açısından belirtilmelidir ki; Türkiye’deki 
Alevi nüfusunun 4,5 milyon ile 6 milyon arasındadır.1

2.	Cumhuriyet	Tarihi	Alevi	Sünni	Çatışmaları

Sivas Olayı’na geçmeden önce yakın dönemdeki 

mezhepsel çatışmalara göz gezdirmek faydalı olacaktır. 
Bu bağlamda Kahramanmaraş Olayı, Çorum Olayları ve 
Gazi Mahallesi Olaylarına kısaca bir göz atmak gerekir.

a)	Kahramanmaraş	Olayı

Kahramanmaraş Olayı Türk Siyasi Yaşamı açısından 
da önemli bir yere sahiptir. 1980 Darbesine giden süreç-
te Kahramanmaraş Olaylarının büyük bir etkisi olduğu 
söylenebilir. Darbeye gidişi sadece bu olaya bağlamak 
yanlış olmakla birlikte bilançoya bakıldığı zaman olayın 
önemi yadsınamayacak derecededir. 

Maraş olaylarını tetikleyen ilk olay Stalin zulmünden 
kaçan Kırım Türklerinin hikâyesini anlatan ve başrolle-
rini Cüneyt Arkın ve Oya Aydoğan’ın paylaştığı “Güneş 
Ne Zaman Doğacak” isimli filmin gösterimidir. Sinema 
gösterimi sırasında yaşanılan patlama sonrası çoğunlu-
ğunu Ülkü Ocakları üyelerinin oluşturduğu kalabalık 
“Bombayı Solcular Attı” söylentisi üzerine CHP ve PTT 
binalarına saldırmıştır. 20 Aralık’ta da Akın Kıraatha-
nesine saldırı olmuş ve bir Alevi Dedesi katledilmiştir.

21 Aralık’ta Maraş Meslek Lisesi öğretmenlerinden 
Hacı Çolak ve Mustafa Yüzbaşıoğlu okuldan evlerine 
giderken uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüş, ce-
nazede kortej halinde ilerleyen kalabalık Ulu Cami’ye 
doğru giderken, kimi kaynaklara göre beş bin kimi kay-
naklara göre ise on bin kişi katılmıştır. Karşıt gruplar 
Maraş Kalesi önünde karşılaşmış, saldırılar başlamıştır. 
Alevilerin yoğun olarak bulunduğu mahallelere saldı-
rırken, her şey kontrolden çıkmış, binalar yakılıp, yağ-
malanmış, sokak aralarındaki çatışmalarda üç ülkücü 
öldürülmüştür.

Tanıkların iddiasına göre; belediye hoparlörlerinden 
“Kızılbaşlar şehrimizi bastı. Dinini seven Hat boyuna 
toplansın” ve “ Komünistlerin cenaze namazı kılınmaz” 
diye anonslar yapılmış ve bunun üzerine saldırılara ka-
tılım artmıştır. Ayrıca Sünni köylere Alevlerin camileri 
yakıp yıktığı söylenip buradaki halkın saldırı için şeh-
re gelmelerinin sağlandığı belirtilmektedir. Öte yandan 
Maraş’ta üç Sünni gencin öldürülmesi kentte infiale 
neden olmuştur. Bu infiali bir katliama dönüştürecek 
anons ise 22 Aralık gecesi belediyenin hoparlöründen 
gelmiştir: ‘Üç Müslüman din kardeşimiz komünistler 
tarafından öldürüldü. Bunların kanı yerde kalmayacak!’ 
şeklindeki duyurular sonucunda olayların şiddeti daha 
da artmıştır.

1 http://sahipkiran.org/2013/08/19/turkiyede-alevi-nufusu/ (e.t. 08.05.16)

gurkantimurlenk@gmail.com
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 Bu olaylarda en çok direnen Yörükselim Mahallesin-
de karşılıklı çatışmalar sonucunda 11 ülkücünün öldü-
rülmesi haberi olayların diğer mahallelere de sıçrama-
sına neden olmuştur. Üç gün boyunca yoğun bir şekilde 
süren saldırılara ne askerin ne de polisin herhangi bir 
müdahalesi olmuş, olaylar 26 Aralık’ta sona ermiştir.

Maraş Olayı sonucunda resmi kaynaklara göre 105 
kişi, farklı kaynaklara göre ise 111 ya da 120 kişi haya-
tını kaybetmiştir. Maraş Olayları’nın en önemli sonuç-
larından biri ise; 13 ilde sıkıyönetimin ilan edilmesine 
neden olmasıdır. Ayrıca onlarca Alevi aile göç etmiştir. 
Ancak olayın zanlıları uzun yıllar süren mahkemelerin 
sonucunda hiçbir ceza almamıştır.2

b)	Çorum	Olayı

Çorum Olayı, Gün Sazak’ın öldürülmesi üzerine, 
tüm Türkiye gibi Çorum’da da oluşan gergin havanın 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 28 Mayıs 1980 tari-
hinde Çorum’un en işlek caddesinde, çoğunluğu çocuk 
ve gençlerden oluşan bir grup, intikam sloganlarıyla yü-
rüyüşe geçmiş, yürüyüşte cadde üstündeki çok sayıda 
dükkân zarar görmüştür. 29 Mayıs’ta yapılan gösteriler 
sırasında da çok sayıda ev ve işyeri ateşe verilmiştir. 
Gösterilerde TÖB-DER üyesi bir öğretmen öldürülmüş-
tür. Kentin çevre il ve ilçelerle bağlantıları göstericiler 
tarafından kesilmiştir. Karşılık veren Aleviler şehirde 
barikatlar kurmuştur. Çatışmaların alevlenmesi üzerine 
askeri birlikler müdahale etmiştir. Ancak olaylar aske-
ri müdahaleye rağmen devam etmiş, 30 Haziran’da bir 
otomobilden sivillerin üzerine ateş açılmıştır. Alevilerin 
oturduğu Milönü Mahallesi ise ablukaya alınmıştır.

1 Temmuz sabahı, bazı mahallelerde ve SSK çevre-
sinde halkı “cihada” çağıran bildiriler dağıtılmıştır. Aynı 
günün akşamında Alevi mahallelerinde halkın üzerine 
ateş açılmış ve evler kundaklanmıştır. Olaylar sırasın-
da 4 kişi hayatını kaybetmiştir. 4 Temmuz’da şiddet had 
safhaya çıkmış, Cuma namazı çıkışında cemaat, “Ko-
münistler Alaaddin Camii’ni ateşe verdiler” haberiyle 
kışkırtılmıştır. Halk, sokaklara dökülünce, olayın hazır-
layıcıları eyleme geçerek evlere, işyerlerine saldırmış-
lardır. Sünniler ile Aleviler arasında sokak çatışmaları 
başlamış, Alevilerin konutları, işyerleri kundaklanarak 
yakılmıştır. Bu durum üzerine kent ikiye bölünmüş sağ-
cılar kendi bölgelerine, solcular kendi bölgelerine çekil-
mişler ve barikatlar kurulmuştur. Cami hoparlöründen 
yapılan asılsız duyurularla halk kışkırtılmaya çalışılmış 
ve bir anda ortaya çıkan eli silahlı gruplar Alevi mahal-
lelerine uzun namlulu silahlarla saldırıya başlamışlardır. 
Ancak bu kez hazırlıklı olan Alevi vatandaşlar ateşe 
ateşle karşılık vermişlerdir. Adeta bir iç savaş ortamı 
oluşan Çorum’da halk ‘cephe’ kavramını kullanmaya 
başlamıştır.3

“Sünniler Alevilerin işyerlerini tahrip ediyor-
lar” gerekçesiyle başlayan Çorum olayları ancak 10 

Temmuz’da yatıştırılabilinmiştir. Mayıs sonlarında baş-
layıp 10 Temmuz’da biten olaylarda toplam 57 kişi ha-
yatını kaybetmiş, iki yüzü aşkın kişi de yaralanmıştır. 
Bunun yanında olay sonrası birçok kişinin kaçırıldığı 
anlaşılmış, daha sonra farklı yerlerde kaçırılan kişilerin 
işkence ile öldürüldüğü tespit edilen cesetleri bulunmuş-
tur. Üç yüze yakın bina da tahrip edilmiştir. 600 kadar 
aile başka yerlere göç etmek zorunda kalmıştır. Tüm bu 
olaylardan kısa bir süre sonra, 12 Eylül 1980’de Askeri 
darbe gerçekleşmiş ve yönetimin değişmesiyle birlikte 
ülkemiz için 1980 öncesi dönemden oldukça farklı bir 
süreç söz konusu olmuştur.

B.	SİVAS	OLAYI

1.	Pir	Sultan	Abdal	Şenlikleri

Banaz Halkı, kendi öncüsü ve piri olan Pir Sultan 
Abdal’ın ilkelerini ve kültürünü örgütlü olarak yaşatma-
yı amaçlar. 1976’da Banaz Köyü’nde Pir Sultan Abdal 
adıyla bir dernek kurulur. Derneğin öncülüğünde ve 
yöre halkının katkıları ve katılımıyla her yıl Pir Sul-
tan Abdal etkinlikleri düzenlenmektedir. Ayrıca Yıldız 
Dağı’na bakan tepenin üstüne, 8 metre boyunda tunç 
kaplamalı bir Pir Sultan Abdal heykeli yaptırılır. Ne var 
ki 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yöneticileri, diğer 
dernekler gibi bu derneği de kapatırlar. Sevenleri, Pir 
Sultan Abdal’ı yaşatmaya kararlıdır. 1988’de Ankara’da 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni kurulur. Eskiden 
olduğu gibi, Banaz Köyü’nde her yıl Pir Sultan Abdal 
Etkinlikleri düzenlenmeye de başlanır.

Pir Sultan Abdal Derneği bu etkinliklerin dördüncü-
sünü 1-4 Temmuz 1993 yılında düzenleyecektir. Her yıl 
Banaz Köyünde yapılan bu etkinlikler 1993 yılında Si-
vas merkeze taşınmak istenmiştir. Bunun amacı da bir 
şeyleri değiştirmek, daha etkili sonuçlar almak, anma ve 
kültür şenliklerini merkezi bir alana kaydırmak ve Pir 
Sultan’ı tüm halk ile birlikte anmaktır. 

Bu amaçla Pir Sultan Abdal Derneği çeşitli demokra-
tik kitle örgütlerine, dergilere, yazarlara ve sanatçılara 
bir çağrıda bulunmuştur. Derneğin çağrısına çok sayıda 
örgüt, yüzlerce yazar, ozan, sanatçı, semah ve tiyatro 
ekibi olumlu yanıt vermiştir. Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği’nin yöneticileri, Kültür Bakanlığı’nın ve Sivas 
Valiliğinin katkılarını da istemişlerdir. Kültür Bakanlığı 
ve Sivas Valiliği, bu istemi olumlu karşılamış ve mali 
katkı yanında, konaklama ve ağırlama konusunda da 
katkıda bulunulacağı bildirmiştir. Hatta Sivas üst Dü-
zenleme Kurulunda, Kültür Bakanlığı Sivas İl Müdürü 
Mehmet Talay da yer almıştır.

2.	Madımak	Yangınına	Giden	Süreç

Sivas Katliamı 2 Temmuz 1993 günü saat 13.30 sıra-
larında başlamış ve gece 21.00 saatlerinde sonlanmıştır. 
Bu olayı daha iyi anlayabilmemiz için olayların öncesi-
ne bakılması gerekir.

2 AY, Aysel, Alevilik Olgusu Bağlamında Sivas Olayının Türk Yazılı Basınına Yansımaları, Yayınlanmamış Tez, İstanbul, 2012
3 AY, Aysel, Alevilik Olgusu Bağlamında Sivas Olayının Türk Yazılı Basınına Yansımaları, Yayınlanmamış Tez, İstanbul, 2012
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4. Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nin iki gününün Sivas’ta 
iki gününün de Banaz’da gerçekleştirileceği kesinleştik-
ten sonra herkes etkinliklere hazırlanmaya başlamıştır. 
Bu hazırlıkların bir kısmı; misafirlerin çağırılması, film 
gösterilerinin be fotoğraf sergilerinin düzenlenmesi 
şeklinde olmuştur. Ancak bu hazırlıkların bir de başka 
yüzü vardır. O da etkinliğin Sivas’ta yapılmasından ra-
hatsız olan kesimin yaptığı hazırlıklardır. Bu bağlam-
da etkinliklerden yaklaşık 15 gün önce “TÜRKİYELİ 
MÜSLÜMANLAR” imzasıyla, daha sonra 30 Haziran 
1993 yılında “MÜSLÜMANLAR” imzasıyla bildiriler 
dağıtılmıştır.4

Bu bildiriden de anlaşılacağı gibi daha şenlikler 
başlamadan Sivas’ta gergin bir ortam hazırlama çaba-
sı olmuştur. Etkinliğin ilk günü görece sakin geçmiştir. 
Ancak Sivas’ın merkezinde, bakanlığa ait bir arsa üze-
rine dikilen Ozanlar Anıtı gerginlik yaratmıştır. Sivas’ın 

yerel gazetelerinden olan Hürdoğan Gazetesi heykelin 
halkın tepkisinden korkulduğu için gece gizlice dikildi-
ğini yazmıştır.

Katliamın gerçekleştiği 2 Temmuz günü yerel ga-
zeteler Sivas’taki gerginliğin resmini çiziyordu. Aziz 
Nesin’in konuşmaları başka yönlere çekilmeye çalışıl-
mıştır. Hürdoğan Gazetesi “Sivas’ta ne yapılmak iste-
niyor” manşetini atmış, “Aziz Nesin aptallıkta indirim 
yaptı” yazmıştır. “Müslüman Mahallesinde Salyangoz 
Satıyorlar”, “Rezaletin Daniskası” gibi başlıklar yerel 
gazetelerde kullanılmıştır. Diğer yandan Anadolu Ga-
zetesi “Tahriklere Kapılmayın” başlığıyla olayların çık-
masını önleyici manşet atmıştır.

 3.	Madımak	Oteli	Yangını

Yaşanan olayların gelişiminin daha rahat anlaşılabil-
mesi için olaylar kronolojik sırayla anlatılmıştır.

Saat 13.30: Cuma namazından sonra Paşa camii ve 
Meydan camisiden çıkan 500- 1000 kadar kişiden olu-
şan grup dört koldan ilerleyerek Valiliğe doğru ilerle-
mişlerdir.

Saat 13.40: Valiliğin gerisinde oluşturulan polis bari-
katını aşan yaklaşık 2000 kişi, meydanda, “Vali istifa” , 
“Zafer İslam’ın” , “Şeytan Aziz” , vb. sloganlar atmış-
lardır.

Saat 13.50: Kalabalıklaşmaya başlayan grup valiliği 
taşlarken polis müdahale etmiş, kalabalık Kültür Mer-
kezine yönelmiştir. 

Saat 14.00: Kültür Merkezi’nin önüne gelen grup, 
panelin iptal edilmesini talep etmiştir. Burada stant açan 
yazarlarla gerginlik yaşanmıştır.

Saat 14.50: Olay yerine gelen Belediye Başkanı Te-
mel Karamollaoğlu göstericilere dağılmaları için konuş-
ma yapmıştır.

Saat 15.00: Göstericiler iki koldan meydana ilerle-
mişlerdir. Otel ile meydan arasındaki kalabalık üç bin 
kişiyi geçmiştir.

Saat 15.30: Otel önündeki polis barikatlarını aşama-
yan göstericiler oteli taşlamaya başlamışlardır. Bu sı-
rada “Aziz’e Ölüm” ve “Sivas Aziz’e Mezar Olacak” 
şeklinde sloganlar atmaya başlamışlardır.

Saat 17.30: Mesai saatinin bitmesiyle otel önündeki 
kalabalık on bini aşmıştır.

Saat 18.00: Valinin isteği üzerinde Belediye Baş-
kanı Karamollaoğlu yeniden konuşma yapmıştır. Bu 
konuşma önemlidir çünkü bu konuşmanın halkı daha 
da alevlendirdiği iddia edilmektedir. Karamollaoğlu “ 
Müslüman Kardeşlerim... Gazanız mübarek olsun. Ar-
tık amaca ulaşılmıştır” diyerek halkı sakinleştirmeye 
çalışmıştır.

Saat 19.14: Kültür Merkezi önünde tahrip edilen 
Ozanlar Anıtı, valinin emriyle belediye garajına götürü-
lürken topluluk tarafından otel önüne getirilmiştir.

4 SARIHAN, Şenal, Madımak Yangını Sivas Katliamı Davası, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, 2002, sf. 98
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Saat 19.50: Topluluk tarafından Madımak Oteli 
önündeki araçlar ve Ozanlar Anıtı ateşe verilmiştir. Ote-
le yaklaşmak isteyen itfaiye araçları göstericiler tarafın-
dan engellenmiştir. Ve az sonra yangın otele sıçramaya 
başlamıştır.

Saat 20.20: Otelin arka tarafından ilerleyen itfaiye 
yangına müdahale etmiştir.

Saat 20.40: Göstericiler hükümet konağına doğru 
ilerlemiş ve valiliği taşlamaya başlamıştır. Güvenlik 
güçleri havaya ateş açmaya başlayınca göstericiler da-
ğılmıştır.

Saat 21.00: Göstericiler küçük gruplar halinde da-
ğılmaya başlamışlardır. Bu sırada Atatürk Kongre ve 
Etnografya Müzesi önündeki Atatürk büstü de tahrip 
edilmiştir.

Saat 23.00: Valilik tarafından sokağa çıkma yasağı 
ilan edişmiş, İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu valiliğe 
gelerek olay hakkında bilgi almıştır.

Saat 01.00: Yapılan açıklamada, yangında 35 kişi ha-
yatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştır.

4.	Soruşturma	Ve	Yargılama	Süreci

Sivas Katliamının akıbetinde; 3 Temmuz 1993 günü 
gözaltına alınmalar başlamıştır. 35 kişinin tutuklanma-
sıyla başlanan süreç zamanla 190 kişinin tutuklanmasıy-
la sonuçlanmıştır. Gözaltı süreci bittikten sonra soruş-
turmalara geçilmiş ve ilk etapta üç farklı dava açılmıştır: 
Kayseri DGM’de 94 kişi hakkında “3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununa muhalefetten”; Sivas Ağır Ceza 
Mahkemesinde 78 kişi hakkında “yangın çıkartarak 35 
kişiyi öldürmek, 45 kişiyi yaralamaktan” ve Sivas Asli-
ye Ceza Mahkemesinde 102 kişi hakkında “2911 sayılı 
Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefetten”  

davalar açılmıştır.

Sonradan davalar güvenlik gerekçesi ile Ankara’ya 
taşınmış ve Ankara DGM tarafından yargılamalar ya-
pılmıştır. 21 Ekim 1993 tarihinde Ankara DGM yargı-
lamalara başlamıştır. Duruşma başlarında RP millet-
vekili Şevket Kazan sanık avukatı olarak duruşmalara 
katılmak istemiştir ancak mahkeme “Devletin Anayasal 
düzenini bozma” suçundan yapılan yargılamada mil-
letvekilinin sanık avukatlığı yapamayacağını belirterek 
Şevket Kazan’ın talebini reddetmiştir. Ankara 1 no’lu 
DGM 26 Aralık 1993 tarihinde karara varmıştır. Buna 
göre; 124 sanıktan 26’sını “Birden fazla kişiyi yangın 
çıkartarak öldürmek” suçundan 20 yıl hapse mahkûm 
etmiş ancak Aziz Nesin’i tahrik gerekçesi olarak kabul 
ederek 1/4 indirimle 15 yıl hapis cezası almalarına; 60 
sanığın 3’er yıl hapsine, yakalanamayan RP Belediye 
Meclis Üyesi Cafer Erçakmak’ın dosyasının ayrılma-
sına ve 37 sanığın beraatına karar vermiştir. Bu karar 
müdahil avukatlarca temyiz edilmiş ve Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi kararı bozmuştur.

Yargıtay’ın kararı bozmasından sonra Ankara 1 no’lu 
DGM 19 Kasım 1993 tarihinde yeniden duruşmala-
ra başlamıştır. Mahkeme ikinci kararında “33 sanığın 
idamına, 4 sanığın 20’şer yıl hapsine, 1 sanığın 15 yıl 
hapsine, 27 sanığın 7 yıl 6’şar ay hapsine” karar ver-
miştir. Müdahil avukatların ve sanık vekillerinin temyiz 
isteği ile dava bir kez daha Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne 
gitmiş ve Yargıtay idam cezalarını usulen bozmuştur. 
Usul eksikliği olarak “sanıkların nüfus cüzdanlarında-
ki mühürlerin okunamaması ve soyadlarındaki çelişki” 
gösterilmiştir.

Yargıtay’ın bu bozma kararından sonra Ankara 1 
no’lu DGM 26 Şubat 1999 tarihinde üçüncü kez yargıla-
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malara başlamıştır ve 16 Haziran 2000 tarihinde üçüncü 
kez karara varmıştır. Bu karara göre “33 sanık idama, 4 
sanık 20’şer yıl, 1 sanık 15 yıl, 9 sanık 7 yıl 6’şar ay, 1 
sanık ise 5 yıl hapse” mahkûm edilmiştir. 7 sanığın dos-
yası ise ayrılmıştır. Türkiye’de ölüm cezasının Ağustos 
2002 tarihinde kaldırılmasıyla tüm idam cezaları müeb-
bet hapse çevrilmiştir.

Olayın kilit ismi olarak nitelendirilen, dönemin Sivas 
Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak ve Yargıtay’ın 
1997’deki bozma kararından sonra firar eden 8 sanık ise 
halen yakalanamamıştır. Davanın firari olan 5 sanık ile 
ilgili kısmı, 13 Mart 2012 tarihinde zaman aşımından 
düşürülmüştür. Sivas Davası İstiklal Mahkemeleri son-
rasında tek bir davada bu kadar çok idam cezasının ve-
rildiği ilk davadır.

C.	SİVAS	OLAYI	SONRASI	GELİŞEN	TEPKİLER

1.	Devlet	Ve	Hükümet	Yetkililerinin	Demeçleri

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel “Sivas Valisi ve 
İçişleri Bakanı ile görüştüm. Gerekli önlem alındı. Fev-
kalade hassas bir konu… Devlet güçleri ile halk karşı 
karşıya getirilmemelidir, ona gayret ediliyor.” (Otel ku-
şatma altındayken) 5

Başbakan Tansu Çiller “Sivas’ta üzücü olaylar ol-
muştur. Devlet oradadır. Bütün güvenlik güçlerimiz ora-
dadır. (...) Otelin etrafını saran vatandaşlarımıza hiçbir 
zarar gelmemiştir. Onlardan ölen ya da yaralanan yok-
tur. (...) Sayın Aziz Nesin’in oradaki konuşmalarından 
sonra gazetelere yansıyan haberlerden halkın tahrik ol-
duğu anlaşılmaktadır.” 6

Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü “Hâlâ, demokrasi 
içinde farklı fikirlere tahammülümüzün olmadığını gös-
teren bir durum… Ama buradan çıkaracağımız sonuç 
laik düzen aleyhine olamaz. (...) Güvenlik güçlerimiz, 
vatandaşlarımızın zarar görmemesine dikkat ederek 
olayları kontrol etmeye çalışmışlardır. Olaylar sırasın-
da güvenlik güçlerimizin hassasiyeti sayesinde itfaiyeye 

yol açılmış ve vatandaşlarımızın daha fazla zarar gör-
memesi sağlanmıştır.” 7 

İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu “Aziz Nesin’in hal-
kın inançlarına karşı tahrik edici konuşması ve Türk 
halkını aşağılayıcı deyimlerinin yanında ne sebeptense 
kültür sarayı önüne dikilen ozanlar heykeline tepki du-
yan topluluk vilayet önüne gelmiş ve burada vali, hü-
kümet ve Aziz Nesin hakkında sloganlar atmıştır. (...) 
Yangın önceden planlanmış bir olay değil, topluluk psi-
kolojisi ile ortaya çıkmıştır. İdari ceza soruşturması so-
nunda, olaylara karışan kişilerin ve kamu görevlilerinin 
verdiği ifadeler doğrultusunda, Aziz Nesin hakkında da 
soruşturma açılabilir.” 8

Kültür Bakanı Fikri Sağlar “Sivas Olayı, Kubilay’ı 
katledenlerin günümüz uzantıları olarak değerlendirdi-
ğim bu ilkel, çağdışı bir avuç zorbanın, ellerine olanak 
geçtiğinde neler yapabileceğinin somut bir göstergesi-
dir. Böylesine vahşi bir saldırıyı ve katliamı gerçekleşti-
ren gözü dünmüş canilerin, Almanya’da yurttaşlarımızı 
yakan Nazi kalıntılarından hiçbir farkı yoktur.” 9

Sivas Valisi Ahmet Karabilgin “Olayın asın nedeni, 
dinsiz olduğunu birçok kez açıklayan yazar Aziz Nesin’i 
bahane eden irtica yanlısı ve devlet düşmanı odakların 
fırsattan yararlanıp, halkı, işsiz güçsüz kişileri galeyana 
getirmesi ve istismar etmesidir.” 10

Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu “Olay-
ların Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur. Bir grup tahrikçi-
nin toplum psikolojisinden yararlanarak gerçekleştirdi-
ği hunharca bir iştir.” 11 

2.	Siyasi	Partilerin	Demeçleri

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz “Dev-
letin valisi yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de hal-
kımızın dini duygularını rencide eden, dini değerlerle 
alay eden bir konuşmacıya karşı tepkisiz kalmışsa, mil-
letin o valiye güvenmesini bekleyemeyiz.” 12 

5 AŞUT, Atilla, Sivas Kitabı Bir Topluöldürümün Öyküsü, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara, 1994, s.507
6 Sabah Gazetesi, 4 Temmuz 1993
7 Sabah Gazetesi, 3 Temmuz 1993
8 Zaman Gazetesi, 3 Temmuz 1993
9 AŞUT, A.g.e, s.509
10 KALELİ, Lütfi, Sivas Katliamı ve Şeriat, Alev Yayınları, İstanbul 1994, s.41
11 KALELİ, A.g.e, s.127
12 Hürriyet Gazetesi, 4 Temmuz 1993



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Bay-
kal “Bir toplumda herkes aynı düşünmek zorunda de-
ğildir ama hepimizin düşünceler karşısında bir temel 
hoşgörüde, kendine ve inancına güveni sergileyecek bir 
olguluk noktasında olması gerekir.” 13  

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan “Si-
vas halkı, dini tezyif olayı karşısında çok doğal olarak 
reaksiyon göstermiştir. Bu tepki medeni ölçüler içinde 
olmuştur.” 14

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan 
Türkeş “Herkesi, Allah’ın yarattığı en kutsal varlık 
olarak kabul edip, insan hayatına değer vermeli, saygı 
göstermeliyiz.” 15

D.	YAZILI	BASINDA	SİVAS	OLAYI

1.	Gazeteler

Milliyet Gazetesi, 3 Temmuz tarihinde “Sivas’ta 
Kanlı İsyan” manşetini atmıştır. Haberin içeriğinde 
olayların sebebi olarak Sivas Valisini ve Aziz Nesin’in 
şehre gelmesini göstermiştir. Sonraki haberlerde Beledi-
ye başkanının yaptığı konuşma neticesinde kalabalığın 
dağıldığını belirtmiş ayrıca güvenlik güçlerinin kalaba-
lıkla çatışmaya girmelerine rağmen az sayıda olmaları 
nedeniyle yeterli olmadıklarını belirtmiştir. Ancak diğer 
basın organları ve tanıklar Belediye Başkanının konuş-
masının kalabalığı daha da tahrik ettiği ve güvenlik 
güçlerinin hiçbir çatışmaya girmediğini belirtmiştir. So-
nuç olarak 3-9 Temmuz arasında gazete incelendiğinde 
olayların çıkış sebebi Vali Karabilgin’e, Aziz Nesin’e ve 
etkinlikleri Sivas’ta düzenleyen Pir Sultan Abdal Der-
neğine bağladığını görebiliriz. Milliyet yazarı Derya 
Sazak’ın şu cümleleri Milliyet gazetesinin genel düşün-
cesini ortaya koymaktadır. “Olaydaki tahrikin boyutları 
ve Aziz Nesin’in sorumluluğu ne olursa olsun, Türki-
ye’deki cezalandırma biçimi çembere alınmış insanları 
diri diri yakmak olamaz.”

 Sabah Gazetesi, 3 Temmuz 1993 tarihinde “Kanlı 
Cuma” manşetini atmış, alt başlık olarak ise “Alevi-
Sünni Çatışması Yoktur” başlığıyla olayları anlatmış-
tır. 3 Temmuz’da görece yorumdan uzak olan haberler 
4 Temmuz günü yorum yoğun bir şekilde aktarılmış-
tır. “Rencide Eden Konuşma” başlığıyla Aziz Nesin’in 
yaptığı konuşmanın halkı tahrik ettiğini iddia etmiştir. 
Diğer yandan Sabah Gazetesinin “ Yöneticiler Seyretti” 
ve “ Takviye Geç İstendi” başlıklı yazıları devletin ve 
güvenlik güçlerinin olaylarda etkisiz olmasını sorgula-
ma sayılabilir. Nitekim Sabah Gazetesi çokça devletin 
ihmalinden bahsedecek ve devletin hesap vermesi ge-
rektiğini savunacaktır. “Böyle Yaktılar... Hesap Verin” 
başlıklarıyla da açıkça devletin ihmalinden bahsetmiştir.

Hürriyet Gazetesi, 3 Temmuz günü “ Sivas’ta Aziz 

Nesin İsyanı” şeklinde manşet atmıştır. Gazete, olayın 
baş suçlusunu Aziz Nesin ilan etmiş, olayların bir pro-
testo şeklinde cereyan ettiğini yazmıştır. Oteli yakan 
gruptan “öfkeli kalabalık” olarak bahsederek olayların 
protesto olduğunu anlatmaya çalışmıştır. 4 Temmuz 
günü Aziz Nesin ile ilgili bir manşet kullanılmış ve 
Nesin’in kurtarılma anının fotoğrafını kullanarak “Böy-
le Kaçırıldı” başlığı atmıştır. İlk iki gün devleti eleştiren 
hiçbir habere yer vermemiş aksine başta Cumhurbaşka-
nı olmaz üzere tüm devlet yetkililerinin oldukça üzgün 
olduklarını ve gerek olay sırasında gerek olaydan sonra 
tüm gayretleriyle bu olaya odaklandıklarından bahset-
miştir. 5 Temmuz günü ise Hürriyet oldukça farklı bir 
yorum yaparak “İşte Baş Tahrikçi” başlığıyla RP’li 
Belediye Meclis Üyesi Cafer Erçakmak’ın resmini kul-
lanmıştır. Solingen Kentinde Nazilerin Türkleri katlet-
mesinde ve itfaiyenin 8 dakika geç gelmesinde Alman 
hükümetini suçlayan Hürriyet, Sivas’ta 8 saat gelmeyen 
itfaiye için hiçbir sorgulamada bulunmamıştır.16

Türkiye Gazetesi, 3 Temmuz tarihinde “Sivas’ta Fit-
ne: 35 Ölü” manşetini atmıştır. Gazeteye göre sivastaki 
olayların sorumlusu Aziz Nesin’dir. “İslamiyet’e haka-
ret eden Aziz Nesin’i protesto eden binlerce kişi, Ne-
sinin kaldığı oteli ateşe verip yakmak istedi” yazısıyla 
olayların Nesin’in tahrikleri nedeniyle çıktığını savun-
muşlardır. Yine bu bağlamda Gazete, 4 Temmuz günü 
başbakan Çiller’in “Tahrik Var” sözünü manşete taşı-
yarak kendi haberlerine başbakanın sözlerini dayanak 
göstermiştir. Gazete ilerleyen günlerde haberlerini daha 
da sertleştirmiş, otelde hayatını kaybeden Asım Bezir-
ci ve Nesimi Çimen’in cenaze töreninde kitlelerin bazı 
yerlere saldırdığını hatta polise saldırdığını başlıklarına 
taşımışlardır ( 9 Temmuz günü “Olaylı Cenaze” ve “Po-
lise Saldırdılar” başlıklarını atmışlardır).

Cumhuriyet Gazetesi, 3 Temmuz 1993 tarihinde “Şe-
riatçılar Ayaklandı” manşetini atarak; olayların aşırı 
dinci kesimin gösterdiği tepkinin Cuma namazı sonrası 
artarak ve polisin yetersiz kalması sonucu gerçekleşti-
ğini yazmışlardır. 4 Temmuz’da ise “ Göz Göre Göre 
Yandılar” başlığıyla olaylarda ihmalin olduğundan bah-
setmişler ve aynı gün “Katliamda Hizbullah Parmağı” 
başlıklı haberle katliamda Hizbullah yanlısı olduğu bili-
nen bir gençlik vakfının etkin rol oynadığını yazmışlar-
dır.  5 Temmuz günü ise “Bakan Katliamı Bile Protesto 
Edemedi” başlığı altında başta İçişleri Bakanı Mehmet 
Gazioğlu olmak üzere pek çok bakan ve vekilin Sivas 
Olaylarına yeterli tepki göstermemesinden yakınılmış-
tır. TBMM’nin bu olaya tepki vermemesini utanç verici 
olarak değerlendirmiştir.

2.	Dergiler

Bu bölümde dönemin dergilerini ideolojileri bakı-
mından ayırarak incelemek doğru olacaktır. Bu bağlam-
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13 AŞUT, A.g.e, sf.510
14 Sabah Gazetesi, 4 Temmuz 1993
15 AŞUT, A.g.e, s.511
16 GÖLBAŞI, Haydar, Aleviler ve Sivas Olayları, Ant Yayınları, İstanbul 1997, s. 57
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17 KIRCA, Deniz, Geçmişte Kalan İnsan Hakları İhlalleri İle Yüzleşmek: Onarıcı Adalet Yaklaşımı Kapsamında Sivas Katliamı, Yayınlanmamış Tez, 
İstanbul, 2009

da öncelikle sol ideolojiye yakın dergilerin akabinde sağ 
ideolojiye yakın dergilerin Sivas Olayları hakkındaki 
görüş ve yazıları kısaca değerlendirilecektir.

1989 yılından itibaren Birikim Dergisi, 51 sayılı Tem-
muz 1993 sayısında Sivas Olaylarına geniş bir yer ayır-
mıştır. “Almanya’da Dazlaklar Türkiye’de Yobazlar” 
başlığıyla yazılan makalede, yakın tarihte Almanya’da 
yaşanan ırkçı saldırılarının benzerinin Sivas’ta yaşandı-
ğından bahsedilmiştir. Türkiye’de sadece yobazların de-
ğil faşizan tavır sergileyen devletin de tehlikeli olduğu 
ve katliamda rolü olduğu belirtilmiştir. Pir Sultan Abdal 
Derneği’nin çıkardığı Pir Sultan Abdal dergileri de bu 
görüşe yakın yazılarla çıkmıştır. Katliamın meydana 
geldiği Temmuz 1993’ten sonraki hemen her sayısında 
Katliama yer vermiş, davalar başta olmak üzere katli-
amla alakalı her türlü materyale dergide yer vermiştir.

Diğer yandan İBDA-C örgütünün yayın organı olan 
taraf dergisi katliamla ilgili olarak “Şanlı Sivas Kıyamı” 
adında bir makale yayınlamıştır. Makaleye göre Aziz 
Nesin soytarı olarak nitelendirilmiş, Sivas Katliamının 
sürpriz olmadığını, insanların soytarılara gününü gös-
terdiğini yazmıştır. Ölen kişilerin katilini Aziz Nesin 
olarak belirten dergi, içişleri bakanının tutumunu doğru 
bulmuş ayrıca asker ve polisin halkı karşısına çıkma-
yarak doğru yaptığını yazmıştır. Yeryüzü ve Gençliğin 
Sesi adlı dergiler de Taraf dergisinin görüşlerine katıl-
mıştır. Bu bağlamda olayların kitle psikolojisine bağlı 
olarak gerçekleştiğini yazmışlardır. Sivas Olaylarının 
dış güçlerle bağlantılı olduğunu, birlik ve beraberliğin 
bozulması için devletin bu katliama alet edilmeye çalı-
şıldığını yazan dergi olayın bir an önce kapatılması ge-
rektiğini savunmuştur.

E.	SONUÇ	VE	DEĞERLENDİRME

1993 Madımak Olayı, Cumhuriyet tarihimizin en bü-
yük kıyımları arasındaki yerini almıştır. Ancak bu nok-
tada sorulması gereken birkaç soru vardır... Madımak 
Olayı bir Alevi-Sünni çatışması olarak değerlendirile-
bilecek bir mezhep çatışması mıdır? Yoksa daha genel 
anlamda din eksenli ve laiklik karşıtı, irticai diyebile-
ceğimiz bir faaliyet midir? Diğer bir soru ise Sivas bu 
katliam için gerekli koşulların oluştuğu bir yer midir, 
yani Sivas tehlike arz eder mi? Yoksa Sivas’ta olması 
tamamen tesadüf müdür? Çalışmanın bir sonuca vara-
bilmesi için bu soruları incelemek gerekir.

Sivas’ın tehlike arz ettiği konusunda çok makul se-
bepler var. Öncelikle 1978 yılında gerçekleşen 1. Sivas 
Katliamına bakalım. Bu katliam da 1993 Madımak Ola-
yı gibi bir bildiri ile başlamıştır diyebiliriz. Ramazan ayı 
sonunda yayınlanan bildiri özetle şu şekildedir: “Aziz 
hemşerilerimiz, eceli gelen köpek cami duvarına pisler 
atasözü tecelli etmektedir. En son çare olarak camile-
rimize saldırmaya, mübarek ramazan ayında yüzümüze 
sigara dumanı üflemeye kadar cüret etmişlerdir. Fakat 

ülkücü Türk gençliğinden hak ettikleri cevabı almışla-
rıdır. (...) Ancak vatan müdafaası sadece gençlere terk 
edilemez. ‘Ben Türk evladıyım.’ diyen herkes vazifesini 
yerine getirmeli ve mücadeleye destek olmalıdır.”17. Bu 
bildiri ile Sivas halkı Alevilere karşı kışkırtılmış, bu bil-
diriden sonra da Sivas Divriği ilçesinde Alevilere karşı 
kampanyalar başlatılmıştır. Divpalet Maden Tesislerine 
işçi sıfatıyla birçok militan alınmıştır. Bunun dışında 
yerel basın kullanılarak halk kışkırtılmaya çalışılmıştır 
ve Alevi-Sünni ya da sağ-sol çatışmalarına zemin ha-
zırlanmaya çalışılmıştır. 11 Ağustos 1978 Hakikat gaze-
tesinden bir bölüm ile bunu örneklendirelim. “Türkiye 
bir Bolşevik ihtilaline doğru götürülmektedir. Bülent 
Bey ve yardımcısı Aleviler bunu istemektedir.” 4 Eylül 
1978 yılında bu çalışmaların sonuç verdiği söylenebilir. 
Alibaba Mahallesinde Alevi ve Sünni iki çocuğun kav-
gası olayın kıvılcımını atmıştır. Bu olay hızla büyüyerek 
önce ailelere, ardından komşulara ve tüm mahalleye ya-
yılmış; daha ilk anlarda iki kadın hayatını kaybetmiştir. 
Yayılan asılsız haberlerle de olaylar büyümüştür. Sonuç 
olarak olaylar yatıştığında geriye 9 ölü, 93 yaralı ve tah-
rip edilmiş 350 işyeri ve 97 konut kalmıştır.

Sivas’ın tehlike arz etmesinin diğer sebebi yerel 
seçimleri RP adayı Temel Karamolla’nın kazanması 
sonrası yapılan değişikliklerdir. Karamollaoğlu siya-
si ideolojisine uygun olarak bazı kültürel değişiklikler 
yapmıştır. Kentte 2’si turistik otel olmak üzere toplam 3 
mekân dışında içki ruhsatı olan hiçbir mekân kalmamış, 
toplum içinde ekonomik olarak bazı kesimler zengin-
leşirken bazı kesimler yoksullaşmıştır. Bu örgütlenme 
Sivas’ın zaten kötü olan ekonomisinin daha da kötüleş-
mesine; halk gözünde iktidar yanlılarının ikinci plana 
atıldığına dair söylentilere neden olmuştur. Bu da halk 
arasında açık bir düşmanlığa sebep olmuştur.

Diğer yandan Sivas’ın tehlike arz etmediğine dair 
de elimizde çok net bir sebep vardır. Sivas ili Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir vilayetidir ve Sivas halkı Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen tüm haklara sahip-
tir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olması ve insan hak-
larının ulusal ve uluslararası hukukla güvencede olması 
başlı başına Sivas’ın tehlike arz etmediği sonucuna var-
mamızı sağlar. Pir Sultan Abdal Şenlikleri bu kurallar 
içinde gerçekleşmiş; daha da önemlisi bu etkinlik devlet 
tarafından desteklenmiştir. Bunun yanı sıra bu derneğin 
üyelerinin büyük çoğunluğu SHP’lidir ve SHP dönemin 
koalisyon ortağıdır. Aynı zamanda Sivas Valisi Ahmet 
Karabilgin de SHP’lidir. Aynı zamanda etkinlikler Kül-
tür Merkezleri gibi devlete ait mekânlarda gerçekleşti-
rilmiştir. 

Sonuç olarak Sivas’ın ekonomik yapısının bozuk 
olması, kültürel yapısının çalkantılı olması ve daha ön-
ceden bir mezhep çatışmasına ve kıyıma sahne olması 
Sivas’ı tehlikeli bir yer haline getiriyor olsa da bu du-
rum etkinliklerin iptal edilmesine gerekçe olamaz. Diğer 
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yandan uluslararası alanda büyük bir şair olan Pir Sultan 
Abdal’ı memleketi Sivas’ta anma talebinden daha doğal 
bir şey olamaz. Diğer yandan devletin tüm halkının can 
ve mal güvenliğini güvence altına alma zorunluluğu da 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için oldukça makul bir 
nedendir.

Diğer sorumuza gelecek olursak... 1993 Madımak 
olayının mezhepsel bir çatışma olduğuna dair izler var-
dır. Bunun başında şenliklerin Pir Sultan Abdal Derne-
ği tarafından yapılmış olması gelir. Şenlikler sırasında 
Alevi bir şairin heykelinin dikilmesi ve Cuma namazı 
vaktinde tiyatro oyunu sergilenmesi Sünni halkı kış-
kırtmış olabilir ki bu da olayın mezhepsel bir çatışma 
olduğunu gösterir. Ayrıca Sivas’ta 1978 yılında yaşanan 
Alevi katliamını da göz önünde bulundurursak bölgenin 
mezhepsel çatışmalara eğilimli olduğu sonucu çıkarıla-
bilir. Diğer yandan yukarıda belirtildiği üzere yerel ba-
sının Bolşevik İhtilali’ni solcu ve Alevilerin istediğini 
belirtmesi bölge halkının Alevilere bakış açılarından 
birini gözler önüne sermektedir.

Olayların mezhep çatışmasından daha öte bir du-
rum olduğunun, hedefin laiklik ve Cumhuriyet ilkeleri 
olduğunun da göstergeleri vardır. En başta kalabalığın 
“Kahrolsun Laiklik”, “Yaşasın Şeriat” sloganları atması 
bunun en büyük göstergesidir. Ayrıca olayların suçlusu 
olarak gösterilen Aziz Nesin’in Aydınlık Gazetesinde 
tefrika ettiği Salman Rüşdi’nin Şeytan Ayetleri adlı ya-
zısı da bizi olayların din eksenli olduğu sonucuna gö-
türebilir. Bu noktada birinci yargılamada Aziz Nesin’in 
“tahrik unsuru” kabul edilerek 1/4 oranında ceza indiri-
mine neden olması unutulmamalıdır. Sivas Katliamının 
“din elden gidiyor” korkusu ile kitleleri bir araya getir-
mek için İslam dinini kullanan bir grup insanın planlı 
hareket etmesiyle ortaya çıkmıştır sonucu pek de yanlış 
sayılmaz.

1993 Madımak Olayı ister din kökenli isterse mezhep 
kökenli olsun varılacak kesin sonuç şudur ki; bu olay şe-
riat, tahrik ve mezhepçilik unsurlarını içinde barındıran 
bir nefret suçudur. Öteki olana karşı hissedilen hoşgö-
rüsüzlük, korku ve terör olayları ile daha da artmış; bu 
hoşgörüsüzlük yerini farklı olana karşı nefrete bırakmış-
tır. Gerek devlet görevlilerinin gerekse yerel basının bu 
nefret kültürünü daha da derinleştirmeye yönelik istemli 
ya da istemsiz davranışları söz konusu olmuştur.
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28	ŞUBAT’IN	ALT	YAPISI	VE	ETKİLERİ
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28 Şubat 1997 tarihi ve yaşanan gelişmeler, Türkiye 
siyasetinde, nispeten yakın bir tarihte olsa da oldukça 
tartışılmış ve üzerine yorumlar getirilmiştir. Çünkü bu 
gelişmeler, Türkiye siyasetinde sürekli tartışılan laiklik, 
Batılılaşma, ordu-siyaset ilişkisi gibi birçok meseleye 
bir şekilde ilintilidir ve bu konuların tartışılagelmesi de 
hiç yeni bir durum değildir. Ancak 28 Şubat süreci sözü 
geçi kavramlardan daha fazlasıyla etkilidir.

Türk	Siyasetinin	1990’lara	Giden	Yolu

Türkiye’de Batılılaşma, Tanzimat ve I. Meşruti-
yet döneminden beri tartışılmaktadır. Bu tartışmalar, 
Cumhuriyet’e geçişin ardından da sürekliliğini yitirme-
miştir ki Cumhuriyet, Batılılaşmayı politika edinmiş, 
bunun için reformlar yapılmıştır. Batılılaşma üzerine 
Türk siyasetinde asıl soru, Batılılaşmanın nasıl gerçek-
leştirileceğidir ve bunun üzerine fikir ayrılıkları oluş-
muştur.1

Türkiye siyasetinde bir diğer tartışmalı husus dindir, 
laiklik ile bir tandem halinde, özellikle halifelik kurumu 
ile beraber dini bir kimliği bulunan Osmanlı yerine laik 
kimliğini ön plana çıkartan Cumhuriyet’e geçiş ile bera-
ber günümüzde dahi süren bir tartışmanın ana odağıdır. 
Çok partili hayata geçişte Demokrat Parti dine yakın 
bir imaj ile iktidar olacak ve 27 Mayıs 1960’a kadar da 
“dini kötü kullandığı” sebebiyle eleştirilecektir.2 Sonra-
ki süreçte de din, siyasetteki yerini kaybetmeyecektir. 
Laiklik ise Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir karak-
teristiği olarak özellikle ordu tarafından savunulmakta, 
müdahalelerin meşruiyetini sağlayan unsur olabilmek-
tedir. 

1960’tan 1971’e kadar, iki askeri müdahale arasın-
daki 11 yıla yakın süreçte ise Dünya’da olduğu gibi 
Türkiye’de de rüzgâr soldan esmiştir, Batılılaşma tartış-
ması daha çok sosyalizm ve Türkiye’de nasıl uygulana-
bileceği sorusu üzerinden ilerlemiş, edebiyatta ve siya-
sette sol etkin olmuştur, aynı süreçte sağın da etkinliği 
buna mukabil, az kalacaktır.3 Din, burada da yer bulabil-
miş ve sosyalizm tartışmaları içinde İslami sosyalizm, 
sosyalizm ve İslam arasındaki benzerlikler gibi kavram 
ve ilişkilendirmeler de geçmektedir. Sağda ise Demok-
rat Parti geleneği, yerini Adalet Partisi’ne bırakacak ve 
Süleyman Demirel ilk defa başbakanlık yapacaktır. İs-
lamcı gelenek bu dönemde merkez sağ içinde bulunmuş 
ve merkez sağdan farklı hareket etmemiştir, sağda bir 
kırılmanın gerçekleşmesi ve Milli Görüş geleneğinden 
gelen Milli Nizam Partisi’nin Necmettin Erbakan öncü-
lüğüyle kurulması ise 1970 yılında gerçekleşecektir.

12 Mart (1971)’ın ardından ise iki yıl boyunca sı-
kıyönetim ilan edilmiş, bu süreçte Türkiye İşçi Partisi 
ve Milli Nizam Partisi kapatılmıştır, ancak Necmettin 
Erbakan bu sefer Milli Selamet Partisi’ni kuracaktır. 
MSP, 1973 yılında Ecevit’in CHP’si ile koalisyon ortağı 
olacak ve bu koalisyon 1974’te Kıbrıs Sorunu’nu göre-
cektir. Sonradan iktidar, MSP’nin de içinde bulunduğu 
Milliyetçi Cephe’ye geçmiş ve 1980’e kadar koalisyon 
üstüne koalisyon kurulmuştur. Ekonomik olarak da, po-
litik olarak da 70’ler on yılı sıkıntılıdır ve bu on yıl da 
12 Eylül (1980) ile sonlanmıştır. 1980’ler ise ekonomi-
de liberalleşmenin yanı sıra dini ve etnik temelli kimlik 
siyasetinin yükselişini başlatacaktır4 ve terör, derin dev-
let, tarikatlar gibi birçok kavramın Türkiye gündemine, 
çıkmamak üzere girmesi ile beraber 90’ların ortalarına 
doğru gelinecektir. 

1990’lar	On	yılında	Siyasi	ve	İktisadi	Değişimler

90’lı yılları önceki dönemlerden ayıran özelliklerin-
den biri de kimlik siyasetinin yükselişidir, siyasette ta-
lepler sadece ekonomik olmaktan çıkmış ve kişinin dini 
ve etnik kimliği, yaşadıkları yerlerin taşra veya mesken 
olması gibi nitelikleri siyasette yer edinmiş ve hatta eko-
nomiye baskın duruma gelmiştir. Bunun nedeni de siya-
si sistemin bazı toplumsal kesimleri göz ardı etmesidir.  
Bu toplumsal kesimler de temsil edilme arayışı içerisin-
de sistem ile ihtilafa düşmüşler, kimliklerine aidiyetle-
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ri kuvvetlendikçe toplumda arabulucu ve ortak olması 
beklenen laiklik gibi kavramlar işlememeye başlamıştır, 
bunun sonucu olarak da toplumsal bağlar çözülmeye, 
mevzubahis topluluklar da kendi içlerine çekilmeye 
başlamışlardır.5 Bu sınıfsal dışlayıcılık, ekonomik ola-
rak da perçinleşti ve bu dönem çıkan her ekonomik kriz, 
alt orta sınıfı, sabit gelirlileri, esnaf ve zanaatkârları ve 
küçük işletmeleri vurdu. Sermayeyi kontrollerinde tutan 
büyük burjuvazinin rahatsızlıkları da yükselmiş ve ikti-
dar bloğunun birliğini sağlamada sorunlar başlamıştır.6

İktisadi olarak da 24 Ocak Kararları ve ardından 12 
Eylül ile beraber Türkiye ekonomisinde serbestleşme-
ye gidilmiş, dış ticaret serbestleşmiştir. Piyasaya giriş 
kolaylaştıkça birçok irili ufaklı firma piyasaya girmiş 
ve sonuç olarak KOBİ’lerin yükselişi Türkiye ekonomi-
sinde yeni eğilim olmuş, ekonominin merkezini oluştu-
ran köklü oluşumlara bir alternatif meydana gelmiştir. 
Toplumdaki çatlaklar burada da etkisini göstermiş, bu 
eğilim ekonomide yerelleşmeyi ve İslami hareketlerin 
etkinliğini artırmıştır.7 

28 Şubat döneminde de cumhurbaşkanlığı yapacak 
olan Süleyman Demirel, ilk olarak 1965-71 arasında, 
Demokrat Parti’nin ardılı olarak siyaset sahnesine çı-
kan, Türk sağının temsilcisi Adalet Partisi’nin iktidarın-
da başbakanlık yapmıştır. Bunun devamında 12 Eylül 
1980’e kadar üç hükümet daha kurmuş, 1993 yılında 
cumhurbaşkanı olmadan önce de 1991-93 yılları arasın-
da son kez başbakanlık yapmıştır. Demirel, siyasi yaşa-
mı süresince muhafazakâr sağa mesafeli olmuş ve daha 
ziyade merkez sağ bir anlayış ile siyaset yapmıştır. 

Ayrıca 1990’larda da Kürt etnik siyaseti yükselmiş ve 
sonunda bir çatışma ortamı doğmuş, bunun sonucunda 
da ordunun merkezinde olduğu bir milli güvenlik kav-
ramı, siyaset üzerinde hegemonya kurmuştur. 1987’den 
beri mevzubahis bölgelerde OHAL yönetimi bulunmak-
taydı, 1993 sonrasında da düşük yoğunluklu bir savaş 
stratejisine geçilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu devlette 
önemli bir aygıt haline gelmiş ve merkez sağ ve sol par-
tiler, Kürt sorunu ve laiklik-din eksenindeki sorunların 
militarize olmasını kabullenmişlerdir.8

1993 yılının ardından ise yine bir koalisyonlar serisi 
başlamıştır, bu koalisyonlar ise uyumlu olmaktan çok 
uzak bir görüntü çizmekteydiler, her tartışma hükümette 
bir kriz çıkarmış, uzlaşıdan uzak bu ortamda da toplum-
sal, siyasal ve ekonomik krizler kaçınılmaz olmuştur. 
Özellikle 1995 erken seçimlerine doğru siyasi partiler, 
eğilimleri fark etmeksizin kitlelerini korumak adına uz-
laşıya yanaşmama, ülke sorunlarına yapıcı çözüm öneri-
leri getirmekten imtina etme ve toplumdaki birçok fak-
törü, bunalımı ve değişimi yanlış yorumlama hatasına 

düşmüşlerdir.9 Bu durumun tezahürü ise 24 Aralık 1995 
seçimlerinde Refah Partisi’nin oyların %21’ini alarak 
birinci parti çıkmasıdır, sistemin dışladığı toplulukları 
muhafazakâr, İslamcı bir kimlik ile beraber toplamayı 
başarmış ve İstanbul ili başta olmak üzere, Anadolu’da-
ki birçok seçim çevresinde birinci parti olarak çıkmayı 
başarmıştır. 

 Bunun dışında Demokratik Sol Parti ve her ne ka-
dar seçim barajını geçemeyip mecliste temsil hakkı elde 
edemese de Milliyetçi Hareket Partisi, oylarını yükselt-
meyi başarmıştır. 1991 seçimlerinde oluşan meclis kom-
pozisyonuna göre RP milletvekili sayısını 96, DSP de 69 
artırmıştır. Merkeze yakın partiler için ise durum parlak 
değildir, 1991 seçimlerinde %20 gibi bir oy oranı ile 88 
milletvekili elde eden SHP, CHP’ye katılmış ve 1995 
seçimlerinde CHP, barajın hemen üstünde bir oy ora-
nı elde edip 49 milletvekiline düşmüştür. Demirel’den 
sonra Çiller’in başına geçtiği Doğru Yol Partisi, 135 
milletvekili kazansa da bu sayı önceki seçime göre 43 
azdır, ANAP ise milletvekili sayısını 17 artırabilmiştir. 
HADEP de MHP gibi temsil hakkı kazanamasa da Di-
yarbakır, Hakkâri, Batman, Van ve Iğdır illerinde birin-
ci parti olmuştur.10-11 Bu seçimin sonucunu tepki oyları 
belirlemişti.12 Seçimlerin ardından birinci partinin lideri 
Erbakan hükümet kuramamış ve ilk olarak ANAP-DYP 
koalisyonu denenmiş, olmayınca 28 Haziran 1996’da 
Refah ile DYP (Refahyol olarak da kısaltılmaktadır) ko-
alisyonu kurulmuştur. Necmettin Erbakan’ın başbakan 
oluşu, fitili ateşleyecekti.

28	Haziran’dan	28	Şubat’a	Kadar	Refahyol	Hükümeti

Refah Partisi, bu aşamaya gelene kadar ABD ve AB 
ekseninde Batıcılık karşıtı ve Kemalizm’i de eleştiren 
bir siyaset yapmış, İslami bir toplum düzeninin sonu-

5 BAYRAMOĞLU, Ali 28 Şubat: Bir Müdahalenin Güncesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 29
6 AKÇA, 2013, s. 62
7 BAYRAMOĞLU, 2007, s. 31
8 AKÇA, 2013, s. 63
9 BAYRAMOĞLU, 2007, s. 39
10 http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/HaberDetay?training_id=YSKPWCN1_4444010920, erişim tarihi: 21.11.2016
11 https://tr.wikipedia.org/wiki/1995_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri, erişim tarihi: 22.11.2016
12 BAYRAMOĞLU, 2007, s. 50
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cu olarak ekonomik olarak “adil düzen” vaadinde bu-
lunmuştu. Bu vaatler özellikle yeni gelişen KOBİ’leri 
ve özellikle dindar ve muhafazakâr meslek sahiplerini 
(MÜSİAD), örgütsüz ve muhafazakârlığa yakın örgüt-
lenmemiş işçi kesimlerini etkiledi. Refah’ın iktidarı ile 
beraber pratiğe dökülen ekonomik ve siyasi alandaki 
İslamileşme hamleleri (İslami yönelimli devletler ile 
ilişkilerin güçlendirilmesi, ABD ve AB hegemonyasına 
karşı D-8 gibi İslami ve Asya merkezli alternatiflerin 
öne sürülmesi vb.) burjuvazinin ve ekonominin belir-
leyici kesimlerinin (TÜSİAD, TOBB vb.), sendikaların 
(DİSK, Türk-İş) ve kentli orta sınıfın tepkisine yol açtı.13

Refah Partisi, iktidara gelişinden beri mimlenmiş 
vaziyetteydi, uzlaşma ortamı her zamanki gibi yoktu, 
RP de içeriden bir kriz ortamına girmişti. Genel olarak 
RP’nin siyaseti, “karşıtın olumsuzluğu”nu temel almış-
tı, kendilerine gelen her olumsuz eleştiriyi laiklik-din 
ve Doğu-Batı zıtlıkları ile maskeliyor ve İslami kesime, 
yani kendi kitlesine bir eleştiri olduğu mesajını yayıyor-
du14, böylece kendisini “sisteme karşı” mağdur gösterip 
kitlesini konsolde edebiliyordu.15 Siyasette polarizasyon 
durmaksızın yükseliyordu. Muhalefette olan merkez sağ 
ve sol partiler alternatif üretmekten yoksun bir haldey-
diler. 

Refah Partisi’ne tepkili kesimler artık ülkeye yöne-
lik bir iç tehdidin varlığından söz etmeye başlamışlardı 
ve basın, bu hususta önemli bir silah haline geliyordu. 
Erbakan’ın başbakan olarak ilk yurtdışı seyahati olan 
İran seyahati16, Aczmendiler, Erbakan ile Kaddafi’nin 
görüşmesi, Fadime Şahin olayı gibi gelişmelere basında 
önemli bir yer verildi. Süleyman Demirel’in laiklik tan-
danslı söylemleri gazetelerde sıkça dile getiriliyordu17  
ve Refah’ın iktidardan indirilmesine yönelik ihtimaller 

manşette yer buluyordu.18 1996 yılını bitirmeden hemen 
önce de Susurluk skandalı patlak vermiş ve toplumun 
hükümete tepkisi iyice artmıştı. Koalisyonun küçük 
ortağı DYP’den kopuşlar da gerçekleşmiş ve hükümet 
iyice zor durumda kalmıştı. Ocak ayı başında Başba-
kanlık Kriz Masası Yönetmeliği, başbakanlık genelgesi 
ile kriz anlarında MGK’ya ve dolayısıyla orduya muaz-
zam bir hareket kabiliyeti veren bir düzenleme, Resmi 
Gazete’den Erbakan ve Çiller imzasıyla geçti.19

1997 yılının Şubat ayı, Türkiye için iyice gerilim-
li geçecektir. 1 Şubat’ta Susurluk skandalı nedeniyle 
“Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık” eylemleri 
başlayınca RP’li Adalet Bakanı Şevket Kazan “mum 
söndü oynuyorlar” gibi bir tabir kullanarak tüm tepki-
leri iyice hükümete doğru çekmişti20  ve 28 Şubat MGK 
toplantısına giden süreçte hükümete karşı bir kamuoyu 
oluşuyordu. Bunun ardından toplumda da 28 Şubat de-
nince akla gelen Sincan’daki Kudüs Gecesi etkinliği (2 
Şubat) ve ardından Sincan’da tankların geçişi (4 Şubat) 
ordunun bu hükümet krizindeki konumunu da netleştiri-
yordu. Basında da Taksim Camisi gibi konular yer bul-
makta21, toplumda İslami kesim ve siyasette RP sıkışmış 
durumdaydı. MGK toplantısına kadar olan süreçte Ku-
düs Gecesi’nden sorumlu olan Sincan Belediye Başka-
nı tutuklandı; Çevik Bir, Sincan’daki tankların geçişini 
“demokrasiye balans ayarı” olarak niteledi, Cumhur-
başkanı Süleyman Demirel de “şeriatı kimse getiremez” 
ifadelerini kullandı, Oramiral Güven Erkaya tarafından 
“aşırı dinci akımlar”, PKK’dan daha büyük bir tehdit 
olarak yorumlandı.22 

 Bu gelişmeler ve krizin devamında, 28 Şubat 1997’de 
Erbakan’ın da bulunduğu MGK toplantısında laikliğe ve 
rejime özellikle değinilmiş, laiklik ilkesinin korunması, 

13 AKÇA, 2013, s. 64
14 BAYRAMOĞLU, 2007, s. 79
15 BAYRAMOĞLU, 2007, s. 89-92
16 70 Yıllık İmajımız Güme Gidiyor, Hürriyet, 14.08.1996
17 Demirel’in Rejim Dersi, Cumhuriyet, 21.10.1996
18 Darbesiz İndiririz, Sabah, 21.09.1996
19 Haz. EFİLTİ, Gülseren 28 Şubat: Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 9
20 Sönen Her Mum Hükümeti Tüketiyor, Milliyet, 13.02.1997
21 Camii Tartışması Yine Alevleniyor, Milliyet, 13.02.1997
22 EFİLTİ, 2007, s. 9-12
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tarikatlara bağlı eğitim kurumları ile Kur’an kurslarının 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devri ile İmam Hatip okulla-
rının Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun kalması, dini 
tesislerin istismar malzemesi edilmemesi, aşırı dinci ke-
simin toplumu kutuplaştırmasının önlenmesi gibi mad-
delerle beraber 18 maddelik bir metin yayınlanmıştır, bu 
metin kamuoyunda 28 Şubat Kararları veya Muhtırası 
olarak da bilinmektedir.23 Necmettin Erbakan, kararları 
ancak 6 Mart’ta imzalayabildi ve basın açıklamasında 
da toplantının uyumlu geçtiğini, krizin sebebinin basın 
olduğunu ifade etti.24 ANAP lideri Mesut Yılmaz’a göre 
ülkenin sorunu “RP ile anayasal düzenin kavgası” idi.25  
MGK kararları ile hükümet iyice sıkıştırılmış ve kararlar 
uygulanmaya da başlamıştı. Temel eğitimin 8 yıla çıka-
rılması için Meclis’e teklif verildi, Ankara’da üç Kur’an 
kursu kapatıldı.26 21 Mayıs’ta Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı, Refah Partisi’nin kapatılması için Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açtı. Erbakan, 18 Haziran tarihinde 
başbakanlıktan istifa etti, 30 Haziran’da ANAP, DSP ve 
DYP’den süreç içerisinde ayrılanların kurduğu Demok-
rat Türkiye Partisi’nin ortakları olduğu ve CHP’nin dı-
şarıdan destek verdiği ANASOL-D kuruldu.

Refah Partisi’nin 1995 seçimlerinde birinci parti ve 
1996’da hükümet kurarak en iyi zamanını gördüğü serü-
veni, 16 Ocak 1998’de kapatılmasıyla son buldu. İslam 
ve siyaset ilişkisi kutuplaşma ile devam etmiş ve “silah-
sız kuvvetlerin”27  müdahalesiyle bu aşamada başarısız-
lıkla bitmiş, siyaset literatürümüze “postmodern darbe” 
kavramı kazandırılmıştı. 28 Şubat sürecinin diğer askeri 
müdahaleler ile arasındaki en önemli farkı “silahsız” 
olması oluşturuyordu. Refah Partisi, bu süreçte basının 
ilgisini laiklik-din eksenindeki olaylardan ziyade bir 
türlü ekonomik tutumlarına ve faaliyetlerine çevirmeyi 
başaramamış28, toplumun tepkisi de sonu hazırlamıştı. 
Laiklik, ordu için müdahalenin meşruiyet nedeni ol-
makla beraber basın tarafından da dile getiriliyordu.29 
Tekrardan Türk siyaseti merkez sağ ve sol partilerin ko-
alisyonu ile düzenlenmeye ve İslam etkisi azaltılmaya 
çalışılmıştı30  ve 28 Şubat bunun hazırlayıcısı oldu. 28 
Şubat Kararları’nın yayınlanması, muhalefeti ve ekono-
mideki birçok aktörü de “tatmin etmiştir” ancak Refah 
Partisi’nin olmayışı sorunları çözmeye yetmedi, ordu, 
milli güvenlik konseptinden yararlanarak bu sefer ta-
hakkümünü ANAP’ın büyük ortağı olduğu koalisyon 
üzerinde kurmayı sürdürdü. Refah Partisi’nin olmayışı 
kendi kitlesinde ve siyasetçilerinde de bir arayışa ne-
den oldu31 ve Fazilet Partisi kuruldu, 1999 seçimlerinde 
üçüncü parti olarak 111 milletvekili kazanmayı başardı-
lar ancak 2001’de FP de RP’nin kapatılması için dava 
açan kişi tarafından açılan diğer bir dava ile kapatıldı. 

1999’dan 2002 genel seçimlerine kadar Ecevit’in başba-
kan olduğu DSP-MHP-ANAP koalisyonu devam ede-
bildi. Bu süreçte ekonomi küçüldü ve enflasyon arttı, 
IMF devreye girerek bir program uygulamaya başladı 
ancak bu da ekonomide 2001 krizinin gelmesini en-
gelleyemedi.32  2002 seçimlerinde ise önceki meclisten 
hiçbir parti mecliste temsil hakkı kazanamayacak ve 
koalisyon ortakları, merkez sağ vb. baraj altında kala-
cak, Refah Partisi’nden yükselen birçok ismin kurduğu 
Adalet ve Kalkınma Partisi, %34 oy oranı ve 363 millet-
vekili alarak iktidar olacak ve CHP ile beraber mecliste 
temsil edilebilen iki partiden olacaktır.
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MÜZİKAL BİR MANİFESTO:
THE WALL

İletişim çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda en büyük problemin ironik bir şekilde iletişimsizlik 
olması ilk bakışta absürt gelebilir ancak mümkün iletişim yollarının fazla olması bireylerin ile-
tişim kurması ile aynı anlamı taşımaz. Bireyler yaşam koşullarının ve korkularının neticesinde 
kendisine, çevresine ve dünyaya yabancılaşabilir bunun da en büyük sebebi yukarda belirtilen 

iletişimsizlik problemidir. Dış dünya ile iletişimsizlik, yabancılaşma ve izolasyon bireyde dış dünyaya 
karşı korku duyma ve ondan korunma ihtiyacı doğurur. Pink Floyd The Wall albümün temellerini bu 
konu üzerine atmıştır. Örneğin albümdeki şarkılardan biri olan “Hey You!”, hayatta yaşanılan tüm so-
runları bir tuğla metaforu yaratarak, var olan her bir sorununun birleşerek insanı çevresinden koparıp 
yalnızlığa iten bir koza benzeri duvar örüşünü anlatır.

Albümün genelinde insanın hayatının evrelerinde karşılaştığı eğitim sistemleri, kadın-erkek diyaloğu, 
radikalizm, yalnızlık, savaş ve çevresel etkenler gibi insan hayatı ve psikolojisiyle ilgisi bulunan pek çok 
etken hakkında da ciddi eleştiriler ve vurgular yer almaktadır ve bu açıdan bakıldığında bu albüm bir 
toplum eleştirisi niteliği taşır. Bu yüzden The Wall albümü müzikal bir manifestodur.  Örneğin albümün 
en bilinen şarkılarından biri olan “Another Brick In The Wall Part 2” (büyük bir çoğunluk tarafından 
okullara veya hocalara karşıt bir şarkı olarak yanlış anlaşılmaktadır.) eğitim sistemlerinin, yöneticilerin 
ve öğretmenlerin, öğrencilerin yeteneklerini, kişiliklerini ve yaratıcılıklarını hiçe sayarak onları isimsiz 
ve sıradan insanlar yapmalarına karşı yazılmıştır.

S O Y U T L A M A

ŞEYMA BİLGEN
seymabilgen@yahoo.com
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MÜZİKAL BİR MANİFESTO:
THE WALL

Roger Waters albümü gerek kendi yaşantısından gerekse rock’n’roll dünyasındaki yaşamlardan 
esinlenerek oluşturduysa da 2010 yılından itibaren “The Wall showları”nda kişisel insan korkuları ko-
nusunu, ülkeler ve devletlerarası korkular ve iletişimsizlikler konusuna dönüştürmüş; savaş karşıtı bir 
söylem haline getirmiştir. 

The Wall albümü belki de müzik dünyasında aktivist gruplarca benimsenen en popüler manifest ve 
protest albümdür. Dolayısıyla albümdeki –neredeyse- bütün şarkılar birer marş niteliği taşımaktadır. 
Özellikle de şarkı sözlerinin pek çok protest durumda yer aldığını görmek mümkündür. The Wall albümü 
çıktığı ilk günden itibaren bu insanların müzikal çığlıkları olmuş ve olmaya devam etmektedir.

PINK FLOYD: THE WALL ALBÜM SEMBOLLERİ SÖZLÜĞÜ
Çekiçler: Yöneticilerin despot ancak öte yandan ironik olarak yıkıcı güçlerinin temsilcisidir.
Tuğlalar: Bireyin karşılaştığı tüm sorunlar, kurallar, acılar bir tuğlaya benzetilir sonuçta hepsi birle-

şerek bir duvar oluşturur.
Göz ve Ağzı Olmayan Yüzler:  Eğitim sistemlerinde kişilik ve karakter özelliklerini yitirerek tek 

bir tornadan çıkmış gibi ses çıkarmayan ve görmeyen çoğunlukları ifade eden gençleri ve öğrencileri 
simgeler.

Solucanlar: Sistem tarafından üretilmiş, kulağı, gözü ve ağzı olmayan, yaratıcı yetenekleri ve ki-
şilikleri eğitim sistemi ve despot yönetimler tarafından yok edilmiş insanları sembolize eder. Sistemin, 
insanın veya beynin çöküşünün, kendini yiyişinin ve çürümesinin de sembolüdürler. 
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THE WALL

Çiçeklerin Savaşı: Kahramanın ve insanların hayatlarında yaşadığı cinsiyetler arası mücadeleler, 
ilişkiler simgelenerek savaşan biri erkek biri dişi iki çiçekle simgelenir.

Akrep: Akrebe benzetilen hikâye kahramanının onu aldatan anlayışsız karısıdır. (Konserde bunu One 
of My Turns de yeşil bir kukla olarak duvarın üstünden sarkıtılır.)

Anne: Albümde yalnızlaşmanın etkenlerinden biri olarak çocuğunu dış dünyadan aşırı bir şekilde  
korumaya çalışan anne figürü duvardaki bir başka tuğla olarak tasvir edilir.

Öğretmen: Açıkça kalıplaşmış tek tip insan yaratmayı hedefleyen, öğrencileri küçük düşüren, onlara 
kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı vermeyip tek bir tornadan çıkmış görüntüsü kazandırmaya çalışan 
öğretmenler kastedilir.

Domuz: Albümün temasındaki kapitalist sömürgecileri simgeler. (1977 yılında çıkan Animals albü-
münden sonra kapakta fabrika üstünde uçan domuz Pink Floyd’un simgelerinden biri haline geldi.)
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Her olayın olmasını sağlayan bir neden vardır. Nazi Partisi’nin kurulması, İkin-
ci Dünya Savaşı’nın başlaması, Pearl Harbour saldırısı, atom bombaları... İs-
tisnasız tarihte bugüne kadar olmuş olan ve gelecekte olacak olan her olay bir 
nedene bağlıdır. Kim bilir, belki de bugün otobüsü kaçırmanız yarın yaşayaca-

ğınız bir olaya neden olmuştur? 

Peki, Rogers Waters’a -ve bizlere- bir duvar ördüren olaylar silsilesi neydi? Biraz tarih bi-
linci, izlediğimiz söz konusu film ve mantıksal muhasebemizle ulaşacağımız ortak (!) sonuç : 
savaş. Tabii derine inersek politika diye adlandırdığımız bir nedene daha ulaşabiliriz. 

Hiç kimsenin yadsıyamayacağı üzere, çoğu sanatçı gördüğü, tanık olduğu büyük ve küçük 
olayların etkisinde kalır ve buralardan nice filmler, nice şarkılar ortaya çıkarır. Duvar albümü-
nün en büyük emektarı Roger Waters da Soğuk Savaş dönemine ve  hatta bir bebek olarak İkin-
ci Dünya Savaşı’nın sonuna tanıklık etmiş bir isimdir. Yazımızda söz konusu albümü maalesef 
ki göz ardı edemiyoruz, zira bu albüm filmin de doğumunun bel kemiğidir. 

Genel olarak filmden bahsetmek gerekirse, Another Brick in the Wall (Duvardaki Diğer 
Tuğla) Bölüm 2’de vurgu yapılan eğitim sisteminin tek tipçiliği ve bağıl olarak farklılığın yok 
edilmesi ile filmin orta-sonuna doğru karşımıza çıkan Comfortably Numb (Huzurlu Hissizlik) 
şarkısından sonraki bölümde -özellikle Run Like Hell (Ölümüne Koş) şarkısında- vurgulanan 

Anti-Nazizm tutumu dışında film genel olarak bize bireyin yalnızlaşmasını anlatır. 
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Filmin en başından itibaren sonuna kadar anlatılacak olan yalnızlaşma vurgusu, Pink 
isimli hayali karakter üzerinden verilir. Farkedeceğimiz üzere anakronik bir şekilde ilerleyen 
filmde Pink’in hayatından kesitler verilir. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında başlar. Kahra-
manımızın babası, tamamı cephede can vermiş bir Birleşik Krallık Ordusu taburundandır. Bu 
andan itibaren Pink’in büyümesine tanıklık ederiz. Pink, babasının ölümüyle beraber duvarını 
örmeye başlamıştır. İlerleyen sahneler, polislerle öfkeli gençler arasında bir arbede ile devam 
eder. Geleceğe, Pink’in rock yıldızı olduğu dönemlere gitmişizdir. Gençler öfkelidir; savaş 
karşıtı, savaşa ve hükümetlere karşı bir öfkedir bu. Sonradan öğreniriz ki bu ayaklanmayı da 
Pink örgütlemiştir. 

Duvar kavramına geri dönersek, karşımıza çıkan bu yapıyı oluşturan yine Pink’tir. Pink 
ise öfkeli, kafası karışık ve insanlara güven duymayıp yalnızlaşmış, çevresine örüp merkezine 
oturduğu duvar sayesinde dışarıdaki insanlardan kendini soyutlamış gençliktir. İşte burada bir 
duvar örmemize neden olan gerçeklikleri kavramaya başlarız: savaş, güvensizlik ve endişe. 
Verilen düşünce şudur; bizim babalarımızı harcadılarsa bizi neden harcamasınlar? Korku, insa-
nı insandan uzaklaştırmış ve herkesi duvarlarının içine hapsetmiştir. Duvarın taşları ise korku, 
endişe ve savaştır. Ya da şarkıda da dendiği gibi, hepimiz duvarda sadece bir tuğlayızdır. 



Peki duvarın içinde ne vardır? Waters’ın buna verdiği yanıt: yalnızlık. Pink tasviriyle 
verilmek istenen yalnız birey şunu der bize: 

vücuduma dolanan kollara ihtiyacım yok

beni yatıştıracak uyuşturuculara da

duvardaki yazıyı gördüm

hiçbir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum!

Peki gerçekten öyle midir sizce de? Yoksa Pink söylediklerinin tam tersini mi kastediyordu? 

Gerçekten de, insanlar bu yalnızlıktan kurtulmak, duvarını yıkmak için şefkat dolu kollara 
ya da uyuşturuculara ihtiyaç duymamış mıdır? Ve bu bizi nereye çıkarır? Burada ulaşmamız 
gereken sonuç ise güven veya korunmadır. 

Kahramanımız Pink de duvarının içindeyken hep korunma aramıştır. Bunu yeri gelir uyuş-
turucu, yeri gelir anne veya yeri geldiğinde ise annesi dışında kendisine kollarını açabilecek 
herhangi bir kadında aramıştır. Ama sonuç hep aynıdır: güvenlik ihtiyacı. 

Özetlemek gerekirse; Roger Waters’ın anlatmak istediği savaş, yozlaşma ve daha nice kav-
ramlar yüzünden kendini soyutlayan, korkan, güvensizlik içinde hisseden insanların ördükleri 
bu duvarları ancak ve ancak güven duygusunun yıkabileceğidir. Waters bu fikirleri bize iletir-
ken, tanıklık ettiği döneme bir ayna tutmuş ve izlenimlerini Pink karakterinin çevresine ördüğü 
duvar ile soyutlayarak bizi duvar kavramı üzerinde düşünmeye itmiştir. 

Peki sizce duvarlarımızın içerisinde gerçekten güvende miyiz? 

Yoksa bu duvarları yıkmalı mıyız? 
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Doğu ve Batı Almanya’yı birbirlerine hasret bırakan, yıkılan tapınakların yası tutulan, 
Diderot’nun seyirciyi yok saydığı duvar… Tek bir kavram ne kadar da çok anlama ev-
rilebiliyor. Müzik tarihine baktığımızda duvarı belki de en iyi anlatabilmiş isim Roger 
Waters. Müzikal kalitesinin yanı sıra “The Wall” büyük bir düşünsel çalışma. Buradaki 

“duvar” bir haykırış, yardım çığlığı hatta mücadele istemi. 
Biraz duvar kavramını ele alalım. Duvar nedir? Neden vardır? Gerekli midir? Pek çok işlevi olabilir 

duvarın. İki tarafı birbirinden ayırmak, korumak veya etraftan kendini soyutlamak... Duvarın somut bir 
yapı olmasından ziyade sınırları ifade eden bir niteliği vardır. Bu sınırlar sosyal, iktisadi, siyasal ve coğ-
rafi olabilir. 

İnsan aklı ile gerçeklik algısı arasındaki duvardan söz edebiliriz. Hayalle gerçek arasındaki duvar on-
ları birbirleri ile karıştırmamızı engeller. Duvar yıkılmaya başlar ve zihin, gerçekle hayalin farklarını ayırt 
edemez hale gelmeye başlarsa bu soruna dönüşür. Psikolojik rahatsızlıkların çoğu duvarın yokluğundan 
veya kapsamının büyük olmasından ortaya çıkar.  Çocuklardaki duvar, oluşma aşamasında olduğundan 
dolayı soyut ve somut kavramlar iç içedir. Kavramların ayrılmaya başladığı ve somutun önem kazandığı 
yaşlarda okul çağının başlaması tesadüf değildir. Soyut gelişim dönemine geçmeden öğretilmek istenilen 
şeyler öğretilir ve üreticiliğe ket vurulur.

“Dahi” olarak adlandırdığımız insanların zihinlerindeki duvarlar da geçişken bir yapıya sahiptir. Ha-
yal kuran ve bunları gerçekleştirmek için uğraşan insanlar, duvarın küçük bir kısmını yıkıp hayallerini 
karşı tarafa geçirebilmişlerdir. Gerçek dünyaya geçen hayaller geçmişten günümüze hep büyük icatlar 
veya keşifler olarak karşımıza çıkmışlardır. İcatların ve keşiflerin ortaya çıkmasında olduğu kadar bunla-

rın benimsenmesinde de duvar geçişkenliğinin rolü vardır. 



   İnsanlar arasındaki duvarlar genellikle kendini koruma içgüdüsü ile oluşur. İki insan arasın-
da sağlam tuğlalarla örülmüş bir duvar kimi zaman yıkılamayacak kadar güçlü olabilir. Duvarların 
sayısı artması ve gittikçe yükselmeye devam etmesi, insanları toplumdan gittikçe uzaklaştırmakta 
ve yalnızlaştırmaktadır. 

Tarihsel süreç içerisinde yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel olaylar ayrımcılıkları, çatışmaları 
ortaya çıkarır ve bu çatışmalardan doğan, insanlar arasındaki engeller, farklılıklar artar. Her zaman 
bu engellerin ve farklılıkların artmasıyla dezavantajlı konumuna düşen bir sınıf bulunur ve bu sı-
nıfın toplumun geri kalanına yabancılaşması kaçınılamaz. Yabancılaşma durumuyla veya hissiyle 
karşı karşıya kalan bir insanın maddi-manevi sorunsuz ve güzel bir hayat sürmesini bekleyebilir 
miyiz? Aşkı, sevgiyi, mutluluğu daha az hisseden ve hissedeceklerine dair inançları azalan bireyler 
duvarlarını ortadan kaldırmak için çabada bulunurlar mı? Bu hissiyatlara karşılık maddi olgular da 
ön plana çıkınca “yabancılaşma duvarına” ek olarak insanların kendi çevresindeki yaşam standart-
larını kısıtlayan, sadece kendi sınırlı dünyasında yaşamasına izin veren bir duvar daha ortaya çıkar. 
“Böyle gelmiş böyle gider.” anlayışının genel geçer bir kabulleniş olması duvarı daha da yüceltir 
ve mutlak olduğu algısını yaratır.

Toplumsal çürüme ve yozlaşmanın, birey üzerindeki psikolojik etkileri yıkımdan farksızdır. 
Birey zihni ve benliğiyle maddi hayat arasına güçlü bir duvar örmüştür. Bu yabancılaşma ve yal-
nızlaşma içinde ve modern toplumun kırılgan, yapay sosyal zemini üzerinde birey hayatta kalma 
çabası verir. Bu hayatta kalma çabası maddi değil, manevi bir çabadır. Birey bunu başaramaz ve 
kendi duvarları içinde, anlamsız ve amaçsız yaşamında çırpınırken, psikolojik rahatsızlıklar, intihar 
vakaları ve kültürel yıkımlar ortaya çıkar.

Kısaca anlatmak gerekirse, duvarın somut niteliğinin dışında, soyut anlamda birçok unsuru 
içerisinde barındırdığını görebiliyor ve bunu hayatımızın her alanında hissedebiliyoruz. Yükselen 
duvarların arasında kalmış bireyler olarak gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyor, toplumla aramızdaki 
bağı hayali duvarlar örerek yok ediyoruz. Bu duvarlar arasında geçen kısacık ömürlerimizde, sınır-
ların varlığından bile habersiz bir biçimde ömrümüzü tüketiyor, boşa harcıyor ve bu halde geçen 
her saniyeyle kendi özgürlüğümüzü yine kendi ellerimizle yok ediyoruz.                                                                                                       

Tam özgürlük, ancak ve ancak bütün duvarların ve yabancılaşma biçimlerinin yıkılması ile sağ-
lanabilir, bu da ancak emeğin sömürünün yıkılmasıyla gerçekleşebilir.

Hayatlarımızı bizim adımıza kontrol eden bu duvarı nasıl yıkıp etkisiz hale getireceğimizin 
cevabı ise yine bu duvarı ören bizlerin içinde yatıyor…
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