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ÖZ
Örgütlenme özgürlüğü ve çoğulculuk, siyasal demokrasinin temel
unsurlarındandır. Tezimizde ele alınacak olan, çok partili siyasal hayata geçiş
sürecinin yani diğer bir değişle çoğulculuğun, Türk siyasal hayatına girmesinin,
Türkiye’deki örgütlenme davranışına etkileridir.
Bir toplumda örgütlenme özgürlüğünün bulunduğu, o toplumun siyasi ve
hukuki metinlerinde yer alabilir. Ancak söz konusu özgürlüğün, topluma ne dereceye
kadar nüfuz ettiğini anlayabilmek; o toplumun örgütlenme faaliyetlerine bakmakla
mümkün olmaktadır. Bu gerçekler doğrultusunda tezimizde, Türk siyasal hayatında
çoğulculuk ilkesinin kabulü ile topluma ve siyasete ne dereceye kadar nüfuz ettiğini
anlayabilmek için, söz konusu dönem içinde faaliyetlerini yürütmüş siyasal dernekler
araştırılacaktır.
Bu araştırmayı yaparken esas alınacak veriler, söz konusu derneklerin tüzük
ve programları, yayınladıkları bildiriler ile dönemin yazılı basını olacaktır.
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ÖNSÖZ
Tezimizin konusu, Türkiye’nin çok partili yaşama geçmesiyle birlikte
yaşanmaya başlanan siyasal çoğulculuğun, örgütlenme davranışını nasıl etkilediğinin
araştırılmasıdır. Bunu araştırmadaki amacımız, Türkiye’nin söz konusu dönemde
toplumsal ve siyasal alanda demokrasi fikrini, ne dereceye kadar özümsediğini
anlamaya çalışmaktır. Çünkü örgütlenme faaliyetlerinin varlığı, o toplumun çoğulcu
bir yapıya sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Ancak bu örgütlenme davranışının,
iktidar odağından bağımsız, onun iktidarını sınırlayıcı ve faaliyetlerini yönlendirici
nitelikte olması gerekmektedir.
Bu nedenle tezimizde, dönemin siyasal ve toplumsal amaçlı dernekleşme
faaliyetlerinin araştırılmasına ağırlık verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, ilkin tezde
kullanılacak kavramların daha net anlaşılabilmesi amacıyla, tezimizde kullanılacak
terimlerin

tanımına

yer

verilmiştir.

Ardından,

konuya

sağlam

bir

zemin

kazandırabilmek ve neden-sonuç ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurabilmek amacıyla
dönemin siyasal hayatı incelenmiş; son olarak da, tezimizin esasını teşkil eden
örgütler, benimsedikleri ideolojilere göre tasnif edilerek incelenmiştir.
Tezimizin kaynağı, öncelikle söz konusu örgütlerin tüzük ve programları ile
yayınladıkları bildirilere dayanmaktadır. Ancak faaliyette olduklarını, yazılı basın
aracılığıyla tespit etmiş olmamıza rağmen, birçok örgütün tüzük ve programlarına
ulaşmamamız, çeşitli eksikliklere neden olmuştur. Bu boşluğu, basında yer alan
konuyla ilgili haberlerle ve çeşitli yazarlarca, konuyla ilgili kaleme alınmış diğer
kitaplarla doldurmamız gerekmiştir. Bununla birlikte, söz konusu dönem zarfında
çeşitli örgütlerde faaliyet yürütmüş kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Bu konuda
yardımlarını esirgemeyen ve merak eden, sorgulayan tüm araştırmacılara kapıları
sonuna kadar açık olan Sayın Mihri Belli, Sayın Sevim Belli ve Sayın Rasih Nuri
İleri’ye teşekkürü borç bilirim.
Son olarak, tezin uzunluğuna aldırmaksızın, tekrar tekrar, sabırla
yazdıklarımı gözden geçiren, titizliği ve yönlendirmeleriyle bana ışık tutan, danışman
hocam Sayın Mehmet Ö. Alkan’a, en büyük teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ
Tezimizin konusu, Türkiye’deki örgütlenme davranışına, çok partili siyasal
hayatın etkileridir. Bu konu, ‘örgütlenmenin ne olduğu’ ve ‘çok partili siyasal
hayatın örgütlenme davranışını nasıl ve niye etkilediği’ şeklinde iki temel boyut
çerçevesinde ele alınacaktır. Son olarak da, söz konusu dönemde kurulmuş örgütlerin
incelemesiyle konuya sağlam bir zemin kazandırılacaktır.
Bu amaç doğrultusunda ilk bölüm genel kavramlara ayrılmıştır. Bölümde,
ideoloji, örgütlenme davranışını etkileyen diğer unsurlar ve örgüt türleri ele
alınacaktır. Buna göre; genel olarak ifade etmek gerekirse; ‘örgüt’, belirli hedeflere
ulaşmak için bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk anlamına gelmektedir.
‘Örgüt’ kavramının özü, bütünün bir öğesi olmasının vurgulanmasında yatmaktadır.1
Bu bağlamda akla gelecek ilk soru, örgütlerin bir toplumun, toplumsalsiyasal hayatındaki öneminin nedenidir. Bu sorunun yanıtı, çağımızın sanayileşmiş,
modernleşmiş toplumları içinde aranmalıdır. Örgütler ve örgütlenme davranışı, ancak
bu toplum düzeni içinde gerçek anlamını kazanmaktadır. Çünkü modern toplumlar,
yeni ve gelişmiş fonksiyonlarını yerine getirme kapasitesi olan, esnek, karmaşık ve
geniş organizasyonlara ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak bu şekilde modern sanayi
araçlarını ve geniş yeteneklerle donatılmış bireyleri idare edebilmektedirler.2
Mobilizasyonun3 arttığı, kutsallığın yerini aklın aldığı bu tür toplumlar,
yönetim yapılarını da rasyonel temeller üzerine oturtmaya çaba harcarlar. Bu çabayı
karşılayan siyasal rejim ise, demokratik rejimdir. 4
•

Bu noktada demokrasinin ne olduğu sorusu akla gelebilir. Sözlük anlamıyla
demokrasi, halkın egemenliği demektir; ve halk, o toplumda yaşayan ‘herkes’tir.

1

Maurice Duverger, Siyasal Sosyolojisi, İstanbul, Varlık Yayınları, 1975, s. 270-271.
Joseph La Palombara, Mayron Weiner, “The Origin and Development of Political Parties”, Political
Parties and Political Development, New Jersey, Princeton University Press, 1966, s. 5.
3
Karl W. Deutsch mobilizasyonu, geleneksel yaşam tarzından, modern yaşam tarzına geçişin
toplumun büyük kesiminde yarattığı değişim olarak tanımlamıştır. (Karl W. Deutsch, “Social
Mobilization and Political Development”, American Political Science Review, vol. 55, September
1961, s. 493.)
Siyasal rejimler, bir toplum için hayati önem arz etmektedir. Çünkü siyasal rejim, belirli bir sosyal
grupta, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrımın aldığı biçimdir. Her siyasal rejim, bir sosyal
topluluk içindeki yönetenlerin örgütlenmelerinden ve varlıklarından doğan sorulara verilen bir
cevaplar bütünüdür. (Maurice Duverger, Siyasal Rejimler, Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul, Sosyal
Yayınlar, 1986, s. 9 ve 11.)
4
Duverger, Siyasal Rejimler, s. 16.
2

•
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Ancak hiçbir demokrasi, gerçekte ‘herkes’i içine alamaz. Örneğin çoğunluk ilkesi de
bir anlamda dışlamaları gerektirir. Bu çoğunluğun ‘salt’ yada ‘sınırlı’ olması da
önem arz etmektedir. Salt çoğunluk, çoğunluğun herkes adına sınırsız karar verme
hakkına sahip olması demektir ki; bu, totaliter otokrasilerin yolunu açmaktadır.
Sınırlı çoğunluk ise, çoğunluğun hiçbir hakkının sınırsız olmaması demektir. Yani,
azınlık haklarıyla sınırlandırılmış çoğunluk yönetimidir.5 Bugün kabul ettiğimiz
anlamıyla temsili demokrasi, bu tanımı içermektedir. Bu aşamada sorun, bu
sınırlamanın nasıl yapılacağıdır. Çoğunluğu temsil eden siyasal iktidar, ancak güçler
ayrılığı ilkesince düzenlenmiş yasalarla korunan, sivil toplum örgütlerinin varlığı ile
sınırlandırılabilir. Bundan da anlaşılacağı gibi örgütler, siyasal demokrasinin hüküm
sürdüğü toplumların vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Ve örgütlerin organizasyonunda,
onun karakterini belirleyen ideolojilerdir.6 Çünkü Emre Kongar’ın da belirttiği gibi
“…insanoğlu doğa ile ilişkisinde teknolojiyi, birbirleriyle olan ilişkisinde de
ideolojiyi üretir.”7 Bu nedenle de tezin son bölümünde, siyasal örgütlerin tasnifinde,
benimsedikleri ideolojiler baz alınacaktır.
Temsili demokrasi, genel oyun kabulü ve örgütlenmiş siyasal partilerin
doğuşu olmak üzere iki büyük aşama geçirmiştir. Siyasal partiler, siyasal
modernleşmenin sembolü olarak kabul edilmektedir. Çünkü, modernleşen siyasal
sistemlerde, toplumun istek ve arzularını organize ederek, siyasal iktidarın merkezine
iletme görevi siyasi partilere düşmektedir.8 Bu nedenle demokrasinin vazgeçilmez
bir unsuru olan örgütleri incelerken; Türkiye’de çok partili hayatın gerçek anlamda
ilk kez yaşanmaya başladığı dönem ele alınmıştır.
İkinci bölümde ele alınacağı üzere, bu teorik çerçeve içinde tezimizde,
Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçişin, örgütlenme davranışına etkileri
araştırılırken temelde, Türkiye’nin demokratikleşme çabaları ve bu uğurda kat ettiği
yol incelenmiş olmaktadır.
Türkiye, cumhuriyetin ilanının ardından 1945 yılına dek, iki başarısız
deneme dışında tek partili bir rejimle yönetilmiştir. Ancak CHP bu dönemi,
5

Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamustafaoğlu, Mehmet
Turhan, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996, s. 24-26.
6
Avery Leiserson, Parties and Politics, New York, Alfred A. Knopt Inc, 1958, s. 137.
7
Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 18. bs., İstanbul, Remzi Kitapevi, 1999, s. 256.
8
La Palombara, Weiner, a.g.m., s. 3-4.
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totaliterlik iddiasıyla, sürekli bir dönem olarak değil; bir geçiş aşaması olarak kabul
etmiştir. Duverjer bu tip rejimleri, karma sistemler olarak tanımlamış ve otokrasiden
demokrasiye geçişteki ara rejim olarak kabul etmiştir.9
Bu ara rejime, II. Dünya Savaşı sonrasında, hem Batılı devletlerin yanında
yer alma politikası nedeniyle, hem de iç dinamikler gereğince son verilmiştir. 1946
yılında Cemiyetler Kanunu değiştirilmiş ve sınıf esasına dayalı dernek kurma yasağı
kaldırılmıştır. Böylelikle, çok partili siyasal rejime ve dolayısıyla çoğulcu bir siyasal
yapıya geçiş süreci başlamış olmaktadır.
Çok partili sistemin temeli, çatışmaların karşılıklı bağımsızlığında
aranmalıdır.10 Bu karşılıklı bağımsızlık ilkesinin, dönemin Türk siyasal hayatında ne
dereceye kadar uygulandığı ise yine bu bölüm de tartışılacaktır. Bu bağlamda hatırda
tutulması gereken unsur siyasal kültür unsurudur. Çünkü, her toplumun kendi
belleklerinde yer etmiş olan inançlar ve gelenekler, o toplumun siyasalarını
etkilemektedir. Siyasal kültür, bir yapı sağlamakta ve siyasal alana bir anlam
kazandırarak, sosyal yaşama bir bütünlük vermektedir.11 Bu açıdan bakıldığında,
Osmanlı Devletine dek uzanan monarşik yapının yarattığı lider merkezli siyasal
kültür yadsınmamalıdır.
Üçüncü bölüm ise tamamen söz konusu dönem zarfında faaliyet yürütmüş
derneklerin incelenmesine ayrılmıştır. Buna göre Türkiye’de, 1961’e dek kurulan
siyasi partilerin belli bir sosyal sınıfı temsil edemediği görülmektedir. Buna tek
istisna, sosyalist, İslami vb. görüşler etrafında kurulan küçük partiler gösterilebilir.
Ayrıca programları ne olursa olsun tüm siyasi partiler, lider partisi halinde
kalmışlardır.12 Siyasal örgütlenme açısından bakıldığında ise, siyasi otoriteden
bağımsız olarak bir örgütlenme ve siyasi otoriteye etki edebilme anlayışı henüz
yerleşebilmiş değildir.
Durumun en açık kanıtı, siyasal örgütlenme açısından getirilen hukuki
düzenlemelerdir. Bunlardan ilki, cemiyet kurma hakkını düzenleyen 1924
9

Duverger, Siyasal Rejimler, çev. Ergun Özbudun, 2.bs., Ankara, Bilgi Yayınevi, 1974, s. 18.
Duverger, Siyasi Partiler, s. 308.
11
Lucien W. Pye, “Political Culture and Political Development”, Political Culture and Political
Development, Ed.by. Lucien W. Pye, Sidney Verba, New Jersey, Princeton University Press, 1965,
s.9.
12
Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, İstanbul, Afa
Yayıncılık, 1996, s. 311.
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Anayasasının 70. maddesidir. İkincisi, 1938 tarihli Cemiyetler Kanunudur. Bu
∗

kanun, 1946 yılında değişikliğe uğrayarak, sınıf ve iktisadi menfaat temeline
dayanan siyasi derneklerin, dolayısıyla siyasi partilerin kurulmasına olanak
sağlamışsa da; 1947’de sendikalar bakımından sınırlama getirilmiştir. Üçüncüsü,
Ceza Kanununun 141, 142 ve 163. maddeleridir. 141 ve 142. maddeler, aşırı sol
partileri; 163. madde ise dinin siyasi maksatlarla kullanılmasını yasaklayan hükümler
içermektedir.
Tüm bunlara rağmen, 1946 yılından itibaren Türkiye’de on yedi sosyalist,
on yedi Türkçü, on üç İslamcı, yedi Atatürkçü, beş liberal ve çeşitli mesleki
örgütlenmeler

tespit

edilebilmiştir.

Mesleki

örgütlenmeler

sendikalar,

konfederasyonlar ve meslek odaları şeklinde gerçekleşmiştir.
Sosyalist örgütlenme, 1946 yılında “sınıf esasına dayalı cemiyet teşkili”
serbest bırakıldıktan sonra doruğa ulaşmış, özellikle aydın kesim tarafından
desteklenerek, özgürlüklerin teminin ideolojisi olarak algılanmıştır. Bununla birlikte
özellikle 1946’da yaşanan sendikal hareketi önemli ölçüde etkilemiştir.
Türkçü ideolojinin örgütlenmesi, genelde üniversite gençliği arasında
yoğunluktadır. Ancak, Kıbrıs meselesi gibi spesifik olaylar nedeniyle halk tarafından
belirli ölçüde kabul bulabilmiştir. En etkin oldukları dönem, II. Dünya Savaşı
sırasında Almanya’nın üstünlüğü elinde bulundurduğu yıllardır.
İslamcı örgütlenmeler, dönemin en etkin ve taraftar toplayan örgütlenme
türü olmuştur. Bunun en büyük nedeni olarak, toplumun henüz geleneksel
değerlerden kopamaması, dinin ezelden beri toplumun muhalefet aracı olması ve
ekonomik yapının zayıflığı gösterilebilir. Bu örgütlerin faaliyetlerine son verebilmek,
her ne kadar yine TCK’nın ilgili hükmüyle mümkün görünmekteyse de; toplum
içerisinde bulduğu yaygın destek nedeniyle, iktidar partisi tarafından pek tercih
edilen bir yol olmamıştır.
Atatürkçü örgütlenmeler ise tamamen cumhuriyet ideolojisinin yayılması
ve korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Bu konuda kurulan derneklerin,

70. madde, ‘Türklerin Kamu Hakları’ başlığı altında yer almaktadır ve “kişi dokunulmazlığı, vicdan,
düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma,
dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabiî haklarındadır.” demektedir.
∗
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sayıca az olmaları ise bunun en belirgin kanıtıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarının
özellikle de laiklik ilkesinin tehlikeye düştüğü dönemlerde sayıları artmıştır.
Liberalizm ise, ekonomik anlamda genelde tüm partilerin benimsediği bir
ideolojidir. Demokrat Partinin öncülüğünü üstlendiği, bu ideoloji etrafında toplanmış
kuruluşlar, özellikle 1946’dan sonra Batının siyasal liberalizminin, kazandığı zafer
sonrasında Türkiye’de de artış göstermiştir. Ortak özellikleri ise, hükümet tarafından
aranan milliyetçilik esasına vurgu yapmaları zorunluluğudur.
Tezimizde, yukarıda genel olarak ifade edilen konuların daha ayrıntılı bir
incelemesini yapmaya çalıştık. Konunun gerektiği gibi değerlendirilebilmesi için ilk
bölüm, araştırmanın esasını teşkil eden kavramların tanımlamasına ayrılmıştır. İkinci
bölüm ise, konuya sağlam bir zemin kazandırabilmek amacıyla, bu dönem zarfında
yaşanan, siyasal örgütlenme sürecini etkileyen önemli siyasal, ekonomik ve sosyal
olaylara ve siyasal ortama ayrılmıştır. Son bölümde ise, dönemin gazete, dergi ve
çeşitli yayınları temel alınarak, dönem zarfında kurulmuş örgütlerin, çeşitli
ideolojiler ışığında tasnifine yer verilmiştir.

I. BÖLÜM
Bu

bölümde,

tezimizin

temelini

oluşturacak

çeşitli

kavramların

tanımlamalarına yer verilecektir. Bu tanımlamaların ilki, örgütlenme üzerinde büyük
öneme sahip olan ideoloji kavramıdır. Bu nedenle tanımına ve liberalizm, sosyalizmkomünizm, milliyetçilik, tutuculuk-faşizm ve Kemalizm gibi türlerinin ayrıntılı
incelemesine ayrıca yer verilmiştir. Ardından, siyasal örgütlenmenin tanımı ve
dernekler, çıkar ve baskı grupları, sendikalar ve siyasi partiler olarak ayrışmış türleri
incelenmiştir.
İdeoloji kavramının birçok tanımı mevcuttur. Ancak genel olarak,
toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci, belirli bir
toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi, egemen bir siyasi iktidarı
meşrulaştırmaya yarayan fikirler veya yanlış fikirler, sistemli şekilde çarpıtılan
iletişim, özneye belirli bir konum sunan şey, özdeşlik düşüncesi, toplumsal çıkarlar
tarafından güdülenen düşünme biçimleri, toplumsal yaşamın doğal gerçekliğe
dönüştürüldüğü süreç, eylem-amaçlı inançlar kümesi…şeklinde özetlenebilir.13
13

Terry Eagleton, İdeoloji, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 18.
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İdeoloji kavramı, toplumun farklılaşması ve sınıflaşması ile doğru orantılı
olarak çeşitlenmektedir. Her sınıf veya katman kendi inançlarını, ideolojiler etrafında
biçimlendirir. Genel olarak liberalizm, sosyalizm-komünizm, tutuculuk-faşizm
olarak sınıflandırılabilir. Bunların yanı sıra milliyetçilik de, özellikle Gellner ve
Hobsbawm tarafından temel ideoloji olarak kabul edilmiştir. Milliyetçilik,
toplumların ait olma güdülerinin bir yansıması olarak; modern toplumların
kendilerini tanımlama aracı olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte milliyetçilik,
bağımsızlıklarını geç kazanmış sömürge ülkelerinde bir devrim ideolojisi haline
gelmektedir.
Liberalizm, genel olarak ortak amaç olarak bireye en fazla özgürlüğün
tanınmasını benimsemiş siyasalar ve uygulamalardır. Düşünce sistemi olarak,
ideoloji sayılamayacak kadar çoğulcudur.14 Sosyalizm-komünizm ise, kapitalizmin
tersine ortak mülkiyetin hakim olduğu, kar için anarşik üretim yerine kullanım için
planlı üretimi kabul eden ideolojidir.15 Genel olarak tutucu ideolojiler, hakim
ideolojinin korunmasını; gerici ideolojiler ise, geçerliliğini yitirmiş ideolojilerin
hakim sınıflarının tekrar eski avantajlı konumlarına geri dönebilmesini amaçlar.
Tutucu ideolojinin bir türevi olan faşizm ise işsizlik, vergi yükü gibi sosyal
bunalımların yarattığı korkunç baskıya karşı orta sınıfın bir isyanı olarak
başlamıştır.16 Bu nedenle ortak korku ve nefretten doğmuştur.17 Başlangıçta
sosyalizm ile kuvvetli bir ilişki içinde olmuş; ancak saldırgan milliyetçi tavrı ile
sosyalizmden ayrılmıştır.18
Türkiye açısından özelleştirirsek, devletin meşruluk kaynağı olan resmi
ideolojisi Kemalizm’dir. Kemalizm, bir devrim ideolojisi olarak nitelendirilse de,
resmi ideoloji olmanın tüm vasıflarını bünyesinde barındırmaktadır. Milliyetçilik
kavramı ise, Kemalizm’in bir unsuru durumundadır.Tutucu-faşist ideoloji olarak da
İslamcılık ve Türkçülük-Turancılık görülmektedir.

14

David G. Smith, “Liberalism”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. IX, Ed. by.,
David L. Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 276.
15
Leo Huberman, Sosyalizmin Alfabesi, Çev. Alaattin Bilgi, 16. bs, Ankara, Sol Yayınları, ty., s. 44.
16
Jelü Jelev, Faşizm, Çev. Salih Baklacı ve Süleyman Hafızoğlu, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1994,
s. 50.
17
Murat Sarıca, Rona Aybay, Faşizm, İstanbul, İzlem Yayınları, 1962, s. 26-27.
18
Mario Einaudi, “Fascism”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. V, Ed. by., David
L. Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 334.
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Bu ideolojiler, kendilerini ifade etmek ve çıkarlarını savunmak,
yabancılaşmayı gidermek amacıyla çeşitli örgütler altında toplanırlar.Siyasal örgütler
dernekler, çıkar ve baskı grupları, sendikalar ve siyasi partiler olarak türlere
ayrılmaktadır. Siyasi partilerin diğerlerinden bir farkı vardır. Diğerleri iktidar olma
amacı taşımazken, siyasi partiler seçildikleri takdirde iktidar olurlar. Dernekler,
gönüllülük esasına dayanan ve devletten ayrı, bağımsız bir yapıya sahip olan çıkar
gruplarıdırlar. Çıkar grupları genel olarak, her atomize olmuş karmaşık toplumda,
belirli talepleri olan örgütlü ve örgütsüz topluluktur. Bu gruplar iktidara kendi
çıkarlarını gerçekleştirmek için baskı yaptıkları anda baskı gruplarına dönüşürler.
Sanayileşme süreci ile ortaya çıkan sendikalar, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak
için oluşturdukları baskı gruplarıdır. Siyasi partiler ise, eşit fikirler ve çıkarlar
doğrultusunda güç birliği yapan örgütler ve kuruluşların siyasete, iktidar olma
amacıyla ağırlıklarını koymasıyla meydana gelmektedir.

GENEL KAVRAMLAR
Toplumların modernleşme sürecine girmesiyle birlikte, o toplumun siyasal
ve sosyal yapısında çeşitli değişimler meydana gelir. Metafizik inanışların,
‘kutsallığın’ yerini akılcılık, bireycilik ve dolayısıyla eleştiri alır. Bunun doğal
sonucu ise, siyasal yaşamda ortaya çıkan ideolojiler, siyasal örgütlenmeler ve
siyasete katılımdır.
Türkiye’de 1946’dan itibaren yaşanmaya başlanan bu sürecin daha doğru
değerlendirilebilmesi için çeşitli kavramların tanıtılmasında yarar bulunmaktadır. Bu
kavramlar; ‘ideoloji’, ‘siyasal örgütlenme’ ve ‘siyasal örgütlenmenin türleri’dir.

A) İDEOLOJİ
Yunanca ‘idea’ (görülen biçim) ve ‘logos’ (bilgi) sözcüklerinin
birleştirilmesiyle meydan gelmiş ve düşünceyi inceleyen bilim anlamında kullanılmış
olan19 ideoloji kavramı hem bizim tezimizde, hem de herhangi bir toplumsal-siyasal
incelemede anahtar kavramdır. Çünkü Micheal Freeden’ın değişiyle siyasal
ideoloji20, fikirlerin, inançların, değerlerin ve görüşlerin dönüşümsel modellerinin

19

Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü, 10. bs., İstanbul, Remzi Kitapevi, 1996, s. 176.
Freeden ideolojileri siyasal olarak ayrıca nitelese de; ideolojiler, siyasal olmaktan kaçınamazlar;
çünkü doğaları gereği otoriteyle ve dünyasal olanla ilgilenirler. (Edward Shils, “The Concept and
20
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sergilenmesidir. Haklı çıkarmak, anlatmak, itiraz etmek veya sosyal ve siyasal
iletişimi geliştirmek için toplum siyasası yapmaktır.21 Şerif Mardin ise ideolojinin
önemini şöyle dile getirmektedir; bir toplumu anlayabilmenin yegane yolu, toplumun
kültürüyle iç içe geçmiş, kültürel birikimden, bilinç ve bilinçaltından doğan fikir
yapıtlarını yani ideolojileri anlayabilmektir. Bunlar toplumun temel haritalarıdır.22
Mannheim’da buna benzer bir yorum yapmıştır. Ona göre, bir çağın veya
bir sosyal grubun genel düşünüş yapısını veya karakteristiğini anlamak
istediğimizde; o grup veya çağın genel ideolojisine başvurmak zorundayızdır.23
Tüm bu nedenlerden dolayı, Türkiye’de söz konusu dönem zarfında siyasal
örgütlenmeleri ve dolayısıyla siyasal yapıyı sağlıklı şekilde inceleyebilmek için,
ideolojilerden yola çıkmak gerekmektedir. Ancak bu aşamada sorun, ‘ideoloji’
kavramının tam olarak ne olduğunu anlayabilmektir. İdeolojinin bize neyi anlatmaya
çalıştığını anlayabilmek, terimin içeriğini anlayabilmekle mümkün olmaktadır. Bu
amaçla öncelikle genel olarak ideolojinin sınırlarını belirleyerek; ardından tarih
içindeki evrimine yer vermek faydalı olacaktır. Son olarak da; yöneldikleri hedefler
ve içinden çıktıkları sınıflar dolayısıyla çeşitlenen türlerine yer verilecektir.

1) İdeolojinin Tanımı
M. Hamilton, ideoloji kavramının literatürde ortaya çıkan tanımsal
unsurlarını şöyle sıralamaktadır:
“1) İdeoloji, fikirleri, inançları, anlayışları ve tavırları içerir; 2) inancın mantıksal
varsayımlarına veya kavramsal araçlar içeren zihnin genel yapısına önem verir; 3) az ya da çok tutarlı
sistem veya model formları halindedir; 4) daha geniş olan toplum içinde kısmi grup, sınıf veya
toplulukla ilişkilidir ve söz konusu grupta yüksek öneme sahiptir; 5) tüm toplum veya cemiyetle
ilgilenir; 6) belirli doğrultuda fonksiyoneldir; 7) toplumsal olarak saptanır; 8) gerçeğin ifadesini veya
gerçeklere dayalı olması istenen ifadeler içerir; 9) ahlak, değer vb. ifade eden normatif karakterlerin
ifadesini içerir; 10) açıklama arar; 11) felsefi fikirler, argümanlar ve teoriler üzerinde kendini
temellendirmek için uğraşır; 12) toplum, insan ve insanın dünyadaki yeri ile ilgilenir; 13) ilişkili
olduğu şeyi veya dünyadaki konumunu, bireyin veya grubun anlamasıdır; 14) seçimi veya kararı
kolaylaştırır; 15) tutkuyla benimsenir, duygusal bağlılık söz konusudur; 16) tartışmaya ve
Function of Ideology”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VII, Ed. by., David L.
Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 68.)
21
Micheal Freeden, “Ideology: Political Aspects”, International Encyclopedia at The Social and
Behaviorial Sciences, Vol. II, Ed. by., Neil J. Smelser, Cambridge University Press, 2001, p. 7174.
22
Şerif Mardin, İdeoloji, İstanbul, İletişim Yayınları, 1995, s. 18.
23
Karl Mannheim, Ideology and Utopia, NewYork, Harcourt, Brace&World INC., 1966, s. 49.
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ispatlanmaya kapalıdır; 17) yanlış bilinç ve çarpıtılmış düşünce olarak gerçeğin suretini her zaman
sembolik boyutuyla açığa vurmadır; 18) yanlış, çarpıtılmış, hatalı ifadelerden ibarettir; 19) ilgi
alanlarını yansıtırlar, sunarlar ve reklamını yaparlar; 20) bilinçsizce motive olmuşlardır; 21)
doğrulanmayan veya doğrulanamayan ve yeterli ispatı yapılanmayan ifadeleri içerir; 22) hareketi
savunur ve harekete sevk eder; 23) genellikle radikal biçimde ve ani sosyal değişimleri benimser,
devrim ister; 24) kısmi sosyal düzeni korumayı ve değişimi engellemeyi amaçlar; 25) sınıf
mücadelesinin silahıdır; 26) ikna edicidir ve ikna edebilmek için bir düzen içinde tartışmayı
amaçlar.”

24

Sartori ise, ideoloji sözcüğünün, kuram, doktrin, düşünce, idealler, inançlar,
itikatlar, mitler ve ütopyaların yerine kullanıldığını fakat, ideolojinin bunlardan farklı
bir anlamı olduğunu savunmaktadır.25 Shils’e göre ise,
“İdeoloji ancak, 1) anlatım keskinliği, 2) merkezi bir ahlaki veya bilişsel eksen etrafında
sistematik olarak kümelenme derecesi, 3) geçmişin veya çağın düşünce türleriyle yakınlığı, 4) yeni
unsurlara veya çeşitliliğe kapalılık derecesi, 5) davranışı etkilemeye çalışma derecesi, 6) beraberinde
getirdiği etki, 7) katılanlardan istenen fikir birliği, 8) fikrin meşruluğunun ne oranda bir otoriteye
dayandığı, 9) inancı gerçekleştirmeyi üstüne almış bir kurumla ilişkisi gibi özelliklerinin yoğun olarak
26

belirlendiği oranda bütünleşme gösteren düşünce yapıtlarıdır.”

Terimin ortak kabul görmüş, genel bir tanımı bulunmamaktadır. Bunun
nedeni Eagleton’a göre; “...farklı kavramsal liflerle bütün bir doku halinde örülmüş
bir metin olarak birden çok anlam taşıması ve farklı tarihlerle yoğrulmuş
olması...”dır.27 Ancak bu anlam karmaşasına tarihsel bir perspektiften bakmak,
soruna nispeten bir düzen getirecektir.
İdeoloji kavramı, insan düşüncesi kadar eskidir. Ancak farklılaşmış siyasal
form olarak ortaya çıkışı, tarihsel olarak insanların ‘neden’ler aramaya ve
hareketlerinin sonuçlarını tanımlamaya ve ‘gerçekleştirebilme’ kapasitelerini ölçüp,
eleştirel sorular sormaya başlamalarıyla, yani 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında
olmuştur.28

Aydınlanma

çağının

yeni

düşünceleri

araştırması,

eğitimin

yaygınlaşması, siyasal ifade özgürlüğünün genişlemesi ve kitle siyasetinin
24

Malcolm B. Hamilton, “The Elements of The Concept of Ideology”, Political Studies, Vol.XXXV,
Ed. by., Jack Lively, Guildford, Butterworth Scientific Ltd, 1987, p. 20-21.
25
Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tuncer Karamustafaoğlu, Mehmet
Turhan, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996, s. 539.
26
Edward Shils, “The Concept and Function of Ideology”, International Encyclopedia of Social
Sciences, Vol. VII, Ed. by., David L. Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 66.
27
Terry Eagleton, İdeoloji, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 17.
28
Reinhard Bendix, “The Age of Ideology: Persistent and Changing”, Ideology and Discontent, Ed.
by., David Apter, New York, Free Press, 1964, p. 297.
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yükselmesiyle ideolojiler, aktif vatandaş topluluğunun önemli mobilizasyon araçları
haline gelmiştir.29 Terim, ilk kez Destutt de Tracy (1754-1836) tarafından
kullanılmıştır. Ancak arka planını, bilimsel yaklaşımın insan ve toplum içine girmesi
ve Francis Bacon (1561-1626) ile başlayan dönem oluşturmuştur.
Bacon’ın ‘İdol Öğretisi’, “insan aklını işgal eden ve usta köklerini salan
putlar ve yanlış kavramlar; gerçeğin insan aklına girmesine engel olmakla kalmayıp,
gerçekleri engelliyorlar” diyerek, ‘idol’ kavramını tanımlamıştır. İdol öğretisi,
özellikle Fransız aydınlanmasında, dogmalara ve kiliseye karşı yöneltilmiş
mücadelenin kuramsal aracı olarak kullanılmıştır.30
18. yüzyılın hakim görüşü, “egemenlerin, egemenliklerini halka dayatmak
için idoller yarattıkları” idi. İdeoloji demek, kilise ve devletin hakim görüşü demekti.
Fransız aydınlanmasının felsefecileri, bu fikirlere güvenmemekte ve maskelerini
düşürmeye çalışmaktaydılar.31 Konuya bu açıdan yaklaşan iki önemli isim, Adrien
Helvetus (1715-1771) ve Dietrich d’Holbach’dır. (1723-1789) Helvetus, ‘güç sevgisi
insan eylemliğini belirler; idelerle maskelendirilmişlerdir. İdelerin işlevi, gücün
saklanmasıdır. Büyüklerin önyargıları, küçüklerin yasalarıdır’ diyerek; d’Holbach
ise, ‘tüm insanlar, doğumdan hemen sonra yanılgı salgınına yakalanıyorlar; bu
hastalığı yayan etmenlerin başında ise kamusal düşünce gelir’ diyerek idelere
olumsuz bir anlam yüklemişlerdir.32
Destutt de Tracy ise bu görüşlerin tersine, ideoloji kavramını fikirlerin
bilimsel çalışması olarak kullanmış ve ideolojiye olumlu bir anlam yüklemiştir. İlk
kez 1796 yılında felsefi ve antropolojik bir terim olarak ele aldığı ideolojiye,
tarafsızlığa (nötrlüğe) yaklaşan teknik bir anlam kazandırmıştır.33 Tracy, ideolojinin
görevi olarak insanın tinsel yeteneklerini araştırmayı kabul eder ve tam bir doğa
araştırması gibi davranması gereğine işaret eder. Ona göre, bilginin oluşması ve
yaygınlaşması idelerin yardımıyla olasıdır. İdeoloji, idelerin köklerini ve kurucu
öğelerini araştırmaktadır. Yani önyargıların kuruluşunun, işleyişinin, genişleyip
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yaygınlaşmasının çözümlendiği bir bilim dalı olmalıdır ve felsefi bir bilimdir.34
Tracy’nin başlangıç noktası, fikirlerin bağımsız kavramlarıdır.35
İdeoloji, Tracy’den hemen sonra kısa süre içinde epistemolojiye ve çağın
siyasal ilgi alanına dayanak haline getirilmiştir. Bununla birlikte pozitivist geleneğin
mirası olarak, gruplar arası güç ilişkisinin yeni toplumsal teorileşmelerini meydana
getirmiştir.36
Tracy’nin bu olumlu yaklaşımı, Napolyon (1789-1821) ve Chateaubriand
tarafından değiştirilmiştir. Napolyon, muhaliflerini (entelektüeller ve felsefeciler)
ideologlar olarak niteleyerek, onları ‘uzaklara bakarken önündeki çukuru göremeyen
insanlar’ olmakla itham etmiştir. böylece, Tracy’nin teknik özü dereceli olarak geri
çekilmiştir. Napolyon, kendisinin gerçek sorunlarla ilgilendiğini, yani ‘real politik’
yaptığını, oysa ideologların metafizikle vakit kaybettiğini savunarak, ideolojiye
kötüleyici, küçümseyici bir anlam kazandırmıştır.37
İdeolojinin yanlış bilinç, yanlış kuram içeren anlamı, 19. yüzyılda Karl
Marx (1818-1889) tarafından da benimsenmiştir. Marx terimi, özel bir sınıfın
tanımlayıcı ve normatif görüşüyle ilişkilendirmiştir. Bu görüş, o sınıfın ahlaki,
teolojik, metafizik ve siyasal konularını içerir. Marx’da ideoloji terimi,
‘yabancılaşma’ kavramı üzerinden anlatılır ve güç ilişkilerinin sömürüsü olarak
kabul edilmiştir. Egemen sınıfın, hakim sistemi topluma benimsetmek için kullandığı
yanlış bilinçtir. Marksizmin amacı ise, yanlış bilinç olarak kullanılan ideolojinin
ortadan kaldırılmasıdır. İdeoloji, maddesel gerçekliğin çarpıtılmasıdır.38 Ekonomi
Politiğin Eleştirisine Katkı kitabında Marx, görüşünü şu şekilde özetlemektedir:
“...sosyal yaşam, toplumsal varoluş bilinci belirler. Bilinçten sosyal yaşamı
çıkarmaya çalışan filozof ideolojik bir düşünceye saplanmıştır, gölgeleri gerçek
olarak değerlendirir...”39 Marx’a göre ideoloji, insanların dünyayı karanlık odadaki
gibi kendilerini ters gördükleri hukukun, siyasetin, felsefenin alanıdır. İnsanları
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yanıltan bir aygıttır ve sahte bilinç yaratır.40 Ancak, Jens A. Christophersen ve Kjell
Kvola çalışmalarında Marx’ın ideolojiye anahtar kavram olarak yer vermediğini,
normatif ve tanımlayıcı bir karakter taşımadığını ileri sürmüşlerdir.41
Lenin’de (1870-1924) ideoloji, pratik kaygıların bir ürünü halini alır ve ona,
Marx gibi olumsuz bir anlam yüklemez. Ona göre ideoloji, iktidarın nasıl
yıkılabileceği ve yeni bir iktidarın nasıl oluşturulabileceği açısından ele alınmalıdır.42
Propaganda niteliği taşısa bile işçi sınıfının, bilincini geliştirmeye yarayacak fikirler
kullanmaya hakkı vardır.43 Aynı pratik kaygılar, George Lukacs (1885-1971),
Antonio

Gramsci’de

(1891-1937)

ve

Lous

Althusser

(1918-1991)’de

de

görülmektedir.
Lukacs’a göre, proletarya devriminin gerçekleşmemesinin nedeni, varolan
düzenin doğal bir durum olarak değerlendirilmesidir. Bununla mücadele için yanlış
bilinç kavramının yanı sıra, ideolojik savaş, ideolojik olgunluk ve kültür ve bilimi
kapsayan ideolojik alan kavramlarını da kullanıyor. Gramsci’ye göre ise ideolojiler,
belirli bir yapı için zorunlu tarihsel organik ideolojilerle, insanlar tarafından ortaya
atılan ve ideoloji olarak adlandırılan gelişigüzel kavramlar olarak ikiye ayrılır.
İdeolojiyi oldukça geniş sınırlara taşımış; sanatta, hukukta, ekonomik etkinlikte,
bireysel ve toplumsal yaşamın tüm görünümlerinde bulunan en yüksek dünya görüşü
olarak tanımlamıştır.44 Althusser ise ideolojiyi, devletin aygıtlarından biri olarak,
yeniden üretimin görüş açısından ele almıştır. Ona göre, devletin ideolojik
aygıtlarının başında eğitim gelir. Bu kurumları kullanarak devlet, görüşünü topluma
benimsetir. Varolan durumun olağan olduğunu düşünmemizi sağlar ve meşruiyetini
devam ettirir. Özel ideolojiler, her zaman sınıfsal tavırları dile getirirken; genel
ideoloji teorisinin analizi, toplumsal formasyonlar içinde düzenlenmiş üretim
tarzlarının ve onların içinde gelişen sınıf mücadelelerinin tarihine dayanır. Ayrıca
Althusser’e göre ideoloji, bireylerin gerçek varoluş koşulları ile aralarındaki hayali
ilişkilerin bir ‘tasarımı’dır ve tarihi yoktur. Bu pozitif bir anlam içerir çünkü, “ideoloji,
insan zihninin işleyişine ilişkin olarak açıklanmalıdır. Bu zihin işleyişi ise, tarihin başından beri aynı
40
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olduğuna göre, tarih dışıdır, çünkü tüm tarihidir. Somut tarih ideolojinin içeriğini belirler. gerçekliğin
45

değişik bir kavranış biçimidir.”

Marksist

olmayan

yaklaşımda

ise

ideolojinin

üç

ayrı

yorumu

yapılagelmiştir. İlki, ideolojiye küçük düşürücü bir anlam yükler ve kaybeden inanç
sistemleriyle veya pragmatizmle karşılaştırılan, totaliter ve doktriner bir doğası
olduğunu kabul eder. İkincisi, siyasal konulara yönelen tavırları, davranışsal metotla
açıklayan empirik yorumdur. Sonuncusu ise ideolojinin, sosyo-siyasal hayatı
anlamak için inşa edilmiş kültürel semboller olduğunu ileri sürmüştür. Fayda
kavramından bir ölçüde etkilenmiştir.46
19. yüzyılın sonlarına doğru özellikle Avrupa, muhafazakarlık, liberalizm
ve sosyalizm gibi çeşitli siyasal ideolojilerin çatışma sahası halindeydi. Fikirlerin
gücü, siyasal partiler ve programlarıyla siyasal hareketleri organize etmekteydi.
Ancak 20. yüzyılın ilk yarısında, özellikle komünizm ve faşizm gibi totaliter
ideolojiler görüşlerini değiştirmeye başlamıştır. Bilimsel ve popüler bir anlayış
benimsemeye gayret göstermişlerdir. Artık ideoloji, fenomen olarak sadece
dogmatizmle karakterize edilmemekteydi. Dünyanın geneline yayılmış çatışmanın
parçası olarak, boyunduruk altına alınmış toplum üzerine yabancı düşünce
sistemlerinin yüklenmesi olarak karakterize edilmeye başlanmıştı. Buna karşın,
liberalizm ve muhafazakarlık kendini açıklığa ve esnekliğe değer veren, somut ve
empirik temelli siyasal fikirler olarak takdim etmekteydi. İddiaları evrensellikti.47
Bu değişim, bazı düşünürlerce ideolojinin sonu olarak nitelendirilmiştir.
Özellikle 1950’lerde, komünizm ve faşizm gibi mükemmel toplum yaratma amacı
taşıyan

ideolojilerin
48

kuvvetlendirmekteydi.

gerilemesi

ve

biçim

değiştirmesi

bu

yorumları

Ancak ideolojinin bu totaliter ve dogmatik anlayışının

yıkılışı, özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında empirik ve antropolojik çalışmaların
başlamasıyla ivme kazanmıştır. İdeolojinin, siyasal düşüncenin olduğu yerde olduğu
görüşü, özellikle Mannheim tarafından dile getirilmeye başlandı. Mannheim,
ideolojinin kavramsal yorumunu değiştirdi. Düşüncenin tarihsel ve sosyal
45
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oluşumunda Marksist görüşü kabul etmekle birlikte, ideolojiyi ortak deneyimlerin
altındaki çeşitli sosyal grupların, çoğul sosyal arayışlarını kapsayacak şekilde
genişletmiştir. Böylece ideoloji, tüm tarihsel bilgi birikimine, düşünürlerin sosyotarihi konumunla da ilişkili olarak değer veren yeni epistemolojinin öznesi oldu.49
Yanlış bilinç ve çarpıtma kavramlarına, bireysel psikolojinin fonksiyonu olarak özsel
ideolojide yer verdi ve onu epistemolojik özelliği olan genel (total) ideolojiden
ayırdı. İdeolojiyi, ütopya ile karşılaştırarak; ütopya olmadığını ancak, ütopyaların
ideolojilere dönüştüğünü iddia etti. İdeolojiyi, sosyo-politik düşüncenin normal bir
özelliği olarak görüyordu ve ‘bir çağın ya da somut bir tarihsel sosyal grubun genel
düşünüşünü, karakteristiğini ve yapılanışını anlamak istediğimizde başvurduğumuz’
kaynak olarak gösteriyordu. Özsel ideoloji ise, genelden derece derece farklılaşmış,
belirli çıkarları korumaya, savunmaya ya da edinmeye yönelik psikolojik düzeyde
işlevsel olan, gerçeğin bir bölümüne ilişkin düşünce, inanç ve tutumları
içermekteydi.50
Mannheim, bilgi sosyolojisine giden yolun ilk basamağını sınıfların
pozisyonları ve ilgilerinde görmektedir.51 Ona göre ilk aşama, aydınlanma çağı ile
başlayan bilinç felsefesinin oluşmasıdır. Bu aşama, henüz tarih ve sosyolojiyi
içermez. İkinci aşamada, Hegel ve tarih okulunun etkisiyle, tarihin katılımı söz
konusudur ve dünyanın bir birlik olduğu, sürekli bir tarihsel dönüşüm içinde
ilerlediği savı geçerlidir. Son aşamada ise, sınıf kavramı ortaya çıkmıştır ve ideoloji,
‘yanlış bilincin’ ne olduğu sorusuyla ilgilenmeye başlamıştır. Bu son aşama, bilgi
sosyolojisine ulaşır.52 İdeolojinin genel (total) kavramı buradan çıkmıştır. Bilgi,
hayatın gerçek yapıları içinden çıkan deneyimlerin dışında gelişir demektedir.53 Ona
göre, grupların önyargılarından kurtulmuş analiz, düşüncenin sosyolojik tarihinin
görevi haline gelir ve ideoloji, yeni bir anlam kazanmış olur.54
Mannheim tarafından geliştirilen bu genel ideoloji kavramı, Raymond
Aron’un analiziyle yeni bir anlam kazanmıştır. Aron, her bir siyasal modu, resmi
49
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ideoloji ile tanımlamıştır. Böylece ideolojinin sosyolojik açıdan incelenmesine,
Marx’la başlayan süreçte yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır.
Aron’a göre, karmaşık doktriner sistem bir taraftan gerçekten meydana
gelen teorik analizin sonuçları olan genel prensiplerden; diğer taraftan yanlış
yönlendirmeler veya çarpıtmalar olarak tanımlanan önermelerden oluşur.55
Bunlardan

anlaşıldığı

gibi

sosyologlar,

ideoloji

kavramını,

inanç

fenomenini tanımlamak için kullanmışlardır. İnanç hakkında konuşmak, etiği ve
mantıksal gerçeği tanımaktır. Ancak zorluk, inanç biçimlerinin karşılaştırılmasından
kaynaklanmaktadır.56
Bununla beraber, yine II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Amerikan
siyaset bilimcilerinin ele aldığı empirik yorum gündeme gelmiştir. Siyasal tavırları,
görüşleri

ve

değerlendirmeleri

açıklamak

için

davranışçıların

prosedürünü

kullanmışlardır. Demokratik rejimlerde kitle toplumlarıyla ilgilenmişlerdir.57 İdeoloji
kategorisinden çok daha fazla, ideolojilerin somut fenomenine odaklanmışlardır.
Sosyal fenomeni, organizasyonun varoluşu, ifade edilmesi ve inançlarla, tavırlarla,
fikirlerle ilişkili siyasal fikirlerin bilinçli sistemlerini de içeren geniş bir araştırmaya
yönelmişlerdir.58 Metotları ise, mülakat ve istatistik tekniğine yönelikti. Bu metodu,
araştırma bulgularını analiz etmek ve bütünlük sağlamak için kullanmaktaydılar.
Sosyal grupların inançlarının uyumları ve zorlamalarını, elitin siyasal düşüncesiyle
ve toplum siyasasıyla ilişkilendirmişlerdir. Bu çalışmalar, sosyal psikoloji alanına
yenilik getirdiyse de; ideolojiyi metodolojik bireysellik ve mantıksal tanımlamalar
içinde asimile etmiştir. Ancak bu çalışmaların gösterdiği gibi, ideoloji sürekli ve her
yerde olan bir fenomense; ideolojinin sonu demek, toplumun sonu demek olacaktır.
Bu konu hakkında Reinhard Bendix, ‘ideolojinin tarihsel ve yapısal bir boyutu
vardır. Kültürel ayrılıkların olduğu yerde fikir ayrılıkları ve dolayısıyla ideoloji
olmak zorundadır’ demektedir.59
İdeoloji kavramının incelenmesine antropolojik çalışmalar da eklenince
kültürel semboller kavramı, araştırmalara dahil olmuştur. Örneğin, Clifford Geertz
55
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ideolojiyi, maske, silah veya materyal ilgilerin ifadesi olarak değil; siyasal sistemlere
anlamını veren, bağımsız bir kültürel simgelerin düzenli sistemleri olarak
nitelendirmiştir.60 Bu ideolojinin anlambiliminin de, dilde (linguistik) açığa çıktığını
ileri sürmüştür. Claude Levi-Strauss’da kültürel sembollere, mitler olarak
odaklanmış ve ideolojiyi, modern mitlerin oluşturduğunu savunmuştur.61 Bu
çalışmalar, ideolojinin kaçınılmazlığını daha da çarpıcı hale getirmektedir.
Antropologlar, semboller ve pratiklerin birleşerek anlamın form sistemlerini
oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Onlara göre ideolojiler, siyasal kavramların özel
(kısmi) bir açıdan kombinasyonlarıdır. Sosyal fenomen ve insan yapısının
ürünleridirler ve ismi gereği, sosyal konularla ilişkilidirler. Fakat, analizi bundan ayrı
yapılmalıdır.62 Bu teoriler, sadece siyasal hareket içinde çarpışan fikir yapıları olarak
değil; sosyal pratik modelleri de kapsama yetisine sahiptir.63
Tüm bunlardan anlaşılabileceği gibi, 20 yüzyıl ideolojileri artık daha farklı
olarak yorumlanmaya başlamıştır. Bundan böyle ideolojiler, kuşatıcı ideolojik
sistemlerin genişliğine sahip değillerdi. Daniel Bell ve S. Lipset gibi düşünürler bu
durumu ideolojinin sonu olarak kabul etse de; R. Boudon’un tanımlamasıyla, artık
modern çağın ideolojileri, takımadalara benzemekteydi.
R. Boudon, ‘ideolojilere işsizlik, eğitim olanakları, suç ve ilaç
bağımlılığıyla mücadele gibi sayısız konu hakkında neler yapılması gerektiği
konusunda ihtiyaç duyuyoruz’ demektedir.64 Bu tanımın doğruluğu tartışılırsa da; her
türlü birbiriyle ilişkisiz lokal ideolojinin varlığı bir gerçektir. Bu yaklaşıma benzer
bir yaklaşıma, Freeden’in yazılarında da rastlanmaktadır. Ona göre, ideolojik
verilerin geçerli kaynağı olarak ‘bilinçsizliğin’ görülmesi, bazı siyaset bilimcilerin
ideolojinin ‘tutku’ faktöründen kaynaklandığını iddia etmelerine ve ideolojiyi
irrasyonellikle nitelendirmelerine neden olmuştur. Freeden’a göre, tanımsal
zorlamalarla ideolojinin eklemlenmiş özelliklerini yok saymak; siyasal merkezi
sadece ideolojik olarak sağ ve sol olarak göstermek demekti. Bu da, feminizm ve
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çevrecilik gibi sosyal hareketlerin yükselişini hesaba katmamak demekti.65
Bu durum, büyük ‘izm’lerin odaklanmalarını kırmak gereğini ve ideolojik
çeşitliliğin mikro analizini geliştirmek ihtiyacını doğurmuştur. 21. yüzyılın başında
ideoloji analizi, post-Marksist ve post-yapısal teori olarak iki eğilim ortaya çıkardı.
Özellikle ikinci yaklaşımın bakış açısına göre, büyük siyasal kavramların anlamı,
onu çevreleyen en yakın kavramlar analizine çok daha elverişlidir. Örneğin
liberalizm, içinde yer aldığı toplumun diğer sosyo-ekonomik özelliklerine göre
şekillenmektedir.
Tarihsel olarak ideoloji kavramının geçirdiği evrimi inceledikten ve çeşitli
çalışma alanlarının ideoloji kavramını nasıl ele aldığını belirledikten sonra,
ideolojilerin hangi şartlar altında ortaya çıktığını incelemeye başlayabiliriz. Bu
konuda ilkin Shils’in kavramsal çalışması açıklayıcı olmaktadır. Shils ideolojileri,
toplumda hakim olan kapsayıcı görüş açılarıyla, hakim dini inançlarıyla ve
programlarla kıyaslamıştır. İdeolojileri, ilişkili oldukları objelerin geniş dizisi
üzerinden açıklıkla formüle edilmiş, taraftarları için otoriter ve kesin hükümleri
(duyuruları) olan sistemler olarak kabul etmiştir. İnançların diğer modelleriyle
karşılaştırıldığında ideolojiler, bir veya birkaç önceden kabul edilmiş seçkin değerler
(kurtuluş, eşitlik veya etnik temizlik) etrafında, yüksek bir birleşme ve sistematiklik
içerirler. Bunun yanı sıra, kendi ayırıcı özellikleri üzerinde daha fazla tutkulu ve
ısrarcıdırlar ve görüş açılarıyla, inançlarla, aynı toplumdan çıkmış diğer ideolojilerle
ilişki kurmazlar ve bağlanmazlar, yeniliklere kapalıdırlar. Dolayısıyla ideolojiler,
topluma karşı agresif bir yabancılaşma ve dini kabul etsin, etmesin kutsallık
gerektirir.66
Genel olarak ifade etmek gerekirse; ideoloji bir anlamda geleneksel toplum
haritalarının modern çağlarda faydalarını yitirmeleri sonucu, yeni bir ‘toplum
anlamları’ üretme çabasıyla, toplum içinde bir grubun paylaştığı, birbirleriyle sıkıca
ilişkili inançların, düşüncelerin ve tutumların bütünüdür. Buna bağlı olarak, Shils
insanların ürünü olan ideolojiyi, mantık, ahlaki inançlar, toplum, insan ve toplumla
ilişki içindeki evren gibi ayrıntılı, geniş kapsamlı modellerden farklı bir form olarak
kabul etmiştir. Dünya üstünde entelektüel düzeni zorla kabul ettirmek ve evrenin
65
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ahlaki haritasını ve mantığa duyulan ihtiyacı kuvvetlendirmek için ideolojilere
ihtiyaç duyulduğunu ileri sürmüştür. Ona göre ideolojiler kriz zamanlarında
yükselir.67 Çünkü, bireyle sürekli ‘herşey iyi olacak’ şeklinde düşünebilmeye ihtiyaç
duyarlar.68 Bununla beraber, hakim görüş açısı tarafından önemsenmeyen şeylere
kuvvetli bir ihtiyaç duyulduğunda ve elitlerin yetersizliği durumlarında da ideolojiler
yükselmektedir. Çünkü hakim görüş açısının bazı özel unsurlarına yetersiz değer
verilmesine cevaptır. Bu ihmal edilmiş unsuru, daha merkezi bir pozisyona
getirmeye ve işlerlik sağlamaya teşebbüs ederler.69
H. Johnson ise, ideolojilerin ortaya çıkmasının birbiriyle ilişkili, Sosyal
baskı, hakkı olduğu ilgi ve beklenen kazanç, yeni meydana gelmiş sosyal değişimler
hakkında hayal kırıklığı, sosyal pozisyonla ilgili sınırlı perspektif ve modası geçmiş
düşünce geleneğinde ısrar gibi beş nedeni olduğunu ileri sürmektedir.70 Doğu
Ergil’de benzer bir sınıflama yapmıştır. Bu beş maddeyi açıkladığından Ergil’in
sınıflandırmasına da yer vermek yararlı olacaktır:
“1) Toplumsal ve ekonomik doyumsuzlukların yarattığı olumsuz duygular, 2) Toplumsal
katmanlaşmadan kaynaklanan sınırlı ve yanlı görüş ve değerlendirmeler, 3) yerleşik ve beklenen
çıkarlar, 4) toplumsal değişme karşısında duyulan tedirginlik ve yitkinlik duygusu, 5) geleneksel
kümelerin varlıklarına bağlı ya da onlardan bağımsız olarak devam eden eski geleneklerin inanç ve
düşünce kalıplarıdır.”

71

Johnson’a göre ideolojiler, bu kaynaklarından ötürü şu hususlar üzerine
odaklanmıştır: “Baskının nedenleri, baskının kapsamı, sosyal hareketin hedefleri,
diğer sosyal sistemler ve hakim değer sistemi ile etkilerinin doğası”72
Son olarak ideolojilerin taşıyıcılarına yer vermek faydalı olacaktır. Shils’e
göre ideolojiler, güce sahip, açık sözlü ve dünyanın görünüşünü basitleştirebilen
karizmatik kişiliklerin yaratılarıdır. Bunun yanı sıra yüksek bir entelektüelliğe ve
hayal gücüne de sahip olmaları gerekmektedir. İdeolojilerin takipçileri ise, iki gruba
ayrılır. Bunlar, yapısal olarak ideolojik olanlar ve belli şartlar altında bir ideolojiyi
benimseyenlerdir. Yapısal olarak ideolojik olan insanlar, evrenin açık düzenli
67

Shils, a.g.m., s. 66 ve 69.
Dubois, a.g.m, s. 7180.
69
Shils, a.g.m., s. 67.
70
M. Henry Johnson, “Ideology and The Social System”, International Encyclopedia of Social
Sciences, Vol. VII, Ed. by., David L. Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 79.
71
Doğu Ergil, İdeoloji ve Milliyetçilik, Ankara, Turhan Kitapevi, 1983, s. 26.
72
Johnson, a.g.m., s. 81.
68

18

resimleştirmesine ihtiyaç duyanlardır. Tüm durumlarda, doğru ve yanlışın belirli ve
açık kriterlerine ihtiyaçları vardır. Olan herşeyi, kolayca uygulanabilir ifadelerle
açıklayabilmelidirler. Diğer kesim ise, sadece toplumsal krizler altında ideolojik hale
gelirler. Bu durumlarda, mantıki düzen ihtiyaçlarına yanıt bulurlar ve kriz azaldıkça
ideolojik olma seviyeleri düşer.73 Freud ise soruna psikolojik açıdan yaklaşmakta ve
insanların, kişiliklerinin şekillenmesi esnasında doğacak boşluğu kapatmak için
ideolojileri benimsediklerini ve ona, gruplarının dağılmış yapısını onaran bir tutkal
işlevi yüklediklerini savunmuştur.74 Ancak belirtilmelidir ki; ideoloji, hangi
gruplarca benimsenirse benimsensin; ortak payda, belirli bir okur-yazarlık seviyesine
erişmiş olmalarıdır. İdeolojiler, belirli bir geliri olmasına rağmen daha fazlasına
ulaşmak isteyen insanlar arasında yayılır ve gelişir. Bu nedenle ideoloji taşıyıcıları,
çok fakir insanlar arasında değil, belirli bir statüye erişmiş ancak daha fazlasını
istemelerine, kendilerini daha yukarıdaki bir statüde hayal etmelerine rağmen, önleri
çeşitli nedenlerle tıkanmış kişiler arasından çıkar. Bu nedenledir ki; yeni eğitim
siteminin, yeni iletişim araçlarının yaygınlaştığı, toplumsal farklılaşmanın,
işbölümünün bulunduğu toplumların ürünüdür. Bu fonksiyonel bölünmenin bir
parçasını da aydın kesimi oluşturmaktadır. Aydın kesim, bu bölünmüş toplumda
anlamlı bir bütün aramaya çalışmış ve bir ideoloji imalatçısı haline gelmiştir.75
Özellikle geri kalmış ülkelerde bu durum daha çok göze batmaktadır.
Tüm bu anlatılanlardan yola çıkarak, ideolojilerin yükseldiği toplumsal
sınıflar, yükselen ve gerileyen sınıflarla; etnik gruplar gibi toplumun genelinden
dışlanmış kesim gösterilebilir. Ayrıca ideolojinin yerleşip yayılmasına en elverişli
ortam olarak da üniversiteler gösterilebilir. Çünkü üniversite öğrencileri, hem
Freud’un belirttiği gibi kişinin, kimlik arayışlarının en yoğun olduğu, benliğinin
geliştiği dönemine rastlamakta, hem de belirli bir eğitim almış olduklarından
toplumda hak ettiği yerin seçkinlerin arasında olduğunu düşünmekte ve bu noktada
çıkacak engeller, onları ideolojilere daha sıkı bağlamaktadır.
Söz konusu sınıflarla bağlantılı olarak ideolojiler, yöneldikleri hedefler
bakımından çeşitli türlere ayrılmıştır. Johnson bu türleri söyle sınıflandırmaktadır:
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Tutucu, karşıt, reformist ve devrimci ideolojiler.76 Tutucu ideolojiler, gerileyen
sınıfların; karşıt ideolojiler, etnik gruplar gibi toplumdan dışlanmış kesimlerin;
reformist ideolojiler, toplumsal yapıya tümüyle karşı olmamakla birlikte, değişen
koşullar karşısında varolan değerler sisteminde ve kurumsal yapıda düzeltimleri
savunanların; devrimci ideolojiler ise, genellikle yükselen sınıfların toplumun
yapısını kökten değiştirme arayışlarının temsilcileridirler.

2) İdeolojinin Türleri:
Yukarıda belirtildiği biçimiyle genel olarak dört gruba ayrılan ideolojileri,
çalışmamız açısından somutlaştırmak yararlı olacaktır. Bu konuda Ahmet Taner
Kışlalı’nın sınıflandırması yeterince açıklayıcıdır. Ona göre ideolojiler, liberalizm,
sosyalizm-komünizm,

tutuculuk-faşizm

ve

milliyetçilik

olarak

dört

gruba

ayrılmıştır.77 Liberalizm, yükselen sınıfın ideolojisi olarak ilk ortaya çıktığında
devrimci bir nitelik taşırken; toplum genelinde hakim olduktan sonra tutucu bir
kimliğe bürünmüştür. Bu aşamadan sonra karşısına çıkan sosyalizm, devrimci bir
karakter taşımaktadır. Ancak genel olarak bu ideoloji de toplum üzerinde hakim bir
konum edindiğinde ister istemez tutucu bir niteliğe bürünecektir. İlk iki grubu
konumlandırmak daha kolay olmakla beraber, son iki grup biraz karmaşıktır.
Örneğin milliyetçilik, toplumların uluslaşma sürecinde devrimci bir niteliğe sahip,
toplumsal kimliğin oluşmasında anahtar bir kavram olarak işlev görmektedir. Ancak
faşizme doğru evrildiğinde, genel olarak tutucu-gerici bir karaktere sahip olmaktadır.
Bu sınıflandırmayı, Türkiye ile özelleştirirsek; liberalizmin, sosyalizmkomünizmin yanı sıra karşımıza, İslamcılık ve Türkçülük-Turancılık, tutuculukfaşizm türünün alt başlıkları olarak çıkmaktadır. Ayrıca reformist ideoloji olarak,
demokratik sol (sosyal demokrasi) ve devrimci ideoloji olarak Kemalizm
sayılmalıdır. Milliyetçilik ise önceleri reformist-devrimci arası bir ideoloji iken;
özellikle Cumhuriyetin ilanının ardından, Kemalizmin bir unsuru durumuna
gelmiştir.

a) Liberalizm
Avrupa’da gelişen ticaret ve sanayiinin ekonomik bakımdan güçlü yeni bir
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kentsoylu sınıf doğurması üzerine, hakim durumdaki aristokrat sınıfa karşı, oluşan
yeni güç dengesini siyasal alanda da teyit edebilmek için, çeşitli hukuki, siyasi
ayrıcalıklara sahip olabilmek amacıyla geliştirilen düşünce sistemidir. Aydınlanma
çağı ile gelişmeye başlayan liberalizmde akıl, tanrının yerini almış “özgürlük”,
“gelişme” ve “insan” ön plana çıkmıştır. Devrimci bir niteliğe sahip olarak
doğmuştur. Kapitalist düzenin düşünsel yapısını oluşturur. Özü, iktidarın herhangi
bir biçimde yoğunlaşmasının, bireysel özgürlükleri yok edeceği anlayışına dayanır.
Liberalizm özellikle, devletle sivil toplum arasındaki ayrımı dile
getirmektedir. Toplumsal bağın oluşum biçimlerinin ele alınış tarzına göre ise farklı
şekillerde dile getirilebilir. Örneğin, bir toplumsal sözleşme doktrini, güçlerin
dengesi veya ayrımı ve ‘piyasanın dolaysız bir biçimde düzenlenmesine boyun eğen
ekonomik sarmalın özerkliğinin düzenli bir biçimde savunulması’ şeklinde ifade
edilebilir. Ancak herşeyden önce bir yetke sınırlandırması doktrinidir. Bir hükümet
örgütlenmesinin gerekliliğini kabul etmekle beraber, özgürlüklerin korunması için
devletin belli bir alan içinde kapalı kalmasını gerekli görür. Bu alan yasalarla
belirlenecektir.78
Ortaya çıkışı, her şeyden önce Batı’da 18. yüzyılda varolan siyasal ve
ideolojik akımların, toplumu bütüncül bir şekilde tanımlayamaması ve ihtiyaçlarına
cevap verememesinden kaynaklanmaktadır.79 17. yüzyılda John Locke’un (16321704) öncülüğünde gelişmeye başlamıştır. Ancak klasik liberalizm Avrupa içinde,
kökeninde polemik barındıran, hem mutlakiyetçiliğin gelişiminin, hem de topluma
egemen olmak için farklı kiliselerin çabalarının etkisinde olan azınlıkçı bir akım
olarak ortaya çıkmıştır.80 İki büyük ilkeye dayanmaktadır; eşitlik ve özgürlük.
Kentsoylular, çıkarlarını koruyabilmek için, yasalar önünde eşitlik ve fikirlerini
rahatça yayabilmek, kendi düzenlerini tanıtabilmek, yandaş bulabilmek için özgürlük
istemekteydiler. Ancak özgürlük arayışı içinde bazı çelişkilerde barındırmaktaydı.
Bu çelişkileri en iyi şekilde dile getiren düşünür Benjamin Costant’tı. Costant’a göre,
“modern birey, daha önceki rejimlerde üzerine çöken baskıdan kurtulmuştur fakat, aynı
zamanda eylemin yarattığı toplumsal dünya, kendisine geri dönülmez biçimde yabancı kalmaktadır.
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Kalabalık içinde yitip giden birey, yaptığı etkinin farkına hiçbir zaman varamaz; işbirliğini gözlerinin
önüne serecek hiçbir şey yoktur.”

81

Bununla birlikte liberalizm söz konusu olduğunda, özgürlük ve eşitliğin de
üstünde bir kavram vardı ki, zaman zaman ikisinden de bunun için fedakarlık
yapılabilirdi. O da; “mülkiyet hakkı” idi.
Andrew Belsey’e göre ise liberalizm, birey, seçme özgürlüğü, Pazar
toplumu, laissez faire, minimal devlet olarak beş temel ilkeden oluşan bir
politikadır.82
Klasik liberalizmin en etkili düşünürlerinden olan Hayek’e göre ise, negatif
karakterli olduğunu özellikle vurguladığı barış, adalet ve özgürlük temel liberal
kavramlardır. Ancak tüm bunların yanısıra ona göre en etkili olan temel kavram,
‘kanun hakimiyeti’dir.83 Devletin faaliyet alanı ne olursa olsun, yaptırım gücü olan
bir kurum olarak belli niteliklere sahip yasalarla sınırlandırılmalıdır. Liberalizm ise,
bu yasaların nitelikleriyle ilgili bir kuramdır.
Hobbes ve Locke için liberal demokrasi, bir toplum sözleşmesidir. Bu
sözleşme içinde, yaşama hakkı ile genel olarak özel mülkiyet hakkı olarak anlaşılan,
mutluluğa ulaşma hakkı başta gelmekteydi. Bu nedenle liberal toplum, vatandaşlar
arasında birbirlerinin yaşamına ve mülkiyetine karışmama konusundaki karşılıklı ve
eşit bir anlaşmanın ürünüydü. Locke’un bireycilik anlayışı, Hobbes’dan daha
güçlüdür. Locke’a göre hükümet, ancak birleşmiş bireylerin aracı haline geldiğinde
ve onların haklarına saygı gösterdiğinde yasal bir kurum olarak kabul edilir. İşlevi,
bireyler arasındaki anlaşmazlıklara çözümler getirmektir ki; bunu çoğunluk kuralı
aracılığı ile gerçekleştirir. Bireyler arası ilişkiler konusunda ise Locke, ekonomik
alışverişler veya ‘törel düşünce’ iletişimi sayesinde bireylerin ‘sivil Toplum’ adı
verilen yeni bir dünya kuracaklarını savunmaktadır.84
Hegel ise, liberal toplumu vatandaşlar arasında birbirlerini kabul etme
konusundaki karşılıklı ve eşit bir anlaşma olarak görmekteydi. Ona göre “liberalizm,
büyük

maddi

zenginlikler

sunabilirdi;

ancak

daha

önemli

olarak,

bize
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özgürlüğümüzün, onurumuzun kabul görmesini sağlamasıdır.”85 Ancak liberalleri,
devlet içinde bireylerin gereksinim veya çıkarlarının ötesinde bulunan bir takım
şeyleri göz ardı ettikleri yönünde de eleştirmekteydi.86
Liberal kuram, birey ve devleti bağdaştırmanın yolunu, bireyin egemen
niteliği kazanmasının dinamiğini oluşturan ekonomik etkinlikleri bireye, devletin
varlık nedenini oluşturan siyasal etkinlikleri de devlete bırakarak bulduğundan87
liberalizm, siyasal ve ekonomik liberalizm olarak ikiye ayrılır. Siyasal liberalizmin
temel konusu siyasal özgürlüklerdir. “İnsanın başardığı şeylerden onur duymak,
insan çabasına güvenmek, devlete düşen görevin insan etkinliği önündeki engelleri,
sınırları kaldırmak olduğuna inanmak ve özgür inceleme, özgür tartışma ve
uzlaşma”88 siyasal liberalizmin özlü bir tanımıdır. Devlet, sadece yasalar önünde
eşitliği ve bireylerin özgürlüğünü korumakla, içte ve dışta güvenliği sağlamakla
yükümlü kurumlar bütünü olarak görülür. Siyasal iktidarın gücünün sınırlandırılması
için kuvvetler ayrılığı, çoğulcu toplumsal yapı, anayasa ile yetki sınırları saptanmış
devlet, yargı güvencesi gibi kavramlar geliştirilmiştir.89 Toplumun çıkarı, tek tek
bireylerin çıkarlarının toplamından oluşur. Herkes kendi çıkarı için hareket ettiğinde,
genelin çıkarı da sağlanmış olur. Bu nedenle bireylerin çalışmalarına devlette dahil
olmak üzere hiçbir güç engel olmamalıdır. Adam Smith’in sözleriyle tanımını bulan
bu ideolojinin ekonomik boyutu, kapitalizmle hayat bulur. Adam Smith’in ünlü
değişi “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”, liberalizmin ekonomideki formülünü
verir. Ekonomik faaliyet ve karar alma sürecinde devlet karışmacılığının olmadığı,
ekonominin, doğal yasalarına tâbi olarak kendiliğinde işlediği bir ekonomik sistemi
savunan ideolojidir. Liberallere göre, devletin ekonomiye karışması doğal dengeleri,
doğal olarak varolan düzenleyici süreçleri bozacaktır. Devlet karışmayınca, en
akıllılar, en becerikliler, en yetenekliler, en çalışkanlar ve en güçlüler başarılı
olacaktır.90 Ekonomik liberalizm, siyasal liberalizmin yaşama aktarılmasında birincil
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derecede etkili olmuştur. Siyasal liberalizmin, ekonomik liberalizmden önce çıkmış
bir öğreti olduğu kabul edilse dahi, ilkelerinin uygulanması için uzun bir süre,
burjuvazinin

ekonomik

alanda

egemen

güç

olarak

belirmesini

beklemek

gerekmektedir.91
Türkiye’de ise liberalizmden, ilk olarak 1881’de Sakızlı Ohannes Paşa’nın
yazdığı ekonomi kitabında söz edilmiş; Osmanlı aydınları arasında beliren
kapitalistleşme gereği inancına ışık tutmuştur. İdeolojik temelleri ise Servet-i Fünun
dergisi ile atılmış; siyasal hayattaki yerini ise, Prens Sabahattin’in ‘Teşebbüsü Şahsi
ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti’ ile almıştır.
1946’dan sonra ise, Türkiye’de ekonomik ve siyasal yaşamın vazgeçilmez
‘hedefi’ olarak liberal ideoloji yer etmiştir.

b) Sosyalizm-Komünizm
Sosyalizmin bir ideoloji olarak ortaya çıkışı, liberalizmin bireyciliğine ve
kapitalist sömürü düzenine bir tepki olarak; bu sistemi, işçiler lehine değiştirmek
amacıyla olmuştur. Sosyalist öğretilerin temeli, sanayi devrimi ve bununla beraber
gelen sefalette bulunur. İnsanın, makinelerin gelişmesine kurban edilmenin
engellenmesine dayanır ve kapitalist üretim örgütlenmesinin kaçınılmaz biçimde
doğurduğu yoksulluğun, işsizliğin, üretim fazlalığının yaygınlaşmasının nedenleri
üzerinde odaklanmıştır. Bencilce kar peşinde koşmanın karşısına, kardeşlik
dayanışmasını çıkarmaktadır.92
Sosyalizm kelimesi ilk olarak Ferdinand Facchinei adlı bir keşiş tarafından,
1766 yılında, ‘özgür ve eşit insanlardan oluşan, karşılıklı anlaşmaya dayalı bir
toplum öğretisi’ anlamında kullanılmıştır. Facchinei, bu öğretiye “socialismo”
demiştir.93
Aydınlanma ve Fransız devrimi ile de sosyalizm ve komünizm terimleri
yeni bir boyut kazanmıştır. Devrimle birlikte, halkın egemen sınıfa olan mücadelesi
yüceltilmiştir. Örneğin, 1793’de François Joseph Lang, hazırladığı ancak dağıtımının
yapılmadığı bir broşürde, ‘bir kısal komünizm çerçevesi içinde bireysel mülkiyetin
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sonu’nu tasarlamıştır.94 Tüm bu gelişmeler sonucunda sosyalizm terimi, modern
anlamında Fransa’da Saint-Simon (1760-1825) ve Charles Fourier (1772-1837)
tarafından, İngiltere’de ise, Roger Owen (1771-1858) tarafından hemen hemen aynı
zamanlarda, 1830-1840 yılları arasında, bireyciliğe karşı olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
Sosyalizm, bu tarihlerden itibaren Avrupa’da, üretim araçlarının kontrolü
anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Sosyalizm hakkında yayınlanan ilk makale ise,
Pierre Leroux tarafından 1835 yılında, “Bireycilik ve Sosyalizm” adıyla kaleme
alınmış; ‘Encyclopédie Nouvelle’de yayınlanmıştır.95 Ancak bu makale ileride
açıklanacağı gibi, sosyalizmden çok; sosyal demokrasinin taslağını çizmektedir.
Henry de Saint-Simon, Marksist eleştirinin habercisidir. Herşeyden önce
bilime ve gelişmeye inanır. Ona göre çalışan sınıf, toplumu besleyen sınıftır ve
temeldir. Dolayısıyla devleti üreticiler yönetmelidir.96 Saint-Simon, 1826 yılında
tanımladığı bireyselcilik disiplininde, aydınlanma, İngiliz siyasal ekonomisi, Fransız
devrimi ve filizlenen endüstrileşme kavramlarını formüle etmiştir. Bu doktrine göre
‘toplum, bireye ve onun ihtiyaçlarına hizmet etmek için vardır. Doğal haklar, her bir
bireyin

tabiatında

vardır

ve

hükümet

toplumun

ekonomik

hayatını

düzenlememelidir.’ Ayrıca bu, toplumun egoizmi ve atomizasyonuna karşı, birlik,
uyum, özgecilik (başkalarını düşünme) üzerine temellenmiş yeni bir düzen
önermekteydi ki; sonuçta tüm bunları içeren sosyalizm terimi ortaya çıktı.97 SaintSimon, biçimsel özgürlükle, gerçek özgürlük ayrımı üzerinde durmakta ve ekonomik
alt yapının önemine parmak basmaktaydı. İktisadi ve siyasi liberalizmi ve
demokrasiyi eleştirmekteydi. Ona göre, devlet artık insanların yönetilmesiyle
ilgilenmekten vazgeçip, malların idaresiyle ilgilenmeliydi. Bugünkü teknokratlar
yönetimi gibi. Bununla birlikte, eşitliğe inanmıyordu.98
Charles Fourier ise, Saint-Simon’un aksine endüstrileşmenin insanları
fakirleştirdiğine inanmaktaydı. Ona göre ağırlık tarıma verilmeliydi. Fourier, devlete
güvenmiyor ve hiç kimsenin bir işte uzmanlaşmadığı, her şeyin ortaklaşa yapıldığı
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bir komün hayatı tasarlıyordu. Çünkü bir işte uzmanlaşmanın, insanların
özgürlüğünü elinden alacağına inanmaktaydı. İngiliz kapitalizmini onaylamıyor;
toplum örgütlenmesinin aşağıdan yukarı doğru olması gerektiğini düşünüyor ve en
büyük düşman olarak büyük sanayii ve ticareti görüyordu.99
Roger Owen’a göre ise, özgür kooperatif birlikleri topluluğu ile devletin
yardımı olmadan, devlete başkaldırı içinde, yeni bir iktisadi ve ahlaksal dünya
kurulabilirdi.100 Ona göre, insanlara egemen olan kötülükler üçlüsü, “özel mülkiyet,
saçma ve akla aykırı din sistemleri, bu din sistemleriyle birlikte kişisel mülkiyete
dayanan evlilik”tir. Ancak Owen, sınıf kavgası görüşüne karşıdır. Amacı, toplumu
aklın egemenliği altına koymaktır. Sosyalizmi ise, “akılcı sisteme uygun olarak
temeli doğaya oturtulmuş toplum” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla tarıma büyük
önem vermektedir.101
Bu üç düşünür ile birlikte sayılması gereken Louis Blanc (1811-1882) ve
Louis-Auguste

Blanqui

(1805-1881)’de

ütopyacı

sosyalistler

olarak

tarihe

geçmişlerdir. İlk sosyalistler olarak kabul edilen bu düşünürler, daha sanayi devrimi
tamamlanmadan, sanayileşmenin ve kapitalist sistemin sakıncaları ve bunları
önlemenin yollarını araştırmışlardır. Ancak, düşünceyle madde arasındaki ilişkinin
yarattığı temel çelişkide, düşünceyi temel almaları onların ütopyacı sosyalistler
olarak kabul edilmelerine sebep olmuştur.102 Leo Huberman’a göre bu sosyalist
düşünürler, “...nereye gitmek istediklerini biliyorlardı fakat, oraya nasıl gidileceği
konusundaki fikirleri pek bulanıktı.”103
Sosyalizmin, ütopyacı sosyalizm dışında 2 türü daha vardır. Bunlar, Marx
ve Engels’in oluşturduğu bilimsel sosyalizm ve Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)
da tanımını bulan anarşizmdir.
Huberman’a göre bilimsel sosyalizm, Karl Marx ve Friedrich Engels (18201895) tarafından ilk kez Şubat 1848 tarihinde kaleme alınan Komünist Parti
Manifestosu’nda ifade edilmiştir. Ona göre “...sosyalizm, Marx tarafından bulutlar
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üzerinden yere indirildi. Ütopya olmaktan çıkarılıp, bilim haline getirildi.”104 Bunu
ise, sosyalizmi, ütopyacıların, topluluğun teorik unsurlarını apriori işlenmesi fikrini
terk ederek; onu felsefe, sosyoloji, tarih alanında ve materyalist yapılanmasıyla,
proletarya açısından ele alarak gerçekleştirdi.105 Bilimsel sosyalizmde temel görüş,
bilime ancak doğadan hareketle erişebileceği ve tarihin, doğa tarihinin insanla ilgili
parçası olduğudur. Bilimsel sosyalizmi benimseyenlere göre, dünyayı değiştirmek,
dünyanın ne yönde değiştiğini bilmekle mümkündür. Bu diyalektik ve materyalizmin
sonucudur.106
Karl Marx’da da topluluk fikri, ilk üç düşünürde olduğu gibi fikirlerinin
temelinde yer alır. Sosyalizm düşüncesini geliştirirken ütopyacılardan büyük ölçüde
etkilenmiştir. Amacı onların düşüncelerine somutluk ve gerçeklik kazandırmaktır.107
Bunu ise Hegel’in diyalektiğini, materyalizme uygulayarak gerçekleştirmiştir.
Diyalektik ve materyalizm, Marx’da iki temel kavramdır. Diyalektik yöntem, hareket
ve çelişkilerle zıtlıkların savaşımı üzerinde kuruludur. Buna göre eğer bir şey
değişiyorsa, bunun nedeni kendi karşıtını içinde taşıyor olmasındandır. Marx bu
yöntemin maddeye uygulanmasıyla doğayı ve toplumu yöneten yasaların
öğrenilebileceğini ve bu yasalardan hareketle de, toplumun değiştirilebileceğini
savunmuştur.108 Bu açıdan Marx için tarihin önemi çok büyüktür. Ona göre “insanlık
tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir.”109 Bunlardan anlaşılabileceği gibi Marksizm
hem determinist, hem de iradeci bir ideolojidir.
Marx’da ekonomi, toplumun oluşumunda temel kavramdır. O da öncekiler
gibi toplumsal örgütlenme içinde, üretim dünyasının önemini kavramıştır. Buna ek
olarak artı değer kavramını literatüre sokmuştur. Ona göre üretim tekniği, üretim
biçimini; üretim biçimi ise, sosyal yapıyı belirler. Yani, üretim ilişkilerinin bütünü,
toplumun iktisadi yapısını, alt yapıyı belirler. Alt yapı ise siyasal kurumları, yani üst
yapıyı belirler. Bu durumda devlet de, siyasal rekabetin odak noktası olan üretim
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ilişkilerinin ürettiği bir kurumdur.110 Diğer bir değişle, mevcut sistemi korumak için,
egemen sınıfın yarattığı bir şeydir.111
Ona göre tarihin başlangıç noktası ilkel komünizmdir. Taşınır malların
ortaya çıkması ve mülkiyet kavramının yerleşmesiyle sınıf çatışmaları başlar ve
devlet, sivil toplumdan ayrılır. Sanayi devrimiyle başlayan kapitalist üretim tarzında
ise devlet, liberalizmin hedeflediği gibi ekonomik alanda pozitif değil; sadece politik
rol oynayıp, her türlü ekonomik işlevselliğini yitirmiş, burjuva sınıfının ekonomik ve
politik çıkarlarının hizmetinde, egemen sınıfın enstrümanı halindedir.112
Marx’a göre kapitalist toplum, tarihsel süreç içinde önceki üretim
ilişkilerinin doğurduğu toplumlar gibi, kendi karşıtı tarafından yıkılmaya mahkum
bir toplumdur. Bunun anahtar kavramı artı değerdir. Artı değer yaratan işçi, yarattığı
değerden az pay aldığı için, yarattığını satın alamaz. Bu da sık sık iktisadi
bunalımlara neden olur. Ancak sorun bu kadarla kalmaz; zaman geçtikte, üretim
araçları da gittikçe tekelleşmeye başlayacak ve belirli ellerde toplanacaktır. Bu
durum mutlak fakirleşmeye neden olacak; sonunda genişleyen ve bilinçlenen
proletarya, kapitalizmi yıkacak ve kapitalist toplum kendi karşıtına dönüşecektir.
Ancak bunun için proletaryanın bir parti altında örgütlenmesi şarttır.113 Bu sürece
yardım edecek en önemli faktör yabancılaşma kavramı olacaktır.
Yabancılaşma kavramı, Marx’ın literatürüne Hegel’den geçmiş bir diğer
kavramdır ve temel unsurlardan biridir.114 Ekonomik ve düşünsel yabancılaşma
olarak ikiye ayrılır. Marx’a göre ekonomik alandaki yabancılaşma, kişinin kendi
ürettiğine yabancılaşmasıdır. Buna bağlı olarak düşünsel alandaki yabancılaşma
meydana gelir. İnsanların bilinçlerinin toplumsal varlıklar tarafından belirlendiğinin
en açık kanıtıdır. Egemen sınıfın, kendi sistemini diğerlerine benimsetmesi çabasının
sonucu; dolayısıyla, insanların üstüne çökmüş bir metafizik felaket değil; insan
tarihinin bir sonucudur. İnsanın gerçek sefaletini gizleyerek ve dayanılmaz olanı
dayanılır hale getirerek dünyayı tersine çevirir. Çözümü ise proletaryanın
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kendisindedir. Kendisini inkar eden dünyayı inkar ederek, insanlığı yeniden kuracak
ve yabancılaşmadan kurtulacaktır.115
Marx, endüstriyel ülkelerde iki aşamalı bir gelişme kabul etmiştir. ilki,
demokratik devrimdir ve orta sınıfın, aristokrasiye ve feodal sisteme karşı başarısıdır.
Bu başarı tüm topluma, kapitalist üretimi ve bunun siyasal haklarını kabul ettirmiştir.
İkinci aşama ise, sosyal devrim olacaktır.116 Dünyayı değiştirecek, yabancılaşmadan
kurtaracak tek ve eksiksiz devrim, bu ‘sivil toplum’ devrimi olacaktır.117
Kapitalist toplumun yıkılmasının ardından gelecek olan proletarya
diktatörlüğüdür. Bu dönem, özel mülkiyetin yerine ortak mülkiyetin, anarşik üretim
yerine kullanım için planlı üretimin yapıldığı ve dolayısıyla üretimin arttığı ve
farklılıkların silindiği dönem olacaktır. Farklılıkların silinmesiyle sınıflar ortadan
kalkacak ve devlet, gittikçe zayıflayacaktır. Böylelikle son aşama olan, devletsiz
komünist topluma varılacaktır. Marx’a göre komünizm, insanların özgürlüğünün
tanımlanmamış sahasıdır.118
W. I. Lenin (1870-1924) ise Marx’ın teorilerini ele alarak, sosyalizme
eyleme yönelik katkılarda bulunmuştur. Benimsediği sistem, devletçi sosyalizmdir.
Ona göre kapitalist ekonominin kurumları, sosyalizmin ekonomik inşasına
faydalıdır.119 Rusya açısından bakıldığında Lenin haklıdır. Çünkü, Sovyet
sosyalizminde ilk aşama, yüksek endüstrileşmiş bir toplum yaratmak olmalıdır.120
Lenin’e göre, işçi kesimi kendiliğinden sınıf bilincine varıp, devrimi
gerçekleştiremez. Dışardan sınıf bilinci oluşturmak gerekmektedir. Ayrıca kendi
haline bırakıldığında devrimci hareket bölgesel ve kısmi bir niteliğe sahip
olacaktır.121 Bu nedenle güçlü, merkezi ve profesyonel devrimcilerin oluşturduğu bir
sınıf partisi gerekmektedir.122
Lenin, sosyalist bir topluma geçmek için, legal ve illegal yöntemlerin bir
arada kullanımını öngörmektedir. Genel strateji devleti devirmektir. Eğer, devrim
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koşulları olgunlaşmamışsa, legal yollara ağırlık verilmelidir. Ancak sistem ne kadar
demokratik olursa olsun, bir sömürü aygıtıdır. Dolayısıyla illegal çalışmaya her
zaman ihtiyaç vardır. Felsefi görüşünün temelini çelişki ilkesi oluşturur. Ona göre
demokrasi ve siyasal katılım, doğal çelişkilerin sonucudur.123 Bunlardan da
anlaşabileceği gibi, Lenin’in temel ilgi alanı eylem düzeyindedir.
Antonio Gramsci (1891-1937) ise, Marx’ın ağırlıklı olarak alt yapı üzerine
çalışmasının, üst yapı ile ilgili çalışmaları yavaşlattığı görüşündeydi. Bu nedenle üst
yapının incelenmesiyle ilgilenmiştir. Toplumu anlamak için sivil toplum, siyasal
toplum ayrımına gitmiştir. Sivil toplumun kapsamına bireylerin gereksinimlerini,
hukuku, dernekleri, fikirsel, dinsel ve ahlaki yaşamı da dahil etmiştir. Bu grubun
içinde hakim olanın ikna mekanizması olduğunu ileri sürmüştür. Siyasal toplumu ise,
devletin baskı ve yaptırım mekanizmalarını kullanarak kendini topluma kabul
ettirdiği alan olarak belirlemiştir. Sivil toplumu, toplumsal oydaşmanın kaynağı
olarak üst yapısal bir öğe olarak ele alması ve ideolojinin alanı olarak kabul
etmesiyle124 Marksist literatüre büyük katkı sağlamıştır. Egemen sınıfa karşı bir
proleter kültür hegemonyasının yaratılmasını ve bunda en büyük görevin, ‘organik
aydın’ adını verdiği, işçi sınıfının ideolojisini yaymakla görevli aydınlara düştüğünü
ileri sürmektedir.
Louis Althusser’de (1918-1991) Gramsci’nin görüşleri biraz daha
olgunlaşmıştır. Althusser’de sivil ve siyasal toplum ayrımına gitmiş; sivil toplumu,
devletin eylem ve etki alanı olarak kabul etmiştir. ancak klasik Marksizm’den faklı
olarak devletin aygıtlarını bir değil; ‘devletin baskı aygıtları’ ve ‘devletin ideolojik
aygıtları’ olarak ikiye ayırmıştır. Devletin baskı aygıtları, polis, ordu ve yargı
organlarından oluşurken; ideolojik aygıtları, eğitim, edebiyat, güzel sanatlar, basın,
radyo ve televizyon olarak belirlemiştir. Ona göre egemen sınıf, bu ideolojik aygıtları
kullanarak sistemini ve düşüncelerini topluma benimsetmektedir. Bu durum toplum
genelinin, varolan sisteme gönüllü olarak katılımını sağlamaktadır. Althusser’e göre
ideolojik aygıtlar, sınıf savaşımının odağını teşkil eder. Çünkü, devlet bunları baskı
aygıtları kadar kolay denetleyemez. Toplum dinamiğini belirlemede özgül bir
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niteliğe sahiptir.125
Sosyalizm bölümünde değinilmesi gereken son tür ise anarşizmdir. PierreJoseph Proudhon, Mişel Bakunin (1814-1876) ve Piyer Kropothin’in (1842-1921)
öncülüğünde başlayan bu akım devleti, diğerleri gibi egemen sınıfın çıkarını
korumakla yükümlü değersiz bir kurum olarak kabul etmektedir. Onlara göre
özgürlüğü ve eşitliği sağlayabilmek için, devlet dahil tüm baskı kurumları yok
edilmelidir. Ütopyacı sosyalizmin bir türü olmakla beraber, zaman zaman bilimsel
sosyalizmden de etkilenmiştir.126
Sonuç olarak diyebiliriz ki; sosyalizmin tüm türleri, ‘kendi haline bırakılmış
sanayiciliğin istismarcılığına ve aşırılığına karşı tepkiler’ bağlamında olumsuz
biçimde tanımlanırlar. Bireysel özerkliğin ve toplumsal birliğin uzlaşması vaadini
vermek isterler. Temsili demokrasiye ve insan haklarına karşı kayıtsızdırlar. Çünkü,
temel olarak mülkiyetin oluşmasını kabul ederler. Ayrıca, sivil ve siyasal özgürlükler
sadece geçici bir doyum sağlayabilir çünkü başkasının özgürlüğü ile sınırlıdır. İnsan
Hakları Bilgirisi’nin anladığı eşitlik ise, eşit özgürlüğe indirgenmiştir. Tüm bunlar,
bir sınıfın diğerine yönelik tahakkümünü maskeleme araçlarıdır. Amaçları toplumsal
örgütlenmeyi iyileştirmek değil; yıkmak ve değiştirmektir.127 Bu nedenle de devrimci
bir ideolojidir.
II. Dünya Savaşının ardından sosyalizm, bölgelere (kültürlere) göre değişim
göstermeye başladı. Batı Avrupa’da sosyalizm hareketi, reformizmle (sosyal
demokrasi) adlandırılmış; özellikle savaş döneminde sosyalist partiler hükümete
katılmıştır. Savaş sonrasında ise, Arap, Afrika ve Asya sosyalizmleri olarak bölgenin
kültürlerine uygun yeni biçimler kazanmıştır. Bu yeni türler, sınırlı, araçsal ve
ağırlıklı olarak siyasal liderler tarafından yaratılmıştır. Amaçları ise genellikle, aşiret
yapısına ve komünal sınırlara üstün gelmek için kimlik yaratmaktı.128
Türkiye’de ise sosyalizm, geleneksel yapının tam olarak kırılamaması
nedeniyle

işçilerin

ideolojisi

olmaktan

uzak

kalmış,

aydınlar

arasında

demokratikleşme ve dolayısıyla özgürlüklerin sözcüsü olmuştur.
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İşçi kesiminin bu ideoloji çevresinde örgütlenme çabaları ise, sendikacılık
faaliyetleri çerçevesinde yürütülmüş ancak değişmez bir kural olarak hükümetin
baskılarıyla karşılaşmıştır.

c) Demokratik Sol-Sosyal Demokrasi
Sosyal demokrasi kavramının ilk habercisi Pierre Leroux’dur. 1835 yılında,
“Bireycilik ve Sosyalizm” adıyla kaleme aldığı makalede, sosyalizm öğretisini
“...insanlığı bir makineye dönüştürecek ve bu düzende gerçek yaşayan bireyler
olmaktan çıkıp, yararlı maddeler haline getirecektir...” diyerek tanımlamış; ardından
aşırı bireyciliğe karşı özgürlük, kardeşlik, eşitlik, birlik kavramlarını içeren bir
tanımlamayla sosyal demokrasi idealinin taslağını ortaya koymuştur.129 Leroux’la
birlikte, demokrasi ile sosyalizmin bağdaşabilirliği sorusu sorulmaya başlanmıştır.
Genel olarak ifade etmek gerekirse sosyal demokrasi, Batı Avrupa’nın
sanayileşmeye başlamış ya da sanayileşmiş toplumlarından kaynaklanan ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel boyutları olan bir harekettir.130 Tarık Zafer Tunaya ise
sosyal demokrasi hareketini, kapitalizmin iradesi dışında, objektif koşulların ürünü
olarak, kapitalizmin demokrasinin tabanı olmaktan çıkması üzerine, ona rağmen,
sosyal akımların iticiliği sonucunda ortaya çıkmış, 20. yüzyılın yeni sosyo-politik
örgütlenme sistemi olarak tanımlamıştır.131 19. yüzyılın sonlarına doğru, bazı
kişilerin kapitalist toplumun, Marx’ın öngördüğü şekilde ilerlediği konusunda
şüpheye düşmeleriyle başlamıştır. Bu grup, Marx’ın belirttiği gibi yaşam
standardının giderek düşmediğini, aksine yükseldiğini fark etmiştir. Bununla birlikte
bazı eski orta sınıfların yok olduğu, yerine beyaz-yakalı işçilerin geçtiği
düşünülüyordu. Birçok ülkede bu yeni sınıf kendini, sosyalizmin iddia ettiği gibi kas
gücüne dayalı işçiler olarak tanımlamıyorlardı.132 Bu gelişmelerin de etkisiyle 1863
yılında Almanya’da ilk işçi partisi, Ferdinand Lassalle (1825-1864) tarafından
kuruldu. Louis Blanc’ın etkisindeki Lassalle, sosyal demokratik hareketin
öncülerindendi ve devletin kooperatif fabrikaları finanse etmesini ve işçilerin, kendi
çalışanları haline gelmelerini savunuyordu. Böylelikle işçilerin kapitalizm altında
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fakirleşmelerine neden olan ‘ücretin demir kuralı’nı (iron law of wages) yenmelerini
istiyordu. Lassalle, devletin toplumu ve sosyalizmi yönetmesi gereğine inanıyor;
ideal devletin, fabrikaların mülkiyetini ele almalarıyla oluşacağına inanıyordu.133
Lassalle ile başlayan bu hareket, Edouard Bernstein (1850-1932) ile
gelişmeye devam etti. Bernstein, sosyal demokrat partinin, işçi sınıfının yanı sıra
memurlar, aydınlar ve teknokratlarla küçük burjuvaziyi de kapsaması gerektiğine
inanmaktadır. Ayrıca üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti konusunda daha
yumuşak bir yaklaşıma sahiptir ve koalisyonlara ılımlı yaklaşmaktadır. Marx’ın
‘nihai bunalım’ teorisine kuşkuyla yaklaşmış ve diyalektiği, Marksizm’in
merkezinden alıp, ‘eteklerinde bir yerlere’ yerleştirmiştir. Hegel kalıntısı olarak
kabul ettiği diyalektiğin, sosyalizmden dışlanması gerektiğine inanmaktaydı. Kant’ın
ahlak kavramından ve eleştirel yaklaşımından oldukça etkilenmiştir. Bernstein’in
şiddeti reddetmesi, kapitalist ekonominin dayanıklılığını fark etmesi onu, barışçı,
parlamenter ve anlaşmalara dayalı çözümlere yöneltmiştir. Ayrıca burjuvanın ezik
kanadı olan ‘burjuvanın radikal kesimi’ ile müttefik olmanın yararına inanmıştır.134
Bernstein ile aynı dönemde sosyal demokrasi kuramıyla ilgilenen, fakat
Bernstein’dan farklı yorumlayan bir diğer düşünür Karl Kautsky’dir.(1854-1938)
Onun bağlı olduğu proletarya devriminin iktisadi temelini üretim araçlarının
kolektifleştirilmesi oluşturmaktadır. Hareket nokrası olarak demokrasiyi seçmiştir
çünkü, demokrasinin işçi sınıfını eğiteceğini ve onu silahlı mücadeleden
koruyacağına inanmaktadır. Proletaryanın iktidarını, demokrasi üzerine inşa
edebileceğini iddia etmektedir.135 Ayrıca, işçi partisi niteliğinin özenle korunmasının
ve tek başına iktidar olmanın temel gaye olmasının, demokratik ve evrimci bir
anlayışla

bile

olsa,

sosyal

mülkiyet

ilkesinden

vazgeçilmemesinin

altını

136

çizmektedir.

Sosyal demokrasi kuramının temsilcisi olarak sözü edilmesi gereken bir
diğer isim ise, Jean Jaures’dir. (1859-1914) Jaures, Alman diyalektik sosyalizmi ile,
Fransız ahlaksal sosyalizmi arasında bir uyum kurmak için çaba harcamıştır. Alman
sosyalizmi, zıtların uzlaşmasına dayanır ve bireyin özgürlüğünün devlet tarafından
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sağlanmasını ve güvence altına alınmasını öngörür. Fransız sosyalizmi ise, bireysel
özgürlüğün karşısına kolektif gücü çıkarır. Jaures ise bu görüşlerden yola çıkarak,
gerçek sosyalizmin, Marx ve Lassalle’in sosyalizmi olduğunu ve doğrudan
Hegel’den kaynaklandığını ileri sürmüştür.137
Sosyal demokrasinin ana hatları 1951 yılında toplanan Frankfurt
Toplantısı’nda belirlenmiştir. Bunlar:
“1) Kapitalizmin karşısındadır. Toplumun kapitalist egemenliğinden kurtarılması amacını
güder. 2) Sınıf savaşımını kabul eder fakat ihtilalci değildir. Demokratik anayasal rejime bağlıdır,
demokrasi amaçtır. Proletarya diktatörlüğünü kabul etmez. 3) Her tür totaliterliği ve dikta rejimini
reddeder. 4) Sosyalizmi, komünizme götürücü bir araç saymaz. Sosyalizm kendi başına amaçtır. 5)
Marksizmi reddetmez ancak, sosyalizm üzerindeki tekelciliğini reddeder. Sosyalizmin amacı, sosyal
138

adaletin sağlanmasıdır.”

Sosyal demokrat nitelikli partilerin genel çizgisi ise şöyle belirlenmiştir:
“1) İşçi hareketinden kaynaklanması, bu sınıfsal niteliğini koruması, öncelikle ücretlileri
ve maaşlıları temsil etmesi; işçi sendikalarıyla yakın bağları olması, 2) bu toplum kesimlerinin sosyal,
siyasal ve ekonomik dengelerdeki ağırlığının artması ve iktidar olmasını amaçlaması, 3) genellikle,
Sosyalist Enternasyonal’e üye olması, veya onun temel yaklaşımını paylaşması, 4) burjuva
demokrasisini, çoğulcu toplum ve siyaset anlayışını, temsili ve parlamenter sistemi benimsemesi, 5)
sosyal demokrat partinin parlamentodaki varlığı nedeniyle klasik demokrasinin yeni bir anlam, işlev
ve meşruiyet kazandığına inanması, 6) amaçladığı eşitlikli, sosyal adaletli, güvenlikli sosyo-ekonomik
modelin gerçekleşmesinde, vergi, denetim, sosyal güvenlik, katılım ve kültür araçlarını öncelikle
kullanması; ayrıca, bir zorunlu ve genel kurala dönüştürmeksizin millileştirmelere başvurması, piyasa
mekanizmalarını ve serbest ekonomiyi reddetmeyen bir parti olması.”

139

Ancak sosyal demokrasinin kesin çizgilerle belirlenmiş bir ideolojisi
yoktur. Özelliği her ülkede, o ülkenin kendi koşullarına göre şekillenmesidir. Özetle
denebilir ki; sosyal demokrasi işçi hareketi adına burjuvaziyle gerçekleştirilen ‘şartlı’
bir ‘bir arada yaşama’ uzlaşmasıdır. İşçi sınıfı bu uzlaşmayla, sermaye sınıfının bir
sınıf olarak varlığını, özgürlüğünü, sürekliliğini garanti etmektedir. Parlamenter,
temsili ve çoğulcu demokrasiyi bu anlayışla benimsemişlerdir. Şartları ise, ekonomik
ve siyasal iktidarın el değiştirilebilir olması ve işçi hareketinin siyasal özgürlüklerin
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tümüne sahip olmasıdır.140
Bu nitelikleriyle, Türkiye’deki sol partiler sosyal demokrat olarak
nitelenebilse de, kelime anlamıyla ortaya çıkışı 1975’den sonra gerçekleşmiştir.

d) Milliyetçilik
Milliyetçilik temelde, siyasal birim ile ulusal birimin çakışmasını öngören
siyasal bir ilke ve etnik sınırların, siyasal sınırların ötesine taşmamasını ve özellikle
bir devletin içindeki etnik sınırların, iktidar sahipleriyle yönetilenleri birbirinden
ayırmamasını öngören bir siyasal meşruiyet kuramıdır.141
Bu ideoloji ancak, pazar ekonomisinin bireyleri ve yöresel toplulukları
ortak bir milli pazar içinde örgütlemesi halinde etkin olabilir. Yani toplumların,
kapalı pazar ekonomisinden, ticarete dayalı üretime geçmesiyle faaliyetlerini, ticaret
yollarını koruyabilmek, ortak bir ekonomi politikası oluşturabilmek için tüm ülke
topraklarını kapsayacak bir siyasal sisteme; ticareti kolaylaştırabilmek amacıyla
ortak bir dile; ortak fiyat politikasına ihtiyaç duymaları ve korunma arzuları sonucu
milli bütünlük meydana gelmiş ve millet kavramı ortaya çıkmıştır. Toplumu
oluşturan bireyleri, kurumsal ilişkilerin yalnızlaştırıcı etkisinden kurtarabilmek, bir
dayanışma ve aidiyet duygusu yaratabilmek, milli ekonomi, özerk bir milli kararyönetim organı oluşturarak yöresel bağlılıkları bu kurumda toplamak ve milli bir
kültür, yani ortak değerler sistemi ve beklentiler yaratmak amacıyla milliyetçilik
ideolojisi oluşmuştur.142
Ernest

Gellner,

milliyetçiliğin

oluşumunda

gerekli

milli

kimliğin

oluşmasında irade ve kültür üzerinde durmuş; ancak bu iki unsurun anlam
kazanmasında anahtar rolü, ‘ulusçuluk çağı’ içinde bulunmaya vermiştir. Çünkü, ona
göre genel toplumsal koşullar, sadece seçkin azınlıklara değil, tüm halka mal olan
standartlaşmış, türdeş, merkezin desteklediği üst kültürlerin oluşmasına elverdiğinde,
iyi tanımlanmış bir eğitim sisteminin denetlediği ve insanların şevkle bütünleşerek
tek birimi oluşturduklarında milletler, hem irade hem de kültürle tanımlanabilir.143
Gellner’e göre milliyetçilik, önceden varolan tarihsel mirasın getirdiği çok
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sayıdaki kültürün içinden seçim yapar ve çoğu zaman onları dönüştürür. Gelenek icat
edilir. Yani, kültürler çoğu kez ya kendi icadıdır; ya da tanımayacak hale gelmiştir.144
Ona göre milliyetçilik, daha önceleri yerel düzeyde küçük gruplar
tarafından kendilerine özgü bir biçimde yeniden üretilen, folk kültürlere dayalı, yerel
grupların karmaşık yapısı yerine; bir tür ortak kültürün bir arada tuttuğu, birbirlerinin
yerini alabilecek atomize bireylerin oluşturduğu, anonim, kişisel olmayan bir
toplumun kurulmasıdır.145
Eric Hobsbawn ise, milliyetçiliğin ve milletlerin oluşumunda, ‘ön-milletler’
ve ‘ön-milliyetçilik’ tanımlarına yer vermiştir. Ona göre, milliyetçiliğin oluşumunda
iki tür ön-milli bağ vardır. Bunlar: “insanların yaşamlarının büyük kısmını
geçirdikleri gerçek mekanları tanımlayan çizgileri aşan, yerellik üstü popüler kimlik
biçimleri ve devletler ile kurumlarla daha doğrudan bağlantılı olan seçkin grupların
sonradan genelleştirilebilecek ve popülerleştirilebilecek politik bağları ile sözcük
dağarlarıdır.” Ön-milliyetçiliğin oluşumunda bu bağlamda ele aldığı unsurlar milli
dil, etnik köken, din ve kalıcı bir politik birime bağlı olmadır. Milli diller ona göre,
hemen hemen daima yarı yapay kurgulardır ve yer yer icat edilmişlerdir. Dolayısıyla,
“diller devletlerle birlikte çoğalır; devletler dillerle birlikte çoğalmaz.” Bu unsur,
kültürel toplulukları ayırmanın basit fakat başlıca unsuru kabul edilemez. Yine de
popüler gerçekliğin bir parçası olduğu ve elit kesimden bir topluluk çıkarabildiği göz
önüne alındığında ön-milliyetçiliğin oluşumuyla ilgisiz değildir. Etnik kökenin ise
ön-milliyetçiliğin oluşumunda önemi daha büyüktür. Öncelikle kana ve akrabalığa
dayandığından ayırıcı özelliğe sahiptir. Ancak temeli daha çok ortak kültürdür. Din
ile milli bilinç arasındaki bağ ise zaman zaman çok sıkı olsa bile, genelde
milliyetçilik açısından paradoksal bir çimento olarak kabul edilir. Dinsel ve etnik
kimlik ilk planda farklı hissetmenin temeli olsa bile, ön-milliyetçiliğin neredeyse
kesinlikle en belirleyici kriteri, ‘kalıcı bir politik birime’ ait olmadır. Ancak tek
başına millet oluşturmaya yetmez.146
18. yüzyıldan önce bilinmeyen, Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan milliyetçilik,
Kuzeybatı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da önem kazanmış ve hızla yayılarak 20.
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yüzyıl ortalarında çağdaş tarihin evrensel bir düşünce gücü haline gelmiştir. Bu
dönem zarfında kendini birbirine zıt ideolojiler içinde (demokrasi, faşizm ve
komünizm) tanımlamıştır.147
Avrupa’da 19. yüzyıla ‘milliyetçilik çağı’ denmiştir. Klasik liberal
ideolojinin parçası ve büyük liberal sloganların kalıntısıyla bağlantılı, özgürlük,
eşitlik ve kardeşlik amaçlayan siyasal bir devrim hareketi olan milliyetçilik, 18801914 döneminde değişime uğramıştır.148 Bu dönem içinde meydana gelen toplumsal
ve siyasal değişimler, toplum içinde ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımını netleştirmiştir. Etnik
köken ve dil, millet olmanın merkezi haline gelmiş ve kendisini millet sayan her
halk, kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu iddia etmeye başlamıştır.149 Bu
dönem

boyunca

milliyetçilik,

Merkezin,

Merkez-Doğunun

ve

Güneydoğu

Avrupa’nın siyasal haritasını biçimlendirdi.150
20. yüzyılın başlarında ise milliyetçilik, alt orta katmanlar arasında,
liberalizmle ve solla ilişkilendirilen bir kavramdan, radikal sağcı, şovenist,
emperyalist ve yabancı düşmanı bir harekete dönüşmüştür. 1914’den önce
milliyetçiliklerin ortak noktası, yeni proleter sosyalist hareketlerin reddedilmesiydi.
Çünkü, bu hareket enternasyonalistti, yani milliyetçi değildi.151
İki savaş arası dönemde ise yerleşik milli devletlerin ve onların
‘irredenta’larının milliyetçiliği hakimdi ve milliyetçiliğin zirvesiydi. Bunun iki
nedeni bulunmaktaydı; ilki Orta ve Doğu Avrupa’nın çok milletli imparatorluklarının
çöküşü ve ikincisi ise Rus Devrimi idi.152 İkinci Dünya Savaşının ardından ise,
Mısır, Cezayir ve Küba’da olduğu gibi sosyalizm, devrimci milliyetçiliği bütünleyen
parçası haline gelmiştir.153
Genel olarak ifade etmek gerekirse üç tür milliyetçilik vardır. İlki Batı
Avrupa’daki milliyetçilik türüdür. Burada önce toplumsal-ekonomik gelişmeler
sonucu ulus doğmuş; sonra o ulusa uygun bir ulusal devletin yaratılması için
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milliyetçilik ideolojisi geliştirilmiştir. İkinci tür milliyetçilik, Türkiye’de dahil diğer
geri kalmış ve sömürgeleştirilmiş ülkelerde, bir bağımsızlık ideolojisi haline gelerek,
yerel liderlerin ve köylülerin bağımsızlık mücadelesinde merkeze bağlanmasının
aracı olmuştur. Ayrıca yine bu ülkelerde geleneksel yapının yıkılmasının ardından
yeni bir birleştirici güç olarak eski inançların ikamesi için kullanılmıştır. Batıdan
ithal edilen milliyetçilik ideolojisini yayma görevi de aydınlara düşmüştür. Bu aydın
tipi, Türkiye’de 1827’de kurulan Tıbbiye, 1834’te kurulan Harbiye ve 1859’da
kurulan Mülkiye’den yetişmiş, mektepli yöneticilerden meydana gelen bir nevi
“ikame

burjuvazi”

yaratmıştır.154

Üçüncü

tür

milliyetçilik

ise,

gelenekçi

milliyetçiliktir ki; milliyetçilik ideolojisinin yardımıyla bağımsızlıklarını yeni
kazanmış ülkelerdeki lider kadronun, Batıcı reformizmine, geleneksel yapıda ve
kültürde yapmak istediği değişikliklere tepki olarak doğmuştur.155

e) Tutuculuk-Faşizm
Faşizm, öncelikle İtalya tarafından 1922’den 1945’e kadar kurallaştırılmış
politik sistemi tanımlamak için kullanılır. Totalitarizmin bir türü olan faşizm, İtalyan
örneğine paralel siyasal düşünce sistemlerini tanımlamak için kullanılır.156
Küçük girişimci sınıflara dayanarak gelişen faşizmin temelini, bu sınıfın
büyük gelir sahiplerine olan öfkesi oluşturur.157 Faşizm hiçbir zaman düzenli bir
öğreti, belirli bir sosyal ve politik felsefeyle ortaya çıkmamış; eylemi meşrulaştırmak
için kullanılmıştır.158 Tutuculuk, burjuva sınıfının karşısında, aristokrasinin savunma
ideolojisi olarak doğmuştur ve insanların eşit yaratılmadığına, çoğunluğun kendi
çıkarını bilmeyen, topluma ve kendisine zarar getirenlerden oluştuğuna inanan;
sadece küçük bir grubun, akıllı ve iyi olarak doğmuş olduğunu savunan ideolojidir.
Kaynağını Shopenhauer’den alır.159 Bu nedenle, azınlıkta olan küçük grup,
diğerlerinin iyiliği için halkı yönetecektir. İnsan aklının gücünü yadsır. Faşizm ise,
tutucu ideolojinin bir türevidir. Her iki ideoloji de eşitsizlikçi, özgürlük karşıtı,
154

Sina Akşin, “Türk Ulusçuluğu”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul,
İletişim Yayınları, 1986, s. 1942.
155
Ergil, a.g.e., s. 85.
156
Mario Einaudi, “Fascism”, International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. V, Ed. by., David
L. Sills, w. Place, McMillian and Free Press, 1968, p. 334.
157
Seymour Martin Lipset, Siyasal İnsan, çev. Mete Tuncay, Ankara, Teori Yayınları, 1986, s. 53.
158
Murat Sarıca, Rona Aybay, Faşizm, İstanbul, İzlem Yayınları, 1962, s. 179.
159
Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, 3.bs., Ankara, İmge Yayınevi, 1995, s. 106107.

38

seçkinci, maddeci değil ülkücü, akıl değil duygular üzerine kurulu bir sistemdir. Bu
nedenle sadece bir politika davranışı kuralı değil; aynı zamanda bir ahlak
yasasıdır.160
Faşizm, liberalleşme korkusu nedeniyle büyük sermeye sahiplerinden ve
komünizm korkusu nedeniyle de işçi kesiminin gelişmesinden hoşlanmazlar;
endüstrileşmiş toplumların az gelişmiş ve kültürce geri kalmış bölümlerinde görülen
orta sınıfın ideolojisidir.
Liberalizm ve sosyalizmde ana hedef bireyin mutluluğu iken, faşizm de
önemli olan devlettir. Birey, devletin refahı için feda edilebilir. Yani amaç değil,
araçtır. İnsanlar doğuştan eşit yaratılmamış; bazıları yönetmek bazılarıysa
yönetilmek için yaratılmıştır. Bu nedenle de tartışma ve demokrasinin bir anlamı ve
gereği yoktur. Bir lidere boyun eğme esastır. Faşizm, bunları savunurken, amacı
çeşitli grupların yarışma ve çatışmasını ortadan kaldırarak ulusal birliğin
sağlanmasıdır. Bu nedenle kargaşa ve çatışma içinde bulunan, toplumlarda doğar ve
yeşerir. Bunun en açık kanıtı, faşizmin dünyada en yaygın olduğu dönemin, Birinci
Dünya Savaşının sonrasında büyük hasar görmüş toplumlarda yaşanmış olmasıdır.
Faşizmin başlıca dayanakları, proletarya devrimi korkusu ve liberal
demokrasinin sorunlara çözüm getiremeyişidir.161 Buradan hareketle faşizmin,
antikapitalist ve antikomünist bir tutum sergilediği, ancak zaman içinde komünizm
düşmanlığının ağır basarak, antikapitalist söylemin sözde kaldığı söylenebilir.
Türkiye’de

ırkçılığın

yansıması,

Türkçü-Turancı

hareketle

kendini

göstermiştir. Bu ideolojinin devlet politikasına aykırı olduğu ilan edilmişse de;
özellikle 1946’dan sonra hükümetin antikomünist hareketi desteklemesiyle ırkçı
eğilimli dernekleşmelerde bir artış gözlemlenmiştir. Ancak ırkçılığın tek başına
halktan yeterli desteği bulamaması Türkçülüğün, İslamcı akımla desteklenmesini
gerekli kılmıştır.

(1) Türkçülük-Turancılık
Yaşar Nabi milliyetçiliği, İslamcı milliyetçilik ve Türkçü milliyetçilik
olarak ikiye ayırmaktadır. Ona göre İslamcı milliyetçilik, ümmet zihniyetine bağlı
eski geleneklerin devamını ister. Milliyetçiliğin, yükselen bir değer olduğunu
160
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gördüklerinde, önce karşı tavır alsalar da daha sonra, toplum içinde desteklerini
arttırabilmek amacıyla milliyetçiliği de savunmuşlardır. Türkçü milliyetçiler ise
kendi içlerinde dörde ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, Türk’e has tüm gelenek ve
göreneklerin olduğu gibi korunmasını savunan muhafazakar milliyetçiler; ikincisi,
Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş, Türklerin yükselmesini savunan inkılapçı
milliyetçiler; üçüncüsü, sempati besleseler de milli sınırlar dışındaki Türklerle değil;
milli sınırlar içindeki Türkleri hedef almış memleketçi milliyetçiler ve son olarak da,
yeryüzünde

yaşayan

tüm

Türklerin

birleşmesini

ideal

edinmiş

Turancı

milliyetçilerdir. Turancılık esas olarak, II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar
tarafından, sınırları içinde en çok ‘Türk soylu’ barındıran Rusya’ya karşı
kışkırtılmıştır. Ancak tam manasıyla ırkçılık demek değildir. Irkçı olan, sadece kendi
sınırları içini gözeterek Turancı olmayabilir.162 Burada söz edilecek olan ise, son
milliyetçilik türüdür.
Türkçülük, Türklüğü yükseltmek demektir. Türkçülere göre; Türkçülük
eğer, milliyet ve millet fikirlerinin daha bilinmediği zamanların, Türklüğü yükseltme
davranışları için, kendi kavmini üstün tutma ve yüceltme davranışları için
kullanılırsa, milliyetçilik manasını değil sadece kavmiyetçilik; siyasi sınırları hesaba
katmayarak, aralarında milliyet bağları bulunan ve Türk denen tüm insanları
yükseltme gayretini ifade ederse milliyetçilik; bugünkü milli sınırların içinde kapalı
kalırsa milletçilik manasını taşır.163 Yani diğer bir değişle; bir Türkçü, Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayanları millet; dünyadaki tüm Türk soyundan
gelenlerin bir araya toplanarak oluşturacakları birliğe milliyet demektedir. Milliyetin
meydana getireceği büyük Türk milleti hedefini benimseyenler, milliyetçidir
(Turancı). Türk milletine kökeni Türk olanlar kadar, bu ölçüde Türkleşmiş kimseleri
de dahil ederler.
Türkçülüğün Özellikleri:
Turancılık: Türklerin tek bir devlet altında birleşmesini amaçlayan ve
İslamiyet öncesi geçmişe yönelik romantik bir özlemi dile getiren bir ideolojidir.
1944 tutuklamalarından sonra, ideolojiyi meşrulaştırmak amacıyla Kemalizme ve
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milliyetçiliğe atıfta bulunulmaya başlanmıştır. Doğal olarak emperyalist bir niteliği
vardır.

Türkçüler,

emperyalist

oldukları

için

suçlandırılmamak

amacıyla,

Turancılığın, esir Türkleri kurtarmayı amaçlayan anti-emperyalist bir düşünce
olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre, “...Türklerin ülküsü fetihler sonunda büyük
ve üstün bir devlet kurarak bu devletin içinde bolluğa ve mutluluğa kavuşmaktır.
...Milli ülkü, milletin şuur altında bulunan ‘yayılıp hakim olma’ içgüdüsünün
başkanlar ve kılavuzlar tarafından sistemlendirilmiş şeklidir.”164
Irkçılık: Irkçılık anlayışı, Nazilerin katkılarıyla gelişmişse de; Türkçüler
bunu kabul etmez. Türkkan bir makalesinde bu konu hakkında şöyle demektedir:
“...Irkçılık esası üzerine devlet kuran ilk ırk dünyada Türklerdir.... Irkçılığın ilk
kurucuları ve tatbikçileri, Pan Cermanistler veya Hitler değil, Türklerdir!”165 Remzi
Oğuz Arık ise Türklüğün 2600 yıldır, bir Türk camiasının ise 900 yıldır varolduğunu
iddia etmektedir.166
Irkçılık, ırk birliği üzerine kurulu bir devlet fikrini savunur ve ırkçılar, her
konuya ırk açısından yaklaşırlar.
Militarizm: “ordu millet” yakıştırması, Türkçülerin en çok önem verdiği ve
sıkça işlediği bir konudur. İdeoloji gereği, savaş yüceltilmektedir. Nitekim Atsız,
milletlerin ancak savaşla yaşayabileceklerini “...Dünya bir çatışma alanıdır, insanlar
arasındaki çarpışma, birleşip düzene girmiş topluluklar arasında oluyor. Bu
topluluklara millet diyoruz. Savaşmak yaşamak için gereklidir çünkü milli çıkarların
çatıştığı davaları bitirmek için başka yol yoktur...” Ülküler, birer büyüklük davasıdır
ve ancak savaşla elde edilebilir. Ülkülere kanla, kılıçla, dövüşle, milli kinle varılır.167
sözleriyle savunmaktadır.
Anti-komünizm: Türkçüler her şeyden önce komünizmi, Slav ırkının
emperyalizminin kılıfı saydılar ve bu açıdan yaklaştılar. Atsız bu konu hakkında,
“komünizm, ruh ve seciye bakımından soysuzlaşmış binlerce casusu bulunan bir
Moskof emperyalizmidir.” demektedir.168 Benzer nedenlerle, İslamiyeti de Arap
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ırkının yayılmacı görüşü kabul etmişlerdir.169 Dini, milletin teşekkülünde bir maya
olarak kabul etmişlerdir ve tarih ve toprak şuuruna karıştığı ölçüde milliyet içerisinde
yer vermişlerdir. Onlara göre hiçbir Türk, birer İslam devleti olan Emevi veya
Abbasi devletlerinin tarihini, Selçuklu ve Osmanlı tarihi kadar benimsemez.170
Diğer İdeolojik Öğeler: Aşırı Milliyetçilik kökenlerini Orta Asya’da
aradığından, burada bulunduğunu ileri sürdüğü Türk ırkına özgü geleneklerin
koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bunlara cesaret, ahlaklı, disiplinli ve hiyerarşik
toplum, itaatkarlık, önderin yüceltilmesi, devlet için kendini feda etme gibi unsurlar
ekleyerek, klasik totaliter rejimlerin “devlet amaç, birey araç” görüşünü ortaya
çıkarmış oldular.171 Bunun yanı sıra, kapitalist liberalizme olan düşmanlıklarını
yineleyerek, milliyetçi sosyalizm görüşünü savundular.

(2) İslamcılık
Türkiye açısından bakıldığında, tutucu (muhafazakar) ideolojinin yansıması
olan İslamcılık da, Batıcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçilik (liberalizm) ve
sosyalizm akımları gibi ideolojik ve siyasal karaktere sahiptir. İdeolojiktir çünkü,
kurumlar meydana getirecek bir fikir ve inanç sistemi olduğunu iddia ederek, sosyal
hareketi davet ettirmektedir. Siyasaldır çünkü topluluğu, blok halinde muhafaza
etmek ve bütünlüğünü sürdürmek için, onu belli bir amaca yöneltmeyi
amaçlamaktadır.172
İslamcılık, İslam topluluklarında önceleri belli belirsiz bir eğilim olarak
başlamışsa da; 19. yüzyılda Cemaleddin Efgani tarafından birbirinden ayrı bulunan
İslam topluluklarının zaman içerisinde aynı çatı altında toplanacağını savunmasıyla
giderek bilinçli bir akım halini almıştır. Temel fikir, ‘İslami nizamın’ sağlanması ve
tüm İslami toplulukların birleşmesinin amaçlanmasıdır.173 Bu fikir akımının Türkiye
topraklarında hüküm sürmesi, II. Abdülhamit dönemine dek uzansa da; 1908’den
itibaren bir ideoloji olarak benimsenmiştir.
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İslamcılar, mücadelelerinin fikri temellerini, Doğu-Batı kıyaslamasından
almaktadırlar. Savundukları temel fikir, Osmanlı’nın Batı toplumlarına kıyasla geri
durumda bulunmasının nedenin Batıyı taklit etmesi olduğudur. Bu durum,
Osmanlının iç dinamiğinin sönmesine yol açtığından toplum için yararlı değil, zararlı
olmuştur. Osmanlı devletinin tekrar eski günlerine kavuşturulmasının tek yolu
İslamcılara göre, özündeki İslami normlara geri dönmektir. Ancak, İslam dünyasının
yükselmesi için Batıya muhtaç olduğunu da kabul etmektedirler; fakat bu ihtiyaç
teknik, makine ve ticaretten ibaret kalmalıdır. Bu yapılırken de taklitten kaçınılmalı;
Batıdan alınanlar, devletin kanunlarına ve ihtiyaçlarına göre uygulanmalıdır. Ayrıca
Batının maneviyatından da kaçınmak gerekmektedir. Çünkü Batı, maneviyat olarak
Osmanlı’dan geridir.174 Bu dönemde İslamcılar, fikirlerini Sırat-ı Müstakim
dergisinde dile getirmekteydiler. Siyasi kuramları, sosyal politika ilkelerini de
içermekte;

toplumu,

sosyal

yardım,

karşılıklı

bağımlılık

ilişkileri

içinde

bütünleştirmektedirler ki; bunun adı İslami nizamdır.
İslam’da,

modern

zamanın

tüm

değerlerinin

bulunduğunu

ileri

sürmektedirler. Örneğin, Kuran’da yer alan “her işte ümmetinle meşveret et” ibaresi,
İslami düzende demokrasinin varlığının ispatıdır.
İslamcılık ideolojisinde varolan tüm Müslümanların oluşturacağı devlet
fikri, milliyetçilerin teziyle çelişmelerine neden olmaktadır. Nitekim, Türkiye’de de
kimi İslamcılar ile Türkçüler arasındaki anlaşmazlık bu amaçlar çatışmasından
kaynaklanmaktadır. Örneğin, Türkçüleri, kavmiyetçilikle suçlayarak, Müslüman
Rumeli ve Anadolu halkı arasında ırk saflığının bulunamayacağını savunmuşlar;
Türkçüleri, “...arabacı nasıl araba değilse; Türkçü de öylece Türkçü değildir...”
diyerek küçümsemiş ve alaya almışlardır.175
İslamcılar ayrıca ilk zamanlarda, parti kavramının özünde ayrılık ve
parçalanma ifade ettiği teziyle partileşmeye karşı çıkmışlarsa da; 1911’den sonra
partilerin içinde yer almaya başlamışlar; Kurtuluş Savaşı sırasında da birçok bölgede
örgütlenme din adamlarınca gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilanın ardından ise,
İslamcıların ilerlemesi, muhafazakarlar, tarikatlar ve dini zamana uydurarak tekrar
canlanmasını amaçlayan entelektüel tasavvufçuluğu benimseyenlerce sürdürülmeye
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devam edilmiştir.176 Özellikle liderleri arasında İsmail Fenni Ertuğrul ve Kenan
Rufai’nin de bulunduğu bu üçüncü akım, şeriatla mistisizmin sentezini yaparak,
kişilerin kendi dünyalarını yaratmalarını amaçlamış; bu fikrin yayılması için, esas
olarak milliyetçi olan Hareket dergisi kullanılmıştır.
Bir toplumda dinin etkin olduğu kesim genellikle alt sınıflardır. Çünkü,
düşük gelir ve eğitim yoksunluğu, bireylerin düşünmeye pek alışmamış zihinleri,
çabuk tatmin isteyen gereksinimleri bu toplulukları dinsel yapılanmaya iter. Nitekim,
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk toplumunda başlayan sosyo-ekonomik değişim
de aynı sonucu doğurmuştur.
Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla başlayan yeni dönemden önce kökleşmiş
durumda varlığını sürdürmüş olduğu gibi İslami topluluklarda, kurumlar değil; insani
ilişkiler ağı, temel birimdir. Örneğin, bir sorun çıktığında mezhepler bir siyasi parti
gibi çalışır. Bununla beraber, Batı uygarlığının çarptığı ve çarptığında dağıttığı
uygarlıkların tümünde Batı’ya karşı kızgınlığın doğması doğaldır. Türkiye
topraklarında yaşayan halkında buna istisna teşkil ettiği düşünülemez. Tüm bu
unsurlar birleşince, yüzyıllarca pekişerek yerleşmiş sistemin ve değerlerin bir anda,
özellikle toplumda tepki uyandıran bürokrasi ve aydın kesimince değiştirilmesi
beklenemez. Ayrıca, bu değişim görevini üstlenen bürokrat ve aydın kesimine de,
Batı’nın sözcülüğünü yapması gerekçesiyle, halk tarafından en az Batı uygarlığına
karşı duyulan tepki kadar büyük bir tepki duyulacaktır. Nitekim, CHP’nin 1946’dan
sonra serbest seçimlere geçilmesiyle beraber, oy oranını yitirmesinin en büyük
etkenlerinden biri, CHP’nin temelini oluşturan asker-sivil bürokratlara duyulan tepki
olmuştur.

f) Kemalizm
Cumhuriyet Türkiye’sinde, Osmanlıdan kalma bazı temel unsurların yerine,
Batı uygarlığından esinlenerek yeni bir toplum düzeni kurma ve bu kurulan düzenin
değişen şartlara ayak uydurabilecek dinamik bir nitelik kazanması amacını taşıyan;
milli irade (hakimiyet) ve medeniyet (Batı uygarlığı) gibi iki kavram üzerine inşa
edilmiştir.177 Akla ve bilime, gerçekçiliğe, insancılığa, özgürlüğe ve sürekli
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devrimciliğe dayalı bir ulusal çağdaşlaşma ideolojisi; yani, liberalizm ve sosyalizm
gibi, bir devrim ideolojisidir. Bu iki ideoloji gibi, Kemalizm’de de devlet, bir araç
olarak görülür ve her iki ideolojinin de ülkeye yararlı unsurlarını almıştır. Ancak
farklı olarak, geri kalmış bir ülkedeki devrim koşullarının gereksinimlerini
yansıtmaktadır. Amacı, toplumun henüz ulaşamadığı bir aşamaya uygun kurumlar
oluşturarak, gelişmiş ülkelerle arasındaki açığı bir ölçüde olsa kapatmaktır.178
Gelişmekte olan toplumlarda aydınlar ve yöneticiler, geliştirdikleri
ideolojilerde toplum içerisindeki bölünmüş unsurları tek bir çatı altında toplamaya ve
sınıf çatışmalarına mani olmaya çalışmıştır. Kemalizm, görünürde bunu en iyi
başaran sistemdir. Özellikle geleneksel dönemin toplumsal bağı olan İslamı, bireysel
düzeye indirmesi, dinin toplumsal yapı ile kesiştiği yönleri arka plana atması ile
modern bir düzenin kurulması için zemin yaratmış; toplumsal bağ olarak
milliyetçiliği öne sürmüştür. Ancak bu noktada Şerif Mardin’e göre Kemalizm’in
hatası, dini toplumsal bir kurum olarak gören insanları topluma bağlama ve
teşkilatlandırma, kurumlaştırma şeklinde olmuştur.179 Bununla beraber Kemalizm,
genel ve eşit oy hakkı, sekiz saatlik işgünü, çeşitli sosyal sigortalar, gelir düzeyine
göre değişen vergi sistemi, parasız eğitim gibi ilkeleri içererek, sosyal demokrat
ideolojiyi Türkiye’ye yerleştirmeye çalışmıştır.180
Fikri kaynaklarını, 19. yüzyıl sonunda yayılan Batı fikir akımlarından
etkilenerek

oluşturmuştur.

Dolayısıyla

ana

ilkelerinden

olan

milliyetçilik,

cumhuriyetçilik ve laiklik; Fransız Devrimi ve Liberalizmden; devletçilik, halkçılık
ve devrimcilik ilkeleri ise; sosyalizmden esinlenmiştir. Çünkü Atatürk nesli, Batının
Büchner gibi materyalist düşünürlerinin, müspet bilimlerle toplum problemlerinin
çözülebileceğine inanan pozitivistlerin ve Darwin’in evrim teorilerinin sosyal
bilimlere yansımasının etkisi altında yetişmiştir.181 Bu fikirleri, zamanın toplum
bilimleriyle pekiştiren Ziya Gökalp olmuştur. Örneğin sınıfsız toplum fikri, Ziya
Gökalp’ten kaynaklanmaktadır. Halkçılık ilkesinin yanı sıra; ilim ve laiklik anlayışı
da, kemalizmin pozitivizmden etkilendiğinin kanıtıdır.
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İlk olarak Batının emperyalist baskılarına karşı, milletleşme dönemindeki
Türklerin kendi azim ve kararıyla bir kurtuluş hareketi başlatarak, bağımsızlığın
kazanılmasını,

ardından

bağımsızlığını

kazanan

toplumun

çağdaşlaşmasını

hedefleyen iki aşamalı bir amaç benimseyen Kemalizm, kuramsal-felsefi temellere
fazlaca dayanmayan, (bu nedenle de zamanla mekanik bir ilim anlayışının devrimin
felsefesi haline gelmesine yol açan)182 uygulanması zamanla mükemmelleşecek bir
öğeler bütünü olarak düşünülmüş, hukukunu bu oluş sürecinde üretmiştir. İdeolojik
ilkeleri, önceden saptanmış teorilerden çok denemelere, arayışlara ve deneylere
tutunarak geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle yoruma açıktır ve toplumun farklı
kesimlerince, farklı yorumları yapılmıştır.
Kemalist ideolojinin ilkelerinden laiklik, diğer tüm ilkelere ön koşul olarak
ortaya konmuştur. Bu nedenle diğer ilkelere geçmeden önce buna yer vermek
gerekmektedir. Laiklik anlayışı, dinin bireysel düzeye indirilmesi, toplumsal yapı ve
kurumlardan soyutlanmasıdır ve temel olarak kabul edilir. Ancak bu ilkenin varlığı
halinde, gerçek anlamda düşünce ve seçme özgürlüğü, ümmet yerine ulus bilinci
yerleşebilecektir. Karşı olunan din değil; toplumun ilerlemesinin önünde engel olarak
bulunan yozlaşmış dini kurumlardır. Türk nüfusunun yüzde doksanının inancı olan
Müslümanlığın, toplumun özel yaşamında büyük öneme sahip olması doğaldır.
Ancak siyasal-sosyal yaşamda dini kurum ve kuralların hüküm sürmesi, toplumun
çağdaş bir düzeye erişmesini sağlamaya yönelik diğer tüm ilkelerin uygulanmasını
engelleyecektir.
Milliyetçilik, geri kalmış ülkelerin benimsemiş olduğu anlamda yani, ulusal
bir bütünlük oluşturup, topyekün bir çağdaşlaşmayı hedeflemekte ve çağdaş bir
toplum

oluşturabilmek

için

önce

ulus

olmanın

bilincinin

yerleşmesi

amaçlanmaktadır. Bir diğer görevi de yukarıda da belirtildiği gibi, geleneksel yapının
parçalı görünümünü ve etnik, dinsel vb. geleneksel unsurları yıkarak, yerine modern
toplumlarda

varolan

vatandaş

olma

duygusunu

getirmektir.

Kemalizm’de

milliyetçilik, sınırlar ötesi hedefler gütmeyen, ırkçı olmayan, çoğulcu ve toprak
esasına dayalı bir milliyetçiliktir. Bunun doğal uzantısı, ortak bir dil ve ortak bir
kültür yaratarak onun etrafında toplanmak olacaktır. Ancak milliyetçilikten
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anlaşılması gereken sadece siyasi milliyetçilik değildir. Toplumun ilerlemesi için
siyasi milliyetçiliğin yanısıra iktisadi alanda da milli bir sermayenin geliştirilmesi,
bölgesel dengenin kurulması gerekmektedir.
Atatürk’ün hazırladığı “Medeni Bilgiler” kitabında da buna değinilmiştir.
Kitap da Türk milletinin tanımı şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye
halkına Türk milleti denir.” 1935 yılındaki resmi tanımlamaya göre ise; “ulus, dil,
kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı yurttaşlardan meydana gelen siyasal ve sosyal
bir bütündür.”
Kemalist ideolojide cumhuriyetçilik ise; milliyetçiliğin doğal sonucu olarak
doğan ve giderek demokrasiyle eş anlamlı hale gelecek olan, ülkenin kimler
tarafından, hangi kurallara göre yönetileceğine halkın karar vermesi anlamında
algılanmaktadır. Halkçılık ilkesi de, cumhuriyetçilik gibi, demokrasinin oluşmasının
bir parçası olarak görülür. Halkçılıktan anlaşılması gereken, siyasal demokrasi,
yasalar önünde eşitlik, toplumda sınıf ayrılığının reddedilmesi ve toplumun
dayanışma içerisinde gelişmesidir. Halkçılık, liberalizmi meşru kılan ve rasyonalize
eden ilkedir çünkü kalkınmayı, tüm sınıfların bir arada zenginleşmesi olarak kabul
eder. Dolayısıyla, Kemalizm ideolojisi, seçkinciliği dışlar; ayrıcalıksız bir toplum
yaratmayı hedefler. Comte’un, toplumsal dokular teorisi ve Durkheim’ın organik ve
mekanik işbölümü, kolektif bilinç fikri gibi, halkçılık ilkesinin de, toplumu ahenk
içinde çalışan bir düzen olarak ele alması, kemalizmi pozitivizme yaklaştırmaktadır.
Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde yaptığı konuşmasında halkçılığı şöyle
tanımlamaktadır: “Halkçılık, sosyal düzeni çalışmaya, emeğe ve emeğin verdiği
haklara dayandırmak isteyen bir sosyal düşüncedir.” 30 Ocak 1923’te de, “...bizde
birbiriyle çatışan çeşitli sınıflar yoktur; bizdeki sınıflar birbirine gereklidir, bundan
dolayıdır ki CHP, bütün sınıfların ilerlemesi ve mutluluğu için çalışacaktır.”
demiştir.183 Bununla bağlantılı olarak devletçilik ilkesi ise, özel teşebbüs esas olmak
üzere, özel sektörün gücünün yetmediği yerde, devletin kamu yararı adına gerekli
yatırımları yaparak, toplumun sanayileşmesine ve gelişmesine olanak yaratmaktır.
Tüm bu ilkeler sağlanmaya çalışıldıktan ve sağlandıktan sonra, ileriye
dönük olarak savunulan sürekli devrimcilik ilkesinin varlığı söz konusudur. Bu ilke,
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kurumların çağdaş yapıya uygun olarak değişmesinin yanı sıra Türk toplumunun da
düşüncelerinin çağdaş yapıya uygun olarak değişmesi ve bu değişimin sürekliliğinin
amaçlanmasıdır; çünkü geri kalmış ülkelerde, ekonomik kaynakların kıtlığı, devrimci
güçlerin kullanabileceği en etkin kaynak olarak insana yönelmesine neden olur. Bu
nedenle geri kalmış ülkelerde, devrimi gerçekleştirmek için öncelik, kültür devrimine
verilmektedir.
Kemalizm çok yönlü “plüralist” bir görüştür. Demokrasi anlayışı ise, pasif
değil; yıkıcı faaliyetlere karşı kendisine savunma hakkı tanıyan, yaşamak için aktif
mücadeleden kaçınmayan militan demokrasi anlayışıdır.184

B) SİYASAL

ÖRGÜTLENME,

SİYASAL

KATILMA

VE

SİYASAL DEMOKRASİ
Örgüt kavramı genel olarak gelirli bir amaç için bir araya gelmiş insan
topluluklarını ifade etmektedir. Peter M. Blau’ya göre, belirli hedeflere erişmek için
bir grubun faaliyetlerini düzenleyen usuller saptandığı andan itibaren, bir örgüt
kurulmuş demektir. Maurice Duverjer ise örgütler açısından, “kendisinden daha
geniş bir bütünün bir öğesi olduğunun vurgulanması” noktasına yoğunlaşmıştır.185
Arthur Bentley, 1908 yılında toplum içinde örgütlerin temel siyasal form
olarak genel kabul görmeye başladığını belirtmiştir. Earl Latham ise, örgüt kavramını
hem kültürel antropolojide hem de psikolojide incelenmesi gerekli bir kavram olarak
kabul etmiş ve temel yaklaşımının hukuk bilimine ait olduğunu ileri sürmüştür. Ona
göre örgütler, güç için organize olurlar ve verili amaca ulaşmak için güç yaratırlar.
Latham ayrıca, örgütlerin bireylerin şahsi değerlerini yerine getirmek ve duygusal
ihtiyaçlarını karşılamak için bir araç olduğunu; dolayısıyla toplumun temeli olarak
grupları görmenin, bireyin unutulması demek olmadığını da eklemektedir. Ona göre,
örgütlenmiş gruplar prensip olarak, resmi karaktere sahip kamusal hükümetten farklı
olarak özel yönetimler şeklidir.186
Duverger örgütleri, üyelerinin hedefleri benimseme dereceleri açısından iki
gruba ayırmıştır. İlki partiler, sendikalar, baskı gruplarını da içeren tüm üyelerinin
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aynı hedefleri benimsedikleri, her ne kadar bir oligarşi mevcutsa da aynı amaç
doğrultusunda hareket ettikleri örgütlerdir. İkincisi ise, örgüt içinde yönetici
konumunda olanlarla düz üyelerin hedefleri arasında derin ayrılıkların bulunduğu
özellikle özel ekonomik işletmeleri içeren örgütlerdir.187
Örgütlerin gelişimi, sanayi toplumlarının ortaya çıkışıyla eşzamanlıdır.
Sanayi toplumlarının başlıca özelliği, vatandaşlarını ekonomik işletmeler, idareler,
partiler, baskı grupları gibi ileri derecede yapılaşmış büyük örgütler içerisinde
topluca çerçevelemeleridir.188
Nermin Abadan, siyasal örgütlerin toplum içerisindeki rolünü söyle
sıralamaktadır:
“1) Toplumda gruplar, grup aracılığı ile dağılan toplumsal dengenin kurulmasına yardım
etmek. 2) Toplumda anayasalar, demokratik kurumlar ve felsefi belgelerin ardında saklı gizli iktidar
merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezleri, toplumdaki farklı çıkarların savunmasını yapan değişik
gruplar haline getirmek. 3) Siyasal oluşum sürecini, vatandaş ile örgütlenmiş devlet yapısı arasında,
siyasal partiler, çıkar ve baskı grupları ilişkileri ağı içerisinde belirtmek; siyasetin bu değişik oluşum
noktaları toplumsal etki-tepki konusunda grup teorisinin ortaya çıkmasına sebep olmak.”

189

Siyasal örgütlenmenin sanayi toplumlarında ortaya çıkışının psikolojik ve
sosyo-ekonomik nedenleri vardır. Psikolojik nedenleri açıklamak nispeten daha
kolay olsa da; sosyo-ekonomik boyutunu açıklayabilmek için siyasal kültür, siyasal
katılma, siyasal toplumsallaşma gibi yardımcı olgulara ihtiyaç duyulmaktadır.
Psikolojik

nedenleri

şöyle

sıralayabiliriz:

Bireyler

sanayileşmiş,

ihtisaslaşma ve iş bölümünün artmış olduğu toplumlarda geleneksel değerlerini ve
birincil ilişkilerin sıcaklığını yitirir; insanlar içinde yaşadıkları topluma yabancılaşır
ve yalnızlaşırlar. Ayrıca, bireysel olarak toplum içerisinde seslerini duyurmak,
çıkarları doğrultusunda yönetimi etkilemek çok zor hatta imkansız olduğundan; hem
bu olumsuz psikolojik durumu ortadan kaldırmak, hem de varolan düzen içerisinde
çıkarlarını savunabilmek amacıyla, aynı çıkar ve fikir birliğine sahip olanlar bir araya
gelerek örgütlenir; güçleri ölçüsünde toplumda bir iktidar odağı haline gelirler.
Böylelikle bireyin sosyalleşmesi sağlanmış olduğu gibi, aynı zamanda insanların
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çeşitli radikal akımların, diktatörlük rejimlerinin etkisinde kolayca kalabildiği, tek
yönlü propagandaya açık kalabalık yığınlar olmalarından kurtularak; toplum haline
gelmeleri sağlanmış olur.
Siyasal

örgütlenmenin

sosyo-ekonomik

nedenleri,

ilkin

bireylerin

toplumsallaşmasıyla ilgilidir. Toplumsallaşma, toplumdaki değerlerin, inançların,
davranışların birey tarafından benimsenme sürecidir. Toplumsallaşmanın siyasal
boyutu ise, buna paralel olarak, toplumsal-siyasal çevre ile birey arasında yaşam
boyu süren dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili
görüş, davranış, tutum ve değerlerinin gelişmesidir.190 Bununla birlikte siyasal
demokrasinin hüküm sürdüğü, bireylerin iktidara müdahale ederek çıkarları
doğrultusunda iktidarı etkileyebileceği inancına, yani siyasal katılım kültürüne sahip
toplumlarda siyasal örgütlenmeden söz edilebilmektedir.
Bu saptamanın daha iyi anlaşılabilmesi için özel olarak siyaset, siyasal
sistem, siyasi kültür, siyasal katılma ve siyasal demokrasi kavramlarının
tanımlanmasına kısaca yer vermek gerekmektedir.
Siyaset: Bir siyaset bilimci olan Venon Van Dyke siyaseti, “kamuyu
ilgilendiren sorunlarda kendi tercihlerini kabul ettirmek, uygulatmak, başkalarının
tercihlerinin gerçekleşmesini engellemek üzere çeşitli aktörlerin yürüttükleri
mücadele” olarak tanımlamaktadır. David Easton ise siyaseti, “maddi ve manevi
değerlerin otoriteye dayalı olarak dağıtılması süreci” olarak kabul etmektedir.191
Lucian Pye’a göre ise siyaset, çoğunluğun üzerinde gönüllü olarak hakim olan
azınlığın özel bireysel hareketidir ve gerçek boyutunu sadece bir devlette, ülkenin
hukukunu düzenleyen gücü ile bulur.192 V. O. Key ise siyaseti ‘güç’ kavramıyla
açıklamıştır. Buna göre siyaset, hakim olanın hükmetmesi ve zayıf olanın itaati ile
yöneten-yönetilen arasındaki ilişkiden ibarettir. Demokrasi teorisi ise, bu geleneksel
güç ilişkisi sistemini ‘kendi kendini yönetme’, ‘genel istek’ fikri ve ‘insanlar,
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insanlar tarafından, insanlar için yönetir’ inançlarıyla karşılaştırmıştır.193 Avery
Leiserson ise bu tanımlamalara ek olarak siyasetin ne olduğunu analiz etmek için
tarihi araştırmanın şart olduğunu belirtmektedir. Ona göre tarihsiz siyaset
köklerinden yoksundur.194
Toplum analizcileri, siyaseti tanımlarken uyuşumcu ve çatışmacı olarak iki
farklı yaklaşım savunmuşlardır. Uyuşumcu model, Redcliff Brown, Malinowski, T.
Parsons, E. Shils, R. K. Merton, Marion Levy gibi düşünürlerce savunulmaktadır.195
Buna göre toplum, sistemi oluşturan unsurların birbirlerini tamamlayacak şekilde bir
arada ve uyumlu şekilde görevlerini yürütmeleri ile meydan gelmektedir. Uyumu
bozan yapılar toplumdan dışlanarak denge tekrar oluşturulur. Ancak siyasal
örgütlenmenin açıklanabilmesinde bu yaklaşım yetersiz kalmaktadır. Çünkü
uyuşumcu model, çatışma yerine dayanışmaya önem verdiğinden baskıyı, bölünmeyi
önemsemez. İktidarı, toplum içindeki ahengi sağlamakla görevli kılar. Bu da, bir
toplumda baskı gruplarının, derneklerin vb. örgütlerin varlığını, etki-tepki ilişkilerini
açıklamakta yetersiz kalır. Böylelikle bir hakem, meşru baskı örgütü ya da egemen
sınıfların aracı olarak nitelenen devletin ve siyasal sistemin var olmayacağı da iddia
edilebilir.
Siyasal örgütlenmeyi açıklayabilmek için genellikle çatışmacı model
benimsenmektedir. Bu modele göre; toplumun üyelerinden biri, diğerlerinin
çıkarlarını engellemeye, o üyenin veya üyelerin davranışlarını değiştirmeye
kalkıştığı, kişiyi/kişileri bazı şeylerden mahrum bırakmayı hedeflediği anda bu
üyelerin arasındaki ilişki bir iktidar ilişkisi haline dönüşmüş ve çatışma başlamıştır.
Bu andan itibaren siyaset de başlamış olur. Bu konuda Lipset, ‘Siyasal İnsan’
kitabında şöyle demektedir: “Sosyal ve siyasal kurallar üzerinde anlaşma, çoğu kere
temel bir çatışmanın sonucu olarak doğar ve yürürlükte kalması, o çatışmanın devam
etmesine bağlıdır.”196 Lipset ayrıca bu modeli savunan ilk ismin Alexis de
Tocqueville olduğunu ileri sürmüştür. Bununla beraber çatışmayı ana sorun olarak
görenlerin en ileri gelen ismi Marx’tır. Marx, çatışmayı bir sınıf çatışması olarak
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algılamış ve çatışmayı yaratan unsurların toplumun refahı için ortadan kaldırılması
gerektiğini

savunmuştur.

Tocqueville

ise,

demokrasinin

varolabilmesi

için

çatışmanın büyük önem arz ettiğini; devletle, mahalli idareler ve gönüllü dernekler
arasında iktidarı sınırlayan bir önemi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca devletin aşırı
büyümesini önlemek için sivil toplum örgütlerinin geliştirilmesi gereği üzerinde
durmuştur. Çatışmacı modeli savunan diğer isimler; Feurbach, Kiekegaard, Von
Stein, Earl Latham, R. Dahl ve Dahrendorf’dur.197
Siyasal sistem: Toplumsal çatışma sonucu oluşan güçler dengesi
çerçevesinde, ödünler ve ayrıcalıkların paylaşılması ile oluşan sisteme verilen addır.
Toplumların kolektif amaçlarını belirlemek ve gerçekleştirmek üzere geliştirdikleri
bir örgütler dizisidir ve bu örgütler, birbirleriyle bağlantılı olarak bir bütünü
oluşturur.198 Siyasal sistemlerin kurucu unsurları, ilkel toplumlarda kana bağlılık
(aile) esası ile teşkilatlanmış; sonra Batı toplumlarında ilkel kabilelerdeki kana
bağlılık, toprağa bağlılığa geçmiş; Hıristiyanlığın gelişmesiyle inanç bağlılığına
dönüşmüştür. Uluslaşma süreciyle de tekrar toprağa bağlılığa dönülmüştür.199
Siyasal sistemin belirleyici nitelikleri: 1) meşru fiziki zora, yani şiddet
tekeline sahip olma, 2) bu tekelden yararlanarak bütün bir toplumu bağlayıcı kararlar
alabilme, 3) meşru fiziki zora başvuru tekeline dayanarak aldığı kararlarla varlık ve
değer dağıtmadır.200
Siyasal

sistemin

işlevleri

ise

şöyle

özetlenebilir:

1)

siyasal

toplumsallaşmanın sağlanması, yani varolan sisteme ilişkin inanç, değer ve
tutumların yaygınlaştırılıp benimsetilmesi, 2) siyasal katılmanın, sistemin devamını
sağlayacak kadroları devşirebilecek düzeyde de olsa sağlanması, 3) çıkarların ifadesi
ve birleştirilmesinin sağlanması ki, genellikle baskı grupları ve siyasi partilerce
yerine getirilir, 4) siyasa yapımı ve uygulaması201
Bir siyasal sistemde, siyasal katılma ve siyasal örgütlenme oluşabilmesi
için, vatandaşların siyasete ilgi duyması, siyasal kurumların ve eylemlerinin
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vatandaşın günlük yaşamını çeşitli şekillerde etkilemesi gerekmektedir. Bunun için
ise ön koşul, ülke çapında örgütlenmiş, toplumun her köşesine nüfuz etmiş,
toplumdan vergi, işgücü kaynakları kamu denetimine aktarabilen, herkesçe uyulması
zorunlu kurallar koyabilen bir siyasal sistem olması gerekmektedir. Bu ise ancak
modernleşme ile mümkün olabilmektedir.202
Lucien Pye’a göre siyasal gelişmenin dinamiklerini daha iyi anlayabilmek
için tek tek ülkelerle ilgilenmek yerine, yapılacak analizin hangi insanların geliştiği,
devam ettiği, siyasal davranışın köklü temellerindeki değişim, tavır ve duyguların
farklı takımlarının kolektif durağanlığı ve hareketliliği terimlerini kapsaması
gerekmektedir. Bu yorum ise siyasal kültüre yönelmeyi gerekli kılmaktadır. Ona
göre karşılaştırmalar ve sınıflandırmalar siyasal kültür çerçevesinde yapılmalıdır.203
Çünkü, toplumda varolan kurumlar ve örgütler, siyasal kültürlerinin talep ve
amaçlarına hizmet etmek için meydana gelirler.
Siyasal kültür: Toplum üyelerinin siyasal sisteme olan inançları,
tutumları, siyasete ilişkin davranış kurallarının tümüyle oluşur. Mevcut siyasal
sistemin benimsenmesini, yönetmekte haklı görülmesini ve dolayısıyla devamlılığını
sağlayabilen bir araçtır.204 Sidney Verba’ya göre ise siyasal kültür, deneysel
inançları, açıklayıcı sembolleri ve siyasal hareketlerin yer aldığı ortamı tanımlayan
değerler sistemidir. Yani siyasetin bir olayıdır. Siyasal kültürün araştırılmasının
nedeni ise, siyasal sistemin çok önemli bir unsuru olmasıdır. Kültür ile siyasal yapı
arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur ve modernleşme ve değişimi
anlamamızda yardımcıdır.205 Siyasal kültürün, ilk kez 18. yüzyıl sonlarında özellikle
Almanya ve İngiltere’de, belirli bir halkın ‘genel hayat tarzı’nı oluşturan bir ‘ruh’
yapısına ya da genelleşmiş bir ruh durumuna verilen ad olarak206 kullanılan, toplum
kültürüyle ilişkili olduğu genel kabul gören bir anlayıştır.
Özneyi temel alarak siyasal kültürü inceleyen Verba, Gabriel Almond ve B.
Powel gibi psikolojik kavramlaştırmaya önem vermiştir. Ona göre siyasal kültür,
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ilkin siyasal olmayan yapılar içindeki deneyimlerden (aile, okul veya gruplar) daha
sonra ise, siyasal olayların içindeki faaliyetlerden doğan deneyimlerden öğrenilir ve
siyasetin sonuçlarıyla, bu sonuçlara bireylerin gösterdiği reaksiyon tavırları arasında
önemli bir bağ kurar. Kimin kiminle konuştuğunu, kimin kimi etkilediğini, siyasal
bağlantı içinde ne söylendiğini ve bu bağlantının etkilerini düzenler.207
Buna karşın L. W. Pye’ın kavramlaştırması bulgusal niteliktedir. Ona göre
siyasal kültür kavramı toplumun geleneklerinin, kamusal yapılarının ruhunun,
tutkuların ve vatandaşlığın kolektif nedenlerinin ve liderlerinin işlemsel kodları ve
stilinin sadece tarihsel deneyimlerin rasgele ürünü olmadığını; fakat bütünün anlamlı
parçalarının uyumu ile ilişkilerin anlamlı yapıları olduğunu ileri sürer. Bireyler
açısından ise, etkili bir siyasal davranış için yol göstericidir ve toplum yapısının
tutarlılığını sağlayan mantıklı düşüncedir. Siyasal kültür bir yapı sağlar ve siyasal
alana bir anlam kazandırırken, genel bir tutarlılık ve sosyal yaşama bir bütünlük
verir. Sosyal ve ekonomik faktörlerle, siyasal performans arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesinde gerekli bir temeldir.208
Pye, hemen hemen tüm toplumlarda varolan siyasal kültür içindeki
yönetenlerle yönetilenlerin siyasi kültürlerinin arasındaki köklü ayrıma değinmiştir.
Ona göre, az gelişmiş ülkelerde araştırmalar genellikle elit kültüre yönelikken;
gelişmiş ülkelerde, kitlenin siyasi kültürünü inceleme eğilimi vardır. Bu yönelim,
eldeki verilerin niteliğiyle de ilişkilidir. Elit kültüre yönelik araştırmalar, ideolojilerin
yorumlanmasını, işlevsel kodların karakterizasyonu ve siyasal tavrın gerisinde yatan
hesapların ve ruhun tanımlanmasını içerir. Kitlenin siyasal kültürü hakkındaki
çalışma ise, ileri araştırma tekniklerine ve toplum fikirlerini ölçebilecek modern
metotlara ihtiyaç duyar. Bu ayrımı takip eden bir diğer ayrım ise, modernleşmeyi
benimsemiş olanlarla, geleneksel modellere yatkınlığını sürdürenler arasındaki
ayrımdır.209
Bunların yanı sıra nesnel ve içlemsel kavramlaştırmalarda mevcuttur.
Siyasal kültürü nesnel bir kavramlaştırmayla ele alan araştırmacı David Easton’dur.
Ona göre, her toplum amaçları ve varsayımları çok kutsal ve ihmal edilemez kendi
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siyasal-kültürel totem ve tabularına sahiptir. Bu çerçevede, siyasal kültür belirli bir
düşünme, hissetme ve davranma örüntüsüne hakim olan inançlar, fikirler, normlar ve
değerler dizisidir. Nesnel olarak bir siyasal sistemin başarısı, belirli bir siyasal
kültürle uyumlu olmasına bağlıdır. İçlemsel kavramlaştırmanın savunucuları ise R.
D. Fagen ve R. C. Tucker’dır. Bu kavramlaştırma türü siyasal kültür kavramını
oluşturan nitelik ve özelliklerin tümünü kapsar. Bireylerin davranışlarıyla zihin
yapıları

arasındaki

bağlılaşmayı

ifade

eder,

açık

davranışlar

ve

bunları

yönlendirmede etkili psikolojik etkenlerin tümü siyasal kültür kapsamında
değerlendirilir.210
Ali Yaşar Sarıbay, bu kavramlaştırmalar arasında siyaset bilimine en uygun
olanın psikolojik kavramlaştırma olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre
yöresel, uyruk ve katılmacı olarak üç tüp siyasal kültür tipi mevcuttur. Yöresel kültür
tipinde birey, içinde yaşadığı köy veya kabile grubunun dışında siyasal sistem denen
daha kapsamlı bir varlığın çok az farkındadır veya hiç farkında değildir. Uyruk kültür
tipinde birey, yaşantısında ulusal siyasal sistemin etkisini veya potansiyel etkisini
idrak etmiştir fakat siyasal sistem içinde rolü pasiftir. Katılmacı kültür tipinde ise
birey, sistemin girdi sürecinin farkındadır ve siyasal katılmaya isteklidir.211
İlk kültür tipinin hakim olduğu geleneksel toplumda iş bölümüne dayanan
üretim olmadığından farklılaşma yoktur. Böyle tek düze bir toplumda alt-siyasal
unsurların çoğalması (dernekler, siyasi partiler, baskı grupları vb.) imkansızdır.212
İkinci tür kültür tipinin toplumların gelenekselden, modern toplum seviyesine
erişirken yaşadığı geçiş sürecinde topluma hakim olduğu söylenebilir. Ancak son
olarak söz edilen katılmacı kültür tipinin hakim olduğu toplumlar, modernleşmiş
toplumlar

olarak

nitelenen,

kurumlaşmanın

ihtisaslaşmanın,

işbölümünün

yoğunlaştığı, atomize olmuş, endüstrileşmiş toplumlardır. Bu toplumlarda,
modernleşme sürecine girilmesiyle toplumun büyük bölümünün üretim ilişkilerinin,
yerleşim yerlerinin, mesleklerinin, kurum ve rollerin kapsamlı değişim sürecine
girmesi demek olan mobilizasyon artmış dolayısıyla siyasal örgütlenmelerin
gelişmesi için uygun ortam oluşmuştur.
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Siyasal katılma: Sosyo-ekonomik modernleşme ile birlikte, toplumda
hakim

olarak

katılımcı

bir

kültür

oluşmaktadır.

Çünkü

sanayileşme

ve

ihtisaslaşmayla birlikte, Özbudun’un da değindiği gibi toplumda yerel bölünmelerin
nisbî

önemi

azalmakta;

coğrafi,

sosyal

hareketlilik

artmakta,

haberleşme

kolaylaşmakta, ülke düzeyinde kültür giderek standartlaşmaktadır. Bunların etkisiyle,
fonksiyonel bölünmeler (benzer değerlere sahip bireylerin aynı kamplarda
toplanması) meydana gelmektedir.213 Buna İlter Turan, devletin giderek artan
işlevlerinin ve bireyin yaşantısını daha yoğun etkileyen faaliyetinin, her bireyin ve
toplumun siyasal sürece daha yakın ilgi duymasına ve onu etkilemeye yönelmesine
sebep olmasını da ekleyerek siyasal katılmanın nedenlerini açıklamaktadırlar.214
Huntington’da benzer bir tanım yaparak siyasal katılmayı, modern devleti geleneksel
devletten ayırt eden özellik olarak kabul etmektedir. Ona göre, siyasal
modernleşmenin en önemli yönü, toplumdaki bütün sosyal grupların yöresel düzey
ötesinde siyasete katılmaları ve bu katılmayı örgütlendirecek yeni siyasal kurumların,
örneğin siyasal partilerin, doğmuş olmasıdır.215 Bununla birlikte İlter Turan, siyasal
katılmasız bir siyasal sistemin ve siyasal sürecin olamayacağını; siyasal sistemi
oluşturan rolleri ifa etmenin de bir katılma biçimi sayılması gerektiğini216 ileri
sürmüşse de, bu katılma biçiminin siyasal örgütlenmeleri ortaya çıkarmayacağı
mutlaktır.
Verba ve Nie ise siyasal katılmayı, “özel vatandaşların, devlet personelinin
seçimini ve/veya girişecekleri eylemleri etkileme amacına az çok dolaysız biçimde
yönelik faaliyetleri” olarak nitelendirmekte ve niyet unsurunu ön plana
çıkarmaktadırlar.217 Ancak sadece amaca yönelik eylemleri incelemek, çevresine
güvensizlikle bakanların inceleme dışında bırakılmasına neden olur.218
Araştırmacılar, siyasal katılmanın unsurlarını belirlerken üç gruba
ayrılmışlardır. İlki, siyasal katılmayı bireylerin sosyo-ekonomik statüsünün bir
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fonksiyonu olarak görmektedir. İkincisi, bireyin psikolojik niteliklerinin ve şahsiyet
yapısının ağırlığını kabul etmekte ve sonuncu grup ise, siyasal davranışın siyasal
unsurlara bağlı olduğunu savunmaktadır. Tabi bu arada birey dışındaki sosyolojik ve
ekonomik yapılarında dikkate alınması gerekmektedir.219 Özetle ifade etmek
gerekirse siyasal katılmayı belirleyen etkenler: 1) sosyo-ekonomik boyut (bireylerin
eğitim durumu, gelir düzeyi, meslekleri ve sosyal statüleri. Deniz Baykal sosyoekonomik boyut içinde cinsiyet ve yerleşim biçimlerini de ele almıştır220), 2)
psikolojik boyut (bireylerin çevrelerini etkileyebileceklerini bilmeleri, sosyal
girişkenlik ve güven duygusu hissetmeleri. Yücekök bunlara ek olarak, çıkarlarını
korumak, arkadaş edinme, sosyal dayanışma, dünyayı anlamak, çeşitli psikolojik
tatminsizlikleri ikame etmek, toplumda kendine bir yer yapmak, yabancılaşmadan
kurtulmak gibi faktörler eklemiştir.221) 3) siyasal boyuttur. (siyasi sürece katılacakları
belirleyen, örgütlenmeye ilişkin yasalar ve siyasi sistemin işleyişi)222
Robert A. Dahl ise, katılmanın dört boyutu olduğunu kabul etmektedir.
Buna göre; birey önce toplumsal olaylara ve siyasete ilgi duyar, bu ilgi giderek
önemsemeye dönüşür, önemsemenin artması ile bireylerin olaylar hakkında bilgi
edinme ihtiyacı ve dolayısıyla bilgisi artar. Bu durum bireyi, konu hakkında siyasal
kararları etkilemeye yönlendirir ve sonuçta birey eyleme yönelerek siyasal katılmayı
gerçekleştirir. Tabi bu durumda, baştan beri belirttiğimiz gibi kitle iletişim
araçlarının etkisi ve siyasal yapının buna olanak vermesinin önemi çok büyük
olmaktadır.
Siyasal katılma davranışlarını oy verme, kampanya faaliyetleri, yöresel
toplumlara ilişkin faaliyetlerde bulunma ve devlet memurlarıyla bireysel temaslar
olarak dört tipe ayırmak mümkündür. Bunlar olağan katılma biçimleri olarak
adlandırılırlar. Bir de gösteri yürüyüşü yapmak, imza toplamak, mitingler ve grevler
düzenlemek ve hatta ayaklanmalar ve çete savaşlarına girişmek gibi şiddete dayalı
olağandışı katılma biçimleri vardır. Olağandışı katılma biçimleri içerisinde özellikle
şiddete dayalı bir katılma biçiminin benimsenmesi genel olarak, rejimin katılığından
ya

da

söz

konusu

grupların

yasal

yollardan

etkili

olamamalarından
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kaynaklanmaktadır.
Siyasal demokrasilerde, siyasal katılmanın en yaygın biçimi olarak, ilk akla
gelen oy vermek olacaktır. Lipset ve Lazarsfeld, oy vermede rol oynayan etkenleri
söyle sıralamışlardır:
“1) Hükümetin izlediği siyaset, bir toplumsal grubun çıkarlarını ne kadar yakından
etkiliyorsa, o toplum kesimindeki oy verme eğilimi o kadar çok artar. 2) Hükümet kararlarının
kendisiyle ilgili sonuçları konusunda bir toplum kesimi ne kadar çok bilgi sahibiyse, o toplum
kesimindeki oy verme eğilimi o kadar artar. Hükümet kararlarının yaratacağı sonuçların açık olup
olmaması; toplum kesimlerinin onları kavrayabilmeleri için gerekli eğitim düzeyine sahip olması
belirleyici olur. 3) Bir toplum kesimi üzerinde, siyasal katılım yönündeki baskılar ne kadar fazlaysa, o
toplum kesimindeki oy verme eğilimi o kadar artar. 4) Grup üzerindeki baskılar aynı yönde olduğunda
katılma eğilimi artarken, zıt yönlerde olduğu zaman katılma eğilimi azalır.”

223

Ancak seçimler, siyasal iktidarın eylemlerinin çerçevesini oluşturur.
Seçmenler, oylarıyla seçtiği yöneticilerin, iki seçim dönemi arasındaki faaliyetlerini,
aldığı kararları kendi istekleri doğrultusunda etkilemek istediğinde; bireysel olarak
yönetim kademelerinden, dilekçeler vb. yollarla isteklerde bulunacak; ancak bu yol
olağan sayılmakla beraber, yönetim üzerinde baskı oluşturabilecek derecede etkili
olamayabilecektir. Bir siyasal sistemin demokratikliği de ancak bu dönemlerde
yürütülen faaliyetlerin etkinliği ile ölçülebilecektir; çünkü bu nokta da devreye, kendi
gibi düşünenlerin, aynı taleplere sahip olanların bulunduğu gönüllü kuruluşlar, yani
siyasal örgütler girmektedir.
Dolayısıyla açıkça söylenebilir ki; Siyasal katılmanın gerçekleşmesi, o
toplumda

varolacak

katılmacı

demokrasi

anlayışının

gelişmesine

bağlıdır.

Katılmanın düzeyi, biçimi ve iktidarı ne ölçüde etkileyebildiği, o toplumun
demokratikleşme düzeyini belirler. Sarıbay’a göre, katılmacı demokrasinin çeşitli
özellikleri vardır. Bunlar:
“1) Tüm bireyler kendileriyle ilgili tüm kolektif karar almalara arzuladıkları genişlikte
katılmalarını sağlayacak fırsatlara tamamen sahip olmalıdırlar. 2) Kolektif karar almaya katılma oy
vermeyle sınırlı olmamalıdır, çok çeşitli başka faaliyetleri de kapsamalıdır. 3) Kolektif karar almadaki
sorumluluk geniş bir şekilde dağılmalıdır, sadece resmi görevlilerle ve/veya uzmanlarla
sınırlandırılmamalı, bu kararlardan etkilenecek tüm şahısları kapsamalıdır. 4) Siyasal olmayan
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alanlarda kolektif kararlara katılma, bireylere siyasal hüner ve normları öğretici ve onları daha geniş
siyasal meselelere katılmayı güdüleyici nitelikte olmalıdır. Vatandaş ancak özerk olduğu ve kendini
224

geliştirdiği oranda katılmacı demokrasi gerçekleşebilir.”

Bununla birlikte, komünist ve faşist yapıdaki rejimlerde ise siyasal
katılmanın başlıca amacı, resmi ideolojinin onaylanması ve halkı seferber
edebilmektir. Totaliter rejimler, hayatın her alanını örgütleyerek sendikalar,
dernekler, lokaller, spor klüpleri vb. kurumlara bireyin katılmasını sağlayarak,
ideolojik bağlılığını sağlamlaştırmayı hedefler. Bu noktada demokrasinin kısa bir
tanımına yer vermek faydalı olacaktır.
Siyasal demokrasi: Demokrasi ayrılıkların eşitliği, eğitimin yaygınlaştığı,
sınıflar arası engellere az vurgunun yapıldığı ve orta sınıfın geniş olduğu toplumların
düzenidir ve devamlılığı, hukukun ne kadar gelişmiş olduğunla ilişkilidir.225
Lipset’in tanımlamasıyla demokrasi,
“karmaşık bir toplumda, yönetimin görevlilerini değiştirmek için anayasaya uygun düzenli
olanaklar sağlayan bir siyasal sisteme ve nüfusun olabildiğince geniş kısmının, siyasal iktidar için
yarışanlar arasında bir seçme yaparak önemli kararları etkilemesine izin veren bir sosyal
226

mekanizma”dır.

Bahri Savcı ise demokrasiyi, “...rakibine, kendisini yenme imkanlarını
bulma, hazırlama, kullanma şansının verildiği bir centilmenler savaşı...” olarak
tanımlamaktadır.227
Bir toplumda siyasal katılmanın ve örgütlenmenin varlığının bir anlam
ifade etmesi için o toplumda siyasal demokrasinin varolması şarttır; çünkü
demokrasi, farklılıkların birlikte yaşama biçimidir. Azınlıkta olanlarında haklarını
savunabildiği, haklarının korunduğu, muhalefetin yasal sayıldığı bir rejimdir ve
iktidarın paylaşımı söz konusudur. Bu şartların sağlanmadığı bir toplumda bugün
anlaşıldığı anlamda bir siyasal katılmadan ve örgütlenmeden söz edilemez.
Bir toplumda siyasal demokrasinin hüküm sürdüğünü söyleyebilmek için
bir takım niteliklerin o toplumda varolması gerekmektedir. İlter Turan bunları şöyle
224

Sarıbay, Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, s. 89.
Seymour M. Lipset, “Party Systems and the Representation of Social Groups”, International
Library of Politics and Comparative Goverment, Ed. by. Steven Wolinetz, Dartmouth, AldershotBrookfield, 1998, p. 54.
226
Lipset, Siyasal İnsan, s. 25.
227
Bahri Savcı, “Türkiye’de Demokrasi Savaşının Şekli Prensipleri”, Forum, c.2, sayı: 20, 15 Ocak
1955, s. 8.
225

59

belirlemektedir.
“1 ) Rejimin meşruluğu, yönetilenlerin istekleri yönünde hareket etmesinden
kaynaklanmalıdır. Yönetilenlerin isteklerinin önceden bilinmediği, bunun ancak yönetilenler
tarafından çeşitli yollarla ifade edileceği kabul edilir. 2) Yönetenlerin meşruluğu, bunların yönetimde
kalıp kalmayacaklarının belirli ya da makul aralıklarla yapılan seçimlerle belirlenmesine bağlı
olmalıdır. Seçimlerde ise, seçmenlere birden fazla seçeneğin sunulması zorunludur. Ayrıca, seçimlerin
yapılması iktidarın inisiyatifinde olmamalıdır. 3) Yönetilenlerin siyasal sürece her düzeyde katılma
hakkı ve olanağı bulunmalıdır. 4) Siyasete katılma, siyasal tercihleri şekillendirme ve bunları
kamuoyuna duyurma, benimsetme, bu tercihleri benimseyen kadroları örgütleme, iktidar yarışına
girmek gibi eylemlerin gerçekleşebilmesi için vatandaşların düşünce ve ifade, haberleşme, toplanma,
örgütlenme özgürlükleri, temel hak ve özgürlükler olarak varolmalıdır.”

228

Özetle ifade etmek gerekirse, tüm bu koşullar gerçekleştiğinde toplumdaki
siyasal talepleri toplayıp, bu taleplere taraftar bulabilmek için diğer gruplarla
pazarlıklara girişerek; talepleri, kamu politikası haline dönüştürüp, karar alma
organlarını etkileyecek siyasal örgütlenmeler, sağlıklı ve yapıcı bir şekilde
gerçekleşecektir. Bununla birlikte siyasi partiler ise, iktidar mücadelesi içinde
çoğunluğu sağlayabilmek amacıyla örgütleri çeşitli tavizler vererek kendi saflarına
çekmeye çalışacaklardır. Yani siyasal örgütler, birleştirici, aracılık yapıcı ve
ileticidir. Devlet ise, grup ilişkilerindeki davranışların normlarını saptar ve bu
normların uygulanmasını baskı gücüyle sağlar.
Genel olarak siyasal örgütlenme ve kültür üzerine verilen bilgilerin
ardından, özel olarak Türkiye’deki duruma da yer vermek yararlı olacaktır.
Türkiye’de siyasal kültürün ve dolayısıyla katılma ve örgütlenme
davranışlarının kökenleri, Osmanlı dönemine dek dayanmaktadır. Osmanlı
döneminde, toplumun yönetilenler ve yönetenler şeklindeki keskin ikili ayrımı,
Cumhuriyetin ilanından sonra da, özellikle Tek Parti yönetiminde toplumun
davranışlarında etkili olmaya devam etmiştir. Avrupa’da sosyal tabakalar, üretim
ilişkilerine dayalı olarak oluşurken, Osmanlı İmparatorluğu’nda tamamen siyasi
kriterlere dayalı olarak gelişmiştir.229
Bu ikili ayrımın Türk siyasal kültürüne etkilerine geçmeden önce, bu konu
hakkında Sartori’nin görüşlerine yer vermek, konuyu daha iyi kavrayabilmek için
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yerinde olacaktır. Genel kabul edilen fikre göre; inanç sisteminin mantıksal tutarlığı
ve sınırları, o toplumun seçkinlerince belirlenir; bu durum toplumda seçkinler ve
kitle olarak iki genel kategori oluşturur.230 Seçkinlerin kitleye oranla bilişi düzeyi
daha yüksektir. İnanç sistemini oluşturan öğelerin işlevselliği fazladır. Sartori’ye
göre, seçkinlerin inanç sistemleri (siyasal kültürleri) daha zengin, kitlelerinki ise
fakirdir. Bunun başlıca nedeni eğitimse de tek neden değildir. Osmanlı’da da
merkezin, sözü edilen nedenlerden dolayı modernleşme sürecine girmesiyle birlikte,
bu ikili ayrımın hatları daha da keskinleşmiş; merkez kültür ile bütünleşemeyen
çevre, İslamı merkeze karşı bir reaksiyon olarak benimsemiştir. Bu nedenle, merkezi
bürokrasiye muhalefet eden tüm unsurları desteklemişlerdir. İktidara gelebilen ilk
muhalefet partisi olan Demokrat Partinin türdeşlikten yoksun niteliği de, merkezkenar bölünmesinin bir ifadesidir.
Osmanlı döneminde, devleti kişi çıkarları lehinde etkileyecek ve kişiyi
devlete karşı koruyacak ikincil grupların yokluğu nedeniyle halkın aradığı koruyucu
sığınak, ümmet yapısı ve ona bağlı olan tarikatlar olmuştur. Cumhuriyetin ilanından
sonra benimsenen demokratik düzende ise, bir takım sorunlar mevcuttur. Bir bütünün
içinde yer alan grupların bir yarışması olan demokrasinin Türkiye’de işlerliğini
kazanabilmesi için, herkesin önce bütünün ne olduğu konusunda ortak bir anlayışa
sahip olması gerekmekteydi. Bunun kısa sürede sağlanabilmesinin sorumluluğu ise,
iktidar partisine düşmekteydi. İktidar partisi olan CHP üyelerinin açık olarak bildiği
tek şey, amaçtan en ufak bir sapmanın, geriye dönüşünün çok zor olduğu idi. Bu
nedenle tek parti yönetimi boyunca, açık bir muhalefete izin verilmemiş, baskı
gruplarının varlığı hoş karşılanmamıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın ardından
Türkiye’de ekonomik olarak gelişmiş kesimler, iktidarda pay sahibi olma özlemini
duyacak derecede modernleşmiş ancak CHP’nin dar ve katı yönetici kadrosunda
kendilerine yer bulamamışlardı. Bu kesimin siyasal sisteme daha geniş ölçüde
katılma istemlerinin meydana getirdiği katılma krizi, Demokrat Partiyi iktidara
taşımış; sendika ve derneklerde, getirilen yasal düzenlemelerin de katkısıyla
artmıştır.

230

Sarıbay, Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, s. 73.

61

Verba ve Nie’a göre, bir toplumda liderler vatandaşlar ile uyum
içerisindeyse bu, o toplumdaki siyasal katılmanın yaygın olmasının nedeniyledir.
Düşük düzeyde siyasal katılmanın varolduğu toplumlarda ise liderler, siyasal
öncelikleri kendi arzularına göre belirleyebilmektedirler. Orta düzeyde siyasal
katılma gözlenen toplumlarda liderler, aktif olan grubun baskısı altındadır ve siyasal
öncelikleri bu gruplarla uyum halinde belirlerler.231
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de çok partili hayata geçişle beraber,
siyasal katılmanın düşük düzeyden orta düzeye yükseldiği ve siyasal liderlerin,
toplumdaki aktif gruplara (ticari ve endüstriyel burjuvazi ile büyük toprak sahipleri)
karşı duyarlılık kazandığı söylenebilir. Ancak bu durum, toplumdaki sosyoekonomik eşitsizliklerin daha da artmasına sebep olmuştur.232
Konuyu bitirirken Sarıbay’ın kitabından şu tespitlere yer vermek yerinde
olacaktır.
“Toplumsal örgütlenme ne kadar çok güvence altına alınmışsa, farklılıkları potansiyel
olarak eşitleme, o kadar hayata geçirilmiş demektir. Çünkü demokrasi, herşeyden önce haklara sahip
olma hakkının tanındığı yerde vardır. Haklara sahip olma hakkı, katılmayla elde edilir. Katılmanın
herkese eşit olması, hukukun güvencesini gerektirir. Hukuk güvencesinin varlığı, devleti toplum
karşısında duyarlı kılar ve onun meşruluğunu pekiştirir. Meşruluğu pekişmiş devlet ise, toplumla
yatay bir ilişki içinde olur. Vatandaşların kendilerini etkileyen tüm kararların alınmasına etkin olarak
katılmaları ve bunun toplumun tüm sektörlerinde oldukça yüksek bir adem-i merkeziyetçi şekilde
233

gerçekleşmesi ancak böyle mümkün olur.”

Her toplumda bireye göre, yaş ve cinsiyete, aileye, eğitime, mesleğe, gelir
düzeyine, yerleşme biçimine bağlı olarak değişen siyasal katılma düzeyi ve biçimi
vardır. Bunlara uygun olarak da, o toplum içinde çeşitli türlerde siyasal
örgütlenmeler oluşur.

C) SİYASAL ÖRGÜTLENME TÜRLERİ
Bu bölümde, siyasal örgütlenmenin aracı olan kuruluşların tanımlarına,
mahiyetlerine, tarih içinde geçirdikleri evrime ve son olarak da her birinin
Türkiye’deki durumlarına yer verilecektir.
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Bu başlık altında ele alacağımız türlerin hepsini birden, sivil toplum
örgütleri olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Sivil toplum örgütleri, Batı
toplumlarında 18. yüzyılda şehir içinde oluşan grupların, bu grubu teşkil eden
bireylerden bağımsız olarak, bir hükmi şahsiyet kimliği kazanabilmesi ve bu kolektif
kimlikle, kimliğin verdiği savunma kabuğunun arkasına sığınarak iş yapabilmeleriyle
oluşmuş ve toplum, siyasinin sultasından kurtulabilmiştir. Böylece, toplumda devlet
dışındaki hayatın akışı garanti altına alınabilmiş ve iktisadi faaliyetlerin, milli hayatın
çerçevesi içinde bile özerkliğe sahip olması gerçekleşebilmiştir.234 Bu açıdan
bakıldığında sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkış tarihi, toplumun özgürleşme
tarihidir.235
Sivil toplum örgütleri, esas olarak hükümet/devlet dışı örgütler demektir.
Devlet ve aile ile ilgili olmayan tüm sosyal unsurları kapsar. Bu tanımı biraz daha
açarsak; merkezi ya da yerel yönetimin denetiminde olmayan, gönüllü olarak
kurulmuş dernekler, vakıflar, siyasi partiler, (Mete Tuncay, siyasi partilerin ancak
iktidarda bulunmadığı sürece Sivil Toplum Örgütlerinden sayılması gerektiğini
savunmaktadır.) spor klüpleri, sendikalar, meslek odaları vb.dir.236
Türkiye’de ise ‘sivil’ sözcüğü Batılı anlamından biraz farklı olarak,
Osmanlı Döneminden beri asker olmayan anlamında kullanılmıştır. Batı’da ise,
devlet ya da kamu karşısında özel kişileri ve toplumu simgeler. Osmanlı
geleneğindeki yöneten yönetilen ayrımına bakıldığında ‘sivil’ kavramının, Batı
düşüncesindeki anlamından pek de farklı algılanmadığı söylenebilir. Etimolojik
olarak ise ‘sivil’ uygar anlamındadır.
Devlet-sivil toplum ilişkisinde ise, Jean L. Cohen ve A. Arato üç farklı
geleneğin varlığını savunmaktadır. Bu üç geleneğin ortak tarafı, sivil toplumu
devletten özerk, farklı, gönüllü kuruluşlar olarak algılamasıdır. Bunlar:
“1) Hegel ve Marx’ın başını çektiği Alman geleneği: Sivil toplumu devlete dahil eden bir
anlayıştır. Sivil toplum ile devlet arasındaki aracılıklara olanak tanır fakat ikisi arasındaki özerk alanı
öngörmez. (Hegel’de sivil toplum, bir sözleşme sonucu kurulmaz; sözleşmenin yapılacağı ortamı ya
234
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da alanı oluşturur, bireylerin kendiliğinden, gelenek ve görenekler uyarınca özgür birlikteliğinden
ibarettir. Sivil toplum, ancak yasal ve siyasal kurumlarla donanınca devlete dönüşür.237) 2)
Tocqueville’in temsil ettiği Fransız geleneği: Sivil toplum ile devlet arasında bir aracı olan temsili
kurumlardan oluşan siyasal toplumun önemini vurgular. 3) İtalyan geleneği: Gramsci’nin
görüşlerinden doğmuştur. Sivil toplum, devlet ve aracı kurumlara da yer verir ancak siyasal toplum,
devletle özdeş görülür.”

238

Neo-Marksistler ekonominin sivil toplum alanına dahil edilmesini savunur.
Neo-Liberaller, sivil toplumu ekonomiye indirger. Neo-Muhafazakarlar ise, sivil
toplumu burjuvayla özdeş görür.239
On dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sında Saint-Simon, Proudhon ve Marx gibi
düşünürler sivil topluma öncelik tanımaktaydılar. Onlar için toplum, güçlendirilmesi
gereken bir yapıydı. Devlet ise, toplum tarafından sınıflandırılması ve kontrol
edilmesi gereken bir kuruluştu. Hegel ve Von Stein gibi düşünürler ise, sivil
toplumun devlet egemenliğine tabi olmasını savunmaktaydı. Ancak Lipset ve
Scheider’a göre, her ikisi de bağımsız iki organizmaydı.
Günümüzde devlet ile sivil toplumun iç içeliği söz konusudur ve bu durum
iki özelliği de beraberinde getirir. İlki sivil toplumda kontrolü ifa eden topluluklar,
hem şeklen hem de kuralların uygulanmasında farklılıklar gösterebilirler. İkincisi ise;
sivil toplumda kontrolün dağılımı devlete ilişkin kurumlardan çok, çeşitli başka
özerk gruplar arasında gerçekleşmiş olabilir. Otorite bölünmüş olabilir.240
Türkiye’de

genel

olarak

sivil

toplum

kuruluşlarının

gelişimine

baktığımızda, bu kuruluşları meydana getiren toplumsal yapının kökenlerinin
Osmanlı dönemine dek dayandığını görebiliriz. Osmanlı’daki merkezi yönetimin
kuvvetli olması, devletin tarım, sanayii, ticareti kendisinin örgütleyip yönetmesi,
toplumda sosyal, siyasal ve ekonomik bir rekabete, farklılaşmaya, çeşitliliğe olanak
tanımamış; dolayısıyla bu sosyolojik unsurların neden olduğu sivil toplum
kuruluşları toplumda varlık gösterememiştir. Bu dönemde sadece cemaatlere
dayanan bir gruplaşmadan söz edebiliriz. Ancak Batı emperyalizminin yoğunluğunun
şiddetle hissedildiği son dönemde, merkezin sosyal, ekonomik, siyasal etkinliğini ve
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mutlak iktidarını yitirdiği andan itibaren, toplumsal farklılaşmalar kendini
göstermeye başlamış; Cumhuriyet sonrasına da mirasını devreden toplumsal
örgütlenme biçimi şekillenmeye başlamıştır. İç ve dış politikaları etkilemek,
ekonomiyi yönlendirmek, sosyal ve siyasal amaçlı yardım cemiyetleri kurmak da bu
dönemde hissedilir bir ivme kazanmıştır.
Ancak Cumhuriyetin ilanının ardından merkezin tekrar güçlenmesi,
toplumda zaten cılız bir varlık gösteren kuruluşların yok olmasına neden olmuştur.
Bu dönem, 1946 yılında çok partili rejime geçişe dek sürmüş olsa bile özellikle savaş
ekonomisi ve devletin güttüğü kalkınma stratejisi, toplum içerisinde ekonomik,
sosyal farklılaşmalar yaratmaya başlamış ve açığa çıkmayı arzulayan bir örgütleşme
isteği doğurmuştu. 1946’dan sonra doğan sınırlı da olsa özgürlük havasına,
Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte, kapitalist gelişmenin yoğunluk
kazanması da eklenince, hem gelişen ve farlılaşan burjuva kesimi içinde hem de
asker-sivil bürokrat ve aydın kesiminde oluşturduğu parçalanma ve çıkar
atomizasyonu sivil toplum örgütlerinde patlamaya yol açmıştır.241

1) Dernekler
Kelime anlamı olarak dernek, kazanç paylaştırma dışında bir amaç etrafında
bilgilerini veya faaliyetlerini birleştiren bireylerin oluşturduğu, bireylerden bağımsız
tüzel topluluktur. Çoğulcu toplumdaki farklılıkların meşru bir biçimde yansımalarına
yardım ederler, örgütlenmiş iktidar yapıları olarak sosyal ve siyasal hayata kendi
görüş ve çıkarları doğrultusunda yön vermeye çalışırlar ve grup çatışmasının temelini
oluştururlar. Dernekler, kurucularına göre “basit dernekler” ve “dernek birlikleri”
olarak iki kategoriye ayrılabilir. Dernek birlikleri, birden fazla derneğin birleşmesiyle
oluşan birliklerdir.
Dernekler, siyasi partiler, çıkar ve baskı gruplarının çekirdeğini
oluşturmaktadır.242
Türkiye’de dernek kurma hakkından ilk kez, 1908 tarihli İkinci Meşrutiyet
Anayasası’nın 120. maddesinde söz edilmiştir. İlk Cemiyetler kanunu ise, 3 Ağustos
1909’da yayınlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise, 20 Aralık 1923 tarih ve
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387 sayılı yasa ile 1909 Cemiyetler Kanununun 18. maddesi değiştirilerek; dernekler,
yürütme organının kesin denetimine sokulmuş ve her türlü işlemleri gözetim altına
alınmıştı.243 1924 Anayasasının 70. ve 79. maddelerinde de dernek kurma ile ilgili
hususlar mevcuttur ve sınırları yine kanunlarla tayin edilmektedir. 1926 yılında kabul
edilen medeni kanunda, dernekler hakkında yumuşama görülmüş ve yürütmenin
denetimi ‘kanun ve ahlaka aykırılık’la sınırlandıysa da, 1938 yılında kabul edilen
3512 sayılı Cemiyetler Kanunu ile tekrar yürütmeye geniş denetim hakkı
tanınmıştır.244
1946 yılına gelindiğinde benimsenen çok partili çoğulcu ortam, derneklerle
ilgili sert tutumu da yumuşatmış; 5 Haziran 1946’da kabul edilen 4919 sayılı yasa ile
1938 Cemiyetler Kanunu tadil edilerek, dernek kurma özgürlüğü yeniden serbestlik
kazanmıştır. Böylelikle iktidarın paylaşılacağı bir toplumun temelleri atılmaya
başlanmıştır.
1946 yılından sonra geçilen çok partili liberal siyasal düzenle birlikte,
yoğun ve hareketli bir dernekleşme süreci başlamıştır. 1950 yılından itibaren
yönetimde bulunan Demokrat Parti ile birlikte başlayan hızlı kapitalistleşme süreci,
toplumun statik görüntüsünü değiştirmiş; toplum giderek farklılaşan sosyal güç
kazanmıştır. Toplumda oluşan yeni güçler, sosyal ve siyasal hayatta söz sahibi
olmaya çalışmış; bu da ister istemez dernekleşmeye hız kazandırmıştır. 1950 yılında
dernek başına 20868 kişi, 1955 yılında dernek başına 5625 kişi, 1960 yılında dernek
başına 1562 kişinin düşmesi245, Demokrat Parti döneminde dernek sayılarının hızla
arttığını göstermektedir.
1946 yılından itibaren 1960 yılına dek kurulan derneklerin sınıflandırılması
ve sayıları ise şöyledir:246
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1949
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3376
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Tablodan da görüleceği gibi, 1946’dan 1960’a kadar geçen süre içinde en
büyük artış din derneklerinde yaşanmıştır. Bu durum, Türkiye’nin toplumsal yapısı
hakkında ilginç bir durum ortaya çıkarmaktadır; çünkü örgütlenme, gelişmiş
modernleşmiş bir toplumun ürünü olmasına rağmen tutucu fikirlere odaklanan dini
derneklerde bir artma söz konusu olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de 1946 yılından
itibaren dernekleşmede yaşanan artışla, toplumun ekonomik gelişme sonucu değişik
çıkar ve değerlere sahip olmaya ve bu çıkarları savunmak için yeni kurumlar
meydana getirmeye başladığını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye’nin görece gelişmiş
bölgeleri olan Batı Karadeniz, Marmara, Ege Bölgeleri ile Adana, Ankara, Konya,
Kayseri ve Gaziantep illerinde bu dernekleşme süreci daha hızlı bir seyir
izlemiştir.247 Ancak gerek cami yaptırma derneklerindeki, gerekse fahri kuran
kursuna yardım, İslâmı yayma gibi diğer din derneklerindeki artışı bu şekilde
açıklamamız oldukça zordur; hatta bir tezat oluşturmaktadır. Çünkü din derneklerini
oluşturanlar eski değer ve inançlarını sürdüren kişilerdir. Din dernekleri, sosyoekonomik gelişime ayak uyduramamış kesimin, toplumun diğer kesimine duyduğu
hınçla, özellikle gelişmiş kesimlerdeki yapılanmasıdır.248 Buna ek olarak
belirtilmelidir ki; dine dayalı akımların, dolayısıyla da derneklerin artmasında,
ekonomik yapı değiştikçe özellikle esnaf ve zanaatkar kesimin gelir dağılımındaki
payının azalması önemli bir etken olmuştur. Türkiye’de yapılan araştırmalarda, bu
akıma verilen desteğin gelir düzeyi diğer kesimlere nazaran düşen bu kesimden
247
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geldiğini göstermektedir. Özellikle 1955’den itibaren ekonominin kötüye gitmesi
sonucunda da bu kesime yönetilenlerce büyük prim verilmeye başlanmış; sayıları ve
ağırlıkları artmaya devam etmiştir.
Bir diğer dikkat çeken nokta, 1946 yılında spor derneklerinin sayıca
çokluğudur. Bunun nedeni, spor derneklerinin o dönemde zararsız görülmesidir.
Nitekim, zamanla diğer derneklerin sayıları arttıkça bu üstünlüklerini yitirmişlerdir.
Kapitalist gelişim sonucu toplumda meydana gelen sosyal ve siyasal
hareketlilik, birçok bölgeye hakim olan kapalı pazar ekonomisini dağıtmış, gelişme
ve dışa açılma ile artan yatırım gücü, devlet yardımıyla da birleşince mahalli
kalkınmayla uğraşan örgütlerin sayısını arttırmıştır. Bu durumu, en iyi artan kültür
derneklerinin sayısıyla anlayabiliriz. Ancak serbest meslek derneklerinin azlığı,
Türkiye’de ihtisaslaşma ve iş bölümünün yeterince gelişmediğini kanıtlamaktadır.
Türkiye ekonomisi için sevindirici bir diğer nokta, tarıma dayalı bir
ekonomiye sahip bölgelerde 1946 yılından sonra hızla artan tarım dernekleridir.
Çünkü, tarım derneklerinin artması demek, bu alanda modern örgütlenmenin artması,
yani bu bölgelerin kapitalist üretime ve pazar ekonomisine geçmiş olmaları demektir.
Ancak yine de, özellikle tarım yapılan alanların birbirinden kopukluğu nedeniyle
istenilen seviyeye ulaşamamıştır.
Az gelişmiş bir ülke olan Türkiye’de, zorunlu olarak devlet birçok sahada
hizmet vermektedir. Bu nedenledir ki, bürokrat sınıfı oldukça gelişmiş ve dolayısıyla
da bilinçlenmiştir. Türkiye’de memur örgütlenmesinin sayısının, diğer gelişmiş
ülkelere nazaran oldukça fazla olmasının nedeni de budur. 1950-1960 yılları arasında
memurların nisbî gelir paylarının, diğer gruplara nazaran daha çok gerilemiş olması
da, onları daha yoğun bir siyasal katılmaya yöneltmiştir.
Sosyal yardım dernekleri, 1947 yılında çıkarılan Varlık Vergisi nedeniyle
özellikle azınlık vatandaşları tarafından kurulan “Fukara Cemiyetleri” nedeniyle
artmıştır. Yine de diğer gelişmiş ülkelere kıyasla azlığı ise, devletin kaynaklarının bu
örgütlere aktarılamayacak kadar kısıtlı olmasına, toplumun büyük çoğunluğunun
halen kırsal kesimde yaşamasına ve yüz yüze, geleneksel ilişkilerin hakim olmasına
bağlanabilmektedir.
Esnaf dernekleri ise, özellikle 1955 yılında en yoğun şekliyle yaşanan
ekonomik hareketlilik nedeniyle gelişen küçük burjuvazinin örgütleşmesi sonucu
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hızla çoğalmıştır. Ancak bundan sonraki beş yıl boyunca, ekonomik gelişmenin
yavaşlaması, bu derneklerin aynı hızı sürdürmesini engellemiştir.
Söz konusu dernek faaliyetleri, 1956 yılında kabul edilen 6761 sayılı
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” ile yeniden kısıtlama altına sokulmuştur.
1961 Anayasasına ve 1963 yılında kabul edilen 171 sayılı yasaya dek, dernek kurma
hak ve özgürlükleri yeterince geniş kapsamlı olamamıştır.

2) Çıkar ve Baskı Grupları:
Çıkar ve Baskı grupları, endüstrileşmiş toplumlarda grup çatışmasının
kurumsal temelini oluştururlar. Ülkenin sosyo-ekonomik yapılarını ve ideolojik
kavgalarını yakından yansıtırlar. Bu özel organizasyonlar, endüstrileşmeyle birlikte
sosyal düzenin değişmesi sonucu ortaya çıkan siyasal ihtiyaçların, eski siyasal
yapılar ve prosedür ile çelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Toplum içinde meydan
gelen gelişme ve ihtisaslaşma, yönetenlerle bir sürtüşme meydana getirmiş ve bu
sürtüşmeler, hükümetin toplum içinde yeni ilişkiler kurmasına neden olmuştur. Bu
yeni sistem içinde bireylerin, kendi ihtiyaçlarını formüle etmek ve yerleştirmek için
yeni mekanizmalara ihtiyaç duymasıyla da söz konusu örgütler oluşmuştur.249
Çıkar grupları, her atomize olmuş karmaşık toplumda, belirli talepleri olan
örgütlü ya da örgütsüz topluluktur. Yapıları gereği, gücünü tabandan alan demokratik
örgütlenmelerdir. Ancak tüm gruplar gibi, siyasal yaşamın karmaşık yapısı nedeniyle
bünyelerinde bir iktidar odağı bulundurmaktadırlar. Bu çıkar grupları, kanun
koyucuyu ve toplumdaki diğer iktidar merkezlerini kendi çıkarlarını gerçekleştirme,
koruma ya da fazlalaştırmak için örgütlenip eyleme geçtikleri an baskı gruplarına
dönüşürler.250
İlk

olarak

1925

yılında

Washington’da

gazeteciler

tarafından

isimlendirilen251 baskı grupları, siyasal iktidar açısından da öneme sahiptir çünkü,
eğer bir toplumda siyasal iktidar, geçerliliğini topluluktaki normlar, değerler
sisteminden sağlıyorsa; bu sistemin devamlılığına yönelik kararlarını verirken,
toplumdan gelecek uyarılara, istemlere karşı duyarlı olmak zorundadırlar. Bu uyarı
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ve istemler ise, baskı gruplarınca siyasal iktidara ulaştırılmaktadır.252 Bu gruplar,
yalnızca üyelerinin taleplerini iletmekle kalmayıp, bu taleplerin karşılanması için
zorlayıcı baskı da icra etmektedirler. Görevleri, istenilen bir kanunun geçirilmesi ya
da istenmeyen bir kanunun iptali için yasama organlarında faaliyet göstermek,
modern devletin toplumsal hayatın her safhasıyla yakından ilgilenmesine zaman ve
ihtisas açısından yeterli olmaması nedeniyle baskı gruplarının devlet örgütüne kendi
alanları için aydınlatmak ve bilgi vermek, kendi sosyo-ekonomik çıkarlarıyla ilgili
olan siyasal ve sosyal yapıdaki kurumların kendi lehlerine işlemelerini sağlamak,
oraya kendi görüşlerini destekleyen personelin atanmasını sağlamak, idari yapının
kamu politikasından azami ölçüde yararlanabilmek için devlet bürokrasisini
etkilemek ve bunu sağlamak için idarenin soruşturma ve araştırma komisyonlarına
temsilci göndermek, yargı organlarına tesir ederek idari işlemlere emsal teşkil
edebilecek kararların çıkmasını sağlamak, kamuoyunu devamlı olarak aktif durumda
tutarak ona sosyo-ekonomik süreç hakkında en yeni, en sağlam bilgileri vermek,
belirli konularda uyarmak, kamuoyunu ve kamu taleplerini siyasal yapıya taşımak ve
etkin olmasını sağlamaktır.253 Ancak unutulmamalıdır ki; amaçları, birçok baskı
grubunun partizan eğilimleri olsa bile, siyasal iktidarı elde etmek değil; onu
etkileyerek istekleri yönünde karar alınmasını sağlamaktır. İktidarı elde etmeyi
amaçladığı an siyasi partilere dönüşür.
Nermin Abadan söz konusu grupları, 1) İşverenler, 2) Çiftçiler, 3) İşçiler, 4)
Serbest meslek mensupları, 5) Belirli bir dış politika konusunda görüş birliği edenler,
6) Ulusal bir davayı güdenler, 7) Eski muharipler, 8) Dini veya ahlaki bir amaç
etrafında birleşenler, 9) Tüketiciler, 10) Kamu yönetimleri ile belediyeleri yeniden
örgütlendirmek isteyen vatandaş grupları, 11) Hayır kuruluşları, 12) Devlet
bürokrasisi olarak sınıflandırmıştır.254
Mehmet Akad ise baskı gruplarını şu şekilde sınıflandırmaktadır: 1)
İdeolojik nitelikte baskı grupları: üniversiteler, dinsel örgütler, gençlik örgütleri,
öteki düşünce dernekleri; 2) Sınıflara dayalı baskı grupları: kırsal alanda, tarımda
çalışanları örgütleyen sendikalar, işverenleri örgütleyen kuruluşlar, birlikler, odalar
252
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vb.; kentte ise, sanayii ve ticarette işvereni örgütleyen sendikalar, birlikler ile işçi
sendikaları; 3) Politik nitelikte baskı grupları: yürütme ve yasama organları, kamusal
yargı organları ve bürokratlarla teknokratları örgütleyen meslek kuruluşları255
Baskı gruplarının çalışma şekilleri, lobicilik (yasama ve yürütme erkini
etkileyebilmek için özel ajanlar kullanması), siyasi partilerle ilişkiler kurmak,
propaganda, özel ayrıcalıklar, gösteriler, boykot ve grevler ve itaatsizlik ve zor
kullanmadır.256
Baskı gruplarının siyasal iktidarla olan ilişkilerinde, korporatist ve çoğulcu
olmak üzere iki ilişki türünden bahsedebiliriz. Korporatist ilişki türünde, çeşitli iş
kolları, meslekler ve benzeri gruplaşmaların her biri tek bir örgüt çerçevesinde
siyasal iktidarla ilişki kurar. Yönetim bu örgüte ilgili grubu temsil etme, bazı
hizmetleri görme ve faaliyetlerinden gelir elde etme ayrıcalığı tanır. Bu ilişki türüne,
otoriter sistemlerde de rastlamak mümkündür. Ancak bu ilişki türü, baskı grubunun
siyasi süreci etkileme yeteneğini zaafa uğratabilmektedir. Çünkü yönetim, baskı
grubuna sağladığı ayrıcalıklar karşısında, çoğu zaman ondan itaat ve uyguladığı
politikalara

destek

beklemektedir.

Bunun

sonucunda

örgüt,

özerkliğini

yitirebilmektedir. Çoğulcu ilişkilerde ise, toplumdaki çıkar ve tercih farklılaşmasını
çok sayıda gönüllü kuruluş temsil eder. Bu örgütleşmiş gruplar birbiri ile yarışarak
kamu otoritelerini ve kamu politikasını etkilemeye çalışır. Siyasal iktidarla olan
yakın ilişkilerinin yasal bir niteliği yoktur.
Eğer bir baskı grubu, bir olay ya da duruma anlık tepki olarak oluşursa,
anomik baskı grubu olarak nitelenir. Kitlelerin bir olay ya da çözümlenemeyen bir
sorun karşısında kendiliğinden eyleme geçerek isteklerini dile getirmeleridir.
Anomik baskı grupları zaman zaman Türkiye’de de belirmekle beraber, yaygın
olarak görülmez ve etkili değildir. Doğal baskı grupları olarak adlandırılan bir diğer
baskı grubu türü ise, resmi ya da tüzel kişiliğe sahip olmaksızın, toplumda
kendiliğinden oluşan, zaman zaman siyasal süreci etkilemeye yönelik eylemlerde
bulunan topluluklardır. Türkiye’de özellikle seçim zamanlarında ve daha çok az
gelişmiş bölgelerde önem kazanmaktadır. Özellikle geleneksel toplumlarda din, dil,
bölge, kabile, soy gibi grupların doğal üyeliği de örgütleşmemiş baskı grubu niteliği
255
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göstermektedir. Eğer kamu hizmetlerini ve yönetim işlevini gerçekleştirmek üzere
gelişmiş devlet kurumlarında, gerek kurumlarını gerek kendilerini ilgilendiren
konularda bir baskı grubu gibi hareket edilirse; bu oluşumlara kurumsal baskı grubu
denilmektedir. Türkiye’de özellikle bürokrasinin ve ordunun ağırlıklı konumu
nedeniyle bu baskı grubunun önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Belirli bir grubun
amaç ve isteklerine hizmet etmek için kurulan gönüllü kuruluşlara ise örgütleşmiş
baskı grupları denmektedir. Bunlar, üyelerinin inisiyatifine bağlı olarak gelişir, ilgi
ve istekleri devam ettiği sürece faaliyette bulunup etkili olurlar.257
İlter Turan’a göre, Türkiye’de ise dört tür örgütleşmiş baskı grubunun
varlığından söz edilebilir. Bunlar; bir dizi örgüt, meslek gruplarının ya da iş
sahalarının kamu otoritesiyle ilişkilerini ve kamu otoritesinin de bu alanları
düzenlemesi için geliştirilmiş korporatist bir ilişkiye sahip Sanayi Odası, Ticaret
Odası, Barolar vb. gibi yarı resmi kuruluşlar; toplumdaki iktisadi farklılaşmanın
doğurduğu ayrışmanın ürünü olan iktisadi ya da fonksiyonel baskı grupları; belirli bir
konuda belirli bir yöndeki tercihleri benimseyen, kendi düşünce ve eylemlerini
topluma yaymayı amaçlayan, tercihlerini kamu politikalarına dönüştürmek için
kurulmuş Sanayici ve İşadamları Derneği, Yabancı Sermaye Derneği, İlim Yayma
Cemiyeti gibi, toplum içinden gelen isteklere bağlı olarak Dernek Yasası
çerçevesinde örgütlenmiş, gönüllü tutum yaymacı ya da kamuoyu oluşturucu
kuruluşlar; son olarak da Cami Yaptırma dernekleri, Mezunlar Cemiyeti vb gibi
sınırlı amaçlı örgütlerdir.258
Baskı gruplarının etkinliğini belirleyen çeşitli etmenler vardır. Bunlardan
ilki, siyasal ve sistemsel özelliklerdir. Bir toplumda siyasal kurumlar zayıfsa, baskı
gruplarının etkinlikleri artar ancak, güçlü bir merkeziyetçilik söz konusuysa,
etkinlikleri azalır. Ayrıca siyasal sistem bu grupları çıkardığı yasalarla da
etkileyebilmektedir. Örneğin 28.6.1938 gün ve 3512 sayılı yasa olarak kabul edilen
Cemiyetler yasası ile Türkiye’de gönüllü kuruluşların siyasetle ilgilenmeleri
yasaklanmış ve örgütlerin faaliyetlerine engelleme getirilmiştir. Özellikle Demokrat
Partinin iktidarda olduğu dönemde, siyasal faaliyetlerin mahiyeti konusunda getirilen
keyfi sınırlar, bu örgütlerin çalışma alanını oldukça kısıtlayabilmiştir. Bununla
257
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birlikte bir toplumda güçlü siyasi partilerin varlığı, o toplumdaki baskı gruplarının
etkinliğini sınırlayabilmektedir. Örgütler açısından bakıldığında ise, bir baskı
grubunun etkinliği, üye sayısının fazlalığından çok, grubun iç dayanışmasının yüksek
olmasına ve birlikte hareket edebilme yeteneğinin var olmasına, kaynaklarının göreli
bolluğuna, büyüklüğüne, toplumsal itibarına, tutarlılığına, özerkliğine, ilgilenilen
sorunların türüne ve liderlerine bağlıdır.259
Türkiye’de ise, özellikle 27 Mayıs 1960 öncesinde siyasi partiler, tüm baskı
gruplarını temsil etme iddiasındaydı. Bu tutum toplumsal örgütlenmelerin
gelişmesine darbe vurmaktaydı. Hem tek parti döneminde, hem de DP iktidarı
döneminde spor klüplerinden ticaret odalarına tüm teşkilatlarda, iktidar partisinin
üyeleri hakim durumdaydı. Bu durum, 27 Mayıs sonrasındaki yasal düzenlemelerle
bir ölçüde düzeltildi.

3) Sendikalar
Bir örgütlenme türü olan, sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkmış
sendikalar, işçilerin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla
oluşturdukları, birer baskı grubu olan örgütlenmedir ve toplumsal bir çatışmayı dile
getirecek bir mekanizma yaratarak, isteklerini elde edebilmek amacıyla siyaset
sistemine bağlanmasının meşru aracıdır. Sendikalar, işçilerin genel iş şartlarını,
sosyal güvenliklerini, ücretlerini koruyup geliştiren kuruluşlar olmanın ötesinde,
bunları da gerçekleştirebilmek amacıyla demokrasinin hak ve özgürlüklerin
koruyucusudurlar. Bu nedenle de aşırı ideolojilere, diktaya, hak ve hürriyetlerin
kısıtlanmasına karşı çıkan kuruluşlardır.260 İşçilerin haklarının ve kısa ve uzun vadeli
çıkarlarının ne olduğu konusunda farklı görüş eğilimler vardır ki bu da, farklı
sendikal anlayışlar ve mücadele biçimleri meydana getirir.
Sendikalar, ilk kez on sekizinci yüzyılın sonlarında, İngiltere’de buharlı
makinelerin kullanılmaya başlanması sonucu girilen sanayi devriminin yarattığı yeni
sosyal sınıfların ürünü olarak doğmuştur. Adam Smith’in 1776 yılında yayınladığı
“Milletlerin Zenginliği Üstüne” adlı eserinde belirtilen “bırakınız yapsınlar, bırakınız
geçsinler” doktrininden destek alan fabrika sahipleri patronların, uyguladığı insanlık
259
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dışı çalışma koşulları, çalışanları, ezilmeme ve insanca koşullar altında çalışma
olanakları elde etmek amacıyla, para üstünlüğüne karşı, sayı üstünlüğü çerçevesinde
birleşmesine neden olmuştur. Bu birleşmeler önceleri, örf, âdet, gelenek, görenek ve
din kurallarına dayalı mahalli dernekler şeklinde başlayarak; daha sonra “yeminli
cemiyetler” haline bürünerek sendikaları meydana getirmiştir. Bir başka görüşe göre
ise sendikalar, İngiltere’de Trade Unionlar (esnaf birliği, amele cemiyeti, işçi
derneği) biçiminde kurulmaya başlanmıştır.261
İngiltere’de 1720’den itibaren örgütlenmeye başlayan ilk sendikalar,
geleneksel değerlere bağlı olarak, kapitalizmin varolan düzeni bozmaması için
kurulmuş, ihtilalci değil; muhafazakar örgütlerdir. 1875-1879 buhranlarının ardından
ise ilk kez, 1889 yılında kurulan “İşçileri Temsil Komitesi” ile siyasal amaçlar
gütmeye başlamışlar; 1906’da ise İşçi Partisi kurulmuştur. Diğer Avrupa ülkeleri ise
bu gelişmeleri geriden takip etmişlerdir.
On dokuzuncu yüzyılda genel oy hakkının yaygınlaşması sonucu, kitle
partileri siyasal alanda rekabet etmeye başlamış; bunun sonucunda işçilerin de
örgütlenerek kendi çıkarları doğrultusunda siyasal süreci etkileyebileceklerini öneren
düşüncelerin gelişmesiyle işçilerin sendikalaşma çabaları başlamıştır. Ancak tahmin
edileceği gibi bu girişim önceleri, 19. yüzyılın liberal ortamında, piyasa
ekonomisinin işleyişini bozacağı gerekçesiyle işverenler ve hükümetlerce hoş
karşılanmamıştır.

Bu

gelişmeyi

önleyebilmek

amacıyla,

zor

kullanmaktan

kaçınmamışlarsa da; 19. yüzyıl sonlarında sendikaların yerleşiklik kazanmasına
engel olamamışlardır.262 Bunun en büyük nedeni, demokratikleşmeye doğru
kaçınılmaz olarak giden siyasal sistemlerdir. Liberalizm, demokratikleşmeyi ister
istemez içinde yaşatır. Demokrasi ise, bir denge ve uzlaşma rejimidir. Bu dengeyi
çalışanlar ve işverenler arasında sağlayacak olansa, paraya karşı sayıdır. Yani paraya
sahip olanların gücü ancak, örgütlenme ile sağlanabilmektedir. Sonuçta, ister liberal,
ister sosyal demokrat olsun, sendikalar siyasal sistemin vazgeçilmez bir unsuru
olarak toplumda yerini alacaktır.
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İşçi sendikaları, öncelikle işçilerin doğrudan ve dolaylı ekonomik çıkarını
korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. İşçilerin sınıfsal konumları nedeniyle kendilerine
tanınması gerekli hakların ve koruma önlemlerinin tümü, çalışma hayatıyla ilgili her
türlü mesleki sosyal hak ve talep sendikal örgütlenme çerçevesindedir. Bu nedenle,
sendikaların doğasında ister istemez düzene yönelik bir karşı çıkma her zaman söz
konusu olmuştur. Bir başka biçim, işçilerin kültür ve dayanışma sandıkları
dernekleri, işçi kulüpleri ve işçi kooperatifleridir ki; genellikle işçilerin sendikal veya
siyasal örgütlenmelerinin önünde engeller bulunduğunda, bunların örtülü hali olarak
görülür.
Yalnızca aynı meslektekileri bir araya getiren meslek sendikaları, yalnızca
aynı işyerindekileri bir araya getiren işyeri sendikaları ve aynı işkolunda olduğu
kabul edilen ücretlileri bir araya getiren işkolu sendikaları olduğu gibi; tüm
işkollarındaki ücretlileri örgütlemeyi amaçlayan genel sendikalar da vardır. Bunların
yanı sıra, sendika birlikleri, federasyonlar ve konfederasyonlar bulunmaktadır.
Sendika birlikleri, genellikle, aynı yörede farklı işyerleri ve işkollarında örgütlü
sendikaların üst örgütüdür. Federasyonlar ise, genellikle farklı yörelerde aynı
meslekte veya aynı işkolunda örgütlenmiş sendikaların üst örgütüdür. Konfederasyon
ise, genellikle, tüm meslekler, bölgeler, işyerleri ve işkollarındaki kuruluşların ulusal
düzeydeki örgütlenmesidir.263
Bununla birlikte çeşitli toplumlara göre değişen sendikacılık anlayışları
vardır. Bunlardan en yaygınlarından biri, Amerikan sendikacılık anlayışı olan partiler
üstü sendikacılıktır. Bu sendikacılık tipi, sendikaların tüm siyasi partilere eşit
uzaklıkta olmasını kabul etmektedir. Buna ek olarak Anarkosendikalizm denen, 19.
yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmış, sendikal örgütlenmeyi ve sendikal
hareketi, hem işçi sınıfını toplumsal devrim için örgütlenmeye yönelik bir araç, hem
de yeni toplumun çerçevesinde yapılanabileceği bir platform olarak gören
sendikacılık anlayışı mevcuttur.264
Sosyalist toplumlarda ise sendikalar, bir komünizm okulu olarak çalışmakta
ve parti ile beraber işçileri komünizmin gerektirdiği düzeye yükseltmek için kültürel,
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politik, idari eğitim vermekle görevli kılınmaktadır; siyasal ve yönetici kadrolara
girebilecek bilinçli ve başarılı kişileri toplumdan süzerek siyasal yapıya gönderir.265
1918’de Rus İşçi Kongresinde alınan kararda bu açıklamayı kanıtlamaktadır. Karara
göre; “sendikalar devletin, hükümetin organıdır. İhtilalin hedefine varmasında görev
alacaklardır. Parti disiplinine aynen uyacak, gözetiminde bulunacak; grev hakkı
kullanılmayacak, sosyalist planın hedefine ulaşmasında işçi veriminin artması
sendikalarca sağlanacak, ekonomik kalkınmada, sanayi ihtilalinde sendikalar
ideolojik ve rejimle ilgili propaganda ve eğitim hizmetlerini yerine getirecektir.”266
Uluslararası boyuttaki işçi örgütlenmesi ise, soğuk savaş öncesinde tek olan
uluslararası işçi konfederasyonu ile sağlanmaktaydı; ancak soğuk savaşın
başlamasıyla, ICFTU (Hür Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve WFTU
(Dünya Komünist İşçi Sendikaları Konfederasyonu) olarak ikiye ayrılmıştır.
Dolayısıyla bu iki konfederasyonun sendika tanımlaması da farklıdır. Batının sosyal
demokrat rejimi ile yönetilen ülkelerinde sendikalar, bağımsız, hür, devlet, hükümet,
parti kontrolü dışında kurulmuşlardır. Teşkilatlanmalarında, yönetimlerinde tamamen
hür ve bağımsızdırlar ve dış müdahale kabul etmez, siyasi parti kanatları içinde yer
almazlar.
Türkiye’de ise, işçi yardımlaşma sandıkları ve sandıkların etrafında
şekillenen cemiyetler, işçilerin ekonomik-sendikal örgütlenmesinin; işçi kulüpleri ve
cemiyetleri ise, siyasal örgütlenmenin ilk biçimleri olmuştur.

4) Siyasi Partiler
Siyasi partilerin ayrı bir araştırma alanı oluşturması, özellikle II. Dünya
Savaşı’nın ardından demokratik, otoriter, totaliter rejimlerde siyasi katılmayı
organize eden; parti sistemleri de katılmanın genişliğini etkileyen faktörler olarak
algılanmaya başlamasıyla gerçekleşmiş; 1950’lerden sonra ise siyasal örgütlenmenin
yapısal bir şekli olarak algılanmaya başlanmıştır.
Demokrasinin yapısal araçlarının temel unsurudur. Hükümetin otoritesine
yeterli desteği toplamakla beraber, hükümeti yerinden etmeye yetecek hoşnutsuzluğu
ve tatminsizliği kendilerine çeken ve organize eden267 bir çeşit aracı kurumdur. Yani
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siyasi partilerden beklenen, halkoyunu teşkilatlandırıp uyarması ve halktan gelen
talepleri hükümet kararlarının alındığı merkeze iletmeleridir.268
La Palombara, siyasi partilerin tanımlanmasında dört ölçütün varlığını
savunmaktadır. Buna göre;
“1) Yöneticilerin ömürleriyle sınırlı olmayan sürekli bir örgütün269 varlığı, 2) Bu örgütün
merkezle düzenli ilişkiler içinde faaliyet gösteren yerel kuruluşlara sahip olması, 3) Tek başına ya da
başkalarıyla ortaklaşa olarak karar alma iktidarını ele geçirme ve elde tutma hususunda bilinçli bir
çabanın gösterilmesi, 4) Seçmenler arasında taraftar kazanmaya ya da herhangi bir şekilde halkın
270

desteğini sağlamaya yönelik girişimlerin yapılması.”

Bu ölçütler ışığında siyasal partinin tanımını şöyle yapabiliriz: Siyasal parti,
asıl amaçları iktidara gelmek ve bunu sürdürmek olan; hükümet aygıtını, halkın
desteğini sağlamak suretiyle, tek başına ya da koalisyon şeklinde kontrol etmeyi
isteyen kişilerin, kendi bilinçleriyle oluşturdukları sürekli bir nitelik taşıyan resmi
örgüttür.
Partilerin gelişmesi, iktidarın paylaşılması ile yakından ilgilidir. Partisiz
rejimler ancak geleneksel ve geçiş sürecindeki toplumlarda görülmektedir. İktidarın
kaynağı, tarihsel süreç içerisinde modernleşmeye geçilmesiyle beraber, yönetilenlere
doğru kaymaya başlayınca, iktidarı paylaşan herkesin kolaylıkla bir araya gelmesi,
toplumun uyması zorunlu kararlar alması zorlaşmıştır. Benzer çıkar ve eğilimleri
olan kitlelerin iktidarı, ancak temsilcileri aracılığıyla etkileyebilecekleri ilkesi
yaygınlaştıkça, hükümetin sorumluluğu ilkesi yerleştikçe ve genel oy hakkının
tanınmasıyla beraber siyasi partiler oluşmuş ve özellikle yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, demokratik ya da totaliter olsun tüm siyasal sistemlerde, siyasal
iktidarın taşıyıcısı ya da deneyleyicisi olmuşlardır. La Palombara ve Weiner’in de
değindiği gibi, kitle iletişim araçlarının gelişmesi bireyin bilgi düzeyini, kendine
güvenini yükselterek ulus çapında siyasal örgütler yaratmasına olanak tanımıştır.271
268
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Siyasi partilerin gelişmesi üç aşamada gerçekleşmiştir; ilk aşama siyasal
iktidarın sadece küçük aristokratik klikler arasında el değiştirdiği dönemdir (17-18.
yüzyıl’da İngiltere’de), ikinci aşama sosyal şeref ve iktidara sahip bir seçkinler
grubunun tekeli ağır bastığı dönem ve son olarak da, plebisiter demokrasinin geliştiği
dönemdir.272
Duverger ise partilerin iki ana eksende doğup geliştiğini savunmaktadır.
Bunlardan ilki; Seçimlerde ve parlamentoda doğan partilerdir. Buna göre, önce
parlamentolar kurulur ve parlamentolarda oluşan gruplaşmalar partileri meydana
getirir. Parlamento dışında doğan partiler ise, toplum içerisinde zaten var olan çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının meydana getirdiği partilerdir. Parlamento dışında doğan
partiler, genellikle bağlı bulunduğu örgütlenmelerin siyasal kolu olma niteliği arz
eder. Diğerine oranla daha merkeziyetçidir.273
La Palombara ve Weiner, partilerin doğuşunda rol oynayan etkenleri
açıklayan üç farklı kuramdan söz eder. Bunlar: Kurumsal Kuram, Tarihsel Kriz
Kuramı ve Gelişmeci Kuramdır.274 Bunlar içerisinde kriz kuramı, toplumların
modernleşmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan meşruluk, bütünleşme ve katılma
krizlerini içermektedir. Meşruluk krizi, toplumun kim tarafından yönetileceği
konusunda toplumsal oydaşmanın bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bütünleşme
krizi, modernleşmeyle birlikte gelişen uluslaşma çabasının getirdiği zorluklar sonucu
ortaya çıkmaktadır. Buna göre, geleneksel yapıda varlıklarını sürdürmekte olan dil,
din ve ırksal ayrılıklar, uluslaşmaya direnecek ve dolayısıyla toplumsal bir kriz
doğuracaklardır. Bu iki kriz türü, toplumda ancak asgari düzeyde de olsa bir siyasal
katılma potansiyeli olduğu takdirde siyasi partilerin doğuşuna yol açmaktadır.
Katılma krizi ise, yönetenlerin, gelişen toplumsal unsurlar sonucunda artan katılma
taleplerini gayri meşru olarak gördükleri takdirde oluşmaktadır.
Payaslıoğlu ise partileri meydana getiren sebepleri üçe ayırmaktadır: 1)
Ferdi, psikolojik sebepler: fikir ayrılıkları, menfaat ayrılıkları, iktidar arzusudur. 2)
Sosyal sebepler: grup içinde yer alma, birlik olarak mücadele etme arzusu. 3) Siyasi
ve hukuki sebepler: demokrasinin getirdiği özgürlüğün ve genel seçimlerin
272
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etkisidir.275
Partiler çeşitli unsurlardan oluşur. Bunlar; liderler, faal üyeler (militanlar),
sıradan üyeler, ön seçmenler (sadece ABD’de), destekleyiciler ve partizanlardır.
Siyasi partiler, çeşitli tiplerde ortaya çıkmıştır. İlter Turan’ın ayrımına göre
bunlar:
“1) siyaset aracısı partiler: iki ve üç partinin egemen olduğu sistemlerde yaygın olarak
bulunan ve geniş seçmen kitlesine hitap edebilmenin gereği olarak, programları ve eylemleri
birbirlerine benzeyen, siyasete pragmatik bakan partilerdir. 2) İdeolojik partiler: seçimleri kazanmayı
hedefleseler de, asıl amaçları ideolojilerini, doktrinlerini halka benimsetmektir. Bu nedenle
ideolojilerinden ödün vermezler. 3) Çıkar grubu olan partiler: bazı çıkar gruplarının, kamu
görevlerinin bir kısmını ele geçirerek amaçlarına daha kolay ulaşabilmek amacıyla kurdukları
partilerdir. Örneğin, çiftçi partileri. 4) Kişi partileri: bir liderin şöhreti ve ona duyulan bağlılık
etrafında birleşilmiş partilerdir. Buna Türk siyasal yaşamında en iyi örnek olarak Osman Bölükbaşı ve
Millet Partisi gösterilebilir. 5) Kalıntı partileri: geçmişin sorunları üzerinde duran, bu sorunlara bağlı
kalan partilerdir.”
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A. L. Lowel ise siyasi partilerin ayrımını basitçe insan doğası üzerine
kurmuş ve parti oluşumunu psikolojik boyutuyla ele almıştır. Ona göre, değişim
taraftarı olup aynı zamanda iyimser olanlar tutucu partileri oluşturmaktadır. Bununla
beraber, ilkinin kötümser olanları devrimci partileri, ikincisinin kötümser olanları
tepkisel partileri oluşturmaktadır. Ancak Leirserson’a göre daha açıklayıcı olanı,
toplumun sosyal ve ekonomik farklılaşması sonucu oluşan parti sistemleri yani, sınıf
partileridir.277
Siyasal partiler, siyasal sistemin unsurlarıdırlar ve sosyal tabakalaşma ile
bölünmeler, siyasal kültür, ulusal tarih, anayasal yapı ve kamusal siyasetin nitelikleri
partilerin oluşumunu etkileyen en önemli dış etkenlerdir.
Buradan yola çıkarak, sosyal bölünmeleri ortadan kaldırmayı amaçlayan tek
parti sistemini bir yana bırakırsak; siyasal partileri, toplum içerisindeki çeşitli sosyal
bölünmeleri, çatışmaları parlamentoya yansıtan, temsil eden örgütler olarak
tanımlayabiliriz.
Lipset ve Rokkan sosyal bölünmeleri iki eksenli bir modele dayandırmıştır.
Bunlardan ilki, geleneksel toplumdan modern topluma, uluslaşmaya doğru geçiş
275
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evresinde görülen merkez-kenar olarak da adlandırılan yerel bölünmeler; ikinci ise,
modernleşmiş, sanayileşmiş toplumlarda görülen fonksiyonel bölünmelerdir. Yerel
bölünmeler, toplum uluslaşma çabasına giriştiğinde, bütünleşme çabası içindeki
merkeziyetçi eğilimlere tepki olarak, çeşitli etnik, dinsel, dilsel veya kültürel
azınlıkların kendi özelliklerini korunma arzuları sonucu meydana gelir. Bu
tanımlamaya göre yerel bölünmeleri, kültürel ve dinsel olarak iki alt tipe ayırabiliriz.
Söz konusu toplum, ulus düzeyine yükselerek merkezi güçlendirdikten sonra
endüstrileşme ve sosyal mobilizasyonun artması, işbölümü ve bilgi düzeylerindeki
yükselme, yani modernleşmeyle birlikte, yerel bölünmeler yerini fonksiyonel
bölünmelere bırakmaktadır. Bu bölünme tipi, genel olarak toplum içerisindeki benzer
sosyo-ekonomik çıkarlara ve değerlere sahip olanların aynı kamplarda toplanmasıyla
meydana gelir. Fonksiyonel bölünmeler de esas olarak iki türden meydana gelir. İlki,
şehirsel ve kırsal çıkarların oluşturduğu bölünmelerdir ki, bu bölünme tipinin kuvveti
derecesinde, yerel bölünmelerin kalıntılarına rastlanmaktadır, ikincisi ise modern
toplumların vazgeçilmez unsurları olan işçi-işveren bölünmeleridir.
Buraya kadar sözünü ettiğimiz sosyal bölünmelere, II. Meşrutiyetten
itibaren Osmanlı ile başlayan modernleşme süresinde Türkiye’de de rastlanmaktadır.
İttihat Terakki ile başlayan daha sonra CHP’nin temsil ettiği merkez, uluslaşma
çabaları sırasında çevreden büyük tepkiler görmüş ve merkezileşme eğilimine
muhalefet etmişlerdir. Ancak merkezin güçlenmesine direnen kesimler, olumlu
ideolojik bir birlik oluşturamadıklarından, birleştikleri tek nokta, merkeze muhalefet
etmek olmuştur. Türkiye’de fonksiyonel olarak bölünmelerin yaşanması, Özbudun’a
göre ancak 1969 seçimleriyle birlikte görülmeye başlanmıştır.278
Siyasi partilerin iç yapılarını ise esas olarak örgütlenme biçimi
oluşturmaktadır. Siyasal partilerin örgütlenme boyutunun bazı özellikleri mevcuttur.
Bunlar; özerklikleri, örgütlenme derecesi, merkeziyetçiliği, tutarlılığı, katılma oranı
ve amaçlarıdır.279
Özerkliği ile anlatılmak istenen, bir siyasal partinin başkalarından bağımsız
olarak iş görebilme ve dolayısıyla toplumda bağımsız bir yer işgal edebilme
yeteneğidir. Buna göre bir siyasal parti, temsil ettiği sosyal grubun çıkarlarının ve
278
279

Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, Ankara, Sevinç Matbaası, 1974, s. 41.
A.e., s. 58.

80

değerlerinin salt sözcüsü olamadığı, başka grupların değerlerini de göz önünde
bulundurduğu ve mali açıdan geniş bir yelpazeye sahip olduğu ölçüde özerktir.
Örgütlenme derecesi ise, parti içinde yazılı ya da geleneksel olarak
yerleşmiş, yapısallaşmış kuralların varlığı; parti içerisinde yapısal farklılaşmanın,
değişik fonksiyonları bu kurallara göre ifa eden kurumların, işbölümünün varlığı o
partinin örgütlenme derecesinin yüksek olduğunu gösterir.
Duverger, partilerin örgütlenmesinde dolaylı yapı ve dolaysız yapı olarak
ikili bir ayrıma gitmiştir.280 Buna göre dolaylı yapı, genel olarak parlamento dışında
oluşmuş partilere denk düşer. Bireyler, asıl olarak sendikalar, dernekler gibi çeşitli
kuruluşlarda örgütlenmiştir. Parti, temel sosyal grupların birleşmesinden meydana
gelir. Partinin üyeleri, sendikalar, yardımlaşma dernekleri vb. kuruluşlardır. Bu tür
genellikle sosyalist partilerde, çiftçi partilerinde görünmektedir. Dolaysız yapıda ise
bireyler, bir üyelik formu doldurarak, aidatlarını ödeyerek ve partinin çeşitli yöresel
örgütlenmelerinde faaliyet göstererek partiye katılır. Bu yapıda üyeler, ulusal
topluluğa doğrudan bağlıdır. Dolaysız partiler, dolaylı partilere nazaran daha
yaygındır.
Partiler nasıl yapılanmış olursa olsun; çeşitli şekillerde örgütlenmek
zorundadırlar. Bu örgütlenme biçimlerini Duverger, “komite”, “ocak”, “hücre” ve
“milis” olarak gruplandırmıştır.281 Buna göre komite, az sayıda nüfuzlu, seçkin
bireyin oluşturduğu, üye sayısının arttırılmadığı gruptur ve parti için faaliyet gösterir.
Yarı-sürekli niteliktedir. Eylemleri sadece seçim dönemiyle sınırlı kalmamakla
beraber, daimi olarak propaganda faaliyetlerini sürdürmez. Komite türü örgütlenme,
servet esasına dayalı seçim sistemlerinin partileridir. Ocak türü örgütlenme ise, genel
oyun yaygınlaşmasıyla işlerlik kazanmıştır. Üyelerin niteliklerini de önemsemesine
rağmen, nicelik daha önemlidir. Amaç üye sayısını arttırmaktır. Seçim zamanlarında
daha yoğun olarak çalışmaktaysa da, daimi olarak faaliyetlerini sürdürür. Sık sık
üyelerin katılımıyla toplantılar düzenlenir. Bundaki amaç, sadece seçimin
kazanılması için çalışmak, seçim taktikleri vermek değil; aynı zamanda üyelerine
siyasal eğitim vermektir. Ocak türü örgütlenmede üye sayısı fazla olacağından,
koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla hiyerarşiye önem verilir. Bu nedenle,
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komite türü örgütlenmeye nazaran daha merkeziyetçi bir yapısı vardır. Bu tür
örgütlenme, sosyalist partilerin icadıdır ancak faşist partilerin de kullandığı bir
yöntemdir. Hücre türü örgütlenme, ilk iki tür örgütlenmenin yerel nitelikli olmasına
karşın, temelini mesleki nitelikten alır. Hücre, aynı meslekte çalışan tüm parti
üyelerini, farklı yerlerde olmalarına karşın bir araya getirir. Ocaklara oranla daha
sınırlı sayıda üye bulundururlar; bu da etkinliklerini arttırır. Hücrelerin en büyük
yararı, mesleki hayatın sorunlarını, siyasal alana taşıyabilmesidir. Hücreler, gizli
teşkilatlanmaya olanak tanıdığından komünistlerin icadıdır. Milis türünde ise, askeri
esaslara göre örgütlenme söz konusudur. Üyeler, askerlerle aynı eğitim ve disiplini
alır. Onlar, hasımlarına karşı fiziki mücadeleye girişebilen özel bir ordudur. Ancak
tahmin edilebileceği gibi bir parti örgütlenmesi sadece milis temeli üzerine
kurulamaz; daha çok tali bir etkinliği vardır. Anlaşılabileceği gibi, faşist partilerin
icadıdır.
Duverger, partilerin örgütlenmesine üyeler açısından baktığında ise “kadro
partileri” ve “kütle partileri” ayrımına gider.282 Buna göre kadro partileri halinde
örgütlenmiş bir parti de seçim kampanyalarını yürütme vb. işleri seçkinler üstlenir.
Bu seçkinler, nüfuzlu, zengin kişilerden ve kampanyaları yürütme işlerinde
deneyimli teknisyenlerden oluşur. Bu partilere üye olmak çeşitli kriterlere sahip
olmayı gerektirir. Herkese açık olmayan kapalı bir yapısı vardır. finansmanı ise, yine
bu zengin ve nüfuzlu kişilerin sağladığı kaynaklara dayanır. Yine Duverger’e göre
Demokrat Parti’de bir kadro partisidir. Genel oyun yaygınlaşmasıyla birlikte gelişen
kütle partileri ise, kadro partilerinin tersine, herkesin üyeliğine açıktır. Mali
kaynakları, üyelerin aidatlarına ve özel bağışlara dayanır. Bu nedenle, üye sayılarının
artışına büyük önem verilir. Yine belirtilmelidir ki; sayı çokluğu, bu partilerin etkin
olarak işleyebilmeleri için merkeziyetçi bir yapıya sahip olmalarını gerektirir.
Kitle partileri genel oyun yaygınlaşmasıyla birlikte genellikle kütle
partilerine dönüşür. Ancak modernleşmenin en ileri aşamalarında ikisinde de düşme
görülür. Parti örgütlenmelerinin en güçlü olduğu dönem sosyo-ekonomik
modernleşmenin orta aşamalarında yaşanmaktadır.
Merkeziyet değişkeni ise, parti içi iktidarın, finansmanın ne ölçüde
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dağıldığını veya bir merkezde toplanmış olduğunu ifade eder. Merkeziyet ve ademi
merkeziyet, yetkilerin yönetim kademeleri arasındaki dağılış şekline ilişkindir.
Genellikle, merkeziyetçi partiler iyi örgütlenmiş partiler olmaktadır. Merkeziyet
derecesi en yüksek parti yapıları genellikle komünist ve faşist partilerde
görülmektedir. Ancak bu konuda Michels’in bir görüşü vardır ki; merkeziyetçi
eğilimin sadece radikal partilerle sınırlanamayacağını belirtir. Ona göre; tüm siyasal
örgütlenmeler oligarşi eğilimin doğalarında saklamaktadırlar. Ona göre, bu eğilimin
teknik ve yönetsel, psikolojik ve entelektüel nedenleri vardır. Çünkü, tüm büyük
örgütlenmeler zamanla, teknik uzmanlaşma, uzman liderlik denilen olguyu zorunlu
kılar. Örgütlenme geniş bir alana yayıldığında, karar alınacağı zaman tüm üyelere
danışmak imkansız hale gelecek ve hiyerarşik bir yapı zorunluluk olarak
doğacaktır.283 Duverger ise, partilerin merkeziyetçiliğini ikiye ayırmaktadır.284 İlki,
faşist partilerde görülen otokratik merkeziyetçilik, buna göre tüm kararlar merkezden
gelir ve uygulanışı merkez tarafından denetlenir. Ancak bu sistem genellikle alt
kademedeki liderlerin, bağımsızlık gösterme çabalarının tehdidi altındadır. İkinci tür
merkeziyetçilik anlayışı, demokratik merkeziyetçiliktir. İlkinden daha etkindir
çünkü, yine kararların merkezden alınmasına ve alınan kararların uygulamada
kesinlik içermesine rağmen, kararların tabanın fikirleri doğrultusunda alınması,
sisteme demokratik bir nitelik vermektedir.
Tutarlık ya da oydaşma ise örgüt üyeleri arasındaki tutum ve davranış
birliğini ifade eder. Etkin bir örgütün kurulabilmesi için en azından aktif üyeler
arasında bir tutum birliğinin varlığı gerekir.
Katılma kavramı, üyelerin parti faaliyetlerine katılma oranını değerlendirir.
Bu değerlendirme, bireysel temsil partileri, demokratik bütünleşme partileri ve
topyekün bütünleşme partileri olarak üçlü bir ayrım meydana getirir.285 İlk grup,
tamamen seçimlere yönelik faaliyetleri, parlamento ve hükümet çalışmaları gibi
sadece siyasal mahiyetteki faaliyetleri içerir. Bunun dışında bireyin sosyal hayatına
müdahale hakkı yoktur. Bu tür partilere üyelerin katılışı sınırlıdır. Ancak topyekün
bütünleşme partileri için durum tam tersidir. Duverger, bu parti yapısına totaliter
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partiler demektedir. Ona göre totaliter partilerin kapsayıcılığı manevidir ve bir tür
tarikat gibi işler. Partiye üye olan bireyin hayatının büyük bölümü parti çevresinde
geçer. Siyasal hayatın dışında, bireyin sosyal, fikri hayatında da partiye bağlı
ideolojiler, çeşitli dernekler, kurumlar, işyerleri etkinlik gösterir. Bu durum partiye
büyük bir örgütsel güç kazandırmaktadır. Bunun en iyi örneği olan radikal ve
ideolojik partiler, bir takım siyasal değerleri bir dünya görüşü olarak bütün bir hayat
sahasına kapsatırlar. Demokratik bütünleşme partileri ise, bu iki türün arasında bir
yer işgal etmektedir. Bu türde parti sadece bir siyasi örgüt olarak görülmez, belli bir
sınıf, etnik grup veya dinsel cemaatin kutsal saydığı değerlerin siyasete yansıması
olarak görülür. Parti, kendisine bağlı yardımcı örgütler ile üyenin sosyal hayatında da
yer edinir, ancak bu durum topyekün bütünleşme partilerinde olduğu gibi kapsayıcı
değildir. Sosyal hayat ve siyasal hayat ayrımı vardır.
Partinin amaçları ise, öncelikli olarak kendi temsilcilerini iktidar
mevkilerine getirmektir. Ancak doktriner partilerde amaç daha çok kendi
ideolojilerini yaymak ve benimsetmektir. Seçimleri kazanmak daha çok araç
görünümündedir.
Siyasal partilerin örgütlenme modellerinin yanısıra, gerçekleştirmesi
gereken, o örgütün parti olma özelliğini öne çıkaran çeşitli fonksiyonları da vardır ki,
siyasal partilerin varlığında çok önemli bir yer işgal eder. Birçok araştırmacı partileri
fonksiyonlarına göre tanımlamanın gereğine işaret etmektedir. Özbudun’a göre bu
fonksiyonların başlıcaları; menfaatlerin birleştirilmesi, siyasal devşirme ve siyasal
sosyalleşmedir.286
Menfaatlerin birleştirilmesi fonksiyonunu partiler, toplumda dağınık halde
bulunan, benzer çıkarlara sahip bireylerin menfaatlerini, parti şemsiyesi altında
toplayarak siyasal kararlar haline dönüştürerek ifa ederler. Çağdaş, çoğulcu siyasal
sisteme sahip toplumlarda partiler, oy oranlarını yükseltebilmek için toplum içinde
farklı çıkarlara sahip çeşitli gruplara hitap etmek isterler; bu amaçla bu grupların
farklı menfaatlerini birleştirip bağdaştırabilmek için çaba gösteririler. Bu amaçla da
programlarını, esnek ve genel yapıda hazırlamaya gayret gösterirler. Bunun
gerçekleştirilmesi, partilerin radikalleşmeleri oranında zorlaşmaktadır.
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Siyasal devşirme fonksiyonu ise, devletin yönetim makamlarının, parti
adaylarınca seçimler ya da tek partili rejimlerde olduğu gibi onaylama sonucunda
doldurulmasıdır.
Siyasal sosyalleşme fonksiyonu ise, siyasal rollerin öğrenilmesi, siyasal
kültürün öğretilmesi ya da pekiştirilmesi ve idame ettirilmesidir. Siyasal partiler, çok
sayıda insanı siyasal katılmaya yöneltir; devletle birey arasında köprü kurulmasını,
siyasal kültürün bireylere nüfuz etmesini sağlar. Parti ideolojisinin benimsenmesi ile
birey, karşılaştığı olayları anlamaya ve değerlendirmeye çalışır, ona bir hayat görüşü
kazandırır. Bu, bireyin topluma ve siyasal alana yabancılaşmasını önlemeye yardımcı
olur. Bu nedenle çağımızda totaliter rejimleri bile partisiz düşünmek çok zordur.
Siyasal partiler hakkında anlatılanları özetlemekte aşağıdaki şema yardımcı
olacaktır.287
Parti Tipi

Kadro Partisi

Kütle Partisi

Müminler Partisi

Temel Örgüt Birimi

komite

ocak

hücre

milis

Sınıfsal Temel

Orta sınıf

İşçi sınıfı

İşçi sınıfı

Orta sınıf

İdeoloji

Muhafazakar ve merkez

sosyalist

komünist

Faşist

Bağlantı

zayıf

Kuvvetli

Çok kuvvetli

Merkeziyet

zayıf

kuvvetli

Çok kuvvetli

Disiplin

zayıf

kuvvetli

Çok kuvvetli

Liderlik

geleneksel

Parti içinde yetiştirilmiş

Partice yetiştirilmiş

Üyelik

az

Çok geniş

Geniş

Parti Faaliyet Alanı

Sınırlı (sadece siyasal)

Yaygın (sosyal ve siyasal)

Yaygın (siyasal, sosyal ve

Komünist Faşist

Kişisel yaşantının tümü)
Parti

Faaliyetinin Belirli dönemlerde

sürekli

sürekli

çok

Pek çok

Yarışma ve denge

Parti örgütü egemen

Sürekliliği
Doktrinin Önemi
Parti

sınırlı

Örgütü- Parlamento grubu

Parlamento

Az

egemen

Grubu İlişkisi

Partileri tek başlarına inceledikten sonra, siyasal sistem içerisinde çeşitli
partilerin bir arada bulunuşlarına da bakmak, siyasal partileri ve içinde doğdukları
toplumun özelliklerini doğru değerlendirebilmek için faydalı olacaktır. Siyasi
partilerin bir arada bulunmalarından parti sistemleri oluşur. Bu sistemlerin
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tanımlanması ve sınıflandırılması hakkında araştırmacılar değişik fikirler öne
sürmektedirler. Örneğin G. Sartori’ye göre parti sistemlerinin sınıflandırılması; tek
parti sistemi, hegemonyacı parti sistemi, hakim parti sistemi, iki parti sistemi, sınırlı
çoğulcu parti sistemi, aşırı çoğulcu parti sistemi, atomlaşmış parti sistemi şeklinde
yapılmalıdır.288 Ancak parti sistemlerinin sınıflandırılmasında, değişik yazarlarca
değişik isimlerin kullanılması gerçekte ciddi farklılaşmalara yol açmamakta; genel
tanımlamalara ulaşılabilinmektedir.
Tek Partili Sistemler: Sartori’nin başını çektiği bir grup araştırmacı, siyasal
partinin işlevini, aralarında rekabet bulunan partilerin kamuoyunun dileklerini ve
şikayetlerini serbestçe dile getirmek olduğunu, rekabetin bulunmadığı bir ortamda
kamuoyunun dileklerinin dile getirmesini bastırmak olacağını ve “parti”, kelime
anlamı itibariyle bütünün bir parçası niteliğinde olduğundan tek-parti yönetiminin
varolamayacağını savunmaktadır.289 Bununla beraber La Palombara ve Weiner
siyasal partilerin, siyasal sosyalleşme, siyasal devşirme, menfaatlerin birleştirilmesi,
kamusal politikanın ana hatlarının saptanması ve uygulanmasının denetlenmesi gibi
birçok fonksiyonlarının bulunduğunu ve bunları yerine getirmesi halinde yarışmacı
veya tek parti olarak örgütlenebileceğini ifade eder.290 Özbudun’a göre ise önemli
olan örgütsel özerkliktir. Eğer bir parti, bir sosyal grubun siyasi iktidarını
maskeleyen boş bir kalıptan, bir göstermelikten ibaretse, bir tek parti sisteminden
değil, partisiz bir rejimden söz etmenin daha doğru olacağını savunmaktadır. Bir
siyasal partiden söz edebilmek için, parti liderinin asgari düzeyde de olsa, kurallar
gereği üyelerine sorumlu olması gerekmektedir. Bununla beraber bir ülkenin
yöneticileri iktidara, parti kanalıyla değil de; geleneksel statüleri dolayısıyla
geliyorsa yine partisiz bir rejimin varlığı söz konusudur.291
Tek parti yönetimi genellikle, tarafsızlığı reddeden ve bir ideolojiye
bağlılığını açığa vuran devletlerde görülür. Amacı, toplumda bir elit yaratmaktır.
Tek parti sisteminden söz edebilmek için, o siyasal sistemde sadece tek bir
partinin varlığı şart değildir; küçük partilerin varlığı halinde de, eğer kamusal
siyasetin saptanması süreçleri kesin bir şekilde ve sürekli olarak tek bir partinin
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hakimiyeti altındaysa da tek parti sisteminin var olduğu söylenebilir. Sartori bu
durumu, hakim parti sistemi ve hegemonyacı parti sistemi olarak iki türe ayırmıştır.
İlkinde dürüst ve serbest seçimlerin varlığı söz konusudur; ikincisindeyse iktidar
mücadelesi, ne fiiliyatta ne de gerçek anlamda söz konusudur. Var olan diğer küçük
partiler uydu niteliği taşır.
Tek parti sisteminin bulunduğu Afrika ülkelerinin liderleri, toplumda sosyal
bir gruplaşma bulunmaması nedeniyle tek partinin varlığının doğal olarak
gerçekleştiğini savunurken; Huntington bunu kesinlikle reddederek, tek parti
sistemlerinin özellikle kesin hatlarla iki kutba ayrılmış toplumlarda, bir grubun
diğerini yenmesi sonucu oluştuğunu savunmaktadır. Bu düşünceye göre, eğer savaşı
kazanmış ve tek parti rejimini kurmuş taraf, diğer kutbu yok etmeye çalışmaz sadece
yönetimden uzak tutmayı amaçlarsa kısıtlayıcı tek parti sistemi mevcuttur.
Türkiye’de 1946’ya dek CHP’nin izlediği politika bu sınıflandırmaya girer. Eğer,
iktidardaki tek parti yönetimi diğer kutbu yok etmeyi ve kendi ideolojisi içinde
eritmeyi hedeflerse o zaman devrimci tek parti sistemi mevcuttur. Bu partiler,
bütünleştirici fonksiyonlarını ön plana çıkartırlar.
İki Partili Sistem: Duverger bu sistemi Anglo-Saksonlara özgü bir olay
olarak bakmaktadır.292 Bu sistemde parlamentoda çoğunluğa sahip olarak iktidara
gelebilecek iki partinin bulunması söz konusudur. Bu iki partinin yanısıra küçük
partilerin varlığı söz konusu olabilir ancak, pazarlık potansiyeline sahip olabilecek
güçten yoksun olduklarından, sistemin iki partili yapısını bozamazlar. Türkiye’de
1950-1960 yılları arasında iki partili bir sistemin varlığından söz edebiliriz.
Bu sistemin çeşitli özellikleri vardır ki, genellikle siyasal yapıya olumlu
katkıları olur. Bunlardan ilki; iki partinin de parlamentoda çoğunluk sağlayacak
yapıda olması, partilerin muhalefetteyken yerine getiremeyecekleri vaatlerde
bulunmasına engel olur. Bu durum hem iktidarı hem de muhalefeti demagojiden ve
yıpranmadan uzak tutar. Daha ılımlı ve gerçekçi davranırlar. İktidarı genellikle tek
başına kazanacaklarından, karar almada ve kararlarını uygulamada etkin olurlar ve
faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmek ve bir daha ki seçimlerde faaliyetlerini tek
başlarına savunmak zorunda kalırlar. Bu durum hatalarını başkalarına yüklemelerini
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ve hatalarına rağmen oy istemelerini olanaksız kılar. Partilerden hiçbiri, diğerinin
iktidara gelmesinin tamir edilemez saymadığından, iktidar sarsıntısızca el
değiştirebilir. Ancak sosyal yapının sınıf veya dinsel kutuplaşmalar içinde olduğu
durumlarda bu sistem, bütünleşmeden çok iç çatışmayı artırıcı etkide bulunabilir.293
Çok Partili Sistem: Sartori, çok partili sistemleri, ılımlı ve aşırı çok partili
sistemler olarak ikiye ayırır. Ilımlı çok partili sistemlerde, sistem aşırı derecede
kutuplaşmamıştır ve kesin ideolojik ayrımlar söz konusu değildir. Tüm partiler temel
sorunlar üzerinde hemfikirdir. Partiler, iki partili sistemi andırırcasına, iki kutup
etrafında toplanmıştır. Seçimler sonrasında genellikle tek başına iktidar olacak oyu
elde edemediklerinden, benzer görüşlere sahip olan partiler koalisyonlar oluşturur.
Ancak, alternatif koalisyonlar her zaman mevcuttur. Aşırı çok partili sistemlerde ise
durum oldukça farklıdır. Bu sistemde partiler, temel sorunlar üzerinde fikir birliğine
sahip değillerdir ve dolayısıyla sistem aşırı derecede kutuplaşmıştır. Sistemde,
radikal partiler ve merkez partiler bulunmaktadır ki genellikle koalisyonlar merkez
partiler etrafında kurulur. Bu durumun siyasal istikrarsızlık yaratmak başta olmak
üzere bir çok sakıncası bulunmaktadır. İlkin, iktidara gelme şansız hiç olmayan ya da
çok

az

olan

partiler,

demagoji

yapmaktan

ve

oy

toplayabilmek

adına

gerçekleştiremeyecekleri vaatler vermekten kaçınmazlar. Bu durum oy kaybetmek
istemeyen iktidar partilerinin de demagojiye çekilmesine neden olur. Bunun yanı
sıra, sıklıkla kurulan ve kolaylıkla dağılabilen koalisyonlardan sonra yapılacak
seçimlerde, iktidarken yapılan hatalardan, seçimi tekrar kazanabilmek adına, diğer
koalisyon ortakları kolaylıkla suçlanabilecektir. Tüm bunlardan dolayı yerleşmiş bir
siyasal kültürü olmayan toplumlarda, çoğulculuk adına olumlu sayılan çok partili
sistemler, genellikle felaketlere yol açmaktadırlar.
Parti sistemlerini meydana getiren unsurlardan en önemlisi, aksine görüşler
olmasına rağmen, seçim sistemleridir. Çünkü oy hakkının genişletilmesi,
modernleşmeyle beraber artan siyasal katılma ihtiyacının sonucu doğan siyasal
partilerin incelenmesinde, seçim sistemlerinin önemi, partilerin yapısal ve
fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra büyük yer kaplamaktadır. Seçim sistemleri,
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partilerin yapısı ve parti sistemleri ile çok sıkı bir ilişki içindedir. Duverjer, “Siyasi
Partiler” kitabında ulusal tarihin, ideolojilerin ve sosyo-ekonomik yapıların parti
sistemlerinin oluşumunda birinci öncelikli olduğunu söylemişse de;294 birçok
unsurun açıklamasında seçim sistemlerini esas almıştır. Bu konuda Duverger’i en
çok eleştirenler arasında G. E. Lavau vardır. Ona göre Duverger’in en büyük hatası
partileri, partilerle ve seçim sistemleriyle açıklamak olmuştur. Lavau’ya göre partiler
içinde bulunduğu toplumların coğrafi, tarihi, ekonomik, sosyal ve ideolojik
koşulların etkisi altında şekillenir. Seçim sistemleri partileri değil, partiler
kendilerine uygun seçim sistemlerini yaratır. Nitekim seçim sistemleri, her ülkede
aynı şekilde uygulansa bile farklı sonuçlar doğabilmektedir.295
Özbudun’a

göre

seçim

sistemlerinin

genel

etkisi

üç

formülle

şemalaştırılabilir: 1) Orantılı temsil, sert, bağımsız ve istikrarlı partilerden kurulu bir
çok parti sistemini teşvik eder; 2) İki-turlu çoğunluk usulü, yumuşak, bağımlı ve
nispeten istikrarlı partilerden meydana gelen bir çok-parti sistemini teşvik eder; 3)
Tek turlu basit çoğunluk sistemi, iktidarın büyük bağımsız partiler arasında el
değiştirdiği bir iki parti sistemini teşvik eder.296
Türkiye’de siyasi partiler, 1961’e dek belli bir sosyal sınıfı temsil
edememektedir. Bu nedenle tüm milleti temsil etme amacı gütmekte ve dolayısıyla
muhafazakar-gelenekçi fikirleri temsil eden, orta yolcu partiler halinde olup; sınıf
temelli küçük siyasi partileri hoş karşılamamaktaydılar. Programı ne olursa olsun,
tüm siyasi partiler, lider partisi halindedir.297

II. BÖLÜM
Bu bölümde, yukarıda anlatılmaya çalışılan kavramlar ışığında, Türkiye’nin
1950’den 1960’a dek geçen on yılı değerlendirilecektir. Bölüm kendi içinde, 1946
yılında başlayan çok partili hayata geçiş dönemi, 1950 seçimleriyle Demokrat
Partinin iktidara gelişi ve yükselişi; son olarak da, 27 Ekim 1957 seçimleriyle
başlattığımız çöküş dönemi olarak üçe ayrılmaktadır. 1957 seçimlerini çöküş dönemi
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için başlangıç olarak almamızın nedeni, Demokrat Partinin oylarında ilk kez bir
düşüş yaşanması ve muhalefet partilerinin oyları toplamının, Demokrat Partinin
oylarından fazla olmasıdır. Söz konusu dönemleri incelerken, toplumsal özgürlükleri,
özellikle de örgütlenme özgürlüğünü doğrudan etkileyen kanunlara ayrıca önem
verilmiştir. Bunu yapmaktaki amacımız, üçüncü bölümde yer alan çeşitli örgütlerin
içinde faaliyet gösterdiği toplumu ve siyasal ortamı anlayarak, konunun sağlam bir
zemine oturmasını sağlamaktır.
1945 yılında II. Dünya Savaşının galibi olarak çıkan Batının bir parçası
olmayı amaçlayan Türkiye’de, bu amaç doğrultusunda demokrasi adına kanuni ve
siyasi değişimler yaşanmaya başlamıştır. Gerçi cumhuriyetin ilanıyla beraber siyasal
liberalizm ve çoğulculuk amaçlanmışsa da; genel olarak dünya çapında yaşanan
ideolojik çatışmalar, siyasal ve ekonomik kaos, buna imkan vermemiştir. Türk
siyasal geleneğinin getirdiği merkeziyetçilik anlayışı ve lider merkezli siyasal
düzende buna eklendiğinde, demokratikleşme süreci olumsuz yönde etkilenmiş ve
çoğulculuk adına girişilen faaliyetlerin, merkez tarafından engellenmesine sebep
olmuştur.
Bu şartlar altında 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti, ‘demokratik
düzenin gereklerinin yerine getirilmesi’ ve ‘devlet ve birey arasındaki ilişkilerin ‘hür
insan’ ve ‘hür vatandaş’ esasına dayanılarak yeniden düzenlenmesi’ misyonuyla
kurulmuştur. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle de, ilk kez seçimle hükümet el değiştirmiş
ve Demokrat Parti, büyük beklentiler eşliğinde iktidarı ele geçirmiştir. Ancak
Demokrat Parti hükümeti, özellikle siyasal demokrasi, örgütlenme ve fikir
özgürlüğü, çoğulculuk beklentisi içinde olanları, hayal kırıklığına uğratmakta
gecikmemiştir. Bunun çeşitli nedenleri mevcuttur. İlkin modern devletin ilk özelliği
olan iktidarın tüm icraatlarını “hukuk ile bağlama” kuralının gerçekleşmesi için,
yasama organının üstünlüğünün sağlanması gereğidir. Fakat, siyasi partilerin devlet
hayatına gittikçe artan etkileri sonucu, yasama ve yürütme organlarınca kullanılan
iktidar, partilerin merkez organlarının eline geçmiştir.298 Bununla birlikte, II. Dünya
Savaşının ardından, özellikle ekonomik yönden zayıf devletlerin hükümetlerinin
sırtına yüklenen ağır sorumluluk ve dolayısıyla yeni görevler de eklendiğinde,
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hükümetin hızlı karar alabilmesi amacıyla genel olarak yürütme, yasama organına
göre daha fazla güçlendirilmiştir. Bu uygulama, özellikle Türkiye gibi demokratik
geleneklerin henüz siyasal alanda tam olarak yerleşmediği ülkelerde, demokrasinin
işlerliği açısından büyük tehlikeler yaratabilmektedir. İkinci olarak seçimlerle
işbaşına gelen hükümet, Demokrat Parti gibi bir çoğunluk hükümetiyse yürütmenin,
yasama önünde konumu çok daha güçlü olmaktadır. Meclisin rolü ise bu durumda,
projeleri onaylamanın ötesine geçememektedir. Böyle bir düzende bunlara ek olarak,
parti içi sıkı bir disiplin de uygulanmaktaysa; iktidarın, partinin merkez organında,
lider ve liderler elinde olması kaçınılmazdır. Bu durum parti liderlerinin, kendi
grubunun ve parlamenterlerin davranışlarını kontrol etmesine ve bir parti oligarşisine
yol açarak siyasi, sosyal ve iktisadi sorunları çözerken parti görüşünün ve
menfaatinin ön planda tutulmasına ve sonuçta demokratik mekanizmanın çıkmaza
sürüklenmesine neden olmaktadır ki; bunun Türk siyasal hayatına bedeli, 27 Mayıs
1960 darbesi olacaktır.

1950-1960 ARASINDA YAŞANAN SİYASAL GELİŞMELER
Türkiye toprakları üzerinde yeni bir devlet, yeni bir siyasal sistem ve sosyal
yapı kurma çabalarını, geri kalmış ülkelerde yaşanan modernleşme çabalarından
farklı algılanmak gerekir. Bu tür toplumlar gibi Türkiye’nin de, cumhuriyetin
ilanından sonraki sosyo-ekonomik tablosuna bakıldığında görülen şudur: üretim
ilişkileri açısından, Türk toplumuna hakim durum, kapitalizm öncesi üretim öğelerini
de içinde barındıran ve dışa bağımlılığın kaçınılmaz olduğu kapitalist yapıdır.
Sınıflaşma ise, tepede Türk burjuvazisinin tekelci zümresiyle, bu zümreyle bağlarını
koparmamakta direnen kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin temsilcisi, güçlü ve
örgütlü toprak ağaları ve tefeci tüccar kesiminin bulunduğu; hemen altında
tekelleşme süreci dışında kalmış orta burjuvazi ve birçok ara tabakadan oluşan küçük
burjuvazi, tabanda ise, işçi ve çiftçi kesiminin yer aldığı bir yapıya sahiptir.
Ayrıca cumhuriyetin ilanından başlayarak, söz konusu on yıl süresince de;
üst yapıda cumhuriyet rejiminin benimsenmesine rağmen; alt yapıya geleneksel
düzen genel olarak hakim olmaya devam etmiştir.

A) ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİ:
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Bilindiği gibi Cumhuriyetin ilanından itibaren devam eden yirmi yedi yıllık
tek parti iktidarı, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle beraber tarihe karışmış; Türk siyasal
hayatı açışından yeni bir dönem başlamıştır. Ancak, buna zemin hazırlayan bir dizi
gelişmeyi yok sayarak konuya girmek, ele alınacak birçok hususun yeterince
anlaşılamamasına neden olacaktır. Bu nedenle 1950 öncesinde yaşanan siyasal
olayların kısa bir değerlendirilmesine yer vermek gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren, çok partili bir düzenin
gerçekleştirilmesi için siyasal bir mücadele vermiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanının
ardından hazırlanan 1924 Anayasası da çok partili rejimin gerçekleşmesine engel bir
anayasa olarak kaleme alınmamıştır. Ancak siyasal koşullar, 17 Kasım 1924
tarihinde Ali Fuat Paşa, Sabit Sağıroğlu, Kazım Karabekir, Adnan Bey, Rauf ve
Canbulat Beyler tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 12 Ağustos
1930 tarihinde Ali Fethi Okyar başkanlığında, Tahsin Uzer, Mehmet Emin Yurdakul,
Nakiyettin Yücekök, Süreyya İlmen, Ahmet Ağaoğlu, Nuri Conker tarafından
kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi iki başarısız çok partili sistem
denemesinden de anlaşılabileceği gibi, böyle bir düzenin kurulmasına olanak
tanımamıştır. Bununla beraber II. Dünya Savaşının siyasal koşulları da böyle bir
denemeyi olanaksız hale getirmiş; siyasal liberalizmin, Türkiye Cumhuriyeti’nde
etkin olabilmesi için, II. Dünya Savaşı’nın bitmesi beklenmek zorunda kalınmıştır.
Ancak, bu dönem zarfında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelen
sosyo-ekonomik gelişmeler ve savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeni, çok partili
hayatın başlaması için gerekli ortamı ve koşulları yaratabilecek düzeye erişebilmiştir.
Bu koşulları şöyle özetlemek mümkündür: Savaş süresince hükümet bir
yandan her an seferber olmaya hazır büyük bir ordu beslemek zorunda kalmış;
bununla beraber ülke içinde asayişi sağlayabilmek amacıyla sıkı bir polis rejimi
kurmuştur. Bu düzenin gerektirdiği maddi olanakları sağlayabilmek amacıyla da ilk
olarak, 1940 Ocağında hükümete ekonomiyi yeniden düzenleyebilmek amacıyla çok
geniş yetkiler ve olanaklar veren ve özel girişimi tamamen devletin vesayeti altına
alan, yüksek enflasyonu nispeten kontrol altına alabilmek için çıkartılan Milli
Koruma Kanunu, 1943 Ocağında ise, savaş süresince elde edilen servet ve kazançlara
hükümetçe el konulmasına olanak veren ve yürürlüğe girdikten beş ay sonra İngiltere
ve ABD’nin etkisiyle yürürlükten kaldırılacak olan Varlık Vergisi Kanunu ve hemen
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ardından bu kez de kırsal kesimde kazanılan servetin geri alınmasını amaçlayan
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu çıkartılmıştır. Bu düzenlemelerle sıkıyönetimin
koşullarından zaten bunalmış halkın, ekonomik yoksunluk içine girmesine,
karaborsanın ve enflasyonun yükselmesine ve dolayısıyla iktidara karşı büyük bir
nefret beslemesine neden olmuştur. Halkın ekonomik sorunlara karşı öfkesi, 1924
yılından itibaren benimsetilmeye çalışılan reformların, halka yeterli ölçüde nüfuz
edememesiyle de toplumsal olarak doğan, yönetime karşı yabancılaşmayla
birleşmiştir. Nitekim Cumhuriyetin ilanından sonra hız kazandırılan ve radikal
değişimlere yol açan batılılaşma hareketi, toplumdaki durgun, alışılmış düzeni
temelinden sarsmış; ancak sosyo-ekonomik ve kültürel yetersizliklerden dolayı
yıkılanın yerine, boşluğu hemen doldurabilecek yeni kurumlar inşa edilememiştir. Bu
durum derin bir boşluğa düşen halkın, başlarına gelenden batılılaşmayı sorumlu
tutmasına ve mevcut durumdan zarar görenlerin yeni oluşturulan düzene, radikal
dinsel bir tepkiyle karşı çıkmalarına sebep olmuştur. İki çok partili düzen
denemesinin başarısızlığını da bir ölçüde buna bağlamak yerinde olacaktır.
Bu durum muhalefetin tabanını oluştururken, 1945 sonrasında yaşanacak
çok parti deneyimini bu defa başarıya ulaştıracak bir diğer gelişme ise, CHP’ne karşı
oluşacak muhalefetin temel gücünü oluşturmaktadır. Savaş koşullarının neden
olduğu karaborsa, ülkede belli bir kesimin zenginleşmesini sağlamış; bu kesim,
ekonomik güçleriyle orantılı olarak siyasal yaşamda da servetlerini koruyabilmek
amacıyla söz hakkı talep etmeye başlamışlardır. Bununla beraber, bu kesimin mal
varlığına yönelen vergi kanunları, yeni zenginlerin ve Milli Mücadele zamanından
beri varolan, CHP’ni destekleyen koalisyonun ki; bilindiği gibi CHP’nin temeli
asker-sivil bürokrat ve aydınlar, büyük toprak sahipleri, tüccar ve sanayicilerle yerel
eşrafın koalisyonuna dayanmaktaydı; bir ayağını temsil eden büyük toprak
ağalarının, yönetime karşı tavır almasına ve söz konusu koalisyonun çözülmesine
neden olmuştur. Bu yeni halk zümresi, mal varlıklarını güvence altına alacak ve
gelişmelerine olanak tanıyacak siyasal ve ekonomik liberalizm istemekteydiler. Bunu
gerçekleştirmenin tek yolu da siyasal hayatta, kendi çıkarlarını koruyabilmek
amacıyla söz sahibi olabilmekti. Savaş süresince meydana gelen değişim, 1944 yılı
itibariyle Mecliste ve toplumda kendini göstermeye başlamış; Tan ve Vatan
gazeteleri başta olmak üzere, gazetelerde henüz siyasal sistemle ilgili olmamakla
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birlikte, ekonomi politikalarıyla ilgili yönetime karşı eleştiriler yoğunlaşmıştı.
Muhalefet, bir nevi bu iki gazete etrafında toplanmıştı. Tan, sol akımının temsilcisi
iken; Vatan, liberal eğilimli bir gazeteydi. Yine, 1944 yılının Mart ayında CHP
Meclis Grubunda yapılan Saraçoğlu Hükümetinin güven oylamasında, 251’e karşı 57
ret oyu verilmesi Cumhuriyet tarihinde ilk kez görülmekteydi. Aynı yıl yapılan bütçe
görüşmelerinde de Celal Bayar gibi önemli bir kişi, ret oyu kullanmıştı.299
Böylece çok partili hayata geçişin toplumsal koşulları gerçekleşmiş
olmakta; uluslararası ortamda, buna itici bir güç teşkil etmekteydi. Nitekim savaştan
Batılı devletlerin hakim olarak çıkması da; kendi siyasal sistemlerinin yeni dünyaya
hakim olmasına, dolayısıyla da kazanan tarafta yer almanın yolunun, onların
sistemlerini benimsemekten geçmesine neden olmaktaydı. Bu durum ilk olarak
kendini, 1945 yılının Nisan ayında yapılan San Francisco Konferansında gösterdi.
İnönü, Konferansta siyasal liberalizmin ilk sinyallerini vermekteydi. Ancak bu
konudaki ilk resmi işaret, İnönü’nün 19 Mayıs konuşmasında, 19 Mayıs 1945
tarihinde verildi.
Türkiye için Batılı müttefiklerin yanında yer almak, ekonomik, siyasal ve
uluslararası güvenlik gibi birçok bakımdan oldukça önemliydi. Bunların en
önemlilerinden biri, aynı zamanda Sovyetler Birliği ile ilişkilerin oldukça
soğumasına neden olmaktaydı. Mart 1945’de Sovyetler Birliği, Ankara’ya, 17 Aralık
1925 Antlaşmasını, yeni şartlara uymadığı gerekçesiyle uzatmayacağını bildiren bir
nota göndermiş, neden olarak da; Boğazlarda Montrö rejiminin ve doğu sınırımızın
kendi lehlerine yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğini göstermişlerdir.300
Bununla beraber 26 Haziran 1945 tarihinde Türkiye, Birleşmiş Milletler
Antlaşmasını imzalayarak, Batı Kulübü içerisinde yer alma arzusunu bir kez daha
göstermiştir.
Tüm bu gelişmeler sonucunda oluşan ve artık iktidar tarafından kabul
edilebilir hale gelen muhalefet, ilk defa gerçek anlamda sesini 14 Mayıs 1945
tarihinde Mecliste başlayan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu301 görüşmeleri sırasında
duyurmuştur. Bu kanun, büyük toprak sahiplerinin mal varlığını hedef almaktaydı ve
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doğal olarak da ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştır. Özellikle kanunun 17. ve 21.
maddeleri ciddi tartışmalar yaratmıştır. 17. madde, 5000 dönümlük bir üst mülkiyet
sınırı tanımakta, toprağın yetmediği yerde, topraksız ve az topraklılara dağıtılmak
üzere 50 dönüme kadar arazinin kamulaştırılmasını öngörmekteydi. 21. madde ise,
kamulaştırmaların gerçek bedel üzerinden değil, arazi vergisine matrah olan değere
orantılı olarak yapılacağını öngörmekteydi. Görüşmeler sırasına 17. maddeye Adnan
Menderes, 21. maddeye ise Refik Koraltan ciddi şekilde muhalefet etmiştir.302 Yine
aynı yılın 21 Mayıs’ında yapılan bütçe görüşmelerinde de, Hikmet Bayur ciddi
şekilde eleştirilerde bulunmuş ve yapılan oylamada Adnan Menderes, Refik
Koraltan, Fuat Köprülü, Celal Bayar ve Emin Sazak Bütçe Kanununa ret oyu
vermiştir.303 Ardından, Saraçoğlu hükümetinin güven oylamasında ise 7 güvensizlik
oyu kullanılmıştır. Güvensizlik oyu verenler: Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal
Bayar, Fuat Köprülü, Emin Sazak, Hikmet Bayur ve Recep Peker olmuştur. Böylece
ileride kurulacak olan muhalefet partisinin öncülüğünü, kimlerin yapacağı aşağı
yukarı belli olmuştur.
Özellikle Mecliste yaşanan bu gelişmeler, 7 Haziran 1945 tarihinde ülkede
ve partide siyasal liberalleşme talep eden, Dörtlü Takrir adında bir önergenin Meclise
sunulmasına yol açmıştır. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat köprülü ve Refik
Koratlan’ın imzalarını taşıyan bu önerge, Türkiye’nin de dünyada yaşanmakta olan
demokratikleşme hareketine katılması gerektiğini, bu uğurda serbest seçimlerin
yapılmasını, anti demokratik hükümlerin tasfiyesini ve meclisin hükümeti gerçekten
denetleyebilmesine imkan sağlanmasını talep etmekteydi. Ancak önerge, İnönü’nün
talebiyle reddedilmiştir. İnönü’nün bu hareketi, bir muhalefet partisinin yaratılmasını
sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, yolunda yorumlara neden olmuştur. Nitekim
CHP’nin, 17 Haziran 1945 yılında yapılan milletvekili ara seçimlerinde ilk kez resmi
aday göstermemesi, bu yorumu kuvvetlendiren, demokratikleşme yolunda atılmış bir
adımdır. Dörtlü Takrir’in reddedilmesinin ardından parti içi muhalefet, görüşlerini
özellikle Tan ve Vatan gazetelerinde dile getirmeye başlamışlardır. Bunun üzerine,
21 Eylül 1945’de Adnan Menderes ve Fuat Köprülü partiden çıkarılmış; 28 Eylül’de
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ise Celal Bayar önce milletvekilliğinden, ardından da 3 Aralık’ta CHP’den istifa
etmiştir.304 27 Kasım’da ise Refik Koraltan partiden ihraç edilmiştir.
Bu gelişmeler yaşanırken Başbakan Saraçoğlu, 7 Temmuz 1945 tarihinde
yapılan talep üzerine 18 Temmuz’da, İstanbullu bir işadamı olan Nuri Demirağ’ın
Milli Kalkınma Partisi’ni kurmasına izin verildiğini açıklayarak305 siyasal sistemin
ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu göstermiştir. İnönü, 1 Kasım 1945 tarihinde
Meclis açılış konuşmasında da, “…Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin
karşısında bir parti bulunmamasıdır. Bu yolda memlekette geçmiş tecrübeler vardı.
Hatta iktidarda bulunanlar tarafından teşvik olunarak teşebbüse girişilmiştir...”
sözleriyle Milli Kalkınma Partisi’ni bir muhalefet unsuru olarak görmediğini ve
CHP’nin içinden çıkacak bir muhalefet partisinin gerekliliğini vurgulayarak; yeni bir
parti kurulması için teşvikte bulunmuştur. Ayrıca, 1947 seçimlerinin tek dereceli ve
gizli oy usulüyle yapılacağı, anayasa ve demokrasiye aykırı kanunların
değiştirileceği vaadinde de bulunmuştur.306
Bunun üzerine, İnönü ile Celal Bayar arasında yapılan görüşmeler
sonucunda 7 Ocak 1946 tarihinde, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve
Refik Koraltan tarafından Demokrat Parti kurulmuş, aynı gün tüzük ve programı
yayınlanmıştır. Genel başkanlığa ise Celal Bayar seçilmiştir. Demokrat Partinin
resmen kuruluşu dolayısıyla yapılan basın toplantısında Menderes, CHP’ne nazaran
partilerinin iki parmak daha solda olduğunu belirtmiştir.307 Mihri Belli ise, partinin
başlangıçta soldan bir muhalefet yürütme gayesi taşıdığını ancak sonradan
liberalizme kaydığını ileri sürmektedir.308 Fakat, sol eğilimli T. Rüştü Aras’ın
partinin kuruluş görüşmeleri sırasında toplantılara katılmaması ve kurucular arasında
yer almaması, sol eğilimli olmaktan çok ekonomik alanda liberalizmi tercih
ettiklerini göstermektedir.
Yeni kurulan bu parti hakkında İnönü’nün çekinceleri; laiklik ilkesinin
zedelenmemesi, köy enstitülerinin korunması ile ilkokul seferberliği ve dış politikada
bir görüş ayrılığı olmaması yönündeydi. Görüşmeler sırasında Celal Bayar’a, sınır
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bölgelerinde ve Doğu illerinde partinin teşkilatlanmamasını önermişse de; Bayar,
bunu kabul etmemiştir.309 Demokrat Parti, ülkenin birçok yerinde eski Serbest Fırka
yöneticilerini devralarak teşkilatlanmıştır. Partinin Büyük Kongresi, kurul üyelerini
seçene kadar kurucular, Genel İdare Kurulunu kurmuşlardır. Parti, iki yılda bir
Büyük Kongreyi toplayarak ana kararları alan, tabandan başlayan demokratik bir
örgütlenme olmayı amaçlamışsa da; uygulamada bu mümkün olamadı. Örneğin,
Büyük Kongrenin 15 Ekim 1951’den sonraki 4. kongresi ancak 15 Ekim 1955
yılında toplanabilmiş ve bundan sonrada bir daha toplanmamıştır.310 Zamanla da,
parti örgütünün bütün kademelerine Genel İdare Kurulu ve Genel Başkan egemen
olmuştur. İşten el çektirme uygulaması ise bu egemenliği desteklemiştir.
CHP ise, yeni partinin kurulmasını olumlu karşılamıştır. Hüseyin Cahit
Yalçın, Tanin gazetesinde yazdığı bir makale ile, demokrasinin gerçekleşebilmesinin
en az iki partinin varlığı ile mümkün olabileceğini, Türkiye’nin koşulları göz önüne
alındığında ise, bu ikinci partinin mevcut parti içinden ayrılanların, esas programa
sadık kalarak bir kontrol partisi oluşturması şeklinde olmasının yararlı olacağını
savunmuştur.311 Bu makale, CHP’nin yeni partiyi, gerçek bir muhalefet unsuru
olarak değil; iktidarın faaliyetlerini denetleyecek, yasal güvenceden yoksun bir
kontrol partisi olarak algıladığının bir göstergesidir. Nitekim Menderes, 1946’da
Aydın’da düzenlediği bir mitingde, CHP’nin, Demokrat Partinin hiç olmazsa 40-50
sene iktidara gelme iddiasında bulunmamasını telkin ettiğini iddia etmiştir.312
CHP’nin 1950 seçimleri öncesinde yasa ve anayasada çok partili rejime uygun
değişikliklere girişmemiş olması da, bu iddianın doğruluk payını arttırmaktadır. Yani
CHP, çok partili bir rejim değil; hegemonyacı parti rejimi amaçlamıştır.313
Yeni partinin kurulması üzerine, CHP’den ayrılan birçok savaş zengini,
toprak ağası, vurguncu tüccar milletvekili ve eski bakanlar Demokrat Partiye
katılmıştır. CHP ileri gelenlerinin Demokrat Partiye geçmesiyle beraber, CHP’nin
taşra teşkilatlarında da çözülmeler yaşanmıştır. CHP’den ayrılanlar bulundukları
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yerlerde Demokrat Partinin taşra teşkilatlarını oluşturmuşlardır.314 Yeni partinin
görünürde CHP ile belirgin bir farklılık bulunmamaktaydı. Partinin siyasal amacı,
ülkede demokrasinin geniş ve ileri ölçüde gerçekleşmesini sağlamak; temel hak ve
özgürlüklere geniş yer vermekti. Ayrıca tek dereceli seçim ve seçim güvenliğinin
sağlanması talep ediliyor; dernek kurma özgürlüğünün tanınmasının önemi kuvvetle
vurgulanmakta; ekonomide ise, özel girişim ve sermeye esas kabul edilmekteydi.
Demokrat Partinin kurulmasıyla artık iktidarın karşısında ciddi bir
muhalefetin varlığından söz edilebilmektedir. Bu andan itibaren Türkiye’de çok
partili siyasal hayata geçiş gerçekleşmiş bulunmakta; artık siyasal sistemde,
kanunlarda ve CHP’de yeni duruma uygun düzenlemelerin yapılması için gerekli
çalışmalarla uğraşılması gerekmekteydi. Bu amaçla 10 Mayıs 1946 tarihinde
CHP’nin İkinci Olağanüstü Kurultay’ı toplandı. Bilindiği gibi ilk Olağanüstü
Kurultay, Atatürk’ün ölümümün ardından 26 Aralık 1938 tarihinde yapılmış; İnönü,
CHP’nin ‘Değişmez Genel Başkanı’ seçilerek, kendisine Milli Şef sıfatı verilmişti.
İkinci Olağanüstü Kurultayda ise, bu unvanlar kaldırılıyordu. Bundan böyle parti
genel başkanı her dört yılda bir serbest seçim yoluyla belirlenecekti. Bununla beraber
bu Kurultayda, artık Mecliste iktidarı denetleyecek yeni bir muhalefet partisi
bulunduğundan, hükümeti kontrol amacıyla genel başkanlığa bağlı olarak kurulmuş
olan 21 kişilik Müstakil grubun varlığının bir anlamı kalmamıştı ve kaldırıldı.
Kurultayda ayrıca, sınıf esasına dayalı dernek ve siyasi parti kurma yasağının
kaldırılması (bu yasak CHP tüzüğünün 22. maddesinde bulunmaktaydı.) ve tek
dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi ve seçim kanunun kabulüyle meclisin
kuvvetini kaybetmesi gerekçesiyle yeni seçimlere gidilmesi kararı alınmıştır.315
Ancak bu olumlu hava oldukça kısa sürmüştür çünkü, Demokrat Parti’nin
başarılı olarak varlığını sürdürebilmesi ve toplum içerisinde CHP yönetimine karşı
birikmiş öfkeyi kendi saflarına çekebilmesi için öncelikle bir muvazaa parti
görünümünden kurtulması gerekmekteydi. Bunun ise tek yolu ciddi ve sert bir
muhalefet yürütmekten geçiyordu. Bunun üzerine ileride çok partili rejimi büyük
zaafa uğratacak bir yanlışa gidilerek, iktidardan sürekli şikayet etme, ödün koparma,
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yerli yersiz hırçınlıklara dayalı bir muhalefet anlayışına gidildi. İlk olarak Celal
Bayar, bu kararların ardından bir bildiri yayınlayarak seçimlerin öne alınmasını
kınadı.316 Şüphesiz ki, bu kötü bir başlangıçtı ve muhalefete geçtiğinde CHP
tarafından da Demokrat Partinin başlattığı, “gerçek ve yakıcı sorunların yerine,
çatışmaya dayalı muhalefet anlayışı” benimsenecekti. Ancak bu belki de
kaçınılmazdı çünkü, Taner Timur’unda dediği gibi; “...fikir özgürlüğünün kısıtlı
olması, politikada demagoji payını arttırmış, partilerin aynı programları savunması
kaçınılmaz olmuş ve Türkiye’nin temel sorunlarına köktenci bir biçimde eğilmek
tehlikeli bir girişim sayılmıştır...”317
Bu muhalefetin Cumhuriyetin, laiklik ve anti-komünizm gibi büyük
yasaklarına dokunmadan yapılması gerekiyordu. CHP’nin görüş ve eylemlerine, altı
ilkeye ters düşmeyecek bir muhalefet yürütmeliydi. Aksi, bir günde bir daha
açılmamak üzere partinin kapatılması demek olurdu. Altı ilke, 1937’deki anayasa
değişikliği ile, anayasanın 2. maddesinde yer almaya başladığından, böyle bir hareket
partinin anayasaya da aykırı hareket etmesi demek olurdu. Ekonomik olarak da,
özellikle son zamanlara doğru CHP’nin liberalleşme yönündeki çabaları nedeniyle
fazlaca muhalefet edebilecek hususlar bulamıyordu. İki parti arasında hiçbir farkın
bulunmadığı iddiası, Demokrat Parti için muhalefeti örgütleme bakımından büyük
bir zaafa uğramasına neden olmaktaydı. Sonunda durum, Samet Ağaoğlu’nun,
1947’de “İki Parti Arasındaki Farklar” adında bir kitap yayınlamasını zorunlu hale
getirmişti. Bu kitapta, ekonomi ve özgürlükler üzerine yoğunlaşıldı. İki parti arasında
ekonomi alanındaki temel fark şuna dayanmaktaydı: İnönü, kalkınmanın,
liberalleşmenin memur ve bürokratları yok etmeden yavaş yürütülmesini
savunuyorken; Demokrat Parti, hiçbir şeyi gözetmeden hızlı bir büyümeyi
savunuyordu. Demokratlara göre, hızlı bir büyüme, hedef kabul edilip bunun için
tüm kaynaklar seferber edilmeliydi. Diğer sorunlar, tali unsurlardı ve bir şekilde
çözülebilir ya da bertaraf edilebilirdi.318 Ancak yinede CHP’nin uygulamaları, keskin
bir muhalefet yürütmeyi olanaksız kılmaktaydı. Bunun üzerine Demokrat Parti,
halkın tepkisini kendi tarafına çekmek ve CHP’nin güdümünde olmadığını
316
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gösterebilmek için seçim sisteminin değiştirilmesi ve antidemokratik hükümlerin
yasalardan çıkarılması gibi konularda tavizsiz bir baskı uygulamaya başladı.
Yayınladıkları propaganda broşürlerinde, CHP yönetiminin bir diktatörlük olduğu,
Birleşmiş Milletlere şirin gözükmek için dış baskılar sonucu çok partili rejime
geçtikleri vurgulanmıştır. Ayrıca, köylünün kötü yaşam koşullarının düzeltileceği, iş
hayatını baltalayan devletçiliğin sona erdirileceği, jandarma tahakkümüne son
verileceği vaat edilmiştir. CHP’nin, Türk ananelerini, dini, milli tarih anlayışını yok
ederek; komünizmin yayılmasına sebep olduğu ve Türkçe’yi tahrip ederek eski nesil
ile yeni nesil arasında bir uçurum yaratıldığı iddia edilmiştir. Bunlara ek olarak CHP,
halkevleri vasıtasıyla partinin keyif ve araçlarına uygun gençlik yaratmaya
çalışmakla suçlanmaktadır.319
Bununla birlikte CHP Meclis Grubunun, 1947 seçimlerini bir sene öne
alması da Demokrat Parti’nin muhalefetini şiddetlendirmişti. Özellikle seçim kanunu
değişmeden yapılacak herhangi bir seçimi boykot edeceğini bildirdi. Demokrat
Partinin kurulmasının hemen ardından başlayan genel seçim söylentilerine ise Parti,
“milletvekili seçimlerine katılmak için tek dereceli seçim usulünün kabulünü
bekleyecektir” cevabını vermiş ve bu söz Partinin başlıca sloganı haline gelmiştir.320
Nitekim genel seçimlere dek, 21 Nisan ve 26 Mayıs 1946’da yapılan ara seçimleri
boykot etmiştir. Bunun üzerine 5 Haziran 1946 tarihinde, 9 Temmuz 1942’de
Saraçoğlu Hükümeti tarafından kabul edilen Cumhuriyetin ilk seçim yasası
değiştirilerek, 5 Haziran 1946’da tek dereceli seçim sistemi kabul edildi. Ancak diğer
talepler kabul edilmemişti.
Demokrat Parti’nin tüm muhalefetine rağmen, 21 Temmuz 1946’da
yapılması kararlaştırılan genel seçimlere kadar CHP, Cemiyet Kanununda değişiklik
yaparak sınıf esasına dayalı dernek ve siyasi parti kurma yasağını kaldırdı. Bunun
üzerine 14 Mayıs 1946’da ilk sınıf temeline dayalı olarak, Türkiye Sosyalist Partisi
ve 20 Haziran 1946‘da Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruldu. Bunların
yanı sıra, 1945-1950 arasında çeşitli sendikalar, dernekler ve 22 yeni siyasi parti
kuruldu. Üniversitelerin özerkliğini tanıyan yeni Üniversiteler Kanunu kabul edildi.
Matbuat Kanununun, hükümete gazete ve dergi kapatma yetkisi veren 50. maddesi
319
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kaldırıldı ve bu yetki adli mercilere bırakıldı ve yayın çıkarmak için mülki idare
amirinden izin alınması zorunluluğu kaldırıldı. 23 Ocak 1946’da Toprak Mahsulleri
Vergisi kaldırıldı, İşçi Sigortaları Kanunu yürürlüğe konarak, Çalışma Bakanlığı
kuruluş kanunu kabul edildi.
Sonunda 21 Temmuz 1946’da tarihe “Usulsüz Seçimler” olarak geçen ve
seçimlerden sonra muhalefet tarafından şiddetli eleştirilere neden olan milletvekili
genel seçimleri yapıldı. Bu seçimler aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki
ilk tek dereceli milletvekili seçimleridir. 465 sandalyeden CHP 395, DP 66 ve
Bağımsızlar 4 üyelik kazanmıştır. 8. Dönem TBMM, 5 Ağustos 1946’da toplandı.
Buna göre TBMM’deki üye sayısı CHP: 403 milletvekili, DP: 54 milletvekili,
bağımsız: 8 milletvekili olarak dağıldı.321 Bundan sonra 1950’ye dek, 1946-1947
arasında Recep Peker Hükümeti, 1947-1948 arasında 1. Hasan Saka Hükümeti,
1948-1949 arasında 2. Hasan Saka Hükümeti ve son olarak da 1949-1950 arasında
Şemsettin Günaltay Hükümetleri görev yaptı.
Seçimlerden hemen sonra Başbakan olan Recep Peker, tek parti rejimi
taraftarı olarak sert bir politika izledi. Demokrat Parti ise, seçimlerde yapılan
usulsüzlükler nedeniyle artık iktidara karşı daha sert bir tutum takınmıştı. Bu durum
kısa sürede, iktidarla muhalefet arasında ciddi uyuşmazlıklar çıkmasına neden
olmuştur. Bu uyuşmazlık, 1947 bütçe görüşmelerinde sert eleştirilerde bulunan
muhalefeti, Recep Peker’in “Psikopat ruhun ifadesi” olarak nitelendirmesinin
ardından muhalefet grubunun meclisi terk etmesine kadar gitmiştir. Peker’in
ekonomiyi düzene sokmak ve istikrar sağlamak için 7 Eylül Kararları olarak bilinen
faaliyetleri sonucunda devalüasyon yapılması ve paranın değerinin dörtte bire inmesi
halkta da derin bir hoşnutsuzluk yaratmıştı.
Bu olumsuz hava sürerken, kuruluşunun bir yıl sonrasında Demokrat
Parti’nin 1. Büyük Kongresi 7 Ocak 1947 tarihinde Ankara’da, 906 delegenin
katılımıyla toplanmıştır. Kongreye bir demokrasi rüzgarı hakim olmuş; Bayar,
Kongrede yaptığı konuşmasında, Hürriyet Misakı olarak nitelendirilecek bazı
talepleri dile getirmiştir. Bu talepler, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve
anayasaya aykırı tüm antidemokratik yasaların değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı ile
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parti başkanının ayrılması, demokratik ve tam güvenceli bir seçim kanununun kabulü
ve idarenin tarafsızlığının sağlanması idi. Bu taleplerin kısa sürede iktidar tarafından
yerine getirilmemesi halinde Demokrat Parti Meclis Grubu, yasama organından
ayrılarak mücadeleyi milletin içine götürecektir denmiştir.322 Ayrıca parti
çalışmalarını incelemek üzere yedi komisyon kurulmuş, yasalarda değişiklik
yapılması hususunu inceleyecek komisyona ‘Ana Davalar Komisyonu’ adı
verilmiştir.323 Bunun üzerine Peker hükümeti, muhalefeti halkı isyana kışkırtmakla
suçlamıştır.
Hükümetle muhalefet arasındaki çatışma, 1947’de hükümetin sıkıyönetim
süresini uzatma isteğiyle doruk noktasına ulaşmıştır. Nitekim Peker Hükümeti,
sıkıyönetim kararlarına dayanarak, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile
Türkiye Sosyalist Partisini ve bu partileri destekleyen altı gazete ile dergiyi
kapatmıştır.324
Demokrat parti, seçim sisteminin emniyeti sağlanmadığı gerekçesiyle 6
Nisan 1947 ara seçimlerine ve 30 Mayıs 1947 muhtar seçimlerine de katılmamıştır.
Bu arada sıkıyönetim altı ay daha uzatılmıştı. Sistemin krize girmesini önlemek için
İnönü, iki taraf arasında uzlaşma sağlayabilmek için çeşitli görüşmeler yaptı ve
sonuçta, 11 Temmuz 1947 tarihinde iki tarafı uzlaştıracak bir beyanname yayınladı.
Gazetelerde ertesi gün yayınlandığından 12 Temmuz Beyannamesi325 olarak tarihe
geçen bu beyanname ile İnönü, Demokrat Parti’nin yasal ve meşru bir muhalefet
partisi olduğunu vurgulayarak muhalefete bir güvenlik duygusu yaratmayı
amaçlamış, bundan sonra Demokrat Parti’ye baskı yapılmayacağını vurgulamış ve
iki parti karşısında tarafsızlığı belirterek, iki tarafı da haklı bulduğunu açıklamıştır.
Bu beyanname iki parti açısından da çok ciddi sonuçlar doğurmuştur.
Öncelikle, Demokrat Partiyi kabullenen tavrı, CHP içerisinde Recep Peker’in arka
plana itildiğini ve hükümetinin devrinin bittiğini ortaya koymuştur. Gevgili,
İnönü’nün bu tavrıyla, küçük burjuvazinin resmi ideolojisini biçimlendirmiş olan
geleneksel kadroyu sarsarak, yerine kendisine bağlı, Batıya dönük, liberal genç
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kadroyu ikame etmeyi amaçladığını ileri sürmektedir.326 Nitekim, Beyannamenin
ardından CHP’de ılımlı kanadı oluşturan, liderliğini Nihat Erim’in yaptığı, 35’ler
olarak anılanlarca güvensizlik oyu kullanılarak Recep Peker hükümeti yerine, liberal
eğilimiyle bilinen Hasan Saka yeni bir hükümet kurmuştur. Bununla birlikte bir diğer
sonuç iki partinin de, ılımlılarla sertlik yanlıları tarafından bölünmesi olmuştur.
Özellikle Demokrat Parti’de bu bölünme, sertlik yanlısı 13 milletvekilinin partiden
ihraç edilmesine sebep olmuştur. Partiden ayrılanlardan Afyon milletvekili Mehmet
Aşkar, Afyon milletvekili Hazım Bozca, Burdur milletvekili Ahmet Çınar, Afyon
Milletvekili Hasan Dinçer, Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ, Çanakkale Milletvekili
Behçet Gökçen, Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever, Afyon Milletvekili Şahin
Laçin, Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz, Muğla Milletvekili Mithat Sakaroğlu,
İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivrili ve Kütahya Milletvekili Ahmet
Tahtakılıç tarafından ilk önce TBMM’de “Müstakil Demokratlar Grubu”
kurulmuştur.327 Müstakil Demokratlar Grubu, beyannamenin şef sisteminin ihyası
dışında bir şey olmadığını, DP kurucularının da bu oyuna düştüğünü, iktidar partisi
başındakilerle

birleşmek

suretiyle

muhalefet

davasına

ihanet

ettiklerini

savunmaktaytı. Onlara göre DP’nin kuruluş amacı, şeflik sistemini yıkmak
olmalıydı.328
İhraç edilenlerin ve ayrılanların diğer bir kısmı da, 20 Temmuz 1948
tarihinde Millet Partisi’ni kurdu. Millet Partisinin kuruluş nedeni bir Demokrat Partili
olan İsmet Bozdağ’a göre iki tanedir. İlki, Demokrat Partiye hizmeti geçmiş bazı
kimselerin, parti içinde hizmetleri ölçüsünde söz sahibi olmak istemeleri ve genel
idare kurulu hakimiyetini kabul etmemeleri ve ikincisi ise, bazılarının şahsi çıkarlar
sebebiyle, bazılarının politik mizaçları bakımından şiddet taraftarı olmalarıdır.329
Yeni partinin kurucuları arasında Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur, Kenan
Öner, Osman Bölükbaşı ve Sadık Aldoğan bulunmaktaydı. Müstakil Demokratlar
Grubu, Demokrat Parti’nin 2. Büyük Kongresinde başarı sağlayamayınca, 5 Temmuz
1949 tarihinde Millet Partisi’ne katılmıştır. Millet Partisi’nin hiçbir zaman Türk
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siyasal hayatında niceliksel bir yeri olmasa da, zaman zaman Demokrat Parti’yi
yumuşak politikasından ayrılmak zorunda bırakmıştır. Hem CHP’ne hem Demokrat
Parti’ye karşı bir muhalefet yürütmüştür.
Beyannamenin ardından, 13-14 Kasım 1947’de CHP’nin 7. Büyük
Kurultayı toplanmıştır. Bu toplantıda, partinin geleneksel bürokratik ve otoriter
yapısının kırılması için çaba harcanmıştı. CHP’ni değiştirebilmek için altı ilke
yeniden yorumlanmıştır. Buna göre İnkılapçılık ilkesinin radikal yanına vurgu
azaltılarak, evrimci gelişme benimsenmiştir. Parti örgütü bir miktar ademi
merkezileştirilmiştir. Halkevleri de, hükmi şahsiyet olarak partiden ayrılarak özerk
kuruluşlar haline getirilmiştir. Bunların yanı sıra Kurultayda, Parti içerisindeki fikir
ayrılıkları o kadar belirgin hale gelmişti ki; ılımlılar, Recep Peker’in Partiden istifa
etmesini isteyebilmişlerdir. Recep Peker ve arkadaşlarının, partiden ayrılarak
“Kemalist Parti” kuracakları söylentileri dahi ortaya çıkmıştır.330
8 Haziran 1948 tarihinde ise, kabinenin ıslah edilmesi amacıyla Hasan Saka
istifa ederek; 2. Hasan Saka hükümetini kurmuştur. Bu dönemde sıkıyönetim
kaldırılmış, 7-8 Temmuz 1948’de ise yeni seçim kanunu meclisten geçirilerek kabul
edilmiştir. Ancak bu kanunda, seçimlere adli güvence getirmemekteydi. Bu nedenle
Demokrat Parti, 17 Ekim 1948 ara seçimlerine de katılmama kararı almıştır.331
Muhalefetin baskılarına ve CHP içindeki muhalefete dayanamayan 2. Saka
hükümeti de 14 Ocak 1949 tarihinde dağılmıştır. Yerine İslamî eğilimleriyle de
tanınan daha ılımlı olan Şemsettin Günaltay, yeni hükümeti kurmuştur. Yeni
hükümet, geniş kapsamlı bir kalkınma planı hazırlamış; ve bu plan, 27 Mayıs
darbesinin ardından başlayan plancılığın ilk örneği olmuştur.
Demokrat Parti, 20-25 Haziran 1949 tarihinde 2. Büyük Kongresini
gerçekleştirmiştir. Fikir ayrılıkları, Kongrede kendisini hissettirmiş; Demokrat Parti
ya isyan ve ihtilal ya da sabır ve istikrar yollarından biri seçmeye mecbur
bırakılmıştır. Sonuçta ikinci yol kabul görmüş;332 ve CHP üyelerince “Milli Husumet
Andı” olarak adlandırılacak, ana davalar komisyonu raporu olan “Milli Teminat
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Andı” yayınlanmıştır333. Antta, seçim kanunu talepler doğrultusunda değiştirilmezse,
vatandaşın meşru müdafaa hakkını kullanması gerektiği vurgulanmaktaydı. CHP ise,
bu andın memurları tehdit ettiğini, vatandaşları korku ve baskı altında tutmayı
hedeflediğini ve bu tutumun hukuk devleti anlayışına aykırı olduğunu

ileri

sürmüştür.334
Demokrat Parti ve Millet Partisi 16 Ekim 1949 ara seçimlerine de
katılmayınca; bu hükümet döneminde, Nihat Erim başkanlığında bir seçim
komisyonu kurularak, en iyi seçim sisteminin tespiti için çalışmalara başlanmış335;
“Pembe Kitap” adında bir araştırma yayınlanmıştır.336 Ancak bu faaliyette
muhalefetin sert eleştirilerine hedef olmaktan kurtulamamıştır. Sonunda, 16 Şubat
1950 tarihinde yeni seçim yasası kabul edilmiştir. Yeni düzenlemeye göre seçimler,
tek dereceli, genel, eşit ve gizli oy açık sayım ilkelerine dayalı olarak yapılacak;
sandık kurullarında siyasal partilerin temsilcileri bulunacak, partilere devlet
radyosundan propaganda konuşması yapma olanağı eşit biçimde sağlanacak ve
seçimler adli denetim altında yapılacaktı. Ancak muhalefetin ısrarına karşın yine
çoğunluk yöntemi kabul edildi. Tekke ve Türbelerin kapatılmasına dair kanun
yürürlükten kaldırıldı. Bu faaliyetlerin ardından 8. Dönem TBMM, 24 Mart 1950’de
dağılmıştır.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve 1945 yılı bütçe görüşmeleriyle
başlayan muhalefet hareketi, Dörtlü Takrir, Milli Kalkınma Partisi ve Demokrat
Parti’nin kuruluşu, Hürriyet Misakı, 12 Temmuz Beyannamesi, Milli Teminat Andı
gibi kilometre taşlarını aşarak 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelmiştir. Böylece
Türk siyasal tarihinde ilk kez bir muhalefet partisi iktidar olmuş; 1923 yılından
itibaren resmen yaşamış tek parti yönetimi, uluslararası koşulların da yardımıyla bir
daha tekrarlanmamak üzere tarihteki yerini almıştır.
Demokrat Partinin tüm muhalefet döneminde kullandığı başlıca ideolojik
araç “demokrasi” kelimesi olmuş;337 iktidarı her zaman bu nedenle eleştiri
bombardımanına tutmuştur. Bu nedenle iktidara geldiğinde partiden beklenen ilk
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hareket, demokratik bir düzen sağlaması olmuştur. Ancak bilindiği üzere,
Cumhuriyetin ilanından sonraki tek parti döneminde ve CHP okulunda yetişmiş
siyasetçilerin hakim olduğu Demokrat Parti döneminde de, geçmişin kültürel, sosyal
unsurların kalıntıları varlığını sürdürmeye devam etmekteydi. Osmanlı devletinde
görülen yöneticilerin, bürokratlar ve askerlerin oluşturduğu kesim ile halk arasındaki
uçurum tek parti döneminde de devam etmiş; iktidar asla paylaşılmamıştı. Demokrat
parti, halkla yönetim arasındaki bu uçurumu kapatmak için uğraşmış; devletin
kurumları, halk için bir tabu niteliğini kaybetmiş; bu sıcak ilişki de partinin oylarının
artmasında olumlu bir rol oynamıştır.
Ayrıca basına da büyük önem vermiştir. Partinin yayın organı, 1947
tarihinde, Hamdi Arpağ ve Ali Rıza Başkan tarafından Ankara’da yayımına başlanan
Kuvvet gazetesi olmuştur. 1945 tarihinden önce CHP, Ankara’da kendi yayın organı
olan Ulus338 dışında başka bir gazetenin yayınlanmasına izin vermemekteydi. Bu
yasağın kalkmasıyla, Demokrat Partinin düşüncelerini savunmak ve muhalefetin sesi
olmak amacıyla Kuvvet yayınlanmaya başlamıştır. Gazetede baş yazılar, Hikmet
Bayur tarafından yazılmaktaydı ve tek parti yönetimine ve İnönü’ye karşı yazılar
yazarak, halk uyarılıyordu. Bir süre sonra gazete kapatılınca, aynı kadro Kudret
gazetesini çıkarmaya başlamış ve demokrasi mücadelesindeki en kuvvetli muhalefet
gazetesi haline gelmiştir. Ancak daha sonra bu gazete, Millet Partisinin yayın organı
haline gelmiştir. Demokrat Partinin, devrilmesine kadar partinin düşüncelerini
savunan, partinin yayın organı haline gelen gazete ise 30 Nisan 1949’da Ankara’da
yayınına başlanan Mümtaz Faik Fenik’in sahibi olduğu Zafer gazetesi idi. gazetenin
yayını 1960’da durduruldu. Bununla beraber, Vatan, Tasvir ve Cumhuriyet, Son
Posta, Tan; İzmir’de Demokrat İzmir gazetelerinde de CHP yönetimine muhalif ve
Demokrat Partiyi destekleyen yazılara çokça yer verilmekteydi.339 CHP’ni ise,
Hakimiyet-i Milliye’nin 1934 tarihinde Ulus adını alan kendi yayın organı ve bir
ölçüde de, Akşam gazetesi desteklemekteydi.
Demokrat Parti, yayıncılığa önem veren bir parti olmuştur. 1949 yılında,
Zeki Rıza Sporel, İhsan Doruk, Kazım Arın, Mahmut Baler, Yusuf Ziya Öniş
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tarafından kurulan Güneş Matbaacılığı iflas etmek üzereyken destekleyerek
kurtarmıştır. Bu tarihten sonra ise Güneş Matbaacılık, Demokrat Partinin yayınları
için kullanılmıştır. 1953’de bu şirket tarafından, İstanbul’da gazete çıkarmak için
Neşriyat Türk Anonim Şirketi kurulmuş ve Havadis gazetesini çıkarmaya
başlamıştır. Ancak başarılı olamayınca yerine yine İstanbul’da, Teknik Matbaacılık
A.Ş. kurulmuştur. Demokrat Parti, bu şirketlerin en büyük hissedarıydı. Ankara’da
Zafer, Zafer Akşam Postası ve Yeni Köylü gazeteleri Güneş Matbaacılık tarafından
yayınlanmakta; ücretsiz dağıtımlar yapılmaktaydı. 1956’dan itibaren ise; İstanbul’da
yayınına başlanan Havadis gazetesi de bunlara katılmıştır. Demokrat Parti, bu
şirketleri arsa, bina, kredi ve kağıt gibi unsurlarda kayırmaktaydı.340
Demokrat partiyi başarıya ulaştıran bir diğer neden ise, Türkiye’de ulusal
merkeziyetçiler olarak CHP, dinsel alanda tamamen laik bir tutum izlemiş, ekonomik
cephede de büyük toprak sahipleriyle işbirliğine girmişken; DP’nin yerel (kenar)
muhalefeti, dinsel ve ekonomik muhalefetle birleştirerek dinsel alanda İslamcılardan,
ekonomik alanda ise, ticari ve endüstriyel çıkarlardan destek görmüş olmasıdır.
Ancak bunlardan belki de en önemlisi, halkın desteğini bu partiye ve haleflerine
vermiş olmasının nedeni olarak görülebilir. Bu, Demokrat Partinin memur sultasını
kırmış olması ve yönetilenle yöneteni birleştirmiş olmasıdır. Demokrat Parti, halkın
partisi olma niteliğini kazanabilmiştir. Dini konularda gösterilen hoşgörü ise, halkı
manen ferahlatmıştır. Nitekim iktidarının son dönemlerinde ekonominin bozulmaya,
hayatın pahalılaşmaya başlamasının yarattığı darboğaza rağmen bu niteliği
sayesinde, halkın desteğini sağlamayı başarabilmiştir. Ancak bu durumun Bahri
Savcı’ya göre bir tehlikesi bulunmaktaydı. Bu da, Demokrat Partinin halka karşı
yumuşak idare prensibi, tüm idarenin, merkezde müsteşar üzerinde, taşrada tahsildar
ve belediye katibi üzerinde nüfuzlu parti kademeleri yoluyla sürekli bir etki altında
tutulması ve halkın kamu hizmetleri teşkilatından istediğini bu yolla elde etmesi,
idarenin muhtariyet alanına siyasetçilerin müdahalesini doğurmasıydı.341
Durum, silahlı kuvvetler arasında da farklı değildi. Ordunun içinde de
Demokrat Partiyi destekleyen gruplar giderek artmaktaydı. Subay heyetinin geneli
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arasında, CHP, iktidarı seçimle Demokrat Partiye devretmediği takdirde, CHP’nin
devrilmesini planlayan gizli örgütler kurulmuştu. Bunun çeşitli nedenleri vardı. İlki,
CHP’nin, sivil bürokrasiyi, asker bürokrasi aleyhinde genişleterek asker bürokrasiyi
dışlamış olmasıydı. Ordunun modernleştirilmemesi de, iktidarın orduyu dışladığı
hissi yaratmaktaydı Özellikle II. Dünya Savaşının olağanüstü koşulları nedeniyle
artan subay ihtiyacının karşılanması amacıyla, harp akademilerinin öğrenci sayıları
arttırılmış, böylelikle ordudaki alt kadrolarda bir yığılma gerçekleşmişti. Ancak,
CHP’nin manevi sebepler nedeniyle emeklilik yaşını doldurmuş olan üst kademeleri
emekliye sevk etmemekteki ısrarı, alt kadroların yükselmesini engellemekte bu da
genç subaylar arasında CHP’ne tepki duymalarına yol açmaktaydı. Bununla birlikte
CHP’nin Kemalist devrimden taviz verdiğine inanılması, özellikle alt kademedeki
ordu mensuplarının, çözümü Demokrat Partide aramalarına neden olmuştu.342

B)
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YÖNETİMİNİN “ALTIN YILLARI”:
Demokrat Parti iktidarı, kimilerine göre tek-parti otokrasisine karşı
yükselen bir halk hareketi; kimilerine göre ise, kapitalist ve emperyalist bir bloğu
temsil eden egemen sınıflar, yani büyük toprak sahipleri ve ticaret burjuvazisi
koalisyonudur.343 Örneğin; Doğan Avcıoğlu, Demokrat Partiyi destekleyen temel
unsurların, Toprak Kanunundan ürken toprak ağalarından, CHP’nin laiklik
politikasını benimsemeyen din adamlarından, Varlık Vergisini unutmayan zengin
azınlıklardan, CHP rejiminin nimetlerinden yararlanamayan tüccarlardan ve
“hürriyetçi, laik ve Atatürkçü” aydınlardan oluştuğunu savunmaktadır.344 İsmail Cem
ise, Demokrat Partinin kurulduğu günden beri, tüccar ve eşraf partisi olduğunu
savunmuş; ve bu zümrenin iktidar özleminin bir sonucu olarak doğduğunu
belirtmektedir.345 Özbudun ise, bu görüşü tamamlayarak, Demokrat Partiyi
destekleyen kesimin, iktidarda pay sahibi olmayı özleyecek derecede modernleşmiş
fakat, CHP’nin sert yönetimi içerisinde seslerini duyurabilme imkanı bulamayan bir
342
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sosyal kesim olduğunu ve partinin bir katılma krizinin sonucu doğduğunu
savunmuştur.346 Yaygın kanı ise, seçimlerin ardından aslında Demokrat Partinin
kazandığı değil; CHP’nin kaybettiği şeklindedir.347 Tüm görüşlerin doğruluk payı
vardır. Nitekim Demokrat Parti, iktidarı boyunca görüleceği üzere tüm bu görüşleri
doğrulayacak uygulamalarda bulunmuştur. Bununla birlikte çok partili rejimin
uygulanması ileride de görüleceği gibi, burjuvaziyi kapsamakta olup; işçi hareketinin
ezilmesi konusunda iktidar ile muhalefetin 1946’dan beri bozulmayan hemfikirliği
devamını sürdürecektir.
14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlere katılım büyük olmuştur.
Seçimler, sükunet içinde ve ağır başlılıkla tamamlanmış, yurt çapında büyük olaylar
çıkmamıştır. Demokrat Parti’nin zaferiyle sonuçlanan 1950 seçimleri hakkında ortak
görüş, bu seçimlerle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez seçmenin gerçek
iradesinin, oyunun, tercihinin sandığa yansıdığıdır. Oyların bölgelere göre dağılımına
baktığımızda ise, CHP’nin, ülkenin görece kalkınmış olan batı bölgelerinden hiç oy
alamadığı; CHP’ne verilen oyların, partiye sadık kalmış eşraf, aşiret reisleri ve büyük
toprak sahiplerinin kullanılan oyları denetlemeleri nedeniyle, gelişmemiş yörelere ait
olduğu görülmektedir.348 Millet Partisinden ise, sadece Kırşehir’den Osman
Bölükbaşı milletvekili seçilebilmiş; seçimlerin ardından, yayınladığı beyanname ile
seçimleri, “fiili bir diktatörlük, halkın verdiği oy pusulalarıyla sona ermiş bulunuyor”
şeklinde yorumlamıştır.349
CHP’nin başarısızlığı konusunda Rıza Çavdarlı, genel olarak şu nedenleri
göstermiştir:
“1) Şefin, halka kendini sevdirememesi; 2) şefe fazlaca kıymet verilerek; onun, ‘uluhiyet”
derecesine yükseltilmesi ve İnönü’nün yersiz bir gurura saplanması; 3) bir inat ile, komünist akidelere
350

karşı gösterdiği sahabet ve himaye”

Ayrıca devletçiliğe sıkı bir şekilde bağlanmasının doğurduğu bürokratizmin
de, memurlar dışında bir destekçisinin kalmamasına neden olduğunu, memur
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zihniyetinin iktisadi, ticari, sınai her türlü gelişmeyi baltaladığını ve bunlarla
geçinmeye çalışan halkın desteğini kaybettiğini savunur.351
14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından yabancı basın ise, Türkiye’nin artık
gerçek anlamda demokrasiye geçtiği ve Batılı devletlerin yanında yer aldığı yönünde
yorumlarda bulunmuştur.352
Genel seçimlerin ardından Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı başlamıştır.
Bu dönemde, ara seçimlerin yanı sıra 1954 ve 1957 genel seçimleri yapılmış, 1950
seçimleri dahil, seçimlerin hepsinde uygulanan çoğunluk sistemi, partilerin aldıkları
oylardan daha fazla mecliste seçilmelerine neden olmuştur. Gerçi 1950’de hazırlanan
yeni seçim kanununda, Demokrat Parti yöneticileri çoğunluk sistemine karşı çıkarak
nisbi temsil istediyseler de; iktidar partisinin lehine olan çoğunluk sistemi, iktidarları
süresince değiştirilmeden uygulanmıştır. Bu dönem süresince beş Menderes
hükümeti kurulmuştur.
Demokrat Partinin iktidar olmasıyla, yoksul köylülerle işçi sınıfının hiç
temsil olanağı bulamadıkları parlamentodan, küçük burjuvazi, asker-sivil bürokrasi
kesimi de kovulmuştur. Mecliste ağırlık toprak ağaları ile tüccar kesimine geçmiş;
yani yönlendirici rolü üstlenen tekelci burjuvazi olmuştur.353
1950 seçimleri de dahil, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yıllardaki
genel seçimlerde, seçimlere katılan tüm partilerin aldıkları oy oranları şöyledir:
Genel

Seçmen

Oy

Mvek

1950

DP

CHP

MP

Seçim

Sayısı

Toplamı

Sayısı
4.242.833

3.165.095

240.209

267.955

% 53.35

% 39.78

% 3.02

% 3.85

408

69

1

9

Mv. Oranı

%83.57

% 14.40

% 0.20

% 1.83

Oy Sayısı

5.147.758

3.163.931

Oy Sayısı
Oy Oranı
Mv. Sayısı

8.905.743

7.653.055

487

TKP

HP

Bağımsız

1954

39.473

266.791

% 0.43

% 2.49

CMP

427.024
Oy Oranı

10.384.440

9.092.027

541

% 56.61

% 34.78

% 4.69

Mv. Sayısı

503

31

5

2

Mv. Oranı

% 92.98

% 5.52

% 0.90

% 0.40
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1957

Oy Sayısı

4.405.190

3.768.043

663.295

336.419

39.867

% 47.70

% 40.82

% 7.19

% 3.85

% 0.45

Mv. Sayısı

424

178

4

4

Mv. Oranı

% 69.50

% 29.18

% 0.66

0.66

Oy Oranı

12.077.413

9.230.814

610

Seçimlerin ardından Demokrat Parti, hükümeti 22 Mayıs 1950 tarihinde
resmen devralmıştır. Cumhurbaşkanlığı için, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Halil
Özyörük gibi halka mal olmuş parti ileri gelenlerinin adı geçmekte; hükümeti ise
Celal Bayar’ın kuracağı söylentileri dolaşmaktaydı.354 Ancak Demokrat Parti iktidara
gelir gelmez yaptığı ilk iş, Celal Bayar’ı Cumhurbaşkanı seçmek olmuştur. Refik
Koraltan ise TBMM Başkanlığına getirilmiştir. Siyasi hayatına, 1930 yılında
kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkasına girerek başlamış; parti kapanınca da,
CHP’den Aydın milletvekili olmuş olan Adnan Menderes ise başbakan olmuştur.
Menderes’in başbakan olmasının yanı sıra, parti genel başkanı da olması, partinin
hükümetin faaliyetlerini engellememesi, olası bir çatışmanın bertaraf edilerek güç
merkezileşmesi sağlayabilmek amacıyla tasarlandıysa da; bir müddet sonra, başkanın
gücünü kullanırken denetimden uzak olmasına yol açmıştır.355 Celal Bayar,
Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde, Demokrat Parti tüzüğünün 18. maddesi
gereğince, Parti Genel Başkanlığından istifa etmiş; böylelikle şeklen de olsa,
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı sağlanmıştır. Bu durum, 18 Haziran 1936’da CHP
Genel başkan vekili İnönü’nün yayımladığı bir genelge ile parti ile hükümetin
birleştirildiğini açıklamasıyla resmen başlayan, parti-devlet birliğini tekrarlanmamak
üzere sona erdirmiştir. Yeni hükümetin diğer isimleri şunlardan oluşmaktaydı:
Adnan Menderes (Başbakan), Muhlis Ete (İşletmeler Bakanı), Hasan Polatkan
(Çalışma Bakanı), Tevfik İleri (Ulaştırma Bakanı), Rüknettin Nasuhoğlu (İçişleri
Bakanı), Fuat Köprülü (Dışişleri Bakanı), Halil Özyörük (Adalet Bakanı), Refik
Şevket İnce (Milli Savunma Bakanı), Halil Ayan (Maliye Bakanı), Avni Başman
(Milli Eğitim Bakanı), Fahri Belen (Bayındırlık Bakanı), Zühtü Velibeşe (Ekonomi
ve Ticaret Bakanı), Nihat Reşat Belger (Sağlık Bakanı), Nuri Özsan (Gümrük ve
Tekel Bakanı), Nihat Eğriboz (Tarım Bakanı)356. Yeni kabine ılımlılardan
oluşmaktaydı. Yeni Meclisin çehresi de değişmişti. Demokrat Parti milletvekilleri,
354
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ortalama olarak daha genç, seçim bölgeleriyle daha köklü ilişkilere sahipti.
Üniversite eğitimi görmüş olanlar daha az, ticaret ve hukuk formasyonuna sahip
olanlar daha fazlaydı. CHP’ye kıyasla en büyük farklılık ise, bürokratik ve/veya
askeri formasyona sahip milletvekillerinin hemen hemen hiç olmayışıydı.357 Yeni
hükümetin programı, 28 Mayıs 1950’de Menderes tarafından Parti Meclis Grubuna
sunuldu. Toplantıda, söz alanlardan tutucu kanada mensup olanlar dil, din, gericilik,
Arapça ezan, Müslüman devletlerle iyi ilişkiler kurulması, Doğu bölgesine önem
verilmesi, Halkevlerinin yeniden düzenlenmesi gibi konular üzerinde dururlarken;
liberal kanat, anti-demokratik yasaların kaldırılması, özel girişime ağırlık verilmesi,
işkence, ırkçılık, gericilik ve Komünizm ile mücadele edilmesi ve Batılı devletlerle
ilişkilere ağırlık verilmesi üzerinde durmuştur. Sonunda Program, yüzde altmış
oranında desteklenmiş; ertesi günde meclise sunulmuştur.358 Programın ilk bölümü,
CHP’nin ve dolayısıyla da İnönü’nün politikalarının eleştirisine ayrılmıştı. İkinci
bölümde, Partinin iktidar olarak gerçekleştireceği hedefleri yer almaktaydı. Bu
hedefler şunları içermekteydi: “Hayatın ucuzlaması, üretim hacmi ve istihdamın
artması, maliyetlerin düşürülmesi, vergi adaleti, gümrük tarifelerinin gözden
düşürülmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi, özel girişim alanının genişletilmesi,
devlet işletmelerinin özele devri, yabancı sermayeye gerekli güvenceler verilerek
ülkeye girmesinin sağlanması, grev hakkının tanınması, basının hürriyetinin
sağlanması, af kanunun çıkarılması, antidemokratik hükümlerin kaldırılması ve aşırı
sağ ve solun ezilmesi.” Programda, antikomünizm teması işlenmekteydi. Böylece,
Türkiye’de biçimsel demokrasiye geçiş, solun ezilmesine bağlı olarak gerçekleşmiş
denilebilir. Ayrıca, gericilik de bir komünist taktiği olarak yorumlanmıştır.
Böylelikle Demokrat Parti, İslamcılara, komünistlere olduğu kadar, her ne kadar
daha sonraki icraatlarında bu ilke sulandırılacaksa da, mesafeli bir tutum
izleyeceğinin sinyallerini vermiş oldu. Program, meclisteki diğer partilerce, etkili bir
program olmadığı şeklinde eleştirilere uğramıştır. Bölükbaşı mecliste yaptığı
konuşmasında, “…program, hastası hakkında teşhis koyamamış, tedavi usulünü
belirleyememiş bir doktorun reçetesine benziyor.” yorumunu yapmıştır.359
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Genel olarak ifade etmek gerekirse, Demokrat Partinin topluma yönelik
politikası, İslami kesime hoşgörü göstererek oy toplamak üzerine kurulmuştu.
Nitekim Menderes, “dinin komünizme engel olduğunu” Parti Meclis Grubunda da
dile getirmiştir.360 CHP döneminin vazgeçilmez unsuru olarak kalmış ve asla taviz
verilmemiş Atatürkçülük ise, görünüşte ve şekilci bir Atatürkçülük haline getirilmiş;
içeriği ve ruhu sulandırılmıştır. Demokrat Parti dönemiyle başlayan bu yaklaşıma
karşı, Türk siyasal hayatının ileriki yıllarında verilecek savaş, bu tarihten itibaren
aydın kesimin omuzlarına yüklenmiştir.
Menderes hükümeti, 2 Haziran’da 282 oyla, güvenoyu alarak göreve
başlamıştır. CHP’nin cevap haklarını kullanma isteğinin, Koraltan tarafından geri
çevrilmesiyle de daha ilk günden mecliste huzursuzluklar baş göstermiştir. İlk iş
olarak, İnönü’ye olan yakınlığı nedeniyle ve dolayısıyla da bir darbe endişesi ile 6
Haziran’da Genel Kurmay Başkanlığından başlanarak tüm üst düzey ordu
kademelerinde değişiklik yapılmış ve Demokrat Partiye yakınlığıyla bilinenler
göreve getirilmiştir. Bu endişelerinde haklılık payı yok sayılamazdı; çünkü Demokrat
Partinin seçimleri kazandığı ilan edilir edilmez; bir grup ordu mensubunun İnönü’ye,
iktidar değişikliği yapılması hakkında bir teklif sunduğu yönünde haberler
duyulmaktaydı. Ancak bu değişimler, subay heyetince yetersiz ve hatalı bulunmakta
ve hoşnutsuzluk yaratmaktaydı. Çünkü, değişimlerin tamamen siyasi kaygıyla
gerçekleştirildiği; kimi yerlerde, emekliye sevk edilenlerle aynı yaşta veya daha yaşlı
olanların atanmış olması nedeniyle açıkça belli olmaktaydı.
Ordu içindeki sorun, iktidar lehine halledildikten sonra yeni hükümetin,
muhalefetteyken verdiği sözleri yerine getirmesi beklenmeye başlamıştı. Bu amaçla
14 Temmuz 1950 tarihinde “Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun”
çıkartılarak, CHP hükümeti zamanında işlenmiş hemen hemen tüm suçlar bağışlandı.
Suçu bağışlananlar arasında Nazım Hikmet’te bulunuyordu.
Basına olan borcunu ise, 1950 Temmuzunda demokratik bir Basın Yasası
ve 1952 tarihinde ise, basında çalışanların mesleki haklarını güvence altına alan
yasayı çıkartarak ödediyse de; hükümetin icraatları ilerledikçe, basını eleştirilerden
alıkoymak için özellikle 1953 tarihinden itibaren birçok kısıtlamaya tabi tutmuştur.
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1950’deki Yasa, 1931 yasasını tüm değişikleriyle ortadan kaldırmaktaydı. Bundan
böyle gazete, dergi çıkartmak için izin zorunluluğu kalkıyor; bildirimde bulunmak
yetiyordu. Ayrıca bundan böyle, basın davaları özel mahkemelerde görülecekti.
1952’deki yasayla da gazetecilere sendika kurma hakkı tanınarak, sosyal güvenlik
kapsamına alınmıştır. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi gibi koruyucu hükümler
getirilmiştir.361
Muhalefette olduğu yıllarda grev hakkının da en büyük savunucusu
olmasına rağmen, hükümet bu sözünü hiçbir zaman tutmayacağı gibi, en ufak bir
girişime de sert tepki verecekti. Bunun en iyi örneği, 1952 Mayıs’ında İstanbul
Tekstil sendikası izinsiz bir miting ve İzmir temizlik işçileri de bir grev
düzenlediğinde hükümet çok sert bir tepki göstermiş; Samet Ağaoğlu, “memlekette
bir sınıf mücadelesinin başlamasına hiçbir zaman meydan verilmeyeceğini”
belirtmişti.362
Din alanındaki ilk icraatı ise, 16 Haziran 1950’de TBMM’de oy birliği ile
TCK 526. maddesindeki Arapça ezan yasağını kaldırmak olmuştur. Bunun
gerekçesini açıklamak için Demokrat Partinin benimsediği temel ilkeleri açıklamak
gerekmektedir. Partinin, CHP karşısında varlığını sürdürmesinin en önemli koşulu
Cumhuriyetin altı ilkesine aykırı davranmaması olduğuna daha önce değinilmiştir.
Nitekim Parti, altı ilkeyi benimsediğini kuruluşundan beri üstüne basarak savunmuş
ancak, yorumlamasında bazı farklılıklar kabul etmiştir. Bunlardan biri, İnkılapçılık
ilkesinin devlete dayanması değil, halka dayanması gerektiğidir. Buna göre,
gerçekleştirilen inkılaplardan biri halk tarafından benimsenmemişse, vazgeçilmesi
gerektiğidir. İşte Arapça ezan yasağının kaldırılması da buna dayanmaktadır. Bu
kararı alırken yine demokrasi teması üzerinde durulmuştur. 20 Haziran’da bürokrasi
sorunu da gündeme gelmiş ancak hükümet, bürokraside toptan bir temizlik
hareketine, sistemi felç edeceği için girişmemiştir.
Bunların yanı sıra Demokrat Parti, iktidara gelir gelmez ekonomi alanına
ciddi şekilde eğilmiş, Temmuz başlarında dış ticarette geniş çaplı bir liberasyona
gitmiştir. Ancak ekonomik alanda liberalleşme, Demokrat Partinin başlattığı bir
uygulama değildir. Liberal serbest piyasa ekonomisine geçişteki esas dönüm noktası
361
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1947 yılında İnönü hükümetinin almış olduğu kararlarla başlamıştır. Marshall Planı
dahilinde ilk gönderilen mallar, Mayıs 1949’da gelen traktörlerdir. Konuyla ilgili
olarak 1 Mart 1950 tarihinde zaten yabancı özel sermaye yatırımlarını teşvik eden bir
kanun çıkarılmıştır363. Demokrat Parti bu yolu takip ederek, ekonomik liberasyona
daha yoğun eğilmiş; ileride görüleceği gibi çeşitli kanunlarla da daha büyük
kolaylıklar tanımıştır. Ağustos ayında ise ekonominin finansmanı için yabancı
sermayeden de yararlanma arzusu sonucu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
kurulmuştur.364 Yine bununla bağlantılı olarak, uluslararası arenada ve özellikle Batı
bloğunda bir yer edinmek amacıyla yine aynı ayın sonunda, BM Güvenlik
Konseyi’nin Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasına karşı koyma kararına
uygun olarak, Kore’ye 4500 kişilik bir tugay göndermiş; sonuçta Türkiye, 17 Ekim
1951’de NATO’ya davet edilmiş; 16 Şubat 1952’de de anlaşmanın TBMM’de
onaylanmasıyla; Türkiye, NATO üyesi olmuştur. Bu askeri manevra basında büyük
yer tutmuş ve Demokrat Parti tarafından bir propaganda malzemesi yapılmıştır.
CHP’nin muhalefeti ise, sadece TBMM kararı olmadan asker gönderilmesine ilişkin,
şekilsel yönden bir itirazdan ibaret kalmıştır. İktidarın bu kararına en ciddi tepki,
Behice Boran’ın başkanı olduğu “Barışseverler Derneği”nden gelmiştir. Dernek,
kararı bir bildiri yayınlayarak protesto etmiştir.365 Bildiriler, polis tarafından
toplanmış; derneğin Başkanı Behice Boran ve Genel Sekreteri Adnan Cemgil
hakkında soruşturma açılmıştır.366
İktidar cephesinde tüm bunlar olurken ve Demokrat Parti, iktidara alışmaya
çalışırken; yirmi yedi yıllık devlet partisi olan CHP ise muhalefete alışmaya
çalışmaktaydı. CHP içindeki gerici, tefeci tüccar kesimi, 1950 yılına dek zaten
partiden ayrılmıştı. Seçimlerin ardından da, partiden ayrılanlar olmuştur. Geriye
kalanlar partiyi, uluslararası finans kapitalin yöntemlerine uyarlama yanlısı toprak
ağaları, ekonomik olanakları kalmadığı halde tarihsel ünlerine sığınan eşraf ve uğraş
alanları, işbirlikçilikle uyuşmayan burjuvaziydi. Ünlü bürokratlarda partide kilit
noktalarda faaliyet göstermekteydi. Partinin taban örgütü ise, partiden ayrılmayı
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döneklik sayan her sınıf ve tabakadan fanatikler ile bürokratlar ve aydınlardan
oluşmaktaydı.367
29 Haziran 1950’de toplanan CHP’nin 8. Kurultayında İnönü, tekrar Genel
başkan seçilmiş ancak aday olarak gösterdiği Nihat Erim yerine, çağdaşlaştırma
akımının temsilcisi Kasım Gülek, Genel sekreterliğe seçilmiştir. Seçimlerin ardından
yapılan CHP’nin bu ilk kongresi, o güne dek TBMM’de yapılırken; bu kez Ankara
Halkevinde yapılmıştır. Bu durum oldukça yadırganmıştır. Devletin parasıyla açılan
halkevleri, hukuken ve fiilen CHP’nin malıydı. Tek parti döneminde devlet, CHP
demek olduğundan bu durum sorun yaratmamaktaydı. Fakat, DP’nin iktidara
geçmesiyle artık koşullar değişmişti. “Halkevleri” meselesi kısa süre sonra bu
nedenle, DP gündemine gelmiştir. Kongrenin ortaya çıkardığı bir diğer husus da,
“İnönü’yü CHP’den, CHP’yi İnönü’den ayırmanın mümkün olmayacağı” idi.
Bu ve sonraki kongrelerinde CHP, çağdaşlaşma için çaba sarf etmeye
devam etmiştir. Bu dönemde CHP’ni, bir köylü partisine dönüştürmeyi ve köylerin
kalkınması için çalışmasını amaçlayanlar olmuştur.368 Bununla beraber 1957 yılından
sonra önderliğini Cemil Sait Barlas’ın yaptığı, CHP’ne, ılımlı bir sosyalist parti
niteliği kazandırma fikirleri de ileri sürülmüştür. Cemil Sait Barlas, daha sonra bu
fikirlerini haftalık olarak çıkardığı Pazar Postası gazetesinde de savunmaya devam
etmiştir.
3 Eylül 1950’de ise Belediye seçimleri yapılmıştır. Demokrat Parti bu
seçimlerden de, 600’den fazla belediyeden 560’ını; ekim ortasında yapılan İl Genel
Meclisi seçiminde de, 447 ilçenin 328’ini alarak, CHP karşısındaki üstünlüğünü
pekiştirmiştir.
Ancak Demokrat Parti daha yolun çok başındayken, ilk kayıplarını da
vermiştir. 17 Ekim 1950 tarihinde Diyarbakır milletvekili Nazım Öner, DP’nin söz
verdiği reformları gerçekleştirmediğini ileri sürerek partiden istifa etmiştir.369
Tüm bu gelişmelerin ışığında TBMM’nin 9. Dönemi, 1 Kasım 1950’de
Celal Bayar’ın nutkuyla açılmıştır.370
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Yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye’de komünizmle mücadele, bu döneme
damgasını vurmuş olan bir uygulama olmuştur. Demokrat Parti iktidarının bu
yöndeki ilk faaliyeti, 13 Ocak 1951 tarihinde gerçekleştirdiği, tarihin en geniş çaplı
komünist tutuklamalarıdır. Bu tutuklamalardan on üç gün sonra Adalet
Komisyonuna, Türk Ceza Kanunun 141 ve 142. maddelerini değiştiren “Demokrasiyi
Koruma Kanun Tasarısı” verilmiştir.371
Bölümün başında Demokrat Partinin Atatürkçülük konusundaki şekilci
yaklaşımına ve İslamcı faaliyetlere karşı hoşgörüyle yaklaşıldığı belirtilmişti. 1951
yılına gelindiğinde yaşanan olaylar bu politikanın örneklerini teşkil etmektedir. İlki,
Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle rahat hareket etme olanağını bulan çeşitli
tarikatlardan biri olan Kemal Pilavlıoğlu liderliğindeki Ticani tarikatı, Atatürk’ün
büstlerini ve heykellerini tahrip etmekteydi. Bu faaliyetleri önlemek amacıyla
Menderes hükümeti, 21 Temmuz 1951’de Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret
edenlere karşı cezai müeyyideler öngören bir kanun çıkarmıştır. Bununla beraber
yapımına İnönü döneminde başlanan Anıtkabir tamamlanarak, Atatürk’ün naaşı 10
Kasım 1953’te buraya taşınmıştır.
Yine benzer nitelikte olan, Cumhuriyet devrimlerinde geri adım olarak
nitelendirilebilecek bir diğer hareket, 1952 Mart’ında Fuat Köprülü tarafından
anayasanın yaşayan dile çevrilmesi hakkında bir teklif hazırlanması olmuştur. Bu
teklif, 24 Aralık 1952 tarihinde kanunlaşmıştır. Söz konusu kanunla, 1945’de
Türkçeleştirilen metin, eski haline döndürülmüştür. Eroğul tarafından “Anayasanın,
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu haline getirilmesi” olarak tanımlanan bu değişiklik ile
Demokrat Partinin, dil devrimi mücadelesini de sürdürmeyeceği anlaşılmıştır.372
Demokrat Partinin bir demokrasi havarisi olmadığı ve eleştiriye tahammül
edemeyeceği de, daha 1951 yılında belli olmaya başlamıştır. Bu yıl içerisinde,
muhalefetle olan ilişkiler kötüleşmiş, basına yönelik kısıtlamalar kendisini
göstermiştir. Hatta parti içinde varolan muhalefete dahi tepki duyulmuş, gücünü
yitirmek endişesiyle sert tedbirler alınmıştır. Parti iktidara geldiğinde, genel merkeze
bağlılığı pekiştirmek amacıyla disiplini ön plana almış, taşra örgütlerinden kabineye
dek bir temizlik hareketine girişilmiştir. Nitekim 8 Mart 1951’de, kabinesinin
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üstünde tam egemenlik kurabilmek, meclis grubunu tatmin edebilmek gibi
sebeplerle373 sadece üç bakanı kabine dışı bırakabilmek için, Menderes’in
kabinesiyle birlikte istifa ederek hükümeti tekrar kurması, basın tarafından “pire için
yorgan yakmak” olarak nitelendirilmiştir.374 Kurulan iki kabine de, eylem ya da
reform kabinesi değildir. Menderes’in gücünü pekiştirmek ve gücü kendinde
toplayabilmek için gösterdiği gayretin sonucu olarak kurulmuşlardır. Yalman, bu
durum hakkında “...şahsi iradelerle bugünkü devlet yükünün taşınamayacağı tarihteki
binlerce misalle sabittir.”375 diyerek doğru bir teşhiste bulunmuştur.
Basına karşı ilk ciddi müdahale ise, Mayıs 1951’de çıkarılan “Resmi İlanlar
Kararnamesi” ile gelmiştir. Daha önce özel bir şirket tarafından yürütülen resmi
ilanların dağıtımı bu kararname ile hükümete bırakılmıştır. Bu durum gazeteleri
hükümete, kendi takdirine göre ödüllendirip cezalandırma olanağı tanımıştır.
Bununla birlikte, muhalefetteyken çok ağır eleştiri bombardımanına tuttuğu
radyonun, iktidarın tekelinde olması ve muhalefet partilerinin yararlanamaması
kuralı da varlığını korumuştur. İleriki yıllarda CHP’nin bu konudaki eleştirilerini
Menderes, radyonun devlete ait olduğunu ve bir kamu malı gibi muhalefetle
paylaşılamayacağını belirterek yanıtlamıştır. Nitekim 15 Nisan 1952’de Antalya’da
ve 22 Mayıs 1952’de Konya’da yaptığı konuşmalarda, “... Parti politikalarını
radyodan uzaklaştırmak ve onu devletin görüşlerini dile getirmenin nesnel bir aracı
haline getirmek için olası her çabayı harcıyoruz....” diyerek eleştirilere yanıt
vermektedir376.
1951 yılı, Demokrat Parti için aynı zamanda ekonomi alanında köklü
değişimlerin yaşanmaya başlandığı yıl olmuştur. Eski kanun yeterli görülmeyerek, 1
Ağustos 1951’de “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu” çıkarılmıştır.
Kanunun amacı, sanayi, enerji, maden, bayındırlık, ulaştırma ve turizm alanlarında
yabancı sermayenin ülkeye davet edilmesiydi. Ancak iki buçuk yıl yürürlükte
kaldıysa da beklenen faydayı sağlayamadı.
Demokrat Parti bir yandan icraatlarına devam ederken, bir yandan da on
yıllık iktidarı boyunca üzerinden baskısı eksilmeyen CHP, daha doğrusu İnönü
373

Albayrak, a.g.e., s. 204-206.
Cumhuriyet, 11 Mart 1951.
375
Vatan, 11 Mart 1951.
376
Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980, s. 56.
374

118

hayaletiyle baş etmek zorunda kalmaktaydı. Bu durum daha iktidarının ilk yıllarında
kendini belli etmiş; hükümetin antidemokratik uygulamalarını tetikleyen bir unsur
olmuştur. İki parti arasındaki ilişkiyi bozan “paşa faktörü” idi. Nitekim Mükerrem
Sarol, bir konuşmasında “…CHP ile bir alıp veremediğimiz yoktur, mesele İnönü
meselesidir. İnönü olmasaydı, aramızda halledemeyeceğimiz hiçbir şey olmazdı.”
demiştir.377 İnönü, siyaset sahnesinde yer aldığı müddetçe, Demokrat Parti kendisini
güvencede hissedememekteydi. Özellikle memurlar, ordu, yargı, üniversiteler ve
basın, iktidarların altındaki kaygan zemini teşkil etmekteydi. Nitekim daha 1951’de
CHP’li olan olmayan heyetler, üniversite öğrencileri Ankara’ya gelerek, İnönü’yü
ziyaret ediyorlardı ki; bu durum, DP’lileri endişeye sürüklemekteydi.378 Bu nedenle
her fırsatta aydın halkın taleplerini karşılamaya ve sözlerine kulak kabartmaya
çalışmak yerine bu kesimler üzerinde baskı uygulamaya çalışmış ve “milli irade”ye
dayandıkları fikriyle kendilerini aklamaya çalışmışlardır. Demokrat Parti, iktidarı
boyunca, CHP’nin geçmişine saldırmış, CHP ise, hükümetin uygulamalarını hiçbir
zaman yapıcı bir biçimde eleştirmeye çaba sarf etmemiştir. On yıl boyunca süren bu
sürtüşme, iki tarafı da çoğu zaman ülkenin gerçek sorunlarıyla uğraşmaktan
alıkoymuş, sorunlar karşısında objektif değerlendirmelerde bulunmalarına engel
olmuştur. Sonradan geriye bakıldığında iki tarafında bunda çok büyük hatalarının
olduğu ve kaybeden tarafın yine halk olduğu kabul edilen bir gerçektir. Demokrat
Partinin, muhalefeti zayıflatmak için başvurduğu yollardan en etkilisi, CHP’nin mal
varlığına el koymak amacıyla çalışmalara başlamasıydı. 25 Temmuz 1951’de DP
Grubu toplanarak, CHP’nin elindeki gayri menkulleri hazineye devretme kararı
almıştır. Ancak bu konudaki çalışmalar ve uygulamalar, CHP’nin faaliyetlerini
kontrol altında tutmak amacıyla, bir baskı unsuru teşkil edebilmesi için kasıtlı olarak
geciktirilmiştir. Bu gecikmenin nedenleri arasında, hükümet bunalımının 1 Nisanda
güvenoyu almasıyla çözülmesi, DP’de yaşanan istifalar, Malatya Belediye
Başkanlığı seçimlerinin ve Atatürk Yasasının çıkarılmasının beklenmesi de
gösterilebilir.379 Bunun yanı sıra İnönü’nün, kamuya açık yerlere kendi heykellerinin
dikilmesine, kağıt paralara ve posta pullarına fotoğraflarının konulmasına, cadde,
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meydan ve okullara adının verilmesini; yaşayanların heykellerinin dikilmesini ve
adlarının cadde, meydan ve okullara verilmesini yasaklayan bir yasayı meclisten
geçirerek, engellemişlerdir.380
Türk siyasal hayatında değişemeyen bir gerçek şudur ki; 1908 Meşruti
yönetiminden itibaren, yönetenlerin ve yönetilenlerin zihinlerinde, her türlü
muhalefet düşmanlıkla eşdeğer tutulmuştur. Görüldüğü üzere, bu düşünce 1950’lerde
dahi varlığını sürdürmektedir. Nitekim Nihat Erim, haklı olarak daha Demokrat Parti
iktidarının

başlarında

dahi

kendilerini

bir

türlü

eleştiriye

tahammüle

alıştıramadıklarından şikayet etmekteydi.381 Ancak CHP’nin de özellikle başlarda
büyük hataları yok değildir. Daha hükümetin, her ne kadar eleştiriler için iki yıllık
süre tanımışsa da; icraatlarını beklemeden saldırıya girişmesi mazur görülemez.
CHP’nin bir numaralı sorunu, bu dönemde irticai faaliyetler olmuştur. Bunun
üzerine, Büyük Doğu, Sebilürreşat ve İslamiyet gibi dinci ve gerici yayınlar hakkında
soruşturma açılmıştır.382
16 Eylül 1951’de boşalan milletvekilliklerini doldurmak için ara seçimler
yapılacağı için; Demokrat Parti, 9 Ağustos 1951’de “Ücretli Haftasonu Tatili
Kanunu”nu Meclisten geçirmiş ve seçimlerden sonra unutulacak olan grev hakkını
düzenleyen bir yasa tasarısı hazırlamıştır. Propaganda faaliyetleri sırasında ise, dinsel
temalar işlenmiştir. Sonuçta on yedi ilden ancak ikisinde CHP çoğunluk
sağlayabilmiştir.
15 Ekim-20 Ekim 1951 tarihleri arasında, Demokrat Partinin 3. Büyük
Kongresi toplanmıştır. Aslında bu kongrenin çok büyük bir işlevi bulunmamaktaydı;
nitekim 1953’te normal olarak yapılması gereken büyük kongrenin toplanmasına,
yöneticiler yanaşmayacaklardı. Çünkü, Demokrat Partide fiili güç bakanlar ve
milletvekillerindeydi. Önemli kararlar, hükümette alınmakta ve meclis grubunda
tartışılmaktaydı. Kongre ise daha çok göstermelik bir organ niteliği taşımaktaydı.
Nitekim kongrede, program aynen kabul edildi ancak tüzükte birkaç ufak değişiklik
yapılarak, milletvekillerinin örgütte görev almamaları kararlaştırılmış; bazı
partililerce de, emir erlerinin kaldırılması, okullarda din derslerinin okutulması,
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mason derneklerinin kapatılması konularında isteklerde bulunulmuştur. Ana davanın
milli kalkınma olduğu konusunda bir kez daha birleşilmiş ve Menderes, 827 oyla
genel başkanlığa seçilmiştir.383
1952 yılına gelindiğinde Demokrat Partinin çoğunluk istibdadına yönelişi,
kendini daha belirgin biçimde göstermeye başlamıştır. Bunun ilk belirtisi olarak,
Ulus gazetesi yazarı ve CHP milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Gözü Kapalı Oy
Verme” başlıklı yazısı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve Karma
Komisyonun aksine verdiği rapora rağmen dokunulmazlığının kaldırılması olmuştur.
Böylelikle Demokrat Parti yöneticileri, muhalefete ve basına gözdağı vermiş
olmaktaydı.384 Ancak Demokrat Partinin faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Zaten
CHP’nin yirmi yedi yıllık devlet partisi olması nedeniyle sahip olduğu büyük mal
varlığının haksız bir rekabet oluşturduğuna inanılmakta ve bu serveti geri alabilmek
için türlü çareler aranmaktaydı. Sonuçta yine aynı yıl, Cemiyetler Kanununda bir
değişiklik

yapılarak,

siyasi

partilerin

maksatları

dışında

gayri

menkul

edinemeyecekleri yolunda bir hüküm getirildi. Bu uygulama ile CHP’nin mal
varlığına el koymayı amaçlamaktaydılar. Yöntem hukuka uygundu çünkü, hüküm
tüm

partileri

kapsamaktaydı.

Ancak

işe

yaramayınca,

CHP’ni

üniversite

profesörlerinin desteğinden mahrum bırakmaya çalıştılar. Gerçekte profesörler,
1946’dan sonra kendini demokrasi ve özgürlük havarisi olarak tanıtan Demokrat
Partiye destek vermekteydiler ancak, iktidara gelmelerinin hemen ardından böyle
olmadığı anlaşılınca, partiden desteklerini ilk olarak aydınlar ve üniversite
profesörleri çekmiş ve yine CHP’ni desteklemeye başlamışlardı. İşte Demokrat Parti
yönetimi, CHP’nin bu desteğini yok etmeyi planlamaktaydı. Bu amaçla, “Üniversite
Kanununun 46. Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun”u (Kanun
No: 6185), 21 Temmuz 1953 tarihinde kanunlaştırarak, üniversite profesörlerinin
siyasetle uğraşmaları ve siyasi partilerde fiilen görev almaları yasakladılar. 9 Aralık
1953 tarihinde ise, Halkevlerinin de sonu demek olan “CHP’nin Haksız İktisaplarının
Hazineye Devri”ni öngören bir yasa çıkartarak, bu kez amaca ulaşabildiler. Ancak
sadece muhalefeti kapsayan, kuruma özel bir kanun çıkartarak, hem hukuki hem de
siyasi açıdan meşru olmayan bir harekette bulunulmuş oldu. CHP’lilerin Meclisi terk
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etmesine neden olan bu gayrı meşru karar, Demokrat Parti hükümeti tarihinde son
kez olmayacaktı. Bu kanunun kabulüyle, CHP’nin yayın organı Ulus’un matbaasına
da el konulunca Parti, gerekli olmamasına rağmen Ulus gazetesini de kapatmıştır.
Yerine Nihat Erim’in imtiyaz sahibi olduğu Yeni Ulus, yayına başlamıştır.385 Ancak,
2 Mayıs seçimlerinin ardından Yeni Ulus, partide sorun yaratmış; Nihat Erim,
gazetenin adını ‘Halkçı’ olarak değiştirmiştir. Fakat Partinin resmi yayın organının
bir şahıs gazetesi olması rahatsızlık yaratmaya devam etmekteydi. Sonunda, 10
Haziran 1955’de Ulus, tekrar parti tarafından yayınlanmaya başlandı.386
Basına yönelik kısıtlamalarda devam etmekteydi, 1953 Temmuzunda Ceza
Kanununda yapılan bir değişiklikle; o zamana kadar sıfat ve hizmetlerinden dolayı
bakanlara yapılan hakaretin takibi, ilgili bakanın şikayetine bağlı iken, bundan böyle
savcılık kendiliğinden kovuşturma açabilecek, bakanın sadece onayını alması
yetecekti.387 Bu değişiklikle bakanların basında küçük düşürülmesine karşı
yaptırımların uygulanması adeta otomatik hale getirilmişti. Aynı yılın 11 Kasımında
ise gazetelere verilecek resmi ilanların dağıtımının, Başbakanlığa bağlı bir komisyon
tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ancak basın, en ağır darbeyi 1954
seçimleri öncesinde, Şubat 1954 tarihinde aldı. Bu tarihte, Basın Kanununda bir
değişiklik yapılarak, yayın yolu ve radyo ile işlenecek yeni cürümler kabul edilmiş
ve ağır yaptırımlara bağlanmıştır. En kötüsü ise, suçlandırılan gazeteciye iddiasını
ispat etme hakkının da tanınmamasıydı. 9 Martta kanunlaşan bu tasarı, Demokrat
Partide bölünmelere yol açmış, bir grup partilinin ispat hakkı nedeniyle istifa ederek,
Hürriyet Partisini kurmasına neden olmuştur.
Demokrat Partinin, muhalefeti ve eleştiriyi susturma çabalarının yanı sıra,
halka yaranma çabalarının da, dine karşı yumuşak bir politika izlemesine neden
olduğu çoğu kez belirtilmiştir. Ancak bu politika, bir süre sonra partide teokratik
eğilimlerin belirmesine neden olmuştur. Eylül 1952’de yapılan Demokrat Partinin
Ankara İl Kongresinde, ihtiyacı olanlar dışında kadın memur çalıştırılmaması,
Ankara milletvekili Ömer Bilen’in pazar günleri Hacı Bayram Camisi’nde verdiği
vaazların radyoda yayınlanması, köy okullarına din derslerinin konması, radyoda din
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konusunda konuşmalar yapılması ve Ayasofya’nın cami haline getirilmesi gibi
teklifler yer almaya başlamıştı.388 Ancak dini eğilimler bununla sınırlı kalmamış,
Demokrat Parti Samsun milletvekili Fehmi Ustaoğlu, Samsun’da yayımlanan Büyük
Cihat gazetesinde milli mücadelenin din için yapıldığını, sonraki reformların
gereksiz olduğunu savunan bir makale yayımlamıştır.389 Kasım 1952’de ise
Demokrat Parti Maraş milletvekili Abdullah Aytemiz, TBMM’ye Camiül-ezher’e
öğrenci gönderilmesi yolunda bir teklif sunmuştur.390 Ancak 22 Kasım 1952
tarihinde yaşanan Malatya olayı, hükümetin bu faaliyetlere artık bir tepki
göstermesinin zamanının geldiğini göstermiştir. 22 Kasım’da Malatya’da bulunan
Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman’a, gerici bir örgüt tarafından suikast
düzenlenmiş; suikastı gerçekleştiren kişinin İslam Demokrat Partisi üyesi olduğu
açıklanmıştır.391 Olaylarla ilgili olarak bu partiden ve Büyük Doğu Cemiyeti üyesi
oldukları belirlenen 15 kişi tutuklanmıştır. Büyük Doğu Cemiyetinin kurucusu
“Süper Mürşit” lakabıyla anılan Necip Fazıl Kısakürek ise, Ankara’da yayınlanan
İstiklal gazetesinde, suikastın CHP tarafından düzenlendiğini açıklamış ve bu haber,
CHP’lileri oldukça kızdırmıştır.392
Menderes, olaylar üzerine 6 Aralık 1952’de Adana’da yaptığı bir
konuşmayla İslami kesime karşı tavrını göstermiştir.393 Bu olay, Millet Partisinin
kapatılmasına kadar sürecek CHP-DP ateşkesine neden olmuştur. Ardından 9
Aralık’ta Samsun milletvekili Fehmi Ustaoğlu partiden ihraç edilmiş; 23 Aralık’ta
da, suikastta ve irticai faaliyetlerde adı sıkça geçen Said-i Nursi aleyhinde Samsun
Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. 22 Ocak 1953’te gerici bir dernek olan
Milliyetçiler Derneği kapatılmıştır. Derneğin başkanı olan, Demokrat Parti Isparta
milletvekili Sait Bilgiç ve arkadaşı Tahsin Tola hakkında da partiden ihraç
istenmiştir.394 Ardından 7 Şubat 1953’te Menderes yaptığı bir konuşmada, dinin
dünya işlerine ve siyasete karıştırılmasını önlemek üzere bir kanunun gereğinden söz
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etmiştir.395 16 Temmuzda Demokrat Parti Meclis Grubu olağanüstü bir toplantı
yaparak hükümetten, adli, toplumsal ve siyasal düzeni korumak için kanun tasarısı
hazırlamasını istemiştir.396 23 Temmuz 1953 tarihinde ise söz konusu kanun “Vicdan
Hürriyetini Koruma Kanunu” olarak TBMM’de kabul edilmiştir. CHP Genel
Sekreteri Kasım Gülek ise, bu kanunu ve yine aynı gün kabul edilen üniversite
profesörlerinin siyaset yapmasını yasaklayan Üniversiteler Kanununu, seçim
kazanmak amacıyla tasarlanan anti-demokratik önlemler olarak tanımlamıştır.397
Demokrat Partinin, İslamın siyasete karışması karşısında aldığı bu tavır,
hükümete karşı yapılan muhalefetin susturulması yönünde de işine yaramış
gözükmektedir. Nitekim, Bir diğer muhalefet partisi olan Millet Partisi’nin, Haziran
1953’de topladığı Büyük Kongresinde, Hikmet Bayur’un da içinde bulunduğu kırk
kadar üyenin, partinin Atatürk’e ve devrimlerine aleyhtar olduğu gerekçesiyle
partiden istifa etmesi de, Demokrat Partinin muhalefeti susturma çabalarına
yardımcı olmuştur. Savcılığın, üyelerin partiden ayrılma gerekçelerini ihbar sayarak
bir soruşturma başlatmasıyla parti, bir gecede geçici olarak kapatılmıştır. Bir siyasi
partinin bu derece kolay kapatılabilmesi, ülkede hüküm sürdüğü varsayılan
demokrasinin de mahiyeti hakkında bilgi verir durumdadır.398
Millet Partisi alelade bir dernek gibi, 27 Ocak 1954 tarihinde temelli
kapatılmıştır. Ancak aradan on beş gün geçmeden aynı üyelerle, 9 Şubat 1954
tarihinde Cumhuriyetçi Millet Partisi kurulmuştur.399 Demokrat partinin bu
uygulaması, CHP saflarında büyük eleştirilere yol açmıştır. Ancak, CHP’nin laiklik
hakkındaki taviz vermeyen politikası nedeniyle, bu karara olumlu tepki vermesi
beklenebilirdi. En azından yöntemine karşı bir eleştiride bulunmakla yetinerek, dinin
siyasete karıştırılmasını önlemek amacıyla bu çizgiyi benimsemiş bir partinin
kapatılması konusunda Demokrat Partiyi desteklemeleri kendi politikalarına uygun
gözükmekteydi. Ancak, iki parti arasındaki rekabetin esas olan birçok noktayı
gözden kaçırmalarına neden olduğu daha öncede belirtilmiştir.
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Çok büyük umutlarla iktidara gelmiş olan Demokrat Partinin ilk dört yılı,
partinin özellikle ekonomik açıdan altın yılları olmuştur. Bu dönemde Türkiye
tarihinde ilk kez çiftçinin çıkarlarına öncelik verilmiş; bu politika sonuna kadar da
devam ettirilmiştir. Bu politikayı izlerken hükümetin temel araçları, çiftçiye ucuz
kredi sağlanması ve tarım ürünleri fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi sayesinde
suni olarak yüksek tutulmasıydı. Ancak, tarım için alt yapı yaratma konusuna
yeterince eğilinmediğinden, sulama ve gerekli gübre fabrikaları açılmadığından tarım
belli bir düzeyin üstüne çıkamamış ve doğa şartlarına bağımlı halini sürdürmüştür.
Bunun yanı sıra, kalkınmada endüstrileşmenin gereği vurgulanmış, devletin
ekonomideki rolünün azaltılması için çaba sarfedilmiştir. Ancak liberalizme ilişkin
tüm parlak laflara rağmen, devletin ekonomideki payı azalmamış, hatta yatırımların
% 40 ila 50’si devlet eliyle yapılmak zorunda kalmıştır. Bu durum alt yapı yatırımları
göz önüne alındığında makul karşılanabilirse de, siyasal kaygılar nedeniyle özellikle
tarım alanında elde edilen aşırı kazancın etkin vergilendirme yoluyla devlete
aktarılması yerine, Merkez Bankasından borçlanma yoluyla yatırımlara kaynak
sağlama çabası, ülkede büyük enflasyon artışlarına neden olmuş, bu durum en çok
ücretli kesimi vurmuştur. Menderes, CHP’nin devlet kapitalizminden ayrı bir
kapitalizm yaratmanın, sadece birkaç yasa meselesi olduğu yanılsaması içindeydi.
Ancak Türkiye’nin, Cumhuriyetin ilanından itibaren gerçekleştirilen planlı imarı,
henüz bir tür ekonomik sömürgeciliğe geri dönme tehlikesini atlatabilmiş değildi.
Diğer yandan yine özellikle tarım alanında elde edilen gelirin, tekrar üretime dönmek
yerine lüks tüketime yönelmesiyle endüstrileşme yolunda başarılı olunmamasına
neden olmuştur. Ekonomik faaliyetleri, 1950-1951 yıllarındaki iyi hasat, Kore Savaşı
nedeniyle özellikle uluslararası piyasada tahıla olan ihtiyacın artması, II. Dünya
Savaşı sırasında biriktirilmiş olan altın ve döviz rezervlerinin kullanılması, özellikle
Amerika’dan gelen askeri, ekonomik yardım ve ucuz kredilerle de birleşince büyük
başarı sağlanmış, ilk üç yılda ekonomi bütün olarak %11-13 gibi hızlı bir oranda
büyümüş; ilk yıllarda milli gelir % 15 oranında artmıştır.400 Dışarıdan ithal edilen
traktörler sayesinde ekilemeyen alanlar tarıma açılmış ve kırsal kesimdeki gizli
işsizlere çalışma alanı doğurmuştur. Yaygın bir makineleşmeye gidilmesi, ürünün

400

Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Planı, Birinci Beş Yıl, s. 14.

125

nakil ve depolanması için yeni imkanlar sağlanması ve Ziraat Bankası kanalıyla
çiftçiye ucuz kredi verilmesi ve karayollarının ve köprülerin yapılmasıyla köyler
piyasa ekonomisine bağlanmış ve üretimin pazara yönelik olması sağlanmışsa da; bu
durum en fazla büyük toprak sahiplerine ve mevcut mülkiyet ilişkileri içerisinde
aracı kurumlara yaramış ve özellikle makineleşmeyle birlikte de, tarım alanında işçi
açığına neden olmuş, buna toprak azlığı, gelir yetersizliği ve sosyal güvence
yoksunluğu da eklenince özellikle 1950’lerden başlayarak giderek artan, kırsal
kesimden, kasaba ve kentlere kitlesel göçlere neden olmuştur. Kentlerin toplam
nüfusa oranı 1950 yılında 25.00 iken, 1955 yılında bu oran 28.00’e, 1960 yılında ise,
31.90’a çıkmıştır.401 Bu göç edenlere iş sağlayabilecek oranda bir fabrikalaşma
olmadığından ve kentlerin altyapısının yetersizliğinden dolayı, gecekondulaşma
ileride büyük sorunlara yol açacak düzeyde hızla artmıştır. Bunlarla beraber, henüz
sayıca az olmakla birlikte, desteklerinin sağlanması amacıyla, şehirlerde yaşayan
ücretli kesime de maaş artışları yapılarak ülkede, çabuk sonuç alınmak istendiği için
üretim kapasitesinde uzun vadeli iyileştirilmelere gidilmekten çok, yüksek büyüme
seviyesi hedeflenmiş olduğundan, kısa zamanda bir balon gibi sönecek bir refah
ortamı yaratılmıştır. Ancak oy kaygısı ve yatırım kararlarının çoğu kez siyasal olması
nedeniyle sanayi tesislerinin verimlilik ilkesi gözetilmeden, ekonomik açıdan umut
vaadetmeyen yerlerde ve yanlış sektörlerde açılmasına sebep olması; örneğin şeker
fabrikalarına yüklenilmesi sonucu şekerde aşırı üretim meydana gelerek, bir üründe
bolluk yaşanıp hasat ziyan olurken; başka bir üründe kıtlık yaşanır olması ekonomiye
ağır darbeler vurulmasına yol açmıştır. Böylelikle azgelişmiş ülkelerin, asalak
nitelikteki egemen sınıfların iktidarıyla gelişemeyecekleri, aksine hızlı bir çürüme
içine girecekleri Demokrat Partinin iktidarı döneminde ispat edilmiştir.
Demokrat

Parti

yöneticilerinin,

ekonomide

dizginlerin

serbest

bırakıldığında piyasanın işleyeceğine kesin olarak inanmaları; bu nedenle de
ekonomik planlamadan, devletçiliği ve baskıyı hatırlattığı gerekçesiyle iktidarının
son yıllarına dek uzak durmaları, faaliyetlerin eş güdümden uzak olmasına yol açmış;
sonuçta 1953 yılından itibaren ülkeyi ekonomik bir dar boğazın eşiğine getirmiş;
Eylül 1953’te ilk ekonomik önlemlerin alınmaya başlanmasına neden olmuştur. Bu
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tarihten itibaren, beş yıllık tedrici dışa açılma ve dünya ekonomisiyle hızlı
bütünleşme sona erdirilerek, ithalat ve döviz denetimleri getirilmiştir. Bu geçici
ekonomik büyüme ve geçici refah düzeyinin ekonomik açıdan uzun vadeli
zararlarının yanı sıra, bu süre zarfında demokratikleşme adına atılan geri adımların
da çoğu kez gözden kaçırılmasına ve ekonominin kötü seyrinin göz ardı edilebilmesi
için daha fazla dinsel motiflerin işlenmesine de neden olmuştur. Nitekim Demokrat
Parti, 1954 ve 1957 seçimlerinde Nurcuların desteğini kabul ederek, bu kurumları
meşrulaştırmıştır.
1954 yılına gelindiğinde ise Demokrat Partinin gerçek çizgisi artık belli
olmaya başlamıştır. Dört yılın ardından gelinen nokta, had safhada Amerikancılık ve
yabancı sermayecilik, aşırı özel girişimcilik, eleştiriye tahammülsüzlük, kanuni
yıldırı (terör) eylemleri, sınırlı olmak şartıyla gericiliğe hoşgörüdür.402
Amerikancılığın en iyi örneği, NATO’ya üyeliğin ardından, ABD’nin
isteğiyle Yakın Doğu ve Balkanlarda yeni pakt arayışları, Arap dünyasında İngiltere
ve Fransa’ya karşı bağımsızlık hareketlerine karşı cephe alınması ki; Türkiye
Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlarda kurulduğu göz önüne alınırsa; belki de
manevi açıdan en acısı budur. Nitekim, bağımsızlıklarını yeni kazanmış ülkelerin
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, bağımsız bir politika izleyebilmek amacıyla
1955 yılında Bandung Konferansı ile oluşturacakları Bağlantısızlar grubuna karşı da
ileride Demokrat Parti yönetimi, sert bir cephe alarak Batı uyduculuğu politikasını
yürütecektir. Bununla birlikte Kemalist dış politika çizgisi, tamamen terk edilmiştir.
İran’da Musaddık’ın petrolü millileştirme girişimlerine cephe alınması, Irak ve
Pakistan’daki Batı uydusu rejimlerle işbirliği, Yunanistan ve Yugoslavya ile ortak
savunma anlaşmasının imzalanması bu politikanın sonucudur.
Yabancı sermeyenin Türkiye’ye girmesi konusunda gösterilen kararlılığın
ana dava olarak kabul edilmesi403 neticesinde ise, 1951 kanunu yeterli bulunmayarak
18 Ocak 1954 tarihinde, eskisini yürürlükten kaldıran ve daha liberal hükümler
getiren “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” kabul edilmiştir. Bu kanunla, yabancı
sermayedarlar, yerli teşebbüslere tanınan bütün hak, muafiyet ve kolaylıklardan eşit
olarak yararlanacakları; yabancı ülkelere kar transferleriyle ilgili tüm sınırlamaların
402
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kaldırılacağı ve ana sermayenin transferinin ise tamamen serbest bırakılacağı hükme
bağlanmıştır. Bunlarla beraber, yabancı sermayenin gerekli gördüğü yabancı teknik
eleman ve kalifiye personele bazı gümrük muafiyetleri tanınmış; Türkiye’de elde
ettiği kazançları dışarıya götürmelerine izin verilmiştir. Yabancı Sermayeyi Teşvik
Komitesi’ne, yabancı sermeyenin karından alınan verginin tamamını veya bir kısmını
bu sermayeye ilave etmeye karar verme yetkisi de tanınmıştır.404 18 Mart 1954
tarihinde ise, özel girişimle yabancı sermayeyi petrol alanına çekmeyi hedefleyen
Petrol Kanunu çıkarılmıştır. İnönü bu kanunların, kapitülasyonları anımsattığını iddia
ederek kınamıştır.405
11 Şubat 1954 tarihli DP Meclis Grubunda, Menderes’in teklifi üzerine
genel seçimlerin tarihi 2 Mayıs olarak belirlendi.406 Bu nedenle Demokrat Parti,
seçimler öncesinde oy oranını yükseltme amacıyla bir dizi önlem almıştır. Bu
önlemler arasında 1953 yılında memurlara fazla maaş ödenmesini öngören kanun
olarak sayılabilir. Bu kanunla memurlar yılda fazladan üç maaş alacaklardı. Bir
diğeri ise, muhalefetin istekleri doğrultusunda 17 Şubat 1954 tarihinde mecliste
kabul edilen 5545 sayılı Seçim Yasasındaki değişikliktir. 6272 sayılı kanunla,
yasanın 16., 19., 27., 117., 119., 120., 123., 124., 125. ve 126. maddeleri
değiştirilmiştir. Bu değişikliğin iki önemli noktası vardı. İlki, seçim tutanaklarını
tetkik yetkisinin TBMM’den alınarak, Yüksek Seçim Kuruluna verilmesi; ikincisi
ise, seçim kütüklerinin birer suretinin zamanında siyasi partilere verilmesi idi. Bu
sayede

partiler,

kütüklerdeki

yolsuzluklara

karşı

kolayca

itiraz

imkanı

bulabileceklerdi.407 Ancak bunların yanı sıra, yukarıda da açıklanan basın kanunda
ve

ceza

kanunda

yapılan

değişikliklerle,

basına

getirilen

kısıtlamalar

unutulmamalıdır. 9 Mart 1954’te Yayın Yolu ile veya Radyo ile İşlenecek Bazı
Suçlar hakkında 6334 sayılı yasa getirilerek cezalar ağırlaştırılmış; iktidar aleyhine
yayın yapma hakkı kısıtlanmıştır. 5680 sayılı Basın Yasasının 36. maddesi de
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değiştirilerek basın davalarının ağır ceza mahkemesinde görülmesi ilkesi
benimsenmiştir.408
Meclis, 12 Mart 1954 tarihinde, genel seçimlerin 2 Mayıs 1954 tarihinde
yapılmasına karar vererek dağılmıştır. Bu tarihten sonra Demokrat Parti yöneticileri,
her fırsatta temel atma ve hizmete açma törenlerine katılarak, ülkenin ekonomisini
öven

konuşmalar

yapıp,

seçim

çalışmalarında

bulunmuşlardır.

Seçim

propagandasında iktisadi meseleler, CHP ve Demokrat Partinin üzerinde durduğu en
önemli meseleydi. 4 Nisan 1954’de Samsun Limanının temeli atılmış, 22 Nisan’da
İzmit’teki 3. Kağıt Fabrikası hizmete açılmış; 26 Nisan’da da Mersin Limanının
inşaatı başlamıştır.409 Ancak tüm bunların göstermelik olduğu ve ülke ekonomisinin
giderek çökmekte olduğu kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Nitekim, 1955’teki dış
ticaret açığı, 1950’dekine kıyasla 8 katına çıkmıştır.
Genel seçimlere ilk kez katılacak CMP’de, seçimler arifesinde kuruluş
sıkıntısı çekmekteydi. Millet Partisinin kapatılmasının ardından, siyaset sahnesine bir
rejim davasını ele alarak çıkmak istemekte; bunun içinde seçimlerden elinden
geldiğince güçlü çıkmaya çalışmaktaydı. Bu amaçla, 12 Mart 1954 tarihinde
yayınladığı parti görüşünde, demokrasi için muhalif partilerle işbirliği yapmayı ve
‘kuvvet ayrılığına dayanan yeni bir anayasa, ikinci meclis, Anayasa Mahkemesi ve
Hakimler Meclisi’ esaslarına dayanan müşterek bir program hazırlamayı teklif
etmekteydi. CHP’nin bu teklif üzerine 14 Mart 1954 tarihinde yayınladığı tebliğ,
şöyleydi:
“Hukuk devletinin teminatlarını biran önce tamamlamak için laiklik, cumhuriyet ve inkılap
umdelerini programlarında kabul etmiş ve seçim beyannamesinde ilan edecek partilerle işbirliği
yapılabileceğini, çünkü durumun her türlü ayırıcı parti menfaat ve görüş ayrılığının üstündedir”

Partilerin bu seçim ittifakına yönelmesinin nedenini Turhan Feyzioğlu,
seçim sistemine bağlamış; çoğunluk sisteminin üçüncü partilerin doğup gelişmesini
engelleyici etkisi üzerinde durmuştur.410 Ancak CHP’nin, muhalefet partilerinin,
mecliste kuvvetleri oranında temsil edilmeleri gerektiğini, aksi uygulamanın
CHP’nin program ve prensiplerine aykırı olacağını ileri sürmesi üzerine ittifak
gerçekleşemedi. İki parti de, ülkede bir rejim buhranı olduğunu kabul ediyor, ancak
408
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bu buhranın ekonomik, sosyal ve siyasal yönlerini, hatta bünyesini iyice teşhis
etmiyor, sadece siyasal planda formüller üretmekle sınırlı kalıyorlardı ki, buhranın
çözülmesinde yetersiz kalmaktaydı.411
1954 seçimlerinden önce özellikle aydın kesimden, iktidar partisinin
yönetimine karşı uyarılar gelmeye başlamıştı. Demokrat Partinin, seçimlerden önce
bir seçim beyannamesi yayınlamaması, “halktan açık çek istemek” olarak
yorumlanmakta; “muhalefeti, siyasi nizamın esaslı ve faydalı bir unsuru olarak kabul
etmeyen bir görüşün demokratik olamayacağı; gerçek demokrasinin özünü, serbest
tartışma ve eleştiride aramanın” gerekliliği üzerinde durulmaktaydı.412 Bununla
birlikte aday listeleri hazırlanırken, 150’den fazla milletvekilini tekrar aday
göstermemesi ve listelerde milletvekili olarak 256 adayın yer alması da parti içindeki
muhalif sesleri susturma çabası olarak nitelendirilebilir.
Seçimlerin öncesinde çalışanlar sadece partiler değildi. Bağımsız adaylarda
seçilebilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmekteydi. Örneğin İstanbul’da, Rifat
Kurtakay, Şeref Taşkıran, Memduh Köksal ve Cavid Pekgür adlı 4 bağımsız aday
birleşerek bir müstakil aday grubu teşkil etmiş ve seçimlere beraber girme kararı
almışlardı.413
2 Mayıs 1954 tarihinde genel seçimler yapılmış; % 88,63 gibi yüksek bir
katılım oranıyla geçen seçimlerde, % 56,63’le Demokrat Parti bir kez daha
seçilmiştir. Bu başarı, 1950 seçimlerinden de yüksekti ve çoğunluk sisteminin de
yardımıyla mecliste milletvekilliklerinin % 92,98’ini alarak 503 sandalye elde
etmiştir. CHP’nin ise oy oranı düşmüş; oyların ancak % 34,78’ini alarak, Mecliste
%%,52’lik bir temsil oranıyla 31 milletvekili çıkarabilmişti. Seçimlerde CHP,
Malatya, Konya ve Sinop’ta; CMP, Kırşehir’de çoğunluk sağlayabilmiştir.
Bu seçimler, Demokrat Partinin en büyük başarı yakalayabildiği seçimler
olmuştur. Ordu ve aydın kesimi, yönetimin gidişatından rahatsız olmaya
başlamışlarsa da, halk arasında büyük destek görmekteydi. Hatta bu destek, CHP
üyelerine dahi sıçramıştır. Örneğin seçimlerden önce CHP üyelerinden Bahri Doğan
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Tonoz, bir kitapçık yayınlayarak Demokrat Partiye destek verdiğini açıklamıştı.414
Bunun en büyük nedeni CHP’nin, seçim taktiği olarak halkın karşısına “gördünüz ya
biz ehvenişeriz!” teziyle çıkmış olması, gerek ele aldığı davalar, gerekse bu davaları
savunan kişilerin ülkeye hiçbir yenilik getirmemiş olmasıdır.415
Demokrat Partinin, yeni hükümeti kurduğunda ilk işi, seçimlerde muhalefet
partilerine oy vermiş olan Malatya’yı ikiye bölmek ve birini Adıyaman yapmak,
Kırşehir’i ise ilçeliğe indirerek cezalandırmak olmuştur. Bu uygulamalar, Partinin
geleceği hakkındaki açık sinyallerdir.

C) DEMOKRAT PARTİ YÖNETİMİNİN “BASKI REJİMİ”
DENEMESİ VE ÇÖKÜŞÜ:
Demokrat

partinin

seçim

zaferi,

bir

anlamda

onun

sonunu

da

hazırlayacaktır. Bu seçimlerin ardından sağladığı çoğunluk, mecliste aşırı bir güç
yaratmaktaydı; dolayısıyla yöneticilerin, artık hiçbir gücün onları durduramayacağını
düşünerek, keyfi bir yönetim uygulamayı seçmeleri mümkün hale gelmişti. Ancak bu
büyüklüğün bir diğer tehlikesi, özellikle kendi gruplarının aşırı büyümüş olması
dolayısıyla, kendi iç denetimlerini sağlamalarının da zorlaşmasıydı.
10. TBMM, ilk toplantısını 14 Mayıs 1954 tarihinde yapmıştır. Celal Bayar
Cumhurbaşkanlığına ve Refik Koraltan da meclis başkanlığına seçildi. Menderes’in,
seçimden önceki kabinesi ise istifa etmiş ve üç gün içinde yeni kabine kurulmuştur.
Menderes’in üçüncü kabinesinde yer alanlar: Adnan Menderes (Başbakan), Fatin
Rüştü Zorlu (Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı), Mükerrem Sarol (Devlet
Bakanı), Osman Kapani (Devlet Bakanı), Osman Şevki Çiçekdağ ( Adalet Bakanı),
Ethem Menderes (Milli Savunma Bakanı), Namık Gedik ( İçişleri Bakanı), Fuat
Köprülü (Dışişleri Bakanı), Hasan Polatkan (Maliye Bakanı), Celal Yardımcı (Milli
Eğitim Bakanı), Kemal Zeytinoğlu (Bayındırlık Bakanı), Sıtkı Yırcalı (İktisat ve
Ticaret Bakanı), Behçet Uz (Sağlık Bakanı), Emin Kalafat (Gümrük ve Tekel
Bakanı), Nedim Sökmen (Tarım Bakanı), Muammer Çavuşoğlu (Ulaştırma Bakanı),
Hayrettin Erkmen (Çalışma Bakanı), Fethi Çelikbaş (İşletmeler Bakanı)
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Yeni kabine üyelerinin belirlenmesinin ardından, Menderes, 23 Mayıs’ta,
mecliste programını okumuş ve iki gün sonra güvenoyu alarak göreve başlamıştır.
Programın başlangıcında, bir önceki dönemin devamı niteliği taşıdığı belirtiliyor;
1950-1954 devresinin bir tahlili yapılıyor ve muhalefetin, ülke için çalışmaları
güçleştirici, engelleyici hatta baltalayıcı faaliyetleri eleştiriliyordu. Bunun yanı sıra
sayım vergisinin kaldırılacağına ve buğday fiyatlarının sabit tutulacağına
değiniliyordu. Menderes programını okuduğu konuşması sırasında, demokrasinin bir
numaralı düşmanları olarak nitelendirdiği, taraf tutan memurlar meselesinin mutlaka
halledilmesinin gereğine de dikkat çekmekteydi.416 Hükümeti eleştiren muhalefet
milletvekilleri ise, pahalılık ve anayasa tadilatı üzerinde durmaktaydı.
Yeni dönemde, hem iç hem de dış politikada birbirleriyle bağlantılı bir
takım faaliyetlere girişilmiştir. Özetle bu dönemde de, dış politikada Batı uyducuğu
ilkesinden vazgeçilmemiş ve ekonominin darboğaza girmesi nedeniyle özellikle dış
yardım sağlama üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu amaçla birçok ödünler verilerek, ülke
bağımsızlığı kayıt altına alınmıştır. İç politikada da, 1957 seçimlerinin ardından daha
da boğucu hale gelecek baskı ve cezalandırma uygulamaları başlamıştır.
Menderes, hükümetin kurulmasının ardından ekonominin içine düştüğü
sıkıntıdan kurtarılabilmesi amacıyla, dış yardım arttırımı için ilk iş olarak ABD’ye
gitmiş; 4 Haziran’da tamamlanan görüşmelerin ardından, askeri ve ekonomik alanda
görüş

birliğine

varıldığı

açıklanmıştır.417

Ancak

yardımın

miktarı

yeterli

olmadığından; 2 Ekim 1954 tarihinde Menderes, bu kez Almanya’ya gidecek ve 21
Aralık 1954 tarihli, mevcut ticaret anlaşmalarını çok aşan bir anlaşma daha imza
edilecekti. Buna göre Almanya, 225 milyon Mark değerinde yatırım kredisi açmayı
kabul etmiş; ancak bunun 45 milyonunun özel kuruluşlara ayrılması şartını
koymuştu.418 11 Haziran 1954 tarihinde ise Türkiye-Pakistan arasında ileride Bağdat
Paktı’na gidecek bir anlaşma imzalanmıştır.419
Dış ilişkiler sürdürülürken, iç politikada da Demokrat Partinin ilk
uygulamaları umut verici değildi. 21 Haziran 1954 tarihinde, enflasyonun ve
bürokrasi düşmanlığı politikasının yıldırdığı memurları susturmayı hedef alan bir
416
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kanun kabul edilmişti. “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun”, önceden görevleri gereği güvenceli
olmaları gereken Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeleriyle üniversite profesörleri, 65
yaşından önce emekliye sevk edilemezken; bu ayrıcalık kaldırılarak istisnasız tüm
memurlar, 25 yıl hizmetten sonra emekliye sevk edilebilecek ve bu karara itiraz
hakkı tanınmayacaktı. CHP’nin konuyla ilgili yayınladığı tebliğde, “emekli kanunun
tadili ile yüksek dereceli mahkemelerin, iktidar emri altına alınmak, üniversitelerde
tasfiye yapılmak istenildiği” ileri sürmüştür.420 30 Haziran 1954 tarihinde çıkarılan
“Kırşehir Vilayetinin kaldırılmasına ve Nevşehir Kazasında Nevşehir Adıyla
Yeniden Bir Vilayet Kurulmasına Dair Kanun”421 ile Kırşehir, Cumhuriyetçi Millet
Partisi’ne verdiği oylar nedeniyle cezalandırılmıştır. Bu karar, muhalefet tarafından
facia olarak değerlendirilmiş ancak Menderes, demagoji yeteneği sayesinde bu
eleştirileri bertaraf edebilmiştir. Bu karardan on beş gün önce de, İnönü’ye verdiği
oylar nedeniyle Malatya ikiye bölünmüş, Malatya ve Adıyaman haline getirilmiştir.
Ancak Demokrat Partinin uygulamaları bununla da sınırlı kalmamış; 30 Haziran
1954 tarihinde kabul edilen “Milletvekilleri Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerin Kaldırılmasına Dair Kanun”422 ile muhalefetin
haklarını sınırlayan yeni bir seçim yasası yürürlüğe konmuştur. Buna göre: Bir
siyasal partiye başvurup adaylığı reddedilen bir kişi, o seçim döneminde bir daha
aday olamayacaktı. Bununla üyelikleri reddedilenlerin, başka bir partiye girmesine
engel olmak amaçlanıyordu. Bir diğer madde memurların aday olabilmeleri için,
seçimden altı ay önce istifa etmeleri zorunluluğu getiriyordu. Böylece muhalefetteki
bir partiden aday olan memur seçilemediği takdirde işsiz kalabilecekti. Kanun ayrıca
siyasi partilerin karma liste yapmalarını engelliyordu. Muhalefetteki partiler artık
seçim anlaşmaları yapamayacaktı. Radyo ise siyasal partilere kapatılıyordu. Oysa
iktidar, hükümet adına konuşma gerekçesiyle radyoyu kullanabilecekti. 6 Temmuz
1954 tarihinde ise “Bağlı Bulundukları Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazifeden
Uzaklaştırılacaklar

Hakkında

Kanun”

kabul

edilerek

üniversite

özerkliği

kaldırılmıştır. Bir çok kez muhalif profesörleri cezalandırmak için başvuracakları bu
420
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kanunla; Milli Eğitim Bakanına, istediği üniversite üyesini işten atma hakkı tanınıyor
ve herhangi bir memur, işinden alınıp 6 ay süreyle kendisine açık maaşı ödendikten
sonra, yeni bir göreve atanmazsa kendiliğinden emekliye ayrılabiliyordu ve tüm
işlemler hakkında yargı denetimi yoları da tıkanmıştı.
8 Ağustos 1954 tarihinde ise, yine Batı’nın teşvikiyle Türkiye, Yunanistan
ve Yugoslavya arasında bir dostluk anlaşması imzalanmışsa da; büyük bir yarar
sağlamayacaktı çünkü, Kıbrıs meselesi yüzünden Yunanistan ile, Stalin’in ölümünün
ardından yumuşayan SSCB-Yugoslavya ilişkileri neticesinde de Yugoslavya ile
ilişkiler kısa süre içinde soğuyacak; bu dostluk anlaşmasından istenilen fayda elde
edilemeyecekti.
Seçimlerin ardından toplanan CHP kurultayı ise, alınan kararlar ve tartışılan
konular açısından eleştirilere neden olmuştur. Bu eleştiriler, bazı fikir ve görüş
akımları gündeme gelmiş, bazı kararlara varılmışsa da, genel olarak parti içerisinde
bir modernleşme yaşanmamış olması; yoğunluğun, Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre
siyasi, sosyal, ekonomik dünya görüşü ve hareket tarzını tespit yerine, bazı şahsi
beraatlar, prestiji kurtarma savaşları ile bazı taktik tartışmalara yer verilmesi;
demokrasinin siyasi yönüyle ilgili olarak bazı hususlar ortaya çıkarılsa da, bir çözüm
bulunamaması; partinin yapacaklarını değil, başkalarının yaptıklarının tartışılması
üzerinde yoğunlaşmıştır.423
Kasım ayına gelindiğinde, içte baskı rejiminin temelleri atılmaya devam
etmekteydi. Bu politikanın bir diğer durağı, her zamanki gibi yine basın olmuştur. Bu
dönemde birçok muhalif gazeteci tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında, Hüseyin
Cahit Yalçın, Cemal Sağlam, Yeni Ulus gazetesinin sahibi Nihat Erim424
bulunmaktaydı. Bunlara, 17 Kasım’da Millet gazetesinin sahibi Fuat Arna, 24
Kasım’da Bedii Faik eklenmiş ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Hakim
teminatının olmayışı da yargı bağımsızlığını fiilen ortadan kaldırmaktaydı. Yine aynı
ay içinde tüm ülkede yapılan muhtarlık seçimlerinde Demokrat Parti 33.000, CHP
7.000 muhtarlık kazanmıştır.425 Seçimlerin ardından Ulus gazetesinde, seçimlerde
baskı yapıldığı iddiaları yer almış ve meclise soru önergesi verilmiştir. Bu olayla
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başlayan İnönü-Menderes arasında başlayan söz düellosu, ileride yaşanacak altı yılın
ilk sinyallerini vermekteydi. 7 Nisan’da Metin Toker, Akis dergisinde, Mükerrem
Sarol’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapse mahkum edilmiştir.
Demokrat Partinin bu tarihten itibaren gittikçe artan şiddette baskı yolunu
tercih etmesinin çeşitli nedenleri vardır. Amacı, iktidarı kaybetmeden içine düştüğü
sıkıntılardan kurtulmaktır. Çünkü 1956 yılında CHP’liler, CHP iktidara geldiği
takdirde “devri sabık” yaratılacağını açıklamışlardır ki; bu, Menderes iktidarı
kaybettiği takdirde, mahkeme önüne çıkacağı anlamına gelmekteydi. Bu sıkıntıların
en büyüğü ise, ekonominin giderek daha da kötüye gitmesi ve içinden çıkılmaz bir
hal almasıdır. Bunun çeşitli sebepleri vardı. En önemli sebep, Demokrat Partinin
başta yaptığı bir hatadan, yapısı gereği mevcut üretim ilişkilerine dokunamamış;
dolayısıyla

gerçek

bir

kalkınmanın

temellerini

atamamış

olmasından

kaynaklanmaktadır. Diğer sebepler, kaynağını hep bu ilk yanlıştan alarak katlanarak
çoğalmıştır. Bunların arasında, politikasını para arzını arttırarak gelişmeyi sağlama
üzerine kurmuş olması sayılabilir. 1954-1957 arasında para miktarı ortalama yılda %
19 oranında artmıştır. Ancak üretim kapasitesinin önemli bir gelişme göstermemesi
nedeniyle de bu durum fiyat artışları, yani enflasyona neden olmuştur. Yine aynı
dönemde yıllık ortalama fiyat artışı % 13 olmuştur.426 Milli gelirdeki artış ise, yılda
ortalama % 3,5 civarında kalmıştır. İktidar, yine siyasi düşüncelerle, tüketim
seviyesini düşürmeye gayret sarf etmemiş, yatırımları ise ancak uzun vadede verim
sağlayan temel yapı alanına toplamış; talep, üretim kapasitesini çok aşmıştır.
Nitekim, sanayi yatırımlarının çoğu, 1955’de yapılmış olmasına rağmen, 1959 yılına
gelindiğinde, mevcut durum şöyledir:
“Antalya Dokuma Fabrikası 23 milyona yapılacakken, hala bitirilmemiş ve maliyeti 73
milyonu bulacaktır. Aynı durum, Karaman İplik ve Mensucat Fabrikası, Maraş Dokuma Fabrikası,
Manisa Pamuklu Dokuma Fabrikası, Eskişehir Basma Fabrikası, Çuval Fabrikası, Ordu Soya
Fabrikası, Denizli Mensucat Fabrikası, Nevşehir İplik ve Mensucat Fabrikası, İzmit Mensucat
Boyaları Fabrikası, İçel Kağıt Sanayi içinde söz konusudur.”427

1954’ten itibaren de tarım ürünleri, kötü hava koşulları nedeniyle oldukça
düşmüş; 1954’te, tarım ürünü 1953 yılının % 80’i seviyesinde kalmıştır. Dolayısıyla
ihracat imkanları daralmış; bu durum ithalatı da kısmayı gerekli kılmıştır. Ancak bu
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uygulamanın doğrudan sonucu, piyasadaki malların azalması, fiyatların yükselmesi
ve karaborsa olmuştur. Özellikle şeker gibi maddeler piyasada bulunmaz olmuştur.
Ekonomik durumun kötüye gitmesi, muhalefetin güçlenmesine yol açacak,
Demokrat Parti yöneticilerinin bundan dolayı telaşa düşmesi, meclisteki çoğunluğu
nedeniyle en kolay yol gibi görünen baskı uygulamalarına yönelmelerine neden
olacak, uygulanılan baskı arttıkça, yönetime duyulan öfke artacak; öfkenin artışı
Demokrat Partiyi daha büyük bir korku ve paniğe sürükleyerek baskının daha çok
arttırılmasına sebep olacaktır. Bu zincirleme reaksiyon devam ettikçe, Demokrat
Parti yöneticilerinin ezeli korkusu olan darbe tehlikesi belirerek; darbe korkusu en
sonunda darbeye neden olacaktır. Eroğul kitabında bu durumu şöyle özetlemektedir.
“.... o andan itibaren ihtilal korkusu, baskıya yol açmış, baskı ise ihtilal tehlikesini
yaratmış, tehlike doğunca baskı daha da artmış, bu sefer ihtilal gerçek bir tehlike
haline gelmiştir.”428 İşte Demokrat Partinin, ekonominin bozulmasıyla eş zamanda
gerçekleşen ve durumun kötüleşmesiyle daha ağırlaşan baskıcı yönetiminin kaynağı
burada yatmaktadır.
Ancak Demokrat Partinin bu derece kolay bir şekilde ‘baskı rejimine’
yönelebilmesini ve ileriki yıllarda bu politikayı kolayca benimseyebilmesini
mümkün kılan çeşitli nedenler vardır. Bunların başında 1924 anayasası gelmektedir.
Özel bir kurucu meclis tarafından hazırlanmamış olan 1924 anayasasında yasama,
yürütme gücünü tek elde toplayan “meclis hükümeti” biçimi egemendir.429 Yeni
anayasa ile parlamenter bir düzenin kurulması amaçlanmışsa da; 1920 geleneğinden
kopabilmek mümkün olmamıştır. Örneğin 5. maddede, Yasama yetkisi ve yürütme
erkinin TBMM’de belireceği ve onda toplanacağı öngörülmekte; 7. maddede de,
meclisin, yürütme erkini ancak cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu eliyle
kullanabileceği öngörülmektedir. Hükümete ise, gerekli ölçüde bir kuruluş
bağımsızlığı sağlanmamaktadır. Bu durum, çok partili düzene geçişle birlikte bir
sorun haline gelmiştir. Çünkü, TBMM’de çoğunluğu elde edenler, soyut bir “millet
egemenliği” ile kendi somut çoğunluklarını aynı şey sayabilmiş ve karşılarına
çıkabilecek herhangi bir engeli ulusun iradesine yönelen bir tehdit olarak
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algılayabilmişlerdir. 1924 anayasası ise, “meclis üstünlüğü” ve “meclis egemenliği”
kavramlarıyla, böyle bir tutum için hukuki zemini hazırlamıştır.430 İkinci olarak,
tarihten gelen siyasal kültürün yarattığı sosyal zemin sayılabilir. Yüzyıllarca bu
toplumda hüküm sürmüş olan ve saltanatla beraber yıkılmış manevi dünya, tasfiye
edildiğinde yerine konacak yegane unsur, millet hakimiyeti olmuştur. Ancak milletin
hakimiyeti, “yeni sisteme acemi beyinlerde” saltanat ve hilafet makamının
hakimiyeti gibi telakki edilerek, meclisin hakimiyeti de sınırsız addedilebilmiştir.431
1954’ün yaz aylarına gelindiğinde ekonomiyi bir düzene sokmak amacıyla
bir dizi önlem alınmış; dış ticaret rejimini ve kar hadlerini tespit eden yeni
kararnameler yayınlanmıştır. İthalat ve ihracat alanında kaçakçılık yapanların
cezaları arttırılmış; yurtdışına çıkanların dövizlerinde kısıntılar yapılmış, tedavüldeki
para hacmi azaltılmıştır. Yurtdışındaki Türklerin ülke içindeki gelirleri bloke edilmiş
ve yeni fiyat kontrolleri konmuştur. Nihayet, kasım ayında ABD’den 300.000 ton
buğday ithal edilerek piyasadaki kıtlık bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır. Bu
sorunlar karşısında halkın desteğini kaybetmemek içinse, tüm yurtta sanayi
tesislerinin temellerini atarak propaganda yapılmaktaydı. 14 Eylül 1954’te Afyon
Çimento Fabrikasının, 19 Eylül’de de Eskişehir Çimento Fabrikasının temelleri
atılmıştır. 20 Eylül’de Konya Şeker Fabrikası, 21 Eylül’de Amasya Şeker Fabrikası
açılmıştır.
6 Ocak 1955 tarihinde Menderes, yine kendisinin başlattığı Ortadoğu’da
Batıya yakın bir birlik kurma çalışmalarının devamı olarak önce Irak’a, ardından da
Lübnan’a gitmek için Ortadoğu seyahatine çıkmıştır. Seyahat sırasında, Irak’la bir
anlaşma imzalayarak; 24 Şubat 1955 tarihinde Batılı ülkelerin desteklediği Bağdat
Paktı, törenle imzalanmıştır.432 Türkiye’nin dış politikada izlediği bu siyasette,
yukarıda da belirttiğimiz gibi kısa sürede iflas edecektir. Nitekim Ortadoğu’da
sağlanmaya çalışılan birlik, çok geçmeden anti-emperyalist bloğun temsilcisi Mısır
ve Suriye’nin, Türkiye’ye ve Pakt’a cephe almasına yol açmış;433 Türkiye,
Ortadoğu’da düşman kazanmış, varolan istikrarda bozulmuş; Irak’ta gerçekleştirilen
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darbe neticesinde de Bağdat Paktı, kendi içerisinde bile bir birlik sağlayamadan
dağılmıştır.
Paktın imzalanmasıyla Batılı devletlerin takdirini kazanmış olan iktidar,
ABD’den tekrar 300 milyon Dolarlık bir ek kredi talebinde bulunmuşsa da; ABD,
sadece 30 milyon Dolarlık bir hibede bulunmakla yetinmiştir.434 Her türlü çabaya
rağmen ödemeler dengesindeki açık kapatılamamaktaydı. Sonunda 6 Haziran
1956’da, Milli Korunma Kanunu yeniden yürürlüğe konarak karaborsacılığa ağır
cezalar getirilmiştir.435 15 Temmuz’da ise, İzmir Liman İşçileri greve gitmiştir.
Anlaşılacağı gibi, Demokrat Parti yönetiminin tüm çabaları, 1953’ten
itibaren içte ve dışta girilen çöküşü bertaraf etmeye yetmemekteydi. Suçu ise
kendilerinde aramak yerine, yine kolay yolu seçip muhalefette arıyor, halktan
aldıklarını iddia ettikleri güçlerini fütursuzca kullanmaktan geri durmuyorlardı.
Nitekim 21 Mayıs 1955 tarihine gelindiğinde Demokrat Parti milletvekilleri,
meclisin tatile girmesini teklif etmiş; muhalefetin, Basın Kanununda değiştirilmesi
gereken hükümlerin görüşülmesini talep ederek tatil teklifini reddetmiş olmalarına
rağmen oybirliği ile meclisin tatil edilmesi, İnönü’nün “... bu başvekil kendi grubunu
dinlemiyor, meclisi dinlemiyor, artık böyle bir başvekili kimse durduramaz...”
yorumunda bulunmasına neden olmuştur.436 Muhalefet, meclisin tatile girmesini
önleyemeyince, tüm yurda dağılarak Menderes aleyhine propagandaya girişmiştir.
Hükümetin ise cevabı, “suni buhranlar” yaratıldığı iddiasıyla,437 çeşitli yerlerde
muhaliflerce yapılan toplantıları baskı yoluyla dağıtmak olmuştur.
Bu sırada ayrıca Kıbrıs meselesi gündemdeydi. Kıbrıs’ta sorun, Hürriyet
gazetesinde çıkan haberlere göre, 1950 yılının başlarında Kıbrıs’ta EOKA adlı bir
grubun, bir mücadele başlatarak bağımsızlık ve hatta Enosis (Yunanistan ile
birleşme) için çalışmalarıyla başlamıştı. Yaz aylarında Yunanistan, Kıbrıs’ı ilhak
edebilmek amacıyla sorunu BM’ye taşımış ancak İngiltere’nin baskıları sonucu
görüşülmesi engellenmişti. 27 Ağustos 1955’te Türkiye-Yunanistan ve İngiltere
arasında Kıbrıs ile ilgili görüşmeler Londra’da başladı. Talebe Federasyonu ve Türk
Talebe Birliği, öğrencilerin o dönemde örgütlenebildiği, devletin denetiminde olan
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iki büyük dernekti ve 1955 sonlarında Kıbrıs sorununu gündeme taşımak için sürekli
mitingler düzenlemekteydi. Ancak önceleri bu durum, basında çok yer almıyor;
halkın dikkatini çekmiyordu. Demokrat Parti yönetimi, bedeli daha ağır olacak bir
hata daha yaparak; içteki sorunları halka unutturabilmek, dikkatleri başka yöne
çevirebilmek için bir süredir varolan Kıbrıs sorununu gündeme getirmiştir. Sorun,
meseleyi gündeme getirmekte değil; getiriliş biçimindeydi. 6 Eylül 1955 tarihinde
İstanbul Ekspres gazetesinde, Yunanlıların, Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi
bombaladıkları haberleri yayınlanması üzerine, 6-7 Eylül tarihlerinde Rumlara ait
işyerleri, dükkanlar yağmalanmıştır. Olaylar kısa süre sonra servet düşmanlığına
dönüşerek büyük maddi hasar meydana gelmiştir. Bu boyutuyla olaylar, toplumdaki
zengin fakir uçurumunu ve zenginlere duyulan öfkenin boyutunu ortaya çıkarmıştır.
İstanbul, İzmir ve Ankara’da sıkıyönetim ilan edilmiş; olayların sorumluluğu
komünistlere yüklenmeye çalışıldıysa da başarılı olunamamıştır. İçişleri bakanı
Namık Gedik istifa etmek zorunda kalmıştır. Olay tahmin edileceği gibi muhalefette
büyük yankı uyandırmıştır. Meclisin açılması ve görüşme teklif edildiyse de;
hükümet, 12 Eylül’de sıkıyönetim kararının uzatılması dışında bir faaliyette
bulunmamıştır. 19 Eylül’de sıkıyönetim uygulamasını kullanarak Ulus süresiz,
Hürriyet ve Her Gün gazeteleri 15’er gün için kapatılmıştır. Bu durum daha büyük
huzursuzluklara neden olmuştur. Eleştirilerin kaynağı, Demokrat Partinin meclis
grubuna dahi sıçramıştır. Feridun Ergin, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Fethi Çelikbaş
ve Mükerrem Sarol gibi partinin ileri gelenleri de eleştirenler arasında yer
almaktaydı.438
Menderes, türlü uygulamalarla, muhalefetin sesini bir nebze olsun
kesebilmekteydi; ancak partisi içinde de 1955 yılının başlarından itibaren ilgilenmesi
gereken bir muhalif kanat daha ortaya çıkmıştı ki; başa çıkması daha zordu. 1954
seçimlerinin ardından partinin kontrol edilemeyecek kadar büyüdüğü yukarıda da
belirtilmiştir. Bu muhalefete yol açan etkenlerden biri de işte buydu. Daha 18 Ocak
1955 tarihinde Kenan Akmanlar, Haluk Timurtaş, Ekrem Cenani ve Feridun Ergin,
hazırladıkları bir raporla hükümetin iktisat politikasını oldukça ağır şekilde
eleştirmişlerdir. 6-7 Eylül olayları da bu eleştiri dalgasını arttırmıştır. Sonunda ispat
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hakkını savunmaları nedeniyle 19 milletvekili Yüksek Haysiyet Divanına verilmiştir.
Bunlardan, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Ekrem Hayri Üstündağ, Safaettin Karanakçı,
Ragıp Karaosmanoğlu, İsmail Hakkı Akyüz, Behçet Kayaalp, Muzaffer Timur, Ziyat
Ebüzziya, Sabahattin Çıracıoğlu partiden ihraç edildi. Kasım Küfrevi, İbrahim
Öktem, Raif Aybars, Turan Güneş, Ekrem Alican, Muhlis Bayramoğlu, Enver
Güreli, Fethi Çelikbaş, Şeref Kamil Mengü, Mustafa Ekinci ise ertesi gün istifa
etmişler;439 ancak partideki kargaşa dinmemiştir. 15 Ekim 1955 tarihinde yapılan 4.
Büyük Kongrede, eleştiriler özellikle iktisat politikalarını hedef alarak devam etmiş;
bazı milletvekilleri dini taleplerde bulunmuştur.440 Ancak kongrenin en önemli
konusu ‘ispatçılar’dı. Bu kongrenin ardından, parti içi eleştirilerden rahatsız olan
iktidar, Büyük Kongrelerden tamamen vazgeçecektir ki; bu, partideki birliğin
bozulmasına neden olmuştur. Bu durum son derece doğal karşılanmalıdır çünkü,
Demokrat Parti muhalefetteyken, CHP’nin iktidardan indirme hedefinin sağladığı
birlik, Demokrat Parti iktidara geldiğinde, ortak hedef sağlanmış olduğundan, parti
içinde farklı görüşlerin varlığı açığa çıkmış ve birlik, hizipçiliğe dönüşmüştür.
13 Kasım 1955 tarihinde yapılan Belediye seçimlerine CHP ve CMP, daha
önceden almış oldukları karara dayanarak katılmamış; seçimler sönük geçmiştir. 8
ilde bağımsız adaylar, 2 ilde Türkiye Köylü Partisi, geri kalan belediyelerde
Demokrat Parti kazanmıştır. Seçimlerin ardından Demokrat Parti Hatay milletvekili
Şekip İnal da, Partinin demokrasiden saptığı gerekçesiyle istifa etmiştir.441 İstifaların
önlenebilmesi ve daha ılımlı bir politika izleyebilmek amacıyla, 1952’den beri
partiden ayrılmış olanlara geri dönme hakkı tanınmışsa da, pek bir yarar
sağlamamıştır.442
Demokrat Partiden ayrılanlar, 19 Kasım 1955’te Hürriyet Partisini
kurduklarını, 25 Aralıkta resmen ilan emişlerdir. Aralık ayında Hürriyet Partisi 32
milletvekiliyle ana muhalefet partisi haline geldiyse de; ulusal çapta bir örgütlenmesi
bulunmadığından kısa ömürlü olmuştur. Partiye genellikle Demokrat Parti
yönetiminden memnun olmayanlar üye olmuştur. Genellikle aydınlar tarafından
desteklenmiş ve bir taban oluşturamamıştır.
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Demokrat Partideki liberal eğilim, Hürriyet Partisinin kurulmasıyla artık
muhalefete geçmiş bulunmaktaydı. Demokrat Parti ise farklı düşüncedekilerin
ayrılmasıyla daha homojenleşebilmiş ve tamamen Menderes’in partisi haline
gelmiştir. Artık fiili olarak serbest girişimciliğe bağlı değildir ve iktisadi alanda daha
çok CHP’ye yakınlaşmıştır. Tüm bunlara rağmen parti içi muhalefetin bittiği
söylenemez. Bilakis, 22 Kasım 1955’de yapılan Demokrat Parti Meclis Grubu
toplantısında, tamamen Menderes’in arzusu doğrultusunda hiç kimsenin görüşü
alınmadan seçimlerin ardından bir kabine kurması; yeni kabineyi, eleştirilerin hedefi
haline getirmiş; gen soru açılması kararına kadar götürmüştür. Menderes, koltuğunu
Mükerrem Sarol’un tavsiyesi üzerine, tüm bakanlarını feda edip sadece kendi için
güvenoyu isteyerek başbakanlığını kurtarabilmiştir.443 Ancak 29 Kasım 1955’te
verilen hükümetin istifasının ardından, Menderes’in meclis grubunun onayladığı
bakanları kapsayacak yeni bir hükümet kurması 10 gün almıştır.
Dördüncü Menderes kabinesi, 13 Aralık 1955 tarihinde DP Meclis
Grubunda 385 üyeden, 341 olumlu oy almış; 16 Aralık’ta da TBMM’nden 398
olumlu oy alarak göreve başlamıştır. Şu isimlerden oluşmaktaydı: Adnan Menderes
(Başbakan), Cemil Mengü (Devlet Bakanı), Şemi Ergin (Devlet Bakanı), Emin
Kalafat (Devlet Bakanı), Celal Yardımcı (Devlet Bakanı), Hüseyin Avni Göktürk
(Adalet Bakanı), Ethem Menderes (İşişleri Bakanı), Fuat Köprülü (Dışişleri Bakanı),
Nedim Ökmen (Maliye Bakanı), Ahmet Özel (Milli Eğitim Bakanı), Nafiz Körez
(Sağlık Bakanı), Hadi Hüsman (Gümrük ve Tekel Bakanı), Esat Budakoğlu (Tarım
Bakanı), Arif Demirer (Ulaştırma Bakanı), Mümtaz Tarhan (Çalışma Bakanı), Samet
Ağaoğlu (İşletmeler Bakanı), A. Menderes (Milli Savunma B. V.) yeni kabinede
dokuz yeni isim yer almaktaydı.
Hükümetin kurulmasının ardından Menderes, tüm eleştirilere yanıt olacak
bir program sunarak her şeyi düzelteceğini vaat etmekteyken; İnönü, bunları
gerçekleştiremeyeceğini savunmaktaydı ki; sonunda İnönü haklı çıkmıştır.
1955 yılının sonuna gelindiğinde CHP, nihayet muhalefeti ciddi şekilde ele
almıştır. Ana muhalefet partisindeki bu toparlanma, 1955 yazında kendini
göstermeye başlamış; öncelikle yaşanan yenilgiler, partideki yaşlıların kenara
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çekilmeleri ve yerlerini gençlere bırakmaları, kadronun gençleşmesini sağlamıştır.
Demokrat Partinin uygulamaları ile, CHP’ye duyulan ilgi arttıkça, il ve ilçe
başkanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilmiş olan genç yöneticiler, meclise girme,
politikada yükselme amacıyla yoğun bir faaliyete girişmiş, 1956 yılında CHP
İstanbul İl yöneticileri “vazife” adlı bir dergi çıkarmaya başlamıştır. Bu dergiyi
çıkarmaktaki amaçları, ülkede demokrasi ve sistemli çalışmayı gerçekleştirmek için
önce parti içinde bunları sağlamaktır. Parti için demokrasinin sağlanmasının yolu ise
eğitimdir. Bunun için ilk sayıdan itibaren, İngiltere’deki muhafazakar ve işçi partiler
başta olmak üzere Batıdaki parti örgütlenmelerine yer vermişlerdir. Bu tarihten
itibaren partinin il ve ilçe binaları yeniden açılmış ve vatandaşların uğrak yeri haline
gelmiştir.444
Bu döneme kadar Demokrat Parti iktidara geldiği andan itibaren muhalefet,
sadece politika yapmakla ilgilenmiş, yönetime olumlu katkıları altı ay içinde sıfıra
inmiştir. Bu konu hakkındaki endişelerini Menderes, Aydın’da yaptığı bir
konuşmada dile getirmişti.445 İnönü, 5 Şubat 1956’da yeni hükümetin durumda hiçbir
şeyi değiştirmediğini kamuoyuna açıklamıştır.446 Menderes ise, 10 Şubatta, ana
muhalefet partisini komünistlikle, vatanı dışarıya jurnallemekle, milli çıkarları
kundaklamakla suçlamıştır.447 Menderes, zaten 1953’ün Ekiminden beri muhalefete
savaş ilan etmeye karar vermiş;448 aynı yılın Aralık ayında, CHP meclis grubunun,
meclisi terk etmesine neden olan, o zamana dek geçiştirdiği ve CHP’nin üzerinde
baskı kurma aracı olarak kullandığı CHP malvarlığına el koyabilmek için gerekli
kanunu çıkarmıştır.449 İnönü ise, Menderes’in suçlamalarına karşılık olarak İşçi
Sendikaları Birliğini ziyaret ederek grev hakkını savunmuştur.450
Demokrat Parti, kendisine karşı yürütülen muhalefet karşısında 1956 yılı
ortalarında, iktidarının sonuna kadar bir daha geri adım atmayacağı bir sertlik ve
baskı politikası içine girerek iktidar-muhalefet arasındaki savaşın bitmeyeceğini,
aksine daha da alevlenerek devam edeceğini göstermiştir. 1957 yılında bütçe
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görüşmeleri sırasında İnönü’nün gösterdiği suni yakınlaşma çabası da bu durumu
değiştirmemiş; zaten CHP’de kısa süre içinde bu politikadan vazgeçmişti. Menderes,
konuyla ilgili ilk nutkunu, 10 Nisan 1956’da Gaziantep’de vermiştir.451 İnönü’nün
buna cevabı gecikmemiş;452 böylelikle iktidar ve muhalefet arasında savaş
başlamıştır.
Bu arada baskı rejimi de yoğunluğunu arttırmaktaydı. 3 Mayıs 1956’da
Adalet Bakanlığı kararıyla 16 yargıç emekliye sevk edilmiş; buna 12 Haziranda 7
yargıç daha eklenmiştir. 1956 yılının ortalarına gelindiğinde ise, basını daha çok
kısıtlama altına alan 7. 6. 1956 tarih ve 6732 sayılı “Basın Kanunun Bazı
Maddelerinin Tadiline ve Kanuna Muvakkat Bir Madde İlavesine Dair Kanun” ile
7.6.1956 tarih ve 6733 sayılı “Neşir Yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler
Hakkındaki 6334 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanun”
adında iki kanun kabul edilmiştir. Bu kanunlarla, gazete sahibi ve sorumlu müdürü
olmak yeni şartlara bağlanmakta, 6 aylık mahkumiyet meslekten icraya sebep
olmakta; sorumlu müdürler, gazetelerinde yayınlanan imzasız yazıların sahibini,
sorulduğu takdirde 24 saat içerisinde savcıya bildirmek zorunda bırakılmakta,
“memleket ahlakını bozmak”, “resmi sıfatı haiz olanlar aleyhine soru hissi telkin
edebilecek mahiyette neşriyatta bulunmak”, “maksadı mahsusa müstenit neşriyatta
bulunmak” gibi esnek ifadelerle yayın yasakları ve cezalar getirilebilmekteydi. Yine
aynı kanunlarla, cevap ve düzeltme hakkı, aşırı derecede genişletilmekte ve takdir
yetkisi savcılara bırakılmaktaydı. İnönü’nün tüm bunlara tepkisi yine büyük
olmuştur.453
Kısıtlamalar o dereceye varmıştı ki; 1956’nın Aralık ayında SFB Dekanı
Turhan Feyizoğlu, okulun açılışında “nabza göre şerbet vermeyin” dediği için siyaset
yaptığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.
Muhalefete yönelik kısıtlamalar da, 27.6.1956 tarih ve 6761 sayılı
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun” ile bir kat daha arttırılmıştır.
Buna göre siyasi partilerin, seçim propagandaları dışında açık hava toplantıları
yasaklanmakta; kapalı toplantıları ise, mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine
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bağlanmaktaydı. Kanunun 12. maddesi ile de, kanuna aykırı davranışlar suç
sayılmaktaydı. 13. maddesi ise, bu toplantıların dağıtılması amacıyla, hedef
gösterilmeksizin ateş açılması kabul edilmekteydi. Artık meclis dışında muhalefet
yapılmasına imkan kalmamıştı. Bu kanun nedeniyle başta Kasım Gülek olmak üzere
çeşitli parti mensupları, Osman Bölükbaşı gibi parti liderleri zarar görmüş;
toplantıları dağıtılmıştır. Hürriyet Partisi il başkanlarının yapacağı toplantı
yasaklanmıştır. Demokrat Partinin demokrasi anlayışında, muhalefet partilerini
kapatmak, liderlerini hapse atmak olağan sayılmaktaydı.454 Yönetimdeki keyfiliğin
bir diğer ifadesi ise, 1956 yılında yapılması gereken ara seçimlerin Demokrat Parti
oylarıyla ertelenmesi idi.
1957 Nisanında Demokrat Parti iktidarı bu kez işçi birliklerine yönelmiştir.
5018 sayılı Sendikalar Kanununun bir boşluğundan yararlanarak, birliklerin teşekkül
tarzının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle 20 Nisan 1957’de İşçi Sendikaları
Konfederasyonunu, İstanbul, Güney, Çukurova, Sakarya ve Ankara İşçi Sendika
Birliklerini kapatılmıştır.455 7 Mayıs’ta Bursa Sendikalar Birliği ile Marmara Bölgesi
İşçi Sendikaları Federasyonu kapatılmıştır.456
Menderes, 25 Mayıs 1957’de Sivas’ta yaptığı bir konuşmada, erken seçim
olacağını ilan etmesi üzerine muhalefette, Demokrat Parti iktidarına karşı, CHP,
CMP, HP işbirliği çabaları baş göstermiştir. Gerçekte bu çaba, 6 Nisan 1956
tarihinde toplanan CHP Meclis Grubunda, muhalefetteki diğer partilerle işbirliği
yapılması için bir bildiri yayınlaması ile başlamış bulunmaktaydı. 8 Temmuz 1956
tarihinde ise, CHP, CMP ve HP, ortak bir bildiri yayınlayarak “demokrasi için
mücadeleye azimle devam edeceklerini” ilan etmişlerdir.457 Ancak Demokrat Parti,
bunu engelleyebilmek amacıyla 13 Eylül 1957 tarihinde yeni bir seçim yasası kabul
etmiş; partilerin, tüm seçim çevrelerinde tam aday listesi yapmalarını zorunlu hale
getirmiş ve bir partilinin, diğer bir parti tarafından aday gösterilmesi yasaklanmıştı. 6
Eylül 1957 tarihinde, Demokrat Partinin ağır toplarından Fuat Köprülü’nün, partinin
eski hüviyetini kaybettiği gerekçesiyle istifa etmiş458 olması dolayısıyla; başka bir
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partiden aday olmaması amacıyla da; kanuna, bir partiden seçimden altı ay önce
istifa etmiş birinin başka partiden aday olmasını yasaklayan bir hüküm getirilmiştir.
Fuat Köprülü ise, 1957 seçimlerinden önce 1946 seçimleri sırasında gösterilen bir
coşkuyla Menderes’e karşı bayrak açmıştır. Konuşmasında “…bu seçim mücadelesi,
tek parti, tek şef sistemini canlandırmak isteyen bir adama karşı koca bir milletin
mücadelesidir” demiştir.459
4 Eylül 1957’de muhalefet partileri, birbirlerini destekleyeceklerine dair bir
ortak bildirge yayınlamışlardır. Bu bildiriye göre programları:
a) parlamento bir kurucular meclisi gibi çalışacak, altı ay içerisinde izlenecek olan rejimin
temelleri kurulacak ve meclis kendi kendine son verecek; b) nisbi temsil seçim sistemi kurulacak; c)
bir üst kademe meclis olarak senato kurulacak; d) işçiye grev hakkı tanınacak; e) bütün hürriyetler
kanunla garanti altına alınacak.

460

Demokrat Parti Devlet Bakanı Emin Kalafat, bu üç muhalefet partisinin
ortak bildirgesini bozgunculuk olarak nitelendirmiştir.461 Fakat seçim kanunun
değişmesinin ardından CHP, 19 Eylül 1957 tarihinde, muhalefet partileri arasında
resmen işbirliği yapma olanağı kalmadığını açıklamış; birleşme ancak 1958’in
sonbaharında, Türkiye Köylü Partisinin, CMP’ne katılarak CKMP olması ve
Hürriyet Partisinin olağanüstü kongresinde aldığı kararla partiyi feshederek, CHP’ye
katılması sayesinde gerçekleşebilmiştir.
Demokrat Partinin seçimler öncesinde, seçimler için aldığı tedbirler
arasında, 12 Haziran 1957’de Kırşehir’i tekrar il yapılması ve 24 Haziran’da da
Bölükbaşı’nın dokunulmazlığını kaldırarak; 2 Haziran’da meclise hakaret ettiği
gerekçesiyle tutuklanması da bulunmaktaydı. Bunun yanı sıra, ürünlere yüksek fiyat
ödeyerek, çiftçilerin borçlarını erteleyerek, cami ve okul yapımı için fon ayırarak,
İnönü ve CHP’ye karşı ise, II. Dünya Savaşının ardından On İki Adanın sessizce
Yunanistan’a bırakıldığını, eğer Demokrat Parti başta olmasaydı Kıbrıs’ında aynı
akıbete uğrayacağını savunarak ve fırsat buldukça fabrika, tesis temel atma
törenlerine katılarak ekonomik alanda pembe bir tablo çizme çabasıyla seçim
kampanyasını yürütmekteydiler.462 Konuşmalarında Menderes, yedi yılda 15.000
459

Cumhuriyet, 23 Ekim 1957.
Cumhuriyet, 5 Eylül 1957.
461
Zafer, 9 Ekim 1957.
462
Cumhuriyet, 14 Ekim 1957.
460

145

cami yapılmış olmasıyla övünmekte ve muhaliflere ‘milli bozguncular’ diye hitap
etmekteydi..463 Ayrıca köylere gönderilmek üzere hazırlanan bir propaganda
gazetesinde,

“...Hazreti

Menderestir

pirimiz,

üstadımız..”

gibi

cümleler

bulunmaktaydı.464 Ancak, her şeye rağmen parti içindeki çözülme göz ardı
edilebilecek durumda değildi. Seçimlerden önce, Demokrat Partiden birçok istifa
eden milletvekili olmuştu. Özellikle aday listelerinin açıklanmasıyla, kendi seçim
bölgelerinde yoklamayı kazandıkları halde Menderes tarafından reddedilenlerin
sayıca çokluğu, bu istifaların sayısının artmasında büyük rol oynamıştı.465
Muhalefetin seçim propagandasında ağırlık verdiği hususlar, ekonomik
sıkıntılar ve özgürlüklerin yokluğuydu. İnönü seçim kampanyasını, “Türkiye siyasal
ve ekonomik buhran içindedir” sloganıyla yürütmekteydi. Milletvekili aday
listelerinin % 85’ini de, teşkilat tarafından gösterilmiş olan genç elemanlar
doldurmaktaydı.466 Ancak söylemleri, varolan sorunlara çözüm olacak cazip
seçenekler sunmaktan yoksundu. CHP, henüz 1950 öncesinin kötü imajını halkın
kafasından silememişti. CMP ise, oldukça dar fikirliydi. Hürriyet Partisi ise, ulusal
çapta bir örgütten yoksun olmakla beraber, tutarlı bir siyaset çizgisi de
benimseyememişti.467
CHP, 10 Ekim 1957 tarihinde, Faik Ahmet Barutçu, Ferit Melen, Turhan
Feyzioğlu, Cahid Zamangil ve İsmail Rüştü Aksal’ın hazırladığı seçim
beyannamesini yayınlamış; beyannamede grev hakkı, memurlara sendika kurma
hakkı tanınması, seçimlerde nisbi temsil sisteminin kurulması, partizan bir idareye
son verilmesi, geçim sıkıntısını önlemek, ikinci bir meclis ve anayasa mahkemesi
kurulması vaat edilmekteydi.468 Demokrat Parti ise seçim beyannamesi yayınlamama
kararı aldığını 9 Ekimde bildirmiştir. Cumhuriyetçi Millet Partisi ise seçim
beyannamesini, 22 Ekim 1957 tarihinde yayınlamış; çoğunluk partisinin, kendi
yarattığı siyasal ve iktisadi buhranın ve muhalefetin baskısı altında normal süreden
önce seçimlere gitmek zorunda kaldığı; Demokrat Partinin unutulduğu, CHP’nin ise,
büyük kütlelerin vicdanında yer etmediği vurgulanmıştır. Beyannamenin, “rejim
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davasının hallini taahhüt ediyoruz” başlıklı bölümünde ise, “Türkiye’de insan
haklarına dayanan demokratik bir devlet nizamının kurulması, CMP’nin vücudunu
doğuran ilk sebeplerden birisidir. Parti programının esasını bu teşkil eder”
demişlerdir.469
1957 seçimlerine katılacak bir diğer parti, Vatan Partisi idi. Fakat bu
partinin faaliyetleri hakkında, benimsediği program nedeniyle, hiçbir büyük gazetede
haber çıkmamaktaydı. Fakat Cumhuriyet gazetesinde Partinin, İstanbul ve İzmir
illerinin aday listesi yayınlanmış; liste, şoförler, işçiler, esnaf ve çiftçilerden
oluşmuştu.470
Genel Seçimler 27 Ekim 1957 tarihinde yapılmıştır. Demokrat Parti bir kez
daha çoğunluğu sağlayarak seçimlerin galibi olarak çıkmış; ancak bu kez oylarında
ciddi bir düşüş olmuştu. Ayrıca iddialara göre DP oylarının fazlalığı, CHP’li
seçmenlerin, kütüklerde adlarını bulamadıklarından seçimlerde oy kullanamaması ve
DP’lilerin liste liste sandık başına götürülmesi gösterilmekte ve seçimlerin üstüne
usulsüzlük gölgesi düşmekteydi.471 Ancak tüm bunlara rağmen, muhalefet
partilerinin toplam oyları Demokrat Partinin oylarını geçmekteydi ve sonuçların
ilanının

ardından,

ülkenin

birçok

yerinde

olaylar

çıkması

bu

sonucu

desteklemekteydi. Olaylara, hükümetin verdiği yanıt, askeri tedbirler almak olmuş;
halkın üstünden jetler uçurulmuştu.
Seçimlerin ardından, aydınların, bürokrasinin, ordunun ve öğretmen,
üniversite öğretim üyeleriyle subaylar dahil tüm memur kesiminin, geçim sıkıntıları
ve en önemlisi de iktidarın otoriterlik eğilimleri sayesinde, Demokrat Partiye
desteklerinin tamamen kesildiği, gerçeği de ortaya çıkmış oldu. Özellikle maaşlı
çalışan bu sınıf, II. Dünya Savaşı sırasında da enflasyon nedeniyle büyük sıkıntılar
yaşamış; ancak toplumsal saygınlıkları korunduğu için sağladıkları manevi tatmin
nedeniyle, iktidara muhalif bir güç olmamışlardır. Demokrat Parti yönetimi, bu
kesimin saygınlığını da yok etmiş; artık bir general, bir üniversite profesörü, bir
yazar, kasabadan yeni gelmiş türedi bir zenginden daha az saygı görür olmuştu.
Yıllarını, işlerinde yükselmek ve söz konusu unvanlara layık olabilmek için feda
469

Cumhuriyet, 22 Ekim 1957.
Cumhuriyet, 11 Ekim 1957.
471
Toker, a.g.e., 4. Kitap, s. 13.
470

147

etmiş bir kesim için durum dayanılmazdı. Ayrıca, klasik hürriyetlerin kaldırılması da,
sıradan bir vatandaşı değil; aydın kesimi etkilemekteydi. Her hürriyet gaspını, doğal
olarak kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılamaktaydılar. Ordu ise
hoşnutsuzluğunu, giderek artan sayılarda subayın emekli olduklarında CHP’ne
katılmasıyla göstermekteydi.
Yeni meclis, 1 Kasım’da toplanmış; Celal Bayar, Cumhurbaşkanı, Refik
Koraltan, Meclis Başkanı seçilmişti. Seçimler sırasında muhalefet meclisi terk etmesi
ve karışıklıklar nedeniyle meclis, on beş günlüğüne tatil edildiğinden472 Menderes’in
yeni kabineyi kurması bir ayı bulmuş, ancak 25 Kasım 1957’de yeni hükümet ilan
edilebilmişti. Buna göre: Adnan Menderes (Başbakan), Tevfik İleri (Başbakan
Yardımcısı ve Devlet Bakanı), Emin Kalafat (Devlet Bakanı), Muzaffer Kurbanoğlu
(Devlet Bakanı), Şemi Ergin (Milli Savunma Bakanı), Namık Gedik (İçişleri
Bakanı), Fatin Rüştü Zorlu (Dışişleri Bakanı), Hasan Polatkan (Maliye Bakanı),
Celal Yardımcı (Milli Eğitim Bakanı), Ethem Menderes (Bayındırlık Bakanı),
Abdullah Aker (Ticaret Bakanı), Lütfi Kırdar (Sağlık Bakanı), Hadi Hüsman
(Gümrük ve Tekel Bakanı), Nedim Ökmen (Tarım Bakanı), Fevzi Uçaner (Ulaştırma
Bakanı), Hayrettin Erkmen (Çalışma Bakanı), Samet Ağaoğlu (Sanayi Bakanı), Sıtkı
Yırcalı (Basın-Yayın ve Turizm Bakanı), Medeni Berk (İmar Bakanı), Esat
Budakoğlu (Adalet Bakanı) olmuştur.473
Osman Bölükbaşı ise, milletvekili olmasına rağmen tahliye edilmediğinden
hapiste yemin etmek zorunda kalmış; tören sırasında, milletvekillerinin adı
okunurken, Bölükbaşı’nın adının okunmaması, muhalefetin protestolarına neden
olmuştur.474
Milletvekillerinin mesleki dağılımı ise şöyleydi: 172 hukukçu, 84 tüccar, 76
çiftçi, 62 doktor, 30 eğitimci, 28 idareci, 27 asker, 21 mühendis, 20 gazeteci-yazar,
15 iktisatçı, 13 bankacı, 10 maliyeci, 10 ormancı, 9 belediyeci, 7 eczacı, 6 işçi, 4
mimar, 3 diplomat, 2 dişçi, 1 havacı, 1 kimyager, 1 veteriner.475
Yeni hükümet, 4 Aralık’ta programını meclise sunmuştur. Hürriyet
Partisinde bütçe ve hükümet programını incelemek üzere 6 kişilik bir komisyon
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kurulmuşsa da; muhalefetin, programı incelemek üzere istediği süre talebi ise
reddedilince meclis tekrar karışmış; CHP’li iki milletvekili meclisten çıkarılmıştır.
Aynı gün büyük tartışmalar arasında hükümet, güvenoyu alarak görevine başlamıştır.
Yeni dönemde Demokrat Parti Meclis Grubu, ilk iş olarak alışıldığı üzere seçimler
ardından cezalandırmalara yönelmiştir. Bu amaçla:
1) Seçimlerde muhalefeti destekleyen resmi memurlara karşı tedbir alınması; 2) daha
şiddetli bir basın kanununun uygulanması; 3) muhalefete karşı tedbirler alınması; ayrıca, meclis
tüzüğünün tadili ile, devlet nizamına ve rejime aykırı hareketlere karşı tedbirlerin alınması.

476

Kararlaştırılmıştır.
Görüldüğü üzere iktidarın, artık mecliste de muhalefete tahammülü
kalmamıştır. 27 Aralık 1957 tarihinde “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dahili
Nizamnamesi’nin Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Nizamname” kabul edilerek
milletvekillerinin

denetim

görevlerini

zorlaştıran

hükümler

getirilmiş;

bu

düzenlemeye karşı CHP’li Ferda Güley, “bu tadille hakimiyet, hükümetin olacaktır”
yorumunu yapmıştır.477 Ayrıca, sözlü sorular sadece Cuma günleri, en fazla bir saat
müzakere edilebilecek, bakanlar bu sorulara kamu çıkarı gerekçesiyle isterlerse
cevap vermeyeceklerdir. Daha önceki tüzükte, dokunulmazlıkların kaldırılması,
Anayasanın 12. ve 27. maddelerine gönderme yaparken, artık bu zorunluluk
kaldırılmış; basit suçlardan dahi dokunulmazlıkların kaldırılması mümkün hale
getirilmiştir. Yine aynı kanunla meclisten çıkarma cezasının üst sınırı, 3 oturumdan
12 oturuma yükseltilmiş; bazı hallerde ise tüm maaşın kesilmesine varan cezalar
öngörülmüştü. Kürsüde konuşan milletvekillerinin hoşa gitmeyen sözleri ise, “lisan
temizliğinden ayrıldıkları” gerekçesiyle ve çoğunluğun kararıyla tutanaklardan
çıkarılabilecekti. Bu kanun hakkında fikri sorulan Profesör H. N. Kubalı, birçok
hükmün hukuken katmerli bir sakatlıkla malul olduğunu söylediğinde de bakanlık
emrine alınmıştır.478 Bu durum, artık hukuki görüşlere dahi tahammül edilemediğinin
bir ispatıdır.
İzlenen politikalar sayesinde siyasal durum öyle kötü bir hal almıştı ki;
bundan böyle Menderes, iktidarı kaybetmemek için elinden geleni yapmak
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zorundaydı. Bir süre sonra partinin politikaları artık, durumu düzeltmek için değil;
yaşamak için sürdürülmeye başlanacaktı.
Türk siyasetinin içinde girdiği bunalım bir süredir ordu içerisinde
hareketlenmeye neden olmaktaydı. İnönü de, çeşitli konuşmalarında bunun
sinyallerini vermeye başlamıştı. Kendini Atatürk’ün mirasının bekçisi kabul eden
ordu, özellikle NATO ve ABD yardımları sayesinde de, başka ülkelerde işleyen
sistemi görmeye ve hem fikri hem de araç bakımından modernleşmeye başladığından
artık durumun çığırından çıktığını ve Demokrat Partinin, Kemalist geleneklere ihanet
ettiğini görebilmekteydi. Demokrat Parti yöneticilerinin de en çekindiği kesim,
orduydu. Nitekim, 16 Ocak 1958 tarihinde, Samet Kuşçu adında bir ordu mensubu,
dokuz subayın darbe girişiminde bulunacağı ihbarında bulunmuştu. Derinlemesine
yapılan bir araştırmaya rağmen, bu konu hakkında bir kanıt ele geçirilemediğinden,
ihbarcılık suçuyla Samet Kuşçu, mahkum edilmişti.
14 Temmuz 1958 tarihinde Irak’ta yönetime karşı bir darbe yapılmış ve
Türk dış politikasının da neredeyse yıkımı demek olmuştur. Çünkü Türkiye, Irak’a
karşı savaş açacakken; ABD’nin engellemesi sayesinde durdurulmuştu. Bu,
Türkiye’nin prestijine oldukça zarar veren bir durumdu. Aynı zamanda iktidarın,
darbe korkularını da alevlendirmişti. 28 Temmuz 1958’de Bağdat Paktı üyesi
devletler ve ABD’nin katılımıyla bir toplantı düzenlemiş; toplantıda Kıbrıs sorununa
değinilmeyişi Türk tarafında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Görüşmelerin sonunda, Londra
Deklarasyonu imzalanmış; bu deklarasyon, ABD ile imzalanan, “silahsız saldırı”,
“dolaylı saldırı” vb muallak ifadelerle, Türkiye’nin içişlerine karışma hakkı
tanıyacak bir takım ikili anlaşmaların başlangıcı olmuştur.479
Bu sırada ekonomide iyice batağa saplanmış durumdaydı. Yapılan zamlar
çoğu kez % 100’ü bulmaktaydı. Batıyla olan ilişkilerde sıcaklığını kaybettiğinden
artık borç da bulunamamaktaydı. Menderes’in 24 Nisan 1958’de ticari ilişkileri
geliştirebilmek amacıyla Uzakdoğu’ya yaptığı seyahatte bir sonuç vermemişti.
Sonunda 4 Ağustos kararları olarak bilinen bir dizi önlem alınmak zorunda kalındı.
Türk Lirasının dış değeri, üç mislinden fazla düşürüldü; ABD Doları, 2.80’den 9
Liraya çıktı. Enflasyon % 20’lere doğru tırmanmaya başladı. Getirilen ciddi ölçüdeki
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zamlar, halk arasında huzursuzluk yaratmaya başlamıştı. Ekonominin dar boğazdan
çıkarılamaması nedeniyle Batıdan tekrar yardım talep edilmiş; yeni krediler
karşılığında, kendilerine türlü denetim hakları taahhüt edilmişti. Sonunda 359 milyon
Dolar kredi sağlanabilmiş; bunun 234 milyon Dolarını ABD üstlenmişti. Ancak
borcun bir kısmı, eski borçlara ve faizlere karşılık kesilmişti.480 Yeni kredinin
karşılığında hükümet, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı’na, bağlı kalmayı taahhüt
ederek bir istikrar programı sunmuştur.
11 Ağustos 1958’de Demokrat Parti Meclis Grubu, bir tebliğ sunarak
muhalefeti, Irak’taki olayları ele alarak, meclisin ve hükümetin meşruiyetini ve
istikrarını şiddet yoluyla tahrip etmeye çalışmakla, yasama dönemini sakatlamaya
çalışmakla suçlamış ve CHP’nin itaatkar olmasını kanuni bir mecburiyet olarak
tanımlayarak,
bildirmiştir.

481

gerçekleşmediği

takdirde,

gereken

tedbirlerin

alınacağını

Bu tebliğ, ileride Tahkikat Komisyonu girişimlerine yol açacaktır. 26

Ağustos 1958’de de Korgeneral Cemal Gürsel, Kara Kuvvetleri Komutanlığına
getirilmiştir. Bunun nedeni, olası bir darbeyi önlemekti. Ayrıca Menderes, toplumun
büyük bir kısmını siyaset dışı bırakacak olan, partilerin ocak ve bucak teşkilatlarını
ilga etmeyi de planlamaktaydı.482
Menderes, 6 Eylül 1958’de Balıkesir’de ve 21 Eylül 1958’de İzmir’de
yaptığı konuşmalarla, oluşturduğu yeni ideolojisini sergilemiştir. Konuşmalarında
üzerine basarak vurguladığı husus şu idi:
“Ben halk adamıyım, muhalefet yaratan güçler, benim karşımda olduğundan halkın da
düşmanıdır. Bu düşmanlar, iktisadi kalkınma nedeniyle içine düşülen geçici sıkıntıları sömürmektedir.
Ben bu nifak yuvalarını ezerek, halkın aldanmasını önlemeliyim. Halk bunu anlayışla karşılayacaktır.
483

Bu amaçla her türlü vasıtayı kullanmak da hakkımdır.”

Alain Touraine, Menderes’in bu yeni politika anlayışına uyarlanabilir olan
şu genellemeyi yapmıştır:
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“...bu iktidar, büyük kitleleri temsil ettiğini iddia eden bir partinin iktidarı olsa bile ...geniş
kitlelere dayanan, yani “halkın partisi” olduğunu ileri süren bu tür partiler tarihsel olarak demokrasiyi
korumaktan çok ona tehdit oluşturmuşlardır...”

484

Nitekim sonraki uygulamalar, bu genellemeyi doğrular nitelikte olacaktır.
Yine Menderes’in dediğine göre, ticaret vurguncularına nasıl Milli
Korunma Kanunu ile tedbir alınıyorsa; siyasetteki vurgunculara karşıda tedbir
alınmalıydı.485 Bu romantik ve tehditkar demokrasi anlayışı, milyoner yaratarak
kalkınma esasına dayanan iktisat politikasıyla da birleşince ortaya çıkan rejim sadece
faşizm olmaktaydı.486 Nitekim İnönü, Menderes’in konuşmalarına cevap niteliğinde
yaptığı konuşmasında, “demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Genel
Başkanının gücü yetmeyecektir... kanun dışında hareket eden idare amirleri, özellikle
adalet mensupları, elbette hesap verecektir. Doğru yoldan ayrılmış olanları kimse
kurtaramaz.” demekteydi.487
Menderes’in bu politikasının karşısında muhalefet partileri, birleşerek bir
güç birliği oluşturma kararı almış; CHP Meclisi, bu konu hakkında, “CHP ile güç
birliği yapmaya teveccüh gösterecek tüm idealistleri CHP teşkilatı sevinçle ve en
samimi duygularla karşılayacaktır” şeklinde bir tebliğ yayınlamıştır.488 Sonuçta, 16
Ekim 1958’de Türkiye Köylü Partisi CMP ile birleşerek CKMP oldu. 24 Kasım
1958’de seçimlerde sadece dört milletvekili çıkarabildiği için zaten moralleri
bozulmuş olan Hürriyet Partisi de, güç birliği çağrısına uyarak, bazı partililerin
muhalefetine rağmen CHP’ye katıldı ve muhalefet arasındaki birleşme sağlandı. Güç
birliğinin temelleri şu ortak fikirlere dayanmaktaydı:
1) Devlet başkanı ve TBMM başkanlığı tarafsız olmalıdır. 2) Vatandaşlar arasında siyasi
kanaatlerine göre bir ayrım olmamalıdır. 3) Bağımsız mahkeme ve teminatlı hakim konusu
halledilmelidir. 4) Söz, basın, toplanma hürriyeti, grev hakkı, sendika ve mesleki teşekkül kurma
hürriyeti teminat altına alınmalıdır. 5) İspat hakkı ve mal beyanının kabulü zorunludur. 6) Seçimler
eşit ve dürüst şartlar altında sağlanmalıdır. 7) Bu temel fikirler ışığında anayasa değiştirilmelidir. 8)
Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimlik Şurası kurulmalı ve iki meclis sistemi getirilmelidir. 9)
489
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Hükümet ise, bu güç birliği hareketini Haçlı ordusuna benzeterek,
karşılığında Vatan Cephesini kurmuş ve geniş bir taban yaratmayı amaçlamıştı.
Menderes konudaki fikrini ilk kez, 12 Ekim 1958 tarihinde, Manisa İl Kongresinde,
‘Vatan Cephesi’ nutkuyla açıklamış; “...politika ve ihtirastan kurtulmuş vatandaşların
kin ve husumet cephesine karşı bir vatan cephesi kurmalarını” istemiştir.490 Cephe,
1958 Kasımından itibaren kurulmaya başlanmıştır. Cephenin kurulmasında, Partiden
uzaklaşmış veya uzaklaştırılmışların yine Demokrat Parti çatısı altında toplama
niyetinin de rolü büyüktür.491 Radyoda her gün saatlerce, aslı olmayan isimler
okunarak Vatan Cephesine katıldığı anons edilmekteydi. Bu durum halkta öylesine
bir bezginlik yaratmıştı ki, ülkenin birçok yerinde “Radyoyu Dinlemeyenler
Cemiyetleri” kurulmuş; ancak, bu konu hakkında gazetelerde haberler çıkmasının
ardından, bir iki gün içerisinde bu cemiyetler kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren halk,
Güç Birliği Ocakları ve Vatan Cephesi Ocakları olarak iki hasım bloğa ayrılmıştır.
Halk arasındaki bu düşmanlık, esas itibariyle 1957’den beri şekillenmeye başlamıştı.
Örneğin, Konya’nın Karkın Bucağında bulunan tek cami, CHP’liler ve DP’liler
birlikte namaz kılmak dahi istemediğinden paravanla ikiye ayrılmaya başlamıştı.492
27 Mayıs 1960 tarihine kadar da sokaktaki ve meclisteki kavgalar, kaba kuvvet
gösterisine dönüşerek devam edecekti.
Halkın, bu iki cepheye dayanarak birbirine düşman iki blok oluşturması o
dönemde de, sonrada pek zor olmamıştır. Bu durumu meydana getiren şartlar, tüm
unsurlarıyla toplumun içinde, ateşlenmeyi bekleyen bir dinamit gibi varlığını
sürdürmektedir. Çünkü bireyin, grup yanında ikincil konumu, bir partiye, gruba veya
hizbe bağlanma eğilimi yaratmakta; bu bağlılık ise, kolaylıkla karşı grupları düşman
olarak görme eğilimi doğurabilmektedir. Bu nedenle siyasal rekabet kolaylıkla
kutuplaşmaya dönüşebilmektedir.493
12-15 Ocak 1959 tarihleri arasında CHP’nin 14. Kurultayı toplanmış;
muhalefetin mücadele hedeflerini belirleyen “İlk Hedefler Beyannamesi” kabul
edilmiştir. Buna göre;
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1) Türkiye’de gelişimi durduran, gerileten bütün antidemokratik yasalar, yöntem, anlayış
ve uygulamalar kaldırılacaktır. 2) Millet Meclisi’nin yanı sıra demokratik denetimi arttırmak amacıyla
bir ikinci meclis ( senato) kurulacaktır. 3) Yasaların Anayasaya uygunluğunu yargı düzeyinde de
denetlemek üzere bir Anayasa Mahkemesi oluşturulacaktır. 4) Anayasa modern demokrasi ve toplum
anlayışına uygun, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik ilkelerine dayanan bir
devlet düzenine göre değiştirilecektir. 5) Devlet başkanlığı gerçek bağımsızlığına kavuşturulacaktır. 6)
Yargıç güvenliği sağlanacaktır. 7) Partizan yönetim yerine, yansız ve yasalara bağlı bir yönetim
getirilecektir. 8) Sosyal adaletsizlikler önlenecektir. 9) Seçim güvenliğinin yanı sıra, nisbi temsil
sistemi getirilecektir. 10) Meclis başkanlık divanının tarafsızlığı sağlanıp; siyasal partilerin ve
milletvekillerinin yasama ve söz özgürlükleri sağlanacaktır. 11) İspat hakkı ve mal beyanı
gerçekleştirilecektir. 12) Sosyal güvenlik ve sosyal adalet esasları anayasa teminatı altına alınacaktır.
13) Yüksek iktisat şurası kurulacaktır: DPT.

17 Şubat 1959 tarihinde Menderes, Kıbrıs’ın akıbeti hakkında varılan karar
doğrultusunda hazırlanan anlaşmayı imzalamak için Londra’ya giderken geçirdiği
uçak kazasından şans eseri kurtulmuş olması, halk arasında Menderes’i, Allah’ın
koruduğu inancının yayılmasına sebep olmuş; cahil halk arasında Menderes’in
popülaritesini bir kat daha arttırmıştı. Bundan böyle, halka yaptığı her konuşmada
bunu, bir propaganda aracı olarak kullanmıştır. 27 Şubat’ta ülkeye döndüğünde, onu
karşılayanlar arasında İnönü’de bulunmaktaydı. Burada son kez el sıkıştılar.
Ardından İnönü, 29 Nisan 1959’da “Büyük Taarruz” adını verdiği bir propaganda
seferi başlatmıştır. İlk durak Uşak’tı. Daha sonra Manisa, İzmir ve son olarak
İstanbul’a gelmiş; ancak her durak kanlı çatışmalara varacak olaylara neden olmuştu.
Hükümet, valileri ve polisi kullanarak bu gezilere engel olmaya çalışıyor ancak her
zaman başarılı olamıyordu. Son durak olan İstanbul Topkapı’da İnönü, ölüm
tehlikesi atlattıysa da; bu olayların basına yansıması engellenmekteydi. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 3 Mayıs 1959 tarihinde gazeteler, beyaz sütunlarla
çıkmıştır.494 Ancak CHP’nin her gezisi olaylara sahne olmaya devam etmekteydi.
Eylül ayında İnönü’nün Çanakkale gezisi büyük olaylara sahne olmuş; Şubat
1960’da İnönü’nün Konya seyahati de, polis ile halk arasında bir çatışmaya neden
olmuştur. İnönü’nün 7 Mayıs’ta Ankara’ya dönmesiyle bu kez çatışmalar, meclise
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yansımıştır. Birçok Demokrat Partili ve iktidarın emrindeki Radyo Gazetesi, CHP’ni
gayri meşru ve fesat yuvası olmakla suçlamakta ve kapatılmasını istemekteydi.495
Bu arada basına yönelik saldırılar devam etmekteydi; son düzenleme 3
Ağustos 1959’da yapılmış; gazetelerin niteliklerinin, baskı, iade ve kağıt miktarının
Basın Yayın Turizm Bakanlığınca incelenmesi kararı alınmıştı. Ayrıca sabah
gazetelerinin iade oranı %20’yi aşarsa, bu gazetelere resmi ilan verilmeyecekti ve
son olarak ticari ilanlar da hükümet denetimine alındı. Tahmin edilebileceği gibi,
Demokrat Partinin yayın organı olan Zafer, en çok resmi ve ticari ilan alan
gazeteydi.496
30 Ekim 1959 tarihinde dışişleri bakanlığı, Türkiye topraklarında bir füze
üssünün kurulmasının kabul edildiğini bildirmiştir.497
1960 yılına gelindiğinde, iktidar muhalefeti, ihtilal kışkırtıcılığıyla;
muhalefet ise iktidarı, istibdat idaresi kurmakla suçlamakta; İnönü-Menderes
düellosu giderek kızışmaktaydı.
1 Mart 1960’da meclisin tatile girmesiyle bir kavga ortamı eksilmiş olsa da;
sokaktaki mücadele devam etmekteydi. İnönü’nün, 2 Nisan’da Kayseri’ye gitmesini
askerlerin, emirleri dinlemeyerek engel olmaması bardağı taşıran son damla olmuş ve
CHP’nin kapatılması, Demokrat Parti gündemine gelmiştir. Demokrat Parti Meclis
Grubu 12 Nisan’da olağanüstü bir toplantı yaparak, CHP hakkında bir tahkikat
kurulu açılmasına karar vermiştir. Gerekçe olarak; CHP’nin seçim dışı yollarla
iktidara gelmek için hücre örgütü kurduğu ve silahlanarak isyan hazırlığı içine girdiği
gösterilmiştir. Buna karşın CHP, bir önerge hazırlayarak, başbakanın Yüce Divana
sevkini istemiş;498 ancak kabul edilmemiştir.
18 Nisan’da Demokrat Parti Meclis Grubunun hazırladığı 15 kişilik bir
soruşturma komisyonu kurulması kararını içeren önerge, TBMM’de kabul edildi.
Komisyon, 2247 sayılı yasanın, 19 Nisan 1960 tarih ve 10484 sayılı Resmi
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Gazete’de yayınlanmasıyla göreve

başlamıştır. Üyeler, sertlik yanlısı Demokrat

Partililerden oluşuyordu. Bunlar:
1) Ahmet Hamdi Sancar, 2) Osman Kavuncu, 3) Bahadır Dülger, 4) Sait Bilgiç, 5) Cavit
Asena, 6) Kemal Biberoğlu, 7) Kemal Özer, 8) Hilmi Dura, 9) Ekrem Anıt, 10) Nusret Krişçioğlu, 11)
Turhan Bahadır, 12) Selami Dinçer, 13) Himmet Ölçmen, 14) Necmettin Önder, 15) Nüzhet
Ulusoy’dur.499 Komisyonun görevi muhalefetin faaliyetlerini ve basın aleyhinde ileri sürülen
suçlamaları soruşturarak üç ay içerisinde rapor etmekti. İlk elde üç yasak kararı aldı: 1) partilerin
kongreleri, toplantıları, tüm siyasi faaliyetleri, yeni örgüt kurmaları yasaklanıyordu. 2) Komisyon’un
faaliyetleriyle ilgili tüm yayınlar yasaklanıyordu. 3) TBMM’nin tahkikat kararıyla ilgili müzakerelerin
yayımı da yasaklanıyordu.

500

İnönü’nün bu kararlara ve uygulamalara verdiği yanıtta şu cümleler, bir ay
sonra olacaklar hakkında işaret vermekteydi: “...şartlar tamam olduğunda, millet için
ihtilal meşru bir haktır...”501
Tahkikat Komisyonunun, tam bir baskı fermanı mahiyetinde olan görev ve
yetkilerini düzenleyen kanun502 kabul edildiği andan itibaren ise, darbe için geri
sayım başlamış oldu. Kanunun kabulü, İstanbul’da 28 Nisan’da, İstanbul Üniversitesi
öğrencilerinin ve Ankara’da 29 Nisan ve 5 Mayıs’ta gösterilerin yapılmasına neden
oldu. Verilen emirlere rağmen asker, yürüyüşlere müdahale etmedi. Sonuçta
hükümet, sıkıyönetim ilan etmekle ve her türlü toplantıyı sıkıyönetimce
yasaklamakla yetinmek zorunda kalmıştır. Olaylardan bunalan Menderes, 11
Mayıs’ta meclis, 11 günlüğüne tatile sokularak Ege gezisine çıkmış; her durakta
yoğun bir halk sevgisi ve tezahüratlarla karşılanmış;503 ülkede sanki hiçbir sorun
yokmuş ve son derece başarılı bir yönetim hüküm sürüyormuş izlenimi yaratılmıştı.
Menderes’i yanıltan belki de; bu aşırı sevgi seliydi. İktidarının milli iradeye
dayandığına ve arkasında büyük kalabalıkların desteğini bulduğuna inancı, onun
yaklaşan darbeyi görmezden gelmesine neden olmuştu.
21 Mayıs’ta Harp Okulu öğrencileri, büyük bir sessiz yürüyüş düzenledi. 25
Mayıs’ta ise Menderes, Eskişehir gezisi için uçaktan indiğinde, onu karşılayan bir
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grup subay sırtını dönerek tepkilerini gösterdi. Bu gezi, Menderes’in son gezisi
olmuştur.
27 Mayıs sabahı saat 04:36’da Albay Alpaslan Türkeş, Ankara
Radyosunda, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin yönetimin, ele aldığını” duyurarak
Demokrat Parti dönemini sonlandırmıştır. Silahlı kuvvetler adına yönetime el koyan
“Milli Birlik Komitesi”, yayınladığı 13 numaralı bildiriyle, yeni bir anayasanın
ilanına kadar siyasal partilerin her türlü faaliyetlerini yasakladığını bildirmesiyle de;
Türkiye’de çok partili rejime bir süreliğine ara verilmiş; Menderes ve çalışma
arkadaşları tutuklanarak, yargılanmak üzere Yassıada’ya gönderilmiştir.
Ordunun bu hareketini, birden gelişen bir hareket olarak değerlendirmek
doğru değildir. Ordu içerisinde iktidara karşı oluşmuş muhalefet, 1954 seçimlerinin
hemen ardından başlamış, ihtilalci gruplaşmalar hızla artmıştır. Genç subayların
sessiz muhalefeti ise, 1957 seçimlerinin ardından etkin hale gelmeye başlamıştır.
Demokrat Parti iktidarını devirmek amacıyla kurulduğu tespit edilebilen ilk girişim
Kurmay Albay Ateşdağlı’nın 1951 yılındaki girişimidir. 1952 yılında ise, sivil
iktidara karşı, iktidarı ele geçirmeyi amaçlayan Türkçü eğilimli olan harp okulu
öğrencisi Muzaffer Özdağ ve arkadaşlarınca bir örgüt kurulmuştur. Bu örgüt 27
Mayıs’a kadar varlığını sürdürmüş ve ihtilale katılmıştır. 1955 yılında ise, harp
akademisinde, “Atatürkçüler Cemiyeti” adı altında bir diğer örgüt kurulmuştur. 1956
yılında, rejimi korumak ve Demokrat Parti iktidarını devirmek amacıyla, OkanAydemir Örgütü ve Koçaş Örgütü, 1957 yılında, Yüksek Kumanda Akademisi
Örgütü, Birleşik Örgüt ve Özdağ-Esin Örgütleri kurulmuştur. İhtilali gerçekleştiren
ekibin çekirdeği ise, Kasım 1954’te Tuzla Uçaksavar Okulunda, Yüzbaşı Orhan
Kabibay ve Yüzbaşı Dündar Seyhan tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra örgüte,
Yüzbaşı Süreyya Yüksel, Yüzbaşı Turan Orkan katılmıştır.504
Demokrat Parti ise, 29 Eylül 1960 tarihinde Ankara Dördüncü Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde, Demokrat Parti üyelerinden Cemal Özbey’in “kongrenin
süresinde yapılmamış olduğu” gerekçesiyle açtığı dava sonucu kapatılmıştır.
Böylelikle, Türk siyasal hayatında bir devir kapanmıştır. 27 Mayıs 1960
tarihinde Türkiye’de yaşanmış olan hareketi, bir ihtilal olarak değerlendirmek pek
504
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doğru gözükmemektedir. Çünkü ihtilal, mevcut devlet statüsünü temelinden
değiştirme fikrine dayanır. Celal Bayar’a göre, bir hükümet darbesi de değildir
çünkü, iktidarda kalmak ve devleti sürekli olarak yönetmek amacıyla da
yapılmamıştır. Bayar’a göre, bu hareket ancak Osmanlı döneminden kalma, ordumedrese işbirliğinin, yasama ve yürütme gücüne müdahalesini içeren fiili bir
durumdur.505

III. BÖLÜM:
Bu bölümde, Türkiye’de söz konusu dönem zarfında kurulmuş örgütlerin
benimsedikleri ideolojiler doğrultusunda tasnifine, yapılarına ve faaliyetlerine yer
verilecektir. Örgütlerin genel bir değerlendirmesinin ardından, CHP ile başlayan
Atatürkçü örgütlenmeler, ardından da liberal, İslamcı, milliyetçi ve sosyalist
örgütlenmeler değerlendirilecektir. Son olarak da hangi ideolojinin temsilcisi olduğu
belirlenemeyen ancak, o dönemde varlık sürdürdükleri için bu bölümde yer alması
gereken örgütler ile mesleki kuruluşların tasnifi yapılacaktır. Bu bölüm, diğer
bölümlere nazaran önemlidir. Çünkü, bir toplumun örgütlenme düzeyi, biçimi ve
yapısı, o toplumun siyasal ve sosyal gelişmişlik düzeyini, beklentilerini ve
eksikliklerini ortaya koyan sosyolojik bir şablondur.
Örgütler,

toplumların

modernleşmesi

ve

siyasal

demokrasinin

yaygınlaşmaya başlaması, katılımcı bir siyasal kültürün yerleşmesiyle ortaya
çıkmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, tüm bu unsurlar Stein Rokkan’a göre, ülkelerin
tarihi boyunca oluşan hukuki düzeni, birlik olma, temsil ve yetki sahibi olanların
gücü ile yakından ilişkilidir.506
Her örgütlenmiş topluluk, ‘ortaklaştırmanın’ gereği olan kurallara boyun
eğer ve bu da en azından bu kararları kabul ettiği anlamına gelir. Topluluğun
örgütlenmesi için bu şarttır.507
Türkiye’de genel olarak dört tür örgütlenmiş baskı grubunun varlığından söz
edilebilir. Bunlar, 1) Meslek gruplarının ya da iş sahalarının kamu otoritesiyle
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ilişkilerini düzenleyen yarı resmi kuruluşlar olan odalar, 2) iktisadi farklılaşmanın
doğurduğu işçi ve işveren sendikaları, 3) tutum yaymacı ya da kamuoyu oluşturucu
kuruluşlar, 4) sınırlı amaçlı kuruluşlardır.508
Bu örgütler Atatürkçülük, liberalizm, İslamcılık, milliyetçilik (TürkçüTurancı) ve sosyalizm ideolojileri etrafında örgütlenmiştir. Mesleki örgütlenme türü
olan işçi sendikalar ise 1947’de getirilen yasağa kadar, sosyalist ideolojiyi
benimseyenlerce örgütlenmiş; daha sonra kurulan sendikalarda, milliyetçiliği ana ilke
olarak kabul etme şartı aranmıştır. Ancak, kurulan sendika birlikleri içerisinde
sosyalistler yer almaya devam etmiştir. 1960’dan sonra kurulan Türkiye İşçi
Partisinin kurucularının, Türk-İş üyeleri olması bunun en açık kanıtıdır.
Atatürkçülüğü

benimsemiş

örgütlenmeler,

cumhuriyet

ideolojisinin

yayılması ve korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuşlardır. Bu örgütlerin talepleri,
genel olarak toplumun gerici ideolojilerden temizlenmesi, refahın ve eğitim
seviyesinin yükseltilmesi ve cumhuriyet ideolojisinden ödün verilmemesi idi.
Liberal örgütler, tek parti yönetiminin devletçi siyasetinin ve savaş
ekonomisinin geliştirdiği burjuvazinin, devletçilikten zarar görmeye başlaması ve
serbest faaliyet yürütme talepleri ile ortaya çıkmıştır. 1950’den sonra siyasal ve
ekonomik liberalizmi savunan siyasi parti ve derneklerin artışı, bu alandaki
yetersizliğin bir kanıtı olmuştur.
İslamcı örgütlenmeler, siyasal düzenden beklentilerini karşılayamamış; yeni
düzenin, eskiden sahip oldukları ayrıcalıkları yitirmelerine neden olmuş toplum
kesiminin oluşturduğu örgütlenmelerdir. Bu dönemde, cami yaptırma, imam hatip
liselerinde okuyanlara destek verme amaçları başta olmak üzere dini amaçlı birçok
dernek kurulmuş; özellikle eğitim ve sosyal alanlarda yayılmışlardır.
Milliyetçilik, toplumu bir araya getirme ve bir kimlik ve aidiyet kazandırma
açısından

bakıldığında

Kemalizm’in

bir

parçası

olarak

devlet

tarafından

desteklenmiştir. Ancak Türkçülük, Türk ırkına mensup olanların yüceltilmesini ve
dünyada aynı ırka mensup olanların birleşmesini öngörür. Bu anlayış Turancılığı da
beraberinde getirir. Bu ideoloji etrafında kurulan örgütler, özellikle üniversite
öğrencileri ve eğitimciler arasında destek görebilmiştir. Halk arasında, Hatay, Kıbrıs
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meselesi gibi, toplumun milli duygularını harekete geçiren olaylarda örgütleyici
roller üstlenmişlerdir. Türkçüler, temsil ettikleri orta sınıfın çıkarları doğrultusunda
başta işçi kesimine ve dolayısıyla komünizme karşı tavır almışlardır. Birkaç istisna
dışında ekonomik açıdan liberal bir çizgi benimsemişlerdir.
Sosyalist örgütlenmeler, 1946 yılında “sınıf esasına dayalı cemiyet teşkili”
serbest bırakıldıktan sonra doruğa ulaşmış, özellikle aydın kesim tarafından
desteklenerek, özgürlüklerin teminin ideolojisi olarak algılanmıştır. Bununla birlikte
özellikle 1946’da yaşanan sendikal hareketi önemli ölçüde etkilemiştir.
1947’deki yasaklamalar ve sendikaların kapatılması, uzun bir süre yeni
sendikaların kurulmasında korkaklığa neden olmuştur. Bu alandaki boşluğu ise,
iktidar partisi olan CHP, kendine bağlı olarak kurduğu sendika birliği ile gidermeye
çalışmıştır.

1950-1960

DÖNEMİNİN

SİYASAL

ÖRGÜTLENME

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Söz konusu dönem zarfında Türkiye’de, sosyal alandaki örgütlenme
düzeyine bakıldığında sayısal çokluğun, toplum içerisinde etkili olamadıkları
takdirde bir anlamı olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim bir toplumda
özgürlükler, iktidar tarafından verilip sonra tekrar geri alınabiliyorsa; siyasi
otoriteden bağımsız olarak bir örgütlenme ve siyasi otoriteye etki edebilme anlayışı
mevcut değilse; o toplumda, etkili bir toplumsal örgütlenmeden söz etmek pek kolay
olamamaktadır.

A) GENEL DEĞERLENDİRME
1950-1960 döneminde, çok partili hayata geçişle birlikte çeşitli ideolojileri
benimsemiş çok sayıda dernek ve siyasi parti kurulmuştur. Ancak bunlardan farklı
olarak toplumsal öneme sahip çok sayıda dernek de mevcuttur. Bunlar, Cumhuriyetin
ilanından itibaren varlıklarını devam ettirebilmiş yardımlaşma dernekleri, özellikle
İslamcı kesimin hedefi haline gelmiş ve çok partili hayata geçişle tekrar faaliyetlerine
izin verilmiş mason teşkilatları ve ‘genel menfaatlere yarar dernekler’ unvanı
alabilmiş derneklerdir.
Toplumsal

örgütlenmenin

söz

konusu

dönem

içindeki

düzeyinin

anlaşılabilmesi için kimi büyük yardımlaşma derneklerine, İslamcıların yayınları ile
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teşkilatlanmalarının boy hedefi haline geldiğinden mason derneklerinin içeriğine ve
‘genel menfaatlere yarar dernekler’ olarak kabul edilen derneklerin listesine yer
vermek faydalı olacaktır.
Ayrıca tüm bunların yanı sıra, kısa ömürlü olmasına rağmen hükümetin
faaliyetlerine karşı oluşturulan bir sivil muhalefet örgütlenmesinin örneği olarak
“Radyo İstasyonlarından Ajans Haberlerini Dinlemeyenler Derneği” de mevcuttur.
Derneğin kurucuları, Bedrettin Çalışkur, Fehmi Demirtaş ve Altınay Onat’tır. Kasım
1958 tarihinde, radyoda saatlerce hükümet tarafından Vatan Cephesine katılanları
anons ettirilmesini protesto etmek için kurulmuştur. Ancak böyle bir derneğin
kurulduğu haberleri gazetelerde yer alır almaz, 2 Aralık 1958 tarihinde valilik
emriyle, “derneğin gayesinin kanuna aykırı olması” gerekçesiyle kapatılmıştır.509
TÜRKİYE KİRACILAR CEMİYETİ: Türkiye’de baskı grubu faaliyetinin
tipik bir örneğidir. 1954 yılında kabul edilen 6084 sayılı kanunla, dükkan ve ev
kiralarının serbest bırakılması kararlaştırıldığında, merkezi İstanbul’da bulunan bu
cemiyetin girişimleri ve basının da yardımlarıyla, henüz yürürlüğe girmeden kanun
üzerinde kiracılar lehine düzenlemeler yapılmıştır.510
ANKARA

ROTARY

KLÜBÜ:

Rotary

International’in

Evrensel

Merkezi’nden Türkiye’de Rotary Klüplerinin kurulup teşkilatlanması için ilk talep
1950-1952 yılları içinde gazeteci yazar Falih Rıfkı Atay, gazeteci yazar Ahmet Emin
Yalman, tarihçi Prof. Ahmet Şükrü Esmer, A. Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr.
Münci Kapani gibi şahsiyetlere yapılmışsa da, bu konuda herhangi bir girişimde
bulunulmamıştır. Klübün kurulması ancak, Nisan 1954’te mümkün olmuştur.
Başkanları: Şehap Birgi (1954-1955), Cevat Girin (1955-1956), Celal İmre (19561957), Orhan Mersinli (1957-1958), Celal İmre (1958-1959), Necdet Eregan (19591960)
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ: 7 Haziran 1949 tarihinde New York’da,
Türk ve Amerikan milletleri arasında daha iyi anlaşma ve dostluk sağlama ve kültür
teatisi amacıyla bir dernek kurulmuş; karşılığında ise Türkiye’de 2 Temmuz 1951
tarihinde Ankara’da, bazı önemli Türk ve Türkiye’de yaşayan Amerikalıların ortak
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çabalarıyla, Türk-Amerikan Derneği resmen açılmıştır. Bu derneğin hedef ve
amaçları da New York’da kurulan derneğin aynısıdır.
Dernek, Türk ve Amerikalılardan oluşan bir heyet tarafından idare
edilmektedir. Fahri Başkanlar: Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve Amerika Birleşik
Devletleri Sefiri George Wadsworth’dır. Başkan: Orhan Alisbah, İkinci Başkan:
Lewis Rex Miller, sekreterler: Emin Hekimgil ve F. P. Latimer’dır. İdare Heyetinde:
Halide Edip Adıvar (Başkan), Ziya Danışman (İkinci Başkan), Tezer Taşkıran
(Sekreter), F. P. Latimer (Sekreter Yardımcısı), Lawrence S. Moore, Aziz Ulusan,
William H. Arnold, Gerald Keith, Fadıl Hakkı Sur, Kadri Yörükoğlu
bulunmaktadır.511
Derneğe, Washington’daki Amerikan makamları da yardım sözü vermiş; bu
amaçla, biri müdür olmak üzere üç uzman, program hazırlamak ve geliştirmek
amacıyla Derneğe tayin olmuştur. Derneğin başlıca hedefi, iki ülke arasındaki ortak
dil engelini ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla dernek bünyesinde Türkçe ve İngilizce
kursları açılmıştır. Ayrıca tanınmış Türk ve Amerikalıların konferanslarına, resim
dergilerine, sinema, tarihi geziler, seminerler, müzik faaliyetleri ile sosyal
toplantılara yer verilmektedir.
Derneğe iki üyenin tavsiyesi ve İdare heyetinin kabulü şartı ile her Türk ve
Amerikan vatandaşı asli üye olabilir.
TÜRKİYE MASON DERNEĞİ: Masonluk ve Osmanlı dönemindeki deyişle
Farmasonluk, Fransızca kelime anlamıyla duvarcı ustası demektir. Mecazi olarak da,
“kendi yuvasını kendi yapan” anlamına gelmektedir.512 Dolayısıyla Mason dernekleri
de, din ve millet ayrımı gözetmeksizin, insanlar arasında sevgiyi geliştirme amacıyla
kurulmuş, üyelerinin birbirine kardeş diye seslendiği, eski bir duvarcı loncasından
gelmiş olduğu sanılan, gizli olan toplantılarında önlük, pergel, gönye gibi taşçı
araçlarını birer simge olarak kullanan, dünyanın hemen her yanına yayılmış bulunan
derneklerdir. Dernek üyeleri, birbirlerini özel işaret ve amblemlerle tanır ve loca
denilen bölümlere ayrılmış kişilerden kurulmuştur. Toplantı yerlerine ‘Atölye’ adını
vermektedirler. 5’i üstad olmak şartı ile, 7 mason bir loca kurabilir. 3 muntazam,
511
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aynı rite sahip loca, bir büyük loca oluşturur. Bir ülkede genellikle aynı rite sahip iki
büyük loca bulunmaz. Çalışmalar, tüzük uyarınca, her yıl kardeşlerin tespit ettikleri
bir programa göre belirli gün ve saatte yapılır.513
Türkiye’de masonluk faaliyetlerinin başlayarak geliştiği yıllar, 1909-1935
yılları arasındadır. Mason teşkilatı, ilk kez 3 Mart 1909’da resmen kurulmuş ve
İttihat Terakki Cemiyetini desteklemişlerdir. 1935’den sonra, 1948 yılına dek
masonluk faaliyetleri yasaklanmış; ancak 1948 yılında çok partili hayata geçişin
ardından tekrar serbest bırakılmıştır. 5 Şubat 1948 tarihinde “Türkiye Mason
Derneği” adı altında tekrar teşkilatlanmışlardır.514 Derneğin kurucuları: İstanbul
Ticaret Odası Sicil Müdürü Mecdi Ali Akasya, Emekli İdareci Cevdet Hamdi Balım,
Emekli Maliyeci Cemil Hamdi Balım, Emekli Polis Müfettişi Muhip Nihat Kuran,
Prof. Hazım Atıf Kuyucak, Kimyager Prof. Mustafa Hakkı Nalçacı ve Doktor Orhan
Tahsin’dir.515
Ancak bu durum bazı çevreleri, özelliklede İslamcı kesimi rahatsız etmiştir.
Bu kesim, masonları Allahsızlıkla, Yahudiliği yaymaya çalışan beynelmilelcilikle
suçlamaktaydı. Buna kanıt olarak da, özellikle Fransa’daki bazı Mason localarının
“...dindar kimseler localara kabul edilemez; bir mason her şeyden önce hür fikirli
olmalıdır.”, “...unutmayalım ki biz masonlar, din düşmanıyız...”516 şeklindeki
beyanlarını göstermektedirler. Nitekim 29 Ocak 1951’de Tokat Milletvekili Ahmet
Gürkan, TBMM’ye mason derneklerinin kapatılması için önerge verdiyse de,
reddedilmiştir. Peyami Safa, Türk Düşüncesi Dergisinde, Masonluk için,
“Masonluk, mensuplarını muayyen bir ahlak görüşüne uygun olarak, İnsanlık idealinde
birleştirmeye çalışan beynelmilel bir hareketin adıdır. Masonlar, hakikat, insan sevgisi, nefsi kontrol
ve sabır temrin etmekle mükelleftirler.”, “...dine, yaşadığı ülkenin kanunlarına ve ahlaka sarsılmaz bir
suretle bağlı kalmayı taahhüt etmeyen hiçbir kimse masonluğa alınmaz. Din aleyhinde yazı yazan
517

veya söyleyen kimse tarikattan çıkarılır.”

diyerek Masonlar hakkındaki fikrini beyan

etmiştir.
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İslami kesimin sözcülüğünü yapan Cevat Rıfat Atilhan ise, Mason
faaliyetlerine karşı çıkmış ve Masonluk Nedir? Adlı kitabında masonları, Allahsız,
Yahudi ve beynelmilelcilikle suçlamıştır. Ona göre masonlar, “Yahudi şeriatının
başka bir maskesidir.”518 Raif Ogan ise, masonluğun bir cemiyet değil, kökleri ülke
dışında olan, beynelmilel Batıni, diğer dinlere karşı bazen kayıtsız bazen düşman
olan, bir Yahudi tarikatı olduğunu savunmaktadır.519 Ayrıca, tüm tarikatlar
yasaklanırken, Masonluğun yasaklanmamasına da tepki göstermektedirler.
Türkiye Mason Derneği, “üyelerinin fikri, felsefi, ilmi, ahlaki tekamüllerine,
hürriyet, müsavat ve kardeşlik prensiplerinin Türkiye sınırları içinde gelişmesine
çalışmak ve hayır işleriyle meşgul olmak” amacıyla, İstanbul’da kurulmuştur. Aralık
1948’de İzmir’de, 11 Ocak 1949’da da Ankara’da şubeleri açılmıştır.
Yüksek dereceli bir mason olan Kemallettin Apak’a göre, “iyi bir mason, iyi
bir aile reisi, iyi bir vatandaş, iyi ve mütekamil bir insan, Allah’ını bilen ve ona
inanan bir iman sahibi olan demektir.”520 Tanrı tanımazları ve dolayısıyla
komünistleri aralarına almazlar. Yine yüksek rütbeli bir başka masona göre,
“...Masonluk, hiçbir amentüye olan inancı ortadan kaldırmaz; fakat bu amentü, Tanrıya olan
derin sevgiyi alçaltıp, beşer tutkuların seviyesine indirirse, insanoğlunun yüksek kaderini inkar ederse
ve masonluğun büyük sütunları olan inanç, umut ve sevgiyi baltalarsa bunun dışında kalır.”

521

Masonluğun siyasetle meşgul olmaması, ana gayeleridir. Nitekim Kıbrıs
meselesinde, yurtdışındaki mason merkezlerinden, Derneğe gelen Yunan tarafını
tutma istemine karşı, tarafsız kalınması gereği cevabı verilmiştir.
Türk Mason Dergisi ise, yayın hayatına Ocak 1951 tarihinde başlayan, üç
ayda bir çıkması düşünülen, derneğin yayın organıdır.
Dernek, 1 Kasım 1949 tarihinde bir yardım sandığı kurmuştur. Bu sandığa,
her üye olandan 5’er lira alınarak konulmakta; bir ölüm halinde, ölenin yakınlarına
1’er lira verilmekteydi.522 12 Ağustos 1955 tarihinde ise, Ankara’da Türkiye Büyük
Locası kurulmuştur. Ana tüzüğünün 1. maddesinde Masonluğun amacı, “iyi ahlaklı
ve erdemli insanlar arasında kardeşliğin kurulması, insanlığın hürriyet içinde fikri ve
sosyal gelişmesi, olgunlaşması gerçeğin araştırılması” olarak ifade edilir. Masonluk,
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bu amaca kendilerini adamak isteyen namuslu, aydın ve hür fikirli erkeklerin ortak
çabalarını birleştirir; bu suretle insanın ve toplumun akılcı ve ilerici olarak hürriyet
içinde ahenkli gelişmesini sağlar. Buradan anlaşılabileceği gibi kadınlar, Mason
olamaz. 3. madde: “Masonluk bütün insanlar için ortak manevi ve ahlaki bir insanlık
ülküsünün gerekliliğini kabul eder ve açıklar”, 7. madde: “Masonlar aralarında
birleşerek, eleştirmenin uygulayıcısı ve koruyucusu olan ve Loca adı verilen
topluluklar kurarlar. Her loca, üyelerinin çoğunlukla aldığı kararlara göre yönetilir,
ancak hiçbir zaman

Türkiye Büyük Locasının kabul ettiği Masonluk ilkelerini

çiğneyemezler.” 9. madde: “Masonluk sıfatı, geleneksel masonluğun sembollerinin
ve tanışma işaretlerinin bilinmesiyle anlaşılır.”
TÜRKİYE MASONLARININ BÜYÜK LOCASI DERNEĞİ: Ankara İl
Emniyet Müdürlüğünün 8 Eylül 1956 tarih ve 1234/37212 sayılı yazısıyla kurulan bir
diğer mason derneğidir.
GENEL MENFAATLERE YARAR DERNEKLER: Hayır amaçlı bu
derneklere hükümet tarafından bu sıfat verilerek çeşitli malî ayrıcalıklar
tanınmaktadır. Başta büyük iller olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş
bu dernekler, çoğunlukla verem, kanser gibi hastalıklarla mücadele ve eğitime destek
amaçlı olarak kurulmuş; 1959 yılı itibari ile sayıları 150’yi bulmuştur.523
Bundan çıkarılacak sonuç ise, toplumun bu alanlarda hissettiği eksiklik olarak
belirlenebilir. Bununla birlikte, eski eserlerin korunması ve cami yaptırılması
amacıyla kurulan dernekler de mevcuttur.
TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ: 19 Şubat 1928 tarihinde
Kadın Esirgeme Kurumu adı altında kurulmuş olan bu dernek, güçlerini yitirmiş
kimselere yeniden güç vermek amacıyla emek karşılığı yardım etmektedir.
Faaliyetleri yetenekli gençlere burs sağlamak, hasta ve yoksullara yardım etmek,
yetişkin eğitimi, öğrenci yurtları ve kreşler açmak şeklinde olmaktadır. Kurucu
üyeler: Mevhibe İnönü, Fitnat Çakmak, Nevber Sevüktekin, Reşide Bayar, Nimet
Uybadın, Tezer Taşkıran, Melahat Özbudun, Süreyya Ağaoğlu, Belkıs Otman ve
Fuat Umay’dır. Derneğin kuruluşu ve adı hakkında tüzüğünün 1. maddesinde,
“1928’de Kadın Yardım Cemiyeti adıyla kurulmuş; 28. 1. 1938’de adını Atatürk’ün
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isteği ile Türkiye Yardım Sevenler Derneği olarak değiştirmiş ve Bakanlar
Kurulunun 22. 6. 1941 gün ve 2/13763 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan
dernekler arasına girmiştir.” demektedir. Amacı ise yine tüzüğün 4. maddesinde
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve Türk Milletinin yükseliş yolu olan
Atatürkçülüğe bağlı kalmayı, çalışmalarını aşağıda belirtilen sosyal ilkelere göre
düzenlemeyi amaç olarak benimsemiştir.
Derneğin çalışma alanı ve konuları: A) Emek karşılığında yardımda
bulunmak. Bu amacın gerçekleştirilmesi için: a) iş evleri açmak, b) iş bilmeyenlere
evlerinde iş öğretmek, c) evlerine iş sağlamak için gereken ihale ve pazarlıklara
katılmak, B) yoksul annelere doğumdan önce ve sonra yardım etmek, C) çalışkan ve
fakir öğrencilere burs sağlamak, gerektiğinde borçlandırmak, D) çalışamayacak
derecede düşkün ve yoksulları korumak, E) öğrenci yurtları açmak, F) ilgili
kurumların bulunmadığı yerlerde bakımsız çocukları korumak ve kreşler açmak, G)
gönüllü hastabakıcı yetiştirmek ve dispanserler açmak, H) okuma, yazma ve eğitim
kursları açmak, I) Bakanlar Kurulunun izni alınarak Türk kadınını çeşitli cephe gerisi
işlerine hazırlamak, J) Derneğin amacını sağlayacak ve topluma yararlı yayınlar
yapmak.”
6. maddede ise derneğin siyasetle uğraşmayacağı belirtilmektedir.

B) ATATÜRKÇÜ ÖRGÜTLENMELER:
Atatürkçü örgütlenmeler esas itibariyle, CHP’nin önderliğindeki Kemalist
fikir akımını benimsemiş olanlarca gerçekleştirilmiştir. Amaçları, Batılılaşma ve
Çağdaşlaşma için Atatürk’ün inkılaplarını tüm ülkeye yaymaktır. Ulus, Cumhuriyet
ve Varlık gibi dergi ve gazeteler, bu görüşün yayın organlarıdır. Ancak Kemalistler,
bu amaca ulaşmak için kat edilecek yol konusunda iki ayrı görüşe sahiptiler.
Bunlardan ilki, Yaşar Nabi’nin de yazılarına savunduğu gibi, Türk toplumunda
radikal değişiklikler yapmayı öngörmekte, hızlı bir Batılılaşma için yukarıdan
aşağıya inkılapların uygulanmasını istemekteydi. Diğeri ise, değişen şartlara uygun
olarak kanuni düzenlemelerle, yönlendirilen ağır bir kültürel evrim gerçekleştirmeyi
savunmaktaydı. Ancak Kemalist düşünce yapısının savunucuları, Batılılaşmayı
benimsemekle, geniş Türk kitlelerinin geleneksel İslami inanç ve davranışlarını
reddetmek zorundaydı. Bu çelişki onları, ister istemez elitçi bir yapıya

166

büründürmüştür.524

Kemalistlere

göre,

inkılaplar

sayesinde

birçok

kurum

Batılılaştırılmış, anayasa değiştirilmiş, dini kurumların toplum üzerindeki etkisi
kaldırılmış ancak yinede Türkiye, Batı toplumları kadar çağdaş olamamış, aynı
seviyeye çıkamamıştır. Bu başarısızlığın en büyük nedeni, uygulanan sistemin
yanlışlığı değil; Türk milletinin kültürel yapısıdır.525
Aydın kesim, Kemalizm’e belli bir ideoloji kazandırmak amacıyla 1932’de
Kadro dergisini yayınlamaya başlamıştır.
1950’lerde

CHP’nin

temsilciliğini

yaptığı

Kemalistlerin

karşısında

Demokrat Partinin liderliğinde muhafazakarlar bulunmaktaydı. Muhafazakarlar,
İslamı toplum için rehber olarak gören İslamcılar ve Kemalistlerle İslamcılar
arasında bir yerde bulunan liberaller olarak ikiye ayrılmaktaydı. Demokrat Parti,
daha çok liberallerin temsilcisi idi. Atatürk inkılaplarını kabul etmekle beraber,
halkın benimsemediği görüşlerin, zorla dayatılmaması gerektiğini savunmaktaydılar.
Muhafazakar fikirler, Sebilürreşad, Büyük Doğu, Allah Yolu, İslam, Ehl-i
Sünnet gibi dergilerle halk arasında yayılmış; Millet Partisi ve ardından kurulan
Cumhuriyetçi Millet Partisi tarafından da siyasi sahaya taşınmıştır.
Atatürkçülük

esas

olarak,

hiçbir

zaman

bir

ideoloji

olarak

sistemleştirilmemiştir.
Bu dönemde başta CHP olmak üzere, partinin CHP programıyla
bütünleşmiş Kemalist ideolojiyi yaymayı hedefleyen halkodaları ve üniversite
gençliğini örgütleyen Üniversiteliler İnkılap Ocağı ile Üniversiteliler Gençlik Ocağı
ve bunların yanı sıra Hürriyet Partisi, etkili bir faaliyet yürütememiş Yeni Kemalciler
Partisi, Mustafa Kemal Derneği, Türk Devrim Ocakları ve Türkiye Milli Gençlik
Teşkilatı etrafında Kemalistler örgütlenmişlerdir. Bu örgütlerin temel hedefi, halkı
bilinçlendirmek ve rasyonel düşünce biçimini aşılamaktır. Genel olarak kurulan bu
dernekler, Demokrat Parti yönetiminin, Kemalist düşünceye aykırı düşüncelerin
yayılmasına izin vermesinden duyulan tepki sonucunda kurulmuştur.
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Bununla beraber cumhuriyetin ilanının ardından CHP, kurulan tüm
örgütlere nüfuz ederek parti ideolojisinin (Kemalist ideolojinin) yayılması için
çalışmıştır.
1)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CHP, kısmen İttihat Terakki

Partisinden oluşan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden meydana gelmiş bir partidir ve
doğrudan cumhuriyet rejiminin tarihine bağlıdır. 1923’ten 1945’e dek tüm reform ve
siyasi hareketlerin kaynağı olmuştur. Kemalist inkılapların temsilcisidir. 1927’deki
parti kurultayı partiyi, Cumhuriyetçi, Halkçı ve Milliyetçi olarak tanımlamış; 10
Mayıs 1931 kurultayında Kemalizm diye bilinen, cumhuriyetçilik, milliyetçilik,
devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilkeyi kabul etmiş; bu
ilkeleri 1937’de anayasanın 2. maddesine dahil etmiştir.
Bu dönemde CHP’nin programı, dört esasa ve altı ana vasfa
dayanmaktaydı. Dört esas vatan, millet, devletin anayasal kurumu ve kamusal
haklardır. Altı ana vasıf ise, yukarıda belirtilen cumhuriyetçilik, milliyetçilik,
devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılıktır.
CHP’nin vatan kavramından anladığı, milli sınırlar içindeki topraklardır ve
ulusun esin ve özveri kaynağıdır. Millet dil, ülkü, kültür birliğiyle birbirine bağlı
vatandaşların kurdukları sosyal ve siyasal bir bütündür. Devletin anayasal kurumu,
‘Türkiye Cumhuriyeti milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçı bir devlettir ve
bizden doğmuş, bize benzeyen, bize yarayan, bizi yaşatan sosyal, siyasal ve
ekonomik olmakla beraber ulusal bir devlettir’ der. Türk tarihinin bir sonucudur.
Kamusal haklar bakımından, özgürlük, eşitlik, dokunulmazlık, mülkiyet haklarını
korumayı temel sayar fakat bu haklar, devlet otoritesinin sınırı içinde bulunur
demektir.526 Altı ana vasfı da şu şekilde tanımlamıştır: cumhuriyetçilik, ulusun
egemenliğini en iyi şekilde temsil eden devlet şeklidir ve parti bunu tüm araçlarıyla
koruyacaktır. Milliyetçilik, çağdaş milletlerle yan yana yürüme ancak, milletin
kendine has değerlerini korumaktır. Halkçılık, millet içinde hiçbir ayrılık ve üstünlük
tanımadan, her ferdi diğeriyle eşit sayan, ekonomik alanda köleliğe izin vermemek;
sınıf kavgaları yerine sosyal düzeni sağlamaktır. Devletçilik, tüm ülkede işleyen
hareketli kapitali millileştirmek, Türkün elindekini harekete geçirmek ve tüm
526
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bunların üstünde genel durumu düzenlemek için, korumasını esirgememektir.
Laiklik, halkı şahsi menfaatlerine alet eden, siyasal alanda faaliyet gösteren dinci
kesimi tasfiye etmek, vatandaşın dilediğine inanmasını serbest bırakmak ve
kanunların köklerini topluma dayandırmaktır. İnkılapçılık ise, toplumu geri bırakan
her şeyin kökünden kesip atılması, evrim düşüncesinin reddedilerek, beklemeyi değil
yürümeyi öngörmektedir.527
1935 yılındaki kurultayında, partiyi, tüm fertleri birleştiren bir teşekkül
olarak idealleştiren, tek parti rejimi kabul edilmiştir. Bu durum, 1946 yılına kadar
devam etmiştir. 1939 kurultayında dar anlamda başlayan liberalizasyon ise, 1946
yılından sonra genelleştirilmiştir. 1939 yılında ayrıca ilk defa, devletle partinin
ayrılmaya başlaması, içişleri bakanlığı ile parti sekreterliğinin, valilik ile parti il
başkanlığının aynı şahısta birleşmeme kararı ile gerçekleşmiştir. Ayrıca bu
kurultayda parti içerisinde, muhalefet partisi görevi üstlenecek “müstakil grup”
kurulmuştur.528 1945 yılında ise demokratikleşme ve tek parti yönetiminden ayrılma
amacıyla, İstanbul’da yapılan ara seçimlerde Halk Partisi, Merkez Komitesi adayı
göstermemiştir. Bu durum, tek parti yönetimine ve geleneksel Türk siyasetine alışmış
CHP’liler arasında tepkiye yol açmıştır. 1946 yılındaki olağanüstü kurultayda, tek
dereceli seçim usulü, dernek kurma özgürlüğünün tanınması, müstakil grubun
feshedilmesi, parti başkanının kaydıhayat şartıyla görevde bulunmasının kaldırılması
kararlaştırılarak, çok partili hayat başlatılmıştır. 1947 kurultayında ise, partinin
program ve tüzüğü değiştirilerek normal bir parti haline gelmesi sağlanmıştır.
Partinin 1947 programı, tamamen altı ilke üzerine kuruludur. Millet, tüm
iktidarın kaynağı olarak gösterilmekte ve TBMM’de bu iktidarı, halk adına kullanan
organ olarak tanımlanmaktadır.529 Ferdin ve toplumun gelişmesi için düşünce, söz,
basın, siyasi parti ve sendika kurma haklarının şart olduğu, ikinci maddede
belirtilmiştir. Devlet, fertleri mutlu kılmak ve onları korumak amacıyla kurulmuş bir
kurumdur. (madde 8,9)
Ekonomik alanda özel teşebbüsü tanımakla birlikte, devletçiliği ekonomik
ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli görmektedir. Devlet teşebbüslerinde idare ve
527
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sorumluluk

bakımından

adem-i

merkeziyetçiliği

kabul

etmektedir.

Tarım

kooperatiflerine ve kredi sağlayacak kooperatiflere özel yer vermektedir. İhracatın
iyi şekilde düzenlenmesine ve yabancı sermayeden, yerli sermaye ile eşit şartlar
altına faydalanılacağı belirtilmiştir. Sosyal adalet prensibini esas alan bir vergi
sistemi üzerinde durulmuştur. (madde 61, 77, 78)
Sosyal politika alanında, işçileri korumak, işsizlere iş bulmak, yaşam
koşullarını düzeltmek amacı güdülmüş; fazla çalışma ücreti, ücretli tatil, analık,
ihtiyarlık ve hayat sigortası, toplu sözleşme hakkı gibi tedbirler öngörülmüştür.
(madde 84-89, 92, 93, 95-99)
Altı ilkede yapılan değişiklikler sonucunda parti, muhafazakar bir orta sınıf
kimliği kazanmış ve liberal bir yapıya bürünmüştür.530
Partide 1946’ya dek, tüm düşünceleri ve halkı temsil ettiği söylemi
nedeniyle, aşırı soldan aşırı sağa kadar her çeşit eğilimde üye bulunmaktaydı. Çok
partili hayata geçişle beraber kurulan partilere bu üyelerin geçmesiyle, CHP’de
sadece bu partide üye olmak isteyenler kaldı. Bu da, partiyi kuvvetlendirdi.
Partinin 1950’de toplanan 8. kurultayında amacı, TBMM’de hükümet
kontrol görevini ciddiyetle yerine getirme olarak belirlendi.
CHP’ye Bağlı Örgütler:
1945 yılına kadar CHP, 1927 Tüzüğünün 40. maddesi ve 1931 Tüzüğünün
5. maddesi gereğince siyasal, toplumsal ve kültürel tüm kuruluşların yönetim
kurullarına seçilecek adayları, parti müfettişlerince onaylanması şartı getirerek;
birçok kültür kurumu, yardım derneği, kamu yararına çalışan kurum ve spor
klüpleriyle yakından ilgilenmiştir.531
Tek Parti döneminde CHP’ne bağlılığı onaylanan tüzel kişilikler:
Zonguldak Maden Mühendisleri Kurumu, Türkiye Tiftik Cemiyeti, Ordu Malûller
Birliği vb.dir. Tek Parti döneminde hukuki olmamakla birlikte yönetim kurullarında
CHPlilerin bulundurularak dolaylı yoldan ilişkili olunan tüzel kişilikler ise: Türk
Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, Türk Spor Kurumu vb.dir.532

530

A.e., s. 317.
Kabasakal, a.g.e., s. 152.
532
CHP 1936 İl Kongreleri ve CHP İstanbul Vilayeti 1944 yılı Kongresi, Vilayet İdare Heyeti Raporu
1942-1944 Çalışma Tafsilatı
531

170

a) HALKEVLERİ ve HALKODALARI: CHP’nin ideolojisini yayan,
Partinin egemenliği altındaki en önemli kuruluşlar Türk Ocaklarıdır. 1931 tarihinde
Türk Ocaklarının yerini Halkevleri almıştır. Halkevlerinin çeşitli toplumsal
işlevlerinin yanı sıra, CHP ile doğrudan ilişkili olan görevi, konferans ve
tartışmalarda ulusal ekonomik ve siyasal sorunları ve hükümetin bu konulardaki
politika ve uygulamalarını halka aktarmak ve onlara bunu benimsetmektir. CHP
ayrıca bu kurumları merkezden daha iyi denetleyebilmek amacıyla Ankara’da,
“Halkevleri ve Odaları Yüksek Danışma Kurulu” kurmuştur. Halkevlerinin CHP
tarafından maddi olarak da desteklenen resmi yayın organı Ülkü dergisidir. Ayrıca
çeşitli Halkevleri kendi dergilerini de çıkartmaktadırlar. 1945 yılında düzenli olarak
çıkartılan 20 adet halkevi dergisi mevcuttur.
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ise, 8 Ağustos 1951 tarihinde
çıkarılan bir yasa ile Halkevlerinin mal varlığı, devlete geçirilmiştir. O dönemde
sayıları 478 halkevi ve 4322 halkodasına ulaşmış olan kuruluşlar resmen kapatılmasa
da, fiilen işlemez hale getirilmiştir.
Halkevleri, Mayıs 1961 tarihinde “Türk Kültür Derneği” adıyla, bir dernek
statüsünde, küçük çapta tekrar faaliyete geçmiş; 21 Nisan 1963’te ise tekrar
“Halkevlerine” dönüştürülmüştür.533
b) ÜNİVERSİTELİLER İNKILAP OCAĞI: 23 Ekim 1951 tarihinde, CHP
Beyazıt ilçesine bağlı olarak kurulmuş ve İnönü’nün konuşmasıyla açılmıştır.
Partinin gençlik kolları kurması, 26-30 Ekim 1951 tarihleri arasında toplanan 9.
Kurultayda, gençlik ve kadın kolları kurabilmesinin hükme bağlanmasıyla mümkün
olmuştur.
Ocağın 15 Ocak 1954 tarihinde yaptığı yıllık kongresinde, İsmet İnönü bir
konuşma yaparak, gençlere Türk demokrasisinin korunması görevini vermiş ve
içinde bulunulan koşullar nedeniyle, 1950’deki hayat şartlarının aranmakta olduğunu
belirtmiştir. Ayrıca kongrede, “Milli Muhabbet Andı” kararı alınarak, “Milli
Husumet Andı”na katılmayan DP Gençlik Koluna da yayılması kararlaştırılmıştır.534
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c) ÜNİVERSİTELİLER GENÇLİK OCAĞI: 29 Mart 1953’te CHP
Çankaya ilçesine bağlı olarak açılmıştır. 18 Nisan 1953 tarihinde ilk kongresini
yapmıştır.
2) MUSTAFA KEMAL DERNEĞİ: 28 Aralık 1947 tarihinde kuruldu.
10 Kasım 1957 tarihinde İstanbul’da bir toplantı düzenlemiş ve toplantıda
Genel Başkan Muhtar Kumral, Türkiye Cumhuriyeti tarihini, “1938-1950” ve “19501957” olarak iki devire ayırmak gerektiğini, “1919-1938” yılları arasını ise sosyal,
siyasi, askeri ve her konudaki ‘muhteşem’ inkılaplar nedeniyle ‘altın devir’ olarak
kabul edilmesi gerektiğini teklif etmiştir.535
3) TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ: 3 Temmuz 1948 tarihinde,
İstanbul’da, Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Gülen, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars
Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar tarafından kurulmuştur.
Kurucularından bazıları, 1950 Genel ve 1951 ara seçimlerinde bağımsız olarak
adaylıklarını koymuşlardır. Partinin yayın organı yoktur.536
Parti kendisini, tüzüğünün 1. maddesine göre, siyasi ve halkçı bir cemiyet
olarak tanımlamıştır.537
Programında, Kemalist rejim doğrultusunda, demokrasinin gelişmesi ve
yayılmasına hizmet edeceği belirtilmiştir. (madde 1) Amaçları, her türlü halk
tabakasının kalkınması, refah ve saadete kavuşturulmasıdır. (madde 3) Bu amaç
doğrultusunda ticari, sinai, zirai ve okuma seferberliğine çalışılacağı, milli birliğin
kuvvetlendirileceği bildirilmiştir. (madde 5) Güçlerini sadece tüm sınıfları ile halktan
alacaklarını belirtmişlerdir. (madde 4)538
Parti programında ayrıca, yoksul halkın refahının sağlanması gereği
üzerinde durmuş, ucuz evlerin inşası, parasız halk doktorları temini, işsizlikle, lüks
ve iltimasla mücadele konularına değinmiştir. Vatan sevgisinin aşılanmasının, köy
okullarının çoğaltılmasının, köylü kadınlarının çektiği ızdırapların azaltılmasının,
evlenme işlerinin kolaylaştırılmasının gereği üzerinde durmuştur.539 Ayrıca barışçı
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bir dış politika benimsediklerini, ‘hak kuvvetindir ilkesi yerine, hak adaletindir’
ilkesini kabul ettiklerini programarında belirtmişlerdir.
Parti teşkilatlanamamıştır.
4) HÜRRİYET PARTİSİ: 1955 yılında, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu,
Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem, Fethi Çelikbaş, Ekrem Alican, Raif Aybar, Enver
Güreli, Ekrem Hayri Üstündağ, Ziyat Ebüzziya, Muzaffer Timur, İhsan Hamit Tiğrel,
Emin Paksüt, Asım Okur, Ekrem Ocaklı, Emrullah Nutku, Şeref Kamil Mengü,
Behçet Kayaalp, Ragıp Karaosmanoğlu, Safaeddin Karankçı, Hasan Hurşit Kangal,
Şekip İnal, Muhlis Ete, Feridun Ergin, Mustafa Ekinci, Yusuf Adil Eğeli, Sabahattin
Çıracıoğlu, Nihat Reşat Belger, Muhlis Bayramoğlu, Yusuf Azizoğlu, Muammer
Alakanat, Enver Adakan, İsmail Hakkı Akyüz tarafından Ankara’da kurulmuştur.
Partinin amacı, programının 1. maddesinde şöyle dile getirilmektedir:
“...demokratik rejimi yurdumuzda gerçek manasıyla ve tüm icaplarıyla en kısa zamanda
gerçekleştirmektir. Programda gösterilen esasların tatbiki suretiyle, üzerinde tüm vatandaşların dostça
yaşadıkları hür ve mamur bir vatan, sosyal eşitsizlikten uzak, siyasi sahada olduğu kadar sosyal alanda
da her türlü korkudan kurtulmuş istikrarlı bir cemiyet vücuda getirmektir.”
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Partinin genel başkanı olan Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu yaptığı bir
konuşmasında, Hürriyet Partisinin kuruluş sebebi olarak, “yozlaşmaya götürülen bir
rejimin kurtarılması”nı göstermiş; “Partinin, samimiyete, fikre, ilke ve ahlaka dayalı
bir zihniyetin temsilcisi olarak, hür, müreffeh, sosyal ölçüsüzlükten uzak bir vatanı
kendine amaç edindiğini” belirtmiştir. Ülkenin siyasi buhrandan ancak bu şekilde
kurtulabileceğine değinmiştir.541
Demokrasi anlayışları, kamu işlerinin müzakere, tartışma ve tam bir
denetim serbestliği içinde tüm vatandaşların katılımıyla yürütülmesi şeklindedir.
Toplumda bireyi öncelikli tuttuklarından, insan hak ve hürriyetlerinin rejimin
temelini teşkil ettiğine inanırlar. Laikliği ise, din ve devlet işlerinin birbirinden kesin
olarak ayrılması biçiminde anlayarak, vicdan hürriyetinin teminini bir görev olarak
kabul ederler. Bu amaçla, din alimleri yetiştiren okulların ıslah edilmesinin
gerekliliğine inanırlar.
Parti amaçlarını ve anlayışlarını gerçekleştirebilmek için programlarında şu
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unsurlara değinmektedirler: Anayasanın, kişi haklarını daha iyi koruyacak şekilde
değiştirilmesi (madde 3); seçim mevzuatının, oy verenlerin iradelerini baskı altında
tutmayacak şekle getirilerek nisbi temsil sisteminin uygulanması (madde 4); yasama
organında ikinci bir meclisin kurulması (madde 5); Cumhurbaşkanının, partiler üstü
bir konuma getirilmesi (madde 6); siyasi partilerin, Cemiyetler Kanunundan ayrı
hükümlere tabi tutulması ve keyfi müdahaleleri, baskıları önleyecek hükümlerin
anayasaya eklenmesi (madde 7); Anayasa Mahkemesi kurulması (madde 8);
üniversitelerin özerkliğinin anayasada yer alması ve öğretim üyelerinin fikirlerini
serbestçe dile getirebilmesinin sağlanması (madde 9); basın özgürlüğünün
sağlanması (madde 10); işçi, işveren ve memurların serbestçe ve hiçbir baskıyaetkiye maruz bırakılmadan mesleki teşekkül kurabilmesinin doğal haklar arasında yer
almasının sağlanması (madde 11); haber almanın yegane aracı olan radyo ve
televizyonun, yine devlete ait olması ancak, özerk bir kurum haline getirilmesinin
sağlanması (madde 12); İnsan Hakları Beyannamesinde bulunan kişi hak ve
hürriyetlerinin uygulanması ve antidemokratik mevzuatın kaldırılmasının sağlanması
(madde 13); mahkemelerin, her türlü tesirden uzaklaştırılarak, bağımsızlığının
verilmesi ve adaletin ucuzlatılması, basın suçlarında jüri sisteminin uygulamaya
konması (madde 14, 16 ve 18); tarafsız bir kamu idaresinin gerçekleştirilmesi,
memurların işlemlerinde objektif ölçüler kullanılması (madde 19 ve 20); kamu
hizmetlerinin teşkilatlandırılmasında ve işleyişinde merkeziyetçi zihniyetin tasfiye
edilmesi ve mahalli idarelerinin yetkilerinin arttırılmasının sağlanması (madde 22 ve
23).542
Parti, milli eğitim alanında düzenlemelere gidilerek, hür fikirli, kültürlü,
inkılapçı gençler yetiştirilmesini arzular. Bu amaçla, öğretmen okullarının açılmasını
ve okuma yazma seferberliğinin başlatılmasını, Birleşmiş Milletler kültür teşkilatıyla
sürekli ilişkilerin kurulmasını hedefler.
İktisadi alanda, özel teşebbüsü esas tutmakta, mülkiyete dayalı, kişinin
iktisadi hürriyetlerini koruyan, bu konuda devleti rehber olarak gören bir anlayışa
sahiptir. (madde 50-51) Ancak bunun sosyal adalet ilkesine zarar vermeyecek şekilde
düzenlenmesini, zayıf durumda olanlara yardım için gerekli düzenlemelere gidilmesi
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fikrini benimser. İç ticaret rejiminde, serbest rekabet şartlarının benimsenmesinin,
halk açısından olumlu olacağını; dış ticarette ise ülke ihtiyaçlarının esas alınması
gerektiğini savunmuştur.
Hür ve bağımsız sendikaların varlığını, demokrasinin asli koşulu olarak
kabul eder. işçinin, işi bırakması halinde geçim imkanının tesirli şekilde
sağlanabilmesi koşuluyla grev hakkını meşru bir hak olarak tanımıştır.
Yayın organı Yeni Gün gazetesidir.
1958 yılında yaptığı olağanüstü kongrede 5 muhalife karşı 175 evet oyuyla
kendini 24 Kasım 1958’de resmen feshederek; üyeleri, 29 kasımdan itibaren liderleri
başta olmak üzere CHP’ne kayıt olmaya başladı.543 Geri kalan bir kısım üye
Demokrat Partiye geri döndü.
5) YENİ KEMALCİLER PARTİSİ: 1952 yılında, Edirne’de kuruldu.
Tüzüğünün amaç ve gayeler bölümünde partinin amacını, “Atatürk devrimlerini saklı
tutarak, onun eserlerinin mana ve ruhundan ilham alan devrimci bir zihniyetle Türk
milletinin maddi ve manevi yükselmesine hizmet etmek”544 olarak belirlemişlerdir.
Partiye üye olabilmenin şartlarında ise, “ Türk milletinin istiklalini ve vatan
bütünlüğünü parçalamayı hedef tutan maksatlara, veya demokrasi esaslarına
uymayan ideolojilere saplanmamış olmak ve komünist olmamak”545 esas
tutulmuştur.
Parti programının genel düşünceler bölümünde, millet ve milliyetin tanımı
yapılmaktadır. Buna göre millet: dil, gelenek, görenek ve tarihlerinin benzerlikleriyle
birbirlerine bağlanmış insan topluluğudur. Milliyet ise, sosyal değerler bütünü olan
bir idealdir. Beynelmilelciliğin, uygulanışta istilalara yol açtığı, enternasyonalizmin
ise birer baskı ve zulüm dalgası yaratarak imparatorlukların kurulma vesilesi olduğu
gerekçesiyle bu fikirlere karşıdır.546
Programının ilkeler bölümünde ise:
“1) Kemalizmin yapısal şartları içinde gelişimini sağlamak, (pozitif dünya görüşünü
benimsemek), 2) doğal farklılıklar esasına bağlı milli birlik ideolojisi, 3) insaniyetçilik, 4) istilacı ve
enternasyonal ırkçılığın reddi, 5) insan doğasını ve haklarını inkar eden komünizmin reddi, 6) bir Türk
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reform ve rönesansı, 7) taklidi hars ve medeniyetçiliğe izin verilmemesi, 8) Bütün inkılapların millet
iradesiyle ve milletle beraber demokratik bir ruh ve zihniyet içinde başarılması, 9) ihtilal karakterli
inkılapların, Atatürk’ün sağlığında yapılmış olduğunun, bundan sonra yapılacakların milli bünyeyi
hazırlamış olduğu esasının tespit ve kabulü, 10) aynı soydan gelindiğine inanılan dünya Türklerinin
hayat ve bekasıyla ilgilenmek, hukuki vasıtalarla yardım etmek, 11) fertlerin, kişilik ve her türlü diğer
haklarının korunması, 12) toplum ise, milli bünyeyi ve beka azmini ifade ettiğinden her türlü
sarsıntıya karşı korunması, 13) devletçilik; ayrıca parti devletçiliğin devamı olarak sosyalist”

olduğunu belirtmektedir.547
Parti, iktisadi alanda devletçilik prensibini benimsemekte; işçilerin haklarını
koruyarak, mesleki faaliyetlerine hizmet etmesi için dernek kurulmasına yardım
edileceğini taahhüt etmektedir. Toprak mülkiyetini esas tutarak, fazla toprakların
halka dağıtılması gerektiğini ve azami miktardan fazla toprak sahip olunamayacağını
savunmaktadır. Hukuk alanında, adaletin bağımsızlığı ilkesini benimsemekte ve
cezaevlerinin ıslahını gerekli görmektedir. Ayrıca düşünce ve fikir özgürlüğünün
sağlanması için İlerleme ve Kalkınma Amillerini Araştırma ve Planlama Dairesi
kurulacağını taahhüt etmektedir. Memurların tayin ve terfiinde liyakati esas tutarak,
kanunlarla teminat altına alınacağını, siyasetle uğraşmalarının ise yasak olacağını
belirtmekte; eğitim alanında ise, zorunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkarılacağını, II.
Devreden sonra ise öğretimde ihtisasın göz önünde bulundurulmasının ve halk
eğitiminin gerekliliğini savunmaktadır.
6) KEMALİST GENÇLİK PARTİSİ: 18 Şubat 1960 tarihinde İstanbul’da
kurulmuştur.
7) TÜRK DEVRİM OCAKLARI: Şubat 1952’de basın, Kemalist geleneği
ve reformları korumak ve İslami milliyetçiliğe karşı laik anlayışı savunmak için
“Türk Devrim Ocakları” denilen ve tüm partilerden oluşan bir örgütün kurulacağını
duyurmuştur. Millet Partisinden Hikmet Bayur, Vasfi Raşid Sevig, CHP’den Tahsin
Bekir Balta, Demokrat Partiden Fethi Çelikbaş ile Avni Başman, Bağımsızlardan
Macit Gökberk, Derviş Manizade ve Behçet Kemal Çağlar yer alacaktı.548 Ocaklar,
partiler üstü bir konumda bulunacak ve üyeler, inkılaplar tehlikeye girdiği herhangi
bir devirde politik imkanlardan faydalanarak muhalefet edecekti. Behçet Kemal
Çağlar verdiği demeçte, Ocakların gündelik siyasetle ilgilenmeyeceğini, kültür ve
547
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fikir cemiyeti olduğunu, devrim, devrimcilik, milliyetçilik, batıcılıktan oluşan ana
fikirler etrafında toplanıldığını belirtmişti.549
Türk Devrim Ocakları, aynı yıl Ankara’da kuruldu ve 28 Şubat 1952
tarihine dek 26 yerde örgütlenmesini tamamladı. Kurucular: Turan Anlı (Avukat),
Kemal Arıburnu (Memur), Orhan Arıman (Öğretmen), Necati Aşkun (Memur),
Osman Atila (Gazeteci), Orhan Aydın (Etnoloji Asistanı), Osman Bahadır (Avukat),
Bozkurt Benderlioğlu (Öğrenci), Mürrüvet Bilen (Öğrenci), Behçet Kemal Çağlar
(Gazeteci), Orhan Çalış (Öğrenci), Ali İhsan Çelikkan (Öğrenci), Kemal Çeliktin
(Öğrenci), Adnan Dağtan (Gazeteci), İsmail Dinç (Avukat), Yılmaz Ergin (Öğrenci),
Nejat Tahir Gencan (Öğretmen), Aydın Gençosman (Öğrenci), Macit Gökberk
(Profesör), Reşit Kalkan (Memur), İbrahim Kınık (Öğrenci), Erdoğan Konuk
(Doktor), Derviş Manizade (Doktor), Erdoğan Meto (Doktor), Aydın Nisari
(Gazeteci), İbrahim Saffet Omay (Avukat), Kadri Örencik (Öğrenci), Aziz Özbay
(Memur), Muhaddere Özerdim (Çince Doçenti), Sami Özerdim (Memur), Vedat
Özsan (Öğrenci), Halil Nimetullah Öztürk (Profesör), Kazım Öztürk (Öğrenci),
Münir Posat (Öğrenci), Rıza Gür Serhatoğlu (Memur), Vasfi Raşit Seviğ (Ord.
Profesör), Samim Sinanoğlu (Filoloji Doçenti), Suat Sinanoğlu (Filoloji Doçenti),
Mehmet Torun Sipahioğlu (Öğrenci), Uğur Soyer (Doktor), Ahmet Sözmen
(Öğrenci), Seniha Tunakan (Antropoloji Doçenti), Tayyar Yalçınkaya (Memur),
Selahattin Yaman (Memur)dı.550
Dernek, tüzüğünün 3. maddesinde, Türk Devrim Ocaklarının partiler dışı
bir fikir ve kültür kuruluşu olduğunu; amaçlarının da, Türk milletinin durmadan
yükselmesini sağlamak için Atatürk’ün çizdiği yoldan yürüyerek onun devrimlerini
korumak olduğunu belirtmiştir. Derneğin teşkilatlanmasında esas ocaklar olacak ve
merkez, il, ilçe ve ocak kademelerinde örgütlenilecektir.551 Ana ilkeler olarak;
Atatürk milliyetçiliği, dini sadece kişi vicdanıyla ilgili bir mesele olarak kabul eden
laikliği, bilime ve araştırmaya önem veren, çağdaş medeniyetin milli özelliklerimizle
kaynaşmasını hedefleyen medeniyetçiliği, kişilerin vatandaş şahsiyetine erişebilmesi
için şart olan şahsiyetçiliği kabul etmiştir. Komünizmle, ırkçılıkla ve vatandaşların
549

Cumhuriyet, 28 Şubat 1952.
Türk Devrim Ocakları Tüzüğü, Ankara, Güzel Sanatlar Matbaası, 1952, madde 68, s. 14-16.
551
Türk Devrim Ocakları Tüzüğü, madde 12 ve 13, s. 7.
550

177

milli bütünlüğünü daraltan bölgeci görüşlerle, insan hakları yolundaki ilerlemeye set
çekmeye çalışan her türlü dogmatik görüşle, irticai zihniyetle, fert ve şahsiyet
duygusunu ezerek onu ruhsuz bir alet haline getirmek isteyen görüşlerle savaşmayı
ilke edinmiştir.552 Tüzüğün 7. maddesinde derneğe üye olmak için T. C. Vatandaşı
olma şartı aranmaktadır.
Derneğe bağlı ocaklar, toplantılar, konuşmalar düzenleyerek; araştırma,
derleme yaparak, bunları her türlü araçlarla yayma faaliyetlerini yürüteceklerdir.
Derneğin başlıca çalışma kolları: yayın, monografi, Türk folkloru, devrim
araştırmaları, dil, tarih ve Türk büyüklerini anma ve tanıtma olacaktır.
8) TÜRKİYE MİLLİ GENÇLİK TEŞKİLATI: 12-13 Ekim 1951 tarihleri
arasında, Türk Kadınlar Birliği, Kızılay Gençlik Kolu, Anadolu Oymağı ve
Milliyetçiler Derneği’nin temsilcileri ile 20 Haziran 1952’de Türk Devrim Ocakları
ve TEKSİF (Türkiye Tekstil İşçileri Federasyonu)’in üye olduğu Milli Gençlik
Komitesi, 8 Mart 1954 tarihinde Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) adını
almıştır. Aynı yıl kabul edilen tüzüğe göre asil üyeler: Milli Talebe Federasyonu,
Türk Devrim Ocakları, TEKSİF, Türk Kadınlar Birliği’dir. Asil üyelere 1957 yılında
Türkiye İzciler Birliği de katılmıştır.
Milli Talebe Federasyonu, gençliği temsil ettiğinden, Türk Devrim
Ocakları, teşkilatı devrimci özelliği nedeniyle, Türk Kadınlar Birliği ise Türk
kadınının öneminin gençler arasında anlaşılması ve Türk kadınlarının toplumda hak
ettiği

yere

ulaşması

amacıyla

teşkilatın

bünyesinde

bulunması

önemli

addedilmektedir. TEKSİF’in, teşkilatın asil olmasının önemi, teşkilat için daha
büyük ve farklıdır. Bu konuda teşkilat, “milli bütünlüğümüz ve teşkilatlanmış
gençlik için işçilerin varlığı bir zaruret hatta şarttır.” demektedir. Teşkilatın amacı:
“Türkiye’de çeşitli alanlarda çalışan gençlik hareketlerini birleştirerek dayanışmayı
arttırmak, özellikle öğrenci ve işçilerin gençlik kesimiyle ilgili sorunlarını çözmeye çalışmak, dünya
gençliği ile Türk gençliği arasında dayanışma sağlamak, Türk gençliğini yurtta ve dünyada temsil
553

etmek ve dünya barışı için çaba göstermektir.”

Teşkilat, Türk gençliğini yurt dışında temsil hakkına sahip bulunmakta ve
görevlerinin başında içte ve dışta Türk gençliğinin temsil edilmesi gelmekteydi.
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Derneğin aylık olarak yayınlanan ancak kağıt ve maddi yetersizlikler nedeniyle kimi
zaman iki ayda bir yayınlanmak zorunda kalınan TMGT Gazetesi bulunmaktaydı.
Teşkilat, basın-yayın konusuna büyük önem vermekte ve bu konu hakkında bir
komisyon teşkil etmektedir. Tüzüğünün 25. maddesinde bu konu hakkında, ‘Basınyayın komisyonu, teşkilatı ülke içinde ve dışında tanıtmak ve bunun için gerekli yazı
ve broşürleri hazırlamak, yönetim kurulunun karar vermesi halinde devamlı ve
periyodik bir basın organı çıkarmak, gençlik davalarını fikir cephesinden işlemek ve
basına aksettirmekle görevlidir’ der.
Derneğin komisyonları: Basın-yayın Komisyonu, Milletlerarası Kültürel
Münasebetler Komisyonu, Lokal Amirliği, Gezi ve Mübadele Komisyonu, Sanat
Komisyonu, Tiyatro Komisyonu, Dokümantasyon Komisyonudur.554
Milliyetçiler Derneği, Komitenin kuruluşundan beri üye olmasına karşın
çalışmalara katılmamıştır. Gerici tutumu dolayısıyla da derneğin 1959’da
kapatılışından 6 ay önce de, dernekten çıkarılmıştır.
Derneğin çalışma programında uzun ve kısa vadeli olmak üzere iki ayrı
amaç bulunmaktaydı. Uzun vadeli çalışmalar: a) Gençlerin bedeni kabiliyetlerini
geliştirebileceği spor salonlarının ve kütüphanenin bulunduğu yeni ve devamlı bir
bina ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için devlet bütçesinden pay talep etmek; b)
Gençliği medeni bir seviyeye ulaştırabilmek amacıyla teşkilatlandırma çalışmalarını
sürdürmek; c) Üye ve üst teşekküllerle münasebetleri geliştirmek; d) Teşkilatı,
gazete, radyo ve broşürler yardımıyla tanıtma faaliyetleri düzenlemek; e) Çalışma
kampları, gençlik otelleri, sohbet günleri, halk eğitimi (filmler), genç yeteneklerle
alaka kurmaktır. Kısa vadeli çalışmalar: a) basınla münasebetlerin geliştirilmesi; b)
Milli günlerde gereken beyannamelerin yayınlanması, c) Anma günleri düzenlemek;
d) Büro çalışmaları yapmak olarak belirlenmektedir.555
Kararlaştırılan eylem çerçevesinde 19 Mayıs, 30 Ağustos, 6 Ekim ve 29
Ekim gibi özel günlerde teşkilat, halka açık çeşitli faaliyetler organize etmek ve
radyo programları için izin taleplerinde bulunmuşsa da, çeşitli bahanelerle
hükümetçe engellenmişler; faaliyetleri sadece devlet büyüklerine tebrik mesajları
göndermek ve derneğin yayın organında özel sayılar yayınlamakla sınırlı kalmıştır.
554
555

Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, 1958-1959 Faaliyet Raporu, 21 Nisan 1959, s. 7-8.
Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, 1958-1959 Faaliyet Raporu, 21 Nisan 1959, s. 12-14.

179

Ancak teşkilat, Dünya Gençlik Teşkilatının (WAY) Yeni Delhi’deki 3-19 Ağustos
1958 tarihleri arasındaki kongresine ve NATO’nun açtığı yazı yarışmasına
katılabilmiş, yurt içinde ise Kıbrıs mitinglerinde temsil edilmiştir. UNESCO’ya asil
üye olma çabaları ise sonuçsuz kalmıştır.556 1950’lerin sonuna doğru Milliyetçi Çin
Gençliği’nin

çabalarıyla

Çin’deki

benzer

teşekküllerle

ilişkiler

kurulmaya

başlanmıştır. Ayrıca, genç ziraatçıları teşkilatlandırma amacıyla Genç Ziraatçılar
Dernekleri kurma yönünde faaliyetleri olmuştur.

C) LİBERAL ÖRGÜTLENMELER:
Türkiye’de liberal fikirlerin oluşumunun Namık Kemal’e kadar dayandığı
söylenmektedir. İlk klasik anlamda ekonomi kitabı Sakızlı Ohannes Paşa tarafından
1881’de yayınlanmıştır. Kitapta, sanayileşme zorunluluğundan ve tekel gibi
ayrıcalıkların olumsuzluğundan söz edilmiş; “serbest ticaret öğretisi” benimsenerek,
Osmanlı aydınlarının sezdiği, kapitalistleşme gereğini ve yollarını bilimsel olarak
savunan ilk kitap olmuştur.557
Liberalizmin ideolojik temelleri ise, liberal düşüncenin felsefi temeli olan
pozitivist yaklaşımı işleyen yazılara yer veren Servet-i Fünun dergisiyle atılmıştır.
1908’den sonra ise, liberal ekonomi politikasının savunuculuğunu, hem bilim adamı,
hem de İttihat Terakki’nin Maliye Nazırı olarak iktidarda karar sahibi olan M. Cavit
Bey üstlenmiştir.558
Liberalizmi benimsemiş ilk örgüt olarak, 1902 yılında, merkezi Paris’te
olmak üzere kurulmuş, Prens Sabahattin’in de kurucuları arasında bulunduğu,
Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti’ni gösterebiliriz. Toplumun sınıflı
oluşuna, ilk kez bu cemiyetin ana nizamnamesinin ilk maddesinde yer verilmiştir.559
Cemiyetin yayın organı “Terakki” gazetesidir. Cemiyetin İstanbul şubesi, “Cemiyeti
İnkılabiye” tarafından açılmış; onun şubesi haline gelmiştir. Cemiyet, İttihat ve
Terakki Cemiyeti ile birleşince, doktrinini koruma amacıyla 1908’de Nesli Cedit
Kulübü kurulmuştur.560 Türkiye’deki ilk liberal parti ise, 14 Eylül 1908 tarihinde
kurulan, üyeleri arasında Prens Sabahattin’in de bulunduğu Osmanlı Ahrar
556

A.y., s. 17-27.
Tevfik Çavdar, Türkiye’de Liberalizm (1860-1990), Ankara, İmge Yayınevi, 1992, s. 54-72.
558
A.e., s. 85.
559
Kemal Sülker, Sendikacılar ve Politika, 1.bs., İstanbul, May Yayınları, 1975, s. 22.
560
Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, s. 142 ve 150.
557

180

Fırkasıdır. Parti, milli hayatın tüm alanlarında serbesti taraftarıydı ve fikirlerini
“Osmanlı”

ve

“Serbesti”

gazeteleri

desteklemekteydi.561

Ahrar

Fırkasının

kapatılmasının ardından, Kasım 1909 tarihinde yine liberal eğilimli, Mutedil
Hürriyetperveran Fırkası kurulmuştur. Fırka, 1911 yılına kadar yaşamış, daha sonra
Hürriyet ve İtilaf Fırkasına katılmıştır. 1911 yılında, muhalefet partileri bir araya
gelerek, siyasi ademi merkeziyet ilkesine ve liberalizmi programında benimsemiş,
Hürriyet ve İtilaf Fırkasını kurmuşlardır.562
Savaş sırasında ise, İttihat Terakki içerisinde üç ayrı ekonomik düşünce
akımı varlık göstermekteydi. Bunlar: 1) Maliye Nazırı M. Cavit Bey’in liberal
ekonomik düşüncesi; 2) Türk ve Müslüman esnaflarla tüccarları geleneksel kurumlar
içinde örgütlemeyi amaçlayan İaşe Nazırı Kara Kemal ile yardımcısı Memduh
Şevket Esendal’ın “meslekçi” akımı; 3) Ziya Gökalp ile yandaşlarının öncülüğünü
yaptığı “milli iktisat” akımıdır. Üçünün de ortak noktası, ulusal burjuvaziyi yaratma
amacıdır.563
Cumhuriyetin ilanının ardından ise, programının 2. maddesinde belirttiği
üzere liberalizm esasına dayanarak kurulan ilk parti, kurucuları arasında, Ali Fuat
Paşa, Kazım Karabekir gibi önemli isimlerinde bulunduğu Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasıdır. Fırka, 18 Kasım 1924 tarihinde Ankara’da kurulmuş; Şeyh
Sait İsyanı nedeniyle ilan edilen Takriri Sükun Kanunu ile kapatılmıştır. Bundan beş
sene sonra, 12 Ağustos 1930 tarihinde, İstanbul’da, liberalizm ve özel teşebbüs
ilkesine dayalı Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuşsa da başarılı olamamıştır.
1945’den sonra yaşanan göreli siyasal özgürlükler sonunda Demokrat Parti,
ekonomik liberalizm başta olmak üzere, siyasi liberalizminde bayraktarlığını
yapmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra, CHP’de devletçilik ilkesinden vazgeçerek,
partiyi daha liberal bir çizgiye sokmaya çalışmıştır. Ancak Demokrat Partinin
iktidara geçmesiyle, arzulanan liberal ortama yaklaşılmaktan öte, özellikle siyasal
liberalizmden uzaklaşılmıştır. Bu dönemde, siyasal liberalizmin savunuculuğunu bir
ölçüde sosyalist düşünceye mensup aydınlar üstlenmiştir. Genel olarak bu dönemde
kurulan tüm partilerde ekonomik liberalizmin benimsendiği görülmektedir. Ancak
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özellikle Serbest Demokrat Partisi, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, Toprak Emlak ve
Serbest Teşebbüs Partisi, Liberal Köylü Partisi ve Milli Tesanüt Birliği gibi örgütler,
siyasal ve ekonomik liberalizm hedefini asıl amaç olarak benimsemiştir.
1) DEMOKRAT PARTİ: 7 Ocak 1946 tarihinde, merkezi Ankara’da
olmak üzere, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan
tarafından kurulmuştur. Partiye üyelik için aranan şartlar, tüzüğünün 3. maddesinde,
“a)milli mücadeleye aykırı harekette bulunmamış, b) Türk milletinin birlik ve istiklalini
parçalamayı hedef tutan veya demokratik esaslara aykırı bulunan ideolojilere saplanmamış, c) ağır
hapis veya şeref ve haysiyet suçlarından hüküm giymemiş, medeni haklarını kullanma ehliyetli ç)
Türk kültürünü ve parti prensiplerini kabul etmiş, d) evvelce partiden çıkarılmamış, e) kanunen siyasi
derneklere girme hakkını haiz yaşta bulunmuş olma”

şeklinde sıralanmıştır.

Parti teşkilatı, a) Büyük Kongre, b) Merkez Genel İdare Kurulu, c) Parti
Meclis Grubu, ç) Yüksek Haysiyet Divanı, d) Merkez Haysiyet Divanı ve İl Haysiyet
Divanları, e) Köy, mahalle, bucak, ilçe ve il kongreleri, f) Köy, mahalle, bucak, ilçe
ve il idare kurulları, g) İl Genel ve Belediye Meclisleri Parti Grupları olarak
belirlenmiştir.564
Partinin amacı, programının birinci maddesinde belirtildiği üzere,
“Türkiye Cumhuriyetinde demokrasinin geniş ve ileri bir anlayışla gerçekleşmesine
ve umumi siyasetin demokratik bir görüş ve zihniyetle yürütülmesine hizmettir.”
Programının 2., 3. ve 4. maddelerinde bütün “devlet faaliyetlerinde milli iradeyi ve
halkın menfaatini hakim kılmak, yurttaşın ferdi ve sosyal bütün hak ve hürriyetlerine
sahip olmasını gerçekleştirmek, vatandaşlar arasında hukuk eşitliğini, sevgi ve
saygıyı ve iktisadi menfaatlerde ahengi sağlamak” olarak kabul ettiği demokrasiyi,
milli menfaate ve insanlık haysiyetine en uygun prensip olarak kabul etmiş ve
Cumhuriyeti de, demokrasiyi gerçekleştirebilecek bir rejim olarak tanımıştır.
Bununla beraber, Atatürkçü milliyetçilik anlayışına sahip olduğunu 13. maddede yer
alan, “müşterek tarihin yarattığı kültür ve ülkü birliğine dayanan ve her türlü ayırıcı
temayülleri reddeden... tüm vatandaşları din ve ırk ayrımı gözetmeksizin Türk sayan
bir milliyetçilik anlayışına sahibiz.” diyerek belirtmiştir. İkinci büyük kongrenin
ardından programa eklenen 14. madde ile Laiklik anlayışının, din ve devlet ayrımına
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dayandığını belirtmiştir. Laikliği din düşmanı olarak nitelendiren görüşlere şiddetle
karşıdır. Din adamları yetiştirecek okulların açılmasını gerekli görmekte ve
üniversite bünyesinde faaliyet gösterecek ilahiyat fakültelerine ve ilmi mahiyette
kurumlara ihtiyaç olduğunu dile getirmektedir. Parti ayrıca değişen dünya ve ülke
şartları karşısında hayatın dinamizmine sürekli uymak demek olan inkılapçılığı
benimsediğini (madde 15); halkçılığı, hiçbir zümreye imtiyaz tanımamak, ülkenin
idaresinde halkın menfaatlerini korumak olarak; devletçiliği, iş hacmini genişleterek
vatandaşların geçim ve refah seviyesini yükseltmek ve özel teşebbüsün bir an evvel
gelişebilmesi için gerekli kanuni olanakların yaratılması olarak kabul etmektedir.
(madde 16-17)565
Programında, çalışmak isteyenlere iş temin edileceğinin, ihtiyarlık,
hastalık ve sakatlık durumlarında sosyal yardım sağlanacağının, çiftçilik, işçilik,
tüccarlık, sanayicilik, avukatlık ve memurluk olarak belirlediği çalışma alanlarında
düzelmelere gidileceğinin, sadece siyasi hayatta değil; iktisadi ve sosyal alanlarda da
teşkilatlanmanın destekleneceğinin güvencesini vermiştir. Bunlara ek olarak ikinci
büyük kongreden sonra, programın 7. maddesine ekleme yapılarak siyasi maksat
taşımamak şartıyla grev hakkının tanınmasının gerekli olduğuna da değinmektedir.
Parti programında ayrıca, demokrasinin tam olarak gerçekleşebilmesi için daha adil
bir seçim sisteminin kabulünün şart olduğuna değinilmiştir. Toplumun refahı ve
mutluluğu için, İnsan haklarının teminat altına alınmasını, devlet memurlarının
seçimlerde oy verme dışında hiçbir siyasi faaliyete katılmamasını, ülkenin istiklalini,
toprak bütünlüğünü bozmayı hedefleyen, insan haklarını kayıtlamayı ilke edinen
veya ülke dışı siyasi teşekküllere bağlı olan siyasi cemiyet ve partilerin kanun dışı
kabul edilmesini gerekli görmektedir. (madde 8-12)566
Parti, dış politikasının milletlerin hukuki eşitliğine, milletlerarası siyasi,
iktisadi ve kültürel işbirliğine, kolektif güvene, iyi komşuluk ilişkilerine dayalı açık
ve barışçı olacağını belirtmektedir. İçişlerinde ise devleti, halkın üstünde değil; halk
tarafından, kamu görev ve hizmetlerini görmek için kurulmuş bir idare organı olarak
gördüğünü ve katılımı arttırmak ve etkin hizmet yürütebilmek amacıyla yerel
örgütlenmeye önem verdiğini programın 19. ve 20. maddelerinde dile getirmektedir.
565
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Programda, devletin görevlerinin artması ve iktisadi karakterin daha
belirgin hale gelmesi nedeniyle, memur meselesine özellikle yer verilmiştir. 23. ve
24. maddelerde, memurların etkin ve yararlı olarak görevlerini sürdürebilmeleri
amacıyla yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yetenekleri doğrultusunda tahsil
durumlarına bakılmaksızın gerekli dereceleri elde edebilmelerine olanak sağlanması,
tayin,

terfi

ve

cezalandırılmaların

objektif

unsurlara

bağlı

olarak

gerçekleştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca, devlet bütçesinin büyük
kısmını memur ve emekli maaşları oluşturduğundan bu meselenin, sayıca az, fakat
yüksek vasıflılık ve verimlilik esasına dayanarak halledilmesi esas kabul edilmiştir.
Adalet ile ilgili görüşleri ise, milli iradenin ifadesi olarak kabul edilen,
kanun hükümlerinin yerine getirilmesinin, aynı mercie bağlı bir tek yargı cihazı
usulü ile sağlanması, bu alanda çalışanların yaşam düzeylerinin yükseltilmesi
şeklindedir. İlk mahkemelerde tek hakim usulünü esas kabul ederek; adaletin ucuz,
kolay ve süratli olması için çalışılacağını belirtmişlerdir. Ceza evlerinde ise, sanık ve
hükümlülerin ayrı tutulması için, mahkemelerde ise, çocuk suçluların özel bakım
görmesi için düzeltmelere gidilmesini şart görmektedirler. (madde 27-32)567
İktisadi alanda özel teşebbüs ve sermayenin faaliyetini esas kabul
etmektedirler. Bu amaçla devletin faaliyet alanının sınırları kesin olarak çizilmeli,
elverişli şartlarla özelleştirmelere yer verilmelidir. Devlet işletmeleri ile özel
işletmeler aynı muameleye tabi tutulmalıdır. Kesin bir zorunluluk bulunmadıkça
piyasanın işleyişine müdahale edilmemeli; vergi sistemi, adaletli olacak şekilde ıslah
edilmelidir. (madde 43-53) Ülke kalkınmasının temelini ise, Türkiye’nin koşulları
gereği, zirai kalkınmada görmektedir. Bu nedenle, zirai maliyetlerin yükseltilmesinde
etkisi olan unsurlarla mücadeleyi, mahsullerin iç ve dış pazarda şartlarının
iyileştirilmesi çarelerinin bulunmasını, makineleşme, iyi tohum temini, ilaçlama,
ucuz kredi temini, sulamanın geliştirilmesi konularında çalışmayı hedeflemektedirler.
(madde 56-67) Milli ekonominin gelişmesi için bir diğer engel ise partiye göre,
ticaretin önünde büyük bir engel olarak bulunan ulaştırmanın zayıflığıdır. Bunun
giderilmesi için, modern yol inşasına önem verilmeli, ulaştırmada ucuzluk

567

A.y., s. 9-10.

184

sağlanmalıdır.568 İktisadi politikasının esas olarak serbestiye yani liberalizme
dayandığını iddia etse de; Rıza Çavdarlı, daha 1946 yılında parti programında
devletçiliğe yer vermiş, rekabete ise değinmemiş bir partinin, liberal ve demokratik
olmasına imkan bulunmadığını belirtmektedir.569
Partinin demokratik karakterinin vurgulanmasına gerek tüzük, gerekse
programda büyük önem verilmiştir. Parti örgütlenmesinde, yukarıdan aşağıya değil;
tabandan yukarıya bir örgütlenme biçimi benimsenmiş; CHP’ne karşı muhalefetin
temel unsuru demokrasi kavramı üzerine şekillenmiştir. Tüzüğünün, demokrasi
esasına dayalı olarak geliştirildiğini Samet Ağaoğlu, şu örneklere dayanarak
göstermiştir:
“Partide, doğal üyeliklere yer verilmemiş, her kademe için seçim şart konulmuştur.
Kongre üyelerinin fazlalığı, demokratik temsili daha kuvvetle ifade etmektedir. Partiye mensup
milletvekilleri seçilmek şartıyla kongreye üye olabilirler. Genel idare kuruluyla mahalli teşekküller
arasındaki münasebetler bu teşekküllerin muhtariyetlerini sağlayacak esaslara göre tanzim
570

edilmiştir.”

Demokrat Partiye Bağlı Örgütlenmeler:
a) GENÇ DEMOKRATLAR ÖRGÜTÜ: Bazı milletvekillerinin karşı
çıkmasına rağmen 7 Ocak 1954 tarihinde Demokrat Partiye bağlı olarak kurulmuş
gençlik örgütüdür. Örgütü kurmaktaki amaç DP’yi tanıtmak, gençlere siyasi hayatta
lüzümlu olan siyasi eğitimi vermektir.571 Bu uygulamayı ilk önce CHP, 9.
Kurultayında aldığı bir kararla bu uygulamayı başlatmış; Demokrat Parti tarafından
tepki görmüştür. Bahadır Dülger, Zafer gazetesinde bu konu hakkında,
“…bir siyasal parti için gençlik kolu, ancak otoriter partiler tarafından daha disiplinli,
daha sadık, şefe ve partiye körü körüne itaat eden elemanlar yetiştirmek için kurulur. Demokratik
idarede bir partinin gençlik teşkilatı olamaz.”

572

yorumunu yapmışsa da; çok geçmeden bu

uygulama Demokrat Parti tarafından da benimsenerek, bu örgüt kurulmuştur.
Ancak Nadir Nadi, bu konu hakkında, CHP’nin görüşünü savunarak,
parti gençlik kollarının tüm demokratik ülkelerde mevcut olduğunu, partinin her
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şeyden önce belli bir fikir etrafında birleşmiş vatandaşlar topluluğu olduğunu ve
gençleri bunun dışında bırakmanın demokratik olmayacağını savunmuştur.573
Örgütün başlıca amacı, gençlerin siyasi terbiye bakımından yetiştirilmesi
ve üniversiteye politikanın sokulmaması olarak belirlenmiş ve örgüte, sadece
öğrencilerin değil 18-35 yaş arasında bulunan herkesin üye olabileceği
açıklanmıştır.574
b) DEMOKRAT PARTİ GENÇLİK KOLU: Bir grup üniversiteli gencin
Menderes’e yolladıkları “üniversiteli gençlerin hakiki kanaatine tercüman olmak için
siz başvekilimizin emrinde vazife almak istiyoruz” konulu telgraf üzerine 13 Aralık
1958 tarihinde İstanbul Üniversitesinde kurulan gençlik koludur.575 Önceleri Parti
ileri gelenleri, bir üniversitede parti örgütlenmesine olumlu yaklaşmamış; örneğin
İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar’ın, Mükerrem Sarol ile
görüşmesinde, “...CHPliler, Üniversite bünyesinde parti ocakları açıyorlar. Sizde
açmalısınız...” deyince, Sarol, “...üniversite içinde bir teşkilat kurmayı hiç
düşünmemiştik. Geleceğin ümit kaynağı olan genç evlatlarımızı politikanın kucağına
sürüklemeye gönlümüz hiçbir zaman razı olmadı” cevabını vermiştir.576 Ancak bu
görüş, partide uzun süre etkinliğini koruyamamış, İstanbul Üniversitesinde Gençlik
Kolu kurulmuştur.
Ancak, tüm bu girişimlere rağmen, Demokrat Partinin gençlik
örgütlerinin iyi işlediği söylenemez.
2) SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ: 9 Ağustos 1948 tarihinde, İzmir’de,
Nazmi Akad, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı,
Hüseyin Yazgan ve Cavit Ernişli tarafından kurulmuştur. Amacı, tüzüğünün 2.
maddesine göre, gerçek demokrasi prensipleri ve liberal iktisat sisteminin Türkiye’de
kurulmasını sağlamaktır. Ancak parti varlığını 1950’ye dek sürdürememiş; 7 Haziran
1949 tarihinde kendini feshetmiştir.577
3) HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ: Merkezinin İstanbul’da
bulunduğu Ali Fuat Başgil başkanlığında kurulan liberal bir dernektir. Üyeleri: Enver
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Adakan (Yüksek Mühendis), Süreyya Ağaoğlu (Avukat), Burhan Apaydın (Hukuk
Fakültesinde Asistan), Ali Fuat Başgil (Hukuk Fakültesinde Ordinaryüs Profesör),
Nihat Reşat Belger (Tıp Fakültesinde Ordinaryüs Profesör), Muvaffak Benderli
Avukat), Selim Ragıp Emeç (Son Posta gazetesi sahibi), Şinasi Hakkı Erel (Tıp
Fakültesinde Profesör), Z. Fahri Fındıkoğlu (İktisat Fakültesinde Profesör), Yavuz
Görey (Heykeltraş), Rauf Ahmet Hotinli (eski milletvekili), Tevfik Remzi Kazancıgil
(Tıp Fakültesinde Profesör), Raif Necdet Meto (gazeteci), Osman Fethi Okyar
(İktisat Fakültesinde Asistan), M. Ali Sebük (Avukat), Ahmet Emin Yalman (Vatan
Gazetesi başyazarı)578
Klasik insan hakları teorisi, sistemli bir şekilde bu cemiyet tarafından
savunulmuştur. Üniversite mensupları ve gazetecilerden oluşan bu cemiyet,
insanların kendi iradeleriyle iyiyi ve kötüyü ayırt edebileceğini savunarak, İslami
dogmalara aykırı hareket etmekteydi. Yayınladığı beyannamede, her insanın hakka
ve hürriyete ehil sayılması gerektiğini savunuyor (madde 1); vatandaşların
emeklerinin mahsulü olan şeyler üzerindeki tasarruf haklarına saygı ise, toplumun
şahsi ahlak ve güvenliğinin temeli kabul ediliyordu. (madde 3,5) Cemiyete göre
medeni bir toplumun varlığı, baskı, tehdit ve cebre değil, ancak kişilerin idrak ve
basiretine, görev ve sorumluluk duygusuna olan güvene dayanmaktadır. (madde7)
Derneğin anlayışına göre devlet, toplumun emniyet ve selametinin ancak bir aracıdır
ve genel menfaate hizmet eder; ayrıca şahısların, idare ve adliyenin bağımsızlığı
ilkesince siyasi müdahalelere maruz kalmayacak teminat altına alınmış şahıs
hürriyeti, dini ve felsefi vicdan hürriyeti, dernek kurma ve derneklere üye olma
hürriyeti, kişinin dilediği mesleği seçme hürriyeti, kabiliyet ve arzuya göre herkesin
dilediği okulda eğitim görme hürriyeti, ferdi teşebbüse geçme hakkı, herkesin
ihtiyacını ülke içinde istediği kaynaktan tedarik etme serbestliği, sosyal güvencelerin
sağlanması gibi hak ve hürriyetlerine aykırı bir gidiş alamaz. (madde 8) Bu şartların
ancak

hakiki

hürriyet

rejimiyle

ve

ferdi

hürriyetlerin

sağlanmasıyla

gerçekleşebileceğini (madde 9) ve iktisadi hürriyetin ortadan kalkmasının siyasi
hürriyeti yok ederek; iktisadi sefalet yaratacağını ileri sürmektedirler. (madde 10).579
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Ayrıca dil devriminin uygulanış tarzına da muhalefet etmekteydi. Cemiyete göre
hükümet, elinde bulunan vasıtalarla herhangi bir dili zorla topluma kabul ettiremezdi
ve TBMM, kanunla yurdun dilini değiştirme hakkına siyasi ve kültürel bir heyet
olmadığından sahip değildi.
Beyannamesinin giriş bölümünde, politika cereyanlarının ve parti
mücadelelerinin dışında kalmayı ilke olarak benimsediğinin ileri sürmekteydi. Esas
nizamnamesinin 1. maddesinde ise cemiyetin ilmi mahiyete sahip olduğunu ve
siyasetle uğraşmayacağını belirtmektedir. Sırf inandığı prensipler üzerinde, fikir
tartışmalarına ve kalem mücadelesine girişmeyi; bu yolda konferanslar, münazaralar,
yarışmalar düzenleyerek, dergi, broşür, bülten yayınlayarak; amaçlarına uygun
hareket eden diğer teşekküllerle işbirliği yapacağını belirtmektedir. Ayrıca cemiyetin
her Türk vatandaşına açık olduğunu, kanuni şartlar dışında üyelik için başka bir şart
aranmayacağını bildirmektedir.580
Kuruluş

amacı

olarak

yayınladıkları

beyannamede

şu

gerekçeyi

göstermektedirler:
“...senelerden beri milletleri felaketten felakete sürükleyen ve milletler içinde milyonlarca
insan ferdini, klik menfaati üzerine oturtmuş, bir takım oligarşik kuvvetlerin esaretine mahkum eden
amillerin başında yer yer türeyen hak ve hürriyetlerin düşmanı ideolojileri gelmiştir.....bu ideolojiler,
gölgesine sığındıkları totaliter sistemleri yaşatmak için, bir taraftan liberal fikir, prensip ve
müesseseleri çürütüp yıkmaya, diğer taraftan da medeni ve insani hak telakkilerini ve yüksek hürriyet
idealini kirletip gözden düşürmeye çalışmaktadır....birer avuç profesyonel politikacı zümrenin temsil
ettiği bu sağcı ve solcu totalitarizmin...karşısında...birer büyük ekseriyet teşkil eden hak ve hürriyet
seven insanların lakaytlıkları, ekseriyetin sayıca kuvvetine güvenmekten ileri geliyorsa, bilinmelidir ki
teşkilatlanmayan bir halk ekseriyeti, ne kadar büyük olursa olsun günün birinde, teşkilatlı ve cüretli
bir zümrenin esaretine düşmeye mahkumdur...geçmiş gelecek nesilleri insanlık ve medeniyet yolunda
birbirine bağlamak ve hür millet zincirinin bir halkası olmak da vazifemizdir...bu fenalıklardan
korunmanın en müessir çaresi, hak ve hürriyet seven insanların bu sevgiyi halkın en geride kalan
tabakalarına kadar aşılayıp yayması...teşkilatlandırmasıdır.”

Bu amaçla ilk olarak cemiyetin görevi, hak ve hürriyet seven vatandaşlar
arasında sıkı bir ülkü birliği yaratmak, hürriyet nimetini sağcı ve solcu tüm totaliter
düşmanlara karşı elbirliği ile korumaktır. İkinci olarak da dünya yüzünden bu dar
ruhlu ideolojilerin yarattığı zalim tutuculuğun kalkmasına yardımcı olmaktır.581
580
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Cemiyetin geliri, üyelerin aidatlarından, gerçek veya tüzel kişilerin bağışları,
müsamere ve konferans hasılatı ve yayınlardan elde edilecek kazançlardan
oluşmaktadır. (madde 27)582
Dernek, siyasi bakımdan liberal olmakla birlikte, tabii haklar teorisinin
sonucu olan kültürel ve sosyal problemler karşısında muhafazakar görüşler ileri
sürmekteydi. 1950 seçimlerinde, bu cemiyette görev almış kişilerden 24’ü
milletvekili seçilmiştir.
Cemiyet ilk sohbet toplantısını 6 Kasım 1957’de düzenlemiştir. Abdullah
Kemal Yörük toplantıda yaptığı demokrasi konulu konuşmasında, “iktidar, muhalefet
partilerinin iktidara geçmemesi için tedbirler alırsa, o ülkede demokrasinin
varlığından söz edilemez.” demiştir.583
1958 yılının kasım ayında, Diyanet İşleri Başkanının Kuran’ın Türkçe
harflerle yazılmasının doğru olmadığı şeklindeki beyanatıyla başlayan tartışma
nedeniyle Cemiyet tartışma düzenleyerek, Kuranın Türkçe yazılabileceği kararına
varmıştır.584
4) TOPRAK EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ: 30 Eylül 1949
tarihinde, Süreyya İlmen, Asaf İlbay, Dr. Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar,
Osman Nuri Gürler, Asım Günç tarafından, İstanbul’da kurulmuştur.
Partinin, mülk sahipleri ve özel teşebbüs taraftarlarınca kurulduğu ilan
edilmiş; yayınladıkları beyannamede, özel teşebbüs partisi olan mutedil liberal
olduklarını, sermayeye kıymet vererek milletin zengin olmasını arzulamakta
olduklarını beyan etmişlerdir.585 Bu nedenle, bir karış toprağı, bir kulübesi olan
herkesi, partinin doğal üyesi olarak kabul ederler.
Sosyal adaletin sağlanmasını esas ülkü olarak benimsemekte; bunun ise
özel teşebbüsün gelişmesiyle ve milli servetin arttırılmasıyla gerçekleşeceğini;
işçiler, köylüler vb. dar gelirli çalışanlarla, sermaye sahiplerinin işbirliği içinde
çalışmaları sağlanarak grevlerin, sosyalist hareketlerin asgariye indirileceğini
savunmaktadırlar. Bu nedenle sermayeyi koruyarak, artması teşvik edilecek, işçi ile
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işverenin karşılıklı menfaatleri korunacaktır.586 Karaborsacılara ise en ağır cezaların
verilmesi esastır.
Adaletin sağlanmasını her prensibin üstünde tutmakla birlikte, cumhuriyetçi
ve milliyetçi olduklarını; ancak aşırılığa, şovenliğe sapmadan insani bir milliyetçilik
taraftarı olduklarını; münevver dindarlığa inandıklarını, ahlak ve fazilet çizgisi
üstünde ilerlemek ilkesine bağlı olarak muhafazakar olduklarını, Türk ve Müslüman
geleneklerine sadık kalacakları programlarında belirtilmiştir.587 Bu nedenle,
programının 18. ve 19. maddelerinde din derslerinin ilk ve orta okullarda
okutulmasına ve çeşitli din ve mezheplere mensuplarca dernekler kurulmasına yer
vermiştir.
Komünizmle mücadeleyi, ana davaları olarak benimserler. Tek adam
yönetimi, diktatörlük olarak kabul ederek, milli hakimiyeti esas kabul ederler. İllerin
özel idaresine ve belediyelerin bağımsızlığına taraftırlar. Memurların siyasetle
uğraşmasına karşıdır.
Parti, kiracı ve ev sahiplerinin kira ilişkilerini düzenleyen Milli Korunma
Kanunu şiddetle eleştirmekte; CHP’nin komünist bir zihniyetle, kira ücretlerini
dondurarak, kiracıları koruyup, ev sahiplerini mağdur ettiğini savunmaktadır. Bunun
giderilmesi için tarafları mağdur etmeyen bir düzenleme getirileceğini, ülkenin
kalkınması için iktisadi, zirai, sınai, tüccari alanlarda ve bayındırlık işlerinde milli ve
yabancı sermayeden büyük ölçüde yararlanılacağı belirtilmiştir.588
Diş politikasının barış üzerine kurulduğunu, komşu ülkelerle, özellikle de
Akdeniz ülkeleri ve Amerika ile sıkı ilişkiler kurulması gerektiğinin üzerinde
durmuşlardır. (madde 66)
Partinin çeşitli hususlardaki düşünceleri ise şöyledir: nüfusun arttırılması
için çalışılacak, 30 yaşına gelmiş ve sağlıklı olmakla beraber, evlenmemiş kişilerin
vergileri ağırlaştırılacak, memur ailelerinin çocuk sayısının artmasıyla doğru orantılı
olarak yardımlar arttırılacak; kişi hak ve hürriyetleri koruma altına alınacak,
üniversitelerin özerk olması ve üniversite öğrencilerinin serbestçe birlikler teşkil
edebilmeleri sağlanacaktır. Mahalli yönetimlerin bağımsızlıkları arttırılacak,
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köylerde ve şehirlerde imar planlamasına gidilecek, gerekli iyileştirmeler
yapılacaktır. Zirai sanayiinin geliştirilmesine çalışılacak ve bir kalkınma bankası
kurulacaktır.
1950 seçimlerinde partiden yedi aday gösterildi. Bunlar, Şeref Hivel, O.
Nuri Güler, Zühtü Bilimer, Asaf İlbay, Hasan Fehmi Eren, İbrahim Gür ve Efsayiş
Suat Yalçın idi.589
Parti, Liberal Köylü Partisi ile birleşti.
5) LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ: 3 Ağustos 1950 yılında, İstanbul’da,
Ruhan Abdüssemat (ev kadını), Prof.Dr.Lütfi Aksu (doktor), Abdülkadir Can
(emekli albay), Asım Çetinalp (emekli hakim), Akif Erdemgil (emekli general),
Mahmut Erhan (emekli gazeteci), Selim Esen (tüccar), Asım Günç (yüksek
mühendis), Selahattin Günçan (avukat), M.Semih Günür (avukat), O.Nuri Gürler
(emekli general), Asaf İlbay (yüksek mühendis), Hüseyin Meral (tütün eksperi),
Cahit Öngelen (mali müşavir), Cemal Azmi Soydaner (Millet Matbaası sahibi), Halit
Ulusoy (avukat), Dr.Hafi Yasa (doktor) tarafından kurulmuştur.
Parti, ademi merkeziyet esasına dayalı, iktisadi ve sınai alanda sosyal
liberalizmi benimsemiş, özel teşebbüse, yerli ve yabancı sermayenin gelişmesini
savunmaktadır. Bu nedenle, iktisadi devletçiliğe karşıdır. İktisadi işlerde devletin
sadece koruyucu ve düzenleyici bir rol üstlenmesini savunur. Bu hedefe ulaşmak için
işe köylerden başlanması gerektiğine inanır. Toplumun, özelde ise köylünün, içinde
yaşadığı olumsuz durumdan kurtulabilmesinin yolu, ülkeyi merkeziyetçilikten
kurtararak, halk tarafından seçilenlerce kurulan halk meclislerinin, ademi
merkeziyetle mahalli işleri yürütmesidir.590 İslamiyete, İslami ahlak ve gereklerinin
korunmasına inan bir parti olduğunu kabul eder; fakat esas olarak vicdan hürriyetine
dayalı, din ve devlet işlerinin ayrılması demek olan laikliği benimsemektedir.
Milliyetçidir fakat, toplumda ayrılık yaratan ırkçılığa, yabancı ideolojilere karşıdır.
Siyasi görüşünü; “ne sağcıyız, ne solcuyuz! doğru yolcuyuz.” Şeklinde ifade
etmektedir. Toplumun temelini oluşturan aile müessesesine önem verir ve korunması
için elinden geleni yapacağını belirtir.
Nizamnamesinin 3. maddesinde amaçlarını,
589
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“Aziz vatanımızda Cumhuriyet ve hür demokrasi idaresini kökleştirmek, ikinci meclis
kurarak kuvvetler ayrılığını sağlamak, Belediye ve hususi İdare işlerinde ademi merkeziyet usulünü
kanunlaştırmak, köylünün hayat seviyesini yükseltmek ve çiftçilik bakımından kalkınmasını
sağlamak, sosyal liberalizm ve serbest teşebbüs sistemini tatbik ederek emek ile sermaye arasında
ahenk yaratmak ve fikir mücadelesi yaparak zararlı ve yabancı ideoloji eğilimlerini önlemek, Türk
milletinin dini olan İslamiyetin vicdan hürriyeti esaslarından istifade etmesini sağlamak, mülkiyet ve
aile hukukunu korumak”

olarak belirlemişlerdir.591

İdarede uzmanlık esastır. Bu konuda, köylünün eğitimine önem verilecek
ve deneyimli olan emekli kişilerin, belli zaman süresince köy ve kasabaların mahalli
işlerinde çalışmaları sağlanacaktır.
Köylünün kalkındırılması için, Ziraat Bankasının faaliyetlerine devam
etmesinin yanı sıra, çeşitli işlerle ilgili, tüm köylünün hissedarı olacağı bir köy
kalkınma

bankasının

kurulması

gerekliliğine

inanır.

Sulama,

bataklıkların

kurutulması gibi küçük işlerin görülmesi için, cebri iştirake dayalı alakalıların
ortaklığı ile su sendikaları kurulacaktır. Yolların, limanların ve demiryollarının
yapılması gibi, daha büyük işlerin görülmesi için işe, köylünün bedeni
sorumluluğuna, devletin maddi ve teknik yardımı da katılacaktır. Bu konuda, milli ve
yabancı sermayenin katılımını sağlamak esastır. Mümkün olduğu oranda bu işlerin
anonim şirketler vasıtasıyla yürütülmesi teşvik edilecektir.592
Anayasanın, tek parti yönetimini esas aldığına ve zamanın koşullarına
uygun hale getirilmesi gerekliliğine inandıklarından bir kurucu meclis vasıtasıyla,
yine Cumhuriyet esasına dayalı olarak tadil edilmesi, kuvvetler ayrılığının
sağlanabilmesi için ikinci meclisin kurulması gerektiğini savunmaktadırlar.593
Cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi taraftarıdırlar. Diğer adalet işlerinde,
çocuk mahkemelerinin kurulmasının gerekliliğine, ceza evlerinin ıslahına ve ailenin
manevi ve iktisadi bünyesinin korunması için hukuki tedbirlerin alınacağına yer
vermektedirler.
Basın politikası, basın yasasının iptaline, gazeteciler cemiyetine mesleki
alanda hukuki yetki verilmesi, radyonun devlet tekelinden çıkarılması şeklindedir.594
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Dış politika alanında, milli istiklali ve milli sınırları koruma esasına dayalı,
siyasi ve iktisadi istiklale saygı gösteren devletlerle dostane ilişkiler sürdürüleceğini
ve tüm Müslüman devletlerle kültürel ilişkilerin geliştirilmesine çalışılacağını
belirtmektedirler. (madde 54)595
19 Mayıs 1952 tarihinde, Demokrat Partiden ayrılan dört milletvekili ile
beraber partiyi feshederek Türkiye Köylü Partisini kurdular.
6) MİLLİ TESANÜT BİRLİĞİ: İstanbul Gazeteciler Derneği, 12 Şubat
1953 tarihinde, gericilikle savaşmak için bu birliği kurmaya karar verdi. Birliğe,
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Barosu, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Muallimler
Birliği, Türk Kadınlar Birliği, Yüksek Mimarlar Birliği, M.T.T.B., Güzel Sanatlar
Akademisi, Türk Devrim Ocakları, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, İstanbul
Gazeteciler Sendikası, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, Atatürk Derneği başta olmak
üzere 31 dernek katıldı.596 Zamanla gericilikle mücadeleden çok, sol aleyhtarı bir
hareket olmaya yöneldi. Hüseyin Cahit Yalçın, A. Emin Yalman, Mümtaz Faik
Fenik, Falih Rıfkı Atay ve Ali Naci Karacan 16 Şubat 1953 tarihinde Birliğin İdare
Heyetine seçildiler.597 Başkanı, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nden Ekrem Şerif
Egeli’dir.
Amacı komünizm, irtica gibi milli birliği ve milli varlığı tehdit eden
hareketlerle mücadele etmek olarak belirlenmiş ve üyeler tarafından, hukuki
mahiyetinin konfederasyon olması uygun bulunmuştur.598 Birlik, 26 Temmuz 1953
tarihinde bir bildiri yayınlayarak amaçlarının, “komünizmle mücadele, irtica, ırkçılık
gibi milli varlığı bozan hareketlerle mücadele” olduğunu açıklamıştır.599
Bu amaçla halkın eğitilebilmesi için gece ve gündüz kursları açılarak,
halkın inkılaplara, ‘muzır’ tahriklere kapılmasının önlenmesi için hedeflenmiştir.
Kuruluşunun yıldönümünde yapılan toplantıda Genel Başkan Ekrem Şerif
Egeli yaptığı konuşmasında, komünizm tahrikçilerinin bilhassa cehalet, hastalık ve
işçi davaları etrafında çalıştıklarına, tahriklerini bu cephelere yönelttiklerine
değinmiş, buna karşı müdafaanın ancak cehaleti önlemek suretiyle yapılabileceğini
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açıklamıştır. Ayrıca birliğin amacının, kanunların himayesi altında inkılapların
korunması olduğunu ve bunun ise ancak, önceden halkın aydınlatılması ile mümkün
olacağına inandıklarını açıklamıştır. Konuşmasının devamında,
“...ülkede inkılaplara karşı mevcut tepkilerin, şuurlu bir düşüncenin eseri olduğu
kanaatinde değiliz. Bütün tepkileri, bir tahrik mahsulü olarak telakki etmekteyiz. Bu tepkilerin hiçbir
surette muvaffak olamaması da düşüncemizde haklı olduğumuzu göstermektedir. Yapılan tahriklerin
arkasında tamamıyla komünizmin bulunduğuna kani bulunuyoruz. Bu bakımdan giriştiğimiz
mücadelede iki esas mevzu üzerinde çalışıyoruz. Neşriyat ver halk eğitimi. Halk eğitimine,
önümüzdeki seneden itibaren geniş ölçüde girmiş olacağız ve açacağımız gece ve gündüz kurslarıyla
halkımızı zararlı cereyanlardan korunabilecek bir duruma getirmeye çalışacağız. Bununla ilgili olarak
kültür filmleri ve radyo konuşmaları üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. Çünkü tehlikenin ancak
600

halkı aydınlatmak suretiyle ortadan kalkacağına emin bulunuyoruz”

diyerek birliğin, amaç ve

faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
Birlik ilk kongresini, 29 Mayıs 1954’de yapmıştır. Mücadele programında,
Kuranı Türkçe okutmak ve namazı Türkçe kıldırmak için çalışmalara da yer
vermiştir.601

D) İSLAMCI ÖRGÜTLENMELER:
İslamın uygulanışının ve İslami kurumların, toplumun ilerlemesinde bir
engel olduğu Osmanlı döneminde kanıtlanmıştır. Bu nedenle, Cumhuriyetin ilanının
ardından bu kurumlar, siyasal hayattan laiklik ilkesi doğrultusunda çıkarılmıştır.
Ancak toplumun büyük kesimine mal olmuş ve toplum içerisinde hazır halde
bulunan İslami örgütlenme ve inançlar, merkezi siyasal yetkeye karşı bir protesto
aracı olarak kullanılmaya devam etmiştir.
Laiklik ilkesi ile, İslamiyet gibi toplumsal ve siyasal bir din, bireysel bir
dine dönüştürülmeye çalışılmıştır. Hatta dinin siyasal amaçlarla kullanılmasını
önlemek amacıyla, TCK’nun 163. maddesi kullanılmıştır. Ancak, tüm çabalara
rağmen İslamiyet, toplumda, insanın varoluşuna anlam kazandırma gibi çok önemli
bir toplumsal işlevi yerine getirmekteydi ki; bertaraf edilmesi hiç de kolay
olmayacaktı. Bunun yanı sıra, yüzyıllar boyunca süregelen İslamiyete dayalı iktisadi
ilişkiler ve faaliyetlerin, Cumhuriyetin ilanıyla yok edilmesi, bu sistemin beslediği
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birçok unsurun aç kalması demek oluyordu ki; bu kesimin muhalefet yürütmek için
İslamiyet’e dayanması kaçınılmazdı.
İslamcılık, 19. yüzyılın sonunda Garpçılık ve milliyetçiliğe karşı bir
reaksiyon olarak ortaya çıktı. Onlara göre, Osmanlı döneminde Batıdan alınması
gereken sadece teknoloji iken, plansız uygulamalar nedeniyle bozuk ahlakı da
Osmanlı toplumuna girmişti ve toplumun buna ihtiyacı yoktu.
Bu fikir akımı, İttihat Terakki yönetimi ile birlikte siyasal hayatta yerini
sağlamlaştırmıştır. Meşrutiyetin ilk dönemlerinde İttihat Terakkiyi destekleyen
İslamcı çevreler, parti içindeki Türkçülerin faaliyetleri nedeniyle partiden
uzaklaşarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası içerisinde yer almaya başladılar. Çünkü İttihat
ve Terakki Fırkasının Türkçü elemanları, İslamcılığın gelenekçi gidişini zamanın
gereklerine göre düzenleme çabasına girişmiş; İslam Mecmuası adındaki dergiyi de
bu reformist fikirleri yayabilmek amacıyla yayın organları olarak kullanmışlardır.
Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemde İslamcılar, siyasi partiler içerisinde yer
alırken çeşitli dernekler de kurmuşlardır. Bunlar: 31 Mart Vakası nedeniyle siyasal
hayata karışmış olan “Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye”, 5 Nisan 1908’de kurulan ve
kurucuları arasında Said-i Nursi’nin de bulunduğu “İttihad-ı Muhammedi Fırkası”,
1905 yılında kurulan “El İslam Cemiyeti”, 1911 yılında tüm tarikat mensuplarını bir
araya toplamayı hedefleyen “Cemiyet-i Sufiye”, 1919 yılında kurulan “Teali-i İslam
Cemiyeti” ve “Cemiyet-i Müderrisin”, 1921 yılında gizli bir misyoner teşkilatı
örneğinde kurulan “Tarik-i Salah Cemiyeti” ve “Cemaat-i İslamiye İhzar
Cemiyeti”dir.602
Cumhuriyetin ilanının ardından, 1923-1945 yılları arasında muhalif gruplar
üzerinde uygulanan baskı nedeniyle siyasi alanda yayılma fırsatı elde edemediğinden
daha çok kültürel alanda yayılmışlardır. Onlara göre din, sosyal hayatın vazgeçilmez
bir unsurudur.
1924 yılında Diyanet İşleri Reisliği kurularak; din görevlileri devlet
memuru haline getirilmiş; din görevlilerinin yetiştirilmesi görevi ise Milli Eğitim
Bakanlığına verilmiştir. Böylece din, devlet denetimi altına alınmış oldu. Laiklik
adına yapılanlar, merkezde (aydınlar arasında) hemen benimsenmiş olmasına
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rağmen, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, kenardan (halktan) direniş
görmesine neden olmuştur. Özellikle, İslamiyetin en önemli örgütlenme biçimi olan
tarikatlar, 1925’den itibaren yasak olmasına karşın faaliyetlerini gizli olarak
yürütmekte ve CHP’ne muhalif partileri desteklemekteydiler.
CHP’nin önderliğinde Batı yanlısı, ekonomik ve sosyal bakımından
değişim içindeki Türkiye’de, kendilerine yer bulamamış, işsiz, okur-yazar olmayan
fakir kesim mevcut düzenden ümidini keserek geriye dönmüştür. II. Dünya Savaşının
ardından 1945 yılında, Türkiye’nin de liberal bir çizgi benimsemesiyle 23 yeni parti
kurulmuş olduğu daha öncede belirtilmiştir. Bu partilerin en az dokuzunun programı,
dini unsurlar içermekteydi. Gerçi hükümet, siyasette dinci örgütlenmeleri
engelleyebilmek için 163. maddeyi ağırlatırmış; 241 ve 242. maddelerle din
adamlarının da siyasi faaliyetlerde bulunmaları yasaklamıştı ancak, İslamcı kesimin
bu özgürlük ortamından yararlanması önlenememişti.
1946 yılından sonra Türkiye’deki görece serbest ortamda din konusunda
fikirler daha özgür biçimde savunulmaya başlamış ve dinin toplum ve devletle olan
ilişkisi üzerine görüşler üçe ayrılmıştır. İlki, muhafazakarlar olarak nitelenmekte ve
dini insan tabiatının ruhi ihtiyacı olan bir terbiye kurumu, eğitim vasıtası olarak
kabul etmekteydi. Onlara göre İslam dini, Türk toplumu için vazgeçilemez bir
zorunluluktu. İkinci grup olan mutediller ise, din hürriyetini insan haklarından biri
olarak kabul etmekteydiler. Hükümetin, din işlerine laikliğin gereği olarak
karışmaması gerektiğine inanıyorlardı. Onlara göre din toplumun vazgeçilemez ve
yadsınamaz bir unsuruydu; hükümetin bunu göz önüne alarak davranması ve
toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekiyordu. Üçüncü görüşü ise laikler
savunmaktaydı. Onlara göre, din bir çeşit klerikalizm idi ve dinde liberasyona
karşıydılar. İslam dininin henüz modern fikirleri kabul edebilecek bir reforma
girmediğini, toplumu geriye götüreceğine inanıyorlardı.
1945-1950 yılları arasında İslamcıların üzerinde durduğu belli başlı
konular: CHP’nin laiklik anlayışını tenkit etmek, Kuran diliyle ibadet etmek, dil
devrimi (dilin Türkçeleştirilmesi onlara göre uydurma bir dil yaratmaktan başka bir
şey değildi.), din eğitimi, komünizmle mücadele, Batılılaşmanın sadece teknik alanla
sınırlı kalmasıdır.
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Komünizmle mücadele konusunda İslamcılar, komünizme karşı dünyada en
büyük setin, Müslümanlık olduğunu iddia ederek; Sovyet idaresini, “kupkuru bir
materyalizmin herşeye hakim olması, şahsi hürriyet, haklar ve adaletin tamamıyla
kaybolması, kudret sahiplerinin iradesini zorla tatbik edecek bir gizli polis sistemi ve
herşeyin üzerinde Moskova’nın mutlak kontrolü...” olarak tanımlamaktaydılar.
Ayrıca okullara sokulan, “din ve maneviyat düşmanlığının” komünizmi teşvik
ettiğini savunmaktadırlar.603
Atatürk inkılabının belli başlı umdesinin diktatörlük ve şeflik usulü
olduğunu iddia etmekteydiler. Laiklik konusunda ise; laiklik tabirinin, din ve devlet
ayrılığı anlamına geldiğini, ne dinsizlikle, ne din düşmanlığı ile, ne de materyalizmle,
ne dini devlet emrine vermekle ve ne de demokrasiyle alakası olmadığını
savunmuşlardır. Bununla birlikte laikliğin, Türkiye’de hiçbir zaman tatbik
edilmediğini ve edilmesinin de milli bünyemize uymayacağı iddia edilmiştir.604
Çok partili hayata geçilmesiyle birlikte CHP, o zamana dek dine karşı olan
katı tutumunu oy kaygısı ile yumuşatmıştır. İmam-Hatip okulları ve İlahiyat
Fakültesi açılmıştır. Okullara seçmeli din dersleri konmuş; türbeler halkın ziyaretine
açılmıştır. 1949 yılında ise, menderese kökenli Şemsettin Günaltay başbakanlığa
getirilmiştir. Ancak bu tavizler, CHP’nin 1950 yılında yapılan seçimleri kazanmasına
yetmedi. Halk, bunlardan daha fazlasını talep etmekteydi ve aradığını bir ölçüde
Demokrat Parti’de buldu. Bilindiği üzere, Demokrat Parti, laikliğe olan inancını
üzerine basarak çok kereler tekrar etmiş olmasına rağmen, İslamcı kesime verdiği
tavizlerle bilinmektedir. Din derslerinin, ilkokul müfredatına konulması (4 Kasım
1950 tarihinden itibaren), 13 Ağustos 1956 tarihinde ise ortaokul müfredatına
konulması, devlet radyosunda Kuran okutulması (7 Temmuz 1950’den itibaren),
Arapça ezan yasağının kaldırılması, sayıları hızla artan Kuran kurslarına gösterilen
müsamaha (yalnız 1951 yılında yeni açılan Kuran kursu sayısı 236 idi.), 1951-1952
arasında İmam-Hatip okullarının açılması ve 19 Kasım 1959’da İstanbul’da Yüksek
İslam Enstitüsü açılması bunlardan birkaçıdır. Zaten, Demokrat Partinin taşra
teşkilatlarında, İslamcı unsurların varlığı bilinmekte, hatta bazı teşkilatların tamamen
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laiklik karşıtı İslamcıların elinde olduğu söylenmekteydi. Nitekim, 1952 yılında
Demokrat Parti Ankara teşkilatında anti-laik bir takım kararlar alınabilmekteydi.
Ancak İslamcı kesime karşı yürütülen bu göz yumma bir süre sonra, işlerin
kontrolden çıkmasına sebep olmuştur. Malatya Olayının ardından 1953’ten itibaren
Parti, İslamcılara karşı sert bir tutum takınmak zorunda kaldı. Bu konudaki ilk
kısıtlama, 1951 yılında “Atatürk’ü Koruma Kanunu” ile gelmiş bulunmaktaydı. 163.
maddenin değiştirilmesi yönünde gelen istekleri de reddetmekle kalmayıp, 23
Temmuz 1953’te kabul edilen 6187 sayılı “Toplanma ve Vicdan Hürriyetini Koruma
Kanunu” ile din ve mukaddes değerlerin sömürülmesi yoluyla şahsi ve siyasi
menfaat elde etmeyi yasaklayarak daha ağırlaştırdı. Birçok İslamcı yayın organı ve
teşkilat kapatıldı. Yine aynı gerekçe ile Millet Partisi de kapatılmıştır. Ancak,
ekonomik durumun kötüye gitmesiyle doğru orantılı olarak dine karşı gösterilen
taviz tekrar artmıştır.1956 yılında bütçe görüşmeleri sırasında Abdullah Aytemiz ve
Ömer Bilen, yasama organında İslamcı akımın savunuculuğunu yapabilmiştir. 1957
yılında ise Münip Hayri Ürgüplü, Meclise TCK’nun 175. maddesinin din hürriyetini
koruyan ana hükümlerine aykırı olarak, dinin ve peygamberin kanun yoluyla
korunması için teklif getirebilmiştir.605 1957 seçimlerinden önce ise Menderes,
Adana’da yaptığı seçim konuşmasında, dini konulara özellikle ağırlık vermiş;
“Hıristiyan papazı hürmet görürken, Müslümanın hocasına hakaret devrin modası
haline geldi” demiştir. Ayrıca, konuşmanın sonunda ayetler okunmuş, İstanbul’un
yakında ikinci Kabe haline geleceği vaadinde bulunmuştur.606 Ayrıca Nurcuların
ilham kaynağı olarak tanımlanan Risale-i Nur’un Latin harfleriyle basılmasına izin
verilerek, Nurcularla ilişkiler geliştirilmiştir.607 Ancak en cüretkar teşebbüs, Fahri
Ağaoğlu’nun İslam dinin resmi devlet dini olarak kabul edilmesini teklif etmesi oldu.
Neyse ki bu teklif mecliste görüşülmedi.
1958 ve 1959 yılları, iktidarın dinciliğe verdiği tavizlerin doruk noktasını
oluşturdu. Özellikle bu yılların ramazan aylarında devletin radyosundan yayınlanan
mevlitler,

dini

programlar,

gericilere

büyük

teşvik

sağlamış,

faaliyetleri
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arttırmıştır.608 1958 yılının ekim ayında ise Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri
Hayırlıoğlu’nun, Batı Trakya’da ‘Yunan parasıyla’ yayınlanan Sebat gazetesine
verdiği demeçte, Kuran’ın Türk harfleriyle yazılmasının doğru olmadığını bildirmesi
özellikle aydın kesimde büyük tepkilere yol açmıştır. Diyanet İşleri başkanlığı yapan
birinin bu şekilde bir açıklama yapması, başta üniversite öğrencileri olmak üzere
birçok derneğin tepkisini çekmiştir.609
Demokrat Parti içinde, parti disiplinini sağlamak için harcanan tüm
gayretlere ve CHP’nin saldırılarına hedef olmamak için İslami kesime karşı en
azından görünürde aşırı taviz vermeme politikasına rağmen, parti içindeki İslamcı
kesim, kimi zaman Necip Fazıl Kısakürek’in adlandırmasıyla ‘Beyaz Cephe’ kimi
zaman ise özellikle 1950’lerin sonuna doğru Hür Adam tarafından adlandırılan ‘Milli
İman Cephesi’610 adıyla anılan gruplar oluşturarak iktidara baskı yapabilmiştir. Daha
sonra kurulacak olan Vatan Cephesi, bu Milli İman Cephesinin siyasi adı olacaktır.
Bu grupta Tevfik İleri, Mustafa Runyun, Ahmet Gürkan, Ömer Bilen, Münip H.
Ürgüplü, Hasan Fehmi Ustaoğlu, A. Fahri Ağaoğlu, Tahsin Tola gibi önemli isimler
de bulunmaktaydı.611
1950-1960 döneminde etkinliğini sürdüren önemli tarikatlar:
Nurculuk: 1950’lerde en çok taraftar toplayan dini harekettir. Dönemin
sonlarına doğru, Nurcuların sayısının beş yüz bin civarında olduğu söylenmektedir.
Said-i Nursi’nin Risale-i Nur adlı altında toplanan kitaplarını okuyarak
benimseyenlerin oluşturduğu bir İslamcı harekettir. Hareketin lideri olan Said Nursi,
Cumhuriyetin ilanına dek Said Kürdi olarak da anılmış; bu nedenle Cumhuriyet
döneminde Kürtçülük propagandası yaptığı gerekçesiyle birçok kez suçlanmıştır. II.
Meşrutiyetten itibaren, Batıcılık karşıtı ve İslamcı fikirlerini İkdam, Serbesti, Mizam,
Misbah, Şark ve Kürdistan gibi dönemin ileri gelen gazetelerinde işlemiştir.612
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, Türkiye üzerindeki Batı nüfuzundan ve Batıcılığın
yükselişinden tedirgin olmuş, Ankara ve İstanbul ulemasına mevcut İslam devletini
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korumak ve yaşatmak için ülkeyi Emcümen-i Şura olarak yönetecek bir Meclis-i
Mebusan –ı Mukaddes kurulmasını teklif etmişti.613 Ayrıca, halifeliğin korunmasının
gerekliliğini savunmaktaydı. Tek parti yönetimi boyunca, Said-i Nursi ve Nurculuk
hareketi baskı altında tutulmuş ve Nursi hakkında birçok dava açılmıştır. Bu nedenle
1950 seçimlerinde Nursi, taraftarlarına Demokrat Partiyi desteklemelerini önermişti.
Ancak bu, hareketin, Demokrat Partinin destekçisi olduğunu değil; sadece CHP’ye
karşı Demokrat Partiyi desteklediği anlamına gelmektedir. Demokrat Parti yönetimi,
Nurculuk propagandası için daha iyi bir zemin oluşturmaktaysa da, 1952 yılında
Nursi’nin, dördüncü kez İstanbul’da, bir grup üniversite öğrencisinin yayınladığı
Gençlik Rehberi isimli eserinin, TCK’nun 163. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle
mahkemeye çıkarılmasına engel olmamış; ancak delil yetersizliğinden serbest
bırakılmıştır. Nursi, 23 Mart 1960’da Urfa’da öldü. Ancak ölümünden önce, İnönü
ile Menderes arasındaki büyük tartışmaların ana kaynaklarından biri oldu.
Nurcular, Risale-i Nur’un öğretimini amaçlayan bir dizi gizli toplantılar,
konferanslar düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmekteydiler. Nurculuk hiçbir zaman
resmi bir cemiyet olarak kaydettirilmemiştir. Yinede, dine dayalı gizli bir cemiyet
kurmak ve Risale-i Nur’u halka telkin yoluyla laik devletin temellerine zarar
vermekten çoğu kez taraftarları ve Nursi, mahkeme önüne çıkarılmışlardır. Nurculuk,
gerçekte bir tarikat değildir; örgütlenme biçimi bir tarikat yapısını andırmamaktadır.
Daha çok, teokratik devlet yanlısı, laikliğe düşman, Kürtçülüğü körükleyen, çağdaş
uygarlık ve bilimi hafife alan, kaderci, gerici bir akımdır. Belirli bir sistemi ve
doktrini yoktur.
Nurculuğun asıl görüşleri, maddiyatçı ve tabiatçı modern felsefeyi
reddetmeye dayanmakta, dünyanın geçiciliği, ahiretin gerçekçiliği fikrini telkin
etmektedir. Nurcuların milliyetçilik anlayışında ise, milliyetçilik ikiye ayrılmaktadır.
İlki, ırkçılık manasına gelen negatif milliyetçiliktir ki; İslam dünyasına zarar
verebilecek yıkıcı bir ideoloji olarak kabul edilir. İkincisi ise, pozitif milliyetçiliktir.
Bu milliyetçilik anlayışı, İslam ülkelerinin birliğine giden bir dayanışma ve
işbirliğini mümkün kıldığı varsayılarak İslamın yerini almamak kaydıyla Nurcular
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arasında kabul görür.614
Hareketin o dönemde bir yayın organı bulunmamaktadır. Fikirlerini,
Sebilürreşat, Hür Adam, Fetih ve Serdengeçti gibi İslami gazete ve dergilerde dile
getirmişlerdir.
Süleymancılar: İsimlerini, 1888 yılında doğan kurucuları Süleyman Hilmi
Tunahan’dan almışlardır. Süleyman Efendi, çeşitli camilerde verdiği vaazlarda,
şeriattan verilen tavizlere karşı çıkmış, Alevilik gibi mezheplere karşı tavır almıştır.
Amacı ilk planda ekonomik, ikinci planda politikti. Tek parti döneminde o da, Nursi
gibi hükümetin sıkı takibine alınmış; 1959 yılında ölmüştür. Süleymancıların
faaliyetleri, 1946 yılından sonra serbest bırakılan Kur’an kurslarında yürütülmüş; bu
kursların artması için Kur’an Kurslarını korumu Dernekleri kurmuşlardır. Ayrıca
1925 yılından beri Türkiye’de gizlice yayılan Nakşibendi tarikatı ile ilişki
halindedirler.615 Siyaset alanında ise, önce Millet Partisini, onun kapatılmasının
ardından ise, Kur’an kurslarının yayılmasına müsamaha gösteren Demokrat Partiyi
desteklemişlerdir.
Ticaniler: Tarikat, 1750’de Fas’ta doğmuş; Türkiye’ye ise I. Dünya
Savaşının ardından girmiştir. 1949 yılına kadar da yeraltına çekilmiştir. Bu tarihten
itibaren, bir dönem CHP içinde de faaliyet göstermiş olan Kemal Pilavoğlu
liderliğinde Ankara ve çevresinde yayılmıştır. Özellikle Atatürk büstlerini tahrip
etmesiyle gündeme gelmiştir. Tarikat, Mustafa Kemal’in yaptığı İnkılapları
tanımıyor ve laikliği reddediyordu. 1950-1960 döneminin ilk irticai gösterisini,
TBMM’de Arapça ezan olayı çıkartarak bu tarikat düzenlemiştir. Ayrıca ana
caddelerde ve mahkeme salonlarında tekbir getirmek, tarikat beyannamesi dağıtmak
ve ayinler düzenlemek şeklinde faaliyetlerini yürütmekteydiler.
Tarikatın esasları: namazları vaktinde ve mümkünse cemaatle kılmak,
beden, elbise ve mekan temizliği, gerekli olmadıkça konuşmamak, uykusuzluğa, az
yemeğe kendini alıştırmak, halvete şeyhin huzuriyle girmek, nefsinin şerrinden halkı
korumak için besmele ile girmek vb...dir.616
1951 yılında Pilavoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasıyla tarikat etkinliğini
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yitirerek yok olmuştur. Kısa süreli varlığı nedeniyle, kendine özgü bir yaşama şekli
geliştirememiştir.
Biberiye Tarikatı: 1950-1960 yılları arasında Adana’da kurulmuş olan yerel
bir gösteren tarikattır. Öncüsü Halil Develioğlu’dur. Tarikata girenler acı biberle çile
çıkararak; biberli ve baharatlı yemekleri bolca yediklerinden tarikat bu isimle
anılmaktadır.617
1) TÜRK-PAKİSTAN DOSTLUK CEMİYETİ: 1949 yılında kuruldu.
Yayınladıkları beyannamede;
“Bütün dünyada hürriyet ve müsavat tesisine hizmet eden bütün kaynaklardan ve bu arada
İslam dininin toplumsal, insani emirlerini ihtiva eden hazinelerden de istifade etmeyi bilen ve bilecek
olan bu iki millet, bugünkü medeniyet davasına yeni hizmetler ve başarılar ifa edeceğine kani
bulunduğumuzdan, cemiyetimiz bu iki millet arasında fikir ve öğrenci değişimi, seyahatler tertip etme
ve konferanslar verme şeklinde İslamlık ve insanlık alemine hizmete çalışacaktır.”

demişlerdir.618

2) BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ: 1949 yılında Necip Fazıl Kısakürek
tarafından kurulan siyasi cemiyettir.619 Kısakürek, cemiyetin kurulmasının amacını
şöyle açıklamaktadır: “Evvela vatan, sonra dünya çapında bir mefkure... Büyük
Doğu mefkuresi!...Böyle bir mefkurenin iş ve hamle planını temsil ettiğine
inandığımız bir cemiyet...” Derneğin ilk şubesi Kayseri’de açılmıştır. Kayseri
şubesinin açılış nutkunda Kısakürek derneğin, mutlak insaniyetçi, milliyetçi, havzacı,
zümreci ve şahsiyetçi fikirler etrafında oluştuğunu belirtmiştir. Ona göre, Türk
milletinin Batı karşısında gerilemesinin nedeni, vecd ve aşkını kaybetmiş olmasıdır.
Büyük Doğu Cemiyetinin amacı ise, “Türklerin Batı karşısında tekrar ruhuna
kavuşturularak ruh bütünlüğünün sağlanması ve Batıyı taklit ederek gelişmenin
sağlanacağına inanan bazı kesimlerin Türkleri esarete sürüklemesini önlemektir”
Cemiyetin ve ‘süper mürşit’ olarak nitelendirilen Necip Fazıl’ın adı,
Yalman suikastinde geçmiştir.620
Kısakürek’in yine aynı amaçlar doğrultusunda, 1951 yılında Büyük Doğu
Partisi kurma çalışmaları ise sonuçsuz kalmıştır.
3) İLİM YAYMA CEMİYETİ: 1 Ekim 1951 tarihinde İbrahim Ak, A. Faik
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Akseki, Hasan Alanya, Mustafa Alemdargil, Fuat Altıoğlu, Halil Alkoç, Cemal
Arıyün, Nusret Aydın, Servet Baltaoğlu, Seniyyeddin Başak, İsmail Başar, Raşit
Bavursak, Hüsnü Bayer, Kamil Biçer, Vehbi Bilimer, Refik Bürüngöz, Abdurrahman
Cansu, Ali Rıza Cansu, Ahmed Hamid Çağıl, Çelebi Nazif, A. Vehbi Çıkrıkçıoğlu,
Hasan Hikmet Demirbağ, Mustafa Nazmi Demiröz, Mustafa Doğanbey, Ahmet Nuri
Evren, Şerif Gürbüzler, Halil Hakseven, Muharrem İman, Kazım İşman, Abdullah
Eyibaş, Hamdi Kahyaoğlu, Halil Karaca, Hüseyin Karagözoğlu, Hilmi Kaynak, Fahri
Kığılı, Ahmet Ata köseoğlu, Rahmi Köseoğlu, İbrahim Kulaksızoğlu, Lokman Kuriş,
Raif Kürkçü, Süleyman Kuşçuoğlu, Hakkı Rüştü Kuyulu, Eşref Osmanoğlu, İhsan
Özer, Neşet Özeren, Fuat Sami Pirinççi, Ahmet Tacir Saraçoğlu, Rahmi Saruhan,
Mehmet Sertel, Cevat Sungar, Mazhar Sündüs, Ali Sünnetçioğlu, Kemal
Sünnetçioğlu, Şakir Süter, Lutfi Take, Hayrı Taptık, Hüseyin Taviloğlu, Nuri
Temizsoy, Hulusi Topbaş, Nuri Topbaş, Cemalleddin Tunç, Yusuf Türel, Necati
Uğur, Mazhar Veziroğlu, Süleyman Yahyaoğlu, Necati Yavaş, Veysel Yücecan621
isimlerinde 68 kurucu üyesiyle emekli general Ö. Cemal Karabekir başkanlığında
İstanbul’da kuruldu. İki yıl içinde 400 üyeye sahip oldu. Yayınladıkları
beyannamede, ülkenin yetişmiş din adamlarına olan ihtiyacından bahsedilmekte ve
gelişmiş Avrupa devletlerinin dini okullara verdikleri önem, örnek olarak
gösterilmektedir. Ayrıca hükümetin bu dini oluşumlara ve din eğitimine önem
vermeye başlaması takdirle karşılanmaktadır. Cemiyetin amacı şu şekilde
belirtilmektedir:
“...Memleketin şiddetle ihtiyacı bulunduğu dini ve ahlaki müesseseleri kurmak, ilim
adamları yetiştirmek ve kabiliyetli ve faziletli Türk çocuklarını her sahada memlekete nafi birer uzuv
622

yetiştirmek amacı ile İstanbul’da İlim Yayma namı altında bir cemiyet kurulmuştur.”

Bu amacını gerçekleştirmek için, Nizamnamesinin 2. maddesine göre,
“...mevzuatın müsaadesi dairesinde kurslar, dershaneler, mektepler açıp, idame ettirebileceği gibi,
gazete, mecmua, kitap, risale ve radyo neşriyatı yapar. Terbiyevi ilmi toplantılar, konferanslar tanzim
ve tertip eder. Kabiliyetli ve fakir çocukların gerek memleket dahilinde ve gerekse haricinde ilim
müesseselerine devamları hususunda yardımlarda bulunur.”

623

Bu doğrultuda, ilk faaliyet alanı olarak belirledikleri İstanbul İmam-Hatip
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Mektebi başta olmak üzere, İmam-Hatip okullarının inşasına, fakir öğrencilere
giyecek, yiyecek, kitap, defter sağlanmasına yardım etmiştir. İmam-ı Azam’ın Fıkh-ı
Ekber kitabının Türkçe tercümesi, Nazım Arıkan’ın Kore Gazileri ve Kemal
Kuşçu’nun Komünizme Karşı İslam kitapları gibi ahlaki ve ilmi eserleri
yayınlamıştır.624 Cemiyet’in fonu ise Nizamnamenin 17. maddesine göre, üyelerin
aidatı, özel ve tüzel kişilerce cemiyete yapılacak bağışlar ve cemiyetin diğer
kaynaklarından gelecek gelirlerden karşılanacaktır.625 Bu bağışlar arasında, zekatlar,
sadakalar, Kurban Bayramı kurbanları veya kavurmaları, yayınlanan eserlerin
gelirleri vb. yardımlarda yer almaktaydı.
İlim Yayma Cemiyeti beyannamesinde, münhasıran bir ilim ve hayır
cemiyeti olduğunu ve sadece bu amaçla hizmet edeceğini ve her Türk vatandaşının,
iki asli üye tarafından takdim edilmesi halinde üye olabileceğini belirtmiştir.
Cemiyet ilk kurulduğunda, isminde yer alan “ilim” ve “din” kelimelerinden
dolayı mahkemeye verilmiş; yapılan tetkikler neticesinde kanuna aykırı bir teşekkül
olmadığı gerekçesiyle müteşebbisleri beraat etmiştir. Aynı süre içinde Milli Eğitim
Bakanlığının, İmam-Hatip okullarının açılmasına izin vermesi fakat sadece öğretmen
maaşlarının karşılanacağını ileri sürmesi üzerine, Diyanet İşleri diğer masrafların
halktan karşılanması için çalışmış ve bu amaçla derneğe müracaat etmiştir. Derneğin,
İmam-Hatip okullarının masraflarını üstlenmesinin nedeni olarak bu girişim
gösterilmektedir.626
Cemiyetin varlığı ve faaliyetleri, her zaman İslami çevrelerce kabul görmüş
değildir. Özellikle Ehl-i Sünnet dergisi yazarlarından Abdurrahman Zapsu, derneğin
faaliyetlerini eleştirmekte, Milli Eğitime bağlı okulların geliştirilmesinin devletin işi
olduğunu; ilim yayma amacıyla kurulmuş bir derneğin yapması gerekenin, “...kültür
alanında imanları tahrip eden ilim adına körpe dimağlara aşılanan esassız ve köhne
nazariyeleri çürütmek...” olması gerektiğini ileri sürmektedir.627 Bu amaç
doğrultusunda ise tüm yazılı yayınların, imana aykırı film ve tiyatroların, çocuk
romanlarının vb.. söz konusu dernek tarafından tetkik edilerek gerekli uyarılar ve
624
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düzeltmeler yaparak amacına ulaşabileceğini savunmaktadır.
Bu cemiyetin yanı sıra, İmam-Hatip okullarını, Kuran kurslarını, cami
yapımı ve bakımı ve İslami araştırmalar için burs temini için çeşitli dini vakıflar
kurulmuştur.628 Yine dini kuruluşları desteklemek için İmam-Hatip öğrencilerine
yardım dernekleri, Kuran kurslarına yardım dernekleri ve cami yaptırma dernekleri
kurulmuştur.
Din derneklerinin gelişimini daha iyi analiz edebilmek için aşağıdaki tablo
yeterli olacaktır.629
YILLAR

Tüm Özel Dernekler

Din Dernekleri

1946

814

11

Din Derneklerinin Tümüne
Oranı
% 1.3

1947

1045

27

% 2.5

1948

1345

58

% 4.1

1949

1641

95

% 5.5

1950

2023

154

% 7.1

1951

2295

251

% 10.0

1952

2945

406

% 12.1

1953

3824

598

% 13.6

1954

4603

809

% 14.9

1955

5799

1088

% 15.8

1956

6333

2297

% 26.7

1957

7186

2925

% 28.9

1958

8321

3639

% 30.4

1959

9279

4334

% 31.9

1960

12034

5104

% 29.7

4) MİLLİ KALKINMA PARTİSİ: İstanbul’lu bir işadamı olan Nuri
Demirağ’ın 7 Temmuz 1945 tarihinde yaptığı talep üzerine, 26 Temmuz’da MKP’nin
kurulmasına izin verilmiştir. 5 Eylül 1945 tarihinde ise, Milli Kalkınma Partisi
İstanbul’da resmen kurulmuştur. Çok partili rejimin ilk siyasal partisidir. Yayın
organı bulunmamaktadır. Programında devletçiliği reddetmekte, tek dereceli seçim
uygulanmasını, cumhurbaşkanının milletçe seçilmesini ve bir ayan meclisi
kurulmasını, sanayi ve ticaret alanında serbest rekabeti savunmaktaydı.
Genel Başkan Nuri Demirdağ, Kurucu ve Yöneticiler: Hüseyin Avni Ulaş,
Cevat Rıfat Atilhandır. (gazeteci ve emekli general) Ancak ikisi de 1946 yılında
partiyi terk etmişlerdir.
628
629
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Halkı, devletçiliğin ağır baskısından kurtararak, aç, çıplak, işsiz, müsrif,
sefih kimse bırakmamayı; ticaret, ziraat ve sanayide tam serbesti sağlamayı; şahsi
teşebbüse geniş ölçüde yer vermeyi; milli gelenek , ahlak ve doğruluğa büyük önem
vermeyi; her alandaki anti-demokratik kanunları tasfiye etmeyi amaç olarak
benimsemişlerdir.
Partinin 29 Temmuz 1949 tarihindeki Büyük Kongresinde Genel Başkan
Nuri Demirağ’ın beyanatında, partinin komünizmi kesinlikle reddettiği, komünizmin
engellenmesinin yolu olarak, sınırsız zenginliğe mani olduğuna inanılan liberalizmi
gördüğü anlaşılmaktadır. “önce ahlak, sonra vazife” inancına sahip olduklarını,
felaketlerin tek sebebinin, zevki sefaya düşkünlük olduğunu savunmaktadırlar.
İdarecilerin, “alkol, kumar, iffetsizlik, eğrilik, tembellik, zulümkarlık” olarak
belirledikleri altı kusurdan uzak durmaları gereğine inanırlar. Hoşa gitmese de,
ülkede

yükselen

sesleri

susturmanın,

hürriyeti

ortadan

kaldıracağını

savunmaktadırlar.630
Partinin din hakkındaki görüşü, açıkça laikliği reddetmesi, günün koşulları
gereğince imkansız olduğundan, programında dine olan yükümlülüğünü yarı açık
ifade edilmiştir. Dış politikasında, İslam dünyası ile birliği hedef alan Doğu
federasyonu kurulması savunmuş;631 İslam ülkelerinden gelecek öğrenciler için,
Teknoloji ve Ahlak Üniversitesi kurulması teklif edilmiştir. Nitekim Nuri Demirağ,
Sultantepe’de bir İslam Üniversitesi kurmak için çaba göstermiş ancak
engellenmiştir. Türklüğün, ancak Müslümanlıkla ifade edilebileceğini, hurafelerin
yok

edilmesiyle

Müslümanlığın

insanlara

her

tür

saadeti

bahşedeceğine

inanılmaktadır. Laiklik ilkesinin, Diyanet İşleri teşkilatının devlet bütçesi dahilinde
bulunması nedeniyle tatbik edilmediğini savunmaktadırlar.
İktisadi görüşü ise hür teşebbüse, dayanmaktadır. Devletçiliği kesinlikle
reddetmektedirler. Nuri Demirağ devletçiliği,
“…beldeleri harap eden, ticaret, sanat ve iş hayatını öldüren milleti, fakrü sefalet içinde
inleten, sınırlı bir asalak zümreyi memnun eden ve onları dejenere hale sokarak zevki sefaya
sürükleyen,

kütleyi

aç,

çıplak,

işsiz

ve

sefil

bırakan

bir

tahakküm

rejimi”

olarak

630
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tanımlamaktadır.632 Medeni memleketlerde hükümetler, vatandaşın mal, can,
emniyetleriyle refahlarını daima ön planda tutarlar, onların kazançlarını kıskanmazlar
diyerek; vergi sistemini adaletli hale sokacaklarını, sadece aşırı servet birikimini
engelleyeceklerini belirtmişlerdir. Bolluğun, ucuzluğun ancak serbest ticaret
mümkün olduğu takdirde mümkün olacağını; serbesti ve rekabetin, refah getireceğini
savunmuşlardır.
Seçim kanunun ileri demokrat ülkelerde olduğu gibi, vatandaşın oyunu
serbestçe kullanabilecek şekilde değiştirilmesini, seçimlere fesat karıştırılmamasını
talep etmekte; bu sağlanmadıkça da, seçimlere katılmayacaklarını ilan etmişlerdir.
Mecliste milletvekili bulunduramayışlarından, seçim sistemini sorumlu tutmuşlardır.
Ayrıca devlet bütçesinden beslenen partilerin gerçek partiler olmadığını, partilerin,
idarecilerin fedakarlıkları ile yaşaması gerektiğini savunmuşlar; askeri, adli
memurlar dahil; görevlerini sürdüren her tür devlet memurunun siyasetle meşgul
olmaması gerektiğine inanmışlardır. Hükümet şeklini cumhuriyet olarak kabul
ettiklerini nizamnamelerinin 3. maddesinde belirtmekte; yasama organında bir ayan
meclisinin kurulmasını istemektedirler. Milli eğitim alanında herşeyi, milli gelenek
ve ahlak esasına göre ayarlamayı planlamışlardır.
Ülkede, maden alanının geliştirilmesine büyük önem vermekte, köylerin
kalkınması, işçi ve halkın huzuru için modern ikametgahların teminini sağlayacak bir
imar planının uygulanmasının gerekliliğini savunmaktadırlar.
Ancak partinin halk tabanı zayıftı; bunun ötesinde, sınırsız gelişme
ihtiyacında olan büyük toprak sahipleriyle ticaret ve aracı sermayenin desteğinden
yoksun kalmıştı. 1946 belediye seçimlerine ve 1950 seçimlerine katıldıysa da, sadece
9.257 oy alabildi ve hiç milletvekili çıkaramadı. Kısa bir süre sonrada kendiliğinden
dağılmıştır.
Ancak Nuri Demirağ, faaliyetlerine devam etmiş; 1953 yılında, İstanbul’da
bir İslam kongresi toplama girişimi olmuştur. Ancak hükümetin izin vermemesi
sonucu bu amacını gerçekleştiremedi.633
5) ARITMA KORUMA PARTİSİ: 26 Haziran 1946 tarihinde öğretmen
Selçuk Köroğlu, mühendis Kemal Köymen ve tüccar Halil Sümer tarafından
632
633
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Ankara’da kurulmuştur. Programının ilk maddesi, insanlardan iyi işler yapmasını
isteyen Allah’ın varlığını tanımaktaydı.634 Parti, 12 Mart 1947’de kendini feshetti.635
6) İSLAM KORUMA PARTİSİ: 18 Temmuz 1946’da, Necmi Güneş,
Mustafa Özbek ve Ziya Süer tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Programının 10.
maddesinde İslam dininden olan ya da bu dine sempati duyan kimselerin üyeliğini
kabul edeceği bildirilmekteydi.636 Parti siyasi bir maksattan çok, halkı aydınlatmayı
benimsemiştir. Parti olduğunu isminde belirtmişse de; kuruluş dilekçesinde, her türlü
siyaset ve siyasi partiden uzak olduğunu belirtmiştir. Kuruluşundan iki ay sonra 12
Eylül 1946’da Sıkıyönetim Komutanlığınca kapatılmıştır.
7) TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ: 8 Temmuz 1947 tarihinde Cevat
Atilhan, Şükrü İşdeğer, Behçet Dimergil, tarafından İstanbul’da kuruldu. Partinin
yayın organı Mücadele ve Milli İnkılap idi. Milliyetçi ve muhafazakardır.
Programının giriş bölümünde amacını,
“Türk milletini medeni alemde üstün, mesut ve müreffeh bir hale getirmek, genç nesli
devlet makamlarına ve milli sorumluluklara katılım için yetiştirmek ve bize atalarımızdan miras kalan
bütün maddi ve manevi kıymetler ve hazineleri muhafaza etmek”

637

olarak belirtmektedirler.

Milli ahlak ve geleneklere bağlılık, programın birinci maddesinde
vurgulanmaktaydı. Üçüncü maddede, her vatandaşın söz, yazı, iş, vicdan, fikir,
toplanma, cemiyet ve parti kurma, sendika yapma, tasarruf, meslek seçimi, grev ilanı,
lokavt haklarını, diğer vatandaşların hak ve hürriyetlerine müdahale etmeme şartıyla
kabul eder. yasama organında eski ayan meclisinin tekrar kurulmasının gereğini
savunmaktadır. (madde 6) Yargının bağımsızlığını, devletin idare mekanizmasının
uzmanlaşmaya dayalı az memur, çok para esasına göre yapılanmasını savunmaktadır.
Tarımın geliştirilmesini esas kabul eder. Maliyenin ve ülke imarının yeniden
yapılandırılmasının

gerekliliğine,

ticaretin

tamamen

serbest

bırakılmasına

programında yer vermiştir. Kamu çıkarına aykırı olmamak şartıyla mülkiyetin
korunmasını esas olarak kabul eder. (madde 12) İşçilerin yabancı propagandalara
kapılmaması için refahlarının ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi için çalışılacağını
vadetmektedirler. Eğitimde ahlakı esas tutmuşlar. Tedrisatın, değiştirilerek üretime
634
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yönelik terbiye sistemi konarak; Türklüğün müstesna karakterin aşılanmasına
çalışılacaktır. (madde 14) Evlenmeyi kolaylaştırmayı ve evleneceklere yardım
etmeyi, kadının aile yuvasına bağlanması için çalışılacağını, yirmi iki yaşına gelip de
evlenmemiş devlet memurlarının terfi ettirilmemesi ve maaşlarına zam yapılmaması,
memur olmayanların ise, vergilerine % 20 zam yapılması, doğum oranının
arttırılması için çalışılacağına parti programında yer almaktadır. (madde 15) Dış
politika ise, Arap birliğine dayanmaktadır. (madde 25)
Parti, 1950’den sonrada faaliyetlerini sürdürmüştür.
Bunların yanı sıra, Çiftçi ve Köylü Partisi (1946 yılında, Bursa’da
kurulmuştur. Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay), gibi çeşitli
partilerde dini unsurları programlarına almalarına karşın tam anlamıyla İslami nitelik
taşıdıkları söylenemez.
8) ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ: 8 Ağustos 1948 tarihinde merkezi
Afyon’da olmak üzere, Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu (tüccar),
Yusuf Mazhar Aren (emekli) tarafından kuruldu. Partinin amacı, “doğruluk ve ahlak
kaidelerine dayana gerçek demokrasiyi tüm gerekleriyle ülkede yerleştirmek ve
vatandaşın tabii ve yasalanmış haklarından güvenli şekilde faydalanmasını sağlamak
ve genel siyasetin demokratik bir görüş ve anlayışla yürümesine hizmet etmektir.”
(madde 1) Cumhuriyet rejimini benimsemiş olan parti, toplumsal hayatın
düzenlenmesinde dinin büyük önem taşıdığına inanmakta, ve ilkokullarda din
derslerinin okutulmasını savunmaktadır. (madde 13) Vatandaşın, kişisel ve toplumsal
her türlü hak ve hürriyete sahip olması, kişi ve sınıf imtiyazı sağlanmaması, kanun
önünde eşitlik ve sosyal hayatın aile ve mülkiyet esasına dayanması temel ilkeleridir.
(madde 3) Serbest teşebbüsü benimsemekle beraber, işçi ve çiftçilerin durumlarının
iyileştirilmesi ve sosyal yardımın gereğini savunmaktadırlar. Dış politikada Birleşmiş
Milletlerin varlığını desteklemekte ve komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurmanın
gereğine değinmektedirler.638
Parti, teşkilatlanamadığından bir süre sonra Millet Partisine katıldı.
9) MİLLET PARTİSİ: 1948 yılında, Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa
Kentli, Mareşal Fevzi Çakmak, Prof.Kenan Öner, Osman Bölükbaşı, Osman Nuri

638
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Köni, General Sadık Aldoğan tarafından, Ankara’da kuruldu. Öz Demokratlar Partisi
de, teşkilatlanamadığından, bir süre sonra Millet Partisine katılmıştır.
Partinin amacı, programının 2. maddesinde belirtildiği üzere, “samimi ve
emin seçim ile tezahür edecek olan milli iradeyi hakim kılmak; bu iradeye ve insan
haklarına uygun bir hükümetin kurulmasına ve bekasına çalışmaktır.” Ülkede,
hürriyetin sağlanmasını ise esas görevlerinden addeder.
Programında,

Cumhuriyet,

vurgulanmaktaydı. (madde 1)

639

adalet,

liberallik,

milliyetçilik

Parti, bir yandan din ile devlet işlerinin birbirinden

ayrılması, vicdan hürriyetinin tanınması olarak kabul ettiği laiklik de dahil olmak
üzere, Cumhuriyetin ilkelerine bağlılığı ifade ederken; diğer yandan CHP’nin altı
ilkesinin, demokrasi adına anayasadan çıkarılmasını talep etmekte (madde 6)640 ve
dine olan saygısını belirtmekteydi. Dine dayalı bir devlet kurma talebi bulunmamakla
beraber, ülkede çeşitli din ve mezheplere mensup olanların serbestçe dini teşekküller
kurabilmelerini ve bunlara otonomi kazandırılması gereğini savunmaktaydı. (madde
12) Ayrıca ilk ve orta okullarda din derslerinin konması ve üniversitelerde ilahiyat
fakültelerinin açılması taraftarıydı. Programının 8. maddesinde ‘Parti, din
müesseselerine ve milli ananelere hürmetkardır’ ibaresi yer almaktaydı. Ayrıca 163.
maddenin kaldırılmasını savunmaktaydı. Din hakkındaki çeşitli orijinal fikirleri,
özellikle Demokrat Partiden ümitlerini kesmiş çeşitli İslamcı kesimlerin ilgisini
çekmekteydi. Ancak, küçük köylü ve küçük kent burjuvazisinin ideolojisi olan dinin
savunuculuğunu

yaptığından

ve

bu

ideolojiye

ekonomik

bir

içerik

kazandıramadığından, yerel kişi partisi olarak kalmıştır.
Devleti, insanların toplum içerisinde barış içinde ve yardımlaşarak yaşamak
isteğinden doğmuş, medeni bir gereklilik olarak kabul etmektedir. Partiye göre
devletin amacı, hürriyet, emniyet ve çeşitlilik içinde gelişmek zorunda bulunan insan
şahsiyetinin, özgürce örgütlenmesine mani olmamak, şahsi faaliyetleri halk için ve
halkın katılımı ile uzlaştırmak ve adaleti sağlamaktır. (madde 4) Bu açıdan hak ve
adalete inandıklarını belirtmişlerdir.
Samimi taraftarı olduklarını belirttikleri demokrasiyi ise, kişi hak ve
hürriyetlerini teminat altına alan Batı demokrasileri olarak kabul etmişlerdir. Bu
639
640
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nedenle,

anayasanın

demokratik

prensiplere

aykırı

bulunan

maddelerinin

çıkarılmasını talep etmişlerdir.
Ülkenin toprak bütünlüğünü, istiklalini bozmayı hedefleyen, insan
haklarına aykırı faaliyet yürüten, yabancı siyasi teşekküllerle işbirliği içinde olan,
komünizm, nazizm, anarşizm gibi akımlarla mücadeleyi ilke edinmiştir. (madde 8)
Milliyetçiliği, bir düşünce ve his birliği olarak kabul etmiş, kendini Türk
hisseden herkesin Türk olduğuna inanmıştır. Aileyi ise, toplumun temeli ve yüksek
manevi değeri olarak kabul etmiştir. Halkçılığı ise, hiçbir sınıf ve zümreye ayrıcalık
tanınmaması şeklinde ele almıştır.
İktisadi alanda özel teşebbüse, serbest ve meşru rekabete, açık pazara,
işbölümüne dayalı mutedil liberalizmi benimsediğini, devletin ise sadece düzenleyici
müdahalesine taraftar olduklarını programlarında belirtmişlerdir. (madde 22)
Bununla birlikte, aşırı vergilerin, gayri meşru yollardan servet edinilmesinin, himaye,
haksızlık, rüşvet, karaborsacılığın önlenmesine çalışmayı taahhüt etmişlerdir.
Dış politikada Birleşmiş Milletler üyeliğine büyük önem vermişler; tüm
devletlerle işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine çalışmayı hedeflemişlerdir.
(madde 24)
Yasama
Cumhurbaşkanın

organında
tarafsızlığını

ikinci
ve

bir

ayan

bürokratik

meclisinin
işlemlerin

kurulmasını

ve

kolaylaştırılmasını

savunmuştur. Adaletin gereği gibi gerçekleştirilmesi için, hakimlerin her türlü
etkiden uzaklaştırılmasını ve mahkemelerin tamamen bağımsız olması gereğine ve
mahalli idarelerin bağımsızlığının arttırılmasına değinmiştir. DP’ni, 1950’deki
hükümet programının gayesiz olduğu gerekçesiyle eleştirmiştir.
Partinin yayın organı, Ankara’da kurulan Kudret gazetesiydi. Yeni
Sabah’da bir süre partiyi desteklemiştir.
İslami kesimden destek görmüş; özellikle Cevat Rıfat Atilhan bir
makalesinde, Millet Partisinin iktidara gözünü dikmiş, programda maksatsız ve
gayesiz bir parti olmadığını, bir doktrin partisi olduğunu savunmuştur. Partinin,
“milletin manevi varlığına, ananelerine ve bunların kaynağı olan tarihe kıymet
verdiğini, gizli ve menfi bir tarafı olmadığını” savunmuştur.641

641
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Partinin, Haziran 1953 tarihinde toplanan Büyük Kongresinin ardından
Hikmet Bayur, Vasfi Raşit Sevig, Ankara İl İdare Heyeti, Hatay İl Başkanı, Tekirdağ
İdare Heyeti ve Beyoğlu İlçe Heyeti Üyeleri “Millet Partisinin gerici ve Kemalizm
aleytarı bir tutum benimsediği” iddiasıyla istifa etmeleri642 ve Hikmet Bayur’un,
“kendini ve soyunu sopunu Cumhuriyet dönemi mağduru bilen birçok kimsenin
Demokrat Partiden ziyade Millet Partisinde toplanmaya başladığı ve irticayı
körüklediği ve Malatya Suikastının ardından Demokrat Partiden uzaklaştırılanların
da Millet Partisine fiilen girdiği” yönündeki demeci ve bu iddialarına örnek olarak
gösterdiği, 1951 yılında Volkan dergisinde, Atatürk hakkında çok çirkin yazılar
yazan Lütfü Bornovalı’nın 1952 yılındaki kongrede genel kurula seçildiğini
açıklaması, ihbar sayılarak Parti hakkında bir soruşturma açılmıştır.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 5. Sulh Ceza Mahkemesine suç duyurusu
yaparken, Millet Partisi programının 7. ve 12. maddelerini dayanak göstermiştir. 7.
madde ile, ‘kanunları dini esasa dayandırmak’ istediğini; 12. madde ile de, ‘dini
esasa dayalı cemiyet kurma’ hedefi olduğunu ve bu maddelerin Cemiyetler
Kanununun, 33. maddesi ile TCK’nun 526. maddesine aykırı olduğunu ileri
sürmüştür.643 Parti bu iddialara dayanarak 8 Temmuz’da geçici olarak kapatıldı. 27
Ocak 1954’te de, dava sonuçlanarak parti, temelli kapatılmıştır.644
10) TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ: 16 Mayıs 1952 tarihinde, Demokrat
Partiden ayrılarak, Liberal Köylü Partisi ile birleşen dört milletvekili tarafından
Ankara’da kuruldu. Sınıf savaşı hedeflemediğini; Türk toplumunun temelini teşkil
eden köy ve köylünün tüm sosyal meselelerin düğüm noktası olduğunu belirtir.
1958’de CMP ile birleşti. Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof. Ethem Menemencioğlu,
Prof. Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral, Hakkı Kamil Beşe, Dr. Süreyya Endik,
Yusuf Ziya Eker, Asım Günç, Asaf İlbay, Cemil Kantemir, Dr. Cezmi Türk’dür.
Partinin örgütlenmesi, aynı mesleklerden olan partililerin meydana
getireceği, parti meslek grupları olarak ve bir köy ve mahallede veya birkaç
mahallenin

bir

araya

gelerek

partililerin

kuracağı

parti

klüpleri

olarak

642

Ulus 5 Temmuz 1953 ve Zafer, 9 Temmuz 1953.
Zafer, 10 Temmuz 1953.
644
Cumhuriyet, 11 ve 28 Ocak 1954.
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gerçekleşebilmektedir. (madde 70-71)645
Parti, milletin ana kütlesini teşkil eden Türk köylüsünün, çok geri ve
refahtan uzak kaldığı ve bu durumun şehirlerinde gelişmesini engellediği
gerekçesiyle kurulmuş; amaç olarak,
“köylüler başta olmak üzere bütün çalışan vatandaşları ve ailelerini kültürde, teknikte,
refahta ileri bir yeni hayata kavuşturarak söz ve mevki sahibi yapmak ve milletimizi dışarıdan,
içeriden gelecek her türlü tehlike ve taarruza karşı koyabilen, sağlam bünyeli bir millet birliği haline
getirmek ve böylece umumi emniyet ve refahı sağlamayı”

646

benimsemiştir.

Bu amaç doğrultusunda partinin kabul ettiği prensipler: Türkiye’nin her
bakımdan geri kalmış bir ülke olmaktan kurtarılması, yeni bir anayasa hazırlanması,
vatandaşların siyasi ve medeni haklarının kuvvetlendirilmesi ve anayasa teminatı
altına alınmasının sağlanması, anayasaya aykırı kanunların çıkarılmasını ve
uygulanmasını önlemek amacıyla bir Anayasa Mahkemesinin kurulması, Cumhuriyet
rejiminin zihniyetinin ve esaslarının korunarak, yeni hayatın icaplarına uygun olarak
düzenlenmesi, laikliğin din düşmanlığı şeklinde anlaşılmasının reddedilmesi, din ve
vicdan hürriyetinin korunması, devlet teşkilatını idare edenlerin her türlü siyasal
müdahaleden

kurtarılması,

memurların

terfiinin

açık

sicil

usulüne

göre

düzenlenmesi, köy, bucak, belediye, ilçe ve il idarelerinin Merkezin denetiminden
kurtarılarak idari muhtariyet kazandırılması, adaletin, gerçekten mülkün esası haline
getirilmesi, çiftçi, işçi, esnaf gibi çalışan kesimin büyük kısmını oluşturanların her
bakımdan iyi yetiştirilmesinin sağlanması, köylünün ve çalışan büyük kitlenin
hayatının sosyal güvence altına alınması, çalışan bu vatandaşların aile yuvalarının
korunması, vatandaşlar arasında din, ırk, cins, mezhep, aile, zümre, meslek, parti
ayrımı yapılmaksızın eşit haklara dayanan bir sosyal yardımlaşma sağlamak,
kimsesizleri, yoksulları, sakatları koruyan kuruluşlar oluşturulması, kadınların her
bakımdan

ve

özellikle

ailelerindeki

görevlerini

kolaylaştırmak

amacıyla

yetiştirilmesinin sağlanması, Milli Eğitim ile köyde ve şehirde Türk fertlerinin hür,
araştırmacı insan şuuruna dayanan şahsiyetler olarak yetiştirilmesinin sağlanması,
milli ve ebedi değerlerin korunması ve yükseltilmesi için ilmi araştırmaların,
kütüphanelerin, müzelerin vb.. sayılarının arttırılması, basın ve yayın hürriyetinin
645

Türkiye Köylü Partisi Gaye, Prensipler, Program, Tüzük, Ankara, Akın Matbaacılık, 1953, s.
42.
646
A.y., s. 3.

213

gerçek demokrasilerdeki seviyeye ulaştırılması, ülke bünyesine uygun bir tarım
reformunun gerçekleştirilmesi, küçük mülkiyet, küçük sermaye ve küçük kazanç
sahiplerinin varlıklarının korunarak geliştirilmesi için çalışılması, gittikçe artan
işsizliğin önlenmesi, serbest teşebbüsün geliştirilmesi için gerekli hukuki, idari ve
mali alanlarda istikrarın sağlanması, Türk ordusunu kuvvetlenmesi için çalışılması,
devletin ve ülkenin sosyal ve iktisadi selametini sağlanması için gerekli haberleri
toplamak amacıyla partiler üstü yeni bir teşkilatın kurulmasıdır.647
Bunların yanısıra parti, programının 3. maddesinde iki meclisli bir
parlamento usulünü kabul etmekte; Milletvekilleri Meclisinde, Milli Emniyet
Konseyi, İçtimai-İktisadi Konsey, Dinler Konseyi ve Yüksek Seçim Mahkemesi gibi
müesseselerin bulunması gerektiğini savunmaktadır (madde 4). Partinin programının
2. bölümü tamamen dini konulara ayrılmaktadır. Parti esas olarak dinin bir vicdan
meselesi olduğunu ve devlet işlerine karıştırılmaması gerektiğini savunmaktadır.
Yukarıda da belirtildiği gibi, laikliğin din düşmanlığı şeklinde değerlendirilmesine
şiddetle karşı çıkar (madde 15). Tüm dinlerin, dini müesseselerine din bilgini
yetiştirmenin ve bu amaçla açılan eğitim kurumlarının eşit haklara sahip olarak
serbest bırakılmasını savunmaktadır. (madde 16) iktisadi alanda ise, sanayii de işçi
sayısını arttırmak, tarımda ise azaltarak çiftçi sayısını çoğaltmayı hedeflemiştir
(madde 20). Her sahada planlı bir sermaye yatırımını amaçlamaktadırlar (madde 22).
Ağır sanayii alanında devletin emniyetini gerektiren hallerin ve özel teşebbüsün
rağbet etmediği alanlar dışında devlet teşebbüslerine karşı bir tavır almaktadırlar
(madde 23). Vergi adaleti konusu ilk ele alınacak husus olarak kabul edilmektedir
(madde 24).ülkedeki hayat pahalılığını dikkate almadan işletilen her türlü
enflasyonist ve deflasyonist siyasete karşıdırlar (madde 26).
Programında, laikliği tanımış olmasına ve vicdan hürriyetine büyük önem
vermesine rağmen, özellikle beşinci maddesinde dini motiflere rastlanır. Tarımsal
kalkınmaya büyük önem vermiştir. Sınıf savaşına girişerek menfaat sağlama
amacıyla kurulmuş olmadığını belirtir.
Partinin ikinci kongresinde, partinin genel başkanı yaptığı konuşmada,
dünyanın komünist cephe ve Batının demokratlar cephesi olarak ikiye ayrıldığını, bu

647
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iki cephe arasındaki silahlanma yarışının, ülkelerin iktisadını olumsuz etkilediğini,
ancak silahlanmaya önem vermeyen ülkelerin milli bağımsızlığını korumada zaafa
düştüğünü belirtmiştir. Ayrıca komünist ülkelerin esir mahiyetinde yaşadıklarına ve
“Demir Perde”ye karşı geliştirilen savunma birliğine dahil ülkelerle, PakistanHindistan arasındaki soruna değinmiştir. İç siyasetle ilgili olarak da, Demokrat Parti
yönetiminin çıkardığı kanunlar ve uygulamalarıyla totaliter bir rejim benimsemekte
olduğunu ve üç yıllık uygulamaların, CHP’den farklı bir parti olduğu izlenimi
vermediğini savunmuştur. Yapılan ekonomik hamleler, takdirle karşılansa da; plansız
ve arkası görülmeden yapılıyor oluşundan endişe duyulduğu belirtiliyor. CHP’ni ise,
partinin hükümet-halk, parti-halk anlayışının, halk ve cumhuriyet idaresinin özüne
ters olması ve bir köy ve köylü politikasının bulunmaması nedeniyle eleştirmektedir.
İki partinin de tek amacının seçim kazanmak olduğunu ve özellikle köylünün
durumunda kalıcı iyileştirmelere gitme amacı gütmediklerini, kendi amaçlarının en
önde geleninin de, bu durumu düzeltmek olduğunu konuşmasında belirtmektedir.648
11) CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ: 10 Şubat 1954’de, Ankara’da,
Millet Partisinin kapatılmasının ardından yine aynı kadronun (Enis Akaygen, Osman
Bölükbaşı, Ahmet Tahtakılıç ve Suphi Batur) kurduğu partidir. 1958’de Türkiye
Köylü Partisi ile birleşerek CKMP olmuştur. Kurucu ve Yöneticiler: CMP ile Köylü
Partisi kurucuları, Fuat Arna, Enver Kök, Ahmet Bilgin, Tahsin Demiray, Yusuf
Ziya Eker, Nureddin Ardıçoğlu, Hasan Dinçer, Ahmet Oğuz Enis Akaygen; Genel
Başkan: Osman Bölükbaşı’dır.
Dini

konulardan

çok,

Menderes’in

anti-demokratik

yönetimine

yoğunlaşmıştır. Cumhuriyetçi Millet Partisinde, özlü bir program değişikliğine
gidilerek, dinci özelliği yumuşatılmış; amacını, Türkiye’de insan Haklarını hakim
kılacak ve bunları güvenilir teminata bağlayacak bir devlet nizamı kurmak olarak
belirlemiştir. Bu amaca ulaşmak için ise, hürriyet, emniyet, eşitlik ve adalet
ülkülerine, milli hakimiyet ve laik cumhuriyet esaslarına, Batı örneği demokrasi
hukukuna, milliyetçilik ilkesine bağlılığı gerekli saymıştır.
1954 seçimlerinden önce yayınladığı seçim beyannamesinde ise, iktisadi
durumu eleştirilmiş, dış ticaret açığının tehlikesine dikkat çekerek, ülkede bir
648

Türkiye Köylü Partisi: II. Büyük Kongrede Genel Başkan Remzi Oğuz Arık’ın Konuşması,
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enflasyon politikası güdülmekte olduğu iddia edilmiştir. Beyannamenin dış politika
ile ilgili bölümünde ise, kolektif güvene dayanan barışçı, dürüst ve açık bir dış
siyasetin takip edilmesini ülkenin yararlarına en uygun yol saydığını ve BM idealine
bağlılık esas tutularak dış politika sahasında her halükarda söz sahibi olmak
noktasında hassasiyet gösterilmesi gereğine değinilmiştir.649
12) CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ: Demokrat Parti
iktidarına son verme çabalarının bir sonucu olarak, muhalefeti birleştirmek adına
doğmuştur.
CMP ve Köylü Partisinin

aralarında Osman Bölükbaşı ve Tahsin

Demiray’ın da bulunduğu, Genel İdare Kurulu üyelerinin, 15 Ekim 1958 tarihinde
yaptıkları toplantı sonucunda iki partinin birleşmesi kararı alınmış ve böylece
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oluşturulmuştur.650
13) İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ: Ağustos 1951’de Cevat Rıfat Atilhan
tarafından İstanbul’da kuruldu. Diğer Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan,
Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Acaralı, Mahmut Reşat Uluğhan, Nuri
Çallı, Feridun Okyanus, İ.Galip Hamikoğlu, Hacı Nuri Erdoğdu, Naci Yeter,
Mehmet Reşat Düşünür, Ahmet İlkol, Neşet Aslın, Şevket Üzümcü, Mahmut
Düşünür, Şükrü Özsaraçoğlu’dur.
Parti programına laikliği dahil etmemiştir. Programının giriş bölümünde
amacını,
“…maddi ve manevi ölçülerle ve bütün mana ve kapsamıyla Türk milletini medeni alemde
üstün ve tarihiyle, şerefli mazisine layık bir refah ve bayındırlık seviyesine çıkarmak ve Türk vatanını
651

en ameli ve yapıcı sistemlerle ve köklü çalışmalarla baştan başa imar etmek”

olarak

belirtmektedir.
Partinin esas umdeleri: Ahlak, anane, adalet, çalışma, iş, hürriyet olarak
belirtilmiştir. Milleti iş ve ekmek sahibi yapmak, içerde ve dışarıda kuvvetli, kudretli,
hür ve mesut bir millet ve hükümet görmek için şöyle bir program benimsemiştir:
“Madde 1) kutsi, ahlaki, harsi ve toplumsal prensip ve akidelerin, milliyetine ve
mukadderatına bağlılığın her türlü görünür, görünmez tecavüzlerden ve müdahalelerden uzak
tutulması; madde 2) bu sebeple Teşkilatı Esasiye’ye Halk Partisi umdeleri olarak giren tüm
649
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demokrasiye zıt kanunların kaldırılması; madde 3) milli menfaatlere tamamiyle intibak etmeyen ve
karakterine uymayan umde ve prensiplerin kaldırılması; madde 4) cins, mezhep, vicdan hürriyetlerinin
korunması; madde 5) komünizm ve farmasonluk gibi beynelmilel karakterli tüm gizli faaliyetlerin
yasaklanması; madde 8) Adliyenin her türlü tesir ve nüfuzdan uzak ve bağımsız tutulması; madde 10)
devlet idaresinde kırtasiyeciliğin asgari seviyeye indirilmesi; madde 12) İstanbul’un yeni baştan imar
edilerek bir varidat kaynağı haline getirilmesi; madde 13) işçileri yabancı propagandalardan ve
ideolojilerden kurtarmak için insan olma şeref ve haysiyetine uygun refah ve geçim sağlamak; madde
14) ilk tahsil mecburidir. Türk milletini yükseltmek istediğimiz medeniyet seviyesine ait tüm bilgileri
ve akideleri bu tahsil esnasında verilecek, içinden ilaveler, hurafeler, Yahudi uydurmaları çıkarılmış
Müslümanlığın tüm ulvi ve ahlaki esasları da öğretilecektir. Madde 17) köy davası, Partinin esas
meselesidir. Madde 18) evlenme ve doğum milli mevzuumuzdur ve gerekli kolaylıklar
652

sağlanacaktır.madde 21) ticaret mutlak surette serbesttir.”

Yayın Organı: Hür Adam. 3 Mart 1952’de Cemiyetler Kanunun 9.
maddesine aykırı olduğundan, dini siyasete alet etmek ve dine dayalı cemiyet
kurmak gerekçesiyle mahkeme kararıyla feshedildi.

E) MİLLİYETÇİ ÖRGÜTLENMELER:
Türk milliyetçiliği, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türklerden önce,
Rusya’da, Müslümanların birliklerini sağlayarak, Ruslara karşı yaşamlarını
sürdürebilme amacıyla orada yaşayan Türkler arasında gelişti. Bu konudaki ilk
önemli isim bir Kırım Tatarı olan İsmail Gasprinsky’dir. (1851-1914) Çıkardığı
gazetelerle, İstanbul’daki bazı aydınları etkilemeyi başardı. Özellikle 1873’te kurulan
ve Kırım Türkçesi kullanılarak yayınlanan Tercuman’da, dilde, fikirde, işte birlik
parolasını duyurdu ve Rusya’daki Türkleri birleştirmeyi amaçladı. Rusya’daki ilk
Türk

gazetesi

ise,

Bakü’de

yayınlanan

Ekinci

adlı

gazeteydi.

Osmanlı

İmparatorluğu’ndaki ilk Türkçülerin, Tanzimat edebiyatçıları olduğu söylenebilir.653
Bir Türkçü olan Necdet Sancar’da, Türk milliyetçiliğinin şuurlu ve sistemli çağının
başlangıcını Tanzimat dönemi kabul etmiştir.654 1876 tarihli Lehçe-i Osmani’nin
yazarı Ahmet Vefik Paşa, Türkçe’yi, Osmanlıca’dan ayrı bir bütün olarak ele almış
ve Türk tarihinin Osmanlılarla başlamadığını ileri sürmüştü. Türkçülerin öncüsü
olarak kabul edilen Ali Suavi ise, Türkçe sözcüklerin kullanılmasının gerekli
652
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olduğunu savunmuş; düşüncelerini Muhbir ve Ulûm dergilerinde dile getirmiştir.
Türk dili alanında atılmış diğer önemli adım ise, Şemseddin Sami’nin, 1899-1901
tarihleri arasında kaleme aldığı, “Kâmûs-ı Türkî” adlı sözlüktür.
Bu konudaki bir diğer önemli isim olan Azerbaycanlı Ali Hüseyinzade,
1907’de Türk milliyetçiliğinin hedeflerini Fürûzat gazetesinde “Türkçülük,
İslamcılık ve Avrupacılık” olarak tanımlamaktaydı.655 Yine bir Azeri olan Ahmet
Agayev (Ahmet Ağaoğlu), 1905 tarihinde, Ermenilere karşı mücadele edebilmek
amacıyla Fedai adlı gizli bir örgüt kurmuştu. 1908’den sonra Hüseyinzade Ali Bey
ve diğerleriyle birlikte Türkçü aydınların yayın organı olan Türk Yurdu dergisini
yayınlamaya başladı. Ancak, Rus toprakları üzerinde yaşayan en etkili Türkçü
ideolog, Tatar kökenli Yusuf Akçurin (Akçura)dir. Akçura, Jön Türklerle de ilişki
kurmuş ancak, Osmanlıcılık ideolojisini savundukları gerekçesiyle grubun içinde yer
almamıştır. Ünlü eseri “Üç Tarzı Siyaset”’te, Osmanlıcılığı ve İslamcılığı, Osmanlı
Devleti’ne yararlı olmayacakları gerekçesiyle reddetmiş ve ilk kez Türk
milliyetçiliğini, bu iki ideolojinin alternatifi olarak ortaya koymuştur. Yine bu
dönemde Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından Selanik’te yayınlanan Genç
Kalemler dergisi, Ziya Gökalp’in de katılmasıyla Türkçülük ve Turancılığın yayın
organlarından birisi oldu ve 1912 Balkan Savaşının ardından İstanbul’a geldiler.
Türk aydınları üzerinde etki yapmış bir diğer önemli isim Hüseyinzade Ali
Bey (Turan) idi. Ali Bey, St. Petersburg’da eğitim gördükten sonra, 1889 yılında
Mektebi Tıbbiye’de öğretmenliğe başlayarak öğrencilerine Türkçü fikirler aşılamış
ve İttihat Terakki’nin kuruluşunda rol oynamıştır.656
Meşrutiyetin sağladığı özgürlük ortamından yararlanarak Türkçüler, birçok
dernek oluşturarak örgütlendiler. Bu derneklerin ilki, 1908 Kasımında kurulan ve
Türk milliyetçiliğini ilk yayma çabasına girişen Türk Derneği’dir. Derneğin
kurucuları arasında Yusuf Akçura, Necip Asım, Velet Çelebi bulunmaktaydı ve 1911
tarihinden itibaren ise, “Türk Derneği” isimli bir dergi yayınlamaya başlamışlardı.
Bu derneğin kapanmasının ardından 18 Ağustos 1911 tarihinde Türk Yurdu Cemiyeti
kuruldu ve cemiyet, Türk Yurdu adlı bir dergi yayınlamaya başladı. Kurucuları
655
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bulunmaktaydı.

Ağaoğlu,

Hüseyinzade
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ve

Yusuf

Akçura

da

1911 yılında Tıp Fakültesi öğrencilerinden 190 kişi, yarı gizli bir

klüpte örgütlenmiş; 12 Mart 1912 tarihinde ise resmen Türk Ocakları kurulmuştur.
Ocağın yönetimine Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu da
katılmıştır. Ocağın amacı, yayınladıkları beyannamenin 2. maddesinde “İslam
kavimlerinden başlıcası olan Türklerin milli terbiyesinin ve ilmi, iktisadi ve
toplumsal seviyesinin terakkisi ve yücelmesine ve Türk dilinin kemal bulmasına
çalışmak” olarak belirlenmiştir. Resmi Yayın organı Türk Yurdu idi. Ocak, 1920’de
İngilizler tarafından kapatılmışsa da; 1924 tarihinde merkezi Ankara’da olmak üzere
yeniden açıldı. Ancak bu dernek, Turancı fikirlerden arındırılamayınca; 1927
tarihinde CHF’nın denetimi altına alındı ve etkinlik alanı Türkiye sınırlarına
indirgendi. Bu önleminde başarılı olmaması üzerine, 10 Nisan 1931’de temelli
kapatılarak yerine, partinin denetiminde Halk Evleri kuruldu.658 Ancak Türk ocakları
mensupları, ocakların kapatılmasını, “CHP’nin modern anlamda siyasi bir parti
olmaktan çıkmış, toplumsal, siyasi, ilmi, edebi, hareketlerin bir mihrakı, memleket
hamlesinin bir öncüsü misyonunu üzerine aldığından, Türk ocakları ve Muallimler
Birliği gibi aynı amaca yardımcı olacak iki teşekküle dahi tahammül edememesine”
bağlamaktaydılar.659
İttihatçıların milliyetçiliği benimsemesiyle de; Turancılık, I. Dünya Savaşı
öncesinde tümüyle siyasal bir niteliğe bürünmüş oldu. 5 Temmuz 1912 tarihinde ise,
ilk defa Osmanlılığa karşı, milliyetçi bir görüş ve anlayışla Milli Meşrutiyet Fırkası
kuruldu. Kurucularının arasında Yusuf Akçura’da bulunmaktaydı.660 O dönemde
Turancılık düşüncesine kapılmamış milliyetçi aydın yok gibiydi. Cumhuriyetin
ilanından sonra, yeni Devletin ideologları olacak birçok aydın bu dönemde yetişmiş
ve Turancılık fikirlerinden etkilenmişlerdir. Ziya Gökalp ve Emin Yurdakul
şiirleriyle; Halide Edip Adıvar ve Ömer Seyfettin düzyazılarıyla, Turan düşüncesini
göklere çıkarmaktaydı.
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edileceği
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Turancılık,

Rusya’nın

bütünlüğüne

zarar

vermekteydi. Bu durum Almanya’nın işine yaradığından Almanlar tarafından
Rusya’yı hedef alan bir saldırı kampanyasına dönüşerek; Türk milliyetçiliği, Alman
Pan-Germen hareketinin bir aracı durumuna indirgendi. 1919 yılında milliyetçi
düşünce akımının bir ürünü olarak Yusuf Akçura, Adnan Adıvar, Hamdullah Suphi
Tanrıöver tarafından Milli Türk Fırkası kuruldu. Düşüncelerini partini yayın organı
olan İfham gazetesinde dile getiriyorlardı.661 Programının 1. maddesinde milliyet
esasına dayandığını, Türklüğe ve Türk milleti kavramlarına yer verdiğini
belirtmekteydi.
Ardından Mütareke döneminin özel şartları dolayısıyla milli birlik ve
bütünlük esası üzerine kurulan, manda ve himaye kabul etmeyen, işgalcilerin ülkeyi
terk etmesi için çalışan çeşitli teşekküller kuruldu. Bunların arasında, 6 Mart 1919’da
kurulan Vahdet-i Milliye, 4 Mayıs 1919’da kurulan Milli Ahrar Fırkası, 24 Ağustos
1919’da Erzurum’da kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir’de kurulan
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, İlhakı Red Heyet-i Milliyesi, Müdafaa-i Hukuku Milliye
Cemiyeti, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vb. bulunmaktadır.662
Enver Paşa, Osmanlı toprakları dışında yaşayan Türkler arasında
propaganda faaliyetleri yürütülmesi için Teşkilat-ı Mahsusa adında gizli bir örgüt
kurmuştu. I. Dünya Savaşının ardından Turancılığın bu biçimi, Enver Paşa’nın 4
Ağustos 1922 tarihinde öldürülmesiyle son buldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Turancılık fikrinin önüne,
Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi, ırk, dil, din ayrımı gözetmeden ulusun
doğal üyeleri olarak kabul eden, İslam tesirinden kurtulmuş, milli bir kültüre ve
evrensel bir anlayışa götüren bir yol olarak “Türkiye Milliyetçiliği” çıkarılarak
bastırıldı ve önemli bir direnişle de karşılaşılmadı.663 Anadolu istiklal savaşı da
vatancılığa geçmede önemli bir rol oynadı.664 Türkiye’nin ulus-devlet olabilmesi için
milliyetçiliğin, Türkçülükle karıştırılmaması gerekmekteydi. Bu konuda, Lenin’de
pan-slavizmi terk etmiş olmasının sağladığı bir kolaylık da söz konusuydu. Ancak
her şeye rağmen yukarıda da belirtildiği gibi, Cumhuriyetin ideologları, Turancılık
661
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fikriyle yoğrulmuş aydınlardı ve ister istemez, tüm iyi niyetlerine rağmen, Atatürk
milliyetçiliğinin

içerisinde

Turancılığın

kalıntıları,

düşünsel

ve

uygulama

platformunda varlıklarını sürdürmekteydi. Bunun en iyi örneği, 1933 yılında Milli
Türk Talebe Birliği’nin üniversite öğrencilerinin giydiği şapkalara bozkurt arması
konmasının hükümetçe onaylanmasıydı.665 Gerçi bu durum biraz da kaçınılmazdı
çünkü, yeni devletin kurulmasıyla, Osmanlı mirası reddedilmiş ve ulusal duygunun
yaratılması için harcanan çabalar, ideologları ister istemez, Orta Asya’ya
yönlendirmiştir.
Daha 1919 yılında Yusuf Akçura, Türkiye milliyetçiliği fikrinin ilk
sinyallerini vererek, Türkçülük içindeki demokratik akımı, emperyalizm akımına
kıyasla daha üstün tutmuştur. Onu, Ahmet Ağaoğlu ve Tekin Alp gibi aydınlar
izlemiştir. Söz konusu ideologlar, daha öncede değinildiği gibi Türkçülüğe de yer
vermek mecburiyetinde kalmış ancak, bazı etnik azınlıkların başkaldırmalarını
önleyebilmek amacıyla ırkçılığın birleştirici özelliği üzerinde durulmuştur.666 Zaten
Turancılık fikri, aydınlar arasında yayılmış olmakla beraber, bir muhalefet ideolojisi
olarak kullanılmaya müsait olmadığından, bu ideolojik dönüşüm, halk arasında
büyük yankılar doğurmadı. Sadece öğrenciler arasında şoven milliyetçiliğin izleri
görülmekteydi.
1924 yılında, Sinop Valisi Nizameddin Bey’in talebiyle ve Rıza Nur’un
bağışladığı çiftlik sayesinde, Türklüğün yükselmesi için çalışacak bir vakıf
kurulmuştur. Vakıf, ırkçılığa kaçacak derecede ileri gitmiştir.667
Cumhuriyetin ilanının ardından çıkarılan ilk Türkçü dergi, 1931 yılında
aşırı milliyetçiliğin temsilcisi Nihal Atsız tarafından yayınlanan Atsız Mecmua
idi.1929 yılının ilk aylarında, mühendislik öğrencisi Tevfik İleri ve tıp öğrencisi
Rüknettin Fethi Olcaytuğ’un girişimleriyle kurulmuş olan Milli Türk Talebe Birliği
ise; komşu ülkelerdeki Türk Azınlıklar ve Hatay’ın ilhakı için gösteriler
düzenleyerek, Türkçülüğü gençler arasında yaymaya çalışıyor; ayrıca Temmuz 1933
tarihinden itibaren çıkarmaya başladıkları Birlik isimli dergileriyle de faaliyetlerini
sürdürüyorlardı. Hükümet 1934 yılında Atsız Mecmua’yı kapattı ve 1936 yılında ise,
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Milli Türk Talebe Birliği’nin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bundan böyle
Türkiye’de, rasyonalist, laik ve materyalist bir yapıya sahip sadece küçük bir aydın
kesimince kabullenilmiş ve aşırı akımları yani Turancılığı reddeden bir Türk
milliyetçiliği ile, yine bir kesimin benimsediği ve hükümetin baskısıyla karşı karşıya
bulunan Turancılık akımı ayrı ayrı gelişmeye devam etti.
1939 yılında, merkezi Ankara’da bulunan, Reha Oğuz Türkkan’ın kurduğu
Kitap Sevenler Derneği etrafında aşırı milliyetçiler örgütlenmiş ve amaç olarak da,
“milli, toplumsal, edebi, iktisadi, tarihi eserleş yayınlamak suretiyle Türk kültürüne
hizmet etmeyi” benimsemişlerdir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra 15 kadar
milletvekili de derneğe üye oldu. İlk faaliyetleri Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün
Esasları” isimli kitabını, yeni harflerle yayınlamak ve bir Türk milliyetçisi olan
Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Çağlayanlar” isimli kitabını basmak oldu. 1940
yılında, kuruluşunun üstünden bir yıl geçmeden bu dernek Halkevlerince ilhak
edildi.668 Darendelioğlu kitabında, hükümetin aşırı milliyetçi akımı baskı altına
alması nedeniyle bu akımın taraftarlarının bundan sonra merkezinin Ankara’da
bulunduğu Gürem adında gizli bir cemiyet etrafında örgütlenmekle suçlandığını
belirtmektedir. Bu cemiyete üye olmak için “dört batın Türk olduğunun” ispat
edilmesi gerekmektedir. Cemiyetin kurucuları, Reha Oğuz Türkkan, Hikmet Tanyu,
Hamza Sadi Özbek, İsmet Tümtürk, Nurullah Barıman, Muzaffer Eriş, Fehiman
Altan, Yusuf Kadıgil’di. Amaçları, Turandaki Türkleri kurtararak Türk ırkından bir
devlet kurmaktır.669
Türkiye’de, Cumhuriyetin ilk yirmi beş yılının ardından CHP’nin
savunuculuğunu yaptığı Türk milliyetçiliği, amaçlanılanın tersine doğduğu ve
liberalizmi takip etmiş orijinal halinden farklı, İdealist temennilerden çok uzak,
ülkenin siyasi ve kültürel şartlarına uygun olarak gelişerek farklı bir yapıya
bürünmüş; toplumun çeşitli kesimlerince, kendi çıkarlarını koruma vasıtası olarak
kullanmaya başlamıştı. Örneğin, İslami çıkarlara sahip olanlar, Laiklik ilkesi gereği
getirilen kısıtlamalar nedeniyle, çıkarlarını savunabilmek ve yeni fikirlere karşı
kalkan olarak milliyetçilik ideolojisine yönelerek milliyetçiliğe İslami bir form
668
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kazandırmaya çalışmış; gelişen orta sınıf ise milliyetçiliği, kendilerini sosyal
akımlardan koruyabilmek amacıyla kullanmaya başlamıştı. Bu durum aydınlar ve
halk arasında milliyetçiliğin yorumlanmasında önceleri bir çatışma yaratmış;
1946’dan sonra beliren komünizm tehlikesi karşısında ise, hükümet milliyetçiliğin
rasyonalist yönünden fedakarlık ederek, halkın benimsediği milliyetçilik anlayışına
yaklaşılmıştır. Ayrıca her ne kadar aksi amaçlanmış olsa da Turancılara karşı
uygulanan baskılar hafifletilmiştir.
Daha II. Dünya Savaşı sırasında, Nazilerce de desteklenen Türkçü akım,
tekrar su yüzüne çıkma fırsatı yakalamıştı. Bu duruma hükümette o dönemde sessiz
kalmaktaydı. Ordu ileri gelenlerinden Fevzi Çakmak’da aşırı milliyetçi ideolojiye
yakınlığı ile biliniyordu. Ancak Almanya’nın yenilmeye başlamasıyla, hükümetin bu
oluşumlar üzerindeki baskısı da artmaya başladı. Hükümet, ırkçılığın Cumhuriyetin
ana ilkelerine aykırı olduğunu ilan etti.670 Ayrıca İnönü bir konuşmasında, ırkçı ve
Turancıları kasdederek, “II: Dünya Savaşından beri vatandaşlarda uyanan taklit
prensiplere Türk milleti şiddetle karşı koymuştur” diyerek bu görüşleri reddettiğini
açıkladı.671 9 Mayıs 1944 yılında Nihal Atsız’ın çıkardığı Orhun dergisi kapatıldı.
Çakmak görevinden alındı ve birçok Türkçü tutuklandı. Tutuklananlar arasında
Alpaslan Türkeş’de bulunmaktaydı.672 Bunun yanı sıra sol eğilimlerin de artması,
Türkçü akımın ümitsizliğe ve hırçınlığa kapılmasına neden oldu. Komünizm
aleyhtarı gösteriler düzenlemeye başladılar.
1945 yılından itibaren, yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye’nin liberalleşme
çabaları ve artan SSCB tehlikesi nedeniyle hükümetin, Türkçülere olan sert tutumu
yeniden yumuşamaya başladı. 31 Ekim 1945’de tutuklananlar serbest bırakıldı.673 Bu
yeni özgürlük ortamı içinde Türkçüler, belli ölçüde etkinliklerini sürdürmeye devam
ettiler. 1945’de İstanbul’da sola eğilimiyle tanınan Tan gazetesinin, 19 Nisan
1947’de, İzmir Yüksek Tahsil Gençliği, komünizmi lanetleme mitingi düzenleyerek,
İzmir’de bulunan, Mehmet Ali Aybar’ın yönetimindeki Zincirli Hürriyet gazetesinin
matbaalarını tahrip ettiler.
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Soğuk savaşla birlikte, milliyetçilik, iktidar tarafından sola düşman ve
geleneksel değerlere (dine) ağırlık veren bir niteliğe büründürüldü. 1946 yılında
Hamdullah Suphi Tanrıöver, milliyetçiliğin tarih ve dine dayandırılmasını talep
etmekteydi.674 Milliyetçiliğin esas gayesi komünizmle mücadele haline geldi.
Böylece her ne kadar Turancılıkla savaşılacağı da iddia edilse; zamanla bu aşırı
eğilimlere yaklaşıldı. Bu gelişmelerin ışığında CHP’nin 1947 yılında toplanan
kurultayında milliyetçilik anlayışı değiştirildi. Yeni tarife göre, (5. madde) ırkçılık ve
sosyalizmden ayırt edebilmek için, siyasi milliyetçilik yerine, dil, ortak kültür ve
tarihe dayanan bir milliyetçilik anlayışı konuldu.675 Yine bu dönemde mason
localarını yeniden açma müsaadesi verildi.676
Türkçüler de, anti-komünist yönlerine ağırlık verip, milliyetçilik kavramını
ön plana çıkartarak, iktidara yakın milliyetçi çevrelerle ilişkilerini geliştirip,
kendilerine

bir

ölçüde

meşru

bir

zemin

kazandırdılar.677 Anti-komünizm

propagandalarına özellikle öğrenci kesiminden büyük destek veriliyordu. Bu duruma
birkaç örnek olarak 10 Aralık 1947 tarihinde Milli Türk Talebe Birliği Hukuk
Derneğinin, 12 Aralık 1947’de Ankara Üniversitesi Talebe Cemiyetinin, İstanbul
Üniversitesi Talebe Birliğinin, Ankara’daki Tıbbiyelilerin, Veteriner Derneğinin
yayınladıkları beyannamelerdeki komünizme karşı alınan net tavır gösterilebilir.
Nitekim 27 Aralık 1947’de Ankara’da düzenlenen Komünizmi lanetleme mitinginin
ertesi günü, sol fikirli öğretim üyelerinden Pertev Naili Boratav, Behice Boran,
Niyazi Berkes, Muzaffer Şerif Başoğlu, Mediha Berkes, Azra Erhat’ın üniversite ile
ilişiği kesilmiştir.
Ancak Türkçülerin aralarında bir birlik sağlayamamış olmaları ve iç
çatışmalar Türkçülüğün, dört fraksiyona ayrılmasına sebep oldu. Bu gruplar, Zeki
Velidi Togan, Nihal Atsız, Rıza Nur (Rıza Nur’un 1942’de ölümüyle bu grup Atsız’a
bağlandı) ve Oğuz Türkkan’ın liderliğinde örgütlenmişlerdir. Aralarındaki fark,
eylem yöntemi ve ırkçılık anlayışlarından kaynaklanıyordu. Türkkan’ın grubu,
kendini Bozkurtçu olarak tanımlıyor, gizliliğe ve aşırı ırkçılığa büyük önem
veriyordu. Hitler’in düşüncelerinden oldukça etkilenen Nihal Atsız ve grubu ise,
674
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ırkçılığı, karışmamış ve temiz kan olarak kabul ediyor ve ahlakın gelişmesinin en
büyük sebebi sayıyordu. Felsefesini ırkçılık ve sosyalizmin bir karışımından
oluşturuyordu.

Milletlerin,

ancak

savaşarak

varlıklarını

sürdürebileceklerine

inanmakta ve dünyadaki devletlerin çeşitli sebeplerle Türklere düşman olduklarını
vurgulamaktaydılar. Almanya ile ittifakı ise gerekli görmekteydiler.
Türkçüler arasında bir anlaşmanın olmayışı ve o günkü siyasal sistem ve
toplum yapısının, faşist görüşleri benimseme olanağının bulunmayışı nedeniyle
1946’dan sonra bir siyasi parti altında örgütlenemediler. Gerçi, bu dönemde kurulan
tüm siyasi partiler, resmi milliyetçilik anlayışını benimsemekte ve partilerinin
programlarında istisnasız olarak milliyetçiliğe yer vermekteydiler. Bu milliyetçilik,
Birleşmiş Milletler gibi örgütlere üyeliği kabul etmekle beraber, kültürel ve siyasi
beynelmilelciliğe karşıydı. Nitekim, kültür ayrılıklarına dayalı siyasi parti kurmak ve
her çeşit propaganda faaliyetine girişmek resmen yasak olduğundan bu dönem
zarfında aşırı milliyetçilik anlayışına dayalı bir partinin kurulması beklenemezdi.
Bunun tek istisnası küçük ve etkisiz bir parti olan Yalnız Vatan İçin Partisi idi.678
Ayrıca, 17 Haziran 1946 yılında kurulan Türkiye İşçi Ve Çiftçi Partisi de
milliyetçiliğe geniş yer vermiş olan bir partidir.
1946 yılından itibaren yaşanmaya başlayan siyasal hayattaki yumuşamaya
rağmen

yinede

aşırı

fraksiyonlar,

faaliyetlerini

çeşitli

bahanelerle

yürütebilmekteydiler. Nitekim, Türkçüler için dönem dönem çeşitli olaylar,
düşüncelerini yaymanın ve gösteriler yapmanın vesilesi olarak kullanılmaktaydı.
Bunlardan ilki, Hatay’ın anavatana katılmasıydı ki, bu konu hakkında başta Milli
Türk Talebe Birliği olmak üzere çeşitli cemiyetler faaliyetler yürütmekteydi. Hatta
21 Aralık 1936’da Hatay’ın anavatana katılması için İstanbul’daki Hataylılar, “Hatay
Erginlik Cemiyeti”ni kurdular. Aynı yıl MTTB, bu konuda bir miting düzenledi.
Kıbrıs meselesi de, Türkçü faaliyetlerin ortaya çıkması ve düşüncelerini yaymaları
için çok iyi bir fırsattı.
Türkçüler, bir yandan çeşitli vesilelerle gösteriler düzenleyerek, bir yandan
da iktidara yakın olanlarla ilişkiler kurarak yayılmaya çalışırken, dernekleşmeye de
çok önem vermekteydiler. Dernek çalışmalarını, 1940’larda yarı gizi ve kapalı bir
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şekilde yürüterek, düşüncelerini halka yaymaya çalışmaktaydılar. Doğrudan
hükümetin tepkisini çekmemek için ise, kendilerine özgü dernekler kurmadılar.
Kurduklarına ise, iktidara yakın milliyetçileri, İslamcıları ve diğer sağcı çevreleri
kabul edip; bu kesimlerin oluşturdukları derneklere katıldılar. Özellikle Turancı,
Türkçü gibi adlardan ya da bunları çağrıştıracak adlardan uzak durdular.
10 Mayıs 1949 tarihinde Tanrıöver, nihayet yeni milliyetçilik anlayışını
yaymak amacıyla Türk Ocaklarını yeniden kurdurmayı başardı. Ancak Türk
Ocaklarının tekrar açılması tüm çevrelerce aynı şekilde olumlu karşılanmadı.
Ocakların, CHP’nin bir organı olmaktan öteye gitmediğini düşünenlerde vardı.
Nitekim M. Raif Ogan, Sebilürreşad dergisinde yazdığı bir makalesinde, “Yeni Türk
Ocağı tıpkı halkevleri ve benzerleri gibi CHP’nin inkılap umdelerine sarılmış bir
kurumdur. Aradaki fark, birinin partiye, Ocağın Hambullah Bey’e mensup oluşundan
ibarettir.”679 diye yazmıştır.
1950 yılında Nihal Atsız, “bir Türk, Türk ırkının üstünlüğüne inanır, milli
geçmişine saygı duyar ve Türk idealleri uğruna ve özellikle de ezeli düşman
Moskova’ya karşı mücadeleye kendini adamaya hazırdır.” diyerek, Türkçülük
ideolojisinin temel taşlarını ortaya koydu.
Demokrat Partinin iktidar olmasının ardından Türkçü örgütler yine açıkça
kendilerini göstermekten kaçındılar. Fakat iktidarla iyi ilişkiler kurmaya ve İslami
kesime saflarında yer vermeye devam ettiler. İktidar partisi de, faaliyetleri çok göze
batmadıkça bu kuruluşlara dokunmadı. Bunun en güzel örneği, Türk Milliyetçiler
Derneğidir. Bu dernek birçok küçük çaplı milliyetçi derneğin katılmasıyla, bu dönem
zarfında en etkili hale gelen milliyetçi dernek olmuştur. Türkçü eğilimlerin gerçek
manasıyla, esas talep bulduğu kesim üniversite çevresi olmaya Demokrat Partinin
iktidar olduğu dönem zarfında da devam etti. Halktan gördüğü destek, İslami
eğilimlere verdiği ödünle orantılı olarak ve Kıbrıs meselesi gibi tüm ulusu
ilgilendiren önemli olaylarda artmaktaydı. Kıbrıs meselesi ve komünizmi lanetleme
mitingleri, milliyetçilerin kendilerini halka tanıtmalarının aracı olarak kullanılıyor ve
halk tarafından böylelikle destek görüyordu. Özellikle üniversite öğrencileri arasında
milliyetçi örgütlenmeler faal olarak çalışmaktaydı. Türkiye Milli Talebe Federasyonu
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ve Milli Türk Talebe Birliği gibi öğrenci örgütleri, geniş bir alana yayılarak etkili bir
faaliyet gösterebilmekte ve öğrenci kimliği dağıtımı gibi işleri üstlenerek,
öğrencilerin bu derneklere üye olmasını zorunlu hale getirebilmekteydi. Bu durumun
gerçekleşmesinde, komünizmin öğrenciler arasında yayılmasının önlenebilmesi
amacıyla, hükümetin teşvikinin de önemi büyüktü. Nitekim, komünizm aleyhinde ve
komünistlere karşı yapılan gösterilere göz yumarken ve valilikten miting düzenleme
izinleri

kolaylıkla

çıkarken;

sosyalist

eğilimli

gençlik

örgütlerine

zorluk

çıkarılmaktaydı.
Aşırı milliyetçi akımı benimseyenler toplumsal alanda örgütlenmeye büyük
önem vermiş olmalarına karşın, siyasi parti kurmaktan çekinmişledir. Bunun birçok
nedeni bulunmaktadır. En önemlileri, yönetimin böyle bir girişimi engelleyeceğinin
bilinmesi ve halk arasında gerçek anlamda Türkçü akımı destekleyecek geniş bir
tabanının bulunmamasıdır. 1946 yılından beri kurulmuş olan tüm siyasi partilerin
program ve tüzüklerinde, milliyetçiliğe yer verilmiş olmasına rağmen, Türkçü
eğilimli olarak sadece, etkili bir faaliyet gösterememiş olan Yalnız Vatan İçin Partisi
ve Ergenekon Köylü ve İşçi Partisinin isimleri sayılabilir.
1) YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ: 21 Haziran 1946 tarihinde, Gazeteci
Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu tarafından İstanbul’da kuruldu. İtalyan
faşistlerinin fikirlerini örnek alarak kurulan aşırı milliyetçiliğe dayalı bir partiydi.
Kuruluş dilekçesinde, Kemalist, mutedil devletçi, müfrit milliyetçi, halkçı ve
cumhuriyetçi olduklarını belirtmişlerdir.680 Yayınladıkları seçim beyannamesinde,
komünizmle mücadeleye çok büyük önem verdiklerini, hürriyetlerin kullanılmasında
ülkenin öncelik taşıması ve sınırsız hürriyetin zararlı olduğunu belirtmişlerdir. Yerel
seçimlere katılamayacaklarının gerekçesi olarak teşkilatlanamamış olmalarını öne
sürerek, CHP’nin desteklenmesi gereği üzerinde durmuşlardır.681
Parti, teşkilatlanamayıp, kongre düzenleyemediğinden faaliyet gösteremedi;
ancak 1946 genel seçimlerine katılmıştır. Bir yayın organı bulunmamaktadır.
1952’de kapatıldı.682
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2) ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ: 21 Haziran 1946 tarihinde
İstanbul’da kurulan partinin kurucuları: Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş ve
Adnan Dik’tir. Programında, Yurtta sulh, Cihanda sulh ilkesi ışığında, misakı milli
sınırları içerisinde, millet, medeniyet ve demokrasinin gelişmesini ve Türkün ileri bir
cemiyet olmasına çalışılacağını belirtmişlerdir. Parti 1952 yılında hala faaliyetini
sürdürmektedir.683
3) TÜRK KÜLTÜR OCAĞI: Bu ocağın kurulmasından önce, Ankara’da,
kurucuları arasında, Hikmet Tanyu, Zeki Sofuoğlu, Haluk Karamağaralı ve
Salahattin Ertürk’ün de bulunduğu “Türk Oyunlarını Derleme ve Yaşatma Derneği”
adıyla milliyetçi bir dernek kurulmuşsa da faaliyet gösteremeden dağılmıştır.684
Türk Kültür Ocağı ise başarılı olmuş; Nisan 1946’da merkezi İstanbul’da
olmak üzere, Cevdet Akçalı, Turgut Atasoy, Faruk Sükan, Kemal Bozkurt, Asım
Salih, Orhan Özil ve İhsan Çirkinoğlu tarafından kurulmuş milliyetçi bir dernektir.
Türk Milliyetçiler Derneği’nin başlangıcı olarak kabul edilir. Ocağın amacı,
tüzüğünün 2. maddesinde de belirtildiği gibi,
“Türklüğü, milletlerarası camiada her bakımdan ileri hale getirmek için; a) Türk
milliyetçiliğini işlemek ve yaymak, Türk tarih şuuruna dayanan Kültür Birliği ve Hürriyet fikirlerini
işlemek ve kökleştirmek; b) Türk kültürünü, dil, tarih, edebiyat, güzel sanatlar, halkbilgisi, gelenek,
ahlak, hukuk ve iktisat gibi çeşitli yönlerden incelemek, manasını belirtmek ve fikir alemine yayarak
idamesine çalışmak; c) Türkler arasında toplumsal dayanışma fikirlerini yaymak; ç) Türk ahlak, adap
ve geleneklerine uygun yaşamayı ve milli mukaddesata hürmeti telkin etmek; d) Türk kültürüne vaki
tecavüzlerle ve milliyetçiliğe aykırı fikirlerle fikir yoluyla mücadele etmek; e) Milliyetçiler arasındaki
bağları kuvvetlendirmek; f) Gençliğin kültür ve ahlak bakımından, memleket ve dünya meselelerine
aşinalık yönünden örnek Türk milliyetçileri halinde yetişmesine çalışmaktır.”
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Ayrıca 3. madde

ile, Ocağın hiçbir siyasi parti ile ilişkili olmadığı belirtilmiştir.
Ocağa, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip her
‘Türk’, iyi asli üyenin yazılı teklifi ile asli üye olabilmektedir. Ancak, Türk kültür
birliğine aykırı fikir ve faaliyetlerde bulunmamak, fena şöhrete sahip olmamak ve
Ocağın gayesine hizmeti kabul etmiş olmak şartı üyelik için aranmaktadır. (madde 7)
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Ocak, merkez ve şubelerden oluşmaktadır. Gelirleri ise, üyeliğe giriş
paraları, aidatlar, bağışlar ve gayeye uygun olarak yapılan faaliyetlerden elde edilen
gelirlerden elde edilmektedir. (madde 64)
Ocak, Nazım Hikmet’in affı için düzenlenen kampanyalarla mücadele etti.
Fevzi Çakmak’ın ölümü dolayısıyla düzenlenen gösteriye önayak oldu. Müstehcen
neşriyatı tel’in eden bir beyanname yayınladı.686 Diğer milliyetçi derneklerle beraber,
“Milliyetçiler

Federasyonu”na

katıldı.

Ardından

kendini

feshederek,

Türk

Milliyetçiler Derneği’nin kurulmasına önayak olmuştur.
4) TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ: 1951’de kendilerini feshederek Türk
Milliyetçiler Derneğine katıldı.
5) GENÇ TÜRKLER DERNEĞİ: 1951’de kendilerini feshederek Türk
Milliyetçiler Derneğine katıldı.
6) TÜRK KÜLTÜR ÇALIŞMALARI DERNEĞİ: 3 Eylül 1946 tarihinde
İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından merkezi İstanbul’da olmak üzere
kurulmuştur. Derneğin kurucuları: İlhan Egemen Darendelioğlu, K. Abbas Altuntaş,
Osman Nedim Tuna, Rıza Gür, Ahmet Sözmen, Celal Sungur, Ziya Işıldak
(öğretmen) (madde 3). Yayınladıkları nizamnamenin 1. maddesinde derneğin amacı:
“Milli benliğimizin dünü, bugünü ve yarını için kültür sahasında çalışmak, milli
kültürümüzü zayıflatmak hedefini güden menfi hareketlere karşı fikir yoluyla kültürümüzü
korumaktır. Çalışmaları tamamen ilmi ve tamamen bedii yani akademik çerçeve içinde kalacağı
cihetle, cemiyetimizin hiçbir siyasi parti ile alakası olmayacaktır. Değişmez vasfımız Türkçülük
sevgisine dayanarak milli benliğimizin kültür ve kadirbilirlik yönünü geliştirmek...”

şeklinde

belirtilmiştir.687
Derneğe üyelik için Türk olma şartı aranmaktadır (madde 4). Geliri ise
üyelik aidatlarına ek olarak yayınlarından, bağışlardan, müsamere ve konserlerden
elde edilecektir. Derneğin çalışmaları, nizamnamesinin 23. maddesinde belirtildiği
üzere;
“a) Türk milliyetçiliğinin ve bu arada Kemalizmin Türk Kültürü ile ilgili taraflarını
belirtmek ve Türk kültürünü bir kült halinde yaymak ve işlemek; b) edebi ve özellikle folklor
araştırmaları yapmak; c) milli kültürümüzü ilgilendiren yabancı dillerdeki eserleri Türkçeye çevirmek,
686
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eski yazı ile yazılmış olanları yeni harflerle basmak; ç) tarihi incelemeler yapmak; d) milli
kültürümüze dair neşriyat yapmak; e) müsamere, konser ve milli oyunlar düzenlemek; f) konferanslar
ve akademik toplantılar hazırlamak; g) Türk büyükleri için anma törenleri düzenlemek; ğ) milletimize
iyiliği dokunmuş olup da bugün yardım edilmesi gereken vatanseverlerin kendilerine yardım etmek;
688

h) cemiyet namına bir kütüphane tesis etmek.”

Dernek ilk toplantısını Milli Türk Talebe Birliği salonunda yapmıştır.
Başkanlığını ise sırasıyla, Necati Balaşoğlu, eski Azerbaycan parlamentosu
üyelerinden M. Sadık Aran ve Müfik Adil Çulcuoğlu üstlenmiştir. Faaliyetleri
arasında, İstanbul’da ilk kez Ergenekon Bayramı adıyla bir gün düzenlemek
bulunmaktadır.
1950 yılında diğer derneklerle birlikte “Milliyetçiler Federasyonu”na
katılmış; ardından diğerleri gibi kendini feshederek Türk Milliyetçiler Derneğine üye
olmuştur.
7) TÜRK GENÇLİK TEŞKİLATI: 1947’de Türk Kültür Ocağı ve Türk
Kültür Çalışmaları Derneğinden daha aktif ve faal bir teşkilatın gerektiği düşüncesi
ile ve Anadolu’da da örgütlenmeyi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurucular
arasında: Necati Tanrıkulu (aynı zamanda derneğin ilk genel başkanı idi.), İrfan
Atagün, Kubilay İmer, Yusuf Ziya İnan, M. Emin Alpkan, Ömer Öztürkmen,
Mehmet Metin Ören, Erdoğan Özbenli, Şadi Pehlivanoğlu, Hasan Karahan, Erdoğan
Okçu, Gökhan Evliyaoğlu, Cahit Çakmak, Orhan Özer, Tuğrul Önder, Celal Erçıkan,
Remzi Sakarya, Kemal Cabioğlu, Sami Binicioğlu, Galip Erdem, Arslan Topçubaşı
bulunmaktadır.689
Dernek daha çok gençler arasında yayılmaya özen göstermiştir. Hedeflediği
gibi Anadolu’da, özellikle de Ege Bölgesinde, Akhisar, Manisa, İzmir, Söke, Aydın
ve Nazilli’de şubeler açmayı başardı. Diğer milliyetçi dernekler gibi, 1 Nisan
1951’de “Milliyetçiler Federasyonu”na katılırken 40’a yakın şubesi bulunmaktaydı.
Yayın organı Tanrıdağ dergisi idi. Sık sık kullandığı slogan, yaratıcısı olduğu “Tanrı
Türk’ü Korusun” idi. Fevzi Çakmak’ın ölümü dolayısıyla büyük bir toplandı
düzenledi ve Nazım Hikmet’in affı için yapılan çalışmalara karşı bir tutum izlemiştir.
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8) MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ: 1927 yılında CHP hükümetinin aldığı
kararla bağımsız durumda örgütlenmiş gençlik faaliyetlerini kontrol altına almak ve
kendine bağlamak için kurulmuş olan dernektir. Yıllarca tek ciddi görevi, kimlik
dağıtmak olan dernek, üye öğrencilerin bağımsız kaynaşmalara yönelmesinin
ardından izinsiz bir miting düzenledikleri gerekçesiyle 21 Kasım 1936’da kapatıldı.
Örgütsüz geçen dört yılın ardından öğrencilerin faaliyetlerinin denetlenebilmesi için
bu kez, 1940 yılında Üniversite Talebe Birliği adı altında bir örgüt kuruldu.
Üniversite Talebe Birliği: 1940 yılında Milli Türk Talebe Birliğinin devamı
niteliğinde

hükümetin

denetiminde

kurulmuş,öğrenci

birliğidir.

Tüzüğünde,

öğrencinin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışılacağı belirtilerek;
“Devletçe izlenen politik ve sosyal ana öğeler çerçevesinde gençliğin tinsel ve
bedensel erk ve yetilerinin Ulusal Birlik ve ülke sevgisi yolunda gelişme olanaklarını
aramak ve sağlamak”, 3. maddede de, “Birliğin disiplin ilkeleri” olarak “yasaya
büyüklere ve emirlere boyun eğmeyi” öngörmektedir. Birliğin doğal başkanı
rektördür. Fakülte derneklerinin de doğal başkanı tahmin edilebileceği gibi dekandır.
Ayrıca yönetim kurullarına seçilebilmek için “Türk olmak” şartı aranmakta ve
yönetimin, Halkevleriyle işbirliği yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu dernekler
öğrencilere para karşılığında kimlik ve paso dağıtmaktaydı ki, bu durum, ister
istemez öğrencinin bu derneklere üye olmasını zorunlu kılıyordu. Bu birlik, 24
Aralık 1947 tarihinde Marmara Lokalinde, komünizmle mücadele amaçlı büyük bir
toplantı düzenlemiştir.
Daha sonra bu dernekler birleştirilerek, 17 Mayıs 1948’de İstanbul
Üniversitesi Talebe Birliği690 ile İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği691
tarafından Türkiye Milli Talebe Federasyonu kurulmuştur. 20 Eylül 1948’de
“Milli” unvanını kullanma izni Bakanlar Kurulunca verildi. Bu federasyon,
üniversitelerin yüksek okulları ile talebe birliklerinden, talebe birlikleri ise,
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Bu birliğin üyeleri: 1) Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti, 2) Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti, 3)
Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 4) Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti, 5) İktisat Fakültesi Talebe
Cemiyeti, 6) Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti, 7) Diş Tababeti Okulu Talebe Cemiyeti, 8) Eczacı
Okulu Talebe Cemiyeti’dir. (Vatan, 14 Mayıs 1950)
691
Bu birliğin üyeleri: 1) İnşaat Fakültesi Talebe Cemiyeti, 2) Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti, 3)
Makine Fakültesi Talebe Cemiyeti, 4) Elektrik Fakültesi Talebe Cemiyeti’dir. (Vatan, 14 Mayıs
1950)
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fakültelerdeki ve yüksek okullardaki talebe cemiyetlerinden oluşmaktaydı.692
1949’un Temmuzunda, Ankara Üniversitesi Talebe Birliği693 ve Ankara Yüksek
Tahsil Talebe Birliği694 federasyona katıldı. 27 Mart 1950’de İstanbul Yüksek
Okullar Talebe Birliği695 ile Zonguldak Maden Teknik Okulu Talebe Cemiyeti ve
aynı yılın Eylülünde, Lozan Türk Talebe Birliği katıldı. Federasyon, Dünya Gençlik
Birliğine kurucu üye olarak katılmış; faaliyetlerini de, öğrencileri temsil etmek,
haklarını korumak ve halkın eğitilmesine yardımcı olmak şeklinde belirlemiştir.696
1946 yılının sonuna doğru ise, CHP’nin sağcı kanadının teşvik ve
özendirmesiyle Milli Türk Talebe Birliği adı altında yeni bir öğrenci birliği kuruldu.
Kapanan Milli Türk Talebe Birliği ile kısmi ideolojik benzerlik dışında doğrudan bir
ilişki bulunmamaktaydı. Birlik üyeleri kendilerini milliyetçi olarak tanımlıyorlar ve
üniversitedeki sağ görüşlü kişileri dernek çatışı altında birleştiriyorlardı. Dernek önce
CHP tarafından, daha sonra Demokrat Parti tarafından kollandı. Irkçı-turancı
görüşün, iktidarla uyumlaştırılmış hali olarak daha sonra kurulacak, komünizmle
mücadele derneklerinin ve ülkü ocaklarının çekirdeğini teşkil etmekteydi.
10 Aralık 1947 tarihinde derneğin kongresinde yayınlanan bildiri,
“...Derneğimiz iman olarak benimsediği milliyetçilik anlayışına dayanarak vatan,
millet ve aile gibi, milli mukaddesat mefhumlarını inkar eden komünizmle fikri
mücadeleyi şiar ittihaz eder...” cümlesiyle başlamıştır. Sağ görüşlü Tasvir
gazetesinde bu bildiri, birinci sayfada yayınlandı.
Milli Türk Talebe Birliği, 1954 yılında Kıbrıs sorunu için birçok miting
düzenlemiştir. Bu konudaki çalışmalarını sistemleştirebilmek amacıyla “Türk Kıbrıs
İçin Anavatan Komitesi” adında bir komite kurmuş; çalışmalarına maddi kaynak
692

Türkiye Milli Talebe Federasyonu: Türkiye Milli Talebe Federasyonu Nedir? Neler Yapmıştır?
Neler Yapmayı Tasarlar?, Ankara, Güney Matbaacılık, 1951, s. 5.
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Bu birliğin üyeleri: 1) Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti, 2) Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti, 3) DilTarih-Coğrafya Fakültesi Talebe Cemiyeti, 4) Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti, 5) Ziraat Fakültesi
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(Vatan, 14 Mayıs 1950)
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Cemiyeti, 3) Gazi Eğitim Enstitüsü Talebe Cemiyeti, 4) Tarım Alet ve Makineleri Yüksek Uzmanlık
Okulu Talebe Cemiyeti’dir. (Vatan, 14 Mayıs 1950)
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yaratabilmek için İstanbul Futbol Klüpleri arasında “Kıbrıs Kupası” maçları organize
etmiştir. Ayrıca aynı yıl, “Milli Birlik” adında bir gazete yayınlamış, ancak maddi
olanaksızlıklar nedeniyle ancak üç sayı çıkarabilmişlerdir.697
Bu milliyetçi gençlik, 27 Aralıkta, Türkiye Gençler Derneğinin genel
merkezini basmıştır.
9) TÜRK OCAKLARI: 10 Mayıs 1949 tarihinde Tanrıöver tarafından
yeniden açıldı. İlk kurucu üyeleri: H. Suphi Tanrıöver, Hasan Ferit Cansever,
Burhanettin Develioğlu, Ahmet Mazhar Akifoğlu, Fethi Erden, Ragıp Nurettin Ege,
Tevfik Noyan, Cevat Mustafa Emecan, Cemil Behçet Sonsuz’dur. İlk genel merkez
1952 yılına dek İstanbul’dadır. Daha sonra Ankara’ya taşınmıştır. Ocakların ilk
kurultayı 1952 yılında düzenlenmiştir. 1955 yılına kadar faaliyete geçen ilk şubeler
ise, İstanbul Ocağı, Ankara Türk Ocağı (1 Mart 1953), Aydın Ocağı, Bursa Türk
Ocağı, Tekirdağ Ocağı, Mersin Ocağı, Ereğli Ocağı, Kayseri Ocağı, Erzurum Ocağı,
Senirkent Ocağı ve Denizli Ocağıdır.698
Derneğin amacı, Türklüğün kuvvetlenmesine, yükselmesine çalışmak; milli
hırsın, bütün sahalarında, gelişmesini temin etmektir. Türk Ocağı Türklüğün selameti
ve saadetini, beşeriyetini müşterek selamet ve saadetinde görür.699
Türk Yurdu dergisinde, Türk ocağı şubesi açmak isteyenler için ocağın
gayeleri ve izlenecek yol açıklanmıştır. Buna göre;
“1) Türk ocağının gayesi, millet olmanın şartı olan milli hars, milli mefkure, tarih şuuru ve
manevi kıymetlerin korunmasına, kuvvetlenmesine, yükselmesine ve gelişmesine çalışmak ve bu
esaslara aykırı fikir, temayül ve ideolojilerle mücadele etmektir. Türk ocağı, Türk milliyetçiliğiyle
insanlık ideali arasında bir tezat değil, bir ahengin bulunduğuna inanır ve milletlerin birbirlerinin hak
ve mefkurelerine karşılıklı saygı göstermelerini de beşeriyetin saadeti için zaruri sayar. Türk ocağı,
siyasetle uğraşmaz. Ocaklılar, ocak gayesine aykırı olmamak şartı ile, ocak dışında siyasi inançlarına
göre harekette serbesttirler. 2) Bu esaslara inanan 18 yaşını ve orta mektep tahsilini ikmal etmiş
aydınlardan en aşağı yedi kişilik bir heyet, müteşebbis olarak, Türk ocakları Umumi Reisliğine
(Ankara) müracaat ettikleri takdirde, bu müracaatları, Merkez Heyetinde müzakere edilir ve bir karara
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bağlanır. ...Açılan yeni ocağın gelişimi, bundan sonra umumi merkezle yapılacak temaslarla
sağlanır.”

700

1954-1957 yılları arasında Türk Yurdu dergisi yeniden yayınlanmaya
başlamıştır. Yayınladığı beyannamede, 2. madde ile milliyetçiliğin tanımını yaparak;
aynı maksatları, aynı menfaatleri güden müşterek bir terbiye ile yetişmiş insanların
teşkil ettikleri manevi birlik olarak kabul etmiştir. 3. madde ile de, istila ve tahakküm
fikirlerini, milli hudutlar dışında şubeler açılmasını reddediyor, siyasetin ise
tamamen dışında kaldığını, siyasi partilerle ilişkilerinin olmadığını belirtiyordu.
Ancak milli sınırlar dışına da tamamen kayıtsız kalınmamıştır. Örneğin, 1955 yılında
Türk Yurdu dergisinde yayınlanan bir makalede, ocağın çalışmalarının memleket
dışına da yayma zamanının geldiği; siyasi, askeri talihsizlikler yüzünden kopan Türk
kardeşlerimizin, Türk kalmalarını sağlamak işinde ocaklara büyük görevler düştüğü,
özellikle Batı Trakya ve Kıbrıs Türklerinin bu kapsam içine alınması gerektiğine
değinilmişse de; bunun siyasi olarak, yani ırkdaşları kendi siyasi sınırlarımız içine
almak olarak algılanmaması gereği üzerinde durulmuştur.701
5.

madde

ile,

Cumhuriyet

devrinde,

Osmanlı

İmparatorluğunun

küçümsenmesini tenkit ediyor; böyle bir tutumun doğal sonucu olarak ortaya çıkan,
Osmanlı padişahlarının türbelerinin kapatılması, eski abidelerin üzerinden Arap
harflerinin sökülmesini, dinin millileştirilmesi gibi davranışlara karşı cephe alıyordu.
Onlara göre Türkçülük, Osmanlı Devletini inkara kalkışmasaydı, bu kültür ve
medeniyeti kendi tarihimizin bir safhası olarak düşünseydi; milliyetçiliğimizin içeriği
daha derin ve daha gerçek olacaktı.702
Yine beyannamede belirtilene göre Türk Ocakları, 3 tip insanla mücadeleyi
ilke edinmişti. İlki komünistlerdi, bunların propagandaları önlenmeliydi. İkincisi,
inkılabın sözde savunucusu olan tufeylilerdi, bu kimseler devletin dayanağı olan ve
siyasi anlamda devlet ortadan kalktıktan sonra bile varlıklarını devam ettiren tarih ve
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“Türk Ocağı Şubesi Açmak İsteyenler İçin Ocağın Gayeleri ve İzlenecek Yol”, Türk Yurdu, c. 2,
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din gibi iki temelden korkmaktadır. Üçüncü tip ise, geçmişi ihya etme ümidiyle
yaşayan mürtecilerdir. (madde 5,6, vd)703
18 yaşını bitirmiş, milli şuura sahip her Türk, Ocağa üye olabilir ve üye
olduktan sonra Ocağı meydana getiren fikirler hizmetle mükelleftir.704 Türk Ocağı
yasası, ocaklıyı, gerici kıymetlere değil; daimi kıymetlere gönül vermiş, toplum
menfaatlerini kendi menfaatinin üstünde tutan, bütün endişelerine milli menfaat hissi
hakim olan ve ruhu daima tarihi şuurun emri altında bulunan kimse olarak
tanımlamaktadır.(madde 7)
Türk Ocakları Yasasına göre, Ocağın gelirleri, a) Ocak aidatı, b) muhtelif
bağışlar, c) müsamere, tiyatro, konser, piyango, sergi ve emsali hasılat, d) çeşitli
neşriyat gelirleri, e) muhtelif maksatlar için ocaklara yapılmış olan tesisler hasılatı, f)
ocağa ilk girecek üyeden bir kerelik alınacak olan yazılma parasından oluşmaktadır.
Ayrıca Ocaklar, gayri menkullere sahip olabilirler.(madde 64-65)
1949 yılında tekrar kurulmuş olan Türk Ocaklarının, kapatılmış olan Türk
Ocakları ile ilişkisi, Türk Ocakları Yasasının geçici 3. maddesindeki, “Eski Türk
Ocakları üyelerinin ilk genel kurul toplanıncaya kadar müteşebbis heyetin kararıyla
ve hiçbir merasime gerek olmadan kayıtları yenilenebilir.” İbaresine bakılarak
anlaşılmaktadır.
Ocağın ayrıca sanat, edebiyat, demokrasi, inkılap ve irtica, din, laiklik, dış
Türkler ve dil konulu konferanslar düzenleme faaliyetleriyle ilgilenen gençlik
kollarıyla kadın kolları kurulmuştur. 10 Mayıs 1954 tarihinde ise İstanbul Ocağı,
hastaların ücretsiz bakıldığı ocağa bağlı bir dispanser kurmuştur.
10) MİLLİYETÇİLER FEDERASYONU: Nisan 1950 tarihinde Türk
Kültür Ocağı, Türk Gençlik Teşkilatı, Türk Kültür Çalışmaları Derneği, Türk Kültür
Derneği, Kayseri Türk Kültür Birliği ve Genç Türkler Cemiyetinin temsilcileri, Fethi
Gemuhluoğlu, Ahmet Çavdaroğlu, Mehmet Turgut, Mehmet Altınsoy, Erhan Löker,
Abdullah Savaşçı, Sadettin Bilgiç, Haluk Karamağaralı, Hulki Hotamışlı, Said
Bilgiç, Kılıçaslan Göbelezoğlu, Faruk Kadri Timurtaş, Abdulhadi Toplu, Hüseyin
Çıkrıkoğlu, Bekir Berk, Celal Erçıkan, Erdoğan Okçu, Kamil Özden, Ali Hatipoğlu,
Necati Torun’un da katılımıyla “milliyetçi derneklerin birleştirilerek aralarındaki
703
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Vatan, 11 Mayıs 1949.
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bağların sağlamlaştırılarak, müşterek hareket etme imkanı sağlanıp, milliyetçi
gençlerin haklarını müdafaa etmek ve komünizmle mücadelede daha etkili olma”
fikri doğrultusunda ve , Milliyetçiler Federasyonunu kurdular.705 Başkanlığına ise
Bekir Berk seçildi.
Federasyon, 14 Aralık 1950 tarihinde “Mehmetçik” adıyla bir toplantı
düzenledi. Toplantıda, Tevfik İleri, Arif Nihal Asya, Nurettin Topçu ve İsmet
Tümtürk birer konuşma yaptı.706 İlk büyük kurultayı ise 1 Nisan 1951’de İstanbul’da
yapıldı. Kurultayın ardından federasyona bağlı tüm derneklerin kendilerini
feshederek tek bir teşekkül halinde birleşmeleri kararı alındı. Bu karar sonucunda
Türk Milliyetçiler Derneği kuruldu.
11) TÜRK MİLLİYETÇİLER DERNEĞİ: Milliyetçiler Federasyonunun 1
Nisan 1951 tarihli kurultayında alınan tek çatı altında birleşme kararı sonrasında
Türk Milliyetçiler Derneğinin tüzüğü hazırlandı. Ve federasyona bağlı olan
milliyetçilerin 1951 Mayısı sonuna kadar kendilerini feshederek bu yeni derneğe
katılmalarına karar verildi. Komünizmle Mücadele Derneğinin önceli, sağcı ve antiliberal bir dernektir. Kurucuları: Abdullah Savaşçı, Abdulhadi Toplu, Ahmet Çavdar,
Aslan Göbelezoğlu, Bekir Berk, Celal Erçıkan, Erdoğan Okçu, Erhan Löker, Faruk
Kadri Demirtaş, Gökhan Evliyaoğlu, Haluk Karamağaralı, Hulki Hotamışlıgil,
Hüseyin Çıkrıkçıoğlu, Kamil Özden, Kemal Yaman, Kubilay Mevlanaoğlu, Mehmet
Aydın, Necati Torun, Remzi Sakarya, Şadi Pehlivanoğludur.707 Merkezi Ankara’da
olan bu milliyetçi derneğin amacı, Ana nizamnamesinin 2. maddesinde belirtildiği
üzere;
“Allah, vatan, tarih, dil, anane, sanat, aile, ahlak, hürriyet ve milli mukaddesat esaslarına
dayanan Türk milliyetçiliğini işlemek ve bütün milliyetçileri teşkilatlandırmaktır.”708 Bu amaçla 3.
maddede belirtildiği üzere çalışma alanları: “a) Türkler arasında toplumsal birlik ve dayanışma
fikirlerini yaymak ve cemiyette görülecek haksızlıklarla mücadele etmek; b) Türk ahlak, adet ve
geleneklerine uygun yaşamayı ve milli mukaddesata hürmeti telkin etmek; c) Türk kültürüne vaki
tecavüzlerle ve milliyetçiliğe aykırı fikirlerle fikir yoluyla mücadele etmek; ç) Gençliğin fikir ve ahlak
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bakımından memleket ve dünya meselelerine aşinalık yönünden örnek Türk milliyetçileri halinde
yetişmesine çalışmak; d) Gençlik haklarını müdafaa ile isteklerine tercüman olmak”dır.

709

4. maddede ise, derneğin siyasetle ve siyasi teşekküllerle ilgisi
bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Derneğe 18 yaşını bitirmiş her ‘Türk’ üye
olabilmekte; ancak üye olduktan sonra, İdare heyetinin verdiği görevleri yapmakla
mükellef olacaklardır.
Derneğin ilk kademelerini il, ilçe, bucak ve köylerde açılmış olan şubeler
oluşturmaktadır. Fonu ise, 55. maddeye göre giriş ücreti, aidat, bağışlar ve gayeye
uygun olarak yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.710
Nizamnamenin prensipler bölümünde, 4. maddede, Dernekliler arasında fikir
birliğini sağlamak maksadıyla bazı mefhumların tanımlanması gerekli görülmüştür.
Buna göre;
“A) Millet: Soy ve vatan birliği şuuru ile müşterek mefkureye sahip fertlerin harsi
topluluğudur. Soy: Tarihi ve toplumsal menşe birliğidir. Vatan: Altındaki ecdat mezarlarıyla, üstünde
milletin harsi damgasını taşıyan, gerektiğinde uğrunda ölünen topraklardır. Hars: Din, ahlak, dil,
hukuk, anane, iktisat ve güzelliklerden ibaret toplumsal müesseselerin muhassalasıdır. Mefkure:
Birlikte yaşayıp, maşeri sevinç ve kaderi paylaşmak, yarının mutluluğu için bugünden bir vücut
olarak hazırlanmak arzu ve fiilidir. B) Milliyet: Milleti teşkil eden unsurlardan doğan maşeri şuur ve
ruhtur. C) Milliyetçilik: Milliyet ruh ve şuuruna sahip olarak milleti maşeri bünyesine uygun şekilde
711

yaşatmak, yükseltmek fiil ve fikrine denir.”

5. maddede ise; derneğin dayandığı milliyetçilik anlayışının emperyalist
zihniyete ve komünizme düşman olduğu belirtilmektedir. 6. maddede ise “...insan
hak ve hürriyetlerini gaspa çalışan her fikir ve fiile amansız düşman olduklarını”
belirtmektedirler.
Derneğin 24 Temmuz 1952’de Ankara Türk ocağı konferans salonunda
yapılan kurultayın açılışında fatiha okunmuştu. 20 Ekim 1951’de de “Mefkure” adlı
haftalık bülten yayınlamaya başlamışlardır.
Din ve ırk temelleri üzerine kurulduğu gerekçesiyle 23 Ocak 1953’te
80’den fazla şubesiyle birlikte kapatıldı. Kapatılmadan önce dernek 7 Aralık 1952
tarihinde bir beyanname yayınlayarak, Malatya olayı ve Büyük Doğu Cemiyeti ile
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hiçbir alakaları olmağını, tek yayın organının Mefkure gazetesi olduğunu
bildirmişlerdir. Ancak sonuç değişmemiş; derneğin başkanı Demokrat Parti Isparta
milletvekili Sait Bilgiç ve arkadaşı Tahsin Tola hakkında partiden ihraç istendi.
Derneğin idare heyetinde bulunan Necati Torun, Abdullah Savaşçı, Nuri Turumtay,
Süreyya Bilgiç ve Ali Uygur hakkında dava açıldı.
12) TÜRKÇÜLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ: 4 Ekim 1950 tarihinde
Nihal Atsız, İsmet Rasin Tümtürk ve Bekir Berk tarafından kuruldu. Tüzüğünün
amaçlar bölümünde “Derneğin gayesi Türkçüler arasında yardımlaşma ve Türkçü
faaliyet ve teşekküllere her türlü yardımı sağlamaktır. Dernek, Cemiyetler hükümleri
dairesinde iktisadi faaliyette bulunabilir” denmektedir. Dernek faaliyetlerini 10 yıl
boyunca sürdürmüş; bu süre zarfında bir kısım gençlere yardım etmiş, “Orkun
Matbaası”nın kurulmasına önayak olmuştur.
Nihal Atsız’ın başkanlığındaki derneğin üyeleri arasında; Abdullah Savaşçı,
Mustafa Hacıömeroğlu, Haluk Karamağaralı, Fethi Gemuhluoğlu, İhsan Koloğlu,
Hikmet Tanyu, Salahattin Ertürk, Fazıl Hisarcıklı, Zeki Sofuoğlu, Necdet Sançar,
Mehmet Külahlıoğlu, Abdulhadi Toplu, Necdet Özgelen, Abdülcebbar Şenel, M. Ali
Yörük, İzzettin Sadan, Necmettin Sefercioğlu, M. Ali Bayrakçı, Nurettin Özdemir,
Mehmet Antal, Fethi Gözler, Erdoğan Özbenli, İhsan Sağnak, İdris Yamantürk, Refet
Körüklü, Ayhan İnal, Vecihi Öğütçü, Şahin Kasırga bulunuyordu.712 Dernek, 27
Mayıs 1960 darbesinin ardından faaliyetine son verdi.
13)

MİLLİYETÇİLER

DERNEĞİ:

Türk

Milliyetçiler

Derneğinin

kapatılmasının hemen ardından 3 Temmuz 1953 tarihinde Milliyetçiler Derneğinin
kuruluş dilekçesinin vilayete verilmiş olmasına rağmen kuruluşu ancak Nisan
1954’te gerçekleşebildi. Kurucuları: Mehmet Emin Alpkan, A. Ferruh Bozbeyli,
Hüsnü Demirkıran, Celal Erçıkan, Cemal Külahlı, Orhan Okay, İdris Yamantürk’tür.
Derneğin nizamnamesinin 2. maddesine göre amacı, “Milletimizi vücuda getiren
kıymetlerin muhafaza ve tekamülüne hizmet etmek ve tarih şuuruna, ilim
zihniyetine, feragat, fedakarlık, hak ve fazilet duygularına sahip örnek Türk
milliyetçileri yetiştirmektir” bu amaca ulaşmak için, “a) seminer, toplantı ve
konferanslar, b) neşriyat, c) sergiler, d) anketler düzenlemektir.
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Buna göre dernek, ilim, sanat, felsefe sahalarındaki çalışmalarıyla milli
kültüre hizmeti amaçladığını; farklı fikirlere sahip tüm ülke aydınlarını “hakikatin
ışığı etrafında” toplayabilmek için çalışacağını belirtiyordu. Ayrıca inandıkları tarihe
dayanan ruhçuluk davasının hukuki, ahlaki, iktisadi esaslarını araştırırken Doğu ile
Batının ilimci görüşlerine ve tarihin onlara emanet ettiği duyuşlara aynı önemi
vereceklerini; milliyetçiliğin özünde kin ihtirasının değil; halka hizmet ve feragat
emellerini arayacaklarını ileri sürmekte ve insanlığın hiçbir zümresine karşı
düşmanlık beslemeyeceklerini belirtmekteydiler.713
Derneğin varlığı ilk olarak 1954 yılında Peyami Safa’nın “Batı
Medeniyetinin Buhranı” ve Ali Fuat Başgil’in “ İnsan Hakları ve Milliyetçilik”
konulu konferansları sırasında halka duyuruldu.714 Kuruluşunun ardından 7 yıl
boyunca 29 Mayıs günlerinde Fetih toplantıları düzenlemiş; 27 Aralık 1958’de bir
Kıbrıs toplantısı yapmış, ayrıca önemli kimseler için anma günleri düzenlemiş ve
faaliyetlerinin devam ettiği süre zarfında toplam 18 kitap yayınlamıştır.
14) KIBRIS TÜRK KÜLTÜR VE YARDIM CEMİYETİ: 1950’den
itibaren Kıbrıs meselesi yukarıda da değinildiği gibi, milliyetçilerin esas
meselelerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle, Kıbrıs ile ilgili birçok cemiyet
kurulmuştur. Bunlardan biride, Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyeti’dir. Cemiyet,
1946 yılında kuruldu. Başkanı, Derviş Mamizade’dir. İdare heyetinde ise, Hilmi İleri,
Burhan Nalbantoğlu, Münir Başar, Ziver Uras, Cavit Oralı, Mehmet Musevidoğlu,
Ratip Türkoğlu, Fahri Diken, Halim Raşit Nomer bulunmaktaydı.715
Cemiyet, Kıbrıs meselesini ülkede yaymak için çaba gösterdi. Amaçları,
“Kıbrıs Türklerinin milli benliklerinin korunması, kültür ve ekonomilerinin gelişmesi
gibi Kıbrıs Türklüğünün korunması için gerekli gelişmelere bütün Türklerin yardım
edebilmesinin

sağlanmasıdır.”

7

Şubat

1954

tarihindeki

kongresinde,

nizamnamesinde bir değişiklik yaparak, üyeliğe sadece Kıbrıslıların alınması hükmü,
Kıbrıs davasına hizmet etmek isteyen her Türkün asli üye olabilmesine imkan
verecek şekilde değiştirilmiştir.716
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15) KIBRIS KORUMA CEMİYETİ: Kıbrıs ile ilgili kurulan dernekler
içerisinde en aktif olanıydı. Başkanlığını Nevzat Karagil yapmaktaydı. İdare heyeti
üyeleri ise: Nemlika Yakar, Fethi Gemuhluoğlu, Turgut Atasoy, Nesimi Ergenç,
Tekil Gül, İsmet Alkan, Kemal Akgüner idi.717 1950 yılı başında yayınladıkları
beyannamede amaçlarını, “Kıbrıslılar arasında sıkı bir fikir dayanışması ve ülkü
birliği yaratmak ve aynı zamanda Türk-Yunan dostluğunun takviyesine çalışmak”
olarak belirtmişlerdir.
16) KIBRIS TÜRKTÜR CEMİYETİ: Merkezi Londra’da olmak üzere 4
Şubat 1951 tarihinde, Ali Fuat, A. M. Berberoğlu, Hüseyin M. Ali, Osman N. Örek
ve Ömer Faruk tarafından kurulmuştur.
Cemiyet ilk olarak Kıbrıs Türk Kulübü adıyla kurulmuş, 20 Nisan 1952
tarihindeki ana tüzük değişikliği ile adı, Kıbrıs Türk Birliği olarak kabul edilmiştir.
Daha sonra, 7 Haziran ve 20 Eylül 1953 ile 29 Mayıs 1955 tarihlerinde toplanan
kongrelerde bir kez daha ana tüzük değişikliği yapılarak Kıbrıs Türktür Cemiyeti
adını almıştır.718
Cemiyet esas olarak tamamen sosyal ve kültürel mahiyette olduğunu
belirtmiş; ana tüzüğünün 3. maddesine göre ise İngiltere’deki Türkleri birleştirmek,
milli ve dini terbiye ve kültürün devamını sağlamak, Kıbrıs’ı, Türkiye’yi ve
Türklüğü İngiltere’de daha iyi tanıtmak, İngiltere’ye gelen Türklere yol göstermek,
Kıbrıs Türkleri arasında geniş ölçüde sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı
sağlayacak ve Kıbrıs Türk Cemaatinin varlığını koruyacak tedbirleri almak amacıyla
kurulmuştur. Bunun yanısıra Londra’da bir Türk okulu açmak için çalışmalar
yürütmüşlerdir.719
Ana tüzüğünün 4. maddesine göre, bu amaçlar doğrultusunda konferanslar,
sergiler, müsamere vb. toplantılar düzenlemişler; İngiltere’ye okumak yahut
çalışmak için gelecek Türklerin kolayca yerleşebilmeleri için ilgili makamlara
teşebbüslerde bulunmuş ve üyeler için yurtlar açmışlardır. Ayrıca, Türkçe ve
İngilizce olmak üzere, fikri ve ilmi yayınlarda bulunarak, Kıbrıs ve Türkiye ile
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İngiltere arasında spor temasları ve kültürel ilişkiler kurmaya çalışmaktaydılar.
Faaliyetleri arasında önemli tarihi, milli ve dini günleri kutlamakta yer almaktaydı.720
Cemiyete üyelik, asli, fahri, hami, tali ve tabii üyelik olarak ayrılmaktadır.
Ana tüzüğünün 6. maddesine göre, İngiltere’de bulunan bütün Türkler, Cemiyetin
tabii üyesi sayılmaktadır ve Cemiyetin, Kıbrıs Türklüğü ile ilgili faaliyetlerinde
temsil edilmektedirler.
Cemiyetin ambleminde, kırmızı zemin üzerinde, çevresinde beyaz yazılarla
yazılan “Cyprus-Turkish Association London” ismi ile ortada beyaz ay yıldız. Ay
yıldızın altında yeşil Kıbrıs haritası ve içinde Cemiyetin isminin ilk harfleri olan
K.T.C., Kıbrıs’ın altında, Cemiyetin kuruluş tarihi olan 1951 bulunmaktadır.721
Cemiyet, 1955 yılında meydana gelen 6-7 Eylül olaylarından dolayı
sorumlu tutulmuş, Cemiyetin gösterisinin kontrolden çıkarak olayların büyüdüğü
gerekçesiyle,

7

durdurulmuştur.722

Eylül
Ancak

1955

tarihinden

yapılan

itibaren

araştırmalar

Türkiye’deki

sonucunda

faaliyetleri

suçsuz

olduğu

anlaşılmıştır.
1957 yılında CHP Milletvekili Suphi Baykam, TBMM Başkanlığına bir
soru önergesi vererek, Kıbrıs meselesi konusunda yaşanan son gelişmeler ışığında ve
Cemiyetin suçsuzluğunun anlaşılması üzerine, yeniden faaliyete geçirilmesini talep
etmiştir.723
17) KOMÜNİZMLE MÜCADELE DERNEKLERİ: bu derneklerin ilki,
1950 yılında Zonguldak’ta kurulmuş; bunun kapanmasının ardından 1956 yılında
İstanbul’da ikinci komünizmle mücadele derneği kurulmuştur.
a) Zonguldak Komünizmle Mücadele Derneği: Derneğin kurucuları:
Bahaddin Dökerel (başkan), Nurettin Gürtunca, Zeki Kandemiroğlu, Bahaddin
Açıkel ve Yaşar Tüzün’dür. Dernek 1950 yılında Nejdet Sançar ve Ziya Özkaynak’ın
katılımıyla canlanmıştır.
Derneğin faaliyetleri arasında Nazım Hikmet’in affına karşı çıkarak,
“Nazım Hikmet Meselesinde A. Emin Yalman’a Cevap” adlı bir kitap yayınlamak,
Zonguldak’ta bir sinema kiralayarak, komünist aleyhtarı filmler izletmek ve
720
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“Komünizme Karşı Türklük” adında 15 günde bir çıkarılan gazete yayınlamak
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, “Yalman’a Cevap”, “Türk Gencine Açık
Mektup”, “Komünist Nedir?”, “Komünizmin İç Yüzü”, Kızıl Cennet Masalı” ve
“Mehmet Emin Yurdakul” isimli kitaplar yayınlamıştır. Dernek, faaliyetlerini 1953
yılında durdurdu.
b) İstanbul Komünizmle Mücadele Derneği: Zonguldak’ta bulunan
Komünizmle Mücadele Derneğinin kapanmasının ardından 7 Aralık 1956 tarihinde
İstanbul’da açılmıştır. Kurucular: Ali Rıza Özer, Altan Deliorman, Burhanetttin
Şener, Demir Aslan, Ekrem Marakoğlu, İlhan Darendelioğlu, İrfan Açıkel’dir.
Derneğin amacı, nizamnamesinin 2. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre “Milli
bünyemizi meydana getiren ve kuvvetlendiren, millet olarak yaşamamızı sağlayan
unsurları takviye ederek komünizmle fikir yoluyla mücadele etmek ve bu gayeye
ulaşabilmek için tarihe, vatana ve Allah’a bağlılığı kökleştirmektir.”
“Gençliği Vazifeye Davet Ediyoruz, Uyanık ve Dikkatli Olalım” başlıklı bir
beyanname yayınladılar. Beyannamede, “komünistlerle mücadelede tek bir cephe
olarak daha kesin neticeler alabilmek gayesiyle Türkiye Komünizmle Mücadele
Derneği kurulmuştur.” Denmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 8 Ocak 1957’den
başlamak üzere İstanbul’da seri konferanslar düzenlemişlerdir. 20 Şubat 1957’de de
aynı amaçla bir beyanname daha yayınlamışlardır.724
Dernek, 27 Mayıs 1960 darbesine dek yaşamış, daha sonra faaliyetlerini
durdurmuştur.

F) SOSYALİST ÖRGÜTLENMELER:
Türkiye’de sol fikirlerin siyaset sahnesinde yer alması, İttihat Terakki
Dönemine değin uzanmaktadır. Osmanlı’nın ilk üniversite kuşağı, Avrupa’da
gördükleri eğitim sonrasında kendi topraklarına döndükleri vakit, Batının düşünce
sistemlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu fikirlerin esasını milliyetçilik
ideolojisi oluşturmuşsa da, sosyalist düşünceden etkilemiş ve bunu Osmanlı’daki
aydınlar arasında yaymaya çalışmış olanları da vardır. Ancak o dönemin temel
eğilimi,

milliyetçilik

teması

üzerine

kurulmakta;

sosyalizm

ise

gereksiz

addedilmekteydi. Bununla birlikte, Türkiye’de sosyalizmin yayılmasında etkisi çok
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büyük olan ve gerçek anlamda Marksizmle temasa geçen Almanya’da çalışan Türk
işçileri ve okuyan Türk öğrencilerdir. Özellikle 1864’deki I. Enternasyonal’in ve
1871’de ilan edilen Paris Komünü’nün Osmanlı aydınları üzerinde etkisi olmuş hatta
bazı Osmanlı aydınları Paris Komünü’ne katılmıştır.
Bu dönemde bir grup sol eğilimli kısım önceleri kendilerine İttihat Terakki
içinde yer bulmuş ancak İttihat Terakki’nin baskıcı siyasete yönelmesinin ardından
kendilerini Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na yakın hissetmişlerdir. Bu grup genellikle
Ermeni sosyalistlerden oluşmuştur. II. Meşrutiyet parlamentosunda ise, sosyalizm
kelimesi ilk kez 26 Mayıs 1909’da grev ve sendikalar kanunu tasarısı görüşmeleri
sırasında, Dahiliye Nazırı Avlonyalı Ferit Paşa tarafından telaffuz edilmiştir.725 Eylül
1910’da ise Osmanlı devletinde ilk sosyalist parti, Osmanlı Sosyalist Fırkası adıyla
Hüseyin Hilmi tarafından kurulmuştur. Ancak bu dönemde sol, ideoloji olarak
oldukça zayıf durumdaydı ve esas olarak Fransız solunun J. Jaures’in etkisi
altındaydı.726

Zaten, işçi sınıfının olmadığı, sermayenin çevrilmediği, aydınlar

arasında sosyalist teorilerin hemen hiç bilinmediği, Marx’ın, Engels’in, Kautsky’nin,
Babel’in tanınmadığı bir toplumda sosyalizmin kabul görmesi ve yayılması
beklenemezdi. Bu dönemde sosyalist partilerin kurulmasının nedeni bir sosyalist
bilincin uyanışı değil; hürriyetin yarattığı ‘avare politikacılık’727 havasıydı.
Dönemin en bilgili solcusu ise Mustafa Suphi’dir ve faaliyetleri mütareke
dönemi ve sonrasını kapsamaktadır. Marx ve Engels’den çeviriler yaparak ülkede
bilimsel sosyalizmin gelişmesi için çaba sarfetmiştir.
20 Şubat 1919’da Osmanlı Sosyalist Fırkasının bir devamı olan, ufak tefek
değişikliklere rağmen aynı programı benimseyen ve yine Hüseyin Hilmi tarafından
kurulan Türkiye Sosyalist Fırkası, 1919 seçimlerine bile katılmış ancak sonuç
alamamıştır. Bu parti, İdrak adında günlük bir gazete yayınlıyordu. Partinin amacı,
Türk geleneklerinde varolan birçok sosyalist öğenin ortaya çıkarılmasıdır.
Antikapitalist, İslamcı ve enternasyonalistti. Bu partiden ayrılanlar daha sonra 11
Ağustos 1920’de kömür müteahhitlerinin bir teşkilatı olarak Amele Fırkasını ve 12
Haziran 1922’de tramvay işçileri tarafından Müstakil Sosyalist Fırkasını kurdu.
725
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1920’li

yıllar,

Batı

ülkelerinin

emperyalist

politikalarından

zarar

görmelerinin de etkisiyle Anadolu’da Bolşevizmin, en popüler yıllarını yaşamasına
neden olmuş; SSCB’nin desteğinin, kurtuluş savaşına olan önemi nedeniyle de
Ankara Hükümetince destek görmüştür. Yine bu dönemde, Türkiye’de ilk kez
bilimsel sosyalizmi ideoloji olarak benimseyen, Almanya’dan gelen Türklerin
çekirdeğini oluşturduğu, Ahmet Akif, Ethem Nejat, Dr. Şefik Hüsnü tarafından
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, 22 Eylül 1919’da kurulmuştur. Bu partiye
paralel olarak 1921’de de Şefik Hüsnü tarafından “Türkiye İşçi Derneği”,
İstanbul’daki Hıristiyanları komünist yapmak amacıyla “Gençlik Cemiyeti” ve
“Beynelmilel Deniz İşçileri İttihadı” kurulmuştur.728 Memurlar tarafından ise
Osmanlı Mesai Fırkası, 29 Ocak 1919 yılında kurulmuştur. Parti, işçi haklarının
korunması ile ilgili bir program geliştirmişse de; sosyalist olmadığı ileri sürüldü.729
TKP’nin kuruluşu da bu döneme rastlar. Ayrıca bu dönemde M. Kemal’e kurtuluş
mücadelesinde yardım etmek amacıyla, liderlerinin sosyalist olduğu, Yeşil Ordu
adında bir ordunun varlığından söz edilmektedir. Ancak Cumhuriyetin ilanının
ardından rüzgar tersten esmeye başlamıştır. M. Kemal, artan komünist faaliyetlerden
rahatsız olarak güvendiği yakın arkadaşlarına 18 Ekim 1920’de sahte komünist parti
kurdurtarak, komünist faaliyetleri, hükümetin denetimi altında tutmayı hedefledi.
Partinin kurucuları arasında Kılıç Ali, Refik Koraltan, Fevzi Çakmak, Ali Fuat
Cebesoy, Refet Bele, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Adıvar, Yunus Nadi ve
Tevfik Rüştü Aras gibi tanınmış isimlerde vardı.730 Yayın organı ise, Yeni Gün
gazetesiydi. Ancak karşılığında gerçek komünistler tarafından, 7 Aralık 1920
tarihinde Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kurularak; Ankara ve Eskişehir’de
örgütlendi. Yayın organı Yeni Hayat’tı. Bu Fırka, Yeşil Ordunun siyasi kolu
sayılmaktadır.731 Yeşil Ordu ise, Milli Mücadele döneminde, milli kurtuluş
hareketini içinden yıkmak maksadıyla, İngiltere’nin teşvikiyle kurulan “Cemiyet-i
Ahmediye”nin menfi ve zararlı propagandasına karşılık, halka hakikatleri anlatmak
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ve onları milli mücadelenin gereğine inandırmaktı. Ancak kuruluşunun ardından kısa
süre sonra komünist faaliyetlere girişmiştir.732
1922’ten sonra hükümet her türlü komünist faaliyeti yasakladı ve Orak
Çekiç, Komünist, Kızıl İstanbul, Kızıl İzmir, Kızıl Eskişehir, Kızıl Samsun,
Madenci, Kazmacı, Irgat, Emek, Alev gibi çıkarılan gazetelerin yayınları durduruldu.
Daha sonra bu gazeteler gizli olarak çıkarılmaya başlanmıştır.733
Bununla birlikte, sosyalist eğilimli aydınların da anti-emperyalistlik dışında
sağlam bir ideolojik seçime sahip olmamaları, politik tavırlarında istikrarsızlığa yol
açmaktaydı. 1925’den itibaren ise, sol akım içerisinde yer alan aydınların büyük
bölümü, hareketten ayrılarak Kemalizm’in kadrolarını oluşturdu.734 Ayrıca 1925’de
Takriri Sükun Kanunuyla, Aydınlık dergisi etrafında birleştirilmiş olan Şefik
Hüsnü’nün Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası da kapatıldı ve faaliyetlerini 1946
yılına dek yeraltında sürdürdü. 29 Ağustos 1930 tarihinde, işçi ve çiftçi sınıfını
sosyalist yapmak amacıyla Edirne’de Türkiye Cumhuriyeti Amele ve Çiftçi Partisi
kurulduysa da, komünist eğilimli olduğu gerekçesiyle faaliyetine izin verilmedi.735
1) TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Haziran 1920’de Ekim devrimiyle de
ilişkisi olan Mustafa Suphi’nin önderliğinde SSCB’de kuruldu. Kurucu komitede,
Mustafa Suphi, Maksut Ekşi, Ali Rıza Keskin, Osman Topçuoğlu, Mustafa Börklüce,
Murat Sarı ve Kadir Erzurumlu bulunuyordu.736 3 Eylül 1920 tarihinde Bakü’de
bulunan Kızılordu salonunda Birinci Kongresini gerçekleştirdi. Kongre, Mustafa
Suphi’nin fiili başkanlığında açıldı.737 Kongrede, işçi dernek ve birlikleri, amele
kooperatifleri, gençler, kadınlar ve köylüler arasında faaliyet gösterme kararı alındı
ve bir beyanname yayınladılar. Bu beyanname, 29 Ocak 1922’de Ankara’da basılan
Yeni Gün, Yeni Dünya ve Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde yayınlandı.738 Yayın
organı: Yeni Hayat. Türkiye’deki ilk Marksist-Leninist partidir. 4 Eylül 1921
tarihinde Türkiye Komünist Gençler Birliği adında bir gençlik örgütü kurdu. Bu
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örgütün yayın organı Gençler Dünyası adında bir dergiydi. Türkiye’deki
örgütlenmeyi düzenlemek amacıyla ülkeye gelen Mustafa Suphi’nin 1921’de
öldürülmesinin ve hükümetin, 1923’ün ilk aylarında TKP’ni ve gençlik örgütünü
yasaklayarak üyelerini tutuklamasının ardından TKP, faaliyetlerini gizli olarak
yürüttü. Bunun nedenlerinden biri de, Mustafa Kemal’in, SSCB ile ilişkileri
tekelinde tutmak istemesiydi. M. Suphi, kuvvetli bir aracıydı.739
Daha sonra Mustafa Börklüce ve Ali Rıza Keskin, 1925 yılında Türkiye’ye
gelerek TKP’nin 2. Kongresini düzenlemiş ve Şefik Hüsnü Değmer, parti genel
sekreterliğine

seçilmiştir.740

1926’daki

programında,

hedef

olarak

Sovyet

yönetiminin kurulması benimsenmiştir. 1930 ve 1940’ların en marjinal ve etkisiz
komünist partisiydi. Aydınlık dergisi etrafında toplanmışlardır.
Türkiye’deki Komünist Partinin iki programı bulunmaktaydı. İlki, 1931
yılında kanunsuz ve gizli olarak yayınlanmış; Kemalizmi komünizm açısından
yorumlayan, proletaryanın diktatörlüğü sayesinde burjuvaziden sosyalizme geçişi
öngören, partinin ana hareket programını belirleyen program; ikincisi, Türkiye
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi tarafından 1946’da hükümete verilmiş olup, aynı
fikirleri hükümetin ve halkın kabul edebileceği şekilde demokratik bir şekle
büründürülmüş olan programdır.741
II. Dünya Savaşının ülkede yarattığı ekonomik zorluklar, halkın sıkıntı
çekmesine sebep olmuştu. TKP, bu ortamdan yararlanarak “Faşizme ve Vurgunculuk
Aleyhinde Geniş Cephe Birliği” adını verdiği bir faaliyet başlattı. Şefik Hüsnü’nün
bu girişiminin, üniversite öğrencileri arasındaki yansıması “İleri Gençlik Birliği
Teşkilatı (Cephesi)” idi ve liderliğini İktisat asistanı Mihri Belli yapmaktaydı.742
Zaten 1942’den beri Moskova’da Şark İşçileri Üniversitesi’nde eğitim görerek
Türkiye’ye dönmüş olanlar, merkezi İstanbul’da olan SETA (Türkiye Gizli
Komünist Şurası)’nı kurmuşlardı. İleri Gençlik Birliği Teşkilatı ile, SETA’nın adı ilk
kez duyuldu.743 Savaş sonrasında Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan, Rusya ve
Çin gibi ülkelerde faşizmle mücadele için cephe faaliyetlerine girilmeye başlanmıştı.
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Bu uygulama Türkiye’de de etkisini gösterdi ve Şefik Hüsnü, savaş zamanında
kurduğu cephede değişiklikler yaparak, “Faşizm ve Vurgunculara Karşı Mücadele
Cephesi”ni kurdu.744
2) İLERİ DEMOKRAT CEPHESİ: 1945 yılında Türkiye’de muhalefet
partilerinin kurulma çalışmaları devam ederken, Şefik Hüsnü Değmer, 31 Temmuz
1946 tarihinde, iktidar partisini karşısına alan ve muhalefeti yutmak isteyen yeni bir
cephe programı hazırladı. Bu cepheye kimi zaman “Milli Birlik Cephesi”, kimi
zaman ise, “İleri Demokratlar Cephesi” denmekteydi. Bu cephenin yöneticileri: Şefik
Hüsnü Değmer, Hüsamettin Özdoğu, Nail Vahdeti Çakırhan, Ahmet Fırıncı, Celal
Zühtü Benneci idi.745
Cephenin programında, “ileri hamlelerden korkmayan, milli birlik etrafında
toplanarak savaşmak isteyen, din, milliyet ve cins ayrımı gözetmeksizin,
vurgunculuk ve faşizmle ilgisi olmayan tüm vatandaş ve teşekküllere” birliğin açık
olduğu bildirilmiştir.
Amaç olarak şu hususlar belirlenmiştir: 1) Vurguncu tüccarların, büyük
müteahhitlerin,

büyük

çiftlik

sahiplerinin

ve

ırkçı

Türkçülerin

Saraçoğlu

başkanlığındaki, demokrasiye ve Sovyetler Birliği’ne düşman hükümeti iktidardan
uzaklaştırılmalıdır. 2) Türk ırkçılığına saplanmamış, Atatürk inkılabına ve demokrasi
prensiplerine bağlı, namuslu vatandaşlardan oluşan yeni bir kabine iktidarı tesis
edilmelidir. 3) Tek dereceli, gizli ve genel oy esasına bağlı, nisbi temsil usulüne
uygun seçim sistemi benimsenmelidir. 4) Tüm hükümet daireleri, okullar ve ordu,
faşizmi benimsemiş olan memur, öğretmen ve komutanlardan temizlenmelidir. 5)
Atatürk inkılabına ve demokrasiye bağlı ilerlemeye inanan, meslek ve iş
menfaatlerini korumaya ve ülke siyasetinde etkili her türlü cemiyet, dernek ve siyasi
parti kurmak tamamen serbest bırakılmalıdır. 6) Faşist ve mürteciler dışında herkese,
söz, yazı, açık toplantı, miting ve gösteriler düzenleme hakkının tanınmalıdır. 7)
Gazete ve neşriyat çıkarmak için hükümet iznine gerek duyulmamasının sağlanması
ve faşist, irtica fikirleri dışında, hiçbir nedenle sansür uygulanmamalıdır. 8) Meslek
birlikleri ve federasyonlarda işçiye temsil hakkı tanınmalıdır. 9) Demokrasi
hürriyetleri sınırlandıran gerici kanunlar tasfiye edilmelidir. 10) Irkçı ve faşistler
744
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dışında, siyasi faaliyet ve kanaatlerinden dolayı hapiste bulunanlara genel af
çıkarılmalıdır. 11) Topraksız köylülere toprak dağıtılmalı; zengin köy ağalarının, köy
işçilerine işlettikleri, kiraladıkları topraklara el konulmalıdır. 12) Yoksul ve orta halli
köylülerin Ziraat Bankası’na olan borçları silinmelidir. 13) Milli azınlıklara her
hususta eşitlik sağlanmalı ve ‘faşist’ varlık vergisi nedeniyle mağdur olanlara
münasip tazminat verilmelidir. 14) Yoksul ve orta halli gençliğe maddi imkanlar
sağlanmalı, eğitim, öğretim ve meslek kurumlarına girmeleri kolaylaştırılmalı, büyük
üniversite yurtları kurulmalıdır. 15) Kimsesiz çocukları, sefil olmasının önlenmesi
için devlet himayesine alınmalıdır. 16) Kadınların, her türlü ilmi, mesleki ve siyasi
teşkilata ve memuriyete girmeleri sağlanmalı ve himaye edilmelidir. 17) Genel halk
menfaatleri ile ilgili müesseseler devletleştirilmeli ve işçi teşkilatlarının kontrolü
altında tutulmalıdır. 18) Zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyatları süratle düşürülmelidir.
19) Ordu ve devlet işletmelerine yüksek fiyatla mal satarak hesapsız zenginleşenleri
ortadan kaldırabilmek amacıyla ‘Devlet Merkezi Satın Alma’ ve ‘Devlet Merkezi
İnşaat Ofisi’ kurulmalıdır. Bu kazançlara el konulmalıdır. 20) El konulan kazancın
büyük kısmı sosyal sigorta ve yardım teşkilatına yatırılmalı; bu kuruluşlar tüm
memur ve işçilerin hastalık, kaza, işsizlik ve ihtiyarlık zamanlarını teminat altına
lamalıdır. 21) Vergiler, vasıtasız olmalı ve zenginlere yönelmelidir. 22) Kişi başına
10.000 lirayı geçen miraslardan %25’den başlamak suretiyle veraset vergisi
alınmalıdır. 23) Dış siyaseti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile sıkı dostluk
üzerine kurmalıdır.746
Bu program, gizli olarak TKP kademelerine gönderilmiştir. Bu cephe
faaliyetinin, legal alana geçebilmesi için yürütülen çalışmalar arasında Görüşler
dergisinin çıkarılmaya başlanması da bulunmaktadır. 4 Aralık 1945 mitingi ile de
Tek Cephe parçalanmıştır.747
1946’da Suphi’nin halefi Şefik Hüsnü Değmer tutuklandı. Bu, TKP genel
sekreterliğinin sonu olmuştur. TKP, Moskova’nın sağladığı elektrikle çalışan bir
yabancı radyo yayınına sahip, küçük bir göçmen örgütü durumuna düşmüştür.748
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Türkiye Komünist Partisinin yeniden örgütlenmesi Zeki Baştımar
sayesinde oldu. Merkez Komite tutuklandığından Zeki Baştımar, teşkilat sekreteri
olmuştu. “Terziler Tevkifatı” bu yeni dirilişi engelleyemedi. Ankara örgütü 1947’de
İstanbul örgütü 1949’da oluştu. 1946-1952 döneminde çıkan yayınlarının önde
gelenleri; Ant, Söz, Hür Gençlik, Hür, Gün, Gerçek, Baştan, Medet, Marko Paşa,
Nuh’un Gemisi, Beraber, Yeryüzü’dür.749
1949 yılına gelindiğinde TKP’nin illegal olarak örgütlenmesinin belli bir
düzeye ulaştığı günlerde, 1949 yılının baharında, Paris’te sol eğilimli gençler
tarafından “İleri Jön Türk Birliği” kuruldu. İlk yönetim kurulunda Kemal Baştuji,
Doğan Aksoy, Fahrettin Petek, Gül Togay, Necil Togay bulunuyordu. Nazım
Hikmet’in affı için yurtdışında bir kampanya yürütmekteydi. Bu birlik ile TKP
arasında bir bağ vardı.750
1945’den sonra ülkede doğan özgürlük havası sonucunda, sol düşünceli
siyasi partilerin sayısı artmıştır. 28 Şubat 1946’da Sosyal Adalet Partisi, 26 Nisan
1946’da, mütareke döneminde kurulan Sosyal Demokrat Fırkasının (kuruluşu 6 Ocak
1918) devamı olan, Türk Sosyal Demokrat Partisi kuruldu. 24 Mayıs 1946’da ise
İstanbul’da Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kuruldu. Parti, 10 Eylül 1948 tarihinde
kapandı. Şefik Hüsnü’nün partisi ise, 20 Haziran 1946 tarihinde Türkiye Sosyalist
Emekçi ve Köylü Partisi adıyla tekrar açığa çıktı. Bu üç partide genel olarak sosyal
demokrat eğilimli partilerdi; gerçek anlamda kurulan ilk sosyalist nitelikli parti ise,
Türkiye Sosyalist Partisi idi. Bu partiler özellikle sendikalaşmaya çok önem
veriyorlardı. O dönemlerde kurulan birçok sendikanın, bu sol fikirli siyasi partilerle
ilişkileri bulunmaktaydı. Ancak durum, kısa sürede hükümetin denetimi altına girdi.
Hemen tüm sol fikirli partiler, komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle
kapatıldı.
1945’den sonra çok partili hayata geçilmesi, sosyalist ve komünist partileri
kapsamıyordu. Gerçi CHP, sınıf esasına dayalı dernek ve siyasi parti kurma yasağını
kaldırmıştı ancak, TCK’nun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle, zaten yasak
olan sol propaganda ve örgütlenmenin cezaları arttırılmıştı. Demokrat Parti
döneminde ise, 3 Aralık 1951 tarihinde TCK’nun 141 ve 142. maddelerinde yeni
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düzenlemeler yapılarak Türkiye’de Komünist propaganda yapılması yasaklandı.
1949 yılına ise Mecliste, komünizmle mücadele ve mevcut mevzuatı inceleme
amacıyla bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri: Ahmet Remzi Yüreğir, Sadi
Irmak, Mekki Hikmet Gelenbek, Nihat Erim, Süreyya Örgeevren, Tahsin Banguoğlu,
Feridun Fikri Düşünsel, Hulki Karagülle, Hüseyin Cahit Yalçın idi.751
Demokrat Parti döneminde de, sol akım baskı altında tutulmaya devam etti.
Özellikle işçi hareketini ve çıkarlarını savunan hareket komünizm suçlamasıyla
yasaklandı. Grev hakkını savunmak dahi komünizmle suçlanmaktaydı. Bu dönem
zarfında 13.500 kişi siyasi nedenlerle mahkum edilmiş; davaların askeri
mahkemelerde gizli olarak yapılması nedeniyle de, olanlardan halkın haberi
olmamaktaydı. Örneğin illegal olarak faaliyet gösteren Türkiye Komünist Partisi ile
ilişkili oldukları gerekçesiyle 1951 yılında Ankara ve İzmir’de 167 kişi tutuklanarak
ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay tarihe “167’ler davası” olarak geçti.
Türkiye’de sol hareketin baştan beri zaafı, işçi hareketiyle sosyalist
hareketin birliğinin sağlanamamasıdır. Nitekim gerek CHP hükümetleri, gerekse de
Demokrat Parti hükümetleri bilinçli olarak bunun önlenmesi için çaba harcamış;
sendikal hareketlerin, sosyalizmle ilişkisini kesebilmek için daha gelişmiş ve
bilinçlenmiş Avrupa sendikalarıyla ilişkileri önlenmiş ve kurulan sendikalar
milliyetçi bir görünüm kazandırmaya çalışarak, sol eğilimli sendikaları derhal
kapatma yoluna girmiştir.
Bunların yanısıra, toplumun ekonomik yapısının da, sol akımın ve sendikal
ilişkilerin yeterince olgunlaşamamasında etkisi büyüktür. Sanayi kuruluşlarının
devlet eliyle kurulması, kapitalizm öncesi ilkel üretim ilişkilerinin halen devam
etmesi, emeğin özgürleşme sürecine henüz yeteri kadar girilememiş olması
Türkiye’de sol akımın zayıf olmasına neden olmakta ve kurulan siyasi partilerinde,
aydınların ideolojik örgütü olarak kalmalarına sebep olmaktadır.
Tüm bu gelişmeler sonucunda Türkiye’de sosyalizm, Batılı anlamda
işçilerin ideolojisi olmaktan uzak olarak, yine Türkiye’nin sosyo-ekonomik
özelliklerine göre bir seyir izlemiştir. Eğitim görmüş Türk aydınların Batıdan ithal
ettiği sosyalizm, yine bu aydınların ve öğrenci kesiminin elinde özgürlüklerin
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tanınması için verilen savaşın bir aracı olarak kullanılmış; henüz geleneksel yapıdan
tam anlamıyla sıyrılamamış işçi kesimine hitap etmekten uzak kalmıştır. Bu
konudaki en etkili girişim, 1946’dan sonra kurulmuş olan Türkiye Sosyalist Partisi
ve Türkiye Sosyalist Emekçi Ve Köylü Partisinin sendikalaşmaya verdiği önemle
gerçekleşmiş ancak hükümet tarafından, Batı Bloğunda yer alma arzusu sonucu
engellenmiştir. Bunun yanı sıra, toplumda yaratılan komünizme karşı korku ve
hükümetin sol düşünceli kişilere yaptığı baskılar da, işçiler başta olmak üzere
insanları sosyalist ideolojiyi benimsemekten alı koymuştur. Bununla birlikte bu
dönemlerde kurulan sol eğilimli siyasi partiler, toplumda destek sağlayabilmek
amacıyla, her ne kadar bu kesimlerden tepki görmekteyse de, dine ve milliyetçiliğe
vurgu yapmaktan çekinmemiştir.
Belirli isimler etrafında dönen sosyalist hareket, özellikle partileşmeye
büyük önem vermiş ve mümkün olduğunca işçileri, kurulan partilerin bünyesine
almaya gayret göstermiştir. Ancak birkaç istisna dışında, kurulan partiler genelde
sosyalizm ve komünizmi değil; sosyal demokrasiyi benimseyen partiler olmuşlarsa
da; hükümetin baskılarından kurtulamamışlardır. Bu partilerin ortak hedefi, çiftçi ve
işçinin durumunun düzeltilmesi, grev hakkının tanınması, antidemokratik kanunların
tasfiyesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması olmuştur.
Sosyal alanda ise örgütlenme çabaları, yukarıda belirtilen sebeplerden
ötürü, kısıtlı kalmıştır. Bu konuda sadece, milliyetçi örgütler ve hükümet tarafından
faaliyetleri her fırsatta engellenmeye çalışılan öğrenci derneklerinden, İnsan Hakları
Cemiyetinden ve özellikle Kore Savaşı’nı protesto amacıyla kurulmuş Türk
Barışseverler Derneğinden söz edilebilir. Nitekim bunların faaliyetleri de kısa süre
içinde durdurulmuştur. 1950 yılından sonra kurulan sendikalar içinde de
faaliyetlerini sürdürmüşlerse de; 1946 sendikacılığının ardından getirilen kısıtlamalar
sonucunda açık olarak bir sendikalaşma hareketine girişememişlerdir. Ancak,
1960’dan sonra kurulan Türkiye İşçi Partisinin kurucuları arasında Türk-İş
Sendikasının üyelerinin bulunması, söz konusu dönemde solcuların sendikalar
içerisinde faaliyetlerine devam ettiklerinin bir göstergesidir.
Neticede, söz konusu dönem zarfında, TCK’na dayanarak gerçekleştirilen
hükümet baskıları ve toplumun yapısı nedeniyle, nispeten sönük bir varlık gösteren
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sol hareket, 1960’dan sonraki dönemdeki solcu faaliyetlerin bir nevi okulu olma
niteliği göstermektedir.
3) SOSYAL ADALET PARTİSİ: 28 Şubat 1946 yılında, İstanbul’da
kuruldu. Genel Başkan İhsan Temelveren. Kurucu ve Yöneticiler: Zıyneti
Temelveren, Muharrem Zeki Korgunal’dır. Parti demokrasi, sosyalizm, adalet ve
devletçiliği benimseyen sosyal demokrat olduğunu savunmakta ancak dini motiflere
de ağırlık yer vermekteydi.
Genel başkan İhsan Temelveren’in yayınladığı bildiride parti, Türk halkının
çoğunluğunu teşkil eden fakir halkın ortak sorunlarına çözüm bulmak için, işçi ve
topraksız köylüyü temsilen kurulmuş bir sınıf partisidir. Parti, “Müslüman Türk
toplumunun gelenek, inanç ve mukaddesatı ile uyumlu sosyalize edilmiş bir
demokrasi hissinin” sonucu olarak kurulmuştur.752 Amacı, ana nizamnamesinin
birinci maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:
“a) Türk milletini teşkil eden fertlerin en geniş manada refah, saadet, huzur ve emniyet
içinde yaşamasını mümkün kılmak, b) Türk milletinin dünyaya örnek olmasını sağlamak, c) ‘bilgisiz,
görgüsüz, geri düşünceli insanların birleşmesiyle meydana gelen camiaya medeni ve yükselmiş
denemez’ sözünü düstur edinerek milletimizin topyekun ruh ve fikir olgunluğuna erebilmesi için
ferdin gelişmesini sağlamak, d) bu amaçlara ulaşabilmek için anayasamızın ruhuna aykırı kanunlarla,
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kanun maddeleriyle mücadele etmek, e) bu amaçları taşıyan vatandaşların çoğalmasına çalışmak”

Ana nizamnamenin 6. maddesinde partinin görüşlerine yer verilmiştir. Buna
göre partinin milliyetçilik anlayışı: ülkede yaşayanları, ırk, din, mezhep, cin ve renk
ayırım yapılmaksızın eşit haklara sahip kabul eder; ancak milli müdafaanın ancak
Türk kanından gelenlerce gerçekleştirilebileceğini savunur. Din konusunda ise,
vicdan hürriyetini esas kabul etmekle birlikte, İslamlığın himaye edileceğini,
hurafelerden arındırılacağını vaat etmektedir. Mülkiyet ve ekonomi alanın da ise, aç
ve kötü koşullar altında yaşayanlar olduğu müddetçe lüks, fantezi ve israfla
mücadele edileceğini belirtir. Parti ayrıca toplumda sınıfların varlığını kabul ederek;
her türlü ideolojinin serbest bırakılması taraftarıdır.754 Dış politikada ise, Dünya
Müslüman birliğinin desteklenmesini savunuyordu.
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Gerçek ve Türkiye Ticaret Postası gibi gazetelerden faydalandı. Ancak
teşkilatlanamadığından genel ve ara seçimlere katılamadı.755 Ancak Tarık Zafer
Tunaya’nın,

kitabında

belirttiğine

göre

1952

yılında

hala

faaliyetini

sürdürmekteydi.756
4) TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ: 26 Nisan 1946 tarihinde
İstanbul’da, Cemil Alpay, Mustafa Yıldız, Hakkı Sadık Acarlı ve Yakup Savaş
tarafından kurulmuştur. Metin Toker, tüzüğünde belirttiğinin tersine, milletlerarası
ilişkilere girerek Bulgar Sosyal Demokratlarına yazdığı mektup, Bulgar Nerot
gazetesinde yayınlanınca hükümetin, partiyi 29 Mart 1946’da kapattığını yazdıysa757
da; Tevetoğlu kitabında partinin, 1950 seçimlerine İstanbul’dan dokuz adayla
katıldığını fakat başarılı olamadığını, Cemil Alpay ölünce de partinin kapandığını
yazmıştır.758
5) TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ: 14 Mayıs 1946’da İstanbul’da
kuruldu. Kurucuları: Esat Adil Müstecablıoğlu (avukat), Macit Güçlü (avukat), İhsan
Kabalıoğlu (ustabaşı), Aziz Uçtay’dır. (matbuat makine şefi)
II. Dünya Savaşının ardından kurulan ilk legal sosyalist partiydi. Mihri
Belli, Türkiye Sosyalist Partisinin, TKP ile ilişkili olmayan bağımsız bir örgütlenme
olduğunu ve dönemin ileri fikirli aydınları tarafından kurulduğunu söylemektedir.759
Parti, Batıdaki küçük burjuva sosyalist partilerinin ve burjuva milliyetçiliği ideolojisi
altındaydı. Programında demokrat (madde 1), sosyalist (2. madde), milliyetçi (3.
madde), beynelmilelci ve laik (5. madde) olduğunu belirtmiş; düşünce, söz, basın,
grev, gösteri, toplantı hürriyetlerini mutlak hale getirmeyi ve her ne sebeple olursa
olsun bu hürriyetlerin kanunla sınırlandırılamamasını sağlamayı hedeflemiştir.
Parti programında, Türkiye Cumhuriyetini, tam bir halk devleti haline
getirmek, halkın kayıtsız şartsız kendi kendisini yönetmek için her türlü siyasi,
iktisadi ve sosyal mevzuatı tesis ve tatbik etmek amacını benimseyerek demokrat
olduğunu; bireyin gelişmesi için gerekli her türlü adaletsizliği ortadan kaldırarak
emek ve yetenekleri değerlendirmeyi amaçladığından sosyalist olduğunu; milleti
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ülke, dil, iktisadi hayat, kültür ve görenek beraberleri olarak kabul ederek, bu
beraberliğin siyasi ve iktisadi tam bağımsızlığını sağlamayı hedeflediğinden
milliyetçi olduğunu; dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin, emperyalist ve
istismarcı tecavüzlere karşı işbirliği için, fakat hür, bağımsız milletler düzeni
kurulması için çalışmayı hedeflediğinden beynelmilelci ve barışçı olduğunu; tabiat
üstü bir varlığa inanmada bireylerin tam bir vicdan hürriyeti içinde olması
gerektiğine ve devletinde bu konuda tam bir tarafsızlık göstermesi gerektiğine
inandığından dolayı da laik olduğunu savunmaktadır.760
Vatandaşın iş ve çalışma hakkını ve şahsi emeğiyle kazandığı mülkiyet
hakkını ve sosyal güvencelerin sağlanmasının zorunluluğunu mutlak kabul eder.
Aileyi, toplumun temel kurumu olarak kabul eder ve korunması için gerekli kanuni
tedbirlerin alınacağını bildirir. (madde 18) Askerlik hizmetini, her kademedeki
herkes için zorunlu olacağını ve bedel verme usulünün kabul edilemeyeceğini kabul
eder. (madde 17)
Diğer birçok parti gibi, nisbi temsil sistemine göre seçimlerin yapılması
gerektiğini savunmakta ve cumhurbaşkanının yasamanın kararlarını veto hakkının
olmaması gerektiğini kabul etmektedir. Mahalli idarelerin ise, o yöre halkı tarafından
seçilenlerce daha özerk bir şekilde yönetilmesine taraftardırlar. Programında ayrıca,
vergi sisteminin, daha adilane şekilde yoksulları, sadece kol ve kafa emeğiyle
geçinenleri koruyan hükümler içerecek şekilde düzenleneceğini vaat etmektedirler.
İktisadi politikaları ise, haksız kazancın engellenmesi üzerine kurulmuştur.
Bu amaçla, planlı bir iktisat politikası takip ederek; her türlü büyük üretim ve aşırı
kazanç vasıtası olan mali, zirai, ticari ve sınai iş yerlerinin kamulaştırılması ve
bunların dışında kalan özel teşebbüsün tamamiyle serbest bırakılması taraftarıdırlar.
(madde 42) Sağlık gibi toplum için büyük önem arz eden kuruluşların da, devlet
eliyle işletilmesi ve ileri teknolojiyle donatılması hedeflenmektedir.
Köy politikası, topraksız köylü bırakmamak esasına dayanır. Özel mülkiyet
hakkının korunması esas olmak üzere, köyleri üretim ve satış kooperatifçiliği
şebekesi haline getirerek, üretimin artması için en ileri teknolojiyi köylere ulaştırmak
amaçlanmaktadır. (madde 45)
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Partinin ana hatlarını, Mustafa Börklüce şu şekilde özetlemiştir:
“1) Türkiye Sosyalist Partisinin teşkilat sistemi aşağıdan yukarıya doğrudur. 2) Türkiye
Sosyalist Partisi, demokratik merkeziyetçidir. Demokratiktir; çünkü parti hiçbir ferdin, grubun, kliğin
aracı değildir. Kitlenin malıdır. Kimse onu istediği gibi kullanamaz. Hiç kimse parti dahilinde
sorumsuz değildir. Merkez, kongreden aldığı direktifleri tatbike memur bir icra organıdır. Partinin her
üyesi bulunduğu kademedeki diğerleriyle eşit haklara sahiptir. Her türlü meseleleri incelemekte,
tartışmada alabildiğine serbesttir. Merkeziyetçidir; çünkü gündeme alınan meseleleri serbestçe
inceleyip, tartıştıktan sonra çoğunlukla karar altına alınan maddeler her üye, her kademe tarafından
olduğu gibi kabul edilip, şartsız sıkı bir disiplin altında tatbik edilir. Şuurlu disiplin esastır.”
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Partinin merkez icra komitesi içinde, siyasi ve iktisadi büroların yanında,
kültür ve matbuat bürolarıyla, sendika ve cemiyetler bürosuna da yer vermeleri bu
konulara verdikleri önemi belirtmektedir. Parti, kültür, spor ve hayır müesseselerinin
yanı sıra, mesleki cemiyet ve sendikaların kuruluş ve faaliyetlerini destekleme kararı
almış ve nizamnamelerinin 34. maddesinde bu konuya değinmişlerdir.762 Bu
dönemde partiye bağlı birçok sendika kurulmuştur. Ancak sıkıyönetim kararıyla
partiyle beraber bu sendikalar da kapatılmıştır.
Parti, grev konusuna büyük önem vermiştir. Bu konuda yayınladıkları
bildiride, grevin sınıflı bir cemiyette demokratik bir zorunluluk olduğunu; çünkü, tek
geçim vasıtasının emeği olanların, birincil koruyucusu olduğunu; grev hakkının
sadece faşistler tarafından inkar edildiğini; grev hakkının genel olarak tüm kafa ve
kol işçilerine verilmesi gerektiği; grev kararını verme yetkisinin ise sendikalarda
olması gerektiğini; haksızlıklarla mücadelenin son noktasına ulaşabilmesi amacıyla
işverene de, grev hakkını kullanan işçilerin yerine başka işçi kullanma yetkisinin de
tanınması gerektiğini belirmiştir.763
Yayın organı, 7 Ağustos 1946’da, 19 gün sonra Celal Bayar’ı suçlayan bir
makale yayınladığı için kapatılan Gerçek gazetesi ve Gün dergisi idi. Parti seçimlere
katılmış

ancak

milletvekilliği

kazanamamıştır.

Çünkü

ülke

çapında

bir

örgütlenmeden yoksun olduğu gibi, işçi yığınlarını da partiye bağlayamamıştır.
İstanbul

Sıkıyönetim

Kumandanlığınca

kapatılarak

kurucuları,

komünizm

propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandıysa da; sonradan beraat ettiler.
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Parti, 28 Ağustos 1950 (20 Temmuz 1950) yılında tekrar faaliyete geçti.
Demokrat Parti döneminde emekçilerin çıkarlarını savunmak için kurulan iki siyasi
partiden ilkiydi. 1951 ara seçimlerine katıldıysa da başarı elde edemedi. Partinin
İstanbul merkez yönetim kuruluna, Örfi Akkoyunlu, Asım Bezircioğlu, Vatik
Kıvılcım, Şinasi Erken, Nurettin Sütkan ve Sıtkı Eser seçildi. Partinin yayın organı
olan Gerçek gazetesi yeniden yayınlanmaya ve bilimsel sosyalizmi yaymak amacıyla
konferanslar düzenlenmeye başlandı. Ancak, 15 Haziran 1952’de yine komünizmi
yaymak iddiasıyla kapatılarak kurucuları ikinci kez mahkemeye çıkarıldı. Gerçek
gazetesi de aynı gerekçeyle kapatıldı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 yıl
süren duruşmaları sonunda beraat ettiler.764
6) TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ: 17 Haziran 1946 yılında
İstanbul’da, Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu (marangoz), Mehmet
Şükrü Tokay (emekli), Necmeddin Deliorman (gazeteci), İrfan Recep Nayal
(tasviyeci ve makinist), Ali Esenkova (çiftçi), İbrahim Tokay (yazar) tarafından
kuruldu. Programının birinci maddesinde partinin, bir sınıf partisi olduğunu
belirterek; amaç olarak da, temsil ettiği sınıfların menfaatlerini korumayı, işçilerin
sermayedarlar tarafından aşırı istismarını önlemeyi benimsemiştir. (madde 2)765
Partiye göre işçi, fikri ve/veya bedeni emeğini ücret karşılığında kiralayan kimsedir.
Çiftçi ise, devamlı olarak ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla tarım ve
hayvan ürünlerini işleyip değerlendiren kimsedir. (madde 3)
Ancak partinin, sosyalist bir fikir akımını kabul ettiği söylenemez. Bu
bölümde yer alması onun işçi sınıfının partisi olduğunu vurgulamasından
kaynaklanmaktadır. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak, vicdan
hürriyetine dayalı bir laiklik anlayışı vardır. (madde 7) Devlet sistemi olarak
demokrasiyi kabul etmiş (madde 4), milliyetçi bir teşekküldür. (madde 5)
Milliyetçilik anlayışının, Türkçülüğe dayanmayan, ırk, renk, dil, din, kan ve kafatası
esasına dayalı olmayan, Türk devletinin menfaatlerini şahsi menfaatlerden üstün
tutan bir milliyetçilik anlayışı olduğunu savunmaktadır. Devlet güdümlü bir iktisat
anlayışını benimseyerek, özel teşebbüsün kendisine terk edilen sahada faaliyet
yürütmesinin gerekliliğine inanır ve ferdi mülkiyeti tanır. (madde 6 ve 12) Devlet
764
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işlerinde rüşvetle mücadeleyi ilke olarak benimsemiş ve bununla mücadelenin
gerekliliğine

programının

16.

maddesinde

yer

vermiştir.

İnsan

hakları

beyannamesinin ülke içinde tam anlamıyla tatbik edileceğine, suçlu çocuklara özel
mahkemelerin tesis edileceğine, ceza evlerinin ıslah edileceğine, basın hürriyetinin
ahlaki ve terbiyevi unsurları suiistimal etmediği müddetçe sağlanacağına dair
güvenceler vermektedir. İş hayatında ise, sendikacılığın geliştirilmesine, işçi istihlak
kooperatiflerinin kurulmasına, grev hakkının tanınmasına çalışılacağını ve iş saatleri,
ücret, ücretli hafta tatilleri, sosyal güvencelerin temini gibi hususların işçilerin lehine
düzenleneceğini belirtmişlerdir.766 Tarım alanında ise, sulama, gübreleme ve ekili
alanın arttırılması konularına önem vermişlerdir. Toplumsal hayatta ise, piyangolar
dahil kumarın yasaklanmasını öngörmektedirler. (madde 56)
Dış politika alanında, milli toprak bütünlüğü esas kabul edilerek, bunu
bozmamak kaydıyla Birleşmiş Milletler ve diğer milletlerle işbirliğini kabul
etmektedir. Ancak programının 72. maddesinde özellikle belirtilmiş olan, Türkiye
toprakları dışında bulunan ırkdaşların, her türlü imkana baş vurarak Türkiye’ye davet
edilebilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağı ifadesi, partinin milliyetçi
tarafının Türkçülüğe yakın olduğunu göstermektedir.
Partinin yayın organı bulunmamaktadır. 1950 yılından sonra da faaliyetini
sürdürmeye devam etmektedir.
7) TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ: 20 Haziran
1946 tarihinde, İstanbul’da kuruldu. Kurucuları: İşçi hareketinin önemli isimlerinden
Dr.Şefik Hüsnü Deymer (TKP sekreteri), Ragıp Vardar, Fuat Bileke, Stefo
Papadopulos, Emin Aydınlatan, Dr. Habil Amato, Müntekim Öçmen, Hayrettin Emin
Manoğlu idi. Yayın organları: Yığın, Başak, Söz, Havadis, Sendika (31 Ağustos, 16
Aralık 1946 arasında çıktı. Özellikle yeni kurulan sendikaların nizamnamelerine yer
verdi.) Partinin, işçiler ve sendikalarla ilişkisini Ferit Kalmuk yürütmekte;
örgütlenme işiyle ise birçok bilinçli işçi ilgilenmekteydi.
Parti,

demokratikleşmenin

gerçekleşebilmesinin,

her

şeyden

önce

emekçilerin siyasi partiler, sendikalar, kooperatifler, kültür ve spor klüpleri vb.
birlikler etrafında bağımsız olarak örgütlenerek, düşünce ve eleştirilerini serbestçe
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halk önünde dile getirmeleri halinde mümkün olacağına inanmaktadır. Dolayısıyla
çalışmalarını da bu doğrultuda yürütmüştür.
Partinin amaçları, ana nizamnamesinin 4. maddesinde şu şekilde
sıralanmaktadır:
“a) Memleketin ekonomik, politik ve sosyal hayatının bütün gelişmelerinde, emekçi halkın
demokrasi hak ve hürriyetlerinden gerçekten faydalanmasını, iç ve dış siyasetinin tayininde doğrudan
doğruya söz sahibi olmasını sağlamak; b) Türkiye emekçi ve köylüsünü ve tabii müttefikleri olan
sosyal zümreleri ırk, mezhep farkına, deri rengine ve yerli veya muhacir olmalarına bakmaksızın yerli
ve yabancı sermayedarların istismarlarına, siyasi tahakkümlerine karşı korumak ve irtica, faşizme
karşı sistemli bir mücadele yürütmek; c) milleti, teşkilatlı ve demokratik bir bünyeye kavuşturarak, bu
sarsılmaz temel üzerinde, milli istiklalimizi gereği gibi sağlamlaştırmak; d) emekçi ve köylü
yığınlarının, gittikçe daha geniş ölçülerde teşkilatlanmalarına ve iktisadi, siyasi hareketlere
767

girişmelerine yardım suretiyle, memlekette sosyalist bir cemiyete geçiş şartlarını olgunlaştırmak.”

Anayasaya aykırı olarak yürürlüğe sokulmuş tüm nizamname ve kanunları
ortadan kaldırılarak, yine anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin idari makamlarca
çiğnenmesini önlemek de amaçları arasında yer almaktadır.
Faşizm ve irtica ile her alanda mücadeleyi kendine ilke edinmiş olan parti,
faaliyet programının 8. maddesinde belirtildiği üzere, bu amaçla aynı düşünceyi
paylaşan diğer tüm siyasi partiler, gruplar, sendikalar ve kooperatifler gibi
örgütlenmelerle bir mücadele birliği yaparak, ileri-demokrat cephe oluşturmayı
amaçlamaktadır.768
Nizamnamede, üyelik için aranan kanuni şartların yanında, emekçi ve köylü
sınıfının sosyalist bir demokrasi yaratmaktaki önemini benimsemiş olan herkesin,
ırk, din, sınıf ve aile ayrımı gözetmeksizin partiye üye olabileceği belirtilmektedir.
14. maddede ise, parti teşkilatının yukarıdan aşağıya doğru kurulması esas kabul
edilmektedir. Ayrıca parti saflarında merkeziyetçi bir demokrasinin hakim olacağını;
oy çokluğu ile alınan kararlara, aleyhte oy kullanan azınlığında itaatinin şart olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca teşkilatın tek merkezli olduğu, kitlelerin parti prensiplerince
eğitiminin, kongre kararlarınca belirlenen genel istikametin çizilmesi, yukarıdan
aşağıya doğru olacaktır. Emekçi ve köylünün eğitimi için partinin gerekli görüldüğü
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yerlerde parti okulları açabileceği de, 35. madde ile karara bağlanmıştır. Bu amaçla
parti, gazete, dergi ve broşür yayınlayabilir, konferanslar, temsiller vb. faaliyetlerde
düzenleyebilir. Hatta parti bünyesinde, bu faaliyetleri yürütecek bir “propaganda ve
yayın bürosu” teşkil edilmiştir.
Partinin faaliyet programında emekçiler ve köylülük ayrı olarak ele alınmış;
10. maddede emekçilerin, çiğnenen hak ve menfaatlerini korumayı, gündeliklerin
arttırılmasını, iş saatlerinin azaltılmasını, genişletilmiş ve ileri bir iş kanunu
hazırlanmasını taahhüt etmiştir. ayrıca 11. maddede kadınların da, eşit iş, eşit ücret
kuralı altında çalışmasının teşvik edileceği; hamilelik ve doğum gibi özel koşulların
dikkate alınacağı belirtilmiştir. Köylülük için 13. maddede belirtildiği üzere, zengin
köy ağalarına karşı haklarının korunacağı, büyük toprak ve çiftliklerin, topraksız
köylülere dağıtılacağı, istismar imkanlarının ortadan kaldırılacağı, orta halli köylüler
için ucuz kredi sağlayarak, mallarını satarken aracılardan kurtarılacağı, bu amaçla
kooperatiflerin

kurulacağı,

tarımda

makineleşmenin

sağlanacağı

taahhüt

edilmektedir.769
Ülkenin ilerlemesini önlediği kabul edilen mali sendika, sınai ve ticari
kartel ve tröst gibi özel teşekküller ile yabancı tröstlerin ülkede kurulmaları
engellenecektir. Dış siyaset alanında Birleşmiş Milletler Anayasası hükümlerine sıkı
sıkıya bağlı kalınacak; komşu demokrat ülkeler ile Büyük Britanya ve Amerika ile
dostluk ilişkileriyle alışverişler devam ettirilecek; Doğu Akdeniz’de milli
menfaatlere uygun olmayan emperyalist faaliyetlerden uzak kalınacağı belirtilmiştir.
(madde 18-22)
Parti, bir kısım zümrenin menfaatlerine hizmet eden, büyük bir memur
kesimini besleyen ve bütçe gelirinin arttırılmasına hizmet eden burjuva
devletçiliğine, sanayici ve tüketici kitlelerine fayda sağlayan halk devletçiliğine
karşıdır. Partinin devletçilik anlayışı, milli üretim hacmini arttırma, fiyatları
düşürme, emekçi ve köylülerin satın alma gücünü artırma, çalışan kesimin teknik ve
kültürel alanında eğitiminin sağlanmasına uğraşma esasına dayanmaktadır. Ayrıca
millet hesabına kurulmuş, sağlık gibi genel menfaatlere dayalı büyük işletmelerin,

769

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Ana Nizamname ve Faaliyet Programı, s. 26-28.

259

yerli ve yabancı bankaların devlet kontrolünde olması gereğine inanmaktadırlar.
Vergi sistemi de, adalet sağlanacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Eğitim alanına da büyük önem veren parti, yoksul çocuklara burs temini,
mesleki eğitim yapan meslek-sanayi okullarının geliştirilmesi, üniversitelerinin tam
özerkliğinin sağlanması, üniversite kadrolarına tam bir fikir hürriyeti sağlanması,
ırkçılıktan temizlenmesi, eğitimin üniversiteden ilkokula her kademesinde görevli
öğretmenlere siyaset yapma, siyasi partilere girme hakkının tanınması konularına
faaliyet programının 35-39. maddeleri arasında yer vermiştir.
Adalet alanında hakimlere, fikir ve içtihat hürriyetleri tam olarak verilmesi
gereğini ve mahkemelerin halka daha yakın ve demokratik esaslara uygun hizmet
vermesini savunmaktadırlar.
Azılıklara ise, vatandaşlar arasında fark gözetilmeyerek, milli kültürlerini
serbestçe yaşama hakkı tanınması gereğini vurgulamışlardırlar.
Nizamnamesinin

33.

maddesinde

partini

kendini

feshedemeyeceği

belirtilmiştir. Hiçbir üye bunu teklif edemeyecektir. Partinin kapanması ancak, resmi
bir kararla katılması halinde mümkün olmaktadır. Nitekim parti, 16 Aralık 1946’da
komünizmi yayma gerekçesiyle Sıkıyönetim Kumandanlığı kararıyla kapatıldı.
Parti kapatılmadan önce, anti-faşist bir cephe oluşturabilmek amacıyla
Türkiye Sosyalist Partisi ile birleşme konusu gündemdeydi. Halk, bu cephenin
etrafında “Hür insanların Türkiye’si, Halkın Türkiye’si” sloganıyla birleştirilecekti.
8) MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ: 18 Eylül 1948’de,
İstanbul’da Arif Oruç (gazeteci), Nedim Celal Çelebi (gemi inşa ustası), Nureddin
Kırlı (tornacı ustası), İbrahim Vefik Belendir (gemi inşa ustası) tarafından kuruldu.
Sosyalizm doktrinini kabul etti. Partiye göre sosyalizm, iktisadi ve ekonomi alanında
tatbiki gerekli olan karşılıklı yardım ve dayanışma esasına dayalı sosyal bir
meslektir. İnsanca hak, istek ve eğilimlerden kuvvet alan tam bir hürriyetin toplumun
her alanına yayılmasıdır. İnsanın, başkasının maksat ve gayesine araç, yani hizmetkar
ve köle haline getirilmesine karşıdır.
Parti, zayıfın güçlüye, topraksız köylünün büyük toprak sahibine, işçinin
işverene, aylıklı ve ücretli memur ve müstahdemin devlet veya özel müessese bütçesi
zihniyetine, küçük esnafın ağır ve oransız vergiler yüküne karşı korunabilmesi için
dayanışma ve elbirliğinden kuvvet alan siyasi, iktisadi ve mali ıslahat ve reform
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yapmayı; bu büyük toplumsal sınıfın, siyasi, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini
sosyalist prensipler ışığında korumayı amaçlamaktadır.770 Ayrıca, kişinin tasarruf ve
mülkiyet hakkını, ailenin kutsallığını ve miras hakkının meşruiyetini kabul eder.
Programının 3. maddesinde, Türk devletinin siyasi sınırları içinde doğan büyüyen ve
herhangi bir hak ve imtiyaz iddiasında bulunmayan her vatandaşı Türk kabul eden
bir milliyetçilik anlayışına sahip olduğunu bildirmektedir.
Bu amaçlar doğrultusunda planlarını şu şekilde belirlemişlerdir: 1) Büyük
arazi atıldır. Bu nedenle, üç yüz dönümden fazla olanları yoksul köylülere
dağıtılmalıdır. 2) Yatırım sahasında işletilmesi gereken sermayeler kör ve tembeldir.
Bu sermayenin gerekli teşviklerle yatırım sahasına çekilmesi gerekmektedir. 3)
Doğal yatırım kaynaklarının işletilmemesi yüzünden işsizlik, sefalet sürüp
gitmektedir. İş ve sermaye, verim ve faaliyet sahasına sevk ve teşvik edilmelidir. 4)
Her türlü devlet gelirleri, ihtiyacı olan yerlere ve yatırıma yarayan sahalara sarf
edilmelidir.
Seçimlerin iktisadi ve toplumsal teşkilatlanması gerçekleşene kadar nisbi
temsil usulüne göre yapılmasını, daha sonra mesleki temsil seçimlerine gidilmesini
savunur. (madde 8) Ayrıca iki meclisli bir yasama organının teşkilini gerekli
görmektedir.
Dış siyasetlerini dosta dostluk, düşmana düşmanlık göstermek esası üzerine
teşkil etmişlerdir.
İktisadi alanda, dar manada devlet sermayedarlığı ve devlet tekeline
karşıdırlar. (madde 17) Ülkenin, ilkim ve doğal kaynakları gözetilerek ziraat, ticaret
ve sanayi bölgelerine ayrılarak, bayındırlık işlerinin, devlet ile mahalli bütçelerin
birleştirilmesi yolu ile planlanması gerektiğine inanmaktadırlar.
Köylerde, küçük toprak sahiplerinin ziraat sendikaları kurmalarını,
öğretmenlerin de mesleki sendikalar etrafında örgütlenmesini teşvik etmek, gerekli
yerlerde din adamları yetiştiren okullar açılması, adli mercilerin bağımsızlığının
sağlanması, vergilerde adaletin sağlanması, işçiden yol parası alınmaması, halkın
sağlık sisteminden etkin şekilde yararlanmasının sağlanması, işsizlik sigortası, grev
hakkının tanınması, patronların sendika kurmasının ve fiyatları spekülasyona tabi
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tutacak herhangi birliği kurmalarının yasaklanması, işçilerin iş saatlerinin ve tatil
günlerinin işçiler lehine belirlenmesi, sendikalarla temasta bulunacak bir iş
borsasının teşkili programlarında yer alan diğer hususlardır.771
Ancak parti, siyasi faaliyette bulunamadı. Lideri Arif Oruç ölünce
dağıldı.772
9) DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ: 26 Eylül 1950’de, İstanbul’da,
Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf
Arslan, Mehmet Dizman tarafından kuruldu. Parti, Orhan Arsal’ın, 1950
seçimlerinde İstanbul’dan adaylığını koyarak yoklamayı kazanmış olmasına rağmen
Genel Merkez tarafından adaylıktan çıkarılması sonucu, siyasi mücadeleye devam
edebilmek için kurulmuştur. Orhan Arsal dışındaki diğer kurucuların hepsi işçidir.
Orhan Arsal ilk demecinde, partinin Marksist olmadığını ve işçi
diktatörlüğüne karşı, milli davaları halletmek için kurulmuş bir mutedil sol cenah
partisi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca asıl gayelerinin, ister şahıs, ister sınıf tarafından
olsun tahakküme imkan vermemek, sefalet içinde bulunan geniş halk tabakalarının
refahını sağlamak olduğunu belirterek, insan hakları bakımından liberal olduklarını
eklemiştir.773
Sol akım partisi olduğunu ilan eden Demokrat İşçi Partisi, işçi sınıfını siyasi
bir kuvvet haline getirmeyi amaçladı; TÜRK-İş içinde siyasi parti tartışmalarına yol
açmıştı ve bağımsız işçi partisi girişimlerinde bulundu. Özellikle Basın Teknisyenleri
Sendikasından destek gördü. Ancak fazla bir faaliyet gösteremediğinden bir süre
sonra dağıldıysa da; yine de işçilerin, politika alanında deneyim kazanmasında etkili
olabilmiştir.
Parti, 10 Şubat 1952 tarihinde düzenlediği I. Genel Kongresinde görüşlerini
belirten

bir

kitapçık

değerlendirmiştir.

Buna

yayınlamış;
göre,

ülkenin

halihazırda

siyasi
varolan

ve

toplumsal

siyasi

partilerin

durumu
tümü,

mistifikasyona bürünerek, siyaset namına sadece “dolap” çevirmektedirler.774
İsimleri gereği, bir sınıfı temsil ediyor görünümünde olan mevcut partilerin tümü,
toplumda varolan sınıfların hepsine birden ulaşmaya çalışmakta ve genel
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menfaatlerin savunuculuğunu yaparak, herhangi bir sonuca ulaşamamakta olduğunu
ileri sürmüşlerdir.
Partiye göre siyaset, ruh ve madde üzerine tesir ederek, insan tabiatını
değiştirmektir. Ancak ülkede varolan siyaset, “masal” ile adam aldatmaktan öteye
gidememektedir. Sendikalar, öderlerinin “yemliği” durumundadır. Çünkü, kendi
şahsiyetlerine sahip olamamış, bir sendikalistin eliyle çeşitli partilere “peşkeş”
çekilmektedirler.775 Kanunun koruması altında bulunan toplanma hürriyetlerini bile
müdafaadan acizdirler. Bu nedenle işçi, diğer vatandaşlar gibi yalnız kalmıştır.
Partiye

göre,

siyaseti

masallardan,

hurafelerden,

kutsallıktan

kurtarabilmenin tek yolu gruplaşmak ve grup içinde sorumluluk almakla mümkün
olacaktır. İktidarın şımartılması, devletin tanrılaştırılması, kişilerin zihniyetlerinden
kaynaklanmaktadır. Gerçek partileri, kitleler meydana getirmektedir. Bu nedenle
kitleler, seçimleri sadece düşünce bildirme aracı olarak değil; bir hareket vasıtası
olarak görmedikçe; yani zihniyetlerini değiştirmedikçe, “bölünmez cumhuriyetin”
ürünleri olan kalemlerde kırtasiyecilik, hükümette merkeziyetçilik devam edecek;
mahalli idarelerin özerkliği, cemiyet ve sendikaların bağımsızlığı ve kutsallığın
siyaset alanından silinmesi söz konusu olamayacaktır.776
Parti, demokrasinin zaafa uğratılmaması için antidemokratik uygulamalara
karşı mitingler düzenlemiştir. Bunlardan ilki, Türkiye Sosyalist Partisinin gizli
komünist partisi olduğuna ilişkin suçlamalar nedeniyle 25 Mayıs 1952 tarihinde
yapılmış, ardından Kumkapı’da ve 26 Ekim 1952 tarihinde Kasımpaşa’da da
mitingler düzenlemişlerdir.
Partinin bir yayın organı bulunmamaktadır. Ancak, işçi kesimini
bilinçlendirmek, işçi haklarının nasıl baltalandığını gösterebilmek amacıyla partinin
kuruluş gününden itibaren Beyoğlu’nda her hafta konferanslar düzenlemişlerdir.777
Din konusunda ise, bunun kişisel bir mesele olduğu, siyasete veya herhangi
bir toplumsal meseleye araç olamayacağını savunmaktadırlar. Mevcut dört dini
tanımakla birlikte, dinin medeniyetleri geri götürdüğüne, insanlara maddi sıkıntıları
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unutturduğuna inanırlar.778
Partinin amaçları, “Türkiye’nin bağımsızlığının sağlanması, evsiz şehirli,
topraksız köylü ve aç insan kalmaması; imtiyaz ve zümre saltanatına son vermek için
mücadele etmektir.”
1954

seçimlerinde,

partinin

propagandası

şu

istekler

etrafında

yürütülecektir:
“1) Nisbi seçim sisteminin kabulü, 2) dengeli bir hükümetin kurulmasını teminen tek
dereceli seçimlerle doğrudan millet tarafından seçilen, parlamentoya karşı sorumlu bir cumhurbaşkanı
seçimi, 3) ikinci bir meclisin, iktisadi meclis olarak tesisi, 4) temel hükümlere ve esas teşkilata
muhalefet davalarına bakmakla yükümlü bir adalet divanının kurulması, 5) insan haklarını koruyacak
temel hükümlerin kabulü için referandum yapılması, 6) kabul edilen esaslara uygun anayasa
779

değişikliğinin yapılması.”

Parti, ikinci kongresini 13 Haziran 1953 tarihinde yaptı. Partinin adı, İşçi
Partisi olarak değiştirildi ve yeni Genel Yönetim Kurulu seçildi. Ancak bu yeni
Kurulla, parti Genel Başkanı Orhan Arsal anlaşmazlığa düştü. 1954 seçimlerindeki
tavrı da, işçiler tarafından eleştirirlerle karşılanınca, Orhan Arsal, Mayıs 1954’de
partiden istifa etti. Parti, üçüncü genel kongresini 14 Ağustos 1955 tarihinde
yaptıktan kısa bir süre sonrada dağıldı.
Parti, üye azlığından sadece Genel Merkezini açık tutabilmiş, burada
yapılan toplantılar dışında sadece altı kez toplantı yapabilmiştir.
10) ÇALIŞMA PARTİSİ: 19 Eylül 1950 yılında, Ankara’da kuruldu.
Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy,
Mehmet Emin Özdemirdir. Programında, laikliği, dinin siyasetten ayrı tutulması
olarak kabul etmiş ancak milli kültürün ve milli ahlakın çok önemli bir parçası olarak
kabul ettiği İslam dininin, ihmal edilmemesi gereğine değinmiştir.780 Parti
programının birinci maddesinde amaçlarını, “sosyal hayatın dengesi içinde fertlerin
refah ve saadetini teminat altına almak için çalışmak” olarak; tüzüğünün 2.
maddesinde ise, “Türk vatanında sosyal adalet ve insani dayanışma prensiplerinin
tatbikine geniş yer verilerek planlı çalışmalarla vatandaşların çalışma ve kazanma
imkanlarını arttırmak, fertlerin ve memleketin refah ve saadetini teminat altına
778
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almak, vatanı mamur ve müreffeh bir seviyeye yükseltmek” olarak açıklamışlardır.
Partinin diğer ilkeler hakkındaki görüşü şöyledir; cumhuriyetçi ve milliyetçi
olduğunu, devletin kayıtsız şartsız millet hakimiyetine dayandığını kabul eder.
İnkılapçılığı ise muasır medeniyetin usul ve kurumlarının, ülke ihtiyaçları
doğrultusunda hızla kabulü olarak anlar. Özel mülkiyeti savunarak; ailenin toplumun
temel unsuru olduğunu belirtir. Hiçbir sınıfa ayrıcalık tanımayan, halkın faydasını
üstün tutan halkçılık anlayışına sahiptir. Devletçiliği, milletin kısa sürede kalkınması
için fertlere iş ve çalışma imkanı temin etmek olarak kabul eder. (madde 2, 4,5,6)781
Dış politika alanında, milli varlığı ve menfaatleri koruyarak, milletlerarası
hukuk ve eşitlik çerçevesinde diğer milletler ve Birleşmiş Milletlerle işbirliği
amaçlanmaktadır.
Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için yegane yolun milletçe çok çalışmakla
mümkün olabileceğini kabul ederek, bunun önünde engel teşkil eden, iktisadi
kalkınmayı köstekleyen gereksiz mevzuatın kaldırılması, her alanda devlet
hizmetlerinin rasyonelleşmesi için ıslahat yapılması, adalet işlerinin çabuk ve harçsız
yapılması, milli eğitim alanında, milli geleneklere ve tarihe uygun karakterin ve
ahlakın güçlendirilmesi, teknik öğretime gerekli önemin verilmesi, zirai kalkınma
için bu alanda sanayileşmenin kısa sürede gerçekleştirilmesi, çalışma ve kazanma
hürriyetini baltalayan antisosyal ve gayri iktisadi engellerin kaldırılması, fakir ve
topraksız çiftçilere devlet arazilerinin dağıtılması, maden işçilerini kalkınma
davasının

temeli

kabul

edilerek

gerekli

düzenlemelerin

yapılması

hedeflenmektedir.782
İktisadi kalkınmanın, bir program dahilinde, ülkeyi çeşitli veriler ışığında
beş büyük bölgeye ayırarak, koordineli şekilde düzenlemekle mümkün olabileceğini
savunmaktadırlar. Sosyal politikaları, kişi esasına dayanır. Kişinin refahı, hürriyeti ve
çalışma imkanlarının temininden devleti ve hükümeti sorumlu kılmaktadırlar. Sosyal
yardımı, bir ilim ve kültür davası olarak ele alırlar.783
Partiye, Türk milletinin birlik ve istiklalini parçalamayı hedef tutan veya
demokratik esaslara aykırı olan ideolojilere saplanmamış olan, Türk kültürünü ve
781
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Partinin prensiplerini kabul etmiş her Türk girebilir.784
Parti esaslı bir faaliyet gösteremedi ve bir süre sonra Sosyalist Partisine
katıldı.
11) VATAN PARTİSİ: Hikmet Kıvılcımlı ve 12 arkadaşı, 11 Kasım 1954
tarihinde, İstanbul Valiliğine, özellikle işçi sınıfına yönelik ve işçiler arasında
faaliyet göstermek için Vatan Partisini kurmak için bir bildirge verdiyse de, bildirge
reddedildi.785

22

Ekim

1954

yılında,

İstanbul’da

kurulduysa

da;

çeşitli

engellemelerden dolayı ancak 1957 yılında faaliyete geçebilmiştir. Genel Başkan:
TKP kökenli Hikmet Kıvılcımlıdır. Yönetim kurulu üyelerinin hepsi işçidir. Genel
sekreter bir dokuma işçisi olan Osman Sercan’dır. Merkez heyeti, tüzüğünde
belirtildiği üzere, Sevdiye Kayaoğulları (tekstil işçisi), Ahmet Cansızoğlu (tekstil
işçisi), Mehmet Anter (müteahhit), İbrahim Kayaoğlulları (tekstil işçisi), Siyami
Altıntunç (klişeci), Memduh Karahasan (katip), İrfan Savgat (tesviyeci), Hüseyin
Kazancı (örücü)dır.786
Demokrat Parti döneminde kurulan ikinci sosyalist eğilimli, emekçilerin
çıkarlarını savunan siyasi partidir. Bu görüşleri dolayısıyla dönemin belli başlı
gazetelerinde faaliyetlerine ve programına yer verilmiyordu.
Partinin amacı, tüzüğünün 2. maddesinde şöyle sıralanmaktadır:
“Şahsi nüfuz yerine kanun yolu ile, a) milleti devletten üstün tutan gerçek hürriyeti fiilen
kurarak, antidemokratik kanunları ayıklamak. b) Müzmin işsizliği ve hayat pahalılığını ortadan
kaldırabilmek için, ikinci bir kuvayi milliye seferberliğini ağır sanayie dayandırmak suretiyle
gerçekleştirmek. c) Milli üretimi, ucuz devlet ve şuurlu ticaret ile sağlamak. d) İktisadi kuvayi milliye
hareketini, işçilere, cahil, alim, köylü, şehirli tüm iyi niyetli vatandaşlara dayandırarak, aşağıdan
787

gelme ve serbest olarak gerçekleştirmek, kadını, ön safta bulmak ve gençliğe sonsuz inanmak.”

Demokrat Partiyi, “iktidara gelmeden önce, mevzuatta bulduğu binlerce
antidemokratik kanuna rağmen iktidara geldiğinde, kendinin demokrat olmasını yeter
buldu.” şeklinde eleştirmekteydi.
Tüzüğünün 7. maddesinde ocakları, partinin temel taşı olarak kabul
etmektedir.
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Devletin kırtasiyeci ve askerci olmayışı, derebeyi artıklarının giderilmesi ve
sanayii her şeyden üstün tutma şartlarının gerçekleştirilmesi partiye göre, modern
medeniyet yükselişi için birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Parti programını,
hürriyetin sağlanması ve iktisat alanı olarak iki temel unsur üzerine inşa etmiştir.
Demokrasinin, millete inanmakla başladığını ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete
teslim edilmesi ve polis devlet anlayışından vazgeçilmesi halinde mümkün olacağına
ve fikre hürmetle gelişeceğine inanmaktaydı.
Programında milliyetçi, devletçi, inkılapçı, laik, halkçı ve cumhuriyetçi
olduklarını belirterek; bu ilkeleri, varlığına tek yabancı karıştırmayan, ucuz devlet
anlayışını benimseyen, her türlü maddi ve manevi istismarı kaldıran, bezirgan ve
hacıağa oligarşisi yerine çalışan çoğunluğun önderliğini getiren, halk tarafından halk
için idare düsturunu ilke edinen bir sistem olarak tanımlamışlardır.788
Ülkede hürriyetin sağlanabilmesi için; 1) seçimlerin hür, nisbi ve tam
olması, 2) mebus dokunulmazlığının adi suçlarda tamamen kalkarak, siyasi kanaat ve
faaliyetlerde mutlak olması, 3) meclisin icra yetkisini de doğrudan kullanabilmesi, 4)
sadece şehir ve köy ahalisi değil, öğretmen, adliyeci ve memurlarında hür teşekküller
kurarak devletin sırtına yüklenmiş haddi hesabı olmayan görevleri üstlenmesi, 5)
kooperatiflerin gelişmesi, 6) hakimlerin halk tarafından seçilmesinin ve asker-sivil
adalet ikiliğinin kalkması, 7) her yıl Türk mevzuatını değerlendirecek, anayasa
mahkemesinin faaliyetlerini inceleyecek bir adalet kongresi toplanması, 8)
yargılamaların açık oturumlarda ve jüri usulüyle olması, 9) eğitimde keşif ve icat
ruhunun geliştirilmesi, eğitimcilerin kültür sendikaları etrafında örgütlendirilmesi,
eğitimin demokratikleştirilmesi ve her yerde halk üniversitelerinin kurulması, 10)
kanunların hiçbir fikir ve prensip tartışmasını engellemeyecek hale getirilmesi, 11)
yazarların sendikalaştırılması, 12) hükümetin eleştiriye tahammül ruhuna sadık
kalması, 13) memur sendikaları kurularak, memur-sivil ikiliğinin kaldırılması, 14)
vali, kaymakam gibi saltanat makamları yerine halkın seçeceği mahalli idarecilerin
getirilmesi, 15) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerinin sınırsız olarak
hayata geçirilmesi, 16) dini ve manevi ihtiyaçlara devletin mutlak suretle
karışmaması, ile mümkün olabileceğini ileri sürmüş ve bunları gerçekleştirmeyi
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taahhüt etmiştir.789
İktisat alanında ise, temel olarak işsizlik ve pahalılık konuları işlenmiştir.
Bu afetlerin kökü ise, sanayileşmenin ağır olmasına bağlanmıştır. Partiye göre
işsizlik, bütün kötülüklerin anasıdır. Bu nedenle eşkıyadan önce işsizlikle
savaşılmalıdır. Bunun için, işsiz olanın sesinin duyulması sağlanacak, işsizlikle
mücadele için halk teşekkülleri kurulacak, işsiz kalana tazminat ödenecek,
hammaddenin, ihracattan evvel Türk işçisi tarafından işlenmesi sağlanacak
denmiştir. Pahalılığın birincil nedeni olarak ise, vatandaşın gelirinin düşük, devlet
masraflarının yüksek olması gösterilmiştir. Bunun önlenmesi için, işçi, memur,
esnaf, aydın ve köylü teşekküllerince, ülkenin her bölgesi için geçim endeksleri
hazırlanarak, bunlara göre düzenlemeler yapılacak denmektedir. Ayrıca, şuurlu bir
dış ticaret anlayışı ve iç ticarette israfın önlenmesi de programları dahilindedir.
Sendikaların ise, işçi sınıfının kültür ve şuurunu yücelten bir hayat okulu haline
getirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.
Parti, iktisadi ve sosyal hayatın büyük yüzdesini oluşturan köylülükle de
ilgilenmiş; büyük sanayiinin tutunabilmesinin koşulu olarak, işçi meselesi yanında
köylü meselesinin hallini de şart kabul etmiştir. bunun için köyde demokrasinin
sağlanmasını, ziraat kooperatiflerinin teşkilini ve ziraat işçilerinin sendikalaşmasını
gerekli görmüştür. Bunun yanısıra, topraksız köylünün topraklandırılmasını, etkili bir
kredi mekanizmasının sağlanmasını ve ziraatın bilimsel metotlarla yapılmasının
gereğine değinmiştir.
Parti

genel

olarak,

İstanbul’un

işçi

mahallelerinde

ve

İzmir’de

örgütlenmişti.
Vatan Partisi, Amerikan emperyalistlerinin Türkiye’nin iç işlerine
karışmasını şiddetle eleştirmiş; dış politika olarak, ülkenin ağır sanayii hamlelerini
destekleyecek tüm devletlerle dostluk kurmayı benimsemiştir.
Parti, 1957 seçimlerine katılamamıştır. Çünkü, 5 Kasım 1957 tarihinde
Partinin Genel Başkanı Hikmet Kıvılcımlı, dini politikaya alet etmek ve komünistlik
propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştır.790 Daha sonra serbest bırakıldıysa da;
28 Ocak 1958’de Vatan Partisi yöneticilerinin aralarında genel başkan Hikmet
789
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Kıvılcımlı’nın da bulunduğu 25’i, komünizm propagandası yapmak suçuyla tekrar
tutuklandı. Ardından parti de kapatıldı.
Partinin yayın organı, Vatandaş gazetesiydi.
12) SOSYALİST PARTİ: 10 Ocak 1960 tarihinde Ankara’da Atıf Akgüç,
Alaeddin Tiritoğlu, Şemseddin Diler, İhsan Üngör, Şükrü Bıçakçı, Rahmi Çetinel,
Sedat Erbil, Ahmet Naim Toksöz tarafından kuruldu. 19 Ocak 1960’da faaliyete
geçti. Genel başkanlığına, Atıf Akgüç, genel sekreterliğe, Alaeddin Tiritoğlu
getirildi. Kurucularından Alaeddin Tiritoğlu ve Sedat Erbil, daha önce CKMP’ne
sosyalist bir kimlik kazandırabilmek amacıyla çalışmış ancak başarılı olamamışlardı.
Atıf Akgüç ise, CHP Bursa milletvekilliği yapmıştı.791
“Ammeye ait iktisadi teşekküller kurma ve devletçilik gibi bazı sosyalist
prensiplerin daha muntazam ve daha sistemli, sosyal gayeye daha uygun bir şekilde
gelişmesini sağlamak, işçi sınıfının, köylünün ve bütün çalışanların topyekün
vatandaşın yaşama seviyesini yükselterek memlekette içtimai refahı yaymak ve
halkın menfaatçi zümrelerce istismarına engel olma” amacını gütmekteydi. Tiritoğlu,
Sosyalist Partinin çok feragat ve hayli bilgi istediğini ve bu sebeple partinin bir süre
için “Ameli Sosyalist Mektebi” halinde çalışacağını açıklamış; seçimlerle
ilgilenmeden evvel, tam olarak anlaşılmamış olan sosyalizmin halka öğretilmesi
gerektiğine değinmiştir.792 Ayrıca, insanın hürriyet haklarına kıymet vermeyen,
totaliter rejimlerin aleyhinde olduklarını; milli servetin, bir sınıfın elinde sosyal
emniyet ve adalet prensiplerine aykırı şekilde toplanmasının da, ülkenin huzuru ve
geleceği bakımından tehlikeli olduğuna inanmışlardır.
Ancak parti, etkili bir faaliyet yürütememiştir.
13) İLERİ GENÇLER BİRLİĞİ: II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye
Komünist Partisinin “Faşizme ve Vurgunculuk Aleyhine Cephe Birliği”nin bir
sonucu olarak, partiye bağlı, üniversite gençliği arasında örgütlenme amacıyla
kurulmuş birliktir. Birliğin, 150 kadar militan genç ve 500 kadar sempatizandan
oluştuğu söylenmektedir.793 Liderliğini Mihri Belli yapmıştır.
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Birlik kendisini, bir öğrenci ve meslek örgütü olarak tanımlamakta; antifaşist ve Kemalist bir nitelik taşıdığını ileri sürmektedir. Kemalizmi, devrimci ve
anti-emperyalist açıdan yorumlamışlardır.794
1944 yılında, Mihri Belli, Tahsin Berkem ve Safa Yurdanur, Süleymaniye
Camiinin iki minaresi arasına “Saraçoğlu Faşisttir. Vurguncularla Savaş Cephesi”
yazılı bir afiş yazdıkları için, TKP tevkifatı sırasında, bu Birliğinde birçok üyesi,
“komünist kimliğini ‘Kemalizm’ maskesi altında gizleyen bir gizli yer altı teşkilatı”
olma gerekçesiyle tutuklandı.795
Mihri Belli, Saraçoğlu hükümetinin savaş ekonomisinin gerektirdiği
sınırlamaları kaldırarak ticareti serbest bırakmasının, halkı savaş vurguncusuna
peşkeş çekmekle eş olduğunu savunmuştur. Varlık vergisinin ise, Alman Nazi
zaferine hazırlık niteliğinde olduğuna inanmaktadırlar.796
14) İNSAN HAKLARI CEMİYETİ: Cemiyet, 17 Ekim 1946 tarihinde
İstanbul’da, Fevzi Çakmak, Tevfik Rüştü Aras, Kenan Öner, Sadık Aldoğan, Hamdi
Arpağ, Câmi Baykut, Raşit Erer, Hasan Rıza Soyak, Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel,
Mehmet Özdemir, Salahattin Kip797 tarafından kurulmuştur. 27 Ekim 1946’da
başkanlığına Fevzi Çakmak getirildi. Açılış konuşmasında Fevzi Çakmak, cemiyetin
iki esas amacı olduğunu belirtmiş; bu iki amacı şöyle özetlemiştir:
“...İnsan Hakları Cemiyetinin iki gayesi vardır. İlki, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile
vatandaşlara temin edilmiş olan hak ve hürriyetlerin meşru sayılan veya sayılmayan yollarla şu veya
bu şekilde ihlal edilmesine imkan kalmaması için bu hak ve hürriyetlere hakkıyla riayet edilmesini
temine çalışmak... İkincisi ise, Birleşmiş Milletler anayasasına imza koymuş bir millet sıfatıyla bu
vesika ile memlekette tatbikatını taahhüt ettiğimiz temel insan hak ve hürriyetlerinin teşrii, siyasi,
iktisadi ve içtimai hayatımızda yer almasını temine çalışmaktır.”

798

Söz konusu hak ve hürriyetler Roosevelt’in dört hürriyet olarak belirlediği
ve cemiyet programının 2. maddesinde yer alan söz ve fikir hürriyeti, vicdan
hürriyeti, korkudan kurtulma hürriyeti (vatandaşlar harp ve gizli polis korkusu içinde
yaşamamalıdır.) ve yoksulluktan kurtulma (insanların çalışma, aç kalmama ve
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ihtiyaçtan kurtulma) hürriyetidir.799 Dernek bu hürriyetleri korumak ve yaymak
amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda yayın yapar, konferanslar düzenler ve
kanunların bu hürriyetler fikrini uygun olarak düzenlenmesi için teşebbüslerde
bulunur.(madde 5/a) Siyasi bir teşekkül olmadıklarını dolayısıyla seçimlere
katılmayacaklarını ve iktidar için mücadele edilmeyeceğini belirtmişlerdir.
Cemiyete, bu amaçlara inanmış olan tüm vatandaşlar cinsiyet, dil, din ve ırk
ayrımı gözetmeksizin, diktatörlüğe ve faşizme hizmet etmiş olmamak şartıyla üye
olabilirler. (madde 3) Çalışma şekli şöyledir: Cemiyet, kamu gücünün, fertlerin
zararına kullanıldığını, haksızlık veya kanunsuzluk yapıldığını haber alır almaz
harekete geçerek; yetkili makamlara ve TBMM’e şikayette bulunur. Yayın yoluyla
durumu halka teşhir eder. (madde 6)
Derneğin kuruluş fikri ilk olarak, Cami Baykurt, Tevfik Rüştü Aras ve
Zekeriya Sertel arasında doğmuş ve Mareşal Fevzi Çakmak ile görüşmeler
başlamıştır. Amaçları, özgürlük ve demokrasiyi savunmak, toplumun başında milli
bir denetçi olmak, politik bir maksat benimsememekle partiler üstü bir konumda
faaliyet göstermekti. Faaliyetleri, halkın şikayetlerinin ve dertlerinin sözcüsü olarak,
antidemokratik ve insan haklarına aykırı davranışları denetlemek çerçevesinde
yürütülecekti.800 Ancak, özellikle aşırı milliyetçi ve İslami yayınlarda, Mareşal Fevzi
Çakmak’ın, komünizme alet edildiği haberleri yayılıp bu konuda söylentiler baş
gösterince; Çakmak, dernekle ilişkisini kesmiş ve dernek, faaliyette bulunamadan
dağılmıştır.801
15) İSTANBUL YÜKSEK TAHSİL GENÇLİK DERNEĞİ: II. Dünya
Savaşının ardından, genel demokratlaşma ve bu doğrultuda örgütlenme istemlerinin,
yüksek öğrenim alanında ifadesi olarak, 2 Temmuz 1946 yılında İstanbul’da,
Vahdettin Barut (İ. Ü. Hukuk Fakültesi öğrencisi), Adil Giray (İ. Ü. Hukuk Fakültesi
öğrencisi), Zekai Karakaş (İ. Ü. İktisat Fakültesi), Moris Gabay (İ. Ü. İktisat
Fakültesi), Kegam İşkol (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi), Cemal
Güner (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi), İlhan Başaran (İ. T. Ü.
Makine Fakültesi öğrencisi), Bahattin Uğurçok (İ. T. Ü. Yüksek Ticaret Okulu
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öğrencisi) tarafından kurulan, ilerici, demokrat ve anti-faşist öğrenci derneğidir.802
Kurucuların arasında Ermeni ve Musevi öğrencilerinde bulunması derneğe daha
geniş bir temsil olanağı sağlamaktaydı. Bu kurucular kısa bir süre sonra Nihat Sargın
(İ. Ü. Tıp Fakültesi öğrencisi), Hakkı Engerek (İ. Ü. Fen Fakültesi öğrencisi) ve
Nevzat Özmeriç (Güzel Sanatlar Akademisi öğrencisi)’in katılımıyla 11’e çıkmıştır.
Cemiyetler

kanununun

değiştirilmesi

ve

üniversite

özerkliğinin

tanınmasının hemen ardından kurulan ilk bağımsız gençlik derneğidir. Bu dernekten
önce 1945 yılında kurulmaya çalışılan İlerici Gençler Birliği ve Atatürk’ün kimi
yakın arkadaşlarının kurmaya çalıştığı İnsan Hakları Cemiyeti, hükümetin
baskılarıyla karşılaşmıştır.
Dernek, önce İstanbul Üniversite ve Yüksek Okullar Öğrenciler Birliği
adıyla kurulmuş ancak ismin kısaltılması yararlı görüldüğünden sonradan İstanbul
Yüksek Tahsil Gençlik Derneği adını almıştır.
Ana nizamnamesinin 2. maddesinde amaçlarına yer vermişlerdir. Buna göre
amaçları, öğrencilerin yiyecek, giyecek, yatacak yer durumlarının iyileştirilmesi,
sağlık sorunlarının çözümü, ancak dışarıda çalışarak öğrenimlerinin sürdürebilecek
olan öğrencilere, ders saatlerinin dışında çalışabilecekleri işlerin temini gibi maddi
ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, kütüphane, okuma odaları,
sergiler, sahne gösterileri, şiir, edebiyat saatleri, münazaralar ile tatillerde yurt içi ve
dışı geziler düzenlenmesine ve spor olanaklarının sağlanmasına çalışılacağı ifade
edilmiştir. Tüm bunların yanı sıra, derneğin ilkelerini yansıtacak, öğrencilerin hak ve
düşüncelerini özgürce ortaya koyacakları bir dergi yayınlamak; öğrencilerin idare
makamlarında

haklarını

savunmak;

üniversiteler

ve

uluslar

arası

öğrenci

kongrelerinde ülkenin yüksek tahsil gençliğini temsil etmek ve her türlü geri fikir ve
hareketlere karşı savaşmak amaçları arasındadır.803 Bu amaçlar ışığında dernek,
Vahdettin Barut’un yönetimi altında Hür Gençlik adında bir dergi yayınlamaya
başlamıştır. Gerici fikirlerle mücadele için her yıl Kubilay’ın katledilişinin
yıldönümünde toplantılar düzenleyerek bildiriler yayınlamışlardır.
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Dernek üye kabulünde ırk, din, zümre farkı gözetmeksizin sadece yüksek
okul öğrencisi olma şartını aramaktadır.
Derneğin en büyük isteği, Talebe Birliğinin kuruluşunu düzenleyen
kanunun kaldırılması ve Birliğin imtiyazlarının ellerinden alınarak talebe birlikleri
arasında tam demokratik bir eşitlik sağlanmasıdır.804
1947 yılında demokrat görüşlü İ. T. Ü. Öğrencileri tarafından kurulan
Teknik Üniversite Talebe Birliği ile işbirliği içine girme hazırlıkları sürerken, söz
konusu derneğin yönetim kuruluna gerici fikirlere sahip olanların seçilmesiyle
gerçekleşememiş ve birlik Türkiye Milli Talebe Federasyonuna bağlanmıştır.
Birlik 19 Mayıs 1947’de, Mustafa Kemal ve devrimlerini yeniden
hatırlatmak ve din eğitimi ve ilahiyat fakültelerine karşı öğretim birliği ilkesini
yeniden gündeme getirmek için bir dizi etkinlik düzenledi. Hür Gençlik dergisinde,
baş makale olarak “Türkiye’de Din Eğitimi Olamaz” ve “Bugün Din Öğretiminin
Kabulü Biçiminde Karşımıza Çıkan Gericilik, Bütün Atatürk Devrimlerini Yıkmak
amacını Güdüyor” başlıklı makaleler yayınlandı.
O dönemde büyük bir sel felaketine uğrayan Adana için Kızılay adına para
yardımı topladı. 1949 yılının sonbaharında parasız eğitim için kampanya başlattı.
Nazım Hikmet’in özgürlüğe kavuşturulması için başlatılan kampanyaya etkin olarak
katıldı.
Ancak 1950-1951 dönemi başında, harçların kaldırılması için yayınladıkları
bir bildirinin ardından Dernekler Yasasının 34. maddesi uyarınca, amacına aykırı
olarak siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle dernek yöneticileri hakkında dava açıldı.
Ardından 1951 yılında dernek, TCK 141. maddeyi ihlal eden komünist bir dernek
olduğu iddiasıyla yargılandı. Bu iddiaya kanıt olarak; Uluslararası Öğrenci Birliği ile
temas halinde bulunmaları (TCK’nun 140. maddesinde yer alan “Devletin dışarıda
itibarını sarsmak” suçunu işlemişlerdi), 17 Kasım ve 14 Nisan gibi günlerin anılması
ve dernek çalışmaları gösterilmişti. O dönem dernek yönetiminde bulunan, derneğin
başkanı İlhan Berktay, genel sekreter Vecdi Özgüner ve derneğin 50 kadar faal üyesi
tutuklandı. Derneğin tüzel kişiliğine ilişkin bir kapatma kararı bulunmamasına
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karşın, artan baskılar sonucu kendiliğinde kapandı. Hür Gençlik dergisi ise, 9 Ocak
1951 tarihinde son özel sayısını yayınladıktan sonra yayınını durdurdu.
Derneğin üye sayısı faaliyette bulunduğu beş yıl boyunca toplamında 300’ü
geçmemektedir. Aktif üye sayısı ise 50 civarındadır.805
Derneğin ilk tüzüğü, “İstanbul Üniversite ve Yüksek Okullar Öğrenciler
Birliği Ana Nizamnamesi” adıyla çıkmış; daha sonra”İstanbul Yüksek Tahsil
Derneği Ana Nizamnamesi” olarak değişmiş haliyle tekrar basılmıştır. Süresiz
yayınları arasında 1948 yılında basılan “Ankara Nümayişi ve Biz” kitapçığı ile
“Müdafaamız” isimli yayını bulunmaktadır.
16) TÜRKİYE GENÇLER DERNEĞİ: 1946 yılının aralık ayında,
Ankara’da, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümü öğrencilerinin
çekirdeğini oluşturduğu, İlerici, demokrat anti-faşist dernektir. Kurucuları: Behram
Karaküçük, Nabi Dinçer, Mümtaz Göktürk, Şevki Akşit, Orhan Çutak, Melahat
Türksal ve Celal Araz’dır.806 Tüzüğünde, 18-30 yaş arasındaki, işçi, köylü, öğrenci
ve diğer mesleklerden din, ırk, sınıf farkı gözetmeksizin bütün Türk gençliğini
üyeliğe davet ediyor; ancak demokrasi karşıtı Turancıların, ırkçıların ve faşistlerin
derneğe üye olmasını ise yasaklıyordu. Amaç olarak da; “ülke gençliğinin, dünya
gençliğinin ön safında şerefli bir yer almasını sağlamak ve işbirliğini ve arkadaşlık
sevgisini kuvvetlendirme”yi, “...uluslararası gençlik kongrelerine katılmayı, diğer
ülkelerdeki gençlik kuruluşlarıyla yayınlarının karşılıklı değişimini sağlamayı, dış
ülkelere geziler düzenleme”yi benimsemekteydi.807 Belli başlı faaliyetleri arasında,
İstanbul’a yaya yürüyüş düzenlemesi, fakir köylünün ekinin biçme kampanyası,
Altındağ’da poliklinik açarak hastaları bedava muayene hareketleri sayılabilir. Ancak
bu dernek üzerindeki baskılar ve üyelerinin tutuklanmaları derneğin 1949 yılı
başında fiilen kapatılmasına dek sürmüştür.
Her iki dernekte üniversitelerin sorunlarını ele alıyor; yüksek öğrenimin
parasız olması gerektiğini savunuyordu.
17) TÜRK BARIŞ SEVERLER DERNEĞİ: 12 Mayıs 1950 tarihinde
İstanbul’da Behice Boran, Adnan Cemgil, Nevzat Özmeriç, Vahdettin Barut, Osman
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Faruk Toprakoğlu, Turgut Pura, Affan Kırımlı, Reşad Sevinçsoy ve Muvakkar Güran
tarafından kuruldu. Başkanı: Behice Boran, Genel Sekreteri: Adnan Cemgil idi.
Yönetim Kurulu üyeliklerinde ise; Nevzat Özmeriç (İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik
Derneğinin fahri üyesiydi), Reşat Sevinçsoy, Vahdettin Barut (İstanbul Yüksek
Tahsil Gençlik Derneğinin fahri üyesiydi), Fuat Toprakoğlu ve Muvakkar Güran
bulunmaktaydı.
Katılı üyeleri, kurucu üyeler dışında, Akça Akyokuş, Naci Ormanlar,
Namık Ergün, Güleren Görkmen, Solmaz Görkmen, Nurettin Akkan, Sabire
Dosdoğru, Macit Doğrudan’dı.
Tüzüğünün 1. maddesine göre, cemiyet siyasi bir teşekkül olmadığını
savunmuştur. Amacını ise 2. maddesinde,
“Demokratik yolda gelişmeye ve terakki yolunda ilerlemeye çalışan memleketimizin
geleceği bakımından şerefli bir barışın devam etmesi, hayati bir zarurettir. Sivil halka karşı kitle
halinde imha silahlarının kullanılacağı bir harpte bütün milletler gibi Türk milletinin de, bu silahların
kanun dışı ilan edilmesini istemesi en acil bir davadır. Cemiyetin amacı, Türk halkının bu barış
ihtiyacına tercüman olarak şerefli ve sağlam bir barışın kurulması için kanunlarımızın çerçevesi içinde
gerekli faaliyet ve neşriyatta bulunmak ve bütün demokratik davalara olduğu gibi, en hayati bir
ehemmiyeti olan barış davasında da halkımızın iradesini belirtecek her türlü kanuni teşebbüslere
girişmektir.”

808

Yayın organı: 29 Temmuz 1950’de yayınlanmaya başlanan Barış dergisi
idi. Nazım Hikmet’in affı için bir kampanya başlattı. Kore Savaşına asker
gönderilmesini bir bildiriyle protesto ettiklerinden mahkeme kararı ile kapatıldı.809
Üyeler ise, Türk Ceza Kanununun 161. maddesinde yer alan milli menfaatlere aykırı
davranma suçu işledikleri gerekçesiyle yargılandı. Mahkemenin 13 Haziran 1951
tarih ve esas 451/14 sayılı kararı, Temyizin 18 Eylül 1951 tarih ve 1006 sayılı
kararıyla tasdik olarak, Behice Boran, Adnan Cemgil, Özmeriç, Vahdettin Barut,
Reşad Sevinçsoy, Osman Faruk Toprakoğlu ve Muvakkar Güran hapse mahkum
olmuş ve dernek kapatılmıştır.
Kore Savaşı’na karşı çıkmak için gizli olarak “Barış Yolu” adında bir dergi
çıkarıldı ve “Mehmetçiğin İsyanı” adında bir bildiri yayınlandı.
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G) DİĞER SİYASİ DERNEKLER:
Bu bölümde yer alan partiler ve dernekler, 1950-1960 dönemi içerisinde
varlıklarını sürdürmüş ancak, hangi ideolojiyi benimsedikleri tespit edilememiş olan
kuruluşlardır.
1)MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ: 5 Nisan 1950 tarihinde, İstanbul’da İsmail
Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet
tarafından kuruldu. Amacı, siyasi faaliyette partiler arası birleştirici bir çaba
göstermekti. Birlik, bir kurucu meclis tarafından, yeni ve katı, kuvvetler ayrılığı
ilkesine bağlı bir anayasanın hazırlanmasını, liberal ekonomiye geçilmesini ve işçi,
köylü ve fakirlere yardım kurumlarının kurulmasını savunmaktaydı. Birlik, Liberal
Köylü Partisine katılarak kendini feshetti.
2) İLERLEME VE KORUMA PARTİSİ: 11 Temmuz 1950 tarihinde
Gaziantep’de kuruldu.
3) BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ: 5 Ağustos 1950’de, İstanbul’da,
Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş, Nurettin Ünen, Zekai
Öğünç, Hasan Omurtakhan, Nizamettin Babaoğlu, Rıdvan Akdeniz, İbrahim Develi
tarafından kuruldu.
Dernek, amacını programında şöyle belirlemiştir: Ülkenin iç buhranlarını
önlemek, partiler arası ilişkilerin düzenlenmesinde amil olmak, iktidarı demogoji ve
şiddetle kullanan veya muhalefeti istismara kalkışan siyasi partilerle mücadele
etmek, seçimlerde ehliyetli bağımsız adayları desteklemek. 1951 yılının son
aylarında infisah etmiştir.810
4) KÜLTÜR ARAMA VE YAYMA CEMİYETİ: Merkezi İstanbul’da
olmak üzere, Rüştü Ülken, Samim Gönensay, Kenan Tükel, Hasan Refik Ertuğ,
Nurettin Onur, Neşet Halil Öztan ve Avni Seçmen tarafından kurulmuştur.811 Dernek
siyasetle ilgilenmediğini nizamnamesinin 2. maddesinde belirtmiştir. Amacının ise,
“müsbet ve faydalı bilgileri toplamak ve yaymak” olarak belirlemiştir.812 Cemiyet,
tüm basın mensuplarını fahri üye olarak kabul etmektedir.
5) GÜDEN PARTİSİ: 14 Temmuz 1951 tarihinde İstanbul’da kuruldu.
810

Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, s. 742.
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6)

RADİKAL

HÜRRİYET

PARTİSİ:

11

Nisan

1953

tarihinde

Kırklareli’nde kuruldu.
7) BİRLİK PARTİSİ: 15 Şubat 1957’de İstanbul’da kuruldu. Ancak
teşkilatlanamadığından ve faaliyet gösteremediğinden yine aynı yıl münfesih sayıldı.
8) UFAK PARTİ: 23 Mayıs 1957’de Erzurum’da kuruldu ancak yine aynı
yıl mahkeme kararıyla kapatıldı.
9) HALK KURTULUŞ PARTİSİ: 1 Ağustos 1957 tarihinde Ankara’da
kuruldu.
10) HÜR TÜRKİYE ADALET PARTİSİ: 24 Haziran 1957 tarihinde
Bolu’da kuruldu. 1959’da münfesih sayıldı.

H) MESLEKİ ÖRGÜTLENMELER:
Mesleki örgütlenmeler, aynı çıkarları paylaşanları, haklarını aramak ve
menfaatlerini korumak amacıyla bir otoriteye karşı birleştirdiğinden toplum içinde
örgütlenmelerin gelişiminde büyük öneme sahiptir.
Mesleki örgütler, işveren ve işçi sendikaları başta olmak üzere, meslek
odalarından oluşmaktadır.
1) SENDİKALAR:
Sendikalarda, diğer baskı grupları gibi demokratik kurum ve kuralların belli
bir düzeye eriştiği toplumlarda varlık kazanabilir. Ancak, işçi örgütlenmelerinin
çabaları ile demokrasinin bir toplumda gelişmesi de mümkündür. Ekonomik
çıkarlarını savunmak amacıyla örgütlenmiş topluluklar, toplumun demokratikleşmesi
açısından bir okul haline gelebilir. Nitekim Türkiye örneği, ikinci duruma daha yakın
bir seyir izlemiştir.
Türkiye’de sendikacılık, kendine özgü bir gelişim süreci izlemiştir. Bir
kere, sanayileşmenin göreli olarak geri olduğu bir ortamda doğmuş ve gelişimini
sürdürmüştür. Niteliksel yapısıyla ilgili başlıca özelliği ise, kuruluş ve gelişiminin
esas olarak sınıf bilinci temeli üzerinde gerçekleşmemiş olmasıdır. Geç modernleşme
sürecini yaşamış diğer toplumlar gibi Türkiye’de de işçi sınıfı, sendikal haklarını
kazanma çabasında, Batı toplumlarında elde edilen derslerin sonuçlarından, bunları
özümseyerek

Türk

toplumuna

aktarmış

ve

özellikle

aydın

kesiminden
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yararlanmıştır.813 Ancak belki biraz ironik olarak, Batılı toplumlardan öğrenilenlerin
Türk toplumuna uyarlanmasıyla gelişmeye ve modernleşmeye çalışan işçi
örgütlenmeleri, yine Batılılarca engellenmeye çalışılmıştır.
Türkiye’de ilk işçi örgütlenmelerine, işçi sınıfının ağırlıkla azınlıkların
elinde olduğu ve zayıf durumda bulundukları 1871 tarihinde rastlanmaktadır. Ancak,
yönetimin bu gelişmelere tepkisi, daha 1845’de işçilerin kendi ekonomik ve sosyal
politikalarını uygulatmayı önlemek için polise yetki verilmesiyle başlamış
bulunmaktaydı. Polis Nizamı adlı yönetmelikte, ‘işgücünün terk edilmesiyle, işin
durdurulması amacını taşıyan işçi ve amele topluluklarının def edilerek yok edilmesi
ve ihtilal olayının önlenmesi’ polisin görevi haline getirilmiştir.814
1871 yılında, Osmanlı’da ilk işçi örgütü olarak kabul edilen “Amele Perver
Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyet girişiminde, işçi sınıfından çok, aydın kesimin
çabası söz konusudur.815 1872’nin Ocak ayında ise belgelenen ilk grev meydana
gelmiştir. Ardından, 1895’de gizli olarak “Osmanlı Amele Cemiyeti” kurulmuş ve
merkezi Paris’te bulunan İttihad-ı Osmani’nin gizli yayınlarını izlemiştir. Ancak II.
Abdülhamit tarafından kapatılmış ve 1906-1907 tarihleri arasında faaliyet göstererek,
sonradan Osmanlı Demokrat Fırkasına katılmış olan, Hereke Fabrikası Sermakinisti
Rıza Bey tarafından kurulmuş, “Selameti Umumiye Kulübü” dışında 1908’e dek bir
daha işçi örgütü kurulamamıştır.
II. Meşrutiyetin ilanı ve anayasanın tekrar yürürlüğe girmesinin ardından
doğan özgürlük ortamında, işçiler tekrar dernekler etrafında örgütlenmeye
başlayarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin arttırılması için grevler
düzenlediler. 15 Ağustos-15 Eylül 1908 tarihleri arasında ülkeyi, bir grev dalgası
kapladı. 25 Eylül 1908’de ise, grev yapma hürriyeti ile ilgili kanunun 8. maddesiyle
grev yasaklandı. 31 Mart Vakasının ardından ise ilan edilen sıkıyönetimle, işçi
örgütlenmeleri yasaklandı. 27 Temmuz 1909’da ise, grevi yasaklayan ilk kanun olan
“Tatil-i Eşgal Kanunu” kabul edildiyse de;816 işçi hareketlerini önleyemedi.
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Alpaslan Işıklı, “Cumhuriyet Döneminde Türk Sendikacılığı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
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“Uhuvveti Müstahdemin Muhtelite Cemiyeti” kuruldu.817 Ayrıca, “Fedakaranı Millet
Cemiyeti”, sanayi ve ticaretin ilerlemesi için çalışacağını, “Osmanlı Ahrar Fırkası”
ise, işçilerin durumlarını düzelteceğini vaat ederek, işçileri saflarına çekmeye
çalışmıştır. 1909 yılında, eski Osmanlı Amele Cemiyeti kurucularından bazıları,
“Osmanlı Terakki Sanayi Cemiyeti”ni, matbaada çalışan dizmenler ise, “Mürettibini
Osmaniye Cemiyeti”ni oluşturdular.818 1910 yılında, kapanan Osmanlı Terakki
Sanayi Cemiyeti yerine, “Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti” kuruldu.
1911 yılında reji tütün işçileri “Amele İttihat Cemiyeti”ni kurarak,
federasyon şeklinde çalıştılar. Fakat, İttihat Terakki yönetiminin baskıları işçi
örgütlenmelerinin üzerinden eksik olmadı. Yeni kurulacaklara ruhsat verilmeyerek,
kurulanlar ise kapatılarak, I. Dünya Savaşına dek etkili bir işçi örgütlenmesinin
gelişmesi engellendi. Savaş sırasında, erkeklerin askere gitmesiyle kadınlar
çalıştırılmaya başlanmıştı. Bunun sonucu ise 1915 yılında, “Kadınları Çalıştırma
Cemiyeti İslamiyesi” kuruldu.
Bununla birlikte işçilerin siyasetle olan ilişkisi de dolaylı yoldan
olabilmekteydi. Çünkü seçim yasası, meclise girmek için aday olabilmenin şartı
olarak, kimsenin yanında çalışmıyor olmayı ve mal mülk sahibi olmasını şart
koşmaktaydı. Bu nedenle işçiler, ancak pek etkin olamadıkları Osmanlı Sosyalist
Fırkası gibi partilerin kademelerinde yer alarak politikaya katılabiliyorlardı. Aynı
zamanda bu işçiler, “Sosyalist Kulübü” gibi merkezlerde eğitiliyorlardı.819
Mütareke döneminde de işçi hareketleri devam etti. Bu konuda özellikle
Almanya’dan gelen işçilerin faaliyetleri etkili oldu. İşçilerin, 24 Ekim 1919 tarihinde
düzenlediği toplantıda ilk adımları atılmış olan ve Ekim 1919-Ekim 1922 tarihleri
arasında faaliyet gösteren, Almanya’da okumuş İmalat-ı Harbiye işçileri, “Türkiye
İşçi Derneği”ni kurdu.820 Yine bu dönemde kurulmuş olan “Beynelmilel İşçiler
İttihadı”nda ise Rum ve Ermeni işçileri çoğunlukta bulunmaktaydı. Bu iki
teşekkülünde Türkiye Komünist Partisi ile ilişkileri olduğu, Aydınlık dergisi
yönetimine bağlı oldukları söylenmekteydi.
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Söz konusu faaliyetlere, bu dönemde varlığını sürdürmüş olan, Sosyal
Demokrat Partisi, Mesai Fırkası, kısa süre sonra Umum İşçiler Birliği’ne dönüşen
Türkiye Müstakil Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası vb. destek verdi.
1921 yılında, İstanbul’da Tramvay Şirketi işçileri, Amele Siyanet
Cemiyeti’ni kurdu. Bu Cemiyet, Türkiye Sosyalist Fırkası ve başkanı Hüseyin
Hilmi’nin, işçiler üzerindeki güç ve etkinliğini kırmak için kurulmuştur. Nitekim,
1922’de Partinin kapanmasının ardından, faaliyeti son buldu.821
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, işçi-işveren ilişkisini, kapitalist düzene özgü
hukuksal bir çerçeveye kavuşturmak amacıyla yapılan çalışmalar hızlandırıldı.
İstanbul’da sadece tüccarları değil, esnaf ve işçileri de örgütleyen “Milli Türk Ticaret
Birliği” kuruldu.822 1923 yılında 2608 sayılı Amele Birliği İhtiyat Teavün Sandıkları
Talimatnamesi ile Milli Türk Ticaret Birliği’nin bulunduğu yerde, aynı amaçla
çalışacak Türk Amele Birliği kuruldu. İşveren denetiminde kurulmuş Birliğin
başkanlığına, Şakir Kasım getirildi. Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli
örgütlenmeydi. Ancak devlet politikası sınıf mücadelesini, milli davaya ihanet olarak
değerlendiriyor, söz konusu birlik ile de tüccar çıkarları ön plana çıkarılıyordu. Aynı
yıl işçi hareketlerini engellemek amacıyla tutuklamalar yapıldı. Fakat pek etkili
olmadı. Elektrik, tünel, tramvay işçileriyle Silahtarağa Elektrik Fabrikası işçileri
bağımsız bir örgüt kurabildi. 1923’ün ağustos ve eylül aylarında Karadeniz, İstanbul
ve İzmir’de bir grev dalgası yayılınca, kanunsuz olarak kurulduğu gerekçesiyle
kapatılan “Amele Birliği”ni diğerleri izledi.823 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan
İzmir İktisat Kongresinde de işçiler konusunda kayıtsızlık devam etti.
1924 Anayasasında emeğe ve sendikal haklara ilişkin doğrudan bir
düzenleme bulunmamaktaydı; ancak anayasanın 73. maddesi angaryayı yasaklamış
ve dernek kurma hakkının sendika kurma hakkını da kapsaması dolayısıyla, dernek
kurma özgürlüğüne ilişkin 70. madde hükmünün sendika özgürlüğünü de güvence
altına aldığı kabul edilmiştir. Yine de, 17 Mart 1925 gün ve 578 sayılı Takrir-i Sükûn
Yasası ile bazı işçi örgütleri kapatılabilmişti. 22 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen
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Borçlar Yasası ile, işçilerin veya örgütlerinin, işverenler veya örgütleriyle umumi
mukavele imzalamasına olanak veren bir düzenleme getirildi.824
Türk Amele Birliği ise, bu arada daha sonra reformist bir sendikal çizgiye
geçmiş; bu birliğin zayıflama sürecinde içinde TKP kadrolarının da bulunduğu,
İstanbul’daki işçi derneklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, Amele Teali
Cemiyeti825 12 Ağustos 1924 günü kurulduysa da, Takrir-i Sükûn Yasası’nın verdiği
yetkiyle Ekim 1927’de tüm işçi örgütleri ile birlikte kapatıldı. Bir sene sonra tekrar
açılmasına izin verildiyse de; aynı yıl içinde Cumhuriyetin ilk yıllarının
konfederasyon niteliğinde kalan son örgüt olarak tasfiye edildi.826 Bundan sonraki 20
yıllık dönemde ise, işçi ve memur örgütlenmeleri, CHP’nin etkisi ve kontrolü altında
gelişimini sürdürdü.827 Oluşturduğu İşçi Bürosu ve Esnaf ve İşçi Birlikleri
Teşekkülleri Bürosu aracılığıyla bu kesimleri kontrol altına almaya çalıştı. Bağımsız
sendikalar kurma girişimleri ise ezildi. 1 Mayıs 1926 tarihinde ise, işçi bayramı
olarak kutlanan bayramın “bahar bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştı.828
1923 yılında İzmir’de kurulmuş olan Emekçiler Derneği, CHP’nin
yönlendiriciliğinde, 1932 yılında İzmir Sanayi İşçileri Birliği’ne dönüştü. Aynı yıl
içinde Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üye oldu.
Bu yıllarda, işçiler ve memurlar halkodaları ve halkevleri aracılığıyla
örgütlendi; özellikle memurlar, CHP ile bütünleşmişti. Çeşitli yörelerde memur
cemiyetleri, yardımlaşma sandıkları ve kulüpleri kuruldu. 1946’dan sonra bunların
bir bölümü sendikaya dönüştü.829
CHP’nin tek parti uygulamasının en şiddetli ve kapsamlı yaşandığı bu
dönemde, 1936 yılında 3008 sayılı İş Yasası kabul edildi ve 1937 yılında yürürlüğe
girdi ancak, yasanın 72. maddesiyle grev ve lokavt yasaklanmaktaydı.830 73. madde
ile grevin tanımlaması yapılıyor, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, “...herhangi bir
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825

281

işyerinde en az üç kişi aralarında kararlaştırarak hep birlikte ve birden işi bırakmaları
yüzünden işyerindeki faaliyet tamamen veya kısmen yavaşlarsa, bu duruma neden
olan işçilerin hareketleri grev sayılır.” demekle, en sade protestoları bile grev
kapsamına alıyordu. Yasanın 100. maddesi ise, sosyal sigortalarla ilgili
düzenlemeleri belirliyordu. Yasa, bireysel haklar bakımından çağdaş sayılsa bile,
işçilerin toplu olarak kullandıkları hak ve özgürlükleri ya yasaklıyor ya da sessiz
kalıyordu. Yapmış olduğu ‘işçi’ tanımlamasıyla düşün işçilerini kapsam dışında
tutuyor; başta tarım kesimi olmak üzere, kimi ekonomik kesimleri de uygulama alanı
dışına çıkarıyordu. Ayrıca, sayısal bir sınırlama getirerek, 10’dan az işçi çalıştıran
işyerlerini de kapsam dışında bırakmaktaydı. Bu sınırlamalar, 1950’den başlayarak
zamanla yumuşatılmıştır.831
Cemiyetler Yasası ise, 28.6.1938 gün ve 3512 sayılı yasa olarak kabul
edildi ve sınıf esasına dayalı cemiyet kurmayı yasakladı. Yine aynı yasaya göre;
cemiyet, mülkiye makamlarınca verilen belgeyi aldıktan sonra 1 ay içinde adını,
merkezini, konutunu, tüzüğünü, yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile
meslek, sanat ve konutlarını iki gazete ile ilan etmek zorunda idi. (madde 5)
1925-1946 yılları arasında, İş Kanunu ve Ceza Kanununda yapılan
değişiklikler ve baskılarla işçilerin sadece siyasal değil, sendikal alanda
örgütlenmesini de yasaklanmıştı. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak,
sendikal

örgütlenme,

bir

toplumsal

sınıfla

özdeşleştirildiğinden

tereddütle

karşılanmaktaydı. Bununla beraber, Cumhuriyet yönetimi için kötü durumda olan
ekonomiyi güçlendirmek ve iktisadi kalkınmayı düzenli kılmak en önemli
amaçlardan biri olarak görülüyor ve sendikaların kurulması ve olası grevlerin buna
engel olacağı düşünülüyordu. Bu dönemde sadece yardım ve dayanışma amaçlı
dernekler ve gizli olarak da TKP yaşayabildi. TKP, bu dönemde daha çok aydınlar
arasında, kadro tipi örgütlenmeyle çalışmıştı.
1945 yılından itibaren, çok partili hayata geçişle birlikte, işçinin ve
köylünün oyu kıymetlenmeye başlamış; dolayısıyla bu kesimlerin lehine
düzenlemelere gidilmiş; Türkiye daha politize olmuş ve sendikacılık hareketi ilk kez
yaygın ve kalıcı şekilde gelişmeye başlamıştı. 22.6.1945 gün ve 4763 sayılı Yasa
831
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uyarınca Çalışma Bakanlığı kuruldu. İlk bakan Sadi Irmak oldu. Ayrıca bu dönemde
işçiler aktif olarak politikaya katılma şansını elde edebilmişlerdir. Ara seçimlerde
CHP, İstanbul’da elektrikçi ustabaşısı olan Ali Rıza Arı’yı aday göstermesi ve
seçimleri kazanması işçi faaliyetlerini arttırmıştır.
5.6.1946 günü 4919 sayılı Yasa ile Cemiyetler Yasası’nda bazı değişiklikler
yapılarak, sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağı kaldırıldı. BM’ye bağlı
Uluslararası Çalışma Örgütüne işçi temsilcilerinin de yer aldığı tam delegasyonla
katılabilme gereksiniminin de bu gelişmede payı olduğu söylenebilir.
Bu yasanın kaldırılmasıyla, Tek Parti yönetimiyle özdeşleşmiş halkçılık
ideolojisi etkisini yitirmeye başlamış; ancak yerine milliyetçilik ikame edilmiştir.
Çok partili rejimin gelişmeye başlamasıyla, “milli menfaat” söylemi etkinlik
kazanmıştır. Bu tarihten sonra, iktidar ve muhalefet partileri, grev hakkı başta olmak
üzere tüm sendikal faaliyetlerde olumlu olumsuz tavırlarını daima, milli menfaat ve
milliyetçilik kavramlarına dayanarak meşrulaştırdılar.
1946 yılı, Türkiye’de sendikacılığın yeniden ortaya çıktığı yıl olmakla
beraber, Soğuk Savaş’ın başlaması ve Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den Boğazlar ve
Kars-Ardahan yöresinin ortak denetimi ile ilgili taleplerinin gelmesi üzerine, ülkede
anti-komünist politikanın uygulanmaya başladığı yıl olmuştur. Bu politika, sendika
hareketlerine de yansıdı; bu nedenle hem CHP, hem de Demokrat Parti, sendikaların
milliyetçi özellikte olması için çaba sarfetti. Batıdaki sağcı sendikaların uzmanları,
ülkeye davet edildi. Demokrat Parti döneminde de bu eğilim devam etmiş, TÜRKİŞ’in kurulmasında, bu birliğin sol fikirler barındırmaması için ABD’den getirilen
yetkililerin gözetimine önem verilmiştir.
Ancak tüm bu çabalar, sosyalist eğilimleri engellemekte yeterli olamadı.
Sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağının kaldırılmasının ardından, ‘1946
Sendikacılığı’ adı ile anılan bir örgütlenme hareketi başladı. İstanbul’da sendika
hareketiyle ilgili sorunları tartışmak üzere bir fikir kulübü açıldı.
9 Temmuz 1946 tarihinde, adı sonradan “Türkiye İşçiler Derneği” olarak
değiştirilecek, “Türkiye Cumhuriyeti İşçiler Derneği” kuruldu. Dernek amacını,
“işçilerin maddi, manevi rahatlarını temine hizmet etmek ve işçileri layık oldukları
şerefi canlandırmak” olarak belirlemişti ve derneğin kurucusu, Türkiye İşçi ve Çiftçi
Partisi ile ilişki içinde bulunmuşsa da, siyasi partiler karşısında tarafsız olduklarını
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açıklamışlardır. Yine de, bu dönemin şartları nedeniyle CHP’ne yanaşmışlardır.
Dernek, yapacakları işleri yedi madde ile açıklamıştır. Bunlar:
“1) İşçilerin maddi ve manevi refahlarını temine hizmet etmek, 2) işçinin kanuni ve
medeni haklarını temin, işçiler lehine kanunların geliştirilmesine çalışmak, 3) işçilerin hayat
seviyesini yükseltmek ve hayat pahalılığı ve geçim endeksleri dikkate alınarak işçi ve ailesinin
geçinebilmeleri için adil ücret teminine çalışmak, 4) işçi ve ailesinin hastalık ve zaruret hallerinde
yardımlarına koşmak, 5) işçiye mesleki ve medeni bilgiler öğretmek, kültür seviyesini yükseltmek için
kurslar, kütüphaneler açmak, 6) işçi çocuklarının sefaletten kurtarılarak okutulmalarını temin ederek
cemiyete faydalı birer eleman olarak yetiştirilmelerini sağlamak, 7) işçiler için hastane, bakımevleri,
832

kooperatifler ve aynı zamanda işçi tasarruf ve kredi sandıklarının açılmasını sağlamak.”

1946 yılında kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye
Sosyalist Partisi ve bazı partilerle, bağımsız sosyalistlerin öncülüğünde sendikalar
oluşturuldu. Bu sendikalar, ülke çapında bölge birlikleri kurmaya başladı.833
Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisine Bağlı olan Sendika Birlikleri:
Ferit Kulmuk’un kurduğu, İstanbul Sendikalar Birliği (İstanbul İnşaat İşçileri
Sendikası (Kemal Balyoz), İstanbul Ayakkabı ve Deri İşçileri Sendikası, Güzel
Sanatlar Kol ve Kafa İşçileri Sendikası, Basın Yayın Kol ve Kafa İşçileri Sendikası
(Suat Derviş, Neriman Hikmet), Bakırköy Bez Fabrikası İşçileri Sendikası, Tekel
İşçileri Sendikası, Tütün İşçileri Sendikası, Maden Sanayii İşçileri Sendikası,
Şoförler Sendikası, İstanbul İşçi Kulübü (İbrahim Atilal, Emin Atilal, İsmail
Marcah)), İl Sekreterliğini Zeki Baştımar’ın üstlendiği Ankara Sendikalar Birliği
(Ankara Madeni İşçiler ve Makine İşçileri Sendikası, Ankara Şoför ve Oto Tamir
İşçileri Sendikası, Ankara İnşaat İşçileri Sendikası, Ankara Terziler Sendikası, Fırın
ve Un İşçileri Sendikası), 12 Ekim 1946 tarihinde Emin Bilecan tarafından kurulan
İzmir Sendikalar Birliği (İzmir Terziler Sendikası, İzmir Ayakkabı İşçileri Sendikası,
İzmir Müessese, Ticarethane ve Esnafları Müstahdem Sendikası, İzmir Mensucat
İşçileri Sendikası, İzmir Basın ve Yayın Kol ve Kafa İşçileri Sendikası (Naci
Sadullah Danış), İzmir Tütün İşçileri Sendikası (Yusuf Etik)), 9 Aralık 1946
tarihinde Rasih Nuri İleri tarafından kurulan Adana Sendikalar Birliği (Adana İplik
ve Dokuma İşçileri Sendikası (Hasan Özgüneş), Adana Terziler Sendikası, Adana
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İnşaat İşçileri Sendikası, Adana Deri İşçileri Sendikası, İdris Erdinç’in kuruculuğunu
yaptığı Kocaeli Sendikalar Birliği (Kocaeli Selüloz Sanayii Sendikası, Kocaeli
Nakliye İşçileri Sendikası) bunların yanında Samsun Sendikalar Birliğinin kurulduğu
da Sendika gazetesinde yer almıştır.834
Türkiye Sosyalist Partisine Bağlı Olan Sendikalar: Hüsamettin Özdoğu’nun
kuruculuğunu yaptığı Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu (Türkiye Tekel İşçileri
Sendikası, Türkiye Deniz İşçileri Sendikası, Türkiye Mensucat İşçileri Sendikası,
Türkiye Demir ve Çelik İşçileri Sendikası (Burhan Oğuz), Türkiye Basın ve Basın
Makinaları Sendikası, Tramvay İşçileri Sendikası835
16 Aralık 1946 tarihinde ise, hükümet politikası gereği, kurulan
sendikaların sosyalist-komünist örgütlenmelerle bağlantılı olanlar başta olmak üzere
birçok

sendika,

İstanbul

Sıkıyönetim

Komutanlığı

tarafından

kapatıldı.836

Kapatılmayan birkaç sendikadan biri, Adana’nın tek sendikası olan Adana İplik ve
Dokuma İşçileri Sendikası idi. 20.2.1947 günü 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları
ve Sendika Birlikleri Hakkında Yasa kabul edilerek milliyetçi olmayan, sınıf temeli
üzerine kurulmuş sendikalar yasaklandı ve sendikalar siyasetten men edildi. Kanun
geçici madde hükmüne göre, türlü adlar altında kurulmuş olan işçi ve işveren
derneklerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için iç tüzüklerini 3 ay içinde bu
kanun hükümlerine uyarlamaları gerekmekteydi. Yasa, sendikaların tanımını şu
şekilde yapmaktaydı: “aynı işkolunda veya bu işkolu ile ilgili işlerde çalışanların
yardımlaşmaları ve ortak çıkarlarını korumaları ve temsil etmeleri amaçlarıyla kendi
aralarında kurabilecekleri denekler işçi sendikalarıdır.” Ayrıca işveren sendikalarının
tanımı da, bir işkolunda işverenlerin aynı amaçlarla kendi aralarında kurabilecekleri
dernekler, şeklinde yapılmıştır.
Sendikalar yasaya göre, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip
oldukları yetkilerden başka, üyeleri adına genel sözleşmeler yapmak, iş
uyuşmazlıkları konusunda yetkili hakem kurullarına görüş bildirmek, toplulukla iş
uyuşmazlıkları çıkarmak ve bu konuda hakem kurullarına başvurmak, üyelerine
834
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hukuksal yardımlarda bulunmak, işçi sigortaları kurumu ile iş ve işçi bulma kurumu
danışma kurullarına ve çalışma meclisine temsilci üye göndermek, üyelerine dönük
eğitim çalışmalarında bulunmak ve kooperatifler ve dinlenme evleri kurmak
haklarına sahipti. Ancak yasada bu haklar tanımlandıktan 5. ve 7. maddeler ile
sınırlamalar getirilmişti. 5. maddeye göre, “İşçi ve işveren sendikaları, sendika
olarak, siyasetle, siyasi propaganda ve siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler
ve herhangi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine vasıta olamazlar...Milliyetçiliğe ve
milli menfaatlere aykırı hareket edemezler.” deniyor; 7. maddede ise, “5inci
maddedeki hükümlere aykırı hareket olunması halinde sendika, mahkeme kararıyla,
üç aydan bir seneye kadar geçici veya devamlı olarak kapatılır.” deniyordu.
Sendikaların diğer kapatılma nedenleri ise; yardımlaşma, ortak çıkarları savunma ve
temsil amaçları dışında kurulmaları, işçi niteliğinde olmayan kişilerin sendika
kurmaları ve üye olarak katılmaları, ulusallık ve ulusal çıkarlara aykırı hareket
etmeleri, Bakanlar Kurulundan izin alınmaksızın uluslararası kuruluşlara katılmaları
ve gelirlerini yasa ve tüzüklerinde belirlenen amaçlar dışında kullanmaları şeklinde
sıralanmaktaydı. Özetle, sendikaların işlevi yasaya göre, yardımlaşma ve ortak
çıkarları koruma, temsil etme şeklinde belirleniyor; sendika kurma hakkı ise sadece,
iş yasasında tanımı yapılmış olan işçi ve işverenlere tanınıyordu.837 Ayrıca, aidatların
toplanmasında uygulanan ‘kaynaktan kesme’ yöntemi de, sendikaların mali olarak
güçlenmelerini önlemekteydi.838
Böylelikle grevsiz, etkin bir toplu pazarlık işlevi olmayan sendikacılık
dönemi başlamış oldu. Ancak önceki tecrübeler nedeniyle, işçiler arasında yeni
sendika kurmakta çekingenlik yaşanmaktaydı. Bu nedenle, kanunun yürürlüğe
girmesinin ardından CHP, hem yeni sendikaların kurulmasını teşvik için, hem de bu
sendikaların CHP güdümünde olabilmesi için İstanbul İl Merkezinde İşçi Bürosu
açtı. CHP veya devlet, işçi örgütlenmelerine yeniden önem vermeye başladı ve İşçi
Bürosu kanalıyla, doğrudan denetimi altında sendikalar oluşturuldu. İşçi Bürosu
aracılığı ile İstanbul’da kurulan ilk sendikalar şunlardır: 1) Haliç Bölgesi Mensucat
Sanayii İşçileri Sendikası, 2) Bakırköy Mensucat İşçileri Sendikası, 3) Paşabahçe
Şişe ve Cam İşçileri Sendikası, 4) Tekel Likör ve Kanyak İşçileri Sendikası, 5)
837
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İstanbul Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, 6) İstanbul Deniz İşçileri Sendikası, 7)
Fatih-Eminönü Mensucat İşçileri Sendikası, 8) Tekel İstanbul Cibali Kutu Fabrikası
İşçileri Sendikası, 9) Paşabahçe İspirto Fabrikası İşçileri Sendikası, 10) Tekel
İstanbul Yaprak Tütün Bakım ve İşleme İşçileri Sendikası, 11) Cibali Tekel Tütün ve
Sigara Sanayii İşçileri Sendikası, 12) Beyoğlu Mensucat İşçileri Sendikası, 13)
İstanbul Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası, 14) Tekel İstanbul Bira Fabrikası
İşçileri Sendikası, 15) Eyüp-Haliç Mensucat İşçileri Sendikası, 16) Beykoz Deri ve
Kundura Sanayii İşçileri Sendikası.839 İki yıl içerisinde ise, 73 sendika bu yolla
örgütlendi.
İşçi bürosunun açılmasına neden olarak, “Çalışma Bakanlığı’na yardımcı
olmak, İş Kanunu’nun tatbikatını kolaylaştırmak, iş randımanını arttırmak”
gösterildi. Bu amaçla, ”CHP direktiflerine uygun ve CHP parasıyla” işçi dernekleri
kuruldu. 1947 yılının ikinci yarısında Türkiye’nin en büyük sendikası, 17.873 üyeli
Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Sendikası idi. Ayrıca bu yıl içinde kurulan
sendikalar şunlardır: 1) Ankara Matbuat Teknisyenleri Sendikası, 2) Ankara Motorlu
Taşıt ve Garaj İşçileri Sendikası, 3) Antalya Keçiborlu Kükürt Havzası Maden
İşçileri Sendikası, 4) Bursa Tütün İşçileri Sendikası, 5) Bursa Mensucat İşçileri
Sendikası, 6) Bursa Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, 7) Sümerbank Malatya Pamuklu
Sanayii Dokuma İşçileri Sendikası, 8) Uşak Mensucat İşçileri Sendikası, 9) İzmir
Mensucat İşçileri Sendikası, 10) İzmir Tütün İşçileri Sendikası, 11) Kayseri Tekstil
Sanayii İşçileri Sendikası, 12) İzmit Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası, 13) Samsun
Tekel Tütün İşçileri Sendikası, 14) Tekel Tütün ve Sigara İşçileri Sendikası, 15)
Adana İnşaat İşçileri Sendikası, 16) İskenderun Tahmil-Tahliye İşçileri Sendikası,
17) Zonguldak Maden İşçileri Sendikası.840
1948 yılında ise, doğrudan CHP’nin veya devletin denetimi altındaki
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği kuruldu. Bu Birliğe bağlı sendikalar, parti
güdümünde işçiden kopuk olarak filizlendi.
Kanun, sendika çoğulculuğu ilkesini benimsiyordu. Bir işyerinde hem
kenti, hem fabrikayı, hem mesleği, hem de işkolu sendikacılığını esas alan çok sayıda
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sendika kurulmasına olanak sağlıyordu. Bu durum, sendikaların dağınık, küçük ve
güçsüz olmalarına yol açmaktaydı.
Devlet, CHP ve DP döneminde, sendikaları sıkı denetim altında tuttu.
Devletin belirlediği sınırların dışına çıkan sendikalar kapatıldı; kurulan hükümetler,
sendikacılık hareketinden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya çalıştılar.
hükümetin çıkarlarına ters hareket edenler ise ağır baskılarla karşılaştı. CHP
döneminde, DP’li sendikacılar; DP döneminde, CHP’li sendikacılar baskı gördü. İki
parti arasındaki çekişme, zaman zaman sendikaların parçalanmasına, yeni
sendikaların kurulmasına yol açıyordu. Durum öyle boyutlara varmıştı ki; bazen
sendika merkezi CHP’yi, şubeler Demokrat Partiyi destekleyebiliyordu. Özellikle
tekstil

işkolunda,

siyasete

dayalı

muhalefet

kendini

daha

yoğun

olarak

hissettirmekteydi. Tekstil sendikasının 22 Ocak 1950 tarihinde yaptığı kongrede,
CHP’nin

sendikalar

üzerindeki

hegemonyasını

eleştiren

İhsan

Altınel

ve

yandaşlarının çabalarıyla, CHP’den bağımsız İstanbul Hür Mensucat işçileri
Sendikasını kurma ve Hür İşçi Sendikaları Birliğine katılma kararı alınmıştır. Bu
örnekten de anlaşılabileceği gibi, iktidara karşı yürütülen muhalefet, ister istemez
Demokrat Parti sempatizanlığına dönüşmekteydi. Bunun sonucu da, CHP’nin
güdümünden bağımsız olmak amacıyla, 26 Şubat 1950’de kurulan Hür İşçi
Sendikaları Birliğinin, Demokrat Partinin güdümüne girmesi olmuştur.
Ancak tüm bu siyasi karmaşaya rağmen, sendikal örgütlenme düzeyi
giderek artmaktaydı. 1948 yılında Türkiye’de, 73 sendikada 52 bin işçi örgütlüydü.
Sendika üyelerinin sayısı bir sonraki yıl 72 bine, 1 Mayıs 1950 tarihinde ise 76 bine
yükseldi. 1954 yılında 180 bin sendikalı, 323 sendikada örgütlüydü. 1 Eylül 1960
tarihinde ise, Türkiye’de 432 sendikada örgütlü 282 bin işçi bulunmaktaydı. Bu
dönemde memurlar ise, henüz sendika kurma hakları bulunmadığından genellikle
derneklerde örgütlü bulunmaktaydı. En önemli örgütlenmeler ise öğretmenlerindi.841
1946 yılından itibaren başlayan örgütlenme sürecinde, 200 kadar profesör, muallim
ve öğretmen teşekkülü meydana getirilmiştir.842
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1950 yılında CHP iktidarının son aylarında, sendikalara uyuşmazlık
çıkarma hakkı verildi. Böylelikle sendikalar, KİT’lerde işverenle pazarlık masasına
oturarak uyuşmazlıklar çıkarmaya başladılar. Bu olanak, özellikle kamu kesiminde
örgütlü sendikacılığın biraz daha canlanmasına neden oldu. Ancak 1950 seçimleri
için hem Demokrat Parti, hem de CHP’nin işçi ve esnaftan aday göstermesi, bazı
sendika yöneticilerin ileride milletvekili olma ihtirasına kapılması için önemli bir
teşvik unsuru olmuş; bu durum, sendika yöneticilerinin parti liderleriyle ilişkilerini
iyi tutabilmek amacıyla, partilerin görüşlerine yakın politikalar gütmelerine ve
partiler açısından, izledikleri siyasetin bir aracı haline gelmelerine sebep olmuştur.
Anlaşılabileceği gibi, Türkiye’de 1950 sonrası sendikal hareketin
oluşumunda, özellikle 1923 sonrası benimsenen politikaların etkisi büyüktür.
Örneğin, 1923 sonrası Türkiye’de uygulanan mülklüleşme politikası sonucu, vasıflı
işçi gereksinimini karşılayabilmek için, ücretli olarak işyerlerinde çalışan vasıflı işçi
ve memurlara göreceli olarak iyi ücretler ve çalışma koşulları sağlanarak bir işçi
aristokrasisi yaratıldı. Sendikacılık hareketinin başını genellikle vasıflı işçilerin
çektiği düşünülürse, bunun, ileriki yıllarda oluşacak sendikal hareketlere ne denli
olumlu etkilerde bulunacağı tahmin edilebilir.
1950’li yıllarda toplu sözleşmeler yaygın biçimde yapılamıyor ve yerel
sendikaların siyasal iktidar üzerindeki etkisi çok sınırlı kalıyordu. Bu nedenle
sendikaların, üyelerine hizmet götürmeyi temel örgütlenme aracı olarak kullandıkları
“hizmet sendikacılığı” anlayışı kabul ediliyordu. İş Kanunun 30. maddesi, işçilerden
kesilen ceza paralarının, yardım sandıklarına devredilmesini mümkün kılmaktaydı.
Sendikalar, hükümetten bu paraları alabilmek için yardım sandıkları kurdular ve
yardım sandığı kimliğine bürünmeye çalıştılar. Böylelikle düşük ücretli işçilere
sosyal yardımlar sağlayarak üye toplayabildiler. İşçiler ise, sendikaların hukuki
varlığını anlamaktan ziyade, kendilerine yapılacak sosyal yardımlar için sendikalara
üye oldular. Bu durum, sendikaların kuvvetli bir topluluk olmasını engelledi.843
Örneğin; Eskişehir Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası, 1950’li yıllarda
üye çocuklarını sünnet ettiriyordu.844 Bunların yanı sıra, 1947-1960 yılları arasında,
843

Bahir Ersoy, “Türk Sendikacılığının İnkişafına Mani Olan Bazı Sebepler”, Sosyal Siyaset
Konferansları, Kitap 7, İstanbul, 1955, s. 45-46.
844
Koç, a.g.e., s. 272.

289

Türk sendikacılığının gelişiminde, Marshall Planı’nın uygulanması, ABD hükümeti
ve Amerikan sendikalarının da etkileri söz konusudur. Bu etki özellikle, TÜRK-İŞ’in
kuruluşunda kendini belli etmektedir. AFL-CIO’nun gönderdiği yetkililer, 1952’de
TÜRK-İŞ’in kurulmasında ilgili sendika ve federasyonlara teknik bilgi ve yardım
sağladılar.845
22 Mayıs 1950’de kurulan ilk DP Hükümeti programında,
“…memleketimizde çalışma hayatını ve işverenlerle işçi münasebetlerini içtimai adalet
prensiplerine uygun olarak kanun ve nizam yollarıyla düzenlemek, çalışanların yaşam seviyesini
umumi hayat seviyemizle ve memleketin iktisadî imkanlarıyla mütenasip surette yükseltmek,
cemiyette sosyal güveni temin etmek gayemiz olacaktır. Demokrasi prensiplerine göre tabii bir hak
olarak tanıdığımız grev hakkını sair demokrat memleketlerde olduğu gibi, içtimai nizamı ve iktisadi
ahengi

bozmayacak

surette

kanunileştireceğiz.”

846

diyerek

sosyal

politikalarını

belirtmişlerdir.
Nitekim, Demokrat Parti döneminde, işçi ve memurların çalışma, yaşama
koşullarında ve özellikle ücretlerinde önemli iyileşmeler görüldü.847 Sendikalar ve
hatta doğrudan işçi grupları, toplulukla iş uyuşmazlığı çıkararak ve siyasal alandaki
ilişkilerini ve güçlerini kullanarak zam aldılar.848 Ancak söz verildiği gibi grev
yasağı kaldırılmadı ve dar sendikal talepler dahi karşılanmadığı gibi, iktidarın
güdümünde olmayan sendikalar türlü bahanelerle cezalandırıldı. DP iktidarı,
sendikaların en düşük seviyedeki taleplerini dahi “siyaset” olarak niteleyerek
engellemeye çalışmaktaydı. Örneğin, 20 Nisan 1953’te İstanbul Tekstil ve Örme
Sanayii İşçileri Sendikası’nın vatandaşları yerli malı kullanmaya çağıran açıklaması,
DP hükümetince siyaset yasağı kapsamına alınmıştır. Siyasetle işçilerin ilişkisi,
burjuva partilerince desteklenmemesi, sol partilerin bu konuyu işlemesini daha çok
göze batırmaktaydı.
845
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2 Mayıs 1954 genel seçimleri öncesinde partilerin, sendikaları siyasete alet
etmeleri ve oy toplama aracı haline getirmeleri yoğun şekilde gündeme gelmişti. 10
sendika önderi tarafından, Adana, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Zonguldak gibi büyük
şehirlerde bulunan işçilerin, meclise kendilerinden adam sokmak üzere yekpare bir
grup teşkil edebilmek amacıyla, “İşçi ve İşçi Dostu Milletvekillerini Destekleme
Komitesi” hareketi oluşturulduysa da, bu girişim de başarılı olamadan dağıldı. Çünkü
bu komiteyi teşkil edenler aynı zamanda sendika üyesi olduklarından haklarında
tahkikat başlatıldı ve savcılık, komitenin nizamnamesini Cemiyetler Kanununa aykırı
buldu.849
Demokrat Parti dönemi boyunca sosyal politika alanında çıkarılan belli
başlı yasalar ise şöyle sıralanabilir: 1950’de çıkarılan “Hastalık ve Analık Sigortası
Yasası”, bu yasa iş yasasının, işçi tanımına girmeyenlerini de kapsıyordu. “İş
Mahkemeleri Yasası”, işçi-işveren uyuşmazlıklarına bakması için kurulmuştu. 1952
yılında ise, basın mesleğinde çalışanlarla, çalıştıranlar arasındaki iş ilişkilerinin
düzenlenmesi için bir yasa çıkarıldı. 1953’de “Deniz İş Yasası” çıkarıldı. Bir yıl
sonra, “Öğle Dinlencesi Yasası” çıkarıldı. 1956 yılında ise, “Ek Ödeme Yapılması
Yasası” çıkarılmıştır.850
Dönemin bilinen çok az sayıdaki önemli grevi, 1954’teki İzmir Liman
İşçileri Grevi, 24 Kasım 1955’de Adana’da Adana Emniyet Müdürlüğünün getirdiği
yasaklamalar nedeniyle başlayan genelev grevi, 4 Ocak 1956 tarihinde Adana’da
bazı fırınlarda çıkan grev ve 14 Aralık 1959’da İstanbul’da Türk Çimentosu ve Kireli
AŞ’de yapılan grevdi. 1960 yılına gelindiğinde, askeri darbe endişeleri nedeniyle DP,
işçilerden destek bulmak amacıyla, 1 Mayıs 1960’da yaptığı bir konuşmayla, 1
Mayıs İşçi Bayramını kutlamıştır. Böylelikle, Türk siyasal hayatında İşçi Bayramını
kutlayan ilk Başbakan Menderes olmuştur.
Sendikacılığın gelişmesinin önündeki hukuki engeller kaldırılmadığından,
DP döneminde de sendikacılıkta ciddi gelişmeler görülemedi. Ancak bu dönem,
dağınık işyeri sendikacılığından önce birliklere, sonra işkolu ve federasyon tipi
sendikacılığa ve üst örgütlere geçiş dönemi özelliği taşımaktadır.
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Grev hakkının, her iki parti döneminde de tanınmaması ve umumi
mukavele adı altında toplu iş sözleşmesi imzalama olanağının sınırlı olması
nedeniyle, sendikalar, üyelerine başka hizmetler sunarak onları memnun etmeye
çalıştı. Bu dönemde birçok sendika, yardımlaşma derneği gibi görevler üstlendi.851
1947-1960 dönemi, bir bakıma sendikacılığın öğrenildiği, sendikacıların
yetiştiği bir dönem oldu. Sanayileşmede, nitelikli işçi ve yönetici yetiştirmede özel
kesime öncülük eden kamu kesimi, bu kez bu işlevi sendikacılıkta üstlenmişti.
Çok partili rejime geçişle birlikte yasak olmasına rağmen grevlere engel
olunamadı. Tümünün ortak özelliği ise, sendikalarca değil, işçilerin kendilerine özgü
örgütlenmelerle gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu dönemde gerçekleşen grevler
şöyledir: 8 Ekim 1946 tarihinde, ücretlerin arttırılması için yapılan İzmir Liman
İşçileri grevi, 1948 yılında, ücret ve iş saati anlaşmazlığı yüzünden yapılan İstanbul
Çimento Fabrikası’ndaki işyeri işgali ve grevi.
13-15

Mayıs

1950

tarihleri

arasında

gerçekleşen

Ereğli

Kömür

İşletmesi’ndeki siyasal grev. Bu grev, diğerlerine nazaran farklılık göstermektedir.
Çünkü işletme işçileri, Demokrat Parti lehine oy kullanabilmek için işi bırakarak
köylerine dönmüşlerdir. EKİ Genel Müdürlüğünün, CHP Zonguldak İl Örgütü ile
sıkı işbirliği içinde olmasına, Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, Amele Birliği ve
EKİ Mensupları Yardımlaşma Derneği’nin CHP’lilerce yönlendirilmesine rağmen
binlerce işçinin Demokrat Partiye oy vermek için işlerini bırakmaları oldukça ilginç
bir gelişmedir. Son olarak, 14 Aralık 1959 tarihinde yapılan Zeytinburnu Türk
Çimentosu ve Kireci A.Ş. grevi sayılabilir.852
a) MAHALLİ SENDİKA BİRLİKLERİ:
Bu birlikler, bulundukları bölge içinde üye kabul eden birliklerdir. Farklı iş
kollarından aynı bölgede olmak kaydıyla, söz konusu birliklere üye olunabilir.
(1) İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 21 Mart 1948 tarihinde
İstanbul’da, CHP İstanbul İşçi Bürosu’nun girişimiyle kuruldu. TÜRK-İŞ’in
kurulmasına kadar bir ulusal merkez gibi hareket etti. Birlik, sadece İstanbul’daki
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işçi sendikaları için değil, Türkiye’deki tüm işçi hareketlerini idare edecekmiş gibi
geniş bir kimliğe sahipti.
Kurucu Sendikalar: Haliç Bölgesi Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası,
Bakırköy Mensucat İşçileri Sendikası, Paşabahçe Şişe ve Cam İşçileri Sendikası,
Likör ve Kanyak İşçileri Sendikası, İstanbul Gıda Sanayii İşçileri Sendikası, İstanbul
Deniz İşçileri Sendikası, Fatih-Eminönü Mensucat İşçileri Sendikası, İstanbul Cibali
Kutu Fabrikası İşçileri Sendikası, Paşabahçe İspirto Fabrikası işçileri Sendikası,
Tekel İstanbul Yaprak Tütün, Bakım ve İşletme Evleri İşçileri Sendikası, Cibali
Tütün ve Sigara Sanayii İşçileri Sendikası, Beyoğlu Mensucat İşçileri Sendikası,
İstanbul Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası, Beykoz Deri ve Kundura Sanayii
İşçileri Sendikası, Tekel İstanbul Bira Fabrikası İşçileri Sendikası, Eyüp Haliç
Mensucat İşçileri Sendikası.853
Kurucu olan 16 sendika, ideolojisini şüpheli addettikleri sendikaları
aralarına almamışlar dolayısıyla birlik, CHP iktidarının sadık bir destekçisi olarak
faaliyete geçmiş; parti ile son derece yakın ilişkiler kurmuştu.
Birliğin ilk kongresinde yönetim kuruluna; Yaşar İyidoğan (Başkan),
Süreyya Birol ve Kamil Ataçlı (Başkan vekilleri), Vahdettin Durmaz, Nizamettin
Babaoğlu, Ziya Üçer, Mustafa Şahin, Bedri Ataman, Ahmet Topçu, Zühtü Tetey,
Naci Bilgin, Mehmet Tosun, Seyfi Demirsoy, Nizamettin Yalçınyuva, Şevket
Döndüren seçildi.854
Birliğin amacı ana tüzüğünün 4. maddesine göre, “üyesi bulunan
sendikaların elbirliğiyle ve ahenkdar bir tarzda çalışmalarını temin etmek, üyelerinin
kendi başlarına yapamadıkları teşebbüslerde bulunmak, ülkenin diğer sanayii
bölgelerinde işçi sendikalarının kurulması için çalışmak ve bu sendikalarla üyeleri
arasında irtibat, iyi münasebetler ve işbirliği temin etmek”ti.
Tüzüğünün 3. maddesi, 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika
Birlikleri Hakkında Kanun ile benzerlik arz ediyor; siyasetle, siyasi propaganda ve
siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal etmeyeceğini bildiriyordu. Ancak bu madde kağıt
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üzerinde idi. CHP, birliğe maddi yardımlarda bulunuyor ve koruyuculuğunu
üstleniyordu.
Birlik, CHP’nin iktidarı boyunca, grev hakkına şiddetle karşı çıktı. Hakların
ancak, TBMM ve Hükümet nezdinde uyandırılacak sempati ve emniyetle elde
edilebileceğini savundu. 4 Eylül 1949’da işsizliği protesto mitingi düzenleyen Eyüp
Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası’nı üyelikten ihraç etti.
CHP’nin sendikalar konusunda çizdiği tablo, sendikalaşmayı desteklerken,
muhalefet ve işçiler üzerinde baskı uygulama ve bir yandan siyaseti sendikalara
yasaklarken; bir yandan da, bir siyasal parti olarak onların başında durma
şeklindeydi. Tahmin edilebileceği gibi bu durum tepkilere neden oluyordu. Bunun
üzerine İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, 22 Ocak 1950 tarihinde,
“Türk işçisi yürüyeceği yolu tayin etmede aciz değildir. Fert olarak istedikleri siyasi
partiye, her vatandaş gibi katılma hakları vardır. Tüm sendikaların idaresi yalnız işçilerin elindedir.
İşçi Sendikaları Birliği İdare Heyeti, muhtelif partilere mensup ve hiçbir partiye mensup olmayan
işçilerden oluşur. Birliği itham edenler, işçiyi ve işçi davasını parçalamak için böyle konuşuyorlar...”

şeklinde bir tekzip yayınlamıştır.855
Yayın Organı: Hür Bilek Gazetesidir ve 17 Nisan 1948 tarihinden itibaren
yayın hayatına başlamıştır.
Birlik, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin ardından Hür İşçi Sendikaları Birliği ile
birleşti.
(2) HÜR İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 30 Mart 1950 tarihinde kuruldu.
İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, 3 Şubat 1950 tarihinde yaptığı
kongresinde, sendikaların siyasete karıştırılmaması gerektiğini yinelediyse de; CHP
ile sıkı işbirliği içinde olmaya devam etmekteydi. Bu nedenle, DP’ye yakın olan
sendikalar, kent çapında, kendi birliklerini kurmaya yöneldiler. Bu girişim, DP’den
de destek gördü çünkü, ikinci bir birliğin kurulması, DP çevrelerinde, ısrarla
istenilmekteydi. 26 Ocak 1950’de ilk toplantılarını yaptılar. 5 Mart 1950’de
yaptıkları ikinci toplantıda, ismi kararlaştırıldı.
Kurucu sendikalar: İstanbul Mensucat İşçileri Sendikası, İstanbul Mensucat
Sanayii İşçileri Sendikası, Deri ve Debbağ İşçileri Sendikası ve Hür Mensucat
İşçileri Sendikası idi.
855
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Yönetim kurulu: Şeref Hivel (başkan), Sabri Tığlı (genel sekreter), Mehmet
Güler (başkan vekili), Süleymen Zeybek (başkan vekili), Mehmet Dizmen
(veznedar), Hayri Aydost (muhasip)
14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra, DP’nin iktidara gelmesiyle Birliğin
gücü ve dinamizmi arttı. Bununla beraber, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nin
yönetim kademelerinde çözülme ve arayışlar başlamıştı. Sonunda iki birliğin
birleşmesi gündeme geldi ve İstanbul Milli İşçi Sendikaları Birliği adı altında
birleşildi. Yöneticiler, ilk olarak CHP-DP karması ılımlı sendikacılardan oluşturuldu.
(3) İSTANBUL MİLLİ İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 14 Mayıs 1950
seçimlerinden sonra, CHP’nin iktidarı kaybetmesinin ardından İstanbul İşçi Birliği
içinde çözülmeler ve yeni kurulmuş olan Hür İşçi Sendikaları Birliği ile birleşme
fikirleri gelişmeye başlamıştı. Bu dönemde, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’nın,
Dünya Gençlik Teşkilatı’na katılabilmesi için, bu örgütün öngördüğü genç işçileri de
temsil etme koşulunu yerine getirebilmek amacıyla, en büyük işçi kuruluşu
konumundaki İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’ne başvurması bir itici güç oluşturdu.
Bunu görüşmek için, 30 Temmuz 1950‘da Birlikte, olağanüstü genel kurul toplandı.
Toplantıda, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatının önerisi reddedilmekle birlikte, Hür
İşçi Sendikaları Birliği ile birleşme konusu gündeme getirildi. 20 Ağustos 1950
tarihinde, her iki birlikten de yönetim kurulunda bulunmayan 5’er işçinin seçimiyle
oluşturulan kurul, birleşme konusunu görüşmek üzere toplandı. İstanbul İşçi
Sendikaları Birliği’nin ana tüzüğünde değişiklik yapılarak, İstanbul Milli İşçi
Sendikaları Birliği adı altında birleşme gerçekleşti. 10 Eylül 1950’de resmen
kuruldu. Fakat, farklı siyasal eğilimlere sahip olunmasından ve kişisel çekişmeler
yüzünden, örgüt içinde anlaşmazlıklar devam etmekteydi. 1952-1953 yılları,
yöneticilerin, cepheleşmesi ve istifaların, ana tüzük değişikliklerinin etkisi altında
geçti.856
Yönetim kurulu: Zühtü Tetey (başkan), Süreyya Birol, Mehmet İnhanlı
(başkan vekilleri), Selahattin Yapım (genel sekreter)
20 Ocak 1952 tarihli genel kurul toplantısında “Milli” ibaresi uygun
bulunmadığından, eski adına geri dönüldü. Ayrıca bu kongrede, Birliğin yönetiminde

856

Güngör, a.g.m., s. 60.

295

CHP’lilerin geri plana itilerek; Demokrat Partililer öne geçti. Başkanlığa Mehmet
İnhanlı, Başkan vekilliklerine Şeref Hivel ve Mahmut Yüksel, genel sekreterliğe
Yusuf Öner, saymanlığa Naci Kurt, veznedarlığa Basri Karagöz gibi Demokrat
Partinin gözde sendikacıları getirildi.857 Bu durumu CHP’li ve Demokrat İşçi Partili
üyeler şiddetle eleştirdiyse de; aksi takdirde, Birliğe yapılacak bağışların
engellenmesi söz konusu olacaktı.
6 Haziran 1952 tarihli genel kurul toplantısında, TÜRK-İŞ’in kurucu üyesi
olmasına karar verildi.
12.6.1954-28.4.1956 çalışma dönemi örgüt içi çekişmelerin görece azaldığı,
sendikal faaliyetlerin ağırlık kazandığı bir dönem oldu. Grev hakkının sağlanması
yönünde bir kampanya başlatıldı.
Demokrat Parti, 6-7 Eylül 1955 provokasyonunu bahane ederek, faaliyetini
durdurdu. 1958 yılının sonlarında ise Birlik, 45 sendikanın başkanıyla birlikte bir
basın toplantısı yaparak, pahalılıktan yakınmış, grev hakkını savunarak, toplu
sözleşme yasası ile işsizlik sigortasının çıkarılmasını istemişlerdir.858
1961 yılında 18 üye örgüt adına 16.140 işçiyi temsil eden İstanbul İşçi
Sendikaları Birliği, 1962’de, Türk-İş’in “her işkolunda tek ve güçlü sendika” ilke
kararı uyarınca kendini feshetti.
1950 seçimlerinin ardından doğan özgürlük ortamı içerisinde, farklı
işkollarının bir araya gelerek oluşturdukları çok sayıda birlik ve federasyon kuruldu.
Özellikle İstanbul İşçi Sendikaları Birliğinden sonra, mahalli sendikaların kuruluşu
yaygınlaşarak Anadolu’ya yayıldı. Sayılarının çok olmasının başlıca nedeni, söz
konusu bölgelerde partilere mensup işçi sendikası yöneticilerinin, işçi davasında
samimi bulunmamalarıydı. Bunlar:
(4) BURSA İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 23 Mart 1949 tarihinde, 1)
Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası, 2) Tütün İşçileri Sendikası, 3) Gıda Sanayii
İşçileri Sendikası, 4) Garsonlar Sendikası, 5) Maden İşçileri Sendikası, 6) Motorlu
Tamir ve Taşıt İşçileri Sendikası tarafından kuruldu. Birlik, 1950’den sonra CHP ve
Demokrat Partili sendikacıların particilik yapmaları nedeniyle hayli karışmıştı.
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Birliğe üye olan Sendikalar: Deri Sanayii İşçileri Sendikası, İnşaat ve
Toprak İşçileri Sendikası, Elektrik ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, İnegöl Ağaç
Sanayii İşçileri Sendikası.859
(5) GÜNEY BÖLGESİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU: (Güneyİş) 27 Ağustos 1950 tarihinde kuruldu. Üyeleri: 1) Akdeniz Devlet Demiryolları ve
Limanları İşçileri Sendikası, 2) Çırçır İşçileri Sendikası, 3) D. D. Y. 6. İşletme
İşçileri Sendikası, 4) Çukurova Çırçır İşçileri Sendikası, 5) İnşaat İşçileri Sendikası,
6) Sümerbank ve Milli Mensucat İşçileri Sendikası, 7) Tütün ve İspirtolu İşçiler
Sanayii İşçileri Sendikasıdır.
(6) ANKARA İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 3 Aralık 1951 tarihinde, 8
sendika tarafından kuruldu. Bunlar: 1) Mihaniki Kimya İşçileri Sendikası, 2) Motorlu
Taşıt Garaj ve Teknik Tarım İşçileri Sendikası, 3) Elmadağ Patlayıcı Maddeler
İşçileri Sendikası, 4) Ekmek, Simit, Un ve Unlu Maddeler İşçileri Sendikası, 5)
Kırıkkale Makine Kimya İşçileri Sendikası, 6) Elektrik ve Havagazı İşçileri
Sendikası, 7) Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası ve 8) Mensucat Kesim ve
Dikim İşçileri Sendikasıdır. Birlik, 1952’de ‘Federasyon’ adını aldıysa da; bir yıl
sonra tekrar ‘Birlik’ adına döndü. Birliğe daha sonra, Kahveciler Sendikası ve İnşaat
İşçileri Sendikası da üye oldu. Ancak, Ankara’da kurulmuş olan Matbuat
Teknisyenleri

Sendikası

üye

olmadı.

Türk-İş’in

kurulmasının

ardından

Konfederasyona üye oldu.
(7) SAKARYA BÖLGESİ İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 1 Nisan 1952
tarihinde, 1) Hava Sanayii İşçileri Sendikası, 2) Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri
İşçileri Sendikası, 3) Toprak Sanayii İşçileri Sendikası, 4) Ekmek Simit Un ve Unlu
Maddeler İşçileri Sendikası, 5) Kömür İşçileri Sendikası, 6) Maden Kömürü İşçileri
Sendikası tarafından kurulmuştur.
Birliğe üye olan Sendikalar: Demir Sanayii İşçileri Sendikası, Matbuat
Teknisyenleri Sendikası, Motorlu Ziraat, İnşaat İşçileri Sendikası, İstihkam Ana
Tamir Fabrikası İşçileri Sendikasıdır.
(8) DİYARBAKIR İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 8 Ağustos 1952
tarihinde, 1) Tekel İşçileri Sendikası, 2) Yolar 9. Bölge İşçileri Sendikası, 3)
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Mensucat İşçileri Sendikası, 4) Fırın İşçileri Sendikası, 5) Lokanta ve Eğlence
Yerleri İşçileri Sendikası, 6) Garaj İşçileri Sendikası, 7) Zirai Donatım Kurumu
İşçileri Sendikası, 8) Maden İşçileri Sendikası, 9) Guleman Krom İşçileri Sendikası,
10) Raman-Batman Akaryakıt İşçileri Sendikası, 11) İnşaat İşçileri Sendikası
tarafından kuruldu.
(9) KARADENİZ BÖLGESİ İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU: 24
Ağustos 1952 tarihinde merkezi Samsun’da olmak üzere kuruldu. Türk-İş’e üye
olmuş ancak 1954 yazında, Türk-İş’i siyasetle uğraşmakla suçlayarak ayrılmıştır.
(10) HATAY İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU: 15 Şubat 1953
tarihinde Hatay’da kurulan bu federasyon, İskenderun, Antakya, Kırıkhan ve diğer
şehir ve kasabalarda çalışan işçilerin haklarını korumak amacıyla kurulmuştur.860
(11) ÇUKUROVA İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU: 27 Temmuz
1953 tarihinde merkezi Ankara’da olmak üzere kurulmuştur. 14 sendikayı temsil
etmektedir.
(12) EGE İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU: 3 Aralık 1953
tarihinde, 1) Sürücüler Sendikası, 2) Matbuat Teknisyenleri Sendikası, 3) Yağ
Sanayii İşçileri Sendikası, 4) Fırın İşçileri Sendikası tarafından kurulmuştur.
Federasyona üye olan sendikalar: Tekel Şarap ve İspirtolu İçkiler İşçileri
Sendikası, Eshot İşçileri Sendikası, Akdeniz Bölgesi Yapı işçileri Sendikası, Taş
İşçileri Sendikası, Ödemiş Fırın İşçileri Sendikası, Salihli Palamut İşçileri Sendikası,
Tekel Sigara Sanayii İşçileri Sendikası, Ege Bölgesi Belediye ve Kurumları İşçileri
Sendikası, İzmir Temizlik İşçileri Sendikası, Şekerli Sanayii İşçileri Sendikasıdır.
Bu federasyondan önce bölgede faaliyet gösteren, 1 Haziran 1950 tarihinde
kurulmuş olan İzmir İşçi Sendikaları Birliği vardı. Bu Birliğin yanı sıra
Federasyonun kurulmasının nedeni, İzmir İşçi Sendikaları Birliği’nin, işçinin
haklarını korumak ve bu konuda faaliyet göstermek yerine şahsi meselelerle
uğraşmaya başlamasıdır.861
(13) MÜSTAKİL SENDİKALAR BİRLİĞİ: İstanbul İşçi Sendikaları
Birliği’nin aynı işkolunda kurulan sendikalardan sadece birini üye kabul etme
kararının ardından geride kalan sendikalar, 10 Ocak 1954 tarihinde İstanbul’da bir
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birlik kurdular. Bu birliğin kurucuları, “ikinci sendikalar” mahiyetinde olup, şu
sendikalar tarafından kurulmuştu: 1) Sümerbank Topluluğu Teknik Usta ve İşçileri
Sendikası, 2) Kalifiye Mensucat İşçileri Sendikası, 3) Paşabahçe Şişe ve Cam Usta
ve İşçileri Sendikası, 4) Enerji Sanayii İşçileri Sendikası, 5) Çikolata Sanayii İşçileri
Sendikası.862 Ancak bu Birlik, geniş alana yayılamayıp kendini tanıtamadığından
etkili olamadı.
(14) KOCAELİ İŞÇİ SENDİKALARI BİRLİĞİ: 21 Kasım 1954 tarihinde
kuruldu.
b) İŞKOLU SENDİKA BİRLİKLERİ:
Mahalli birliklerin yanı sıra, çeşitli şehirlerde kurulan aynı işkolundan olan
sendikalar da birleşerek, federasyonlar oluşturmuştur. Bunlar:
(1) TOLEYİS FEDERASYONU: (Türkiye Otel, lokanta Eğlence Yerleri
İşçileri Sendikaları Federasyonu) 16 Mart 1951 tarihinde kuruldu. merkezi
Ankara’daydı. Türkiye’deki ilk, aynı işkolundaki sendikaları bir araya toplayan üst
kurumdur. Özellikle üye sendikaların, özerklik hukuklarına riayet ederek,
gelişebilmelerine önem verdi. Bakanlar Kurulu kararı olması şartıyla, uluslararası
işçi teşekkülleri ile temasta bulunacağını bildirmiştir. Grev hakkının tanınması,
asgari ücret uygulanması ve ecnebi uyruklu işçilerin çalıştırılmaması için Çalışma
Bakanlığına istekte bulundular.
(2) TİF: (Türkiye Taşıt İşçileri Federasyonu) 3 Aralık 1951’de, merkezi
Ankara’da olmak üzere, İstanbul, Ankara Motorlu Taşıt İşçileri Sendikaları ile İzmir
Sürücüler Sendikası, Elazığ Taşıt İşçileri Sendikası tarafından kuruldu.
Amaç olarak, kanunların verdiği tüm haklardan istifade ederek iş akdine ve
iş hukukuna etkili olmak ve iş şartlarının, işçi menfaatlerine en uygun şekilde
ıslahına çalışmayı benimsemişlerdir.863 İlk kongrelerinde, Beynelmilel Taşıt İşçileri
Federasyonuna girme kararı alındı. Deniz-İş ile birleşme çalışmaları yürütüldü.
(3) TEKSİF: (Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikaları
Federasyonu) Federasyonun kurulması, 20 Mayıs 1951’de İstanbul’daki tüm
Mensucat İşçileri Sendikalarını bir çatı altında toplama kararı verilmesinin ardından,
diğer şehirlerdeki sendikalara da haber ulaştırılmasıyla ve çeşitli ülkelerde kurulmuş
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işçi federasyonlarının tüzükleri incelenerek, 2 Aralık 1951 tarihinde, merkezi
İstanbul’da olmak üzere gerçekleşti.
Federasyon, milli kanunlar çerçevesinde, işverenler, siyasi partiler ve harici
gruplara karşı hürriyetlerini korumayı ilke edinmişti. Siyasi partiler karşısında
tarafsız kalacağını ve komünizm ideolojisi dışında, demokrasi ve hürriyet prensipleri
içindeki işçilerin federasyona katılabileceğini belirtmişti.864
(4) DENİZ-İŞ: (Türkiye Deniz İşçileri Sendikaları Federasyonu) İstanbul
Liman ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası, İstinye Gemi Sanayii İşçileri
Sendikası ve Liman Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası idarecileri bir araya gelerek
federasyonu, 7 Ağustos 1952 tarihinde kurdular.
(5)

TÜRKİYE

TÜTÜN

MÜSKİRAT

VE

YARDIMCI

İŞÇİLER

FEDERASYONU: Tekel İşçi Sendikalarının, mesleklere göre değil; aynı işverene
bağlı olmaları bakımından ortak bir federasyon kurma kararlarının bir ürünüdür.
Kuruluşunda adı, ‘Türkiye Tekel İşçileri Sendikaları Federasyonu’ olarak
belirlendiyse de ilk kongreden sonra adı değiştirildi. Federasyon, 13 Nisan 1952’de
resmen kuruldu. Tüzüğüne göre amacı,
“Tekel idaresine bağlı işyerlerinde ve bunlarla ilgili çeşitli işkollarında çalışan işçilerin
yardımlaşma ve kalkınmalarını sağlamak. bu işçilerin kurdukları sendikaların kendi başlarına
başaramayacakları meslek menfaatlerini korumak ve faaliyetlerini ahenkleştirmek”tir.

865

Federasyonun kurucuları İstanbul’daki, Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası,
Bira Fabrikası İşçileri Sendikası, Kutu Fabrikası İşçileri Sendikası, Kibrit ve Ağaç
Sanayii İşçileri Sendikası, Likör ve Kanyak İşçileri Sendikası, Makine Sanayii
İşçileri Sendikası, Malzeme ve Çay İşçileri Sendikası, Nakliyat İşçileri Sendikası ve
Yaprak Tütün Bakımevi İşçileri Sendikasıdır. Daha sonra çeşitli illerdeki
sendikalarda, federasyona üye oldular.
İlk toplantısında, işverenlerinin devlet olmasının zorluğundan, işçinin
hakkını arama mücadelesinin, kanunla kabul edilmiş olmasına rağmen, girişilen her
faaliyetin, “sınıf mücadelesi” yapmakla itham edilmesinden duyulan şikayet dile
getirilmiştir.
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(6) TÜRKİYE DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL SENDİKASI: 1
Eylül 1950 tarihinde kuruldu. Sendika, bir yıl içinde demiryollarında çalışan
makinist, usta, işçi, revizör, gardövagon, makasçı ve ameleleri şubeler halinde
teşkilatlandırarak 4921 üye kaydetti. Ayrıca bir de sosyal yardım sandığı kurdu.
Ancak bu genel sendikanın tüzüğü, yürürlükte olan kanunlara uymuyordu. Bunun
üzerine tüzüğünle birlikte adı da, “Türkiye Demiryolları ve Limanları Federal İşçi
Sendikaları Federasyonu” olarak değiştirildi. Bünyesine, 35 sendika ile 5700 üye
kaydetmiştir.
Tüzüğünde amacı şöyle ifade edilmektedir: “Demiryolları ve limanlarında
çalışan işçilerin hak ve menfaatleri için Federal-İş’in program ve tüzüğü hükümleri
dahilinde sendikalar kurmak, kurulmuş sendikalar varsa bunları Federal-İş’in temsil
edildiği

işyerlerinde

tam

bir

birleşmeyle

programında

yazılı

esasları

gerçekleştirmektir.”
(7) TÜDES: (Devlet Demiryolları İşçileri Federasyonu): 15 Aralık 1952
tarihinde, Eskişehir Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası’nın girişimiyle
kuruldu. diğer kurucular, Eskişehir Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası
(19.11.1948), Sivas Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası (18.5.1949), İzmir
Devlet Demiryolları Sanayi İşçileri Sendikası (2.7.1949), Haydarpaşa Devlet
Demiryolları I. İşletme Sanayi İşçileri Sendikası (1951), Adapazarı Devlet
Demiryolları Vagon Atölyesi İşçileri Müstakil Sendikasıdır. (1.8.1952)866
Amacı, demiryolları idaresine bağlı işyerlerinde ve bunlarla ilgili çeşitli
işkollarıyla, yine demiryolları idaresinde bağlı olmakla birlikte farklı işyerlerinde
çalışanların, kendi başlarına başaramayacakları meslek menfaatlerini korumak ve
faaliyetlerini ahenkleştirmektir.
(8) ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKALARI FEDERASYONU:
Şeker sanayiinde çalışan işçilerin kurduğu sendikaları bir araya getirmek amacıyla,
1954’de merkezi Eskişehir’de olmak üzere kuruldu. Böylece şeker sanayii, Gıda-İş
federasyonunda temsil edilebilecekti. Ancak Gıda-İş kurulamayınca, sadece şeker
sanayiini birleştirmek için faaliyete geçtiler.
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(9) TÜRKİYE YAPI-İŞ FEDERASYONU: (Türkiye Yapı İşçileri
Sendikaları Federasyonu) Ekim 1954’de merkezi Ankara’da olmak üzere kuruldu.
Kurucu üyeler şunlardır: Ankara Bölgesi İnşaat İşçileri Sendikası, Samsun İnşaat
İşçileri Sendikası, Balıkesir İnşaat İşçileri Sendikası, Kayseri Mevsimlik İşler İşçileri
Sendikası, Elazığ İnşaat İşçileri Sendikası, Konya Ereğlisi İnşaat İşçileri Sendikası,
Mersin İnşaat ve Boya İşçileri Sendikası.
Geçimlerini inşaat işçiliği ile sağlayanlar, devamlı olarak bir şehirde ikamet
etmediklerinden teşkilatlanmada sorun yaşanmaktaydı. Federasyon, bu sorunun bir
ölçüde olsa giderilmesi amacıyla kuruldu.
Tüzüğünde, Federasyonun amacı şöyle belirtilmektedir:
“İnşaat sanayiinde çalışan işçilerin sendikalar kurmalarına ve kurulmuş sendikaların
gelişmelerine her türlü imkanlar dahilinde yardımda bulunmak ve kanunların verdiği tüm haklardan
faydalanarak iş akdine ve iş hukukuna dahil olmak ve iş şartlarının işçi menfaatine uygun şekilde
867

ıslahına çalışarak işçinin refah ve hayat seviyesinin yükselmesini sağlamak”

(10) AS-İŞ: (Türkiye Askeri İşyerleri İşçi Sendikaları Federasyonu) Ocak
1955’de kuruldu. Merkezi İstanbul’da bulunan Milli Müdafaa Vekaleti İşçileri
Sendikası’nın, 3 Kasım 1954 tarihinde idare heyeti tarafından alınan federasyon
kurma kararına diğer sendikalarında olumlu yanıt vermesi üzerine kuruldu. Diğer
kurucular, Gölcük Deniz Fabrikaları İşçileri Sendikası, Kayseri Askeri İşyerleri
İşçileri Sendikası, Eskişehir Hava Sanayii İşçileri Sendikası, Afyon İstihkam Ana
Tamir Fabrikası İş Makineleri İşçileri Sendikasıdır. Amacı,
“Kanunlardan faydalanarak iş akdine ve iş hukukuna müessir olmak ve iş şartlarının işçi
menfaatine en uygun şekilde ıslahına çalışmak, işçinin refah ve hayat seviyesinin yükselmesini
868

sağlamak, üyesi bulunan sendikaların faaliyetlerine yardımcı olmak”

olarak belirlenmiştir.

Federasyona, askeri işyerlerinde çalışan kimseleri üye olarak kabul eden
sendikalar üye olabilecektir.
c) KONFEDERASYONLAR:
Konfederasyonlar, çeşitli sendikaların birleşmesiyle meydana gelen
kuruluşlardır. Söz konusu dönem zarfında kurulan ilk ve tek konfederasyon, Türkİş’dir.

867
868

Sülker, a.g.e., s. 207.
A.e., s. 211.
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(1) TÜRK-İŞ (Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu): 1946-1952
döneminde gelişen sendikaların doğal birleşme sürecinin bir sonucu olarak, , 6-7
Nisan 1952 günleri Bursa’da yapılan, Bursa İşçi Sendikaları Birliği ve Bursa
Mensucat İşçileri Sendikası’nın önderliğindeki toplantıda alınan karar uyarınca, Ana
tüzüğün 31 Temmuz 1952 günü Ankara Valiliğine verilmesiyle resmen kuruldu.
Gerçekte hükümet, sendikaların tek bir merkezde toplanarak çok daha etkin
ve örgütlü bir direniş gerçekleştirecek olmasını tercih etmemekteydi. Ancak böyle bir
girişime engel olmak, sendika hareketine dinamik bir, siyasi rejime karşı mücadele
doğuracağından TÜRK-İŞ’in kurulmasına izin verilmiş ancak konfederasyonun
yönetim kuruluna kendi fikirlerini savunanların getirilmesiyle, konfederasyon
denetim altında tutulmuştur.
TÜRK-İŞ’in ilk genel merkezi, İç Cebeci Çelik Ağa Sok. No.3 adresinde
bulunan Ankara Mihaniki ve Kimya İşçileri Sendikası Lokali idi. Ülke çapında
hemen hemen tüm işkollarını kapsayan konfederasyondur. Kurulma kararı, Nisan
1952 tarihli 15 günlük İşçi Hakkı gazetesinde yer almıştı.(No: 28) Genel Sekreter
Şaban Yıldız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.869
Kuruluşunda CHP İşçi Bürosu’nun ve bu büronun başkan yardımcısı olan,
emekli üsteğmen Sebahattin Selek’in büyük rolü olmuştur.
Kurucuları: Ankara İşçi Sendikaları Birliği, Bursa İşçi Sendikaları Birliği,
Eskişehir Sakarya Bölgesi İşçi Sendikaları Federasyonu, Adana Güney İşçi
Sendikaları Federasyonu, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, İzmir İşçi Sendikaları
Birliği, Karadeniz Bölgesi İşçi Sendikaları Federasyonu, Türkiye Taşıt İşçileri
Federasyonu (TİF), Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikaları

869

“Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ bugün, 31 Temmuz 1952 Perşembe günü
Ankara’da resmen kurulmuştur.
“Memlekemizin, bu en büyük işçi teşekkülünün kurulmasiyle Türk işçileri olarak büyük bir sevinç
duymaktayız.
“Memleketimiz işçilerinin asırlar boyunca kurmağa hasret çektiği böyle bir işçi teşekkülünün gelecek
nesillere, mühim davalarını halledilmiş olarak devretmekten başka hiçbir iddiası ve gayesi yoktur.
“Mevcut kanun ve nizamlar çerçevesi içinde Milliyetçi bir teşekkül vasfını kaybetmeden, Siyasi
Partilerle, Hükümet karşısında mutlak istiklalini muhafaza edecek olan TÜRK-İŞ, Memleketimizin
sosyal tarihinde bir merhale olacaktır..
“Bugün Türk İşçilerinin kurmaya muvaffak oldukları Konfederasyon, Memleketimizin sosyal
davalarının hallinde ve ekonomik menfaatlarının korunmasında her zaman sesini duyuracak ve daima
iyi niyetle menfaatlarını savunacaktır.”
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Federasyonu (TOLEYİS), Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikaları Federasyonu
(TEKSİF)
TÜRK-İŞ’in muvakkat İcra Komitesi şu kişilerden oluşuyordu: Başkan:
Ömer Akçakanat, (Ankara Kayaş Maske Fabrikası’nda kimya ustası), Umumi Katip:
Şaban Yıldız, (dokuma ustası), Muhasip: Seyfi Demirsoy, (bira fabrikası işçisi),
Murakıp: Mehmet İnhanlı, (İETT İdaresinde kontrolör), Aza: Adil Buğakaptan,
(Denizcilik Bankası’nda işçi)870
Konfederasyon’un tüzüğünde amaç şu şekilde ifade ediliyordu: “(a)
Azalarının iktisadi ve içtimai menfaatlerini korumak, ferdi ve toplu olarak bu
menfaatlere aykırı hareket edenlerle hiçbir şekilde dini ve felsefi inanç ve siyasi
propagandalara alet olmaksızın mücadele etmektir. (b)TÜRK-İŞ bütün işçilerin her
nevi demokratik haklarını müdafaaya, yeni haklar ve menfaatler elde etmeye çalışır.
(c)İşçilerin kollektif iş emniyetini sağlamaya çalışır. (ç) İşçilerin hayat endekslerine
uygun seyyal bir ücretle en az orta halli bir geçim seviyesini sağlayacak ücret
almalarını temine çalışır. (d) Sosyal sigortaların ve iş hukukunun inkişafına çalışır.
(e) İşçilerin, mesleki ve umumi kültürlerinin devlet memurları tarafından hususi
öğretim müesseleriyle hiç bir öğretim masrafı ödemeden ve iş kazasiyle ölen işçilerin
çocuklarını resmi mekteplerde parasız olarak tahsillerine devamını temin edici
kanunların çıkarılmasına ve mevcutların ıslahına çalışır. (f) İşçilerin menfaatleriyle
alakalı her türlü (resmi veya gayri resmi) teşekküllerde TÜRK-İŞ’in tayin ve
seçeceği azaların rey sahibi olmasını sağlamaya çalışır. (g) Bütün işçilerin sendikalar
etrafında toplanmasına çalışır. (h) Aynı işte, aynı ehliyette çalışacak işçilerin yaş ve
cins farkı gözetmeksizin müsavi ücret almalarına çalışır.
Konfederasyon çalışmalarında, milliyetçi bir teşekkül olmak vasfını
kaybetmeksizin siyasi partilerle hükümet karşısında mutlak istiklalini muhafaza eder.
Konfederasyon, gayelerinin tahakkuku için yayın yapar.
(i)

TÜRK-İŞ

gayelerine

uygun

gördüğü,

milletlerarası

mümasili

teşekküllere aza olur, temasa geçer, lüzumlu fikir teatilerinde bulunur ve
mensuplarını müsavi haklarla temsil eder. TÜRK-İŞ’in bu gibi teşekküllere aza

870

Yıldırım Koç, “TÜRK-İŞ tarihi”, (Çevrimiçi) http://www.turkis.org.tr/tarihce.htm, 9 Kasım 2003.
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olabilmesi için, kongre azalarının üçte ikisinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin
müsaadesi lazımdır.
(ii) TÜRK-İŞ siyasi parti yayın ve propagandalarına asla alet olmayacağı
gibi, yabancı devlet ideolojilerine de alet ve vasıta olamaz.”
Örgütlenme modeli şu unsurları içeriyordu: 1) Aynı işkolunda kurulu, işyeri
esasına dayalı sendikalar; 2) Aynı ilde ve bölgede kurulan sendikaların bir merkezde
birleşmeleri ile oluşturulan yerel birlikler; 3) Aynı sektörde kurulmuş sendikaların
bir merkezde toplanması ile oluşturulan federasyonlar.871
Parti kurucuları, 1947 tarihli yasadan çekindiklerinden, tüzüklerine, 41.
madde ile yöneticilerin siyasal partilerde görev almasını yasakladılar.
TÜRK-İŞ’in 6 Eylül 1952 günü İzmir’de toplanan 1. Genel Kurulu’na
sunulan Çalışma Raporu’nda en önemli “davalar” şöyle ifade ediliyordu: Henüz
sendika kurulmamış işkollarında sendikalar kurmak; Bir şehirde mevcut aynı
işkolundaki sendikaları birleştirmek, idareciler arasındaki şahsi kırgınlıkları
gidermek;

Sendikaları mesleki federasyonlarda toplamak;

Çalışma Bakanlığı

bütçesinin en az 10 milyon liraya çıkarılması için Hükümet nezdinde girişimlerde
bulunmak, Sağlık Bakanlığı’nın sosyal yardımlarla ilgili bütçe ve görevlerinin
Çalışma Bakanlığı’na devredilmesi görüşünü ısrarla savunmak; Bölge Çalışma
Müdürlüklerinde uzman işçilerin iş teftişi ile alakalı kadrolarda görev yapmalarını
sağlamak için girişimlerde bulunmak; İş Yasasının tüm işkollarındaki tüm
işyerlerinde uygulanmasını sağlamak; Toplu iş sözleşmeleri yoluyla İş Yasasındaki
boşlukların doldurulmasına çalışmak.872
Partilerüstü

Politika

anlayışını

benimsediler.

Amerika

Birleşik

Devletleri’nde uygulanan bu sendikacılık anlayışına göre, sendikalar, hiçbir parti ile
organik bağ kurmadan, “dostlarını ödüllendir, düşmanlarını cezalandır” ilkesi
doğrultusunda üyelerinin beklentilerini gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu anlayışın
sebebi de yine hükümetin uygulamalarında aranmalıdır. Demokrat Parti hükümeti,
ülke çapında örgütlenen böylesi bir sendikal hareketin, dünya işçi hareketi ile
birleşerek, işçi haklarını savunan sol bir yapılanmaya gitmesinden endişe duymakta;
871

“Bağımsız Sendikalar”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s. 100.
872
Yıldırım Koç, “TÜRK-İŞ tarihi”, (Çevrimiçi) http://www.turkis.org.tr/tarihce.htm, 9 Kasım 2003.
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Batıdaki, Türkiye’dekinden daha geniş haklara sahip işçi sınıfından etkilenmelerini
istememekteydiler. Bu amaçla, TÜRK-İŞ’e anti-komünist bir politika izlemeleri için
baskı yapılarak; Amerikan tipi bir sendika anlayışı benimsetilmiştir. Ancak, farklı bir
yorumlamayla

uygulamaya

konulmuştur.

Partiler

üstü

politika

uygulaması

Türkiye’de, iktidarda kim olursa olsun o partiyle iyi geçinme şeklinde
algılanmıştır.873 Bunun sonucunda tüzük ve programlarından işçi sınıfı ibaresi
kaldırılmıştır.
22 Şubat 1953 tarihinde, sol akımlarla mücadeleyi ilke edinen Türk-İş,
“bazı idare amirlerinin işçileri komünistlikle itham etmelerine mukabele olmak
üzere”, “komünizmi tel”in mitingi düzenledi.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra, konfederasyon, CHP ve Demokrat
Partinin mücadele alanına dönüşerek parçalanma tehlikesiyle bile karşılaştı. Her iki
partide, konfederasyonun içinde ve bağlı federasyonların yönetim kurullarını ele
geçirmek için mücadele vermeye başladı. Bu durum, her zaman olduğu gibi yine
işçilerin çıkarları için yapılmaya çalışılanların baltalanmasına sebep oldu. Bu durum
karşısında bilinçli işçiler 1954 seçimlerinden önce, işçi temsilcilerini bağımsız aday
olarak ya da burjuva partileri listelerinin birinden milletvekili seçtirebilmek için bir
işçi komitesi oluşturdular. Ancak, hükümet tarafından kanunsuz ve zararlı görünerek
kapatıldı. Savcılık komitenin 11 üyesini mahkemeye verdi.874
1954 yılından sonra DP hükümetlerinin önemli baskılarıyla karşılaştı. 6-7
Eylül 1955 olayları bahane edilerek faaliyetlerine geçici süreyle son verildi. 1957
yılında bazı mahalli birlikler kapatıldı. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na üyeliğini 27 Mayıs’a kadar engelledi. (Bir uluslararası kuruluşa
üye olabilmek için Bakanlar Kurulu’nun onayı gerekiyordu.) Bu dönemde, TÜRK-İŞ
ve bağlı sendikaların yöneticileri, Demokrat Parti ağırlıkta olmak üzere, CHP ile de
bireysel ilişkilerini geliştirmeye çalışarak, partilerin politikalarını etkilemeye ve bu
siyasi partilerin listelerinden milletvekili seçilmeye çaba gösterdiler. Bununla
birlikte, işçilerin büyük bölümü Demokrat Parti’yi desteklemekteydi.875
873

Yıldırım Koç, Sendikaların Siyasal Partilerle İlişkileri, Türkiye Yol-İş Sendikası Yayınları,
1988, s. 9.
874
Şişmanov, a.g.e., s. 171.
875
Çünkü, DP döneminde, özellikle 1954 sonrasında sendikalar üzerindeki baskı arttırılırken; oy
kaybetme endişesiyle işçiler lehine önemli düzenlemeler yapılmaktaydı.
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TÜRK-İŞ’e üye teşekkülleri, federasyon, birlik ve bunlara bağlı teşekküller
şunlardır:
Federasyonlar: 1) Türkiye Müskirat, Tütün ve Yardımcı İşçi
Sendikaları Federasyonu (İstanbul): 1) Bira Fabrikası İşçileri Sendikası (Ankara),
2) Tütün ve Sigara Sanayii İşçileri Sendikası (Bitlis), 3) Tütün İşçileri Sendikası
(Bursa), 4) İnhisarlar İşçi Fabrikası İşçileri Sendikası (Diyarbakır), 5) Yaprak Tütün
İşçileri Sendikası (Edirne), 6) Tekel İşçi Fabrikası İşçileri (Gaziantep), 7) Bira
Fabrikası İşçileri Sendikası (İstanbul), 8) Kibrit ve Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası
(İstanbul), 9) Kutu Fabrikası İşçileri Sendikası (İstanbul), 10) Tekel Tütün Bakım ve
İşleme Evi İşçileri Sendikası (İstanbul), 11) Tütün ve Sigara İşçileri Sendikası
(İstanbul), 12) Matbaa ve Kutu İşçileri Sendikası (İstanbul), 13) Nakliyat İşçileri
Sendikası (İstanbul), 14) Likör ve Kanyak Fabrikası İşçileri Sendikası (İstanbul), 15)
Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 16) İnhisarlar Yaprak Tütün ve İş Evi
İşçileri Sendikası (İstanbul), 17) İçki Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 18) Tekel
Sigara Sanayii İşçileri Sendikası (İzmir), 19) İnhisarlar Yaprak Tütün İşçileri
Sendikası (İzmir), 20) İspirtolu İçkiler Sanayii İşçileri Sendikası (İzmir), 21) Tuzla
İşçileri Sendikası (İzmir), 22) Tütün ve Sigara Sanayii İşçileri Sendikası (Malatya),
23) Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi İşçileri Sendikası (Malatya), 24) Tekel
Yaprak Tütün Bakım ve İşleme Evi İşçileri Sendikası (Adapazarı), 25) İnhisarlar
Şarap Fabrikası İşçileri Sendikası (Tekirdağ) 2) Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence
Yerleri İşçileri Sendikası Federasyonu (İstanbul): 1) Otel, Lokanta ve Eğlence
Yerleri İşçileri Sendikası (Ankara), 2) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri
Sendikası (Bursa), 3) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (Eskişehir),
4) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (Mersin), 5) Otel, Lokanta ve
Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (İstanbul), 6) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri
İşçileri Sendikası (Malatya), 7) Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası
(İzmir) 3) Deniz-İş Türkiye Deniz İşçileri Sendikası Federasyonu (İstanbul): 1)
Gemi Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 2) Liman Dokları Gemi Sanayii İşçileri
Sendikası (İstanbul), 3) Liman Tahmil ve Tahliye İşçileri Sendikası (İstanbul), 4)
Deniz Vasıtalarını Koruma İşçileri Sendikası (İstanbul) 4) Türkiye Demiryolları
İşçileri Sendikası Federasyonu: 1) Demiryolları İşçileri Sendikası (Afyon), 2) D.
D. Yolları İşçileri Sendikası (Nazilli), 3) D. D. Yolları İşçileri Sendikası (Çankırı), 4)
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D. D. Yolları Liman İşçileri Sendikası (İskenderun), 5) Tahmil Tahliye Liman ve
Demiryolu İşçileri Sendikası (Mersin), 6) D. D. Y. I. İşletme İşçileri Sendikası
(İstanbul), 7) D. D. Y. İşçileri Sendikası (Eskişehir), 8) Sirkeci Demiryolları İşçileri
Sendikası (İstanbul), 9) D. D. Y. Sanayii İşçileri Sendikası (İzmir), 10) Demiryolu
İşçileri Sendikası (Malatya), 11) D. D. Y. Sanayii İşçileri Sendikası (Şenyurt), 12) D.
D. Y. Sanayii İşçileri Sendikası (Adapazarı) 5) Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii
İşçileri Sendikaları Federasyonu (İstanbul): 1) Adana Milli Mensucat Fabrikası
Sanat İşçileri Sendikası (Adana), 2) Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (Bursa), 3)
Pamuklu Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (Denizli), 4) Mensucat İşçileri
Sendikası (Diyarbakır), 5) Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (Ereğli), 6) Mensucat
Sanayii İşçileri Sendikası (Gaziantep), 7) Viskos Sanayii İşçileri Sendikası (Gemlik),
8) Yünlü Ve Halı Dokuma Sanayii İşçileri Sendikası (Hereke), 9) Yün-Pamuklu
Fabrikası Ve Halı Dokuma Sanayii İşçileri Sendikası (Isparta), 10) Tekstil Ve Örme
Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 11) Tekstil Sanayii İşçileri Sendikası (Kayseri),
12) Mensucat Fabrikası İşçileri Sendikası (Malatya), 13) Mensucat Sanayii İşçileri
Sendikası (Nazilli), 14) İçel Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası ( Tarsus), 15)
Kendir Sanayii İşçileri Sendikası (Taşköprü)876
Birlikler: 1) İşçi Sendikaları Birliği (İstanbul): 1) Karayolları İşçileri
Sendikası (İstanbul), 2) Maden-İş, T. Maden, Madeni Eşya ve Makine Sanayii
İşçileri Sendikası (İstanbul), 3) Çikolata ve Şekerli Sanayii İşçileri Sendikası
(İstanbul), 4) Çimento Endüstrisi İşçileri Sendikası (İstanbul), 5) Basın Teknisyenleri
Sendikası (İstanbul), 6) Deri Ve Kundura Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 7)
Hafif Batı Musikisi Mensupları Sendikası (İstanbul), 8) Türkiye Petrol İşçileri
Sendikası (İstanbul), 9) Elektrik, Gaz Ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (İstanbul),
10) Ekmek Simit Un Ve Unlu Maddeler İşçileri Sendikası (İstanbul), 11) Lastik Ve
Kauçuk Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 12) Yunus Çimento Fabrikası İşçileri
Sendikası (İstanbul), 13) Yaprak Tütün El İşçileri Sendikası (İstanbul), 14) Haller
Meyve Ve Sebze Taşıma İşçileri Sendikası (İstanbul), 15) Bağırsak İşçileri Sendikası
(İstanbul), 16) Şişe Cam Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 17) Sinema
Makinistleri İşçileri Sendikası (İstanbul), 18) Su İşçileri Sendikası (İstanbul), 19)
876

“Türk-İş Mümessiller Heyeti İlk Toplantısı 14-15-16 Nisan 1958”, Belgelerle Türk-İş Tarihi 1
(1952-1963), Türk-İş 17. Olağan Genel Kurulu 5-10 Aralık 1995, Ankara, s. 183- 185.
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Debağ Ve Deri İşçileri Sendikası (İstanbul), 20) P.T.T İşçileri Sendikası (İstanbul),
21) M.M.V. İşçileri Sendikası (İstanbul), 22) M.M.V. Deniz İşçileri Sendikası
(İstanbul), 23) Kontrplak Ve Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 24)
Ayakkabı İşçileri Sendikası (İstanbul), 25) Sıtma Savaş Ve Hastane İşçileri Sendikası
(İstanbul), 26) Y.K.M. Um. Belediye İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri İşçileri Sendikası
(İstanbul), 27) Film Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul), 28) Deniz Fabrikası İşçileri
Sendikası (İstanbul), 29) İlaç Ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası (İstanbul) 2) İşçi
Sendikaları Birliği (Diyarbakır): 1) Karayolları İşçileri Sendikası (Diyarbakır), 2)
Mensucat İşçileri Sendikası (Diyarbakır) 3) İşçi Sendikaları Birliği (İzmir): 1) Ege
M.M.V. İşçileri Sendikası (İzmir), 2) Mensucat Sanayii İşçileri Sendikası (İzmir),
3) Karayolları Sanayii İşçileri Sendikası (İzmir) 4) Ege Bölgesi İşçi Sendikaları
Federasyonu (İzmir): 1) Liman İnşaat İşçileri Sendikası (İzmir), 2) Tütün İşçileri
Sendikası

(İzmir), 3) Yağ Sanayii İşçileri Sendikası

(İzmir), 4) Eshot İşçileri

Sendikası

(İzmir), 5) Matbuat Teknisyenleri Sendikası (İzmir), 6) Sürücüler

Sendikası (İzmir), 7) Şarap Ve İspirtolu İşçileri Sendikası (İzmir), 8) Ege Bölgesi
Ekmek, Simit Un Ve Unlu Maddeler İşçileri Sendikası (İzmir), 9) Ayakkabı Sanayii
İşçileri Sendikası (İzmir), 10) Belediye Temizlik İşçileri Sendikası (İzmir), 11)
Salihli Baraj Ve Makine Teknisyenleri Sendikası (İzmir), 12) Ödemiş Tütün İşçileri
Sendikası (Ödemiş), 13) Akdeniz Bölgesi Yapı İşçileri Sendikası (İzmir), 14) Taş
İşçileri Sendikası (İzmir)877
Türk-İş’in Üyesi Bulunan Müstakil Sendikalar: 1) Mihaniki Ve Kimya
İşçileri Sendikası

(Ankara), 2) Elektrik, Havagazı Ve Motorlu Taşıt İşçileri

Sendikası (Ankara), 3) Ekmek, Simit, Un Ve Unlu Maddeler İşçileri Sendikası
(Ankara), 4) Sümerbank İşçileri Sendikası (Ankara), 5) Sivas Bölge İnşaat İşçileri
Sendikası (Sivas), 6) Ağaç Sanayii İşçileri Sendikası (Ayanak)878
d) BAĞIMSIZ SENDİKALAR: Herhangi bir üst kuruluşa bağlı olmadan
faaliyet gösteren sendikalardır.
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“Türk-İş Mümessiller Heyeti İlk Toplantısı 14-15-16 Nisan 1958”, Belgelerle Türk-İş Tarihi 1
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Yönetim Kurulu Başkanı: Rauf Güner, Başkan Yardımcısı. Arif
Küçükbilgin, Nadir Barkın, Sekreter: Rahmi Özdeliorman, Muhasip Hakkı Etüs,
Veznedar: Nurettin Argüç, İdareci Üye: İsmail Tuğtekin idi.879
TÜRK-İŞ tüzüğünün 5. maddesi, federasyonlara katılmamış sendikaların
konfederasyonda temsil edilmesini engellediğinden, bazı sendikalar bağımsız
kalmıştı. Bununla birlikte, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, 27 Haziran 1952
tarihinde, ana tüzüğünde, Sendikalar Birliği’nde temsil edilen bir işkolunda yeni bir
sendika kurulursa, o sendikaya işkolunda mevcut sendika ile birleşmesinin
önerilmesi, aksi halde yeni sendikanın birliğe kabul edilmeyeceği yönünde bir
değişiklik yaptı. Bu durum, 10 Ocak 1954’de Bağımsız Sendikalar Birliği’nin
kurulmasına neden oldu. Birliğin kurucuları, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’ne üye
sendikalardan bir kısmının yöneticilerine karşı olan sendikacıların kurduğu
Sümerbank Topluluğu Teknik Usta ve İşçileri Sendikası yöneticileriydi.880
Birliğe, Kalifiye Mensucat İşçileri Sendikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Usta
ve İşçileri Sendikası, Enerji sanayi İşçileri Sendikası ve Çikolata Sanayi İşçileri
Sendikası üye oldu. Ancak, çok az sayıda işçiyi temsil ettiğinden, İstanbul’da önemli
bir örgüt olamadı.
Bu Birliğin başlıca kuruluş nedeni, partilerle sendikalar arasındaki dolaysız
ilişkidir. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Yöneticilerini kariyer, davaya ihanet ve
kişisel ihtiras peşinde koşmakla suçladı.
24 Ağustos 1952 tarihinde kurulan, Merkezi Samsun’daki Karadeniz
Bölgesi İşçi Sendikaları Federasyonu’da, yine TÜRK-İŞ’in siyasetle uğraştığı
gerekçesiyle ayrılarak bağımsız oldu.
Bağımsız sendikalara bir diğer örnek ise; 9 Nisan 1947 tarihinde kurulan
Zonguldak Maden İşçileri Sendikasıydı. Yöneticilerinin bağımsız kalma gerekçeleri
kesin olarak ortaya konmamışsa da; sendika Başkanı Necati Diker, 1954
seçimlerinde DP’den milletvekili seçildi.881
2) MESLEK ODALARI:
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“ Bağımsız Sendikalar”, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, Türkiye Ekonomik
ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 1996, s. 100.
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Türkiye’de mesleki alanda varolan sendikalar haricindeki bir diğer
örgütlenme ise meslek odalarıdır. Bu nedenle, o dönem içerisinde varolan meslek
odalarına da kısaca değinmekte yarar bulunmaktadır. Meslek odalarını derneklerden
ayıran bir takım özellikleri vardır. Odalar, kamu kuruluşları niteliğindedir. Bir
meslek kuruluşunun, dernek olmaktan çıkıp oda haline gelmesi; bu mesleğin faaliyet
alanında devletin yerine getirmekte olduğu bazı görevleri ve yetkileri devralması ve
böylece özel bir kuruluş tanımından çıkarak, bir kamu meslek kurumu niteliği
kazanması ile gerçekleşir. Hukuki yapıları ve organları yasayla belirlenir. Görevleri
arasında, meslek gruplarının özel menfaatlerini gözetmenin yanı sıra, mesleğin
faaliyet alanında kamu yararını korumak, düzenleme ve denetimi gerçekleştirmek de
bulunur. Derneklere üyelik zorunlu değilken; bir mesleğin odası bulunduğu takdirde
o mesleği icra edebilmek için söz konusu odaya üyelik şartı aranır.882
Bu konu hakkında Cumhuriyet dönemindeki ilk kanun 1924 yılında kabul
edilen 655 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu” olmuştur. Bu konudaki ikinci
düzenleme ise, 1943 yılında uygulamaya giren 4355 sayılı “Ticaret ve Sanayi
Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu”dur. En son olarak da 1950
yılında ise, 5590 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve
Ticaret Borsaları Birliği” kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla tüccar ve sanayicilerin
ayrı odalar kurmalarına olanak tanınmıştır.
Dönemin Sanayi Odaları: İstanbul (1952), İzmir (1952; 1954’te Ege Sanayi
Odası adını aldı.)
a) TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ: Alt yapı
faaliyetlerinin hızla yürütüldüğü ve kentleşmenin giderek yaygınlaştığı dönemde,
mimar ve mühendislerin kendi disiplinlerinin faaliyet alan ve konularını
düzenleyerek, iktidarın uyumlu bir yan organı gibi çalışacak bir örgütlenmenin
oluşturulması bir ihtiyaç halini almıştı. Mesleğin geliştirilmesi ve topluma tanıtılması
yönünde yürütülen faaliyetlerin sonucunda, “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” ve
“Türk Yüksek Mühendisler Birliği” derneklerinin çabaları ile 27 Ocak 1954 tarihinde
23 sayılı yasa ile kuruldu. Birlik, 5000 üyeye sahip, 10 ihtisas odasından oluşuyordu.
Hükümetle uyum içinde varlıklarını sürdürdüler.
882

Ayşe Öncü, “Cumhuriyet Döneminde Odalar”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c.6,
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TMMOB’ye bağlı ihtisas odaları: Elektrik M. O. (kuruluş yılı 1954), Gemi
M. O. (1954), Gemi Makine İşletmeleri M. O. (1960), Harita ve Kadastro M. O.
(1954), İnşaat M. O. (1954), Kimya M. O. (1954), Maden M. O. (1954), Makine M.
O. (1954), Mimarlar O. (1954), Orman M. O. (1954), Ziraat M. O. (1954)883
O dönemde ayrıca, Ziraat Odaları Birliği, Tabib Odaları, Türk Tabibler
Birliği ve Eczacı Odaları da kurulmuştur.

SONUÇ
Tezimizin konusu, başlangıçta da belirttiğimiz gibi, çok partili siyasal
hayata geçişin, siyasal örgütlenme alanına etkilerinin incelenmesidir. Bir toplumun
örgüt yapısını ve işleyişini ele almak; aynı zamanda o toplumun, sosyal ve siyasal
demokratikleşme boyutunu da gözler önüne sermektedir.
Demokratikleşmenin çeşitli unsurları vardır. Bunlar: 1) Nüfusun tümünün
vatandaş olarak, katılımının yaygınlaşmasına eşlik etmek; eşitlik prensibine büyük
duyarlılık göstererek ve evrensel kuralların geniş kabulüne değer vermek. 2) Siyasal
sitemin kapasitesinde yükselme meydana gelmesi ve toplumsal taleple ilişki kurması.
3) siyasal organizasyona değer verilmesidir.884
Siyasal demokrasinin yerleşmediği yerlerde örgütlerin gelişmesi mümkün
değildir. Çünkü, örgütlenme davranışı, genel olarak siyasal alandaki iktidar
mücadelesinin gerektirdiği bir eylem türüdür. Bu nedenle, Türkiye’de söz konusu
zaman zarfında örgütlenme davranışını değerlendirmek için, öncelikle demokrasinin
varlığı ve ağırlığı sorgulanmalıdır.
Bir

demokrasinin

geleceğinin

ön

şartı,

azınlıkların

çoğunluğa,

çoğunluğunda azınlığa düşebilme yetisidir. Bunun gerçekleşmesi, büyük ölçüde
serbest seçimlerin ve örgütlenme özgürlüğünün varlığına bağlıdır. Bir toplumda
siyasal örgütlenmenin önemi, toplumun geleceği açısından çok önemlidir. Çünkü,
Turhan Feyzioğlu’nun da belirttiği gibi, vatandaşların kendilerine düşen sorumluluğu
yüklenemedikleri toplumlar, diktatörlerin tahakkümüne yol açar. Diktatörler,
toplumun içine düştüğü sosyo-ekonomik sıkıntıları, ya dini duyguları, ya halk
883
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tabakalarının bir şahsa veya sınıfa karşı kin ve nefretini, ya bir yabancı devlete karşı
husumeti yahut buna benzer bir durumu kullanarak, demagojik vaatlerle halkı
kandırabilir, hakiki birer “halk idaresi” olduklarını ileri sürebilirler.885 Bunu
önleyebilmenin yolu, serbest tartışma ortamı içinde, yönetimin iktidarını
paylaşabilecek

örgütlerin

faaliyetlerini

toplum

içerisinde

serbestçe

yerine

getirebilmesinden geçer. Çünkü, kontrolsüz iktidar kullanımı, iktidarı ellerinde
tutanların her karar ve uygulamalarını, mutlak surette doğru olduğunu sanma
tehlikesi mevcuttur.
Ancak, düşünce ve kanaat özgür değilse, özgür seçimler hiçbir şey ifade
etmez. Düşünce ve kanaatin özgürlüğü ise yine büyük ölçüde, özgür bir kamuyu ile
sağlanabilmektedir. Özgür bir kamuoyu ise, çok merkezli olarak yapılanmış bir
medyadan (fikir gruplarından) doğar ve o yapının içindeki öğelerin yarışmacı
etkileşimi ile beslenir.886 Ancak Demokrat Parti, iktidarı boyunca özellikle basını ve
her türlü siyasi faaliyeti kısıtlayıcı hükümler getirmekten çekinmemiştir. Özellikle
gazetelere verilecek resmi ilanların dağıtımını, hükümet denetimine alması ve basın
yoluyla işlenecek suçları ağırlaştırması; radyonun iktidarın propaganda aracı haline
getirilmesi medya üzerinde ciddi baskılara neden olmuştur. Bununla birlikte, Türk
siyasal hayatı her ne kadar 1946 yılından sonra çoğulculuk ile tanışmışsa da;
çoğulculuk, çeşitliliğin ve farklılığın değerine inanmaktır. İktidarın, zaman zaman
meclis içindeki muhalefeti bile yok sayarak çıkardığı kısıtlayıcı yasalar bu çeşitliliği
yok eder niteliktedir.
Tüm bu verilerden yola çıkarak Demokrat Partinin iktidarı süresince siyasal
demokrasinin bulunmadığını söylemek mümkündür. Ancak her türlü kısıtlamaya
rağmen, Mason dernekleri, toplumsal hayır ve yardım kuruluşlarının yanı sıra, çeşitli
ideolojiler etrafında örgütlenmiş altmıştan fazla siyasi nitelikli örgütlenme tespit
edilmiştir.
Tek parti yönetimi boyunca, CHP’nin 1931 yılı tüzüğünün 5. maddesi
gereğince CHP, siyasal, toplumsal ve kültürel tüm kuruluşların yönetim kurullarında
ya doğrudan ya da dolaylı olmak üzere yer alarak denetimi altında tuttuğundan bu
885
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dönem

zarfında

bir

örgütlenme

özgürlüğünden

söz

etmek

mümkün

gözükmemektedir. Ancak bu durum 1946 yılında değişmiş ve toplumda birikmiş,
kendini ifade etme potansiyelini ortaya çıkmıştır. 1946 yılında sayıları 72 olan sosyal
yardım dernekleri, 1960 yılında 635’e; sayıları 11 olan din dernekleri, 4821’e;
sayıları 187 olan iş hayatını ilgilendiren dernekler, 4030’a yükselmiştir.887
Bu dönem zarfında Türkiye, kapitalizm öncesi üretim ilişkilerini de içinde
barındıran, dışa bağımlılığın kaçınılmaz olduğu bir kapitalist yapıya sahiptir. Bu
sosyal yapının tepesinde, Türk burjuvazisinin tekelci zümresiyle, bu zümreyle
bağlarını koparmamakta direnen kapitalizm öncesi üretim ilişkilerinin temsilcisi,
güçlü ve örgütlü toprak ağaları ve tüccar kesimi bulunmaktadır. Hemen altında ise
tekelleşme süreci dışında kalmış orta burjuvazi ve birçok ara tabakadan oluşan küçük
burjuvazi yer almaktadır. Tabanda ise, işçi ve çiftçi kesiminin yer aldığı bir
sınıflaşma mevcuttur. Tüm bu sınıflar, kendilerinin çıkarlarına hizmet eden
ideolojileri benimsemekte gecikmemişlerdir. Ancak bu sınıfların, çıkarları ve
çıkarlarına uygun ideolojileri etrafında örgütlenmeleri, Osmanlı Devletinin monarşik
yapısının yarattığı siyasal kültürün, Cumhuriyetin ilanından sonra ise, yaşanan hızlı
ekonomik kalkınma ve toplumsal çağdaşlaşma arzusunun ve II. Dünya Savaşının
gerektirdiği ülke içinde seferberlik yaratma zorunluluğunun doğal sonucu olan,
hakimiyetin tek elde toplanması ve farklılığa izin verilmemesi nedeniyle mümkün
olamamıştır.
1946 yılından itibaren, toplumun sınıfsız olduğu ilkesinin terk edilmesiyle
de, kendini ifade etme imkanı yakalamış kesimler, çıkarlarını savunmak adına
mücadele içine girmiştir. Ancak özellikle büyük partiler, iktidar olmanın yolunu da,
tüm sınıfları temsil edebilme çabasında aramayı terk edememişlerdir. Bu nedenle
çoğu kez kapsayıcı bir niteliğe bürünmüşlerdir.
Bu dönemde CHP, Mustafa Kemal Derneği, Yeni Kemalciler Partisi gibi
Atatürk ilke ve inkilaplarını özellikle gericilikle savaşmak için kullanmış Atatürkçü
örgütler kurulmuştur. Ayrıca, Demokrat Partinin başı çektiği, Serbest Demokrat
Partisi, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti ve Milli Tesanüt Birliği gibi özel teşebbüsü ve
işisel özgürkleri savunan liberak örgütler bulunmaktadır. Ancak bu liberal örgütler,
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ilkelerinin aksine, genel olarak kuruluşunu izleyen dönemde muhafazakarlığa
kaymışlardır. İslamcı örgütlenmeler ise, geçmişe özlem duygusunun bir sonucu
olarak görünmektedir. En önemlileri İlim Yayma Cemiyeti, Büyük Doğu Cemiyeti,
İslam Demokrat Partisidir. Milliyetçi örgütlenmeler, başlangıçta laik örgütlenmeler
olmasına karşın, halka yayılabilmek gayesiyle İslami eğilimlere sahip olmuşlardır.
Yalnız Vatan için Partisi, Türk Kültür Derneği, Türk Gençlik Teşkilatı, Türk
Ocakları, Türk Milliyetçiler Derneği bu tür örgütlenmenin başlıcalarıdır. Sosyalist
örgütlenmeler ise, 1946 yılında “sınıf esasına dayalı cemiyet teşkili” serbest
bırakıldıktan sonra doruğa ulaşmış, özellikle aydın kesim tarafından desteklenerek,
özgürlüklerin

teminin

ideolojisi

olarak

algılanmıştır.

Ancak

1947’deki

tutuklanmalardan sonra etkili faaliyet yürütememişlerdir. TKP, Türkiye Sosyalist
Partisi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türk Barışseverler Derneği ve
Müstakil Türk Sosyalist Partisi başlıcalarıdır. Mesleki örgütlenmeler ise, mahalli,
işkolu

sendika

birlikleri,

konfederasyonlar

ile

meslek

odaları

şeklinde

gerçekleşmiştir. En önemlisi 1952’de kurulan Türk-İş’dir.
Bu örgütler, iktidardan talepleri olan, belirli amaç etrafında birleşmiş, kendi
düşüncelerini yayma hedefi güden örgütlenmelerdir. Bu, sosyal demokrasinin,
rasyonelliğin yükselmeye başladığı belirli bir kısım arasında gelişmekte olduğunun
bir göstergesidir.
Toplum içindeki tüm unsurlar, aynı seviyede değişmezler. Bu durum
toplumu, yöneten-yönetilen ayrımının yanı sıra, modernleşmiş ve geleneksel
modellere yakınlığı ileri sürenler olarak da ikiye ayırmaktadır.888 Bu ayrım,
yönetilenler arasında bulunduğu gibi, yöneten kesim içinde de bulunmaktadır.
Yaşanan bu gelişmelerin nedenini, siyasal kültür kavramında bulmak
mümkündür. Türk siyasal tarihinin çok köklü, monarşik bir geleneği vardır. Örneğin
Osmanlı siyasal kültüründe, iktidardan düşmenin bedeli çoğu kez ölüm olmaktadır.
Bu geleneğin, Cumhuriyet tarihinde de, en azından ilk kuşakta, bir inanç olarak
varlığını sürdürdüğünü iddia etmek kanımızca çok abartılı olmayacaktır. Bu
doğrultuda, iktidardan düşme, iktidarı kullananın refahı ve sonuçta yaşamı için bir
tehlike oluşturduğu takdirde, o kimse iktidarı bırakmamak için her yola başvurarak
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vahşice mücadele edecektir.889 Nitekim, Demokrat Parti iktidarının son üç yılı bunu
kanıtlar niteliktedir.
Görüldüğü gibi çok partili rejime geçiş ve demokratikleşme, birkaç
kanunun çıkarılmasıyla çözülebilecek bir sorunun ötesinde, bir siyasal kültür
sorunudur. 1946’dan 1960 darbesine kadar geçen dönem, bu açıdan çok partili
siyasal hayata geçiş süreci olarak adlandırılabilir. Bu dönemde toplum, her alanda
örgütlenme ve muhalefet etme davranışını öğrenmeye çalışmış; çeşitli ideolojiler
ileriki zamanlarda etkili olacak şekilde toplum içerisinde yayılmış ve gelişmiştir.
Ancak bu çabalar, yapısal sorunların çözülmesine yeterli olamadığı gibi, sorunları
daha da karmaşıklaştırmıştır.
Çözümlenemeyen

yapısal

sorunlar,

siyasal

sistemin

meşruiyetini

destekleyen “duyarlılığı” zedelemiştir. Genel tatminsizlik, kitlesel bir baş kaldırmaya
dönüşüyorsa ve bütün bu oluşumları sisteme inancını yitirmiş bir muhalefet
örgütleyebilirse, siyasal sistemin çöküşü kaçınılmazdır. Nitekim, Türkiye’de de 1960
yılında gerçekleşen olaylar bunun bir kanıtı olmuştur. Devletin meşru güçleri olan
polisin ve ordunun siyasal otoritenin emrinde olmaması da, meşruiyet krizinin
meydana gelmesini desteklemiştir. Söz konusu olan, ezelden beri yerleşik bir askeri
yapıya sahip olan Türkiye olduğunda, bu son unsurun meşruiyet krizindeki önemi
artmaktadır.
Siyasal sistemler, meşruiyet krizlerinin ardından yeniden bir dengelenme
sürecine girerler. Bu süreç, belli bir rejimin çöküşü yada köklü bir değişim
geçirişidir; fakat demokratik meşruiyeti ve temel kurumları yaşamaya devam eder.
Yeni süreç, yasa dışı yollarla başlamış olsa dahi, hemen sonra demokratik sürecin
işlerlik kazanması ile meşrulaşmaktadır. Nitekim, MBK’nin ihtilalin ardından,
harekete meşru zemin yaratma çabası bu durumun sonucudur.
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