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Önsöz

Türk siyasi tarihinde, tek parti (CHP) iktidar›ndan çok partili döneme baflka bir
deyiflle demokrasiye geçifl, var olan kurumsal düzenlemelerden bir kopufl fleklin-
de olmam›flt›r. Ancak çok partili demokrasi askeri darbeler baflta olmak üzere ba-
z› s›k›nt›lar› da beraberinde getirmifltir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Türk siyasi tarihi
denildi¤inde; Türk anayasa yap›m› anlay›fl›ndan, siyasi partilerden, askerin Türk
siyasetindeki yerinden söz etmek gerekir.

Türkiye’nin ‹slam dinini kabul etmifl olan ülkeler içindeki yeri özeldir. Çünkü
Türkiye demokratik ve laiktir. Bu nedenle, demokrasinin geliflimiyle ilgili Türki-
ye’deki olumlu ve olumsuz olgular, sadece Türkiye aç›s›ndan üzerinde durulmas›
gereken konular de¤il. Bu olgular› hem islam ülkeleri hem de bat› ülkeleri dikkat-
le izlemektedir. Türkiye’de demokrasi üç defa çöküntüye u¤ram›fl ve her seferin-
de de demokrasinin geliflmesi için çaba sarfedilmifltir. Türkiye ileri temsili demok-
rasiler düzeyine ulaflma çabas› içinde olan bir islam ülkesidir. Bu ba¤lamda; asker
ve demokrasi, temsili demokrasi yolundaki engeller, islam ve demokrasi üzerine
tart›fl›lmas› gereken  önemli konular olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu kitapta Türk siyasi tarihi karfl›laflt›rmal› bir bak›fl aç›s›yla ele al›nmakta-
d›r. “‹kinci dalga demokrasi” olarak tan›mlanan Türk demokrasisi bu kitapta;
demokrasiye geçifl sürecindeki s›k›nt›lar, anayasa yap›m siyaseti, partiler siste-
mi, Türk siyasetinde asker, devletin sivil toplumla iliflkileri ve demokrasinin ye-
ni tehditleri bafll›klar› alt›nda de¤erlendirilmektedir.

Prof.Dr. Ergun Özbudun “Contemporary Turkish Politics: Challenges to De-
mocratic Consolidation” bafll›¤›yla ‹ngilizce olarak yay›nlanan bu kitab›n› Aç›kö¤-
retim ö¤rencileri için Türkçe olarak yeniden kaleme ald›. Bu kitab› AÖF ö¤renci-
leri için yeniden ifllerken kitab›n özgün yap›s›n› koruduk. Girifl ve Sonuç bölüm-
lerini, ünite bafll›¤› alt›nda düz metin olarak b›rakt›k. Di¤er bölümleri ise AÖF
ders kitaplar›na uygulanan biçime dönüfltürdük.

Elimizdeki kitap gözden geçirilmifl ve geniflletilmifl yeni bas›md›r. Ülkemizde
siyasal yaflamdaki geliflmelere paralel düzenlemeler yap›lm›flt›r. 2000’den sonra
yap›lan Anayasa de¤ifliklikleri ve yeni kurulan siyasi partilerle ilgili konular kita-
ba eklenmifltir. Bu ders kitab›yla ilgili olarak haz›rlanan Televizyon E¤itim Prog-
ramlar› ve internet tabanl› Al›flt›rma Yaz›l›mlar› kitapta ele al›nan konular› aç›kla-
mak ve pekifltirmek yan›nda sizleri s›navlara haz›rlamak amaçlar›na yöneliktir. Bu
nedenle televizyon programlar›n›n ve al›flt›rma yaz›l›mlar›n›n ders kitaplar›yla bir
bütün olarak düflünülmesi gerekir.

Bu ders kitab›n›n haz›rlanmas› sürecinde baflta yazar, Prof.Dr. Ergun Özbudun
olmak üzere birçok kiflinin eme¤i geçmifltir. Prof. T.Fikret Uçar, Ö¤r.Gör. Cema-
lettin Y›ld›z, Yard.Doç.Dr. Müjgan Bozkaya, Levent Tekin ve dizgi biriminden
Mehmet Emin Yüksel’e ve ekibine teflekkür ederim.

Bu ders kitab›n›n ö¤rencilerimize yararl› olmas› dile¤iyle.

Prof.Dr. Levend K›l›ç

Önsöz v



G‹R‹fi
1970’li y›llar›n ortas›ndan beri demokratikleflme, özellikle demokrasiye geçifl ve
demokrasinin pekiflmesi üzerinde yaz›lm›fl eserler, rahatça bir kütüphaneyi doldu-
rabilir. Bu kitap, Türkiye’nin ça¤dafl demokratikleflme teorilerinin birço¤unu s›na-
yacak ilginç bir örnek olay oldu¤u hususundaki inanc›m›zdan kaynaklanm›flt›r.
Gerçekten Türkiye, demokrasiye geçifli 1946-1950 döneminde yaflam›fl olmas› aç›-
s›ndan, Huntington’un deyimiyle bir “üçüncü dalga” demokrasisi de¤il, bir “ikinci
dalga” demokrasisidir.1 Dolay›s›yla Türkiye, oldukça uzun bir demokrasi deneyi-
mine sahiptir. Öte yandan Türk demokrasisi, askeri darbelerle üç defa kesintiye
u¤ram›fl, üç defa demokrasinin çöküntüsünü ve yeniden kurulmas›n› yaflam›flt›r.
Bu uzunca demokrasi deneyimine ra¤men Türkiye hâlâ, ileri derecede kurumsal-
laflm›fl ve pekiflmifl demokrasilerin düzeyine eriflmifl de¤ildir. Bu durumun aç›klan-
mas›, kitab›m›z›n ana amaçlar›ndan birini oluflturmaktad›r.

Türkiye, ‹slam dünyas›nda hem demokratik hem de güçlü anlamda laik tek ül-
ke olmas› aç›s›ndan da ilginç bir örnek olayd›r. ‹slamiyetin demokrasi ile ba¤dafla-
bilirli¤i konusunda güncellik kazanan tart›flmalar aç›s›ndan da, Türkiye örne¤i üze-
rinde durulmaya de¤er niteliktedir. Türkiye’nin demokrasi deneyiminin baflar› ya
da baflar›s›zl›¤› da bu konuda önemli ip uçlar› verecektir. 

Bu kitab› yazmam› teflvik eden faktörlerden biri de, Türkiye ile ilgili araflt›rma-
larda karfl›laflt›rma boyutunun eksikli¤idir. Karfl›laflt›rmal› Orta Do¤u veya Güney
Avrupa araflt›rmalar›nda Türkiye’nin hemen hemen hiç yer almamas› ilginçtir. Or-
tado¤u ülkelerinin siyasal rejimleri üzerindeki karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar, büyük
ço¤unlukla Arap ülkeleri üzerinde yo¤unlaflmakta, zaman zaman bunlara ‹ran da
dahil edilmektedir. Güney Avrupa’n›n yeni demokrasileri (‹spanya, Portekiz ve
Yunanistan) üzerindeki karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar da genellikle Türkiye’ye yer
vermemifllerdir.2 Türkiye’nin birçok ortak özelli¤i paylaflt›¤› Latin Amerika ülkele-
riyle karfl›laflt›rmal› çal›flmalar yok gibidir.3 Bu kitap, sistematik biçimde karfl›laflt›r-
mal› de¤ilse de, birçok yerinde di¤er yeni demokrasilerin deneyimleriyle karfl›lafl-
t›rmalar yap›lmaktad›r.

Bu çal›flma Türkiye’de demokrasinin pekiflmesi (consolidation) ve karfl›laflt›¤›
engellerle ilgili oldu¤undan, ifle demokratik pekiflmenin tan›m› ile bafllamak gere-
kir. Adam Przeworski’nin isabetli tan›m›na göre demokrasi, “hiç kimse demokratik
kurumlar d›fl›nda hareket etmeyi düflünmedi¤i, kaybedenlerin bütün istedi¤i kay-
bettikleri kurumlar içerisinde flanslar›n› tekrar denemek oldu¤u zaman, flehirdeki
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tek oyun haline gelir. Demokrasi, kendi kendisini gerçeklefltirir oldu¤unda, yani
bütün ilgili sosyal güçler kendi menfaatlerini ve de¤erlerini kurumlar›n sonucu be-
lirsiz etkileflimine terketmenin en iyi çözüm oldu¤una inand›klar› zaman pekiflmifl
olur”4

Demokratik pekiflmenin tan›mlanmas›, pekiflmenin maksimalist ve minima-
list  anlay›fl tarzlar› aras›nda bir tercihi gerektirir. Maksimalist bir tan›m, demokra-
tik de¤erlerin uzun bir sosyalleflme süreci sonucunda vatandafllar›n ço¤unlu¤unca
benimsenmesini vurgular. Minimalist tan›m ise, demokratik kurumlar›n meflrulu-
¤una yönelik ciddi bir tehdidin bulunmamas›n› ve özellikle serbest ve yar›flmac›
seçimlerin düzenli olarak yap›lmas›n› ön plana ç›kar›r.5 Ancak her iki yaklafl›m›n
da sorunlar› vard›r. Maksimalist yaklafl›m afl›r› uca götürüldü¤ü takdirde, dünyada
hiçbir demokratik rejim tam anlam›yla pekiflmifl say›lamaz. Üstelik böyle bir yakla-
fl›m, tarihsel gerçeklerle de ba¤daflmaz; çünkü siyasal demokrasinin do¤uflundan
önce toplum ço¤unlu¤unun demokrat oldu¤u bir örnek yoktur.6

Öte yandan minimalist yaklafl›m, “seçimselcilik” (electoralism), yani demokra-
tik pekiflmeyi salt düzenli ve yar›flmac› seçimlerin yap›lmas› ile özdefllefltirmek teh-
likesini tafl›r.

Bu yaklafl›m›n iki önemli sak›ncas› vard›r. Biri, seçilmifl olmayan makamlara,
özellikle silahl› kuvvetlere tan›nan vesayet yetkileri ve mahfuz alanlarla ilgilidir.
Baz› durumlarda, demokratik flekilde seçilmifl hükûmetler uzunca bir dönem bo-
yunca birbirlerini izleyebilirlerse de, bu sadece onlar›n, demokratik hesap verme
mekanizmalar›n›n d›fl›nda kalan aktörlerin iktidar›na meydan okumama konusun-
daki ihtiyatl› tutumlar›ndan kaynaklanabilir. Böyle bir durumda sa¤lanan istikrar,
tam demokratik bir rejim yönünde ilerleme ile eflit tutulamaz.7 ‹kinci sorun, temel
hak ve hürriyetlere ne ölçüde sayg› gösterildi¤i ile ilgilidir. Bu boyut da yar›flmac›
seçimlerin varl›¤› kadar önemlidir; çünkü “bir rejim genifl kat›l›ma dayanan yar›fl-
mac› seçimleri gerçeklefltirebilir; ama temel hak ve hürriyetler güvence alt›nda ol-
mad›¤› takdirde, tam demokratik say›lamaz.”8 Dolay›s›yla, asgari ölçüde bir biçim-
sel demokratik pekiflme anlay›fl› bile, demokratik flekilde seçilmifl sivil otoritelerin
seçilmemifl otoriteler karfl›s›ndaki üstünlü¤üne ve bütün vatandafllar›n temel hak-
lar›n›n sayg› görmesi ve etkin güvenceler alt›nda bulunmas›na yer vermek zorun-
dad›r.

Burada tan›mlanan anlam›nda pekiflme kavram›n›n, siyasal kurumlaflma kavra-
m› ile birçok ortak noktalar› vard›r. Siyasal kurumlaflma ile, rejimin biçimsel ve bi-
çimsel olmayan kurallar›n›n genifl ölçüde anlafl›l›p kabul gördü¤ü ve bafll›ca siya-

Girifl

Maksimalist: Azamîyi yani
en ço¤u içeren demektir.

Minimalist: Asgarîyi yani en
az› içeren demektir.

Minimalist yaklafl›m›n sa-
k›ncalar›:
Seçilmifl olmayan
makama sa¤lanan
yetkiler ve temel hak ve
özgürlüklere karfl› gösterilen
sayg›.
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sal aktörlerin, davran›fllar›n› buna göre biçimlendirdi¤i bir durum kastedilmekte-
dir.9 Ancak böyle bir özdefllefltirme, sadece kurumsallaflm›fl davran›fl kal›plar› ger-
çekten demokratik oldu¤u takdirde do¤rudur. Aksi halde, mesela seçilmifl olma-
yan makamlar genifl vesayet yetkilerine veya mahfuz alanlara sahipseler veya hal-
k›n bir kesiminin temel haklar› sayg› görmüyorsa, kurumsallaflma ters etki yapar;
yani demokratik pekiflmeye götürecek yerde, ondan uzaklaflt›r›r.10 K›sacas›, siya-
sal kurumsallaflma, demokratik pekiflmenin önemli fakat sadece tek bir unsuru
olarak kabul edilmelidir. Ayn› nedenle, Samuel Huntington’un önerdi¤i “iki iktidar
de¤iflikli¤i testi” demokratik pekiflmenin belirleyici bir kriteri olarak kabul edile-
mez.11 Üstelik bu test, s›k hükümet de¤iflikliklerinin mutlaka demokratik pekiflme-
ye hizmet etmedi¤i çok-partili parlamanter rejimlerden çok, baflkanl›k rejimleri ve
iki-partili parlamanter rejimler bak›m›ndan anlaml›d›r. Türkiye’de 1973 ile 1980
aras›nda iktidar›n Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel hükûmetleri aras›nda üç de-
fa el de¤ifltirmifl olmas›, demokrasinin 1980’deki çöküflünün gösterdi¤i gibi, de-
mokratik pekiflmeye hiçbir katk›da bulunmam›flt›r. 

Bu tart›flma, demokrasiye geçiflin tamamland›¤› anla, demokrasinin pekiflti¤i an
aras›nda genifl bir gri bölgenin bulundu¤unu ifade etmektedir. Bu konuda, Guil-
lermo O’Donnell’›n iki geçifl kavram› özellikle yararl› olabilir. O’Donnell, demok-
ratikleflme sürecinin iki geçifli içerdi¤ini ileri sürmektedir:

“Birincisi, önceki otoriter rejimden, demokratik bir hükûmetin kurulufluna ge-
çifltir. ‹kinci geçifl, bu hükûmetten demokrasinin pekiflmesine, yani bir demokratik
rejimin etkin iflleyifline geçifltir... ‹kinci geçifl, birincisinden daha az zahmetli veya
daha az uzun olmayacakt›r; demokratik bir hükûmetten demokratik bir rejime gö-
türen yollar, belirsiz ve karmafl›kt›r; otoritarizme geri dönüfl ihtimalleri de bol-
dur”12

‹kinci geçiflin güçlükleri, yeni demokrasilerin bir ço¤unun, democraduras’tan
(yar› demokrasiler) az çok iflleyen fakat tam pekiflmifl olmayan demokrasilere ka-
dar uzanan bu gri bölgede olduklar› anlam›na gelmektedir. Türkiye de, birçok bafl-
ka ülke ile bu kaderi paylaflmaktad›r.

Bu kitapta, gerek maksimalist gerek minimalist yaklafl›mlar›n sak›ncalar›ndan
kaç›nan bir tan›m olarak, Juan J. Linz ve Alfred Stepan’›n demokratik pekiflme ta-
n›m›n› kabul ediyorum. Yazarlar, demokratik pekiflmeyi davran›flsal, tutumsal ve
anayasal olmak üzere üç anlamda tan›mlamaktad›rlar. 

“Davran›flsal olarak bir ülkede demokratik rejim, önemli herhangi bir milli, sos-
yal, ekonomik, siyasal veya kurumsal aktörün, demokratik olmayan bir rejim ya-
ratmak veya devletten ayr›lmak için fliddete ya da d›fl müdahaleye baflvurmak su-
retiyle amaçlar›n› gerçeklefltirme teflebbüsü u¤runa önemli kaynaklar harcamad›¤›
zaman pekiflmifl olur.

Tutumsal olarak demokratik bir rejim, kamuoyunun güçlü bir ço¤unlu¤u, de-
mokratik yöntemlerin ve kurumlar›n kendilerinki gibi bir toplumda kollektif haya-
t› düzenlemenin en uygun yolu oldu¤una inand›¤› ve anti-sistem alternatiflere des-
te¤in zay›f ya da demokrasi yanl›s› güçlerden az çok tecrit edilmifl oldu¤u zaman
pekiflmifl olur.

Anayasal olarak demokratik bir rejim, gerek hükûmet gerek hükûmet-d›fl› güç-
ler ülkenin tümünde çat›flmalar› yeni demokratik sürecin emretti¤i belli kanunlar,
usuller ve kurumlar içerisinde çözmeye al›flt›klar› ve bunlara tabi olduklar› zaman,
pekiflmifl olur.”13

Linz ve Stepan, pekiflmifl bir demokrasinin vazgeçilmez flart› olarak gördükleri
iflleyen bir devlete ek olarak, bir demokrasinin pekifltirilmesi için, “birbiriyle iliflki-

Democraduras: Yar›
demokrasi anlam›na gelir.
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li ve birbirini güçlendiren befl flart›n varl›¤›n›n veya yarat›lmas›n›n” gerekli oldu¤u-
nu ileri sürmektedirler.

“Birincisi, hür ve canl› bir sivil toplumun geliflimi için flartlar mevcut olmal›d›r.
‹kincisi, nisbeten özerk ve kendisine de¤er verilen bir siyasal toplum bulunmal›-
d›r. Üçüncüsü, vatandafllar›n hürriyetlerinin ve ba¤›ms›z dernek hayat›n›n hukuki
güvencelerini sa¤layacak bir hukuk devleti mevcut olmal›d›r. Dördüncüsü, yeni
demokratik hükûmet taraf›ndan kullan›lmaya elveriflli bir devlet bürokrasisi bulun-
mal›d›r. Beflincisi, kurumsallaflm›fl bir ekonomik toplum mevcut olmal›d›r.”14

Demokratik pekiflmenin bu befl alan›n›n herbirinde, Türkiye, baz›lar› demokra-
tik pekiflmeyi kolaylaflt›racak, baz›lar› da güçlefltirecek nitelikler sergilemektedir.
‹flleyen bir devlet bak›m›ndan Türkiye, Osmanl› döneminden günümüze kadar
yüksek düzeyde bir “devlet olma” vasf›na ve güçlü bir devlet gelene¤ine sahip ol-
mufltur.15 Bununla birlikte, 1980’lerin ortalar›ndan itibaren bu devlet olma vasf›, 

Kürdistan ‹flçi Partisi (PKK) bayra¤› alt›nda örgütlenmifl nisbeten küçük fakat
militan ve fliddet yanl›s› ayr›l›kç› bir Kürt grubunun tehdidi ile karfl›laflm›flt›r.

Hür ve canl› bir sivil toplumun varl›¤› konusunda Türkiye, komünizm sonras›
demokrasilere oranla karfl›laflt›rmal› bir avantaja sahiptir. Türkiye’nin totaliter bir
geçmifli olmam›flt›r. Türkiye’yi 1923’ten 1946’ya kadar yöneten tek-partili Cumhu-
riyet Halk Partisi (CHP) rejimi, totaliter de¤il, otoriter nitelikteydi; dolay›s›yla s›n›r-
l› bir ço¤ulculu¤a izin vermifl ve sivil toplumun siyasal olmayan alandaki tüm ifa-
delerini yasaklamaya teflebbüs etmemifltir. Bununla birlikte dernekler, mesela s›n›f
esas›na dayanan dernekleri yasaklayan hayli bask›c› bir kanuna tabi tutulmufllard›.
Keza, 1930’lar›n ilk y›llar›nda birçok önemli dernek, kendilerini kapatmaya zorlan-
m›fllard›. 1946’da demokrasiye geçiflle birlikte sivil toplum kurumlar› sürekli bir ge-
liflme göstermifl, liberal 1961 Anayasas›n›n kabulü de bu geliflmeyi önemli ölçüde
h›zland›rm›flt›r. Buna karfl›l›k sivil toplum kurumlar›, Milli Güvenlik Konseyi rejimi
döneminde ciddi bir darbe yemifl, 1982 Anayasas›, siyasal partiler hariç tüm sivil
toplum kurulufllar›n›n her türlü siyasal faaliyetini yasaklad›¤› gibi, siyasal partilerle
sendikalar, dernekler, kooperatifler ve meslek kurulufllar› aras›nda her türlü iflbir-
li¤ini men etmifltir. Anayasan›n bu bask›c› hükümleri, 1995 Anayasa de¤ifliklikle-
riyle kald›r›lm›flt›r; asl›nda bu tarihten önce de, sivil toplum kurulufllar›n›n say›s›n-
daki ve faaliyetlerindeki art›fl, bu hukuki s›n›rlar› zorlamaya bafllam›fl bulunuyor-
du. Bugün sivil toplum, siyasal söylemin önemli bir unsuru haline gelmifl bulun-
maktad›r. Gene de, en iyi flartlar alt›nda bile sivil toplum kurulufllar›, güçlü bir dev-
let gelene¤i ve bu kurulufllardan pek az katk› sa¤layan afl›r› derecede merkezilefl-
mifl bir karar alma mekanizmas›yla mücadele etme durumundad›rlar.

Siyasal topluma gelince Türkiye’nin, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun son ony›llar›
ve Cumhuriyetin ilk y›llar› hesaba kat›lmasa bile, yar›m yüzy›l› aflk›n bir çok-parti-
li hayat deneyimi vard›r. Huntington’un ifade etti¤i gibi, “daha önceki demokratik
deneyim, bunun hiç olmamas›na oranla, üçüncü dalga demokrasilerinin pekiflme-
sine daha elverifllidir. Bu önermeyi geniflleterek, daha uzun ve daha yak›n bir de-
mokrasi deneyiminin, daha k›sa ve daha uzak bir deneyime oranla demokratik pe-
kiflmeye daha elveriflli oldu¤unu varsaymak, akla yak›nd›r.”16 Bu kriterlere göre
Türkiye’nin üç kere kesintiye u¤ram›fl dahi olsa uzun demokrasi deneyimi, de-
mokratik pekiflmeyi kolaylaflt›racak bir durum say›labilir. Teknik olarak Türkiye,
bir üçüncü dalga demokrasisi de¤il, bir ikinci dalga demokrasisidir. Bununla bir-
likte, Beflinci Ünitede aç›klanaca¤› gibi, halen Türk parti sistemi, oynakl›k, parça-
lanma, kutuplaflma ve siyasal partilerin örgütsel güçlerinde genel bir zay›flama
gibi ciddi sorunlarla karfl› karfl›yad›r.

Pekiflmifl bir demokrasinin
vazgeçilmezleri:
• sivil toplum,
• siyasal toplum,
• hukuk devleti,
• devlet bürokrasisi ve
• ekonomik toplum.

Oynakl›k: Partilerin
oylar›nda bir seçimden
di¤erine gözlemlenen
de¤iflimlerin tümüdür.
Parçalanma: Oylar›n çok
say›da parti aras›nda afl›r›
derecede da¤›lmas›d›r.
Kutuplaflma: Partiler
aras›ndaki ideolojik farklar›n
artmas›d›r.
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Türkiye, nisbeten uzun bir anayasac›l›k ve hukuk devleti gelene¤ine sahip ol-
mas› itibariyle de, birçok yeni demokrasiye oranla karfl›laflt›rmal› bir üstünlü¤e sa-
hiptir. Hukuk devleti gelene¤inin kökeni, sultan›n teb’as›na can, mal ve ›rz güven-
li¤i sa¤layan ve din ayr›m› gözetilmeksizin bütün teb’an›n kanun önünde eflitli¤ini
kabul eden 1839 Tanzimat Ferman›na kadar ç›kmaktad›r. Keza Osmanl› ‹mparator-
lu¤u, 1876’da k›smen seçilmifl bir yasama meclisine sahip bir anayasa ilan eden ilk
Müslüman ço¤unluklu ülke olmufltur. Anayasa 1878’de uygulanmaktan al›konul-
mufl olmakla birlikte, 1908’de yeniden yürürlü¤e konulmufl ve ‹mparatorlu¤un y›-
k›l›fl›na kadar yürürlükte kalm›flt›r. 

Cumhuriyetin tek-partili y›llar›nda bile, bir anayasal devlet görüntüsü özenle
korunmufl, ola¤anüstü mahkemelere ancak a¤›r kriz dönemlerinde baflvurulmufl-
tur. Tek-partili seçimler düzenli olarak yap›lm›fl ve Türkiye Büyük Millet Meclisi,
uygulamadaki rolü yüksek parti liderlerinin kararlar›n› onaylamaktan ibaret kalsa
bile, büyük sayg› görmüfltür. 1961 ve 1982 Anayasalar› güçlü ve ba¤›ms›z bir Ana-
yasa Mahkemesi kurmufl, yarg› organ›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›m›fl ve bütün hâkim ve
savc›lar için ifl ve maafl güvenceleri sa¤lam›flt›r. Hâkim ve savc›larla ilgili tüm per-
sonel ve disiplin ifllemleri, ço¤unlu¤u yüksek mahkemelerce aday gösterilen ve
Cumhurbaflkan›nca atanan hâkimlerden oluflan Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Ku-
rulu taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bununla birlikte Türk yarg› sistemi tümüyle sorun-
suz de¤ildir. Mahkemelerin yavafl çal›flmas›, hakl› flikayetlere yol açmakta ve bazen
Mafya tipi çözümleri teflvik etmektedir. Hukuk devleti aç›s›ndan tart›flmal› konum-
da olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, 1999 anayasa de¤iflikli¤i ile sivillefltirilmifl,
2004 anayasa de¤iflikli¤i ile de tümden kald›r›lm›flt›r. Güvenlik güçleri ile ilgili ifl-
kence ve kötü muamele iddialar›, son y›llarda ciddi ölçüde azalm›fl olmakla birlik-
te, tamamen ortadan kald›r›labilmifl de¤ildir. Yarg›n›n siyasallaflt›¤›, devletin yük-
sek menfaatleriyle çat›fl›r göründü¤ünde bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin ko-
runmas›na gereken özeni göstermedi¤i, günümüzde s›k s›k ileri sürülen iddialar-
d›r.

“Kullan›labilir” bir devlet bürokrasisine gelince, Türkiye Cumhuriyetine Os-
manl› ‹mparatorlu¤undan, ak›lc›-hukuki bürokratik normlar›n egemen oldu¤u güç-
lü ve merkeziyetçi bir bürokratik devlet miras kalm›flt›r. Gerçekten, devletin “ç›k-
t›” (output) yap›lar› (kamu bürokrasisi, silahl› kuvvetler, polis ve mahkemeler) o
derece kurumsallaflm›fllard›r ki, devlet mekanizmas›n›n bu afl›r› ölçüde geliflimi,
Türk siyasal kültüründeki güçlü devlet gelene¤i ile birlikte, daha dengeli devlet-si-
vil toplum iliflkilerinin ortaya ç›kmas›n› engelleyebilir. ‹ddia edilebilir ki, yaln›z si-
yasal kurumsallaflman›n eksikli¤i de¤il, devlet mekanizmas›n›n afl›r› kurumsallafl-
mas› ve onun yan›nda “girdi” yap›lar›n›n (siyasal partiler ve menfaat gruplar›) ye-
terince kurumsallaflmamas› da, demokratik pekiflme ümitlerini zay›flatabilir.17

Son olarak, bir “ekonomik toplum”un varl›¤› aç›s›ndan da Türkiye, komünizm-
sonras› demokrasilere oranla karfl›laflt›rmal› bir üstünlü¤e sahiptir. Modern pekifl-
mifl bir demokrasinin ne komuta ekonomisinde ne de saf bir piyasa ekonomisin-
de mevcut oldu¤unu ileri süren Linz ve Stepan, flu sonuca varm›fllard›r: “modern
pekiflmifl demokrasiler, devletle piyasa aras›nda arac› rolü oynayan ve bizim eko-
nomik toplum olarak adland›rd›¤›m›z bir dizi sosyo-politik biçimde yarat›lm›fl ve
sosyo-politik biçimde kabullenilmifl kurallara, kurumlara ve düzenlemelere gerek
gösterir.” En liberal piyasa flartlar› alt›nda bile “piyasalar, flirketler kanunlar›na; bor-
salar›n düzenlenmesine; a¤›rl›k, ölçü ve içeriklere iliflkin düzenlenmifl standartlara;
ve gerek kamusal gerek özel mülkiyeti koruyan hükümlere muhtaçt›r. Bütün bun-
lar devlete ekonomide bir rol tan›nmas›n› gerektirir.”18 Türkiye ekonomisi her za-
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man için genifl bir kamu sektörünün özel teflebbüslerle birlikte bulundu¤u bir kar-
ma ekonomi olmufl; dolay›s›yla bir ekonomik toplum her zaman mevcut bulun-
mufltur. Tek-parti rejiminin (1923 - 1946) devletçili¤i, özel teflebbüs karfl›t› bir ide-
oloji olmay›p, sadece, özellikle özel sermayenin yetersiz oldu¤u veya yat›r›mda is-
teksiz davrand›¤› alanlarda, devletin sanayileflmeye öncülük etmesi anlam›n› tafl›-
m›flt›r. Demokrasiye geçiflten sonra özel sektör sürekli olarak büyümüfl ve 1980’ler-
de ekonominin yönetiminde piyasa güçlerinin rolünü artt›ran önemli ad›mlar at›l-
m›flt›r. Bununla birlikte devlet, hâlâ, özel sektörün nisbeten küçük katk›lar›yla,
ekonomik politikalar›n kararlaflt›r›lmas›nda hâkim bir rol oynamaktad›r. Bunun,
Yedinci Ünitede tart›fl›laca¤› gibi, sivil toplumun geliflimi üzerinde olumsuz etkile-
ri mevcuttur.

fiimdi daha sonraki ünitelerin bir özetine geçecek olursak, ‹kinci Ünite, Türki-
ye’deki üç demokrasiye geçifl (ya da yeniden geçifl) olay›n› ve buna denk düflen
üç çöküntüyü tahlil etmektedir. CHP’nin yerleflik otoriter tek-parti rejiminden de-
mokrasiye ilk geçifl, 1946 ile 1950 aras›nda gerçekleflmifl ve muhalefetteki Demok-
rat Partinin (DP) 14 May›s 1950 serbest seçimlerindeki zaferi ile sonuçlanm›flt›r. DP
hükûmetinin 1954’ten sonra gitgide otoriter tedbirlere baflvurmas› nedeniyle, ikti-
darla CHP muhalefeti aras›ndaki iliflkiler h›zla kötüleflmifltir. On y›ll›k DP iktidar›,
27 May›s 1960 askeri müdahalesiyle son bulmufltur. Yönetimi ele alan askeri kon-
sey (Milli Birlik Komitesi) muhalefetteki siyasal partilerle iflbirli¤i halinde yeni ve
demokratik bir anayasa haz›rlam›fl ve Ekim 1961 parlâmento seçimleriyle yeniden
demokrasiye geçilmesinin flartlar›n› denetlemifltir.

Türkiye’nin ikinci demokrasi deneyimi, 12 Mart 1971’de “muht›ral› bir darbe”
yoluyla kesintiye u¤ram›fl ve silahl› kuvvetler, hükûmeti istifaya zorlayarak onun
yerine partiler-üstü ya da teknokratik bir hükûmeti göreve getirmifllerdir. Bununla
birlikte 1971 müdahalesi, parlâmentoyu feshetmifl veya siyasal partileri yasaklam›fl
de¤ildir. Bu ara dönem, 1973 parlâmento seçimleri ile sona ermifltir. 1973-sonras›
döneme damgas›n› vuran, gitgide artan yo¤un siyasal kutuplaflma ve afl›r› sol ve
afl›r› sa¤daki gruplar›n girifltikleri genifl çapl› siyasal fliddet eylemleri olmufltur. 12
Eylül 1980 askeri müdahalesi bu kaotik duruma son vermifl ve Milli Güvenlik Kon-
seyi (MGK) rejimi ad› alt›nda yeni bir askeri yönetim dönemini bafllatm›flt›r. MGK
yönetimi, kendisinin özenle denetledi¤i flartlar alt›nda yap›lan Kas›m 1983 parlâ-
mento seçimleri ile sona ermifltir.

‹kinci Ünitedeki temel iddialardan biri, Türkiye’deki her üç demokrasiye geçifl
olay›n›n (1950, 1961 ve 1983) demokrasiye geçifllerin “reform” türüne uygun nite-
likler tafl›d›¤›d›r. Reform yolunda geçifl süreci, otoriter iktidar sahipleri taraf›ndan
bafllat›l›p denetlenmekte ve bu, ortaya ç›kan demokratik rejim bak›m›ndan önem-
li sonuçlar do¤urmaktad›r. Ünitedeki di¤er bir önemli iddia, demokrasinin üç çö-
küntüsünü (özellikle 1960 ve 1980 çöküntülerini) aç›klayan en kuvvetli de¤iflke-
nin, siyasal elitlerin davran›fllar›, yani yo¤un elit kutuplaflmas› ve önde gelen poli-
tikac›lar›n uzlaflmaz tutumlar› oldu¤udur.

Üçüncü Ünite, 1960 ve 1980 askeri müdahalelerini izleyen anayasa yap›m› sü-
reçlerinin ve bu süreçlerin ürünü olan anayasalar›n tahliline ayr›lm›flt›r. Bu süreç-
ler, askeri müdahalelerin sonras›nda siyasal güçlerin dengesi ve silahl› kuvvetlerle
sivil siyasal güçler aras›ndaki iliflkiler konusunda bir perspektif sa¤lamaktad›r. Ke-
za, anayasa yap›m› biçimi, bu sürecin sonucu olan anayasalar› derinden etkilemek-
te ve bu da, yeni do¤an demokratik rejim bak›m›ndan önemli sonuçlar yaratmak-
tad›r. Ünitede, anayasa yap›m› süreçlerinin d›fllay›c› veya yar›-d›fllay›c› niteli¤inin
(birinci süreç eski Demokrat Partilileri, ikincisi ise bütün siyasal partileri d›fllam›fl-
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t›r), anayasalar› halk gözündeki meflruluktan yoksun b›rakarak, do¤an demokratik
rejimlerin istikrar›n› olumsuz yönde etkiledi¤i ileri sürülmektedir.

Dördüncü Ünite siyasal partileri ve parti sistemlerini teorik ve karfl›laflt›rmal›
aç›dan ele almaktad›r. Türk siyasal partilerinin ve parti sisteminin anlafl›lmas› bak›-
m›ndan gerekli oldu¤unu düflündü¤ümüz bu ünitede, siyasal partilerin do¤uflu ve
geliflimleri, parti tipleri, partilerin demokratik bir siyasal sistemdeki fonksiyonlar›,
devlet yönetimindeki rolleri ve parti sistemleri ele al›nacakt›r.

Beflinci Ünitenin konusu, Türkiye’deki siyasal partiler ve parti sistemidir.
1950’deki ilk demokrasiye geçiflten bu yana, Türkiye’nin politikas›, büyük ölçüde
parti politikas› olmufltur. 1946 - 1960 döneminin iki-parti sistemi, 1960 askeri mü-
dahalesini takiben, k›smen nisbi temsil sisteminin kabulü, k›smen de toplumun git-
gide karmafl›klaflmas›n›n ve farkl›laflmas›n›n sonucu olarak, bir çok-parti sistemine
dönüflmüfltür. Türkiye’nin ikinci demokrasi deneyiminin son y›llar›, parti sistemi-
nin giderek artan ölçüde oynaklaflmas›na, parçalanmas›na ve kutuplaflmas›na tan›k
olmufl ve bu da, di¤er faktörlerin de katk›s›yla, demokrasinin 1980 y›l›ndaki çö-
küntüsünü etkilemifltir. MGK rejimi, daha ideolojik nitelikteki küçük partileri yar›fl-
madan d›fllayaca¤› ve bir iki-parti (olmazsa, bir üç-parti) sistemini yarataca¤› ümi-
diyle, yüksek ülke ve seçim çevresi barajlar› getirerek, parti sistemini yeniden ya-
p›land›rmaya teflebbüs etmifltir. 1983 ve 1987 seçimleri, gerçekten de bir tek parti
(Anavatan Partisi) iktidar› yaratm›flt›r. Parti sistemi, 1987’den sonra yeniden parça-
lanma e¤ilimine girmifltir. 1990’larda parti sisteminin oynakl›k, parçalanma ve ku-
tuplaflma düzeyi gene afl›r› ölçüde yükselmifltir. 2002 ve 2007 seçimlerinin yaratt›-
¤› nisbeten istikrarl› tablonun devam edip etmeyece¤ini bugünden kestirmek güç-
tür.

Beflinci Ünite, ayr›ca Türk siyasal partilerinin genel örgütsel niteliklerini ve bafl-
l›ca siyasal partilerin temel özelliklerini tart›flmaktad›r. 

Alt›nc› Ünite, Türk siyasal hayat›n›n baflka bir önemli aktörü olan silahl› kuvvet-
leri ele almaktad›r. 1960’tan bu yana ordu, sadece üç defa do¤rudan do¤ruya mü-
dahalede bulunmakla kalmam›fl, askeri yönetimleri izleyen sivil hükûmetler dö-
nemlerinde de önemli bir siyasal rol oynam›flt›r. ‹ktidar› terk etmeye haz›rlanan as-
keri rejimlerin 1961 ve 1982 Anayasalar› ile elde ettikleri “ç›k›fl garantileri” ordunun
siyasal etkisini güçlendirmifl ve korunmas›na yard›mc› olmufltur. Bu tür garantiler,
silahl› kuvvetlere sivil hükûmetler karfl›s›nda belli vesayet yetkileri, mahfuz alanlar
ve büyük bir özerklik sa¤lamak suretiyle, onlar›n siyasal iktidarda önemli bir pay
sahibi olmalar›na yol açmaktad›r. Bu da, demokrasinin pekiflmesini güçlefltiren
faktörlerden biridir.

Yedinci Ünite, sivil toplumun geliflimini ve politika yap›m›ndaki etkisini incele-
mekte, özellikle ifl çevrelerinin menfaatleri, siyasal liderlik ve devlet ayg›t› aras›n-
daki iliflkiler üzerinde durmaktad›r. Bu Ünitede sivil toplumun hükûmetten ne öl-
çüde hesap sorabildi¤i konusuna da de¤inilmifltir. Ünitede ele al›nan di¤er bir ko-
nu da, sivil toplumun dinamiklerinden do¤an, fakat demokratik pekiflmenin önün-
de bir engel oluflturan iki olgu, yani siyasal ‹slam›n ve Kürt milliyetçili¤inin yükse-
liflidir. Her iki olgu, Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik, millîlik ve üniterlik gibi baz›
temel niteliklerinin yeniden tan›mlanmas› sorununu gündeme getirmektedir.

Sekizinci sonuç Ünitesi, Türkiye’de demokrasinin pekiflmesi konusunda bir bi-
lanço sunmakta ve Türkiye’nin yeni demokrasiler aras›ndaki yerini tart›flmaktad›r.
Türkiye di¤er örnek olaylara ne ölçüde uymaktad›r? Benzerlikler ve farklar neler-
dir? Türkiye örnek olay›n› aç›klayabilmek için yeni bir demokrasi tipine ihtiyaç var
m›d›r? Bu sonuncu noktaya iliflkin olarak, Guillermo O’Donnell’›n “delegasyoncu
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demokrasi” kavram›n›n Türkiye’ye uygulanabilirli¤i tart›fl›lmaktad›r. O’Donnell’›n
Latin Amerika deneyimi temelinde oluflturdu¤u model, ne pekiflmifl (kurumsallafl-
m›fl) ne de yak›n bir çökme tehlikesine mâruz olan bir demokrasiyi anlatmaktad›r.
Bunun bafll›ca özellikleri, afl›r› ölçüde kifliselleflmifl bir liderlik stili, zay›f siyasal ku-
rumlar (özellikle siyasal partiler) ve yatay hesap verebilirli¤in (yani yasama organ-
lar› ve mahkemeler gibi di¤er özerk kurumlara hesap verebilirlik) yoklu¤udur.19

Sonuç bölümünde Türkiye’nin, Latin Amerika’n›n delegasyoncu demokrasileri ile
baz› önemli özellikleri paylaflt›¤› ileri sürülmektedir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye’de 1945-1950 y›llar› aras›nda demokrasiye geçifl sürecinin ne flekilde
gerçekleflti¤ini aç›klayabilecek,
Demokratikleflme sürecini kesintiye u¤ratan 1960, 1971 ve 1980 askeri mü-
dahalelerinin nedenlerini ve aralar›ndaki farkl›l›klar› saptayabilecek,
Demokratik yönetimin krizlerini 1960, 1971 ve 1980 y›llar›nda yaflanan aske-
ri darbelere ba¤l› olarak aç›klayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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KARfiILAfiTIRMALI B‹R PERSPEKT‹FTE DEMOKRAS‹YE
GEÇ‹fiLER, ÇÖKÜfiLER VE ONARIMLAR 
1945’ten bu yana Türk siyasal tarihi, rejim de¤iflimleri, demokrasiye geçifller, çö-
küfller ve onar›mlar gibi kavramlar etraf›nda anlat›labilir. ‹lk yar›flmac› fakat tart›fl-
mal› seçimler olan 1946 seçimleri hariç b›rak›l›rsa, bir ikinci dalga demokrasisi1

olan Türkiye, flu ana kadar onbefl serbest ve yar›flmac› genel parlâmento seçimi ve
demokratik süreçte üç askeri kesinti yaflam›flt›r. Ordunun her müdahalesinde (1960,
1971 ve 1980) demokrasi, nisbeten k›sa zamanda ve düzenli bir biçimde yeniden
kurulmufltur; bu da, her üç durumda silahl› kuvvetlerin amac›n›n, uzun süreli bir
askeri rejim yaratmak de¤il, bir arabulucu (moderating) darbe gerçeklefltirmek ol-
du¤unu akla getirmektedir.

Gene de Türkiye’nin tam anlam›yla pekiflmifl ve istikrarl› bir demokrasiye sahip
oldu¤unu iddia etmek güçtür. Çok-partili hayat›n yar›m yüzy›ldan uzun bir süredir
devam etmesine ra¤men, pekiflmenin tümüyle gerçekleflmifl olmamas›, baz› hasta-
l›klara iflaret etmekte ve Türkiye’yi karfl›laflt›rma amaçlar› aç›s›ndan ilginç bir ör-
nek-olay haline getirmektedir. Dolay›s›yla bu ünitede Türkiye’deki rejim de¤iflim-
leri, yak›n zamanlar›n teorik ve karfl›laflt›rmal› perspektiflerinin ›fl›¤› alt›nda ele
al›nm›flt›r. Di¤er bir deyimle Türkiye, rejim de¤iflimlerine ve geçifllere iliflkin karfl›-
laflt›rmal› araflt›rmalar›n ortaya koydu¤u hipotezler için bir s›nama örne¤i olarak
kullan›lm›flt›r.

DEMOKRAS‹YE GEÇ‹fiLER

Tek-Parti Yönetiminden Demokrasiye Geçifl (1945-1950)

Türkiye’de 1945 ile 1950 y›llar› aras›nda demokrasiye geçifl süre-
cinin ne flekilde gerçekleflti¤ini aç›klamak.

‹ncelenen dönemde gerçekleflen üç demokrasiye geçifl olgusu (1945, 1961 ve
1983) içinde ilki, yirmi y›ldan fazla süren yerleflik bir tek-parti(CHP) rejiminin sona eri-
fli nedeniyle, gerek teorik, gerek pratik aç›dan bunlar›n en önemlisidir.2 Otoriter bir re-
jimden yar›flmac› politikaya bu geçifl, bir kopma olmaks›z›n gerçekleflmesi yönünden,
çok istisnai nitelik tafl›maktad›r. Aksine bu olgu, geçifl sürecinin önceki otoriter rejimin
iktidar sahiplerince bafllat›ld›¤› ve denetlendi¤i reform yolunun iyi bir örne¤idir.

Karfl›laflt›rmal› Bir
Perspektifte Demokrasiye

Geçifller, Çöküfller ve
Onar›mlar
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Kopma (Ruptura): Yürürlük-
teki kurumsal düzenlemeler-
den anî bir kopufltur.



CHP yönetiminde liberalleflme iflaretleri, daha önce de baz› izler olmakla birlik-
te, 1944 y›l›nda görülmeye bafllad›. Cumhurbaflkan› ve CHP lideri ‹smet ‹nönü, Ka-
s›m 1944’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapt›¤› konuflmada flu sözleriyle yeni
havay› cesaretlendirdi: “‹daremiz bütün mânâs›yla halk idaresidir. Bu idare, de-
mokrasi prensiplerini Türkiye’nin bünyesine ve hususi flartlar›na göre tekâmül etir-
mektedir.”3 ‹nönü’nün 19 May›s 1945 tarihli konuflmas›, daha da teflvik edici nite-
liktedir: 

“Memleketimizin siyasi idaresi cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her istika-
mette ilerlemeleri ve flartlar›yla geliflmeye devam edecektir. Harp zamanlar›n›n ih-
tiyatl› tedbirlere lüzum gösteren darl›klar› kalkt›kça memleketin siyaset ve fikir ha-
yat›nda demokrasi prensipleri daha genifl ölçüde hüküm sürecektir.”4

1945 May›s ve Haziran›nda Mecliste hükûmetin sundu¤u toprak reformu tasar›-
s› üzerinde yo¤un ve ateflli tart›flmalar yafland›; bu, yirmi y›ldan bu yana, normal-
de uysal kalm›fl olan Mecliste yaflanm›fl ilk gerçek ve uzun süren çat›flmayd›. Ger-
çekten tasar›, ancak ‹nönü’nün kiflisel müdahalesi ile kabul ettirilebildi. Afla¤› yu-
kar› ayn› zamanlarda dört CHP milletvekili, parti tüzü¤ünün ve baz› kanunlar›n de-
mokratik ilkelere uygun flekilde de¤ifltirilmesini oldukça genel ifadelerle öneren
bir önergeyi CHP Meclis grubuna sundular. Önerge CHP grubunca reddedildi ve
imzac›lar›n elefltirileri bas›nda devam ettirmeleri üzerine üçü (Adnan Menderes,
Fuat Köprülü ve Refik Koraltan) partiden ihraç edildiler. Dördüncü imzac› Celal
Bayar da, buna karfl› partiden ve milletvekilli¤inden istifa etti.

‹nönü’nün 1 Kas›m 1945 Meclis konuflmas›, demokratikleflme bak›m›ndan aç›k
bir yeflil ›fl›k olarak yorumland›. ‹nönü flunlar› söylüyordu:

“Demokratik karakter bütün cumhuriyet devrinde prensip olarak muhafaza
olunmufltur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmad›ktan baflka,
zararl› ve Türk milletine yak›flmaz olarak daima itham edilmifltir. Bizim tek eksi¤i-
miz hükûmet partisinin karfl›s›nda bir parti bulunmamas›d›r. Bu yolda memlekette
geçmifl tecrübeler vard›r. Hatta iktidarda bulunanlar taraf›ndan teflvik olunarak te-
flebbüse giriflilmifltir. ‹ki defa memlekette ç›kan tepkiler karfl›s›nda teflebbüsün mu-
vaffak olamamas› bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçlar› sevkiyle hürriyet ve
demokrasi havas›n›n tabii ifllemesi sayesinde baflka siyasi partinin de kurulmas›
mümkün olacakt›r.” 

‹nönü, ayn› konuflmas›nda CHP içindeki muhalifleri ayr› bir parti kurmaya tefl-
vik edecek nitelikte flunlar› söylemektedir: “Bir siyasi kurul içinde prensipte ve yü-
rütmede arkadafllar›na taraftar olmayanlar›n hizip fleklinde çal›flmalar›ndan fazla,
bunlar›n, kaanatleri ve programlar› ile aç›ktan durum almalar›, siyasi hayat›m›z›n
geliflmesi için daha do¤ru yol, milletin menfaati ve siyasi olgunlu¤u için daha ya-
p›c› bir tutumdur.”5

Bu cesaretlendirici demeçten az sonra, 7 Ocak 1946’da dörtlü önergenin sahip-
leri, Celal Bayar’›n liderli¤inde Demokrat Partiyi (DP) resmen kurdular. Kurulufl di-
lekçesinin hükûmete verilmesinden önce Bayar, partinin program›n› onay› için
‹nönü’ye sundu. ‹nönü, üç konuda duyarl› oldu¤unu belirtti: devletin lâik niteli¤i-
nin korunmas›, d›fl politika ve ilkö¤retim seferberli¤i. Bayar bu konularda mutab›k
olduklar›n› belirtince, ‹nönü onay›n› vermekte tereddüt etmedi.6 Asl›nda daha ön-
ce de, 18 Temmuz 1945 tarihinde, zengin bir sanayici olan Nuri Demira¤, Milli Kal-
k›nma Partisi ad› alt›nda bir parti kurmufltu. Bu parti kamu oyunda pek fazla dik-
kat çekmifl olmamakla beraber, kurulufluna izin verilmesi, hükûmetin muhalefet
partilerini kabul etmekte istekli oldu¤unu gösteriyordu.7
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‹smet ‹nönü’nün Demokrat
Parti’nin program›na karfl›
hassas oldu¤u noktalar:
•  Laiklik,
•  D›fl politika,
•  ‹lkö¤retimin
yayg›nlaflmas›d›r.



‹zleyen aylarda yerel DP örgütleri ülkede h›zla yay›ld›. 10 May›s 1946’da topla-
nan CHP Kurultay›, kendisini yeni siyasal rekabet flartlar›na uyarlamak amac›yla
parti tüzü¤ünde baz› de¤ifliklikler yapt›. Kurultay, s›n›f esas›na dayanan dernek ve
siyasal partilerin kurulmas› üzerindeki yasa¤›n kald›r›lmas›na, yürürlükteki iki de-
receli seçimin yerine tek dereceli seçimin kabulüne, parti liderinin ömür boyu gö-
rev yapmay›p Kurultaylarca seçilmesine, gerçek bir muhalefet partisinin ortaya ç›k-
mas› sonucunda varl›k sebebini kaybetmifl olan Müstakil Grup’un kald›r›lmas›na,
ve gelecek TBMM seçimlerinin normal zaman› olan 1947 yerine 1946’da yap›lma-
s›na karar verdi.8

Türkiye’nin siyasal tarihindeki ilk gerçek anlamda yar›flmac› seçimler, 21 Tem-
muz 1946’da yap›ld›. Enerjik bir kampanya yürüten DP, CHP’nin 396 sandalyesine
karfl›l›k 62 sandalye elde edebildi; ba¤›ms›zlar da 7 milletvekilli¤i kazand›lar.9 De-
mokratlar, seçimlerde genifl ölçüde hile yap›ld›¤›n› iddia etmekle birlikte, bunun
gerçek derecesini belirlemek güç görünmektedir. Bu çat›flman›n sonucu olarak DP
1946-1950 dönemi boyunca, seçim sürecinin daha da demokratiklefltirilmesini,
bafll›ca taleplerinden biri haline getirmifltir.

1946 seçimlerinin, tart›flmal› dahi olsa, demokratikleflme yolunda önemli bir
ad›m oluflturmas›na ra¤men, bunu izleyen geçifl süreci ne kolay ne de çabuk ol-
mufltur. CHP’nin, 1946 A¤ustosundan 1947 Eylülüne kadar baflbakan olan Recep
Peker’in liderli¤indeki muhafazakâr kadrolar›, muhalefet partisinin faaliyetleri üze-
rindeki k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›na istekli de¤illerdi. Peker, en iyi ihtimalle, çok
daha tedrici bir geçifli hofl görebilirdi. Öte yandan, DP içinde afl›r›lar ad› verilen bir
grup, hükûmetin niyetlerine güvenmiyor ve Meclisten çekilerek halk aras›nda pro-
paganda faaliyetine a¤›rl›k verilmesini savunuyordu (“sine-i millete dönmek”). Bu
da, CHP içinde birçoklar›na, isyana k›flk›rtma gibi görünüyordu. Sonuçta her iki
parti de ›l›ml› politikalar izlemeyi baflard›lar ve bu, afla¤›da aç›klanaca¤› gibi, geçifl
sürecinin baflar›s›na büyük katk›da bulundu. 

‹nönü’nün demokrasiye güçlü ba¤l›l›¤›, muhtemelen geçifl sürecindeki en önem-
li faktördü. Gerçekten, ne zaman hükûmetle muhalefet aras›ndaki iliflkiler gerildiy-
se, ‹nönü, havay› yumuflatmak ve muhalefete güvence vermek için flahsen müda-
halede bulundu. Bunun en önemli örne¤i, 12 Temmuz 1947’de, Baflbakan Peker
ve muhalefet lideri Bayar aras›ndaki konuflmalardan sonra yay›nlad›¤› ve “12 Tem-
muz Beyannamesi” olarak adland›r›lan demeçtir. ‹nönü bu demeçte flunlar› söylü-
yordu:

“‹htilâlci metodlar› de¤il, hukuki metodlar› kullanan bir muhafelet partisinin,
iktidar partisi ile ayn› ayr›cal›klardan yararlanmas› gerekir. Bu noktada ben kendi-
mi, devlet baflkan› olarak her iki partiye karfl› eflit derecede sorumlu say›yorum...
Hükûmetin kanun ve düzeni sürdürme sorumlulu¤u bir gerçektir, ancak onun ka-
nunlara uygun flekilde kurulmufl bütün siyasi partilere karfl› tarafs›z tutumu, siya-
sal hayat›n temel güvencesidir... Muhalefet, iktidar partisinden korkmaks›z›n gü-
venlik içinde çal›flacakt›r. ‹dare, muhalefetin sadece kanunlarla kendisine verilen
haklar› talep etti¤ini gözönünde bulunduracak, vatandafllar da hükûmet yetkileri-
nin partilerden birinin ya da ötekinin elinde bulunmas›n› güven ve sükûnetle kar-
fl›layacaklard›r. Bu hedefin önündeki engeller, esas itibariyle psikolojiktir ve ben,
bunlar› yenmek için, muhalefet ve hükûmet liderlerinden gerçek iflbirli¤i talep edi-
yorum.”10

12 Temmuz Beyannamesi Türkiye’nin demokrasiye geçifl sürecinde bir dönüm noktas› ola-
rak görülebilir mi? Tart›fl›n›z.
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12 Temmuz Beyannamesi, geçifl sürecinde bir dönüm noktas›yd›. Az zaman
sonra Peker, ‹nönü ile uyuflmazl›klar› ve CHP içindeki (“Otuzbefller” ad› verilen)
›l›ml› ya da liberal bir grubun artan muhalefeti nedeniyle, baflbakanl›ktan istifa
etti. Yerine, 10 Eylül 1947’de daha ›l›ml› olan Hasan Saka atand›. Peker, 17 Kas›m
- 4 Aral›k 1947 tarihindeki Yedinci CHP Kurultay›nda ‹nönü’ye son bir defa mey-
dan okuduysa da, kesin bir yenilgiye u¤rad›; genel baflkanl›k için, ‹nönü’nün 595
oyuna karfl›l›k ancak 25 oy alabildi.11 Saka hükûmeti, 16 Ocak 1949’da yerini fiem-
seddin Günaltay hükümetine b›rakt›. Günaltay hükûmetine liberaller hâkimdi ve
düzenli bir geçifl önündeki son engeller onun baflbakanl›¤› s›ras›nda kald›r›ld›. En
önemlisi olarak seçim kanunu, fiubat 1950’de, Demokratlar›n isteklerini büyük öl-
çüde karfl›layacak flekilde de¤ifltirildi (5545 say›l› Kanun). Yeni kanun, gizli oy,
aç›k say›m ve döküm ve seçim sürecinin yarg›sal denetimi ilkelerini getirdi; ancak
yeni seçilen milletvekillerinin seçim tutanaklar›n›n onaylanmas› konusunda niha-
î yetki, TBMM’nde kald›. Yeni kanuna göre yap›lan 14 May›s 1950 seçimlerinde
Demokratlar, CHP’nin yüzde 39.9 oyuna ve 69 sandalyesine (yüzde 14.2) karfl›, oy-
lar›n yüzde 53.3’ü ile 408 sandalye (yüzde 83.8) kazand›lar. Böylece geçifl süreci,
iktidar›n bar›flç› biçimde muhalefete devredilmesiyle sonuçland›.

Türkiye’de 1945 ile 1950 aras›ndaki demokratikleflme süreci, demokrasiye ge-
çifllerdeki reform yoluna aynen uymaktad›r.12 Geçifl süreci, mevcut otoriter rejimin
iktidar sahiplerince bafllat›lm›fl ve dikkatle denetlenmifltir; bu süreç, hiçbir kopma
(ruptura) unsurunu içermemifltir. Aksine, demokrasiye geçifl, fliddete baflvurul-
maks›z›n ve eski rejimin anayasal kurallar› içerisinde gerçekleflmifltir; o kadar ki,
1924 Anayasas›n›n bir kelimesine dahi dokunulmam›flt›r. Bunun sebebi, Kemalist
rejimin pekiflmesinden önce kabul edilmifl olan ve otoritarizm izleri tafl›mayan
1924 Anayasas›n›n temeldeki demokratik niteli¤i olabilir. Liberalleflmenin zorunlu
k›ld›¤› hukukî de¤ifliklikler, daha önce de¤inilmifl olan ve nisbeten önemsiz say›-
labilecek birkaç noktaya inhisar etmifltir. Öte yandan Türkiye’deki geçifl, bir ‘söz-
leflme yoluyla geçifl ‘in (pactada) özelliklerini de tafl›mamaktad›r. Sözleflme ya da
pakt, hükûmet ve muhalefet liderleri aras›nda, geçiflin flartlar› ve kurulacak rejimin
temel ilkeleri üzerinde az çok biçimsel nitelikte ba¤lay›c› bir anlaflmay› ifade et-
mektedir. Dolay›s›yla paktlar, genellikle, iktidarla muhalefet aras›nda yaklafl›k bir
güç eflitli¤inin bulundu¤u durumlarda görülür. Türkiye’de 1945-1950 geçiflinde ise
DP muhalefetinin hükûmeti müzakere edilmifl bir pakta zorlayacak gücü yoktu;
hükûmet, silahl› kuvvetlerin ve tüm devlet ayg›t›n›n deste¤i ile, geçifl sürecinin her
aflamas›n› denetleyebilecek konumdayd›. Geçifl sürecinin pakt yolunu bir ölçüde
and›rabilecek tek yönü, 1950 seçim kanunu üzerindeki anlaflmayd›. Dolay›s›yla
Türkiye örnek-olay›, reform yoluyla demokrasiye geçiflin ancak hükûmetin muha-
lefetten daha güçlü oldu¤u durumlarda mümkün olabilece¤i yolundaki hipotezi
desteklemektedir. 

Türkiye örnek-olay›n›n destekledi¤i baflka bir hipotez, reform yoluyla demok-
rasiye geçiflin ancak her iki kampta da ›l›ml›lar›n (yumuflakl›k yanl›lar›) afl›r›lardan
(sertlik yanl›lar›) daha güçlü olmalar› halinde mümkün olabilece¤i hipotezidir. Sa-
muel Huntington’un ifade etti¤i gibi, “tutucular›n hükûmete, afl›r›lar›n da muhale-
fete hâkim olmas› halinde demokratikleflme mümkün de¤ildir...Reform yoluyla dö-
nüflümlerde, hükûmet koalisyonu içinde reformcularla tutucular aras›ndaki iliflki
temel önem tafl›r; dönüflüm, ancak reformcular›n tutuculardan daha güçlü, hükû-
metin muhalefetten daha güçlü, ›l›ml›lar›n da afl›r›lardan daha güçlü oldu¤u du-
rumlarda gerçekleflmifltir.”13 Gerçekten de ›l›ml›larla afl›r›lar aras›nda böyle bir ça-
t›flma, demokrasiye geçifl süreçlerinin ço¤unda gözlemlenmektedir.
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Türkiye örnek-olay› da bu kurala çok iyi uymaktad›r. CHP içindeki sertlik yan-
l›lar›n› Baflbakan (1946-1947) Recep Peker ve taraftarlar› temsil etmifl, ‹nönü ise
›l›ml›lara önderlik etmifltir. Muhalefet içerisinde Bayar ve yak›n arkadafllar› ›l›ml›la-
r› temsil etmifl, afl›r›lar ise 1948 y›l›nda partiyi terkederek yeni bir parti (Millet Par-
tisi) kurmufllard›r. Millet Partisi (MP) liderleri, iktidara karfl› daha uzlaflmaz bir çiz-
gi izlemifl ve DP’yi “muvazaa partisi” (iflbirlikçi parti) olmakla suçlam›fllard›r.14

1950 seçimlerinde MP, oylar›n ancak yüzde 3’ünü kazanm›fl ve bir milletvekilli¤i
elde etmifltir.

DP liderli¤inin ›l›ml› tutumu, geçifl sürecinin baflar›yla sonuçland›r›lmas›ndaki
en önemli faktörlerden biridir. CHP iktidar›, DP liderli¤ini, Kemalist miras› tehdit
edecek bir karfl›-elit olarak de¤il, Kemalist elitin bir parças› olarak alg›lam›flt›r. Ba-
yar Atatürk’ün yak›n bir çal›flma arkadafl›, uzun y›llar boyunca ekonomi bakan› ve
son baflbakan›yd›. Önde gelen di¤er DP liderleri (Adnan Menderes, Fuat Köprülü,
Refik Koraltan) uzun süredir CHP milletvekilleriydi. 1946’da DP’nin Cumhurbafl-
kanl›¤› aday› olan Mareflal Fevzi Çakmak, Atatürk’ün baflka bir yak›n çal›flma arka-
dafl› ve Cumhuriyet tarihinin hemen hemen tümü boyunca Genelkurmay Baflka-
n›yd›. CHP organ› Ulus gazetesinin baflyazar› Falih R›fk› Atay’›n flu sözleri, yeni
muhalefet partisinin iktidarca nas›l alg›land›¤›n› anlatmaktad›r: “Celal Bayar’›n Ke-
malizm davas›na ve Türk devrim geleneklerine uygun bir muhalefet partisi kurma-
ya ve iflletmeye muvaffak olmas›n› biz de en afla¤› kendisi ve arkadafllar› kadar di-
lemekteyiz. Celal Bayar bizim partimizde fazileti, dürüstlü¤ü ve ülkücülü¤üyle
flöhret kazanm›flt›r. Karfl›m›zda bu vas›fta bir liderin muhalefet partisini kurmas›n-
dan memnun olmamak imkân› var m›d›r?”15

Reform yolu, ço¤u zaman, iktidardaki reformcularla muhalefetin ›l›ml›lar› ara-
s›nda en az›ndan z›mmî bir uzlaflmay› içerir.16 CHP iktidar›n›n, hâkim konumuna
ra¤men, kendisine ç›k›fl garantileri sa¤lamak veya oluflacak demokratik rejimde bir
iktidar pay› garanti etmek yolunda hiçbir teflebbüste bulunmam›fl olmas› ilginçtir.
Bu, CHP liderlerinin 1950 seçimlerini kolayca kazanacaklar› hususundaki inançla-
r›ndan kaynaklanm›fl olabilir. Bu anlamda Türkiye örnek-olay›, iktidar liderlerinin
yanl›fl hesaplar›n›n demokrasiye geçifllerde ço¤u zaman önemli rol oynad›¤› yo-
lundaki gözlemi do¤rulamaktad›r. 1950 Türk seçimleri, Huntington’un “sürpriz se-
çimler” (stunning elections) kategorisinin iyi bir örne¤idir.17

‹nönü’yü reform yolunu bafllatmaya sevkeden saikler üzerinde çeflitli yorumlar
vard›r. Genel olarak flu üç faktörden söz edilmektedir: Milletleraras› flartlar, Türk
toplumundaki sosyo-ekonomik dönüflümler, ve mevcut otoriter rejimin mahiyeti.
Birinci iddiaya göre, ‹kinci Dünya Savafl›nda demokrasilerin zaferi ve Türkiye’nin
Sovyet tehdidi karfl›s›nda Bat› ile yak›nlaflma ihtiyac›, reform hareketinin hayati iti-
ci gücünü oluflturmufltur.18 Buna karfl›l›k, seçkin ‹ngiliz tarihçisi ve Türkiye uzma-
n› Bernard Lewis flunlar› söylemektedir:

“Siyasal de¤iflim lehinde direkt Amerikan etkisi oldu¤u teorisini destekleyen
hiçbir kan›t yoktur. Söylenebilecek en çok fley, bunlar›n (milletleraras› faktörler)
elveriflli bir ortam yarat›lmas›na yard›mc› oldu¤udur...Türkiye’nin yöneticilerinin,
s›rf yabanc› bir devleti memnun etmek için hükûmet flekillerini de¤ifltirmeleri ve
iktidar› bir muhalefete teslim etmeleri muhtemel de¤ildi. Bu liderler, bafllang›çta
bilmeseler bile k›sa zamanda anlam›fl olmal›d›rlar ki, Türkiye’de demokratik hürri-
yetlerin geniflletilmesi veya k›s›lmas›, Washington’un onlara yard›m etme veya on-
lar› terk etme karar› üzerinde ancak s›n›rl› bir etkiye sahip olacakt›”19
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Feroz Ahmad, flu sözlerle ayn› görüfle kat›lmaktad›r: 
“Amerika’n›n as›l ilgilendi¤i fley, demokrasi veya çok-partili siyaset de¤il, böl-

gesel ve iç istikrard›.” K›sa bir zaman sonra D›fliflleri Bakan› olacak olan Necmed-
din Sadak “en etkili Amerikan ve ‹ngiliz devlet adamlar›yla görüflmüfltü ve onlar›n
görüflü buydu. Ortado¤unun istikrar› hayati önem tafl›yordu ve onlar, güçlü oldu-
¤u sürece rejimin niteli¤ine itiraz etmiyorlard›. Hattâ parti politikas›n›n Türkiye’yi
zay›flatmas›ndan endifle ediyorlard›.”20

Baflka bilim adamlar› da, Türkiye’deki demokrasiye geçifli, CHP yönetimi alt›n-
da toplumda meydana gelen yap›sal de¤iflimlerle aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Buna
göre CHP’nin devletçili¤i, özel teflebbüs karfl›t› bir ideoloji olmay›p, tersine, bir alt-
yap› yaratmak, ucuz ara mallar› sa¤lamak ve daha sonra özel sektörde yönetici ko-
numuna geçecek kadrolar› yetifltirmek suretiyle, ticaret ve sanayi sektörlerini ya-
rarland›rm›flt›r. Ayn› argümana göre, “bürokrasi ve ticari s›n›flar bir noktaya kadar
birbirleriyle geçinebilmifller, fakat o noktadan sonra menfaat birli¤i bozulmufltur.
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda serveti kat kat artan burjuvazi, Savafl›n sonunda dev-
letin korumas›na ba¤›ml› olmaktan ç›km›fl, hatta korumalar zincirlere dönüflmüfl-
tür...Ticari s›n›flar, güvenliklerinin ancak bürokratlar›n yerine geçmekle sa¤lanabi-
lece¤ine kani olmufllard›r.”21

Oysa, o dönemde baz› iç bask›lar›n oldu¤u varsay›lsa bile, bunlar›n CHP lider-
li¤ini böyle bir karara zorlayacak boyutlara eriflti¤ini kan›tlayan ampirik veriler
yoktur. Tek-parti yönetiminin sonuna gelindi¤inde Türk toplumunun daha yük-
sekçe bir sosyal farkl›laflma ve karmafl›kl›k düzeyine eriflmifl oldu¤u do¤rudur. An-
cak CHP’nin, ifl çevrelerini kendi siyasal elit kadrolar›na dahil etmek veya bir top-
rak reformunun yard›m›yla yoksul köylüleri mobilize etmek gibi baflka seçenekle-
ri de vard›. Meksika Kurumsal Devrimci Partisinin (PRI) deneyimi, pragmatik bir
tek-partinin, yeni oluflan gruplar› bünyesine dahil etmek hususunda yeterli uyarla-
nabilme kabiliyeti gösterebilece¤ini kan›tlamaktad›r. DP’nin program›nda ekono-
mik liberalleflme ile ilgili vaadler de bulunmakla birlikte, onun gerçek savafl sloga-
n› siyasal demokrasi, yani serbest ve dürüst seçimler, genifl kamu hürriyetleri, key-
fi ve otoriter rejime son ve devlet bürokrasisinin iktidar›n›n s›n›rland›r›lmas› idi. Bu
sorunlar, DP muhalefetince o derece vurguland› ki, demokrasi kelimesi o y›llarda
hemen hemen sihirli bir kelime, her derdin devas› gibi alg›lanmaya bafllad›.22

DP’ye genifl fakat sosyal türdefllikten yoksun bir kütle deste¤ini kazand›ran, onun
ekonomik liberalleflme vaatlerinden çok, bu anti-otoriter, anti-bürokratik, hürriyet-
çi görünümü olmufltur.

Dolay›s›yla, Türkiye’de demokrasiye geçiflin ana sebeplerini, otoriter CHP yö-
netiminin mahiyetinde aramak daha do¤rudur. CHP’nin ideolojik ve örgütsel nite-
likleri, demokrasiye geçifli, Kemalist reformlar›n beklenilmesi gereken bir doruk
noktas› haline getiriyordu. Türk tek-parti rejimi gerek ideolojik gerek örgütsel ba-
k›mdan, komünist ve faflist tek-parti rejimlerinden çok, liberal demokratik gelene-
¤e yak›n olmufltur. CHP, bir ideolojiden ziyade, pozitivist-rasyonalist bir “zihni-
yet”e sahipti.23 Atatürk, bu ruhu güçlü biçimde ifade etmifltir: “Türk milletinin yü-
rümekte oldu¤u terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafas›nda tuttu¤u mefla-
le, müsbet ilimdir...Dünyada herfley için, medeniyet için, muvaffakiyet için en ha-
kiki mürflit ilimdir, fendir. ‹lim ve fennin haricinde mürflit aramak gaflettir, dalâlet-
tir.”24 Kemalist ilkeler, somut ihtiyaçlara ve durumlara cevap olarak, eylem içinde
oluflmufltur. Dankwart A Rustow’un gözlemledi¤i gibi, Kemal Atatürk, “Meksika,
Rus ve sömürgecilik karfl›t› devrimlerden bu yana anlafl›ld›¤› anlam›yla, sosyal ve
ekonomik de¤iflime pek az ilgi duymufltur. Onun için ekonomik geliflme ve s›n›f
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farklar›n›n azalt›lmas›, derinden hissedilen befleri adalet ve onur ihtiyaçlar›ndan
çok, milli dayan›flman›n ve milletleraras› itibar›n pratik gerekleriydi.”25 CHP’nin
doktrini, tam da bu araçsal niteli¤inden dolay›, rasyonel elefltirilere aç›k kalm›flt›r.
Bir kez lâik, cumhuriyetçi, milli devlet, sa¤lam flekilde yerleflmifl göründü¤ünde,
Kemalist hedeflerin yar›flmac› bir siyasal sistem içinde daha iyi izlenip izlenemeye-
ce¤ini sormak meflrulaflm›flt›r. Baflka bir ifadeyle, Kemalist reformlar›n baflar›s›,
tek-parti sisteminin uzun vâdedeki meflrulu¤unu sarsm›flt›r.26

CHP doktrininin hiçbir unsuru, otoriter bir tek-parti rejimi için sürekli bir mefl-
ruluk sa¤lamam›flt›r. Maurice Duverger’nin özlü biçimde aç›klad›¤› gibi, “Türk tek-
parti sistemi, hiçbir zaman bir tek-parti doktrinine dayanmam›flt›r. Tekeli resmi ola-
rak tan›mam›fl, onu s›n›fs›z bir toplumun varl›¤› veya parlâmanter çekiflmelere ve
liberal demokrasiye son verme arzusu gibi sebeplerle hakl› göstermeye teflebbüs
etmemifltir. Tekelden her zaman s›k›nt›, hatta neredeyse utanç duymufltur. Türk
tek-partisinde bir suçluluk duygusu vard›.”27 Feroz Ahmad, bu görüfle flu sözleriy-
le kat›lmaktad›r: 

“Kemalistler, faflizmle herhangi bir benzerli¤i inkâr etmifllerdir. Roma ve Ber-
lin’deki rejimlerin aksine, Ankara, liberal prensipleri ve ondokuzuncu yüzy›l›n iler-
leme düflüncesini benimsemifltir. Hukuk devletini ve anayasal devletin önemini
kabul etmifltir. Faflizmin aksine, uygarl›¤›n evrenselli¤i inkâr edilmemifl; ak›lc›l›k,
bireycilik ve insanlarla etnik gruplar›n temel eflitli¤i reddedilmemifltir. Kemalist re-
jim, yak›n gelecekte kendi yerini alacak liberal bir siyasal ve ekonomik sistemin
zeminini haz›rlayarak, geçici niteli¤ini sürdürmüfltür.”28

Otoritarizmin bu geçici niteli¤ini ve CHP’nin suçluluk duygusunu belki en iyi
ifade eden, Atatürk ve ‹nönü’nün flu beyanlar›d›r. Serbest Cumhuriyet F›kras›n›n
kurulmas› görüflmeleri s›ras›nda Atatürk, Fethi Okyar’a flunlar› söylemifltir: “Bugün-
kü manzaram›z afla¤› yukar› bir diktatörlük manzaras›d›r. Vak›a bir meclis vard›r.
Fakat dahilde ve hariçte bize diktatör nazar›yla bak›yorlar...Halbuki ben Cumhuri-
yet’i flahsi menfaatlerim için yapmad›m. Hepimiz fâniyiz. Ben öldükten sonra ar-
kamda kalacak müessese bir istibdad müessesesidir. Ben ise millete miras olarak
bir istibdad müessesesi b›rakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum.”29 ‹nö-
nü, demokrasiye geçiflten y›llar sonra ayn› duyguyu flu flekilde ifade etmiflti: “Etra-
f›m›zdaki memleketlerin serbest seçimler yapt›klar›n› görür ve utanc›mdan odam›n
duvarlar›na bakamazd›m.”30 1945 May›s›nda ‹nönü, CHP içinde y›ld›z› yükselen
bir milletvekili olan ve onun demokratikleflme giriflimlerini kuvvetle destekleyen
Nihat Erim’e flunlar› söylemiflti:

“Bizim flimdiki sistemimiz bafltaki flahsa dayanmaktad›r. Bu türlü idareler ekse-
riya pek parlak bafllar, hattâ bir süre parlak devam eder. Fakat bunun sonu yok-
tur. Bafltaki flah›s sahneden çekildi¤i zaman nas›l bir akibetle karfl›lafl›laca¤› biline-
mez. Tek parti rejimleri normal demokrasi usulleri ile idare flekline intikal edeme-
dikleri, hiç de¤ilse bu zaruri olan intikali tam zaman›nda yapamad›klar› için y›k›l-
m›flt›r. Y›k›nt›n›n aras›nda da birçok zahmetlerle meydana getirilen birçok eserin
hepsi heba olmufltur. Memleketimizi böyle bir akibetten korumal›y›z. Ciddi ve
esasl› murakabe ve muhalefet sistemlerine süratle geçmeliyiz... Ben ömrümü tek
parti rejimi ile geçirebilirim. Ama, sonunu düflünüyorum.Bu sebepten vakit geçir-
meksizin ifle giriflmeliyiz.”31

Örgütsel aç›dan da CHP, modern totaliter bir kütle partisinden çok, eski tip bir
kadro partisine benziyordu. Juan J. Linz, otoriter bir sistemde partinin fonksiyonel
önemini ölçmeye yarayan bir dizi gösterge saymaktad›r: 
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“...elit aras›na kat›lmadan önce partide aktif görevde bulunmufl yüksek görev-
lilerin say›s›; üye say›lar›; parti bütçesinin gösterdi¤i faaliyet düzeyi; tahrik ve pro-
paganda faaliyetleri; parti görevlilerinin sahip olduklar› prestij ya da iktidar; di¤er
kurumlarda parti hücrelerinin veya temsilcilerinin varl›¤›; e¤itim merkezlerinin
önemi; parti organlar›na ve yay›nlar›na verilen önem; parti hizipleri içerisinde ide-
olojik polemiklerin canl›l›¤›.”32

Bu kriterlerin ço¤una göre CHP, pek güçlü bir tek-parti gibi görünmemektedir.
Daha önce de¤indi¤im gibi CHP, sistematik bir doktrin afl›lama girifliminde bulun-
mam›fl, parti örgütü genellikle pasif kalm›flt›r. Bizim aç›m›zdan belki en önemli
olan, CHP’nin hiçbir zaman bir kütle mobilizasyonu partisi haline gelmemifl olma-
s›d›r. CHP, merkezde resmi bürokratik elitin, taflrada da mahalli eflraf›n egemenli-
¤indeki bir kadro partisi olarak kalm›flt›r. Parti liderli¤i, partinin halk taban›n› ge-
niflletmek ya da köylü kütlelerinin deste¤ini kazanmak konusunda fazla çaba har-
camam›flt›r; bunun yerine, Bat›l›laflm›fl ve iyi e¤itim görmüfl olan bir elit grup üze-
rinde yo¤unlaflm›flt›r.33 K›sacas›, CHP’nin ne örgütsel ne ideolojik nitelikleri, sürek-
li bir otoriter rejimi destekleyici nitelikteydi. 

Türkiye’de 1945-1950 y›llar›ndaki demokrasiye geçifl, eski rejimin niteli¤inin,
geçiflin türü ve sonucu üzerinde etkili olaca¤› hipotezini desteklemektedir.34 CHP
yönetiminin potansiyel aç›dan demokratik karakteri, reform sürecinin bafllat›lmas›-
n› mümkün k›lm›fl, bu da eski rejimle kurumsal bir kopma olmaks›z›n demokrasi-
ye geçiflle sonuçlanm›flt›r. 

Türkiye’de demokrasiye geçiflin temel nedenleri aras›nda Cumhuriyet Halk Partisi’nin oto-
riter rejiminin görülmesinin ard›ndaki gerçekler nelerdir? Tart›fl›n›z.

Askeri Yönetimlerden Demokrasiye Geçifller 
(1960-1961,1971-1973,1980-1983)

Demokratikleflme sürecini kesintiye u¤ratan 1960, 1971 ve 1980
askeri müdahalelerinin nedenlerini ve aralar›ndaki farkl›l›klar›
saptayabilmek.

Askeri yönetimlerden demokrasiye üç geçifl, demokratik sürecin üç askeri kesinti-
sine denk düflmektedir. Bunlardan 1971 müdahalesi, Anayasay› ask›ya almam›fl,
Meclisi kapatmam›fl ve siyasal partileri yasaklamam›fl olmas› bak›m›ndan, daha
çok, bir “demokrasinin yeniden dengelenmesi” süreci olarak görülebilir.35 Bu
olayda silahl› kuvvetler, partiler-üstü ya da teknokratik bir hükûmetin kurulmas›n›
dayatm›fllar ve onun perde gerisinde güçlü siyasal etkilerini sürdürmüfllerdir. Yeni
hükûmetten beklenen, s›k›yönetimin yard›m›yla siyasal fliddet olaylar›n› sert flekil-
de bast›rmak, yürütme organ›n› güçlendirecek yönde anayasay› de¤ifltirmek ve
1961 Anayasas›n›n yer verdi¤i sosyal reformlar› (özellikle toprak reformu) gerçek-
lefltirmekti. Ara dönem, normal zaman› olan 1973 sonbahar›nda yap›lan parlamen-
to seçimleriyle sona erdi.

1971’deki yar›m-darbeden farkl› olarak 1960 ve 1980 askeri müdahaleleri, yü-
rürlükteki kurumsal düzenlemelerden tam bir kopuflu içermifltir. Her iki durumda
da ordu, eskisinden hayli farkl› siyasal rejimler yaratan yeni anayasalar›n yap›m›n-
da büyük siyasal rol oynam›flt›r. (Ünite 3). Her iki durumda ordu, uzun süreli as-
keri rejimler kurmak istememifl, nisbeten mâkul bir süre içinde demokrasiye yeni-
den geçmeyi amaçlam›flt›r. Bizim aç›m›zdan daha önemlisi, her iki durumda da or-
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du reform yoluyla demokrasiye geçifl sürecini bafllatm›fl ve geçiflin flekil ve flartla-
r›n› dikkatle denetlemifltir. Her iki durumda ordu, yönetimden çekilmesinin bede-
li olarak önemli ç›k›fl garantileri elde etmifltir (Ünite 6).

Buna karfl›l›k, iki müdahale aras›nda önemli farklar da vard›r. 1960 müdahale-
si, orta rütbeli bir grup subay taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve baflar›ya ulafl›lmas›
üzerine darbeciler, DP hükûmeti taraf›ndan emeklilik öncesi zorunlu izine gönde-
rilen Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Cemal Gürsel’i ihtilâl komitesinin (Milli
Birlik Komitesi, MBK) baflkanl›¤›na getirmifllerdir. Bunun aksine 1980 (ve 1971)mü-
dahalesi, silahl› kuvvetlerin en yüksek komuta kademesi taraf›ndan hiyerarfli zin-
ciri içerisinde gerçeklefltirilmifltir. Bunun sonucu olarak, birinci askeri rejim s›ras›n-
da, “hükûmet olarak ordu” (MBK) ile “kurum olarak ordu” aras›nda ciddi görüfl ay-
r›l›klar› görülmüfl, MBK’n›n kendi içinde de çekiflmeler meydana gelmifltir. Bu çe-
kiflmenin taraflar›, demokrasiye mümkün olan en k›sa zamanda dönülmesini (bu,
pratikte, en büyük rakibi DP kapat›lm›fl olan CHP’ye iktidar›n devri anlam›na geli-
yordu) savunan ›l›ml›larla, görünüflte radikal sosyal reformlar› gerçeklefltirecek
uzun süreli bir askeri rejim kurmak isteyen radikallerdi. Çat›flma, radikallerin tasfi-
yesi ile sonuçland› ve bu da, 1961 sonbahar›nda demokrasiye nisbeten h›zla geçil-
mesini sa¤lad›. 

Bununla birlikte, hükûmet olarak ordu ile kurum olarak ordu aras›ndaki geri-
lim, MBK içindeki radikallerin tasfiyesi ile sona ermedi. 1961 y›l›nda aktif görevde
bulunan yüksek rütbeli subaylar, MBK’nin faaliyetlerini denetlemek amac›yla, Si-
lahl› Kuvvetler Birli¤i (SKB) ad› verilen gayr› resmi bir flemsiye örgüt kurdular. ‹ki
oluflum aras›ndaki iliflkiler, 1961 Haziran›nda MBK’nin Hava Kuvvetleri Komutan›
General ‹rfan Tansel’i Washington askeri atafleli¤ine tayin etme giriflimiyle kriz
noktas›na ulaflt›. SKB’nin ültimatomu ve jetlerin Ankara üzerinde uçmas›, MBK’ni
karar›n› geri almaya ve komuta kademesinde SKB taraf›ndan dayat›lan de¤ifliklik-
leri yapmaya zorlad›.36 Böylece, o andan itibaren gerçek iktidar, SKB taraf›ndan
kullan›lmaya bafllad›. Buna karfl›l›k 1980-1983 döneminde yönetici askeri konsey
(Milli Güvenlik Konseyi, MGK) silahl› kuvvetlerin en yüksek komuta kademesin-
deki befl generalden olufltu ve gerek MGK içinde, gerek MGK ile kurum olarak or-
du aras›nda kamu oyunun bilgisine ulaflan bir çat›flma yaflanmad›. 

‹ki askeri rejim aras›ndaki baflka bir önemli fark, bu rejimlerin sivil siyasal güç-
lere karfl› olan tutumlar›nda gözlemlenmektedir. MBK’nin ( özellikle Komite için-
deki hâkim ›l›ml› hizbin) ana muhalefet partisi CHP ile yak›n iflbirli¤inde bulunma-
s›na karfl›l›k, MGK rejimi, hiçbir siyasal parti veya di¤er bir sivil siyasal kurumla ifl-
birli¤inde bulunmamay› tercih etti. Tersine, bütün mevcut siyasal partileri yasakla-
d› ve 1983 parlâmento seçimlerine yeni kurulmufl partilerden sadece üçünün kat›l-
mas›na izin verdi. 

1961 ve 1983’te askeri rejimlerden her iki demokrasiye geçifl, Alfred Stepan’›n
ayr›m›na göre, hükûmet olarak ordunun bafllatt›¤› yeniden demokratikleflme hare-
ketleriyle, kurum olarak ordunun bafllatt›¤› yeniden demokratikleflme hareketleri
aras›ndaki s›n›r çizgisi üzerinde bulunmaktad›r.37 Her iki durumda da, yeniden de-
mokratikleflme süreci hükûmet olarak ordu (MBK ve MGK) taraf›ndan bafllat›lm›fl,
ancak plan, uzun süreli bir askeri rejimin kendi iç birli¤ine ve disiplinine zarar ve-
rece¤ine inanan kurum olarak ordu taraf›ndan da desteklenmifltir. Türkiye deneyi-
mi, ordunun öncülü¤ünde gerçeklefltirilen bir geçiflin, kurum olarak orduya tan›-
nan özerklik ve vesayet yetkileri gibi “kurumsal izler” b›rakmas›n›n muhtemel ol-
du¤u hipotezini de desteklemektedir.38
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‹ki askeri rejim aras›nda belki daha da önemli bir fark, onlar›n izledikleri poli-
tikalar›n niteli¤inde gözlemlenmektedir. 1960 darbesi, temel amac›n›n, sosyal ve
siyasal yap›da radikal de¤ifliklikler yapmaktan çok, bir anayasa krizini çözmek ol-
mas› aç›s›ndan, arabulucu darbelere benziyordu. MBK’nin yasama faaliyetleri, esas
itibar›yla, yeni bir anayasan›n, yeni bir seçim kanununun ve az say›da di¤er kanun-
lar›n yap›lmas›yla s›n›rl› kalm›flt›r. MGK rejimi ise, sosyal, ekonomik ve siyasal ya-
p›lar›n hemen her yönünü ilgilendiren (bunlara, siyasal partiler, sendikalar, der-
nekler, meslek kurulufllar›, üniversiteler, radyo ve televizyon idaresi, yerel yöne-
timler, yarg› organ›, ve ola¤anüstü hal rejimleri dahildir) alt›yüzden fazla kanun ç›-
karm›flt›r. Nisbeten k›sa süreli oluflu bir yana b›rak›l›rsa, MGK rejimi, Latin Ameri-
ka’da ve baflka ülkelerde kurulan bürokratik otoriter askeri rejimleri and›rmaktad›r.

Guillermo O’Donnell ve di¤er yazarlar, Latin Amerika’da yeni bir otoriter rejim
tipi olarak bürokratik otoriter rejimlerin ortaya ç›k›fl›n›n, ithal ikamesine dayanan
sanayileflme politikalar›n›n baflar›s›zl›¤› ile ba¤lant›l› oldu¤unu ileri sürmüfllerdir.39

Bu sanayileflme stratejisinin ilk safhalar›, milli sanayicilerle yeni do¤makta olan fle-
hirsel iflçi s›n›f›n› bir araya getiren halkç› (popülist) koalisyonlara vücut vermifltir.
Popülist koalisyonun her iki bilefleni, bu genifllemeci politikadan yarar sa¤lam›flt›r:
‹thal ikameci sanayicilere çeflitli yat›r›m teflvikleri sunulmufl ve bunlar, ithal kotala-
r›, gümrük tarifeleri ve döviz kurlar› yoluyla, yabanc› rekabete karfl› güçlü flekilde
korunmufllard›r; flehirli iflçi s›n›f› ise, ifl imkânlar›, sendikal haklar, sosyal yard›mlar
ve nisbeten yüksek ücretler gibi menfaatler elde etmifltir; çünkü iç pazar›n büyü-
mesinin, ithal ikameci sanayileflmeyi daha da canland›raca¤› umulmufltur. 

Ancak, ithal ikameci sanayileflmenin bu ilk ve kolay safhas› k›sa zamanda sona
ermifltir. ‹ç pazar›n gelifliminin s›n›rlar›na ulafl›ld›¤›nda, verimsiz ve milletleraras›
rekabete elveriflli olmayan milli sanayiler, gerekli döviz girdilerini sa¤layamaz ol-
mufltur. Böylece, ithal ikamesi temeline dayanan ekonomiler, ödemeler dengesi
aç›klar›, döviz k›tl›klar›, düflük veya negatif büyüme oranlar›, enflasyon ve iflsizlik
gibi ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya kalm›fllard›r. Ekonomik kriz ise, halk sektörünün
(sanayi iflçileri s›n›f›) radikalleflmesine ve siyasal kutuplaflman›n artmas›na yol aç-
m›flt›r. Bu kriz sonucunda ordu öncülü¤ünde iktidara gelen bürokratik-otoriter re-
jimler, ekonomik yap›y› daha serbest piyasaya ve ihracata yönelik yönde de¤ifltir-
mek ve halk sektörünün siyasal kat›lma olanaklar›n› s›n›rland›rarak bu sektörü pa-
sif hale getirmek suretiyle, sorunu çözmeye çal›flm›fllard›r. 

Türkiye’de de MGK rejimi, Latin Amerika’daki benzerleri gibi, ithal ikameci po-
litikalar›n baflar›s›zl›¤› sonucunda ortaya ç›kan yüksek enflasyon oranlar›, ara ve
tüketim mallar›n›n yoklu¤u ve ciddi bir döviz s›k›nt›s›n›n belirledi¤i derin bir eko-
nomik kriz dönemini izlemifltir. Latin Amerika’da oldu¤u gibi bu kriz, DP ve AP’nin
(Adalet Partisi) yaratt›¤› popülist koalisyonun sonunu getirmifl, flehirli iflçi s›n›f›n›n
radikalleflmesine ve orta s›n›flar içinde de komünizm korkusu nedeniyle otoriter
e¤ilimlerin güçlenmesine yol açm›flt›r. Gene Latin Amerika’daki benzerleri gibi
MGK rejimi, bir yandan halk sektörünün mobilizasyonunu s›n›rland›r›rken, bir
yandan da ekonominin temellerini ithal ikamesinden ihracat›n teflvikine çevirme-
ye yönelik politikalar izlemifltir. Gerçekten, 1982 Anayasas›n›n ve MGK dönemin-
de ç›kar›lan di¤er kanunlar›n analizi flunu aç›kça göstermektedir ki, MGK rejiminin
temel amaçlar›ndan biri, iflçi s›n›f›n› demobilize etmek ve tüm toplumu siyasetten
uzaklaflt›rmak olmufltur. Bu amaçla, siyasal partilerle, sendikalar, dernekler ve
meslek kurulufllar› gibi di¤er sivil toplum kurumlar› aras›nda her türlü iflbirli¤i ya-
saklanm›flt›r. K›sacas›, t›pk› Latin Amerikan bürokratik-otoriter rejimlerinin daha
önceki arabulucu darbelerden farkl› oluflu gibi, MGK rejimi de daha uzun sürmesi
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ve özellikle ekonomiyi ve toplumu temelden yeniden yap›land›rmay› amaçlamas›
aç›s›ndan, 1960 müdahalesinden ayr›lm›flt›r. 

MGK’nin ekonomik politikalar›n›n temelleri, Süleyman Demirel’in 12 Eylülde
devrilen az›nl›k hükûmetince al›nan ve 24 Ocak kararlar› olarak an›lan tedbirler di-
zisiyle at›lm›flt›. Henri Barkey’in ifade etti¤i gibi, “24 Ocak 1980’de Demirel hükû-
meti, 1960’tan bu yana en önemli tedbirler dizisini aç›klad›. Yeni bir programla
ekonomiyi canland›rmak amac›n› güden hükûmet, içe dönük, ithal ikameci siyasal
ekonomiyi, ihracata yönelik bir ekonomi lehine terketti.” Bununla birlikte Barkey,
1980 Oca¤›nda bafllat›lan liberalleflme politikalar›n›n, darbe olmasayd›, sürdürüle-
meyece¤ini iddia etmektedir. Ona göre askeri müdahale bir defa “24 Ocak 1980
tedbirlerini güçlendirmifl, hattâ kurtarm›flt›r. ‹kincisi, devletin siyasal temellerinin
yeniden yap›land›r›lmas›na yol açm›flt›r ki, bu olmadan uzun vâdeli ekonomik dö-
nüflüm gerçekleflemezdi.”40 MGK rejimi, 24 Ocak kararlar›n›n mimar› olan Turgut
Özal’› yerinde tutmufl, hattâ onu Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›ndan, eko-
nomik ifllerden sorumlu Baflbakan Yard›mc›l›¤›na yükseltmifltir. Özal, 1983 Kas›-
m›nda yeni kurulan Anavatan Partisinin lideri olarak baflbakanl›k mevkiine geldi-
¤inde, bu politikalar› sürdürmüfl ve güçlendirmifltir; bugün bu konuda dönüflü ol-
mayan bir noktaya eriflilmifl görünmektedir. 

1960 ve 1980 müdahaleleri aras›ndaki bir benzerlik, her iki durumda, özellikle
1960 müdahalesi örne¤inde, iktidardan çekilen askeri rejimin siyasal nüfuzunun,
geçifl seçimlerinden çok sonraya kadar devam etmifl olmas›d›r. DP’nin asli miras-
ç›s› gibi görünen AP’nin artan popülerli¤i nedeniyle endifleye kap›lan askeri lider-
ler, yaklaflan 15 Ekim 1961 seçimlerinde yürütülecek propagandalar konusunda
baz› k›s›tlamalar getirmifllerdi. Parti liderleri 31 A¤ustosta silahl› kuvvetlerin öncü-
lü¤ü alt›nda yuvarlak masa toplant›lar›na bafllam›fllar ve 5 Eylülde flu hususlar› ta-
ahhüt ettikleri bir deklarasyonu yay›nlam›fllard›r: (1) 27 May›s Devrimini sorgula-
mamak ve siyasal amaçlarla istismar etmemek; (2) Atatürk devrimlerini korumak;
(3) ‹slamiyeti siyasal amaçlarla istismar etmemek; (4) Yass›ada duruflmalar›nda ve-
rilecek hükümleri istismar etmemek”.41 Siyasal liderleri ordunun gerekli gördü¤ü
baz› ilkeler üzerinde anlaflmaya zorlama uygulamas›, seçimlerden sonra da devam
etmifltir. 24 Ekim 1961’de parti liderleri, komutanlar›n zorlamas›yla imzalad›klar›
protokolla, MBK taraf›ndan emekliye sevkedilmifl subaylar› görevlerine iade etme-
meyi, Yass›ada’da mahkûm edilen DP’lilerin aff› için çal›flmamay›, General Cemal
Gürsel’in Cumhurbaflkan› seçilmesini, ‹nönü’nün de baflbakanl›¤a getirilmesini ka-
bul etmifllerdir.42 Bu, parti liderlerinin, ordunun yeni seçilen parlamentonun aç›l-
mas›na izin vermelerini sa¤lamak için ödemek zorunda olduklar› bir bedeldi.

Yeni bir askeri müdahale tehdidi, 22 fiubat 1962’de Harp Okulu Komutan› Al-
bay Talat Aydemir’in darbe teflebbüsünün bast›r›lmas›na kadar devam etti. 1983
geçiflinin ertesinde ise, ordunun bu çeflit aç›k zorlamalar› ya da darbe tehditleri
gözlemlenmedi; çünkü bunlara gerek yoktu. MGK rejiminin lideri, yedi y›ll›k bir
süre için Cumhurbaflkan› seçilmiflti; MGK’nin di¤er üyeleri, yeni kurulan Cumhur-
baflkanl›¤› Konseyi üyeli¤inin getirdi¤i ayr›cal›k ve dokunulmazl›klardan yararlan›-
yorlard›;1982 Anayasas›, silahl› kuvvetlere daha baflka sa¤lam ç›k›fl garantileri sa¤-
lam›flt› (Ünite 6).

Türk siyasi hayat›nda gerçekleflen 1960, 1971 ve 1980 askeri müdahalelerinin demokra-
tikleflme sürecine etkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle tart›fl›n›z.
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Demokratik Rejimin Krizleri ve Çöküflleri: 1960, 1971, 1980 

Demokratik yönetim krizlerini 1960, 1971 ve 1980 y›llar›nda yafla-
nan askeri darbelere ba¤l› olarak aç›klayabilmek.

Yak›n zamanlar›n Türkiye siyasetindeki üç askeri müdahale, demokratik reji-
min içine düfltü¤ü derin krizlerin sonucudur. Genellikle, dünyada demokratik re-
jimlerin çöküflünü aç›klamakta iki yaklafl›mdan hareket edilmifltir. Bunlardan biri,
“toplumlar›n yap›sal özelliklerini- s›n›rland›r›c› bir flart etkisi gösteren ve siyasal ak-
törlerin tercih imkânlar›n› s›n›rlayan sosyo-ekonomik alt yap›lar - vurgulamaktad›r.
Baz› bilim adamlar›, kendi görüfllerine göre liberal demokratik kurumlar›n istikra-
r›n› imkans›z de¤ilse bile olas›l›k d›fl› k›lan temel sosyal çat›flmalara, özellikle s›n›f
çat›flmalar›na odaklanm›fllard›r. ‹kinci yaklafl›m›n en önemli temsilcileri ise, de-
mokratik rejimlerin çöküflü üzerindeki klasik eserin yazarlar›, Juan Linz ve Alfred
Stepan’d›r. Bu yazarlara göre sosyal ve siyasal aktörler, “bir rejimin devam› ve is-
tikrar› olas›l›¤›n› artt›rabilen veya azaltabilen birtak›m tercih imkânlar›na sahiptir-
ler.” Yazarlar, temel sosyal, ekonomik ve kültürel de¤iflkenleri inkâr etmemekle
beraber, “siyasal süreçlerin neticedeki çöküflü çabuklaflt›rd›¤› inanc›yla,” daha dar
anlamdaki “siyasal de¤iflkenler” üzerinde durmaktad›rlar. Yazarlar›n ileri sürdükle-
ri hipoteze göre, “incelenen demokratik rejimlerin, hayatlar›n› sürdürmek ve tam
anlam›yla pekiflmek hususunda flu veya bu anda mâkul bir flanslar› vard›; ancak il-
gili aktörlerin - bireyler oldu¤u gibi kurumlar›n da - belli özellikleri ve eylemleri,
böyle bir geliflme olas›l›¤›n› azaltt›.”43 Türkiye’deki üç çöküfl, bu hipoteze güçlü
destek sa¤lamaktad›r. 

1960 Çöküflü 
Türkiye’nin ilk uzun demokrasi deneyimi (1946-1960) 27 May›s 1960 askeri müda-
halesiyle sona erdi. Bu dönemde iki büyük parti, DP ve CHP, iktidar için yar›flt›lar
ve DP, 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini aç›k farklarla kazand›. ‹ki parti aras›ndaki
ideolojik ayr›l›k büyük de¤ildi; bu ayr›l›klar, daha çok, devletin, bürokrasinin, özel
teflebbüsün ve yerel giriflimlerin uygun rolünün ne olmas› gerekti¤ine ve köylüle-
rin siyasal kat›l›m›na iliflkin tav›rlar üzerindeydi. CHP’ne yönelik ulusal elitin daha
vesayetçi bir geliflim anlay›fl›na karfl›l›k, DP içinde toplanm›fl olan taflra elitleri, ye-
rel giriflimleri ve yerel beklentilerin derhal tatminini vurguluyorlard›.44 Bununla
birlikte, Türkiye siyasetinin de¤erli bir gözlemcisi Feroz Ahmad’›n 1950 seçimleri-
ne iliflkin olarak ifade etti¤i gibi, “iki partinin programlar› aras›nda hemen hemen
hiç fark yoktu. CHP, seçimi kazand›¤› takdirde alt› ilkeyi anayasadan ç›karmaya is-
tekliydi ve Demokratlarla ve Millet Partisiyle rekabet edebilmek için özel sektörü
ve dincileri tatmin etme yolunda her çabay› göstermiflti...Bu iki parti aras›ndaki
fark, afla¤› yukar› Amerika Birleflik Devletlerindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat par-
tiler aras›ndaki fark kadard› ve ‹ngiltere’deki ‹flçi ve Muhafazakâr partilere oranla
daha büyük benzerlikleri vard›.”45

Partiler aras› mücadelenin ideolojiden uzak niteli¤ine ra¤men, iki büyük parti
aras›ndaki iliflkiler h›zla kötüleflti. Özellikle 1957 seçimlerinden sonra DP, azalan
desti¤ine, muhalefete karfl› gitgide yo¤unlaflan otoriter tedbirlerle karfl›l›k verdi; bu
da, muhalefeti daha uzlaflmaz ve sert hale getirdi. DP iktidar›n›n otoriter tedbirleri
aras›nda, bas›n kanununun sertlefltirilmesi, onlarca gazetecinin hapse at›lmas›,
1954 seçimlerinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Millet Partisine oy veren K›rflehir ili-
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nin ilçe haline getirilmesi, devlet radyosunun tek yanl› propaganda için kullan›l-
mas›, seçim kampanyalar› d›fl›nda siyasal miting ve gösterilerin yasaklanmas›, dev-
let memurlar›n›n erken emeklili¤e sevki ifllemlerinin yarg› denetiminden ç›kar›lma-
s›, muhalefet partilerinin seçimlerde ortak liste yapmalar›n›n yasaklanmas›, Meclis
‹çtüzü¤ünün de¤ifltirilerek muhalefetin sesinin k›s›lmas› say›labilir. Cumhurbaflka-
n› Celal Bayar, bu tedbirleri “ince demokrasiye paydos” kelimeleriyle tan›ml›yor ve
savunuyordu.46

Bu uzun otoriter tedbirler zincirinin son halkas›, 1960 Nisan›nda iktidar partisi-
nin, CHP ve bir k›s›m bas›n›n “y›k›c›” faaliyetlerini soruflturmak üzere bir meclis
araflt›rma komisyonu kurmas›yla yafland›. Komisyona, genifl yarg›sal ve idari yetki-
ler verilmiflti. Bu, birçok muhalefet mensubunu, dönülmez bir noktaya gelinmifl ve
demokratik de¤iflim kanallar›n›n t›kanm›fl oldu¤una inand›rd›. Do¤an kamusal hu-
zursuzluk, ‹stanbul ve Ankara’daki ö¤renci gösterileri ve ö¤rencilerle polis aras›n-
daki çat›flmalar, s›k›yönetim ilân›na yol açt›; bu da orduyu, sempati duymad›¤› bir
iktidar nam›na muhalefeti bast›rmak gibi, arzu edilmeyen bir duruma soktu. 27
May›s 1960’ta ordu, muhalefetin deste¤iyle müdahalede bulundu.

Türkiye’nin bu ilk ve uzun demokrasi deneyiminin baflar›s›zl›¤›ndan dolay› ki-
min ve neyin suçlanmas› gerekir? Bir sebep, çeflitli CHP-karfl›t› güçlerin bir koalis-
yonu olan DP’nin mahiyetinde aranabilir. DP liderli¤i, partinin birli¤inin, ancak
CHP’ye karfl› saflar›n› s›k› tutmak suretiyle sa¤lanabilece¤ine kaniydi. “Bu, k›smen
CHP’yi, bürokrasi üzerindeki etkisini kullanarak hükûmeti y›kmakla suçlamak, k›s-
men de CHP’nin yeniden iktidara gelmesi korkusunu canland›rmak suretiyle sa¤-
lan›yordu.”47 ‹kinci faktör, siyasal sosyalleflmelerini CHP rejimi içinde yaflam›fl olan
DP liderlerinin, yar›flmac› bir parti sisteminden çok, tek-parti yönetimiyle uyumlu
tutumlar, normlar ve yönelimler gelifltirmifl olmalar›yd›; bunlardan biri de, halktan
al›nan vekâletin, iktidar partisine s›n›rs›z bir iktidar hakk› verdi¤iydi. Siyasal muha-
lefetle hiyanet aras›nda pek fark gözetmeyen Osmanl›-Türk kültürel miras› ile bir-
leflti¤inde bu tutum, meflru bir muhalefete pek az yer b›rakmaktayd›.48

Sonuçta demokratik rejimin çöküflüne yol açm›fl olan faktörlerden biri de, DP
ile devlet bürokrasisi aras›ndaki çat›flmayd›. Tek-parti rejiminin temel dire¤i olmufl
bulunan bürokrasi, çok-partili dönemde de CHP’ye sadakatini korumufl ve DP’nin
siyasal iktidar›n› pekifltirme çabalar›na karfl› koymufltur. DP liderlerinin gözünde
bu, “millî irade”nin haks›z bir biçimde engellenmesiydi. Bürokratlar ise, devlet
kaynaklar›n›n siyasal kay›rma amac›yla kullan›lmas› çabalar›na karfl› kamu yarar›-
n› koruman›n görevleri oldu¤una inan›yorlard›. Keza bürokrasi, DP hükûmetinin
hukuk devleti ilkesine özen göstermemesinden ve dinsel faaliyetler karfl›s›ndaki
nisbeten hoflgörülü tavr›ndan rahats›zl›k duyuyor ve bunu Kemalizmin lâik miras›-
na ihanet gibi görüyordu. Bu olumsuz tav›rlar, gerek sivil bürokratlar gerek subay-
larca paylafl›l›yordu.

Son olarak, gerek sivil gerek askeri bütün bürokratik gruplar, DP rejimi döne-
minde sosyal statü ve siyasal nüfuz kayb›na u¤ram›fllar, nisbi gelir düzeyleri bak›-
m›ndan da olumsuz olarak etkilenmifllerdir. DP’nin ekonomik politikalar›, büyük
ölçüde d›fl borçlanmaya ve enflasyonist finansmana dayanan h›zl› ithal ikameci sa-
nayileflme ve tar›m›n modernlefltirilmesine yönelikti. 1950’lerde oldukça yüksek
bir ekonomik geliflme h›z› sa¤lanm›fl olmakla birlikte, gelir da¤›l›m› çok daha ada-
letsiz hale gelmifl ve enflasyonist politikalar özellikle maafllar›yla geçinen gruplar›
çok kötü etkilemiflti. Dolay›s›yla 1960 darbesi, gerek subaylar gerek sivil bürokrat-
larca, hem ekonomik hem di¤er nedenlerle, hemen benimsenmifltir. 
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çat›flmas›.



Bu analiz, 1960 askeri müdahalesinin kaç›n›lmaz olmad›¤› düflüncesini akla ge-
tirmektedir. Burada de¤inilen ve kötü flöhretli araflt›rma komisyonunun kurulma-
s›yla doruk noktas›na ulaflan anti-demokratik tedbirler dizisi, CHP liderleri ve bir-
çok subay da dahil olmak üzere, pek çok kimsenin zihninde, DP iktidar›n›n ken-
disini serbest ve dürüst seçimlerin s›namas›na sunmas›n›n beklenemeyece¤i konu-
sunda kuflku b›rakmam›flt›. Birçok gözlemci, 1960 ilkbahar›nda bile hükûmetin bir
erken seçim ça¤r›s›nda bulunmas›n›n durumu kurtarabilecek oldu¤unda hemfikir-
dir.49 Gerçekten de bu dönemde Menderes’in böyle bir aç›klamada bulunmakla
anti-demokratik tedbirleri s›k›laflt›rmak aras›nda gidip geldi¤i ve kendisinin ikinci
seçene¤e Bayar taraf›ndan itildi¤i, yayg›n bir kan›d›r.50

Böylece, DP hükûmetinin demokratik rejime karfl› sadakatsizli¤i, CHP muhale-
fetini de gitgide sadakatsiz bir muhalefet olarak hareket etmeye yöneltmifltir.51 Bu,
CHP’nin fiilen “k›fllan›n kap›s›n› çald›¤›”, ya da müdahaleden önceden haberdar
oldu¤u anlam›na gelmez. Darbeden bir gün sonra darbenin lideri General Gür-
sel’in CHP lideri ‹nönü’yü arayarak ona flunlar› söyledi¤i ifade edilmektedir: “Size
karfl› kusurluyuz Paflam. Hareketimizi size önceden haber vermedik. Fakat versey-
dik, bizi bundan cayd›rmak isteyece¤inizi biliyorduk. Yapacak baflka bir fleyimiz
kalmam›flt›. Bizi affetmenizi rica ediyoruz. Emirleriniz bizim için daima peygamber
buyru¤udur.”52 ‹nönü de müdahaleden az önce sarf etti¤i: “art›k sizi ben bile kur-
taramam” ve “Türk milletinin Kore milleti kadar haysiyet sahibi olmad›¤›n› san›yor-
lar” [‹nönü’nün bu sözleri o günlerde bir halk ayaklanmas› ile devrilmifl olan
Syngman Rhee diktatörlü¤üne göndermede bulunmaktad›r] gibi sözleriyle müda-
haleye yeflil ›fl›k yakm›flt›. Metin Toker, “e¤er o günler ‹smet Paflaya ‘DP diktas› m›,
ihtilal mi?’diye sorulacak olsayd› ve ‹smet Pafla buna serbetçe yan›t verseydi ‘ihti-
lal’ derdi” sonucuna varmaktad›r.53

Türk siyasi hayat›nda demokratikleflme sürecinin çökmesine neden olan 1960 darbesinin
toplumun büyük bir ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul görmesinin nedenlerini aç›klay›n›z.

1971 Krizi: Muht›ra Yoluyla Darbe
Adalet Partisinin (AP) 1965 ve 1969 seçimlerinde Millet Meclisinde mutlak ço¤un-
lu¤u sa¤lam›fl olmas›na ra¤men,1960’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru Süleyman Demi-
rel’in baflbakanl›¤›ndaki AP hükûmeti, kötüleflen siyasal durumla bafla ç›kmakta
gitgide zorlanmaya bafllad›. K›smen 1961 Anayasas›n›n yaratt›¤› liberal atmosferin
sonucu olarak, afl›r› sa¤ ve afl›r› sol gruplar siyaset sahnesinde belirdiler. Bu gelifli-
mi, özellikle afl›r› gençlik gruplar›n›n gerçeklefltirdi¤i cinayet, adam kaç›rma, bom-
balama ve banka soygunlar› gibi, artan fliddet eylemleri izledi. Ö¤renci radikaliz-
minin yan› s›ra, iflçi s›n›f›nda da artan bir radikalleflme görüldü ve bu, ‹stanbul ve
Kocaeli’deki 15-16 Mart 1970 kanl› iflçi ayaklanmas› ile doruk noktas›na ulaflt›.
Topraks›z köylüler özel çiftlikleri iflgale bafllad›lar. 

Silahl› kuvvetler içindeki çeflitli ihtilalci gruplar›n faaliyetleri, krizi a¤›rlaflt›rd›.
Muhafazakâr AP’nin arka arkaya gelen seçim zaferlerinden ümitsizli¤e kap›lan bu
radikal subaylar, köklü sosyal reformlar› gerçeklefltirme gerekçesiyle, uzun süreli
bir askeri rejim kurmay› amaçl›yorlard›. Asl›nda, AP hükûmetini istifaya zorlayan
12 Mart 1971 muht›ras›, yüksek komutanlar›n radikal bir darbeyi önleyebilmek için
girifltikleri bir son dakika hamlesiydi. Silahl› kuvvetlerin yüksek komuta kademesi
hâkimiyetini sa¤lar sa¤lamaz, 17 Martta aralar›nda befl general, bir amiral ve 35 al-
bay›n bulundu¤u ileri gelen radikal subaylar› emekliye sevk etti.54

26 Türk Siyasal  Hayat ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



12 Mart rejimi ad› verilen rejim, parlâmentoyu feshedecek ve iktidar› do¤rudan
do¤ruya ele alacak kadar ileri gitmedi. Bu müdahale, genelkurmay baflkan› ve üç
kuvvet komutan›n›n imzalad›¤› bir muht›ra yoluyla gerçeklefltirilmifl bir darbeydi.
Muht›rada flunlar söyleniyordu:

“1. Parlamento ve hükûmet süregelen tutum, görüfl ve icraat› ile yurdumuzu
anarfli, kardefl kavgas›, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmufl,
Atatürk’ün bize hedef verdi¤i ça¤dafl uygarl›k seviyesine ulaflmak ümidini
kamu oyunda yitirmifl ve Anayasa’n›n öngördü¤ü reformlar› tahakkuk etti-
rememifl olup, Türkiye Cumhuriyetinin gelece¤i a¤›r bir tehlike içine düflü-
rülmüfltür.

2. Türk Milleti’nin ve sinesinden ç›kan silahl› kuvvetlerin bu vahim ortam hak-
k›nda duydu¤u üzüntü ve ümitsizli¤i giderecek çarelerin partiler üstü bir an-
lay›flla meclislerimizce de¤erlendirilerek mevcut anarflik durumu giderecek
ve Anayasan›n öngördü¤ü reformlar› Atatürkçü bir görüflle ele alacak ve in-
k›lâp kanunlar›n› uygulayacak inand›r›c› bir hükûmetin demokratik kurallar
içinde teflkili zaruri görülmektedir.

3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmedi¤i takdirde, Türk silahl› kuvvetleri ka-
nunlar›n kendisine vermifl oldu¤u Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kol-
lamak görevini yerine getirerek idareyi do¤rudan do¤ruya almaya kararl›d›r.
Bilgilerinize”55

Muht›ran›n ikinci paragraf›ndaki talep uyar›nca Demirel hükûmetinin istifa et-
mesinin ard›ndan, eski bir CHP’li politikac› olan Nihat Erim’in baflbakanl›¤›nda,
partiler-üstü ya da teknokratik bir hükûmet kuruldu; Erim, baflbakanl›k için daha
uygun bir aday olabilmek amac›yla, partisinden istifa etmiflti. Erim hükûmetinde
AP’den befl, CHP’den üç, Güven Partisinden bir bakanla, parlâmento d›fl›ndan on-
dört teknokrat yer ald›;56 hükûmet, Millet Meclisinin güvenoyuyla göreve bafllad›.
Yeni hükûmetten beklenenler, s›k›yönetimin yard›m›yla siyasal fliddet eylemlerini
sert biçimde bast›rmak, yürütme organ›n› güçlendirecek anayasa de¤iflikliklerini
haz›rlamak ve 1961 Anayasas›n›n öngördü¤ü sosyal reformlar› (özellikle toprak re-
formu) gerçeklefltirmekti. Ara dönem hükûmeti, ilk iki amac›nda baflar›l› oldu. Si-
yasal fliddet eylemleri bast›r›ld›. Anayasa, 1971 ve 1973 y›llar›nda, sadece yürütme
organ›n› güçlendirecek yönde de¤il, ayn› zamanda siyasal afl›r›l›¤›n ve fliddetin or-
taya ç›k›fl›ndan sorumlu gibi gösterilen baz› kamu hürriyetlerini s›n›rland›racak fle-
kilde de¤ifltirildi. ‹lginçtir ki, ordunun önerdi¤i ve parlâmentonun kabul etti¤i ana-
yasa de¤ifliklikleri, 1961 liberal anayasas›n›n “lüks” oldu¤una ve ülkenin yönetil-
mesini imkans›zlaflt›rd›¤›na inanan AP’nin önerilerine büyük ölçüde paralel, hattâ
onlardan çok daha kapsaml› nitelikteydi.57 Buna karfl›l›k ara rejim, bir yandan par-
lâmentodaki muhafazakâr ço¤unluk, bir yandan da 12 Mart muht›ras›n›n ard›ndan
radikal subaylar›n tasfiye edilmifl olmalar› nedeniyle, üçüncü hedefi olan sosyal re-
formlar› gerçeklefltirmede baflar›s›z kald›.

1973 sonbahar›ndaki parlâmento seçimleriyle sona eren 1971 ara rejimi, ordu-
nun, iktidar› do¤rudan do¤ruya ele alacak yerde ülkeyi perde gerisinden idare et-
ti¤i bir “yar›m darbe” say›labilir. Müdahalenin bir sebebi, AP hükûmetinin siyasal
terörizmle mücadele etmekteki baflar›s›zl›¤› ise, daha derindeki bir sebep, birçok
subay›n AP yönetimine karfl› duydu¤u güvensizlikti. Böylece, bir anlamda 1971
müdahalesi, hâlâ, merkeziyetçi bürokratik elitle, seçimlerde ço¤unlu¤u sa¤lamaya
devam eden çevre güçleri aras›ndaki eski çat›flmay› yans›t›yordu. Gerek siyasal so-
nuçlar›, gerek politikalar›n›n genel yönü bak›m›ndan 1971 müdahalesi, 1960 ve
1980 müdahaleleri aras›nda bir “ara istasyon” olarak görülebilir.
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Hem siyasal sonuçlar› aç›s›ndan, hem de politikalar›n›n genel yönelimi aç›s›ndan, 1971
müdahalesi 1960 ve 1980 müdahaleleri aras›nda duran bir ara durak konumunda gösteri-
lebilir mi? Neden?

1980 Çöküflü 
1980 askeri müdahalesinin yak›n sebebi, 1975 ile 1980 aras›nda beflbinden fazla in-
san›n ölümüne ve bunun üç kat›n›n yaralanmas›na (bu, Türkiye’nin ‹stiklâl Sava-
fl›ndaki kay›plar›na eflittir) yol açan siyasal fliddet ve terör olaylar›d›r. 1978 ile 1980
aras›nda özellikle yo¤unlaflan fliddet eylemleri aras›nda, silahl› sald›r›lar, sabotaj
eylemleri, adam kaç›rmalar, iflyerlerinin iflgali ve tahribi ve bombalama olaylar› da
yer al›yordu. Sol terörizme 49 radikal sol grubun kar›flmas›na karfl›l›k, sa¤c› terör,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gayr›resmi iliflkileri olan “ülkücü” örgütlerde
yo¤unlafl›yordu.

Böylece bir anlamda, 1971 askeri müdahalesine yol açm›fl olan örüntü, bu se-
fer çok daha genifl ve daha tehlikeli bir ölçüde tekrarlan›yordu. 1970’lerin ilk y›lla-
r›nda oldu¤u gibi, 1970’lerin son y›llar›ndaki hükûmetler de, ülkenin büyük bölü-
münde s›k›yönetimin yürürlükte olmas›na ra¤men, sorunla bafla ç›kam›yorlard›.
Türk anayasa sisteminde s›k›yönetim, polis yetkilerinin askeri makamlara devredil-
mesini, kamu hürriyetlerinin k›s›tlanmas› veya ask›ya al›nmas›n›, ve s›k›yönetimin
ilân›na yol açan sebeplerle ilgili suçlar›n s›k›yönetim askeri mahkemelerince yarg›-
lanmas›n› içeren bir rejimdir. Bu anlamda s›k›yönetim, otoriter ve k›s›tlay›c› niteli-
¤ine ra¤men, anayasal bir yöntemdir. Bununla birlikte 1970’lerin son y›llar›nda s›-
k›yönetim bile, fliddet eylemlerini durduramam›flt›r; bunun bir sebebi, polis güçle-
rine afl›r› sa¤ ve afl›r› sol unsurlar›n nüfuz etmifl olmas›, bir sebebi de afla¤›da tart›-
flaca¤›m›z artan siyasal kutuplaflma sonucunda devlet otoritesinde görülen genel
afl›nmad›r. S›k›yönetimin sak›ncal› bir yan etkisi, silahl› kuvvetlerin kaç›n›lmaz bi-
çimde siyasallaflmas›, ya da siyasal çat›flman›n askerileflmesidir ki, bu da tam bir as-
keri müdahalenin yolunu açabilir. Gerçekten de, yak›n Türkiye tarihindeki üç as-
keri müdahalenin öncesinde, sivil yönetimlerce ilân edilmifl s›k›yönetimler yer al-
m›flt›r.

Daha derinden bak›lacak olursa, siyasal fliddet eylemlerinin yayg›nlaflmas›, sa¤-
da MHP (ve çok daha s›n›rl› ölçüde Milli Selâmet Partisi, MSP) ile soldaki birçok
küçük radikal grup aras›nda gitgide artan siyasal kutuplaflmay› yans›tmaktayd›.
MSP, fliddet olaylar›na kar›flmam›flsa da, onun ‹slami temalar› dile getirmesi, lâik
Kemalist mirasa ba¤l› olanlar ve bu arada silahl› kuvvetler gözünde, rejimin mefl-
rulu¤unu zay›flatm›flt›r. Parlamentodaki siyasal güçler dengesi ve iki büyük parti-
nin (CHP ve AP) bir büyük koalisyon ya da bir az›nl›k hükûmeti üzerinde anlafla-
mamas› veya anlaflmak istememesi, iki küçük partiye muazzam bir pazarl›k (daha
do¤rusu, flantaj) gücü vermifl, söz konusu partiler bu gücü, önemli bakanl›klar› ele
geçirmek ve onlar› kendi partizanlar›yla sömürgelefltirmek için kullanm›fllard›r. Bu
olgu, sistemdeki krizi aç›klayan en hayati etken olarak görünmektedir. Birçok ül-
kenin deneyiminin gösterdi¤i gibi, sistem karfl›t› partilere belki muhalefette taham-
mül edilebilir, ama bunlar›n hükûmete girmeleri, sisteme, demokratik araçlarla üs-
tesinden gelinemeyecek kadar a¤›r bir yük yükler. 

Radikal sa¤›n aksine radikal sol parlâmentoda temsil edilmiyordu; ancak afl›r›
sol ideolojilerin, ö¤renciler, ö¤retmenler ve iflçi s›n›f›n›n bir kesimi içinde birçok
taraftar› vard›. Siyasal kutuplaflma, devlet bürokrasisini de etkilemifl ve zay›flatm›fl-
t›.Yak›n zamanlar›n Türkiye tarihinde kamu kurumlar›, hiçbir zaman, 1970’lerin

28 Türk Siyasal  Hayat ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5

Siyasal sistemin
meflrulu¤nun
kaybolmas›n›n nedenleri:
•  Hükümetin ve meclisin
hareket edemez duruma
gelmesi,
•  Kamu görevlilerinin
bölünmüfllü¤ü,
•  Ekonomik s›k›nt›lar ve
•  Uluslararas›
problemlerdir.



son y›llar›nda oldu¤u kadar bölünmüfl ve siyasallaflm›fl de¤ildi. Hükûmet de¤iflik-
liklerini bütün bakanl›klarda genifl çapl› tasfiye hareketleri izliyor ve bunlar, sade-
ce üst düzey personeli de¤il, orta ve alt kademelerdeki birçok memurlar› da kap-
s›yordu. 1970’lerin ortalar›na gelinceye kadar esas itibariyle siyaset-d›fl› niteli¤ini
korumufl olan kamu bürokrasisinde partizanl›k kural haline gelmiflti. 

Siyasal sistemin meflrulu¤unun zay›flamas›na katk›da bulunan baflka bir faktör
de, 1970’li y›llar›n büyük bölümünde hükûmetlerin ve parlamentonun, hareket ka-
biliyetinden yoksun kalm›fl olmas›yd›. Parlâmentodaki zay›f ço¤unluklar ve iktidar
koaliyonlar›n›n türdefllikten yoksun niteli¤i (gerek Milliyetçi Cephe hükûmetleri,
gerek Ecevit hükûmeti) yeni politikalar›n oluflturulmas›n› çok güçlefltiriyordu. Yük-
sek enflasyon, d›fl ticaret dengesinde büyük aç›klar, yat›r›m ve tüketim mallar› dar-
l›¤› ve iflsizlik gibi a¤›r ekonomik sorunlar ve K›br›s krizi ile A.B.D. silâh ambargo-
su gibi milletleraras› problemler karfl›s›nda, cesur siyasal kararlar alma yetene¤in-
den yoksunluk, meflruluk krizini a¤›rlaflt›r›yordu. Di¤er bir deyimle, hükûmetlerin
etkinlikten yoksun olmalar›, rejimin meflrulu¤unu sars›yordu. Hükûmetlerin karar
almadaki aczinin belki en iyi örne¤i, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1980 y›l›nda
bir cumhurbaflkan› seçememesiydi; alt› ay süren bu t›kanma, ancak 12 Eylül mü-
dahalesiyle sona ermifltir. Özellikle ekonomik politika ve d›fl politika alanlar›nda
bu tür t›kanmalar›n pek çok örne¤i vard›r.

1980 müdahalesine yol açan siyasal dinamikler, Juan J. Linz’in demokratik re-
jimlerin çöküflüne iliflkin gözlemlerini do¤rulamaktad›r. Linz’in iddias›na göre, “ya-
r›-sâd›k davran›fl›n bir göstergesi ve bir partinin sisteme olan sadakati hakk›nda so-
rulara yol açan alg›lamalar›n bir kayna¤›, di¤er kat›l›mc›lar›n bir demokraside ba-
r›flç›, meflru siyaset örüntülerinin d›fl›na ç›kan eylemlerini cesaretlendirme, hoflgör-
me, üstünü örtme, yumuflak davranma veya mâzur görme yönündeki istekliliktir.”
Partiler, belki “bu araçlar› yak›fl›ks›z veya afl›r› bularak reddedebilirlerse de, bu fle-
kilde izlenen amaçlar üzerindeki mutabakatlar›ndan dolay› onlar› mâzur görebilir-
ler ya da aç›kça suçlamayabilirler. Böyle ilkelerde mutabakat ve taktiklerde anlafl-
mazl›k, yar›-sadakatin çok rastlan›lan bir göstergesidir...De¤iflik sadakatsiz muha-
liflerin kanund›fl› eylemlerine karfl› adaletin eflitsiz bir biçimde uygulanmas›, yar›-
sadakat imaj›na kesinlikle katk›da bulunur.”58

Gerçekten, 1980 çöküflüne giden y›llar›n belirgin bir özelli¤i, iki büyük partinin
(AP ve CHP) hükûmetin bafl›nda olduklar› dönemlerde sa¤c› ve solcu teröristlere
karfl› adaleti eflit biçimde uygulamad›klar› yolundaki yayg›n alg›lama idi. AP, ço¤u
zaman, CHP temelli Ecevit hükûmetini (1978 - 1979), komünistlere ve Kürt ayr›l›k-
ç›lara karfl› yumuflak davranmakla suçlam›flt›r.59 Mesela AP lideri Demirel, 21 fiu-
bat 1979 ve A¤ustos 1979 tarihlerinde Cumhurbaflkan› Fahri Korutürk’e yazd›¤› iki
mektupta Ecevit hükûmetinin, komünist ve ayr›l›kç› teröristlere karfl› kanunlar› uy-
gulamad›¤›n› ve “cinayet çeteleri”ni korudu¤unu iddia etmifltir.60 Benzer flekilde,
Ecevit hükûmetinde üç baflbakan yard›mc›s›ndan biri olan Demokratik Parti millet-
vekili Faruk Sükan, istifas›ndan az önce 11 Eylül 1979 tarihinde Cumhurbaflkan›
Korutürk’e yazd›¤› mektupta, hükûmetin CHP ve Millet Meclisi içinde dengeyi ko-
ruma hesaplar› yapt›¤›n›, bu yüzden ayr›l›kç›lara tavizler verdi¤ini, dolay›s›yla
anarfli ve ayr›kç›l›kla mücadelenin imkâns›z hale geldi¤ini ileri sürmüfltür.61 Ecevit,
hükûmetin ayr›l›kç›lara ve anarflistlere yumuflak davrand›¤› suçlamalar›n› fliddetle
reddetmifltir.62

Ecevit ve di¤er CHP sözcüleri de, AP’nin hâkimiyetindeki Milliyetçi Cephe hü-
kûmetlerine (1975-1977 ve 1977) karfl›, sa¤c› teröristleri korudu¤u iddias›yla ben-
zer suçlamalarda bulunmufllard›r. Birçok kimse, sa¤c› terörün Milliyetçi Hareket

292.  Ünite  -  Karfl › laflt › rmal ›  Bi r  Persfekt i f te  Demokrasiye  Geçifl ler ,  Çöküfller  ve  Onar ›mlar



Partisi (MHP) ile iliflkili oldu¤u kan›s›ndayd› ve MHP’nin Milliyetçi Cephe koalis-
yonlar›na ortak oluflu, bu iddialar›, Demirel ve AP’nin karfl› iddialar›ndan daha ina-
n›l›r k›l›yordu. Ecevit, s›k s›k MHP ile iliflkili sa¤c› teröristlerin Milliyetçi Cephe hü-
kûmetlerince beslendi¤i ve korundu¤u iddias›nda bulunmufltur.63 CHP’nin 24 Ha-
ziran 1980 tarihinde Demirel’in az›nl›k hükûmeti hakk›nda verdi¤i gensoruda, bi-
reysel veya örgütlü terörün, hükûmetin korumas›ndan yararlanan ve hükûmeti tut-
sa¤› haline getiren zorbalar taraf›ndan yayg›n kütle terörüne dönüfltürülmüfl oldu-
¤u ifade edilmifltir.64 Demirel’in az›nl›k hükûmetinin kurulmas›n› izleyen aylarda
Ecevit flöyle beyanlarda bulunmufltur: 

“Ülkenin bat›s›ndan do¤usuna kadar hemen her yerde iflkence, hükûmetin tefl-
viki ve bilgisi ile yap›lmaktad›r. SS özentisi, Gestapo özentisi eflkiya masum halk
topluluklar›na k›r›m uygulamakta, Gestapo liderlerinin iflgal alt›ndaki ülke halk›na
bile uygulamad›¤› iflkence, gerçek ya da sahte devlet güçlerince Türkiye’de halka
uygulanmaktad›r...Polis k›l›¤›na sokulmufl iktidar eflkiyas›, baz› kolluk güçleri, hü-
kûmetin teflvik ve bilgisi ile SS ve Gestapo yöntemiyle masum insanlar üzerinde
bask› ve iflkence yap›yor” (15 fiubat 1980).

“Son y›llarda yar› resmi koruma alt›nda bulunan afl›r› sa¤c› militanlar›n yetiflti-
rilmesi, afl›r› sol terörizmi tahrik etti. fiu andaki hükûmet bu gruplar aras›nda taraf
tutmaktad›r” (20 Nisan 1980).

“Hükûmet MHP’nin ve onunla ba¤lant›l› olarak, t›rman›fla geçen faflizmin tam
kuca¤›na düflmüfl durumdad›r, ona teslim olmufl durumdad›r. Türkiye adeta bir fa-
flist veya Nazi iflgaline gitmektedir” (21 May›s 1980).

“Bugün hükûmetin bafl›nda ülkeye bir an önce faflizmi getirebilmek h›rs›yla
gözleri dönmüfl bir kimse var” (12 Temmuz 1980).

“Yozgat’›n nas›l bir faflist iflgal alt›nda bulundu¤unu, tüm devlet örgütlerinin
orada faflist eylemcilere teslim oldu¤unu Türkiye’de bilmeyen kimse yoktur. Terör-
de taraf tutan, birtak›m sorumsuz güçlerin kanl› eylemcilerinin deste¤inden yarar-
lanan, aç›k ve maskeli muhbirli¤inden yararlanan bir iktidar, terörü önlemek flöy-
le dursun, ancak artt›r›r” (15 Temmuz 1980).65

Tahmin edilebilece¤i gibi Demirel, her zaman, sa¤c› teröristlere karfl› hoflgörü-
lü davrand›¤› ya da onlar› korudu¤u yolundaki suçlamalar› reddetmifltir. Onun,
“kimse bana sa¤c›lar ve milliyetçiler cinayet iflliyorlar dedirtemez” sözü ünlüdür.66

Bununla birlikte Demirel’in, bir gazeteciye özel olarak, MHP içinde bir “cinayet fle-
bekesi”nin varl›¤› kuflkusundan söz etti¤i ve bunlar “gaddar ve ac›mas›z. Bunlar›
bir bulabilirsem köklerini sökece¤im” dedi¤i ifade edilmektedir.67

Faflist, komünist veya ayr›l›kç› teröre karfl› yumuflak davran›ld›¤› yolundaki suç-
lamalar ve karfl› suçlamalar, 1970’lerin ikinci yar›s›nda artmakta olan kutuplaflma-
y› yans›tmaktayd›. T›pk› AP’nin MHP ve MSP ile ortakl›¤› dolay›s›yla sa¤a çekilme-
si gibi, CHP de kendi solundaki küçük fakat gürültücü radikal gruplar taraf›ndan
sola çekildi. Bu anlamda parti sistemi, 1977 seçimlerinin vücut verdi¤i dört-partili
yap›s› nedeniyle biçimsel bak›mdan bir ›l›ml› çok-parti sistemine benzemekle be-
raber, fonksiyonel bak›mdan afl›r› ya da kutuplaflm›fl bir çok-parti sisteminin baz›
niteliklerini (özellikle bu sistemlere özgü olan merkezkaç yönelimi) sergiliyordu.68

Gene de, iki büyük parti aras›ndaki ideolojik farklar, bu ikisinin bir büyük koalis-
yon kurmalar›n› önleyecek kadar derin de¤ildi. ‹ki parti aras›ndaki bir uzlaflma,
Türkiye’deki önemli siyasal gruplar›n pek ço¤u, bu arada ifl çevreleri, en güçlü ifl-
çi sendikas› konfederasyonu (Türk- ‹fl), ordu, bas›n ve Cumhurbaflkan›nca olumlu
karfl›lanacak, AP ve CHP milletvekillerinin ço¤unlu¤unca da kabul edilecekti. ‹ki
partinin ortak deste¤ine dayanan bir hükûmet, muhtemelen, siyasal fliddetle etkili
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ve tarafs›z biçimde mücadele edebilecek, siyasal kutuplaflmay› durduracak ve ka-
mu bürokrasisinin tarafs›zl›¤›n› bir ölçüde iade edecek kadar güçlü olabilecekti. 

Böyle bir koalisyon konusunda çeflitli f›rsatlar kaç›r›ld›. Demirel bu fikre daima
so¤uk bakt›; Ecevit de, ancak kendi hükûmet kuramad›¤› zaman AP’nin iflbirli¤ini
arad›. CHP’nin en çok sandalye kazand›¤› fakat Millet Meclisinde mutlak ço¤unlu-
¤un biraz alt›nda kald›¤› 1977 seçimlerinin hemen ertesinde Ecevit, AP ve MHP’nin
ayn› demokrasi anlay›fl›na sahip oldu¤unu ileri sürerek bu iki parti ile koalisyonu
reddetti. Ayn› flekilde Demirel de, Ecevit’in az›nl›k hükûmetini desteklemeyi red-
detti.69 Hükûmeti güvenoyu alamay›nca Ecevit, Demirel’e üç seçenek sundu: Ya
CHP liderinin, ya AP liderinin, ya da bir ba¤›ms›z›n baflbakanl›¤›nda bir CHP-AP
koalisyonu.70 Baz› AP milletvekillerinin bu öneriyi desteklemelerine karfl›l›k, De-
mirel bunu “eflyan›n tabiat›na ayk›r›” bularak reddetti.71 1980 müdahalesinden y›l-
lar sonra da Demirel bu tutumunu flöyle savunmufltur:

“Do¤ruda bir ve beraber olunur. Yanl›flta bir ve beraber olunmaz. Her mesele
için bir do¤ru çözüm vard›r. O ortaya konmadan, ‘bir ve beraber olmad›n›z’ itha-
m›, hiçbir anlam tafl›maz. Do¤ru çözüm ortaya konmufl da, onda beraberlik sa¤lan-
mam›flsa, do¤ru çözümü ortaya koyan ile, ona yanaflmayan› beraberce ve ayn› fle-
kilde suçlu saymak, haks›zl›k olur... Baz› meselelerin tabiat›nda uzlaflma imkân› ol-
mayabilir. Bundan dolay› da, ‘Niye uzlaflmad›n›z?’ diye kimse suçlanamaz. Zira her
fley, uzlaflarak çözülebilse idi, harpler olmazd›, mahkemelere lüzum kalmazd›.”72

Ecevit, 1978 bafllar›nda AP’den ayr›lan 12 milletvekilinin deste¤iyle hükûmeti
kurdu¤u zaman, AP’nin iflbirli¤ini aramad›. Ecevit’in baflbakanl›¤› s›ras›nda AP, ge-
lecekteki bir AP-CHP koalisyonuna ancak erken seçim flart›yla s›cak bakabilecek
gibi görünüyordu; CHP’nin ise bu flart› reddedece¤i kuflkusuzdu.73

Son bir kaç›r›lm›fl f›rsat, Ecevit hükûmetinin, 19 Ekim 1979 ara seçimlerinin ar-
d›ndan istifa etmesiyle ortaya ç›kt›; bu seçimler AP’nin aç›k zaferiyle sonuçlanm›fl
ve CHP oylar› 1977’deki yüzde 41.4 düzeyinden yüzde 29.1’e düflmüfltü. Bu nok-
tada Ecevit, MHP’nin d›fl deste¤ine muhtaç olmamas› için, bir AP az›nl›k hükûme-
tini d›flar›dan desteklemeyi önerdi.74 Ancak Demirel, az›nl›k hükûmetini, MHP ve
MSP’nin d›fl deste¤iyle kurmay› tercih etti. AP az›nl›k hükûmeti yönetimi s›ras›nda
Ecevit, ya bir AP-CHP hükûmeti, ya da MSP’nin de kat›laca¤› “onar›m hükûmeti”
ad›n› verdi¤i bir hükümet yolundaki önerisini birkaç kez tekrarlad›.75 Demirel, ge-
rek bu önerilere, gerek CHP ile terörle mücadele konusunda anlaml› bir diyalo¤a
karfl› kay›ts›z kald›. Demirel’in bir gazeteciye, “inan›n diyalog denilince art›k mi-
dem bulan›yor” dedi¤i ifade edilmektedir.76

Geriye dönülüp bak›ld›¤›nda, bir CHP-AP koalisyonunun çöküflü önleyip önle-
yemeyecek oldu¤u, ancak bir spekülasyon konusu olabilir. 1980’lerin ortalar›nda
verdi¤i mülâkatlarda Ecevit, böyle bir hükûmet kurulabilmifl ve bir cumhurbaflka-
n› seçilebilmifl olsayd›, askeri müdahaleden kaç›n›lm›fl olabilece¤i yolundaki görü-
flünü tekrarlam›flt›r.77 Demirel ise, baz› sorunlar›n, mahiyetleri icab› uzlaflma konu-
su olamayaca¤›na ve liderleri bu gibi konular üzerinde uzlaflamam›fl olmaktan do-
lay› suçlaman›n yanl›fl oldu¤una inanmaktad›r. Ona göre, müdahalenin gerçek se-
bepleri, görünüflteki sebepleriyle kar›flt›r›lmamal›d›r: “Gerçek sebep, hedef ald›¤›
gaye ve vard›¤› neticedir. Anayasay› kald›r›p, yeni bir Anayasa koymak, baz› mev-
kilere oturmak, devlet idaresini ele almak, baz› kadrolar› tasfiye etmekle neticele-
nen bir hareketi, bir ve beraber olup, bunlar› yapmad›kça, durduramazs›n›z. Bu
da, mümkün de¤ildir. Görünen sebeplere bakarak, ‘bunlar› kald›rsayd›k müdaha-
le olmazd›’ gibi bir yarg›ya varmak fevkalade yan›lt›c›d›r.”78
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Öte yandan askeri liderlerin, 1980 müdahalesinden önceki ve sonraki beyanla-
r›, ordunun bir CHP-AP hükûmetini fliddetle istedi¤ini ve böyle bir iflbirli¤i olma-
mas›n› çöküflün temel sebebi olarak gördü¤ünü aç›kça ortaya koymaktad›r. Mese-
la 6 Eylül 1979’da Deniz Kuvvetleri Komutan› (ve MGK dönemimde baflbakanl›¤a
getirilecek olan) Oramiral Bülent Ulusu, bir gazeteciye, özel olarak, ülkeyi kurta-
racak tek yolun, iki partinin bir araya gelerek bir hükûmet kurmalar› oldu¤unu, ak-
si halde askeri bir müdahalenin kaç›n›lmaz olaca¤›n› söylemifltir.79 Keza, genelkur-
may baflkan› ve dört kuvvet komutan›n›n Cumhurbaflkan›na verdikleri 27 Aral›k
1979 tarihli muht›rada, ülkeyi h›zla t›rmanan anarfli, terörizm ve ayr›l›kç›l›ktan kur-
tarman›n, gerek hükûmete gerek di¤er siyasal partilere düflen bir görev oldu¤u be-
lirtilmifl, bütün siyasal partiler, “Anayasa ve Atatürkçülük ilkeleri do¤rultusunda
birleflmeye ve devletin tahribini amaçlayan anarfli, terör ve ayr›l›kç›l›¤a karfl› bütün
gerekli tedbirleri ortaklafla almaya” davet edilmifltir.80 Ancak baz› kaynaklar, 14
Ekim 1979 ara seçimlerinden sonra ordunun art›k bir AP-CHP koalisyonu ile ilgi-
lenmedi¤i, çünkü bir müdahale karar›n›n verilmifl oldu¤unu ileri sürmektedirler.81

Bununla birlikte, iki büyük parti aras›nda bir iflbirli¤i kurulamam›fl olmas›n›, tü-
müyle parti liderlerinin uzlaflmaz tutumlar›na ve aralar›ndaki derin husumete ba¤-
lamak, yanl›fl olur. Mevcut siyasal durumun mant›¤› da, kutuplaflmaya zorluyordu.
Sa¤ kanatta, Ecevit ve CHP’nin yükselen y›ld›z›, derin bir endifle yarat›yordu; çün-
kü Demirel ve di¤er Milliyetçi Cephe liderleri, CHP’yi komünizmle olmasa bile, afl›-
r› solla özdefllefltiriyorlard›. Demirel, CHP’nin “bir rejim düflman›” oldu¤u, “sosya-
lizm ve kollektivizm tutkusu”nu saklamad›¤›, CHP’nin kooperatifçilik tutkusunun
“Do¤u tipi bir kooperatifçili¤e” yol açaca¤› görüfllerini dile getirmifltir.82 Benzer
korkular solda da mevcut olmufltur. CHP’liler ve di¤er solcular, AP’nin MHP ile ifl-
birli¤i içinde, Türkiye’ye faflizmi getirmekte kararl› oldu¤una inan›yorlard›.

Bu tür beyanlar›n, sahiplerinin alg›lamalar›n› do¤ru olarak m› yans›tt›¤›n›, yok-
sa kendi taraftarlar›n› korkutmak ve mobilize etmek için bir araç olarak m› kulla-
n›ld›¤›n› kestirmek güçtür.83 AP, komünizm korkusunu tahrik etmek suretiyle, Mil-
liyetçi Cephe hükûmetlerini kurmay› ve oylar›n› 1973’teki yüzde 29.8’den, 1977’de
yüzde 36.9’a, 1979 ara seçimlerinde de yaklafl›k yüzde 45’e ç›karmay› baflarm›flt›r.
Benzer flekilde faflizm korkusu, CHP oylar›n›n 1973’te yüzde 33.3’ten 1977’de yüz-
de 41.4’e yükselmesinin önemli sebeplerinden biridir. Her iki parti bak›m›ndan da
tek bafl›na iktidara gelme olas›l›¤› yüksek oldu¤undan, iktidar›n sorumluluklar›n›
paylaflmaktansa durumu büsbütün kutuplaflt›rmak, seçim stratejisi aç›s›ndan daha
kârl› görünüyordu. Ayr›ca, Türkiye’nin siyasetinde, daha önce de de¤inildi¤i gibi,
iktidar mücadelesini bir toplam-s›f›r oyunu olarak görme e¤ilimi her zaman mev-
cut olmufltur. 

Demokrasinin krizlerinde ço¤u zaman, rejime sâd›k partilerin üyelerince bile,
“k›fllan›n kap›s›n› çalarak” ordudan destek isteme e¤ilimi görülmüfltür.84 1980 çö-
küflüne götüren y›llarda bu tür davran›fllar›n birçok örne¤i gözlemlenmektedir.
Mesela, demokratik rejime sadakati zaten en iyi ihtimalle flüpheli olan MHP, ço¤u
zaman, s›k›yönetim ilân›nda ›srarc› olmufltur; bunun nedeni, ordu içindeki yandafl-
lar›n›n yard›m›yla s›k›yönetimi, kendi ç›karlar› do¤rultusunda manipüle edebilme
ümidiydi.85 Parti merkez yönetim kurulunun, 1-2 Ekim 1978 tarihli bildirisi, pek
çok kifli taraf›ndan, bir askeri darbeye aç›k tahrik olarak yorumlanm›flt›r.86 AP,
CHP ve Cumhuriyetçi Güven Partisi gibi rejime sâd›k partilerin baz› üyelerinin, hat-
tâ bakanlar›n›n, komutanlara kendi liderlerinin davran›fllar›n› flikayet ettikleri, böy-
lece müdahaleyi destekleyici bir atmosferin do¤ufluna katk›da bulunduklar› ileri
sürülmektedir.87
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1980 müdahalesine götüren olaylar, baz› önemli sivil gruplar›n deste¤ini alma-
d›kça bir darbenin muhtemel olmad›¤› yolundaki gözlemi desteklemektedir. Bir-
çok kimse, krizin devam›n›n ve kötüleflmesinin müdahaleye deste¤i artt›raca¤› var-
say›m›yla, ordunun harekete geçmeyi bilerek geciktirdi¤i inanc›ndad›r.88

Özetlemek gerekirse, demokrasinin üç çöküflünden hiçbiri, derin yap›sal ve
sosyolojik sebeplerin kaç›n›lmaz bir sonucu gibi görünmemektedir. Her üç durum-
da siyasal parti liderlerinin davran›fllar›, çöküfle yol açmada en önemli faktör ola-
rak rol oynam›flt›r. Özellikle 1980’de silahl› kuvvetlerin doldurdu¤u iktidar bofllu-
¤u, sa¤daki ve soldaki sadakatsiz muhalefetlerin eylemleri ve bellibafll› demokra-
tik partilerin yar›-sâd›k davran›fllar› yüzünden yarat›lm›flt›r.

Demokratik rejimin çöküflüne neden olan 1980 müdahalesinin gerçekleflmesinde etken
olan siyasal dinamiklerin neler olabilece¤ini tart›fl›n›z.
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Türkiye’de 1945 ile 1950 y›llar› aras›nda demok-

rasiye geçifl sürecinin ne flekilde gerçekleflti¤ini

aç›klamak.

Türkiye’de 1945 ile 1950 y›lllar› aras›ndaki de-
mokrasiye geçifl süreci, bir reform fleklinde ol-
mufltur. Siyasal iktidar› elinde tutan otoriter Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) bir kopma olmadan,
anayasal düzen içinde iktidar› Demokrat Partiye
(DP) teslim etmifltir. Bu Türk örnek-olay›, reform
yoluyla demokrasiye geçiflin ancak hükümetin
muhalefetten güçlü oldu¤u zamanlarda, muhale-
fet ve iktidar gruplar›nda ›l›ml›lar›n afl›r›lardan
güçlü oldu¤u yerlerde mümkün olabilece¤i hi-
potezlerini desteklemektedir.

Demokratikleflme sürecini kesintiye u¤ratan

1960, 1971 ve 1980 askeri müdahalelerinin ne-

denlerini ve aralar›ndaki farkl›l›klar› saptaya-

bilmek.

1960, 1971 ve 1980 tarihlerinde üç kez demokra-
tik süreç askeri müdahale ile kesintiye u¤ram›fl-
t›r. 1960 ve 1980 askeri müdahalelerinin var olan
kurumsal düzenden tam bir kopufl içermesine
karfl›l›k 1971 askeri müdahalesi yar› darbe niteli-
¤i tafl›r. ‹ki müdahele aras›ndaki en önemli fark
1960 darbesi anayasal krizi çözmeye yönelik ara-
bulucu bir nitelik tafl›rken, 1980 MGK rejiminin,
sosyal, ekonomik ve siyasal yap›lar› bütünüyle
de¤ifltirmeye yönelik bir müdahale olmas›d›r.
Dünyadaki demokratik çöküflleri aç›klamak için
iki hâkim yaklafl›m söz konusudur. Bir yaklafl›m,
toplumun yap›sal niteliklerinin önemini vurgu-
larken di¤er yaklafl›m bir rejimin istikrar› ve de-
vam›n› sa¤layan siyasal aktörlerin önemini vur-
gulamaktad›r.

Demokratik yönetimin krizlerini 1960, 1971 ve

1980 y›llar›nda yaflayan askeri darbelere ba¤l›

olarak aç›klayabilmek.

Türkiye’nin ilk yayg›n demokrasi giriflimi (1946-
1960) 27 May›s 1960 tarihindeki askeri darbeyle
sona ermifltir. Dönemin iki büyük partisi olan DP
ve CHP ideolojik olarak birbirinden büyük ayr›-
l›¤› olmayan partilerdi. 1957 seçimlerinden sonra
DP azalan oylar›na tepki olarak “ince demokra-
siye paydos” diyerek çeflitli alanlarda sert tedbir-
ler alm›flt›r. Nisan 1960 y›l›nda ola¤anüstü yetki-

lerle donat›lm›fl Meclis Araflt›rma Komisyonunun
çal›flmaya bafllamas› ve ard›ndan gelen ö¤renci
gösterileri sonunda, muhalefetin de deste¤iyle
27 May›s 1960’ta ordu müdahele etmifltir.
1960 Anayasas›’n›n sa¤lad›¤› liberal ortam sonu-
cunda ise afl›r› sa¤ ve sol gruplar siyaset sahne-
sinde yer alm›flt›r. Adalet Partisi hükûmeti 1960’l›
y›llar›n sonuna do¤ru gittikçe kötüleflen siyasal
ortamla bafl edemez duruma gelmifltir. Bir grup
radikal subay, radikal sosyal reformlar› yerine
getirme görüntüsü alt›nda uzun sürecek bir as-
keri rejim kurmay› hedeflemifllerdir. 12 Mart 1971
askeri memorandumu bu radikal hareketi engel-
leyen son dakika hareketidir. Bu ara yönetim,
1961 Anayasas›’n›, yürütme otoritesinin güçlen-
dirilmesi ve belirli temel özgürlüklerin k›s›tlan-
mas› aç›s›ndan elden geçirmifltir. 1973 sonlar›nda
yap›lan parlâmento seçimleriyle 1971 askeri dar-
besi son bulmufltur.
1975’den bafllayarak 1980 y›llar›na kadar; fliddet
ve terörizm olaylar› artm›fl, hükûmet ve meclis
hareket edemez duruma gelmifl, ekonomik s›-
k›nt›lar ve uluslararas› problemlerle birlikte rejim
1980’e gelindi¤inde meflrulu¤unu kaybetmeye
bafllam›flt›r. 1980 çöküflüne yol açan y›llar›n ka-
rakteristik bir özelli¤i de AP ve CHP’nin hükû-
mete baflkanl›k yapt›klar›nda adaleti sa¤ ve sol
teröristlere eflit bir flekilde uygulamad›¤› yönün-
deki yayg›n kanaatt›r. Bu iki büyük partinin bir-
likte hükûmet için iflbirli¤inde bulunmamas› da
demokrasinin çöküflünün önemli bir nedenini
oluflturmufltur.
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1. 1945 y›l›nda Meclis’te hakiki ve uzun süreli ihtilaf
ç›kmas›na neden olan yasan›n konusu afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Toprak reformu
b. ‹lkö¤retimin yayg›nlaflmas›
c. Sanayi teflvikleri
d. Seçim usulü
e. D›fl politika

2. 1949 y›l›nda demokrasiye geçifl sürecindeki son en-
geller hangi baflbakan döneminde kald›r›lm›flt›r?

a. fiemsettin Günaltay
b. Hasan Saka
c. Recep Peker
d. Fethi Okyar
e. Fuat Köprülü

3. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’de demokrasiye ge-
çifl sürecinin baflar›l› olmas›n› sa¤layan etkenlerden biri
de¤ildir?

a. Hükümetin, muhalefetten güçlü olmas›
b. Il›ml›lar›n, afl›r›lardan güçlü olmas›
c. Reformcular›n, tutuculardan güçlü olmas›
d. DP liderli¤inin ›l›ml› olmas›
e. MP’nin uzlaflmac› bir politika izlemesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi, ‹nönü’nün reform süreci
bafllatmas›nda rol oynayan güdülerle ilgili ileri sürülen
görüfllerden biri de¤ildir?

a. Demokratik rejimlerin II. Dünya Savafl›ndaki
zaferi

b. Türkiye’nin Sovyet tehdidine karfl› Bat› ile yak›n-
laflma ihtiyac›

c. Türk toplumundaki sosyo-ekonomik dönüflüm-
ler

d. Tek parti sisteminin bafltaki flah›sa dayand›¤› dü-
flüncesi

e. Amerika Birleflik Devletleri’nin siyasal de¤iflim
lehindeki bask›s›

5. Afla¤›dakilerden hangisi DP’nin muhalefeti boyunca
vurgulanan sloganlar›ndan biri de¤ildir?

a. Serbest ve dürüst seçimler
b. Kapsaml› sivil özgürlükler
c. Keyfi ve otoriter yönetime son verme
d. Bürokrasinin güçlendirilmesi
e. Ekonomik liberalleflme

6. Türkiye’deki tek parti rejiminin “liberal, demokratik
gelene¤e” komünist ve faflist tek parti rejimlerinden da-
ha yak›n olmas›n›n nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. CHP’nin pozitivist-rasyonalist düflünceye sahip
olmas›

b. Kemalist reformlar›n etkisini kaybetmesi
c. CHP’nin sosyal ve ekonomik de¤iflimlerle afl›r›

ilgili olmas›
d. CHP doktrinin de¤iflmez bir karakterde olmas›
e. CHP’nin kadro partisi olmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi 12 Mart 1971 askeri müda-
halesinin amaçlar›ndan biridir?

a. TBMM’yi da¤›tmak
b. Siyasal partileri yasaklamak
c. Anayasay› yürürlükten kald›rmak
d. Sivil toplum kurulufllar›n› yasaklamak
e. Demokrasiyi yeniden dengelemek

8. Afla¤›dakilerden hangisi 27 May›s 1960 askeri müda-
halesinin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Orta rütbeli askerler taraf›ndan yap›lmas›
b. Milli Birlik Komitesi ile üst rütbeli subaylar ara-

s›nda ihtilaf yaflanmas›
c. Milli Birlik Komitesinin ana muhalefet partisi ile

s›k› iliflki içinde olmas›
d. Milli Birlik Komitesinin yasama faaliyetlerinin s›-

n›rl› olmas›
e. Sadece siyasal yap›lar›n tüm aflamalar›n› etkile-

yecek kanun ç›kar›lmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi bürokratik otoriter rejimle-
rin ortaya ç›kmas›nda etkili olan faktörlerden biri de¤il-

dir?

a. Yüksek enflasyon oran›
b. Ara mallar ve tüketici mallar›n›n eksikli¤i
c. Döviz kurlar›ndaki düflüfller
d. Ödemeler dengesi aç›¤›
e. ‹flsizlik

10. Afla¤›dakilerden hangisi DP iktidar›n›n, 1960 askeri
darbesine neden olan uygulamalar›ndan biri de¤ildir?

a. Bas›n yasas›n›n sertlefltirilerek çok say›da gazete-
cinin hapsedilmesi

b. Devlet radyosunun iktidar lehine tek tarafl› kulla-
n›lmas›

c. Siyasal toplant›lar›n yasaklanmas›
d. Devlet memurlar›n›n erken emeklili¤e zorlanmas›
e. Seçimlerin ask›ya al›nmas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)” konusunu
gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)” konusunu
gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)” konusunu
gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)”  konusunu
gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)” konusunu
gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek Parti Döneminde
Demokrasiye Geçifl (1945-1950)” konusunu
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Askeri Yönetimlerden
Demokrasiye Geçifller (1960-1961,1971-
1973,1980-1983)” konusunu gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Askeri Yönetimlerden
Demokrasiye Geçifller (1960-1961,1971-
1973,1980-1983)” konusunu gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Demokratik Rejimin Krizleri
ve Çöküflleri (1960,1971,1980)” konusunu göz-
den geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Demokratik Rejimin Krizleri
ve Çöküflleri (1960,1971,1980)” konusunu göz-
den geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde 1

12 Temmuz Beyannamesi, geçifl döneminde bir dönüm
noktas›yd›. K›sa birzaman sonra Peker, ‹nönü ile ve
CHP içindeki (“Otuzbefller” ad› verilen) ›l›ml› bir gru-
bun artan muhalefetinden dolay› baflbakanl›ktan istifa
etti. Peker’in yerine, 10 Eylül 1947’de daha ›l›ml› olan
Hasan Saka atand›. Peker, 17 Kas›m - 4 Aral›k 1947 ta-
rihli Yedinci CHP Kurultay›nda, ‹nönü’ye son bir kez
daha meydan okuduysa da, kesin bir yenilgi ald›; genel
baflkanl›k için, ‹nönü’nün 595 oyuna karfl›l›k ancak 25
oy alabildi.

S›ra Sizde 2

CHP’nin ideolojik ve örgütsel nitelikleri, demokrasiye
geçifli, Kemalist reformlar›n beklenilmesi gereken bir
doruk noktas› haline getiriyordu. Türk tek-parti rejimi
gerek ideolojik gerek örgütsel bak›mdan, komünist ve
faflist tek-parti rejimlerinden temelde çok farkl› olup, li-
beral demokratik gelene¤e yak›n olmufltur.
Kemalist ilkeler, somut ihtiyaçlara ve durumlara cevap
olarak, eylem içinde oluflmufltur. Dankwart A Rustow’un
gözlemledi¤i gibi, Kemal Atatürk, “Meksika, Rus ve sö-
mürgecilik karfl›t› devrimlerden bu yana anlafl›ld›¤› an-
lam›yla, sosyal ve ekonomik de¤iflime pek az ilgi duy-
mufltur. Onun için ekonomik geliflme ve s›n›f farklar›-
n›n azalt›lmas›, derinden hissedilen befleri adalet ve
onur ihtiyaçlar›ndan çok, milli dayan›flman›n ve millet-
leraras› itibar›n pratik gerekleriydi.” CHP’nin doktrini,
tam da bu araçsal niteli¤inden dolay›, rasyonel elefltiri-
lere aç›k kalm›flt›r.
CHP yönetiminin potansiyel aç›dan demokratik karak-
teri, reform sürecinin bafllat›lmas›n› mümkün k›lm›fl, bu
da eski rejimle kurumsal bir kopma olmaks›z›n demok-
rasiye geçiflle sonuçlanm›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Bunlardan 1971 müdahalesi, Anayasay› ask›ya almad›¤›
gibi Meclisi kapatmam›fl ve siyasal partileri de yasaklama-
m›fl olmas› bak›m›ndan, daha çok, bir “demokrasinin ye-
niden dengelenmesi” süreci olarak görülebilir.35 1971
müdahalesinde silahl› kuvvetler, partiler-üstü ya da tek-
nokratik bir hükûmetin kurulmas›n› dayatm›fllar ve perde
gerisinde güçlü siyasal etkilerini yans›tm›fllard›.. Yeni hü-
kûmetten beklenen, s›k›yönetimin yard›m›yla siyasal flid-
det olaylar›n› sert flekilde bast›rmak, yürütme organ›n›
güçlendirecek yönde anayasay› de¤ifltirmek ve 1961 Ana-
yasas›n›n yer verdi¤i sosyal reformlar› (özellikle toprak
reformu)hayata geçirmekti. Bu ara dönem, normal zama-
n› olan 1973 sonbahar›nda yap›lan parlamento seçimle-
riyle sona erdi. 
1971’de gerçekleflen yar›m-darbeden farkl› olarak 1960
ve 1980 askeri müdahaleleri, yürürlükteki kurumsal dü-
zenlemelerden tam bir kopuflu ifade ederler. Her iki mü-
dahaledede ordu, eskisinden hayli farkl› siyasal rejimler
yaratan yeni anayasalar›n oluflturulmalar›nda büyük siya-
sal rol oynam›flt›r.
1960 darbesi, temel amac›n›n, sosyal ve siyasal yap›da ra-
dikal de¤ifliklikler yapmaktan çok, bir anayasa krizini çöz-
mek olmas› aç›s›ndan, arabulucu darbelere benziyordu.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Gerek sivil gerekse askeri bütün bürokratik gruplar, DP
rejimi döneminde sosyal statü ve siyasal nüfuz kayb›
yan›nda nisbi gelir düzeyleri bak›m›ndan da olumsuz
olarak etkilenmifllerdir. DP’nin ekonomik politikalar›,
büyük ölçüde d›fl borçlanmaya ve enflasyonist finans-
mana dayanan h›zl› ithal ikameci sanayileflme ve tar›-
m›n modernlefltirilmesine yönelikti. 1950’lerde yüksek
h›zda bir ekonomik geliflme görülmekle birlikte, gelir
da¤›l›m› noktas›nda ise durum daha da adaletsiz hale
gelmiflti. ‹zlenen enflasyonist politikalar özellikle maafl-
lar›yla geçinen gruplar› çok olumsuz etkilemiflti. Hem
ekonomik hemde di¤er nedenler, 1960 darbesinin, ge-
rek subaylar gerekse sivil bürokratlarca kolayl›kla be-
nimsenmesini sa¤lam›flt›r. 

S›ra Sizde 5

1973 sonbahar›ndaki parlâmento seçimleriyle sona eren
1971 ara rejimi, ordunun, iktidar› do¤rudan do¤ruya ele
almayarak, ülkeyi perde gerisinden idare etti¤i bir “ya-
r›m darbe” olarak kabul edilebilir. Müdahalenin bir se-
bebi, AP hükûmetinin siyasal terörizmle mücadele et-
mekteki baflar›s›zl›¤› ise, daha derindeki bir sebep, bir-
çok subay›n AP yönetimine karfl› duydu¤u güvensizlik-
ti. Böylece, bir anlamda 1971 müdahalesi, hâlâ, merke-
ziyetçi bürokratik elitle, seçimlerde ço¤unlu¤u sa¤la-
maya devam eden çevre güçleri aras›ndaki eski çat›fl-
may› yans›t›yordu. Gerek siyasal sonuçlar›, gerek poli-
tikalar›n›n genel yönü bak›m›ndan 1971 müdahalesi,
1960 ve 1980 müdahaleleri aras›nda bir “ara istasyon”
olarak görülebilir.

S›ra Sizde 6

Özellikle 1980’de silahl› kuvvetlerin doldurdu¤u iktidar
bofllu¤u, sa¤daki ve soldaki sadakatsiz muhalefetlerin
eylemleri ve bellibafll› demokratik partilerin yar›-sâd›k
davran›fllar› yüzünden ortaya ç›km›flt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Farkl› siyasi yap›ya sahip ülkelerde demokrasinin pekiflmesi aç›s›ndan ana-
yasalar›n ne flekilde haz›rland›¤›n› karfl›laflt›rabilecek,
Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasas› olan 1924 Anayasas›n›n ne flekilde ger-
çeklefltirildi¤ini aç›klayabilecek,
1961 Anayasas›n›n 1960 darbesine ba¤l› olarak gerçeklefltirilmesini, bu anaya-
san›n belirleyici özelliklerini ve üzerinde yap›lan de¤ifliklikleri saptayabilecek,
1982 Anayasas›n›n gerçeklefltirilmesini, belirleyici özelliklerini ve dönemin
siyasi iktidarlar› taraf›ndan haz›rlanan de¤ifliklik çal›flmalar›yla gerçeklefltiri-
len de¤ifliklikleri saptayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Ortakl›kç› ya da Oydaflmac› Tarz
Anayasa Yap›m›

• Demokrasinin Pekiflmesi
• Anayasa Yap›m›

• Kurucu Meclis
• Dan›flma Meclisi
• Milli Birlik Komitesi
• Anayasa Revizyonlar›

Anahtar Kavramlar
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G‹R‹fi
Demokrasiye geçifl çabalar› olan ülkelerde anayasa yap›m süreci bu ülkelerin siya-
sal kurumlar›n›n ortaya ç›kmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Çünkü anayasa yap›m›
sürecinde siyasal etkinlik birden yo¤unlafl›r ve siyasi hayatla ilgili olumlu ve olum-
suz birçok konu ortaya ç›kar. Do¤al olarak da ülkenin siyasi yap›s›yla ilgili olum-
lu ve olumsuz konular net bir flekilde görülmeye bafllar. Bu güne kadar gerçeklefl-
tirilen üç anayasay› (1924,1960 ve 1982 Anayasalar›) bu kapsam içinde de¤erlendir-
mek gerekir. Türkiye’deki anayasa yap›m› tarihi; ülkedeki siyasal meflrulu¤u, aske-
ri darbelerin etkisini ve pekiflmifl demokratik rejimi anlamak aç›s›ndan önemlidir.

ANAYASA YAPIMI S‹YASET‹ 

Farkl› siyasi yap›lara sahip ülkelerde demokrasinin pekiflmesi
aç›s›ndan anayasalar›n ne flekilde haz›rland›¤›n› karfl›laflt›ra-
bilmek.

Özellikle demokrasiye geçifl dönemlerinde anayasa yap›m›, toplumun ve siyasal
(ve di¤er) elitlerinin yayg›n deste¤ine sahip siyasal kurumlar yaratmak aç›s›ndan
mükemmel bir f›rsatt›r. Gerek anayasa yap›m› süreci, gerek onun ürünü olan ana-
yasal tercihler, demokrasiye geçiflin ve demokrasinin pekiflmesinin hayati unsurla-
r›d›r. Andrea Bonime-Blanc’›n sözleriyle; “anayasa yap›m›, geçifl dönemindeki si-
yasal faaliyetlerin hem en çeflitli, hem en yo¤un biçimidir. Bu süreçte siyasal ma-
nevralar, pazarl›klar ve müzakereler gerçekleflir; gruplar ve liderler aras›nda siya-
sal tav›rlar, uzlaflmalar ve anlaflmazl›klar ön plana ç›kar. Anayasa yap›mc›lar›n bu
sorunlar› nas›l çözdükleri, bize geçifl süreci ve onun yol açt›¤› rejim hakk›nda çok
önemli fleyler ö¤retebilir. Gerek sürecin, gerek onun sonucunun genel niteli¤i, ye-
ni rejimin istikrar ya da istikrars›zl›k potansiyeline iliflkin ip uçlar› verebilir.”1

Baflka bir deyiflle anayasa yap›m› süreci, sadece demokrasiye geçiflin biçimini de-
¤il, belki daha da önemlisi, demokrasinin pekiflme flanslar›n› etkiler. Bu ünitede oy-
daflmac› (consensual) ya da ortakl›kç› (consociational) bir anayasa yap›m› yönte-
minin, demokratik pekiflme flans›n› büyük ölçüde artt›raca¤› ileri sürülmektedir. 

Bu ba¤lamda, ‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemin en istikrarl› demokratik
anayasalar›n›n (bunlar›n en iyi bilinen örnekleri, Alman, ‹talyan ve ‹spanyol ana-
yasalar›d›r) temsilî niteli¤i yüksek kurucu meclislerin ve oydaflmac› bir anayasa ya-

Türkiye’de Anayasalar ve
Anayasa Yap›m› Siyaseti
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Oydaflmak: Tart›flmak, bir
konuda uzlaflarak belli bir
görüflte birleflmek ya da
ço¤unlu¤un belli bir görüflte
birleflmesidir.
Ortakl›k: Siyasal partilerin
ya da bask› gruplar›n›n belli
bir konuda birleflerek güç
oluflturmas›d›r.



p›m› uslûbunun ürünü olmalar›, bir rastlant› de¤ildir. ‹talya’da 1946’da seçilmifl
olan Kurucu Meclis, üç büyük partinin (Hristiyan Demokratlar, Sosyalistler ve Ko-
münistler) hâkimiyetinde idi. Hristiyan Demokratlar›n en büyük parti olmas›na
karfl›l›k, Sosyalistlerle Komünistlerin birleflik sol oylar›, Hristiyan Demokratlar›n-
kinden fazlayd›. Öte yandan Hristiyan Demokratlar, siyasal saflaflmada merkez ko-
numunda olmalar› nedeniyle, genellikle bütün ›l›ml› ve muhafazakâr güçleri ken-
di etraflar›nda toplayabiliyordu. Buna ra¤men ‹talyan anayasa yap›m› sürecine tek
bir koalisyon hâkim olmam›flt›r. “Aksine, konulara göre de¤iflen oynak ve oydafl-
mac› bir karar alma yöntemi izlenmifltir... Partileri bölme potansiyeli yüksek sorun-
larda bile süreç, oydaflmac› bir temelde sonuçland›r›lm›fl ve siyasal partilerin hep-
si de¤ilse bile pek ço¤u, yeni anayasan›n nihaî fleklini desteklemifllerdir.”2 ‹talyan
anayasas›, “gerçek bir siyasal an›t” olarak övülmüfltür. Gianfranco Pasquino’nun
gözlemledi¤i gibi, “bu iflbirli¤i dönemi o kadar önemli, sonuçlar› da o kadar ün-
lüydü ki, bugüne kadar Komünistler, anayasay› birlikte yapm›fl olmalar› d›fl›nda
Hristiyan Demokratlarla pek az ortak noktalar› oldu¤unu vurgulam›fllard›r.”3

Benzer flekilde, Franco sonras› ‹spanya’da anayasa yap›m› sürecine uzlaflmac›,
oydaflmac› bir yöntem hâkim olmufltur; 15 Haziran 1977’deki ilk serbest parlâmen-
to seçimlerinin sonuçlar› da, bu durumu teflvik etmifltir. Seçimlerden, Adolfo Sua-
rez’in liderli¤indeki merkez-sa¤ Demokratik Birlik (UCD), oylar›n yüzde 34.7’si ve
350 sandalye 165’i (yüzde 47.1) ile en büyük parti olarak ç›km›flt›r. Sosyalist parti,
oylar›n yüzde 29.2’si ile 118 sandalye yüzde (33.7) kazanm›flt›r. Daha ideolojik ni-
telikteki iki parti ise hayal k›r›kl›¤› yarat›c› sonuçlar alm›fllard›r: Franco geçmifliyle
iliflkili olan Halkç› ‹ttifak (Allianza Popular, AP) oylar›n sadece yüzde 8.5’ini, Ko-
münist parti de yüzde 9.3’ünü alabilmifltir. Yeni meclis (Cortes) ilk oturumunda,
bir Kurucu Meclis olarak çal›flmaya karar vermifltir. Seçim sonuçlar› anayasa yap›-
m›nda sa¤c› bir UCD-AP koalisyonu imkân›n› aç›k b›rak›yordu; ancak UCD, bu se-
çene¤e nadiren baflvurmufltur. Ara s›ra iki parti aras›nda, özellikle ahlaki sorunlar
üzerinde, ço¤unlu¤u sa¤layan koalisyonlar oluflmuflsa da, “böyle bir koalisyon ne
kapsay›c› ne de hâkim nitelikteydi. ‹spanya’daki süreç, kutuplaflma sergilemek ye-
rine, çok farkl› ideolojilere sahip partilerin uzlaflma yoluyla çok-yanl› (oydaflmac›)
hâkim koalisyonu oluflturduklar› bir oydaflmac› siyaset modeli olabilir.”4

‹spanya’da, temel anayasal sorunlar›n pek ço¤unda, sol ve sa¤ aras›nda zorlu,
bazen de gizli, görüflmeler yoluyla uzlaflmalara var›ld›. Anayasa yap›m› sürecinin
oydaflmac› niteli¤i, Kongre ve Senatonun 31 Ekim 1978 tarihinde, sadece birkaç
AP’li ve Basque üyenin muhalif veya çekimser oyuyla, hemen hemen oybirli¤iyle
anayasay› kabul etmifl olmas›nda kendini göstermektedir. Bu gözlem, anayasan›n
kullan›lan oylar›n yüzde 87.87’si ile onayland›¤› 6 Aral›k 1978 anayasa halk oyla-
mas› bak›m›ndan da geçerlidir.5

Yelpazenin öteki ucunda, en iyi örnekleri 1946 Fransa ve 1976 Portekiz anaya-
salar› olan, çat›flmac› veya ihtilâfl› anayasa yap›m› tarz› gözlemlenebilir. Dördüncü
Frans›z Cumhuriyeti anayasas›n› yapan Kurucu Meclise, Komünistler, Sosyalistler
ve Hristiyan demokratik Cumhuriyetçi Halk Hareketi (MRP) gibi üç güçlü, disiplin-
li ve ideolojik yönelimli parti hâkimdi. Bu üç parti, birçok önemli anayasal sorun
üzerinde oydaflmac› çözümlere varamam›fllard›r. Dolay›s›yla ilk anayasa tasar›s›
halk oylamas›nda reddedilmifl, ikincisi de küçük bir ço¤unlukla kabul edilmifltir.
Dördüncü Frans›z Cumhuriyetinin k›sa ömrü (1946-1958) ve kronik hükûmet istik-
rars›zl›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, bu deneyimin baflar›l› oldu¤u söylenemez. 

Benzer flekilde, Salazar sonras› Portekiz’de anayasa yap›m› sürecini çevreleyen
özel flartlar, hem bu sürecin üslûbunu, hem de onun ürünü olan anayasay› etkile-
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mifltir. Kurucu Mecliste sol partilerin (Sosyalistler ve Komünistler) ço¤unlukta ol-
malar› ve radikal solcu subaylar›n etkisi sonucunda, anayasa yap›m›na oydaflmac›
de¤il, çat›flmac› bir üslûp hâkim olmufltur. “Karar alma, koalisyonlar ve sonuçlar
ideolojik yönden tek-yanl› idi ve daha merkezci, ikinci büyük parti olan Halk›n
Demokratik Partisini hiç umursamadan tek tarafl› olarak gerçeklefltirildi.”6 1976
Anayasas› sosyo-ekonomik sisteme iliflkin olarak, ideolojik, dogmatik ve ço¤u za-
man salt edebi nitelikteki hükümlerle doluydu; bu ideolojik ifadelerin ço¤u, 1982
anayasa de¤iflikli¤i ile kald›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla, Portekiz’de demokrasinin tam an-
lam›yla pekiflmesi, ancak anayasan›n 1982 ve 1989’da geçirdi¤i iki köklü de¤iflik-
likle mümkün olmufltur. 

Bu karfl›laflt›rmal› gözlemlerin ›fl›¤›nda, Türkiye’deki anayasa yap›m› süreci, ge-
nifl çapl› bir oydaflmaya dayanan siyasal kurumlar yaratma aç›s›ndan, bir dizi kaç›-
r›lm›fl f›rsat olarak tan›mlanabilir. Ne Cumhuriyetin üç anayasas› (1924, 1961 ve
1982 anayasalar›) ne de 1876 Osmanl› anayasas›, sosyal güçleri büyük ölçüde tem-
sil eden bir kurucu meclis, ya da yasama meclisi taraf›ndan, bir müzakere, pazar-
l›k ve uzlaflma süreci ile yap›lm›flt›. Dolay›s›yla hepsinin siyasal meflrulu¤u zay›ft›.

1876 OSMANLI ANAYASASI
Müslüman ço¤unluklu ülkelerdeki ilk anayasa olmak itibariyle büyük önem tafl›-
yan 1876 Osmanl› Anayasas› (Kanun-u Esasî), Sultan ‹kinci Abdülhamid’in görev-
lendirdi¤i, bürokratlar ve din âlimlerinden (ulema) oluflan 28 kiflilik bir komisyon
taraf›ndan haz›rlanm›fl ve hukuken Sultan›n tek tarafl› iradesi niteli¤inde olan bir
fermanla ilân edilmifltir.

1876 Anayasas›, “Meclis-i Umumî” ad›n› alan bir parlâmento kurmufltur. Bu Par-
lâmento, iki meclisten meydana gelmektedir. “Heyet-i Âyan” ad›n› tafl›yan meclisin
bütün üyeleri, padiflah taraf›ndan atanmaktad›r. Di¤er meclisin (Heyet-i Mebusan)
üyeleri ise, halk taraf›ndan iki dereceli seçimle seçilmektedir. Anayasa, Parlâmen-
tonun yetkilerini hayli dar tutmufltur. Örne¤in bir parlâmento üyesinin kanun tek-
lif edebilmesi için, ilkin padiflahtan müsaade almas› gereklidir. Her iki meclisçe ka-
bul edilen tasar›lar, padiflah›n onay› olmadan yürürlü¤e girememektedir. Hükûme-
tin Heyet-i Mebusan’a karfl› sorumlulu¤u, anayasada aç›kça belirtilmifl de¤ildir. Bu-
na karfl›l›k padiflah, istedi¤i zaman Heyet-i Mebusan’› feshedebilmektedir. Görülü-
yor ki, 1876 Anayasas›, henüz Bat› örneklerine uygun bir meflrutî monarfli kurama-
m›flt›r. Devlet yönetiminde a¤›rl›k, gene de padiflahtad›r. Nitekim Abdülhamid II,
anayasan›n bu niteli¤inden de yararlanarak, 1878 y›l›nda Mebusan Meclisini da¤›t-
m›fl ve ülkeyi tekrar mutlakiyetle yönetmeye bafllam›flt›r.

Ancak Abdülhamit’in mutlakiyeti, ayd›n çevrelerde gitgide yo¤unlaflan bir mu-
halefet uyand›rm›fl, “Genç Türkler” ad› verilen bu muhalefet hareketi, Genç Os-
manl›lardan daha genifl bir çevrenin mal› olmufltur. Nihayet 1908 y›l›nda Rume-
li’deki askerî birliklerin isyana bafllamas›yla Abdülhamid, 1876 Anayasas›n› yeni-
den yürürlü¤e koymak zorunda kalm›flt›r. Böylece, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
‹kinci Meflrutiyet dönemi aç›lm›flt›r. Meflrutiyete karfl› olan gruplar›n tahrik etti¤i ve
“31 Mart Vak’as›” ad› verilen gerici ayaklanma, Rumeli’den gelen Hareket Ordusu
taraf›ndan k›sa sürede bast›r›ld›ktan sonra, Abdülhamid tahttan indirildi ve 1909 y›-
l›nda Anayasa, daha demokratik bir parlâmenter sistem yönünde önemli de¤iflik-
liklere u¤rad›.

1909 de¤ifliklikleri ile, padiflah›n yetkileri daralt›larak Mebusan Meclisinin yet-
kileri geniflletildi. Bakanlar Kurulunun Mebusan Meclisine karfl› sorumlu oldu¤u
aç›kça belirtildi. Padiflah›n Meclisi feshetme hakk›, Âyan Meclisinin onay› ve üç ay

453.  Ünite  -  Türk iye ’de Anayasalar  ve  Anayasa Yap›m›  S iyaset i



içinde yeni seçim yap›lmas› flartlar›na ba¤land›. Kanun teklif edebilmek için padi-
flah›n izninin al›nmas› zorunlulu¤u kald›r›ld›. Meclislerce kabul edilen bir kanu-
nun, padiflahça ya iki ay içinde onaylanmas›, ya da bir kere daha görüflülmek üze-
re meclislere geri gönderilmesi hükmü konuldu. Geri gönderme halinde bu met-
nin kanunlaflabilmesi için meclislerin 2/3 ço¤unlu¤u gerekli idi. 

En önemlilerine k›saca de¤indi¤imiz bu anayasa de¤ifliklikleriyle,1876 Anaya-
sas›, demokratik bir meflrutî monarfli anayasas› haline getirilmifl oldu. Ne var ki,
gitgide a¤›rlaflan iç ve d›fl koflullar ve ülkede yeterli bir demokratik gelene¤in bu-
lunmamas›, bu anayasan›n gere¤i gibi uygulanmas›na imkân vermedi. Anayasal bir
rejim perdesi gerisinde, ‹ttihat ve Terakki partisinin diktatörce yönetimi ortaya ç›k-
t›. Bu rejim, Birinci Dünya Savafl›’n›n yenilgi ile sona ermesiyle birlikte y›k›ld›.

1921 ANAYASASI
Osmanl› devletinin Birinci Dünya Savafl›ndaki yenilgisini takip eden yabanc› iflga-
le karfl› Anadolu’da geliflen millî kurtulufl hareketi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da
Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç›lmas›yla, kurumsallaflma yolunda çok önemli
bir aflama kaydetmifltir. Kurucu meclis niteli¤indeki bu meclis, 20 Ocak 1921 tari-
hinde yeni bir anayasa (Teflkilât-› Esasiye Kanunu) kabul etti. 1876 Kanun-u Esasî-
si henüz resmen ilga edilmifl say›lmad›¤› için, bu Anayasa, sadece 24 maddelik k›-
sa bir metin olarak kaleme al›nd›. Fakat 1921 Anayasas›n›n art›k Kanun-u Esasîden
çok farkl› temellere dayanmakta ve yeni bir Türk Devletini kurmakta oldu¤u aç›k-
t›. 1921 Anayasas›n›n en önemli yenili¤i ve en devrimci ilkesi, millî egemenlik il-
kesidir (m.1). Bu Anayasa, saltanat›n kald›r›laca¤› yolunda bir hüküm tafl›mamak-
la beraber, millî egemenlik ilkesinin, kiflisel egemenli¤e dayanan monarflik bir yö-
netim sistemiyle ba¤daflamayaca¤› aç›kt›r. Ayn› Anayasa, yasama ve yürütme kuv-
vetlerinin T.B.M.M.’nde topland›¤›n› (m.2). Meclisin bakanlara yön gösterebilece¤i-
ni ve gerekti¤inde onlar› de¤ifltirebilece¤ini (m.8) belirtmektedir. Nihayet 1921 Ana-
yasas›, il ve nahiyelerde halk idaresi, yani yerinden yönetim ilkesini kabul etmifltir.

1921 Anayasas›n›n kurdu¤u bu hükûmet sistemi, anayasa doktrininde “meclis
hükûmeti” ad›yla bilinen sistemin tipik bir örne¤idir. Bu sistem, yasama ve yürüt-
me güçlerinin T.B.M.M.’nde toplanm›fl olmas›, bakanlar›n teker teker Meclis tara-
f›ndan seçilmeleri, Meclisin bakanlar› her zaman de¤ifltirebilmesi ve onlara yön
gösterebilmesi, buna karfl›l›k Bakanlar Kurulunun Meclise karfl› kullanabilece¤i
hiçbir hukukî silâh›n(örne¤in fesih yetkisinin) mevcut olmamas› ve bir Devlet Bafl-
kanl›¤› müessesesinin yarat›lmam›fl bulunmas› bak›mlar›ndan, tam bir Meclis hü-
kûmeti örne¤idir. Uygulamada da, T.B.M.M. hukukî yetkilerini k›skançl›kla kullan-
m›fl, Atatürk ve Bakanlar Kurulu üyeleri de en güç koflullara ra¤men T.B.M.M. yet-
kilerine daima büyük sayg› göstermifllerdir. Tarihimizde Birinci T.B.M.M. dönemi
(1920-23), en büyük iç ve d›fl tehlikeler karfl›s›nda bile demokratik bir denetim sis-
teminin nas›l sürdürülebildi¤ini gösteren güzel bir örnektir. Bununla birlikte, uy-
gulamada meclis hükûmeti modelinden önemli sapmalar›n görüldü¤ü ve sistemin
bir parlâmenter rejimden pek de farkl› olmayan bir biçimde iflledi¤i de gözlemlen-
mektedir.

Birinci T.B.M.M.’nde bugün anlad›¤›m›z anlamda siyasal parti gruplar› yoktu.
Buna karfl›l›k, Meclisin aç›l›fl›ndan k›sa bir zaman sonra, Birinci ve ‹kinci Gruplar
ad›yla an›lan iki siyasal grup oluflmufltu. Birinci Grup, Atatürk’ü ve hükûmeti des-
tekleyen, ‹kinci Grup ise onlara muhalif olan milletvekillerinden oluflmaktayd›. Fa-
kat bu iki grup aras›ndaki s›n›r çizgisi kesin de¤ildi. Oylamalarda, gruplardan biri-
ne mensup baz› milletvekillerinin, di¤er grubun ço¤unlu¤uyla birlikte oy kulland›-
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¤› görülüyordu. Birinci T.B.M.M.’nin bütün üyeleri, vatan›n düflman iflgal ve sald›-
r›s›ndan kurtar›lmas› amac›nda görüfl birli¤i halinde bulunmakla beraber, bundan
sonra izlenecek siyasetler konusunda farkl› görüfllere sahiptiler. Atatürk ve onu
destekleyenler, Cumhuriyetçi bir devlet sisteminden ve devrimci toplumsal de¤i-
flimlerden yana olduklar› halde, onlar›n karfl›s›ndakiler, genellikle, padiflahl›k ku-
rumunun korunmas›n› ve toplumsal de¤iflimin daha yavafl ve evrimci yollardan
gerçeklefltirilmesini istiyorlard›. Bu görüfl ayr›l›klar›n› vaktinden önce yüzeye ç›kar-
mamak amac›yla, Atatürk ve arkadafllar› Millî Mücadelenin bitiminden önce, padi-
flahl›¤›n kald›r›laca¤›na dair bir aç›klamada bulunmam›fllard›r. Ayn› gerekçeyle, yu-
kar›da da de¤indi¤imiz gibi, T.B.M.M. Hükûmeti bünyesi içinde bir Devlet Baflkan-
l›¤› makam›n›n yarat›lmamas›na da dikkat edilmifltir.

Ulusal Ba¤›ms›zl›k Savafl›n›n zaferlerle sonuçland›r›lmas›ndan sonra, art›k bu
duruma aç›kl›k getirmek zaman› gelmiflti. Nitekim T.B.M.M., 30 Ekim ve 1-2 Kas›m
1922 tarihli, 307 ve 308 say›l› iki tarihî karar›yla, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun sona
erdi¤ini ve padiflahl›¤›n 16 Mart 1920 tarihinden geçerli olmak üzere tarihe kar›fl-
m›fl oldu¤unu ilân etmifltir. Bu kararlarda henüz “Cumhuriyet” deyiminin kullan›l-
mad›¤› ve rejimin hâlâ “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” olarak adland›r›l-
d›¤› görülmektedir.

Türk tarihinde bu derece önemli bir rol oynam›fl bulunan Birinci T.B.M.M., ta-
rihî görevini yerine getirdikten sonra, Nisan 1923’te yeni seçimler yap›lmak üzere,
da¤›lma karar› verdi. Cumhuriyeti ilan eden ve 1924 Anayasas›n› haz›rlayan, ‹kin-
ci T.B.M.M. olmufltur.

1924 ANAYASASI
‹kinci T.B.M.M., seçilmesinden az sonra yeni bir anayasa yapma sorununa e¤ilmek
durumundayd›. Çünkü 1876 Osmanl› Kanunu Esasîsi henüz resmen ilga edilmifl ol-
mad›¤› gibi, 1921 Teflkilât› Esasîye Kanunu da, yeni devletin ihtiyaçlar›na cevap ve-
recek derecede uzun ve ayr›nt›l› bir metin de¤ildi. Yeni Anayasa, 20 Nisan 1924’te
T.B.M.M. taraf›ndan kabul edilerek, 23 Nisan 1924’te yay›nland›. 1924 Anayasas›-
n›n baz› temel ilkeleri, afla¤›daki flekilde özetlenebilir:

1924 Anayasas›n›n, meclis hükûmeti ile parlâmenter rejim aras›nda karma bir
sistem kurdu¤u söylenmifltir. Gerçekten Anayasada, her iki hükûmet flekline has
özellikler yer almaktad›r. 1924 Anayasas›n›n meclis hükûmetini and›ran yönleri
flunlard›r: (a) Anayasaya göre, “Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsil eder ve Millet ad›na egemenlik hakk›n› yaln›z o kullan›r” (m.4). “Yasama
yetkisi ve yürütme erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplan›r” (m.5) (b)
Meclis, Hükûmeti her zaman denetleyebilece¤i ve düflürebilece¤i (m.7) halde, Hü-
kûmetin meclisi feshetme yetkisi yoktur. Hükûmete fesih yetkisi tan›nmas› öneri-
si, Anayasa görüflmeleri s›ras›nda uzun tart›flmalara konu olduktan sonra, reddedil-
mifltir.Öte yandan, 1924 Anayasas›, baz› yönleriyle de parlâmenter sistemi and›r-
maktad›r: (a) Meclis yasama yetkisini kendi kulland›¤› (m.6) halde, yürütme yetki-
sini ancak Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanabilir (m.7). Öyleyse,
yürütme yetkisi teorik olarak Mecliste bulunmakla beraber, Meclisin yürütme ifl-
lemlerini bizzat yapmas› söz konusu de¤ildir. Bu sistemi, anayasac›lar›m›z, “kuv-
vetler birli¤i ve görevler ayr›l›¤›” sistemi olarak adland›rm›fllard›r. (b) Hükûmetin
kurulmas› konusunda parlâmenter sisteme uygun bir model kabul edilmifltir. Ana-
yasan›n 44’üncü maddesine göre, “Baflbakan, Cumhurbaflkan›nca Meclis üyeleri
aras›ndan tayin olunur. Öteki bakanlar Baflbakanca seçilip tamam› Cumhurbaflka-
n› taraf›ndan onand›ktan sonra Meclise sunulur. Meclis toplan›k de¤ilse sunma ifli
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Meclisin toplanmas›na b›rak›l›r. Hükûmet, tutaca¤› yolu ve siyasî görüflünü en geç
bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan güven ister.”

1924 Anayasas›, sert bir anayasayd›. Bu Anayasan›n 102’nci maddesine göre,
Anayasada de¤ifliklik teklifinin Meclis üye tamsay›s›n›n en az üçte biri taraf›ndan
imzalanmas› flartt›. De¤ifliklik tekliflerinin kabulü de, üye tamsay›s›n›n en az üçte
ikisinin oyuyla mümkündü. Gene, bugünkü Anayasam›zda da oldu¤u gibi, bu
Anayasan›n Devlet fleklinin Cumhuriyet oldu¤u hakk›ndaki birinci maddesinde de-
¤ifliklik ve baflkalama yap›lmas› hiçbir türlü teklif edilemezdi. 1924 Anayasas›, bu-
nun d›fl›nda, “Anayasan›n hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz
ve ifllerlikten al›konamaz. Hiçbir kanun Anayasaya ayk›r› olamaz” (m.103) hükmü-
nü de tafl›yordu. Ancak bu Anayasada kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg›-
sal denetimine yer verilmemifl oldu¤undan, anayasan›n üstünlü¤ü ilkesi büyük öl-
çüde teoride kalm›flt›r.

1924 Anayasas›n›n getirdi¤i en önemli yeniliklerden biri de, lâiklik ilkesidir.
Gerçi bu ilke, 1924 Anayasas›nda bafltan beri yer alm›fl de¤ildir. Anayasan›n ilk
fleklinde, “Türkiye Devletinin dini, Din-i ‹slamd›r” ifadesi yer ald›¤› (m.2) gibi,
Meclisin yetkileri aras›nda “ahkâm-› fler’iyenin tenfizi” (fleriat hükümlerinin uygu-
lanmas›) hususu da say›lm›flt›r (m.26). Bu hükümler, 1928 y›l›ndaki Anayasa de¤i-
flikli¤i ile ç›kar›lm›fl, 1937 de¤iflikli¤i ile de lâiklik ilkesi resmen kabul olunmufltur.

1924 Anayasas›, hürriyetler konusunda, Frans›z Devriminden beri süregelmek-
te olan “tabiî hak” anlay›fl›n› kabul etmifltir. Anayasan›n 68’inci maddesine göre,
“Her Türk hür do¤ar, hür yaflar. Hürriyet, baflkas›na zarar vermeyecek her fleyi ya-
pabilmektir. Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için s›n›r›, baflkalar›n›n hürri-
yeti s›n›r›d›r. Bu s›n›r› ancak kanun çizer.”

Bu hürriyetçi anlay›fla ra¤men, 1924 Anayasas›, hürriyetleri genifl ve ayr›nt›l› fle-
kilde düzenlememifl, ço¤u zaman bunlar›n sadece ad›n› saymak ve s›n›rlar›n›n ka-
nunla çizilece¤ini belirtmekle yetinmifltir. Böylece Meclis, hürriyetleri diledi¤i gibi
s›n›rland›racak kanunlar ç›karabiliyordu. Üstelik, kanunlar›n anayasaya uygunlu-
¤unun yarg›sal denetimi sistemi de yerleflmifl olmad›¤›ndan, Meclis ço¤unlu¤unun
oyuyla, az›nl›¤›n haklar›n›n ölçüsüz flekilde s›n›rland›r›lmas› mümkündü.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasas› olan 1924 Anayasas›n›n ne
flekilde gerçeklefltirildi¤ini aç›klayabilmek.

1924 Anayasas›, 1923’te seçilmifl olan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) ta-
raf›ndan yap›lm›flt›r. 1923 seçimleri, Mustafa Kemal Pafla taraftarlar›n›n yeni kur-
mufl olduklar› Halk F›rkas›n›n (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi) denetimi ve
hâkimiyeti alt›nda yap›lm›flt›r. TBMM’nin ilk döneminde (1920-1923) Mustafa Ke-
mal Pafla’ya muhalefet eden ‹kinci Grup üyelerinden hiçbiri, yeniden seçilmemifl-
tir. Böylece anayasa görüflmeleri s›ras›nda bir tek-parti sisteminin henüz pekiflmifl
olmamas›na ra¤men, yeni Meclis hemen tümüyle Kemalistlerden oluflmaktayd›.
Bununla birlikte ve Meclisin toplumdaki bütün bellibafll› güçleri temsil etmemesi-
ne ra¤men, anayasa görüflmeleri, nisbi bir hürriyet havas› içinde cereyan etmifltir.

Belki de bu atmosferin etkisi ile, sürecin sonucunda gerek sözü gerek ruhu iti-
bar› ile demokratik gibi görünen bir anayasa ortaya ç›kt›. 1924 Anayasas›, 1920-
1923 döneminde uygulanan meclis hükûmeti modelinden pek az saparak, TBMM’ni
devletin en yüce organ› olarak muhafaza etti. Anayasan›n en önemli kusuru, seçil-
mifl ço¤unluklar›n iktidar›n› dengeleyecek etkili frenler ve dengeler mekanizma-
lar›na yer vermemifl olmas›yd›. Dolay›s›yla 1925 y›l›nda de facto bir tek-parti reji-
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mi kuruldu¤unda anayasa, kolayca otoriter yönetimin bir arac› haline dönüfltü.
CHP liderli¤i TBMM’ne aday gösterilme ve seçilmeyi denetimi ve tekeli alt›nda
tuttu¤undan, Meclisin yüce yetkileri, parti liderli¤i ve yürütme organ› taraf›ndan
kullan›l›r oldu. Bu nedenle, anayasay› otoriter rejimin gereklerine uyarlamak ihti-
yac› duyulmad›.

Gene ayn› nedenle, CHP liderli¤i 1945 y›l›nda çok-partili demokrasiye geçme
karar› verdi¤inde de, anayasay› daha demokratik yönde de¤ifltirme gere¤i ortaya
ç›kmad›. Türkiye’de demokrasiye geçifl, hiçbir anayasa de¤iflikli¤i olmaks›z›n, sa-
dece seçim, bas›n ve dernekler kanunlar›ndaki baz› de¤iflikliklerle gerçekleflti.
1950’de kabul edilen ve yarg› denetimi alt›nda serbest ve dürüst seçimleri garanti
alt›na alan yeni bir seçim kanunu sayesinde, DP, 14 May›s 1950 seçimleriyle ikti-
dara geldi. 

1924 Anayasas›n›n Tek parti CHP döneminde ve ard›ndan gelen DP iktidar› döneminde de-
¤ifltirilmeden kalmas›n› nas›l de¤erlendirmek gerekir? Tart›fl›n›z.

1924 Anayasas›, DP’nin on y›ll›k iktidar süresi boyunca da bir de¤iflikli¤e u¤ra-
mad›. Niçin partilerden hiçbirinin, daha hürriyetçi ve ço¤ulcu bir demokrasinin te-
mellerini atmak amac›yla, daha etkili anayasal fren ve denge mekanizmalar› öner-
medi¤i sorusu sorulabilir. En akla yak›n cevap, CHP’nin iktidar› kaybedece¤ini hiç-
bir zaman ciddi flekilde düflünmemifl olmas›, DP’nin de bir kez iktidara geldikten
sonra, anayasan›n sa¤lad›¤› s›n›rs›z ço¤unluk hâkimiyetini kendi siyasal ç›karlar›
için kullanmak istemifl olmas›d›r. Dolay›s›yla, iktidar ve muhalefet partileri aras›n-
da, ne 1950’deki iktidar de¤ifliminden önce, ne de sonra, anlaml› bir anayasal di-
yalog cereyan etmifltir.

Anayasal frenler ve dengeler mekanizmalar›n›n yoklu¤u, ilk Türk demokrasi
deneyiminin çöküflünün bafll›ca sebebini oluflturmufltur. Temel haklara iliflkin etki-
li hukuki güvencelerin olmamas› ve kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal
denetiminin yoklu¤u, DP iktidar›nca, muhalefetin haklar›n› a¤›r flekilde s›n›rland›-
ran bir dizi kanun ç›karma imkân›n› vermifl, bu da muhalefetin iktidara karfl› tutu-
munu sertlefltirmifltir. Bundan do¤an toplumsal huzursuzluk, 27 May›s 1960 tari-
hinde, DP iktidar›n› devirip geçici bir askeri rejim kuran bir askeri müdahale ile so-
nuçlanm›flt›r.

1961 ANAYASASI

1961 Anayasas›n›n 1960 darbesine ba¤l› olarak gerçeklefltirilmesi-
ni, bu anayasan›n belirleyici özelliklerini ve üzerinde yap›lan de-
¤ifliklikleri saptayabilmek.

1960 müdahalesi, bir grup orta rütbeli subay taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve bunlar,
iktidar› ele geçirmelerini takiben, Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Cemal Gür-
sel’in baflkanl›¤›nda, Milli Birlik Komitesi (MBK) ad›n› alan bir ihtilal komitesi biçi-
minde örgütlenmifllerdir. MBK, bafltan itibaren, yeni bir demokratik anayasa yap-
ma ve iktidar› serbestçe seçilmifl bir sivil yönetime devretme niyetini ilân etmifltir.
MBK üyelerinden baz›lar›n›n askeri yönetimi uzatma çabalar›na ra¤men, MBK sö-
züne sâd›k kalm›fl ve yeni anayasaya ve seçim kanununa göre yap›lan parlamento
seçimlerini takiben, 1961’de iktidar› devretmifltir
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Bununla birlikte yeni anayasa, pek demokratik olmayan flartlar alt›nda kabul
edilmifltir. ‹ki meclisli Kurucu Meclisin kanatlar›ndan biri, MBK idi. Dolay›s›yla
anayasa yap›m›nda ordunun güçlü etkisi hissedilmifltir. Öte yandan, Kurucu Mec-
lisin sivil kanad› olan Temsilciler Meclisi de, tümüyle temsili bir nitelik tafl›m›yor-
du. Bu Meclisin üyelerinin yaklafl›k üçte biri, çok s›n›rl› kat›l›ml› bir seçimle seçil-
miflti; geri kalan› ise, iki muhalefet partisi (CHP ve CKMP), devlet baflkan› General
Cemal Gürsel, MBK, yarg› organlar›, üniversiteler, barolar, ticaret ve sanayi odala-
r›, sendikalar, bas›n dernekleri, gençlik örgütleri gibi kurulufllarca seçilmifl ya da
atanm›flt›. Daha da önemlisi, yasaklanan DP’nin üyeleri (seçmenlerin yaklafl›k ya-
r›s›) Kurucu Mecliste hiçbir flekilde temsil edilmiyordu. 

Dolay›s›yla Kurucu Meclise büyük ölçüde devlet elitleri (ordu, bürokrasi, üni-
versite profesörleri) ve bu elitlerin bafll›ca sözcüsü olan CHP hâkim olmufltur. Bu-
nun sonucu olarak da, Meclisce kabul edilen ve halk oylamas›nda yüzde 61.7’lik
bir ço¤unlukla onaylanan anayasa, devlet elitlerinin temel siyasal de¤erlerini ve ç›-
karlar›n› yans›tm›flt›r. Anayasa, bir yandan vatandafllar›n temel haklar›n› geniflletir
ve kapsaml› sosyal haklar tan›rken, öte yandan, seçilmifl organlar›n iktidar›n› s›n›r-
land›racak etkin bir frenler ve dengeler sistemi yaratmak suretiyle, politikac›lara ve
seçilmifl meclislere karfl› güvensizli¤ini ifade etmifltir. Bu fren mekanizmalar› için-
de, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal denetiminin kabulü, bütün idari
ifllemleri denetleyebilecek idari mahkemelerin güçlendirilmesi, yarg› organ›na tam
ba¤›ms›zl›k kazand›r›lmas›, ikinci bir meclisin kurulmas›, devlet memurlar›n›n ve
özellikle hâkimlerin ifl güvenli¤inin sa¤lamlaflt›r›lmas›, üniversiteler ve Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu gibi baz› kamu kurulufllar›na genifl idari özerklik ve-
rilmesi gibi hususlar yer almaktad›r. Böylece, bir yandan seçilmifl meclislerin iktida-
r›n›n yarg›sal ve di¤er bürokratik kurumlar vas›tas›yla etkili biçimde dengelenece¤i,
öte yandan da geniflletilmifl temel haklar ve sosyal haklar›n yard›m›yla gerçek bir
ço¤ulcu ve demokratik toplumun tedricen geliflmesinin sa¤lanaca¤› umulmufltur.

1961 Anayasas›n›n temel nitelikleri ve getirdi¤i yenilikler flöyle özetlenebilir:
(a) Anayasan›n Üstünlü¤ü
1924 Anayasas›n›n millet egemenli¤ini tek bafl›na temsil eden üstün yetkili Mec-

lis anlay›fl›na karfl›l›k, 1961 Anayasas› egemenli¤in kullan›l›fl› bak›m›ndan hayli
farkl› bir formül benimsemifltir. Egemenli¤in kay›ts›z flarts›z Türk Milletinin oldu¤u
yolundaki ifade korunmakla birlikte, milletin egemenli¤ini “Anayasan›n koydu¤u
esaslara göre, yetkili organlar eliyle” kullanaca¤› belirtilmifltir. (m.4). Böylece Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, egemenli¤in kullan›l›fl›nda tek yetkili organ olmaktan ç›-
kar›lm›fl, egemenli¤in kullan›lmas›n› Anayasada belirtilen di¤er devlet organlar› ile
paylafl›r olmufltur. Üstelik, bütün bu organlar, millet egemenli¤ini ancak “Anayasa-
n›n koydu¤u esaslara göre” kullanabileceklerdir. Gerçi 1924 Anayasas›nda da ka-
nunlar›n Anayasaya ayk›r› olamayaca¤› hükmü (m.103) yer alm›flt›r ama, bu kura-
l›n pratik müeyyidelerden yoksunlu¤u sebebiyle, 1924 Anayasas›n›n gerçek an-
lamda “Anayasan›n üstünlü¤ü” ilkesini gerçeklefltirmifl oldu¤u söylenemez. 1961
Anayasas› ise, tümüyle, Anayasan›n üstünlü¤ü ilkesi üzerine infla edilmifltir. Ege-
menli¤in kullan›lmas›na iliflkin hüküm yan›nda, 1961 Anayasas›n›n 8’inci maddesi
de, Anayasan›n üstünlü¤ünü kuflkuya yer b›rakmayacak aç›kl›kta belirtmektedir:
“Kanunlar Anayasaya ayk›r› olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yar-
g› organlar›n›, idare makamlar›n› ve kiflileri ba¤layan temel hukuk kurallar›d›r.”

(b) Kuvvetler Ayr›l›¤›
Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Raporunda, meclis hükûmetinin da-

yand›¤› kuvvetler kar›fl›m› yerine, “yumuflak kuvvetler ayr›l›¤›,” ya da parlâmenter
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rejimin benimsendi¤i ifade edilmifltir.Belirtmek gerekir ki, kuvvetler ayr›l›¤›n›n
ça¤dafl anlam›, yasama ve yürütme aras›ndaki ayr›l›ktan çok, yarg› organ›n›n bu iki
siyasal nitelikli organ karfl›s›ndaki ba¤›ms›zl›¤›n› ön plâna ç›karmaktad›r. 

Anayasac›l›k ak›m›n›n ilk dönemlerinde mevcut olmayan siyasal partiler, son
yüzy›l içinde büyük geliflme göstererek siyaset alan›n›n gerçek hâkimi haline gel-
mifllerdir. Özellikle hükûmetin ancak parlâmentonun güveni ile görevde kalabildi-
¤i parlâmenter rejimde ço¤unluk partisi (veya partileri) bu iki organ aras›nda kuv-
vetler ayr›l›¤› teorisinin öngörmedi¤i ölçüde s›k› bir siyasal ba¤ yaratm›flt›r. Bu du-
rumda, yasama-yürütme ayr›l›¤›n›n eski önemini korumad›¤› gerçek olmakla bir-
likte, yarg› organ›n›n ba¤›ms›zl›¤›, benimsenen hükûmet sistemi ne olursa olsun,
bütün hürriyetçi demokrasilerin vazgeçilmez bir unsurudur. 1924 Anayasas› teorik
olarak yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›m›fl olmakla beraber, bunu fiiliyatta etkin k›lacak
kurum ve güvencelerden yoksundu. 1961 Anayasas›n›n, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› bütün
güvenceleri ile gerçeklefltirmifl olmas›, bu Anayasan›n baflka bir önemli yenili¤idir.

Anayasac›l›k ak›m›n›n temelinde yatt›¤›n› gördü¤ümüz, devlet iktidar›n›n bölü-
flülmesi, paylafl›lmas› ve s›n›rland›r›lmas› ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yarg›
kuvvetlerinin ayr› organlara verilmesini de¤il, bazan tek bir kuvvetin çeflitli organ-
lar aras›nda bölüflülmesini de içerebilir. Parlâmenter rejimde yürütme kuvvetinin,
sorumsuz devlet baflkan› ile sorumlu baflbakan ve bakanlar kurulu aras›nda bölü-
flülmesi, bunun bir örne¤idir. Baflka bir örnek, yasama yetkisinin iki ayr› meclis
aras›nda bölüflülmesi anlam›na gelen iki meclis sistemidir. 1961 Anayasas›n›n ye-
niliklerinden biri de, yasama organ›n› (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Millet Mecli-
si ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki meclise bölmüfl olmas›d›r.

(c) Ço¤ulcu Toplum Yap›s›n›n Güçlendirilmesi
Bilinen bir gerçektir ki, devlet iktidar›n›n etkin biçimde s›n›rland›r›labilmesi

için, sadece hukukî düzenlemeler, yani devlet yetkilerinin anayasal düzeyde bölü-
flülmesi yetmez. En az onun kadar önemli bir s›n›rlama faktörü de, devletçe yara-
t›lmam›fl olan, sivil toplumun kendi bünyesinden do¤an çeflitli insan topluluklar›-
n›n, meslek kurulufllar›n›n, gönüllü derneklerin, menfaat ve bask› gruplar›n›n var-
l›¤› ve bunlar›n siyasal kararlar üzerinde çeflitli yöntemlerle etkili olmalar›d›r. ‹ngil-
tere gibi yaz›l› bir anayasas› bile olmayan ve ‹ngiliz hukukuna göre Parlâmentonun
egemen yetkilere sahip oldu¤u bir ülkede bile, bu ço¤ulcu toplum yap›s› devlet ik-
tidar›n› etkin flekilde s›n›rland›rmaya yetmektedir.

fiüphesiz, anayasalar, ço¤ulcu bir toplum yap›s›n› kendili¤inden yaratamazlar.
Ancak onun geliflimi kolaylaflt›rabilir veya engelleyebilirler. 1961 Anayasas›, amaç-
lad›¤› ço¤ulcu demokratik düzeni gerçeklefltirebilmek için, ço¤ulcu toplum yap›s›-
n›n ve onu oluflturan gönüllü kurulufllar›n gelifltirilmesine öncelik vermifl, bunu
kolaylaflt›r›c› bir dizi hüküm kabul etmifltir. Bunlar›n bafl›nda siyasal partilere ilifl-
kin hükümler yer al›r. Siyasal partiler, teknik anlamda devlet yap›s› içinde yer al-
mamakla ve kamu tüzel kiflili¤i tafl›mamakla beraber sivil toplumla devlet örgütü
aras›nda köprü rolü oynayan ve ça¤dafl demokrasilerde siyasal kararlar›n al›nmas›
sürecinde en çok a¤›rl›k tafl›yan kurulufllard›r. 1924 Anayasas›, ça¤›n›n anayasala-
r›n›n genel e¤ilimine uygun olarak, siyasal partiler hakk›nda hiçbir hüküm tafl›m›-
yordu. 1961 Anayasas› ise, siyasal partileri “ister iktidarda ister muhalefette olsun-
lar, demokratik siyasî hayat›n vazgeçilmez unsurlar›” olarak nitelendirmifl (m.56/3)
ve onlar› daha güvenceli bir hukukî statüye kavuflturmufltur.

Siyasal partilere iliflkin bu hükümlerin yan›nda, çal›flanlara (iflçilere ve kamu
görevlilerine) sendika kurma hakk›n›n tan›nmas› (m.46), iflçilere toplu sözleflme ve
grev haklar› gibi etkin bir sendikac›l›¤›n vazgeçilmez unsurlar› olan haklar›n veril-
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mesi (m.47), herkesin önceden izin almaks›z›n dernek kurma hakk›na sahip oldu-
¤unun belirtilmesi (m.29), kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n or-
ganlar›n›n kendileri taraf›ndan ve kendi üyeleri aras›ndan seçilmesi ve idarenin,
seçilmifl organlar› bir yarg› mercii karar›na dayanmaks›z›n geçici veya sürekli ola-
rak görevinden uzaklaflt›ramamas› (m.122), ço¤ulcu bir toplum yap›s›n›n geliflme-
sini kolaylaflt›r›c› nitelikte hükümlerdir.

(d) Temel Haklar›n Geniflletilmesi ve Güçlendirilmesi
1961 Anayasas›, temel hak ve hürriyetlere, 1924 Anayasas›na oranla hem daha

genifl, hem daha güvenceli bir yer vermifltir. Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini
belirten 2’nci madde, bu nitelikler aras›nda “insan haklar›na...dayanan...devlet” ol-
ma niteli¤ini de saymaktad›r. Bu deyim, hürriyetçi (liberal) bir siyasal rejimi ifade
etmektedir.

1961 Anayasas›n›n, bir hürriyetler rejimini gerçeklefltirmek amac›yla, 1924 Ana-
yasas›ndan hayli farkl› bir düzenleme yöntemi izledi¤i göze çarpmaktad›r. Herfley-
den önce, 1924 Anayasas›nda ço¤u zaman hürriyetlerin sadece ad›n›n say›lmas›y-
la yetinildi¤i ve bunlar›n s›n›rlar›n›n kanunla çizilece¤i belirtildi¤i halde, 1961 Ana-
yasas›nda hürriyetler çok daha ayr›nt›l› biçimde düzenlenmifltir. Bununla, yasama
organ›n›n, hürriyetleri düzenlerken neleri yapamayaca¤› belirtilmifl olmaktad›r. Di-
¤er bir deyimle yasama organ›, belli bir hürriyeti düzenlerken, 1924 Anayasas› dö-
neminde oldu¤u gibi tam bir takdir serbestli¤ine sahip de¤ildir. Meselâ toplant› ve
gösteri yürüyüflleri yapma hakk›n› düzenleyen 28’inci madde, “herkes önceden
izin almaks›z›n silâhs›z ve sald›r›s›z toplanma ve gösteri yürüyüflü yapma hakk›na
sahiptir” demifltir. Bu hüküm karfl›s›nda yasama organ›n›n, toplant› ve gösteri yü-
rüyüfllerini “önceden izin alma” flart›na ba¤lamas›na imkân yoktur.

1961 Anayasas›n›n 11’inci maddesine göre “temel hak ve hürriyetler, Anayasa-
n›n sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla s›n›rlanabilir.” Bu hüküm de,
hürriyetlerin s›n›rlanmas›na iki s›n›rlama getirmifltir. Biri, s›n›rlaman›n ancak “ka-
nunla” yap›labilmesi, di¤eri de s›n›rlaman›n “Anayasan›n sözüne ve ruhuna uy-
gun” olmas›d›r. Ayn› maddenin ikinci f›kras›, “kanun, kamu yarar›, genel ahlâk, ka-
mu düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakk›n ve
hürriyetin özüne dokunamaz” demek suretiyle, hürriyetlerin s›n›rlanmas›na üçün-
cü ve çok önemli bir s›n›r getirmektedir. “Hakk›n özü güvencesi” ad›n› verebilece-
¤imiz bu kavrama göre, temel hak ve hürriyetlere iliflkin kanunî düzenlemeler, bu
hak veya hürriyetin özüne dokunucu ölçülere varamayacakt›r. Hak veya hürriye-
tin özü nedir? Anayasa Mahkemesinin çeflitli kararlar›na göre, e¤er bir s›n›rlama,
bir hak veya hürriyetin kullan›lmas›n› imkâns›z k›l›yor veya afl›r› derecede güçlefl-
tiriyorsa, o hak veya hürriyetin özüne dokunmufl olacakt›r. Hürriyetlerin özünün
ne oldu¤unu, bütün hürriyetler için genel olarak tan›mlamaya çal›flmaktansa, bu-
nu her hürriyetin kendi özelliklerine göre saptamak daha do¤ru olur. Gene de, bu
konuda baz› genel ölçüler koymak mümkündür. Meselâ bir hürriyetin kullan›lma-
s›n›n idarî makamlar›n iznine ba¤lanmas›, o hürriyetin özünü zedeleyici bir s›n›r-
lama olarak kabul edilebilir.

Nihayet, 1961 Anayasas›nda kanunlar›n Anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal dene-
timi sisteminin kabul edilmifl olmas› da, kifli hak ve hürriyetlerini daha güvenceli du-
ruma getirmifltir. Böyle bir denetim olmasayd›, Anayasaya ayk›r› kanunlarla hürriyet-
lerin, Anayasaya ayk›r› biçimde s›n›rland›r›lmalar› tehlikesi ortaya ç›kabilirdi.

(e) Sosyal Devlet
Sosyal devlet, devletin sosyal bar›fl› ve sosyal adaleti sa¤lamak amac›yla, sosyal

ve ekonomik hayata aktif flekilde müdahalesini meflru ve gerekli gören bir devlet
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anlay›fl› olarak tan›mlanabilir. 1924 Anayasas›, 1937’de geçirdi¤i de¤ifliklikle, Dev-
letin nitelikleri aras›nda halkç›l›k ve devletçilik gibi sosyal devletle iliflkili say›labi-
lecek ilkeleri de saym›fl olmakla beraber, sosyal devlet ne sadece halkç›l›¤a, ne de
sadece devletçili¤e indirgenebilir.1961 Anayasas›, devlete çeflitli sosyal ve ekono-
mik görevler yüklemek ve ça¤dafl anayasalarda yer alan bütün sosyal haklar› tan›-
mak suretiyle, sosyal adalete dayanan sosyal devlet ilkesinin gerçeklefltirilmesini
amaçlam›flt›r.

1961 Anayasas›n›n getirdi¤i yeni koflullar›n dönemin siyasi kadrolar› taraf›ndan nas›l kar-
fl›land›¤›n› tart›fl›n›z.

1961 Anayasas›n›n gerek içeri¤i, gerek kabul edilifl flartlar›, onun Türk toplumu-
nun ço¤unlu¤unca benimsenmesini güçlefltirdi. Eski Demokratlar, k›smen de ana-
yasa yap›m› sürecinden tümden d›fllanm›fl olmalar›n›n etkisiyle, 9 Temmuz 1961
anayasa halk oylamas›nda aleyhte oy kulland›lar. 1965’te, DP’nin kendini kan›tla-
m›fl mirasç›s› olarak iktidara gelen AP, anayasaya karfl› iki yönlü bir tav›r içindey-
di. Bir yandan bu anayasan›n s›n›rlar› içinde kalmaya özen gösterirken, bir yandan
da onu, bürokratik ve yarg›sal kurumlara afl›r› yetkiler vermifl olmas› gerekçesiyle
elefltiriyordu. Ço¤u zaman AP liderleri, anayasan›n “yönetilemez” bir siyasal sistem
yaratt›¤›n› ileri sürmüfller ve yürütme organ›n›n güçlendirilmesini savunmufllard›r.
Keza AP’liler, anayasan›n tan›d›¤› genifl sosyal haklardan ve onun di¤er sola yöne-
lik hükümlerinden rahats›zl›k duyuyorlard›.

DP rejiminin 27 May›s müdahalesi ile düflürülen eski cumhurbaflkan› Celal Ba-
yar’›n anayasa konusundaki görüflleri, AP’lilerinkinden daha sistematik ve daha
afl›r›yd›. Bayar, Türk milletinin tek temsilcisi olarak bütün iktidar› TBMM’nde top-
lam›fl olan 1924 Anayasas›n›n, Atatürk’ün kay›ts›z flarts›z milli egemenlik anlay›fl›-
na daha uygun oldu¤u kan›s›ndayd›. Ona göre 1961 Anayasas›, milli egemenli¤in
kullan›lmas›na yeni ortaklar (ordu ve ayd›nlar) getirmifltir. Bu anlamda Anayasa,
seçilmifl meclislere karfl› güvensizli¤i ve üçlü Osmanl› yönetim sistemine (saray,
ordu ve ulema) geri dönüflü temsil etmekteydi.7 Elbette, 1961 Anayasas›na iliflkin
bu olumsuz görüfllerin bir sebebi de, 1950’ler ve 1960’larda DP ve AP’nin “do¤al”
ço¤unluk partisi olmas›, dolay›s›yla da seçilmifl meclislerin iktidar› üzerindeki bü-
rokratik s›n›rlamalardan rahats›zl›k duymas›yd›.

1971 ve 1973 Anayasa Revizyonlar›
Devlet elitleriyle, siyasal elitlerin bafll›ca temsilcisi olan AP aras›ndaki gerilim,
1960’lar›n ortalar›ndan itibaren azalma e¤ilimi gösterdi. AP iktidar›, orduya karfl›
DP iktidar›ndan çok daha büyük sayg› ve özen gösterdi. 1961 Anayasas›n›n kurdu-
¤u ve baz› bakanlarla silâhl› kuvvetlerin en üst düzeydeki komutanlar›ndan oluflan
bir dan›flma organ› niteli¤indeki Milli Güvenlik Kurulu, silâhl› kuvvetlere milli gü-
venlik politikalar›n›n oluflturulmas›nda meflru bir söz hakk› verdi. TBMM’nin eski
komutanlar› (1961’de General Cemal Gürsel, 1966’da General Cevdet Sunay) Cum-
hurbaflkan› seçme yolundaki tercihi, subaylar›n ço¤una güven verdi. Nihayet, si-
lâhl› kuvvetler mensuplar›n›n maafllar› ve di¤er özlük haklar›, 1960’larda önemli
ölçüde iyilefltirildi.

Silâhl› kuvvetler içerisindeki güçlü bir radikal hizbin, AP iktidar›ndan ve onun
muhafazakâr politikalar›ndan hoflnut olmamas›na karfl›l›k, bu grubun ihtilâlci faali-
yetleri, üst komuta kademesinin deste¤ini kazanamad›. Bu grup, radikal sosyal re-
formlar gerçeklefltirmek amac›yla, uzun süreli bir askeri rejim kurmay› arzuluyor-
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du. Asl›nda, yukar›da görüldü¤ü gibi, yüksek komutanlar›n 12 Mart 1971 muht›ra-
s›, radikal bir darbeyi önlemek için giriflilmifl bir son dakika manevras›yd›. 

Muht›ray› takiben silâhl› kuvvetlerin güçlü deste¤iyle kurulan partiler-üstü hü-
kûmetin anayasal tercihleri, daha çok, AP’nin muhafazakâr felsefesiyle uyumluy-
du. Bu husus, AP’nin anayasa önerilerinin büyük bölümünü gerçeklefltiren 1971 ve
1973 anayasa de¤iflikliklerinde kendisini göstermektedir. Bu de¤ifliklikler, üç grup-
ta s›n›fland›r›labilir: (1) baz› temel haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› ve mahkemelerin de-
netim yetkilerine bir tak›m s›n›rlar getirilmesi; (2) yürütme organ›n›n, özellikle ona
kanun hükmünde kararnameler ç›karma yetkisinin verilmesi suretiyle, güçlendiril-
mesi; (3) silâhl› kuvvetleri Dan›fltay ve Say›fltay›n denetim alan›ndan ç›karmak su-
retiyle, onun kurumsal özerkli¤inin güçlendirilmesi. 

Muhtemelen son nokta hariç olmak üzere bu de¤ifliklikler, AP’nin anayasal tez-
leriyle uyumluydu; dolay›s›yla AP’liler ve di¤er muhafazakâr milletvekilleri, bunla-
ra seve seve oy verdiler. Anayasa de¤iflikliklerinde gerekli olan üçte iki ço¤unlu¤u
sa¤layabilmek için, görünüfle göre, CHP liderli¤i ve milletvekilleri üzerinde bask›-
larda bulunuldu. 12 Mart muht›ras›nda aç›kça telâffuz edilmifl olan Meclisin feshi
tehdidi ve s›k›yönetimin do¤urdu¤u afl›r› bask›c› atmosfer de, muhalefetin gücünü
ve cesaretini k›rd›.8 Böylece bir kez daha anayasa de¤ifliklikleri siyasal partiler ara-
s›nda hiçbir gerçek müzakere ve uzlaflma süreci olmaks›z›n, afl›r› ölçüde çat›flmac›
yöntemlerle gerçekleflti. Taraflardan biri, ordunun müdahale tehdidinden yararla-
narak, kendi tercih etti¤i çözümleri di¤er tarafa dayatt›.

1982 ANAYASASI

1982 Anayasas›’n›n gerçeklefltirilmesini, belirleyici özelliklerini ve
dönemin siyasi iktidarlar› taraf›ndan haz›rlanan de¤ifliklik çal›fl-
malar›yla gerçeklefltirilen de¤ifliklikleri saptayabilmek.

1982 Anayasas›n›n yap›m›, genifl bir oydaflmaya dayanan siyasal kurumlar yaratma
bak›m›ndan, bir di¤er kaç›r›lm›fl f›rsatt›r. 12 Eylül 1980 tarihinde iktidar› ele alan ve
silâhl› kuvvetlerin en yüksek rütbeli befl komutan›ndan oluflan Milli Güvenlik Kon-
seyi (MGK), neticede iktidar› demokratik flekilde seçilmifl sivil makamlara devre-
dece¤ini aç›klamakla birlikte, 12 Eylül öncesi duruma dönmek niyetinde olmad›¤›-
n› da ayn› aç›kl›kla ortaya koymufltur. Aksine Konsey, 1970’lerin sonlar›nda ülke-
ye âr›z olan siyasal kutuplaflma, fliddet olaylar› ve t›kan›kl›klar›n tekrar ortaya ç›k-
mas›n› önlemek amac›yla, Türk demokrasisini köklü biçimde yeniden yap›land›r-
mak niyetindeydi.

Bu yeniden yap›land›rma, MGK’nin kurdu¤u bir Kurucu Meclis yoluyla gerçek-
lefltirilmifltir. Bu meclis, 1960-1961 Kurucu Meclisi gibi iki meclisten olufluyordu ve
meclislerden biri, MGK’nin kendisiydi. Ancak iki Kurucu Meclis aras›nda önemli
farklar vard›. MGK döneminde sivil kanat (Dan›flma Meclisi), 1960-1961 dönemin-
deki Temsilciler Meclisi kadar bile temsili nitelik tafl›m›yordu. Temsilciler Meclisin-
de iki muhalefet partisince ve çeflitli kurumlarca seçilmifl üyelerin bulunmas›na
karfl›l›k, Dan›flma Meclisi üyelerinin tümü, MGK taraf›ndan atanm›flt›. Ayr›ca, siya-
sal partilerin üyeleri, Dan›flma Meclisinde yer alam›yorlard›. Dolay›s›yla, devlet elit-
lerinin Dan›flma Meclisindeki a¤›rl›¤›, Temsilciler Meclisindekinden daha büyüktü.

‹kincisi, Dan›flma Meclisinin MGK karfl›s›ndaki yetkileri, Temsilciler Meclisinin
MBK karfl›s›ndaki yetkilerinden çok daha s›n›rl›yd›. 1960-1961 döneminde iki mec-
lis, anayasan›n ve di¤er kanunlar›n kabulünde yaklafl›k eflit yetkilere sahipti; hattâ
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Temsilciler Meclisinin yetkileri biraz daha geniflti. MGK döneminde ise, son söz
hakk›, MGK’na aitti. Di¤er bir deyimle, MGK’nin Dan›flma Meclisince kabul edilen
tasla¤› de¤ifltirmek veya reddetmek hususunda mutlak yetkisi vard›; iki meclis ara-
s›ndaki görüfl ayr›l›klar›n› çözmek için herhangi bir mekanizma öngörülmemiflti.

Üçüncüsü, 1961 anayasa halk oylamas›n›n nisbeten hür bir atmosfer içinde ya-
p›lmas›na ve anayasaya karfl› olanlar›n (özellikle AP’liler) görüfllerini ifade edebil-
melerine karfl›l›k, 1982 halk oylamas›, devlet ve MGK baflkan› General Kenan Ev-
ren’in yürüttü¤ü tek tarafl› bir kampanyay› takiben gerçeklefltirilmifltir. MGK, seç-
menlerin oylar›n› etkilemeye yönelik görüfllerin aç›klanmas›n›, anayasan›n geçici
maddelerinin ve Evren’in kampanya konuflmalar›n›n elefltirilmesini yasaklam›flt›r. 

Son olarak, 1982 anayasa halk oylamas›, cumhurbaflkan› seçimiyle birlefltiril-
mifltir. Anayasaya verilen “evet” oylar› ayn› zamanda Evren’in tek aday olarak, ye-
di y›ll›k bir süre için cumhurbaflkan› seçilmesi için verilen oylar olarak kabul edil-
mifltir. Bu flartlar alt›nda anayasa, 7 Kas›m 1982 tarihli halk oylamas›nda, seçmen-
lerin yüzde 91.37 oyu ile onaylanm›flt›r. 

Selefi gibi devlet elitlerinin de¤erlerini ve ç›karlar›n› yans›tan 1982 Anayasas›,
“milli irade”ye, seçilmifl meclislere, siyasal partilere ve dernekler, sendikalar, mes-
lek kurulufllar› gibi tüm sivil toplum kurumlar›na, selefinden de daha az güven du-
yuyordu. Anayasa ile sendikalar zay›flat›lm›fl, dernek kurma hürriyeti önemli ölçü-
de s›n›rland›r›lm›flt›r. Siyasal partiler, sendikalar, dernekler, vak›flar, kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve kooperatifler aras›nda her türlü iflbirli¤i yasak-
lanm›flt›r. 1982 Anayasas› yarg› organ›n›n denetim yetkilerine ve üniversitelerin
özerkli¤ine k›s›tlamalar getirmifl olmakla beraber, bunu, seçilmifl meclisleri ve so-
rumlu hükûmeti bürokratik kurumlar aleyhine güçlendirmek amac›yla yapmam›fl-
t›r. Buradaki amaç, 1982 Anayasas›n› yapanlar›n uzun süre askerlerin denetiminde
olaca¤›n› varsayd›klar›, güçlü bir cumhurbaflkanl›¤› makam› yaratmakt›r. Gerçek-
ten de, 1980 müdahalesinin lideri General Evren, 1989 Kas›m›na kadar cumhurbafl-
kanl›¤› görevini ifa etmifltir.

1961 ve 1982 anayasalar›n›n yap›m süreçleri aras›ndaki önemli bir fark da,
MGK döneminde silâhl› kuvvetlerin, parçalanm›fl, siyasal partilerin etkisine girmifl
ve radikal siyasal düflüncelere aç›k hale gelmifl olarak alg›lad›klar› sivil bürokratik
kurumlara güven duymamalar› olmufltur. Bu nedenle Cumhurbaflkan›na, yüksek
mahkeme hâkimlerini ve üniversite yöneticilerini atama konusunda genifl yetkiler
verilmifltir; bu iki alan, silâhl› kuvvetlerce özellikle duyarl› telâkki edilmektedir. K›-
sacas›, 1982 Anayasas›, güçlendirilmifl bir cumhurbaflkanl›¤› ve güçlendirilmifl bir
Milli Güvenlik Kurulu arac›l›¤›yla ordunun, siyasal sistemin niha-
i muhaf›z› ve hakemi rolünü oynamas›n› sa¤layacak biçimde tasarlanm›flt›r.

1982 Anayasas›’n›n getirdi¤i yeni koflullar› parlamenter sistem aç›s›ndan tart›fl›n›z.

Cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n bu flekilde güçlendirilmifl olmas›, 1982 Anayasa-
s›n›n kurdu¤u hükûmet sisteminin niteli¤iyle ilgili farkl› yorumlara yol açm›flt›r. Ba-
z› gözlemciler, bu sistemi bir baflkanl›k ya da yar›-baflkanl›k sistemi gibi alg›lam›fl-
lard›r. Baflka bir görüfl, anayasan›n, iki alternatif hükûmet modeli öngördü¤ünü ile-
ri sürmektedir. Buna göre sistem, normal olarak (krizsiz) iflledi¤i takdirde, cumhur-
baflkan›n›n de¤il baflbakan›n ön plana ç›kaca¤› bir parlâmenter rejime yaklaflacak-
t›r; Turgut Özal’›n baflbakanl›¤› (1983-1989) s›ras›ndaki durum, buna tümüyle uy-
gundur. Öte yandan, e¤er parti sistemi krizleri önlemeyi veya çözmeyi baflaramaz-
sa, o zaman cumhurbaflkan›n›n (veya onun temsil etti¤i devlet ayg›t›n›n) “yedek
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yetkisi” geniflleyecek ve sistem, bir baflkanl›k rejimine yaklaflacakt›r.9 Üçüncü bir
görüfle göre ise, cumhurbaflkan›n›n parlâmenter rejimdeki devlet baflkanlar›n›n
pek ço¤undan daha güçlü olmas›na ra¤men, 1982 Anayasas›n›n mant›¤›, bir parlâ-
menter rejimi dikte etmektedir. 

Sonuç olarak, 1982 Anayasas›n›n hükûmet sistemi, Frans›zca bir deyimi (par-
lementarisme attenué) ödünç almak suretiyle, parlâmenter rejimin “zay›flat›lm›fl”
bir flekli olarak tan›mlanabilir.10 Sistem, sadece Özal’›n baflbakanl›¤› döneminde
de¤il, daha sonraki baflbakanlar›n görev sürelerinde de esas itibarile bir parlâmen-
ter sistem olarak ifllemifltir.11

1982 Anayasas›n›n gerek yap›l›fl flartlar›, gerek içeri¤i aç›s›ndan, ça¤dafl demok-
ratik normlardan çok uzak oldu¤unda kuflku yoktur. Bu anayasa, yar›-demokratik
bir görünüm alt›nda, otoriter, yasakç›, devletçi ve vesayetçi bir zihniyeti kurumsal-
laflt›rmaya ve sivil siyaset alan›n› mümkün oldu¤unca daraltmaya çal›flm›flt›r. Ana-
yasa, geçici hükümleriyle, normal bir sivil yönetime geçifl için hayli uzun bir geçifl
süresi öngörmüfltür. Bu geçici hükümler aras›nda, General Kenan Evren’in Anaya-
sada öngörüldü¤ü gibi T.B.M.M. taraf›ndan de¤il, anayasa halkoylamas›yla birlefl-
tirilmek suretiyle halk taraf›ndan seçilmesi, eski siyasetçiler için getirilen 5 ve 10
y›ll›k siyaset yasaklar›, MGK’nin Cumhurbaflkanl›¤›na seçilen General Evren d›fl›n-
daki üyelerinin alt› y›ll›k bir süre için Cumhurbaflkanl›¤› Konseyi üyelerine dönüfl-
türülmesi, gene alt› y›ll›k bir süre için Cumhurbaflkan›n›n anayasa de¤ifliklikleri
üzerindeki veto yetkisinin güçlendirilmesi say›labilir. 1982 Anayasas›n›n antide-
mokratik ve vesayetçi hükümlerinin baz›lar›, afla¤›da bu anayasan›n geçirdi¤i de-
¤ifliklikler ba¤lam›nda, bir bölümü de, Alt›nc› Ünitede ele al›nan “ç›k›fl garantileri”
çerçevesinde incelenecektir.

1983 Sonras› Anayasa De¤ifliklikleri: 1987, 1993 ve 1995 
Silahl› kuvvetlerin öncülü¤ünde, bütün siyasal partileri ve di¤er sivil toplum kuru-
lufllar›n› d›fllamak suretiyle yap›lan ve demokratik meflrulu¤u çok tart›flmal› bir
halk oylamas›yla kabul edilen 1982 Anayasas›, neredeyse kabul tarihinden baflla-
yarak, kamu oyunda tart›flma ve çekiflme konusu olmufltur. Bununla birlikte, 1983
Kas›m› ile 1991 Ekimi aras›nda iktidar partisi olan Anavatan Partisi (ANAP) önem-
li anayasa de¤iflikliklerinden yana olmam›flt›r. Özal, ço¤u zaman, de¤ifliklikler cid-
di olarak düflünülmeden önce, 1982 Anayasas›n›n yaratt›¤› yeni kurumlara bir flans
verilmesi gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Bunda Özal’›n, kendisini 1982 Anayasas›n›n
“garantörü” ilân eden Cumhurbaflkan› Evren’le aç›k bir çat›flmadan kaç›nmak iste-
mesi de rol oynam›flt›r. Daha genel olarak Özal birçok kez, anayasan›n çok ayr›n-
t›l› oldu¤unu ve kat›l›¤›yla hükûmetin dinamizmini engelledi¤ini ifade etmifltir. Bu
ba¤lamda Özal, sadece temel haklara inhisar eden bir anayasa fikrini savunmufl-
tur. Keza ANAP liderleri, zaman zaman, hükûmet sisteminin, cumhurbaflkan›n›n
halkça seçilece¤i ve daha genifl yetkilere sahip olaca¤› bir yar›-baflkanl›k sistemine
dönüfltürülmesi lehinde konuflmufllard›r. Ancak bu konularda aç›k bir parti politi-
kas› oluflmam›fl ve bu önerilerden hiçbiri enerjik biçimde izlenmemifltir.

1983-1991 döneminde iki büyük muhalefet partisi, Sosyal Demokratik Halkç›
Parti (SDHP) ve Do¤ruyol Partisi (DYP), oldukça ayr›nt›l› anayasa projeleri ortaya
koymufllard›r. SDHP projesi, cumhurbaflkan›n›n (tarafs›zl›¤›n› sa¤lamak için) parlâ-
mentonun beflte üç ço¤unlu¤uyla seçilece¤i ve çok s›n›rl› yetkilere sahip olaca¤›
klâsik bir parlâmenter rejim öngörmekteydi. SDHP projesi, ayr›ca, yarg›n›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n güçlendirilmesini, üniversitelerin özerkli¤inin artt›r›lmas›n›, sendikalar ve
di¤er sivil toplum kurumlar› üzerindeki siyasal faaliyet yasaklar›n›n kald›r›lmas›n›
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öneriyordu. Bir bak›ma SDHP projesi, 1961 Anayasas›n›n temel niteliklerine geri
dönme anlam› tafl›yordu.

DYP projesi ise, Beflinci Fransa Cumhuriyeti modelinden esinlendi¤i aç›k bir
yar›-baflkanl›k sistemi önermek suretiyle, Türk anayasa gelene¤inden daha radikal
bir sap›fl› öngörüyordu. Buna göre cumhurbaflkan›, iki-turlu seçimle halk taraf›n-
dan seçilecek ve kendi takdiriyle Meclisi feshetmek, kanunlar› halkoylamas›na
sunmak, kanunlar› tekrar görüflülmek üzere Meclise iade etmek (bu durumda
cumhurbaflkan›n›n vetosu basit ço¤unlukla de¤il, ancak üye tamsay›s›n›n salt ço-
¤unlu¤uyla afl›labilecekti), milli güvenlik politikas› ve d›fl politikan›n temel ilkele-
rini belirlemek gibi önemli yetkilerle donat›lacakt›. Cumhurbaflkan›, ayr›ca, Yük-
sek Hâkimler Kuruluna baflkanl›k edecek ve böylece hâkim atamalar›n› veto etme
yetkisine sahip olacakt›. DYP projesi, temel haklar üzerindeki baz› k›s›tlamalar›n
ve sendikalarla dernekler gibi sivil toplum kurulufllar›n›n siyasal faaliyet yasaklar›-
n›n kald›r›lmas›n› da öngörüyordu.12

ANAP iktidar› döneminde anayasada yap›lan tek de¤ifliklik, 18 May›s 1987 ta-
rihli ve 3261 say›l› kanunla yap›lan de¤iflikliktir. Bu kanunla, oy verme yafl›n›n yir-
mibirden yirmiye indirilmesi ve TBMM üye say›s›n›n 400’den 450’ye ç›kar›lmas› gi-
bi, nisbeten önemsiz ve tart›flma yaratmayan iki de¤iflikli¤in yan›s›ra, anayasa de-
¤ifliklikleri biraz daha kolaylaflt›r›lm›fl ve eski siyasal liderlerin siyaset yasa¤›na ilifl-
kin Anayasan›n geçici 4’üncü maddesi de¤ifltirilmifltir. Anayasa de¤iflikliklerine ilifl-
kin de¤iflik 175’inci madde, iki de¤ifliklik yöntemi öngörmektedir. Birinci yöntem,
anayasa de¤iflikliklerinin kabulü için daha az kat› bir yetersay› kural› getirmektey-
di: TBMM, bir anayasa de¤iflikli¤i önerisini baflta üçten fazla fakat üçte ikiden az
bir ço¤unlukla kabul etti¤i ve kanun Cumhurbaflkan›nca Meclise iade edilmedi¤i
takdirde, halk oylamas›yla kesinlefliyordu. Bu durumda halk oylamas› zorunluydu.
Cumhurbaflkan› kanunu tekrar görüflülmek üzere Meclise iade etti¤i takdirde, yön-
tem, ikinci yöntemle özdefl hale geliyordu. Yani, TBMM, öneriyi üye tamsay›s›n›n
en az üçte iki ço¤unlu¤uyla kabul etti¤i takdirde, Cumhurbaflkan› de¤iflikli¤i yay›n-
lamak ya da halk oylamas›na sunmak seçeneklerine sahip oluyordu. Bu durumda
halk oylamas›, birinci durumdakinin aksine, zorunlu de¤il, Cumhurbaflkan›n›n tak-
dirine ba¤l› olarak ihtiyari idi. 

K›sacas›, 1987 de¤iflikli¤i, anayasay› biraz daha esneklefltirmifl ve halk oylama-
s›n›n alan›n› geniflletmek suretiyle, halk›n anayasa de¤ifliklikleri üzerindeki etkisi-
ni güçlendirmifltir. Baflbakan Özal, geçmiflte siyasal partilerin zorunlu üçte iki ço-
¤unlu¤u bulmak için anayasa de¤ifliklikleri üzerinde uzlaflamamalar›n›n siyasal sis-
temde t›kanmalara yol açt›¤›n›, dolay›s›yla anayasa de¤ifliklerinin ancak askeri re-
jim dönemlerinde mümkün oldu¤unu söyleyerek, de¤iflikli¤i savunmufltur. Ona
göre, parlâmentodaki bir t›kanma halinde son sözü halka b›rakmak suretiyle, ana-
yasa de¤ifliklikleri kolaylaflt›r›lm›fl olacakt›r.13

3261 say›l› Kanunun getirdi¤i ikinci önemli anayasa de¤iflikli¤i, eski siyasal li-
derlerini siyaset yasaklar›n›n kald›r›lmas›na iliflkindi. Mecliste temsil edilen partiler-
den hiçbirinin, yasaklar›n devam›n› savunmam›fl olmas›na ra¤men ANAP, bu hu-
susun halk oylamas›na sunulmas›nda ›srarl›yd›. Muhalefet partileri (DYP ve SDHP)
ise, yasaklar›n do¤rudan do¤ruya Meclisce kald›r›lmas›n› ve bu konuda bir halk
oylamas›n›n hem gereksiz hem antidemokratik oldu¤unu savunmufllard›r. Muhale-
fete göre bireylerin temel siyasal haklar›na iliflkin bir konunun halk oylamas›na su-
nulmas›, demokratik ilkelere ayk›r›yd›. Buna ra¤men, sonunda DYP milletvekille-
ri, yasaklara son verebilmek amac›yla, ANAP ço¤unlu¤una kat›larak yasaklar›n
flartl› olarak kald›r›lmas› lehinde oy kullanm›fllard›r. 6 Eylül 1987 tarihinde yap›lan
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halk oylamas›nda siyaset yasaklar›, yüzde 50.1 gibi k›l pay› bir ço¤unlukla kald›r›l-
m›flt›r. Halk oylamas› kampanyas›nda bütün muhalefet partileri yasaklar›n kalkma-
s›n› savunurken, ANAP buna karfl› ç›km›flt›r.

1988 y›l›nda, Anayasan›n yerel seçimlere iliflkin 127’nci maddesini, yeni anaya-
sa de¤iflikli¤i yöntemine göre de¤ifltirme girifliminde bulunulmufltur. Meclisin befl-
te üçten fazla fakat üçte ikiden az ço¤unlukla kabul etti¤i de¤ifliklik önerisi, oto-
matik olarak, halk oylamas›na sunulmufl ve yüzde 65 ço¤unlukla reddedilmifltir.
Bu iki halk oylamas›n›n sonucu, seçmenlerin ço¤unlu¤unun, anayasa de¤iflikli¤i
önerilerinin içeri¤inden çok, kendi parti tercihlerine göre oy kulland›klar›n› göster-
mektedir.

20 Ekim 1991 seçimleri, ANAP iktidar›na son vermifl ve bir DYP-SDHP koalisyo-
nunu iktidara getirmifltir. 1982 Anayasas›n› fliddetle elefltiren ve seçim kampanyala-
r›nda kapsaml› anayasa de¤ifliklikleri vaad eden bu iki partinin iktidar›nda köklü
anayasa de¤iflikliklerinin yap›lmas› beklenebilirdi. Ancak iki partinin toplam millet-
vekili say›s›, üçte iki de¤il, beflte üç ço¤unlu¤a bile ulaflm›yordu. Di¤er bir deyimle
parlâmento aritmeti¤i, anayasa de¤ifliklikleri için, ya ana muhalefet partisi ANAP’›n
ya da bütün küçük muhalefet partilerinin deste¤ini sa¤lamay› gerektiriyordu.

Bu durumda iki koalisyon orta¤› aras›nda anayasa de¤ifliklikleri konusunda or-
tak bir zemin oluflturmak amac›yla müzakereler bafllad›. SDHP, ilke olarak, tama-
men yeni bir anayasa yap›lmas›na taraftard›. Ancak bunun güçlü¤ü karfl›s›nda
SDHP, 1982 Anayasas›n›n 75 maddesinin oldu¤u gibi korundu¤u, 96 maddesinin
de¤ifltirildi¤i, 23 maddesinin kald›r›ld›¤› ve bir yeni maddenin eklendi¤i bir taslak
haz›rlad›.14 DYP, tam bir taslak sunmamakla birlikte, yaklafl›k 30 maddenin de¤ifl-
tirilmesini önerdi.15 DYP ve SDHP, neticede 13 madde üzerinde uzlaflmaya vard›-
lar: Temel hak ve hürriyetlerin s›n›rland›r›lmas›na iliflkin 13’üncü madde, ifade hür-
riyetine iliflkin 26’›nc› madde, bas›n hürriyetine iliflkin 28’inci madde, bas›n araçla-
r›n›n korunmas›na iliflkin 30’uncu madde, dernek kurma hürriyetine iliflkin 33’ün-
cü madde, toplant› ve gösteri yürüyüflleri hürriyetine iliflkin 34’üncü madde, oy
verme hakk›na iliflkin 67’nci madde, siyasal partilere iliflkin 68 ve 69’uncu madde-
ler, milletvekili seçilme yeterlili¤ine iliflkin 76’nc› madde, milletvekillerinin yemini-
ne iliflkin 81’inci madde, silâhl› kuvvetler kullan›m›na izin verilmesine iliflkin 92’nci
madde, ve radyo ve televizyon yay›nlar›na iliflkin 133’üncü madde. ‹ki parti, Ana-
yasan›n geçici maddelerinin kald›r›lmas› konusunda da anlaflmaya vard›.16

ANAP iktidar›ndan sonra iktidara geçen koalisyon hükümeti, anayasan›n yeniden düzen-
lenmesi aç›s›ndan partiler aras› iflbirli¤ini sa¤layabildi mi? Tart›fl›n›z.

Bu noktada, TBMM Baflkan› Hüsamettin Cindoruk, Mecliste temsil edilen bütün
partileri, anayasa de¤ifliklikleri üzerindeki görüfllerini aç›klamaya davet etti. Parti
liderleri, Cindoruk’un baflkanl›¤›nda, üçte iki ço¤unlu¤u sa¤layabilecek maddeler
üzerinde uzlaflmaya varmak amac›yla görüflmelere bafllad›. Ancak bu görüflmeler,
Cumhurbaflkan› Özal’›n ölümü, Demirel’in Cumhurbaflkanl›¤›na seçilmesi, Tansu
Çiller’in DYP liderli¤ini ve baflbakanl›¤› devir almas› ve 1994 yerel seçimleri gibi
olaylar yüzünden, uzun süre kesintiye u¤rad›. Sadece, 133’üncü maddeye iliflkin
de¤ifliklik önerisi, ivedili¤i nedeniyle di¤erlerinden ayr›larak, TBMM taraf›ndan üç-
te ikiyi aflk›n ço¤unlukla kabul edildi. Böylece, radyo ve televizyon yay›nlar› üze-
rindeki devlet tekeli kalkt›.

Partiler-aras› komisyon, 1994 ilkbahar›nda, gene TBMM Baflkan› Cindoruk’un
teflebbüsüyle, çal›flmalar›na yeniden bafllad›. Uzun ve çetin müzakerelerden sonra,
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301 milletvekilinin (bu rakam, anayasay› halk oylamas› olmaks›z›n de¤ifltirebilmek
için gerekli üçte iki ço¤unluktan yüksekti) imzas›yla bir anayasa de¤iflikli¤i öneri-
si, 15 Ocak 1995 tarihinde TBMM Baflkanl›¤›na sunuldu. Öneride, DYP, ANAP ve
SDHP (ad› art›k CHP’ye dönüflmüfltü) Meclis grubu baflkanlar›n›n da imzalar› var-
d›. Öneri, Anayasan›n Bafllang›ç bölümünde ve 20 maddesinde de¤ifliklik içeriyor-
du. De¤ifliklik önerilerinin en önemlileri flunlard›: Bafllang›ç bölümünün, 1980 as-
keri müdahalesinin meflrulu¤unu vurgulayan ilk iki f›kras›n›n kald›r›lmas›; sendi-
kalar, dernekler, kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› üzerindeki siyasal
faaliyet yasa¤›n›n ve bu sivil toplum kurulufllar› ile siyasal partiler aras›nda iflbirli-
¤ini yasaklayan hükümlerin kald›r›lmas›; kamu görevlilerine sendika ve - kanunla
belirlenecek biçimde - grev ve toplu sözleflme haklar›n›n verilmesi; derneklerin,
sendikalar›n ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n faaliyetleri üze-
rindeki devlet denetiminin hafifletilmesi; oy verme yafl›n›n 18’e indirilmesi; millet-
vekili seçilebilme yafl›n›n 25’e indirilmesi; yüksek ö¤retim kurumlar›n›n ö¤retim
üyelerinin ve ö¤rencilerinin siyasal partilere üye olmalar›na izin verilmesi; siyasal
partilere üye olabilme yafl›n›n 18’e indirilmesi; siyasal partilerin, kad›n ve gençlik
kollar› ve vak›flar kurmalar›na ve yurt d›fl›nda örgütlenebilmelerine izin verilmesi;
TBMM üyeli¤inin kaybedilmesine yol açan durumlar›n s›n›rland›r›lmas›; geçici
15’inci maddenin kald›r›lmas› suretiyle, MGK yönetimi döneminde ç›kar›lan ka-
nunlar›n Anayasa Mahkemesince denetlenebilmesine imkân verilmesi. 

De¤ifliklik önerisi, üç büyük parti (DYP, ANAP ve CHP) aras›ndaki uzlaflmaya
dayan›yordu ve bu partilere mensup milletvekillerince imzalanm›flt›. Refah Partisi
(RP) partiler-aras› görüflmeler s›ras›nda, Anayasan›n 24’üncü maddesinin son f›kra-
s›n›n kald›r›lmas›n›n da pakete dahil edilmesinde ›srar etmiflti. Bu f›kraya göre
“kimse Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini k›smen de
olsa, din kurallar›na dayand›rmak veya siyasi veya kiflisel ç›kar yahut nüfuz sa¤la-
mak amac›yla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygular›n› yahut dince
kutsal say›lan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” RP’ne göre bu f›kra,
inançl› Müslümanlara karfl›; ö¤rencilerin, kamu görevlilerinin, hattâ avukat ve mü-
hendis gibi serbest meslek sahiplerinin türban takmalar›n› ve sakal b›rakmalar›n›
yasaklamak gibi, ayr›mc› ve “zalimane” uygulamalara yol aç›yordu. RP, bu f›kran›n
kald›r›lmas›n› içermeyen hiçbir de¤ifliklik önerisine lehte oy vermeyece¤ini aç›kla-
m›flt›.17

RP’nin anayasa de¤iflikli¤i önerisini desteklemeyi tümden reddetmesine karfl›-
l›k, Mecliste temsil edilen di¤er küçük partiler, çok daha yap›c› bir tutum içindey-
diler. Demokratik Sol Parti (DSP) lideri Bülent Ecevit, partisinin önerilen de¤iflik-
lerden baz›lar›n› yetersiz buldu¤unu, fakat de¤ifliklikler gerçek bir demokrasiye
do¤ru küçük ad›mlar oluflturacak olsa bile, on DSP milletvekilinin tümünün (ba-
zen gönül rahatl›¤›yla olmasa dahi) olumlu oy kullanacaklar›n› defalarca aç›klam›fl-
t›.18 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de benzer bir tutum sergilemiflti.19

TBMM Anayasa Komisyonu, 301 milletvekilinin imzalad›¤› de¤ifliklik önerisini,
daha özgül nitelikteki di¤er iki öneriyle birlefltirdi. DYP milletvekili Günefl Müftü-
o¤lu ve 170 milletvekili taraf›ndan imzalanan birinci öneri, TBMM’ne yerel seçim-
leri öne almak veya ertelemek yetkisini veriyordu. DYP milletvekili Cemal Tercan
ve 153 arkadafl›nca imzalanan ikinci öneri ise, TBMM üyeli¤inin, sendikalar›n ve
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n yönetim kurulu üyeli¤iyle ba¤-
daflabilmesini öngörüyordu.

Önerilen metinler Anayasa Komisyonunda, genellikle daha muhafazakâr yön-
de baz› de¤iflikliklere u¤rad› ve TBMM Genel Kurulu, 14 Haziran 1995 tarihinde
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öneriyi görüflmeye bafllad›. Üç büyük partiden 301 milletvekilinin öneriyi imzala-
m›fl, iki küçük partinin (DSP ve MHP) de destekleyeceklerini aç›klam›fl olmalar›,
RP’nin muhalefette tek kalaca¤› ve de¤iflikliklerin kolayca kabul edilece¤i izlenimi-
ni yaratm›flt›. Genel Kuruldaki görüflmelerde, durumun böyle olmad›¤› hemen or-
taya ç›kt›. Birinci görüflmenin sonunda, de¤ifliklik önerisinin tümü, 86 muhalif ve
4 çekimser oya karfl› 298 oyla kabul edildi; bu rakam, maddeler üzerinde görüfl-
meye devam edilebilmesi için yeterli, fakat de¤iflikli¤in bir halk oylamas› olmaks›-
z›n kabul edilmesi için gerekli üçte iki ço¤unlu¤un (300 oy) alt›ndayd›. Tek tek
maddelerden ancak yedisi, gerekli beflte üç ço¤unlukla (270 oy) kabul edildi ve
hiçbiri üçte iki ço¤unlu¤u sa¤layamad›. Onbefl madde, beflte üç ço¤unlu¤a bile
ulaflamad›.20

Bu açmaz›n çeflitli sebepleri vard›. Birincisi, RP’nin ancak 40 milletvekilinin ol-
mas›na ra¤men, DYP ve ANAP içindeki muhafazakâr ‹slami e¤ilimli baz› milletve-
killeri, RP’nin tutumunu sempatiyle karfl›layarak, öneriye olumlu oy vermediler.
‹kincisi, DYP ile CHP’nin kamu görevlilerinin sendika kurma hakk› üzerinde var-
d›klar› anlaflma sa¤lam de¤ildi. DYP milletvekillerinin ço¤u, özellikle Anayasa Ko-
misyonunun etkili sözcüsü Coflkun K›rca, grev ve toplu sözleflme haklar›n› da içe-
recek bir sendika hakk›na taraftar de¤ildi. CHP ise, bu haklar›, paketin en önemli
unsuru say›yordu. CHP’nin önerdi¤i, ANAP, RP ve küçük partilerin destekledi¤i,
bu haklar›n Anayasada tan›nmas›n› fakat ayr›nt›l› tan›mlar›n›n ve istisnalar›n›n nor-
mal kanunlara b›rak›lmas›n› öngören bir uzlaflt›r›c› formül, gerekli beflte üç ço¤un-
lu¤u sa¤layamad›. Üçüncüsü, birçok ANAP milletvekili, Baflbakan Çiller’in anaya-
sa de¤iflikli¤inin kredisini kendi tekeline alaca¤› endiflesiyle, öneriye çok s›cak
bakmad›.21

Bu t›kan›kl›k üzerine Anayasa Komisyonu, önerdi¤i de¤iflikliklerden bir k›sm›-
n› geri ald›, görüflmeler ertelendi ve parti liderleri aras›nda, de¤iflikli¤i önlemekte
kararl› olan RP lideri Necmettin Erbakan hariç olmak üzere, baz› görüflmeler yap›l-
d›. ‹kinci görüflmeden önce TBMM Baflkan›, de¤ifliklik yöntemine iliflkin bir huku-
ki görüfl aç›klad›. Buna göre, ikinci görüflmede, birinci görüflmede ald›klar› oylar
ne olursa olsun, bütün maddeler oylanacak; 270 (beflte üç) oydan az oy alan mad-
deler reddedilmifl say›lacak; de¤ifliklik önerisinin tümü üçte iki ço¤unlukla (300
veya üzerine oy) kabul edildi¤i takdirde, 270 ile 300 aras›nda oy alm›fl bulunan
maddeler üzerinde de halkoylamas›na gerek kalmayacak; önerinin tümü, 270 ile
300 oy aras›nda bir ço¤unlukla kabul edildi¤i takdirde, bütün maddeler ikinci gö-
rüflmede ald›klar› oylar ne olursa olsun, halkoylamas›na sunulacakt›. Anayasaya
uygunlu¤u hayli flüpheli olan bu görüfl, Genel Kurulda oyland› ve kabul edildi.22

Parti liderleri aras›ndaki uzlaflman›n sonucu olarak, ikinci görüflme, ilkinden
daha kolay geçti. Sonuçta onbefl madde (yedisi 300’ün üzerinde, sekizi de 270 ile
300 aras›nda oyla) kabul edildi ve alt› madde, beflte üç ço¤unlu¤u sa¤lamayarak
reddedildi. Önerinin tümü üzerindeki oylama, 23 Temmuzda yap›ld› ve de¤ifliklik,
32’ye karfl› 360 oyla kabul edildi. Bu durumda, yukar›da aç›klanan yöntem gere-
¤ince, onbefl maddenin hepsi, zorunlu bir halk oylamas›na gerek kalmaks›z›n ka-
bul edilmifl oldu. 

1995 anayasa de¤iflikli¤inin en önemli maddeleri flöyle özetlenebilir: 
Bafllang›ç bölümünün, 1980 askeri müdahalesinin zorunlulu¤una ve meflrulu-

¤una de¤inen ilk iki f›kras› kald›r›lm›flt›r. Sendikalar›n, derneklerin, vak›flar›n, ko-
operatiflerin ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n siyasi faaliyette
bulunma ve siyasi partilerle iflbirli¤ine giriflme yasaklar› kald›r›lm›flt›r. Oy verme
yafl› 18’e indirilmifl, TBMM üye say›s› 450’den 550’ye ç›kar›lm›fl, yurt d›fl›nda yafla-
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1982 Anayasas›nda yap›lan
de¤ifliklikler:
• Bafllang›ç bölümünün

1980 darbesiyle ilgili
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yan Türk vatandafllar›na oy hakk› verilmifltir. Kamu görevlilerine, grev ve toplu
sözleflme haklar› olmaks›z›n, sendika kurma hakk› tan›nm›flt›r. Yüksek ö¤retim ku-
rumlar› ö¤retim üyeleri ve ö¤rencilerine siyasi partilere üye olma hakk› tan›nm›fl,
siyasi partilere üye olabilme yafl› 18’e indirilmifl, siyasi partilere kad›n ve gençlik
kollar›, vak›flar ve yurt d›fl›nda örgütler kurma hakk› verilmifltir. Derneklerin ve ka-
mu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n faaliyetlerinin idari bir kararla dur-
durulmas› zorlaflt›r›lm›fl, bu kararlar›n 24 saat içinde görevli hâkimin onay›na su-
nulmas›, hâkimin karar›n› 48 saat içinde aç›klamas›, aksi halde bu idari karar›n
kendili¤inden yürürlükten kalkmas› öngörülmüfltür. Milletvekilli¤inin kaybedilme-
sine yol açan durumlar s›n›rland›r›lm›fl, bir milletvekilinin parti de¤ifltirmesi, millet-
vekilli¤inin düflme sebebi olmaktan ç›kar›lm›flt›r. Benzer flekilde bir siyasi partinin
Anayasa Mahkemesince kapat›lmas› halinde, o partinin kapatma dâvas› aç›ld›¤› ta-
rihte üyesi olan bütün milletvekillerinin de¤il, sadece partinin kapat›lmas›na ken-
di beyan ve eylemleriyle sebep olan milletvekillerinin milletvekilliklerinin düflece-
¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Kabul edilmeyen de¤ifliklik teklifleri aras›nda ise, kamu görevlilerine grev ve
toplu sözleflme haklar› tan›nmas›na, milletvekili seçilebilme yafl›n›n 30’dan 25’e in-
dirilmesine, sendika ve meslek kurulufllar› yöneticili¤inin milletvekilli¤i ile ba¤da-
flabilmesine ve MGK döneminde ç›kar›lan kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun
Anayasa Mahkemesince denetlenebilmesine iliflkin öneriler yer almaktad›r. Bunlar-
dan sonuncusu, özellikle ilginçtir. Genel Kuruldaki birinci ve ikinci görüflmelerde
bütün partilerin sözcüleri bu de¤iflikli¤i hararetle savunduklar› halde, öneri, 184
red ve 5 çekimsere karfl› ancak 200 kabul oyu alabilmifltir.23 Böylece TBMM, aske-
ri rejimin önemli bir kal›nt›s›n› tasfiye etmeyi baflaramam›flt›r. 

1995 anayasa de¤ifliklikleri, kamu oyunun beklentilerinin gerisinde kalm›flt›r.
Meclis görüflmeleri s›ras›nda bütün parti sözcüleri bunu, serbestçe seçilmifl sivil
parlâmentonun anayasada köklü demokratiklefltirici de¤ifliklikler yapmas› aç›s›n-
dan tarihi bir f›rsat olarak nitelendirdikleri halde, sonuç, bu ümidi gerçeklefltirmek-
ten uzak kalm›flt›r. Anayasa de¤iflikliklerinin büyük bölümü, Anayasan›n siyasal
kat›lma boyutuna iliflkindir ve bu aç›dan elbette olumludur. Ancak de¤ifliklikler,
hukuk devleti ve temel hak ve hürriyetler aç›s›ndan bir iyilefltirme getirmemifltir.
Gene de, 1995 de¤ifliklikleri, Türkiye politikas›n›n pek al›fl›k olmad›¤› partiler-ara-
s› iflbirli¤inin, s›n›rl› da olsa, bir örne¤ini oluflturmas› bak›m›ndan önemlidir.

1999, 2001, 2002 ve 2004 Anayasa De¤ifliklikleri 24

1995 sonras› anayasa de¤iflikliklerinin belirgin özelli¤i, bunlarda Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤i (AB) üyeli¤i ümidinin ve Kopenhag kriterlerine uyum sa¤lama iste¤inin
güçlü bir katalizör rolü oynam›fl olmas›d›r. Bu d›fl etkilerin, Türk toplumunun yük-
selen demokratikleflme istekleriyle örtüflmekte olmas›, Anayasan›n gerek pek çok
maddesinde, gerek genel felsefesinde ciddi de¤ifliklikler yap›lmas›na yol açm›flt›r.
Bu de¤iflikliklerin en genifl kapsaml›s›, 34 maddeyi içeren 2001 de¤ifliklikleridir.
Onu, on maddeyi de¤ifltiren 2004 de¤iflikli¤i izlemektedir. Di¤er de¤ifliklikler bir
veya iki maddeyi ilgilendirmekle beraber, onlar›n da demokratikleflme süreci aç›-
s›ndan ihmal edilemeyecek olumlu katk›lar› olmufltur.

1999 De¤ifliklikleri
1982 Anayasas›, 1999 y›l›nda iki kere de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bunlardan ilki, Devlet
Güvenlik Mahkemelerine iliflkin 143’üncü maddenin, 18.6.1999 tarihli ve 4388 sa-
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y›l› Kanunla de¤ifltirilmesidir. Bu de¤ifliklikle, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde
askeri hâkim ve savc›lar›n varl›¤›na son verilmifl ve s›k›yönetim halinde Devlet Gü-
venlik Mahkemelerinin kendi yarg› çevrelerinde s›k›yönetim askeri mahkemeleri-
ne dönüfltürülebilece¤i hakk›ndaki son f›kra kald›r›lm›flt›r. De¤iflikli¤in tümü, Mec-
lisin büyük ço¤unlu¤uyla (40’a karfl› 423 oy) kabul edilmifltir. Bu bir maddelik de-
¤iflikli¤in demokratikleflme süreci aç›s›ndan tafl›d›¤› önem aç›kt›r. Çünkü Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi, askeri hâkim ve savc›lar›n, sivil muadillerinin güvence-
lerine sahip olmad›klar› gerekçesiyle, bu mahkemelerce verilmifl birçok hükmü,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin âdil yarg›lanma hakk›na iliflkin 6’›nc› madde-
sine ayk›r› bulmufl ve Türkiye’yi tazminata mahkûm etmifltir.

13.08.1999 tarihli ve 4446 say›l› Kanunda gerçeklefltirilen ikinci de¤ifliklik, Ana-
yasan›n 47,125 ve 155’inci maddelerini ilgilendirmektedir. Devletlefltirmeye iliflkin
47’inci maddeye eklenen iki f›kra ile özellefltirme düzenlenmifltir. Buna göre “Dev-
letin, kamu iktisadi teflebbüslerinin ve di¤er kamu tüzelkiflilerinin mülkiyetinde
bulunan iflletme ve varl›klar›n özellefltirilmesine iliflkin esas ve usuller kanunla
gösterilir. Devlet, kamu iktisadi teflebbüsleri ve di¤er kamu tüzelkiflileri taraf›ndan
yürütülen yat›r›m ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleflmeleri ile gerçek
veya tüzelkiflilere yapt›r›labilece¤i veya devredilebilece¤i kanunla belirlenir.”
125’inci maddede yap›lan de¤ifliklikle, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz flartlaflma
ve sözleflmelerinde bunlardan do¤an uyuflmazl›klar›n milli ve milletleraras› tahkim
yoluyla çözülmesinin öngörülebilece¤i kabul edilmifltir. “Milletleraras› tahkime an-
cak yabanc›l›k unsuru tafl›yan uyuflmazl›klar için gidilebilir.” 155’inci maddede ya-
p›lan de¤ifliklikle de Dan›fltay›n imtiyaz flartlaflma ve sözleflmelerini incelemek gö-
revi, “kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz flartlaflma ve sözleflmeleri hakk›nda iki ay
içinde düflüncesini bildirmek” olarak de¤ifltirilmifl, di¤er bir deyimle Dan›fltay›n gö-
rüflü ba¤lay›c› olmaktan ç›kar›larak istiflari hale getirilmifltir. Bu de¤iflikli¤in tümü
de, 45’e karfl› 448 oy gibi büyük bir ço¤unlukla kabul edilmifltir. 4446 say›l› Kanun-
la gerçeklefltirilen üç de¤iflikli¤in ortak özelli¤i, Türkiye ekonomisinin dünya eko-
nomisi ile bütünleflmesini kolaylaflt›r›c› ve serbest piyasa ekonomisini güçlendirici
nitelikte olmalar›d›r.

2001 De¤ifliklikleri
Yukar›da de¤inildi¤i gibi 2001 Anayasa de¤ifliklikleri, gerek de¤ifltirilen maddele-
rin say›s›, gerek bunlar›n içerikleri aç›s›ndan, 1982 Anayasas›n›n geçirdi¤i en kap-
saml› de¤iflikliktir. Bu de¤ifliklikler, uzun bir haz›rl›k süresini izlemifltir. 1999 se-
çimlerinden sonra gayri resmi olarak kurulan ve parlâmentodaki her parti grubun-
dan ikifler üyeden oluflan Partiler-aras› Uyum Komisyonu, uzun çal›flmalardan son-
ra, 2001 Haziran›nda Anayasan›n 37 maddesinin de¤ifltirilmesi konusunda uzlafl-
maya varm›flt›r. De¤ifliklik teklifi üzerindeki Genel Kurul görüflmeleri 24 Eylül tari-
hinde bafllam›fl ve 3 Ekim tarihinde sonuçlanm›flt›r. Teklifin tümü, 16’ya karfl› 474
oy gibi büyük bir ço¤unlukla kabul edilmifltir. Görüflmeler s›ras›nda teklifteki üç
madde (milletvekili seçilme yeterlili¤inin geniflletilmesine, milletvekili dokunul-
mazl›¤›n›n s›n›rland›r›lmas›na ve uluslararas› andlaflmalar›n milli kanunlardan da-
ha üstün bir konuma getirilmesine iliflkin öneriler) yeterli ço¤unlu¤u sa¤lamayarak
reddedilmifltir. Böylece, 4709 say›l› Kanunla Anayasan›n 34 maddesi de¤ifltirilmifl-
tir. Bu de¤iflikliklerin bir bölümü, mevcut hukuki durumda ciddi bir de¤ifliklik ya-
ratmayan dil ve ifade düzeltmeleri olsa bile, bir bölümü demokratikleflme sürecine
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olumlu katk›da bulunan köklü de¤iflikliklerdir. Burada bunlar›n en önemlilerine
de¤inilecektir. Bu anlamda üzerinde durulacak de¤ifliklikler flunlard›r:

1. Temel hak ve hürriyetlere iliflkin hükümler,
2. Siyasal haklara iliflkin hükümler,
3. Hukuk devletine iliflkin hükümler ve
4. Sivil ve askeri otoriteler aras›ndaki iliflkiler
konusundaki de¤ifliklikler.

1. Temel Hak ve Hürriyetlere ‹liflkin De¤ifliklikler
Anayasan›n 13’üncü maddesinde yap›lan de¤ifliklikle bu madde, genel s›n›rlan-

d›rma hükmü olmaktan ç›kar›larak genel koruma hükmü haline dönüfltürülmüfltür.
1982 Anayasas›n›n ilk flekline göre temel hak ve hürriyetler, hem 13’üncü madde-
de belirtilen genel s›n›rland›rma sebepleri ile, hem Anayasan›n ilgili maddelerinde
öngörülen özel sebeplerle s›n›rland›r›labilmekteydi. Yeni düzenleme ile, genel s›-
n›rland›rma sebepleri kald›r›lm›fl, her temel hak ve hürriyetin “yaln›zca Anayasan›n
ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere ba¤l› olarak” s›n›rland›r›labilece¤i öngörül-
müfltür. Ayr›ca yeni metin, s›n›rland›rmalar›n bir temel hak ve hürriyetin önüne do-
kunamamas› ve ölçülülük ilkesine ayk›r› olmamas› gibi iki ek güvence getirmifltir.

Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullan›lamamas› ile ilgili 14’üncü maddede
yap›lan de¤ifliklikle, eski metindeki mu¤lak ve de¤iflik yorumlara aç›k ifadeler kal-
d›r›larak daha k›sa ve özlü bir metin kabul edilmifltir. Yeni flekli ile 14’üncü mad-
de, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 17’nci maddesine büyük ölçüde paralel
hale getirilmifltir.

Kifli hürriyeti ve güvenli¤ine iliflkin 19’uncu maddede yap›lan de¤ifliklikle, yar-
g›lama öncesi gözalt› süresi (yakalanan veya tutuklanan kiflinin hâkim önüne ç›ka-
r›lmas›na kadar geçen süre) toplu olarak ifllenen suçlarda en çok onbefl günden en
çok dört güne indirilmifl, böylece Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihatlar›na
uyum sa¤lanm›flt›r. 

26’nc› maddede yap›lan de¤ifliklikle, “düflüncelerin aç›klanmas› ve yay›lmas›n-
da kanunla yasaklanm›fl olan herhangi bir dil kullan›lamaz” ibaresi ç›kar›lm›flt›r.
Bas›n hürriyetine iliflkin 28’inci maddede de ayn› yönde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. 

38’inci madde, ölüm cezalar›n›, savafl, çok yak›n savafl tehdidi durumlar› ve te-
rör suçlar› hariç olmak üzere kald›racak biçimde de¤ifltirilmifltir. Kamulaflt›rmaya
iliflkin 46’nc› maddede, kamulaflt›rma bedeli olarak, “karfl›l›klar›” deyiminin yerine,
“gerçek karfl›l›klar›” deyimi kabul edilmifltir. Bununla, kamulaflt›r›lan tafl›nmaz ma-
l›n gerçek piyasa de¤eri ifade edilmifl olmaktad›r. 51’inci maddede yap›lan de¤iflik-
likle, iflçi niteli¤i tafl›mayan kamu görevlilerinin sendika kurma haklar› anayasal te-
mele kavuflturulmufltur.

2. Siyasi Haklara ‹liflkin De¤ifliklikler
69’uncu maddede yap›lan de¤ifliklikle, siyasi partilerin ne zaman anayasaya ay-

k›r› fiillerin oda¤› haline gelmifl say›laca¤› aç›kl›¤a kavuflturulmufltur. Buna göre
“bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yo¤un bir flekilde ifllen-
di¤i ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel baflkan veya merkez karar
veya yönetim organlar› veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu
veya grup yönetim kurulunca z›mnen veya aç›kça benimsendi¤i yahut bu fiiller
do¤rudan do¤ruya an›lan parti organlar›nca kararl›l›k içinde ifllendi¤i takdirde, söz
konusu fiillerin oda¤› haline gelmifl say›l›r.” Böylece, siyasi parti kapatma dâvala-
r›nda Anayasa Mahkemesinin takdir yetkisi bir ölçüde s›n›rland›r›lm›fl ve siyasi par-
tilerin kapat›lmas› nisbeten güçlefltirilmifltir. 
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Maddede yap›lan baflka bir de¤ifliklik, Anayasa Mahkemesinin, temelli kapatma
yerine, dâva konusu fiillerin a¤›rl›¤›na göre ilgili siyasi partinin Devlet yard›m›ndan
k›smen veya tamamen yoksun b›rak›lmas›na karar verebilece¤inin hükme ba¤lan-
m›fl olmas›d›r. Böylece, parti kapatman›n, daha vahim ve istisnai hallere inhisar et-
tirilmesi mümkün olabilecektir.

Siyasi partilerin kapat›lmas› rejimi ile ilgili üçüncü yenilik, Anayasan›n 149’un-
cu maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, Anayasa Mahkemesinin siyasi parti kapatma
kararlar›n› ancak beflte üç ço¤unlukla verebilece¤inin öngörülmüfl olmas›d›r. Tür-
kiye’de siyasi partilerin hiçbir demokratik ülkede görülmeyen bir s›kl›k ve kolay-
l›kla kapat›ld›¤› gerçe¤i nazara al›nd›¤›nda, her üç de¤iflikli¤i olumlu olarak nite-
lendirmek gerekir.

3. Hukuk Devletine ‹liflkin De¤ifliklikler
1982 Anayasas›n›n geçici 15’inci maddesinin üçüncü f›kras›na göre, Milli Gü-

venlik Konseyi dönemi içinde ç›kar›lan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler
ile 2324 say›l› Anayasa Düzeni Hakk›nda Kanun uyar›nca al›nan karar ve tasarruf-
lar›n Anayasaya ayk›r›l›¤› iddia edilemiyordu. Bu f›kran›n kald›r›lmas›yla, sözü ge-
çen kanunlar ve di¤er ifllemler üzerinde Anayasa Mahkemesinin denetiminde bu-
lunmas›n›n yolu aç›lm›flt›r.

4. Sivil ve Askeri Otoriteler Aras›ndaki ‹liflkiler Konusundaki De¤i-
fliklikler

Anayasan›n 118’inci maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, Milli Güvenlik Kurulu ile
ilgili düzenlemeye üç yenilik getirilmifltir. Birincisi, Kurula Baflbakan yard›mc›lar›
ve Adalet Bakan›n›n eklenmesi suretiyle, Kuruldaki sivil üye ço¤unlu¤unun aç›k-
ça tesis edilmifl olmas›d›r. ‹kincisi, Kurul kararlar›n›n “tavsiye” niteli¤inde oldu¤u-
nun belirtilmifl bulunmas›d›r. Üçüncü olarak, Kurul kararlar›n›n Bakanlar Kurulun-
ca öncelikle dikkate al›naca¤› yolundaki ifade, “de¤erlendirilir” fleklinde de¤ifltiril-
mifltir. Bu de¤iflikliklerle, Avrupa Birli¤i Komisyonunun ‹lerleme Raporlar›ndaki
tavsiyeler paralelinde, sivil - asker iliflkilerinin liberal demokratik normlara yaklafl-
t›r›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.

2002 De¤ifliklikleri
27.12.2002 tarihli ve 4777 say›l› Kanunla, Anayasan›n 76 ve 78’inci maddeleri de-
¤ifltirilmifltir. Milletvekili seçilme yeterlili¤ini düzenleyen 76’nc› maddedeki “ide-
olojik veya anarflik eylemlere kat›lma” ibaresi, “terör eylemlerine kat›lma” olarak
de¤ifltirilmifltir. 78’›nci maddeye eklenen f›kraya göre de “bir ilin veya seçim çev-
resinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin kalmamas› halinde boflalmay› takip
eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yap›l›r.” Tümü, 18’e karfl›
440 oyla kabul edilen bu de¤ifliklikler, bir mahkûmiyeti nedeniyle 2002 seçimleri-
ne kat›lamam›fl olan Tayyip Erdo¤an’a milletvekilli¤i ve dolay›s›yla baflbakanl›k
yolunu açm›flt›r.

2004 De¤ifliklikleri
22 May›s 2004 tarihli ve 5170 say›l› Kanunla, Anayasan›n on maddesinde önemli de-
¤ifliklikler gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan biri, 38’inci maddede yap›lan de¤ifliklikle
ölüm cezas›n›n tümden kald›r›lm›fl olmas›d›r. Bununla, Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesine ek Protokollerle tam uyum sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu de¤iflikli¤e paralel
olarak, 15, 17 ve 87’nci maddelerde ölüm cezas›na de¤inen ifadeler kald›r›lm›flt›r.
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Gene 38’inci maddede yap›lan baflka bir de¤ifliklikle, “vatandafl, suç sebebiyle
yabanc› bir ülkeye geri verilemez” hükmüne, “ Uluslararas› Ceza Divan›na taraf ol-
man›n gerektirdi¤i yükümlülükler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmifl, böylece
Uluslararas› Ceza Divan› Sözleflmenin onaylanmas› önündeki anayasal engel kald›-
r›lm›flt›r.

90’›nc› maddede yap›lan de¤ifliklikle, “usulüne göre yürürlü¤e konulmufl temel
hak ve özgürlüklere iliflkin milletleraras› andlaflmalarla kanunlar›n ayn› konuda
farkl› hükümler içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuflmazl›klarda milletleraras› and-
laflma hükümleri esas al›n›r” hükmü getirilmifltir. Bu de¤iflikli¤in, temel haklar›n
korunmas› alan›nda son derece olumlu rol oynayaca¤›nda kuflku yoktur.

143’üncü maddenin yürürlükten kald›r›lmas›yla, 1999’da sivillefltirilmifl olmala-
r›na ra¤men, hukuk devleti ilkelerine uygunlu¤u hâlâ tart›flmal› olan Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri tümden kald›r›lm›flt›r.

131’inci maddede yap›lan de¤ifliklikle, Yüksekö¤retim Kurulundan Genelkur-
may Baflkanl›¤› temsilcisi ç›kar›lm›flt›r.

160’›nc› maddenin son f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas›yla, Silahl› Kuvvetler
elinde bulunan Devlet mallar›n›n TBMM ad›na Say›fltayca denetlenmesinin yolu
aç›lm›flt›r. Bu son iki reform, sivil-asker iliflkilerinin demokratiklefltirilmesi aç›s›n-
dan önem tafl›maktad›r. 

Nihayet, kanun önünde eflitlik hakk›ndaki 10’uncu maddeye “kad›nlar ve er-
kekler eflit haklara sahiptir. Devlet, bu eflitli¤in yaflama geçmesini sa¤lamakla yü-
kümlüdür” f›kras›n›n eklenmesi suretiyle, kad›nlar lehine pozitif ayr›mc›l›kta bulu-
nulmas› mümkün k›l›nm›flt›r.

Sonuç olarak, 1995 y›l›ndan bu yana gerçeklefltirilen anayasa de¤iflikliklerinin,
Milli Güvenlik Konseyi döneminin otoriter ve k›s›tlay›c› miras›n› k›smen tasfiye et-
ti¤i ve Türk demokrasisini evrensel standartlara yaklaflt›rd›¤› söylenebilir. Bu de¤i-
fliklerde gözlemlenen bir husus da, bunlar›n hepsinin siyasi partiler aras›nda kap-
saml› bir görüfl birli¤ine dayanmas› ve TBMM’nde büyük ço¤unluklarla kabul edil-
mifl olmalar›d›r. 1980 öncesi Türkiye siyasetinde siyasi partilerin temel rejim konu-
lar›nda bile uzlaflamad›klar› nazara al›nd›¤›nda, bu geliflmenin, demokrasimizin
pekiflmesi aç›s›ndan çok olumlu oldu¤u kuflkusuzdur. 

Öte yandan, 1982 Anayasas›n›n flu ana kadar geçirdi¤i 15 de¤iflikli¤e ra¤men,
onun otoriter ve vesayetçi felsefesinin tam olarak tasfiye edilememifl oldu¤u husu-
sunda da genifl bir fikir birli¤i vard›r. Bu, özellikle 2007 y›l›ndan bu yana, Türki-
ye’nin tümüyle yeni, sivil ve demokratik bir anayasa aray›fl› çerçevesinde dile ge-
tirilmekte ve tart›fl›lmaktad›r. 

2007 De¤iflikli¤i
1982 Anayasas› (m. 102 ) Cumhurbaflkan›n›n, 7 y›ll›k bir süre için, TBMM taraf›n-
dan nitelikli ço¤unlukla seçilmesini öngörmüfltü. Buna göre en çok dört turda so-
nuçland›r›lmas› gereken cumhurbaflkan› seçiminde, ilk iki turda TBMM üye tam
say›s›n›n üçte iki ço¤unlu¤u, son iki turda da üye tam say›s›n›n salt ço¤unlu¤u ara-
n›yordu. Ancak Anayasada oylamalara geçilebilmesi konusunda özel bir “toplant›
yetersay›s›” öngörülmemiflti. Dolay›s›yla, Anayasan›n 96’nc› maddesindeki, toplan-
t› yetersay›s›n›n, üye tamsay›s›n›n en az üçte biri oldu¤u yolundaki genel hükmün
uygulanmas› gerekiyordu. Buna ra¤men, Anayasa Mahkemesinin, birinci turda
toplant› yetersay›s› olarak da üçte iki ço¤unlu¤un ( 367 ) gerekti¤i yolundaki tar-
t›flmal› karar› ve muhalefet milletvekillerinin toplant›lar› boykot etmesi, 2007 yaz›n-
da Cumhurbaflkan› seçimi sürecinin t›kanmas›na sebep oldu.
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Bu krizin sonucunda Anayasan›n baz› maddeleri 31.5.2007 tarihli ve 5678 say›-
l› kanunla de¤ifltirilerek, Cumhurbaflkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi yöntemi be-
nimsenmifltir. De¤iflen 101’inci maddeye göre, “Cumhurbaflkan›, k›rk yafl›n› dol-
durmufl ve yüksek ö¤renim yapm›fl Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu
niteliklere ve milletvekili seçilme yeterlili¤ine sahip Türk vatandafllar› aras›ndan,
halk taraf›ndan seçilir. Cumhurbaflkan›n›n görev süresi befl y›ld›r. Bir kimse en faz-
la iki defa Cumhurbaflkan› seçilebilir. Cumhurbaflkanl›¤›na Türkiye Büyük Millet
Meclisi içinden veya Meclis d›fl›ndan aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin ya-
z›l› teklifi ile mümkündür. Ayr›ca, en son yap›lan milletvekili genel seçimlerinde
geçerli oylar toplam› birlikte hesapland›¤›nda yüzde onu geçen siyasi partiler or-
tak aday gösterebilir. Cumhurbaflkan› seçilenin, varsa partisi ile ilifli¤i kesilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli¤i sona erer.”

102’nci madde ise flu flekli alm›flt›r:
“Cumhurbaflkan› seçimi, Cumhurbaflkan›n›n görev süresinin dolmas›ndan ön-

ceki altm›fl gün içinde; makam›n herhangi bir sebeple boflalmas› halinde ise boflal-
may› takip eden altm›fl gün içinde tamamlan›r.

Genel oyla yap›lacak seçimlerde, geçerli oylar›n salt ço¤unlu¤unu alan aday,
Cumhurbaflkan› seçilmifl olur. ‹lk oylamada bu ço¤unluk sa¤lanamazsa, bu oyla-
may› izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yap›l›r. Bu oylamaya, ilk oylamada
en çok oy alm›fl iki aday kat›l›r ve geçerli oylar›n ço¤unlu¤unu alan aday, Cumhur-
baflkan› seçilmifl olur.

‹kinci oylamaya kat›lmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme
yeterlili¤ini kaybetmesi halinde; ikinci oylama boflalan adayl›¤›n birinci oylamada-
ki s›raya göre ikame edilmesi suretiyle yap›l›r. ‹kinci oylamaya tek aday›n kalmas›
halinde, bu oylama referandum fleklinde yap›l›r. Aday, geçerli oylar›n ço¤unlu¤u-
nu ald›¤› takdirde Cumhurbaflkan› seçilmifl olur.

Cumhurbaflkan› göreve bafllay›ncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaflkan›-
n›n görevi devam eder.

Cumhurbaflkanl›¤› seçimine iliflkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.”
Bu Anayasa de¤iflikli¤i Kanunu, Cumhurbaflkan› Sezer taraf›ndan hem iptal ve

yok say›lma talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüfl, hem de halkoylamas›na
sunulmufltur. Muhalefet milletvekilleri de ayn› do¤rultuda Anayasa Mahkemesin-
den iptal ve yok sayma talebinde bulunmufllard›r. Ancak yukar›da de¤inildi¤i gibi,
Anayasa Mahkemesi bu talepleri reddetmifl, 21 Ekim 2007 tarihli halkoylamas›nda
da Anayasa de¤iflikli¤i hakk›ndaki 5678 say›l› Kanun, geçerli oylar›n yüzde 68.95’i
ile kabul edilmifltir. 

An›lan Kanunun, Cumhurbaflkanl›¤› kurumunun anayasal konumu bak›m›ndan
hayli radikal de¤ifliklikler getirdi¤i bir gerçektir. Halk taraf›ndan seçilme, flüphesiz,
Cumhurbaflkan›n›n demokratik meflrulu¤unu güçlendirecek bir faktördür. Halk ço-
¤unlu¤unun deste¤inden güç alan bir Cumhurbaflkan›, Anayasan›n kendisine tan›-
d›¤› genifl yetkileri, daha genifl bir hareket serbestli¤i ile kullanabilir ve siyasî alan-
da daha rahatl›kla inisiyatif alabilir. Bu de¤iflikli¤in, hükûmet sistemini parlâmen-
ter rejim özelliklerinden büsbütün uzaklaflt›r›p bir yar›-baflkanl›k rejimine yaklaflt›-
r›p yaklaflt›rmad›¤› tart›fl›labilir. Ayr›ca halk taraf›ndan seçilme ve iki defa seçilebil-
me ilkelerinin, 1961 ve 1982 Anayasalar›n› haz›rlayanlar›n zihnindeki tarafs›z ve
denge unsuru bir Cumhurbaflkan› tasavvurundan, partili bir Cumhurbaflkan› reali-
tesine do¤ru bir kay›fl anlam›na geldi¤i de söylenebilir. Çünkü yasama meclisinin
baz› durumlarda siyaset kökenli olmayan bir kifliyi Cumhurbaflkan› seçmesi müm-
kün oldu¤u halde, arkas›nda örgütlü bir parti (veya partiler) deste¤i olmayan bir
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flahs›n halk taraf›ndan seçilmesi, imkâns›z denilebilecek derecede güçtür. ‹kinci
defa seçilebilme imkân›n›n da, bu ihtimali kuvvetlendirece¤i flüphesizdir. Tekrar
seçilmek isteyen bir Cumhurbaflkan›n›n, bu deste¤i koruyabilmek için, baz› siyasî
hesaplar içine girmesi do¤ald›r. Ancak unutmamak gerekir ki, tarafs›zl›k, kanunlar-
la yarat›lacak bir nitelik olmaktan çok bir kiflilik ve zihniyet meselesidir. Siyaset kö-
kenli olmayan bir flahs›n görevinde tarafs›z davranaca¤›n›n hiçbir garantisi olmad›-
¤› gibi, siyaset kökenli bir Cumhurbaflkan›n›n mutlaka dar partizan saiklerle hare-
ket edece¤i de varsay›lamaz. Üstelik Cumhurbaflkan›n›n yasama organ›nca seçildi-
¤i parlâmenter rejimlerde de hemen daima siyaset kökenli kifliler Cumhurbaflkan›
seçilmektedir.

1982 Anayasas›nda 1999’dan sonra yap›lan de¤ifliklikleri anayasa metni üzerinde ilgili
maddeleri bularak inceleyiniz.
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Farkl› siyasi yap›ya sahip ülkelerde demokrasi-
nin pekiflmesi aç›s›ndan anayasalar›n ne flekilde
haz›rland›¤›n› karfl›laflt›rabilmek.
Anayasa yap›m› bir ülkede demokrasiye geçifl
sürecinde, toplumun ve siyasal elitlerin deste¤i-
ni alarak siyasal kurumlar› ortaya ç›karmak aç›-
s›ndan mükemmel bir f›rsatt›r. Anayasa yap›m
süreci sadece demokrasiye geçifl sürecini de¤il
ayn› zamanda demokrasinin pekiflmesini de et-
kilemektedir. Oydaflmac› ya da ortakl›kç› tarz
anayasa yap›m› demokrasinin pekiflmesi olana-
¤›n› artt›r›r.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasas› olan 1924
Anayasas›n›n ne flekilde gerçeklefltirildi¤ini aç›k-
layabilmek.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk anayasas› 1923’te
seçilen Büyük Millet Meclisi taraf›ndan gerçek-
lefltirildi. 1924 Anayasas› TBMM’nin devletin yü-
ce organ› olmas›n› devam ettirdi. Bu anayasan›n
en önemli eksikli¤i, seçilmifl ço¤unlu¤un gücünü
kontrol edebilecek etkili bir kontrol ve dengele-
me sisteminin olmamas›yd›. Tek partiden çok
partili demokrasiye geçifl sürecinde anayasa aç›-
s›ndan zorlay›c› hiçbir gerek hissedilmedi. 1924
Anayasas› DP’nin iktidar› süresince de¤iflmeden
kald›. Bir anayasal kontrol ve dengeleme siste-
minin olmamas› da 1924 Anayasas›’n›n çökmesi-
nin ana nedeni oldu.

1961 Anayasas›n›n 1960 darbesine ba¤l› olarak
gerçeklefltirilmesini, bu anayasas›n›n belirleyici
özelliklerini ve üzerinde yap›lan de¤ifliklikleri
saptayabilmek.
1960 askeri darbesi sonucunda oluflturulan Milli
Birlik Komitesi yeni bir demokratik anayasa ha-
z›rlad›. Kurucu Meclis taraf›ndan haz›rlanan 1961
Anayasas›, devlet elitlerinin temel siyasal de¤er-
lerini ve ç›karlar›n› yaratmaktayd›. Bu anayasada
temel özgürlükler büyük oranda geniflletildi ve
vatandafllara genifl sosyal haklar sa¤land›. Ayr›ca
seçilmifl organlar›n gücünü s›n›rland›rmak ama-
c›yla kontrol ve dengeleme sistemleri getirildi.
1961 Anayasas›yla birlikte idari mahkemeler güç-
lendirildi, yarg›n›n tam ba¤›ms›zl›¤› ve Yasama
Meclisi içinde ikinci meclis yarat›ld›. Di¤er yan-
dan, devlet memurlar›n›n ve yarg›lar›n ifl güven-
li¤i iyilefltirilirken, üniversiteler ve Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu idari özerklik kapsam›na al›nd›.
12 Mart 1971 askeri muht›ras›n›n ard›ndan asker-

lerin perde arkas›ndan destek verdikleri hükü-
metler 1971 ve 1973 y›llar›nda 1961 Anayasas›n-
da üç temel kategoride de¤ifliklik yapt›lar: (1)
Mahkemelerin denetleme yetkisinin s›n›rland›r›l-
mas› ile belirli özgürlüklerin k›s›tlanmas›; (2)
yürütmenin güçlendirilmesi, TBMM’nin yürütme-
ye kanun hükmünde kararname yapma yetkisi
verebilmesi; (3) sivil idare mahkemelerinin ve
Say›fltay denetiminin d›fl›nda tutarak, askerlerin
kurumsal özerkli¤ini art›rmak. 1961 Anayasas›n-
da yap›lan bu de¤ifliklikler siyasal partiler aras›n-
da bir tart›flma ve görüfl al›fl-veriflinden uzak ola-
rak çat›flmac› bir yöntemle yap›ld›.

1982 Anayasas›n›n gerçeklefltirilmesini, belirle-
yici özelliklerini ve dönemin siyasi iktidarlar› ta-
raf›ndan haz›rlanan de¤ifliklik çal›flmalar›yla
gerçeklefltirilen de¤ifliklikleri saptayabilmek.
12 Eylül 1980’de iktidar› ele alan Milli Güvenlik
Konseyi otoritesi alt›nda yap›lan 1982 Anayasas›-
n›n yap›m›, genifl bir oybirli¤iyle siyasal kurum-
lar oluflturma yönteminden uzakt›r. 1982 Anaya-
sas›n› haz›rlayan Kurucu Meclis, 1960-1961 Ku-
rucu Meclisinden farkl›d›r. 1982 Anayasas›, 1961
Anayasas›na göre milli iradeye, seçilmifl meclise,
siyasal partilere, siyasetçilere, sendikalara ve sivil
toplum örgütlerine daha az güvenmekteydi. Bu
anayasa, güçlendirilmifl bir cumhurbaflkan› ve
Milli Güvenlik Kurulu ile askerin siyasal sistemin
nihai koruyucusu ve hakemi olmas›n› sa¤lad›.
1982 Anayasas›n›n idari sistemi en iyi flekilde par-
lâmenterizmin de¤ifltirilmifl ya da zay›flat›lm›fl
flekli olarak tan›mlanabilir.1982 Anayasas›n›n bü-
tün siyasal partileri, sivil toplum kurumlar› d›flla-
yarak yap›lmas› ve hayli flüpheli bir referandum
ile kabul edilmesi sürekli tart›flma konusu olmufl-
tur. 1982 y›l›ndan bafllayarak bu anayasa üzerin-
de çeflitli de¤ifliklikler yap›ld›. 1995 tarihinden
bafllayarak 1999, 2001, 2002, 2004 ve 2007’de,
1982 Anayasas› üzerinde önemli de¤ifliklikler ya-
p›ld›. Sonuncusu d›fl›nda, partiler aras› iflbirli¤iy-
le gerçekleflen bu de¤ifliklikler yine de beklenti-
lerin uza¤›nda kald›.Türkiye’deki anayasa yap›m
tarihine bak›ld›¤›nda üç cumhuriyet anayasas›-
n›n hiç birisinin tart›flmalar, pazarl›klar ve uzlafl-
malar süreciyle ve toplumu genifl bir flekilde tem-
sil eden bir Kurucu Meclis taraf›ndan yap›lmad›-
¤› görülmektedir. Dolay›s›yla, üç anayasan›n hep-
si de zay›f siyasal meflrulu¤a sahipti ve tam ola-
rak pekiflmifl bir demokratik rejim üretemedi.
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1. 1924 Anayasa’s›n›n en önemli eksikli¤i afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Seçilmifl ço¤unlu¤un gücünü kontrol edecek
kontrol ve dengeleme sisteminin olmamas›

b. Siyasal kurumlar›n kuruluflunda etkili olamamas›
c. Demokrasinin pekiflmesini sa¤layamamas›
d. Anayasay› haz›rlayan Meclisin toplumun önemli

güçlerini temsil etmemesi
e. Anayasa tart›flmalar›n›n özgür bir ortamda geç-

memesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’de ilk demokrasi
tecrübesinin çökmesinin nedenlerinden biri de¤ildir?

a. Anayasal kontrol ve dengeleme sisteminin ol-
mamas›

b. Temel haklar›n etkili yasal garantisinin bulun-
mamas›

c. Kanunlar›n Anayasaya uygunlu¤unun denetlen-
memesi

d. Seçme ve seçilme hakk›n›n s›n›rl› olmas›
e. Muhalefet haklar›n› k›s›tlayan kanunlar›n ç›kar›l-

mas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi 1961 Anayasa’s›n›n temel
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Temel hak ve özgürlüklerin genifllemesi
b. ‹fl güvenli¤inin iyilefltirilmesi
c. Etkili bir kontrol ve dengeleme sistemi yarat›lmas›
d. ‹dari mahkemelerin güçlendirilmesi
e. Kamu kurumlar›n›n idari özerkliklerinin s›n›r-

land›r›lmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi 1961 Anayasa’s›n›n temel
özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg› de-
netimine sunulmas›

b. Bütün yürütme birimlerinin denetlenebilmesi
c. Yarg› organlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
d. Yasaman›n tek bir meclis içinde gerçeklefltirilmesi
e. Devlet elitlerinin temel siyasal de¤erlerini yan-

s›tmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi 1971 ve 1973 y›l›nda yap›-
lan Anayasa de¤iflikliklerinden biri de¤ildir?

a. Temel özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›
b. Mahkemelerin denetleme yetkisinin s›n›rland›-

r›lmas›
c. Yürütmenin güçlendirilmesi
d. TBMM’nin yürütmeye kanun hükmünde karar-

name yapma yetkisi vermesi
e. Silahl› Kuvvetlerin Say›fltay denetimine tabi tu-

tulmas›

6. 1982 Anayasa’s›n›n hangi özelli¤i Üniversitelerin ya-
p›s›n› do¤rudan etkilemifltir?

a. Temel özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›
b. Sosyal haklar›n azalt›lmas›
c. ‹dari özerkli¤in kald›r›lmas›
d. Yarg›n›n denetleme yetkisinin s›n›rland›r›lmas›
e. Cumhurbaflkan›n›n yetkilerinin art›r›lmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi 1982 Anayasa’s›n›n temel
özelliklerinden biridir?

a. Geniflletilmifl temel hak ve özgürlükler
b. Vatandafllara tan›nan sosyal haklar
c. Sivil toplum kurulufllar›n›n güçlendirilmesi
d. Yarg› denetiminin güçlendirilmesi
e. Cumhurbaflkan›n›n ve Milli Güvenlik Kurulunun

yetkilerinin art›r›lmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi ANAP iktidar› taraf›ndan 18
May›s 1987 tarihinde 1982 Anayasas›’nda yap›lan de¤i-
flikliklerden biridir?

a. Milletvekili say›s›n›n 450 ye ç›kar›lmas›
b. Cumhurbaflkan›n›n yetkilerinin art›r›lmas›
c. Milli Güvenlik Kurulunun güçlendirilmesi
d. ‹dari özerkli¤in kald›r›lmas›
e. Temel özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi 1995 y›l›nda 1982 Anaya-
sa’s›nda yap›lan de¤iflikliklerden biri de¤ildir?

a. Seçmen yafl›n›n 18’e düflürülmesi
b. Sendika ve derneklerin siyasal faaliyetlerine izin

verilmesi 
c. Kamu çal›flanlar›na sendika hakk› verilmesi
d. Siyasal partilere üye olma yafl›n›n 18 e indirilmesi
e. TBMM üye say›s›n›n 450 ye ç›kar›lmas›

10.1982 Anayasas›’nda yap›lan afla¤›daki de¤ifliklikler-
den hangisi politik yaflam›n güçlendirilmesiyle do¤ru-
dan ilgilidir?

a. Siyasal partilere kat›lma ve siyasal partilerin ör-
gütlenme haklar›n›n geniflletilmesi

b. ‹dari mahkemelerin yetkilerinin güçlendirilmesi
c. Üniversitelerin idari özerkliklerinin tan›nmas›
d. Radyo ve Televizyon Kurumunun idari özerkli-

¤inin tan›nmas›
e. Yarg›n›n tam ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1924 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1876 Osmanl› Anayasas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1961 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1961 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1961 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1982 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1982 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1982 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1982 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “1982 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde 1

1924 Anayasas›, DP’nin on y›ll›k iktidar süresi boyunca
da bir de¤iflikli¤e u¤ramad›. Niçin partilerden hiçbiri-
nin, daha hürriyetçi ve ço¤ulcu bir demokrasinin temel-
lerini atmak amac›yla, daha etkili anayasal fren ve den-
ge mekanizmalar› kurulmas›n› önermedi¤i sorusu soru-
labilir. En akla yak›n cevap, CHP’nin iktidar› kaybede-
ce¤ini hiçbir zaman ciddi flekilde düflünmemifl olmas›
yan›nda, DP’nin de bir kez iktidara geldikten sonra,
anayasan›n sa¤lad›¤› s›n›rs›z ço¤unluk hâkimiyetini ken-
di siyasal ç›karlar› için kullanmay› düflünmüfl olabilece-
¤idir. Muhtemelen bu sebeblerin etkisiyle, iktidar ve
muhalefet partileri aras›nda, ne 1950’deki iktidar de¤i-
fliminden önce, ne de sonra, anlaml› bir anayasal diya-
log cereyan etmifltir.

S›ra Sizde 2

1961 Anayasas›n›n gerek içeri¤i, gerek kabul edilifl flart-
lar›, onun Türk toplumunun ço¤unlu¤unca benimsen-
mesini güçlefltirdi. Eski Demokratlar, k›smen de anaya-
sa yap›m› sürecinin d›fl›nda kalmalar›n›n etkisiyle, 9
Temmuz 1961 anayasa halk oylamas›nda aleyhte oy

kulland›lar. 1965’te, DP’nin kendini kan›tlam›fl mirasç›-
s› olarak iktidara gelen AP, anayasaya karfl› iki yönlü
bir tav›r içindeydi. Bir yandan bu anayasan›n s›n›rlar›
içinde kalmaya özen gösterirken, bir yandan da onu,
bürokratik ve yarg›sal kurumlara afl›r› yetkiler vermifl
olmas› noktas›nda elefltiriyordu. Ço¤u zaman AP lider-
leri, anayasan›n “yönetilemez” bir siyasal sistem oldu-
¤unu ileri sürmüfller ve yürütme organ›n›n güçlendiril-
mesi gerekti¤ini savunmufllard›r. Dahas› AP’liler, anaya-
san›n sa¤lad›¤› genifl sosyal haklardan ve onun di¤er
sola yönelik hükümlerinden rahats›zl›k duyuyorlard›.

S›ra Sizde 3

Anayasa ile sendikalar zay›flat›lm›fl, dernek kurma hür-
riyeti önemli ölçüde s›n›rland›r›lm›flt›r. Siyasal partiler,
sendikalar, dernekler, vak›flar, kamu kurumu niteli¤in-
deki meslek kurulufllar› ve kooperatifler aras›nda her
türlü iflbirli¤i yasaklanm›flt›r. 1982 Anayasas› yarg› orga-
n›n›n denetim yetkilerine ve üniversitelerin özerkli¤ine
k›s›tlamalar getirmifl ve bunu yaparken de, seçilmifl
meclisleri ve sorumlu hükûmeti, bürokratik kurumlar
karfl›s›nda, güçlendirmek amac›yla yapmam›flt›r.

S›ra Sizde 4

SDHP, ilke olarak, tamamen yeni bir anayasan›n yap›l-
mas›na taraftard›. Ancak bunun güçlü¤ü karfl›s›nda
SDHP, 1982 Anayasas›n›n 75 maddesinin oldu¤u gibi
korundu¤u, 96 maddesinin de¤ifltirildi¤i, 23 maddesi-
nin kald›r›ld›¤› ve bir yeni maddenin eklendi¤i bir tas-
lak haz›rlad›.14 DYP, tam bir taslak sunmamakla birlik-
te, yaklafl›k 30 maddenin de¤ifltirilmesini önerdi.15 So-
nuçta DYP ve SDHP, 13 madde üzerinde uzlaflmaya
varabildiler.

S›ra Sizde 5

1982 Anayasas›nda 1999’dan sonra yap›lan de¤ifliklik-
leri anayasa metni üzerinde ilgili maddeleri bularak
inceleyiniz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Siyasal Parti kavram›n›, XIX. Yüzy›lda siyasal partilerin do¤uflunu sa¤layan
nedenleri ve günümüze kadar ulaflan siyasal partilerin kökenlerini aç›klaya-
bilecek,
Siyasal partilerin oluflumundaki genel farkl›l›klar› saptayabilecek,
Siyasal Partilerin ifllevlerini ve bunlar›n hangi amaçla gerçeklefltirdiklerini
aç›klayabilecek,
Seçim sistemlerinin siyasal partilerin oluflumu üzerindeki etkisini aç›klayabi-
lecek,bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Siyasal Parti
• Tek Partili Sistem
• Çok Partili Sistem

• Hizipler
• Oy Hakk›
• Genel Oy

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N

N

Türk Siyasal Hayat› Partiler ve Parti
Sistemleri

• S‹YASAL PART‹N‹N TANIMI
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PART‹LER VE PART‹ S‹STEMLER‹ 
Siyasal partilerin, modern siyasal sistemlerin en önemli unsurlar›ndan biri oldu-
¤unda flüphe yoktur. Schattschneider’in belirtti¤i gibi, demokrasiyi yaratm›fl olan,
partilerdir; “modern demokrasi partiler d›fl›nda düflünülemez.”1 Birden çok siyasal
partinin varl›¤› ve eflit flartlar alt›nda yar›flmalar›, ça¤dafl demokrasilerin vazgeçil-
mez bir unsurunu meydana getirir. Siyasal sistemdeki partilerin nitelikleri, yap›sal
ve fonksiyonel özellikleri, sisteme damgas›n› vurur ve onun bir bütün olarak iflle-
yiflini yak›ndan etkiler. Duverger’in ifadesiyle, “klâsik anayasa hukukunu bilen, fa-
kat partilerin rolünü bilmeyen bir kimse, ça¤dafl siyasal rejimler hakk›nda yanl›fl
bir bilgi sahibidir; partilerin rolünü bilen, fakat klâsik anayasa hukukunu bilmeyen
bir kimse ise, ça¤dafl siyasal rejimler hakk›nda eksik fakat do¤ru bir fikir sahibi
olur.”2

S‹YASAL PART‹N‹N TANIMI

Siyasal Parti kavram›n›, XIX. Yüzy›lda siyasal partilerin do¤uflu-
nu sa¤layan nedenleri ve günümüze kadar ulaflan siyasal partile-
rin kökenlerini aç›klamak.

Siyasal partinin tan›m› üzerinde yazarlar aras›nda görüfl birli¤i yoktur. Baz›lar›n›n,
parti üyeleri aras›ndaki siyasal görüfl birli¤ini ön plana ç›karmalar›na karfl›l›k, baz›-
lar› bir siyasal toplulu¤un parti say›labilmesi için, az çok sürekli nitelikte bir örgü-
te sahip olmas› gerekti¤ini ileri sürmektedirler. Meselâ, Duverger’ye göre, “modern
partiler, programlar›ndan veya üyelerin mensup oldu¤u s›n›ftan çok, örgütlerinin
mahiyetiyle ay›rdedilebilirler. Bir parti, belli bir yap›ya sahip bir insan toplulu¤u-
dur. Modern partilerin bafll›ca ay›r›c› özelli¤ini, bunlar›n anatomileri teflkil eder.”3

Siyasal partilerin, ça¤dafl demokrasilerin bir unsuru oldu¤u düflünüldü¤ünde,
onlar›n yap›sal ve fonksiyonel niteliklerini birlefltiren flöyle bir tan›m vermek müm-
kündür: Siyasal partiler, halk›n deste¤ini sa¤lamak suretiyle devlet mekanizmas›-
n›n kontrolünü ele geçirmeye veya sürdürmeye çal›flan, sürekli ve istikrarl› bir ör-
güte sahip siyasal topluluklard›r. Bu tan›mda kilit kelime, “halk›n deste¤ini sa¤la-
mak”t›r. Buna göre, devlet mekanizmas›n›n kontrolünü halk deste¤ine dayanmak-
s›z›n ele geçirmeye çal›flan siyasal gruplar, meselâ hükümet darbesi yapmak üze-
re örgütlenen bir grup, elbette siyasal parti say›lamaz. Ayn› flekilde, halk deste¤i-
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nin normal ifade arac›, serbest, dürüst ve yar›flmac› seçimler oldu¤una göre, tek-
partilerin parti say›lmamas› gerekir. Yirminci yüzy›l›n en önemli yeniliklerinden
olan tek parti sistemleri, ‹kinci Dünya Savafl›nda Faflizmin tasfiyesi, 1990’l› y›llarda
da Sovyet Bloku’nun çöküflü sonucunda, bugün ancak Çin, Vietnam, Kuzey Kore
gibi baz› Asya ülkeleri ile di¤er baz› marjinal ülkelerde görülmektedir. Tek-parti-
lerle ço¤ulcu bir siyasal sistemdeki partiler aras›nda baz› benzerlikler bulunabilir-
se de, aralar›ndaki farklar çok daha derindir. Ço¤ulcu siyasal sistemdeki partilerin
demokratik siyasal kat›lman›n bir arac› olmas›na karfl›l›k, otoriter ve totaliter sis-
temlerdeki tek-partiler, toplumsal mobilizasyon ve otoriter kontrolün arac›d›rlar.4

Öte yandan, belli ölçüde sürekli bir örgüt, siyasal partinin tan›mlay›c› unsurlar›n-
dan biri olmakla beraber, partilerin örgütsel özellikleri aç›s›ndan büyük farkl›l›klar
gösterdiklerini de afla¤›da görece¤iz.

’’ Siyasal parti’’ kavram›n› siz nas›l aç›klars›n›z? Tart›fl›n›z.

S‹YASAL PART‹LER‹N KÖKEN‹
‹nsanlar›n siyasal iktidar› ele geçirmek için gruplaflmalar› tarih kadar eski olmakla
beraber, modern siyasal partilerin do¤uflu oldukça yenidir. Bugünkü anlam›nda
partiler, ancak yüz elli y›ll›k bir geçmifle sahiptir. Ondokuzuncu yüzy›l ortalar›nda
Amerika d›fl›nda hiçbir ülkede ça¤dafl anlamda siyasal partiler yoktu. Yirmibirinci
yüzy›l bafl›nda ise partiler, bütün demokratik siyasal sistemlerin temel unsurudur.
Bu büyük de¤iflim nas›l aç›klanabilir? Bu konuda ileri sürülen teoriler çeflitli ol-
makla beraber, burada, Duverger ve di¤er baz› yazarlar›n savundu¤u kurumsal
teori ele al›nacakt›r. 

Bu teoriye göre modern siyasal partilerin do¤uflu, 19. yüzy›l Avrupa’s›nda ken-
dini gösteren iki önemli geliflimin sonucudur. Bunlardan ilki, temsilî ve sorumlu
hükûmet ilkesinin yerleflmesi; ikincisi ise oy hakk›n›n geniflletilmesidir. Gerçekten
hükûmetin temsilî nitelik tafl›mad›¤› ve parlâmentoya karfl› sorumlu olmad›¤› mut-
lak monarfli ça¤›nda siyasal partilerin meydana ç›kmas› beklenemezdi. Parlâmen-
tolar›n hükümdar karfl›s›ndaki ba¤›ms›zl›klar› geniflledikçe, bu meclislerin üyeleri,
eylemlerinde uyum sa¤layabilmek amac›yla, ortak fikirler etraf›nda gruplaflma ih-
tiyac›n› duymufllard›r. Böylece, modern partilerin atas› diyebilece¤imiz “hizipler”
(factions) ortaya ç›km›flt›r. Parlâmento-içi hizipleri modern siyasal partilere dönüfl-
türen etken ise, oy hakk›n›n geniflletilmesi olmufltur. Seçmen say›s›n›n artmas›, se-
çim sürecinin niteli¤ini de¤ifltirmifl, o zamana kadar egemen olan kiflisel etkilerin
rolünü azaltm›flt›r. Genifl bir seçmen kütlesi içinde seçim kampanyalar›n›n yürütül-
mesi çok daha ileri düzeyde bir örgütlenme zorunlulu¤unu do¤urmufltur. Dolay›-
s›yla, s›n›rl› oy hakk› döneminin aristokratik nitelikteki hizipleri, art›k parlâmento
duvarlar›n›n d›fl›na ç›kmak ve her seçim çevresinde az çok sürekli nitelikte örgüt-
ler (o günkü adlar›yla seçim komiteleri) kurmak zorunda kalm›fllard›r. Giderek, bu
örgütlerle partinin parlâmento gruplar› aras›ndaki iliflkiler, daha aç›k ve belirli ku-
rallara ba¤lanm›fl, böylece modern siyasal partiler do¤mufltur. K›sacas›, partilerin
do¤uflundaki aflamalar, ilkin parlâmento gruplar›n›n kurulmas›, sonra seçim komi-
telerinin örgütlendirilmesi, en sonunda da bu iki unsur aras›nda da sürekli ba¤lan-
t›lar›n kurulmas›d›r. ‹ngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde siyasal partilerin do¤uflu
ve geliflmesi, bu çizgiyi izlemifltir. Bir aristokrasinin mevcut olmad›¤›, dolay›s›yla
bir anlamda bir “burjuva-demokrat” toplum olarak do¤mufl bulunan Amerika Bir-
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leflik Devletleri’nde ise, bu özelli¤in sonucu olarak oy hakk› Avrupa ülkelerinden
çok daha önce geniflletilmifl ve 19. yüzy›l bafl›nda ça¤dafl anlamda siyasal partiler
ortaya ç›km›flt›r.5

Duverger, bu görüflüyle ba¤lant›l› olarak, yukar›da tan›mlanan anlamda parlâ-
mento içinde do¤mufl partilerle parlâmento d›fl›nda do¤mufl olan partiler aras›nda
bir ayr›m yapmakta ve köken fark›n›n partinin niteli¤i üzerinde önemli bir rol oy-
nad›¤›n› ileri sürmektedir. Parlâmento d›fl›nda kurulan partilerle, özellikle iflçi sen-
dikalar›n›n, köylü kurulufllar›n›n, kiliselerin ve di¤er dinî cemaatlerin giriflimiyle
kurulan partiler kastedilmektedir. Sendikalar taraf›ndan kurulan partilerin en tipik
örneklerinden biri ‹ngiliz ‹flçi Partisidir. Duverger’ye göre, “kökenleri ne olursa ol-
sun, parlâmento d›fl›nda do¤an partiler, seçim ve parlâmento çevresi içinde do¤an-
lardan tamamen farkl›d›r...(P)arti hayat›n›n tümü, partinin do¤ufl biçiminin izlerini
tafl›r.” Parlâmento d›fl›nda do¤an partiler, di¤erlerine oranla daha merkeziyetçi bir
yap›ya sahiptirler ve parlâmento-d›fl› örgütü (kütle örgütü) parlamento gruplar›na
oranla daha güçlü konumdad›r. Keza, parlâmento ve seçim çevresinde do¤an par-
tiler için, “siyasal meclislerde sandalye kazanmak, parti hayat›n›n özü, partinin var-
l›k sebebi ve en yüce amac›d›r.” Di¤erlerinde ise, “seçim ve parlâmento mücade-
lesi gene çok önemlidir; fakat bu, partinin genel eylemi içindeki unsurlardan sade-
ce biri, onun siyasal amaçlar›n› gerçeklefltirmek için kulland›¤› birçok araçlardan
yaln›z bir tanesidir.” Gene Duverger’ye göre parlâmento-içi kurulufl daha eski, par-
lâmento-d›fl› kurulufl daha ça¤dafl bir olgudur.” Di¤er bir deyimle, tasvir etti¤imiz
ilk tip, örgütlenmifl bir parti sisteminin henüz mevcut olmad›¤› bir ülkede siyasal
partilerin kurulufluna uygun düfler. Böyle bir sistem ifllemeye bafllad›ktan sonra
ise, ikinci kurulufl tipi, daha s›k görülür.”6

Hans Daalder, Duverger’nin iki de¤iflkenine (hükûmetin parlâmentoya karfl›
sorumlulu¤u ilkesinin yerleflmesi ve oy hakk›n›n geniflletilmesi) endüstrileflme ve
flehirleflme de¤iflkenlerini de eklemek suretiyle, daha ayr›nt›l› bir model olufltur-
makta ve bu üçlü tiplemeye ABD, ‹ngiltere ve Almanya’y› örnek göstermektedir.
ABD’de, yukar›da gördü¤ümüz gibi, sorumlu hükûmet ve genel oy ilkeleri, di¤er
Bat› demokrasilerinden daha önce gerçekleflmifl, endüstrileflme ve flehirleflme bu-
nu sonradan izlemifltir. Dolay›s›yla, bu sonuncu de¤iflkenin sonucu olan s›n›fsal
kütle partileri geliflmemifltir. Bugünkü Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler, kurulufl
dönemi özelliklerini muhafaza ederek, yerel parti örgütlerinin gevflek bir birleflme-
si niteli¤indeki adem-i merkeziyetçi partiler olarak kalm›fllar ve ancak baflkanl›k
seçimlerinde ülke çap›nda ortak bir faaliyet göstermifllerdir.7

‹kinci tipin örne¤ini oluflturan ‹ngiltere’de sorumlu hükûmet ilkesi ile endüstri-
leflme ve flehirleflme erken bir dönemde gerçekleflmifl, ancak oy hakk› daha geç ve
tedricî olarak geniflletilmifltir. Parlâmento ve seçim çevresinde oluflan partilerin
özelliklerini tafl›yan Muhafazakârlar ve Liberallerde partilerin parlâmento gruplar›
onlar›n parlâmento-d›fl› kütle örgütlerinden daha büyük a¤›rl›k tafl›m›flt›r. Parlâ-
mento-d›fl›nda oluflan ve zamanla Liberal partiyi üçüncü ve küçük parti konumu-
na düflürerek iki-parti sisteminin iki kanad›ndan biri haline gelen ‹flçi Partisi de,
uzun dönem içinde yerleflen bu örüntüyü benimsemifltir. ‹mparatorluk Alman-
ya’s›nda ise endüstrileflme ve genel oy ilkesi, sorumlu hükûmetin yerleflmesinden
önce gerçekleflmifltir. Bismarck döneminde (1870-1918) endüstrileflmenin do¤ur-
du¤u iflçi s›n›f›, bir yandan genel oy hakk›n›n tan›nmas›, bir yandan da sosyal dev-
let tedbirleri ile tatmin edilmeye çal›fl›lm›fl, ancak yönetim otokratik karakterini ko-
rumufltur. Dolay›s›yla, güçlü bir kütle örgütü oluflturmufl olan sosyalist hareket, bu
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sisteme adapte olmakla devrimci fikirler aras›nda gidip gelmifl, partilerin meflru de-
mokratik aktörler olarak tan›nmas› gecikmifltir. Daalder, bu üç tipin bütün Avrupa
örneklerini aç›klamad›¤›n›, mesela Hollanda’da mezhepsel, ‹skandinav ülkelerinde
k›rsal partilerin önemli roller oynad›¤›n› eklemektedir. Bu ülkelerde, sorumlu hü-
kûmet ve genel oy hakk›n›n nispeten erken gerçekleflmesi ve endüstrileflmenin ar-
kadan gelmesi nedeniyle, endüstrileflme öncesi dönemin kültürel ya da mezhep-
sel nitelikteki bölünmeleri, daha sonraki dönemlerde de önemini korumufltur. Be-
flinci Ünitede tart›fl›laca¤› gibi, Türkiye de bu ülkelere baz› benzerlikler göstermek-
tedir.8

Günümüze kadar ulaflan modern siyasal partilerin do¤ufluna sebep olan nedenler neler-
dir? Tart›fl›n›z.

PART‹ T‹PLER‹

Siyasal partilerin oluflumundaki genel farkl›l›klar› saptamak.

Partileri, örgütsel özellikleri aç›s›ndan s›n›fland›ran Duverger, temel olarak, kadro
partileri ile kütle partileri aras›nda ayr›m yapmaktad›r. Siyasal geliflmenin daha ön-
ceki evrelerinde ortaya ç›kan kadro partileri, s›n›rl› oy ça¤›n›n ürünü ve burjuvazi-
nin normal siyasal örgütlenme arac›d›r. Kadro partilerinde temel örgüt birimi, par-
tinin millî veya yerel düzeydeki yöneticilerini bir araya getiren “komite”lerdir.
Partinin bir kütle örgütü olmad›¤›ndan, baflka bir örgüt birimine zaten ihtiyaç yok-
tur. Kadro partilerinin merkez organlar› ile yerel birimleri aras›ndaki ba¤lant› zay›f-
t›r; dolay›s›yla bu partiler, zay›f disiplinli ve adem-i merkeziyetçi niteliktedir. Üye
say›s› az ve üyelerin partiye ba¤l›l›k, ya da partiyle özdeflleflme duygusu zay›ft›r.
Partinin faaliyet alan›, salt siyasal nitelikli faaliyetlerle s›n›rl›d›r ve daha çok seçim
dönemlerinde yo¤unlaflmaktad›r. Partinin parlâmento grubu, parlâmento-d›fl› ör-
gütlerden daha fazla a¤›rl›k tafl›r.

Kütle partisi ise, oy hakk›n›n geniflletilmesine ve sonuçta genel oy ilkesinin ka-
bulüne paralel olarak do¤mufl, daha yeni bir tiptir. Bu partilerin tipik örnekleri, oy
hakk›na yeni sahip k›l›nan iflçi s›n›f›n› örgütlendirerek onlar›n menfaatleri koruma-
ya çal›flan iflçi partileri ve sosyalist partilerdir. Kadro partilerinin, mensuplar›n›n ni-
telikleri sayesinde sa¤lad›¤› avantajlar›, kütle partileri, üyelerinin say›sal çoklu¤u
ile dengelemifllerdir. Dolay›s›yla bu partiler, çok say›da kay›tl› ve aidat ödeyen
üyeyi bir araya getiren kütle örgütlerine dayan›rlar. Partinin temel örgüt birimi,
kadro partilerindeki komitelerin aksine, ocaklar veya flubelerdir. Ocak genellik-
le küçük bir co¤rafi bölgede (belde veya mahalle) kurulur ve komitenin aksine,
toplam üye say›s›n› artt›rmaya çal›fl›r. Gene komitelerden farkl› olarak ocak, sade-
ce seçim dönemlerinde de¤il, sürekli olarak aktiftir. Toplant›lar›nda sadece seçim
taktikleri de¤il, daha öncelikli olarak siyasal e¤itim a¤›rl›k tafl›r. Bu nitelikleri itiba-
riyle kütle partileri, kadro partilerinden daha disiplinli, daha merkeziyetçi, ideolo-
jinin daha fazla a¤›rl›k tafl›d›¤›, üyelerinin sadece siyasal faaliyetlerini de¤il sosyal
hayatlar›n›n da önemli bir bölümünü örgütlendiren, faaliyetleri sürekli nitelik tafl›-
yan partilerdir.9
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Duverger, kadro ve kütle partileri aras›ndaki temel felsefe ve yaklafl›m fark›n›
flu özlü ifadelerle aç›klamaktad›r: Kütle partileri, meselâ Frans›z Sosyalist Partisi
“için üye devflirme, gerek siyasal gerek malî yönden temel nitelik tafl›r. Bir defa
parti, iflçi s›n›f›n› siyasal bak›mdan e¤itme, bu s›n›f içinden ülkenin hükûmet ve yö-
netimini ele alabilecek bir elit yetifltirme amac›n› gütmektedir; dolay›s›yla üyeler,
partinin kendi öz maddesi ve faaliyet malzemesidir. Üyeleri olmad›¤› takdirde par-
ti, ö¤rencisiz bir ö¤retmene benzer. Malî yönden de parti, esas itibariyle, üyeleri-
nin ödedi¤i aidatlara dayan›r; oca¤›n birinci ödevi, bu aidatlar›n düzenli flekilde
toplanmas›n› sa¤lamakt›r. Böylece parti, siyasal e¤itim çal›flmalar› ve günlük faali-
yetleri için gerekli olan fonlar› toplar; seçim giderlerini de ayn› yoldan karfl›layabi-
lir; burada iflin malî ve siyasal yönleri birleflmektedir... Kadro partisi, farkl› bir an-
lay›fla uygun düflmektedir. Burada, seçimleri haz›rlamak, kampanyay› yürütmek ve
adaylarla temas› muhafaza edebilmek için, seçkinlerin bir araya getirilmesi söz ko-
nusudur. Bu seçkinler aras›nda, her fleyden önce, ad›, prestiji veya iliflkileri saye-
sinde adaya destek olabilecek ve oy sa¤layabilecek nüfuzlu kifliler; ikincisi, seç-
menlere yön verme ve kampanyay› örgütlendirme sanat›n› bilen teknisyenler; ni-
hayet, savafl›n barutunu sa¤layan malî destekçiler vard›r. Burada nitelik, en önde
gelir: Büyük prestij, teknik ustal›k, büyük servet gibi. Kütle partisinin say› ile sa¤-
lad›¤›n›, kadro partisi seleksiyon yoluyla sa¤lar.”10

Nihayet Duverger, iki ana tip olarak gördü¤ü kadro ve kütle partilerine ek ola-
rak, üçüncü bir tipi, yani “müminler partisi” ad›n› da verdi¤i totaliter partileri ele
almaktad›r. Gerçekten, Duverger’nin ünlü kitab›n› yay›nland›¤› 1951 y›l›nda dün-
yan›n önemli bir bölümüne komünist totaliter partilerin tek-parti yönetimi hâkim
oldu¤u gibi, baflta Fransa ve ‹talya olmak üzere birçok demokratik ülkede de güç-
lü komünist partiler vard›. Duverger, bu partilerin yeni bir sosyolojik tip meydana
getirdi¤ini gözlemlemekle birlikte, bunlar›n her ülkede büyük bir güç elde etmifl
olmad›klar›n› belirtmekte ve gelecekleri hakk›nda tereddütlü konuflmaktad›r: “...to-
taliter partiler, bütün dünyada hâlâ istisnaî nitelikte kalmaktad›r; e¤er evrim, parti-
leri bu yöne götürecekse bile, bu evrim daha henüz bafllam›flt›r ve bunu durdura-
cak ya da sapt›racak birçok etkenler vard›r.” 11 Gerçekten Sovyet Blokunun çökü-
flü, bugün komünist tipte totaliter partileri çok daha istisnaî hale getirmifltir. Bu-
nunla birlikte bu partilerin, temel örgütsel birim olarak hücre (komünist partiler-
de) ve milis (faflist partilerde) temeline dayanmalar›; afl›r› merkeziyetçi ve disiplin-
li olmalar›; liderli¤in otoriter nitelik tafl›mas›; üyelerin partiye ba¤l›l›klar›n›n çok
güçlü olmas›; üyelerin siyasal, sosyal, hattâ kiflisel hayatlar›n›n tümünün parti tara-
f›ndan örgütlendirilmesi gibi, di¤er iki parti tipinden çok farkl› özellikleri vard›r.

Duverger’nin tipolojisinden çok farkl› olmayan bir s›n›fland›rma da, Sigmund
Neumann taraf›ndan yap›lm›flt›r. Neumann, partileri “bireysel temsil partileri,” de-
mokratik sosyal bütünleflme partileri,” ve “topyekûn bütünleflme partileri” olarak
üçe ay›rmaktad›r. Bunlar, ana hatlar› itibariyle, s›ras›yla Duverger’nin kadro parti-
si, kütle partisi ve totaliter parti tarz›ndaki ay›r›m›na tekabül etmektedir. Bireysel
temsil partileri, çabalar›n›n hemen tamam›n›, seçim kampanyalar›, parlâmento ve
hükûmet çal›flmalar› gibi salt siyasal mahiyette faaliyetler üzerinde toplayan parti-
lerdir. Üyenin partiye kat›l›fl›, seçimlerde parti adaylar›na oy vermekten ve en ço-
¤u seçim kampanyalar›nda partinin zaferi için çal›flmaktan öteye geçmemektedir.
Parti, üyelerinin hayat›nda s›n›rl› ve ikinci derecede bir rol oynamakta; parti ba¤-
lar›, üyenin aile, s›n›f ve meslek örgütleri gibi di¤er sosyal gruplarla olan ba¤lant›-
lar›ndan daha zay›f nitelik tafl›maktad›r. Bu partiler, ideolojik bak›mdan pragmatik
veya rölativist partilerdir. Bafll›ca ça¤dafl örnekleri Sosyalist ve Katolik partiler olan
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demokratik sosyal bütünleflme partilerinde ise, parti ile üyeler aras›ndaki ba¤, to-
taliter partilerdekinden zay›f, fakat bireysel temsil partilerindekinden kuvvetlidir.
Parti, salt bir siyasal örgüt, bir seçim kazanma makinesi de¤il, belli bir s›n›f, etnik
grup veya dinsel cemaatin, kendilerince kutsal say›lan de¤erleri siyaset plan›nda
gerçeklefltirmek için yaratt›klar› bir harekettir. Totaliter partilerde oldu¤u gibi, de-
mokratik bütünleflme partilerinde de yard›mc› ya da yan örgütler, parti üyelerinin
sosyal hayat›nda genifl bir yer kaplar. Demokratik bütünleflme partilerinin ideolo-
jileri, totaliter ideolojiler derecesinde sert ve bükülmez olmamakla beraber, gene
de sistemli, ba¤lay›c› ve kapsay›c› niteliktedir. Parti, maneviyat alan›nda belli bir
dinsel veya ahlakî doktrinin kutsall›¤›n› yahut belli bir sosyo-ekonomik sistemin
yüksek ahlâkî de¤erini vurgulamakla birlikte, pratik siyasal eylem alan›nda duru-
mun gerektirdi¤i esneklikleri göstermekten kaç›nmaz.12

Larry Diamond ve Richard Gunther, üç temel de¤iflkenden hareket ederek, da-
ha ayr›nt›l› bir parti tipolojisi önermifllerdir. Bu de¤iflkenler, (a) partinin biçimsel
örgütünün büyüklü¤ü ve yerine getirdi¤i fonksiyonlar›n kapsam›; (b) partinin
amaçlar› ve davran›fllar› aç›s›ndan hoflgörülü ve ço¤ulcu, ya da proto-hegemonya-
c› oluflu; (c) ideolojik veya programsal ilkeleri. Yazarlar, partileri dayand›klar› sos-
yal temeller bak›m›ndan, elit partileri, kütle partileri, etnik temele dayanan parti-
ler, seçim partileri ve hareket partileri olarak befle ay›rmakta, bunlar›n içinde de
ço¤ulcu veya hegemonyac› olmak üzere ek ayr›mlar yapmaktad›rlar. Sonuçta
ortaya, 15 ayr› parti tipinden oluflan bir s›n›fland›rma ç›kmaktad›r.13 Bu tipoloji, ba-
sitlikten uzak ve afl›r› karmafl›k oluflu bak›m›ndan elefltirilebilirse de, gerçek dün-
yada var olan çeflitlili¤i daha iyi yans›tt›¤› söylenebilir.

Siyasal partiler, örgüt, fonksiyon ve genel nitelikleri itibariyle nas›l bir evrim
çizgisi izlemifllerdir? ‹lk parti tipinin, Duverger’nin kadro partisi olarak adland›rd›-
¤› elit partileri oldu¤una kuflku yoktur. Oy hakk›n›n geniflletilmesi ve sonuçta ge-
nel oy ilkesinin kabulü ve endüstrileflme süreci ile birlikte, özellikle iflçi s›n›f›n› ör-
gütlendiren sosyalist kütle partileri ortaya ç›km›flt›r. Ancak bu model, günümüzde
sadece iflçi partileriyle s›n›rl› kalmam›fl, daha etkin bir siyasal eylem arac› oldu¤u
anlafl›ld›¤›ndan, muhafazakâr, liberal veya H›ristiyan Demokrat e¤ilimli çeflitli orta
s›n›f partileri taraf›ndan da, her zaman tam bir baflar›yla olmasa bile, taklid edilmifl-
tir. Yazar, bu olguyu “soldan gelen bulaflma” (contagion from the left) olarak ta-
n›mlamaktad›r. Duverger, bunu genel bir evrim çizgisi olarak görmekte ve kadro
partilerinden ço¤u zaman “eski tipte,” “kadim” (archaic) partiler olarak söz etmek-
tedir.14 Ancak kendisi de, bu evrimin evrensel olmad›¤›n›, Amerikan partileri gibi
kadro partisi niteli¤i tafl›yan partilerin günümüzde de mevcut oldu¤unu kabul et-
mektedir.

1960’lar›n ortalar›nda Otto Kirchheimer, “burjuva bireysel temsil” partilerine,
“s›n›fsal kütle” partilerine ve “mezhepsel kütle” partilerine ek olarak, “herkese aç›k
parti” (catch-all party) ad›n› verdi¤i yeni bir tipin ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmüfltür.15

Bu partilerin ay›r›c› özellikleri, gevflek bir örgüt yap›s›, yüzeysel ve müphem bir
ideoloji ve çok büyük ölçüde seçimlere dönük bir yönelimdir. Bu partilerin tek ol-
masa bile önde gelen amaçlar›, oylar›n› azami ölçüde artt›rmak, seçimleri kazan-
mak ve hükûmet etmektir. Bu amaçla, mümkün oldu¤u kadar çok sosyal menfaa-
ti birlefltirmeye çal›fl›rlar. Kamu oyu da¤›l›m›n›n tek eksenli ve merkezcil oldu¤u
ülkelerde, ›l›ml› politikalar ve davran›fllarla, ortadaki seçmenleri kazanmay› amaç-
larlar. Çok çeflitli gruplara ayn› anda hitap edebilmek için eklektik ve kamu oyu-
nun durumuna göre de¤iflen politikalar izlerler. Belirli bir ideolojileri olmad›¤›n-
dan, kampanyalar›nda adaylar›n çekici kiflisel özelliklerini ön plana ç›kar›rlar. Par-
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tinin parlâmento-d›fl› örgütünün ve örgüt militanlar›n›n etkisinin azalmas›na para-
lel olarak, adaylar›n belirlenmesinde ulusal liderlerin rolü artar. Daha önceleri küt-
le partisi özellikleri sahip olduklar› halde, bu tür bir de¤iflim geçirerek “herkese
aç›k” partiler haline dönüflen partilerin birçok örnekleri vard›r.16 Bu anlamda, Du-
verger’nin daha önceki bir evreye tekabül eden “soldan gelen bulaflma” tezinin
karfl›t› olarak, bir “sa¤dan gelen bulaflma,” ya da Lipset’in deyimiyle “Avrupa Solu-
nun Amerikanlaflmas›” olgusundan söz edilebilir. Bu e¤ilim, Avrupa toplumlar›n›n
artan refah› ve yükselen e¤itim düzeyi, kütle haberleflme araçlar›n›n özellikle te-
levizyonun artan önemi gibi sosyo-ekonomik de¤iflim dinamiklerinin etkisiyle,
siyasete daha çok, bir orta-s›n›f zihniyetinin ve üslûbunun hakim olmas›yla aç›k-
lanabilir.17 

Daha yak›n zamanlarda, “kartel partisi” ad› verilen, daha da yeni bir parti tipi-
nin varl›¤› ileri sürülmüfltür. Katz ve Mair, kütle partisinin, art›k eskimifl bulunan
bir demokrasi anlay›fl›na ve sosyal yap›ya tekabül eden geçici bir tip oldu¤unu be-
lirttikten sonra, kartel partisi ad›n› verdikleri bu yeni tipin özelliklerini aç›klamak-
tad›rlar. Kartel partileri, devletle partilerin iç içe geçti¤i, partilerin devletle sivil top-
lum aras›nda arac›l›k etmek yerine bir anlamda devletçe özümsendi¤i ve yar›-dev-
let organlar› (semi-state agencies) haline geldi¤i bir tipi oluflturmaktad›r. Bu iliflki-
nin en çarp›c› unsuru, siyasal partilerin birçok ülkede ve artan ölçüde devletçe fi-
nanse edilmeleridir. Devlet yard›m›n›n sadece iktidar partisine de¤il, belli gerekli-
likleri yerine getiren bütün partilere yap›lmas›, partiler aras›nda bu sistemin deva-
m› yolunda ortak bir menfaat yaratmaktad›r. Devlet finansman›n›n mevcut partile-
rin durumunu güçlendirece¤i, yeni partilerin ortaya ç›kmas›n› ise güçlefltirece¤i
söylenebilirse de, bu sistemi benimseyen Avrupa ülkelerinde yard›mdan yararlana-
bilecek partiler oldukça genifl bir biçimde tan›mlanmaktad›r. Sistem, ondan yarar-
lanan partiler aras›nda bir menfaat birli¤i, bir çeflit kartel yaratmas› aç›s›ndan, sis-
temdeki partiler kartel partileri olarak adland›r›lmaktad›r. Katz ve Mair, bu menfa-
at ortakl›¤›n›n, partiler aras›ndaki yar›flmay› yumuflatt›¤› ve s›n›rland›rd›¤› görüflün-
dedirler: “Partiler elbette gene de yar›flmaktad›rlar; ancak bunu kollektif örgütsel
hayat› sürdürebilme yolunda rakipleriyle ortak bir menfaati paylaflt›klar› bilinciyle
yaparlar; hattâ bazen, yar›flmadaki s›n›rl› özendiricinin yerini, yar›flmamaktaki po-
zitif özendirici al›r.” Gene yazarlara göre böyle bir sistemin geliflmesine en uygun
ortam, partiler aras›nda bir iflbirli¤i ve uzlaflma gelene¤inin mevcut oldu¤u siyasal
kültürlerdir.18 

Genel olarak kadro partileri ve kütle partileri aras›ndaki farkl›l›klar nelerdir? Tart›fl›n›z.

PART‹LER‹N FONKS‹YONLARI

Siyasal Partilerin ifllevlerini ve bunlar›n hangi amaçla gerçeklefl-
tirdiklerini aç›klamak.

Gunther ve Diamond’a göre siyasal partilerin yerine getirdikleri fonksiyonlar, yedi
bafll›k alt›nda toplanabilir: (1) aday belirleme; (2) seçim mobilizasyonu, yani seçim
sürecinde kendi taraftarlar›n› veya di¤er seçmenleri parti adaylar›na oy vermeye
yöneltmek üzere giriflilen faaliyetler. Bu iki fonksiyon, “elitlerin devflirilmesi” ( eli-
te recruitment ) bafll›¤› alt›nda birlefltirilebilir; (3) “sorunlar›n yap›land›r›lmas›” (is-
sue structuring), yani seçim kampanyas›na temel teflkil edecek sorunlar›n belirlen-
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mesi; (4) “sosyal temsil,” ya da çeflitli seçmen gruplar›n›n talep ve beklentilerinin
dile getirilmesi; (5) “menfaatlerin birlefltirilmesi” (interest aggregation). Modern bir
toplumda pek çok say›da de¤iflik menfaat ve bunlar› gerçeklefltirmeye çal›flan sos-
yal gruplar vard›r. Ancak bu gruplar›n hepsinin bir siyasal parti temelinde örgüt-
lenmelerine ve baflar›l› olmalar›na imkân yoktur. Dolay›s›yla ça¤dafl demokrasiler-
de partilerin en önemli fonksiyonlar›ndan biri, birbirleriyle nisbeten uzlaflabilecek
nitelikteki çok say›da menfaati birlefltirmek, ba¤daflt›rmak ve seçmenlerin rasyonel
bir tercih yapmalar›n› mümkün k›lacak flekilde onlara sunulacak siyasal program-
lar› ya da alternatifleri, nisbeten az say›ya indirgemektir; (6) bir hükûmet kurmak
ve onu sürdürmek; (7) sosyal bütünleflme, di¤er bir deyimle seçmenlerin etkin si-
yasal kat›lmas›n› sa¤lamak ve onlarda, demokratik sistemin sürdürülmesinde önem-
li bir menfaatleri oldu¤u duygusunu yaratmak.19

fiüphesiz, her parti bu fonksiyonlar›n tümünü ayn› derecede baflar›l› olarak ye-
rine getiremeyece¤i gibi, partilerin de¤iflim sürecinde baz› fonksiyonlar›n daha ge-
ri plana düfltü¤ü söylenebilir. Meselâ kütle partilerinin, kendi dayand›klar› sosyal
kesimin (iflçi s›n›f›, etnik grup veya mezhep) menfaatlerinin temsiline daha fazla
a¤›rl›k vermelerine karfl›l›k; kadro, kartel ve herkese aç›k partilerin, aday belirle-
me, seçim mobilizasyonu, menfaatlerin birlefltirilmesi ve hükûmet etme fonksiyon-
lar›n› daha ön plana ç›karmalar› do¤ald›r. Kütle partilerinden herkese aç›k partile-
re ve kartel partilerine do¤ru evrim içerisinde, partilerin seçimlere yönelik fonksi-
yonlar› ( aday belirleme ve seçmen mobilizasyonu) ile hükûmet etme fonksiyon-
lar›n›n önemlerini korudu¤u, fakat sosyal temsil ve menfaatlerin birlefltirilmesi
fonksiyonlar›n›n geri plana düfltü¤ü ileri sürülmektedir. Meselâ Philippe Schmit-
ter’e göre, özellikle yeni demokrasilerde partiler, menfaatlerin birlefltirilmesi ve
seçmenlerde sürekli bir partiyle özdeflleflme duygusu yarat›lmas› aç›s›ndan, de-
mokrasinin daha önceki evrelerindeki partilere oranla çok daha s›n›rl› bir fonksi-
yona sahiptirler. Partiler, bu alanlarda menfaat gruplar› ve sosyal hareketler gibi,
kurulufllarla rekabet içindedirler ve eski kütle partilerinin aksine, bu gibi kurulufl-
lara nüfuz edebilme kabiliyetleri çok s›n›rl›d›r. Hattâ yazar, yeni demokrasilerde
partilerin seçim sürecini yap›land›rma ve hükûmet etme gibi klasik fonksiyonlar›-
n›n da zay›flad›¤›n› iddia etmekte ve buna kan›t olarak birçok ülkede parti-d›fl›,
partiler-üstü, hattâ “partiler-karfl›t›” kiflilerin baflkan seçilmelerini göstermektedir.
Yazar, daha çok yeni demokrasilerdeki örneklere dayanmakla birlikte, partilerin
zay›flamas› ve etkisizleflmesi yönündeki e¤ilimin, eski ve köklü demokrasilerde de
kendini gösterdi¤ini ifade etmektedir.20 Böyle bir e¤ilimin, partilerin kendilerinin
düflük performanslar›ndan m› kaynakland›¤›, yoksa post-modern ça¤›n sosyal,
ekonomik ve kültürel de¤iflimlerinin zorunlu bir sonucu mu oldu¤u elbette tart›fl›-
labilir. Ancak her fleye ra¤men, partilerin modern demokrasilerde seçim sürecinin
örgütlendirilmesi ve siyasal temsilin mümkün k›l›nmas› aç›lar›ndan hâlâ çok önem-
li ve vazgeçilmez kurulufllar oldu¤undan kuflku duyulamaz.

Siyasal partilerin fonksiyonlar› nelerdir? Aç›klay›n›z.

PART‹ S‹STEMLER‹
Partilerin tek tek tafl›d›klar› özellikler kadar, onlar›n bir arada bulunufllar›n›n flekil
ve flartlar›, yani parti sistemleri de, siyasal rejimlerin niteli¤ini aç›klamakta büyük
önem tafl›r. Ça¤dafl siyasal bilimciler taraf›ndan en çok kullan›lan ve özellikle Du-
verger taraf›ndan savunulan bir parti sistemleri tasnifi, partilerin say›s›n› esas al-
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makta ve tek-parti, iki-parti ve çok-parti sistemleri tarz›nda üçlü bir ayr›m öner-
mektedir. Tek-parti sistemleri, yukar›da de¤inildi¤i gibi, demokratik siyasal kat›l-
man›n de¤il, totaliter ve otoriter sistemlerin arac›d›r. Yirminci yüzy›lda dünyan›n
önemli bölgelerine hâkim olmufl bulunan tek-parti sistemleri ilginç ve önemli bir
yeni siyaset modeli olmakla beraber, ‹kinci Dünya Savafl› sonunda Faflist tek-parti
sistemlerinin tasfiyesi, 1990’lardan itibaren de Komünist tek-parti modelinin Sov-
yetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa’da çökmesi sonucunda bugün art›k marjinalleflmifl-
tir. Dolay›s›yla bu çal›flmada tek-parti sistemleri üzerinde durulmayacakt›r.21

1- ‹ki-Parti Sistemi
‹ki-parti sistemi, bir ülkede sadece iki partinin varl›¤› anlam›na gelmez. ‹ki partili
oldu¤undan kuflku duyulmayacak ülkelerde bile, iki ana partinin d›fl›nda çok say›-
da küçük parti vard›r. ‹ki-parti sistemi, siyasal yar›flman›n esas itibariyle iki büyük
parti aras›nda geçmesini ve iktidar›n bu iki parti aras›nda el de¤ifltirmesini ifade
eder. ‹ki-parti sisteminin tipik örnekleri aras›nda ‹ngiliz ve Amerikan parti sistem-
leri gösterilebilir. Her iki ülkede birçok küçük parti mevcut olmakla beraber, ikti-
dar yar›flmas›, Amerika’da Demokratlarla Cumhuriyetçiler, ‹ngiltere’de de Muhafa-
zakârlarla ‹flçiler aras›nda cereyan etmektedir.

Dolay›s›yla, iki-parti sisteminin fonksiyonel özellikleri flöyle tan›mlanabilir: (a)
ancak iki parti parlâmentoda ço¤unluk için mücadele edebilecek durumdad›r; (b)
bunlardan birisi, parlâmentoda tek bafl›na hükûmet kurmas›na yetecek bir ço¤un-
luk kazan›r; (c) iktidar›n iki parti aras›nda el de¤ifltirmesi olas›l›¤› yüksektir. Bu so-
nuncu flart, iki-parti sistemini, daha özel ve istisnaî bir tip olan hâkim-parti (predo-
minant party) tipinden ay›r›r. Hâkim-parti, demokratik ve ço¤ulcu bir siyasal sis-
temde partilerden birinin, di¤erlerine oranla çok daha güçlü olmas›, çok uzun bir
süre tek bafl›na iktidarda kalmas›, dolay›s›yla ikinci partinin (veya di¤er partilerin)
iktidara gelme konusunda ciddî ve gerçekçi bir ümitlerinin bulunmamas›d›r. Hâ-
kim-partinin örnekleri olarak, Hindistan’da Kongre Partisi, Japonya’da Liberal-De-
mokratik Parti, Meksika’da Devrimci Kurumlar Partisi (PRI), Norveç’te ‹flçi partisi (
1945-1965) gösterilebilir. Ancak bütün bu örneklerde hâkim-partiler, uzun bir ikti-
dar döneminin sonunda, serbest seçimlerle iktidar› kaybetmifllerdir. Dolay›s›yla
sistemin, özünde ço¤ulcu ve yar›flmac› oldu¤unda kuflku yoktur.

‹ki-parti sisteminin fonksiyonel nitelikleri, özellikle iktidar›n iki parti aras›nda
nisbeten k›sa aral›klarla el de¤ifltirmesi, baz› önemli siyasal sonuçlar do¤urur. Sis-
temin iflleyifli, partileri ›l›ml›, gerçekçi ve sorumlu olmaya iter. Böyle bir sistemde
seçimlerin kazan›lmas›, büyük ölçüde her iki partiyle de s›k›ca özdeflleflmeyen ve
siyasal yönelimleri bak›m›ndan merkezde yer alan ba¤›ms›z seçmenlerin oylar›n›
alabilmeye ba¤l›d›r. Dolay›s›yla her iki parti de, afl›r› tutumlar›n› yumuflatmak ve “
yüzen oylar” denilen ba¤›ms›z seçmenleri kazanabilmek için, siyasal merkeze yak-
laflmak e¤ilimindedir. Böylece sistem, siyasette ›l›ml›laflmay› ve partiler aras›nda
yak›nlaflmay› teflvik eder. ‹ki-parti sisteminde her iki parti de, Duverger’nin deyi-
miyle “ço¤unlu¤a istidatl›” partilerdir.23 Ço¤unluk yönelimi, partilerin psikolojisi
üzerinde önemli bir rol oynar. Ço¤unlu¤a yönelmifl bir parti, yak›n zamanda ikti-
dar sorumlulu¤unu tek bafl›na yüklenebilece¤ini bilir ve bu nedenle rahatça dema-
goji yapamaz. Program›nda teorik ve hayalî sorunlardan çok, somut sorunlara ve
gerçeklefltirilebilir belli reformlara yer verir. Er geç program›n› uygulamaya davet
edilece¤ini bildi¤inden, seçmenlere ölçüsüz vaatlerde bulunamaz. Nihayet, iki-par-
ti sistemi, partilerin seçmenler önündeki sorumluluklar›n› en iyi flekilde gerçeklefl-
tiren sistemdir. Partiler iktidar› tek bafllar›na yüklendiklerinden, seçmen kütlesi, ik-
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tidar partisini yapt›klar›ndan veya yapmad›klar›ndan dolay› kolayca sorumlu tuta-
bilir; yani sonraki seçimlerde onu iktidardan düflürebilir. ‹ktidar partisi, çok-parti
sistemlerinde oldu¤u gibi, kötü icraat›n›n sorumlulu¤unu koalisyon ortaklar›na
y›kamaz.

‹ki-parti sistemi, toplumun nisbeten türdefl nitelikte ve hâkim siyasal bölünme
çizgisinin tek eksenli (meselâ sosyo-ekonomik veya s›n›fsal sorunlar), seçmen ço-
¤unlu¤unun da merkezcil e¤ilimde oldu¤u, siyasal partiler aras›nda rejimin temek
kurallar› üzerinde güçlü bir oydaflman›n (consensus) bulundu¤u durumlarda bafla-
r›yla iflleyebilir. Partilerden hiçbiri, di¤erinin iktidar›n› tamir edilemez bir felâket
saymad›¤› için, iktidar sars›nt›s›zca el de¤ifltirebilir. Buna karfl›l›k, siyasal bölünme-
lerin daha derin, rejim üzerindeki oydaflman›n daha zay›f oldu¤u toplumlarda bu
sistemin iflleyebilmesi çok güçtür. Böyle bir durumda iktidar partisi, muhalefetin
iktidara gelmesi ihtimalini gönül rahatl›¤› ile kabul edemeyecek ve onun iktidar
yolunu t›kayabilmek için çeflitli zorlamalara baflvuracakt›r. Bu ise, eninde sonun-
da, demokratik rejimin y›k›lmas›na yol açabilir.24 

2- Çok-Parti Sistemi 
Duverger, çok-parti sistemini do¤uran temel sosyolojik faktörün, toplumun tek bir
siyasal bölünme ekseni üzerinde de¤il, birbirlerini kesen, ya da birbirlerine indir-
genemeyen birden çok eksen (meselâ s›n›fsal, dinsel, mezhepsel, etnik v.d.) etra-
f›nda bölünmüfl olmas› oldu¤unu ileri sürmektedir. Dolay›s›yla, bu çok çeflitli gö-
rüfl ve menfaatlerin bir iki-parti çerçevesi içinde ifade edilebilmesine imkân yok-
tur. Bunun sonucunda ortaya ç›kan çok-parti sisteminin de, iki-parti sisteminden
farkl›, hattâ karfl›t özellikler tafl›mas› do¤ald›r. Di¤er bir deyimle, bir çok-parti sis-
teminde bir partinin tek bafl›na iktidar olabilmesi, çok istisnaî durumdur. Hükû-
metler, hemen her zaman koalisyon hükûmetleridir ve ço¤u zaman görüfllerinin
ba¤daflt›r›lmas› hayli zor olan ortaklar› içine al›r. Bu sistemde partilerin seçmen
kütlesi önündeki sorumluluklar›n›n gerçeklefltirilmesi de güçtür; çünkü ço¤u za-
man koalisyon hükûmetleri, seçmenin oyuyla de¤il, seçimlerden sonra parlâmen-
to içindeki pazarl›klarla oluflur; gene, bir partinin, koalisyon hükûmetinin baflar›s›z
icraat›n›n sorumlulu¤unu ortaklar›na y›kmaya çal›flmas› elbette mümkündür. Niha-
yet, bu sistemde bir partinin tek bafl›na iktidar olmas›n›n çok uzak bir olas›l›k olma-
s›, partileri daha afl›r›, sorumluluktan uzak ve demagojik bir söyleme itmektedir.

Duverger, çok-parti kategorisi içindeki çeflitlili¤e iflaret etmekle birlikte, bu ka-
tegorinin alt-tiplerini sistematik flekilde ay›rt etmifl de¤ildir. Bu konuda Sartori’nin
analizi, çok daha doyurucu niteliktedir. Sartori’ye göre, her fleyden önce, böyle bir
tipolojide partilerin sadece say›s›n›n de¤il, koalisyon ve flantaj potansiyellerinin de
göz önüne al›nmas› gerekir. Bu aç›dan bak›nca, milletvekilliklerinin yüzde 3’üne
sahip, fakat siyasal konumu itibariyle koalisyonlar›n kuruluflunda büyük pazarl›k
gücü olan bir parti, milletvekilliklerinin yüzde 10’una sahip fakat hiçbir koalisyona
girebilecek durumda olmayan bir partiden daha fazla a¤›rl›k tafl›r. Ayn› flekilde, sis-
tem-karfl›t› partiler koalisyon potansiyeline sahip olmad›klar› halde, belli bir güce
ulaflt›klar›nda elde ettikleri korkutma, ya da flantaj potansiyeli sayesinde, sistemin
iflleyiflini etkilerler.26

Sartori, partilerin say›s› yan›nda, siyasal sistemdeki kutuplaflman›n derecesine
ve sistemin dinamizminin merkezcil veya merkezkaç olufluna göre, çok-parti sis-
temlerini, ›l›ml› çok-parti ve afl›r› çok-parti sistemleri olarak ikiye ay›rmaktad›r.
Il›ml› çok-parti sistemi, afl›r› derecede kutuplaflmam›flt›r; partiler aras›ndaki ideolo-
jik mesafe büyük de¤ildir. Sistem-karfl›t› partilerin gücü, ihmal edilebilecek dere-

84 Türk Siyasal  Hayat ›

Koalisyon: Birden fazla
partinin bir araya gelmesiyle
oluflturulan yönetim.



cede önemsizdir. Partiler, iki-parti sistemini and›r›r flekilde, iki temel e¤ilim veya
iki kutup etraf›nda toplanm›fllard›r. Bu anlamda sistem, iki kutupludur (bipolar).
Dolay›s›yla iktidar, afla¤› yukar› iki-parti sisteminde oldu¤u gibi, bu iki kutup veya
blok aras›nda el de¤ifltirir. fiu farkla ki, iki-parti sistemindeki alternatif tek-parti hü-
kûmetlerinin yerini, bu sistemde alternatif koalisyonlar al›r. Rakip parti bloklar›
aras›ndaki seçim mücadelesinin, iki-parti sisteminde oldu¤u gibi, büyük ölçüde
merkez oylar›n› kazanmaya yönelmesi, bu sistemdeki partileri de ›l›ml›, gerçekçi
ve sorumlu olmaya iter. Dolay›s›yla, sistemin dinamizmi, merkezcil yöndedir. K›-
sacas›, ›l›ml› çok-parti sisteminin iflleyifli, birçok bak›mlardan iki-parti sistemine
benzerlik göstermekte, di¤er bir deyimle, iki-parti sisteminin az çok de¤iflik flartla-
ra uyarlanm›fl bir çeflidi niteli¤ini tafl›maktad›r. Il›ml› çok-parti sisteminin örnekle-
ri, ‹skandinav ülkelerinde, ‹sviçre, Almanya ve Hollanda’da görülmektedir. 

Afl›r› çok-parti sistemi ise, ›l›ml› çok-parti sisteminden tamamen farkl› nitelikler
tafl›r. Bu sistemde, temel sorunlar üzerindeki oydaflman›n zay›fl›¤› sonucu olarak,
parti sistemi ideolojik bak›mdan afl›r› kutuplaflm›flt›r. Sistemin iki ucunda rejim kar-
fl›t› partiler yer almakta ve bunlardan biri veya her ikisi, gerek ülke gerek parlâ-
mento içinde önemli bir güç oluflturmaktad›r. Afl›r› partilerin d›fl›nda, birkaç mer-
kez partisinden oluflan bir merkez koalisyonu vard›r. Dolay›s›yla sistem, iki-kutup-
lu de¤il, üç kutuplu ya da çok kutupludur. (multipolar). Bu durum, gerçek bir ik-
tidar de¤iflimini imkâns›z k›lmaktad›r. Çünkü merkezdeki demokratik partilerin,
rejim karfl›t› partilerle iflbirli¤inde bulunmalar›, hemen hemen imkâns›zd›r. Di¤er
bir deyimle, hükûmeti oluflturan merkez partileri ittifak› karfl›s›nda gerçek bir ikti-
dar alternatifi yoktur. Hükûmetler s›k s›k düflse bile, gene afla¤› yukar› ayn› parti-
ler taraf›ndan kurulur. Bunun, sistemin iflleyifli üzerinde olumsuz sonuçlar› vard›r.
Bir defa, baz› partilerin sürekli olarak muhalefette kal›fl› onlar› sorumsuzlu¤a ve
demagojiye sürükledi¤i gibi, hükûmet partilerinin de alternatif yoklu¤u nedeniyle
nas›l olsa iktidarda kalacaklar›n› bilmeleri, onlar› da seçmen karfl›s›nda sorumsuz
k›lar. Nihayet, afl›r› partilerin demagojik söylemleriyle rekabet etme zorunlulu¤u
ve onlara daha çok oy kapt›rma korkusu, hükûmetteki merkez partilerini de ben-
zer bir söylem benimsemeye teflvik eder. K›sacas› sistem, iki-parti ve ›l›ml› çok-
parti sistemlerindeki merkezcil e¤ilimin tersine, “merkezkaç” bir dinami¤in etkisi
alt›ndad›r. Yani sistemin iflleyifli, merkeze yaklaflmay› ve ›l›ml›laflmay› de¤il, mer-
kezden uzaklaflmay› ve afl›r›laflmay› teflvik eder.

Afl›r› çok-parti sisteminin baflka bir sak›ncas› da, merkez partilerinden oluflan
hükûmet koalisyonlar›n›n, genellikle, cesaretli ve tutarl› politikalar izleme yetene-
¤inden yoksun olmalar›d›r. Çünkü ço¤u zaman bu merkez koalisyonlar›, siyasal
görüfl ve programlar› birbirinden çok farkl› partileri içine almak zorundad›r. Dola-
y›s›yla, temel politikalar üzerinde analaflmalar› güç olan bu hükûmetler, daha çok,
günlük iflleri gören iflgüder hükûmetler olma e¤ilimindedirler. Bu tür sistemlere ör-
nek olarak, Weimar Almanya’s›, Dördüncü Cumhuriyet Fransa’s› ve ‹kinci Dünya
Savafl› sonras› ‹talya gösterilebilir. 27

Duverger’e göre çok-parti sistemini do¤uran temel sosyolojik faktör nedir? Tart›fl›n›z.
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SEÇ‹M S‹STEMLER‹ VE PART‹ S‹STEMLER‹

Seçim sistemlerinin siyasal partilerin oluflumu üzerindeki etkisini
aç›klamak.

Bir ülkenin parti sistemini oluflturan etkenler çeflitli olmakla beraber, seçim sistem-
leri ile parti sistemleri aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u, hemen hemen bütün yazar-
larca kabul edilmektedir. Bu konuda ilk akla gelen, Duverger’nin, “Duverger ka-
nunlar›” olarak da an›lan ayr›nt›l› önermeleridir. Yazara göre, “parti sistemi ile se-
çim sistemi, birbirlerine çözülmez flekilde ba¤l› ve bazen analiz yoluyla bile ay›r-
dedilmesi güç iki gerçekliktir...Seçim sisteminin genel etkisi, afla¤›daki üç formül-
de flemalaflt›r›labilir: (1) Nisbî temsil, sert, ba¤›ms›z ve ( coflkusal ak›mlar d›fl›nda)
istikrarl› partilerden kurulu bir çok-parti sistemini teflvik eder; (2) ‹ki turlu ço¤un-
luk usûlü, yumuflak, ba¤›ml› ve (her zaman için) nisbeten istikrarl› partilerden olu-
flan bir çok-parti sistemini teflvik eder; (3) Tek-turlu basit ço¤unluk sistemi, iktida-
r›n büyük ba¤›ms›z partiler aras›nda el de¤ifltirdi¤i bir iki-parti sistemini teflvik
eder.” Gerçi Duverger, birkaç sat›r afla¤›da, parti sistemleri üzerinde en çok etkili
olan de¤iflkenlerin, “milli gerçekler, ideolojiler ve sosyo-ekonomik yap›lar” oldu-
¤unu, seçim sisteminin “gerçek bir itici gücü” bulunmad›¤›n›, onun rolünün “fren
veya gaz pedal›n›n etkisine” benzedi¤ini, yani belli bir seçim sisteminin belli bir
parti sisteminin oluflmas›n› kolaylaflt›rabilece¤ini veya zorlaflt›rabilece¤ini, ancak
tek bafl›na o sistemi yaratamayaca¤›n› söylemektedir, ama, baflka ifadelerinden se-
çim sisteminin rolünü gene de temel önemde gördü¤ü anlafl›lmaktad›r.28

Duverger’ye göre, tek-turlu basit ço¤unluk sisteminin29 iki-parti sistemini teflvik
etmesi, kitab›nda ileri sürdü¤ü bütün varsay›mlar aras›nda “gerçek bir sosyolojik
kanuna en çok yaklaflan›”d›r. Yazar, bu iliflkiyi bir “tunç kanun” olarak nitelendir-
mekte ve iki de¤iflken aras›nda hemen hemen tam bir korelasyonun gözlemlendi-
¤ini; iki partili tek-turlu basit ço¤unluk sistemine sahip olduklar›n›, bu sistemi uy-
gulayan ülkelerde de iki-parti sisteminin mevcut oldu¤unu belirtmektedir. Yazara
göre, bu kural›n istisnalar› çok nadirdir ve bunlar›n özel flartlarla aç›klanmalar›
mümkündür.

Ço¤unluk sisteminin iki partiyi teflvik edici etkisi, birlikte iflleyen iki sistemin
sonucudur: Mekanik etken ve psikolojik etken. Mekanik etken, üçüncü (en zay›f)
partinin eksik-temsiline, yeni parlâmentodaki sandalye oran›n›n, oy oran›ndan da-
ha düflük olmas›na dayan›r. Di¤er bir deyimle sistem, iki büyük parti d›fl›ndaki par-
tilerin zarar›na ifller ve onlar›n geliflmelerini engeller. Mekanik etken, bir süre son-
ra, Duverger’nin “kutuplaflma olay›” ad›n› verdi¤i psikolojik etkeni harekete geçi-
rir: “Tek-turlu ço¤unluk usûlüyle birlikte iflleyen bir üç-parti sisteminde seçmenler,
oylar›n› üçüncü partiye vermeye devam ettikleri takdirde, bu oylar›n israf edilmifl
olaca¤›n› k›sa zamanda fark ederler. Böylece en amans›z düflmanlar›n›n kazanma-
s›na engel olabilmek için, elbette oylar›n› ‘ehven-i fler’  olana vermeye yönelirler.”
Böylece tek-kutuplu basit ço¤unluk sistemi, iki büyük partiyi, bölünmelere ve ye-
ni partilerin do¤mas›na karfl› korur. 30

Duverger’nin bu önermesi, çeflitli elefltirilere konu olmufltur. Meselâ bu tez, ‹n-
giltere’de ‹flçi partisinin seçim sisteminin engelleyici etkisine ra¤men, gitgide geli-
flerek, iki eski büyük partiden biri olan Liberal partinin yerini almas›n› ve onu
üçüncü parti konumuna indirmesini aç›klamamaktad›r. ‹kinci ve daha önemli ola-
rak, tek-turlu basit ço¤unluk sisteminin etkisi, ülke düzeyinde de¤il, yerel ya da se-
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çim çevresi düzeyindedir. Ülke düzeyinde üçüncü veya daha geri konumda olduk-
lar› halde, belli seçim çevrelerinde birinci veya ikinci konumda olan partiler, seçim
sisteminden olumsuz etkilenmezler. Dolay›s›yla bu sistem, yöresel veya bölgesel
nitelikteki küçük partilerin varl›¤›yla ba¤daflabilir. Hattâ bu sistem, bölgesel parti-
lerin, o bölgelerin milletvekillerinin tümünü veya büyük ço¤unlu¤unu kazanmala-
r›n› mümkün k›larak, o partilere nisbî temsil sisteminde elde edebileceklerinden
daha büyük güç sa¤layabilir. Bu, özellikle, ›rksal, dinsel, dilsel, Sartori’nin deyimiy-
le “zorlanamayacak az›nl›klar”›n ( incoercible minorities ) belli bölgelerde ço¤un-
lukta oldu¤u durumlar bak›m›ndan geçerlidir.31

Duverger’nin ikinci önermesi, iki-turlu ço¤unluk usûlünün32, çok-parti sistemi-
ni teflvik edece¤idir. Çünkü bu sistemde benzer e¤ilimli partilerin çoklu¤u, bunla-
r›n toplam milletvekili say›s›n› olumsuz yönde etkilemez. ‹kinci tur, bu gibi parti-
lerin kendi aralar›nda ittifaklar yaparak yeniden gruplaflmalar›na imkân verir. Böy-
lece, küçük partiler de tamamen tasfiye edilmeyip, parlâmentoda belli ölçüde tem-
sil edilme imkân›n› bulurlar. ‹ki-turlu ço¤unluk sisteminin baflka bir etkisi de, re-
jim karfl›t› partileri cezaland›r›c› yönde ifllemesidir. Bu partiler, ikinci-tur öncesi ya-
p›lan seçim ittifaklar›ndan genellikle d›flland›klar› için, oy oranlar›na göre çok da-
ha düflük oranda milletvekilli¤i elde edebilirler.33

Nihayet Duverger, nisbî temsilin34, çok-parti sistemini teflvik etti¤i kan›s›ndad›r.
Bunu, nisbî temsilin mutlaka partilerin say›s›nda bir art›fla yol açaca¤› fleklinde de-
¤il, parti sistemindeki bir bölünme veya parçalanmay› engellemeyece¤i tarz›nda
anlamak gerekir. Asl›nda nisbî temsil, kamu oyundaki e¤ilimleri nisbeten en az
sapt›rarak yans›tan pasif bir sistemdir. Bu sistemin en saf fleklinde hiçbir oy kay-
bolmayaca¤› için, eksik-temsil veya kutuplaflma mekanizmalar› da ifllemez. Dola-
y›s›yla toplumda bir çok-parti e¤ilimi mevcutsa nisbî temsil bu e¤ilimi sadakatle
yans›t›r. Fakat bundan, nisbî temsilin çok-parti sistemini yaratt›¤› gibi bir sonuç ç›-
kar›lamaz. En çok, nisbî temsilin bu yönde bir e¤ilimi engellemedi¤i ve onu kolay-
laflt›r›c› yönde etki yapt›¤› söylenebilir. 35

Duverger’e göre , seçim sistemleri ile parti sistemleri aras›ndaki iliflki nas›ld›r? Tart›fl›n›z.
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Siyasal Parti kavram›n›, XIX. Yüzy›lda siyasal

partilerin do¤uflunu sa¤layan nedenleri ve gü-

nümüze kadar ulaflan siyasal partilerin kökenle-

rini aç›klamak.

Siyasal partiler, kamuoyunun deste¤ini sa¤lamak
suretiyle, devletin kontrolünü ele geçirmeye ve-
ya sürdürmeye çal›flan, sürekli ve istikrarl› bir ör-
güte sahip siyasal topluluklard›r. Bu tan›mda as›l
vurgu , “halk›n deste¤i sa¤lamak”t›r. Buna göre,
devlet mekanizmas›n›n kontrolünü halk deste¤i
olmaks›z›n ele geçirmeye çal›flan siyasal gruplar,
meselâ hükümet darbesi yapmak üzere örgütle-
nen bir grup, siyasal parti tan›m› içinde kabul
edilemez.
‹nsanlar›n siyasal iktidar› ele geçirmek için grup-
laflmalar› çok eski tarihlere kadar gitmekle birlik-
te, modern siyasal partilerin ortaya ç›k›fl› olduk-
ça yenidir. Bugünkü anlam›nda partiler, ancak
yüz elli y›ll›k bir geçmifle sahiptir. Ondokuzuncu
yüzy›l ortalar›nda Amerika d›fl›nda hiçbir ülkede
ça¤dafl anlamda siyasal partiler bulunmamaktay-
d›. Yirmibirinci yüzy›l bafl›nda ise partiler, bütün
demokratik siyasal sistemlerin temel unsuru hali-
ne gelmifltir.

Siyasal partilerin oluflumundaki genel farkl›l›k-

lar› saptamak.

Partileri, örgütsel özellikleri aç›s›ndan s›n›fland›-
ran Duverger, kadro partileri ile kütle partileri
aras›nda temelde farkl›l›k oldu¤unu belirtmekte-
dir. Siyasal geliflmenin daha önceki evrelerinde
ortaya ç›kan kadro partileri, s›n›rl› oy ça¤›n›n
ürünü ve burjuvazinin normal siyasal örgütlen-
me arac›d›r.
Kütle partisi ise, oy hakk›n›n geniflletilmesi ve
genel oy ilkesinin kabulüne paralel olarak do¤-
mufl, daha yeni bir örgütlenme biçimidir. Bu par-
tilerin tipik örnekleri, oy hakk›na yeni sahip olan
iflçi s›n›f›n› örgütleyerek, onlar›n menfaatleri koru-
maya çal›flan iflçi partileri ve sosyalist partilerdir.
Duverger, kadro ve kütle partileri aras›ndaki te-
mel felsefe ve yaklafl›m fark›n› flu ifadelerle aç›k-
lamaktad›r: Kütle partileri, meselâ Frans›z Sosya-
list Partisi “için üye toplamak, gerek siyasal ge-
rekse malî yönden temel önemdedir. Bir defa
parti, iflçi s›n›f›n› siyasal bak›mdan e¤itmek ve
bu e¤itilen s›n›f içinden ülkenin hükûmet ve yö-

netimini ele alabilecek bir elit tabaka yetifltirme-
yi amaçlamaktad›r; Bu yüzden bu partilerde üye-
ler, partinin kendi ana kayna¤› ve temel faaliyet
alan›n›n konusunu olufltururlar. Üyeleri olmad›¤›
takdirde partiler, üyelerinin ödedi¤i aidatlara da-
yand›¤› için, mali yönden de seçmenlere daya-
n›r. Ocaklar›n birinci ödevi, bu aidatlar›n düzen-
li flekilde toplanmas›d›r. Böylece parti, siyasal
e¤itim çal›flmalar› ve günlük faaliyetleri için ge-
rekli olan fonlar› toplayarak seçim giderlerini de
ayn› flekilde karfl›layabilir; burada iflin malî ve si-
yasal yönleri birleflmektedir... Kadro partisi, fark-
l› bir anlay›fla uygun düflmektedir. Burada, se-
çimleri haz›rlamak, kampanyay› yürütmek ve
adaylarla temas› muhafaza edebilmek amac›yla
elitlerin bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu
seçkin kifliler aras›nda, her fleyden önce, ad›,
prestiji veya iliflkileri sayesinde adaya destek ola-
bilecek ve oy sa¤layabilecek etkili kifliler; ikinci-
si, seçmenlere yön verme ve kampanyay› örgüt-
lendirme sanat›n› bilen teknisyenler; nihayet, sava-
fl›n barutunu sa¤layan malî destekçiler vard›r. Bu-
rada nitelik, en önde gelir: Büyük prestij, teknik
ustal›k, büyük servet gibi. Kütle partisinin say› ile
sa¤lad›¤›n›, kadro partisi seçme yoluyla sa¤lar.

Siyasal Partilerin ifllevlerini ve bunlar›n hangi

amaçla gerçeklefltirdiklerini aç›klamak.

Gunther ve Diamond’a göre siyasal partilerin ye-
rine getirdikleri fonksiyonlar, yedi bafll›k alt›nda
toplanabilir: (1) aday belirleme; (2) seçim mobi-
lizasyonu, yani seçim sürecinde kendi taraftarla-
r›n› veya di¤er seçmenleri parti adaylar›na oy
vermeye yöneltmek üzere giriflilen faaliyetler. Bu
iki fonksiyon, “elitlerin devflirilmesi” ( elite recru-

itment ) bafll›¤› alt›nda birlefltirilebilir; (3) “sorun-
lar›n yap›land›r›lmas›” (issue structuring), yani
yürütülecek seçim kampanyas›nda üzerinde du-
rulacak sorunlar›n saptanmas›; (4) “sosyal tem-
sil,” ya da çeflitli seçmen gruplar›n›n talep ve bek-
lentilerinin dile getirilmesi; (5) “menfaatlerin uz-
laflt›r›lmas›”
fiüphesiz, her parti bu fonksiyonlar›n tümünü ay-
n› derecede baflar›l› olarak yerine getirmek iste-
sede, partilerin de¤iflim sürecinde baz› fonksi-
yonlar›n daha geride kalaca¤› düfltü¤ü aç›kt›r.
Meselâ kütle partilerinin, kendi dayand›klar› sos-
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yal taban›n (iflçi s›n›f›, etnik grup veya mezhep
gruplar›) menfaatlerinin temsiline daha fazla a¤›r-
l›k vermelerine karfl›l›k; kadro, kartel ve herkese
aç›k partilerin, aday belirleme, seçim mobilizas-
yonu, menfaatlerin birlefltirilmesi ve hükûmet et-
me fonksiyonlar›n› daha ön plana ç›karmalar›
do¤ald›r. Kütle partilerinden herkese aç›k parti-
lere ve kartel partilerine do¤ru evrim içerisinde,
partilerin seçimlere yönelik fonksiyonlar› ( aday
belirleme ve seçmen mobilizasyonu) ile hükû-
met etme fonksiyonlar›n›n önemlerini korurken,
sosyal temsil ve menfaatlerin uzlaflt›r›lmas› nok-
talar›ndaki fonksiyonlar›n geri plana düfltü¤ü ile-
ri sürülmektedir.

Seçim sistemlerinin siyasal partilerin oluflumu

üzerindeki etkisini aç›klamak.

Bir ülkenin parti sistemini oluflturan etkenler çe-
flitli olmakla beraber, seçim sistemleri ile parti
sistemleri aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u, he-
men hemen bütün yazarlarca kabul edilir. Bu ko-
nuda ilk akla gelen, Duverger’nin, “Duverger ka-
nunlar›” olarak da an›lan ayr›nt›l› önermeleridir.
Yazara göre, “parti sistemi ile seçim sistemi, bir-
birlerine çözülmez flekilde ba¤l› ve bazen analiz
yoluyla bile ay›rdedilmesi güç iki gerçeklik-
tir...Seçim sisteminin genel etkisi, afla¤›daki üç
formülde flemalaflt›r›labilir: (1) Nisbî temsil, sert,
ba¤›ms›z ve ( coflkusal ak›mlar d›fl›nda) istikrarl›
partilerden kurulu bir çok-partili sisteme yöne-
liktir; (2) ‹ki turlu ço¤unluk usûlü, yumuflak, ba-
¤›ml› ve (her zaman için) nisbeten istikrarl› par-
tilerden oluflan bir çok-parti sistemini teflvik eder;
(3) Tek-turlu basit ço¤unluk sistemi, iktidar›n bü-
yük ba¤›ms›z partiler aras›nda el de¤ifltirdi¤i için
bir iki-parti sistemini teflvik eder.” Ancak Duver-
ger, parti sistemleri üzerinde en çok etkili olan
de¤iflkenlerin gerçekte “milli gerçekler, ideoloji-
ler ve sosyo-ekonomik yap›lar” dayand›¤›n›, se-
çim sisteminin ise “gerçek bir itici gücü” bulun-
mad›¤›n›, onun rolünün “fren veya gaz pedal›n›n
etkisine” benzedi¤ini, yani belli bir seçim siste-
minin belli bir parti sisteminin oluflmas›n› kolay-
laflt›rabilece¤ini veya zorlaflt›rabilece¤ini, ancak
tek bafl›na o sistemi belirleyemeyece¤ini de be-
lirtmekteyse de, yine de seçim sisteminin rolünü
gene de temel önemde gördü¤ü anlafl›lmaktad›r.
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1. Parlamento içi hizipleri modern siyasal partilere dö-
nüfltüren etken afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Seçim sürecinin k›salt›lm›fl olmas›
b. Parlamentolar ve hükümdar aras›nda ortaya ç›-

kan yak›nlaflma
c. Hizipler üzerinde kiflisel etkilerin artt›r›lmas›
d. Oy hakk›n›n geniflletilmesi
e. Ortak amaçlar do¤rultusunda gruplaflma ihtiyac›

2. Afla¤›dakilerden hangisi parlamento d›fl›nda kurulan
partilerin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Merkeziyetçi bir yap›ya sahip olmalar›
b. Parlamento gruplar›na oranla daha güçlü olmalar›
c. Yegane politik amaçlar›n›n parlametoda temsil

edilmek olmas›
d. Daha ça¤dafl bir yap›ya sahip olmalar›
e. Özellikle iflçi sendikalar›n›n, köylü kurulufllar›-

n›n, kiliselerin ve di¤er dinî cemaatlerin girifli-
miyle kurulmufl olmalar›

3. Afla¤›dakilerden hangisi kadro partilerinin özellikle-
rinden biridir?

a. Merkez organlar› ile yerel birimleri aras›ndaki
ba¤lant›n›n zay›f olmas›

b. Çok say›da kay›tl› ve aidat ödeyen üyeyi bir ara-
ya getirmesi

c. Oy hakk›n›n geniflletilmesine ve sonuçta genel
oy ilkesinin kabulüne paralel olarak ortaya ç›k-
m›fl olmas›

d. Temel örgüt birimlerinin, ocaklar veya flubeler
olmas›

e. Toplam üye say›s›n› artt›rmaya yönelik çal›flma-
lar yapmas›

4. Afla¤›dakilerden hangisi siyasal partilerin yerine ge-
tirdikleri fonksiyonlar aras›nda yer almaz?

a. Sorunlar› yap›land›rma
b. Menfaatleri birlefltirme
c. Aday belirleme
d. Üyelerine, gerçek ve tüzel kiflilere borç verme.
e. Seçim mobilizasyonu sa¤lama

5. Çok Parti sistemi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi do¤rudur?

a. Seçmenlere ölçüsüz vaatlerde bulunmazlar
b. Siyasal merkeze yaklaflmak e¤ilimindedirler
c. Partilerin seçmenler önündeki sorumluluklar›n›

en iyi flekilde yerine getirn sistemdir

d. Seçimlerin kazan›lmas›, büyük ölçüde merkez-
de yer alan ba¤›ms›z seçmenlerin oylar›n› alabil-
meye ba¤l›d›r

e. Bir partinin tek bafl›na iktidar olabilmesi, çok is-
tisnaî durumdur.

6. Ondokuzuncu yüzy›l ortalar›nda, afla¤›daki ülkeler-
den hangisinde ça¤dafl anlamda siyasal parti olarak ad-
land›r›lan bir yap› mevcutur?

a. ‹sviçre
b. Amerika
c. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
d. Rusya
e. Avusturya

7. Kadro partilerinde temel örgüt birimi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

a. Komite
b. Ocak
c. Hücre
d. Milis
e. fiube

8. Araflt›rmac›lar, partileri dayand›klar› sosyal temeller
bak›m›ndan 5 gruba ay›rm›fllard›r. Afla¤›dakilerden han-
gisi bu grupland›rma içerisinde yer almaz?

a. Elit partileri
b. Kütle partileri
c. Etnik temele dayanan partiler
d. Seçim partileri
e. Sürekli partiler

9. Duverger’nin “kutuplaflma olay›” ad›n› verdi¤i psi-
kolojik etkeni harekete geçiren unsur afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Tarihsel etken
b. Mekanik etken
c. Nispi etken
d. Dinsel etken
e. Engelleyici etken

10. Sartori’nin, yap›lar›na göre çok-parti sistemlerini
grupland›rd›¤› yap› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Tek parti - Çok parti
b. Il›ml› çok parti - Afl›r› çok parti
c. Kadro partisi - Kütle partisi
d. ‹ki parti - Çok parti
e. Tek parti - ‹ki parti 

Kendimizi S›nayal›m



914.  Ünite  -  Part i ler  ve  Part i  S istemler i

1.d. Yan›t›n›z yanl›fl ise “siyasal partilerin kökeni”
konusunu gözden geçiriniz.

2.c. Yan›t›n›z yanl›fl ise “siyasal partilerin kökeni.”
konusunu  gözden geçiriniz.

3.a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “parti tipleri” konusunu göz-
den geçiriniz.

4.d. Yan›t›n›z yanl›fl ise “partilerin fonksiyon”
konusunu gözden geçiriniz.

5.e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “parti sistemleri ” konusunu
gözden geçiriniz.

6.b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “siyasal partilerin kökeni”
konusunu gözden geçiriniz.

7.a. Yan›t›n›z yanl›fl ise “parti tipleri” konusunu  göz-
den geçiriniz.

8.e. Yan›t›n›z yanl›fl ise “seçim sistemleri ve partii
sistemleri” konusunu  gözden geçiriniz.

9.b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “seçim sistemleri veparti
sistemleri ” konusunu  gözden geçiriniz.

10.b. Yan›t›n›z yanl›fl ise “çok parti sistemi” konusunu
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Siyasal partiler, halk›n deste¤ini sa¤lamak suretiyle dev-
let mekanizmas›n›n kontrolünü ele geçirmeye veya sür-
dürmeye çal›flan, sürekli ve istikrarl› bir örgüte sahip si-
yasal topluluklard›r.

S›ra Sizde 2

‹lk neden 19. Yüz y›lda temsilî ve sorumlu hükûmet il-
kesinin yerleflmesi olup, ikincisi ise oy hakk›n›n genifl-
letilmesi sonucu modern siyasal partilerin do¤uflu ger-
çekleflmifltir.19. yüzy›l öncesinde mutlak monarfli ça¤›
diyebilece¤imiz dönemlerde, hükûmetlerin temsilî nite-
lik tafl›mad›¤› ve parlâmentolara karfl› sorumlu olmad›-
¤› dönemlerde, siyasal partilerin meydana ç›kmas› bek-
lenemezdi. Parlâmentolar›n hükümdar karfl›s›ndaki ba-
¤›ms›zl›klar› geniflledikçe, bu meclislerin üyeleri, ortak
fikirler etraf›nda gruplaflma ihtiyac›n› duymufllard›r.
Böylece, modern partilerin atas› diyebilece¤imiz “hizip-
ler” (factions)do¤mufltur. Parlâmento içi bu tür hiziple-
ri, oy hakk›n›n giderek genifl halk kitlelerine yay›lacak
flekilde geniflletilmesi, modern bu hizipleri modern si-
yasal partilere dönüfltüren etken olmufltur. Seçmen sa-
y›s›n›n artmas›, seçim sürecinin niteli¤ini de de¤ifltirmifl,
kiflisel etkilerin rolünü azalm›flt›r. Genifl bir seçmen küt-

lesi içinde seçim kampanyalar›n›n yürütülmesi çok da-
ha ileri düzeyde bir örgütlenme zorunlulu¤unu do¤u-
rurken, hizipler her seçim bölgesinde etkilerini art›r-
mak amac›yla sürekli nitelikte örgütler (o günkü adla-
r›yla seçim komiteleri) kurmufllard›r. Giderek, bu örgüt-
lerle parlemanto içi bir hizip olmaktan öteye partilefl-
meye yönelen bu parlâmento gruplar›, aras›ndaki iliflki-
ler, daha aç›k ve belirli kurallara ba¤lanm›fl, böylece
modern siyasal partiler do¤mufltur.

S›ra Sizde 3
Kadro partilerinde temel örgütlenme biçimini, partinin
millî veya yerel düzeydeki yöneticilerini bir araya geti-
ren “komite”lere dayan›r. Partinin bir kütle örgütü ol-
mad›¤›ndan, baflka bir örgüt birimine zaten ihtiyaç yok-
tur. Kadro partilerinin merkez organlar› ile yerel birim-
leri aras›ndaki ba¤lant› zay›ft›r; dolay›s›yla bu partiler,
zay›f disiplinli ve adem-i merkeziyetçi niteliktedir. Üye
say›s› az ve üyelerin partiye ba¤l›l›k, ya da partiyle öz-
deflleflme duygusu zay›ft›r. Partinin faaliyet alan›,daha
çok seçim dönemlerinde yo¤unlaflan ve sadece siyasal
nitelikli faaliyetlerle s›n›rl›d›r. Partinin parlâmento gru-
bu, parlâmento d›fl› örgütlerden daha önemlidir.
Kütle partileri ise, oy hakk›n›n geniflletilmesine ve so-
nuçta genel oy ilkesinin kabulüne paralel olarak do¤-
mufltu. Bu partilere örnek vermek gerekirse, oy hakk›-
na yeni sahip k›l›nan iflçi s›n›f›n› örgütlendirerek onla-
r›n menfaatleri korumaya çal›flan iflçi partileri ve sosya-
list partilerdir. Kadro partilerinin, mensuplar›n›n nitelik-
leri sayesinde sa¤lad›¤› avantajlar›, kütle partileri, üye-
lerinin say›sal çoklu¤u ile dengelemifllerdir. Dolay›s›yla
bu partiler, çok say›da kay›tl› ve aidat ödeyen üyeyi bir
araya getiren örgütsel yap›lar›na dayan›rlar. Partinin te-
mel örgüt birimi, kadro partilerindeki komitelerin aksi-
ne, ocaklar veya flubelerdir. Ocak genellikle küçük bir
co¤rafi bölgede (belde veya mahalle) kurulur ve komi-
tenin aksine, toplam üye say›s›n› artt›rmaya çal›fl›r. Ge-
nel komitelerden farkl› olarak ocak, sadece seçim dö-
nemlerinde de¤il, sürekli olarak aktiftir. Toplant›lar›nda
sadece seçim taktikleri de¤il, daha öncelikli olarak siya-
sal e¤itim önemlidir. Bu yüzden kütle partileri, kadro
partilerinden daha disiplinli, daha merkeziyetçi, ideolo-
jinin daha fazla a¤›rl›k tafl›d›¤›, üyeleri sadece siyasal fa-
aliyetlerde de¤il, ayn› zamanda sosyal hayatta da etkili
olan partilerdir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

Bu fonksiyonlar flu flekilde özetlenebilir; (1) Seçmenler-

den kabul görebilecek, adaylar›n belirlenmesi (2) Se-

çim sürecinde kendi taraftarlar›n› ve di¤er seçmenleri,

(seçim mobilizasyonu) kendi partilerinin adaylar›na oy

vermeye yöneltmek üzere giriflilen faaliyetler. (3) Seçim

kampanyas›na temel teflkil edecek sorunlar›n ve ilgi

alanlar›n›n belirlenmesi(issue structuring) (4) Çeflitli

seçmen gruplar›n›n talep ve beklentilerinin dile getiril-

mesi (5)Modern bir toplumda pek çok say›da de¤iflik

menfaat ve bunlar› gerçeklefltirmeye çal›flan sosyal grup-

lar vard›r. Ça¤dafl demokrasilerde partilerin en önemli

fonksiyonlar›ndan biri, birbirleriyle nisbeten uzlaflabile-

cek nitelikteki olabildi¤ince çok say›da menfaati birlefl-

tirerek seçmenlere sunmak ve böylece seçmenlere su-

nulacak di¤er siyasal programlar› etkisiz k›lmak 6) Hü-

kûmet kurmak ve onu sürdürmek (7) Seçmenlerin aktif

bir flekilde siyasal yaflama ve etkinliklere kat›lmas›n›

sa¤lamakt›r. Seçmenlerde, demokratik sistemin sürdü-

rülmesinde önemli bir menfaatleri oldu¤u duygusunu

yaratmak.

S›ra Sizde 5

Duverger’e göre çok partili sistemi do¤uran temel un-

sur, toplumun tek bir siyasal bölünme unsuru üzerinde

de¤il, birbirlerini kesen ya da birbirlerine indirgeneme-

yen birden çok unsur s›n›fsal, dinsel, mezhepsel, etnik

v.b bunlara ba¤l› farkl› talepler ve e¤ilimler etraf›nda

birleflemeyip, bölünmüfl olmas› oldu¤unu ileri sürmek-

tedir. Dolay›s›yla, çok çeflitli görüfl ve menfaatlerin bir,

iki parti çerçevesi içinde ifade edilebilmesine imkân

yoktur. Bunun sonucunda çok parti sisteminin de orta-

ya ç›kmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. 

S›ra Sizde 6

Bir ülkenin parti sistemini oluflturan etkenler çeflitli ol-

makla beraber, seçim sistemleri ile parti sistemleri ara-

s›nda yak›n bir iliflki oldu¤u genel olarak herkesçe ka-

bul edilmektedir. Bu konuda ilk akla gelen, Duver-

ger’nin ayr›nt›l› önermeleridir. Yazara göre, “Parti siste-

mi ile seçim sistemi, birbirlerine çözülmez flekilde ba¤-

l› ve bazen analiz yoluyla bile ay›rdedilmesi güç iki ger-

çekliktir. Seçim sisteminin genel etkisi, üç flekilde fle-

malaflt›r›labilir: (1) Nisbî temsil, sert, ba¤›ms›z ve ( cofl-

kusal ak›mlar d›fl›nda) istikrarl› partilerden kurulu çok

partili bir sistemini teflvik eder (2) ‹ki turlu ço¤unluk

yöntemi ise, yumuflak, ba¤›ml› ve (her zaman için) nis-

beten istikrarl› partilerden oluflan bir çok parti sistemi-

ni teflvik eder; (3) Tek turlu basit ço¤unluk sistemi, ik-

tidar›n büyük ba¤›ms›z partiler aras›nda el de¤ifltirdi¤i

bir, iki parti sistemini teflvik eder.

Ancak Duverger, parti sistemleri üzerinde en çok etkili

olan de¤iflkenlerin, “milli gerçekler, ideolojiler ve sos-

yo-ekonomik yap›lar” oldu¤unu da belirtir. Seçim siste-

minin tek bafl›na bir parti sistemini yaratamayaca¤›n› da

belirtmekle beraber yine de “ Seçim sisteminin rolünü”

belli bir parti sisteminin oluflmas›nda temel önemde ka-

bul etti¤i anlafl›lmaktad›r.

E.E: Schattschneider, Party Government (New Yor: Holt,
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye’deki parti sisteminin ana özelliklerinin neler oldu¤unu ve siyasal
partilerin bu özelliklere göre nas›l bir siyasal yaflam içinde yer ald›klar›n› sap-
tayabilecek,
Türkiye’deki siyasal partilerin örgütsel özelliklerinin neler oldu¤unu ve top-
lumsal olarak hangi süreçleri harekete geçirdi¤ini aç›klayabilecek,
Türkiye’de siyasal ‹slam’›n 1980’lerden itibaren yükseliflinin nedenlerini ve
Refah Partisi örne¤inin özelliklerini belirleyebilecek,
Türkiye’deki merkez sa¤ ve merkez sol partilerinin geliflim sürecini, azalan
seçmen desteklerini, kimlik politikalar›n› temsil eden partilerin yükseliflini ve
2002 seçimlerinden bu yana bir hâkim-parti konumunda olan AKP’nin özel-
liklerini saptayabilecek,
Türkiye’de merkez solda yer alan siyasal partileri ve parlâmentoya gireme-
yen di¤er siyasal partileri saptayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilecek-
siniz.

‹çerik Haritas›

• Kütle Partisi
• Kadro Partisi
• Merkez-Çevre Ayr›l›¤›
• Hâkim-parti

• Siyasal ‹slam
• Merkez Sa¤
• Merkez Sol

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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• PART‹ S‹STEM‹: KURUMSALLAfiMANIN
BOZULMASI, PARÇALANMIfiLIK VE
KUTUPLAfiMA

• TÜRK‹YE’DEK‹ S‹YASAL PART‹LER‹N
ÖRGÜTSEL ÖZELL‹KLER‹

• S‹YASAL ‹SLÂMIN YÜKSEL‹fi‹: REFAH
PART‹S‹

• ADALET VE KALKINMA PART‹S‹

• MERKEZ SA⁄DA ER‹ME (ANAP VE DYP)

• MERKEZ SOL PART‹LER: CHP VE DSP

• M‹LL‹YETÇ‹ SA⁄: MHP

• ETN‹K PART‹LER: HEP, DEP, HADEP,
DEHAP, DTP VE BDP
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TÜRK‹YE’DE PART‹LER VE PART‹ S‹STEM‹ 
Türkiye’de siyasal partiler aç›s›ndan demokrasi tarihi incelendi¤inde, özellikle
1970’lerden bafllayarak parti sisteminin yap›s›nda parçalanmalar›n ve kutuplaflma-
n›n h›z kazand›¤› görülmektedir. Ayr›ca siyasal partilerin örgütsel gücü ve halk
deste¤i sa¤lama konusunda da düflme görülmektedir. Bu da, Türkiye’deki siyasal
partilerin uzun süredir bir kurumsal gerileme yaflad›¤›na iflaret etmektedir.

Parti sistemindeki kurumsal gerileme yan›nda, partilerin halk›n gözündeki say-
g›nl›klar› da gerileme göstermektedir. Yap›lan anketlerde, siyasal partiler az güve-
nilen kurumlar olarak ortaya ç›kmaktad›r.

PART‹ S‹STEM‹: KURUMSALLAfiMANIN BOZULMASI,
PARÇALANMIfiLIK VE KUTUPLAfiMA

Türkiye’deki parti sisteminin ana özelliklerinin neler oldu¤unu ve
siyasal partilerin bu özelliklere göre nas›l bir siyasi yaflam içinde
yer ald›¤›n› saptayabilmek

Türkiye, siyasi partilerin oldukça yüksek düzeyde kurumsallaflm›fl olmas› aç›s›n-
dan, yeni demokrasilerin birço¤undan farkl›d›r. Frederick Frey, 1950’lerin Türkiye
siyaseti hakk›nda flu gözlemde bulunmufltu: “Türk siyaseti parti siyasetidir...Türk
toplumunun iktidar yap›s› içinde siyasi parti, hükûmetle, daha genifl hükûmet-d›fl›
halk gruplar› aras›ndaki bafll›ca gayr› resmi halkad›r...Belki de her fleyden önce bu
aç›dan - yayg›n, güçlü, iyi örgütlenmifl, yerel köklere dayanan partilerin varl›¤› -
Türkiye, kendisini ço¤u zaman karfl›laflt›rd›¤›m›z di¤er Orta Do¤u milletlerinden
kurumsal olarak farkl›d›r.”1 Bununla birlikte, bu ünitede aç›klayaca¤›m›z gibi Türk
parti sistemi, 1970’lerden bu yana, uzun bir kurumsal bozulma sürecinden geç-
mektedir. Bu sürecin özellikleri, parti sisteminde artan parçalanma, ideolojik ku-
tuplaflma ve oy davran›fllar›nda oynakl›k; partilerin örgütsel güçlerinin ve partiler-
le özdeflleflme duygular›n›n zay›flamas› ve partilere halk deste¤inin azalmas›d›r.

Daha sonraki alt bölümde Türk siyasi partilerinin ortak örgütsel özellikleri tar-
t›fl›lacakt›r. Bu bölümdeki temel iddia, Türk siyasi partilerinin genelde kütle parti-
si özellikleri tafl›mad›klar›; kadro, kartel ve herkese aç›k (catchall) partilerin özel-
liklerini birlefltirdikleridir.  Bunu takip eden alt bölümlerde ise bafll›ca Türk parti-
lerinin sosyal, ideolojik  ve örgütsel nitelikleri ele al›nacakt›r.

Türkiye’de Partiler ve 
Parti Sistemi

1
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1946 ile 1960 aras›nda Türk parti sistemi, tipik bir iki-parti sistemi özellikleri
göstermifltir. Yar›flmadaki iki ana parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demok-
rat Partidir (DP). 1960 askeri müdahalesini izleyen 1961 seçimlerinde hiçbir parti,
parlâmento ço¤unlu¤u sa¤layamam›flt›r. Bunun bir sebebi, askeri rejimce yasak-
lanm›fl olan  DP’nin oylar›n›n üç parti aras›nda bölünmüfl olmas›, di¤er sebebi de
nisbî temsil sisteminin kabul edilmifl bulunmas›d›r. Bununla birlikte, zamanla ken-
disini DP’nin bafll›ca mirasç›s› olarak kan›tlayan Adalet Partisi (AP), parlâmentoda
temsil edilen partilerin say›s›n›n artmas›na ra¤men, 1965 ve 1969 seçimlerinde par-
lâmentoda rahat ço¤unluklar sa¤lam›flt›r. 1971 askeri müdahalesini izleyen 1973 ve
ondan sonraki 1977 seçimleri, bir kez daha parçalanm›fl parlâmentolar do¤urmufl-
tur. Her iki parlâmentoda partilerden hiçbiri ço¤unluk sa¤layamam›flt›r. Bununla
birlikte, di¤er partilerden çok daha güçlü olan iki büyük partinin (CHP ve AP) top-
lam oy oranlar›, 1973’te yüzde 63.1, 1977’de ise yüzde 78.8 idi. Nisbî temsilin bü-
yük partileri kay›ran D’Hondt versiyonunun uygulanmas› nedeniyle, bu iki parti-
nin Millet Meclisindeki toplam sandalye oranlar›, 1973’te yüzde 74.2, 1977’de yüz-
de 89.3 olmufltur (Tablo 5.1). 

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün resmi seçim sonuçlar›

Not: Yukar›da birinci s›rada yer alan rakamlar seçimlerle al›nan oylar›n yüzdelerini gösterirken,

ikinci s›radaki rakamlar Meclis’te kazan›lan sandalyelerin yüzdelerini göstermektedir.

DP: Demokrat P., CHP: Cumhuriyet Halk P., MP: Millet P., CMP: Cumhuriyetçi Millet P., HP: Hür-

riyet P., YTP: Yeni Türkiye P., T‹P: Türkiye ‹flçi P., MHP: Milliyetçi Hareket P., BP: Birlik P., CGP:

Cumhuriyetçi Güven P., Dem: Demokratik P., MSP: Milli Selamet P.
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Türkiye’deki siyasi hayat›n
1946-1960 dönemi tipik iki
parti sistemidir: Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) ve
Demokrat Parti (DP).)

Parti 1950 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977

DP-AP 53.3
(83.8)

56.6
(93.0)

47.7
(69.5)

34.8
(35.1)

52.9
(53.3)

46.5
(56.9)

29.8
(33.1)

36.9
(42.0)

CHP 39.8
(14.2)

34.8
(5.7)

40.8
(29.2)

36.7
(38.4)

28.7
(29.8)

27.4
(31.8)

33.3
(41.1)

41.4
(47.3)

MP/CMP
/CKMP

3.0
(0.2)

4.7
(0.9)

7.2
(0.7)

14.0
(12.0)

6.3
(6.9)

3.2
(1.3)

1.0
(0.0)

-
-

HP -
-

-
-

3.8
(0.7)

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

YTP -
-

-
-

-
-

13.7
(14.4)

3.7
(4.2)

2.2
(1.3)

-
-

-
-

TIP -
-

-
-

-
-

-
-

3.0
(3.3)

2.7
(0.4)

-
-

0.1
(0.0)

MHP -
-

-
-

-
-

-
-

2.2
(2.4)

3.0
(0.2)

3.4
(0.7)

6.4
(3.6)

BP -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2.8
(1.8)

1.1
(0.2)

0.4
(0.0)

CGP -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6.6
(3.3)

5.3
(2.9)

1.9
(0.2)

DemP -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11.9
(10.0)

1.9
(0.2)

MSP -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11.8
(10.7)

8.6
(5.3)

Tablo 5.1
Türk Parlâmento
Seçimlerinde Al›nan
oylar›n ve
Sandalyelerin
Yüzdeleri 
(1950-1977) 



Türk parti sisteminin 1970’lerdeki bafll›ca nitelikleri (ya da hastal›klar›) oynak-
l›k, parçalanma ve ideolojik kutuplaflma olarak tan›mlanabilir.2 Oynakl›k (volati-
lity), iki seçim aras›nda parti oylar›nda âni ve büyük de¤ifliklikler anlam›na gel-
mektedir. Parçalanma ise, parlâmentoda temsil edilen partilerin say›s›ndaki art›flta
gözlemlenmektedir. Douglas Rae’nin parçalanm›fll›k endeksi ile ölçüldü¤ünde,
Millet Meclisi sandalyelerindeki parçalanma katsay›s›, 1961’de 0.70, 1965’te 0.63,
1969’da 0.59, 1973’te 0.70 ve 1977’de 0.60 idi.3 Bu parçalanma katsay›lar›n›n fazla
yüksek olmamas›na ve parti sisteminin biçiminin s›n›rl›, ya da ›l›ml› çok-parti sis-
temine daha yak›n olmas›na ra¤men, iki ideolojik partinin  (siyasal ‹slâm› temsil
eden Milli Selâmet Partisi ile afl›r› milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi) 1970’lerdeki
yükselifli, ideolojik kutuplaflmay› artt›rm›fl ve sisteme, Dördüncü Ünitede inceledi-
¤imiz afl›r› ya da kutuplaflm›fl çok-parti sisteminin baz› özelliklerini vermifltir.4 K›sa
ömürlü ve ideolojik bak›mdan uyumsuz koalisyon hükûmetleri, politikalar üretme-
yi ve artan siyasal fliddet ve terörü durdurmay› baflaramam›fllard›r. Sistem, 12 Eylül
1980 askeri müdahalesi ile y›k›lm›flt›r.

‹ktidara gelen askeri rejim, seçim kanunlar› ile oynamak suretiyle, parti sistemi-
ni yeniden biçimlendirmeye çal›flm›flt›r. 1983’te kabul edilen yeni seçim kanunu,
nisbî temsil sistemini ilke olarak korumakla birlikte, yüzde 10’luk bir ülke baraj› ve
yüksek seçim çevresi barajlar› (bunlar, seçim çevresinin büyüklü¤üne göre, yüzde
14.2 ile yüzde 50 aras›nda de¤iflmektedir) getirmifltir. Bundaki amaç, daha ideolo-
jik nitelikteki küçük partileri tasfiye etmek ve parti sistemini yönetilmesi daha ko-
lay bir iki-parti ya da üç-parti sistemine dönüfltürmekti. Yar›flman›n, Konseyce izin
verilen üç partiye inhisar ettirildi¤i 1983 seçimleri, beklenen sonucu sa¤lam›flt›r.
Turgut Özal’›n liderli¤indeki Anavatan Partisi (ANAP), oylar›n yüzde 45.2’si ile san-
dalyelerin mutlak ço¤unlu¤unu elde etmifltir. ANAP, seçim sisteminde büyük par-
tilerin a¤›rl›¤›n› daha da artt›ran baz› seçim kanunu de¤iflikliklerinin yard›m›yla,
1987 seçimlerinde düflen oy oran›na (yüzde 36.3) ra¤men parlâmentodaki ço¤un-
lu¤unu güçlendirmifltir. Ancak daha o tarihlerde parti sisteminde yeniden parça-
lanma e¤iliminin belirtileri ortaya  ç›km›flt›. Bu e¤ilim, 1989 ve 1994 yerel seçimle-
ri ile 1991 ve 1995 parlâmento seçimlerinde aç›kça kendisini göstermifltir (Tablo
5.2).

995.  Ünite  -  Türk iye ’de Part i ler  ve  Part i  S istemi

1970’lerde Türk parti 
sistemindeki
parçalanm›fll›¤›n sonuçlar›:
• ‹ki ideolojik partinin
büyümesi MSP ve MHP,
• siyasal ‹slam›n ve afl›r›
milliyetçili¤in büyümesi,
• afl›r› kutuplaflma
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1990’larda Türk parti sistemi, her zamankinden daha fazla parçalanm›fl durum-
dayd›. Aral›k 1995 parlâmento seçimlerinde en çok oy alan Refah Partisinin (RP)
oy oran› ancak yüzde 21.4 idi ve TBMM’nde befl parti temsil ediliyordu. Gene befl
partinin temsil edilme imkân›n› buldu¤u 1999 seçimlerinde ise, en çok oy alan De-
mokratik Sol Partinin  (DSP) oy oran› yüzde 22.2 idi.  TBMM üyeliklerinin, parça-
lanma endeksine göre ölçülen parçalanma katsay›s›, 1983’te 0.61, 1987’de 0.51,
1991’de 0.71, 1995’te 0.77 ve 1999’da 0.79 idi. Yüksek ülke ve seçim çevresi baraj-
lar› nedeniyle, oylardaki parçalanma, Meclis sandalyelerindeki parçalanmadan çok
daha yüksekti (Tablo 5.3). Buna ek olarak, 1960 ve 1970’lerde parti sistemine bir
ölçüde istikrar sa¤lam›fl olan iki büyük partinin (merkez-sa¤ AP ve merkez-sol
CHP) nisbî üstünlükleri de, bu y›llarda ortadan kalkt›. 1980 ve 1990’l› y›llarda her
iki ana e¤ilim ikifler partiye bölünmüfl durumdayd›. Merkez-sa¤da ANAP ve DYP
ile merkez-solda CHP ve DSP. 

Tablo 5.3, Türk parti sisteminde yüksek düzeyde bir oynakl›¤›n varl›¤›n› da or-
taya koymaktad›r; bu da, hemen hemen sürekli bir yeniden saflaflma (realign-
ment) anlam›na gelmektedir. Parti sistemini alt üst eden askeri müdahalelerin s›k-
l›¤› (1960 müdahalesi DP’yi, 1980 müdahalesi ise bütün siyasi partileri kapatm›flt›r)
nazara al›nd›¤›nda, bu beklenebilecek bir sonuçtur. Ancak demokrasiye yeniden
geçiflten yirmi y›l sonra, oynakl›¤›n hâlâ yüksek olmas› ilginçtir. Bu durum, Güney
Avrupa (‹talyan, ‹spanyol, Portekiz, Yunan) parti sistemleri ile aç›k bir karfl›tl›k
oluflturmaktad›r. Bu ülkelerde kritik bir seçimden sonra oynakl›k azalm›fl, oy ver-
me davran›fllar› daha istikrarl› ve daha öngörülebilir hale gelmifltir.5 Türkiye’deki
yüksek oynakl›¤›n bir sebebi, yukar›da de¤inildi¤i gibi, askeri müdahalelerin par-
ti sistemi üzerindeki bozucu etkileridir. Baflka bir sebep ise, afla¤›da tart›fl›laca¤›
üzere, Türk partilerinin sivil toplumda güçlü köklerinin olmamas›d›r. E¤er seçim
davran›fllar›n›n istikrar kazanmas› demokratik pekiflmenin bir unsuru ise, Türki-
ye’deki durumun pekiflmeden uzaklaflt›r›c› nitelikte oldu¤u söylenebilir. 

Tablo 5.1,5.2 ve 5.3 inceleyerek siyasal partilerin oy yüzdelerindeki de¤iflimi, oynakl›k ve
parçalanm›fll›k aç›s›ndan tart›fl›n›z.
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Türk parti sisteminin iki
büyük e¤ilimi; Merkez Sa¤
ANAP-DYP’de, Merkez Sol
DSP-CHP’de topland›.

Seçimler 1-Oynakl›k 2-Oylar›n 
Parçalanm›fll›¤›

2- Kazan›lan
Sandalyelerin

Parçalanm›fll›¤›

3-Orans›zl›k
Endeksi

4-Partilerin
Etkin Say›lar› 

1961 - 0.71 0.70 1.0 3.3

1965 24.5 0.63 0.63 0.75 2.6

1969 11.4 0.70 0.59 7.4 2.3

1973 28.4 0.77 0.70 5.6 3.3

1977 18.3 0.68 0.60 5.5 2.5

1983 - 0.66 0.61 4.5 2.5

1987 - 0.75 0.51 15.7 2.0

1991 16.6 0.79 0.71 7.1 3.5

1995 23.0 0.83 0.77 5.8 4.3

1999 19.9 0.85 0.79 4.1 4.9

2002 54.5 0.82 0.46 22.4 1.2

2007 13.0 0.72 0.56 7.95 1.4
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Tablo 5.3
Türk Parti
Sisteminde 
(1961-2007)
Oynakl›k ve
Parçalanm›fll›k



Notlar:

1. Toplam oynakl›k, partilerin hepsinin bir seçimden di¤erine ald›klar› oy oranlar›ndaki de¤i-
flimin mutlak de¤erlerinin toplam›n›n ikiye bölünmesi ile bulunmaktad›r. 1961 seçimleri ve-
rilmemifltir. Çünkü DP askeri yönetim (MBK) taraf›ndan kapat›lm›flt› ve iki yeni parti (AP
ve YTP) DP’nin oylar› için yar›flmaktayd›. Ayn› flekilde, 1983 seçimleri de tabloda gösteril-
memifltir, çünkü askeri idare (MGK) var olan bütün partileri kapatm›flt› ; bu yüzden seçim-
lerde yar›flan üç parti de yeniydi. 1987 seçimlerine de tabloda yer verilmemifltir ;çünkü
MGK taraf›ndan izin verilen üç partiden ikisi (HP ve MDP) nispeten yapay partilerdi ve ya-
r›flmac› siyasete dönüldükten k›sa bir süre sonra siyaset sahnesinden çekildiler. Bu üç se-
çim dahil olmufl olsayd› ortalama oynakl›k skoru çok daha yüksek olurdu. Oynakl›k skoru-
nu hesaplamada en az›ndan birbirini takip eden iki seçimde Meclise girebilmifl partiler göz
önüne al›nd›. RP’nin seçimlere MHP ve küçük bir parti olan Islahatç› Demokrasi Partisi ile
ittifak halinde girdi¤i 1991 seçimlerindeki oynakl›¤› hesaplamak için 1989 yerel seçimlerinin
oy yüzdesi yak›n bir tahmin olarak kullan›ld›.

2. Douglas W. Rae’nin parçalanm›fll›k endeksine göre haz›rlanm›flt›r : Douglas W. Rae, The
Political Consequences of Electoral Laws (New Haven :Yale University Press, 1967),
56.

3. Arend Lijphart’›n orant›s›zl›k endeksine göre haz›rlanm›flt›r: “bir seçimdeki en büyük iki
partinin ortalama oy-sandalye oranlar› sapmas›”: Democracies: Patterns of Majorita-
rian and Consensus Government in Twenty-One Countries (New Haven :Yale
University Press, 1984), 163.

4. Markku Laakso ve Rein Taagepera’n›n formülüne göre haz›rlanm›flt›r.

“Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe,” Comparative
Political Studies 12 (April 1979): 3-27.

Parti sisteminde gözlemlenen di¤er bir de¤iflim de, ›l›ml› merkez-sol ve mer-
kez-sol e¤ilimlerin gitgide zay›flamas›d›r. Yak›n zamanlara kadar Türk siyasal ha-
yat›na egemen olan bu iki e¤ilimden merkez-sa¤›n toplam oy oran› 1995 seçimle-
rinde yüzde 38.9, merkez-solun ise yüzde 25.4 olmufltur. 1999 seçimlerinde de iki
merkez-sol partinin (DSP ve CHP) toplam oy oran› yüzde 30.9, iki merkez-sa¤ par-
tinin (ANAP ve DYP) toplam oy oran› yüzde 25.2 olmufltur. Bu rakamlar, merkez-
cil e¤ilimlerde ciddi bir zay›flamaya, merkezci olmayan partilerin oylar›nda ise bu-
na denk bir yükselmeye iflaret etmektedir. 1995 seçimlerinde ‹slâmc› e¤ilimli RP’nin
yüzde 21.4 oyuna ek olarak, afl›r› milliyetçi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde
8.18, Kürt milliyetçili¤ini temsil eden Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) de yüzde
4.17 oran›nda oy alm›flt›r. Yüzde onluk ülke baraj› nedeniyle MHP ve HADEP’in
TBMM’nde temsil edilememelerine ra¤men, merkezci olmayan bu üç partinin top-
lam oy oran› yüzde 33.8’e, yani toplam seçmen say›s›n›n üçte birine ulaflm›flt›r.
1999 seçimlerinde bu üç partinin (kapat›lan RP’nin yerini alan Fazilet Partisi, MHP
ve HADEP) toplam oy oran›, yüzde 38.1’e ç›km›flt›r. )

Dinî ve etnik sorunlar›n öneminin artmas›, ideolojik kutuplaflmada da art›fl an-
lam›na gelir; çünkü genellikle bu tür sorunlar›n rasyonel pazarl›klar yoluyla çözül-
mesi, sosyo-ekonomik sorunlara oranla daha güçtür. 1991 y›l›nda gerçeklefltirilen
bir kamu oyu araflt›rmas›na göre, sol-sa¤ çizgisi üzerinde Türk seçmenlerinin yüz-
de 50’si kendilerini merkeze, yüzde befli afl›r› sola, yüzde 20’si merkez-sola, yüzde
18’i merkez-sa¤a, yüzde 8’i de afl›r› sa¤a yerlefltirmifllerdir. 1997’de yap›lan ayn› ni-
telikte bir araflt›rmaya göre ise, seçmenlerin yüzde 7’si kendilerini afl›r› sola, yüzde
14’ü merkez-sola, yüzde 35’i merkeze, yüzde 23’ü merkez-sa¤a, yüzde 20’si afl›r›
sa¤a yerlefltirmifllerdi. Bu sonuçlar, aç›kça, merkezdeki erimeye ve afl›r› sa¤›n yük-
selifline iflaret etmektedir.6 1999’daki bir araflt›rma ise flu sonuçlar› vermektedir:
Afl›r›-sol yüzde 14, merkez-sol yüzde 9, merkez yüzde 31, merkez-sa¤ yüzde 18,
afl›r›-sa¤ yüzde 28.7.7
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önemli rahats›zl›¤› olan:
• Oynakl›k
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1990’larda güçlü bir 
flekilde ortaya ç›kt›.



Görülüyor ki, 1970’lerde Türk parti sistemine âr›z olan üç hastal›¤›n - oynakl›k,
parçalanma ve kutuplaflma - hepsi, 1990’larda hattâ daha güçlü biçimde tekrarla-
m›flt›r. ‹slamî e¤ilimli RP’nin yükselifli, bu parti ile lâik partiler aras›ndaki derin ide-
olojik farklar nedeniyle, siyasal bak›mdan mümkün olan koalisyon alternatiflerini
s›n›rland›rm›flt›r.

Parti sistemindeki dördüncü bir hastal›k, partilerin örgütsel gücünün ve seç-
menlerin partilerle olan özdeflleflme ba¤lar›n›n zay›flamas›d›r. Bu, yeni demokrasi-
lerin birço¤unda gözlemlenen ve Latin Amerika’da el desenchanto (umut k›r›kl›¤›)
olarak adland›r›lan daha genel bir sorunun bir parças› gibi görünmektedir.8 Sorun-
lar›n çözülemez görünen niteli¤i, artan ekonomik güçlükler, çok yüksek enflas-
yon, büyük iç ve d›fl kamu borcu, artan servet ve gelir eflitsizlikleri ve yayg›n siya-
sal yolsuzluk, seçmenlerde derin bir kötümserlik ve umutsuzluk yaratm›flt›r. Birçok
seçmen, partilere coflku ile de¤il, ehven-i fler gördükleri için oy vermektedir. 

Bu hayli kötümser tablo içinde, 1970’lere oranla en önemli olumlu de¤ifliklik,
elit ve kütle düzeyinde demokrasiye ba¤l›l›¤›n›n güçlenmifl görünmesidir. 1970’le-
rin son bölümündeki derin kriz ortam›nda bile bellibafll› siyasi partilerin demokra-
siye sâd›k kalm›fl olmalar›na karfl›l›k, sa¤da ve soldaki önemlice baz› gruplar de-
mokrasinin meflrulu¤unu kabullenmemifllerdi. Parlâmentoda temsil edilmemesine
ra¤men afl›r› solun, ö¤renciler, ö¤retmenler ve iflçi s›n›f›n›n bir kesimi içinde bir-
çok taraftar› vard›. Afl›r› sa¤ ise, hürriyetçi demokrasiye ba¤l›l›¤› flüpheli olan MHP
kanal›yla, parlâmentoda hattâ hükûmette temsil ediliyordu. Nihayet, baz› sivil po-
litikac›lar da dâhil olmak üzere birçok s›radan vatandafl, böyle bir kriz ortam›nda
fliddete ve kaosa son vermek için silâhl› kuvvetlerin müdahalede bulunmas›n›n
meflru oldu¤una inan›yordu. Di¤er bir deyimle herkes, demokrasiyi “flehirdeki tek
oyun” olarak görmüyordu. 

Bugün durum, büyük ölçüde de¤iflmifl görünmektedir. Sovyetler Birli¤inin ve
Do¤u Avrupa’daki komünist rejimlerin çöküflü, afl›r› sol gruplar› marjinallefltirmifl-
tir. Sessiz bir dönüflüm geçiren MHP, daha ›l›ml›, sistemden yana bir milliyetçi par-
ti haline gelmifltir. Askeri müdahale beklentileri ve ça¤r›lar› azalm›flt›r. Birçok seç-
mendeki umut k›r›kl›¤›na ra¤men, bu hastal›k, demokratik rejimin kendisine karfl›
ideolojik bir meydan okumaya dönüflmemifltir. Demokrasinin kendi bafl›na bir
amaç olarak de¤er kazanmas› süreci, birçok yeni demokraside oldu¤u gibi Türki-
ye’de de gözlemlenmektedir.9 Guillermo O’Donnell’in yeni Güney Amerika de-
mokrasileri hakk›nda gözlemledi¤i gibi, “demokratik söylemin flu anki itibar› ve
bunun  aksine, aç›kça otoriter nitelikli siyasal söylemlerin zay›fl›¤›” demokratik ak-
törlerin lehine iflleyen faktörlerdir. Ancak ayn› yazar›n hakl› olarak uyard›¤› gibi,
bu faktörler “zamanla afl›nabilirler... Demokratik söylemlerin etkisi, k›smen, bunla-
r›n nüfusun ço¤unlu¤u için somut anlamlara dönüfltürülebilme kapasitelerine ba¤-
l›d›r.”10

1990’lardaki parçalanm›fll›k tablosu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 3 Kas›m 2002 TBMM
seçimlerinin ortaya ç›kard›¤› durum, tam bir karfl›tl›k göstermektedir. Bu seçimde
Adalet ve Kalk›nma Partisi (AKP) geçerli oylar›n yüzde 34.28’si ile milletvekillikle-
rinin yaklafl›k üçte ikisini elde etmifltir. 1991’den bu yana ilk defa tek parti ço¤un-
lu¤una dayanan bir hükûmet kurulmufltur. Gene, çok partili hayata geçilmesinden
bu yana ilk defa iki partili (AKP ve CHP) bir parlâmento oluflmufltur. Dolay›s›yla
sandalyelerdeki parçalanma endeksi, 1999’daki 0.79’dan 0.46’ya düflmüfltür. Buna
karfl›l›k oynakl›k endeksi, 1999’daki 19.9’dan, bütün zamanlar›n en yüksek rakam›
olan 54.45’e yükselmifltir.11 1999 parlâmentosunda temsil edilen alt› partiden befli
(DSP, MHP, ANAP, DYP ve SP) yüzde onluk ülke baraj›n› aflamam›fllard›r. Bu par-

1035.  Ünite  -  Türk iye ’de Part i ler  ve  Part i  S istemi

2002 Parlâmento seçim
sonuçlar›n›n belirleyici
özellikleri:
• Tek parti ço¤unlu¤u,
• ‹ki partili bir parlâmento 
•Yüksek oynakl›k endeksi.



tilerden ilk üçü, 1999 ile 2002 aras›nda ülkeyi yöneten Ecevit hükûmetinin koalis-
yon ortaklar› idiler. 2002 parlâmentosunda milletvekillerinin yüzde 81’i, daha ön-
ce bir parlâmento deneyimi olmayan yeni üyelerdi; yüzde 90’› da, 1999 parlâmen-
tosunda üye de¤ildi. 

Bununla birlikte, 2002 ve 2007 seçimlerinin getirdi¤i radikal de¤iflimler, Türk
parti sistemindeki önemli süreklilikleri gözden saklamaktad›r. Tablo 5.4, Sa¤ ve Sol
bloklar aras›nda oy verme örüntülerinde kayda de¤er bir istikrar göstermektedir.
1946’da çok-partili hayata geçilmesinden bu yana Türkiye (tart›flmal› ve yar›-ser-
best 1946 seçimleri hariç olmak üzere) 15 genel parlâmento seçimi yaflam›flt›r. Bü-
tün bu seçimlerde Sa¤ partiler 1977’de yüzde 55.7 ile 2007’de yüzde 71.7 aras›nda
de¤iflen oranlarla, aç›k ço¤unluklar sa¤lam›fllard›r. Bu dönemde Sa¤ partilerin or-
talama  oy oran› yüzde 63.5, Sol partilerinki ise yüzde 33.8’dir. Asl›nda, Sol parti-
lerin gerçek oy yüzdesi bundan da afla¤› olabilir; çünkü bu analizde Sol partiler
aras›nda say›lan Kürt milliyetçili¤i e¤ilimli partilerin bir Sol-Sa¤ çizgisi üzerine yer-
lefltirilmesi güçtür. Sol partiler, bu dönemde ancak iki defa (1957 ve 1977 seçimle-
ri) yüzde 40 çizgisini geçebilmifllerdir. Ancak her iki seçimin de ola¤an d›fl› flartlar-
da ve demokratik rejimin gelece¤inin ciddi tehdit alt›nda göründü¤ü ortamlarda
gerçekleflmifl oldu¤u ve birçok merkezci seçmenin, rejimin çöküflünü engelleyebil-
mek ümidiyle CHP’ye oy vermifl olduklar› unutulmamal›d›r. 

a Sol: CHP ; Sa¤ : DP, MP (Millet Partisi)

b Sol : CHP; Sa¤ : DP, CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi)

c Sol : CHP ; Sa¤ : DP, CMP, HP (Hürriyet Partisi)

d Sol : CHP ; Sa¤ : AP,YTP (Yeni Türkiye Partisi), CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi)

e Sol : CHP, T‹P (Tükiye ‹flçi Partisi); Sa¤: AP, CKMP, YTP, MP, MHP, CGP (Cumhuriyetçi 

Güven Partisi)

f Sol : CHP, T‹P, BP (Birlik Partisi) ; Sa¤ : AP, YTP, MP, MHP, CGP
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Seçimler Sol Sa¤

1950a 39.9 56.3

1954b 35.3 62.3

1957c 41.1 58.8

1961d 36.7 62.5

1965e 30.4 65.1

1969f 32.9 61.5

1973g 34.4 62.2

1977› 41.4 55.7

1983j 30.5 68.4

1987k 33.2 65.5

1991l 31.6 68.0

1995m 29.5 68.5

1999n 35.7 58.5

2002o 28.0 68.1

2007p 26.1 71.7

Tablo 5.4
Sa¤ ve Sol Partilerin
Oy Yüzdeleri 
(1950-2007)



i Sol : CHP, BP ; Sa¤ : AP, MHP, CGP, DP (Demokratik Parti), MSP (Millî Selâmet Partisi)

j Sol : HP (Halkç› Parti) ; Sa¤ : ANAP (Anavatan Partisi), MDP (Milliyetçi Demokrasi Partisi)

k Sol : SHP (Sosyal Demokrat Halkç› Parti), DSP (Demokratik Sol Parti) ; Sa¤ : ANAP, DYP

(Do¤ru Yol Partisi), RP 

MHP ile ittifak halinde)

l Sol : SHP, DSP ; Sa¤ : ANAP, DYP, RP, MHP

n Sol : CHP, DSP, YTP (Yeni Türkiye Partisi), DEHAP ; Sa¤ : AKP, DYP, MHP, GP (Genç

Parti),

ANAP, SP (Saadet Partisi), BBP (Büyük Birlik Partisi)

p Sol : CHP, Ba¤›ms›zlar (DTP) ; Sa¤ : AKP, MHP, DYP, GP, SP

Toplam geçerli oylar›n yüzde birinden daha az oy alan partiler, bu hesaplamaya dahil edilme-

mifllerdir.

2002 ve 2007 milletvekili seçimlerinin ortaya ç›kard›¤› sonuç, Dördüncü Ünite-
de tart›flt›¤›m›z anlamda bir hâkim-parti sisteminin oluflmakta olabilece¤i izlenimi-
ni uyand›rmaktad›r. Her iki seçimde de AKP, en yak›n rakibinden gerek oy gerek
sandalye yüzdesi itibariyle çok önde gelmifl, her iki seçimde milletvekilliklerinin
üçte ikiye yak›n›n› kazanm›flt›r. AKP, iki seçim aras›nda oylar›n›, toplam oylar›n
yüzde 12.3’ü gibi, çok partili siyasal hayat›m›zda görülmemifl bir oranda artt›rm›fl-
t›r. Tablo 5.3’te görüldü¤ü gibi, partilerin “etkin say›s›,” 2002 seçimlerinde 1.2,
2007 seçimlerinde 1.4 olmufltur. Bu veriler, siyasal partiler literatüründe “bir buçuk
parti sistemi” ( one-and-a-half party system ) olarak adland›r›lan tipi ça¤r›flt›rmak-
tad›r. Bu tablonun önümüzdeki seçimlerde de devam edip etmeyece¤ini, AKP’nin
gerçek bir hâkim-parti konumuna gelip gelmeyece¤ini zaman gösterecektir

TÜRK S‹YASAL PART‹LER‹N ÖRGÜTSEL ÖZELL‹KLER‹ 
Türkiye’deki siyasal partilerin örgütsel özelliklerinin neler oldu-
¤unu ve toplumsal olarak hangi süreçleri harekete geçirdi¤ini
aç›klayabilmek. 

1940’lar›n ortalar›nda çok-partili hayata geçilmesinden bu yana  Türk siyasal parti-
leri genellikle, güçlü yanaflmac›l›k (clientelism)  özellikleri12 gösteren kadro par-
tileri ya da herkese aç›k (catchall) partiler olarak tan›mlanm›flt›r. Kütle partileri
hakk›nda Duverger’nin klâsik tan›m›n› (üye kay›t sistemine ve siyasal endoktri-
nasyona büyük önem veren, çok say›da, parti kart› tafl›yan ve aidat ödeyen üye-
ye sahip olmay› amaçlayan partiler),13 esas alacak olursak, RP müstesna olmak
üzere, hiçbir büyük Türk partisinin kütle partisi özelliklerine sahip olmad›¤› söyle-
nebilir.14 1996 tarihli bir kamu oyu araflt›rmas› Türk seçmenlerinin yüzde 12.1’inin
bir siyasal partiye üye oldu¤unu göstermifl olmakla birlikte,15 Türkiye’de parti üye
kay›tlar›n›n düzensizli¤i ve parti ile üye aras›ndaki iliflkinin gevflekli¤i, Türkiye’de
parti üyeli¤inden kastedilen fleyin, parti taraftarl›¤›ndan pek ileriye gitmedi¤ini an-
latmaktad›r. Özellikle nisbeten az geliflmifl bölgelerde yerel parti örgütlerinin ço¤u,
seçim dönemleri d›fl›nda pasif kalmakta, üyelerine siyasal e¤itim verme veya dok-
trin afl›lama konusunda hemen hiç çaba göstermemektedirler.16 1996 tarihli bir
araflt›rmaya göre, oy verme d›fl›nda üyelerin parti faaliyetlerine kat›lmalar›n›n en
yo¤un oldu¤u iki parti, güçlü milliyetçi e¤ilimlere sahip MHP ve HADEP’tir. Kat›l-
ma,iki merkez-sa¤ partide DSP) ile RP’de (hayli flafl›rt›c› olarak) orta düzeylerde
bulunmufltur.17
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Parti ile parti üyeleri aras›ndaki ba¤›n gevflekli¤i, üye aidatlar›n›n nadiren ya da
düzensiz ödenmesi, dolay›s›yla bunlar›n parti gelirleri içinde önemli bir yer tutma-
mas› anlam›na gelmektedir. 1971 Anayasa de¤iflikli¤inden bu yana partilere devlet
yard›m› yap›lmaktad›r. Halen, son milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar›n
en az  yüzde 7’sini kazanan partiler, oy oranlar› ile orant›l› olarak, devlet yard›m›
almaktad›rlar. Özel ba¤›fllar da, parti gelirleri içinde önemli yer iflgal etmektedir.  

Bu örgütsel özellikler, Türkiye’nin çok-parti sistemine geçifl zaman›ndaki flart-
larla aç›klanabilir. Muhalefetteki DP, çevrenin merkeze (yeni elitçi, merkeziyetçi,
bürokratik, devletçi tek-parti yönetimi) karfl› flikayetlerini ustaca kullanarak iktida-
ra gelmifltir. Türkiye’nin siyasetini inceleyen araflt›rmac›lar›n ço¤u, Türk parti siste-
minin kökeninde bir merkez-çevre karfl›tl›¤›n›n yatt›¤›nda hemfikirdir. Bu çat›flma-
da merkez, milliyetçi, lâik, devletçi, merkeziyetçi ve türdefl devlet elitlerinden; çev-
re ise, devlet otoritesi karfl›t› ve dinî-muhafazakâr e¤ilimlere sahip, kültürel türdefl-
likten yoksun, karmafl›k unsurlardan oluflmaktayd›.18

Merkez-çevre bölünmesinin Türk siyasetine hâlâ  hâkim olup olmad›¤› tart›fl-
mal›d›r. Kalayc›o¤lu, 1980’lerde ve 1990’larda, geçmiflte CHP’nin ald›¤› seçmen
deste¤ine sahip, merkezin de¤erlerini ve ç›karlar›n› savunan tek bir partinin mev-
cut olmad›¤›n›; çevrenin de bölünmüfl durumda oldu¤unu savunmaktad›r. Ona gö-
re, “tabloyu daha da karmafl›klaflt›ran fley, merkezin eski merkez olmay›fl›d›r: Tür-
kiye, merkezi iflgal eden ve merkezin kollektif menfaatlerini savunan tutarl› ve
yekpare bir elit grubundan yoksundur.”19 Ayn› yazar, 1960’lardan bu yana, sosyo-
kültürel bölünmelere, lâik-dinî, Sünni-Alevi, etnik ve sivil milliyetçilik, Kürt ve
Türk milliyetçili¤i çizgilerinin eklendi¤ini ifade etmektedir.20

Baflka bir görüfle göre ise, Türkiye siyasetindeki temel bölünme çizgisi, Sa¤-Sol
bölünmesidir. Meselâ Y›lmaz Esmer’e göre seçmenlerin kendilerini Sol-Sa¤ ›skala-
s› üzerindeki konumland›rmalar›, onlar›n oy tercihlerini belirleyen en önemli gös-
tergelerden biri, belki de birincisidir. Yazara göre, “1990’larda sol ve sa¤›n anlam-
lar›n› kaybettikleri ve geleneksel içeriklerinden yoksun kald›klar› yolunda s›k s›k
ileri sürülen iddiay› desteklemek çok güçtür.”21 Ancak seçmenlerin, kendilerini
Sol-Sa¤ ›skalas› üzerindeki konumland›rmalar›yla parti tercihleri aras›ndaki kore-
lasyonun, gerçek bir korelasyon mu, yoksa zahirî (görünüflte) bir koalisyon mu ol-
du¤u tart›fl›labilir. Çünkü istatistiksel araflt›rmalar, seçmenlerin kendilerini Sol-Sa¤
›skalas› üzerinde yerlefltirdikleri yerlerden dolay› m› belli partileri tercih ettiklerini,
yoksa belli partilerle özdefllefltikleri için mi kendilerini ›skalada belli yerlere yerlefl-
tirdiklerini aç›klamamaktad›r. Üstelik, Bat› demokrasilerinde Sol-Sa¤ ›skalas› seç-
menlerin (veya partilerin) sosyo-ekonomik sorunlara iliflkin tutumlar› ile belirlen-
di¤i halde, Türkiye’de yap›lan araflt›rmalarda bu ›skalay› belirleyen sorular, daha
çok kültürel-dinsel sorunlara iliflkindir. Bu durumda da Sol-Sa¤ ekseninin, büyük
ölçüde kültürel farkl›laflmay› yans›tan merkez-çevre ekseninden fazla farkl› olup
olmad›¤› sorusu akla gelmektedir.

Bu görüfllere karfl›l›k baz› yazarlar, merkez-çevre bölünmesi kavram›n›n Türk
parti sistemini tan›mlamakta hâlâ geçerli oldu¤u kan›s›ndad›rlar.22 Burada, merkez
ve çevre kavramlar›n›n, co¤rafi ya da s›n›fsal de¤il, daha çok kültürel anlamda kul-
lan›ld›¤›na iflaret etmek gerekir. Ancak, Türkiye siyasetinde merkezin kültürü lâik-
li¤e güçlü biçimde ba¤l› oldu¤u, çevrenin kültürü ise ‹slamî unsurlara daha fazla
yer verdi¤i için, merkez-çevre bölünmesinin, lâik-‹slamî bölünmesiyle de önemli
ölçüde örtüfltü¤ü söylenebilir. Afla¤›da aç›klanaca¤› gibi AKP’nin bu anlamda bir
çevre partisi olarak tan›mlanmas› yanl›fl olmaz. 
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Türk parti sisteminin oluflumundaki flartlar, partilerin daha sonraki örgütsel
özelliklerini büyük ölçüde belirlemifltir. CHP, her zaman oldu¤u gibi, Cumhuriye-
ti kuran askeri ve bürokratik devlet elitlerinin de¤erlerini temsil eden bir merkez
partisi olarak kalm›fl; DP ise, kendisini belli bir sosyal grupla s›k› s›k›ya  özdefllefl-
tirmek yerine, devletçilik-karfl›t› ve popülist sloganlar kullanarak, çevrenin türdefl-
likten yoksun tüm unsurlar›na hitap etmeye çal›flm›flt›r. Her iki yaklafl›m da, ça¤-
dafl bir kütle partisinin oluflumuna elveriflli de¤ildir.

Partilerin örgütsel özelliklerini etkileyen baflka bir faktör de, birçok k›rsal top-
luluklarda ve küçük kasabalarda görülen, iki rakip hizbe bölünme (factionalism)
e¤ilimidir. Hiziplerden birinin tek-parti döneminden itibaren CHP ile özdeflleflti¤i
düflünülürse, rakip hizipler, DP’ye kolayca mobilize edilebilecek haz›r bir seçmen
taban› sunmufltur. Bu, bir yandan DP’nin h›zla yükselifline katk›da bulunmufl, an-
cak öte yandan ona, sadece CHP’ne muhalefette birleflen, türdefllikten yoksun bir
ittifak görünümü vermifltir. 1950’de iktidara gelen DP, patronaj (yerel maddi men-
faatler) da¤›t›m›na dayanan etkili bir k›rsal mekanizma kurmufltur. Bu anlamda,
bafllang›çtaki iki-parti sistemi, yatay sadakat ba¤lar›ndan çok, dikey sadakat ba¤la-
r›na dayanm›flt›r. “Partiler çabalar›n›, kendilerine seçimlerde destek sa¤lama göre-
vi verilen hizip liderleri ve patronlar›n ba¤l›l›¤›n› elde etmeye yo¤unlaflt›rm›fllard›r.
Her halükârda kiflisel taraftar kütlelerinden oluflan dikey flebekeler, siyasal sadakat
ba¤lar›n›n önemli bir kayna¤›n› oluflturmufltur.”23

Daha sonralar›, k›rsal bölgelerden flehirlere göçün h›zlanmas› ile, benzer patro-
naj mekanizmalar› büyük flehirlerde de kurulmufl ve DP (daha sonra AP) taraf›n-
dan etkili flekilde kullan›lm›flt›r. Dikey patron-yanaflma flebekelerinin ve patronaj
mekanizmalar›n›n yayg›nl›¤›, siyasal partilerin, ortak s›n›f veya grup menfaatleri te-
melinde, yatay sadakat ba¤lar›na dayanan örgütler gelifltirememifl olmas›n› aç›kla-
maktad›r. 1970’lerde ve 1980’lerde toplumun artan karmafl›kl›¤› ve ideolojik sorun-
lar›n artan önemi, daha önce belirtildi¤i gibi, parti sisteminde parçalanmaya yol aç-
m›fl, ancak partilerin patronaj iliflkilerini ön plana ç›karan özelliklerinde bir de¤i-
flim yaratmam›flt›r. Metin Heper, Türkiye’nin bugünkü siyasal sistemini bir “parti
merkezli siyasal sistem” olarak tan›mlamakta ve bununla, Osmanl›-Türk devletinin
tarihsel geliflimde güçlü bir burjuvazinin var olmay›fl› nedeniyle, “sosyal gruplar-
dan büyük ölçüde özerk bir parti sistemi”ni kasdetmektedir.24

Bu sonuncu nokta, siyasal partilerle di¤er sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki
ba¤lar›n genelde zay›f olufluyla da iliflkilidir. Siyasal partilere üye olan yüzde 12.1
oran›nda seçmen ve sendikalara üye olan yüzde 9.8 istisna edilirse, seçmenlerin
ancak yüzde 6.2’si herhangi bir derne¤e üyedir. Bu son grubun önemli bir kesimi-
ni de, üyeli¤in hukuken zorunlu oldu¤u kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar›na üyelikler oluflturmaktad›r.25 Siyasal partilerle bütün di¤er sivil toplum ku-
rulufllar› aras›nda her türlü iflbirli¤i, 1995 Anayasa de¤iflikli¤ine gelinceye kadar,
1982 Anayasas› ile aç›kça yasaklanm›flt›. Fakat böyle bir iflbirli¤inin yasak olmad›-
¤› 1961 - 1980 döneminde bile, bu tür iliflkiler ya hiç mevcut olmam›fl veya çok za-
y›f olmufltur. Daha önce aç›klanan nedenlerden dolay› Türk partileri, örgütlenmifl
menfaat gruplar› ya da toplumun belli kesimleri ile s›k› ba¤lar gelifltirmemifllerdir.
Bunun yerine, sosyal gruplar karfl›s›nda özerkliklerini korumufllar, zaman zaman
bir potansiyel seçmen taban›ndan bir di¤erine yönelmifller, ya da iktidara geldik-
lerinde kendi seçmen kütlelerinin menfaatlerini gözard›  etmifllerdir.26

Siyasal partilerle ilgili olarak tespit edilen özelliklerin bütün partiler için geçerli olup ol-
mad›¤›n› tart›fl›n›z.
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1965 ve 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunlar›, bütün partilere az çok standart bir
örgütsel model empoze etmifl oldu¤undan, bütün Türk partilerinin örgütleri ben-
zer özellikler göstermektedir. Bu model, ulusal ve yerel (il ve ilçe) düzeylerde par-
ti kongrelerine ve kongrelerce seçilmifl  yönetim kurullar›na dayanmaktad›r. Parti-
lerin ilçe düzeyinin alt›nda örgütlenmeleri yasaklanm›flt›r. 1960’tan önce mevcut
olan ocak ve bucak örgütleri, 1960 - 1961 döneminde hüküm süren askeri yöne-
timce yasaklanm›fl  ve bu yasak, 1965 ve 1983 kanunlar›nca da devam ettirilmifltir.
Sözü geçen kanunlar›n empoze etti¤i model, demokratik ilkelere uygun görün-
mektedir; çünkü her düzeyde liderler ve yönetim kurullar›, ilgili kongrelerce seçil-
mekte ve kongrelerin tüm üye kütlesini temsil etti¤i varsay›lmaktad›r. 

Bununla birlikte, gerek tarihsel olarak gerek günümüzde bütün partiler, güçlü
oligarflik e¤ilimler sergilemektedirler.27 Bütün partiler afl›r› derecede merkeziyet-
çidir ve merkez yönetim organlar›, disipline uymayan yerel yönetim kurullar›n›
feshetme yetkisine sahiptir. Parti liderli¤inin el de¤ifltirmesi çok nadir olup, ola¤a-
nüstü flartlar›n sonucudur. Bülent Ecevit (CHP ve DSP), Necmettin Erbakan (MSP
ve RP) ve Alparslan Türkefl (MHP) yaklafl›k çeyrek yüzy›l partilerinin bafl›nda kal-
m›fllard›r, Süleyman Demirel de, yasakl› oldu¤u dönem hariç, 1964’ten 1993’e ka-
dar AP ve DYP’nin liderli¤ini korumufl, bu tarihte Cumhurbaflkan› seçilmifltir.

Siyasal partilerin belki en önemli fonksiyonu, elitleri devflirme ya da aday be-
lirlemektir. E.E. Schattschneider’in gözlemledi¤i gibi, “aday gösterme yönteminin
mahiyeti, partinin mahiyetini belirler; adaylar› belirleyebilen kimse, partinin sahi-
bidir. Dolay›s›yla bu, parti içindeki iktidar da¤›l›m›n› gözlemlemek için en iyi nok-
talardan biridir.”28 Yürürlükteki Siyasi Partiler Kanunu, aday belirleme yöntemini
partilerin kendi tüzüklerine b›rakmaktad›r. E¤er partiler, bütün kay›tl› üyelerinin
ya da onlar›n delegelerinin kat›labilecekleri ön-seçim yöntemini benimserlerse, bu
ön-seçimler yarg› denetimi alt›nda yap›lmaktad›r. Ancak bu yöntem, yak›n zaman-
lardaki seçimlerde çok nadir olarak kullan›lm›flt›r. En yayg›n yöntem, partilerin
adaylar›n› merkez karar ve yönetim organlar›nca belirlemeleridir; bu organlar›n da,
büyük ölçüde parti liderlerinin etkisi alt›nda çal›flt›klar› kuflkusuzdur. 

Dolay›s›yla Türkiye’deki aday belirleme yöntemi,bütün Bat› demokrasilerinde-
ki en merkeziyetçi ve oligarflik yöntemlerden biridir.29 Aday belirleme süreci üze-
rindeki merkezi denetim, yukar›da de¤inilen oligarflik e¤ilimlerin hem sebebi, hem
sonucudur. Üstelik bu denetim, parti liderlerine, yerel destekleri olmayan, dolay›-
s›yla tamamen parti liderlerine ba¤›ml› durumda bulunan, siyaset deneyiminden
yoksun birçok yeni ismi (ço¤u eski ileri gelen bürokratlar) aday gösterme imkân›-
n› vermektedir. Gerek aday seçiminden önce, gerek sonra, adaylara parti de¤erle-
rini, normlar›n› ve çeflitli sorunlar üzerindeki parti tutumlar›n› ö¤retecek özel bir
mekanizma genellikle yoktur.

Geleneksel olarak Türk partileri, yerel örgütleri, kampanyalarda kap› kap› do-
laflan parti aktivistleri ve di¤er yerel faaliyetler yoluyla, taraftarlar›n› seçim sand›¤›-
na götürmekte önemli rol oynam›fllard›r. Son zamanlardaki seçimlerde ise partile-
rin bu eski tarz örgütsel faaliyetleri giderek ihmal ettikleri ve daha çok medya yo-
luyla halka seslenme ve profesyonel halkla iliflkiler uzmanlar›n›n yard›m›yla imaj
yaratma çabalar› üzerinde yo¤unlaflt›klar› görülmektedir. 1993’te radyo ve televiz-
yon yay›nlar› üzerindeki devlet tekelinin kald›r›lmas› ve bunun sonucunda özel
radyo ve televizyon kanallar›n›n büyük art›fl göstermesi, bu konuda önemli rol oy-
nam›flt›r. Televizyon yoluyla verilen mesajlar, do¤al olarak, liderin flahs› etraf›nda
yo¤unlaflmakta, bu da onlar›n otoritelerinin ve parti içindeki oligarflik e¤ilimlerin
güçlenmesine yol açmaktad›r. Siyasal partilerin örgütsel aç›dan zay›flay›fl›n›n bir
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nedeni de, ekonomik geliflmenin yavafllamas› ve devletin ekonomideki rolünün
küçülmesidir. Bu de¤iflim, partilerin yandafllar›na da¤›tabilecekleri maddi menfaat-
lerin s›n›rlanmas› anlam›na gelmektedir. Oysa, genelde güçlü ideolojik ba¤lardan
yoksun olan Türk partilerinde bu patronaj mekanizmalar›, parti örgütlerini güçlü
tutmakta önemli bir rol oynam›flt›. 

RP, bu örgütsel zay›flamadan kendini kurtarabilmifl tek önemli parti gibi görün-
mektedir. Parti, yüzbinlerce coflkulu, inançl› ve disiplinli üyesi ile, klâsik kap› ka-
p› propaganda yöntemlerinin de¤erini takdir eden tek partidir. Üstelik bu faaliyet-
ler, seçim zamanlar›na inhisar etmemekte, iki seçim aras›nda da devam etmekte-
dir. RP’nin aktivistleri aras›nda çok say›da kad›n›n yer almas› da dikkat çekmekte-
dir.Partilerin örgütsel gerileyifli, halk›n partilere karfl› tutumlar›na da yans›maktad›r.
Ulusal düzeyde 1996’da yap›lan bir kamu oyu araflt›rmas›, seçmenlerin yar›dan faz-
las›na (yüzde 50.7) göre hiçbir partinin, ezilenlerin haklar›n› korumad›¤›n› göster-
mektedir. Kendi partilerinin ezilenlerin haklar›n› korudu¤una inananlar›n oran›, RP
için yüzde 85.6, DSP için yüzde 88.4, CHP için yüzde 82.1, HADEP için yüzde
85.3’tür. ‹ki merkez -sa¤ partinin (DYP ve ANAP) s›ras›yla yüzde 45.3 ve 37.8 ile
son s›ralar› alm›fl olmalar› ilginçtir.30 1997’de yap›lan bir araflt›rma çeflitli siyasal ku-
rumlara olan güven skorlar›n› ortaya koymufltur. Bu skor, söz konusu kuruma hiç
güvenmeyenlerle az güvenenlerin toplam›n›n, çok güvenenlerle oldukça güvenen-
lerin toplam›ndan ç›kar›lmas›yla hesaplanmaktad›r. Araflt›rmada partilere güven
skoru (-40) ç›km›flt›r. ‹lginçtir ki, ayn› araflt›rmaya göre silâhl› kuvvetlerin güven
skoru 88, polisin 44, dini kurumlar›n 40, kamu bürokrasisinin 36’d›r. 1991 ile 1997
aras›nda gerçeklefltirilen bir dizi kamuoyu araflt›rmas›, hükûmet ve parlâmento gi-
bi siyasal kurumlara karfl› duyulan güvende de ciddi bir afl›nma oldu¤unu ortaya
koymaktad›r.31

1980’lerde ve 1990’larda, Sovyet Blokunun çöküflünü ve sosyalist ideolojinin
genel olarak gerileyiflini takiben, siyasal partilerin siyasal sorunlar›n yap›land›r›l-
mas›nda oynad›klar› rol de azalm›flt›r. Bunun sonucu olarak ekonomik sorunlar
üzerindeki sol-sa¤ bölünmesi nisbî önemini kaybetmifltir. Bugün bütün partiler,
serbest piyasa ekonomisini ve üretim araçlar›n›n özel mülkiyetini, de¤iflik derece-
lerde savunmaktad›rlar. Dolay›s›yla, siyasal ‹slâm›n  temsilcisi olarak RP’nin yükse-
lifli, lâik-dinî bölünmeye iliflkin sorunlar›n önemini artt›rm›flt›r. Genellikle partiler,
tav›r almay› gerektiren sorunlardan (position issues) çok, temiz yönetim ve ekono-
mik refah gibi herkesin paylaflt›¤› de¤er sorunlar› (valence issues) üzerinde yo¤un-
laflmay› tercih etmektedirler.32

Siyasal sorunlara iliflkin tav›rlar›n nisbeten az önem tafl›mas›, Türk siyasal parti-
lerinin baflka bir genel niteli¤i olan kifliselcili¤in de hem bir sebebi, hem bir yans›-
mas›d›r. Seçim kampanyalar›nda parti liderlerinin güvenilirli¤i ve di¤er kiflisel va-
s›flar›, partinin sorunlara iliflkin tav›rlar›ndan çok daha ön plana ç›kmaktad›r. Bu
güçlü kifliselcilik özelli¤i, merkez-sa¤ ve merkez-soldaki bölünmenin de bafll›ca
sebebidir. Merkez-sa¤da önce Turgut Özal ile Süleyman Demirel, daha sonra Me-
sut Y›lmaz ile Tansu Çiller, merkez-solda da Bülent Ecevit ile Deniz Baykal aras›n-
daki rekabet, bu partilerin birleflmelerini engellemifl olan önemli faktörlerdendir.

Nihayet, Türk partileri, çok-partili hayata geçiflten bu yana, özellikle parlâmen-
todaki oylamalar düzeyinde, güçlü bir disiplin sergilemifllerdir. Oylamalarda parti
çizgisinden sapma oldukça nadirdir ve bu genellikle ilgili milletvekilinin partiden
ihrac› veya istifas› ile sonuçlan›r. Bu, partiler içinde otoritenin afl›r› derecede mer-
kezileflmifl olmas›n›n ve özellikle parti liderlerinin güçlü konumunun sonucudur.
Yürürlükteki parlâmanter hükümet sistemide, parti tutarl›¤›n›n (cohesion) ve disip-
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lininin güçlenmesine katk›da bulunmaktad›r; çünkü bu sistemde hükûmetin kade-
ri, parlâmento oylamalar›ndaki disipline ba¤l›d›r. Oylamalarda kendi partisinin hü-
kûmeti aleyhine oy vererek hükûmetin düflmesine sebep olan bir milletvekilinin
siyasal hayat›, en az›ndan o partide sona erer. Di¤er bir deyimle, baflkanl›k siste-
minde çok daha az önem tafl›yan parti tutarl›¤› ve disiplini, bir parlâmanter sistem-
de zorunlu unsurlard›r. Dolay›s›yla, normal olarak, partilerin nisbeten istikrarl› ve
etkin hükûmetler oluflturmalar› ve bunlar› uzun bir süre sürdürmeleri beklenebilir.
Ancak parti sistemindeki parçalanma, koalisyon politikalar›n› zorunlu k›lmakta ve
bunu güç bir oyun haline getirmektedir. Türk partilerinin ço¤unda hizipleflme e¤i-
limlerinin güçlü oldu¤u nazara al›n›rsa, parlâmento düzeyindeki bu kusursuz di-
siplin, daha da ilginç hale gelmektedir.33

Amaç 2 bafll›¤› alt›nda Türkiye’deki siyasal partilerin örgütsel özellikleriyle ilgili bilgileri
edininiz, afla¤›daki paragraf› da okuduktan sonra Türkiye’de flu anda var olan siyasal par-
tilerin genel s›n›fland›rmas›n› yap›n›z.

Yukar›da de¤inilen örgütsel özellikler göz önüne al›nd›¤›nda, Türk partilerinin,
partilerin genel s›n›fland›r›lmas›nda nerede yer ald›klar› tart›fl›labilir. Dördüncü
Ünitede partilerin, zaman içinde birbirlerini izleyen dört örgütsel evreden geçtikle-
ri aç›klanm›flt›. Bunlar, kadro (elit) partileri, kütle partileri, herkese aç›k partiler ve
kartel partileridir.34 Türk partilerinin ço¤u, kadro partileri ile herkese aç›k partile-
rin unsurlar›n› birlefltirmekte, bunlara baz› kartel partisi özellikleri de eklenmekte-
dir. Kartel partisi modeline yaklaflan özellikler, flöyle s›ralanabilir: (1) siyasetin bir
meslek haline gelmifl olmas› ve partiler-aras› yar›flman›n, kimin daha etkili bir yö-
netim gösterece¤i iddialar› ekseninde flekillenmesi; (2) parti ve kampanya faaliyet-
lerinin büyük para kaynaklar›n› gerektirmesi ; (3) partilerin gitgide hazine yard›m›-
na ba¤›ml› hale gelmesi; (4) bütün bunlar›n sonucu olarak partilerin devletin bir
parças› ya da uzant›s› niteli¤ine bürünmeleri. Türk partileri, bu geliflme çizgisi için-
de, hiçbir zaman kütle partisi aflamas›ndan geçmemifllerdir. Afla¤›da aç›klanaca¤›,
gibi RP, bir dereceye kadar bunun istisnas› oluflturmaktad›r.

S‹YASAL ‹SLÂMIN YÜKSEL‹fi‹: REFAH PART‹S‹

Türkiye’de siyasal ‹slam›n 1980’lerden  itibaren yükseliflinin ne-
denlerini ve Refah Partisi örne¤inin özelliklerini belirleyebilmek.

Yak›n zamanlardaki Türkiye siyasetinin en önemli olaylar›ndan biri, siyasal ‹slâm›n
yükseliflidir. Cumhuriyet döneminde aç›k ‹slâmî referanslara sahip bir siyasal par-
tinin kuruluflu, 1970 y›l›nda Necmettin Erbakan’›n liderli¤inde Milli Nizam Partisi-
nin (MNP) kurulufluna kadar gitmektedir.35 Partinin kuruluflunda Nakflibendi tari-
kat›n›n ‹skender Pafla dergâh› fleyhi Mehmet Zahit Kotku’nun teflviklerinin büyük
rolü oldu¤u, partinin ileri gelen kurucu üyelerinin Nakflibendi veya Nurcu köken-
li olduklar› ifade edilmektedir.36 MNP, 1971 askeri müdahalesini takiben Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan lâikli¤e ayk›r› eylemleri gerekçesiyle kapat›lm›flt›r. Bu parti-
nin yerini, 1973 y›l›nda gene Necmettin Erbakan’›n liderli¤inde kurulan Milli Selâ-
met Partisi, (MSP) alm›flt›r. MSP, 1973 seçimlerinde geçerli oylar›n yüzde 11.8’ini al-
mak gibi oldukça büyük bir baflar› göstermifl, Bülent Ecevit ve Süleyman Demi-
rel’in koalisyon hükûmetlerinde yer alm›flt›r. 1977 seçimlerinde MSP oylar›nda
önemlice bir düflüfl gözlemlenmifltir (yüzde 8.6). Bunda, Nurcular›n partiden kop-
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mufl olmalar›n›n rolü oldu¤u iddia edilmektedir.37 1977 - 1980 döneminde de MSP,
Demirel’in Milliyetçi Cephe hükûmetinde yer alm›fl ve onun 1980’deki az›nl›k hü-
kûmetini d›flar›dan desteklemifltir.38

1980 askeri müdahalesi, bütün partiler gibi MSP’yi de kapatm›fl, demokrasiye
yeniden geçifl s›ras›nda ‹slâmî e¤ilim, Refah Partisi (RP) ad› alt›nda yeniden örgüt-
lenmifltir. 1983  parlâmento seçimlerine kat›lmas›na izin verilmeyen RP, 1984 yerel
seçimleriyle mütevaz› bir bafllang›ç yapm›fl (yüzde 4.4), 1987 parlâmento seçimle-
rinde de oylar›n› yüzde 7.2’ye yükseltmesine ra¤men parlâmentoya girememifltir.
RP, 1991 seçimlerine MHP ve Islahatç› Demokrasi Partisi (IDP) ile ittifak halinde
kat›lm›fl ve ittifak, geçerli oylar›n yüzde 16.9’u ile TBMM sandalyelerinin yüzde
13.8’ini elde etmifltir. Ancak RP’nin gerçek yükselifli, bunu takip eden y›llarda ol-
mufltur. Parti, 1994 yerel seçimlerinde oylar›n yüzde 19’uyla, Ankara ve ‹stanbul da
dahil olmak üzere, birçok il merkezinin belediye baflkanl›klar›n› kazanm›flt›r. 1995
milletvekili seçimlerinde elde etti¤i yüzde 21.4 oy ise RP’yi, 158 sandalye (yüzde
28.7) ile ülkenin birinci partisi konumuna getirmifltir. RP, bu dönemde Erbakan’›n
baflbakanl›¤›ndaki RP ve DYP koalisyon hükûmetinde büyük ortak olmufl, ancak
28 fiubat süreci, önce hükûmetin istifas›na, 1998 y›l›nda ise partinin Anayasa Mah-
kemesi taraf›ndan kapat›lmas›na yol açm›flt›r. RP’nin yerini, liderli¤ini Erbakan’›n
siyasal faaliyetlerden yasaklanm›fl olmas› nedeniyle Recai Kutan’›n yapt›¤›, Fazilet
Partisi (FP) alm›flt›r. 1999 seçimlerinde FP bir miktar oy kaybederek (yüzde 15.4)
üçüncü parti konumuna düflmüfl, 2001 y›l›nda da Anayasa Mahkemesi taraf›ndan,
gene lâikli¤e ayk›r› eylemlerin oda¤› haline geldi¤i gerekçesiyle kapat›lm›flt›r.
FP’nin kapat›lmas›ndan sonra kurulan iki partiden Adalet ve Kalk›nma Partisi
(AKP) afla¤›da ayr›ca incelenecektir. Milli görüfl gelene¤ine sâd›k kalan Saadet Par-
tisi (SP) ise, 2002   parlâmento seçimlerinde ancak yüzde 2.5, 2007 parlâmento se-
çimlerinde da yüzde 2.34 oy alabilmifltir.

Bu ‹slâmi partiler zincirinin, lâik ve demokratik rejim aç›s›ndan oluflturduklar›
sorunlar›n mahiyeti tart›flmal›d›r. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunundaki aç›k ya-
saklar nedeniyle bu partiler, ‹slâmi temalar› aç›kça dile getirmekten kaç›nm›fl, me-
sajlar›n› “âdil düzen”, “millî görüfl”, “milli ve manevi de¤erler” gibi müphem kav-
ramlarla vermeyi tercih etmifllerdir. Bu partilerin, halka seslenirken, dinsel temala-
r›n yan›nda, a¤›r sanayi hamlesi, sosyal adelet, temiz yönetim ve Türkiye’nin eski
haflmetini geri getirmek gibi dinsel olmayan temalara da yer verdikleri görülmek-
tedir. “Milli görüfl” partileri ad› alt›nda toplayabilece¤imiz bu partilerin Türkiye’de
gerçekten fleriata dayanan ‹slâmi bir devlet mi kurmak istedikleri, yoksa ‹slamiye-
tin kamusal alandaki rolü ve görünürlü¤ünü artt›racak, ço¤u sembolik nitelikte,
baz› de¤iflikliklerle mi yetinecekleri aç›k de¤ildir. Söz konusu partilerin bu sorun-
lara iliflkin beyanlar› müphem ve çeliflkili oldu¤undan, farkl› yorumlara imkân ver-
mektedir. 

Ayn› belirsizlik, millî görüfl partilerinin demokrasiye iliflkin görüflleri bak›m›n-
dan da söz konusudur. RP’nin 1995 seçim bildirgesi, Türkiye’nin bugünkü siyasal
rejimini bir “hile düzeni”, bir “güdümlü demokrasi” ve bir “karanl›k oda rejimi” ola-
rak vas›fland›rm›fl ve partinin  “gerçek ço¤ulcu demokrasi” yi kurma niyetini aç›k-
lam›flt›r. Ancak vicdan hürriyetinin s›n›rlar›n› geniflletme ve halkoylamalar›yla halk
meclislerine daha fazla yer verme vaadleri d›fl›nda, gerçek demokrasiden ne kas-
tedildi¤i hiçbir zaman aç›klanm›fl de¤ildir. RP’ye göre vicdan hürriyeti, kiflinin
inançlar›na uygun olarak yaflama hakk›n› da içermektedir ki, bunun Türkiye’nin lâ-
ik hukuk sistemi ile baz› çat›flmalara yol açmas› kaç›n›lmazd›r.
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Milllî görüfl partileri, basiretli olarak, demokrasinin temel ilkelerine karfl› ç›k-
maktan kaç›nm›fllar ve seçimleri, iktidara gelmenin tek yolu olarak gördüklerini
belirtmifllerdir. Ancak, onlar›n demokrasi anlay›fl›n›n, liberal ve ço¤ulcu olmaktan
çok, ço¤unlukçu nitelik tafl›d›¤› izlenimi uyanmaktad›r. RP sözcüleri (aralar›nda Er-
bakan ve Tayyip Erdo¤an da olmak üzere) zaman zaman, demokrasinin bir araç
niteli¤i tafl›d›¤›, temel amac›n “saadet nizam›” n› tesis etmek oldu¤u yolunda aç›k-
lamalarda bulunmufllard›r.39 “Saadet nizam›” deyimi, ‹slâmi literatürde Hazret-i
Muhammed’in hayat dönemi için kullan›lan “asr-› saadet” deyimine bir gönderme
gibi görünmektedir. RP üzerindeki araflt›rmalar›yla tan›nan bir yazar, RP’nin ne fle-
riatç› ne demokrat oldu¤unu, çünkü kendisine göre hem fleriatç› hem demokrat ol-
du¤unu ifade etmifltir.40 Erbakan ve di¤er parti sözcüleri s›k s›k, Türkiye’de sade-
ce RP taraftarlar› ve müstakbel RP taraftarlar› gibi iki grubun var oldu¤unu dile ge-
tirmifllerdir ki, bunu gerçekten ço¤ulcu bir toplum anlay›fl›yla ba¤daflt›rmak müm-
kün de¤ildir. 

Ekonomik alanda RP, ‹slâmî esaslardan esinlenmifl görünen bir “âdil düzen”
projesi ortaya atm›flt›r. Âdil düzen, gerek kapitalizmden, gerek sosyalizmden fark-
l› ve onlardan üstün bir üçüncü yol olarak takdim edilmifltir. Bu sistemin ilkeleri
aras›nda faizin kald›r›lmas›, onun yerine bir kâr ortakl›¤› sisteminin geçirilmesi, tek
bir verginin kabulü, sosyal  güvenlik ve refah harcamalar›n›n artt›r›lmas›, temel ka-
mu hizmetlerinin devlet mülkiyetinde olmas› gibi unsurlar vard›.41 Bu proje, RP ta-
raf›ndan “gerçek özel teflebbüs rejimi” olarak takdim edilmifl olmakla beraber, bu-
nun uygulanmas›n›n (e¤er mümkün olsa bile) ileri düzeyde bir devlet denetimi ge-
rektirece¤i aç›kt›r. Baz› yazarlar, milli görüfl partilerinin ekonomik politikalar›n›n
1970’lerden bu yana ciddi bir de¤iflim geçirdi¤i kan›s›ndad›r. Bu görüfle göre,
1970’lerde daha çok Anadolulu küçük esnaf ve tüccara dayanan MSP’den farkl› ola-
rak, 1980’lerden itibaren RP, büyük ifl çevrelerinin etkisine daha aç›k hale gelmifltir.
‹slamî  sermayenin h›zl› yükselifli42 sonucunda RP, devletçi ve korumac› görüflleri-
ni, serbest piyasa ekonomisine ve Türkiye’nin global ekonomi ile bütünleflmesine
daha fazla a¤›rl›k verecek yönde de¤ifltirmifltir.43 Bu görüfl, afla¤›da inceleyece¤imiz
AKP bak›m›ndan büyük geçerlilik tafl›makla birlikte, RP’nin 1995 seçimlerindeki
âdil düzen projesi, yorumun do¤rulu¤u konusunda kuflkular yaratmaktad›r.

RP’nin ve ondan önceki ‹slâmî  partilerin, sistem karfl›t› partiler olarak kabul
edilip edilemeyece¤i tart›flmal›d›r. RP’nin kendisini bütün di¤er partilerden farkl›
gördü¤ü ve di¤er partileri Türkiye’yi uydu haline getirmeyi amaçlayan Bat› taklit-
çisi partiler olarak nitelendirdi¤i bir gerçektir. RP, mevcut ekonomik sistemi, IMF’e,
faizlere , vergilere, yolsuzlu¤a ve israfa dayanan bir “köle sistemi” olarak tan›mla-
m›fl; bu sistemin, kendi halk›n›n tarihine ve de¤erlerine karfl› ç›kan bask›c› bir gar-
diyan devlet taraf›ndan sürdürüldü¤ünü savunmufltur. Ancak bu radikal söylemin
gerisinde RP, ço¤u zaman esneklik ve pragmatizm belirtileri de sergilemifltir. 1991
genel seçimlerinde, ‹stanbul ve Ankara da dahil olmak üzere, yaklafl›k dörtyüz fle-
hir ve kasabada seçilen RP’li belediye baflkanlar›, genellikle gözü kara radikaller
gibi de¤il, nisbeten dürüst ve yetenekli yöneticiler gibi davranm›fllard›r. Benzer fle-
kilde, RP - DYP koalisyon hükûmetindeki RP’li bakanlar, ›l›ml› ve sorumlu tutum-
larla, radikal ‹slâmc›lar›n ba¤l›l›klar›n› korumay› amaçlayan çok tart›flmal› sembo-
lik eylemler aras›nda gidip gelmifllerdir.

RP ile Türkiye’deki di¤er siyasal partiler yani laik partiler aras›ndaki farkl›l›klar›, günlük
siyasetle ilgili bilgilerinizi de düflünerek tart›fl›n›z.
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RP’nin demokrasiyle ilgili
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• Hile düzeni,
• güdümlü demokrasi,
• karanl›k oda rejimi ve
• gerçek ço¤ulcu

demokrasidir.

RP’nin ekonomik düzeni:
Adil düzen olarak da
tan›mlanan kapitalizm ve
sosyalizmden farkl› RP’ye
özgü bir üçüncü ekonomik
düzendir.
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RP seçmenlerinin tutumlar›na ve sosyal niteliklerine iliflkin araflt›rmalar da, par-
ti politikalar›n›n kaypakl›¤›n› ayd›nlatan ipuçlar› vermektedir. 1990 tarihli bir arafl-
t›rmaya göre dindarl›kla (inanç, dinin gereklerini yerine getirmek ve dinsel âyin ve
törenlere kat›lma de¤iflkenleri ile ölçülmektedir) parti tercihleri aras›nda güçlü bir
iliflki vard›r. Alt düzeylerdeki dindarl›k sol partilere oy vermekle (ancak DSP bak›-
m›ndan bu iliflki daha zay›ft›r), yüksek düzeylerdeki dindarl›k ise, ANAP, DYP, RP
ve MHP yönündeki seçmen tercihleriyle korelasyon göstermektedir.44

Daha özel olarak, siyasal ‹slâmla RP tercihi aras›ndaki iliflkiye gelince, daha ye-
ni araflt›rmalar, böyle bir iliflkinin varl›¤›n› do¤rulamaktad›r. 1995 y›l›nda yap›lan
bir araflt›rmaya göre RP seçmenlerinin yüzde 61.3’ü fleriat düzenine taraftard›r; bu
oran MHP için yüzde 31.1, ANAP için yüzde 16.1, DYP için yüzde 14.9, DSP için
yüzde 8.3, CHP için yüzde 4.6 bulunmufltur. Öte yandan RP seçmenlerinin yüzde
23.7’si fleriat düzenine taraftar olmad›klar›n›, yüzde 15’i ise fikir sahibi olmad›kla-
r›n› belirtmifllerdir. Tüm seçmenler aras›nda yüzde 26.7 böyle bir düzene taraftar
oldu¤unu, yüzde 58.1 karfl› oldu¤unu, yüzde 15.2 de fikir sahibi olmad›¤›n› ifade
etmifltir. Taraftar olanlar›n yaklafl›k yar›s›na göre fleriat düzeni, dini inançlar›n›n zo-
runlu bir gere¤idir. Deneklerin s›n›fsal konumlar› ile fleriat istekleri aras›nda da
güçlü bir korelasyon gözlemlenmifltir. Buna göre fleriat taraftarlar›n›n oran›, üst ve
üst-orta s›n›flarda yüzde 14.3, orta s›n›flarda yüzde 18.6, alt-orta s›n›flarda yüzde
22.9, alt s›n›flarda yüzde 27.9’dur.45

Benzer flekilde, 1996 tarihli bir kamu oyu araflt›rmas›, RP seçmenlerinin yüzde
60.6’s›n›n, baz› ‹slâmi prensiplerin Anayasaya geçirilmesine taraftar oldu¤unu orta-
ya koymufltur. Ancak deneklere RP’ne oy verme sebepleri soruldu¤unda sadece
yar›s› ideolojik sebeplere de¤inmifltir: Dini de¤erleri savunmas› yüzde 20.9, âdil
düzen vaadi yüzde 13.4, milli ve manevi de¤erlere sayg›s› yüzde 12.5. RP seçmen-
lerinin üçte bire yak›n› (yüzde 29.6) onu dürüst ve güvenilir bir parti olarak gör-
dükleri için oy verdiklerini söylemifltir. RP seçmenlerinin yaklafl›k yar›s›n›n ideolo-
jik sorunlar hakk›nda parti çizgisine paralel düflündükleri görülmektedir. Meselâ
yüzde 59, kad›nlar›n bafllar›n› örtmelerinin devletçe zorunlu tutulmas› veya teflvik
edilmesine, yüzde 49 erkeklerle kad›nlar›n ayr› okullarda okumalar›na, yüzde 45
kamuya ait ulafl›m araçlar›nda ayr› seyahat etmelerine taraftard›r. RP seçmenlerinin
yar›dan ço¤u (yüzde 59.5) ‹slâm Konferans› Örgütünü Türkiye’nin menfaatlerine
en çok hizmet eden milletleraras› örgüt olarak görmektedir. Bu oran, NATO, AB
ve Birleflmifl Milletler için dörtte bir civar›ndad›r.46

Bu bulgular, RP’nin seçmen deste¤inin büyük ölçüde dinî sebeplere dayand›¤›
görüflünü do¤rulamaktad›r. Öte yandan ayn› bulgular, RP seçmenlerinin üçte birle
yar› aras›nda de¤iflen bir oran›n›n, partiye ideolojik olmayan sebeplerden dolay›
oy verdi¤ini göstermektedir. RP oyu, s›n›f de¤iflkeni ile de iliflkilidir. Partinin âdil
düzen ça¤r›s›n›n, bu düzenin içeri¤inin belirsiz olufluna ra¤men, küçük çiftçilere
ve flehirlerdeki alt gelir tabakalar›na hitap etti¤i anlafl›lmaktad›r. Yüksek enflasyo-
nun, iflsizli¤in, flehirlere göçün, bozulan gelir da¤›l›m›n›n ve yayg›n yolsuzlu¤un
hâkim oldu¤u bir ekonomik ortam içinde, bu ça¤r›n›n etkili olmas›na flaflmamak
gerekir. Nitekim RP seçmenlerinin önemli bir bölümü, ekonomik sorunlar› Türki-
ye’nin en önemli sorunlar› aras›nda göstermifltir. Meselâ enflasyona yüzde 8.4,
ekonomik geliflmeye yüzde 6.9, iflsizli¤e yüzde 6.2, gelir da¤›l›m›n›n bozulmas›na
yüzde 3.2 oran›nda de¤inilmifltir. Buna karfl›l›k o dönemde RP seçmenlerinin en
büyük bölümü (yüzde 27.2) anarfli ve terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak
görmüfltür. En âcil ekonomik sorunlar aras›nda ise iflsizlik birinci s›ray› alm›fl (yüz-
de 43.2), onu enflasyon (yüzde 33.3) izlemifltir. RP seçmenlerinin yaklafl›k üçte bi-
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ri, partilerini yoksul ve ezilen kesimlerin temsilcisi olarak alg›lam›fl, yüzde 53.5’i ise
partinin bütün toplum gruplar›na hitap etti¤ini belirtmifltir.47

RP’nin flehirlerdeki düflük gelirli gruplardan önemli ölçüde destek gördü¤ü, be-
lediye seçimlerinin sonuçlar› ile de kan›tlanmaktad›r. 1994’ten önce, büyük flehir-
lerin varofllar›ndaki dar gelirli ve göçmen nüfusunun a¤›rl›kl› oldu¤u mahallelerde
genellikle sol partilerin belediye seçimlerini kazanmalar›na karfl›l›k, 1994’ten bu
yana bu bölgelerde üstünlük, RP’ne ve onun takipçilerine geçmifltir. Bir yazar›m›-
za göre RP’nin metropollerdeki deste¤i, büyük ölçüde, alt ve alt-orta gelir grupla-
r›n› ve Kürtleri etkin biçimde mobilize edebilen, siyasal bak›mdan aktif bir “ikincil
elit”e dayanmaktad›r.48

RP, k›rsal bölgelerde flehirlere oranla daha güçlüdür. RP seçmenlerinin yüzde
54.9’u k›rsal, yüzde 45.1’i flehirsel seçmenlerdir. RP oyunun, e¤itim düzeyi ile ne-
gatif korelasyon gösterdi¤i gözlemlenmektedir. Meslek gruplar› aras›nda ise RP,
küçük çiftçiler, beden iflçileri, esnaf ve zanaatkârlar aras›nda, ulusal ortalamas›n›n
üzerinde oy almaktad›r. Seçmenlerin s›n›fsal konumu aç›s›ndan RP, alt ve alt-orta
s›n›flarda ulusal ortalamas›n›n üzerinde, orta, üst-orta ve üst s›n›flarda bu ortalama-
n›n alt›ndad›r.49

Bu  bulgular, RP’nin çeflitli sorunlara iliflkin politikalar›n›n müphemli¤ini ve
kaypakl›¤›n› aç›klamakta yard›mc› olmaktad›r. Türkiye’de ‹slâmi bir devlet görme-
yi hiçbir flekilde istemeyen merkez oylar›na hitap edebilmek için, RP tutumlar›n›
›l›ml›laflt›rmak ve merkeze yaklaflmak zorundad›r. Ancak öte yandan parti, radikal
‹slâmc› seçmenler aras›ndaki deste¤ini sürdürebilmek için, lâiklik-dinsellik ekseni
üzerinde di¤er partilerle fark›n› vurgulamak gere¤ini duymaktad›r. Bu ikilem,
RP’nin 1998 y›l›nda Anayasa Mahkemesi taraf›ndan lâikli¤e ayk›r› eylemleri nede-
niyle kapat›lmas›yla sonuçlanm›flt›r.

Örgütsel aç›dan RP, kütle partisi ya da sosyal bütünleflme partisi modeline yak-
laflan tek Türk partisidir.50 Türkiye’de ‹slâmc›lar, toplumun en iyi örgütlenmifl ke-
simini oluflturmaktad›rlar. Bu örgütsel a¤a, çok say›da dernek, vak›f, gazete, dergi,
yay›nevleri, radyo ve televizyon kanallar›, Kur’an kurslar›, ö¤renci yurtlar›, üniver-
site haz›rl›k kurslar›, bir iflçi sendikalar› konfederasyonu (HAK-‹fi), bir ifl adamlar›
örgütü (MÜS‹AD), çeflitli holdingler ve bunlara ek olarak tarikatlar ve cemaatler gi-
bi gayr› resmi topluluklar dahildir. Bu grup ve örgütlerin ço¤unun RP ile biçimsel
ve dolays›z bir ba¤› olmamas›na karfl›l›k, bunlar, üyelerin tüm hayat›n› kavrayan ve
ayr› bir siyasal alt-kültür yaratan kapsay›c› bir a¤ oluflturmaktad›rlar. RP ve ondan
önceki ya da sonraki milli görüfl partileri, gerek taraftarlar›nca, gerek karfl›tlar›nca
sivil toplumun ‹slâmc› kesiminin temsilcisi olarak alg›lanmaktad›r.

Buna karfl›l›k RP, genellikle kütle partileri ile özdefllefltirilen parti-içi demokra-
siden yoksun olmufltur. Üyelik, haklardan çok, parti faaliyetlerine kat›lmak gibi yü-
kümlülükleri içermektedir. Parti politikalar›, üye kütlesinin anlaml› bir kat›l›m› ol-
maks›z›n, küçük bir liderler grubu (Erbakan ve yak›n çal›flma arkadafllar›) taraf›n-
dan yukar›dan afla¤›ya do¤ru oluflturulmufltur. Parti kongrelerinde gerçek bir tar-
t›flma ve rekabet yaflanmam›fl, liderler ve politikalar› alk›fllarla onaylanm›flt›r. Bu-
nun tek  istisnas›, 14 May›s 2000 tarihli FP Kongresinde Abdullah Gül’ün  Reca-
i Kutan’a karfl› genel baflkanl›¤a aday olmas› ve ancak küçük bir farkla (633’e kar-
fl›l›k 521 oy) kaybetmesidir. Zaten bu olay, az sonra gerçekleflecek olan AKP-SP
bölünmesinin habercisidir. RP ve di¤er milli görüfl partilerine itaat kültürü hâkim
olmufl, milletvekilleri parlâmento oylamalar›nda kusursuz bir disiplin göstermifller-
dir. Bu partiler, sadece seçim zamanlar›nda de¤il, bütün y›l boyunca faaliyet gös-
teren güçlü kad›n ve gençlik kollar›na sahiptir. Yeni bir üye, derhal parti faaliyet-
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lerine kat›lmakta ve durumuna göre kad›n, gençlik, iflçi ya da seçim sand›¤› komi-
telerinde görevlendirilmektedir. Seçim sand›¤› bölgesinde her sokak, hattâ bazen
her apartman için bir parti üyesi görevlendirilmektedir. Bu üyenin görevleri, evle-
re ziyarette bulunmak, parti mesaj›n› sohbetler, yay›nlar ve kasetler yoluyla da¤›t-
mak ve seçimlerde seçmenlerin sand›¤a gitmelerini sa¤lamakt›r. 1995 seçimlerinde
RP’nin bu çeflit 300.000 gönüllüden yararland›¤› iddia edilmektedir. Parti, siyasal
e¤itime ve doktrin afl›lamaya büyük önem vermektedir.  Bu faaliyetler, hatipler ve
ö¤retmenler ad› verilen parti üyelerince gerçeklefltirilmektedir. Siyasal e¤itim faali-
yetlerini denetlemek üzere her ilçeye bir bafl ö¤retmen, il ya da  bölge düzeyinde
de müfettifller tayin edilmektedir.51

RP örgütü, birçok faaliyetleri aras›nda, taraftarlar›na baz› sosyal hizmetler de
sunmaktad›r. ‹stanbul’un yoksul bölgelerinden birinde RP’li belediye baflkan›n›n,
bir k›fl 1500 ton kömür ve Ramazan ay›nda 3500 aileye 250’fler kiloluk yiyecek pa-
ketleri da¤›tt›¤› yaz›lm›flt›r.52 Asl›nda bu tür sosyal yard›mlar, sadece RP’nin de¤il,
bütün ‹slâmc› örgütlerin ortak özelli¤idir. Bu örgütler üzerinde bir araflt›rma yapan
Sencer Ayata’ya göre, “son y›llarda tarikat örgütleri, di¤er ‹slâm ülkelerindeki ben-
zer hareketlerin örne¤ini izleyerek, çabalar›n› sosyal yard›m faaliyetleri üzerinde
yo¤unlaflt›rm›fllard›r ki, e¤itim de bunlardan biridir. 1980’lerin reformcu politikala-
r›, sosyal hizmetler ve genel olarak refah devletine iliflkin kamu harcamalar›n› s›-
n›rland›rm›flt›r. Bu, hizmetlerin zaten ilkel düzeyde oldu¤u ve k›rlardan flehirlere
h›zl› göçün flehirlerde yayg›n yoksullu¤a yol açt›¤› bir ülkede gerçekleflmifltir. Din-
sel örgütler, yoksullara yard›m, t›bbi merkezler, tedavi hizmetleri sunan hastaneler
ve çocuk bak›m programlar› örgütlemek suretiyle ortaya at›lm›fllard›r.”53

Ancak son tahlilde, RP’nin yükselen seçim performans›, bu partinin vaad ettik-
lerinden çok, merkez partilerinin vaadlerini gerçeklefltirmek ve seçmenlere somut
yararlar sunmaktaki baflar›s›zl›klar›n›n sonucu gibi görünmektedir.54

ADALET VE KALKINMA PART‹S‹ 
E¤er Türk parti sisteminin 1990’lardaki en ilginç özelliklerinden biri siyasal ‹slâm›n
RP bayra¤› alt›ndaki yükselifli ise, 2000’lerin bafllar›nda onun kadar, hattâ belki de
daha önemli bir geliflme, bu hareketin Adalet ve Kalk›nma Partisi (AKP) liderli¤in-
de ›l›ml› bir muhafazakâr demokratik partiye dönüflmesidir. Fazilet Partisi (FP)
içindeki yenilikçilerle gelenekçiler aras›ndaki ayr›flman›n sonucu olarak 14 A¤us-
tos 2001’de kurulan AKP, 3 Kas›m 2002 parlâmento seçimlerinde oylar›n yüzde
34.3’ü ile TBMM üyeliklerinin yaklafl›k üçte ikisini (363 sandalye) kazanm›flt›r.
AKP, 2004 yerel seçimlerinde oylar›n› yüzde 41.2’ye ç›karm›flt›r. AKP’nin bu bafla-
r›s›na karfl›l›k, gelenekçilerin topland›¤› Saadet Partisi (SP) 2002 seçimlerinde an-
cak yüzde 2.5 oy alabilmifltir. AKP, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde de, oylar›n
yüzde  46.6’n›n›, milletvekillerinin de yüzde 62’nini kazanarak büyük bir baflar›
elde etmifltir.

AKP’nin seçmen taban›n›n analizi, bu partinin daha önceki ‹slamî partilerin bir
devam› olmad›¤›n› kan›tlamaktad›r. Zaten parti liderleri de bunun böyle olmad›¤›-
n› ifade etmifllerdir. 2002 seçimleri öncesinde yap›lan bir kamu oyu araflt›rmas›na
göre, AKP seçmenlerinin yaln›z yüzde 27.4’ü 1999 seçimlerinde FP’ne oy vermiflti.
AKP seçmenlerinin flafl›rt›c› derecede büyük bir kesimi (yüzde 21.9) 1999 seçimle-
rinde MHP’ye, yüzde 9.2’si ANAP’a, yüzde 7.3’ü DYP’ye, yüzde 6.9’u DSP’ye oy
vermiflti. Benzer flekilde, eski FP seçmenlerinin yüzde 57’si, MHP seçmenlerinin
yüzde 30.5’i, DYP seçmenlerinin yüzde 16.8’i,ANAP seçmenlerinin yüzde 16.7’si,
DSP seçmenlerinin yüzde 10.8’i, 2002 seçimlerinde AKP’ye oy verme niyetlerini
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aç›klam›fllard›r.55 Bu bulgular, 2002 Ekiminde di¤er iki kamu oyu araflt›rmalar› flir-
keti (ANAR ve SAM) taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarca da do¤rulanmaktad›r.56 Bu
bulgular, AKP’nin, ‹slâmc› FP oylar›n›n yar›dan fazlas›na ek olarak, iki merkez-sa¤
partinin (ANAP ve DYP) ve afl›r› milliyetçi MHP’nin eski seçmenlerinden, hattâ bir
k›s›m DSP seçmenlerinden önemli ölçüde destek ald›¤›n› göstermektedir. Bir an-
lamda AKP’nin, ›l›ml› ‹slâmc›lar›, ›l›ml› milliyetçileri, eski merkez-sa¤ seçmenlerin
önemli bir bölümünü, hattâ s›n›rl› da olsa bir k›s›m eski merkez-sol seçmenleri bir
araya getirerek, 1980’lerdeki Özal (ANAP) koalisyonunu yeniden kurdu¤u söyle-
nebilir. Sosyolojik bak›mdan AKP koalisyonu, k›rsal seçmenlerin önemli bir bölü-
müne, flehirlerdeki esnaf ve zanaatkârlara, flehirlerin yoksul kesimlerine ve h›zla
yükselen ‹slâmi burjuvaziye dayanmaktad›r. Bunun gerek siyasal, gerek sosyolojik
bak›mden pek türdefl bir koalisyon olmad›¤› aç›kt›r. AKP’nin bunu uzun vâdede
devam ettirebilip ettiremeyece¤ini, di¤er bir deyimle ANAP’›n baflaramad›¤›n› ba-
flar›p baflaramayaca¤›n› zaman gösterecektir. Böylece 2002 ve 2007 seçimlerinin,
Türkiye’nin parçalanm›fl siyasal partiler sisteminden gelip geçici bir sapma m›,
yoksa uzun vâdeli bir yeniden saflaflman›n (realignment) ifadesi mi oldu¤u ortaya
ç›kacakt›r.

AKP’nin seçmen taban› gibi, program› ve siyasal söylemi de, daha önceki milli
görüfl partileri ile ciddi farklar göstermektedir. AKP’nin “Kalk›nma ve Demokratik-
leflme Program›”, milli iradeyi, hukuk devletini, akl›, bilimi, deneyimi, demokrasi-
yi, temel hak ve hürriyetleri ve ahlâk›, yönetim anlay›fl›n›n temel referanslar› ola-
rak göstermektedir. AKP’ye göre milli iradenin egemen olabilmesi, ancak siyasal
haklar›n serbestçe kullan›labilmesi ile mümkündür; siyasal haklar›n serbestçe kul-
lan›labilmesi ise, ancak ço¤ulcu ve kat›l›mc› bir demokratik toplumda gerçeklefle-
bilir. AKP, inanç, düflünce, ›rk ve dil farkl›l›klar›n› bir ayr›flma kayna¤› olarak de-
¤il, dayan›flmam›z› güçlendirecek kültürel zenginli¤imiz olarak görmekte; özellik-
le ifade hürriyetini, dernek kurma hürriyetini, yaflam hakk›n› ve herkesin inanc›na
göre yaflama hakk›n› vurgulamaktad›r. Ekonomik alanda da AKP, serbest piyasa
ekonomisini bütün kurum ve kurallar›yla yerlefltirmeyi savunmakta ve devletin
ekonomideki rolünü, düzenleme ve denetim fonksiyonuyla s›n›rland›rmaktad›r.
Program, özellefltirmeyi ve yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n teflvikini desteklemekte-
dir. Bu görüfllerin, RP’nin “âdil düzen” anlay›fl›ndan çok farkl› oldu¤u aç›kt›r.

AKP Program›, lâiklik ilkesini de, millî görüfl partilerinden çok daha aç›k biçim-
de desteklemektedir. Programa göre dinin, insanl›¤›n en önemli kurumlar›ndan bi-
ri olmas›na karfl›l›k, lâiklik, demokrasinin olmazsa olmaz flart› ve din ve vicdan hür-
riyetinin güvencesidir. Lâiklik, bütün dinlere ve inançlara mensup insanlar›n, dinle-
rini bar›fl içinde yaflamalar›na, dinsel inançlar›n› serbestçe ifade edebilmelerine ve
buna göre yaflayabilmelerine imkân verir; ama ayn› zamanda hiçbir dini inanca sa-
hip olmayan insanlar›n da hayatlar›n› kendi do¤rultular›nda düzenleyebilmelerini
mümkün k›lar. Dolay›s›yla lâiklik, bir hürriyet ve sosyal bar›fl ilkesidir.57

Program› temelinde AKP, bir muhafazakâr, hattâ liberal demokrat partiden
farkl› görünmemektedir. Zaten parti sözcüleri, kendilerini “müslüman demokrat”
olarak tan›mlamay› reddederek, “muhafazakâr demokrat” deyimini tercih etmekte-
dirler. Partinin resmi belgelerinde muhafazakârl›k, de¤iflim karfl›tl›¤› anlam›nda de-
¤il, “geliflme ve ilerleme anlam›nda de¤iflim” olarak tan›mlanmaktad›r. AKP, geç-
miflin statüko üzerine kurulu muhafazakârl›¤› yerine, yenili¤e aç›k, ça¤dafl bir mu-
hafazakârl›¤› vurgulad›¤›n›; evrimci, tedricî ve do¤al sosyal dönüflüme dayanan bir
de¤iflimi savundu¤unu ifade etmektedir. Bu tavr›, sosyal mühendisli¤e karfl›, ev-
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rimci ve do¤al bir de¤iflim anlay›fl› olarak tan›mlamak mümkündür. AKP, dini, et-
nik ve bölgesel milliyetçili¤i, partinin “k›rm›z› çizgileri” olarak reddetmektedir.

Parti programlar›n›n ve di¤er resmi parti belgelerinin o partinin  gerçek mahi-
yetini yans›tmayabilece¤i iddias›, genelde do¤rudur. Ancak AKP, yedi y›l› aflk›n tek
bafl›na iktidar döneminde bu program› ile uyumlu politikalar izlemifl, demokratik-
leflme ve Türkiye’nin AB üyeli¤i hedeflerini öncelikli hedefleri olarak kabul etmifl-
tir. Bu dönemde, Kopenhag kriterlerine uyum sa¤lamak amac›yla, iki anayasa de-
¤iflikli¤i (2002 ve 2004) ve alt› uyum paketi kabul edilmifl; ayr›ca Medeni Kanun,
Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlarda demok-
ratikleflme yönünde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

AKP ile daha önceki milli görüfl partileri aras›nda, gerek seçmen taban›, gerek
parti ideolojisi ve politikalar› bak›m›ndan radikal farklar oldu¤u aç›kt›r. Bu dönü-
flümün çeflitli sebepleri olmakla beraber, bunda 28 fiubat sürecinin ve bunun etki-
siyle RP ve FP’nin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lmas›n›n önemli rolü ol-
du¤u inkâr edilemez. Bu süreç, milli görüfl okulundan gelen bir k›s›m politikac›la-
r›, lâik devlet ilkesine meydan okumayan daha ›l›ml›, gerçekçi ve pragmatik bir si-
yasete yöneltmifltir. Halen AKP’nin temel seçim stratejisi, partinin büyük ölçüde ele
geçirmifl oldu¤u merkez-sa¤ alan›n› muhafaza etmek gibi görünmektedir. Baflba-
kan Erdo¤an da, çeflitli konuflmalar›nda AKP’nin “merkez-sa¤da tart›fl›lmaz tek
güç” haline geldi¤ini ifade etmifltir.

MERKEZ SA⁄ PART‹LER: ANAP VE DYP

Türkiye’deki merkez sa¤  partilerin geliflim sürecini, ANAP ve
DYP’nin ana özelliklerini saptayabilmek.

Çok-partili hayata geçilmesinden bu yana Türkiye, askeri yönetim dönemleri ve k›-
sa CHP yönetimi dönemleri hariç, merkez-sa¤ hükûmetlerce yönetilmifltir. Merkez-
sa¤, 1950’lerde DP, 1960 ve 1970’lerde AP, 1980’lerde ANAP, 1990’larda ANAP ve
DYP taraf›ndan temsil edilmifltir. (Bk.Tablo 5.4). 1960’ta DP’nin askeri yönetimce
kapat›lmas›ndan sonra, 1961 seçimlerinde üç parti (AP, Yeni Türkiye Partisi ve
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) DP oylar› için yar›flm›fllard›r. Zaman içinde AP,
kendisini DP’nin asli mirasç›s› olarak kan›tlam›fl ve 1965 seçimlerinde gerek oyla-
r›n gerek Millet Meclisi üyelerinin mutlak ço¤unlu¤unu elde etmifltir. AP, 1969 se-
çimlerinde de, oylar›ndaki bir miktar azalmaya ra¤men, Meclisteki ço¤unlu¤unu
korumufltur. 1971 askeri müdahalesinin ard›ndan merkez-sa¤, bir kere daha AP,
Demokratik Parti (AP’den ayr›lan bir grup) ve MSP aras›nda bölünmüfltür. Dolay›-
s›yla 1973 seçimlerinde AP’nin oylar› yüzde 29’a düflmüfl, DP ve MSP’nin her biri,
yüzde 12 civar›nda oy toplam›flt›r. 1977 seçimlerinde Demokratik Parti liderlerinin
ve seçmenlerinin ço¤u yuvaya dönmüfl, ancak MSP, seçmenlerin farkl› bir kesimi-
nin temsilcisi olarak varl›¤›n› sürdürmüfltür. Böylece, 1970’lerin sonlar›na do¤ru
Türk parti sistemi, esas itibarile bir dört-parti sistemi görünümündeydi: Merkez-sa¤
AP, merkez-sol CHP, ‹slâmc› MSP ve afl›r› milliyetçi MHP.58

1980-1983 y›llar› aras›nda Türkiye’yi yöneten Milli Güvenlik Konseyi rejimi, bü-
tün siyasal partileri kapatm›fl ve yenilerinin kurulmas›na 1983 seçimlerinden az ön-
ce izin vermifltir. Bu denetimli süreç, ancak askeri rejimce izin verilen üç partinin
kat›labildi¤i, s›n›rl› tercihli 1983 seçimlerine yol açm›flt›r. Turgut Özal’›n kurdu¤u
ANAP, birçok kimseyi ve muhtemelen MGK üyelerini flafl›rtacak bir biçimde, oyla-
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r›n yüzde 45’i ile TBMM üyeliklerinin mutlak ço¤unlu¤u elde etmifltir. ANAP, 1987
seçimlerinde de azalan oy yüzdesine (yüzde 36.3) ra¤men ço¤unlu¤unu korumufl,
hattâ seçim kanununda yapt›¤› de¤ifliklikler sayesinde bu ço¤unlu¤u güçlendirmifl-
tir. 1987 seçimleri, 1982 Anayasas›n›n eski siyasal liderler ve milletvekilleri hakk›n-
da koydu¤u siyaset yasa¤›n›n halkoylamas› ile kald›r›lmas›ndan az sonra gerçek-
leflmifltir. Dolay›s›yla bu seçimlere, dört eski siyasal lider (Ecevit,Demirel,Erbakan
ve Türkefl) yeni partilerinin bafl›nda kat›lm›fllard›r.

fiu anda Türkiye’de var olan siyasal partileri merkez sa¤, merkez sol, ‹slamc› ve afl›r› mil-
liyetçi ay›r›m› içinde s›n›fland›rarak tart›fl›n›z.

1980’lerdeki partiler rejiminin en kayda de¤er özelli¤i, ANAP’›n hâkimiyetidir.
Bu, Türkiye’ye, 1971’den bu yana ilk defa olarak, sekiz y›ll›k kesintisiz bir tek par-
ti hükûmeti sa¤lam›flt›r. ANAP, eski partilerden hiçbirinin devam› oldu¤unu ileri
sürmemifltir. Aksine Özal, s›k s›k, dört eski siyasal e¤ilimi (merkez-sa¤, merkez-sol,
milliyetçi sa¤ ve ‹slamî  e¤ilim) ANAP çat›s› alt›nda birlefltirmifl  oldu¤unu ifade et-
mifltir.  Ancak ANAP seçmenlerinin ço¤unlu¤unun, eski AP seçmenleri oldu¤u tah-
min edilmektedir.  ‹statistiksel analizler, 1983’teki ANAP oylar› ile, eski partilerden
herhangi birinin daha önceki seçimlerdeki oylar› aras›nda kuvvetli bir korelasyon
göstermemektedir. Bu da, Özal’›n ANAP’›n eski partilerden birinin devam› de¤il,
Türkiye siyasetinde yeni bir aktör oldu¤u  yolundaki iddias›n› desteklemektedir.59

Bir yazar›m›za göre, 1980’lerdeki bütün Türk partileri aras›nda sadece ANAP, “ye-
ni sosyal bölünmelere ve yeni sa¤ olarak bilinen nisbeten yeni bir ideolojik anla-
y›fl›n mobilizasyonuna dayanmaktad›r.”60 Baz› araflt›rmac›lar›n ANAP’›”  1980 dar-
be yönetiminin bir uzant›s›” olarak görmelerine karfl›l›k, di¤erleri onu “liberal dev-
rimin bafllat›c›s›, antibürokratik, ço¤ulcu, modern, genifl bir yelpazedeki ideolojik
gruplar› kapsayan bir koalisyonu bir araya getirebilen...gerçek bir herkese aç›k
(catchall) parti” olarak tan›mlamaktad›rlar.61

1983 seçimlerinde ANAP, flehirlerde ve ülkenin en geliflmifl bölgelerinde daha
iyi sonuçlar alm›flt›r. ANAP, bu bölgelerdeki giriflimci zihniyetli, pragmatik, mo-
dernleflme yanl›s› gruplardan destek alm›fl görünmektedir.62 ANAP’›n flehir partisi
görünümü, daha sonraki seçimlerde de, biraz zay›flamakla birlikte devam etmifltir.

ANAP’›n, MGK döneminin özel flartlar› nazara al›nd›¤›nda, büyük ölçüde Tur-
gut Özal’›n eseri olan bir karizmatik lider partisi oldu¤u söylenebilir. Özal’›n dört
e¤ilimi birlefltirme söylemine uygun olarak, ANAP içinde her zaman liberal, milli-
yetçi ve ›l›ml› ‹slâmc› unsurlar mevcut olmufltur. Ancak bunlar, Özal’›n hâkim oto-
ritesine karfl› ç›kabilecek örgütlenmifl hiziplere dönüflmemifltir. Zaten Özal da, par-
ti meclis grubunda ve yönetim organlar›nda bu gruplar aras›nda belli bir denge gö-
zetmeye önem vermifltir. Özal’›n 1989’da Cumhurbaflkan› seçilmesiyle ANAP lider-
li¤ini ve Baflbakanl›¤›, Özal’›n tercihi do¤rultusunda Y›ld›r›m Akbulut üstlenmifl;
1991 Kongresinde ise Mesut Y›lmaz genel baflkanl›¤a ve dolay›s›yla baflbakanl›¤a
seçilmifltir. Y›lmaz, 2002 seçimlerine kadar parti liderli¤ini korumufl, ancak bu se-
çimde u¤ran›lan yenilgi nedeniyle istifa etmifltir. 

ANAP’›n, 1980’lerdeki hâkim konumundan küçük parti konumuna gerileyifli ve
2009 y›l›nda DYP ile birleflerek siyasal varl›¤›na son vermesi, tek bir sebebe ba¤la-
namayacak karmafl›k bir olgudur. Her fleyden önce, merkez-sa¤daki bu gerileme-
nin, sadece ANAP’› de¤il, afla¤›da görece¤imiz gibi, DYP’yi de etkilemifl oldu¤u
unutulmamal›d›r. ANAP’›n gerilemesindeki temel sebep, 1983 seçimlerinde kendi
partileri seçime kat›lamad›klar› için mecburen ANAP’a oy vermifl olan ‹slâmc›, mil-

118 Türk Siyasal  Hayat ›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

5

Kesintisiz sekiz y›l tek parti
hükümeti sa¤layan ANAP,
dört siyasal e¤ilimi çat›s›
alt›nda toplad›.

ANAP’› destekleyen seçmen
kitlesi:
• Yukar›ya do¤ru hareketli,
• giriflimci zihniyetli,
• pragmatik, modernist ve
• kentlidir.



liyetçi ve eski AP’li seçmenlerin, 1987’den itibaren k›smen eski partilerine dönme-
leri gibi görünmektedir.  Özellikle Özal’›n ölümünden sonra bu süreç h›zlanm›flt›r.
Mesut Y›lmaz’›n liderli¤inde parti, daha çok, liberal ve milliyetçi gruplar›n bir koa-
lisyonu görünümünü alm›fl, liberal de¤erler (demokratikleflme ve AB üyeli¤i) üze-
rindeki vurgu güçlenmifltir. Ancak, ANAP’›n karfl›laflt›¤› en tehlikeli rekabet,
DYP’den gelmifltir. Eski siyasetçiler üzerindeki siyaset yasa¤›n›n 1987 halk oylama-
s›yla kald›r›lmas›n›n ard›ndan, Demirel DYP liderli¤ine seçilmifltir. Onun enerjik li-
derli¤inde DYP, 1989 yerel ve 1991 parlâmento seçimlerinde ANAP’› geçerek, mer-
kez-sa¤›n en güçlü partisi konumuna gelmifltir. AP’nin do¤rudan do¤ruya vârisi gi-
bi görünen DYP’nin, daha eski, daha güçlü ve yanaflmac›l›k (clientelism) ba¤lar›y-
la birbirlerine s›k›ca ba¤l› bir yerel örgüt a¤›na sahip olmak gibi bir avantaj› vard›.
DYP ile k›yasland›¤›nda ANAP, nisbeten zay›f yerel örgütleri ile, bir kadro ya da
komite partisi modeline daha yak›nd›.63

‹deolojik aç›dan, ANAP’›n yeni sa¤, piyasa ekonomisi a¤›rl›kl› söylemine karfl›-
l›k, DYP, DP ve AP gelene¤inde daha muhafazakâr, devletçi, popülist ve eflitlikçi
bir politikay› temsil etmifltir. Her iki parti, muhafazakâr seçmenlere hitap etme is-
te¤iyle, dini ve milliyetçi sembollere baflvurmakla birlikte, ANAP’›n söyleminde de-
¤iflim ve modernleflme temalar› daha ön plâna ç›km›flt›r. Bu vurgu, Özal’›n “dönü-
flüm” (transformasyon) ve “ça¤ atlama” sloganlar›nda ifadesini bulmufltur. Buna
karfl›l›k DYP, sosyal adalete, eflitlikçili¤e, da¤›t›mc› politikalara, paternalist ve ko-
ruyucu devlet anlay›fl›na daha çok yer veren bir söylem benimsemifltir.64 Ancak
global düzeyde serbest piyasa ekonomisinin artan a¤›rl›¤›, DYP’yi bu konuda bir
ikileme ve yeni bir kimlik aray›fl›na sevketmifltir. 1987’de parti liderli¤ine seçilen
Demirel, “iki millet” söylemi ile bu ikilemden kurtulmaya çal›flm›flt›r. Alt-orta s›n›f-
lardan, küçük ve orta çapl› iflletme sahiplerinden ve köylülerden oluflan “öteki
Türkiye” ye, korumac› sosyal devlet tedbirleri ile hitap etmeye çal›flan DYP, e¤i-
timli flehirli gruplardan oluflan “birinci millet”e hitap edebilmek için de, piyasa li-
beralizmini ve demokratikleflmeyi savunmufltur. Demirel, bunu “toplumculukla li-
beralizmi ba¤daflt›rmak” olarak ifade etmifltir. Ancak, devleti küçültmek ve popü-
list politikalar› terk etmek amac›yla, devletin patrimonyal rolünü canland›rmak
amac›n›n ba¤daflt›r›labilece¤i çok flüphelidir.65 Nitekim 1993’te parti liderli¤ine se-
çilen Tansu Çiller, aç›kça piyasa ekonomisinden yana bir tav›r alm›flt›r. Buna kar-
fl›l›k Çiller, demokratikleflme ve silâhl› kuvvetler üzerinde sivil denetimin güçlen-
dirilmesi konular›nda Demirel’den daha tutucu bir politika izlemifltir. 1996 - 1997
Refahyol (RP-DYP) koalisyonu ve bu hükûmetin 28 fiubat süreci sonucunda istifa-
ya mecbur kalmas›, Çiller ve DYP’nin lâik çevreler gözündeki güvenilirli¤ine bü-
yük darbe indirmifl ve bu, partinin oylar›n›n 1999 seçimlerinde yüzde 12.0’ye, 2002
seçimlerinde de yüzde 9.5’e inmesinde yans›mas›n› bulmufltur.66 2002 seçim yenil-
gisi üzerine Çiller parti liderli¤inden istifa etmek zorunda kalm›fl ve yerine Mehmet
A¤ar genel baflkanl›¤a seçilmifltir. Bu gerileme süreci, 2009 y›l›nda, Demokrat Par-
ti (DP) ad›n› alan DYP ile ANAP’›n, DP ad› alt›nda birleflmeleriyle son bulmufltur.
DP, 2007 milletvekili seçimlerinde ancak yüzde 5.42, 2009 yerel seçimlerinde de
yüzde 3.84 oy alabilmifltir.

ANAP ve DYP’nin seçmen tabanlar› üzerinde 1990’larda yap›lan kamu oyu
araflt›rmalar›, flehir-k›r ayr›m›n›n iki partiyi önemli ölçüde farkl›laflt›rd›¤›n› ortaya
koymaktad›r. 1999 tarihli bir araflt›rmaya göre ANAP seçmenlerinin yüzde 54.1’i,
DYP seçmenlerinin ise yüzde 49.5’i flehirlerde oturmaktad›r. Meslek kategorilerine
gelince, DYP çiftçiler aras›nda (ANAP’›n yüzde 29.8’ine karfl›l›k, yüzde 35.2), ANAP
ise küçük esnaf ve zanaatkârlar ile beden iflçileri aras›nda daha güçlü görünmek-
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tedir. S›n›fsal aç›dan, ANAP alt-s›n›flar, DYP ise üst ve üst-orta s›n›flar aras›nda bi-
raz daha fazla destek bulmaktad›r.67 Ancak bu farklar, iki merkez-sa¤ partinin bir-
birlerinden aç›kça farkl› sosyal temellere dayand›¤›n› göstermeyecek derecede kü-
çüktür. Dolay›s›yla, merkez-sa¤daki bölünmenin, derin ideolojik veya sosyolojik
farklardan de¤il, 12 Eylül müdahalesi gibi tarihsel olgulardan ve liderler aras›nda-
ki kiflisel rekabetten (Özal-Demirel, Y›lmaz-Çiller rekabetleri) kaynakland›¤› sonu-
cuna varmak yanl›fl olmaz.68

MERKEZ SOL PART‹LER: CHP VE DSP

Türkiye’de merkez solda yer alan siyasal partileri ve parlâmento-
ya giremeyen di¤er siyasal partileri saptayabilmek.

Çok-partili dönemin ilk onbefl y›l›nda, CHP ile DP aras›nda çok ciddi ekonomik
politika farklar›n›n oldu¤u söylenemez. Ancak, DP’nin ekonomi alan›ndaki daha
liberal ve özel teflebbüsçü politikalar›na karfl›l›k, CHP daha devletçi ve karma
ekonomiden yana bir politika izlemifltir. CHP’nin daha solcu bir konum almaya
bafllamas›, 1965 seçimlerine ‹smet ‹nönü’nün liderli¤inde “ortan›n solu” slogan›
ile girilmesinde kendisini göstermifltir. Bülent Ecevit’in 1972 y›l›nda parti liderli¤i-
ne seçilmesi ile bu e¤ilim güçlenmifltir. CHP, 1969’da yüzde 27.4 olan oyunu,
1973’te yüzde 33.1’e, 1977’de ise yüzde 41.4’e ç›karm›flt›r. Bu son rakam, CHP’nin
demokrasi tarihimizde ald›¤› en yüksek oy oran›d›r. Ancak 1979’da yap›lan Sena-
to üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimlerinde bu oran, yeniden yüzde 29
civar›na düflmüfltür.

1973 ve 1977 seçimleri, siyasal sistemimizde bir “yeniden saflaflma”n›n (realign-
ment) ifadesi olarak kabul edilebilir. O zamana kadar merkezdeki bürokratik grup-
larla baz› taflra ileri gelenlerinin bir ittifak› görünümündeki CHP, ortan›n solu siya-
seti ile yeni sosyal gruplara aç›lm›fl, seçmen taban›n› bir ölçüde yenilemifltir. Oy
verme araflt›rmalar›, yeni CHP koalisyonunun, iflçi s›n›f›n›n önemli bir kesimini,
nisbeten geliflmifl bölgelerde piyasa ekonomisine yönelik köylü kesimlerini, büyük
flehirlerin varofllar›ndaki flehre yeni göçmüfl yoksul tabakalar› içine ald›¤›n› göster-
mektedir. Bu gruplar, CHP’nin klâsik seçmen taban› olan, iyi e¤itimli flehirli orta s›-
n›flara ve CHP’yi lâikli¤in güvencesi olarak gören Alevi seçmenlere eklenmifltir.69

1980 askeri müdahalesi, bütün partileri oldu¤u gibi, CHP’yi de kapatm›flt›r.
1983 seçimlerine sol kesimden sadece, MGK rejiminin izin verdi¤i Halkç› Parti
(HP) kat›lm›fl ve geçerli oylar›n yüzde 30.5’ini kazanm›flt›r. Buna karfl›l›k, birçok
eski CHP’linin Erdal ‹nönü’nün liderli¤inde kurdu¤u Sosyal Demokratik Parti (SO-
DEP), Konsey rejiminin onay›n› alamad›¤› için seçimlere kat›lamam›flt›r. K›sa za-
man sonra yap›lan ve bütün partilerin kat›labildi¤i 1984 yerel seçimlerinde ise
HP’nin oyu yüzde 8.8’e düflerken, SODEP yüzde 23.4 ile solun en büyük partisi
konumuna gelmifltir. Bu geliflme, 1985 Kas›m›nda HP’nin, Sosyal Demokrat Halk-
ç› Parti (SHP) ad› alt›nda, SODEP’le birleflmesi ile sonuçlanm›flt›r. Erdal ‹nönü’nün
liderli¤indeki SHP, 1987 milletvekili seçimlerinde oylar›n yüzde 24.7’sini, 1989 ye-
rel seçimlerinde yüzde 28.7’sini, 1991 milletvekili seçimlerinde de 20.8’ini alm›flt›r.
1994 y›l›nda SHP, yeniden kurulan CHP ile CHP ad› alt›nda birleflmifl, k›sa zaman
sonra da parti liderli¤ine Deniz Baykal seçilmifltir.

Merkez-sol kesimdeki di¤er bir geliflme de, SODEP’in kurulmas› çal›flmalar›na
kat›lmay› reddeden Bülent Ecevit’in inisiyatifi ile, 1985 Aral›¤›nda Demokratik Sol
Partinin (DSP) kurulmas›d›r. Bülent Ecevit’in siyasal faaliyetlerden yasakl› olmas›
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nedeniyle parti, efli Rahflan Ecevit’in genel baflkanl›¤›nda kurulmufl, 1987 halkoy-
lamas› ile siyaset yasa¤› kalkan Bülent Ecevit, bu tarihte DSP’nin liderli¤ini üstlen-
mifltir. DSP, 1987 seçimlerinde yüzde 8.5, 1991 seçimlerinde yüzde 10.8, 1995 se-
çimlerinde yüzde 14.6, 1999 seçimlerinde yüzde 22.2 oran›nda oy alm›fl, fakat 2002
seçimlerinde oy oran› yüzde 2.2’ye düflmüfltür.

SHP / CHP ile DSP aras›ndaki ideolojik farklar, DSP liderlerince daha çok vur-
gulanmakla birlikte, pek önemli görünmemektedir. Önemlice bir fark, DSP’nin es-
ki CHP gelene¤inin devam› olmad›¤›n› belirtmesine karfl›l›k, eski ve yeni CHP ara-
s›ndaki süreklilik unsurlar›n›n daha belirgin olmas›d›r. Ecevit, eski CHP’ni, afl›r› öl-
çüde elitist, yukar›dan afla¤›ya do¤ru de¤iflimi savunan, “halk için fakat halka kar-
fl›” anlay›fl›n› temsil eden bir parti olarak tan›mlam›flt›r. CHP’nin daha kat› bir lâik-
lik anlay›fl›n› benimsemesine karfl›l›k, DSP’nin “dinsel inançlara sayg›l›” lâiklik an-
lay›fl›n› gelifltirmeye çal›flmas› da, dikkat çekici bir farkt›r. Ekonomik politika ala-
n›nda SHP/CHP’nin devlete ekonomik hayatta daha fazla a¤›rl›k tan›mas›na karfl›-
l›k, DSP, gerek devlet gerek özel teflebbüs tekellerinin önlenebilmesi için, koope-
ratiflerin ve üretici birliklerinin teflvikini öngörmekte ve ekonomik devlet tefleb-
büslerinin özellefltirilmesinden çok, özerklefltirilmesine s›cak bakmaktad›r.70 An-
cak son y›llarda bu farklar›n daha da önemsizleflti¤i gözlemlenmektedir. Özellefl-
tirmeyi kolaylaflt›ran, imtiyaz flartlaflma ve sözleflmelerinde milli veya milletleraras›
tahkime imkan veren 1999 Anayasa de¤iflikli¤inin, Ecevit’in baflbakanl›¤›ndaki üç-
lü koalisyon hükûmeti döneminde kabul edilmifl oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Seçmen tabanlar› aç›s›ndan da SHP/CHP ile DSP aras›nda belirgin farklar gö-
rünmemektedir. 1990 y›l›nda yap›lan bir araflt›rma, SHP seçmenlerinin sol-sa¤ ›s-
kalas› üzerindeki ortalama skorlar›n›n 3.94, DSP seçmenlerininkinin ise 4.28 oldu-
¤unu ortaya koymufltur. Bu sonuç, DSP’yi SHP’nin çok az sa¤›na yerlefltirmekte-
dir.71 1996 y›l›nda yap›lan bir araflt›rma da, CHP ve DSP seçmenlerinin sosyo-eko-
nomik nitelikleri aras›nda pek fark olmad›¤›n› göstermektedir. Sadece CHP, üst ve
üst-orta s›n›flar ve beyaz yakal› seçmenler aras›nda biraz daha güçlü, DSP ise bü-
tün di¤er kategorilerde daha üstündür.  Her iki partinin flehirlerde k›rsal bölgeler-
dekinden daha güçlü olmas›na karfl›l›k, bu nitelik DSP’de daha belirgindir; CHP
seçmenlerinin yüzde 58.0’ine karfl›l›k, DSP seçmenlerinin yüzde 67.9’u, flehirsel
seçmenlerdir.72

Daha yak›n zamanlara iliflkin bulgular da, CHP ve DSP seçmenlerinin genel
profilini do¤rulamaktad›r. 1999 tarihli bir araflt›rmaya göre, hiç okul görmemifl seç-
menlerin ancak yüzde 5’i CHP’ne oy verirken, bu oran üniversite mezunlar›nda
yüzde 17.6, üniversite ö¤rencilerinde yüzde 18.2’dir. DSP, bütün e¤itim kategorile-
rinde yaklafl›k eflit güçte görünmekte, FP oylar› ise e¤itim düzeyi ile güçlü bir ne-
gatif korelasyon göstermektedir: Üniversite mezunlar›n›n ancak yüzde 3.9’u, FP’ne
oy verdiklerini söylemifltir.73 2002 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre de CHP yan-
dafllar›, ço¤unlukla, kentli, yüksek e¤itim görmüfl, “beyaz yakal›” ve çal›flan kad›n-
lardan oluflmaktad›r. Gençler ve “mavi yakal›lar” (beden iflçileri) CHP içinde göre-
li olarak daha az temsil edilmektedir. Alevilerin CHP yandafll›¤› sürmektedir.74

Örgütsel aç›dan DSP’nin, Bülent Ecevit’in karizmatik kiflisel liderli¤ine dayanan
tam bir lider partisi görünümünde oldu¤u kuflkusuzdur. Parti, ülke düzeyinde de-
mokratik standartlara ba¤l› olmakla beraber, parti içinde bunlar› uygulamaktan ka-
ç›nm›fl; parti örgütünün, merkez karar organlar›n›n ve Meclis grubunun parti poli-
tikalar›n›n oluflturulmas›ndaki rolü, asgarî düzeyde kalm›flt›r.75 Ecevit’in siyaset
sahnesinden ayr›laca¤›n›n anlafl›ld›¤› 2002 seçimlerinde partinin oylar›n›n gösterdi-
¤i büyük düflüfl, DSP’nin lider partisi niteli¤ini kan›tlamaktad›r. DSP, 2007 milletve-
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kili seçimlerine CHP listelerinden kat›lm›fl, 2009 yerel (il genel meclisi) seçimlerin-
de ise yüzde 2.85 oy alabilmifltir.

M‹LL‹YETÇ‹ SA⁄: MHP76

Türkiye’de afl›r› milliyetçi sa¤ e¤ilim her zaman mevcut olmakla beraber, onun ilk
defa bir siyasal parti olarak örgütlenmesi, 1965 y›l›nda eski MBK üyesi Alparslan
Türkefl’in, o zamana kadar muhafazakâr bir parti olarak varl›¤›n› sürdüren Cumhu-
riyetçi Köylü Millet Partisinin (CKMP) liderli¤ine seçilmesi ile bafllam›flt›r. Türkefl’in
liderli¤inde parti, afl›r› milliyetçi, anti-Komünist ve anti-liberal bir söylem gelifltir-
mifl; 1967’de “dokuz ›fl›k doktrini”, ya da “milliyetçi toplumculuk” ad› verilen yeni
parti program› kabul edilmifl; 1969 Kongresinde de partinin ad›, Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) olarak de¤ifltirilmifltir. Bu dönemde partinin Türkçülükle birlikte ‹s-
lâmc›l›¤› da vurgulad›¤› ve “Türk-‹slâm sentezi” ad›yla bilinen düflünce ak›m›na
çok yak›n oldu¤u gözlemlenmektedir. MHP, 1970 ortalar›na kadar marjinal bir par-
ti olarak kalm›fl, 1965 seçimlerinde yüzde 2.2, 1969 seçimlerinde yüzde 3.0, 1973
seçimlerinde de yüzde 3.4 oy elde etmifltir. 1975 - 1977 döneminde Demirel baflba-
kanl›¤›ndaki Milliyetçi Cephe hükûmetine kat›lmas›n›n ve ülkedeki artan siyasal ku-
tuplaflman›n etkisiyle, 1977 seçimlerinde oylar›n› yüzde 6.4’e ç›karm›fl ve yeniden
Milliyetçi Cephe hükûmetinin orta¤› olmufltur. Bu dönemde MHP’nin, daha önce
de¤inildi¤i gibi, sa¤c› fliddet olaylar› ile iliflkili oldu¤u yolunda bir kan› mevcuttur.

MGK döneminde bütün di¤er partiler gibi kapat›lan ve yöneticileri yarg›lanan
MHP, 1983 y›l›nda Milliyetçi Çal›flma Partisi (MÇP) ad› alt›nda yeniden örgütlenmifl-
tir. MÇP, 1987 parlâmento seçimlerinde ancak yüzde 2.9, 1989 yerel seçimlerinde
de yüzde 4.1 oy alabilmifltir. RP ve Islahatç› Demokrasi Partisi ile ittifak halinde gir-
di¤i 1991 seçimlerinde ‹ttifak, oylar›n yüzde 16.9’unu kazanm›flt›r; flüphesiz, bunun
ne kadar›n›n MÇP’ne ait oldu¤unu bilmek mümkün de¤ildir. Eski ad›n› alan MHP,
1995 seçimlerinde oylar›n› yüzde 8.2’ye, 1999 seçimlerinde ise tarihinin en yüksek
oyunu alarak yüzde 18.0’e ç›karm›flt›r. Bu sonuçla MHP, Türkiye’yi 1999 - 2002 y›l-
lar› aras›nda yöneten üçlü (DSP - MHP - ANAP) hükûmetine ortak olmufltur. 2002
seçimlerinde ise MHP oylar›, bu sefer h›zl› bir düflüflle, yüzde 8.4’e gerilemifltir.

1997 y›l›nda Alparslan Türkefl’in ölümü üzerine parti liderli¤ine Devlet Bahçeli
seçilmifltir. MHP’nin Türkefl’in liderli¤inde 1990’larda bafllayan merkeze yaklaflma
e¤ilimi, Bahçeli’nin liderli¤inde de devam etmifltir. Ancak baz› yazarlar, MHP’nin
mi merkeze yaklaflt›¤›n›, yoksa merkezin mi MHP’nin milliyetçi ve devletçi çizgisi-
ne yaklaflt›¤›n› sormaktad›rlar.77 Bugün MHP’nin demokratik rejime ba¤l›l›¤›
1970’lerdeki ile k›yaslanamayacak derecede aç›k olmakla birlikte, parti, özellikle
Kürt sorunu ve Türkiye’nin AB üyeli¤i konular›nda kat› milliyetçi bir tutum izleme-
ye devam etmektedir.

Seçmen/yandafl profili aç›s›ndan MHP, daha çok k›rsal alanlarda yaflayan, genç,
erkek, orta derecede e¤itimli, mavi yakal› kesimlerden destek almaktad›r. MHP
yandafllar› aras›nda Aleviler ve Kürtler, yok denilecek kadar azd›r. 2002 y›l›nda ya-
p›lan bir araflt›rmaya göre, 1999 seçimlerinde MHP’ne oy verenlerin önemli bir ke-
simi (yüzde 30.5) AKP’ye oy vereceklerini ifade etmifllerdir.78 Co¤rafi bak›mdan
MHP seçmenlerinin daha çok Orta Anadolu’da yo¤unlaflm›fl oldu¤u görülmektedir.
1999 seçimlerinde parti, Amasya’da yüzde 24.9, Tokat’ta yüzde 29.1, Çorum’da
yüzde 30.0, Çank›r›’da yüzde 38.2, Kayseri’de yüzde 32.8, Yozgat’ta yüzde 39.8,
Aksaray’da yüzde 35.3, K›rflehir’de yüzde 33.6 oy alm›flt›r.79

MHP’nin Merkez-sa¤ partilerden belirleyici fark›n› belirleyerek tart›fl›n›z.
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MHP kurulufl döneminde,
Türk-‹slâm sentezi 
düflüncesine yak›n olmufltur.

MHP’yi destekleyen seçmen
kitlesi:
• K›rsal kesimde yaflanlar,
• orta derecede e¤itimli

genç erkekler,
• mavi yakal›lar.
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ETN‹K PART‹LER: HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP,
BDP
Türkiye’de Kürt etnik kimli¤ini temsil etmek üzere kurulan ilk parti, 1990’da kuru-
lan Halk›n Emek Partisi’dir (HEP). Siyasi Partiler Kanununun etnik temelli partileri
yasaklayan hükümleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›lan bu par-
tinin yerine, 1993’te Demokrasi partisi (DEP) kurulmufltur. DEP 1994 y›l›nda kapa-
t›lm›fl ve onun yerini ayn› y›lda Halk›n Demokrasi Partisi (HADEP) alm›flt›r. HA-
DEP, 1995 ve 1999  parlâmento seçimlerine kat›lm›fl ve ilkinde yüzde 4.2, ikinci-
sinde de yüzde 4.7 oy elde etmifltir.80 HADEP, 2003 y›l›nda Anayasa Mahkemesi
karar› ile kapat›lm›fl,  ancak kapat›lma ihtimaline karfl› daha önce kurulan DEHAP,
2002 seçimlerine kat›larak yüzde 6.2 oran›nda oy alm›flt›r. 2005 y›l›nda, DEHAP’›n
yerini almak üzere, ayn› çizgide Demokratik Toplum Partisi oluflmufltur. DTP, yüz-
de 10’luk ülke baraj›n›n olumsuz etkisini bertaraf etmek amac›yla, 2007 milletveki-
li seçimlerine ba¤›ms›z adaylarla kat›lm›fl ve kazanan 21 milletvekili seçimden son-
ra TBMM’nde DTP grubunu oluflturmufltur. DTP 11.12.2009 tarihinde Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan kapat›lm›fl ve yerine Bar›fl ve Demokrasi Partisi (BDP) ku-
rulmufltur.

Tahmin edilebilece¤i gibi, HADEP/DEHAP oylar›, Güneydo¤u Anadolu bölge-
sinde yo¤unlaflm›flt›r. Meselâ 2002 seçimlerinde DEHAP, Diyarbak›r’da yüzde 56,
Hakkari’de yüzde 45, Batman’da yüzde 47, fi›rnak’ta yüzde 46 oran›nda oy alm›fl,
ancak yüzde 10’luk ülke baraj› nedeniyle parlâmentoda temsil edilememifltir. 2002
y›l›nda yap›lan bir araflt›rmaya göre HADEP yandafllar›, çok büyük oranda (yüzde
93.6), genç ve mavi yakal›d›r. HADEP yandafllar›n›n çok büyük bölümü (yüzde 90)
Türkiye’nin AB’ne girmesine taraftard›r.81

Kürt kimli¤ini temsil eden bütün partilerin karfl› karfl›ya bulundu¤u ikilem, PKK
yörüngesinde faaliyet göstermekle, Kürt sorununa Türkiye’nin bütünlü¤ü içinde
bar›flç› ve demokratik bir çözüm bulma aras›nda tercih yapma zorunlulu¤udur.
DTP Eflbaflkan› Ahmet Türk’ün “DTP uzayl›lar›n partisi de¤il. PKK da uzayl›lar›n
örgütü de¤il. PKK ile DTP’nin taban› ortak. En fazla oy ald›¤›m›z taban belli. Bana
oy veren insan›n çocu¤u da¤da. Bunu görerek gerçekleri tahlil etmemiz laz›m” yo-
lundaki sözleri82, bu ikilemin ifadesidir.
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HADEP’i destekleyen seçmen
kitlesi:
• Gençler ve
• mavi yakal›lar.
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Türkiye’deki parti sisteminin ana özelliklerinin
neler oldu¤unu ve siyasal partilerin bu özellikle-
re göre nas›l bir siyasal yaflam içinde yer ald›kla-
r›n› saptayabilmek.
Türkiye’de partiler ve parti sistemi, 1970’dan be-
ri parçalanm›fll›k yaflamaktad›r. Bu süreç içinde
partiler ideolojik kutuplaflma, seçimsel oynakl›k,
halk deste¤inde görülen düflme ile uzun süredir
bir kurumsal gerileme yaflamaktad›r.
1946 ile 1960 aras›nda, Türk parti sistemi iki par-
ti sistemi özelliklerini göstermekteydi; Cumhuri-
yet Halk Partisi ve Demokrat Parti. 1970’lerde ise
Türk parti sisteminin ana özelli¤i oynakl›k, parça-
lanm›fll›k ve ideolojik kutuplaflma olarak tan›mla-
nabilir. 2000’li y›llarda da Türk parti sistemi her
zaman oldu¤undan çok daha parçalanm›fl durum-
dad›r. Ayr›ca yüksek derecede bir oynakl›k gö-
rülmektedir. Avrupa parti sistemleri ile kesin bir
z›tl›k olarak ortaya ç›kan bu durum, Türkiye’deki
siyasal partilerin sivil toplumda güçlü bir flekilde
kökleflmedi¤i gerçe¤inden kaynaklan›r.
Il›ml› sa¤ ve merkez sol e¤ilimlerin giderek za-
y›flamas› ise parti sistemi aç›s›ndan bir di¤er
önemli de¤iflimdir. Türk parti sisteminin 1970’ler-
deki oynakl›k, parçalanm›fll›k ve kutuplaflma has-
tal›¤› 1990’l› y›llarda daha güçlü bir flekilde yeni-
den ortaya ç›km›flt›r. Partilerin örgütsel zay›fl›¤›
ve parti ile özdeflleflme ba¤lar›n›n zay›fl›¤› da
parti sistemindeki bir hastal›k olarak görülmek-
tedir. 1970’lere göre tek dikkat çekici olumlu de-
¤ifliklik, görünüflte demokrasiye daha güçlü elit
ve halk ba¤l›l›¤›d›r.

Türkiye’deki siyasal partilerin örgütsel özellikle-
rinin neler oldu¤unu ve toplumsal olarak hangi
süreçleri harekete geçirdi¤ini aç›klayabilmek.
Türkiye’de çok partili siyasetin bafllanmas›ndan
bu yana, siyasal partiler genel olarak, kadro ya
da herkesi kucaklayan parti olarak tan›mlanm›fl-
t›r. Parti üyelikleri ise parti taraftarl›¤›ndan pek
farkl› olmam›flt›r. Türkiye’deki parti sisteminin
temel özelliklerinden birisi merkez-çevre ayr›l›-
¤›d›r. Parti sistemini flekillendiren di¤er önemli
bir etken de ikili gruplaflmalar›n birçok taflra top-
lumlar›nda ve küçük kasabalarda yayg›n olmas›-
d›r. Di¤er bir konu da, RP hariç tutulursa, siyasal
partiler ile di¤er sivil toplum kurumlar› aras›nda-
ki ba¤lant›lar›n genel zay›fl›¤›d›r.

Tarihsel olarak bütün siyasal partiler güçlü bir
oligarflik e¤ilim göstermektedir. Bütün partilerin
adaylar› parti liderleri taraf›ndan güçlü bir flekil-
de kontrol edilen merkez yürütme kurullar› yo-
luyla belirlenmektedir. Aday belirleme süreci
üzerindeki merkezi kontrol, oligarflik e¤ilimin
hem nedeni hem de sonucudur. Günümüzdeki
bütün partiler serbest pazar ekonomisini ve üre-
tim araçlar›n›n özel mülkiyetini savunduklar› için
ekonomik konularda sol - sa¤ ay›r›m› nispeten
önemini kaybetti. Partiler, kendi durufllar›n› gös-
teren konum sorunlar›ndan daha çok, temiz yö-
netim ve ekonomik refah gibi de¤er sorunlar›
üzerinde yo¤unlaflmaktalar. Çok partili siyasetin
bafllamas›ndan beri, partiler yüksek derecede bir
parti disiplini göstermifllerdir. Türkiye’deki parti-
lerin ço¤u kadro partilerinin ve herkese aç›k par-
tilerin baz› özelliklerini, kartel partilerinin özel-
likleriyle birlefltirir.

Türkiye’de siyasal ‹slâm›n 1980’lerden itibaren

yükseliflinin nedenlerini ve Refah Partisi örne¤i-

nin özelliklerini belirleyebilmek.

1980’lerden bafllayarak Türk politikas›ndaki en
önemli olaylardan biri, RP’nin temsil etti¤i siyasal
‹slam’›n yükselmifl olmas›d›r. RP’nin ciddi olarak
fleriata dayal› bir ‹slam devleti kurmaya niyetli mi
oldu¤u yoksa, sosyal hayat›n baz› alanlar›nda,
belli, ço¤u da sembolik de¤iflimler ile mi yetin-
mek istedi¤i aç›k de¤ildir. RP dikkatli bir flekilde
demokrasinin temel ilkelerine karfl› ç›kmaktan
kaç›nm›fl ve siyasal iktidara giden tek yolu se-
çimlerin oluflturdu¤unu söylemifltir.
Ekonomi konusunda RP, kapitalizm ve sosya-
lizmden farkl›, bunlardan üstün üçüncü bir yol
olarak gördü¤ü ‹slam ilhaml› âdil düzeni öner-
mektedir. 1970’lerden bafllayarak RP’yi destekle-
yen sermaye kesiminin büyüyerek geliflmesi bu
partiyi devletçi, korumac› konumdan serbest pa-
zar ekonomisi ve Türkiye’nin küresel ekonomiy-
le entegrasyonu lehine olan görüfllere kayd›rm›fl-
t›r. Bulgular RP’nin söyleminin büyük ölçüde di-
nî zemine dayand›¤›n›, seçmenlerinin neredeyse
yar›s›n›n partiye ideolojik olmayan nedenlerden
dolay› oy verdi¤ini ve partinin kentli yoksullar
aras›nda güçlü kökleri oldu¤unu göstermektedir.

Özet
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2001 y›l›nda kurulan Adalet ve Kalk›nma Partisi
(AKP) siyasal söylem aç›s›ndan millî görüfl anla-
y›fl›ndan farkl›d›r. Fazilet Partisindeki gelenekçi
ve yenilikçiler ayr›m›ndan ortaya ç›kan bir parti-
dir. 2002 parlâmento seçimlerinde; ‹slâmc›, mer-
kez-sa¤, afl›r› milliyetçi ve bir k›s›m sol seçmen-
den oy alarak birinci parti durumuna gelmifltir.

Türkiye’deki merkez sa¤ partilerinin geliflim sü-

recini, ANAP ve DYP’nin ana özelliklerini sapta-

yabilmek.

Türkiye 1950’lerden beri, k›sa dönemler hariç,
merkez sa¤ partiler taraf›ndan yönetilmektedir.
Merkez sa¤ 1950’lerde DP, 1960 ve 1970’lerde
AP taraf›ndan temsil edilmifltir. 1980’lerin parti
politikas›n›n en dikkat çekici özelli¤i, kesintisiz
sekiz y›l tek parti hükümeti olan ANAP’t›r. ANAP,
yeni toplumsal farkl›l›klara ve yeni sa¤ anlay›fla
dayan›r. ANAP, yukar›ya do¤ru hareketli, giri-
flimci zihniyetli, pragmatik, modernist, genel ola-
rak kentli ve Türkiye’nin geliflmifl bölgelerinde
yaflayanlar›n deste¤ini kazand›. 1991 parlâmento
seçimlerinde merkez sa¤da lider parti DYP oldu.
DYP, DP ve AP gelene¤ini temsil etmiflti. Bu iki
merkez sa¤ partisinin net bir flekilde fark edilebi-
lir derecede farkl› sosyal temellere dayand›¤›n›
söylemek güçtür. Merkez sa¤›n tek bir parti alt›n-
da toplanamamas›n›n nedeni tarihsel olaylardan
ve kiflilik çat›flmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.

Türkiye’de merkez solda yer alan siyasal partile-

ri ve parlâmentoya giremeyen küçük siyasal par-

tileri saptayabilmek.

Merkez sol DSP ve CHP taraf›ndan temsil edil-
mifltir. DSP ve CHP aras›ndaki önemli bir ideolo-
jik farkl›l›k yoktur. CHP program› ekonomide
devlete etkin bir rol verirken; DSP ise devlet ve
özel sektör tekelinin oluflumunu engelleme e¤i-
limindedir. Merkez solu destekleyen seçmen kit-
lesi; beyaz-yakal›lar, üst ve üst-orta kentlilerdir.
Türk seçim sistemi kullan›lan toplam ulusal oyla-
r›n yüzde 10’undan az oy alan partilerin parlâ-
mentoda temsil edilmesine izin vermez. Bu ne-
denle parti sistemi halen, genel çizgileri itibariy-
le, dört partili bir yap› göstermektedir: eriyen
merkez-sa¤ partilerinin seçmenlerini  de içine
alan muhafazakâr demokrat e¤ilimli AKP, gide-
rek ulusalc› sol bir çizgiye yaklaflan CHP, radikal

Türk milliyetçili¤ini temsil eden MHP, ve Kürt
kimli¤ini temsil eden partiler.  
Türk siyaseti genel olarak hâlâ parti siyasetidir.
‹nsanlar demokraside siyasal partilere alternatif
olmad›¤›n›n fark›ndad›r. Bu nedenle, Türkiye’de-
ki bugünkü tart›flmalar›n ço¤u, partileri daha de-
mokratik ve duyarl› yapmaya yöneliktir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi 1970li y›llardaki Türk parti
sisteminin özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Partilerin ald›klar› oylarda bir seçimden di¤erine
ani farkl›l›klar olmas›

b. Partilerin oylar›nda belirgin parçalanm›fll›klar ol-
mas›

c. Oy da¤›l›mlar›nda bir seçime di¤erine önemli
farkl›l›klar›n olmas›

d. Partiler aras› ideolojik kutuplaflmalar›n olmas›
e. Seçim sonuçlar›n› gösteren tablolarda homojen

da¤›l›mlar›n gözlenmesi

2. Afla¤›dakilerden hangisi 1970lerde Türk parti siste-
mindeki parçalanm›fll›¤›n sonuçlar›ndan biri de¤ildir?

a. MSP ve MHP gibi iki ideolojik partinin büyümesi
b. Siyasal ‹slam›n güçlenmesi
c. Afl›r› milliyetçili¤in geliflmesi
d. Siyasal partiler aras› afl›r› kutuplaflma
e. Uzun ömürlü ve uyumlu hükümet dönemleri

3. Afla¤›dakilerden hangisi partilerin örgütsel zay›fl›¤›
ve parti ile özdeflleflme ba¤lar›n›n güçsüzlü¤ünün ne-
denlerinden biri de¤ildir?

a. Artan ekonomik zorluklar
b. Yükselen enflasyon göstergeleri
c. Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizliklerin artmas›
d. Sosyal politikalar›n bozulmas›
e. Seçmenlerin gelecek beklentilerinin yüksek ol-

mas›

4. Bir nesne, bir marka ya da bir örgütle ilgili bilgi, dü-
flünce ve duygular›n bütününün yap›land›r›lmas›na ne
ad verilir?

a. ‹maj inflas›
b. Oligarflik bask›
c. Hizipçilik
d. Yar›flmac›l›k
e. Fraksiyonlaflma

5. Afla¤›dakilerden hangisi Refah Partisi’nin öne ç›kar-
d›¤› konulardan biri de¤ildir?

a Sanayileflme
b. Sosyal adalet
c. Dürüst yönetim
d. Laik kurumsallaflma
e. Güçlü devlet

6. Afla¤›dakilerden hangisi Refah Partisi’nin kitle taba-
n›n› oluflturan gruplardan biri de¤ildir?

a. Küçük çiftçiler
b. Mavi yakal› iflçiler
c. Küçük tüccar, esnaf ve zanaatkar
d. Sanayi burjuvazisi
e. Alt ve orta s›n›flar

7. Afla¤›dakilerden hangisi 1970’ten sonra Türkiye’de
siyasal partilerin ve parti sisteminde yaflanan kurumsal
çöküflün nedenlerinden biri de¤ildir?

a. Partiler aras› afl›r› ideolojik kutuplaflma
b. Seçimlerde görülen oynakl›k
c. Politik parçalanma
d. Partilerin örgütsel zay›fl›¤›
e. Sosyal haklar›n azalt›lmas›

8. Türkiye’de parti sistemindeki parçalanm›fll›k, oynak-
l›k ve ideolojik kutuplaflman›n en önemli nedeni afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Siyasal partilerin sivil toplumda güçlü bir flekil-
de kökleflememesi

b. Demokrasinin pekiflmemifl olmas›
c. Temel özgürlüklerin s›n›rland›r›lmas›
d. Yarg› organlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanamamas›
e. Kamu kurumlar›n›n idari özelliklerinin s›n›rlan-

d›r›lmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi ANAP’› destekleyen seçmen
kitlesine iliflkin bir özellik de¤ildir?

a. Yukar›ya do¤ru hareketli
b. Giriflimci zihniyetli
c. Pragmatik
d. Kentli
e. Eflitlikçi

10. CHP ile DSP aras›ndaki en önemli ideolojik farkl›l›k
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. CHP’nin ekonomik program›nda devlete etkin
bir rol verilirken DSP’nin devlet ve özel sektör
tekelinin oluflumunu engellemek istemesi

b. DSP’nin tek adama dayal› siyasetine karfl›n
CHP’nin kadro partisi olmas›

c. Küreselleflme hareketi karfl›s›ndaki farkl› tutum-
lar›

d. DSP’nin Köy-Kent projelerine CHP’nin olumsuz
yaklafl›m›

e. Seçmen tabanlar›n›n farkl› yap›da olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Parti Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Parti Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türk siyasal partilerinin
örgütsel özellikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Türk siyasal partilerinin
örgütsel özellikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “siyasal islam›n
yükselifli:Refah Partisi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “siyasal islam›n
yükselifli:Refah Partisi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “parti sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “parti sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “merkez sa¤da erime (ANAP
ve DYP” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “merkez sol partiler (CHP
ve DSP” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Milli Selâmet Partisi ile afl›r› milliyetçi Milliyetçi Hareket
Partisi’nin 1970’lerdeki yükseliflleri, ideolojik kutuplafl-
may› artt›rm›fl ve sisteme, Dördüncü Ünitede inceledi¤i-
miz afl›r› ya da kutuplaflm›fl çok-parti sisteminin baz›
özelliklerini vermifltir.
1990’larda Türk parti sistemi, her zamankinden daha
fazla parçalanm›fl durumdayd›. Aral›k 1995 parlâmento
seçimlerinde en çok oy alan Refah Partisinin (RP) oy
oran› ancak yüzde 21.4 idi ve TBMM’nde befl parti tem-
sil ediliyordu. Gene befl partinin temsil edilme imkân›-
n› buldu¤u 1999 seçimlerinde ise, en çok oy alan De-
mokratik Sol Partinin  (DSP) oy oran› yüzde 22.2 idi.
Görülüyor ki, 1970’lerde Türk parti sistemine girmifl
olan üç hastal›k - oynakl›k, parçalanma ve kutuplaflma
- hepsi, 1990’larda daha da güçlü biçimde tekrarlam›fl-
t›r. ‹slamî e¤ilimli RP’nin yükselifli, bu parti ile lâik par-
tiler aras›ndaki derin ideolojik farklar nedeniyle, siyasal
bak›mdan mümkün olan koalisyon alternatiflerini s›n›r-
land›rm›flt›r.

S›ra Sizde 2

1965 ve 1983 tarihli Siyasi Partiler Kanunlar›, bütün par-
tilere az çok standart bir örgütsel model empoze etmifl
oldu¤undan, bütün Türk partilerinin örgütleri benzer
özellikler göstermektedir. Bu model, ulusal ve yerel (il
ve ilçe) düzeylerde parti kongrelerine ve kongrelerce
seçilmifl  yönetim kurullar›na dayanmaktad›r.
Bununla birlikte, gerek tarihsel olarak gerek günümüz-
de bütün partiler, güçlü oligarflik e¤ilimler sergilemek-
tedirler.27  Bütün partiler afl›r› derecede merkeziyetçi-
dir. Merkez yönetim organlar›, disipline uymayan yerel
yönetim kurullar›n› feshetme yetkisine sahiptir. Parti li-
derli¤inin el de¤ifltirmesi çok nadir olup, ola¤anüstü
flartlar›n sonucu olmaktad›r.
Geleneksel olarak Türk partileri, yerel örgütleri ile kam-
panyalarda kap› kap› dolaflan parti aktivistleri ve di¤er
yerel faaliyetler yoluyla, taraftarlar›n› seçim sand›¤›na
götürmekte önemli rol oynam›fllard›r. Son zamanlarda-
ki seçimlerde ise partilerin bu eski tarz örgütsel faali-
yetlere giderek daha az baflvurduklar›, a¤›rl›¤›n›  daha
çok medya yoluyla halka seslenme ve profesyonel halk-
la iliflkiler uzmanlar›n›n yard›m›yla imaj yaratma çabala-
r› üzerinde yo¤unlaflt›rmaktad›rlar.
Seçim kampanyalar›nda parti liderlerinin güvenilirli¤i
ve di¤er kiflisel vas›flar›, partinin sorunlara iliflkin tav›r-
lar›ndan çok daha ön plana ç›kmaktad›r. Bu güçlü kifli-
selcilik özelli¤i, merkez-sa¤ ve merkez-soldaki bölün-
menin de bafll›ca sebebidir.
Nihayet, Türk partileri, çok-partili hayata geçiflten bu
yana, özellikle parlâmentodaki oylamalar düzeyinde,
güçlü bir disiplin sergilemifllerdir. Oylamalarda parti
çizgisinden sapma oldukça nadirdir ve bu genellikle
böyle durumlar ilgili milletvekilinin partiden ihrac› ve-
ya istifas› ile sonuçlan›r.

S›ra Sizde 3

Türkiye’deki siyasal partilerin örgütsel özelliklerini in-
celeyerek flu anda varolan siyasal partilerin genel s›n›f-
land›rmas›n› yap›n›z.

S›ra Sizde 4

RP ile Türkiye’deki di¤er siyasal partiler yani laik parti-
ler aras›ndaki farkl›l›klar›, günlük siyasetle ilgili bilgile-
rinizi de düflünerek tart›fl›n›z.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

fiu anda Türkiye’de var olan siyasal partileri merkez
sa¤, merkez sol, ‹slamc› ve afl›r› milliyetçi ay›r›m› içinde
s›n›fland›rarak tart›fl›n›z.

S›ra Sizde 6

Türkiye’de afl›r› milliyetçi sa¤ e¤ilim, her zaman mevcut
olmakla beraber, ilk kez bir siyasal parti olarak örgüt-
lenmesi, 1965 y›l›nda eski MBK üyesi Alparslan Tür-
kefl’in, o zamana kadar muhafazakâr bir parti olarak
varl›¤›n› sürdüren Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin
(CKMP) liderli¤ine seçilmesi ile bafllam›flt›r. Türkefl’in
liderli¤inde parti, afl›r› milliyetçi, anti-Komünist ve anti-
liberal bir söylem gelifltirmifl; 1967’de “dokuz ›fl›k dok-
trini”, ya da “milliyetçi toplumculuk” ad› verilen yeni
parti program› kabul edilmifl; 1969 Kongresinde de par-
tinin ad›, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak de¤ifl-
tirilmifltir.
77 Bugün MHP’nin demokratik rejime ba¤l›l›¤› 1970’ler-
deki ile k›yaslanamayacak derecede aç›k olmakla bir-
likte, parti, özellikle Kürt sorunu ve Türkiye’nin AB üye-
li¤i konular›nda kat› milliyetçi bir tutum izlemeye de-
vam etmektedir.
Seçmen/yandafl profili aç›s›ndan MHP, daha çok k›rsal
alanlarda yaflayan, genç, erkek, orta derecede e¤itimli,
mavi yakal› kesimlerce desteklenmektedir. MHP yan-
dafllar› aras›nda Aleviler ve Kürtler, yok denilecek ka-
dar azd›r
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ORDU VE S‹YASET
1960’taki ilk müdahalesinden beri ülke siyasetinin en önemli aktörlerinden biri ha-
line gelmifl olan orduyu tart›flmadan, günümüz Türk siyasetinin hiçbir de¤erlendi-
rilmesi tam olarak yap›lamaz. Asker 1971 ve 1980’de tekrar müdahale etmifltir. Her
müdahale makul derecede k›sa sürmesine ra¤men, her seferinde önemli ç›k›fl gü-
venceleri kazand›¤›ndan, ordu sivil siyasetteki rolünü, takip eden demokratik re-
jimlerde geniflletmifltir. Elde edilen bu güvencelerin, özellikle Türkiye’de demok-
rasinin pekiflmesi üzerindeki etkilerini, teorik ve karfl›laflt›rmal› bir çerçevede de-
¤erlendirmek gerekir.

ÇIKIfi GARANT‹LER‹

Askeri müdahalelerden sonra ordunun sivil siyasetteki rolünü 
nas›l düzenledi¤ini belirleyebilmek.

1990’l› y›llarda demokrasiye geçifller, özellikle bunun bir türü olarak askeri rejimle-
rin bir reform süreci yoluyla demokrasilere dönüflmeleri üzerinde çok fley yaz›lm›fl-
t›r. Reform yoluyla demokrasiye geçiflin ay›rdedici özelli¤i, geçifl sürecinin otoriter
yöneticilerle bafllat›lmas› ve denetlenmesidir.1 Kopma veya sözleflme yoluyla de-
mokrasiye geçifllerin aksine bu yol, demokratikleflme sürecini bafllatan otoriter yö-
netimin, siyasal bak›mdan muhalefetten daha güçlü olmas›n› ve ›l›ml›lar›n gerek hü-
kûmet gerek muhalefet kamplar›nda afl›r›lardan daha güçlü olmalar›n› gerektirir.

Reform yolunun bu özellikleri, otoriter yöneticilerin hemen her zaman hükû-
metten ayr›lmalar›n›n flartlar›n› belirleyebildikleri ve yeni kurulacak demokratik si-
yasal düzende bir iktidar pay›na sahip olmalar›n› sa¤layacak belli garantiler elde
edebildikleri anlam›na gelir. Genellikle ç›k›fl garantileri olarak adland›r›lan bu ga-
rantilere sadece askeri rejimlerden de¤il, her türlü otoriter rejimden demokrasiye ge-
çifllerde rastlanabilir; ancak bir askeri rejim, özel kurumsal nitelikleri nedeniyle, ku-
rum olarak ordu iç dayan›flmas›n› korudu¤u sürece, bu garantileri genellikle daha
kolayl›kla dayatabilir veya dikte edebilir.2

Ço¤u zaman ç›k›fl garantileri, ilk serbest seçimlerden önce yap›lan yeni anaya-
sada yer al›r; bununla, anayasal statünün, ç›k›fl garantilerine daha büyük bir etkili-
lik ve kal›c› güç kazand›raca¤› umulur. Ç›k›fl garantileri befl bafll›k alt›nda toplana-
bilir: Vesayet yetkileri, mahfuz alanlar, seçim sürecinin manipülasyonu, askeri re-
jim ifllemlerinin geri al›namazl›¤›, ve af ya da sorumsuzluk kanunlar›.3

Ordu ve Siyaset
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Ç›k›fl garantileri: Otoriter
iktidar sahiplerinin
yönetimden çekilmelerinin
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‹lk serbest seçimler öncesi
anayasaya konulan ç›k›fl
güvenceleri:
• Vesayet yetkisi,
• Mahfuz alanlar,
• Seçim sürecinin
yönlendirilmesi,
• Askeri rejim eylemlerinin
geri al›namazl›¤›,
• Genel af ya da
sorumsuzluk 
yasalar›d›r.



Vesayet Yetkileri
Ç›k›fl garantilerinin bir bölümü, serbest seçimlerle oluflmufl hükûmetin politikalar›
üzerinde orduya birtak›m vesayet yetkileri verilmesini amaçlar. J. Samuel Valenzue-
la’n›n ifade etti¤i gibi bu yetkiler,”millî devletin mu¤lak bir biçimde tan›mlanan te-
mel ve kal›c› menfaatlerini temsil etme iddias›yla, hükûmet ve onun siyasal kararla-
r› üzerinde kapsaml› bir denetim” yürütülmesini içerir.4 Anayasal aç›dan bu amaç,
bir kaç yoldan gerçeklefltirilebilir. Bunlardan biri, ordunun özel önem verdi¤i ve
onlar ad›na vesayet yetkilerini kullanaca¤› baz› temel de¤erlerin (devletin ülke bü-
tünlü¤ü, milli egemenlik, kanun hâkimiyeti, sosyalizm, sosyal adalet ve lâiklik gibi)
anayasaya dahil edilmesidir.

Bunun tipik bir örne¤i, solcu Silâhl› Kuvvetler Hareketinin güçlü etkisi alt›nda
Kurucu Meclisçe haz›rlanan 1976 Portekiz anayasas›nda görülebilir. Birinci madde
Portekiz’i, “s›n›fs›z bir topluma dönüflme amac›na ba¤l›” olarak tan›mlamaktad›r.
‹kinci madde, Portekiz cumhuriyetinin amac›n›n “iktidar›n iflçi s›n›flar›nca demok-
ratik flekilde kullan›lmas›n›n flartlar›n› yaratmak suretiyle, sosyalizme geçifli sa¤la-
mak” oldu¤unu belirtmektedir. Daha da önemlisi, üçüncü madde, silâhl› kuvvetle-
ri egemenli¤in kullan›lmas›na ortak yapmaktad›r; bu maddeye göre “Silâhl› Kuv-
vetler Hareketi, demokratik kazan›mlar›n ve devrim sürecinin garantörü olarak,
halkla ittifak halinde, Anayasa uyar›nca en üstün otoritenin kullan›lmas›na kat›l›r.”
Benzer flekilde, silâhl› kuvvetlerin hâkimiyeti alt›ndaki Kurucu Meclis taraf›ndan
haz›rlanm›fl olan 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, silâhl› kuvvetlerin özellikle
de¤er verdi¤i, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü ve Atatürk ilke ve
ink›lâplar› gibi de¤erlere s›k s›k at›fta bulunmaktad›r.5

1982 Anayasas›nda yer alan vesayet yetkilerini anayasa metninden okuyarak tart›fl›n›z.

Vesayet yetkilerine yer vermenin daha da etkili bir yolu, bu de¤erlerin korun-
mas› amac›yla anayasal yetkilerle donat›lm›fl ve silâhl› kuvvetlerin a¤›rl›kta oldu¤u
biçimsel kurumlar oluflturmakt›r. Bunun en iyi örne¤i, Portekiz Devrim Konseyin-
de görülmektedir. Portekiz Anayasas›n›n 142’nci maddesine göre “Devrim Konse-
yi, demokratik kurumlar›n gere¤i gibi ifllemelerinin, Anayasan›n uygulanmas›n›n
ve 25 Nisan 1974 Portekiz Devriminin ruhuna sâd›k kal›nmas›n›n garantörü ve as-
keri konularda siyasal organ ve yasama organ› hüviyetiyle, Cumhurbaflkan›n›n da-
n›flma kurulu olarak hareket eder.” Devrim Konseyi, Cumhurbaflkan›ndan, genel-
kurmay baflkan›ndan, e¤er varsa genelkurmay ikinci baflkan›ndan, silâhl› kuvvet-
lerin üç dal›n›n komutanlar›ndan, silâhl› kuvvetler mensubu olmas› flart›yla baflba-
kandan, ve ilgili kuvvetler taraf›ndan atanacak (sekizi ordu, üçü deniz kuvvetleri,
üçü hava kuvvetleri taraf›ndan) ondört subaydan oluflur. (Madde 143).

1960 askeri müdahalesini takiben, bir meclisini Milli Birlik Komitesinin olufltur-
du¤u Kurucu Meclis taraf›ndan yap›lan 1961 Anayasas›, Milli Güvenlik Kurulunu
kurmufltur. Anayasan›n 111’inci maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu Cumhur-
baflkan›n›n baflkanl›¤›nda, kanunun gösterdi¤i bakanlar ile Genelkurmay Baflkan›
ve kuvvet temsilcilerinden kuruluydu. Kurul, “milli güvenlik ile ilgili kararlar›n
al›nmas›nda ve koordinasyonun sa¤lanmas›nda yard›mc›l›k etmek üzere, gerekli
temel görüflleri Bakanlar Kurulunca bildirmek”le görevliydi. Bu madde, 12 Mart
1971 askeri müdahalesini takiben 1971 y›l›nda de¤ifltirilmifl ve “kuvvet temsilcileri”
yerine “kuvvet komutanlar›”n›n Kurula üye olmalar› kabul edilmifltir. Kurulun gö-
revleri ile ilgili f›kra da, Kurulun anayasal a¤›rl›¤›n› artt›racak yönde flu flekilde de-
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Vesayet yetkisi: Ordunun
serbest seçimlerle iflbafl›na
gelen hükümet ve onun
siyasi kararlar› üzerinde,
Devletin temel ve kal›c›
ç›karlar›n› temsil etme
iddias›yla, genifl kapsaml›
gözetimidir.
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1982 Anayasas›ndaki
vesayet yetkileri:
• Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez
bütünlü¤ü,
• Kemal Atatürk’ün ça¤dafl
reformlar›.



¤ifltirilmifltir: “Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenlik ile ilgili kararlar›n al›nmas›nda
ve koordinasyonun sa¤lanmas›nda gerekli temel görüflleri Bakanlar Kuruluna tav-
siye eder.” Böylece, “yard›mc›l›k etmek üzere” ibaresi ç›kar›lm›fl ve”bildirir” keli-
mesi yerine, daha kuvvetli olan “tavsiye eder” ifadesi kullan›lm›flt›r.

1980 müdahalesinden sonra, 1982 Anayasas›, Milli Güvenlik Kurulunun anaya-
sal statüsünü daha da güçlendirmifltir. Bu Anayasan›n 118’inci maddesine göre Ku-
rulun sivil üyeleri, kanunla belirlenecek yerde, Anayasada say›lm›fllard›r. Yeni for-
müle göre Kurul, Cumhurbaflkan›n›n baflkanl›¤›nda, Baflbakan, Genel Kurmay
Baflkan›, Milli Savunma , ‹çiflleri, D›fliflleri Bakanlar›, Kara, Deniz ve Hava Kuvvet-
leri Komutanlar› ve Jandarma Genel Komutan›ndan oluflmaktad›r. Böylece, Cum-
hurbaflkan›n›n sivil kökenli olmas› halinde dahi, asker ve sivil üyelerin say›s› eflit
olmaktad›r. Kurulun görevleri ile ilgili f›kra da, Kurulun anayasal a¤›rl›¤›n› artt›ra-
cak biçimde flöyle formüle edilmifltir: “Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güven-
lik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmas› ile ilgili kararlar›n al›nmas› ve gerekli
koordinasyonun sa¤lanmas› konusundaki görüfllerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
Kurulun, Devletin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin bütünlü¤ü ve bölünmezli¤i, top-
lumun huzur ve güvenli¤inin korunmas› hususunda al›nmas›n› zorunlu gördü¤ü
tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate al›n›r.” 6 Bu maddede,
2001 y›l›nda yap›lan de¤ifliklik afla¤›da ele al›nacakt›r.

Gene Milli Güvenlik Konseyi döneminde ç›kar›lan 9 Kas›m 1983 tarihli ve 2945
say›l› Milli Güvenlik Kurulu Kanunu, bu genifl ve mu¤lak milli güvenlik tan›m›n›
daha da geniflletmifltir. An›lan Kanunun 2’inci maddesi, milli güvenli¤i, devletin
anayasal düzenini; milli varl›¤›n› ve bütünlü¤ünü; siyasal, sosyal, kültürel ve eko-
nomik menfaatler dahil olmak üzere, milletleraras› alandaki bütün menfaatlerini;
her türlü d›fl ve iç tehditlere karfl› milletleraras› andlaflmalardan do¤an menfaatle-
rini kapsayacak biçimde tan›mlamaktad›r.

Milli güvenli¤in bu genifl tan›m›, Türkiye’de oldu¤u gibi Latin Amerika’da da
gözlemlenen ve askeri profesyonellik kavram›nda önemli bir de¤iflimi içeren bir
e¤ilimi yans›tmaktad›r. D›fl güvenli¤e yönelik eski profesyonellik, flimdi iç güvenli-
¤e yönelik yeni bir profesyonellikle, ya da siyasallaflm›fl yeni bir profesyonellikle
birleflmifltir. Bu anlay›fla göre silâhl› kuvvetler “kendilerini sadece d›fl ve iç tehditle-
re karfl› savunma ile de¤il, ülkenin milli hedeflerini gerçeklefltirme kabiliyetini aktif
olarak gelifltirmek ile de meflru biçimde sorumlu olarak görürler.” 7 Bunun iyi bir
örne¤i, 1950’lerin ortalar›nda ve 1960’lar›n bafllar›nda Brezilya Yüksek Harp Okulu
(Escola Superior de Guerra, ESG) taraf›ndan gelifltirilmifl olan askeri ideolojidir: 

“ESG’nin doktrini, klâsik veya devrimci olsun, modern savafl›n, tüm milletin ira-
desi, birli¤i ve üretim kapasitesi ile ilgili oldu¤unu kuvvetle vurgulam›flt›r. Dolay›-
s›yla milli güvenlik politikalar›n›n oluflturulmas› ve uygulanmas› ile görevli olanlar,
art›k dikkatlerini sadece s›n›rlar›n korunmas› ve ordunun di¤er al›fl›lagelmifl kulla-
n›mlar› ile s›n›rl› tutamazlar. ESG’ye göre milli güvenlik, büyük ölçüde, ekonominin
ç›kt›lar›n›n rasyonel biçimde maksimize edilmesi, ülke içindeki bütün bölünme ve
birli¤i yitirme kaynaklar›n›n ise minimize edilmesinin bir fonksiyonu olarak görül-
dü. Dolay›s›yla, güçlü hükûmet ve planlama ihtiyac› kuvvetle vurguland›.” 8

Silâhl› kuvvetlere vesayet yetkileri vermenin üçüncü yolu, anayasadaki mu¤lak
referanslar yolu ile silâhl› kuvvetlere, anayasan›n ve kanunlar›n garantörü rolünün
tan›nmas›d›r. Bu çeflit yetkiler, meselâ ordunun kendisini devletin “kal›c› kurumu”
(hükümetlerin “gelip geçici” kurumlar olmas›na karfl›l›k) olarak tan›mlamas›, dolay›-
s›yla ‘milletin genel menfaatlerini’ en iyi yorumlayaca¤›na ve koruyaca¤›na inanma-
s› sonucu, gayr› resmi biçimde de mevcut olabilir.9 Bunun iyi bir örne¤i, silâhl› kuv-
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muhtaras›yla güçlendirildi.
1982 Anayasas›yla daha da
güçlendirildi.



vetlerin, “Cumhuriyetin kurumsal düzeninin garantisi” oldu¤unu ifade eden 1980 fii-
li Anayasas›n›n 90’›nc› maddesidir. fiili’nin eski devlet baflkan› General Pinochet’nin
bu hükme büyük önem atfetti¤i anlafl›lmaktad›r. Kendisi, 23 A¤ustos 1989 tarihli bir
konuflmas›nda, bu hükmü “1980 Anayasas›n›n bafll›ca yeniliklerinden biri” olarak
vurgulam›fl; bunun, “Silâhl› Kuvvetler ve Polisin do¤al fonksiyonunu”, yani onlar›n
siyasal fonksiyonunu en sonunda tan›m›fl oldu¤unu ifade etmifltir.10

Benzer flekilde 1988 Brezilya Anayasas›, demokrasiye geçiflten sonra kaleme
al›nm›fl olmas›na ra¤men, silâhl› kuvvetlere bir “garantörlük” rolü vermifltir. Anaya-
san›n 142’nci maddesine göre, “Silahl› Kuvvetler, Cumhurbaflkan›n›n otoritesi alt›n-
da, Anavatan›n savunulmas›, anayasal kuvvetlerin ve onlardan birinin talebi üzeri-
ne kanun ve düzen hâkimiyetinin garanti edilmesi ile görevlidir.” Bu hüküm, or-
duyu kanun ve düzen hâkimiyetini sa¤lamak ve üç anayasal kuvvetin normal iflle-
yiflini garanti etmekle görevlendirmifl olan 1967 Anayasas›na oranla, bir iyilefltirme-
dir. Ancak 1988 Anayasas›n›n getirdi¤i bu görünüflteki iyilefltirme, silâhl› kuvvetle-
rin özerkli¤ini pek fazla azaltmam›flt›r. Gerçekten, silâhl› kuvvetler baflkan›n otori-
tesi alt›na konulmufl olmakla birlikte, di¤er anayasal kuvvetler de onun iç sorunla-
ra müdahale etmesini isteyebilmektedirler. Bu da, silâhl› kuvvetlere, anayasal or-
ganlar› birbirlerine karfl› oynayarak, kendi pazarl›k gücünü artt›rma imkân›n› ver-
mektedir.11

1961 ve 1982 T.C. Anayasalar›, silâhl› kuvvetlere böyle genel bir garantörlük ro-
lü vermifl de¤ilse de, Ordu ‹ç Hizmet Kanununun 35’inci maddesi ona “Türk vata-
n›n› ve nitelikleri Anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kolla-
mak” görevini vermektedir. Gerçekten, 1960’lar›n bafllar›ndan bu yana askeri lider-
ler, siyasete müdahalelerini meflrulaflt›rmak amac›yla, bu maddeye s›k s›k at›fta bu-
lunmufllard›r.

Mahfuz Alanlar
Valenzuela’ya göre, “mu¤lak ve genellefltirilmifl vesayet yetkisine karfl›l›k, mahfuz
alanlar, hükûmet otoritesinin ve politika oluflturulmas›n›n belli özgül alanlar›n›, se-
çilmifl görevlilerin yetki alan› d›fl›na ç›kar›r.”12 Mahfuz alanlar, belli baz› politika
alanlar›nda, özellikle savunma politikas› konusunda, silâhl› kuvvetlerin büyük öl-
çüde özerk olmalar›n› ifade eder. Aguero’ya göre,

“Özel alanlarda mevzilenmifl olan ordu, savunma sektöründe münhas›r ege-
menlik talep eder...Ordu, kendi belirledi¤i kurallar uyar›nca, kendi yol gösterici il-
kelerini, amaçlar›n› ve misyonlar›n› belirler ve kendi de¤erlerini, d›fla kapal› bir iç
sosyalleflme süreci ile yeniden üretir...Dolay›s›yla devlet, ayr› otorite alanlar›na bö-
lünmüfltür; bunlardan birini demokratik seçimsel meflruluk, di¤erini ordunun de-
¤iflmez milli özü ifade etmekteki özel yetene¤i dolay›s›yla kendi kendisine bahflet-
ti¤i meflruluk destekler. Bu nedenle sivil demokratik hükûmetler, devletin genifl ve
önemli bir kesimi üzerinde etkili otorite kullanmak imkan›ndan yoksundur...Dev-
let içindeki köklü konumu sayesinde ordu, sadece d›fl yönlendirme ve denetime
direnmekle kalmaz, ayn› zamanda askeri olmayan alanlarda da afl›r› ölçüde nüfuz
kullan›r ve bunu geniflletir.”13

Mahfuz alanlar›n afl›r› bir örne¤i, 1976 Portekiz Anayasas›n›n 148’inci madde-
sinde görülmektedir; bu madde, Devrim Konseyini, silahl› kuvvetlerin örgütlenme-
sine, iflleyifline ve disiplinine iliflkin konularda tek yetkili yasama organ› haline ge-
tirmifltir. Konsey ayr›ca, askeri konulardaki milletleraras› andlaflma ve sözleflmele-
ri onaylamak yetkisi ile de donat›lm›flt›r.
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oland›r.



1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›, silahl› kuvvetler için mahfuz ya da özerk
alanlar belirlememifl, ancak savunma ve güvenlik politikalar›n›n oluflturulmas›nda
silahl› kuvvetler temsilcilerinin istiflari s›fatla kat›lacaklar› bir Milli Güvenlik Kurulu
kurmufltur. Ayr›ca, Genelkurmay Baflkan›, daha önce oldu¤u gibi Milli Savunma Ba-
kan›na karfl› de¤il, Baflbakana karfl› sorumlu k›l›nm›fl, böylece statüsü yükseltilmifl-
tir. Buna karfl›l›k Anayasa, milli güvenli¤in korunmas›ndan ve silahl› kuvvetlerin sa-
vafla haz›rlanmas›ndan aç›kça Bakanlar Kurulunu sorumlu k›lm›flt›r (Madde 110).

12 Mart 1971 askeri müdahalesini takiben silahl› kuvvetlerin de facto etkisi al-
t›nda kabul edilen 1971 ve 1973 anayasa de¤ifliklikleri, silahl› kuvvetlerin devlet
ayg›t› içerisindeki özerkli¤ini büyük ölçüde artt›rm›flt›r. Bu de¤iflikliklerden biri, si-
lahl› kuvvetleri Say›fltay’›n denetiminin d›fl›na ç›karm›flt›r. (Madde 127). Baflka bir
de¤ifliklik, askeri personeli ilgilendiren tüm idari eylem ve ifllemleri denetlemek
üzere Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinin kurulmas›d›r; böylece bu tür ifllemler, si-
vil idare mahkemelerinin yarg›sal denetimi d›fl›na ç›kar›lm›flt›r (Madde 140). Di¤er
bir de¤ifliklikle, s›k›yönetim askeri mahkemelerinin, s›k›yönetimin ilân›ndan en
çok üç ay önce ifllenmifl suçlar› yarg›layabilmeleri ve bu yarg›lamalar›n s›k›yöneti-
min bitiminden sonra da devam etmesi mümkün k›l›nm›flt›r. (Madde 32 ve geçici
Madde 21). Bu, askeri mahkemelerin görev alan›n›n, sivil mahkemeler aleyhine
önemli ölçüde genifllemesi anlam›na gelmektedir. Ayn› zamanda, s›k›yönetim as-
keri mahkemelerinin ancak s›k›yönetim süresince görev görebilece¤i yolundaki
anayasa kural›ndan da önemli bir sapma oluflturmaktad›r.

Nihayet, 1973 Anayasa de¤ifliklikleri ile, devletin güvenli¤ine karfl› ifllenen suç-
lar› yarg›lamak üzere Devlet Güvenlik Mahkemeleri oluflturulmufltur. Bunlar, asker
ve sivil hâkim ve savc›lardan kurulu karma mahkemelerdi ve askeri hâkim ve sav-
c›lar, askeri makamlarca seçiliyorlard›. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ka-
rarlar› sivil Yarg›tay’›n temyiz incelemesine tâbi idi (Madde 136).

Askerî özerkli¤in artt›r›lmas› e¤ilimi, 1982 Anayasas› ile daha da güçlenmifltir.
1971 - 1973 dönemindeki kazan›mlar›n korunmas›ndan baflka, silahl› kuvvetler,
yeni kurulan Devlet Denetleme Kurulunun denetim yetkisinin d›fl›nda b›rak›lm›fl-
t›r (Madde 108). Yüksek Askeri fiûra (orgeneral ve oramirallerden oluflan ve gene-
ral tayin ve terfilerinde kesin karar veren bir kurul) kararlar›na karfl› yarg› yolu ka-
pat›lm›flt›r (Madde 125). 1402 say›l› S›k›yönetim Kanununa göre, s›k›yönetim ko-
mutanlar›n›n ifllemlerine karfl› idari veya adli mahkemelere baflvurulamaz; ayr›ca
komutanlar›n, vermifl olduklar› kiflisel zararlardan dolay›, özel hukuk alan›nda so-
rumluluklar› da söz konusu olamaz. Ayn› kanuna göre s›k›yönetim askeri mahke-
meleri, bakmakta olduklar› bir dâva ile iliflkisi olmas› flart›yla, s›k›yönetim bölgesi
d›fl›nda ifllenmifl olan suçlar› da yarg›layabilirler. Nihayet, ayn› kanun, birçok suçu
s›k›yönetim mahkemelerinin görev alan›na sokmak suretiyle, bu mahkemelerin
görev alan›n› büyük ölçüde geniflletmifltir.

1982 Anayasas›nda yer alan mahfuz alan oluflturmakla ilgili maddeleri bulunuz ve bu
maddeleri anayasan›n bafllang›ç bölümüyle iliflkilendirerek tart›fl›n›z.

Seçim Sürecinin Manipülasyonu 
‹ktidardan ayr›lmakta olan askeri rejimler, gelecekteki demokratik rejimde daha
büyük bir iktidar pay›na sahip olmak amac›yla, seçim sürecini manipüle etmeye
çal›flabilirler. Bu gibi giriflimler, iktidar›n el de¤ifltirmesinden önceki ilk serbest se-
çimlerle s›n›rl› kalabilece¤i gibi, daha kal›c› etkileri de olabilir. Buna, fiili (de fac-
to) temelde teflebbüs edilebilece¤i gibi, temelleri kanunlarda hattâ anayasada be-
lirlenebilir.
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1961 Anayasas›nda MGK
d›fl›nda mahfuz alanlar
belirlenmedi.

12 Mart 1971 Muht›ras›ndan
sonra anayasaya konulan
mahfuz alanlar:
• Silahl› kuvvetler say›fltay
denetiminden muaf tutuldu,
• Ordu sivil yarg›n›n
denetiminden ç›kar›ld›,
• Askeri s›k›yönetim
mahkemeleri kuruldu,
• Devlet Güvenlik
Mahkemeleri kuruldu.

1982 Anayasas›yla eklenen
mahfuz alanlar:
• Silahl› Kuvvetler Devlet
Denetleme Kurulu’nun
denetiminden muaf tutuldu,
• Yüksek Askeri fiura
kararlar›na karfl› hukuki
baflvuru yap›lmayaca¤›
sa¤land›,
• S›k›yönetim mahkemesi
kararlar› koruma alt›na
al›nd›,
•S›k›yönetim
mahkemelerinin kapsama
alan› ve yetkileri geniflletildi.
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Bu amac› gerçeklefltirmenin en basit yolu, iktidardan ayr›lmakta olan askeri re-
jimin liderini, yeni demokratik rejimde devlet baflkanl›¤›na (ya da baflka bir kilit
mevkiye) getirmektir. Bu yöntemin iyi bilinen örnekleri, Portekiz’de General Ea-
nes, Türkiye’de de General Gürsel ve General Evren’dir. 1960 müdahalesinin lide-
ri General Cemal Gürsel’in yeni seçilmifl parlâmento taraf›ndan Cumhurbaflkanl›¤›-
na seçilmesi, silahl› kuvvetlerin ciddi bask›s› alt›nda gerçekleflmifltir. Hattâ bu se-
çim, silahl› kuvvetlerin, seçim sonuçlar›na sayg› göstermek ve parlâmentonun aç›-
l›fl›na izin vermek için ileri sürdükleri flartlardan biriydi. 1980 müdahalesi lideri Ge-
neral Kenan Evren’in 1982’de Cumhurbaflkanl›¤›na seçilifli de, çok ola¤an-d›fl› flart-
lar alt›nda gerçekleflmifltir. 1982 Anayasas›n›n Cumhurbaflkan›n›n parlâmento tara-
f›ndan seçilmesini öngörmesine karfl›l›k Evren, Anayasan›n geçifli 1’inci maddesi
gere¤ince do¤rudan do¤ruya halk taraf›ndan seçilmifltir. Üstelik bu seçim, anaya-
sa halk oylamas› ile birlefltirilmifl ve Anayasaya verilen “evet” oylar›, ayn› zaman-
da, seçime tek aday olarak kat›lan Evren’in Cumhurbaflkanl›¤› için verilen oylar
olarak say›lm›flt›r. 

1961 Türkiye Anayasas›, ülkeyi yöneten Milli Birlik Komitesinin tüm 23 üyesi-
ni, Cumhuriyet Senatosunda ömür boyu tabii üyeli¤e getirmifltir (Madde 70). Sena-
tonun 150 seçilmifl ve 15 Cumhurbaflkan›nca atanm›fl üyeden olufltu¤u düflünülür-
se, MBK üyelerinin tabii üyeli¤i, seçim sürecinde önemli bir manipülasyon olufltur-
maktad›r. Ayr›ca, Anayasan›n 68’inci maddesi, bu maddede say›lan suçlardan do-
lay› mahkûm olanlar›n, “affedilmifl olsalar bile” milletvekili seçilme yeterlili¤inden
yoksun olacaklar›n› öngörüyordu. Bu hükmün amac›, askeri yönetimce mahkûm
edilmifl olan eski DP milletvekillerini Meclisten sürekli olarak d›fllamakt›. Bu engel,
1974 y›l›nda yap›lan bir anayasa de¤iflikli¤i ile kald›r›lm›flt›r.

1980 - 1983 y›llar› aras›nda ülkeyi yöneten MGK rejimi ise, çok daha kapsaml›
seçim manipülasyonlar› gerçeklefltirmifltir. 1982 Anayasas›n›n Geçici 4’üncü mad-
desi, eski politikac›lar›n siyasal faaliyetlerini yasaklam›flt›r. Bu maddeye göre, 12
Eylül 1980 öncesi siyasal partilerin genel baflkanlar›, genel baflkan vekilleri, genel
sekreterleri ve merkez karar ve yönetim kurulu üyeleri, on y›l süre ile, siyasal par-
ti kurmaktan, siyasal partilere üye olmaktan, TBMM’ne ve yerel yönetim makam-
lar›na aday gösterilmek ve seçilmekten yasaklanm›fllard›r. Daha hafif bir yasak da,
bu partilere mensup eski milletvekillerini, befl y›l süre ile, siyasal parti kurmaktan
veya bu partilerin merkez karar ve yönetim organlar›na seçilmekten yasaklamak-
ta, fakat TBMM’ne seçilmekten engellememekteydi. Bu yasaklar, 6 Eylül 1987 ta-
rihli anayasa halk oylamas› ile kald›r›lm›flt›r.

Yönetimdeki Milli Güvenlik Konseyi, 6 Kas›m 1983 parlâmento seçimleri üze-
rinde de s›k› bir denetim gerçeklefltirilmifltir. Seçime ancak üç partinin kat›lmas›na
izin verilmifltir; bunlardan ikisi (Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkç› Parti) esas
itibariyle askeri rejimin yaratt›¤› kurulufllar olarak görünüyorlard›. Eski Adalet Par-
tisinin baz› üyelerince kurulmufl olan Büyük Türkiye Partisi, Konsey karar›yla ka-
pat›lm›flt›r. AP ve CHP’nin mirasç›s› gibi görünen DYP ve SODEP’in de seçime ka-
t›lmalar›na izin verilmemifltir. Konsey, seçime kat›lmalar›na izin verdi¤i üç partinin
aday listelerinde bile, yüzlerce aday› veto etmifltir. K›sacas›, 1983 seçimleri, “s›n›rl›
tercihli” bir seçim olmaktan öteye geçememifltir. 

Seçimleri takiben Milli Güvenlik Konseyi, alt› y›ll›k bir süre için, Cumhurbafl-
kanl›¤› Konseyine dönüflmüfltür. Konseyin sadece istiflari yetkilere sahip olmas›na
karfl›l›k, üyeleri TBMM üyelerinin ba¤›fl›kl›klar›ndan tam olarak yararlan›yorlard›
(Geçici Madde 2).
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Asker, demokratik rejime
geçildi¤inde iktidar›n›
sürdürebilmek için seçim
sürecini manipüle eder.
Bunun en basit yolu da,
askeri rejim liderini
demokratik rejimi
Cumhurbaflkan›
seçmektedir: Orgeneral
Gürsel ve Orgeneral Evren
gibi.

1961 Anayasas›ndaki seçim
manipülasyonu:
• Milli Birlik Komitesi
üyelerinin tümünün
Cumhuriyet Senatosu’nun
üyesi olmas›,
• Hüküm giymifl olanlar›n
seçilme hakk›n›
kaybetmesidir.

1982 Anayasas›ndaki seçim
manipülasyonlar›:
• Eski politikac›lara siyasi
yasak koydu,
• Genel seçimler Milli
Güvenlik Konseyi’nin s›k›
kontrolü alt›nda
s›n›rland›r›lm›fl bir flekilde
yap›ld›.



Askeri Rejim ‹fllemlerinin De¤ifltirilmezli¤i
‹ktidardan ayr›lmakta olan askeri rejimler, baz› ifllemlerini de¤ifltirilemez k›lmaya,
hiç de¤ilse de¤ifltirilmelerini güçlefltirmeye teflebbüs edebilirler. Bunun da tipik bir
örne¤i, 1976 Portekiz Anayasas›nda bulunabilir. Bu Anayasa, demokrasiye geçifli
izleyen ilk yasama dönemi (bu dönem, 14 Ekim 1980’de sona ermifltir) içinde ana-
yasan›n de¤ifltirilmesini yasaklam›flt›. Bu tarihten sonra Cumhuriyet Meclisi, Anaya-
say› de¤ifltirme yetkisine sahip oluyor, ancak de¤iflikli¤i onaylamas› ile birlikte
ikinci yasama dönemi otomatik olarak sona eriyordu (Madde 286, f›kra 1). Daha
sonraki anayasa de¤ifliklikleri, Meclis üye tamsay›s›n›n beflte dört ço¤unlu¤u ile
aksine karar vermedikçe, ancak befl y›lda bir yap›labiliyordu (Madde 287). Ayr›ca
Anayasada, anayasa de¤iflikli¤i yolu ile dahi de¤ifltirilemeyecek de¤iflmez ilkeler
yer alm›flt›. ‹lginçtir ki, bunlar aras›nda “temel üretim araçlar› ile tabi-
i kaynaklar›n kollektiflefltirilmesi ve tekellerle büyük çiftliklerin kald›r›lmas›” gibi,
afl›r› derecede ideolojik hedefler de vard› (Madde 290).

Benzer flekilde, Türkiye’deki iki askeri rejim de, ifllemlerinin de¤ifltirilmesini güç-
lefltirici tedbirler alm›flt›r. Gerek 1961 (Geçici Madde 4), gerek 1982 (geçici Madde
15) anayasalar›, askeri yönetimlerce kabul edilen kanunlar›n Anayasaya ayk›r›l›¤›n›n,
demokrasiye geçiflten sonra bile, ileri sürülemeyece¤ini hükme ba¤lam›flt›r. Bu ka-
nunlar›n yasama organ›nca de¤ifltirilmesine veya kald›r›lmas›na anayasal bir engel
olmamakla birlikte, Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk denetimi yetkisi
üzerindeki bu k›s›nt›, otoriter hukuki miras›n tasfiyesini geciktirici önemli bir engel
oluflturmufltur.14 Türkiye örne¤inde, Milli Güvenlik Konseyi rejiminin b›rakt›¤› otori-
ter miras, selefinkininden çok daha büyük oldu¤undan, Anayasa Mahkemesinin de-
netim yetkisi üzerindeki bu k›s›tlama, çok daha ciddi sak›ncalara yol açm›flt›r. 1960
- 1961 dönemindeki Milli Birlik Komitesinin aksine, Türk anayasa ve hukuk sistemi-
ni temelden yeniden yap›land›rmay› amaçlayan Konsey, 1980 - 1983 döneminde 535
kanun ve 91 kanun hükmünde kararname ç›karm›flt›r. Bunlar aras›nda, seçimler, si-
yasal partiler, yarg› organ›, polis, s›k›yönetim ve ola¤anüstü hal, yerel yönetimler,
üniversiteler, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, dernekler, sendikalar, kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, toplu sözleflme ve grevler, bas›n, toplant›
ve gösteri yürüyüflleri hakk› gibi birçok hayati önemde alan› düzenleyen kanunlar
yer almaktad›r.15

fiili askeri rejimi, kendi dikte etti¤i 1980 Anayasas›n›, “en önemli miraslar›ndan
biri” olarak görmüfltür.16 Türkiye’de de MGK, 1982 Anayasas› ile ilgili olarak ben-
zer görüfller tafl›m›flt›r. General Evren, s›k s›k, kendisini “Anayasan›n kefili” olarak
ilân etmifltir. Daha önemlisi, 1982 Anayasas›, Cumhurbaflkan›na anayasa de¤ifliklik-
leri üzerinde güçlü bir veto yetkisi vermifltir. Yeni seçilen parlâmentonun toplan-
mas›n› izleyen ilk alt› y›l içinde, Cumhurbaflkan›nca Meclise iade edilen bir anaya-
sa de¤iflikli¤inin kanunlaflabilmesi, Meclis üye tamsay›s›n›n dörtte üç (normaldeki
üçte iki yerine) ço¤unlu¤unun oyu ile mümkündü. Ancak, TBMM 1987 y›l›nda es-
ki politikac›lar›n siyaset yasaklar›n›n kald›r›lmas› konusunda halk oylamas›na bafl-
vurulmas›n› kabul etti¤inde, Cumhurbaflkan› Evren bu yetkisini kullanmam›flt›r.

Af Kanunlar›
‹ktidardan ayr›lmakta olan askeri rejimlerin en s›k baflvurduklar› ç›k›fl garantilerin-
den biri, rejimin yöneticileri ve görevlileri taraf›ndan ifllenmifl olan suçlar›, özellik-
le insan haklar› ihlâllerini kapsayan af kanunlar›n›n ç›kar›lmas›d›r.17 Bu tür kanun-
lar, fiili’de, Brezilya’da, hattâ asker-sivil iliflkilerinin demokratik normlara en uygun
oldu¤u Latin Amerika ülkesi olan Uruguay’da ç›kar›lm›flt›r.18
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1961 ve 1982
Anayasalar›nda, askeri rejim
taraf›ndan yap›lan yasalar›n
anayasall›¤›n›n, demokratik
rejime geçildikten sonra bile
Anayasa Mahkemesi’nde
sorgulanamayaca¤› hükmü
yer alm›flt›r.



Türkiye’de her iki askeri rejim de, yarg› soruflturmas› ve kovuflturmas›na karfl›
garantileri Anayasaya dahil etmifltir. 1961 (geçici Madde 4) ve 1982 (geçici Madde
15) Anayasalar›, yönetici askeri konsey üyelerini, bakanlar› ve onlar›n emirlerini
uygulayan tüm kamu görevlilerini, gerek hukuki gerek cezai takibata karfl› koru-
makta; bu kiflilerin cezai, hukuki ve mali sorumluluklar› konusunda hiçbir mah-
kemeye baflvurulamayaca¤›n› hükme ba¤lamaktad›r.

ÇIKIfi GARANT‹LER‹ VE DEMOKRAS‹N‹N PEK‹fiMES‹

Askeri rejimlerin getirdi¤i ç›k›fl güvencelerinin uzun vadedeki 
âk›betinin hangi faktörlere ba¤l› oldu¤unu aç›klayabilmek.

‹ktidardan ayr›lmakta olan askeri rejimler için sa¤lanan ç›k›fl garantileri, demokra-
tik bir rejime geçifli kolaylaflt›r›c› bir unsur telâkki edilebilir. Ancak bazen ilk geçi-
fli kolaylaflt›rm›fl olan flartlar, ikinci geçifli (pekiflmifl bir demokrasiye geçifl) zorlafl-
t›rabilir. Valenzuela’ya göre, “pekiflmifl bir demokrasinin inflas›, ço¤u zaman, birin-
ci geçifli (otoriter yöneticilere ve onlar› destekleyen güçlere garantiler sunmak su-
retiyle) kolaylaflt›rm›fl olabilen, ama ikincisi için zararl› olan düzenlemelerin, anlafl-
malar›n ve kurumlar›n terk edilmesini veya de¤ifltirilmesini gerektirir.” 19 Felipe
Aguero da, flu sözleri ile bu görüfle kat›lmaktad›r: “Silahl› kuvvetlerin yayg›n bir
alanda kök salmas›...daha önceki otoriter dönemin kal›c› bir miras› haline gelebi-
lir ve bu, kuflkusuz, demokrasinin pekiflmesini engelleyebilir, sonunda da onun
varl›¤›n› bile tehdit edebilir.” 20 

Demokrasinin pekiflmesi önündeki bu engellerin, uzun hattâ orta vâdede kal-
d›r›lmas› imkâns›z de¤ildir. Meselâ Portekiz’de 1982 ve 1989 y›llar›nda gerçekleflti-
rilen kapsaml› anayasa de¤ifliklikleri, 1974 - 1976 y›llar›n›n geçici askeri yönetimin-
den kalan otoriter miras› tasfiye etmifltir. Türkiye’de de, afla¤›da aç›klanaca¤› gibi,
sivil-asker iliflkilerinin demokratik normlara uyarlanmas› konusunda önemli ad›m-
lar at›lm›flt›r.

Ç›k›fl garantilerinin uzun vâdedeki kaderini tayin eden iki faktör, yeni bir darbe
olas›l›¤› ile, sivil siyasal güçler aras›nda ordunun siyasetteki rolü konusunda görüfl
birli¤inin mevcut olup olmamas›d›r. Valenzuela’n›n do¤ru olarak belirtti¤i gibi,

“Askeri darbeler veya isyanlar, önemli siyasal aktörlerce de, hükûmetlerin yeri-
ne geçmenin mümkün araçlar› olarak görüldü¤ü takdirde, demokratik pekiflme
gerçekleflemez. Bu, pekiflme sürecini engelleyen bütün di¤er unsurlar›n alt›nda ya-
tan temel taflt›r; çünkü vesayet yetkileri, mahfuz alanlar ve seçimlerdeki ayr›mc›l›k,
demokratik flekilde seçilmifl makamlar› devirme tehdidi olmad›kça, uzun vâdede
sürdürülemez...Bu flekilde, seçimlerin düzenli takvimi aksat›lmasa, yani hiçbir dar-
be veya baflar›l› isyan olmasa bile, demokratik yöntem, büyük ölçüde engellenmifl
olur. Bu da, ters kurumsallaflma yönünde bir k›s›r döngü oluflturur.” 21

Bu anlamda, inand›r›c› bir darbe tehdidi, sivil siyasal aktörlerin beklentilerinde
ve hesaplar›nda köklü bir de¤ifliklik yarat›r; onlar›, ordu ile ittifaklar aramak veya
onu müdahaleye davet etmek gibi, demokratik pekiflmeden uzaklaflt›racak yönler-
de harekete sevk eder.

‹kinci faktör de çok önemlidir; çünkü sivil siyasal güçler aras›nda ordunun
meflru rolü konusunda görüfl birli¤inin olmamas›, orduyu siyasete müdahale etme-
ye ve kendi siyasal nüfuzunu sürdürmeye veya artt›rmaya teflvik eder. Latin Ame-
rika’n›n yak›n zamanlardaki deneyimini yorumlayan Aguero, flöyle demektedir.
“Birleflik bir cephe oluflturamayan siviller, ordunun demokratik pekiflme ümitleri

140 Türk Siyasal  Hayat ›

2
A M A Ç
N

Ç›k›fl güvencelerinin
ak›betini belirleyen faktörler:
• Yeni bir askeri darbe ya da
baflkald›r› ihtimali,
• Ordunun siyasetteki rolüne
iliflkin sivil güçler
aras›ndaki fikir birli¤i ya da
fikir ayr›l›¤›n›n derecesi.



aç›s›ndan ortaya koydu¤u engeller konusunda hiçbir ortak anlay›fl sergilememifl-
lerdir. Böylece, ordunun iç politikaya müdahalesinin maliyetini artt›racak hayati
bir cayd›r›c› heba edilmifl, ordunun yararlanabilece¤i sivil çatlaklar aç›lm›fl olmak-
tad›r.” 22 Türkiye’de halen ordunun siyasal rolü ve vesayet yetkileri üzerinde ikti-
dar (AKP) ve ana muhalefet (CHP) partileri aras›nda bir görüfl birli¤inin mevcut ol-
mamas›, bu durumun iyi bir örne¤idir.

REJ‹M‹N S‹V‹LLEfiMES‹

Askeri müdahalelerden sonra rejimin sivilleflmesi sürecinde
ordunun siyasetten çekilmesinin nedenlerini aç›klayabilmek.

Türkiye’nin 1983’te demokrasiye geçifli, iktidardan ayr›lan bir askeri rejimin ayr›l-
ma flartlar›n› ne ölçüde dikte edebilece¤ini göstermesi aç›s›ndan, ders kitaplar›na
geçecek bir örnektir. Türkiye’nin bu deneyimi, Brezilya, fiili ve Portekiz gibi ülke-
lerce de paylafl›lmaktad›r. Demokrasiye geçiflten yirmi küsur y›l sonra, belli ölçü-
de bir sivilleflme gerçekleflmifl görünmektedir. Askeri rejimin miras›n›n baz› unsur-
lar›, anayasa de¤iflikli¤i yolu ile kald›r›lm›flt›r. Meselâ eski politikac›lar›n siyaset ya-
saklar›na iliflkin anayasa hükmü, 1987 halk oylamas› ile kald›r›lm›fl ve de¤ifliklik,
Cumhurbaflkan› Evren’ce de veto edilmemifltir. Ayn› flekilde, 1995 Anayasa de¤i-
fliklikleri, sendikalar, dernekler, vak›flar ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek ku-
rulufllar› gibi sivil toplum kurulufllar›n›n siyaset yasa¤›n› kald›rm›flt›r ki, bu yasa¤›n
MGK rejimi gözünde büyük önem tafl›d›¤› bilinmektedir. Afla¤›da aç›klanaca¤› gi-
bi, 2001 ve 2004 Anayasa de¤ifliklikleri ile uyum kanunlar›nda bu yönde baflka bir-
çok önemli ad›m at›lm›flt›r.

Anayasal ç›k›fl garantilerinin bir bölümü de, bunlar için Anayasada öngörülen
sürenin sona ermesi nedeniyle kendili¤inden ortadan kalkm›flt›r. 1983 seçimleri so-
nucunda oluflan TBMM’nin toplanma tarihinden itibaren alt› y›ll›k süre için öngörül-
müfl bu garantilerden biri, MGK’nin (Cumhurbaflkanl›¤›na seçilmifl olan General Ev-
ren hariç olmak üzere) istiflari nitelikte bir Cumhurbaflkanl›¤› Konseyine dönüflmüfl
olmas›d›r. William Hale’e göre, “1983’ten sonra Konseyin yönetimde önemli bir rol
oynad›¤›n› gösteren aç›k bir kan›t yoktur...Bunun bafll›ca fonksiyonu, eski cunta
üyelerine onurlu bir emeklilik yolu sa¤lamak olmufl gibi görünmektedir.” 23 Geçici
nitelikteki baflka bir ç›k›fl garantisi, Cumhurbaflkan›n›n anayasa de¤ifliklikleri üze-
rindeki güçlendirilmifl veto yetkisidir. Alt› y›ll›k süre içinde bir anayasa de¤iflikli¤i
Cumhurbaflkan›nca Meclise iade edildi¤i takdirde, onun kabulü, normal üçte iki ço-
¤unluk yerine, TBMM üye tamsay›n›n dörtte üç ço¤unlu¤unu gerektirmekteydi. Ni-
hayet, General Evren’in MGK politikalar› ile bir ölçüde süreklilik sa¤lanmas› ama-
c›yla tasarlanm›fl olan Cumhurbaflkanl›¤› süresi, 1989 y›l›nda sona ermifltir. 

1983 sonras› dönemin ilk y›llar›nda sivilleflme süreci, biçimsel anayasa de¤iflik-
liklerinden çok, gayr› resmi bir uygulama ve adaptasyon süreci ile gerçekleflmifltir.
1983 seçimlerini takiben göreve gelen Turgut Özal hükûmeti, politika oluflturma-
daki üstünlü¤ünü, tedricen fakat kararl› bir biçimde gerçeklefltirmifltir. Bafllang›çta,
Evren ile Özal aras›nda bir çeflit gayr› resmi ifl bölümü oluflmufl gibi görünüyordu.
Evren’in savunma ve d›fl politika alanlar›nda a¤›rl›¤›n› korumas›na karfl›l›k, Özal
ekonomik politikalar›n oluflturulmas›nda tam bir serbestiye sahip olmufltu.24 An-
cak bu ifl bölümü pek uzun sürmedi. Zaman içinde Evren, parlâmenter bir cumhu-
riyetin Cumhurbaflkan› gibi davranmaya bafllarken, Özal yürütme gücünün etkin
liderli¤ini üstlendi. Evren, ordunun siyasetten uzaklaflmas› sürecinde hayati bir rol
oynam›flt›r. E¤er o, “aktif müdahaleci bir tutum alm›fl olsayd›, sivil rejime geri dö-
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nüfl sürecinin, oldu¤undan çok daha f›rt›nal› ve daha eksik olmas› muhtemeldi.” 25 

1987 y›l›nda Özal, silahl› kuvvetlerin normal Genelkurmay Baflkan› aday› olan
Orgeneral Necdet Öztorun’un (Türk silahl› kuvvetlerinin gelene¤inde, Kara Kuv-
vetleri Komutan›, Genelkurmay Baflkan› olur) yerine, kendi tercih etti¤i bir orge-
neral olan Necip Torumtay’› Genelkurmay Baflkanl›¤›na atad›. Kenan Evren’in
Cumhurbaflkanl›¤› süresinin bitiminde Özal, Celal Bayar’dan bu yana sivil kökenli
ilk Cumhurbaflkan› olarak bu makama seçildi. Cumhurbaflkanl›¤› döneminde Özal,
muhaliflerinin anayasaya ayk›r›l›k iddias›na ra¤men, özellikle Körfez krizinde d›fl
politika ve güvenlik politikas›n›n oluflturulmas›nda aktif rol oynad›. Özal’›n Türki-
ye’nin Körfez politikas›n› kiflisel olarak yönlendirmesi, Genelkurmay Baflkan› To-
rumtay’›n istifas›na yol açt›. Baz› gözlemcilerin yorumlar›na göre, geçmiflte hükû-
metin politikalar› ile ciddi anlaflmazl›k içinde bulunan bir Genelkurmay Baflkan›,
istifa edecek yerde ya darbe yapar veya bir muht›ra verirdi. Hale’e göre Torumtay
olay›, “ordunun, kendi profesyonel uzmanl›k alan›nda bile, sivil iktidar›n üstünlü-
¤ünü yavafl yavafl kabul etmekte oldu¤unu göstermifltir.” 26 1993’te Özal’›n ölümü
üzerine, gene bir sivil kökenli politikac› Süleyman Demirel Cumhurbaflkanl›¤›na
seçilmifl, onu 1999 y›l›nda Ahmet Necdet Sezer izlemifltir.

1983 sonras› dönemde ordunun siyasetten oldukça düzenli bir biçimde çekil-
mesi, baz› gözlemcileri, silahl› kuvvetler üzerinde yeterli bir sivil denetimin sa¤lan-
m›fl oldu¤u ve Türkiye’nin bu aç›dan yerleflik Bat› demokrasilerinden temel bir far-
k› kalmad›¤› yolunda yorumlara sevk etmifltir. Hale’e göre, “1990’lar›n bafllar›ndan
itibaren silahl› kuvvetler komutanlar›n›n, devlet yap›s› içindeki geleneksel yar›-
özerk konumlar›n› (bu konumda savunma politikas›, seçilmifl politikac›lar›n dene-
timi d›fl›nda, kendi özel mahfuz alanlar› addedilmekteydi) terk etmeye bafllad›kla-
r› aç›kt›r...Türk ordusunun siyasal rolü bugün, 1950’lerden beri herhangi bir za-
manda oldu¤undan daha zay›ft›r...Generallerin, Bat› demokrasilerinde oldu¤u gi-
bi, seçilmifl bir hükûmetin hizmetkârlar› haline geldi¤i yeni bir dengeye do¤ru ted-
rici bir de¤iflim gerçekleflmifltir.”27 Benzer flekilde Ahmet Evin’in ifadesi ile, “zirve-
de Cumhurbaflkan› [Evren] ile siyasal yürütme aras›ndaki uyumlu iliflki, ordunun
k›fllalar›na çekilmesini kolaylaflt›rm›flt›r. En üst düzeydeki etkisinin devam edece-
¤inden emin olan ordu, sivil rejim üzerindeki denetimlerini tedricen gevfletmifl ve
yetkilerini siyasal otoriteye devretmifltir... 1950’lerden bu yana ilk sivil Cumhurbafl-
kan›n›n seçilmesi ile, 1989’da siyasetin sivilleflmesi tam olarak gerçekleflmifltir.”28

Son zamanlardaki üç Genelkurmay Baflkan›n›n (Kenan Evren, Necip Torumtay ve
Do¤an Gürefl) an›lar›n› ve kamusal demeçlerini inceleyen Metin Heper ve Aylin
Güney, “Üçüncü Türkiye Cumhuriyeti ikinci ony›l›na girerken, sivil-asker iliflkileri,
liberal-demokratik modele yaklaflm›flt›r” sonucuna varm›fllard›r. 29

Oysa bu gözlemler vakitsiz bir iyimserli¤i yans›tt›¤› gibi, sunduklar› kan›tlar da
çok ikna edici de¤ildir. Meselâ Heper ve Güney’in araflt›rmas›nda, Torumtay’›n flu
sözleri aktar›lmaktad›r: “Ordu, (1) sivil otorite karfl›s›nda mümkün oldu¤u kadar
özerk olmal›d›r; (2) askeri yönleri de olan konularda ona dan›fl›lmal›d›r; (3) tama-
men askeri nitelikteki sorunlarda son sözü söylemelidir.” Gürefl’e göre, “Türki-
ye’de silahl› kuvvetler, sadece ülkeyi d›fl düflmanlar›na karfl› savunmakla de¤il, ay-
n› zamanda onu iç düflmanlar›na karfl› savunmakla ve Türkiye Cumhuriyetinin lâ-
ik ve ça¤dafl niteliklerini korumakla da sorumludur.” 30 Silahl› kuvvetlerin 1997 kri-
zindeki tutumu, onun devletin bölünmez bütünlü¤ü ve lâik karakteri gibi derinden
ba¤l› oldu¤u de¤erlere karfl› bir tehdit alg›lamas›n›n varl›¤› halinde, kendisini ge-
ne de bir muhaf›z rolünde gördü¤ünü kan›tlamaktad›r.
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Refah Partisi-Do¤ru Yol Partisi koalisyon hükûmetinin kuruldu¤u andan (28
Haziran 1996) itibaren ordu, RP’nin hükûmete kat›lmas›na s›cak bakmam›flt›r. Bafl-
lang›çta bir “bekle ve gör” politikas›n›n izlenmesine karfl›l›k, Baflbakan Erbakan’›n
baz› eylemleri ve baz› RP milletvekillerinin lâiklik-karfl›t› beyanlar›, orduda bir
alarm duygusu yaratm›flt›r. Bu olaylar, Milli Güvenlik Kurulunun 28 fiubat 1997 ta-
rihindeki dramatik toplant›s›na yol açm›flt›r. Bu toplant›da komutanlar, hükûmetin
“irticai faaliyetler” karfl›s›ndaki hoflgörülü tutumunu fliddetle elefltirmifller ve çeflitli
önerilerde bulunmufllard›r. Bunlar aras›nda, zorunlu ilk ö¤retim süresinin sekiz y›-
la ç›kar›lmas› suretiyle, ‹mam ve Hatip Okullar›n›n orta k›sm›n›n kald›r›lmas› da
yer almaktayd›.

Yo¤un bir gerilim döneminin ard›ndan ve ordunun artan bask›s› karfl›s›nda Er-
bakan nihayet 18 Haziranda istifa etti. RP ve DYP yöneticilerinin ümidi, RP - DYP
koalisyonunuz Tansu Çiller’in baflbakanl›¤›nda devam edece¤i idi. Ancak Cumhur-
baflkan› Demirel, hükûmeti kurma görevini ANAP lideri Mesut Y›lmaz’a verdi. Bu-
nu izleyen günlerde DYP’den baz› milletvekilleri yeni hükûmeti desteklemek üze-
re partilerinden istifa ettiler. Y›lmaz hükûmeti, ANAP, DSP ve DTP’nin (DYP’nden
ayr›lan bir grup milletvekilinin kurdu¤u Demokratik Türkiye Partisi) koalisyonuna
dayan›yor ve hükûmet d›fl›ndan CHP taraf›ndan destekleniyordu. 

MGK’n›n 28 fiubat 1997 tarihli toplant›s›n› izleyen olaylar, silahl› kuvvetlerin si-
vil liderlik karfl›s›ndaki hoflgörüsünün s›n›rlar›n› ortaya koymufltur. Silahl› kuvvet-
ler, günlük politikaya kar›flmak ve yönetimi do¤rudan do¤ruya ele almakta istek-
siz olmakla birlikte, iki temel de¤erinin (devletin bölünmez bütünlü¤ü ve lâik ka-
rakteri) tehlikede oldu¤unu düflündükleri anda, müdahale efli¤inin afl›lmas› çok
muhtemeldir. 1997’de silahl› kuvvetler gibi birçok sivil grup da, bu ikinci de¤erin
tehdit alt›nda oldu¤unu düflünüyordu. Daha olumlu aç›dan bak›lacak olursa, silah-
l› kuvvetler bu krizde daha çok bir bask› grubu gibi hareket etmifl ve çabalar›na ifl-
veren kurulufllar› ve iflçi sendikalar› gibi birçok önemli sivil toplum kurumunu or-
tak etmifltir. Bununla birlikte, inan›l›r bir darbe tehdidi olmasayd›, RP-DYP hükû-
metinin parlâmento deste¤inin erimeyecek oldu¤u da söylenebilir. Silahl› kuvvet-
lerin çok önem verdi¤i iki temel de¤er konusundaki tehdit alg›lamalar›, bundan
sonra da silahl› kuvvetlerin müdahale efli¤ini belirleyecek gibi görünmektedir.

1982 Anayasas›nda rejimin sivilleflmesine yönelik yap›lan de¤ifliklikleri bulunuz ve bu
maddeleri eski haliyle iliflkilendirerek tart›fl›n›z.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ SÜREC‹NDEK‹ REFORMLAR
Türkiye’nin AB üyeli¤ine adayl›¤›n›n kesinleflti¤i 1999 y›l›ndan bu yana, gerek ana-
yasa de¤ifliklikleri, gerek uyum kanunlar› yoluyla, sivil-asker iliflkilerinin demokra-
tikleflmesi yönünde önemli ad›mlar at›lm›flt›r.31

1999 Anayasa de¤iflikli¤i ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinden askeri hâkim
ve savc›lar ç›kar›lm›fl, 2001 Anayasa de¤iflikli¤i ile Milli Güvenlik Kurulundaki sivil
üye say›s› artt›r›lm›fl ve Kurul kararlar›n›n istiflari niteli¤i vurgulanm›flt›r. 2004 Ana-
yasa de¤iflikli¤i ile, Devlet Güvenlik Mahkemeleri tümden kald›r›lm›fl, silahl› kuv-
vetlerin elindeki devlet mallar›n›n Say›fltayca denetlenmesinin yolu aç›lm›fl ve Yük-
sekö¤retim Kurulundaki asker üye ç›kar›lm›flt›r (Bk. Ünite 3).

Bu anayasa de¤ifliklikleri yan›nda, 30.07.2003 tarihli ve 4963 say›l› Kanunla
(Yedinci Uyum Paketi), MGK kararlar›n›n uygulamas›n›n koordinasyonu ve izlen-
mesi için bir Baflbakan yard›mc›s›n›n görevlendirilmesine, MGK Genel Sekreterinin
siviller aras›ndan da atanabilmesine (nitekim A¤ustos 2004’ten bu yana bu görev,
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sivil görevliler taraf›ndan sürdürülmektedir) olanak sa¤lanm›fl, MGK Genel Sekre-
terli¤i Yönetmeli¤i üzerindeki gizlilik kayd› kald›r›lm›flt›r. 14.07.2004 say›l› ve 5218
say›l› Kanunla, MGK Genel Sekreterli¤inin, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna üye
atamas›na son verilmifltir.

Bu reformlarla sivil-asker iliflkilerinin demokratiklefltirilmesi konusunda huku-
ken yap›labilecek olanlar›n bir bölümü gerçeklefltirilmifltir.Buna karfl›l›k, silahl›
kuvvetlerin siyasal rolü ve birçok alanlardaki özerk statüsü devam etmektedir. Bu-
nun tipik örneklerinden biri, askerî yarg›n›n sivil ya da adlî yarg› karfl›s›ndaki ge-
nifl görev alan›d›r. 1982 Anayasas›n›n askerî yarg› bafll›¤›n› tafl›yan ve 1961 Anaya-
sas›n›n 138’inci maddesi ile ayn› olan 145’inci maddesi, askerî yarg›n›n görev ala-
n›n› flöyle tan›mlamaktad›r: “Askerî yarg›, askerî mahkemeler ve disiplin mahke-
meleri taraf›ndan yürütülür. Bu mahkemeler, asker kiflilerin, askerî olan suçlar› ile
bunlar›n asker kifliler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve gö-
revleri ile ilgili olarak iflledikleri suçlara ait dâvalara bakmakla görevlidirler.” Ayn›
maddenin ikinci f›kras›, baz› durumlarda siviller taraf›ndan ifllenen suçlar›n da as-
kerî mahkemelerin görev alan›na girece¤ini belirtmektedir. Silâhl› kuvvetler için-
deki baz› kiflilerin darbe haz›rl›¤› içinde oldu¤u iddias›yla bafllat›lan “Ergenekon
dâvas›” sürecinde, askerî mahkemelerle adlî mahkemeler aras›ndaki görev ayr›m›
sorunu,ciddi tart›flmalara neden olmufltur. 26 Haziran 2009 tarihli ve 5918 say›l› Ka-
rarla askerî mahkemelerin görev alan› bir ölçüde daralt›lm›fl olmakla birlikte bu ka-
nunun ilgili maddesi, 21 Ocak 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal
edilmifltir.

Sonuç olarak, Türkiye’de asker-sivil iliflkilerinin, Bat› demokrasilerinde oldu¤u
gibi sivil iradenin üstünlü¤üne dayanan bir modele kavuflturulabilmesi için, yap›l-
mas› gereken daha birçok anayasal ve kanunî düzenlemeler vard›r. Ancak, Türki-
ye’de silâhl› kuvvetlerin siyasal etkisinin sadece hukukî düzenlemelerden kaynak-
lanmad›¤›; bunun tarihsel, sosyolojik ve kültürel köklerinin de oldu¤u unutulma-
mal›d›r.

144 Türk Siyasal  Hayat ›



1456.  Ünite  -  Ordu ve S iyaset

Askeri müdahalelerden sonra ordunun sivil siya-

setteki rolünü nas›l düzenledi¤ini belirleyebilmek.

Demokrasiye geçifl ve bu geçifllerin özel bir flek-
li olan askeri rejimlerin bir reform süreciyle yeri-
ni demokratik rejimlere b›rakmas›, otoriter ikti-
dar›n kontrolünde olur. Yönetimden çekilmenin
flartlar›n› ise hemen hemen her zaman otoriter
iktidar kendisi belirler. Yeni demokratik siyasi
düzende iktidarda belirli pay garantilerini al›rlar
ve buna da ç›k›fl güvenceleri denir. Bu güvence-
ler befl bafll›k alt›nda toplanabilir: Vesayet yetki-
leri, mahfuz alanlar, seçim sürecinin manipülas-
yonu, askeri rejim eylemlerinin geri al›namazl›¤›
ve genel af ya da sorumsuzluk yasalar›.
Vesayet yetkileri, mu¤lak bir çerçevede tan›mla-
nan, ulus-devletin temel ve kal›c› menfaatlerini
temsil etme iddias› ile hükümet ve onun siyasi
kararlar› üzerinde genifl bir gözetimdir. 1982 Ana-
yasas›nda, devletin ülkesi ve milliyetiyle bölün-
mez bütünlü¤ü ve Kemal Atatürk’ün reformlar›
vesayet alt›na al›nm›flt›r. Bu de¤erleri korumak
için anayasal yetkilerle donat›lm›fl askeri a¤›rl›kl›
resmi kurumlar yarat›l›r. 1961 Anayasas›yla kuru-
lan ve daha sonra güçlendirilen Milli Güvenlik
Kurulu bu kurumlardan biridir.
Mahfuz alanlar, mu¤lak ve oldukça genel tan›m-
lanan vesayet yetkilerinin tersine, hükümet oto-
ritesinin belirli alanlar›n› ve önemli siyasetlerin
belirlenmesini seçilmifl görevlerin alan›ndan ç›-
kar›r. 1961 Anayasas›nda mahfuz alan olarak sa-
dece MGK kurulurken 1971 muht›ras› ve 1982
Anayasas›nda silahl› kuvvetlerle ilgili mahfuz
alanlar geniflletildi.
‹ktidardan çekilmek üzere olan askerler, yeni ge-
lecek demokratik rejimde de söz sahibi olabil-
mek için seçim sürecini manipüle edebilirler. Bu-
nu gerçeklefltirmenin en basit yolu da askeri re-
jimin liderini demokratik rejime geçildi¤inde Or-
general Cemal Gürsel ve Kenan Evren gibi cum-
hurbaflkan› seçmektir.
Çekilen askeri rejimler baz› eylemlerini de¤ifltiril-
mez k›lma ve en az›ndan zorlaflt›rma çabas› için-
de olurlar. Çekilen askeri rejimlerin getirdi¤i en
genel güvencelerden birisi de, özellikle insan
haklar› ihlalleri konusunda, askeri rejim lideri ve
idarecileri taraf›ndan ifllenen suçlar için af yasas›
ç›kar›lmas›d›r.

Askeri rejimlerin getirdi¤i ç›k›fl güvencelerinin

uzun vadedeki ak›betinin hangi faktörlere ba¤l›

oldu¤unu aç›klayabilmek.

‹ktidar› b›rakan askeri rejimlerin getirdi¤i ç›k›fl
güvenceleri, demokratik rejime geçifli kolaylaflt›-
ran faktörler olarak alg›lanabilirler. Ancak ilk ge-
çifl sürecini kolaylaflt›ran bu faktörler, ikinci yani
pekiflmifl demokrasiye geçiflte engel oluflturur.
Ç›k›fl güvencesinin gelece¤ini belirleyen birbiriy-
le ba¤lant›l› iki önemli faktör vard›r. Birincisi ye-
ni bir askeri darbe ya da baflkald›r› ihtimali, di¤e-
ri de ordunun siyasetteki rolüne iliflkin sivil güç-
ler aras›ndaki fikir birli¤i ya da fikir ayr›l›¤›n›n
derecesidir.

Askeri müdahalelerden sonra rejimin sivilleflme-

si sürecinde ordunun siyasetten çekilmesinin ne-

denlerini aç›klayabilmek.

Çekilen bir askeri rejimden sonra demokrasiye
geçiflten yaklafl›k yirmi y›l sonra, belli oranda si-
villeflme sa¤lam›fl gibi görünmektedir. Türkiye’de
ordunun 1983 sonras› dönemde yumuflak bir fle-
kilde siyasetten çekilmesi birçok gözlemciyi, or-
du üzerinde yeteri derecede sivil kontrolün sa¤-
land›¤› ve bu aç›dan bak›ld›¤›nda ise Türk de-
mokrasisinin yerleflik Bat› demokrasileri standart-
lar›n› yakalad›¤› fleklinde bir düflünceye sevk et-
mifltir. Ancak”28 fiubat süreci” ve onu izleyen
olaylar, bu gözlemlerin hayli iyimser oldu¤u izle-
nimini uyand›rmaktad›r. 1997’de ordu ve birçok
sivil, laik yap›n›n tehdit alt›nda oldu¤una inan-
m›flt›. Bu krizde ordu, sendikalar ve ifladam› der-
nekleri gibi, önde gelen sivil toplum örgütleri ile
beraber bir bask› grubu olarak çal›flt›. Bu durum-
da, ordu taraf›ndan üzerinde titizlik gösterilen te-
mel ilkeler tehdit edildi¤i takdirde, askeri müda-
hale ihtimalinin gündeme gelebilece¤i sonucu
ortaya ç›kmaktad›r.
Rejimin sivilleflmesine yönelik olarak 1987 ve
1995 Anayasa de¤ifliklikleriyle birlikte siyasi ya-
saklar hem politikac›lar hem de sivil toplum ku-
rulufllar› için kald›r›lm›flt›r. 2001-2004 Anayasa
de¤ifliklikleri ve uyum kanunlar› da bu amaca
yönelik çal›flmalard›r. Avrupa Birli¤i sürecinde
yap›lan reform çal›flmalar› da sivil-asker iliflkileri-
nin demokratikleflmesine yönelik konulard›r.
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1. 1960 y›l›ndan itibaren askeri liderlerin siyasete mü-
dahalelerini meflrulaflt›rmak için s›kça baflvurduklar› ka-
nun maddesi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 1960 Anayasas›’n›n 3. maddesi
b. 1960 Anayasas›’n›n 90. maddesi
c. 1924 Anayasas›’n›n 1. maddesi
d. Silahl› Kuvvetler ‹ç Hizmet Kanunu’nun 10. mad-

desi
e. Silahl› Kuvvetler ‹ç Hizmet Kanunu’nun 35. mad-

desi

2. Genel Kurmay Baflkanl›¤›, ilk kez hangi Anayasa de-
¤iflikli¤i ile Baflbakanl›¤a ba¤lanm›flt›r?

a. 1924
b. 1945
c. 1961
d. 1971
e. 1982

3. Afla¤›dakilerden hangisi 12 Mart 1971 Muht›ra’s› son-
ras›nda orduya ayr›cal›k sa¤layan bir yasa uygulamas›
de¤ildir?

a. Silahl› Kuvvetlerin Say›fltay denetiminden 
ç›kar›lmas›

b. Silahl› Kuvvetlerin Dan›fltay denetiminden 
ç›kar›lmas›

c. S›k›yönetim mahkemelerinin kurulmas›
d. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmas›
e. Savafl halinde Cumhurbaflkan›n›n orduya 

baflkomutanl›k yapmas›

4. Afla¤›daki askeri liderlerden hangisi askeri darbe
sonras›nda Cumhurbaflkan› seçilmifltir?

a. Cemal Gürsel
b. Fahri Korutürk
c. ‹smet ‹nönü
d. Cevdet Sunay
e. Turgut Sunalp

5. 1961 Anayasas›’na göre Cumhurbaflkan›, Cumhuri-
yet Senatosuna kaç üye atama hakk›na sahiptir?

a. 10
b. 15
c. 20
d. 25
e. 30

6. 1980 askeri darbesi sonras›nda dönemin siyasal par-
ti baflkanlar›na konan siyaset yapma yasa¤›, hangi tarih-
te yap›lan referandumla kald›r›lm›flt›r?

a. 6 Kas›m 1983
b. 12 Eylül 1984
c. 27 Aral›k 1986
d. 6 Eylül 1987
e. 27 May›s 1990

7. 1980 askeri darbesi sonras›nda yap›lan ilk genel se-
çimde kaç siyasal partinin seçime girmesine izin veril-
mifltir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

8. 1960 askeri darbesi sonras›nda kurulan askeri yöne-
tim organ›na ne ad verilmifltir?

a. Milli Güvenlik Kurulu
b. Milli Birlik Komitesi
c. Milli Güvenlik Konseyi
d. Yüksek Askeri Konsey
e. Yüksek Güvenlik Konseyi

9. 1982 Anayasas›’n›n hangi maddesi 1980 askeri dar-
besinde görev alan askeri konsey, hükümet üyeleri ve
bunlar›n emrinde çal›flan memurlar› cezai ve hukuki
kovuflturmalardan korumufltur?

a. 5. maddesi
b. 104. maddesi
c. Geçici 1. maddesi
d. Geçici 9. maddesi
e. Geçici 15. maddesi

10. 1960 askeri darbesi sonras›nda ilk sivil cumhurbafl-
kan› hangi y›l seçilmifltir?

a. 1966
b. 1971
c. 1973
d. 1982
e. 1989

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›flsa Vesayet Yetkileri konusunu
gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›flsa Vesayet Yetkileri konusunu
gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›flsa Mahfuz Alanlar konusunu
gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›flsa Seçim Sürecinin Ma-
nipülasyonu konusunu gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›flsa Seçim Sürecinin Ma-
nipülasyonu konusunu gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›flsa Seçim Sürecinin Ma-
nipülasyonu konusunu gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›flsa Seçim Sürecinin Ma-
nipülasyonu konusunu gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›flsa Vesayet Yetkileri konusunu
gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›flsa Asgeri Rejim ‹fllemlerinin
De¤iflmezli¤i konusunu gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›flsa Rejimin Sivilleflmesi konular›-
n› gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

1982 Anayasas›nda yer alan vesayet yetkilerini anayasa
metninden okuyarak tart›fl›n›z.

S›ra Sizde 2

Askerî özerkli¤in artt›r›lmas› e¤ilimi, 1982 Anayasas› ile
daha da güçlenmifltir. 1971 - 1973 dönemindeki kaza-
n›mlar›n korunmas›ndan baflka, silahl› kuvvetler, yeni
kurulan Devlet Denetleme Kurulunun denetim yetkisi-
nin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r (Madde 108). Yüksek Askeri
fiûra (orgeneral ve oramirallerden oluflan ve general ta-
yin ve terfilerinde kesin karar veren bir kurul) kararla-
r›na karfl› yarg› yolu kapat›lm›flt›r (Madde 125). 1402 sa-
y›l› S›k›yönetim Kanununa göre, s›k›yönetim komutan-
lar›n›n ifllemlerine karfl› idari veya adli mahkemelere
baflvurulamaz; ayr›ca komutanlar›n, vermifl olduklar›
kiflisel zararlardan dolay›, özel hukuk alan›nda sorum-
luluklar› da söz konusu olamaz. Ayn› kanuna göre s›k›-
yönetim askeri mahkemeleri, bakmakta olduklar› bir
dâva ile iliflkisi olmas› flart›yla, s›k›yönetim bölgesi d›-
fl›nda ifllenmifl olan suçlar› da yarg›layabilirler. Nihayet,
ayn› kanun, birçok suçu s›k›yönetim mahkemelerinin
görev alan›na sokmak suretiyle, bu mahkemelerin gö-
rev alan›n› büyük ölçüde geniflletmifltir.

S›ra Sizde 3

1982 Anayasas›nda rejimin sivilleflmesine yönelik yap›-
lan de¤ifliklikleri bulunuz ve bu maddeleri eski haliyle
iliflkilendirerek tart›fl›n›z.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek 
Kaynaklar
1 Reform yolu ile demokratikleflme üzerindeki genel

çal›flmalar için, bkz. Samuel P. Huntington, The Third

Wave: Democratization in the Late Twentieth Cen-

tury (Norman: University of Oklahoma Press, 1991),
özellikle 124-142; Scott Mainwaring and Donald Sha-
re,”Transitions Through Transaction: Democratizati-
on in Brazil and Spain”, W. A. Selcher (ed.), Politi-

cal Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas,

and Future Prospects (Boulder: Westview Press,
1986), 177-179; Alfred Stepan,”Paths Toward De-
mocratization: Theoretical and Comparative Consi-
derations”, Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmit-
ter, and Laurence Whitehead, eds., Transitions from

Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Balti-
more: Johns Hopkins University Press, 1986): 72-78.

2 “Hükûmet olarak ordu” ve”kurum olarak ordu” far-
k› için, bkz. Alfred Stepan, The Military in Politics:

Changing Patterns in Brazil (Princeton: Princeton
University Press, 1974): 253-266.

3 Bkz. J. Samuel Valenzuela,”Democratic Consolidati-
on in Post-Transitional Settings: Notion, Process,
and Facilitating Conditions”, Scott Mainwarring, Gu-
illermo O’Donnell, and J. Samuel Valenzuela, eds.,
Issues in Democratic Consolidation: The New South

American Democracies in Comparative Perspective

(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992):
62-70. Benzer flekilde, Huntington befl tip ç›k›fl gü-
vencesi belirtir: (1) Ordu,”kanun ve düzenin korun-
mas›, ve ulusal güvenligin sa¤lanmas› konusunda
kendisine sorumluluk veren özel maddelerin anaya-
saya konulmas›” için ›srarc› olabilir. (2) Askeri reji-
min eylemleri de¤ifltirilemez olarak kabul edilebilir.
(3) Ordunun a¤›rl›kl› oldu¤u yeni hükûmet birimle-
ri oluflturulabilir. (4) Üst düzey komutanlar yeni olufl-
turulan demokratik hükûmette kilit görevler alabilir-
ler. (5) Ordu,”silahl› kuvvetlerin, özellikle personel
ve finansman yap›s›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n, seçimle ifl
bafl›na gelen sivil hükûmetin kontrolünden muaf tu-
tulmas›” giriflimde bulunabilir. (The Third Wave, 238-
240). Ç›k›fl garantilerinin Türkiye aç›s›ndan incelen-

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



148 Türk Siyasal  Hayat ›

mesi için, bk. Ergun Özbudun and Serap Yaz›c›,”Mi-
litary Regimes’ Extrication from Politics: Exit Gua-
rantees”, Aleksandra Jasinska - Kania, Jacob Raci-
borski, eds., Narod-Wladza-Spoleczenstwo (Nation-

Power-Society) (Warszawa : Scholar, 1996), 325 -
340; Serap Yaz›c›, Türkiye’de Askeri Müdahalelerin

Anayasal Etkileri (Ankara, Yetkin, 1977); Serap Ya-
z›c›,”Türk Silahl› Kuvvetlerinin Yetki ve Ayr›cal›kla-
r›: Sivilleflmeye Yönelik Anayasal ve Yasal Reform-
lar”, Hukuk ve Adalet, Y›l 1, Say› 4 (Ekim-Aral›k,
2004), 228-251.

4 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-
sitional Settings”, 62-63.

5 Kurucu Meclis iki kanattan oluflmufltu. Bir kanad›,
yönetimdeki befl üyeli Milli Güvenlik Konseyi; di¤e-
ri de tamam› Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan ata-
nan 160 üyeli Dan›flma Meclisiydi.

6 Bülent Tanör, ‹ki Anayasa, 1961-1982, (‹stanbul: Be-
ta, 1986): 54-55, 121-125.

7 Felipe Agüero,”The Military and the Limits to De-
mocratization in South America”, Scott Mainwaring,
Guillermo O’Donnell, ve J. Samuel Valenzuela, eds.,
Issues in Democratic Consolidation: The New South

American Democracies in Comparative Perspective

(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992),
173.

8 Stepan, The Military in Politics, 172-187 (al›nt› sayfa
179’da).

9 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-
sitional Settings”, 63.

10 A.g.e., 97, n. 13.
11 Agüero,”The Military and the Limits to Democratiza-

tion”, 162-163. Bu madde üzerinde Kurucu Meclis’te
yap›lan tart›flmalar için, bkz. Alfred Stepan, Rethin-

king Military Politics: Brazil and the Southern Cone

(Princeton: Princeton University Press, 1988): 112-
114.

12 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-
sitional Settings”, 64.

13 Agüero,”The Military and the Limits to Democratiza-
tion”, 155.

14 A.g.e., 162.
15 Nurkut ‹nan ve Cüneyt Ozansoy,”Yasama Faaliyeti

Aç›s›ndan 12 Eylül”, Yap›t, No. 14, (1986): 3-43.
16 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-

sitional Settings”, 58.
17 Af ve cezaland›rmaya iliflkin güzel bir tart›flma için,

bkz. Huntington, The Third Wave, 211-231.

18 Agüero,”The Military and the Limits to Democratiza-
tion”, 156-164.

19 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-
sitional Settings”, 58.

20 Agüero,”The Military and the Limits to Democratiza-
tion”, 155.

21 Valenzuela,”Democratic Consolidation in Post-Tran-
sitional Settings”, 67-68.

22 Agüero,”The Military and the Limits to Democratiza-
tion”, 155.

23 William Hale, Turkish Politics and the Military (Lon-
don: Routledge, 1994), 290.

24 Ahmet Evin,”Demilitarization and Civilianization of
the Regime”, Metin Heper and Ahmet Evin,eds., Po-

litics in the Third Turkish Republic (Boulder: West-
view Press, 1994): 25-26.

25 Hale, Turkish Politics and the Military, 296; Metin
Heper,”The Executive in the Third Turkish Republic,
1982-1989”, Governance 3 1990): 299-319.

26 Hale, Turkish Politics and the Military, 292. 
27 A.g.e., 288, 290.
28 Evin,”Demilitarization and Civilianization of the Re-

gime”, 40.
29 Metin Heper and Aylin Güney,”The Military and De-

mocracy in the Third Turkish Republic”, Armed For-

ces and Society 22 (Summer 1996): 636.
30 Aktaran, a.g.e., 627-628,632. Türkiye’de silahl› kuv-

vetlerin siyasal özerkli¤i konusunda keza bk. Ümit
Cizre Sakall›o¤lu,”The Anatomy of the Turkish Mili-
tary’s Political Autonomy”, Comparative Politics, vol.
29, No. 2 (January 1997), 151-165.

31 Ergun Özbudun and Serap Yaz›c›, Democratization

Reforms in Turkey (1993-2004) (‹stanbul: TESEV,
2004); Serap Yaz›c›,”Türk Silahl› Kuvvetlerinin Yetki
ve Ayr›cal›klar›: Sivilleflmeye Yönelik Anayasal ve
Yasal Reformlar”; Aylin Güney and Petek Karateke-
lio¤lu,”Turkey’s EU Candidacy and Civil-Military Re-
lations”, Armed Forces and Society, 31, no.3 (Spring
2005), 439-462; Ümit Cizre,”Problems of democratic
governance of civil-military relations in Turkey and
the European Union enlargement zone”, European

Journal of Political Research, 43 (2004), 107-125;
Ümit Cizre,”Demythologyzing The National Security
Concept: The case of Turkey”, Middle East Journal,
Vol. 57, No.2 (Spring 2003), 213-229.



1496.  Ünite  -  Ordu ve S iyaset

Ali Bayramo¤lu ve Ahmet ‹nsel, eds., Bir Zümre, Bir

Parti: Türkiye’de Ordu (‹stanbul: Birikim, 2006).
Ümit Cizre-Sakall›o¤lu, AP-Ordu ‹liflkileri: Bir ‹kilemin

Anatomisi (‹stanbul: ‹letiflim, 1993).
Ümit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sa¤, Ordu-‹s-

lâmc›l›k (‹stanbul: ‹letiflim, 1999).
Ümit Cizre, ed., Almanak Türkiye 2005 Güvenlik Sektö-

rü ve Demokratik Gözetim (‹stanbul: TESEV, May›s
2006).

Serap Yaz›c›, Türkiye’de Askerî Müdahalelerin Anaya-

sal Etkileri (Ankara: Yetkin Yay›nlar›, 1997).

Yararlan›labilecek Ek Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Türkiye’de sivil toplum kurumlar›n›n anayasal düzen aç›s›ndan konumunu
ve bu kurumlar›n demokrasinin pekiflmesi aç›s›ndan rollerini saptayabilecek,
Elitler aras› anlaflma ve yak›nlaflman›n pekiflmifl demokrasi için önemini ve
Türkiye’de ne flekilde ortaya ç›kt›¤›n› belirleyebilecek,
Türkiye’de siyasal ‹slam ve Kürt milliyetçili¤inin yükseliflinin do¤urdu¤u so-
runlar› aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Sivil Toplum Kurumlar›
• Ço¤ulculuk
• Korporatizm
• Meslek Kurulufllar› 

• Sivil Giriflim
• Siyasal Elitler
• Siyasal ‹slam
• Kürt Milliyetçili¤i

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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N

Türk Siyasal Hayat›

• DEVLET S‹V‹L TOPLUM VE
DEMOKRAS‹N‹N PEK‹fiMES‹NE
YEN‹ ENGELLER

• EL‹TLER ARASI ANLAfiMA VE
YAKINLAfiMA

• YEN‹ ENGELLER: S‹YASAL ‹SLAM VE
KÜRT M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹

Devlet, Sivil Toplum ve
Demokratik Pekiflmenin
Önündeki Yeni Engeller
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DEVLET, S‹V‹L TOPLUM VE DEMOKRAT‹K 
PEK‹fiMEN‹N ÖNÜNDEK‹ YEN‹ ENGELLER
Demokratik bir sistemin temel ön flartlar›ndan biri de, etkili ve iyi örgütlenmifl bir
sivil toplumun varl›¤›d›r. Osmanl›-Türk Devleti sivil toplumun güçlenmesine ortam
sa¤lamam›flt›r. 1961 Anayasas›yla birlikte sivil toplumun, siyasal ve ekonomik ko-
nularda siyasal partilerle güçlü ba¤lar kurmas› demokrasinin pekiflmesi için çok
önemlidir. Ayn› flekilde rakip elit gruplar aras›ndaki görüflmeler ve uzlaflmalar da
pekiflmifl bir demokrasi için önemlidir. Bu tür bir iflbirli¤inin olmamas›, 1960 ve
1980’de demokrasinin çöküflünü haz›rlayan temel etkenler aras›nda görülür.
1980’lerden bafllayarak Türk demokrasisin istikrar›n› tehdit eden iki yeni olgu ise,
siyasal ‹slam›n ve Kürt milliyetçili¤inin yükseliflidir..

DEVLET, S‹V‹L TOPLUM VE DEMOKRAS‹N‹N 
PEK‹fiMES‹NE YEN‹ ENGELLER

Türkiye’de sivil toplum kurumlar›n›n anayasal düzen aç›s›ndan
konumunu ve bu kurumlar›n demokrasinin pekiflmesi aç›s›ndan
rollerini saptayabilmek.

Aktif ve iyi örgütlenmifl bir sivil toplumun varl›¤›, demokratik bir sistemin vazge-
çilmez bir önflart›d›r. Gerçekten, baz› yazarlara göre, canl› bir sivil toplumun varl›-
¤›, demokrasinin bafllat›lmas›ndan çok, sürdürülmesi ve pekiflmesi aç›s›ndan önem-
lidir. Demokrasiye geçifllerin birço¤u, yukar›dan denetlenen bir reform ya da mü-
zakere süreci ile gerçekleflmifl olsa bile, bu tür geçifllerde dahi demokratikleflme-
nin itici gücü, özellikle de sürecin tamamlanmas› yolundaki bask›lar, normal ola-
rak, sivil toplumun yeniden canlanmas›ndan kaynaklanm›flt›r.1

Sivil toplumun geliflimi ise, genel sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeyi, toplum-
daki hâkim s›n›fsal ve di¤er bölümler, siyasal kültür, güçlü bir devlet gelene¤inin
var olup olmamas› gibi, çeflitli faktörlere ba¤l›d›r. Sonuncu faktör aç›s›ndan deni-
lebilir ki, bir ülkedeki hâkim menfaat gruplar› örüntüsü, geçmiflten gelen ve günü-
müzde de devam eden devlet-sivil toplum iliflkilerinin türüne göre flekillenir. He-
per’e göre Türkiye’de devlet olma vasf›n›n derecesi ile menfaat gruplar› siyaseti
aras›nda “hemen hemen birebir bir iliflki vard›r.”2

Devlet, Sivil Toplum ve
Demokratik Pekiflmenin
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Osmanl›-Türk devletinin ay›r›c› özelli¤i, güçlü bir devlet gelene¤inin varl›¤›d›r.3

Bununla, dönemin standartlar›na göre etkili, ileri derecede özerk, siyasal kültürde
önemli ve çok de¤er verilen bir yer iflgal eden, güçlü ve merkeziyetçi bir devlet
kastedilmektedir. Osmanl› devletinde, piyasaya dönük de¤erlerden çok, statüye
dayanan de¤erler hâkim olmufltur. Ekonomik iktidarla siyasal iktidar aras›ndaki
iliflkiler, Bat› Avrupa’dakinin tersi bir seyir izlemifltir. Ekonomik iktidar (üretim
araçlar›n›n mülkiyeti) siyasal iktidar›n kayna¤› olacak yerde, siyasal iktidar (devlet
bürokrasisinde yüksek bir mevki) ekonomik iktidar›n kayna¤› olmufltur. Ancak bu
flekilde biriktirilen servet, gerek teoride gerek pratikte devletçe müsadere edilebil-
mesi nedeniyle, sürekli bir ekonomik güce dönüflememifltir.

Bat› Avrupa’daki muadillerinin aksine Osmanl› devleti, güçlü bir tüccar s›n›f›-
n›n do¤mas›na s›cak bakmam›flt›r. Çok sözü edilen “etnik iflbölümü”nün anlam›,
özellikle milletleraras› ticaretin gayr-› müslim az›nl›klar›n elinde yo¤unlaflmas›d›r
ki, devletin ‹slamî niteli¤i dolay›s›yla bu ekonomik güç de, anlaml› bir siyasal gü-
ce dönüflememifltir. 

Ekonomik iktidar›n di¤er bir potansiyel kayna¤› olan toprak mülkiyetine gelin-
ce, devlet, topra¤›n aslî sahipli¤ini muhafaza etmifl, merkezi otoritenin zay›flad›¤›
dönemlere kadar ekilebilir topraklar›n etkin denetimini de korumufltur. T›marl› si-
pahiler, toprak temelli bir aristokrasi olmay›p, maafllar› köylülerden toplanan ver-
gilerin bir bölümü ile ödenen bir nevi askeri hizmet s›n›f›yd› ve t›mar beratlar›n›n
merkezi otoritece geri al›nmas› her zaman mümkündü. Onsekizinci yüzy›lda bir
yöresel âyan s›n›f›n›n ortaya ç›kmas›, bu durumda köklü bir de¤ifliklik yaratma-
m›flt›r. Âyan, yöresel sosyal ve askeri gücü, iltizam ayr›cal›klar› ve merkezi otori-
te ile iliflkiler sayesinde güçlenen bir yerel ileri gelenler s›n›f› idi. Ancak âyan›n sta-
tüsü, hukuki ve siyasi meflruluk temellerine sahip olan Bat› Avrupa aristokrasisinin
aksine, esas itibarile fiili (de facto) nitelikteydi. Üstelik, ‹kinci Mahmud dönemin-
deki (1808 - 1839) etkili merkezilefltirme politikas›, âyan› siyasal gücünden büyük
ölçüde yoksun b›rakm›flt›.

K›sacas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda devlet elitlerinin iktidar›n› ciddi flekilde
tehdit edebilecek bir sosyal güç yoktu. Ne ticari burjuvazi, ne de toprak sahipleri,
devlet iktidar›n› ele geçirmek flöyle dursun, onu denetleyebilecek ve s›n›rland›ra-
bilecek bir s›n›fa dönüflebilmiflti. Dolay›s›yla, Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki temel
sosyal bölünme, tamamen siyasal bir kritere dayanm›flt›r. Bir tarafta, Sultan›n ken-
dilerine icrai veya dini yetkiler verdi¤i kiflilerden, yani saray ve ordu görevlilerin-
den, devlet memurlar›ndan ve ulemadan oluflan bir “askeri s›n›f” vard›. Di¤er ta-
rafta, vergilerini ödeyen fakat devlet yönetiminde hiç rolü olmayan tüm Müslüman
ve gayr-› müslim teb’adan oluflan “reaya” bulunuyordu. “Teb’ay› askerinin ayr›ca-
l›klar›n›n d›fl›nda tutmak, imparatorlu¤un temel bir kural› idi.”4

Devlet otoritesinin afl›r› ölçüde merkezileflmesinin ve devlet elitlerinin elinde
toplanmas›n›n bir uzant›s› da, sivil toplumun zay›fl›¤› idi. Bunun bafll›ca nedeni,
Bat› ülkelerinde devletten ba¤›ms›z olarak iflleyen ve bireyle devlet aras›ndaki ilifl-
kileri yumuflatan, tüzel kiflili¤e sahip, özerk, arac› kurulufllar›n mevcut olmamas›,
ya da afl›r› k›r›lganl›¤› idi. Avrupa ülkelerinde kilise, bu arac› kurulufllar›n bafl›nda
gelmifl ve loncalar, özerk flehirler gibi di¤er arac› kurulufllar bak›m›ndan da bir mo-
del oluflturmufltur. Müslüman Ortado¤uda bu yap›lar›n paralelleri yoktur. ‹slam
hukuku, kural olarak, tüzel kiflili¤e yer vermemifltir. fieriat›n teorideki üstünlü¤üne
ra¤men, din adamlar› s›n›f› da, devletten özerk bir kimli¤e sahip olmam›fl; aksine,
tayinleri, terfileri ve maafllar› bak›m›ndan devlete (yani dünyevi otoriteye) ba¤›ml›
kalm›flt›r.
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Benzer flekilde, ne esnaf ve zanaatkâr örgütleri, ne özerk flehirler, Bat› Avru-
pa’daki emsallerine benzer bir rol oynam›fllard›r. ‹mparatorlu¤un kurulufl döne-
minde oldukça önemli bir rol oynam›fl olan âhi loncalar›, daha sonralar› ayr›cal›k-
lar›n› kaybetmifl ve s›k› devlet denetimi alt›na sokulmufllard›r.5

K›sacas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda siyasal otorite ile ümmet aras›nda özerk
arac› kurumlar yoktu. Ancak bu, modernleflme-öncesi Ortado¤u ‹slam toplumlar›-
n›n tümüyle farkl›laflmam›fl ya da atomize olmufl oldu¤u anlam›na gelmez. Bu top-
lumlarda da, esnaf loncalar›n›n, din adamlar›n›n, tarikatlar›n, vak›flar›n, hay›r ku-
rulufllar›n›n, gayr-› müslimlerin dini örgütlerinin, milliyetlerin, mezheplerin, afliret-
lerin, klanlar›n ve büyük ailelerin oluflturdu¤u hayli ileri derecede bir plüralizmden
söz edilebilir. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun topluma nüfuz etme kapasitesi, zaman›n
standarlar›na göre hayli yüksek olmakla birlikte, tüm sosyal iliflkileri düzenleyebi-
lecek ölçüde de de¤ildi. Buna ra¤men, yönetenlerle yönetilenler aras›ndaki keskin
ayr›l›k ve bir temsil sisteminin mevcut olmay›fl›, bu geleneksel plüralizmin, mo-
dern demokratik bir devletin ço¤ulcu altyap›s›na dönüflmesine imkan vermemifltir.
Üstelik, ondokuzuncu yüzy›lda Avrupa’n›n tehditlerine cevap olarak devletin mer-
kezileflmesi çabalar›, geleneksel plüralizmi daha da zay›flatm›flt›r.

Devlet otoritesine ortak olmak isteyen s›n›flar›n ve kurulufllar›n olmamas› konusunu, dev-
letin gücünü ve bu gücün topluma yans›ma fleklini tart›fl›n›z.

Devleti kendi menfaatleri için kullanacak güçlü s›n›flarla özerk arac› kuruluflla-
r›n yoklu¤u ya da zay›fl›¤›, yüksek düzeyde bir devlet özerkli¤ine yol açm›flt›r. Di-
¤er bir deyimle, belli bir sosyal s›n›f›n tutsa¤› durumunda olmayan devlet, s›n›f ilifl-
kilerini yaratan, de¤ifltiren veya ortadan kald›ran kararlar› serbestçe alabilmifltir.

Devletin özerkli¤inin kültürel boyutuna gelince, ço¤u zaman gözlemlendi¤i gi-
bi devlet, gerek Osmanl›-Türk siyasal kültüründe, gerek halk›n alg›lamalar›nda yü-
ce bir yere sahip olmufltur. Devlet, bafll›bafl›na bir de¤er olarak kabul edilmifl, top-
lumdan nisbeten özerk kalm›fl, vesayetçi ve koruyucu bir rol oynam›flt›r. Bu koru-
yucu imaj, halk dilindeki “ devlet baba” deyimine yans›m›flt›r. Halk dilinden baflka
bir örnek, “Allah, Devlete, Millete zeval vermesin” sözüdür. Siyasete ve devlet yö-
netimine iliflkin Osmanl› yaz›lar›, “Devlet-i Aliye” (yüce devlet), “hikmet-i hükû-
met,” “devletin âli menfaatleri” gibi deyimlerle doludur. Bu kavramlar, Türkiye
Cumhuriyetinin siyasal söyleminde de karfl›l›klar›n› bulmufltur. Meselâ 1982 Ana-
yasas›n›n Bafllang›ç Bölümü, devleti “kutsal Türk Devleti” (devlet kelimesi büyük
harfle yaz›lmaktad›r) olarak nitelendirmekte ve hiçbir düflünce ve mülahazan›n
“Türk milli menfaatlerinin... karfl›s›nda korunma göremeyece¤i”ni belirtmektedir.
Türk milli menfaatlerinden kastedilenin de, devlet elitlerince tan›mlanacak devlet
menfaatleri oldu¤unda kuflku yoktur.

Devletin yüceltilmesi e¤ilimi, e¤itim sistemi ve ordu taraf›ndan sürekli olarak
beslenmifltir. Geleneksel olarak ordu ve (hiç de¤ilse yak›n zamanlara kadar) sivil
bürokrasi, kendilerini devletin muhaf›z› ve kamu menfaatinin koruyucusu olarak
görmüfllerdir. Dolay›s›yla, her türlü özel menfaate ve onlar› temsil eden siyasal par-
tilere flüphe ile bakm›fllard›r.6

Ayn› menfi tutum, menfaat gruplar›n›n ço¤u bak›m›ndan da geçerlidir. Gerçek-
ten Türkçede “menfaat grubu” deyiminin afla¤›lay›c› bir anlam› vard›r. Bianchi’nin
gözlemledi¤i gibi, “tüm çok-partili dönemde siyasal elitlerin büyük bölümü, k›smi
menfaatler bast›r›lmad›kça, s›k› flekilde düzenlenmedikçe, ya da basiretli biçimde
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uyumlulaflt›r›lmad›kça, s›n›f, din ve bölge bölünmelerinin milletin birli¤ini ve dev-
letin otoritesini tehdit edece¤i yolunda sürekli bir korku tafl›m›fllard›r.”7

Türkiye’de dernek hayat›n›n geliflimi, güçlü devlet gelene¤i ve afl›r› merkeziyet-
çi devlet yönetimi faktörleri ile engellenmifltir. ‹kinci Meflrutiyet dönemindeki
(1908 - 1918) ümit verici bir bafllang›çtan sonra dernekler, bütün tek-parti dönemi
boyunca s›k› bir devlet denetimi alt›nda kalm›fllard›r. Afl›r› k›s›tlay›c› nitelikteki
1938 tarihli Cemiyetler Kanununun etkisiyle, derneklerin say›s› çok yavafl bir art›fl
göstermifl ve 1938’deki 205 dernek, 1946’da ancak 820’ye ç›kabilmifltir. Bu dönem-
de s›n›f esas›na dayanan derneklerin yasaklanm›fl olmas› nedeniyle, kurulan der-
neklerin ço¤u, mahalli spor kulüpleriydi ve daha çok ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir gi-
bi büyük flehirlerde toplanm›fllard›. 1946’da Cemiyetler Kanununda yap›lan liberal-
lefltirici de¤iflikliklerin etkisiyle, 1950’de dernek say›s› 2000’in üstüne ulaflm›fl, en
h›zl› art›fl ise DP döneminde gerçekleflmifltir. 1950 - 1960 döneminde dernek say›-
s› afla¤› yukar› sekiz misli artarak, 17.000 civar›na ulaflm›flt›r. Bu dönemde dernek-
ler, hem çeflitleri, hem co¤rafi konumlar› aç›s›ndan büyük bir geliflme göstermifl-
lerdir.8

1961 liberal Anayasas›n›n kabulü, dernek hayat›n› daha da teflvik etmifltir. Der-
nek kurma hakk›n› aç›kça tan›yan bu Anayasaya göre, “herkes, önceden izin al-
maks›z›n dernek kurma hakk›na sahiptir. Bu hak, ancak kamu düzenini veya ge-
nel ahlâk› korumak için kanunla s›n›rlanabilir” (Madde 29). 1961 Anayasas›, sendi-
kalara da serbestçe örgütlenebilme, toplu sözleflme ve grev haklar›n› vermifltir.
1960 ile 1971 aras›nda derneklerin say›s› ikibuçuk kat artm›fl ve 1970’te 42.000 ci-
var›na ulaflm›flt›r. Bu derneklerin büyük ço¤unlu¤unun küçük ve siyaseten önem-
siz yerel örgütler olmas›na karfl›l›k, büyük mesleki dernekler de siyasetin aktif ve
etkili unsurlar› haline gelmifllerdir.9

Türk dernekler âlemi, uzun süreden beri, iki de¤iflik hukuki tipte örgüte bölün-
müfltür: Dernekler ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›. Sendikalar
ise, bunlar›n ikisi aras›nda kendilerine özgü bir üçüncü tip oluflturmaktad›r. Belli-
bafll› iki tip, menfaatlerin temsilindeki iki farkl› tarza (plüralizm ve korporalizm)
uygun düflmektedir. Phillippe C. Schmitter’e göre, 

“Plüralizm, kurucu birimlerin, belirli olmayan say›da, birden çok, gönüllü, ya-
r›flmac›, hiyerarflik olmayan biçimde düzenlenmifl, menfaatin çeflidini ve alan›n›
kendi kendilerinin belirledi¤i tarzda örgütlendi¤i bir menfaatlerin temsili sistemi
olarak tan›mlanabilir; bu kategoriler, devletçe özel olarak izin verilmemifl, tan›n-
mam›fl, paraca desteklenmemifl, yarat›lmam›fl veya liderlerinin seçimi ya da men-
faatlerin savunulmas› konusunda denetlenmemifl, kendi kategorilerinde temsil fa-
aliyetlerinin tekeline sahip olmayan kurulufllard›r.”10

Buna karfl›l›k,
“Korporatizm, kurucu birimlerin, s›n›rl› say›da, tekçi, zorunlu, yar›flmac›-olma-

yan, hiyerarflik biçimde düzenlenmifl ve fonksiyonel aç›dan farkl›laflm›fl kategoriler
halinde örgütlendi¤i bir menfaatlerin temsili sistemi olarak tan›mlanabilir; bunlar,
devletçe yarat›lm›fl olmasa bile, onun taraf›ndan tan›nm›fl veya izin verilmifl, lider-
lerinin seçimi ve talep ve desteklerinin aç›klanmas› konusunda belli denetimlere
uymalar› karfl›l›¤›nda kendilerine kendi kategorilerinde aç›k bir temsil tekeli tan›n-
m›fl kurulufllard›r.”11

Türk hukukunda dernekler plüralist modele, kamu kurumu niteli¤indeki mes-
lek kurulufllar› ise korporatist modele uygun düfler. 1960’lardan bu yana özel ka-
nunlara tâbi olan sendikalar, kendilerine özgü nitelikler tafl›makla beraber, plüra-
list modele daha yak›nd›rlar. Her üç örgüt tipi, yasakç› 1982 Anayasas› ve onu ta-
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geleneksel olarak kendilerini
devletin hamisi olarak
görmüfllerdir.



mamlayan MGK kanunlar› ile afl›r› ölçüde s›n›rland›r›lm›flt›r. Anayasa, her üç örgüt
tipine siyasal faaliyeti ve siyasal partilerle iflbirli¤ini yasaklam›flt›r. 7 Kas›m 1982
halkoylamas›ndan önce, Anayasay› tan›tma konuflmalar› yapan devlet baflkan› Ke-
nan Evren, bu temay› aç›kça dile getirerek siyasal faaliyetin ancak siyasal partiler-
ce yürütülebilece¤ini ifade etmifltir:

“Yeni Anayasam›z›n vatandafllarca meydana getirilecek bütün teflekküller için
kabul etti¤i bir ilke vard›r. ‹ster parti, ister dernek, ister okul, ister meslek teflekkü-
lü olsun, her teflekkül kendi maksat ve gayesine uygun ve bahusus görev alan›
içinde kalacakt›r. Yani parti partili¤ini, dernek dernekli¤ini, vak›f vak›fl›¤›n›, sendi-
ka sendikal›¤›n› bilecektir...Siyaset yapmak, siyasi partilerin ehliyeti dahilinde ve
onlara aittir. Siyasi parti mahiyet ve hüviyetinde olmaks›z›n...ve bir siyasi parti sta-
tüsünde olmaks›z›n hiçbir kurum siyaset yapamaz. Nitekim siyasi partiler de sen-
dikac›l›k, dernekçilik yapamayacakt›r; meslek teflekkülü veya vak›flara ayr›lan iflle-
re giriflmeyeceklerdir. Herkes kendi çerçevesi içinde iflleyecektir.”12

Bu düflünceler do¤rultusunda 1982 Anayasas›, menfaat gruplar›n›n her türünü
(dernekler, sendikalar, kooperatifler ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar›) siyasal amaçlar gütmekten, siyasal faaliyetlerde bulunmaktan, siyasal parti-
lerle veya birbirleri ile iflbirli¤inde bulunmaktan yasaklam›fl (Madde 33, 52, 69, 135,
171), ayr›ca bunlar üzerindeki devlet denetimini s›k›laflt›rm›flt›r. Bu yasaklar, 1995
Anayasa de¤ifliklikleri ile kald›r›lm›flt›r (Ünite 3).

1982 Anayasas›n›n 33, 52, 69, 135 ve 171. maddelerini sivil toplum kurumlar›n›n siyasal
etkinliklere kat›labilmesi aç›s›ndan inceleyerek tart›fl›n›z.

Baz›lar›n›n kökeni Osmanl› dönemine kadar ç›kan kamu kurumu niteli¤indeki
meslek kurulufllar›n›n anayasal tan›ma ve statüye kavuflmalar›, ilk defa 1961 Ana-
yasas› ile gerçekleflmifltir (Madde 122).13 Bu maddeye göre, “kamu kurumu niteli-
¤indeki meslek kurulufllar› kanunla meydana getirilir ve organlar› kendileri taraf›n-
dan ve kendi üyeleri aras›ndan seçilir. ‹dare, seçilmifl organlar›, bir yarg› merci-
i karar›na dayanmaks›z›n, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaflt›ramaz.
Meslek kurulufllar›n›n tüzükleri, yönetim ve iflleyiflleri demokratik esaslara ayk›r›
olamaz”. 1982 Anayasas› ise (Madde 135) daha ayr›nt›l› bir tan›m vermifl ve bu ku-
rulufllar üzerindeki devlet denetimini s›k›laflt›rm›flt›r. Maddeye göre,

“Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ve üst kurulufllar›, belli bir
mesle¤e mensup olanlar›n müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak, mesleki faaliyetlerini
kolaylaflt›rmak, mesle¤in genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa¤lamak,
meslek mensuplar›n›n birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü¤ü ve gü-
veni hâkim k›lmak üzere meslek disiplini ve ahlâk›n› korumak maksad› ile kanun-
la kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen usullere göre
yarg› gözetimi alt›nda, gizli oyla seçilen kamu tüzelkiflileridir... Meslek kurulufllar›,
kurulufl amaçlar› d›fl›nda faaliyet gösteremezler; siyasetle u¤raflamazlar, siyasi par-
tiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler. Siyasi partiler, sendikalar
ve sendika kurulufllar›, meslek kurulufllar›n›n ve üst kurulufllar› organlar›n›n seçim-
lerinde aday gösteremezler ve belirli adaylar›n leh veya aleyhlerinde faaliyette bu-
lunamazlar ve propaganda yapamazlar. Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar›, kanunda gösterildi¤i flekilde Devletin idari ve mali denetimine tâbidir.
Amaçlar› d›fl›nda faaliyet gösteren ve siyasetle u¤raflan meslek kurulufllar›n›n so-
rumlu organlar›n›n görevine, kanunun belirtti¤i merciin istemi üzerine, mahkeme
karar› ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir. Türk Devletinin varl›k ve ba¤›m-
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s›zl›¤›n›n, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü¤ünün, toplumun huzurunun ko-
runmas› ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetle-
rin önlenmesi bak›m›ndan gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde mahallin en
büyük mülki amiri bu organlar› geçici olarak görevden uzaklaflt›rabilir. Görevden
uzaklaflt›rma karar›, üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzak-
laflt›rma karar›n›n yerinde olup olmad›¤›na en geç on gün içinde karar verir”.

1995 Anayasa de¤iflikli¤i ile bu madde, önemli ölçüde liberallefltirilmifl, siyaset-
le u¤raflma yasa¤› kald›r›ld›¤› gibi, meslek kurulufllar›n›n organlar›n›n idari bir mer-
ciin karar› ile geçici olarak görevden uzaklaflt›r›lmas› zorlaflt›r›lm›flt›r.

Görülüyor ki, Türk hukukunda kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›,
melez ya da kendilerine özgü bir yap›ya sahiptirler. Bir yandan bunlar, normal ola-
rak devlet hizmetinde bulunmayan belli meslek mensuplar›n›n, mesleki menfaat-
lerini gelifltirmek üzere oluflturduklar› kurulufllard›r; faaliyetleri, esas itibarile, dev-
let faaliyetlerinin d›fl›ndad›r; organlar›, devletin müdahalesi olmaks›z›n kendi üye-
leri taraf›ndan ve aras›ndan seçilmektedir. Öte yandan bu kurulufllar kanunla ku-
rulmaktad›r; kamu tüzelkiflili¤ini haizdirler; söz konusu kurulufla üye olmadan o
mesle¤in icra edilememesi anlam›nda, üyelik zorunludur; kamu hukukundan kay-
naklanan birtak›m düzenleyici ve disipliner yetkiler kullanmaktad›rlar; di¤er yerin-
den yönetim kurulufllar› gibi, merkezi idarenin idari vesayet denetimine tâbidirler;
gene bütün idari kurumlar gibi, faaliyetleri genel (adlî) yarg› mercilerinin de¤il,
idari yarg›n›n denetimine tâbidir. Bütün bu özellikler, bu kurulufllar›n kamusal ni-
teliklerinin a¤›r bast›¤›n› göstermektedir. Anayasal statüye ancak 1961 Anayasas›
ile kavuflmufl olmalar›na ra¤men baz›lar›n›n kökleri çok daha geriye giden bu ku-
rulufllar›n örnekleri aras›nda, ticaret ve sanayi odalar›, ve Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birli¤i; ziraat odalar› ve Ziraat Odalar› Birli¤i; barolar ve Türkiye Barolar Birli¤i;
tabip odalar› ve Türkiye Tabipler Birli¤i; mühendis ve mimarlar odalar› ve Türkiye
Mühendisler ve Mimarlar Birli¤i say›labilir.

Korporatist ve plüralist menfaat gruplar›n›n etkililiklerini karfl›laflt›ran Bianc-
hi’ye göre Türk dernek hayat›n›n mevcut kurumsal yap›s›, plüralist kurulufllardan
(dernekler) çok, korporatist kurulufllar (kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuru-
lufllar›) için daha sa¤lam bir zemin oluflturmaktad›r.14

‹fl çevrelerinin menfaatleri, korporatist tipteki bir kuruluflla (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i, TOBB) çok say›da plüralist tipte dernek taraf›ndan temsil edilmek-
tedir. ‹kinci kategori içinde en önde geleni, 1971 y›l›nda, menfaatlerinin TOBB içe-
risinde yeterince temsil edilmedi¤ine inanan bir grup ileri gelen sanayici taraf›ndan
kurulmufl olan Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤idir (TÜS‹AD). Küçük fakat
seçilmifl bir üye kütlesine (1989 y›l›nda 473 üye flirketi vard›) sahip olmas›na ra¤-
men TÜS‹AD, özel imalat sanayiindeki istihdam ve üretimin yaklafl›k yar›s›n› elin-
de bulundurmaktad›r. ‹leri gelen sanayicilerin ayn› zamanda banka sahibi olmala-
r› nedeniyle, özel bankac›l›k sektörü, sigorta flirketleri, inflaat flirketleri ve di¤er hiz-
met sektörleri de TÜS‹AD bünyesinde temsil edilmektedirler. TÜS‹AD’a üye flirket-
lerin ço¤unlu¤u, yüz iflçiden fazlas›n› istihdam eden büyük kurulufllard›r ve ço¤u
‹stanbul civar›nda toplanm›flt›r.15

TÜS‹AD faaliyetlerinin önemli bir bölümünü, kamu oyunu flekillendirmek ama-
c›yla toplumu bilgilendirme çal›flmalar› oluflturur. Kuruluflun görüflleri, onun ayl›k
bülteni olan Görüfl ve ‹ngilizce versiyonu olan Private View ‘da yay›nlan›r. Ayr›ca
TÜS‹AD, ekonominin durumu, hükûmetin politikalar› ve di¤er sosyal ve siyasal so-
runlar hakk›nda araflt›rmaya dayanan raporlar yay›nlar. 1990’l› y›llarda TÜS‹AD,
demokratikleflme konusu ile yak›ndan ilgilenmeye bafllam›flt›r. Türkiye’de Demok-
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ratikleflme Perspektifleri adl› raporu (1997) kamu oyunda çok ilgi yaratm›fl ve ge-
rek dernek içinde, gerek d›fl›nda tart›flmalara konu olmufltur. TÜS‹AD, demokratik-
leflme konusuna karfl› duydu¤u ilgi kapsam›nda, seçim sistemleri, insan haklar› ve
yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› konular›nda da raporlar yay›nlam›flt›r.

TÜS‹AD, genel olarak, hükûmetlere karfl› do¤rudan do¤ruya muhalefet etmek-
ten kaç›nm›flt›r. Onun temel felsefesi, eski baflkanlar›ndan fiahap Kocatopçu tara-
f›ndan flu flekilde ifade edilmifltir: 

“TÜS‹AD, faaliyetlerini yerine getirirken, hükûmetlere onlar›n serbest piyasa
ekonomisine ve bir karma ekonomiye sadakatleri ölçüsünde yak›n olacakt›r. An-
cak bu, bir siyasal partiye yak›n olmak anlam›na gelmez... Hükûmetle diyalo¤un
devam etmesini istiyorsak, bunlar› aç›kta tart›flmak yerine, hükûmete iletmeliyiz.
Di¤er bir deyimle, a¤z›m›z› kapal› tutmay› bilmeliyiz... ‹fl âleminin birçok alan›nda
birbirleriyle fliddetli rekabet içinde bulunan birçok kifli, TÜS‹AD’›n ortak paydas›
üzerinde mutab›kt›r. Üzerinde anlafl›lan noktalar flunlard›r: (1) demokrasiyi savun-
mak; (2) bir siyasal partinin yörüngesinin d›fl›nda kalmak; (3) ülkenin menfaatleri-
ne öncelik vermek.”16

TÜS‹AD’›n hükûmetlerle do¤rudan do¤ruya karfl› karfl›ya gelmeme politikas›-
n›n önemli bir istisnas›, 1979 y›l›nda Ecevit hükûmetine karfl› giriflmifl oldu¤u ve
muhtemelen hükûmetin düflüflünü kolaylaflt›rm›fl olan topyekûn kampanyad›r.
Gerçekten, bu olaydan sonra TÜS‹AD, “hükûmetler düflüren dernek” olarak an›l-
maya bafllam›flt›r. 1990’l› ve 2000’li y›llarda TÜS‹AD, gene belli bir partinin yörün-
gesinde kalmamakla birlikte, siyasal sorunlara daha çok a¤›rl›k vermifl, demokra-
tikleflme reformlar›n› ve Türkiye’nin AB üyeli¤ini aktif flekilde desteklemifltir.

1990 y›l›nda ‹slami e¤ilimli bir grup ifl adam›, di¤er bir büyük ifl adamlar› der-
ne¤i olan MÜS‹AD’› (Müstakil ‹fladamlar› Derne¤i) kurmufllard›r. TÜS‹AD’›n aksi-
ne, MÜS‹AD üyelerinin ço¤unlu¤u, küçük ve orta-boy iflletmelerden oluflmaktad›r.
MÜS‹AD üyesi flirketlerin büyük ço¤unlu¤u, elliden az iflçi istihdam etmekte ve
1980’den sonra kurulmufl bulunmaktad›r. Keza MÜS‹AD üyeleri, TÜS‹AD’a oranla
daha dengeli bir co¤rafi da¤›l›m göstermektedirler. MÜS‹AD üyesi flirketlerin en
büyük bölümü ‹stanbul’da bulunmakla birlikte, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Ur-
fa gibi Orta ve Güneydo¤u Anadolu flehirlerinde de çok say›da üyesi vard›r.17 MÜ-
S‹AD, ifl hayat›nda ‹slam ahlâk›n› vurgulamakta ve Avrupa modelinden çok, Do¤u
Asya modeline yak›n bir geliflme stratejisini ye¤ler görünmektedir.

Türkiye ‹flveren Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK) di¤er bir büyük iflveren ör-
gütüdür. Son y›llarda birçok flehirlerde, TÜS‹AD’la organik bir ba¤lant›s› olmayan
mahalli Sanayiciler ve ‹fladamlar› dernekleri ve Genç ‹fladamlar› dernekleri kurul-
mufltur. Dolay›s›yla, korporatist kanala yak›n olan TOBB’nin yan› s›ra, plüralist ka-
nal› temsil eden özel ifladamlar› dernekleri, Türk siyasal hayat›nda giderek aktif bir
rol oynamaya bafllam›fllard›r.

1980’lerdeki serbest piyasaya yönelik reformlar›n bu rolü önemli ölçüde güç-
lendirilmifl oldu¤u düflünülebilirdi. Ancak daha yak›ndan bir bak›fl, bunun zorun-
lu olarak do¤ru olmad›¤›n› göstermektedir. Gerçekten, 1980’li y›llarda önemli pi-
yasa reformlar› gerçeklefltirilmifltir. Reform süreci, Süleyman Demirel’in az›nl›k hü-
kûmetince (1979-1980) bafllat›lm›fl, Milli Güvenlik Konseyi rejimince (1980-1983)
desteklenmifl ve güçlendirilmifl, Turgut Özal hükûmetlerince (1983-1989) daha da
gelifltirilmifltir. Ekonomik reformlar›n temel amac›, Türk ekonomisini, içe dönük,
ithal ikamesine dayanan bir yap›dan, ihracata ve serbest piyasaya yönelik, dünya
ekonomisi ile çok daha yak›ndan bütünleflmifl bir yap›ya dönüfltürmekti. Bu amaç-
la gerçeklefltirilen reformlar aras›nda, fiyat kontrollar›n›n ve ithalat kotalar›n›n kal-
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d›r›lmas›, Türk liras›n›n konvertibl hale gelmesi, devletin ekonomik hayata do¤ru-
dan do¤ruya kat›l›m›n›n azalt›lmas› say›labilir. Benzer flekilde, kamu sektörü, ima-
lat sanayiinden tedricen çekilerek, ulaflt›rma, enerji ve haberleflme gibi alt-yap› fa-
aliyetlerine kaym›fl, devletin imalat sanayiindeki üretici rolü, gitgide geri plana
düflmüfltür.18

Bütün bu reformlara ra¤men Türkiye örne¤i, “geri çekilen devletler ve geniflle-
yen toplumlar” sendromuna pek uygun düfler görünmemektedir. Bir defa kamu
yat›r›mlar›, imalat sanayiinden alt-yap› faaliyetlerine kaym›fl olmakla birlikte, gene
de sermaye birikiminin hâkim flekli olmaya devam etmektedir. ‹kincisi, kamu ban-
kalar› mali sistem üzerindeki hâkimiyetlerini sürdürmüfllerdir. Üçüncüsü, yürütme
gücünü, özellikle baflbakan›n bürokrasi karfl›s›ndaki konumunu güçlendirme ve
pekifltirme yolunda birçok ad›m at›lm›flt›r. Bunlar aras›nda, parlâmentonun onay›-
na ihtiyaç duyulmaks›z›n kullan›labilen “bütçe-d›fl› fonlar” ›n yarat›lmas› ve bunla-
r›n da¤›t›m›nda merkezi yönetimin ve özellikle baflbakan›n büyük takdir yetkisine
sahip bulunmas› say›labilir. Keza 1983’ten sonra, “Toplu Konut ve Kamu Ortakl›¤›
‹daresi” ve “Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›” gibi, baflbakana ba¤l› iki yeni bü-
rokratik örgütün kurulmas›, sadece yürütmenin yasama organ› karfl›s›nda güçlen-
mesi de¤il, ayn› zamanda yürütmenin içinde de baflbakan›n güçlenmesi anlam›na
gelmektedir. Baflbakan, birkaç devlet bakan›n›n, özel dan›flmanlar›n›n ve birkaç
üst düzey bürokrat›n yard›m› ile, “ekonomik karar alma sürecinin gerçek merkezi
haline gelmifltir.”19 Bu durum, 1980’lerde, devletin geri çekilmesi olay›ndan çok,
devletin yeniden yap›land›r›lmas› ve hükûmet yetkilerinin bir merkezde toplanma-
s› olay›n›n gerçekleflmifl oldu¤unu düflündürmektedir. Bu siyaset yap›m› örüntüsü,
Sonuç bölümünde tart›fl›lacak olan “delegasyoncu demokrasi” kavram› ile yak›n
bir benzerlik göstermektedir.

Karar alma yetkilerinin hükûmetin elinde toplanm›fl olmas›, ekonomik menfaat
gruplar›n›n, ekonomik siyasetlerin oluflturulmas›nda pek az rolü oldu¤u anlam›na
gelmektedir. Bu durum, mesela Ersin Kalayc›o¤lu’nu flöyle bir yorumda bulunma-
ya sevk etmifltir: “Hükûmetin ekonomik siyaset yap›m› sürecinde ticari menfaat
gruplar›n›n rolü, ya asgari ölçüdedir veya hiç yoktur. Ekonomiyi ilgilendiren önem-
li kararlar, hattâ TOBB’nin yap›s› ve statüsü, TOBB temsilcileri ile hükûmet aras›n-
da önceden bir diyalog olmaks›z›n belirlenmifltir.”20 Kalayc›o¤lu, Türk ifl âleminin
iki temsilcisinin bu yöndeki sözlerini de nakletmektedir: 

“Osmanl› ‹mparatorlu¤u günlerinden beri Türk özel sektörü, daima devlet tara-
f›ndan beslenmifl, gücünü ve özsuyunu devletten alm›flt›r. Bugün bile bir ifladam›,
Ankara’daki bürokratlar›n komutas› alt›ndad›r...Türk ifladamlar›n›n ço¤u, Anka-
ra’n›n kararlar›ndan, ürettikleri maddelerden daha çok para kazanmaktad›r...fiart-
lar ne olursa olsun, ifl âlemi, hükûmetle çok iyi iliflkiler içinde olmak zorundad›r,
çünkü her zaman devletin deste¤ine ve korumas›na muhtaçt›r.”21

‹fladam› derneklerinin siyasetteki etkinliklerinin s›n›rl› oluflu hakk›nda söyledik-
lerimiz, di¤er bellibafll› ekonomik menfaat gruplar› (sendikalar, ziraat birlikleri, es-
naf ve zanaatkârlar birlikleri) bak›m›ndan da do¤rudur. Bütün menfaat gruplar›,
güçlü bir devlet gelene¤i ve afl›r› merkeziyetçi bir karar alma mekanizmas› çerçe-
vesi içinde çal›flmaya mecburdurlar; bu yap›, grup menfaatlerinin dile getirilmesi-
ne ancak s›n›rl› ölçüde meflruluk tan›maktad›r. Dolay›s›yla menfaatlerin temsili ko-
nusunda ne korporatist kanal, ne de plüralist kanal tam olarak geliflebilmifltir. He-
per, menfaatlerin temsilindeki hâkim tarz›, “süregelen monizm” olarak tan›mla-
maktad›r.22  
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Menfaat gruplar›n›n siyasetteki etkisinin s›n›rl› olmas›n›n bir sebebi de, bu
gruplarla siyasal partiler aras›nda s›k› iliflkilerin olmamas›d›r. Partiler zaman zaman
bu gruplar›n liderliklerini etkilemek suretiyle onlar› kendi yanlar›na çekmeye ça-
l›flm›fllarsa da, aralar›ndaki ba¤lar zay›f ve gevflek olmufltur. Türkiye’de partiler,
belli grup menfaatlerine at›fta bulunmaks›z›n, tüm olarak kamu menfaatlerini tem-
sil ettikleri iddias›ndad›rlar. Dolay›s›yla, son y›llarda sivil toplum kurulufllar›nda
görülen kayda de¤er geliflme, henüz parti sistemine yans›mam›flt›r.23 Bu durum,
parti oylar›ndaki büyük oynakl›¤› ve partilerin sivil topluma hesap verme yetenek-
lerinin düflük düzeyde oluflunu da aç›klamaktad›r. Gerçekten, seçimlerdeki oynak-
l›kla, partilerin sivil toplumda derin kökler salmas› aras›nda negatif bir korelasyon
var görünmektedir: “Partilerin toplumda güçlü köklere sahip olduklar› ülkelerde,
seçmenlerin ço¤u ayn› partiyi uzun süre boyunca ve de¤iflik türde seçimlerde des-
tekler... Menfaat gruplar› ile partiler aras›ndaki iliflkiler daha s›k› olma e¤iliminde-
dir”.24 Beflinci Ünitede belirtildi¤i gibi, Türk seçimlerindeki yüksek oynakl›k katsa-
y›s›, Türkiye’deki durumun böyle olmad›¤›n› göstermektedir.

Sivil toplumun önemli unsurlar›ndan biri, Larry Diamond’un “ideolojik pazar
yeri” olarak adland›rd›¤›, bilgi ve düflüncelerin serbest ak›fl›d›r. “Bunlar, sadece ba-
¤›ms›z kütle haberleflme araçlar›n› de¤il, daha genifl bir alan olan özerk kültürel ve
entellektüel faaliyet alan›na ait kurumlar› (üniversiteler, düflünce üretim merkezle-
ri, yay›nevleri, tiyatrolar, film yap›m flirketleri, sanatkârlar a¤lar›) da içine al›r.”25

Türk bas›n›, Türkiye’nin ilk ve s›k›nt›l› demokrasi deneyimi döneminde (1946-
1960) bile, demokratik sürecin önemli bir unsuru olmufltur. Liberal 1961 Anayasa-
s›, bas›n hürriyeti üzerindeki engellerin pek ço¤unu ortadan kald›rm›fl ve o zaman-
dan beri güçlü, hür ve ba¤›ms›z bir bas›n hayat› mevcut olmufltur. 1993 y›l›nda rad-
yo ve televizyon yay›nlar›ndaki devlet tekelinin kald›r›lmas›, özel radyo ve televiz-
yon istasyonlar›n›n gerek ülke düzeyinde, gerek yerel düzeyde süratle yay›lmas›-
na yol açm›flt›r. Medya, hakl› olarak, ülkedeki “dördüncü kuvvet” olarak adland›-
r›lmaktad›r.

Sivil toplumun artan gücünün en iyi göstergesi, Erbakan hükûmetinin istifas›na
yol açan “28 fiubat süreci”nde sivil toplum kurulufllar›n›n oynad›¤› roldür. Milli Gü-
venlik Kurulunun 28 fiubat 1997 tarihli bildirisinin ard›ndan, en büyük iki iflçi sen-
dikalar› konfederasyonunun (Türk-‹fl ve D‹SK) baflkanlar› ile Türkiye Esnaf ve Za-
naatkârlar Konfederasyonunun (TESK) baflkan›, ortak bir demeçle lâik ve ça¤dafl
cumhuriyetin tehlikede oldu¤unu belirtmifl, MGK kararlar›na tam destek vermifl ve
parlâmentonun krize bir çözüm bulmas›n› istemifllerdir.26 Birkaç gün sonra TOBB
da kampanyaya kat›lm›fl ve baflkan Fuat Miras, “MGK kararlar›n›n uygulanmas›n›n
takipçisi” olacaklar›n›, hükûmetten duyduklar› rahats›zl›¤› her platformda aç›kça
dile getireceklerini belirtmifl ve hükûmeti istifaya davet etmifltir.27

21 May›sta Türk-‹fl, D‹SK, TOBB, TESK ve T‹SK baflkanlar› ortak bir bildiri ya-
y›nlayarak flunlar› söylemifllerdir:” “Demokratikleflme durmufltur...Demokrasinin
temel kurumlar› afl›nd›r›lmaktad›r. Bas›n hürriyeti silahl› ve ekonomik sald›r›larla
karfl› karfl›yad›r... Atatürk’ün kurdu¤u ça¤dafl lâik cumhuriyet tehdit alt›ndad›r. Tür-
kiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri afl›nd›r›lmakta, gerici hareketler desteklen-
mekte ve ülkemiz karanl›klara itilmektedir. Bugün irtica, büyük bir tehlike halini
alm›flt›r.” Bildiri, milli birli¤i sa¤lamlaflt›rmak ve sorunlara çözüm bulmak amac›yla
yeni bir hükûmetin kurulmas› ça¤r›s› ile son bulmaktad›r.28 Bu “sivil inisyatif”in li-
derleri, yeni bir hükûmet ça¤r›s›n›, 16 Haziran 1997’de Cumhurbaflkan› Demirel ile
yapt›klar› topalant›da da tekrarlam›fllard›r.29 Ülkenin en büyük iki iflçi sendikalar›
konfederasyonunu, en büyük iki iflveren kuruluflunu ve esnaf ve zanaatkârlar kon-
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federasyonunu bir araya getiren sivil inisyatif, Türkiye’nin demokrasi tarihinde em-
sali görülmemifl bir olayd›r. Bununla birlikte, inand›r›c› bir askeri darbe tehdidiyle
desteklenmifl olmasayd›, bu sivil inisyatifin hükümeti düflürmeye yeterli olaca¤›
kuflkuludur.

EL‹TLER ARASI ANLAfiMA VE YAKINLAfiMA

Elitler aras› anlaflma ve yak›nlaflman›n, pekiflmifl demokrasi için
önemini ve Türkiye’de ne flekilde ortaya ç›kt›¤›n› belirleyebilmek.

Demokrasiye geçifl ve demokrasinin pekiflmesi konusunda yak›n zamanlardaki ya-
y›nlar, siyasal elitlerin rolünü, belki de abartmal› ölçüde, vurgulamaktad›r. Demok-
rasiye geçifller, yap›sal faktörlerin bir ürünü olmaktan çok, rakip elit gruplar› ara-
s›ndaki müzakere ve uzlaflmalar›n bir sonucu gibi görülmektedir. “Demokrasilerin
imal edilmesi” (crafting democracies) deyimi de bu anlay›fl› yans›tmaktad›r.30 Ay-
n› yönde olarak Guillermo O’Donnell ve Philippe C. Schmitter, geçifl dönemlerinin
ço¤u zaman büyük belirsizliklerle çevrili oldu¤una iflaret etmektedirler.31

Bu belirsizli¤in, pekiflme aflamas›nda daha az ciddi olmas› beklenebilir. De-
mokrasiye geçifli sa¤layan ilk serbest seçimler, ülkedeki siyasal güçlerin dengesini
ve siyasal konumlar›n› ortaya koymufltur. Dolay›s›yla, pekiflme aflamas›nda siyasal
aktörlerin davran›fllar›n›n daha tahmin edilebilir olmas›; sosyal, ekonomik ve kül-
türel faktörlerin, elit davran›fllar›ndan ve siyasal imalat faaliyetlerinden daha çok
önem tafl›mas› gerekir. Gene de elitlerin davran›fllar›, demokrasinin pekiflme flans›
aç›s›ndan önemlidir. O’Donnell’a göre ikinci geçifl (pekiflmifl demokrasiye geçifl)
s›ras›nda “demokratik aktörler, stratejilerini, otoritarizme dönüflü kolaylaflt›rmama
zorunlulu¤unun gerisinde tutma konusunda anlaflmal›lard›r. Bu, ikinci geçiflin bü-
yük anlaflma ya da pakt›d›r... Birinci geçiflin, ya da zaten pekiflmifl olan bir demok-
rasinin kaderinden çok, ikinci geçiflin kaderi, demokratik (profesyonel) politikac›-
lar›n kalitesine ba¤l›d›r.”32 Ayn› flekilde, Burton, Gunther ve Higley de, elit oydafl-
mas› ve birli¤inin, pekiflmifl demokrasilerin vazgeçilmez önflart› oldu¤u ifade et-
mektedirler. Onlara göre böyle bir oydaflma, ya “elit anlaflmalar›” (demokrasiye ge-
çiflten önce veya onunla ayn› anda rakip elit hizipleri aras›nda âniden ve görüflü-
lerek ulafl›lm›fl uzlaflmalar) veya “elitlerin yak›nlaflmas›” (ideolojik farklar›n, seçim-
lerdeki yar›flma yoluyla daha tedrici olarak azalmas›) suretiyle gerçekleflebilir.33

Türkiye’deki üç demokrasiye geçifl sürecinden (1946, 1961, 1983) hiçbiri, bir
elit anlaflmas›na vücut vermemifltir; çünkü her üç durumda da demokratikleflme
süreci reform yoluyla ve otoriter iktidar sahiplerinin s›k› denetimi alt›nda gerçek-
leflmifltir. 1983 sonras›nda önemli ölçüde bir elitler yak›nlaflmas›n›n gerçekleflmifl
olup olmad›¤› da tart›flmal›d›r. Bafllang›çta Özal’›n Anavatan Partisi, liberalleri, mu-
hafazakârlar›, eski afl›r› milliyetçileri ve ›l›ml› ‹slamc›lar› bir araya getiren bir koa-
lisyon görünümü tafl›m›flsa da, bu koalisyon, 1987’den sonra özellikle Demirel’in
Do¤ru Yol Partisi ile yaflanan yo¤un rekabet nedeniyle parçalanmaya bafllam›flt›r.

1980 ve 1990’l› y›llarda merkez-sa¤ ve merkez-sol aras›nda ekonomik sorunlar
üzerinde ciddi bir elitler yak›nlaflmas› gözlemlenmifltir. Bugün bütün bellibafll› par-
tiler, serbest piyasa yanl›s› ekonomik politikalar üzerinde anlaflm›fl durumdad›rlar.
1991 - 1995 y›llar› aras›nda DYP - SHP koalisyonu, oldukça uyumlu biçimde iflle-
mifltir. 1994 y›l›nda özellefltirme kanununun kabulünde bu iki parti, ana muhale-
fetteki ANAP ile baflar›l› bir iflbirli¤i göstermifllerdir. 
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1983 sonras› dönemde anayasa reformlar› konusunda da partiler aras›nda önem-
li ölçüde bir iflbirli¤i gözlemlenmifltir. 1993, 1995, 1999, 2001, 2002 ve 2004 anaya-
sa de¤ifliklikleri, partilerin pek ço¤ununun kat›l›m›yla TBMM’nde büyük ço¤unluk-
larla kabul edilmifltir. (Ünite 3). 1990’lar›n ikinci yar›s›ndaki koalisyon hükûmetle-
ri (Mesut Y›lmaz’›n baflbakanl›¤›ndaki ANAP-DSP-DTP hükûmeti ile Bülent Ece-
vit’in baflbakanl›¤›ndaki DSP-MHP-ANAP hükûmeti) farkl› e¤ilimlerdeki partileri
bir araya getirmifl olmakla birlikte, oldukça uyumlu politikalar izlemifllerdir. Bütün
bunlar, demokrasinin pekiflmesi aç›s›ndan ümit verici olan elit yak›nlaflmas› örnek-
leridir. Ancak 2007 Cumhurbaflkan› seçimi krizi ile birlikte, parti sistemindeki ide-
olojik kutuplaflma afl›r› ölçüde yo¤unlaflm›fl ve partilerin yeni anayasal ve demok-
ratik reformlar üzerinde uzlaflmalar› ihtimali çok zay›flam›flt›r. Ancak elit yak›nlafl-
mas› aç›s›ndan daha ciddi bir test, Türk siyasal sisteminin, siyasal ‹slam›n ve Kürt
milliyetçili¤inin yükselifli gibi iki yeni sorunla bafl edebilme kapasitesi olacakt›r.

YEN‹ ENGELLER: S‹YASAL ‹SLAM VE KÜRT 
M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹

Türkiye’de siyasal ‹slam ve Kürt milliyetçili¤inin oluflturdu¤u so-
runlar› aç›klayabilmek.

1980’lerin ortalar›ndan itibaren Türk demokrasisi, siyasal ‹slam›n ve Kürt milliyet-
çili¤inin yükselifli gibi, iki yeni ve ciddi sorunla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bir anlam-
da her iki olgu da, devlet elitlerinin konumunu ve onlar›n hâkim ideolojisi olan
Atatürkçülü¤ü tehdit etmesi aç›s›ndan, sivil toplum kaynakl›d›r. Ancak bu e¤ilim-
leri temsil eden baz› örgütlerin, gerçek anlamda sivil toplum kurulufllar› olup ol-
mad›klar› tart›fl›labilir. Diamond’un hakl› olarak belirtti¤i gibi, “bir grup, devleti ve-
ya di¤er rakiplerini fethetmeyi amaçlad›¤›, ya da hukuk devletini ve demokratik
devletin otoritesini reddetti¤i ölçüde, hiçbir flekilde sivil toplumun bir unsuru ola-
maz; aksine, demokratik özlemlere büyük zarar verebilir.”34 Bu görüfl, PKK ve
köktendinci ve fliddet yönelimli ‹slamc› örgütler bak›m›ndan kuflkusuz do¤rudur.

Her ikisi de çeflitli faktörlerin ürünü olan bu iki sorun, küreselleflmenin kültü-
rel etkileri ile de bir ölçüde iliflkilidir. Bu etkiler aras›nda afl›r› milliyetçi ve kökten-
dinci partilerin güçlenmesi, kültürel ve di¤er farkl›l›klar›n tan›nmas› talepleri ve
küreselleflmenin kültürel yönde türdefllefltirici etkilerine karfl› tepki olarak kimlik
politikalar›n›n yükselifli say›labilir. Bütün bu e¤ilimler, milli devletin ve özellikle
refah devletinin zay›flamas› ile de iliflkilidir. Gerçekten, milli devlet, küreselleflme-
nin evrensellefltirici ve yerellefltirici etkilerinin iki yönlü sald›r›s› alt›ndad›r. Baflka
ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de de küreselleflme, kazananlar ve kaybedenler
(özellikle beden iflçileri s›n›f›nda) yaratm›flt›r. Refah devletinin gerileyifli ve sosyal
haklar›n afl›nmas› karfl›s›nda sosyal demokratik partiler bu gruplar› koruyamaz ol-
mufl ve b›rakt›klar› boflluk, ‹slamî partilerce doldurulmufltur. Gerçekten, birçok
kentsel seçim çevresinde, ‹slamî partilerin kazan›mlar›, sol partilerin kay›plar› ile
paralel niteliktedir.

Bununla birlikte küreselleflme, yerel ve geleneksel kültürlerin (din de dâhil)
farkl›l›klar›n›n tan›nmas› yolunda artan taleplerle de iliflkilidir. Ziya Önifl’e göre,

“Post-modern ça¤la iliflkili olan kültürel ço¤ulculuk, siyasal faaliyetlerin yönün-
de geleneksel sol-sa¤ bölünmesinden, bireysel kimlikle iliflkili sorunlara do¤ru ra-
dikal bir kay›fl› da içermektedir. Geriye dönüp bak›ld›¤›nda, ekonomik ve kültürel
alanlarda ayn› anda gerçekleflen küreselleflme, siyasal söylemin bafll›ca biçimi ola-
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rak kimlik politikalar›n›n yükselmesine ve flimdiki tarihsel ba¤lamda çat›flmaya yol
açan güçlü dürtüleri etkilemekte ve üretmektedir. Ekonomik alanda büyük çapta
dönüflümler ve yerinden olmalar, derin kimlik krizleri ve buna paralel olarak, teh-
dit alt›ndaki bireyler ve topluluklar bak›m›ndan daha çok kesinlik, kontrol ve ko-
runma aray›fllar› do¤urma e¤ilimindedir.”35

Türkiye’de de ‹slamî, Türk milliyetçisi, Kürt milliyetçisi ve Alevi kimliklerinin
yükseliflte oldu¤una ve siyaseti giderek artan ölçüde etkiledi¤ine daha önce de¤i-
nilmiflti (Ünite 5). ‹slamî partilerin yükselifli, Türkiye politikas›ndaki temel bölün-
me çizgisini, merkez-çevre, ya da sol-sa¤ ekseninden lâik-dinci eksenine kayd›r-
makta büyük rol oynam›flt›r. RP’nin lâiklik konusundaki kuflku uyand›r›c› tutumu,
bilindi¤i gibi, “28 fiubat süreci” ad› verilen ciddi bir anayasa krizine ve bunun ar-
d›ndan RP ve onun halefi durumundaki FP’nin Anayasa Mahkemesince kapat›lma-
s›na yol açm›flt›r. ‹slamc› e¤ilimle lâik partiler, yarg› kurumlar› ve nihayet silahl›
kuvvetler aras›nda bir elitler yak›nlaflmas›n›n gerçekleflmesi zor görünmektedir.
Beflinci Ünitede aç›kland›¤› gibi, AKP’nin lâiklikle çok daha bar›fl›k bir portre ser-
gilemesi ve gerilim politikalar›ndan uzak durmas›, lâik-dinci bölünmesinin yumu-
flamas› aç›s›ndan olumlu bir geliflmedir. Ancak bu çat›flman›n tümüyle ortadan
kalkt›¤›n› söylemeye de imkan yoktur.

Demokrasinin pekiflmesi önündeki engellerden ikincisi, Kürt sorunudur.36
Türkiye’deki en büyük dil az›nl›¤› olan Kürtler, Güneydo¤u bölgesinde ço¤unlu¤u
oluflturmakla birlikte, Kürtlerin ço¤unlu¤u Türkiye’nin di¤er bölgelerinde, özellik-
le büyük flehirlerde yaflamaktad›r. 1980’lerin ortalar›ndan itibaren ayr›l›kç› terörist
Kürt örgütü PKK’n›n faaliyetleri, sorunu çözümü daha güç boyutlara ç›karm›flt›r.
1990’lardan itibaren kurulan Kürt partileri de (HEP, DEP, HADEP, DTP) Anayasa
Mahkemesince kapat›lm›flt›r (Ünite 5). Bu partiler Güneydo¤u illerinde ciddi oran-
larda oy almakla birlikte, yüzde 10’luk ülke baraj›n› geçemedikleri için, parlâmen-
toda temsil edilememifl, ancak DTP, ba¤›ms›z adaylar göstermek suretiyle, 2007 se-
çimlerinde parlâmentoya girebilmifltir.. Kürt partilerinin ikilemi, Türkiye Cumhuri-
yetinin toprak bütünlü¤ü ve üniter karakteri çerçevesinde soruna bar›flç› ve de-
mokratik çözümler aramakla, PKK’n›n fliddet politikas›n› hiç de¤ilse z›mnen onay-
lamak aras›nda bir tercih yapmakt›r. 2002 A¤ustosunda kabul edilen Üçüncü Uyum
Paketi ile Kürtlere ve di¤er dil az›nl›klar›na kendi dillerinde radyo ve televizyon
yay›n› yapmak ve özel dil kurslar› açmak imkân›n›n verilmifl olmas›, reform yolun-
da at›lm›fl ilk ad›md›r. Bunu, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TRT’de günde 24 sa-
at Kürtçe yay›n yapan bir kanal›n (TRT 6) aç›lmas› ve AKP hükûmetinin 2009 or-
talar›nda bafllatt›¤› Kürt aç›l›m› ya da demokratik aç›l›m izlemifltir. Bu aç›l›m›n içe-
ri¤inin tam olarak ne oldu¤u ve ne sonuçlar verece¤i flu anda (fiubat 2010) belli
de¤ildir. Ancak sorunun tümü üzerinde yak›n gelecekte bir elitler yak›nlaflmas›n›n
gerçekleflmesi kolay görünmemektedir. Demokrasinin tam olarak pekiflmesi, ‹s-
lamc›l›k-lâiklik ve üniter devlet - Kürt talepleri konular›nda mâkul ölçüde bir oy-
daflman›n sa¤lanabilmesi ile mümkündür.
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Türkiye’de sivil toplum kurumlar›n›n anayasal

düzen aç›s›ndan konumunu ve bu kurumlar›n

demokrasinin pekiflmesi aç›s›ndan rollerini sap-

tayabilmek.

Aktif ve iyi örgütlenmifl bir sivil toplumun varl›¤›
demokratik bir sistem için temel bir önflartt›r. Os-
manl›-Türk devlet sisteminde devlet otoritesinin
afl›r› merkezileflmesi ve iktidar›n devlet elitlerinin
elinde toplanmas› devletle birey aras›ndaki iliflki-
lerin sertli¤ini azaltan sivil toplumu zay›flatm›flt›r.
Devleti kendi ç›karlar› için kullanacak güçlü s›-
n›flar›n olmamas›, özerk ara kurulufllar›n bulun-
mamas› ya da zay›fl›¤› ile birlikte, yüksek dere-
cede bir devlet özerkli¤i ortaya ç›km›flt›r. Sonuç
olarak, asker ve sivil bürokrasi geleneksel olarak
kendilerini devletin koruyucusu olarak görmüfl-
lerdir.
Türkiye’de örgütsel hayat›n geliflmesi güçlü dev-
let gelene¤i ve oldukça merkezileflmifl hükümet-
ler taraf›ndan engellenmifltir. Örgütlü hayat›n ge-
liflmesi 1961 Anayasas›yla birlikte h›z kazanm›fl-
t›r. Türk hukukunda, dernekler ço¤ulcu modele
yaklafl›rken, kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar› korporatist modele yaklafl›rlar. Karar
yetkilerinin hükümette toplanm›fl olmas› ekono-
miyle ilgili sivil toplum kurumlar›n›n ekonomik
politikalar› flekillendirmesine katk› bulunmas›n›
güçlefltirmifltir.
Menfaat gruplar›n›n›n düflük düzeydeki siyasal
etkisinin di¤er bir nedeni de, bunlarla siyasal par-
tiler aras›nda güçlü ba¤lar›n olmamas›d›r. Sivil
toplum kurumlar›; ideolojik pazaryeri oluflturma,
bilgi ve fikirlerin ak›fl›n› sa¤lama aç›s›ndan da
önemlidir. 

Elitler aras› anlaflma ve yak›nlaflman›n pekiflmifl

bir demokrasi için önemini ve Türkiye’de ne fle-

kilde ortaya ç›kt›¤›n› belirleyebilmek.

Demokrasiye geçifller, yap›sal etkenlerin ürünü
olmaktan çok, rakip elit gruplar› aras›ndaki gö-
rüflmelerin ve uzlaflmalar›n sonucu olarak görül-
mektedir. Pekiflmifl bir demokrasi için elit kon-
sensusu ve birli¤i temel bir önflartt›r. Türkiye’de-
ki üç demokrasiye geçifl, elitler aras› anlaflmay›
içermemifltir Rakip parti elitleri aras›nda uzlaflma
ve iflbirli¤i, Türkiye siyasetinin ay›rdedici bir sim-

gesi de¤ildir. Bu tür bir iflbirli¤inin olmamas›,
1960 ve 1980’de demokrasinin çöküflünün ana
nedenlerinden biridir.

Türkiye’de siyasal ‹slam ve Kürt milliyetçili¤inin

oluflturdu¤u engelleri aç›klayabilmek.

1980’ler ve 1990’lar da Türk demokrasisi iki yeni
sorunla karfl›laflt›. Bunlar; siyasal ‹slam›n yükseli-
fli ve Kürt milliyetçili¤idir. 1995 seçimlerinin so-
nuçlar›na bak›ld›¤›nda Türk siyasetinde üç farkl›
kimli¤in öne ç›kt›¤› görülür: Millî görüfl partileri-
nin temsil etti¤i ‹slam kimli¤i; MHP’nin temsil et-
ti¤i afl›r› milliyetçi Türk kimli¤i; ve Kürt etnik par-
tilerinin temsil etti¤i Kürt Kimli¤i. Dini ve etnik
meselelerin artan önemi; ‹slamc›l›k-laiklik soru-
nu, ulus-devlet ile etnik kimliklerin tan›nmas›
aras›ndaki karfl›tl›k ve merkezî devletle yerel yö-
netimler aras›nda yeni bir yetki paylafl›m› gibi,
Türk demokrasisinin daha önce karfl›laflmad›¤›
birçok zor anayasal sorunlar› ortaya ç›karm›flt›r.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Osmanl› Türk devletinin ni-
teliklerinden biri de¤ildir?

a. Güçlü bir devlet gelene¤inin olmas›
b. Kurulufllar›n özerk olmamas›
c. Siyasal kültürde merkezi olmas›
d. Arap hegemonyas› alt›nda olmas›
e. Güçlü ve merkezileflmifl olmas›

2. Osmanl› Devleti’nde kamu gelirlerini kiralamaya da-
yanan vergi toplama sistemine ne ad verilir?

a. ‹ltizam
b. Âyan
c. Aflar
d. Reaya
e. Feodalizm

3. Hiyerarflik olarak düzenlenmifl ve fonksiyonel ola-
rak farkl›laflm›fl; devlet taraf›ndan tan›nm›fl ya da izin
verilmifl ve liderlerin seçimlerinde destek ve talepleri-
nin aç›klanmas›nda belirli kontrol karfl›l›¤› kendi kate-
gorilerinde temsil faaliyeti bahfledilmifl kategorilerde
örgütlendikleri menfaat temsil sistemine ne ad verilir?

a. Ço¤ulculuk
b. Demokratik
c. Bürokratik
d. Alternatif
e. Korporatizm

4. 1982 Anayasas›’n›n menfaat gruplar›n›n siyasal faali-
yetlerle u¤raflmas›n› yasaklayan hükümleri hangi y›l ya-
p›lan anayasa de¤ifliklikleri ile kald›r›lm›flt›r?

a. 1987
b. 1990
c. 1993
d. 1995
e. 2001

5. Kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar› ilk
kez hangi yasal düzenlemeyle tan›nm›flt›r?

a. 1936 Anayasa de¤iflikli¤iyle
b. 1961 Anayasas›’yla
c. 1971 Anayasa de¤iflikli¤iyle
d. 1982 Anayasas›’yla
e. 1995 Anayasa de¤iflikli¤iyle

6. Afla¤›dakilerden hangisi 1980 sonras›nda pazar ekono-
misine geçifle yönelik yap›lan reformlardan biri de¤ildir?

a. ‹hracata dönük ekonomi anlay›fl›n›n benimsen-
mesi

b. Dünya ekonomisiyle entegrasyonun sa¤lanmas›
c. Serbest fiyat uygulamas›na geçilmesi
d. Döviz kurlar›n›n sabitlenmesi
e. ‹thalat kotalar›n›n iptal edilmesi

7. TÜS‹AD’›n “Türkiye’de Demokratikleflme Perspek-
tifleri” adl› raporu hangi y›l yay›nlanm›flt›r?

a. 1994
b. 1995
c. 1996
d. 1997
e. 1998

8. Afla¤›dakilerden hangisi 1980’lerde ortaya ç›kan ve
bölücü gerilla hareketine dönüflen Kürt meselesinin De-
mokrasinin pekiflmesinin önünde bir engel oldu¤unu
en iyi aç›klar?

a. Hukukun üstünlü¤ünün ve demokratik devletin
otoritesinin reddedilmesi

b. Do¤u bölgelerinin ekonomiden daha fazla pay
istemesi

c. Daha fazla sosyo-kültürel hak talebinde bulu-
nulmas›

d. Daha fazla siyasal hak talebinde bulunulmas›
e. Yerinden yönetim anlay›fl›na iliflkin taleplerde

bulunulmas›

9. 1946, 1961 ve 1983 tarihlerinde yaflanan demokrasi-
ye geçifl süreçlerinin bir elit anlaflmas› içermemesinin
nedeni afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Elit gruplar aras›ndaki siyasi görüfl ayr›l›klar›n›n
olmas›

b. Elit gruplar›n›n daha çok d›fl iliflkilerle ilgilen-
mesi

c. Dönemin otoriter gücünün elit gruplar›n›n ittifa-
k›na olanak vermemesi

d. Elit gruplar›n sadece kendi gruplar›n›n ç›karlar›-
n› koruyan bir yap›da olmas›

e. Elit gruplar›n örgüt içi demokrasiyi iyi iflletemi-
yor olmas›

10. Her alandaki çokluklar› birli¤e indirgeyen ö¤retiye
ne ad verilir?

a. Liberalizm
b. Monizm
c. Realizm
d. Küreselleflme
e. Demokrasi

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Sivil Toplum ve
Demokrasinin Pekiflmesine Yeni Engeller”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Devleti kendi menfaatleri için kullanacak güçlü s›n›flar-
la özerk arac› kurulufllar›n yoklu¤u ya da zay›fl›¤›, yük-
sek düzeyde bir devlet özerkli¤ine yol açm›flt›r. Di¤er
bir deyimle, belli bir sosyal s›n›f›n tutsa¤› durumunda
olmayan devlet, s›n›f iliflkilerini yaratan, de¤ifltiren veya
ortadan kald›ran kararlar› serbestçe alabilmifltir.
Devletin özerkli¤inin kültürel boyutuna gelince, ço¤u
zaman gözlemlendi¤i gibi devlet, gerek Osmanl›-Türk
siyasal kültüründe, gerek halk›n gözünde her zaman
yüce bir yere sahip olmufltur. Devlet, bafll› bafl›na bir
de¤er olarak kabul edilmifl, toplumdan nisbeten özerk
kalm›fl, vesayetçi ve koruyucu bir rol oynam›flt›r. Bu

koruyucu imaj, halk dilindeki “ devlet baba” deyimine
yans›m›flt›r. Halk dilinden baflka bir örnek, “Allah, Dev-
lete, Millete zeval vermesin” sözüdür. Siyasete ve dev-
let yönetimine iliflkin Osmanl› yaz›lar›, “Devlet-i Aliye”
(yüce devlet), “hikmet-i hükûmet,” “devletin âli menfa-
atleri” gibi deyimlerle doludur. Bu kavramlar, Türkiye
Cumhuriyetinin siyasal söyleminde de karfl›l›klar›n› bul-
mufltur. Meselâ 1982 Anayasas›n›n Bafllang›ç Bölümü,
devleti “kutsal Türk Devleti” (devlet kelimesi büyük
harfle yaz›lmaktad›r) olarak nitelendirmekte ve hiçbir
düflünce ve mülahazan›n “Türk milli menfaatlerinin...
karfl›s›nda korunma göremeyece¤i”ni belirtmektedir.
Türk milli menfaatlerinden kastedilenin de, devlet elit-
lerince tan›mlanacak devlet menfaatleri oldu¤unda kufl-
ku yoktur.

S›ra Sizde 2

1982 Anayasas›, menfaat gruplar›n›n her türünü (der-
nekler, sendikalar, kooperatifler ve kamu kurumu nite-
li¤indeki meslek kurulufllar›) siyasal amaçlar gütmek-
ten, siyasal faaliyetlerde bulunmaktan, siyasal partilerle
veya birbirleri ile iflbirli¤inde bulunmaktan yasaklam›fl
(Madde 33, 52, 69, 135, 171), ayr›ca bunlar üzerindeki
devlet denetimini s›k›laflt›rm›flt›r. Bu yasaklar, 1995 Ana-
yasa de¤ifliklikleri ile kald›r›lm›flt›r.
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SONUÇ
fiimdiye kadar söylediklerimiz, Türkiye’nin bir üçüncü dalga demokrasisi de¤il, bir
ikinci dalga demokrasisi olmas›na ra¤men, henüz demokrasisini tam anlam›yla pe-
kifltirememifl oldu¤unu göstermektedir. Türkiye, uzun zamand›r süregelen piyasa
ekonomisi ve nisbeten hür ve özerk sivil toplumu aç›s›ndan komünizm-sonras› ül-
kelere göre mukayeseli bir üstünlük tafl›d›¤› halde, demokratik pekiflmesi, sadece
yeni Güney Avrupa demokrasilerinin (‹spanya, Portekiz ve Yunanistan) de¤il, ba-
z› üçüncü dalga Orta Avrupa demokrasilerinin de gerisinde kalm›flt›r. 

Türkiye’de demokrasinin pekiflmesini güçlendiren bafll›ca sorunlardan biri, par-
ti sistemindeki kurumsal bozulma’d›r (deinstitutionalization). 1946 - 1980 döne-
minde genç demokrasiler aras›nda en kurumsallaflm›fl parti sistemlerinden birine
sahip olan Türkiye, 1980’lerden itibaren h›zl› bir kurumsal bozulma sürecine gir-
mifltir. Elbette kurumsallaflma kavram›, mutlaka tek yönlü bir geliflmeyi ifade et-
mez. Ayn› dönemde Kanada’da, ‹talya’da, Peru’da ve Venezuela’da oldu¤u gibi,
parti sistemlerinin kurumsal bozulmaya u¤ramalar› da mümkündür.1 Türkiye’de
bu bozulma, artan oynakl›k, parçalanma ve kutuplaflmada oldu¤u gibi, siyasal par-
tilerin toplumsal meflruluklar›ndaki ve örgütsel güçlerindeki zay›flamada da kendi-
sini göstermektedir.

Bunun bir sebebi, Yedinci Ünitede aç›kland›¤› gibi, partilerin toplumda güçlü
kökler salm›fl olmamalar› ve belli bafll› menfaat gruplar› ile ba¤lant›lar›n›n zay›f ol-
mas›d›r. Bu özellik, son y›llarda sivil toplum geliflme kaydederken parti sisteminin
kurumsal bozulmaya u¤ramas› gibi, paradoksal görünen bir duruma yol açmakta-
d›r. Birçok gözlemci, siyasal partilerin gelifliminin, sivil toplumun gelifliminin geri-
sinde kald›¤› hususunda hemfikirdir. Son y›llarda partilerin güvenilirlik düzeylerin-
de ciddi bir düflüfl görülmüfltür; partiler, en güvenilir kurumlar listesinde son s›ra-
larda yer almaktad›r. Üstelik parti liderliklerinin kapal› ve oligarflik yap›s›, gerek
yatay, gerek dikey düzeyde hesap verme mekanizmalar›n›n etkili ifllemesini engel-
lemektedir. 2002 seçimlerinden itibaren AKP’nin sa¤lad›¤› üstünlük, parti sistemin-
deki oynakl›k ve parçalanmay› daha mâkul düzeylere indirmekle birlikte, ideolo-
jik kutuplaflma, daha da yo¤un olarak devam etmektedir.

‹kinci bir dizi sorun, anayasal sorunlard›r. Üçüncü Ünitede aç›kland›¤› gibi,
1961 ve 1982 anayasalar›n›n yap›lmas›nda kullan›lan d›fllay›c› yöntem, her iki ana-
yasan›n da halk gözünde yeterli meflruluk sa¤lamas›na engel olmufltur. Aralar›nda-

8
TÜRK S‹YASAL HAYATI

     



ki önemli farklar ne olursa olsun, her iki anayasa da, esas itibariyle devlet elitleri
taraf›ndan pasif bir sivil topluma empoze edilen, dolay›s›yla sivil toplumdan çok,
devlet elitlerinin de¤erlerini yans›tan anayasalard›r. Nitekim 1961 Anayasas›n›n
ömrü ancak 19 y›l olmufl, 1982 Anayasas› da kabul edildi¤i andan itibaren elefltiri-
lere u¤ram›flt›r. Bu Anayasada 1993, 1995, 1999, 2001, 2002 ve 2004 y›llar›nda ya-
p›lan de¤ifliklikler, onu daha demokratik, hürriyetçi ve ço¤ulcu yönde gelifltirmifl-
tir. Anayasa de¤iflikli¤i tart›flmalar› özellikle Cumhurbaflkan› seçimine iliflkin 2007
anayasa krizinden bu yana, daha büyük yo¤unluk kazanm›flt›r.

Türkiye’de demokratik pekiflmenin önündeki en önemli engeller, Yedinci Üni-
tede aç›kland›¤› gibi, siyasal ‹slam›n ve Kürt milliyetçili¤inin oluflturdu¤u sorunlar-
d›r. Her iki sorunun bir elitler aras› anlaflma veya yak›nlaflma yolu ile çözülmesi ih-
timali zay›f görünmektedir. Çünkü bu konulardaki maksimalist taleplerin karfl›lan-
mas›, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin yeniden tan›mlanmas›n› gerekti-
recektir. Cumhuriyetin kurucu felsefesinin iki temel dire¤i, millî ve üniter devletle
lâikliktir. Dolay›s›yla, devlet elitleri, ordu, siyasal partiler ve sivil toplum kuruluflla-
r›n›n bir bölümü, siyasal ‹slamc›lar›n ve Kürt milliyetçilerinin maksimalist talepleri-
ni, devletin temel niteliklerini tehdit eden unsurlar olarak görmektedirler. Son y›l-
larda her iki alanda da olumlu geliflmeler kaydedilmifl olmakla beraber, demokra-
tik oyun kurallar› üzerinde tam bir oydaflma sa¤lanamam›fl olmas›, demokrasinin
pekiflmesi önünde engel oluflturmaktad›r.

Demokratik pekiflmeyi güçlefltiren bu faktörler karfl›s›nda Türkiye’nin üçüncü
dalga demokrasileri içindeki yeri nedir? Bu demokrasilerle önemli benzerlikler ve
farklar nelerdir? E¤er baz› benzerlikler varsa, bunlar yeni bir demokrasiler tipoloji-
sini ve böyle bir tipin kavramsallaflt›r›lmas›n› hakl› k›lacak ölçüde midir?

Guillermo O’Donnell’›n ortaya att›¤› “delegasyoncu demokrasi” (vekâleten de-
mokrasi) kavram›, Türkiye örne¤ine en uygun düflen tip gibi görünmektedir. Ya-
zara göre bunlar, “yeni bir tür”dür. Pekiflmifl ya da kurumsallaflm›fl olmamakla bir-
likte, dayan›kl› olabilirler. Ço¤u zaman, ne otoritarizme dönüfl tehdidinin sinyalle-
ri, ne de pekiflmifl demokrasilere do¤ru ilerlemenin iflaretleri mevcuttur. Pekiflmifl
(temsilî) demokrasilerin aksine, delegasyoncu demokrasilere çok kiflisel bir lider-
lik üslûbu hâkimdir (personalismo). Yatay hesap verme mekanizmalar› (yani yasa-
ma organ› veya mahkemelere hesap verme), baflkan›n “misyon”unu gerçeklefltir-
mesini engelleyen “can s›k›c›” unsurlar olarak görülmektedir. Baflkan ve onun tek-
nokrat dan›flmanlar›, ülkeyi, siyasal partilerle, yasama organlar› ile ve ilgili menfa-
at gruplar› ile dan›flmaks›z›n ç›kard›klar› kararnamelerle yönetme e¤ilimimdedirler

Sonuç
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(decretismo). Ancak tam da bu sebepten dolay›, bu kararnameler tepki ile karfl›lan-
makta ve ço¤u zaman uygulanamamaktad›r. Delegasyoncu demokrasi kiflisel lider-
li¤i teflvik etti¤i için, güçlü siyasal kurumlar›n geliflmesine elveriflli de¤ildir.2

O’Donnell’›n analizi, delegasyoncu demokrasinin, normal olarak baflkanl›k sis-
temlerinde bulunabilece¤ini düflündürmektedir. Gerçekten de bu iki tipi ba¤lant›-
l› olarak görmek için teorik ve ampirik sebepler mevcuttur. Normal olarak bir par-
lâmanter rejim daha etkili yatay hesap verme mekanizmalar›na sahiptir. Bir baflba-
kan, ne kadar popüler olursa olsun, parlâmentoyu ve siyasal partileri halkça seçil-
mifl bir baflkan kadar gözard› edemez.

Bununla birlikte Türkiye deneyimi, bir parlâmanter rejimin de delegasyoncu
demokrasiye karfl› tam bir ba¤›fl›kl›k tafl›mad›¤›n› göstermektedir. Türkiye’nin Bafl-
bakan Adnan Menderes liderli¤indeki ilk demokrasi deneyimi (1950-1960), bir as-
keri müdahale ile son bulan tam bir delegasyoncu demokrasiydi. Türkiye’nin 1983
sonras› deneyimi de, bu gözlemi desteklemektedir. Turgut Özal (1983-1989), Tan-
su Çiller (1993-1995) ve halen Recep Tayyip Erdo¤an, baflbakan olarak hayli kifli-
sel bir liderlik sergilemifllerdir. Anayasa Mahkemesi kanun hükmünde kararname-
lerin ç›kar›lmas›n› güçlefltirene kadar, özellikle Özal döneminde kanun hükmünde
kararname uygulamas› yayg›nl›k kazanm›flt›r. Bu liderler ço¤u zaman temel siyasal
kararlar›, kendilerine yak›n birkaç bakan ve teknokrat›n kat›l›m› ile alm›fllar, bazan
hükûmet bile bu kararlardan daha sonra haberdar olmufltur.3 Seçim kampanyala-
r›, parti programlar› ve politikalar›ndan çok, liderlerin kiflisel niteliklerini ve güve-
nilirliklerini ön plana ç›karm›flt›r. Liderler, “ülkenin kurtar›c›s›” olarak takdim edil-
mifllerdir. Seçildikten sonra uygulad›klar› politikalar ise, kampanya vaadlerinden
hayli uzak olmufltur.

Delegasyoncu demokrasilerin ay›rdedici özelliklerinden biri, parlâmento ve
mahkemeler gibi di¤er ba¤›ms›z devlet kurumlar›na karfl› yatay hesap verme me-
kanizmalar›n›n zay›fl›¤›d›r. Türkiye’de güçlü parti disiplini, parlâmentoya hesap
verilmesini güçlefltirmektedir. Buradaki iki ana aç›klay›c› de¤iflken, güçlü parti di-
siplini ve parti-içi demokrasinin yoklu¤udur. Parti lideri olan baflbakan›n, milletve-
kili adayl›klar› ve patronaj da¤›t›m› konular›nda birinci derecede etkili olmas›, par-
lâmento üyelerini uysal ve itaatkâr olmaya sevketmektedir. Son y›llardaki bütün
parlâmento seçimlerinde ve bütün belli bafll› partilerde milletvekili adaylar›, lider
ve birkaç yard›mc›s› taraf›ndan belirlenmifltir. Parti lideri baflbakan oldu¤u veya
koalisyon orta¤› olarak hükûmete kat›ld›¤› takdirde, patronaj kaynaklar›n› da bü-
yük ölçüde kontrol etme imkân›na sahip olmaktad›r ki, Türkiye’de patronaj politi-
kas› Latin Amerika’daki kadar yayg›nd›r.4 Nihayet, Türkiye’deki kiflisel liderlik e¤i-
limi, ülkenin siyasal kültüründen ve tarihsel geleneklerinden de destek almaktad›r. 

Yarg› denetimine gelince, 1961 ve 1982 Anayasalar› güçlü ve ba¤›ms›z bir yarg›
organ› yaratm›fl olmakla birlikte, son y›llarda yarg›n›n siyasallaflmas›na iliflkin karfl›-
l›kl› iddialar, yarg› organ›na karfl› toplumsal güven duygusunu zay›flatmaktad›r..

Nihayet, siyasal partilerle sivil toplum kurulufllar› aras›ndaki ba¤›n zay›fl›¤›, di-
key (seçmenlere karfl›) hesap verme mekanizmalar›n›n da anlaml› flekilde iflleme-
sine engel olmaktad›r. Dikey hesap verme alan›nda seçmenlerin rolü, eflit derece-
de oligarflik siyasal partilerce kendilerine sunulan aday listesinden birini onayla-
maktan ibarettir.

Bugün Türkiye, dünyadaki delegasyoncu demokrasiler aras›nda sa¤lam bir ye-
re sahip gibi görünmektedir. Otoritarizme geri dönülebilece¤i konusunda ciddi bir
endifle olmamakla beraber, demokrasinin yak›n gelecekte pekiflece¤i yolunda güç-
lü bir ümit de yoktur. Di¤er delegasyoncu demokrasiler gibi Türkiye de demokra-
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tik rejimini sürdürebilir. Ancak, Larry Diamond’un belirtti¤i gibi, demokrasinin sa-
dece sürdürülmekte olmas›, “pekiflmeden do¤an gerçek istikrarla kar›flt›r›lmamal›-
d›r... ‹stikrar, flu an için daha iyi bir alternatif olmamas› nedeniyle sistemin pasif fle-
kilde kabullenilmesini de¤il, ilke olarak demokrasinin ahlâki de¤eri konusunda
pozitif bir inanc› gerektirir.”5



172 Türk Siyasal  Hayat ›

1 Scott Mainwaring,”Party Systems in the Third Wave”
Journal of Democracy 9 (July 1998): 69.

2 Guillermo O’Donnell, “Delegative Democracy” Jo-

urnal of Democracy 5 (January 1994): 56 ve 55—69.
3 Kendisi ile yap›lan bir mülakatta, Baflbakan Çiller,

kendisinin nas›l kiflisel bilgisayar›nda 5 Nisan
1994’de aç›klanan ekonomik paketin en ince detay-
lar›n› haz›rlamak için saatlerce çal›flt›¤›n› anlat›r: Mil-

liyet, 13 Haziran 1995.
4 O’Donnell, patronaj› flöyle tan›mlamaktad›r: “Birey-

sel liyakate ya da iflin gerekli olup olmad›¤›na bak›l-
maks›z›n, devlet bürokrasisinde siyasal müttefikler
ve seçmenler için ifl güvencesi sa¤lanmas›.” Bu uy-
gulama Türkiye’de de yayg›nd›r. ‹lginç bir flekilde,
accountability (hesap verme) teriminin Türkçe’de,
‹spanyolca’da ya da Portekizce’de dolays›z karfl›l›¤›
yoktur. “Transitions, Continuities, and Paradoxes,”
Scott Mainwaring, Guillermo O: Donnell and J. Sa-
muel Valenzuela, eds., Issues in Democratic Conso-

lidation: The New South American Democracies in

Comparative Perspective (Notre Dame: University of
Notre Dame Press 1992), 38, 47.

5 Larry Diamond, “Democracy in Latin America: Deg-
rees, Illusions, and Directions for Consolidation”
Tom Farer, ed., Beyond Sovereignty: Collectively De-

fending Democracy in the Americas (Baltimore:
John Hopkins University Press, 1995), 76.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar



173Sözlük

A
Ademimerkeziyet: Yerinden yönetim.

Ahilik: Anadolu’da esnaf ve zanaatkar Loncalar›n›n öncüsü

olan ve sosyal örgütlenme. XII. yy’dan XV. yy’a kadar

varl›¤›n› sürdürmüfltür.

Âyan: Osmanl› Devleti’nde taflrada, merkezi hükümete karfl›

halk›n, halka karfl› merkezi hükümetin temsilcisi duru-

munda bulunan ve seçkinler aras›ndan hükümetçe seçi-

len kimse.

Ç
Çat›flma: Ç›karlar›n ve düflüncelerin birbirine karfl›t olmas›d›r.

Ç›k›fl güvencesi: Otoriter iktidar sahiplerinin yönetimden

çekilmelerinin flartlar› ve bu flartlar›n takip eden demok-

ratik siyasi düzende korunmas› için yasalara konulan

güvenceler.

Ço¤ulculuk: Çeflitli e¤ilimlerin, düflüncelerin, yönetimde et-

kisini kabul eden siyasi yöntem; Plüralizm.

D
Darbe: Hükümeti zor kullanarak devirme eylemi.

Deklarasyon: Kamuoyuna bir konunun duyurulmas› için ya-

p›lan aç›klama, bildiri.

Delegasyon: Her hangi bir toplulu¤u temsil etmekle görev-

lendirilmifl yetkili kurul.

Demokratik: Demokrasiyle ilgili ya da demokrasiye uygun

olan.

Devletçilik: Ekonomik hayat›n as›l olarak devlet eliyle yürü-

tülmesini, devletin ekonomik ve toplumsal alanlara mü-

dahalesini gerekli gören ö¤reti.

E
Elit: Benzerlerinden üstün ya da kimi nitelikleriyle öne ç›kan

kimse, seçkin.

Endoktrinasyon: Doktrin afl›lama faaliyetleri.

F
Fraksiyon: Bir siyasal partide, partinin belirlenmifl resmi po-

litikas›na karfl› olan elefltiri getiren örgütlü parti üyele-

rinden oluflan gruptur.

H
Hizipçilik: Siyasal parti içinde parti bütünlü¤ünü bozacak fle-

kilde yeni bir grup oluflturmak.

Hükümet: Bir ülkede devletin görevlerini yerine getirmesini

sa¤layan yetkili organ, yürütme organ›.

I-‹
Il›ml›: Afl›r› görüfllere ba¤lanmayan, ortalama bir yol tutan

kimse.

‹htilaf: Anlaflmazl›k, ayr›l›k, uyuflmazl›k.

‹ltizam: Osmanl› Devleti’nde kamu gelirlerini kiralamaya da-

yanan vergi toplama sistemi.

‹maj ‹nflas›: Bir nesne, bir marka ya da bir örgütle ilgili bilgi,

düflünce ve duygular›n bütününü yap›land›rmak.

K
Kaos: Kar›fl›kl›k, düzensizlik, kargafla.

Kaotik: Kaos niteli¤inde olan.

Kollektivizm: Bütün üretim araçlar›n› topluma veren, bölge-

sel, ulusal ya da evrensel çapta ortak mülkiyeti savunan

ekonomik sistem.

Komünizm: Özel mülkiyetin olmad›¤›, bütün mallar›n, üre-

tim araçlar›n› topluma ait oldu¤u, bunlar› herkesin or-

taklafla kulland›¤› toplum düzeni.

Korporatizm: Bireycili¤e ve kollektivizme karfl› ç›kan; toplu-

mun, ekonomik sosyal ve siyasal yaflam›n, devlet güdü-

mündeki organlar temelinde örgütlenmesi gerekti¤ini

savunan ekonomik ve siyasi ö¤reti.

Köktencilik: Kurulu düzeni kökten de¤ifltirmeye yönelik

toplumsal ve ekonomik de¤iflimlerden yana olan tutum,

ö¤reti; Radikalizm.

Kutuplaflma: Partiler aras›ndaki ideolojik farklar›n artmas›.

Küreselleflme: Küresel duruma gelme, küresel özellikler

kazanma.

L
Liberal: Siyasi alanda bireysel özgürlüklerin gelifltirilmesin-

den; ekonomide ise özel giriflime dayal›, devletin müda-

hale etmedi¤i bir ekonomik düzenden yana olan kifli ya

da partiler.

M
Mahfuz: Koruma, saklanan; saklanm›fl ya da gözetilmifl oland›r.

Maximalist: Azamiyi (en ço¤u) içeren.

Merkez sa¤: 1950’lerde DP, 1960 ve 1970’lerde AP taraf›nda

temsil edildi.

Merkeziyetçilik: Karar alma yetkisinin ve uygulaman›n tek

bir merkezde topland›¤› siyasi sistem.

Meflru: Yasan›n, dinin ve kamu vicdan›n›n do¤ru buldu¤u.

Minimalist: Asgariyi (en az›) içeren.

Modern: Günümüze ve yak›n döneme ait, son bulufl ve iler-

lemelerden yararlanan.

Sözlük
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Modernleflme: Modernleflmek eylemi; ça¤dafllaflma.

Monizm: Her alandaki çokluklar› birli¤e indirgeyen ö¤retiye

verilen add›r. Tekçilik bircilik olarak da bilinir.

Muht›ra: Herhangi bir fleyi hat›rlatmak, bir konuda uyarmak

için yaz›lan yaz›; memorandum.

O-Ö
Oligarfli: Siyasi gücün birkaç kifli ya da küçük bir grubun

elinde bulundu¤u siyasi.

Oligarflik: Oligarfliye dayanan yap›.

Ortakl›k: Siyasal partilerin ya da bask› gruplar›n›n belli bir

konuda birleflerek güç oluflturmas›.

Otorite: Karar verme, emretme yetkisi.

Oydaflmak: Tart›flmak, bir konuda uzlaflarak belli bir görüflte

birleflmek ya da ço¤unlu¤un belli bir görüflte birleflmesi.

Oynakl›k: Partilerin oylar›nda bir seçimden di¤erine gözlem-

lenen de¤iflimlerin tümü.

Özgücü: Belli menfaatlerin temsiline yönelen.

P
Parçalanm›fll›k: Oylar›n çok say›da parti aras›nda afl›r› dere-

cede da¤›lm›fll›¤›.

Parlâmenterizm: Parlâmentoya dayanan, yürütme organ›n›n

seçimle iflbafl›na getirilmifl yasama organ›na karfl› sorum-

lu olmas› ilkesine dayanan yönetim biçimi.

Populizm: Halka özgü de¤erleri, halk›n düflünce ve sanat

ürünlerini yüceltme e¤ilimi.

R
Reform: Düzeltmek, daha iyi sonuçlar elde etmek için bir

alanda, bir kurumda yap›lan köklü de¤ifliklik; ›slahat.

Rejim: Düzenleme, yönetme biçimi. Bir devletin uygulad›¤›

yönetim biçimi. Sistem.

S
Sivil: Ulusal bir toplulu¤un üyesi olarak ele al›nan yurttafl ve

onun konusuyla ilgili olan. Asker s›n›f›ndan olmayan.

Sosyalizasyon: Belli de¤erlerin bir ö¤renme süreci içinde iç-

sellefltirilmesi.

Sosyalizm: Üretim araçlar›n›n kollektiflefltirilmesi yoluyla sos-

yal s›n›flar›n ortadan kald›rmay›, sosyal hayatta köklü

de¤ifliklikler yapmay› savunan ekonomik, sosyal ve po-

litik düflünce ak›m›.

T
Transformasyon: Biçim de¤iflimi, dönüflüm.

Tutucu: Yerleflik de¤erlere, kurulan düzene s›k› s›k›ya ba¤l›

olan kifli, grup, parti ya da siyaset; muhafazakâr.

U-Ü
Uyuflum: Farkl› düflünce yap›s›ndaki siyasal partilerin tam bir

uyum içinde bulunmas›.

Ümmet: Bir peygambere inananlar›n tümü.

V
Vesayet yetkisi: Ordunun serbest seçimlerle iflbafl›na gelen

hükümet ve onun siyasi kararlar› üzerinde, Devletin te-

mel ve kal›c› ç›karlar›n› temsil etme iddias›yla, genifl kap-

saml› gözetimi.

Y
Yanaflmac›l›k: Farkl› sosyal s›n›flara mensup kifliler aras›nda

karfl›l›kl› menfaat iliflkisine dayanan siyasal yap›lanma.
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A
Adalet Partisi 22, 26, 34, 98, 138, 140

Adalet ve Kalk›nma Partisi 111, 115, 125

Adil Düzen 112

Adnan Menderes 14, 17, 170

Adolfo Suarez 44

Ahmet Evin 128, 142, 144, 150

Aleviler 121, 122

Alfred Stepan 4, 21, 24, 128, 147-150

Allianza Popular 44

Alparslan Türkefl 108, 122

Anavatan Partisi 8, 23, 99, 105, 160

Anayasa De¤ifliklikleri 5, 27, 46, 54, 56-58, 61, 62, 65, 137,
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Anayasa Mahkemesi 6, 52, 59, 61, 63-65, 66, 110, 111, 114,

117, 123, 139, 144, 162, 170

Andrea Bonime-Blanc 43

Askeri Dejim Eylemlerinin Geri Al›namazl›¤› 135, 147

Atatürkçülük 32

Aylin Güney 131, 142, 148

B
Bernard Lewis 17

Brezilya Anayasas› 136, 138

Bülent Ecevit 59, 108-110, 120, 121, 161

Bülent Ulusu 32

Bürokratik Otoriter Rejimler 22

Bütçe-D›fl› Fonlar 158

Büyük Birlik Partisi 105

C-Ç
Celal Bayar 14, 17, 25, 53, 142, 144

Cemal Gürsel 21, 23, 49, 50, 53, 138, 140, 145

Cumhurbaflkanl›¤› Konseyi 23, 56, 138, 140, 141, 143

Cumhuriyet Halk Partisi (Chp) 98

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 104, 117, 122

Cumhuriyetçi Millet Partisi 24, 104

Ç›k›fl Garantileri 17, 21, 23, 56, 133-136, 136, 140-143

Ço¤ulculuk 80, 161

D
Dan›flma Meclisi 54
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Demokrat Parti (Dp) 119
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