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12 Eylül Darbesi 
 

 

GİRİŞ 

12 Eylül Darbesini araştırmak amacıyla kurulan Alt Komisyon, çalışmaları 

süresince 12 Eylül darbesine giden sürecin çok yönlü olarak açığa kavuşturulması, 

darbeye giden sürecin dinamiklerinin ve bu dinamiklere etki eden unsurların ortaya 

çıkarılmaya çalışılması, 12 Eylül darbesinin ne şekilde gerçekleştirildiğinin ortaya 

konulması, 12 Eylül darbesi sonrası gerçekleştirilen uygulamaların belirlenmesi, 12 Eylül 

darbesinin kişi, toplum, kurumlar ve devlet bazında yarattığı maliyetlerin tüm yönleriyle 

aydınlatılmasını amaçlayan bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Bu çerçevede darbeye giden süreçteki ve sonrasındaki; 

 Siyasi gelişmeler, 

 Ekonomik gelişmeler, 

 Uluslararası ilişkiler ve dış politika alanındaki gelişmeler, 

 Çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri alanındaki gelişmeler, 

 Sivil toplum alanındaki gelişmeler, 

 İç güvenlik alanındaki gelişmeler, terör ve şiddet olayları, 

 Hukuki gelişmeler, 

 Üniversitelerdeki durum, 

 İnsan hakları alanındaki durum, 

 Toplumsal ve sosyo kültürel durum, 

 Psikolojik durum 

Analiz edilmeye çalışılarak demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları 

açısından değerlendirilmesi odaklı bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır. 

Komisyon, çalışmaları sırasında darbe öncesi ve sonrası sürecin analizini yapmaya 

çalışarak belli koşulların bir araya gelmesi halinde darbe olacağı yönünde bir yaklaşımı 
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değil, demokrasi dışı görüş ve anlayışların ne gibi ortamlarda yeşerebileceğine dair 

ipuçlarını bulmayı hedeflemiştir.  

Bu araştırma sırasında darbeye giden sürecin, darbenin ve darbe sonrası ara rejimin 

bu süreçlerden sonraya ve hatta günümüze kadar uzanacak şekilde sebep olduğu kişisel ve 

toplumsal maliyetin neler olduğu konusunda kapsamlı ve çok yönlü bir bakışın ortaya 

konulması hedeflenmiştir.Bu maliyetler çok yönlü dinamiklerin geliştirdiği süreçlerin 

sonucu olduğu için sonuçları itibarıyla da toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki çok 

yönlü alanlara yayılan bir tarzda gerçekleşmiştir. 

Sözkonusu maliyetlerin tüm açıklığı ve ayrıntısıyla ortaya konulabilmesi, bu 

alanda önemli bir farkındalık yaratılmasına sebep olabileceği gibi, bu farkındalık şüphesiz 

bir daha bu maliyetlerin ödenmek istenmemesi ve bundan sonrasının bu gözle 

yorumlanması yönünde bir bilinç de yaratacaktır. 

Araştırma sırasında TBMM’nde grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin  

ortak yönde irade göstererek verdikleri önergeler ile Araştırma Komisyonunun kurulduğu 

da göz önüne alınarak, her türlü siyasi mülahaza ve değerlendirmenin üzerinde bir bakış 

açısıyla siyasi sistemimizin temelini oluşturan egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 

olduğu ilkesi ışığında ve hakkaniyet ölçüsü içerisinde araştırma yapılmasına azami özen 

gösterilmiştir.  

Bu çerçevede 12 Eylül 1980 darbesinin araştırılması amacıyla oluşturulan Alt 

Komisyonun çalışmalarının her aşamasında Alt Komisyon üyesi her partiden 

milletvekilinin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alınmasına ve yansıtılmasına özel 

önem verilmiştir. Gerek Alt Komisyonun odaklanacağı önemli olay ve cinayetlerin, gerek 

komisyona davet edilecek konukların seçiminde ve  gerekse de raporun genel çatısınının 

oluşturulmasında bu anlayış hakim olmuştur. 

Alt Komisyonun çalışmaları ve araştırması sonucunda ülkemizde demokrasi kalite 

ve çıtasının yükseltilmesi yönünde ülkemizde demokrasiye müdahalelerin ve darbelerin 

bir daha yaşanmaması doğrultusunda ne gibi adımların atılmasında fayda olduğu yönünde 

öneriler geliştirilmeye çalışılarak rapor şekillendirilmeye çalışılmıştır. 
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I. BÖLÜM: 12 EYLÜL ÖNCESİ DÖNEMDE SİYASİ 

PARTİLER, SİYASİ İLİŞKİLER VE SİYASİ DİNAMİKLER 

        

Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak siyaset sahnesinin en 

önemli aktörlerinden biridirler. 12 Eylül Darbesine giden sürecin incelenmesinde ve 

dönemdeki siyasi dinamiklerin ortaya konulmasında şüphesiz bu dönemdeki siyasi 

partilerin ana unsurlarıyla incelenmesi önemlidir. 

Raporun bu bölümünde 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasından 12 Eylül 1980 öncesi 

döneme kadar Türk siyasi hayatına etki eden beş parti; Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 

Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi, Türkiye İşçi Partisi incelenmiştir. 

Bu süreçte parti programlarından, seçim beyannamelerinden, liderlerin demeçlerinden ve 

dönemi inceleyen makale, tez ve kitaplardan yararlanılmıştır.    

Daha sonra da bu döneme etki eden siyasi ilişkiler ve siyasi dinamiklere 

değinilmeye çalışılacak ve bu sayede 12 Eylüle giden sürecin siyasi köşe taşları ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

1. Adalet Partisi 

Adalet Partisi (AP), 1973 yılında yayınladığı seçim beyannamesinin giriş 

bölümünde 1961’den başlayarak iktidar döneminde yaptığı hizmetleri ve 1969’dan 12 

Mart’a kadar sürdürdüğü çalışmaları anlatmıştır. Beyannamede 1971 Muhtırası ile 

karşılaşıldığı vurgulanmış, “hür dünyanın hiçbir yerinde meşru siyasi iktidar olmak için 

veya iktidarda kalmak için parlamento dışındaki çevrelerin gücüne başvurulmaz” 

denilmiştir. Yine AP beyannamede “hürriyet, kalkınma ve yenilik” için AP’de 

birleşilmesini istemiştir (Kaya, 2009). 

AP’nin 12 Mart sonrası dönemde özgürlüklerle ilgili söylemi genel vaatleri 

içermektedir. Bu bağlamda AP, “Demokratik düzeni, siyasi partileri hür basını, hür 

sendika, hür ve özerk üniversite, hür teşebbüs, hür ve bağımsız yargı organları ve hür 

vicdan ile güçlendirip yerleştirmeyi” temel hedefleri arasında görmüştür (Kuru, 1986).  

AP bir yandan özgürlüklerin güvence altına alınmasına değinirken, öte yandan ise 

özgürlüklerin kötüye kullanılması korkusu ile ilgili çekincelerini belirtmiştir. “Toplumdaki 
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sosyal ve ekonomik gelişmenin tabii sonucu olarak yeni fikir cereyanları ve bunların 

tezahürleri olacaktır. Hürriyetlerin kullanılmasını teminat altında tutmak devletin 

görevidir. Ancak, yok etme hürriyeti, tahrik hürriyeti ne bizim Anayasamızda ne de bir 

başka Anayasa’da mevcuttur. Bu gibi tezahürler hürriyetin istimali değil, suiistimalidir”. 

Siyasi hakların iadesi meselesine oldukça kapalı ifadelerle değinilmiş, “sorunun tümüyle 

ortadan kaldırılacağı” vadedilmiştir (Kaya, 2009). 

AP, özgürlük anlayışında daha çok liberal demokrasilerin özgürlük anlayışına 

yaklaşmaktadır. Sosyal, ekonomik felsefesi itibariyle de AP, geçirilmiş bazı tecrübeler ve 

sarsıntılar sonucu, reformizme belli ölçüler içinde yer veren bir parti olmak istemektedir 

(Daver, 1973). AP, 1970’lerin ortalarına kadar özgürlükler konusunda bu yaklaşımını 

sürdürmüştür. Adalet Partisi yükselen sola karşı politika geliştirmiş, rejim sorunu 

ekseninde dini ve milliyetçi duygulara yönelik bir söylem geliştirmiştir. AP bu evrede 7. 

Büyük Kongresi’ni 1974 yılında toplamıştır. Kongre’de kabul edilen raporda daha önce de 

olduğu gibi “milli irade” üzerinde durulmuş ve Adalet Partisi “ülkeyi özgürlük içinde 

kalkındırmaya kararlı, insan haklarına dayalı ve hukuk üstünlüğüne saygılı bir devlet 

yapısı kurabilmek için güç birliği edenlerin yuvası” olarak tanımlanmıştır. 

Demirel her ne kadar ekonomik görüşlerinin günün şartlarına göre belirleneceğini 

pragmatik bir yaklaşımla ifade etse de
1
 AP’nin izlemeyi vadettiği ekonomi politikasında 

liberal bir yaklaşım sergilenmiş, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile ortak politika 

vurgusu yapılmış, gelecekte bir AET üyesi olunacağı varsayımıyla serbest girişim, 

verimlilik, rekabet, istihdam kabiliyeti ve özellikle sanayi ürünleri ihracatının artırılması 

hedeflenmiştir. Özel sektörün demokratik açıdan kaçınılmaz olduğu, toplumsal refah için 

özel sektör faaliyetlerinin azami seviyeye çıkarılması ve kamu sektörünün özel sektörün 

bittiği yerde başlaması gerektiği belirtilmiştir. Mali mevzuat bürokratik bir yığın olarak 

nitelendirilmiş, özlü ve basit bir mevzuatın getirileceği belirtilmiştir. Yine iç ticarette 

kullanılan kredilerin üretim ve yatırımlarda kullanılması, tüketim mallarının 

standardizasyonu ve çağa uygun bir pazarlama organizasyonu kurulması ekonomi 

politikaları arasında gösterilmiştir.
 
 

AP’nin 8. Büyük Kongresi ise 1976 yılında yapılmıştır. Kongre raporunda siyasi 

hayatın vazgeçilmez unsuru sayılan partilerin, Anayasa’nın öngördüğü temel hak ve 

hürriyetleri, rejim tartışmalarının aracı yapmamaları vurgulanmıştır. Rapora göre bu hak 

                                                 
1
 “Liberalizm ve kapitalizm dahil bütün izmlere karşıyız. İktisadi görüşümüzü günün şartlarına göre 

oluştururuz.” (Ahmad, 1996) 
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ve özgürlükler, memlekete daha iyi hizmet götürebilme yarışının vasıtaları gibi 

kullanılmaya başlandığı gün, Türk demokrasi yerine oturacaktır. Ayrıca kongrenin sonuç 

raporunda sosyal hakların genişletilmesindeki kararlılık, ücret düzenlemeleri, sosyal 

güvenlik, sosyal adalet, köylünün kalkındırılması konuları üzerinde durulmuştur. 

Gittikçe artan şiddet olaylarının gölgesinde 1977 seçimlerine gelindiğinde AP, 

Seçim Beyannamesi’nde bütün milliyetçilerin AP’de birleşmesinin gereği üzerinde 

durmuş, rejimin istikrara muhtaç olduğuna dikkat çekmiş ve CHP dönemi ile ilgili 

başarısızlıklara vurgu yapmıştır. “Tarih sorununu canlı tutmak ve yeni nesiller Türk 

tarihinin ilham kaynağı milli ülküleri aşılamak için kültür, refah ve oturulan bölge 

farklılıklarını süratle gidererek Türkiye’yi birbirini seven gıpta ile vatandaşlar ülkesi 

yapacağız” denilen beyannamede “Tek ümit ve tek ışık AP ve onun savunduğu Türk 

milliyetçiliğidir. Aynı davaya inananların, aynı gayeyi paylaşanların inanç birliği içinde 

olanların, milliyetçi davaların zaferi için AP’de birleşmesi ve bütünleşmesi kaçınılmazdır” 

ifadesi dikkat çekmektedir. Yine beyannamede: “Meseleleri hürriyetçi demokrasi içinde 

çözmenin yolu mutlaka istikrardan geçer. İstikrarsızlık baş mesele haline gelirse, devlet ve 

rejim zaafa uğrar. Bu itibarla istikrara kavuşabilmek için, bugün taraflaşmış siyaset 

içerisinde bütün milliyetçilerin inanç birliği, azim ve kararlılıkla vatan için el ele vermesi 

ve Adalet Partisinde birleşmesi zarurettir” (Tercüman, 1977). Demirel, düşünce 

suçlularının affını eleştirerek CHP’nin “7,5 aylık iktidarının 4 ayını anarşist ve 

komünistlerin affı ile geçirmiş” denilmiştir. Demirel Samsun’da yaptığı konuşmasında da 

“Komünizmi Türk demokrasisi için ve Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir tehlike 

sayıyoruz. Onu tehlike saymayanlar vardır. Halk Partisi hem komünizmi tehlike saymıyor. 

Hem de özgürlük gereğidir diye komünizmin serbestçe faaliyetini istiyor. Bunu büyük bir 

gaflet telakki ediyoruz” (Cumhuriyet, 1977) diyerek seçim kampanyasındaki sol 

vurgusunu pekiştirmiştir. Yine kişisel hak ve özgürlüklerden olan vicdan ve ibadet 

özgürlüğünün önemine vurgu yapılmış, bu özgürlük çağdaş demokratik devletin bir gereği 

olarak benimsenmiştir. Beyannamede konuyla ilgili “din ve vicdan hürriyeti, bütün 

vatandaşlarımızın doğuştan var olan kutsal ve medeni hakları olarak görülür. Bu haklar 

Anayasamızın teminatı altındadır. Din ve vicdan hürriyetinin tehlike sebebi 

gösterilemeyeceği üzerinde durulduğu gibi laik prensibi, vatandaşın dini ihtiyacının 

karşılanmasından bir baskı vasıtası değil, bir teminat olarak görülmelidir.” ifadesi yer 

almıştır (Kuru, 1986). Seçimlerin sonucunda AP önceki seçimlere göre % 7.05 artışla 

%36.87 oy alarak ikinci olmuş ve 189 milletvekili kazanmıştır. 
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Seçimde birinci parti olmasına rağmen tek başına iktidara yetecek çoğunluğu elde 

edemeyen CHP’nin güvenoyu alamadığı hükümetinin ardından, Demirel’in öncülüğünde 

II. Milliyetçi Cephe iktidarının kurulması gündeme gelmiştir. 1 Ağustos 1977’de 

güvenoyu alan II. MC Hükümeti yaklaşık 4,5 ay iktidarda kalmıştır. Bu dönemdeki parti 

politikalarına ışık tutması bakımından Hükümet Programı incelendiğinde ilk olarak 

AP’nin bir önceki programında olduğu gibi bu programda da sosyal ve ekonomik 

özgürlüklere son derece genel çerçeveler içinde yaklaştığı görülmektedir. Bu özgürlükler 

“kalkınma hedefleri” ile ilişkilendirilmiş ve bu hedeflere “vatandaşların Anayasada yer 

alan temel hak ve hürriyetlerine, sosyal adalet ve sosyal güvenliğe saygılı olmakla 

ulaşılacağına inanıyoruz” denilmiştir. Hükümet Programı’nda geniş hürriyetlerin bazı 

ideolojilerce kötüye kullanılması çekincesi ve bunlara karşı tedbir baskın bir şekilde 

belirtilmiş, bunun yanında din ve vicdan özgürlüğü konusu üzerinde önemle durulmuştur. 

“Din ve vicdan hürriyeti kişinin kutsal, vazgeçilmez ve dokunulmaz hakkı olarak 

kalacaktır” denilerek, “din ve vicdan hürriyetinin tam ve kâmil manada kullanılmasını 

temin edecek bütün tedbirler” alınacağı vaat edilmiştir Çalışma yaşamı ile ilgili hak ve 

özgürlüklere ise değinilmemiştir (TBMM, 1988b). 

II. MC iktidarı sırasında yapılan yerel seçimlerde CHP’nin % 41,4 ile birinci parti 

olması, koalisyon içindeki çatışmaları artmıştır. Bu ortam içerisinde AP’den 

milletvekillerin istifasıyla, hükümet çoğunluğunu yitirmiş ve de CHP’nin gensorusuyla 

1978 yılının Ocak ayında düşürülmüştür. Düşen hükümetin ardından Ecevit hükümeti 

kurulmuştur. 

1979 yılı Ekim ayında yapılan Kısmi Senato ve Milletvekili Yenileme 

Seçimlerinde AP oylarını artırarak 5 milletvekilliğinin 5 ini de kazanınca CHP hükümeti 

istifasını verdi. Yeni bir MC hükümetinin cazip karşılanmayacağından hareketle Demirel, 

MHP ve MSP’ye hükümette yer vermedi ancak her iki partinin de desteğini sağlayarak 

güvenoyu almayı başardı. Bu nedenle, yeni hükümetin kaderi pamuk ipliğine bağlı 

olduğunu ve hükümeti kerhen desteklediğini açıklayan MSP lideri Erbakan‘ın “kadayıfın 

altının henüz kızarmadığı” nı belirten imaları meşhurdu.  

Demirel, güçsüz de olsa böyle bir hükümete şans verilmesi gerektiğini belirterek 

IMF ve Dünya Bankası uzmanlarının işbirliği ile, ekonomiye nefes aldıracak yeni bir 

istikrar programı hazırlıklarına girişirken,  diğer yandan da sokaklarda hüküm süren kaosu 

sona erdirmek için “devlete demokratik otorite” kazandırarak yeni bir yasa paketi 

hazırlamış, sıkıyönetim komutanları tarafından özellikle sıkıyönetim koordinasyon kurulu 
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toplantılarında dile getirilen devletin cezalandırıcı gücünü artırmayı amaçlayan, güvenlik 

güçlerinin yetkilerini artırmaya yönelik düzenlemelerle yargı sürecini hızlandırmayı 

hedefleyen düzenlemeler öngörmüştü.  

Demirel’in sağ partilerden destek sağlayarak kurduğu hükümet, 12 Eylül 

Darbesi’ne kadar iktidarda kalmıştır. Hükümet Programı’nda, demokratik rejimin 

vazgeçilmez gereği olan düşünce, inanç ve ibadet özgürlüklerine, Anayasa’nın teminatı 

altında bulunan bütün temel hak ve özgürlüklere saygılı olunacağı belirtilmiştir. Ayrıca 

Türkiye’nin fakirlikten, işsizlikten, cehaletten kurtulup kalkınması hedefi, Türk 

vatandaşının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki bütün haklara ve hürriyetlere 

sahip kılınması ile ilişkilendirilmiştir. Yine Hükümet Programı’nda Anayasa referans 

gösterilerek, bir takım yasaklamalar gündeme getirilmiştir. Demirel ülkenin 21 önemli 

meselesi arasına “Derneklerin gaye dışına çıkan faaliyetlerinin önlenmesini” de almıştır. 

Çıkarılacak kanunlar arasında şunlar sıralanmıştır: “Sendika ve derneklerin politika ile 

uğraşmaları, bölücülük yapmaları, manevi destek sağlamları önlenecektir. Sosyal ve 

kültürel amaçlı derneklerin politika yapmaları ve üyelerine maddi yardımda bulunmaları 

önlenecektir. Toplantı ve gösteri hakkında kamu düzenini ihlal veya günlük hayatı felce 

uğratması önlenecektir. Devletin demokratik otoritesini güçlendirmek bakımından Devlet 

Güvenlik Mahkemeleri, Ceza Kanunu ve ilgili usul kanunları, Sendika ve Dernekler 

Kanunları ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunlarında değişiklikler öngörülmüştür 

(TBMM, 1988b). 

12 Eylül 1980 öncesinin son hükümeti olan Demirel azınlık hükümeti, 24 Ocak 

kararları ile gündeme gelen ekonomik paket, terör olayları, cumhurbaşkanlığı 

seçilememesi ve siyasi bunalımlar ile sonlanmıştır. 12 Eylül 1980 Darbesi ile kapatılan 

Adalet Partisi, Türk siyasi hayatının yaklaşık 20 yıllık bir döneminin siyasi, sosyal ve 

ekonomik anlamda baş aktörlerinden biri olmuş, hatta bugünkü siyasal yaşamı dahi 

yapısal ve fonksiyonel özellikleri ile etkilemiştir.  

2. Cumhuriyet Halk Partisi 

1960’ların ikinci yarısından itibaren “Ortanın Solu” açılımıyla değişim eksenine 

giren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 12 Mart 1971’de askeri muhtıra ile yönetime son 

verildiğinde iki ana aksa ayrılmıştır. Muhtıra, dönemin genel sekreteri Ecevit ile genel 

başkan İnönü arasında görüş ayrılığı getirmiştir. İnönü, muhtıranın hemen akabinde 

müdahalenin parlamento hayatının işlemesine engel olduğu ve demokratik rejimi 
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savunduklarını belirtmiş; fakat kurulacak olan partiler üstü hükümetin başbakanının Nihat 

Erim olmasına destek vermiştir. Ecevit ise İnönü’nün bu konudaki kararına karşı çıkmıştır. 

Ecevit muhtıradan dokuz gün sonra 21 Mart 1971 tarihinde parti genel sekreterliği 

görevinden istifa etmiştir. Ecevit’in istifasının ardından partinin merkez yönetim kurulu da 

görevlerinden ayrılmıştır. Bu durumun en önemli nedeni Ecevit’in muhtırayı demokratik 

anlayışla ve başından beri savundukları ortanın solu hareketiyle bağdaştıramamış 

olmasıdır. Ayrıca Ecevit, muhtıradan sonra kurulması planlanan Erim hükümetine 

CHP’den üye verilmesinin uygun olmadığını da belirterek İnönü ile görüş ayrılığı yaşadığı 

noktalar giderek artmıştır. Bülent Ecevit, 21 Mart 1971 tarihinde yapılacak olan CHP 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi grup genel kurullarının Erim hükümetine katılıp 

katılmama konusunda karar vermek üzere toplanmasından önce partinin genel sekreterlik 

görevinden istifa ettiğini basın toplantısı yoluyla kamuoyuna bildirmiştir (Gezgüç, 2011).  

1972 yılında yapılan kurultayda Ecevit’in genel başkan seçilmesiyle birlikte 

CHP’de değişim hareketi hızlanmış, parti kendini yeniden tanımlamak için yeni bir siyasi 

kimlik olan “demokratik sol” kavramını kullanmaya başlamıştır.
2
 CHP’nin 1973 seçimleri 

öncesi genel söylemi ve “Ak Günlere” adlı seçim bildirgesi incelendiğinde düzen değişimi 

yaklaşımı ve özgürlükler söylemi dikkat çekmektedir. “Kalkınma” ve “sosyal adalet” 

düzen değişikliği söyleminin önemli bir yönüdür. “CHP’ye göre gerçek ve geçerli 

kalkınma tüm halkın özgürce ve hakça kalkınmasıdır”. Ayrıca Ecevit, mevcut düzende 

sosyal adalet olmadığını ifade ederken, kuracakları düzende adalet ve özgürlüğün tam 

anlamıyla mevcut olacağı vaadinde bulunmuştur (Kaya, 2009). CHP’nin ortaya koyduğu 

yaklaşımda öne çıkan ekonomik politikalar, daha çok küçük sanayi ve halk sektörünün 

desteklenmesi, esnaf ve köy kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması ile köykent 

uygulamalarının temelde üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin toplumun geniş 

kesimlerine yaygınlaştırılması ve toplumsal adaletsizliklerin bu yolla azaltılması 

anlayışına dayanmıştır.  

Özgürlükler açısından bakıldığında 1973 seçim bildirgesi gerek kişi özgürlükleri 

gerekse de sosyal ve ekonomik özgürlüklerin çerçevesi oldukça geniş tutulmuştur. Ayrıca 

12 Mart sürecinde Anayasa’da yapılan özgürlük kısıtlamalarının kaldırılması vaadinde 

bulunulmuştur. Özellikle çalışma hayatında memurlara sendika haklarının yeniden 

tanınması, grev, toplu sözleşme ve diğer sendikal haklar konusundaki kısıtlamalar bu 

                                                 
2
 Ecevit, ülkemizde sosyal demokrasinin tarihsel temelinde Marksizm bulunmadığı gerekçesiyle Marksist 

kökenlere sahip bu kavramın yerine demokratik sol kimliğini kullanmayı tercih etmiştir. (Gezgüç, 2011) 
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vaatlerin merkezinde yer almıştır. CHP, liberalizmin ekonomik özgürlüklerine karşı 

olmamakla birlikte, bunların, siyasal ve sosyal özgürlükleri dengelemesinin, toplumsal 

fayda için zaruret olduğu düşüncesindedir. Bu yaklaşım Beyannamede şu şekilde yer 

almıştır: “Girişim özgürlüğü de mülkiyet ve miras hakları da, hiç kuşkusuz, Batı örneği 

demokrasinin ayrılmaz unsurlarıdır. Fakat girişim özgürlüğüyle, mülkiyet ve miras 

haklarının bazı kimselere, sınırlı zümrelere ister istemez kazandıracağı büyük güç ve 

ağırlık karşısında, düşünce ve anlatım özgürlüğü, toplantı, birleşme ve örgütlenme 

özgürlüğü ve bazı sosyal ve ekonomik haklar ve özgürlükler de yeterli ölçüde 

sağlanmazsa, toplumda ciddi dengesizlikler ortaya çıkar; toplum yararı korunamaz, 

hereksin insanca yaşama hakkı gerçekleştirilemez olur”. Seçim Bildirgesi’nde 

“yasalarımızdan, düşünce ve anlatım özgürlüğünü, örnek aldığımız özgürlükçü demokrasi 

uygulamalarıyla bağdaşmayacak biçimde ve ölçüde sınırlayıcı bütün hükümler 

çıkarılacak, özellikle siyasal, sosyal, ekonomik konularda düşünce ve anlatım özgürlüğü 

sınırsız olacaktır” denilmiş ve düşünce suçlarını içeren af kanunu çıkaracakları vaat 

edilmiştir. Ecevit ayrıca “Anarşik eylemleri değil siyasi düşünce suçlarını affedeceğiz” 

açıklamasında bulunmuştur (Gezgüç, 2011). 

CHP’nin 1973 bildirgesini 1969 seçim bildirgesi ve daha öncekilerden ayıran en 

önemli farklardan biri 1973 seçim bildirgesinin önemli bir özelliği olarak inanç özgürlüğü 

konusuna pragmatist bir şekilde vurgu yapılmış, düşünce özgürlüğü kadar vazgeçilmez bir 

unsur olduğu belirtilmiş olmasıdır. Seçimlerin sonucunda birinci parti olan CHP % 33.29 

oy oranı ile 185 milletvekili elde ederek önceki seçimlere göre oy oranını % 5.93, 

sandalye sayısını ise 42 artırmıştır. 1973 Seçiminde partiler tek başına iktidar olacak 

milletvekili sayısına ulaşamamıştır. Bu durum koalisyonları kaçınılmaz kılmıştır. CHP ile 

MSP arasında uzun süren görüşmelerin ardından I. Ecevit Hükümeti 26.01.1974’te 

kurulmuş ve 17.11.1974’e kadar sürmüştür. 10 aylık kısa koalisyonda iki önemli siyasal 

gelişme yaşanmıştır. Birincisi Ada’daki Türklerin haklarını korumak için gerçekleştirilen 

Kıbrıs Barış Harekâtı, ikincisi ise Genel Af’tır. Koalisyon ortakları arasındaki 

uyumsuzluk, genel af ilan edilme sürecinde daha görünür hale gelmiştir. Siyasi suçluların 

af kapsamı dışında tutulmasını isteyen MSP, gerekli desteği AP’den almıştır. Böylece sağ 

partilerin dışarıda bıraktığı TCK’nın 141. ve 142. Maddeler kapsamında içerde bulunan 

siyasi suçlular, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne itirazı üzerine af kapsamına alınmıştır 

(Kaya, 2009). 
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Bülent Ecevit, “Yeni” Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyalist Sol olarak da nitelenen 

bu yaklaşımıyla dönemin ruhuna çok uygun düşen, eşitlik, özgürlük, sosyal adalet 

kavramlarını partinin klasik çizgisiyle eklemleyerek, CHP’nin bürokrat/devlet partisi 

görüntüsünden uzaklaşarak halkın partisine dönüşmesi gerektiğini ifade ediyordu. CHP 

mirasını reddetmeden, değişen toplumsal koşullara uygun olarak partiyi yeni yörüngesine 

oturtmak Ecevit’in hedefiydi.  

Dönemin sosyalistlerinin kullandığı sloganları kullanmakta sakınca görmeyen 

Bülent Ecevit’in söylemi, gerçekte önerdiklerinden çok daha sol bir çizgideydi. Ecevit, 

ülkede, ağa ve tefecinin hakim olduğu bir “sömürü düzeni” olduğundan bahsederek 

“düzen değişmelidir,” “toprak işleyenin su kullanandır” diye konuşuyor, o dönemde çeşitli 

yörelerde meydana gelen toprak işgallerini “halkın kendiliğinden giriştiği, Anayasa 

doğrultusundaki devrimci eylemler” olarak nitelendiriyordu.  Atatürk devrimlerinin bir 

üstyapı devrimi olarak kaldığından bahseden Ecevit, Türkiyenin bir gerçek devrim olan 

“altyapı devrimine”  ihtiyacı olduğunu  da vurguluyordu. (Ecevit, 1970:18, 61-3) Yine 

Ecevit’e göre, Atatürk “sürekli devrimcilik” isteyen bir önderdi. Bütün bunlar söylenirken, 

Ecevit bir yandan da teşebbüs ve mülkiyet özgürlüğü olmadan demokrasinin de 

olamayacağını ifade ederek,  “ortanın solunun  insanlık anlayışı”nın “sınıf ayrılıklarını, 

demokratik barışçı ve halkçı yollardan eritmeyi”  amaçladığını belirtiyordu.     

Ecevit’in bu tutumunun gerisinde yükselen sol dalgayı CHP bünyesinde toplamak 

gayesinin olduğu açıktır. Diğer taraftan bu aynı zamanda, kullandığı kelimelerin ne 

anlama geldiğinin farkında olmayan ya da bunu yeterince önemsemeyen  bir siyasetçi 

portresine  de işaret etmektedir.  Yine aynı şekilde,  bütün toplum kesimlerini aynı anda 

memnun etme varsayımıyla yola çıkan programın gerçekçiliği konusunda da soru 

işaretleri uyanmaktaydı. Örneğin 1973 Bildirgesi, toprak reformununun 

gerçekleştirileceğini, “Köy-Kent” projesi yoluyla Kent-Kır ikiliğinin ortadan kalkacağını, 

kamu ve özel sektörün yanında bir de “halk sektörünün” oluşturulacağını,  “özel sektör 

içinde de sosyal adalet” sağlanacağını söylüyordu (CHP, 1973)  

Siyasal hayatta mesajın içeriğinden çok, mesajın seçmenler tarafından nasıl 

algılandığının daha önemli olduğu ortadadır.Ecevit’in hitabet yeteneği, gençliği ve 

karizması söylediklerinin gerçekçiliği veya uygulanabilirliği sorununu ikinci plana 

itmiştir. AP’yi içinde dindar gericiler ve bağnaz milliyetçileri de barındıran taşralı ve 

köylü partisi olarak algıladığı gibi,  İnönü liderliğindeki CHP’yi de fazla bürokratik ve 

kendini yenileyememiş/halka açılamamış bir bürokrat partisi olarak algılayan şehirli 
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kesimler ve özellikle burada yaşayan öğretmenler, memurlar, doktor ve avukat gibi serbest 

meslek sahipleri için Ecevit batılı  (dolayısıyla “medeni”) ve klasik CHP’li ceberrut 

siyasetçi portresinden uzak yeni bir yüzü, yeni bir başlangıcı ifade ediyordu.  Kısaca 

kentlileşen orta sınıflar için Ecevit  bir ümidin temsilcisi hüviyetindeydi. (Demirel, 1998: 

204-5)   

CHP, 1977 seçimlerinde İstanbul’da % 58.2, İzmir’de % 52.7, Ankara’da ise 

%51.3 oy almıştır. AP’nin her üç ildeki oy oranı  ise sırasıyla % 28.4, % 39.7 ve 

%30.9’dur. Bu anlamda CHP büyük kentlerde AP’yi önemli oranda geride bırakmıştır.  

 Buna dair değerlendirmelerde ilke tahlil CHP’nin,  Ecevit’in sola doğru açılımı 

sayesinde, gençlere gecekondululara ve işçilere de hitap edebilmesindeki başarı 

çerçevesinde yapılmaktadır (Özbudun, 1977).  İşçi kesimi ve gecekonduluların önceleri 

CHP’ye sırtını çeviren  bir kısmı irili ufaklı sosyalist partilere oy vermektense, CHP gibi 

iktidar şansı olan bir partiye oy vermenin belli bir rasyonalitesini de göz önüne alarak 

onda birleşmeye başlıyorlardı. Bu grup  Ecevit üzerinde etkili olmaya çalışmanın daha 

akılcı olduğunu düşünüyordu. 

Diğer taraftan özel sektörün, sektörün uzun dönemli menfaatlerini de düşünebilen 

ve sosyal adaletçi söylemin bu kapsamdaki belli kesimlerin de CHP’ye sıcak bakmasına 

sebep olduğu da söylenebilir.  

Daha da önemlisi, Belki de Ecevit’in liderliğiyle birlikte CHP içinde meydana 

gelen en önemli değişiklik laiklik ilkesinin klasik çizgiden farklı bir biçimde 

yorumlanmasıydı. İnönü liderliğindeki CHP için laiklik ilkesi dinin tamamen birey ile kul 

arasında kalmasını veya dinin kamusal alandan tamamen dışlanmasını gerektiriyordu. Bu 

konuda verilecek en ufak bir taviz, Cumhuriyeti tehdit eden en büyük güçlerden biri olan 

irticayı teşvik anlamına gelebilirdi. Böylece, CHP dinin kamusal alanda en ufak bir 

tezahürünü şeriatçılık/gericilik olarak nitelendirerek teyakkuz haline geçebildiği gibi, 

dindarları çağın gerisinde kalmış, adam edilmesi gereken bir topluluk olarak algıladığını 

da gizlemekte zorlanıyordu.  

Dinin modernleşmeyle birlikte etkisi azalacak/yok olacak (ve olması gereken) bir 

olgu olarak gören hakim paradigmanın içinde kalmakla birlikte, Bülent Ecevit’in 

yaklaşımı meseleyi asayiş ve güvenlik zaviyesinden gören yaklaşımdan farklılaşıyordu. 

Ecevit, içinde yaşadıkları toplumsal dinamikleri dikkate almadan  dindarları suçlamanın 

yanlış olduğunu, bozuk toplumsal düzen nedeniyle geleceğe ilişkin umudu kalmayan 

çaresiz kitlelerin dine sarıldıklarını belirtiyordu. (Ecevit, 1974: 95).  
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CHP’de bu gelişmeler devam ederken, 12 Mart darbesinden önemli ölçüde 

etkilenen solda önemli değişimler gözlemlenmeye başlamıştı. 1971 yılında Anayasa 

Mahkemesi tarafından kapatılan TİP,  1975’te yeniden açılmıştır. Sosyalist solda 

bölünmeler ve fikir çatışmalarının temeli iki temel sorudaki farklı tutum alışlarla 

ilişkilendirilebilir. Bunlardan birincisi, devrimin parlamenter/yasal yollardan mı yoksa 

yoksa silahlı mücadele ile mi yapılacağıdır. İkinci mesele Türkiye’nin sosyalist bir 

devrime mi yoksa feodal kalıntıları temizleyecek ve bürokrasi ve milli burjuvazinin de 

katılacağı ve sosyalist devrimle tamamlanacak “Milli Demokratik Bir Devrim”e mi 

ihtiyacı olduğudur (Bkz: Şener, 2010)  

Bu iki soru etrafında daha farklı ayrımlar –devrimin öncülüğünün işçi sınıfında  mı 

yoksa Köylü sınıfında mı olacağı, Kemalizme karşı nasıl bir tutum alınacağı, SSCB mi 

yoksa Çin çizgisine mi yakın olunacağı, kurulacak sosyalizmin ne türlü bir sosyalizm 

olacağı vb- da ortaya çıkmıştır. Bölünmeyi tetikleyen faktörler arasında kişisel (liderlik) 

çatışmaları, küçük olsun benim olsun düşüncesi, doğru çizginin bir tek olduğu fikri, 

yeraltında çalışma zorunlululuğundan kaynaklanan gizlilik ve onun getirdiği lidere örgüte 

tapınma ve eleştirel düşünce eksikliği,  temsil edildiği söylenen işçi ve köylü sınıfından 

uzak kalma olguları sayılabilir. Hatta, bu eğilimin teorik farklılaşma çabalarına ivme 

kattığını söylemek gerekir çünkü ötekilerden farklılığını vurgulamak isteyen her grup, 

kendi partisini/fraksiyonunu meşrulaştıracak tezler üretme zorunluluğunu hissetmektedir. 

(Samim, 1987) 

Sonuçta bu yöndeki gelişmeler ve tartışmalar 1977 seçimlerine 6 sosyalist parti 

katılmasına kadar varmıştır. 

CHP’nin özgürlükleri önemli ölçüde vurgulayan söylemi, 1976’daki Parti 

Programı ile 1977 Seçimine önemli ölçüde yansımıştır. 1977’lere gelindiğinde düşünce ve 

siyasal örgütlenme özgürlüğünün önündeki sınırlamaların kaldırılması savunulmuştur. 

Düşünceyi yasaklayan maddelerin kaldırılacağı, geniş kesimleri ilgilendiren sosyo-

ekonomik özgürlüklerin de daha da genişletileceği vaatlerinde bulunulmuştur. CHP, 

1977’yi tek başına iktidara gelme ve uzun yıllardır temellendirdiği politikalarını hayata 

geçirme umudunu yükselttiği bir yıl olarak görmüştür. Bülent Ecevit’in Umut YILI 1977 

adlı yapıtı bu bağlamda değerlendirildiğinde hedeflenen iktidar düzeni ve bu düzendeki 

özgürlük anlayışı ile ilgili önemli saptamalar göze çarpmaktadır. CHP, bireyin kişilik 

gelişiminde ve kendini gerçekleştirmesinde özgürlüğün önemini belirtilmiş, ayrıca 

özgürlükçü demokrasilerde olduğu gibi düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü 
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üzerindeki bütün sınırlamaların kalkacağı da önemle vurgulanmıştır. Düşünce, anlatım ve 

örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılacağı vadedilmiştir (Kaya, 2009).  

CHP, ekonomik kalkınmayı da özgürlükçü demokrasi ile yakından 

ilişkilendirmiştir. Ecevit, “biz, özgürlükle bağdaşmayan kalkınma ve sosyal adalet 

sağlama yollarını benimsemeyiz” demiştir. Ayrıca Ecevit, Antalya ve Isparta’da düzen 

değişikliğini anlatırken, kuracakları düzende “hem somunu daha hızlı büyüteceğiz ve 

bölüştüreceğiz. Hem de en ileri ölçüde özgürlükçü demokrasiyi gerçekleştireceğiz” 

açıklamasında bulunmuştur. Yine CHP, “bütün köylüleri kapsayan yaygın ve demokratik 

bir kooperatifçilik hareketini başlatacağız. Bu kooperatifçilikle bağlantılı olarak köylüler 

bugün işçilerin yararlanmakta olduğu bütün sosyal güvenlikler, bütün sosyal sigortaları, 

yani yaşlılık sigortası, hastalık sigortası, kaza ve sakatlık sigortası onun yanı sıra ev 

kredisi, analık sigortası…bunların hepsini tanıyacağız” diyerek ekonomik kalkınmada 

köylüye büyük vurgu yapmıştır (Kaya, 2009). 1977 seçimleri sonucunda birinci parti olan 

CHP oy oranını % 8.09 artırarak % 41.38 oy ve 213 milletvekili kazanmıştır. Ancak bu oy 

oranı iktidar olmak için yeterli olmamıştır. 

Seçimlerde birinci parti olan CHP’nin kurduğu azınlık hükümetinin parlamentoda 

güvenoyu alamamasının ardından yerine AP-MSP-MHP koalisyonuyla oluşan II. MC 

hükümeti kurulmuştur. II. MC de çok uzun ömürlü olamamıştır. 1978 yılının Ocak ayında 

Cumhuriyet tarihinde gensoru ile düşürülen ilk hükümet olmuştur. II. MC hükümeti 

gensoru ile düşürüldükten sonra CHP ağırlıklı III. Ecevit Hükümeti kurulmuştur. 

Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’nin varlığı bir çokları için yine de bir umudu 

temsil ettiği ve ümitsizliğin derinleşmesi ve karamsarlığın uç noktalara varmasının 1978 

yılı başında iktidara gelen CHP hükümetinin de yaşanan sıkıntılara çare olamayacağı 

fikrinin yaygınlaşmasıyla olduğu fikrini savunanlar bulunmaktadır (Demirel, 1998: 301). 

Bu görüşe göre sorun, ülkenin kötü yönetilmesinden kaynaklanıyordu. MC hükümetleri 

gidip halk yararına çalışmaya niyetli CHP hükümeti gelecek, kötü yönetim de ortadan 

kalkacağı için Türkiye’nin önü açılacaktı. 1977 seçim kampanyasında dağlara yazılan 

umudumuz Ecevit sloganları, Ecevit için bestelenen şarkılar, CHP iktidarı için büyük bir 

özveri ile çalışan kesimlerin varlığı Ecevit’in yarattığı umut dalgasının boyutları hakkında 

bilgi vermekteydi. 

 Oysa 1978-1979’da CHP hükümeti siyasal şiddetle mücadele sürecinde 

özgürlükleri genişleterek terörü yenmek fikrini benimsemiş olması yanında CHP 

hükümetinin  güvenlik güçleri ve yargıyı hem partizanlıktan uzak ve etkin bir biçimde 
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işler hale getirebilme konusunda da yetersiz kalmasına sağ ve sol kaynaklı şiddetin artarak  

devam etmesi de eklenince süreç sıkıyönetim ilanına kadar gitmişti. CHP hükümetinin en 

büyük destekçilerinden gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürülmesi yükselen şiddetin önemli bir 

göstergesi oluyor, ekonomik krize paralel Süleyman Demirel’in sert muhalefeti, 

Demirel‘in Ecevit’e hiç bir zaman başbakan olarak hitap etmeyip, “hükümetin başı” diye 

hitap etmesi süreci hızlandırıyordu. 

IMF ve uluslararası bankalar Türkiye’ye kredi verilmesi için acı reçeteye 

uyulmasını istiyorlar hükümet ise buna direnmeye çalışıyordu. (Berksoy, 1982: 164) Fiyat 

kontrolleri gibi önlemlerle mal ve hizmetlerin piyasa fiyatını indirmeyi deneyen hükümet, 

karaborsacılığın artmasının önüne geçemezken, ekonominin acil sorunlarını bir nebze 

olsun rahatlatacak önlemleri ise alamıyordu. Ecevit yurtdışında kredi ararken, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar bakanı Deniz Baykal’ın Ataş rafinerisinin millileştirileceğini açıklaması,  

Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı, Maliye Bakanı ile Merkez Bankası başkanı arasındaki 

gazetelere yansıyan çatışmalar koordinasyonsuzluğun en önemli belirtilerindendi. 

(Hürriyet, 26 Nisan 1978)   

 Böylece, ekonomi cephesinde de durum parlak olmadı. Enflasyon  yükselirken, 

döviz yetersizliği nedeniyle bir çok kritik malın ithalatının yapılamaması, hem petrol 

kıtlığına sebep oluyor hem de Türkiye’de üretilen bir çok aramalının da üretilemesine yol 

açıyordu. Benzin, tüpgaz, fuel oil, yağ, çay, ilaç yedek parça, kağıt ve ampül gibi bir çok 

ihtiyaç maddeleri –buna devam eden elektirik kesintilerini de eklemek gerekir- 

bulunamadığı gibi, Türkiye diplomatların maaşlarını ödemekte zorlanıyordu. Yükselen 

enflasyon ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunamaması hükümete karşı büyüyen bir 

hoşnutsuzluk yarattı. Odalar Birliğinin öncülüğünde, Türk Esnaf ve sanatkarları 

Konfederasyonu, Ziraat Odaları Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve 

TÜSİAD’ın katkılarıyla oluşturulan Hür Teşebbüs Konseyi Ecevit hükümetine sert 

eleştiriler yönelttiler. Özellikle TÜSİAD’ın gazete ilanlarıyla hükümeti protesto ederek 

isitfaya çağırması, Türk siyasal hayatında bir ilk oldu.   

 Bu hükümet döneminde ekonomik bunalım çok ciddi bir sorun olmuştur. 

Eşzamanlı olarak sağ-sol çatışmaları önlenemez duruma gelmiştir. Bu durumu ekonomik 

şiddetin ortaya çıkışı takip etmiştir. Şubat 1979’da Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı 

Fahri Korutürk’e hitaben yazdığı mektubunda Ecevit hükümetini başta Maraş olayları 

olmak üzere ülkedeki anarşi ve terör ortamını kontrol altına alamamakla ve sıkıyönetimi 

işlevsel bir şekilde uygulayamaması neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev 
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yapmasına engel olmak ve anarşinin köküne inilmesini engellemekle suçlamıştır.
3
 1979 

yılı sonunda yapılan ara seçimde beş milletvekilinin tamamını AP kazanınca Ecevit istifa 

etmiş; bu defa AP hükümet kurup iş başına gelmiştir (Gezgüç, 2011).  

1971 Muhtırası’ndan 1980 Darbesi’ne kadar olan dönemde Ecevit söylem ve 

politikalarıyla İnönü’nün CHP’sinin devlet, toplum ve siyaset tahayyülünü yeniden 

kurgulamış, CHP’yi “devletin partisi” algısından kurtarmış ve toplumsal dinamiklere daha 

duyarlı bir parti olmasını sağlamıştır. Bu durum üst üste seçim başarılarını getirmiştir (Ete, 

2010). Ancak 12 Mart Muhtırası’na karşı olunmasına rağmen uygulamada asker-sivil 

ilişkilerine dokunulmamış, kontrgerillanın üzerine gidilmemiş ve dindarların, Kürtlerin, 

Alevilerin ve azınlıkların demokratikleşme talepleri dikkate alınmamıştır (Övür, 2011). 

3. Milliyetçi Hareket Partisi 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’nin 8 Şubat 1969’da yapılan Adana 

Kongresi Milliyetçi Hareket açısından bir dönüm noktası olmuştur. Partinin adı Milliyetçi 

Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirilmiş, hazırlanan yeni bir tüzükle merkez 

organlarının ve özellikle Türkeş’in örgüt üzerindeki yetkilerinin son derece artıran 

hiyerarşik bir işleyiş kurumlaştırılmıştır. Yalman’a göre soğuk Savaş döneminin en yoğun 

yaşandığı yıllarda kurulan MHP, aldığı oylardan daha çok, temsil ettiği misyon ve 

takındığı tavırlarla tartışılan bir parti olmuştur (Yalman, 2009).  

Temel ideolojisini, Alparslan Türkeş’in kaleme aldığı Dokuz Işık Doktrini’nden 

alan MHP, yeni bir devlet düzeni fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu düzen, kapitalizmden ve 

komünizmden ayrı olan “ülkücü yol” olarak adlandırılmaktadır. Bu yol, “Her şey Türk 

Milleti için, Türk’e doğru ve Türk’e göre” ilkelerini benimseyerek, Türk milletini kısa 

sürede güçlendirecek bir yol olarak tanıtılmaktadır (Türkeş, 1991). Ülkücü hareketin 

gelişim sürecinde sahip olduğu yadsınamaz etkiyle beraber kimi görüşlere göre Dokuz 

Işık’ın ülkücü hareketin tabanında içeriksel olarak sıcaklığı olmamış, sadece lafzen 

benimsenmiş, ancak en önemli işlevi liderin devlet tecrübesinin ve bilgi birikiminin 

simgesi olarak algılanması ve Türkeş’in otoritesine katkısı olmuştur (Turan, 2000). 

Akın’a göre; MHP ilk zamanlarında İslam dışı bir Türkçülük anlayışı içeren bir 

ideolojiyi benimsemişse de, daha sonra bu ideolojiyi terk etmiştir. 1970’ler, entelektüel 

düzeyde  “Türk-İslam” tezi bağlamında millete açılma imkânı bulduğu bir dönem olarak 

dikkat çekmektedir. Milleti ve millet kültürünü önceleyen; Türk bedenine İslam ruhunun 

hayat verdiği vurgusunu yapan bir doktrine vurgu yapan milliyetçilik, özellikle 

                                                 
3
 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gönderilen evrak 
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Anadolu’da muhafazakâr gençler arasında yayılma imkânı bulmuştur (Akın, 2010). Parti, 

süreç içerisinde -özellikle 1970lerin ikinci yarısında- kendisini daha çok karşısındakilere 

göre tanımlayarak konumlandırmıştır. Hem anti-kapitalist hem de anti-komünist bir 

söylem benimseyen Milliyetçi Hareket, “mili devlet” kavramına aşkın bir anlam 

yüklemiştir. MHP, çoğunlukla “merkezi, güçlü bir devlet” fikrini içselleştirmiş ve zaman 

zaman kendisini bu aşkın devlet kavramıyla özdeşleştirmiştir. Diğer bir ifadeyle, MHP 

daha çok “devletçi bir milliyetçilik” anlayışını benimsemiştir (Yalman, 2009). 

Türkiye’de Milliyetçi Hareket’in seçimlere katıldığı ilk tarih 1965 olarak kabul 

edilebilir. Bu dönemde Osman Bölükbaşı liderliğindeki Millet Partisi ve Alparslan Türkeş 

liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) arasında oylar bölünmüştür. 

1970’lere gelindiğinde ise bu ikili sistem sona ermiş ve Milliyetçi Hareket Partisi ile 

devam edilmiştir. 1980 öncesi dönemde MHP’nin katıldığı seçimler değerlendirildiğinde 

1973 genel ve yerel seçimlerinde istenilen başarı yakalanamadığı görülmektedir. MHP 

genel seçimlerde % 3,4 il genel meclisi seçimlerinde ise % 1,3 oranında bir oy almıştır. 

1977 genel seçimlerinde ise % 6.4 oy oranı ile görece bir başarı yakalanmıştır. MHP %6,4 

oranında oy alarak 16 milletvekiliyle parlamentoya girmiştir. Türkeş, Süleyman Demirel 

başkanlığındaki koalisyon hükümetinde yer alarak beş bakanlık elde etmiştir (Yalman, 

2009). 

Milliyetçi Hareketi yalnızca seçimlerde aldığı oy oranı-seçmen sayısı gibi 

niceliksel değerlendirmeler yerine, siyasal ve toplumsal bir analizle de okumak 

gerekmektedir. Türköne’ye göre, “MHP’yi siyasi partiler yelpazesinin sağ kenarına yakın 

bölümüne yerleştirmekle ve diğer partilerle mukayese etmekle yetinenler, toplumun 

derinlerinde işleyen birçok farklı kırılma hattını da gözden kaçırmış olurlar” (Türköne, 

2008). 

Çalık’a göre MHP hareketi 1950’lerde hızlanan sosyo-kültürel ve politik değişme 

sürecinde, yerleşik sosyo-kültürel yapıdaki muhtelif sembol, değer ve davranış kodlarının 

reaksiyonel bir ideolojik politizasyonla buluşarak eyleme dönüşmesidir. MHP hareketi 

genel anlamda Türk toplumundaki anti-komünizm, dini ve kültürel temellerden güç aldığı 

kadar, sosyolojik bir tepki olarak değerlendirilebilir (Çalık, 1995).  

Yukarıda da belirtildiği gibi 1970 sonrası Milliyetçi Hareket daha çok reaksiyonel 

bir nitelikte olmuştur. Ağaoğulları’na göre 1970 sonrası MHP ideolojisinde özel bir anlam 

ve önem atfedilen unsurlardan biri de “devlet ve milliyetçilik” kavramıdır. MHP’nin 

örgütlenmesinde ve siyasal duruşunda önemli bir yer tutan milliyetçi söylem, ortaya 
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koyduğu “yüksek ve ihtiraslı hedeflerle” umutsuzluk içindeki kitleler için bir umut olmuş 

ve bu kitleler hızla partiye katılmışlardır. Parti, 1980 Darbesi öncesi dönem 

propagandalarında Türk milletinin “lider ve efendi millet” olduğu tezini işlerken, sıklıkla 

yeniden Büyük Türk Devleti’nin kuruluşundan söz etmektedir (Ağaoğulları, 1983).  

MHP’nin 80 Darbesi öncesi söylemlerinde ciddi bir anti-komünist ve Ecevit karşıtı 

vurgu dikkat çekmektedir. Örneğin Mayıs 1980 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrasında 

Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın hayatını kaybetmesi sonucu Alparslan Türkeş: 

"Gün Sazak, Türk Milletinin düşmanları, komünist ve bölücü cinayet çeteleri tarafından 

şehit edilmiştir... Ecevit öyle bir politikacıdır ki, siyasi hayatı boyunca yalancılığı, 

iftiracılığı, kışkırtıcılığı kendisine meslek edinmiştir. Yalan ve iftira savurmak, masum 

insanları cani olarak ilan edip, onları kamuoyunda hedef haline getirmek Ecevit'in inatla 

sürdürdüğü bir tutumdur. Ecevit ne zaman MHP hakkında, MHP'liler aleyhinde Türk 

Milliyetçileri ile ilgili olarak yalan ve iftiralar savurmuşsa, mutlaka ardından çok sayıda 

MHP'li ve Ülkücü şehit edilmiştir. Ecevit'in kışkırtmaları sonunda dün Ülküdaşımız Gün 

Sazak şehit edilmiştir. Ecevit öldürülen bütün MHP'li vatandaşlarımızın manevi katilidir. 

Memleketimizde dökülen kanların sorumlusu Ecevit'tir. Komünist ve bölücü cinayet 

çetelerinin çektiği her tetiğin ardında mutlaka onun manevi mesuliyeti vardır. Yıllarca 

komünist ve bölücüleri himaye eden, onlara kanat geren, onlarla eylem ve cephe birliği 

kuran Ecevit'tir. Ecevit, anarşinin baş sorumlusu ve cinayetlerin kışkırtıcısıdır... 

Türkiye'de bir iç savaşı başlatmak isteyenlerin oyununu sabırla ve itidalle bozmalıyız. 

MHP'lileri, Türk Milliyetçilerini, Ülkücüleri uyarıyorum: Komünist ve bölücülerin 

oyunlarını bozmalıyız." (“Birliğe Çağrı” Dergisi: Haziran 1980) şeklinde ağır bir 

açıklamada bulunmuştur. 

Yalman’a göre ülkenin ciddi manada ikiye ayrıldığı bir dönem olan 1970’lerde 

(özellikle 70’lerin ikinci yarısında) devleti komünizmden kurtarma hedefiyle sokağa inen 

ülkücüler kendilerini devletle özdeşleştirmiş ve komünizme karşı mücadelenin ön 

saflarında yer almaya başlamışlardır. Bu tutum, Milliyetçi Hareket’in her geçen gün 

toplumcu milliyetçilikten uzaklaşmasına ve devletçi bir karaktere bürünmesine neden 

olmuştur (Yalman, 2009). Bu yapı 1980 Darbesi’ne kadar sürmüş, ancak 1980 sonrası 

hareket özeleştiri yapabilmiş ve merkeze daha yaklaşan bir hüviyet kazanmıştır. 

4. Milli Selamet Partisi 

Türkiye’de Milli Görüş Hareketi’nin ikinci partisi olan Milli Selamet Partisi 

(MSP), kuruluşu olan 1972 tarihinden itibaren Milli Nizam Partisi’nden gelen çizgiyi 
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devam ettirmiş, Milli Görüş’ün savunduğu temel programlarla uyumlu, maddi ve manevi 

kalkınmaya yönelik politikalar izlemiştir. Toprak’a göre, AP’nin şehir merkezlerindeki 

büyük sanayici ve iş adamlarının temsilcisi olmakla taşradaki küçük ve orta boy 

sermayedarın temsilcisi olmak konusunda tercihini birincisinden yana yapması neticesinde 

parti içindeki sınıfsal bölünmenin bir uzantısı olan MSP’nin sınıfsal tabanı esnaftan, 

zanaatkârlardan, şehirlerde yeni yeni oluşmaya başlayan küçük ve orta boy işletmelerden 

oluşmaktaydı (Toprak, 2009).  

MSP ile Türkiye’nin kapitalistleşme sürecinde dindar kesim kendi sosyoekonomik 

tabanıyla ilk kez meclise girebilmiştir. Bu sayede devlet desteğiyle büyüyen bir sanayici 

ve iş adamı kesimine karşı o dönemde küçük bir sermaye birikimine sahip olsa da ikinci 

bir sanayileşen kesim ortaya çıkmıştır. Bu anlamda MSP “…geleneksel kitlelerin siyasete 

katılmasının; bu kitlelerin kimlik krizini çözmesinin; sanayileşmenin doğurduğu sosyo-

ekonomik yoksunluk duygularını gidermenin bunların ötesinde İslami siyasal ideolojiye 

seküler sistem içinde meşruluk kazandırmanın aracı olmuştur.” (Sarıbay, 1985). 

Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ise, 

batılılaşma/çağdaşlaşma adına İslamiyetin aydınlığından uzaklaşmanın Türkiye’nin 

meselelerin kaynağında yatan asli faktör olduğu tezini işlemiştir. Sarıbay’a göre MSP 

anlayışına göre yüzyıllar boyunca, İslami kurallara uygun bir devlet ve toplum nizamı 

kurmuş olan Osmanlılar, geriliklerinin sebebine doğru teşhiş koymakta zorlanmışlar ve 

Tanzimat döneminden itibaren Hristiyan batının usullerini almaya kalkışmışlar, batı 

taklitçiliğini kurtuluş reçetesi olarak görmüşlerdir.   Cumhuriyetle birlikte bu eğilim doruk 

noktasına ulaşmış, laiklik adı altında İslamiyet düşmanlığı yapılmıştır. Oysa gerçek 

kurtuluş reçetesi, taklitçilikten sıyrılmak,  CHP tarafından temsil edilen “sol” veya AP 

tarafından temsil edilen “liberal” görüşlere karşı bir alternatif olarak  geliştirilen,  “Milli 

Görüş”ü  benimsemektir (Sarıbay, 1985).    

MSP’nin insan hakları söyleminde devlet; adaleti sağlayan, toplumsal ilişkileri 

denetleyen baş aktördür. Devletin başlıca rolü insan haklarını güvence altına alacak ‘ahlak 

nizamını’ sağlamaktır. Özellikle devlet, eğitim yoluyla dini ve ahlaki değerleri çocuklara 

ve gençlere öğreterek toplumsal ahlakı sağlamakla yükümlüdür. Bu tasarımda ekonomik 

ilişkilerde ortaya çıkan eşitsizlikler toplumsal düzenin korunması için bir gerekliliktir. 

Zenginin yoksula vereceği zekât, sadaka gibi yardımlar sosyal güvence mekanizması 

sayılmaktadır. Servet dağılımındaki eşitsizliğin kaynağı kişilerin çalışma derecesi, 

yeteneği ve isteğine bağlanmaktadır. Toplumsal sınıflar arasındaki gelir farklılığı çatışma 
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değil toplumsal uyumun gerekliliği olarak savunulmaktadır. MSP’nin parti programında 

maddi gelişmenin önkoşulu olarak manevi kalkınma görülmüş ve taklitçilik eleştirilmiştir: 

“Ahlak ve fazilete dayalı cemiyet nizamı zaruretini kabul eden maneviyatçı ve ahlakçı 

görüşün esas alınması…İleri bir medeniyetin kurulması için büyük ve şanlı tarihimizle 

iftihar eden; taklitçilikten uzak durulması gerekmektedir.” Yine MSP programında din ve 

düşünce özgürlüğü en temel insan hakkı sayılmaktadır. Buna göre, “Din eğitimine gereken 

aydınlatılmanın yapılması ve yurttaşların dini ahlaki hasletlerle teçhizi için gereken 

imkânların sağlanmasına ehemmiyet verilecektir. Din görevlilerinin maddi ve manevi 

şartları ıslah edilecek içtimaci mevkileri yeniden tanzim ve tayin olunacaktır.”
 
MSP’nin 

parti programında Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlükler kabul edilmiş ve bu 

hakların parti açısından ne anlama geldiği de açıklanmıştır. Örneğin, basın ve neşir 

hürriyetine “milli, manevi ve ahlaki değerlere saygılı olmak kayıt ve şartıyla basın hürdür” 

şerhi konulmuştur. MSP’nin programında işçi-işveren arasındaki ilişki, çatışmaya değil 

karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayandırılır. “Kadın ve çocuk işçilerin durumlarıyla 

mütenasip işlerde çalıştırılması elzemdir.” Yine MSP programında din ve düşünce 

özgürlüğü en temel insan hakkı sayılmıştır (MSP, 1973).
 
 

MSP, İslam dininin vaz ettiği (veya vaz ettiğine inanılan) kuralların toplum ve 

siyaset hayatına yön veren asli unsurlar olmasını amaçlayan bir parti olduğu yönünde 

görüşler olduğu gibi  İslamcılığın daha çok 1980’lerden sonra yaygınlaşacağını belirtip 

MSP’nin İslamcılığının da su götürdüğü fikrini savunanlar da vardır (Mardin, 1991: 35).  

MSP’nin “ahlâk ve maneviyat” diyen yönü yanında İslam evrenselciliği ile 

bağdaştırılması kolay olmayan bir milliyetçilik vurgusunun gözlemlendiği, MSP’nin kendi 

ideolojisini “milli görüş” olarak nitelendirdiği Türkiye’yi kurtarmayı, Türkiye’yi 

müslüman alemi içinde layık olduğu liderlik pozisyonuna oturtmayı arzulayan 

milliyetçilik dozu yüksek bir hareket olduğu,  Türkiye’nin sanayiileşmesi (veya ağır 

sanayii hamlesi) asli hedeflerden biri hüviyetinde olduğu, bir Hristiyan birliği olarak 

gördüğü Ortak Pazara “onlar ortak biz Pazar” sloganı ile karşı  çıktığı, sosyalizmi de 

kapitalist sistemi de sertçe eleştirdiği görüşleri yanında, Sarıbay’a göre “manevi 

kalkınma” olmadan maddi kalkınmanın eksik kalacağı –batıdaki gibi- görüşünü dile 

getirirken, bir yandan da manevi kalkınma olmadan  maddi kalkınmanın mümkün 

olamayacağını  da vurgulamıştır (Sarıbay, 1985).   

MSP maddi kalkınma bağlamında sanayileşmeyi devletin görevi sayan anlayışı 

benimsemiştir. Bu bağlamda en büyük projesi “ağır sanayi hamlesi”dir. Manevi kalkınma 
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konusunda ise, İmam-Hatip okullarının yaygınlaşmasını ve laik okullarda ders 

programlarına ahlak dersleri konulması konusuna ağırlık vermiştir (Toprak, 2009).   

MSP, 1973 yılındaki genel seçimlerde dördüncü parti olmuş, % 11,80 oy oranı ile 

48 milletvekili, senato seçimlerinde ise üç senatör çıkarmıştır. MSP ‘yeşil komünist’, 

‘komünist işbirlikçisi’ olmakla itham edilmesine karşılık 1974 yılında Cumhuriyet Halk 

Partisi (CHP) ile koalisyon kurmuştur. CHP ile koalisyon, Milli Görüş Hareketi’ni ilk kez 

hükümetin bir parçası olma konumuna getirmiştir. MSP, yeniden kapatılma endişesinin 

ağır basması nedeniyle komünist, anarşist, dinsiz olmakla eleştirdiği CHP ile koalisyon 

oluşturmayı kabul etmiştir (Toprak, 2009).   

CHP ile kurduğu koalisyonun dağılması üzerine MSP, 1975’te AP’nin 

öncülüğünde Birinci Milliyetçi Cephe (I. MC) koalisyonunda Milliyetçi Hareket Partisi 

(MHP) ve Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ile birlikte yer almıştır. Bu koalisyonda 

MSP’nin aldığı eleştirilerin başında kadrolaşma gelmektedir. Ayrıca MSP’nin ‘ağır sanayi 

hamlesi’ne yönelik çalışmaları ‘tek başına iktidar olma’ isteğinin bir parçası olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte, MSP’nin uygulamaya koymaya çalıştığı projeler, AP-

MSP arasında gerilime neden olmuştur. Bu gerilimde MSP’nin uygulamaya çalıştığı 

projelerdeki kadrolaşma ve bütçe sıkıntısının payı vardı. Sonunda AP, 1977 yılında 

koalisyonu bozmuş ve erken seçime gidilmiştir (Sarıbay, 2004). 

1977’deki genel seçimlerden CHP birinci parti olarak çıkmasına rağmen tek başına 

iktidar olabilecek sayıda oy alamamıştır. Aldığı % 8,56 oy oranı ile 24 milletvekili 

çıkarabilen MSP, yine AP ve MHP ile birlikte İkinci Milliyetçi Cephe (II. MC) 

koalisyonunu kurmuştur ve kurulan bu hükümette de AP-MSP arasındaki sürtüşme devam 

etmiştir. 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na MSP’nin manevi kalkınma konusunda bölüm 

eklenmesi konusundaki isteği sürtüşmeyi artırmıştır. MSP’nin maddi ve manevi 

kalkınmanın birlikte gerçekleşmesine yönelik bu ideolojik tutumu, 1978 mali yılında 

bütçenin kabul edilirken koalisyon ortakları arasındaki çatışmayı artırmıştır. Taraflar 

birbirlerine verdikleri tavizlerden hoşnutsuz olmuş ve hükümet hakkında verilen bir 

gensoru ile II. MC Koalisyonu dağılmıştır (Sarıbay, 2004). 

Türkiye 1980’de 12 Eylül sürecine doğru giderken Konya’da düzenlenen “Kudüs’ü 

Kurtarma ve Gençlik Mitingi” MSP’nin kapatılmasının gerekçesi olmuştur. 6 Eylül’de 

yapılan miting sırasında “sınıfsız ve sınırsız İslam devleti” ve “ya şeriat ya ölüm” gibi 

atılan sloganlar aynı zamanda 12 Eylül 1980 Darbesi’nin sözde gerekçelerinden biri olarak 

gösterilmektedir (Toprak, 2009). 
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5. Türkiye İşçi Partisi 

12 Mart 1971 Muhtırası’yla kapatılan ve 1975 yılında Behice Boran önderliğinde 

yeniden örgütlenen Türkiye İşçi Partisi (TİP), 1975 yapılan ilk seçimlere seçim yasasının 

siyasi partilerin örgütlenmesi konusundaki şartını yerine getiremediğinden dolayı 

katılamamıştır ancak seçim sürecini değerlendirmiştir (TİP, 1975). Seçimler yaklaşırken 

MC’ye hayır kampanyası düzenlemiş, MC ve AP oyları karşısında CHP oy verilmesinden 

yana olmuştur. TİP, MC hükümetin politikalarını hem 1975 seçimlerinden sonra hem de 

1977 seçimlerinde eleştirmiştir. TİP’in eleştirileri genel olarak kapitalizm, emperyalizm ve 

faşizm doğrultusunda olmuştur (Çakır, 2011): 

“Milliyetçi Cephe ve uyguladığı faşist düzenler tek başına değerlendiremez. Kapitalizmin sonuçları 

ile bağlantılıdır. Milliyetçi cephenin iktidardan düşürülmesi ve faşizmle mücadelenin daha kapsamlı 

hale gelmesi gerekir. Faşizmin arkasında emperyalizm, büyük sermayedarlar ve büyük toprak 

sahipleri vardır.  

…Milliyetçi Cephe iktidarı toplumun ezici çoğunluğunun çıkarlarını, geriye kalan ve emperyalizmle 

bütünleşmiş bir yığın çıkarları gözetilerek ayaklar altına almayı amaçlamaktadır. Yalnız işçi sınıfının, 

köy emekçilerinin, memurların ve zanaatkârların değil, küçük ve orta sermayedarların, büyük toprak 

sahipleri dışındaki tüm köylülerin çıkar ve özlemleri, belli ölçülerde, Milliyetçi Cephenin program ve 

icraatı ile çelişmektedir. Milliyetçi Cepheye ve tüm olarak anti- demokratik, faşist baskı ve planlara 

güç veren örgütlü olma ve birleşebilme özellikleri, asıl demokrasi saflarında hızla geliştirilmesi 

gereken özelliklerdir. 

…Milliyetçi cephe partilerinin kurmuş bulundukları koalisyonun dağılması durumunda, MC’nin 

yerini mutlaka daha demokratik nitelikler taşıyan bir hükümetin alacağının varsayılması son derece 

sakıncalıdır. Emperyalizmin ve büyük burjuvazinin Milliyetçi cephe aracılığıyla attığı adımlara karşı 

birleşik ve kitlesel bir direniş gerçekleşmezse faşizm tırmanışına devam edecektir. Demokratik güçler 

arasında birlik ve dayanışmanın sağlanması ve gerici, sömürücülerin karşısına çıkılması, içinde 

bulunduğumuz günlerin bütün özellikleriyle faşist bir iktidarın hazırlık dönemini engelleyecek tek 

yöntemdir.” (TİP, 1977) 

TİP’in söz konusu dönemdeki emperyalizm vurgusuna 1974 Kıbrıs Harekâtı ve 

çözümlenemeyen Kıbrıs sorunu üzerine görüşleri örnek verilebilir: 

“Kıbrıs sorunu hala ABD’nin dümen suyunda ve onun arabuluculuğuyla ve onun dayattığı bir plana 

göre çözülmek istenmektedir. Bu plan görünürde, sözde Kıbrıs’ın bağımsızlığını, toprak 

bütünlüğünü, tarafsızlığını koruyan federatif devlet tezidir. Hâlbuki öyle bir federatif devlet 

öngörülmektedir ki, bu aslında kağıt üzerinde kalacak birleşik bir federatif veya konfederatif devlet 

görünümü altında, Ada’nın fiilen taksimi ve iki kesimin birisi Türkiye ile diğerinin Yunanistan’la 

bütünleşmesi sonucunu verecek bir plandır ve bu çözüm neticede Türkiye’yi emperyalizme, 

NATO’ya, ABD’ye daha bağımlı kılacak bir plandır (Boran, 1977). 



 22 

Kıbrıs sorununa ek olarak yine bu dönemde de NATO, Ortak Pazar ve IMF Türkiye 

ilişkilerinde de kapitalizm ve emperyalizm vurgusu yapılmıştır: “İMF, dünya bankası, 

NATO ve Ortak Pazar Türkiye’yi emperyalizme bağlı hale getirdi. Ve Türkiye’nin asıl 

sıkıntısı bu bağımlılıktır. Sermaye ve emperyalizm ile kopmaz çıkar bağları vardır” (TİP 

Seçim Bildirisi, 1979). 

TİP’in 1977 ve 1979 seçimlerinde aldığı oy oranı çok düşük seviyede kalmış (1977 

genel seçimlerinde % 0,58 1977 yerel seçimlerinde % 0,51 ve 1979 genel seçimlerinde 

%0,58) (Yüksek Seçim Kurulu, 2012) ve bu başarısızlık sonrası sosyalist partilerin birlik 

kurması ve demokratik bir cephe oluşturulması tartışmaları tekrar açılmıştır. Bu 

tartışmalar sürerken 12 Eylül Darbesi gerçekleştirilmiş ve TİP kapatılmıştır. 

6. 12 Eylüle Giden Süreçte Partiler Arası İlişkiler 

1970’li yıllarda siyasi partilerin varlıklarının seçim başarısı ve iktidarda 

kalmalarına bağlı olduklarını düşünmeleri, seçimleri ölüm kalım savaşına çevirmelerine 

yol açmış, seçimleri kazanmak için her yola başvurmayı olağan karşılamalarına neden 

olmuştur (Turan, 1986). Siyasal kutuplaşmayı teşvik eden beyanlar ve muhalefete yönelik 

özgürlükleri kısıtlama girişimleri var olan gerilimi daha da tırmandırmıştır. 1973 yılı 

sonlarında ortaya çıkan petrol sorunu ve dünyadaki bunalım Türkiye’yi de ekonomik 

olarak krize sokmuş, artan şiddet olayları gölgesinde yaşanan siyasi kutuplaşma toplumda 

da aynı ölçüde ayrışmayı artırmıştır. 

12 Mart Muhtırasıyla iktidardan uzaklaştırılan Süleyman Demirel, kendi liderliğine 

yönelik eleştirilere rağmen  AP  liderliğini sürdürmüştür. Ancak bu 1969 yılında başlayan 

sağın bölünmesi sürecinin geriye döndürülmesi anlamına gelmiyordu. Necmettin 

Erbakan’ın liderliğinde 1969 yılında kurulan ve ara rejim döneminde kapatılan Milli 

Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi adıyla yeniden siyaset sahnesindeki yerini almıştır.  

AP’den kopan milletvekillerinin kurduğu Demokratik Parti faaliyetini sürdürmekteydi. 

Buna birde Alparslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi eklendiğinde, sağ 

seçmene oynayan üç farklı partinin söz konusu olduğunu görülmekteydi. 1970’lerin başına 

kadar, sağın tüm renklerini bünyesinde barındıran AP, 1980 darbesine doğru giden süreçte 

bu niteliğini artık yitirmişti (Demirel, 2004: 67 vd).  

Sağ siyasetteki bu çeşitlenmenin önemli sebeplerinden birisi olarak, 27 Mayısı 

gerçekleştiren ittifakın çözülme sürecine girmesi olduğu yönünde görüşler vardır.    Bu 

görüş 1970’lerin başında, 27 Mayıs döneminde tekrar hayatiyet kazanan batılılaşmacı 

çizginin zayıfladığı belirlemesine dayanmaktadır. CHP’de Ecevit çizgisinin güç 
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kazanması, öğrenci çevresi ve fikir adamları zümresinin sosyalizme kayışı 1960 öncesi 

tarzı klasik batılılaşma savunucularının güçsüz kalması anlamına gelmekteydi. Bu nedenle 

sol/sosyalist cephenin batılılaşmacı mantığın doğal ve beklenir bir sonucu olduğu fikri, 

sağın laik/batılılaşmacı zümre karşıtlığından sosyalizm karşıtlığına geçişini kolaylaştırdı 

(Demirel, 2009: 423-4).  

Bu fikre göre; batılılaşma karşıtlığı yerini sosyalizm karşıtlığına bırakmaya 

başlayınca, din ve manevi değerler vurgusuna devlet, bayrak ve vatan vurgusu da eklendi. 

Komünizm karşısında milliyetçilik, devlet ve düzen koruyuculuğu öne çıkarıldı. Böylece 

sağcı olmak, dinsizlik, ahlâksızlık, milli manevi değerlere yabancılık ve ezeli düşman 

Rusya hakimiyeti altına girmeyi arzulamak olarak anlaşılan solculuğa karşı olmak ile 

tanımlanır oldu (Demirel, 2009: 432-7)   

Demokratik Parti’nin AP’den kopuşunu, derin ideolojik/sınıfsal ayrımlar 

neticesinde olmayıp, daha çok liderlik kavgasının bir sonucu olarak görenler vardır. Bu 

görüşe göre 1964 yılında Süleyman Demirel’e karşı parti liderliğini kaybeden Sadettin 

Bilgiç, partide bir ikinci adama tahammülü olmayan Demirel tarafından dışlanmıştı. Celal 

Bayar’ın başını çektiği eski DP’liler de, emanetçi olarak gördükleri Demirel’in kalıcı olma 

niyetini görünce muhalefete başladılar.   Ayrıca, Demirel’e yönelik ideolojik nitelikte 

olmayan eleştiriler de –bunlar arasında tek adamlık ve Demirel’e yakın olanların yaptığı 

nüfuz ticaretine engel olunamaması, parti ve hükümette liyakate göre değil sadakate göre 

görev dağıtımı yapılması da vardı-  siyasetin ahlaki boyutunu öne çıkardığını iddia eden 

farklı bir grubu da, DP’ye iten faktörlerden biri oldu. Sonuçta DP ortaya çıktı ve 1973 

seçimlerinde 11.9 oy aldı. DP’nin 1977 seçimlerinde yok olması ve Sadettin Bilgiç ve 

arkadaşlarının AP’ye geri dönmeleri DP’nin ortaya çıkışına sosyolojik açıklamalar 

aramanın doğru olmadığını gösteren  bir diğer kanıt oldu. (Demirel, 2004: 57-8)  

MNP/MSP ve MHP ise AP ideolojisinden dikkate değer bir biçimde farklılaştıkları 

gibi, hem de kendilerine seçmen tabanı bulabilme/yaratabilme konusunda da başarılı 

oldular ve bu yönleriyle DP’den ayrıldılar. Komünizm karşıtlığı, milliyetçilik ve devlet 

savunusunun en belirgin olduğu parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) idi. Ağaoğullarına 

göre; son bağımsız Türk devletinin komünistlere ve özellikle Büyük Türk dünyasını baskı 

ile elinde tutan beynelmilel komünizmin lideri Rusya’ya karşı korunması,  partinin  varlık 

sebebi olarak görülmüştür. Mezhep ya da etnik temelli bölücülük de komünistlerin sinsi 

emellerine varmak için  kullandığı silahlardan birisidir dolayısıyla başlıbaşına bir tehdit 

olmaktan çok, asıl büyük tehdide eklemlenmiştir (Bkz: Ağaoğulları, 1987). 
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Tanel Demirel’e göre; her üç partinin ortaya çıkışında,  bütün kesimlere hitap etme 

iddiasını taşıyan AP’nin inandırıcılığından çok şeyler kaybetmiş olmasının etkisi olduğu, 

küçük esnaf ve zanaatkarların AP hükümetlerine yönelik sanayici ve büyük işadamlarına 

öncelik verildiği eleştirilerinin DP ve MSP’nin yükselişinde dikkate alınması gereken bir 

olgu olduğu, MSP ve MHP’nin ayrılmasının, AP’ye yönelik gericilik/islamcılık, ve/veya 

aşırı-milliyetçilik suçlamalarının azalmasına yol açtığı, buna karşın sola karşı olan  tüm 

güçleri eskiden olduğu gibi bünyesinde toplama hedefi güden AP’nin, özellikle milliyetçi 

söylemin dozunu artırarak MHP çizgisine yakınlaşmaktan da kendisini alamadığı, AP’nin 

dindar kitleyle ilişkilerini fazla sıcak bulan bu kesimler Turhan Feyzioğlu’nun liderliğini 

yaptığı Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) çevresinde toplandığı, taban düzeyinde 

ayrımların net olmaması nedeniyle 1973 sonrasında MHP ile AP arasındaki ilişkiler 

uyumlu ve çatışmadan uzak bir seyir izlediği, MHP’nin daha genç, daha aktif ve militan 

eğilimlere hitap ederken, AP’nin ise oturmuş, olgun sağduyulu kesimlerin partisi 

hüviyetine soyunduğu, “Babanın AP’de oğlun ise MHP’de siyaset yapması” şeklinde 

özetlenen bir süreç yaşandığı, milliyetçiliğin her iki partinin de ortak paydası hüviyetinde 

olduğu ve 70’li yılların ortalarından itibaren, MHP’nin değişmesinden çok AP’nin MHP 

çizgisine yakınlaşması şeklinde gelişmenin yaşandığı görülmektedir (Demirel, 2004: 68-

9).   

 Buna karşın AP  ile MSP arasındaki ilişkiler ise gerilimli bir seyir izlemiştir. 

MSP’nin  ABD (veya batı) emperyalizmden, kapitalist sömürü mekanizmalarından 

bahsetmesi, sosyal adaletçi bir söyleme yakın olması ve nihayet milli devlet (ve 

komünizm tehdidi) konusunda  AP-MHP tarzı bir hassasiyeti göstermekten uzak kalması 

ideolojik sebeplerdendir. Ümmetçiliği vurgulayan MSP çizgisi, bir çok AP’li için Türk 

milliyetçiliğinin inkarı anlamına gelmektedir. Üstelik MSP, solun/komünizmin ekmeğine 

yağ sürecek bir biçimde sosyo-ekonomik düzeni eleştirmektedir. Hatta, MSP’lilere “Yeşil 

Komünistler” diyen AP’liler olmuştur. Oysa zaman devleti ve düzeni eleştirme zamanı 

değil, savunma vaktidir. MSP’ye göre AP ise, batılılaşmacı (dolayısıyla taklitçi) renksiz 

bir burjuva liberal partisidir. Dindar görünme çabalarına rağmen, destek aldığı yahudi- 

mason ittifakına  karşı gerekli direnci gösterebilmesi mümkün değildir (Demirel, 1998: 

225-7).        

 CHP’nin yeni profili ve AP’nin bölünmesi sağ/sol veya solculuk/milliyetçilik 

şeklinde ifade edilen yeni bir siyasal kutuplaşmanın belirginleşmesine yol açtı (Özbudun, 

1981: 232)   
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1960’a kadar bir ucunda CHP, diğer ucunda ise DP’nin bulunduğu iki siyasi grup 

arası çatışmalar,  1970’lerde sol/sağ ayrışması biçiminde ifade edilmeye başlandı.  70’lerin 

sağ/sol kutuplaşması DP-Kemalist elit çatışmasının basit bir tekrarı değildi. Ancak 

sağcıların bir biçimde eski DP çizgisinden, solcuların da Kemalist kamptan 

geldikleri/etkilendikleri gerçeği gözden kaçırılmamalıdır (Demirel, 2009). 

 Kendisini sol olarak tanımlayan güçler için ise sağ;  dinsel gericilik (veya irtica), 

özgürlükçü sisteme karşıtlık anlamında otoriterlik, kapitalizm (sömürü düzeni) 

savunuculuğu ile özdeşleştiriyordu. Sol da, klasik CHP çizgisi ile dönemin solcuları 

arasında bağlantı kuran sağ gibi,  DP çizgisi ile dönemin sağı artasında bağlantı kuruyor; 

aradaki devamlılık ilişkisine dikkat çekiyordu. Dini-geleneksel hayatın restorasyonu 

talebiyle ortaya çıkmış olan sağın, özgürlükçü olması mümkün değildi, çünkü kendi 

hayatının nihai analizde aşkın-tanrısal bir güç tarafından belirlendiğine inanan kişi gerçek 

anlamda özgür olamazdı. Böylece otoriter/paternalist bir milliyetçiliğe neden sempatiyle 

yaklaşıldığı daha iyi anlaşılabiliyordu. Aydınlanma değerlerini sorgulayan, aşkın bir 

güçten medet uman kesimlerin aklın ve ilerlemenin son raddesi olan sosyalist sisteme 

karşı çıkmaları (veya çıkanların elinde oyuncak olmaları) da normaldi.  Dahası, bu güçler 

kapitalist sistemin devamından yana olanlarca kullanıldıklarının farkında da değillerdi. 

Karl Marks’ın da  söylediği gibi, din kitlelerin afyonu olmaya devam ediyordu (Demirel, 

2009).  

 Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’nin, 1973 seçimlerinden itibaren, dozu giderek 

artan bir biçimde sol söylemi kullanması sağ/sol kutuplaşmasını besleyen bir diğer  önemli 

faktörler oldu Ecevit, düzen değişikliğinden, emperyalizmden, sömürüden, hakça bir 

düzen kurulmasından bahsetmekle kalmıyor, faşist ve gerici olarak nitelediği AP-MHP 

ittifakından ve bu ittifakın ilerici güçlere karşı saldırıya geçtiğinden de oldukça provakatif 

bir dil kullanarak yakınıyordu. (Demirel, 1998: 228 vd).   

Tıpkı CHP gibi, AP’de, stratejik sebeblerle, sol/komünizm tehdidini abartma 

eğilimi içine girmişti (Demirel, 2004: 73-5). 

Parti sistemindeki bölünmüşlük, alınan her oyun veya kazanılan her 

milletvekilliğinin iktidara gelinip gelinmeyeceği konusunda kritik öneme sahip hale 

gelmesi gerek AP gerekse CHP’yi gerçekte olduklarından  daha sağda veya solda 

oldukları mesajını  vermeye iten bir faktör oldu (Sayarı, 1978: 49). 
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12 Eylül öncesi partiler arası ilişkileri incelemede önemli bir parametre ise partiler 

arası koalisyonların ve Milliyetçi Cephe (MC) hükümetlerinin incelenmesi olarak 

görülebilir. 

 Belirtilen siyasi platform üzerinde yapılan 1973 Seçimlerinde hiçbir parti tek 

başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamadı. CHP % 33.3, AP, % 29.8, DP % 11.9, 

MSP % 11.8 ve MHP % 3.4 oranında oy aldı.  Bu sonuçlar, Türkiye’de koalisyonlar 

devrinin yeniden açılması anlamına geldi. Süleyman Demirel, halkın kendilerine 

muhalefet etme ödevini verdiğini söyleyip herhangi bir koalisyona girmeyeceğini ifade 

edince, CHP önderliğinde bir hükümet kurulmasından başka bir yol kalmamıştı.  

Sonuçta CHP ile MSP hükümet kurdular. CHP’nin geleneksel laiklik anlayışını 

eleştiren Ecevit, bu koalisyonla “tarihsel yanılgı”nın düzeltilme yoluna girdiğini 

belirtirken, bir çok CHP sempatizanı her iki partinin de ezilenlere hitap ettiği, ekonomi 

politikalarının da benzeştiği iddialarını öne çıkararak koalisyonu mütereddit CHP’lilere 

kabul ettirmeye çalışmışlardı. Hükümet olmanın avantajlarından sonuna kadar 

yaralanmaya kararlı olan MSP için ise, bu koalisyon her şeyden önce partinin devlet 

nezdinde meşruluğunun kabul edilmesi  anlamına geliyordu. 

 Uyumlu bir çalışma gösteremeyen hükümetin ömrü sadece altı ay sürdü. CHP’nin 

hükümet etme konusundaki tecrübesizlik ve yetersizlikleri ortaya çıkarken, özellikle 

MSP’li bakanlar, hükümet politikasına/koalisyon protokolüne bağlı kalmayı/bağlı kalıyor 

görüntüsü vermeyi zul addedmekteydiler. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan 100 

bin tank yapmaktan,  İslam ülkeleri ortak pazarı kurmaktan bahsediyor, pek çok temel 

atma törenleriyle ağır sanayii hamlesinin başlatıldığını ilan ediyordu. Cumhuriyetin 50. 

yılı dolayısıyla çıkarılan genel affa Komünist propaganda ve örgütlenmeyi suç sayan 141 

ve 142. maddeden hüküm giymiş tutukluların da eklenmesine karşı çıkan MSP, kontrol 

ettiği bakanlıklarda da kapsamlı bir partizanlık sergiliyordu.   

Koalisyon hükümetinin en  önemli icraatı,  Kıbrıs çıkarması olmuştu. Türkiye, 

Kıbrıs Cumhuriyetini kuran 1960 tarihli Londra Antlaşmasının kendisine verdiği garantör 

devlet sıfatına dayanarak, Kıbrıs’a bir askeri harekat düzenledi. Kıbrıs’ta Yunanistanla 

bütünleşmeyi savunan EOKA örgütü bir darbe yaparak iktidarı ele geçirmiş ve Yunanistan 

ile birleşme –ENOSIS- idealini hayata geçirmek için adadaki  Türkleri şiddet vasıtasıyla 

yıldırma ve adadan uzaklaştırma  politikalarına hız vermişti.  

TSK’nın adanın yarıya yakın bir kısmını kontrolü altına almasıyla sonuçlanan 

harekat, Bülent Ecevit’in prestijini doruk noktasına çıkarmıştı. Bu nedenle genel seçimlere 
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giderek daha başarılı geleceği düşüncesiyle koalisyon  hükümetinin istifasını sunan Ecevit, 

CHP’nin milletvekili sayısı erken seçim kararı almaya yetmemesi sebebiyle seçim kararı 

alınmayınca  koalisyon pazarlıklarına geri dönüldü (Demirel, 1998: 211-2). 

CHP, MSP ile tekrar bir koalisyon kuramayacağı için, koalisyon AP önderliğinde 

gerçekleşmesinden başka seçenek kalmıyordu. Fakat aritmetik olarak AP’nin MSP, MHP 

ve Cumhuriyetçi Güven Partisinin (CGP) desteğini alması yetmiyordu. DP’nin de desteği 

gerekiyor, ancak DP önderleri Demirel’e bu desteği vermeye yanaşmıyorlardı.  Demirel, 

uzun uğraşılardan sonra, 9 milletvekilinin  DP’den istifası sonucunda hükümeti kurdu. 

Milliyetçi Cephe adı da verilen koalisyon hükümetinin  kurulduğu Nisan 1975 tarihine 

kadar geçen 4.5 aylık sürede, Türkiye güvenoyu alamamış  Sadi Irmak hükümetiyle idare 

edilmişti. 12 Mart sonrasında siyasi hayatının bittiğine inanılan Süleyman Demirel’in 

yeniden başbakan olması kendisinin siyasi becerilerinin bir gösterdesiydi ve dönemin 

etkili haftalık dergisi Yankı, Demirel’i bu çerçevede “yılın adamı” seçmişti. Ancak 

Milliyetçi Cephe hükümetleri, bir yandan siyasi kutuplaşmayı hızlandırırken, diğer yandan 

da 12 Eylül 1980 darbesine giden “rejimin dejenerasyonu süreci”nde bir dönüm noktası da 

oluşturdu. (Demirel, 1998: 216)  

MC koalisyonu petrol bunalımı nedeniyle neredeyse 4 kat artan petrol faturasının 

bedelini yüksek fazili borçlanma yoluyla ödemeye çalıştı.  Bir çok ülkede hükümetler 

büyüme hedeflerini küçültürlerken, koalisyonu oluşturan partiler böyle bir yola gitmeyi 

siyaseten uygun bulmadılar. Ne de kamu maliyesinde iyileşmelere yol açacak istikrar 

tedbirleri alınabildi. Hükümetin ekonomik sorunların üzerine gitmek yerine topu sonraki 

hükümetlere atmayı öngören bu politikası vaktinde tedbir alınabilseydi belki de kolaylıkla 

savuşturulabilecek olan 1978-80 krizinin çok şiddetli bir biçimde yaşanmasına yol açan 

faktörlerden biri oldu  (Boratav, 1989: 115). 

Bu dönemde, batı dünyası ile ilişkilerde de genel bir sertleşme olduğu yorumu 

yapılabilir. Kıbrıs çıkartmasından sonra Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan ABD’ye 

karşılık, hükümet Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması (OSİA)’ nın fesh edildiğini ilan 

ederek, Türkiye’deki ABD üslerinin kullanımını durdurdu.  “Onlar ortak biz Pazar” 

sloganıyla AET karşıtlığını vurgulayan MSP’nin de katkısıyla hükümet, 1976 yılında  

AET ile ilişkileri de askıya aldı.   

Milliyetçi Cephe hükümetlerinin bir diğer ayırdedici vasfı partizanlık olarak ifade 

edenler vardır (Dodd, 1990: 47). Özellikle MSP ve MHP sahip oldukları bakanlıklara 

bağlı kuruluşlarda o güne dek pek rastlanmadık ölçüde partizanlığa başvurdular. Bu süre 
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zarfında, Eğitim Enstitülerine öğretmen adayı alınmasından, KİT’lere işçi alınmasına 

kadar partizanlık her yere sıçradığı bir ortamda hükümeti destekleyen Tercüman gazetesi 

yazarı Nazlı Ilıcak partizanlıktan şikayet eder halde olduğu görülmektedir. (Tercüman, 16 

Kasım 1976, “Milliyetçi Cephe Koalisyonu”) 

 Çok partili hayata geçildiğinden itibaren, DP-AP hükümetlerinin partizanlık 

yaptığı şikayetleri dile getirilmiştir. Bu şikayetlerin bir kısmı, siyasi iktidarın bürokrasi 

üzerinde hiç bir etkisi olmaması gerektiğini düşünen kimselerce dile getirildiği için 

abartılıdır. Ancak, bu partilerin, güçleri yettiğinde, liyakat kurallarını ihmal ettikleri, 

partiye yakınlığın en önemli ölçüt haline geldiği  de bir gerçekliktir. Partizanlık 

Türkiye’ye özgü bir olgu değildir; ancak Türkiye’de, bürokrasinin siyasi ideoloji olarak, 

DP-AP çizgisine uzak olması aradaki çatışmaya ideolojik bir renk de vererek bürokrasinin 

siyasi iktidarı kabul etmesini zorlaştırmış bu da siyasi partileri bürokrasiye karşı daha  

bilenmiş bir  hale getirmiştir.  

Bu dönemde MSP ve MHP’nin hükümetin genel gidişatı üzerinde, oy oranlarını  

aşan bir şekilde  etkili olmayı başardıkları söylenebilir. MHP’nin Mecliste 3 milletvekiline 

sahip olmasına rağmen, biri Alparslan Türkeş’in başbakan yardımcılığı olmak üzere 2 

bakanlığa sahip olması bunun göstergesi sayılabilir.  

Bu ortamda CHP de hükümete yönelik eleştirilerin dozunu artırmaktaydı. Bülent 

Ecevit, artan şiddet olayları nedeniyle hükümeti suçlamakla kalmıyor; Türkeş’in başbakan 

yardımcısı olarak görev aldığı bir hükümetin asla katilleri bulamayacağını belirtiyordu. 

Çünkü Ecevit’e göre, “suçlular ve katiller zaten hükümetteydiler.” (Hürriyet, 24 Haziran 

1975)  

Demirel’i başbakan olmak için “şeytanla bile işbirliğini göze alan bir siyasetçi” 

(Hürriyet, 7 Eylül 1975) olarak nitelendiren Ecevit, Demirel’i “sadece hükümetin başı 

değil, eşkiyanın da başı” (22 Mart 1976, Hürriyet) olduğunu söylemekten de geri 

kalmıyordu. Hükümetin “elinin kanlı olduğu” da Ecevit tarafından bu dönemde sıkça 

söylenilen sözlerden biri olmuştur. 

Demirel ise, Ecevit’i  “Castro taklitçisi, ‘Akgünler yalancısı’ ve siyaset cambazı” 

olarak nitelendirerek (Hürriyet, 15 Eylül 1975) “deli” teşhisi koymanın abartılı 

olmayacağını belirtiyordu (Hürriyet, 5 Ekim 1975).  CHP ile işbirliği yapmış olmaları 

halinde “şeytanla işbirliği” yapmış olacaklarını belirten Demirel’e göre, sokaklarda, 

fabrikalarda ve üniversitelerde huzursuzluğun başlıca nedeni “ya biz iktidara geliriz ya da 

bu ülkeyi yönettirmeyiz”  diyen CHP idi (Demirel, 1975: 11). CHP işçileri ve gençleri 
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kışkırtarak, bu ülkeyi kendisinden başka hiç kimsenin yönetemeyeceğini göstermeye 

çalışıyordu. Bu düzeyde tırmanan gerginlik ortamında 1977 yılına gelindiğinde “CHP’nin 

hesabını görmedikçe” bu millet  barış  ve  huzur bulmaması bile ifade edilebiliyordu 

(Hürriyet, 1 Şubat 1977). 

Siyasi partilerin birbirlerini en ağır sözlerle suçlamaktan hiç kaçınmadığı böyle bir 

ortamda, kutuplaşmanın toplumsal düzeye yansıması ve dolayısıyla şiddetin artması da 

sürpriz bir olgu olmayacaktı. Önceleri yüksek öğretim kurumlarında gözlemlenen 

çatışmalar, liselere dahi sıçramaya başladı. Ayrıca, partililere, parti binaları ve siyasi 

toplantılara yönelik saldırılar da arttı. Bir çok yerleşim yerinde sokakların ve mahallelerin 

siyasi görüşlere ayrıştırılması olgusu da bu dönem ile 12 Eylül 1980 arası yaşanan bir 

husus olmuştu.  

Bu olgunun bir diğer yansıması ise illegal alanlara taşan faaliyetler ve bu 

faaliyetler vasıtasıyla şiddet yoluyla düzeni değiştirme hedefini benimseyen örgütlerin 

sayısının ve faaliyetlerinin artmaya başlamasıyla yaşanmıştır.  

1977 Seçimlerine giden döneme geri döndüğümüzde siyasi kutuplaşma ve 

tansiyonun artışını belki de bu dönemden başlatılabileceği bile ifade edilebilir.  CHP genel 

sekreteri seçimlerin faşistlerle faşizme karşı olanlara arasında olduğunu söylerken, parti 

genel başkanı Ecevit, partisinin Niksar mitinginde ortaya çıkan karmaşadan hükümeti 

sorumlu tutarak, kendisinin Demirel gibi “eşkiyaya değil devlete” sığındığını söylüyordu. 

(Hürriyet, 1 Mayıs 1977). 

  1 Mayıs kutlamalarında meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan trajik tablo, 

Ecevit’in Başbakan Demirel tarafından kendisine yazılmış olan “suikasta uğrayabilirsiniz, 

biz elimizden geleni yapıyoruz ancak siz de dikkatli olun” mealindeki mektubunu 

açıklayarak kendisinin hiç bir şeyden korkmadığını belirtmesi gerilimin artmasına  sebep 

olmuştu. AP ise, CHP’nin iktidara gelmesi halinde, ülkenin solcuların eline geçeceği ve 

böylece komünizme kapının açılacağını ileri sürerek, din, namus, bayrak ve vatanın 

tehlike olduğu temasını işliyordu. Siyasi partiler  arasındaki  bitmek bilmez sert 

çatışmanın sonuçları demokratik rejimin geleceği açısından tahripkâr oldu. (Demirel, 

2003: 257-8)  

Tarafların birbirlerini suçlamakla geçirdikleri her gün, anlaşma/uzlaşma olasılığını 

daha da azaltmaktaydı. Böylece her iki siyasi parti de birbirleriyle konuşacak hiç bir 

şeyleri olmayan düşmanlar görüntüsüne büründü. Savunulan pozisyonlar, üzerinde geri 

adım atılması mümkün olmayan mutlak pozisyonlar haline geldi. Demokratik siyaset 
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olgusunun can damarı olan iletişim kanalları koparıldığı gibi,  siyaset, tarafların 

birbirlerini dinlemediği ortak noktanın aranmadığı farklılıkların abartıldığı bir  kördöğüşü 

haline dönüştü (Demirel, 1998: 388-9). 

1977 seçimlerinde CHP % 41.4 oy alarak birinci parti oldu ancak tek başına 

hükümet kuracak çoğunluk olan 226 milletvekilliğine ulaşamamıştı. % 36.9 oy alan  AP 

ve % 6.4 oy alan MHP seçimden kazançlı çıkarken,  MSP ise oy kaybetmişti. DP ise bu 

seçimle tamamen silindi.  Hükümeti kurma görevi Ecevit’e verildi, ancak Ecevit hükümeti 

güvenoyu alamadı ve ikinci milliyetçi cephe hükümetinin önü açıldı.   

Ömrü sadece 7 ay sürecek olan ikinci Milliyetçi Cephe hükümeti,  Demirel’in 

liderliğinde kuruldu. CHP  hükümetine “milletin sola vermediği iktidarı her kim sola 

verirse her iki cihan da vebal altında kalacaktır” görüşüyle karşı çıkan Demirel, AP’nin 

hükümet olma sorumluluğundan kaçamayacağını söylüyordu.  Oysa o dönemdeki medya 

incelendiğinde pskçok gazetede AP seçim kampanyasında,  MSP’nin “milli görüş”ünü “ne 

idüğü belirsiz laf salatası” olarak nitelendirirken, MSP lideri Erbakan ise, AP’nin 

“burjuvazinin trafik polisi” olduğunu söylüyor, ABD başkanı Carter’a meydan okuduğunu 

söyleyen Demirel ile dalga geçerek “Demirel’in koca gövdesiyle Carter’ın önünde takla 

atmaya gittiği” nitelemesinde bile bulunuyordu.  

İkinci MC hükümetinin de birincisi gibi, CHP’yi iktidardan uzak tutma dışında 

göze dokunur bir icraata imza atamadığı,  bürokratik yozlaşma ve ekonomide krize doğru 

gidiş hızlanmaktaydı.  

Bunun yanında bir takım gelişmeler de aleyhe bir durum yaratıyordu. Yükselen 

petrol fiyatlarının yarattığı ödemeler dengesi açıkları eklenince krizin ciddiyeti arttı.  Türk 

ekonomisini vuran  sadece petrol krizi de değildi. Kıbrıs müdahalesi sonrasında gelen 

ambargo ve ödemeler dengesinin açık vermesini önleyen işçi dövizlerinin de Avrupa’daki 

bunalıma paralel olarak azalması ekonomik sıkıntıları artırmaktaydı. MC hükümeti ise 

önlemler almak bir yana, yüksek tarımsal  taban fiyatları,  yüksek ücretler ve kamu 

yatırımları yoluyla büyümeci politikalara devam etti. Bu politikaların finansman kaynağı 

olarak da, hem dış borçlanma hem de enflasyonist para politikaları kullanıldı.  

1973 yılından bu yana sürekli dile getirilen AP-CHP büyük koalisyonunun 

kurulması ise hiç de kolay değildi. Her iki partinin farklı iki ayrı tezi ifade ettiğini dile 

getiren Süleyman Demirel böyle bir koalisyonun “eşyanın doğasına aykırı” olduğunu 

vurguladı (Cumhuriyet, 29 Temmuz 1977). Demirel’e göre, şiddetin nasıl önleneceği, 

ekonomi de ne gibi önlemler alınacağı konusunda her iki partinin uzlaşması çok zordu. 



 31 

Çünkü her iki partinin de olaylara koyduğu teşhisler ve önerdikleri çözümler farklıydı. 

CHP’yi anarşinin kaynağı olmakla suçlayan ve başta Bülent Ecevit olmak üzere 

CHP’lilerce faşist olarak nitelenen AP’nin, CHP ile anlaşması zordu. Demirel’e göre, bu 

iki parti ancak savaş halinde bir  araya gelebilirdi ki, şu anda  böyle bir durum söz konusu 

değildi (Cumhuriyet, 29Temmuz 1977).   

 Bülent Ecevit ise, koalisyon taleplerini Demirel gibi kategorik bir biçimde 

reddetmemekteydi ancak Ecevit’in samimiyeti konusunda şüpheler vardı. Ecevit, sadece 

CHP’nin iktidara tek başına gelemeyeceğinin anlaşıldığı dönemlerde koalisyondan 

bahsediyor, CHP’nin AP olmadan bir iktidar şansı olduğunda sert muhalefete dönerek 

koalisyon veya koalisyon dışında işbirliği yapılması çağrılarını unutuyordu 1950’li 

yıllarda sık sık gündeme gelen İnönü-Menderes yakınlaşmaları ve “bahar havaları” 70’li 

yıllarda hiç görülmemişti (Demirel, 1998: 343-5).     

7. 12 Eylül Öncesine Etki Eden Siyasi Dinamikler  

12 Eylüle giden süreçteki siyasi dinamikleri anlayabilmek için en azından 12 

Marttan başlayan bir tahlil yapmak zorunludur. 

12 Mart dönemi anayasa değişikliklerinin temel doğrultusu, yürütmenin 

güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının sınırlandırılması, temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasının kolaylaştırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasal sistem 

içindeki ayrıcalıklı pozisyonunun sağlamlaştırılması (örneğin, asker kişilerle ilgili idari 

eylem ve işlemlerin yargı denetiminin askeri yüksek idare mahkemesine verilmesi gibi) 

yönündeydi (Bkz. Tanör, 1986: 39-60). 

Bu anlamda 12 Mart dönemi, 12 Eylül döneminin ufak bir provası gibidir. 

Doğrultu olarak her iki hareket de Anayasa ile tanınan özgürlüklerin devlet otoritesini 

güçsüz kıldığı, bunun da istikrarsızlığa yol açtığı felsefesinden yola çıkmışlardır. Farklılık 

ise, 12 Eylül’ün, 12 Mart ile kıyaslandığında, bu yönde çok daha kapsamlı bir 

yenidenyapılanmayı hedeflemesidir.  

 12 Mart darbesi ve özellikle ara rejim döneminde yaşananlar ortaya çıkardığı  

sonuçlarla önemli bir dönüm noktasına işaret eder. Bunların başında  devletçi bir metodla 

kalkınma ile birlikte, ABD çizgisinden daha özerk bir dış politika ve uzun süreli askeri 

rejimi öngören subay kanadının tasfiye edilmesi gelir. 12 Martla birlikte TSK, kapitalist 

ekonomik rejim ve ABD çizgisindeki dış politikayı sorgulayan eğilimlere bünyesinde yer 

vermeyeceğini açıkça göstermiştir (Demirel, 2004: 66-7). 
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Bu kanadın tasfiyesine paralel olarak, umutlarını askeri rejime bağlayan ve 

kendilerini ilerici olarak tanımlayan gruplar ve CHP ile ordu arasında 27 Mayısla birlikte 

pekiştirilen bağın da sonu gelmiştir. 12 Mart öncesinde “ilerici” bir askeri yönetim 

beklentisi içinde olanlar, gelen darbenin kendilerini cezalandırmasıyla –tabiri caizse- 

büyük bir şaşkınlık içine girmişlerdir. Gençlik ve diğer “milli” unsurlarla işbirliği yapması 

beklenen askerlerin, tam tersi yönde hareket ederek  kendilerini cezalandırmaya yönelmesi 

Kemalist solun önemli bir kesiminde ciddi bir travmaya yol açmıştır.  

12 Mart sonrası dönem, TSK ile diğer siyasi partiler arasındaki ilişkilerde de bir 

çarpıcı  gelişmelere yol açmıştır.  Bülent Ecevit’in CHP liderliğine gelmesi, CHP’yi belli 

bir dönüşüm süreci içine sokmuştur.  Ecevit, askeri darbelerin demokratikleşme sürecine 

sekte vurduğu, hiç bir sorunu çözmediği tezlerini dile getirdiği gibi, 12 Mart darbesinin 

kendisine karşı yapıldığını ileri sürerek istifa etmiştir. Bu noktada Ecevit’in muhtıranın 

verildiği anda değil, Nihat Erim’in başbakan olarak atandığı 17 Mart tarihinde istifa ettiği 

ve Ecevit’in 12 Mart muhtırasına karşı çıkışı ilkesel olmaktan çok, 12 Mart’ın beklenen 

rotaya girmemesi ile bağlantılı olduğuna dair görüşler de vardır (Demirel, 1998: 189-190). 

Siyasi dinamikler açısından bakıldığında ülkemizde 12 Eylül 1980 darbesine kadar 

kadar 1960’lı yıllardan başlayan geleneğin devamıyla sosyalizm esintili fikirlerin siyasal 

tartışma gündeminde önemli bir yer ettiği görülmektedir. Bu dönem entelektüel olmanın 

solcu olmakla özdeşleştirildiği, sol fikirleri dile getirmeyenlerin çağdışı kalmış bir azınlık 

gibi yorumlayanların önemli hale geldiği zaman dilimini ifade eden bir dönem olarak 

ifade edilebilir. Bu dönemde tartışma gündemini sol belirliyor, sola karşı çıkanlar bile 

kendilerini ona göre konumlandırmak ve tam da bu sebeple ziyadesiyle savunmacı bir 

pozisyon almak durumunda kalıyorlardı. Sosyalist olduğunu anlaşılabilir sebeplerle 

çekingen bir biçimde ifade eden Türkiye’nin ilk yasal sosyalist partisi, -Türkiye İşçi 

Partisi (TİP)- de 1960’ların başında kuruldu ve faaliyetleriyle ses getirmeye başladı 

(Ünsal, 2002). 

 Siyasi hareket olarak sosyalizm kendi arzuladığı biçimde siyasal hayat üzerinde 

etkili olamadı.  Ancak sosyalizmin hayaleti (spectre of socialism) hep hissedildi,  hayali ya 

da gerçek bu tehdide karşı, ordu ve diğer siyasi güçler kendi tutumlarını belirlemek 

lüzumunu hissettiler (Samim, 1987).  

1961 sonrasında  Türk devletinin sosyalizme karşı nispeten daha toleranslı bir tavır 

takınmasının nedenleri –ki Cemal Gürsel  “kötü niyetlere sahip olmamak şartıyla” 

Türkiye’de de sosyalist partilerin kurulabileceğini ilan etmişti (Ahmad, 1977: 221)-
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çeşitlidir. YÖN hareketinin kurucularından Mümtaz Soysal ve Doğan Avcıoğlu, Kurucu 

Meclis’te üye olarak görev yapan isimlerdendir. Sol fikirlerin bu denli yaygınlaşmasını 

kolaylaştıran bir diğer neden ise, sol fikirlerin Kemalizmin çağın gereklerine uyarlanmış 

doğal ve mantıksal bir uzantısı olarak sunulmuş olmasıdır.  

Sosyalist dalga, siyasi partilerin yanında partiler dışı örgütlenmeler kanalıyla 

siyaset yapma eğilimini de körükledi. Demokratik Kitle Örgütleri vasıtasıyla katılımın, 

hem kısa dönemli taleplerin karşılanmasına hizmet edeceği hem de kitlenin uzun soluklu 

bilinçlenme sürecininin  önemli bir köşe taşını oluşturacağı fikri yankı buldu. Taban 

fiyatlarını protesto için miting düzenleyen köylüler, Üniversitede reform için dersleri 

boykot eden öğrenciler, ülke sorunlarının hararetle tartışıldığı platformlara dönüşen 

meslek odaları toplantıları bu hareketliliğe verilebilecek bazı örneklerdendi. (Bianchi, 

1984: 163-4). 

Bu dalganın devamı şeklinde gelişen öğrenci hareketlerine, işçi ve işveren 

örgütlenmelerine, dernekleşme ve sivil toplum hereketleri konusundaki gelişmelere ilerde 

“12 Eylül Darbesi Öncesi ve Sonrası Dönemin Demokratik Değerlendirmesi” bölümünde 

değinilecektir. 

Siyasi dinamikler açısından  1971 sonrası AP’nin 3 temel eğilimi yansıtan 3 

parçaya bölünmesi ve bir yanda MHP diğer yanda MSP’nin ortaya çıkarak 12 Eylüle 

giden süreçte giderek önem ve güç kazanmaları de resmi tamamlayan tablo olarak ifade 

edilebilir. 

MHP, gelişen sol fikirler karşısında ülkeyi kominizme götürülmesine engel olacak 

milliyetçi muhafazakar taban bulacak bir yapı olarak gelişmiş, MSP ise ahlaki ve milli 

gerçek kalkınmayı vadeden gelişimiyle sağda bir diğer önemli unsur hale gelmişti. 

Sonuç itibarıyla; 

Demokratik rejimin ömrünü uzatabilecek en önemli seçenek olarak algılanan AP-

CHP koalisyonu 1980 Temmuzunda bir kez daha gündeme getirilmiş fakat 

gerçekleştirilememiştir. Anayasaya göre seçimler en geç 1981 yılı içinde yapılmak 

zorundaydı. Diğer taraftan her iki partinin de kendine göre hesapları vardı. AP, erken 

genel seçime gitmek eğer bu yapılamıyorsa, azınlık hükümetiyle devam etmek 

istemektedir. AP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile uzlaşma aramamasının 

sebeplerinden biri de budur. CHP ise, oylarının düştüğü bir sırada bir erken seçime 

gitmeyi düşünmemektedir.  
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İki büyük siyasi partinin siyasi miyoplukla malul oldukları, gelmekte olan darbeye 

karşı bu nedenle önlem alamadıkları görüşü sorgulanmalıdır. Bugünden geriye doğru 

bakan araştırmacı, darbe öncesindeki her olayı darbeye gidişin kilometre taşları imiş gibi 

okuma eğilimi içine girebilmekle beraber o dönemde aktörler aynı olayları bu şekilde 

algılamamış ve yorumlamamış olabileceklerini akıldan uzak tutmamak gerekmektedir.  

Darbe söylentileri duyulmakla birlikte, dönemin havasının daha dikkatli bir gözle 

incelenmesi, ne siyasi elit arasında ne de basında darbe geliyor düşüncesinin en azından 

27 Mayıs ve 12 Mart ile kıyaslandığında çok yüksek olmadığı yönünde bir hava olduğu, 

hissedilen şeyin, umutsuzluk, kanıksama, bezginlik ve “ne olacaksa olsun” hali olduğu 

ifade edilmekle birlikte aslında sorunun vizyon ve öngörü sahibi güçlü siyasal kadroların 

1970’ler Türkiyesinde olmadığı, bu tarz dönüştürücü siyasi liderliğin yerleşik 

demokrasilerde bile nadiren görüldüğünü de gözden uzak tutmamak gerektiği de belirtilen 

görüşler arasındadır (Demirel, 1998: 393-4).  

Bülent Ecevit’in, AP’nin en az iki yüz bin kişiyi silahlandırdığı ve Türkiye’nin bir 

faşist veya nazi işgaline doğru gittiğini söylediği, Demirel’in Ecevit’i felaket tellallığıyla 

suçladığı bir ortamda DİSK başkanı Kemal Türkler, MHP milletvekili Gün Sazak ve 12 

Mart dönemi başbakanlarından Nihat Erim 1980 yılı içinde öldürüldüğü, İzmir’deki 

TARİŞ  fabrikasında işçiler, polis ve jandarmayla çatıştığı, Çorum’da da 33 kişinin 

hayatını kaybettiği çatışmalar meydana gelirken darbe tarihinin bir kez daha ertelenmesine 

yol açabilecek tek şey, bir erken seçim kararı alınabilmesi olduğu ifade edilebilir 

(Demirel, 2003: 273).  

1980’lere doğru giden dönemde Türk siyasetinde göze çarpan en önemli olgunun, 

siyasal güçlerin ayrışması, çeşitlenmesi ve faaliyet biçimlerindeki farklılaşması olduğu, 

siyasetin iki kutuplu olmaktan çıktığı, sağın her türlü renginin kristalleşme fırsatını 

bulduğu, başta işçi ve işveren örgütlenmeleri olmak üzere baskı gruplarının hem 

sayılarında hem de faaliyetlerinde önemli artışlar görüldüğü, üniversitelerin ve gençliğin 

önemli bir unsur olduğu, bürokrasinin siyaset ile iç içe geçen bir kamplaşmayı yansıttığı, 

gelişen toplumsal dinamikler ile kitlesel eylemlerin yapılabildiği, iletişim ve ulaşım 

alanındaki gelişmelein her alana etki ettiği, 2000’li yıllara kadar etkili olmaya devam eden 

Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Deniz Baykal 

gibi bir çok siyasetçi, Turgut Özal, Hasan Celal Güzel gibi daha sonra bürokrasiden 

siyasete geçen pekçok önemli isim, Attila İlhan, Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu gibi 

edebiyatçı ve Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi iş dünyasının önde gelen figürlerin bu 
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devrenin öne çıkan insanları olduğu, 12 Eylül darbesinin bu yeni oluşan saflaşma 

döneminde rejimin kurallarının ne olacağı üzerinde anlaşılamadığının bir sonucu olduğu, 

bu anlaşmazlık ortamında kendisini rejimin gerçek savunucusu olarak gören ordunun 

darbe ile yönetime el koyduğu şeklinde bir özetleme yapılabilir.    
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II. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİ ÖNCESİ VE 

SONRASINDA EKONOMİ VE EKONOMİK DİNAMİKLER 

        

12 Eylül öncesi ve sonrasını tam anlamıyla değerlendirebilmek için yapılması 

gerekenlerden birisinin ekonomik ortamın ve ekonomiye ilişkin dinamiklerin temel 

parametreler ışığında incelenmesi olduğu değerlendirilmiştir. 

Bu nedenle bu bölümde, 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ve sonrası ekonominin genel 

gidişatı ortaya konulmaya çalışılarak bir yandan ekonomik durumun darbe ile ilişkilerine 

diğer yandan da darbenin Türkiye ekonomisine olan etkileri ve bu yönde ortaya çıkardığı 

maliyetlere ışık tutulmaya çalışılacaktır.  

Bu bağlamda 1977-1983 yılları arasındaki dönem incelenerek, darbe öncesi ve 

sonrasındaki ekonomik durum ve koşullar incelenecektir. Öncelikle 12 Eylül darbesi 

öncesindeki ekonomik ortam 1977-1980 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde 

incelenecek, sonrasında ise darbeyi izleyen 1981-1983 yılları arasındaki dönem ele 

alınacaktır. Son olarak, söz konusu dönemler arasında kıyaslama yapılarak darbenin 

ekonomiye olan etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu analize ekonomik göstergeler 

yanında ilgisi olduğu oranda siyasi ve sosyal olaylar da dâhil edilecektir. 

1. Darbe Öncesi Dönemde Ekonomik Ortam (1977-1980) 

1973 yılı sonundaki 1. Dünya Petrol Krizi sonucu petrol fiyatlarının yükselişinin 

yanı sıra, 1974-1975 yıllarında dünyada enflasyon, durgunluk ve dış ticaret hadlerinin 

aleyhte seyri şeklindeki ekonomik gelişmelerle ortaya çıkan dışsal şoklar tüm gelişmekte 

olan ülkeler gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir. OPEC, ham petrol fiyatlarını 1974 

yılının başında beş katın üzerinde artırmış ve bu durum ülkedeki girdi ve enerji 

maliyetlerini yükseltmiştir. 1974’ten itibaren Türkiye’nin ihracat ve ithalat fiyatları ters 

yönde gelişirken, dış ticaret hadleri büyük oranda bozulmuş ve dış ticaret açığı 

yükselmiştir.  

1. Petrol Krizine bağlı olarak ortaya çıkan bu olumsuz etkiler karşısında hiçbir 

önlem alınmamış; ithalata sınırlamalar getirilmemiş ve sübvansiyon uygulaması 

sonucunda bütçeye yük getirilmiştir. İthalat talepleri ise önce döviz rezervlerinin 
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kullanılması, sonrasında da kısa vadeli dış borçlanma politikası ile karşılanmaya 

çalışılmıştır (Aydın, 1984: 32). Bu tür dış borçların en önemlisi Dövize Çevrilebilir 

Mevduat (DÇM) hesapları olmuştur.  

1970’lerin ikinci yarısından itibaren kamu gelir ve giderleri arasındaki açık 

borçlanmayla karşılanmaya başlamış, bu dönemde ortaya çıkan enerji ve döviz darboğazı 

sanayi kesiminde üretimin düşmesine yol açmıştır (Karluk, 2005: 405).  

Bu bunalım dönemini derinleştiren dış etmenlerden biri de Kıbrıs Barış Harekâtı 

olmuştur. Bu olay savunma harcamalarını artırırken, savunma alanında dış yardımların 

azalması sonucunu doğurmuştur (Kepenek ve Yentürk, 2005: 194).  

Türkiye ekonomisini derinden etkileyen bu olumsuz konjonktür döneminde 

ekonomiyi yönetenler bunları değerlendirip köklü tedbirler almak yerine, kullanılabilir 

tüm iç ve dış kaynakları kullanarak ekonomik bunalımı erteleme yoluna gitmişlerdir 

(Şahin, 1997: 161).  

1969 yılı itibariyle batılı ülkelerden başlayarak tüm ülke ekonomilerini ciddi 

biçimde etkisi altına alan ekonomik krizin Türkiye ekonomisini 1977 yılına kadar o denli 

etkilememiş olması önemlidir. 1974 sonrasında petrol fiyatlarındaki sıçramaya paralel 

olarak kriz ortamına sürüklenen dünya ekonomisine karşın Türkiye sürekli bir seçim 

konjonktürü içinde, kısa dönemli borçlanma kanallarını sonuna kadar kullanıp zorlayarak 

ve de ithalat ve milli gelirdeki büyüme hızlarını sürdürmeye çalışarak tepki verme yoluna 

gitmiştir (Boratav, 2003: 140). Bunun sonucu olarak planlı ve akılcı politikalarla daha 

hafif bir biçimde atlatılabilecek olan ekonomik kriz, 1977 yılında yani üç yıllık bir 

gecikmeyle ve fakat tüm şiddetiyle kendini göstermiştir. 

1977 yılından itibaren dış ticaret göstergeleri hızla bozulmaya başlamış, ihracatın 

ithalatı karşılama oranı düşerken, dış ticaret açığı 4 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir 

(Akalın, 2004: 95). Bu dönemde daha önceki yıllarda da kullanılan Dövize Çevrilebilir 

Mevduat (DÇM)’ler tekrar gündeme gelmiştir. Yetkili bankaların, yurt içinde ve dışında 

oturan gerçek ve tüzel kişilerin (yurda getirmeleri zorunlu olmayan) konvertibl dövizleri 

karşılığında açtıkları hesaplar olan DÇM hesaplarının işleyişinde, yetkili bankalar bu 

dövizleri T.C. Merkez Bankası’na devreder; buna karşılık hesap sahibi isterse kendisine 

TL ile kredi verir, isterse döviz olarak çekerdi (Kazgan, 2005: 183). Yani söz konusu 
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gerçek ve tüzel kişiler isterlerse yatırdıkları dövizin karını dışarı transfer edebilir ya da 

isterlerse bu paraları çekebilirlerdi. 

Burada en önemli noktalardan biri devletin bu hesaplara kur garantisi sağlamış 

olmasıdır. Bu durum, süreç içerisinde kur değişmelerinden doğabilecek tüm risklerin 

devlete ait olduğu anlamına gelmektedir. 

İşte böyle bir dönemde kısa dönemli, yüksek faizli DÇM’ler, banker borçları ve 

ticari krediler yoluyla milli hasılanın % 5’e yaklaşan bir oranda büyümesine imkân 

verilmiş ve fakat bu zorlama, yılsonu geldiğinde bütün kredi kanallarının tıkanmasıyla 

sonuçlanarak petrol dâhil tüm ithalatın peşin ödemeyle yapılması zorunluluğunu 

doğurmuştur (Boratav, 2003: 140). Daha açıkçası kur garantisinin getirdiği güvenceyle 

ithalat finansmanında kullanılan DÇM hesapları söz konusu dönemde Türkiye’nin başına 

büyük sorunlar açılmasına neden olmuştur. 

Bunun için ekonomik kriz koşullarının fiyat kontrolleri biçiminde atlatılması 

yolunda politikalar uygulanmış, ancak doğal olarak başarılı olunamamış ve sonuçta 

özellikle temel mallarda kıtlık, karaborsa ve kuyruklar oluşmuş, mal fiyatları da hızla 

yükselmeye başlamıştır (Akalın, 2004: 96).  Genel fiyat düzeyi 1978 yılında % 53, 

1979’da % 62 düzeylerine yükselmiş ve ayrıca Demirel Hükümeti tarafından 1977 yılı 

sonunda 17,50 TL’den 19,25 TL’ye çıkarılmış olan doların resmi kuru, Ecevit 

Hükümetince 1978 Şubatında 25 TL’ye ve 1979 Haziranında 47 TL’ye çıkarılmıştır 

(Boratav, 2003:141). Önceki yıllarda (1946, 1958 ve 1970) sadece zorunlu görülen 

durumlarda yapılan devalüasyon uygulaması, 1977 yılından itibaren ekonomide sürekli 

olarak kullanılan hatta bazen yılda birkaç kez başvurulan bir ayarlama haline gelmiştir. 

Burada ele alınabilecek bir diğer nokta da Avrupa’daki Türk işçilerin gönderdiği 

dövizlerle ilgilidir. 1960’lı yıllardan sonra ulaşılan yüksek döviz rezervinde önemli bir rol 

oynayan işçi dövizleri, özellikle 1970’lerin ikinci yarısından itibaren yapılan 

devalüasyonlar sonucunda, TL karşılığı olarak daha da büyümüş, bu sebeple işçi aile ve 

yakınlarına ödenirken büyük bir parasal baskı kaynağına dönüşmüştür (Gevgilili, 1981: 

596). 

1977-1980 yılları arasındaki dönem, dış ticaret açığının 4 milyar doları, dış borcun 

10 milyar doları aştığı, dış borç anapara ve faiz ödemelerinin 1,5 milyar dolara yaklaştığı 
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bir dönemde Demirel’in “Türkiye 70 sente muhtaçtır” sözlerini söylediği ve ayrıca 

enflasyonun yanında bütçe ve KİT açıklarının da çok yüksek rakamlara ulaştığı, 

karaborsanın başladığı; tuz, yağ, ampul, sigara gibi temel tüketim mallarının piyasadan 

kalktığı, tüp gaz ve benzinin bulunamaz hale geldiği derin bir kriz dönemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Oran, 2002: 668). 

 Ortalama reel GSYİH büyüme hızının % 0.95’lere kadar gerilediği 1977-1980 

döneminde, büyüme hızında meydana gelen bu yavaşlamanın nedenleri olarak söz konusu 

dönemdeki enflasyonist ortamı, dış borcu, döviz darboğazını, dış kaynak sağlama 

imkânlarının kapanmasını, ithalattaki durgunluğu ve yaşanan enerji sıkıntısını göstermek 

mümkündür (Akalın, 2002: 83). Tüm bunlara paralel olarak dönemin hükümetleri var olan 

sorunları gidermek, daha açıkçası dış borç krizini aşmaya yarayacak dış kaynak 

sağlayabilmek için 1978 ve 1979 yıllarında IMF ile iki ayrı sözleşme imzalamış ve istikrar 

programlarını yürürlüğe koymuşlardır. Söz konusu istikrar tedbirlerine bakıldığında, 

IMF’nin geleneksel politikalarını yansıttığı görülmektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: 

(Şahin, 1997: 170). 

 Devalüasyon, 

 KİT ürünlerine zam ve ücret-maaş artışların sınırlandırılması, 

 Harcamaların kısılması ve KİT zararlarının azaltılması yoluyla kamu 

açıklarının kapatılması, 

 İthalatın kısılması, ihracatın arttırılması ve bu yolla cari işlemler açığının 

azaltılması, 

 Faizlerin yükseltilip tasarrufların özendirilmesi, 

 Yatırımların azaltılması, 

 DÇM uygulamasına son verilmesi. 

Alınan bu kararların bir kısmı uygulanmış, bir kısmı ise uygulanamamıştır. 

Bununla birlikte, 1980 yılına kadar uygulanan tüm bu politikalar ekonominin kötü 

gidişatını durdurmamış, aksine ülkenin temel ekonomik göstergelerindeki olumsuz durum 

devam etmiştir. Enflasyon yükselişini sürdürmüş, yapılan devalüasyonlarla TL’nin değeri 

giderek aşındırılmıştır. Ekonomideki bu olumsuz gidişata sosyal ve siyasal kargaşa da 

eşlik etmiştir. 1978 ve 1979 yılları, sokak çatışmalarının ve üniversitelerde sergilenen 

çatışmaların arttığı,  siyasal partiler arasındaki gerilimlerin tırmandığı ve bunlara paralel 
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olarak sağlıklı kararların alınmadığı ya da alınan kararların yürütülemediği bir dönem 

olarak açıklanmaktadır (Kazgan, 2005: 192). 

Sonuç olarak gerek ekonomik gerekse siyasal ve toplumsal açıdan oldukça kötü ve 

sonuçları açısından da son derece ağır bir dönem geçiren Türkiye’de, söz konusu olumsuz 

konjonktürün ekonomik ayağına çözüm getirmek için 24 Ocak 1980 kararları yürürlüğe 

konmuştur. 

1.1. 24 Ocak Kararları 

24 Ocak Kararları Cumhuriyet Tarihinin en kapsamlı istikrar politika paketidir. 

IMF ile yapılan stand-by anlaşması çerçevesinde uygulamaya giren bu ekonomik program 

iki ana eksen üzerinde tasarlanmıştır. Bunlardan birincisi kısa dönemli makroekonomik 

istikrar programları, ikincisi ise sonuçları daha uzun sürede görülecek olan yapısal uyum 

reformlarıdır (Doğruel, 2005: 194). 

24 Ocak 1980 kararlarıyla öncelikle hızla yükselen enflasyonu kontrol altına 

almak, dış kaynak açığını kapatmak, üretimi engelleyen girdi kıtlıklarını ve mal arzındaki 

tıkanıklıkları gidermek ve ekonomiyi yeniden işler hale getirmek, kaynak tahsislerinin 

ekonomik kriterlere göre uygun olarak daha verimli bir şekilde yapılmasını ve kamu 

finansmanının disiplin altına alınmasını sağlamak amacıyla temel politika değişikliklerine 

gidilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2012: 4). 

24 Ocak Kararlarının amaçları ana hatlarıyla şöyle sıralanabilir: (Akalın, 2004: 

107-108). 

 Fiyat istikrarının sağlanması, 

 Ödemeler dengesinin yeniden kurulması, 

 Piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması, 

 Ekonominin dışa açılması ve bu yönde sanayileşme stratejilerinin 

geliştirilmesi, 

 Kamu kesiminin ekonomi içerisindeki yerinin azaltılması. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için 24 Ocak Kararları kapsamında Türkiye'nin 

IMF’ye vermiş olduğu niyet mektubu şunları taahhüt etmektedir: (Kazgan, 2005: 200-

201). 
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 Enflasyonu durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası 

uygulanacak, 

 Akaryakıt fiyatları, tarım ürünlerinin taban fiyatları ve KİT ürünlerine ait 

fiyatlar enflasyonu önleyecek biçimde ayarlanacak, 

 Kamu harcamaları kısılacak, ancak enerji yatırımları bundan 

etkilenmeyecek, 

 Faiz oranları arttırılacak, 

 Ücret anlaşmazlıkları konusuna çözüm getirilmeye çalışılacak, 

 Döviz kuru değişken olacak ve bu yolla Türkiye'nin rekabet gücü 

sağlanmaya çalışılacak, 

 Borç yönetimine özen gösterilecek, 

 Ülke ekonomisi giderek daha fazla serbest piyasa ekonomisine dönecek, 

 Hükümet alınacak ekonomik önlemler konusunda sürekli olarak IMF’ye 

danışacaktır. 

“Makroekonomik İstikrar ve Yapısal Uyum Programı” olarak da adlandırılan 24 

Ocak kararlarıyla ithal ikameci sanayileşme politikası terkedilmiş ve ihracata yönelik 

sanayileşme politikaları benimsenmiştir. Gümrük duvarları aşağı çekilmiş, devalüasyon 

yapılmış, ihracatı teşvik tedbirleri uygulamaya konulmuş ve işgücü maliyetleri kamu 

müdahalesiyle aşağı çekilmiştir. Temel strateji, ekonomide devletin rolünü asgari düzeye 

indirmek ve serbest piyasa ekonomisini yerleştirmek olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

fiyatların idari kararlarla tespiti esası terk edilmiş, kamu müdahalesi konusu olan temel 

mal ve hizmet kapsamı daraltılmış; bu kapsam dışında kalan ürün fiyatlarının piyasa 

şartlarına ve maliyetlere göre kuruluşlar tarafından gerektiği zaman tespit edilmesi ilkesi 

getirilerek ikili fiyat sistemi önlenmiştir. Dış borçlanmaya gidilerek mal kıtlıkları 

giderilmiştir. Daraltıcı para politikası uygulaması başlatılmış, kamuya açık finansman ile 

kaynak sağlama yolu terkedilmiş ve kamu istihdam hacminin artmamasına çalışılmıştır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 4). 

Yurtiçi talebi sınırlayarak enflasyonist baskıları gidermeye yönelmenin yanı sıra 

üretim yapısında sağlanacak değişikliklere paralel olarak tedricen dış talebi ikame etmek 

ve böylece döviz kazancını artırmak amacıyla esnek kur politikası uygulanmış, ayrıca 

döviz kazandırıcı işlemleri bu yönde teşvik eden çeşitli politika araçları geliştirilmiştir. 

Tasarrufların artırılması, normal finansman kanallarına ve verimli yatırımlara 
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yönlendirilmesi amacıyla Temmuz 1980’de yürürlüğe konan ‘Faiz Kararnamesi’ ile kredi 

ve mevduat faiz oranları serbest bırakılmıştır. Dış kaynaklardan daha yoğun olarak 

faydalanmak amacıyla 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nun uygulanması 

ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış, petrol aramaları ve garantisiz ticari borçların tasfiyesi 

ile ilgili olarak alınan kararlarla yabancı sermaye girişi özendirilmiştir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2012: 5). 

Katma değer vergisinin uygulanması; mali sektörün gelişmesini kolaylaştırıcı 

reformlarla ekonomik büyümeye gerekli finansman kaynaklarının sağlanması; sermaye 

piyasası kanununun güncelleştirilmesi; menkul kıymetler piyasasına işlerlik 

kazandırılması; bankalar yasasının uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenmesi; 

para piyasasına yeni kurumlar kazandırılması yapısal değişimin önemli aşamalarını 

oluşturmuştur. Böylece finansal araçlar çeşitlenmiş, mali sistem büyümüş ve ekonomi 

politikalarının etki alanı genişlemiştir. Bunların sonucunda, 1981-1987 döneminde 

istikrarlı büyüme sağlanabilmiş, ekonomik beklentiler olumluya dönüşmüş; özel sektör 

ağırlıklı teknoloji yatırımlarıyla sanayinin milli gelir içindeki payı artmıştır. Mali sektörde 

ve reel sektörde meydana gelen bu olumlu değişmeler, her ne kadar ekonomik büyümenin 

ilerideki yıllarda büyümesine yardım eden temel alt yapıyı oluşturmuş ise de, kamu kesimi 

dengelerinin bozulması nedeniyle, ekonomide istikrar korunamamıştır (TÜSİAD, 1995: 

13). 

24 Ocak Kararları ile ilgili genel bir çerçeve içinde üç yönlü değerlendirme 

yapanlar bulunmaktadır. İlk olarak 24 Ocak programında yer alan boyutlarıyla 

devalüasyon, KİT zamları ve fiyat denetimlerinin kaldırılması gibi şok tedavisi ögeleri, 

IMF’nin üç yıldır Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden istediği nicel boyutları fazlasıyla 

aşmış, yani istenenden fazlası verilmiştir. İkincisi bu kararlar sadece bir istikrar programı 

niteliği taşımamaktadır. Uluslararası sermayenin özellikle Dünya Bankası aracılığıyla 

pazarladığı ve içte ve dışa karşı piyasa serbestliği ile uluslararası ve yerli sermayenin 

emeğe karşı güçlendirilmesi gibi iki yönü de vardır. Programın bu boyutu zaman içinde 

daha da ön plana çıkmaktadır. Son olarak, Demirel Hükümeti bu programı, Özal’ın ve 

sermaye çevrelerinin istekleri doğrultusunda yani sistemli ve sürekli olarak emek aleyhtarı 

bir doğrultuda uygulayabilmenin ve geliştirebilmenin araçlarından yoksundur. İşte 12 

Eylül 1980’de gerçekleşen rejim değişikliği, 24 Ocak programının önündeki bu önemli 

engeli ortadan kaldıracaktır (Boratav, 2003: 148). 
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Tablo 3: Türkiye’de 1977-1980 Dönemine İlişkin Temel Ekonomik Göstergeler 

        1977 1978 1979 1980 

GSYİH Büyüme Hızı(1987 Sabit 

Fiyatlarıyla) 
3,4 1,5 -0,6 -2,4 

Kişi Başına Milli Gelir 

(Dolar)  
1.950    2.089    2.500    2.041    

Enflasyon 

Oranı(%)   
22,5 53,3 62,0 101,4 

İhracat (f.o.b. Milyon Dolar) 
 

1.753    2.288    2.261    2.910    

İthalat (f.o.b. Milyon Dolar) 
 

-5.506    -4.369    -4.815    -7.513    

Cari İşlemler Dengesi/GSMH(%) -5,13 -1,89 -1,73 -4,98 

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/GSMH(%) 8,2 3,2 7,2 8,8 

 Kaynak: TUİK, Kalkınma Bakanlığı. 

Tablo 3’de 1977-1980 arasındaki dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin temel 

göstergelere yer verilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, ekonomik büyüme oranı 1977 

yılından 1980 yılına dek devamlı küçülen bir seyir izlemiştir. 1979 yılındaki ekonomik 

krizi takiben yürürlüğe konan 24 Ocak kararlarına rağmen, 1980 yılında da ekonomik 

daralma devam etmiş ve % -2,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Kişi başına milli gelir ise 

1977-1979 arasındaki dönemde yükselen bir seyir izlemekle beraber, 1980 yılı sonunda 

1979 yılındaki 2.500 dolar seviyesinden 2.041 dolar seviyesine gerilemiştir. Aynı 

dönemde sürekli artış gösteren enflasyon (toptan eşya fiyat endeksi artış hızı) 1980 yılında 

% 101,4 olmuştur. Söz konusu dönem boyunca sürekli açık veren cari işlemler dengesi ise 

1980 yılında GSMH’nin % -5’i olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılında ihracatın 2.910 

milyon dolar düzeyine yükselmesine karşın, ithalatın 7.513 milyon dolar seviyesine 

fırlaması, dış ticaret açığının da artışına sebep olmuştur. Kamu kesimi borçlanma 

gereğinin milli hasılaya oranı ise, 1980 yılında GSMH’nin % 8,8’i düzeyine ulaşmıştır. 

2. Darbe Sonrası Dönemde Ekonomik Ortam (1981-1983) 

Dünya ekonomilerindeki durgunluğa ve buna bağlı bağlı olarak dış ticaret alanında 

ortaya çıkan olumsuz gelişmelere rağmen, uygulanan politikalar sayesinde hem enflasyon 

kontrol altına alınmış, hem de ekonomi 1981-1983 döneminde büyüme sürecine girmiştir. 

Bu dönemde üretimdeki artışta askeri yönetimin grev ve lokavtları ertelemesinin de etkisi 

olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2012: 5,10). 

Tablo 4’de görüldüğü üzere, 1980 yılında % -2,4 oranında daralan yurtiçi hâsıla, 

1981 yılında % 4,9, 1982’de % 3,6 ve 1983 yılında % 5 oranında büyümüştür. Kişi başına 
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milli gelir ise 1981 yılında önceki yıldaki seviyesini korumakla birlikte, sonraki 2 yılda 

giderek azalmış ve 1983 yılında 1695 dolar olarak gerçekleşmiştir. 1980 yılı sonunda 

%101 seviyesine yükselmiş olan enflasyon oranı, 1981-1983 yılları arasındaki dönemde 

düşüşe geçerek, yüzde 30’lar seviyesinde istikrar kazanmıştır. Kamu kesimi borçlanma 

gereğinin milli hasılaya oranı 1979 yılında % 7,2, 1980 yılında ise % 8,8 düzeyinde 

gerçekleşirken, 1981-1983 döneminde ortalama % 4 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 4: Türkiye’de 1977-1983 Dönemine İlişkin Temel Ekonomik Göstergeler  

        1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

GSYİH Büyüme Hızı(1987 

Sabit Fiyatlarıyla) 
3,4 1,5 -0,6 -2,4 4,9 3,6 5,0 

Kişi Başına Milli Gelir 

(Dolar)  
1.950    2.089    2.500    2.041    2.078    1.828    1.695    

Enflasyon Oranı 

(%)   
22,5 53,3 62,0 101,4 34,0 28,4 31,4 

İhracat (f.o.b. Milyon Dolar) 
 

1.753    2.288    2.261    2.910    4.703    5.890    5.905    

İthalat (f.o.b. Milyon Dolar) 
 

-5.506    -4.369    -4.815    -7.513    -8.567    -8.518    -8.895    

Cari İşlemler Dengesi/GSMH 

(%) 
-5,13 -1,89 -1,73 -4,98 -2,71 -1,48 -3,18 

Kamu Kesimi Borçlanma 

Gereği(%) 
8,2 3,2 7,2 8,8 4 3,5 4,9 

 Kaynak: TUİK, Kalkınma Bakanlığı. 

 1980 sonrası dönemde ihracatı teşvik politikaları, ihracata yönelik faaliyetlere hız 

kazandırarak ekonomide yapısal değişikliği başlatmıştır. Geleneksel ihracat yapılan 

ürünlerin yanında sanayi ürün ihracatı miktar ve çeşit olarak hızla artmıştır. 1979 yılında 

2,28 milyar dolar olan ihracat, 1981 yılında 4,7 milyar dolara ulaşmıştır. Gelişmiş 

ülkelerdeki durgunluğa ve ABD dolarının değer kazanmasına bağlı olarak özellikle 

tarımsal ürünlerin ihraç fiyatlarında ortaya çıkan gerilemelere rağmen 1982 yılında ihracat 

% 25,2 artarak 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1983 yılında ise Irak ve Libya’ya 

yönelen ihracatın azalması ve Ortak Pazar ülkelerinin korumacı tutumları ihracat artışını 

yavaşlatmış ve toplam ihracat bir önceki yıl seviyesinde kalmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 

2012: 6). İthalat da benzeri bir artış gözlenmiş ve 1979 yılında 4,8 milyar dolar olan ithalat 

hızlı bir artış göstererek 1980 yılında 7,5 milyar dolar seviyesine, 1983 yılında ise 8,9 

milyar düzeyine yükselmiştir. Cari işlemler açığının milli hasılaya oranı, 1977 yılında 

%5,1 iken, 1983 yılında % 3,18 düzeyine gerilemiştir. 
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Tablo 5: Konsolide Bütçe Dengesi, Gelir ve Giderlerinin GSYH’ye Oranı (%) 

    1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Bütçe Giderleri 15,9 15,3 15,6 15,3 14,3 11,4 14 

Personel Giderleri 5,5 5,4 5,6 4,9 3,7 3,1 3,6 

Faiz Harcamaları 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 0,6 1,1 

Yatırım 

Harcamaları 
3,6 3,1 2,6 2,6 2,9 2,4 2,5 

Bütçe Gelirleri 12,7 14,1 13,2 13 13,1 10,2 12,3 

Vergi Gelirleri 11,4 11,2 10,6 10,7 11,2 9,3 10,3 

Bütçe Dengesi -3,2 -1,1 -2,4 -2,4 -1,2 -1,1 -1,7 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TCMB. 

 

 Tablo 5’te 1977-1983 yılları arasındaki konsolide bütçe dengesi, gelir ve 

giderlerinin yurtiçi hasılaya oranları gösterilmektedir. Buna göre, konsolide bütçe 

giderlerinin yurtiçi hasılaya oranı 1979 yılından itibaren düşüşe geçmiş, % 15,6 

seviyesinden 1982 yılında % 11,4 seviyesine kadar gerilemiştir. 1983 yılında ise bu oran 

% 14 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşte 1980 yılından itibaren uygulanan istikrar 

politikalarına bağlı olarak maaş ve ücret artışlarının düşük düzeyde tutulması etkili 

olmuştur. 

 Konsolide bütçe gelirlerinin yurtiçi hasılaya oranı 1979 yılında % 13,2 düzeyinde 

gerçekleşmiş ve bu oran 1981 yılına dek korunmuştur. Ancak bu oran 1982 yılında 

%10,2’ye gerilerken, 1983 yılında % 12,3 düzeyine yükselmiştir. 1982 ve 1983 yıllarında 

gerçekleşen bu düşüşlerde ithalat damga vergisinin % 25’ten % 1’e düşürülmüş olmasının 

etkisinin büyük olduğu söylenebilir. İthalatta serbestleşme amacıyla yapılan bu düzenleme 

ile dış ticaret vergi gelirleri önemli miktarda azalmıştır. 

 Konsolide bütçe dengesinin yurtiçi hasılaya oranı, 1977-1983 yılları arasındaki 

dönemde dalgalı bir seyir izlemekle beraber, 1981-1983 yılları arasındaki oranların 

öncesine kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. Bu gelişmeyi sağlayan en önemli 

faktörün, 24 Ocak istikrar programının getirdiği kısıtlamalar dolayısıyla personel 

giderlerinde ve yatırım harcamalarında gerçekleşen düşüşler olduğu söylenebilir. 

1977-1983 yılları arasındaki işsizlik oranlarını gösteren Tablo 6 incelendiğinde, 

1977-1980 arasındaki dönemde işsizlik oranlarının giderek düştüğü ve 1980 yılında yüzde 

8,5 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 1980 yılını izleyen dönemde de işsizlik 

oranındaki düşüş seyri devam etmiş ve 1982 yılında yüzde 7,4 seviyesine kadar 
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gerilemiştir. İşsizlik oranı 1983 yılında ise artış göstererek yüzde 8,1 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 6: 1977-1983 Yılları Arasında İşsizlik Oranı (%) 

    1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

İşsizlik Oranı (%) 10,1 10,2 9 8,5 7,5 7,4 8,1 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 

 Darbeyi takiben 1981-1983 yılları arasındaki dönemde temel ekonomik 

göstergeler, konsolide bütçe göstergeleri ve işsizlik oranları incelendiğinde 1983 yılına 

ilişkin değerlerin büyüme hızı dışında her gösterge türünde 1981 ve 1982 yılına kıyasla 

kötüye gitmiş olduğu önemli bir tespit olarak göze çarpmaktadır.  

2.1. Bankerler Krizi 

1981-1983 yılları arasındaki dönemde parasal alanda enflasyonla mücadele 

yönünde nispi başarı sağlanmış olmakla birlikte finans sektöründe yeni sorunlar çıkmıştır. 

İç talebe dönük olarak kurulmuş, sürekli koruma tedbirlerinin sağladığı rantlara alışmış, 

yüksek oranda işletme dışı kaynak kullanan işletmeler, dışa açılma, ihracata yönelik teşvik 

tedbirlerinden yararlanma ve öz kaynakları takviye etme yoluyla nispi fiyat 

değişikliklerine adapte olmakta yeterli ölçüde esneklik gösterememişlerdir. Bunun yanı 

sıra, işletmelerin hızla artan istihdam hacmine bağlı olarak işletme kredisi ihtiyaçları, 

kredi talebini hızla artırmıştır. Düşük mevduat faizinin yanı sıra ortaya çıkan mevduat 

açığını Merkez Bankası parası ile kapatan bankacılık sistemi, sermaye yapısından, iştirak 

ilişkilerinden dolayı toplam riskini artırmayı göze alarak bu talebi karşılamaya yönelmiştir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2012: 12). 

24 Ocak Kararları ile finansal sistemde serbestleşme, 1980 Temmuzunda vadeli 

mevduat ve kredi faizlerinin serbest bırakılmasıyla başlamıştır. Sermaye piyasasını 

düzenleyen bir yasanın olmadığı bir ortamda ortaya çıkan Bankerler “ikincil piyasada” 

tahvil ve mevduat sertifikalarını pozitif faizle satarak, halkın tasarruflarını çekmeyi ve 

bankaları aşmayı başarmışlardır. Zamanla küçük bankalar ve çoğalan bankerler arasında 

bir faiz yarışı başlamıştır. Bankerler mevduat sertifikalarını ve holding tahvillerini kendi 

borç senetleriyle birlikte pazarlayarak sadece kasaya giren yeni parayla eski taahhütlerini 

karşılamak zorunda kalmışlardır. Banka-Banker rekabeti sonucu kısa vadeyle para 
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toplayıp uzun vadeli yatırımlara paraları aktaran bankerler zor durumda kalmıştır. Bu kez 

riski çok yüksek alanlara para aktarmaya girişmişlerdir (Tokgöz, 2009: 205-206). 

Bankacılık sisteminin bu sağlıksız gelişimi karşısında önlem olarak 28.07.1981’de 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Yasası’nın konusu, 

amacı ve kapsamı resmi gazetede şöyle belirlenmiştir: “Bu kanunun konusu, tasarrufların 

menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın biçimde 

katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde 

çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve 

denetlemektir (Resmi Gazete, 30.07.1981: 17416). 

Bankacılık sistemindeki sorunları aşmak amacıyla alınan bir diğer önlem, Kasım 

1981’de bankaların mevduat sertifikalarını faiz kuponlu olarak düzenleyemeyeceklerine 

ve ihraç edemeyeceklerine dair yapılan düzenlemedir. 

Bununla birlikte bankerlik kuruluşları arasındaki faiz yarışı, bir süre sonra 

bankerleri borç alınan paraların faizinin ödenmesi için, daha yüksek faiz ile borçlanma 

sarmalına çekmiştir. Finans piyasasının bu sağlıksız yapısı uzun süre devam edememiş ve 

1982 yılında “Bankerler Krizi” olarak adlandırılan olay gerçekleşmiştir. Bu dönemde 

serbest faiz politikasının ve banker iflaslarının, bireysel bankaların uygulamaları ile 

yönetim tarzlarının birleşmesinin bir sonucu olarak, çok sayıda bankanın mali bünyesinde 

sorunlar yaşanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2012: 12). 

Bankerler krizinin ardından, bankerlikle ilgili faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi 

amacıyla Milli Güvenlik Konseyi Eylül 1983’te 2279 sayılı Ödünç Para Verme Yasasında 

Değişiklik Öngören Yasayı kabul etmiştir. Bunun yanı sıra, Ekim 1983’te İstanbul 

Bankası TAŞ, Hisarbank AŞ ve Ortadoğu İktisat Bankası AŞ’nin mali bünyelerinin 

güçlendirilmesine imkân bulunmadığından bütün aktif ve pasifleri ile Ziraat Bankası’na 

devredilmesine karar verilmiştir. 

Bankerler krizinin ülke ekonomisine faturası ağır olmuştur. Faizler kontrolden 

çıkmış, bankalara el konulmuş, on binlerce küçük tasarruf sahibi tasarruflarını kaybederek 

mağdur olmuşlardır. Kontrol edilemeyen yüksek faiz uygulamasının yol açtığı facia ve 

kamuoyunun baskısı karşısında Milli Güvenlik Konseyi Maliye Bakanı Kaya Erdem’in 
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istifasını istemiştir. Bu istifa talebini takiben ani bir kararla Turgut Özal da Temmuz 

1982’de görevinden istifa etmiştir. 

Sonuç itibarıyla; 

1973 yılında Dünya Petrol Krizi’nin etkileri ile ülkenin artık uluslararası ekonomik 

ortamda da işlemez hale gelen ithal ikameci yapısı birleşince döviz dar boğazı yaşanmış, 

sonrasında ise ciddi bir ekonomik krize girilmiştir. Ayrıca bu krize girilmesinde 

Türkiye’nin 1971 muhtırası sonrası serbest seçimlerle iş başına gelen 11 ayrı koalisyon 

hükümetinin kuruluşuna sahne olması da etkili olmuştur. Çünkü bu ortamda politikacılar 

uzun vadeli ve etkili ekonomik çözüm arayışlarına girerek partilerine oy kaybettirmek 

istememişler, köklü tedbirler almak yerine, kullanılabilir tüm iç ve dış kaynakları 

kullanarak ekonomik bunalımı erteleme yoluna gitmişlerdir. 

Ekonomik kriz sürecinde ekonomik destek için başvurulan uluslararası kuruluşlar 

bunun için serbestleştirilme sürecinin başlatılmasını ve ekonomide reforma gidilmesi 

koşulunu öne sürmüşlerdir. İç ve dış koşullarda ortaya çıkan bu gelişmeler geleneksel 

ekonomi politikalarının terkedilerek, yeni politikaların uygulamaya konulmasını 

sağlamıştır. 

Sonunda içinde bulunulan krizden çıkmak için diğer tedbirlere göre daha kapsamlı 

ve köklü olan 24 Ocak Kararları açıklanmıştır.  24 Ocak Kararlarının alınışından yaklaşık 

dokuz ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ülkedeki ekonomik ve sosyal ortamdaki bu 

kargaşaya son vermek gerekçesiyle 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el koymuştur. 

Ülkede can güvenliğinin kalmaması ve ekonomik sorunların artması ülke içinde askeri 

müdahalenin olumsuz tepki almaması için elverişli bir ortam yaratmıştır. TSK, ülkedeki 

demokratik kurumları ortadan kaldırıp siyasileri uzaklaştırırken, sadece Turgut Özal ve 

ekibinin görevine devam etmesi kararı alınmıştır. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 

askeri müdahale öncesi uygulanan ekonomi politikalarının uygulanmasından yana tavır 

koymuştur. 

Askeri rejimin birinci yılında 24 Ocak Kararlarının ilk olumlu yansımaları 

görülmeye başlamıştır. 1981 ve 1982 yıllarında özellikle ihracatın artırılması, ihracata 

dönük sanayileşme, enflasyon hızının düşürülmesi ve büyüme hızının arttırılması gibi 
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konularda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak 1983 yılında önemli bir ekonomik gösterge olan 

ihracatın azalması başta olmak üzere pek çok ekonomik gösterge olumsuz seyretmiştir.  

Ekonomik göstergeler ışığında askeri rejim dönemi görece başarılıymış gibi 

gözükse de, yine bu dönemde bankerler krizi ve hayali ihracatçılar gibi kolay ve haksız 

yoldan para kazanmak isteyen bir kesim ortaya çıkmış, bu nedenle ekonomiye ciddi 

zararlar verilmiştir. Bu döneme ait diğer göze çarpan olumsuzluklar ise maaş ve 

ücretlerdeki düşüklük, KİT’lerin sorunlarının çözümü için etkili politikalar izlenmemesi 

ve vergi sisteminin düzeltilememesidir. 

24 Ocak Kararları türündeki ekonomik istikrar programlarının başarı şansını, 

özellikle demokratik ülkelerde sınırlayan başlıca unsurlardan birinin bu programların 

popüler olmaması, yani halkın desteğini sağlayamaması olduğu düşünülmektedir. Çünkü 

bu programların başarısı halkın yaygın bir kesiminin gerçek ücretlerinin ve hayat 

standardının düşmesine, işsizliğin yeni rekorlara ulaşmasına, iş sahibi ve çiftçinin zor 

günler yaşamasına bağlıdır. Bu konuyla ilgili olarak 24 Ocak Kararlarının ancak 12 Eylül 

darbesinden sonra bütün gerekleriyle uygulanabildiğini ifade edenler olmuştur. Örneğin 

24 Ocak Kararlarının en belirgin amaçlarından biri olan ücretler ve maaşları kontrol altına 

alınması, 12 Eylül askeri müdahalesi ile uygulanma imkânı bulmuştur. Özellikle bu 

süreçte sendikal faaliyetlerin askıya alınması, DİSK yöneticilerinin yargılanması, işçilerin 

grev haklarının yasaklanması ve de ücret belirlenmesi konusunun toplu sözleşme 

düzeninden Yüksek Hakem Kurulu’na kaydırılması gibi uygulamaların söz konusu amacın 

yerine getirilebilmesine yönelik uygulamalar olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

uygulamalarla birlikte işçi ücretlerindeki aşınmalar garanti altına alınmış olup, bunlara ek 

olarak aynı durum memur maaşları konusunda da kendini göstermiştir. 

Komisyonda konuk olarak dinlenen Bilsay KURUÇ, 1970’li yıllarda ekonomide 

hızlı ve yapısal değişiklikler olduğunu, bunun toplumsal etkileri de olduğunu, ekonomide 

hızlı değişmelerin krize yol açtığını, toplumda tabiri caizse “dikişlerin attığını”, dünyadaki 

hızlı değişmeler karşısında Türk ekonomisinin krize gittiğini, krize karşı 24 Ocak 

kararlarının alındığını, 24 Ocak kararları ile bu ilanların benzerliğine dikkat çekilmesi 

üzerine de aslında 12 Eylülün 15 Mayıs 1979’daki TÜSİAD’ın Hükümete muhtıra 

sayılabilecek ilanları ve hatta 1970’in Genelkurmay Başkanı Memduh TAĞMAÇ’ın 

“Türkiye’de sosyal gelişme ekonomik gelişmeyi aşmıştır ve durdurulmalıdır” sözünden 
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başlatılabileceğini ifade etmiştir. 12 Eylül darbesinin ekonomik maliyeti konusunda ise 12 

Eylül’ün özdeşleştiği en önemli noktalardan birisinin reel ücret düzeyinin düşmesi 

olduğunu, bunun maliyetleri olumlu etkilediğini, buna paralel olarak da Türk lirasının 

değerinin 1989’a kadar düştüğünü, bu süreçte Türkiye’nin hem daha ucuz bir ülke hem de 

ücretliyseniz geçinmesi daha zor bir ülke hâline geldiğini, bu dönemde sermaye kesimi ile 

yabancı ülkelerin kârlı çıktığını, o dönemde söz konusu olan cari açıkta bu açığı 

ödeyenlerin en yoksul kesim olduğunu belirtmiştir (Alt Komisyon Tutanakları: 

16.10.2012). 

Yine Alt Komisyonda dönemin DİSK Başkanı olması sıfatıyla dinlenen İstanbul 

Milletvekili Süleyman ÇELEBİ, hem 1971 Muhtırasının hem de 12 Eylül darbesinin 

özünde ekonomik gerekçelerle yapıldığını, anarşi ve terörün kullanıldığını, Türkiye'nin 

ekonomisini dizayn etmek isteyen küreselleşme ve sermayenin birikimlerinin büyük rol 

aldığını, bütün bu darbelerin sonunda en çok etkisini gösteren ve en çok etkilenen, en çok 

bunun bedelini ödeyen kesimin ise, bu ülkenin mağdurları olan ülkenin dar gelirli 

yurttaşları ve çalışanlar olduğunu belirtmiştir (Alt Komisyon Tutanakları: 17.10.2012). 

Alt Komisyonda konuk olarak dinlenen Hasan Celal Güzel, darbenin ekonomik 

maliyeti konusunda bir değerlendirme yaparak; 

 Gerçekleştirdiği ekonomik çözümlemeler çerçevesinde, Türkiye’nin darbe 

süreçlerine muhatap olmaması durumunda günümüzde kişi başına düşen 

Gayri Safi Milli Hasıla düzeyinin 30.000 $ düzeyinde olacağını 

öngördüğünü, 

 Askeri darbenin yalnızca kişi özgürlüğü ve liberal demokrasiyi ilgilendiren 

siyasal bir sorun olmadığını, bu müdahale sürecinin aynı zamanda 

ekonomik olumsuzluklara da yol açtığını, bu anlamda darbe dönemlerinin 

“ekonomik yıkım dönemleri” olarak nitelenebileceğini, 

 12 Eylül rejiminin, 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının olumlu çıktılarını 

“harcadığını”, genelde darbe dönemlerinin kendilerinden önceki ekonomik 

gelişme süreçlerinin kazanımlarını yok ettiğini 

Belirten bir değerlendirmede bulunmuştur (Alt Komisyon Tutanakları:13.06.2012). 
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Darbelerin ekonomik maliyetlerini hesaplayabilme konusunda yapılabilecek 

çalışmaların kurgusal olma riski bulunmakla beraber, darbe yönetimlerinin aldıkları 

ekonomik kararlar ve yönlendirdikleri ekonomik politikaların ekonomik rasyonalite 

kriterleri göz önüne alınarak geliştirilmediği kolaylıkla söylenebilir. Bu anlamda zaten 

esasında demokratik hesap verme ihtiyacını kendisinde hissetmeyen bu tarz yönetimlerin 

yarattığı ekonomik maliyetleri çok da fazla göz önünde bulundurdukları da söylenemez. 
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III. BÖLÜM: ÇALIŞMA HAYATI, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 

VE SİVİL TOPLUM AÇISINDAN 12 EYLÜL DARBESİNE 

GİDEN SÜRECİN VE 12 EYLÜL SONRASINDAKİ 

DÖNEMİN İNCELENMESİ 

                

12 Eylül Darbesi öncesi ve sonrasında incelenmesi gereken önemli bir alan da 

çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri alanıdır. Daha önce de belirtildiği gibi Alt Komisyon 

çalışma dönemini sınırlarken başlangıç tarihi olarak bu alanın önemli olaylarından 1 

Mayıs 1977 olaylarını esas alarak çalışmalarını yürütmüştür.  

Bu bölümde önce 1977’den 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne gelene kadarki 

çalışma ilişkilerine ilişkin genel bilgiler sunulacak ardından ara rejimin çalışma hayatına 

ilişkin düzenlemeleri aktarılacaktır. 1 Mayıs 1977 günü çıkan olayların ele alınacağı bir 

sonraki bölümü takip eden bölümde ise toplu sözleşmelere ilişkin uygulamalar darbe 

öncesi ve sonrası olmak üzere ele alınacaktır. Son bölümde ise işçi ve işveren 

temsilcilerinin darbeye giden süreçte ve darbe sonrasındaki dönemdeki karar ve 

açıklamalarına yer verilecektir. 

1. Dönemin Ekonomisine ve Çalışma İlişkilerine Genel Bakış 

Bilindiği gibi çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri ile ilgili parametreler doğrudan 

ekonomi ile ilgili ve bağlantılıdır. Bu nedenle bu alandaki gelişmeleri ekonomi alanındaki 

gelişmelerin ışığında irdelemek gerekmektedir. 

1970’li yıllarda ortaya çıkan Petrol krizlerinin gelişmekte olan ülkelere çeşitli 

yansımaları olmuştur. Söz konusu etkiler Türkiye ekonomisinde de hissedilmiş ve bu 

süreçte 1977 – 1980 yılları arasında 3 farklı hükümet döneminde 5 adet “istikrar 

programı” hazırlanmıştır (Çölaşan, 1984: 7-8). Bunlar sırasıyla şöyledir; 

1) 1977 yılı Ağustos ayında Süleyman Demirel’in Başbakanlığındaki İkinci 

Milliyetçi Cephe Hükümeti tarafından uygulamaya konulan “Enflasyona Karşı 

Mücadele Paketi” 

2) 1978 yılı Mart ayında Bülent Ecevit hükümetinin “Yapısal Değişim Programı” 

3) 1978 yılı Eylül ayında Bülent Ecevit hükümeti tarafından yürürlüğe konulan “Para 

Kredi Tedbirleri Paketi” 

4) 1979 yılı Mart ayında Bülent Ecevit hükümeti tarafından açıklanan “Ekonomiyi 

Güçlendirme Programı” 

5) 1980 yılı Ocak ayında Süleyman Demirel hükümeti tarafından alınan “24 Ocak 

Kararları” 

Sıralanan programlar arasında en kati şekilde uygulanan ve en uzun ömürlü olanı 

24 Ocak Kararları olmuştur. Söz konusu programların ortak özelliği, yaşanan ekonomik 
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bunalımı hafifletmeye, döviz sıkıntısını azaltarak iç ve dış kaynaklar bulmaya dönük 

politikalar içermeleridir (Tekerek, 2012: 70). 

24 Ocak kararlarının en genel ifade ile hedefi liberal ekonomiye geçiştir. Bu 

sayede iktisadi kararların piyasa çerçevesinde alınması sağlanmak istenmiştir. Ne var ki 

söz konusu kararlar, sekiz ay sonrasında askeri yönetimin de bu kararlara sahip çıkması ile 

birlikte çalışma yaşamında sıkıntılar da beraberinde gelmiştir.
4
  

Bu alandaki temel parametrelerden birisi reel ücret seviyesi olagelmiştir. 24 Ocak 

kararlarının ve 12 Eylül darbesinin kamu ve özel sektör çalışanlarının gerçek ücretlerine 

ve dolayısıyla çalışma yaşamına yansımalarını göstermek amacıyla darbe öncesindeki yıl 

olan 1979 yılı ile darbe hükümetinin son yılı olan 1983 yılındaki gerçek ücret verileri 

Tablo 1’de aşağıda gösterilmiştir. Tablo 1’e göre darbe öncesindeki gerçek ücret rakamları 

gerek kamu kesiminde gerekse de özel kesimde gerekse de toplam olarak darbe 

hükümetinin son yılı olan 1983 yılına göre daha iyi bir düzeydedir. Tablo 1, 24 Ocak 

kararlarının gerçek ücret düzeyine yansımalarını göstermesi açısından önemlidir. 

Tablo 7: 1979-1983 Yılları Arasında Günlük Gerçek Ücretler 

Yıllar Kamu Kesimi Özel Kesim Toplam 

1979 462.1 345.7 389.9 

1980 383.2 268.0 311.5 

1981 407.3 326.1 253.3 

1983 391.2 299.1 328.5 

Kaynak: (Petrol-İş, 1991: 173; Olgaç, 2006: 58)  

24 Ocak kararları ve sonrasında 1983 Genel Seçimlerine gelene kadar ki süreçte 

askeri darbe hükümetinin çalışma hayatında meydana getirdiği temel değişiklikler şu 

şekilde özetlenebilir; 

 MGK’nın 12.9.1980 tarih ve 17103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 

numaralı bildirisi ile “Kamu düzeni ve genel asayiş gereği olarak (DİSK, 

MİSK ve bunlara bağlı) sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu 

kuruluşların yöneticileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvencesi altına 

alınmıştır.” 

 14 Eylül 1980 tarih ve 17105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MGK’nın 3 

No’lu Kararı ile “Tüm grev ve lokavtlar ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.” 

 MGK’nın 15.9.1980 tarih ve 17108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 

numaralı kararı ile ise; 

                                                 
4
 14 Eylül 1980 tarih ve 17105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 numaralı MGK Kararı  ile önceki 

dönemde uygulanan ekonomi politikalarının sürdürüleceği şu şekilde ifade edilmiştir; 

“Ülkemizin ekonomik durumunu düzenlemek ve daha iyiye götürmek maksadıyla yürürlüğe 

konulan ekonomik program ile yapılan anlaşmaların ve protokollerin uygulanmasına 

devam edilecektir.” 
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“1-DİSK, MİSK ve Hak-İş ile bunlara bağlı sendikaların mevduatı ilgili 

bankalar tarafından bloke edilecek ve ikinci bir emre kadar bunlardan ödeme 

yapılmayacaktır. Bankalar kendilerinde bulunan bu tür hesapla ilgili bilgileri 

ve bunlarda meydana gelecek artışları bir hafta içinde Maliye Bakanlığına 

bildireceklerdir. 

2-DİSK, MİSK ve Hak-İş ile bunlara bağlı sendikalara üyelik aidatlarım 

şimdiye kadar, bankadaki hesaplarına değil de bizzat temsilcilerine ödeyen 

işverenler bundan sonra bu aidatı ilgili sendika adına milli bir bankada 

açtıracakları hesaba tevdi edeceklerdir. Bu paralara da aynı şekilde işlem 

yapılacaktır. 

 3- DİSK, MİSK ve Hak-İş ile bunlara bağlı sendikaların genel 

merkezlerindeki, merkezlerindeki ve şubelerindeki para, kıymetli evrak' ve her 

türlü malzeme Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından bir heyetle ve tutanakla 

tesbit edilecektir. Bunlardan: 

a. Para ile kıymetli evrak ve kıymetli malzeme milli bir başkada muhafaza 

edilecek; buna ait bilgi bankalar tarafından bir hafta içinde Maliye Bakanlığına 

bildirilecektir. 

b. Suç delili olan evrak, doküman ve malzeme Sıkıyönetim Askeri 

Savcılıklarına intikal ettirilecektir. 

c. Diğer evrak ve malzeme bulundukları yerde muhafaza altına alınacaktır.” 

 21 Eylül 1980 tarih ve 17112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2301 sayılı 

“1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve 

Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun” ile 1402 sayılı Kanunun 3. 

maddesinin f bendi değiştirilerek Sıkıyönetim Komutanına Sıkıyönetim 

Bölgesinde grev ve lokavtı yalnızca süreli olarak değil “sürekli”
5
 olarak 

durdurmak ve izne bağlamak yetkisi verilmiştir. 

 11 Ekim 1980 tarih ve 17132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2316 sayılı 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve 

Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun ile faaliyeti durdurulmuş işçi 

sendika, federasyon ve konfederasyonlarına kayyım atanmasına 

hükmedilmiştir. 

 MGK’nın 19 Şubat 1981 tarih ve 17256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

45 sayılı kararı ile “Hak - İş Konfederasyonu ve bunlara bağlı sendikalara ait 

Millî Güvenlik Konseyi'nin 8 numaralı Kararı ile bloke edilen, bankalardaki 

para, kıymetli evrak ve muhafaza altına alınan malzemeler serbest 

bırakılmıştır.” 

                                                 
5
 Fıkranın değiştirilmeden önceki halinde bu ifade “süreli olarak durdurmak ve izne bağlamak” şeklinde yer 

almaktaydı. 
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 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanunu 07.05.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
6
. 

2. 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı 

 

1 Mayıs 1977 olaylarına ilerde güvenlik ile ilgili bölümde de değinilecek olmakla 

birlikte çalışma hayatı açısından önem atfetmesi nedeniyle burada da değinmekte fayda 

vardır. 

1 Mayıs Bayramı, 1976’da Taksim Meydanı’nda DİSK’in öncülüğünde 

gerçekleştirilmiş olmakla birlikte bazı Türk-İş’e bağlı sendikalar da kutlamalara 

katılmıştır.  Söz konusu yıl 1 Mayıs Mitingi bir şenlik havası içinde cereyan etmiş 

olmasına karşın, 1977 yılına gelindiğinde hava çok daha farklı olmuştur. Kısa süre sonra 

Kemal Türkler’in yapacağı kısa konuşmanın ardından miting dağılacak olmasına ve saat 

19.00’a yaklaşmasına karşın insanlar kutlama alanına girmeye devam etmiş mitinge 

katılan kişi sayısının 500.000’i bulduğu ifade edilmiştir (Akıncı, 2010: 60; Avcı, 2004: 

25). 

Akıncı’ya göre, ilk silah sesleri Tarlabaşı’nın alana açılan girişinden duyulmuştur. 

1 Mayıs kutlaması tam bitecekken provokasyon vuku bulmuştur. Türkler’in konuşması 

sırasında başlayan silah seslerine karşın, Türkler soğukkanlılığını koruyarak kitleyi sakin 

olmaya çağırmayı denemiştir. Ne var ki ilk silah seslerinin ardından otomatik tabanca ve 

tüfek sesleri alanı kaplamıştır. Kitleler, alandaki kurşun yağmurundan kaçarken önceden 

yerleştirildiği tahmin edilen barikatlarda sıkışmış, onlarca insan ezilerek feci biçimde can 

vermiştir. Taksim Meydanı’na; Sıraselviler’den Taksim’e açılan noktadaki beyaz bir 

araçtan, sular idaresinin üzerinden ve İntercontinental Otelinin alana bakan bazı 

odalarından seri halde kurşun yağmıştır. Olaylar sona erdikten sonra 40 kişinin öldüğü 

belirlenmiştir. Yaralılar ise sayılamayacak kadar çoktur (Akıncı, 2010: 60-61). Olaylardan 

sonra 276 erkek, 45 bayan olmak üzere toplam 321 kişi polis tarafından gözaltına 

alınmıştır (Tercüman, 1977). 

3. Toplu Sözleşmeler, Grevler ve Lokavtlar 

3.1. 12 Eylül 1980 Öncesi Dönem 

1978 yılında kamu kesimi işverenleri ile Türk-İş üyesi sendika ve 

konfederasyonlar arasında yaklaşık 600 bin işçi adına 16 işkolunda 38 toplu iş sözleşmesi 

görüşmeleri yapıldı. 19 Temmuz tarihinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Türk-İş 

Genel Başkanı Halil Tunç tarafından kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri ve daha genel 

çerçevede ise kamu kesiminde işçi-işveren ilişkilerine ilişkin bir metin olan “toplumsal 

anlaşma” imzalandı (Koç, 1982: 50-51). Söz konusu anlaşma metninde: 

                                                 
6
 Bu kanunlar o dönemde pek eleştirilmemiş olsa da darbe dönemi sonrasında sendikacılar tarafından yoğun 

bir şekilde eleştirilmiştir. Bkz. (Koç, 1989: 73-77)) 
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“Hükümetle Türk-İş özel kesimde sağlıklı işçi-işveren ilişkileri kurulmasının ve aşırı 

kar heveslilerinden ve alışkanlığından kurtulmasının da, topluma huzur getirici, 

refahı yaygınlaştırıcı, gelişmeyi hızlandırıcı bir demokratik gelir-fiyat politikası 

bakımından zorunlu olduğu görüşündedirler... Aynı anlayışla Türk-İş fiyat 

artışlarının kısılması çabalarında da Hükümete yardımcı olacaktır. Öte yandan 

Hükümet, çalışanların haklarını yaygınlaştırma amacıyla, işçi-memur ayrımının 

saptanması ve tarım işçilerinin haklarının yasal bir düzenlemeye bağlanması 

yönündeki çalışmaları hızlandıracaktır... Hükümet, işçilerin sendika seçme 

özgürlüğünü engelleyici davranışlardan tüm kamu kuruluşlarının kaçınmasını, 

demokratik çalışma anlayışının kesin gereği saydığı gibi, bu Anlaşmanın, işçi 

kuruluşları arasında haksız rekabete yol açmamasına da özen gösterecektir...” 

(Türk-İş, 1995: 331-335) 

 

İfadelerine yer verilmiş ve Hükümet ile Türk-İş çalışma ilişkileri alanında çeşitli 

ilkelerin benimsenmesi gerektiği hususunda mutabakata varmışlardır. 

Söz konusu anlaşmaya göre işçilerin gerçek gelirlerinin 1976 düzeyinde tutulması 

kararlaştırılmış; buna karşılık sendika ve işçilerin bir ölçüde yönetime ve sorumluluğa 

katılması, üretimin artırılmasına katkıda bulunması beklenmiştir. 1978 yılında imzalanmış 

olan söz konusu Toplumsal Anlaşma, birikmiş olan toplu iş sözleşmelerinin grevsiz bir 

şekilde sonuçlandırılmasına katkıda bulunduğundan oldukça önemli bir metindir. Zira 

1980 yılı Ocak ayında kamu kesimi işyerlerinde 718 bini Türk-İş, 72 bini DİSK’e bağlı 

sendikalara ve 70 bini de bağımsız sendikalara üye toplam 860 bin işçinin toplu 

sözleşmeleri gündeme geldiğinde, Hükümet 5 Mart 1980 tarihinde yayınladığı bir Genelge 

ile bu tarihten itibaren toplu sözleşme ile ilgili ilkeleri belirlemek üzere “toplu sözleşme 

koordinasyon kurulu”nun oluşturulduğunu bildirmişti (Koç, 1982: 51-52). 

 Söz konusu uygulama her ne kadar önceki dönemde imzalanan toplu iş 

sözleşmeleri ile çelişen bir uygulama gibi görünse de Demirel hükümetinin açıklamış 

olduğu “24 Ocak Kararları” perspektifinden bakıldığında, bu uygulamanın 24 Ocak 

kararları anlayışının çalışma ilişkilerine bir yansıması olarak değerlendirilebilir.  

1980 yılının başındaki toplu sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kalmış ve 1980 yılının 

Eylül ayına gelindiğinde Türk-İş yönetimi de toplu sözleşmenin yapılacağına dair 

umudunu yitirmeye başlamıştır (Koç, 1982: 63). 12 Eylül askeri müdahalesi, bu anlamda 

toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı bir noktada gerçekleşmiştir.  

Tablo 8: Yıllara Göre Grev, Greve Katılan İşçi ve Kaybolan İşgününün Kesimlere Göre Dağılımı 

Faaliyet 

Kolu 

1977 1978 1979 1980 

Grev 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

Kaybolan 

İşgünü 

Sayısı 

Grev 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

Kaybolan 

İşgünü 

Sayısı 

Grev 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

Kaybolan 

İşgünü 

Sayısı 

Grev 

Sayısı 

İşçi 

Sayısı 

Kaybolan 

İşgünü 

Sayısı 

Kamu 

Kesimi 
29 18.379 1.316.326 27 3006 153.478 46 21.857 714.425 30 11.652 1.354.594 

Özel 

Kesim 
138 41.510 4.461.879 148 24.202 1.445.427 144 18.044 1.502.922 197 34.564 4.054.024 

Toplam 167 59.889 5.778.205 175 27.208 1.598.905 190 39.901 2.217.347 227 46.216 5.408.618 

                         Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Tablo 8’de 1977-1980 dönemindeki grev verilerine bakıldığında kamu kesimi ve 

özel kesimdeki grev sayılarındaki artış dikkat çekicidir. 1977 yılında 167 grev 

yapılmışken 1980 yılında bu sayı 227 olmuştur. Kaybolan işgünü sayısı ise 1978’den 
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itibaren düzenli bir şekilde artmış ve 5,5 milyona yaklaşmıştır.1977 ile 1980 arasında 

yapılan toplam 759 grevde toplam 15.003.075 işgünü kaybı yaşanmıştır. 

Tablo 9’da ise söz konusu yıllar itibarıyla lokavt uygulamalarına ilişkin bilgiler 

aktarılmaktadır. Tablo 9 değerlendirildiğinde; 1977 yılında 13 lokavtta lokavt nedeniyle 

126.467 işgünü kaybı olmuşken bu rakam 1980 yılında 21 lokavtta 682.843 işgünü 

kaybına çıkmış, Tablo 8 ve Tablo 9 birlikte değerlendirildiğinde, gerek lokavtta geçen 

toplam süre ve lokavt nedeniyle kaybolan işgünü sayısı açısından gerekse de grev verileri 

açısından bakıldığında 1980 yılı çalışma ilişkileri açısından işçi-işveren kesimlerinin 

sorunlarının çözülemediği ve çalışma hayatındaki tansiyonun giderek yükseldiği bir yıl 

olduğu söylenebilecektir.  

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Lokavt Uygulamaları 

 1977 1978 1979 1980 

Lokavt Sayısı 13 33 15 21 

Lokavtta Geçen Toplam Süre 491 1.806 1.260 9.551 

Lokavta Uğrayan İşçi Sayısı 596 7.591 968 1.064 

Lokavt Nedeniyle Kaybolan 

İşgünü Sayısı 126.467 521.454 141.848 682.843 

                   Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3.2. 12 Eylül 1980 Sonrası Dönem 

12 Eylül Askeri Darbesi ile birlikte sendikaların faaliyetleri durdurulmuş veya 

ertelenmiş olduğundan toplu sözleşme görüşmeleri, imzalanması da durdurulmuştur. 

Süresi sona eren toplu iş sözleşmelerinin akıbeti konusunda ise 27.12.1980 tarihli R.G’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal 

Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Kanun hükümlerine 

başvurulmasına hükmedildi. Ne var ki bu kanun yalnızca 12 Eylül tarihinden önce 

yapılmış olan veya uyuşmazlık sürecinin çeşitli aşamalarında kalmış olan toplu iş 

sözleşmelerinin kapsamındaki yaklaşık 1,5 milyon işçiyi kapsamakta, geriye kalan 3 

milyon civarındaki işçinin toplu sözleşme hakları konusunda herhangi bir düzenleme 

içermemekteydi. Bu işçiler açısından ise iki çözüm kalmıştı; Bakanlar Kurulu’nun yapılan 

toplu sözleşmeleri genele teşmil etmesi veya asgari ücretin artırılması (Koç, 1982: 72-73).  

Bu dönemde çıkarılan 2364 sayılı Kanuna göre işçilerin çalışma koşullarını 

belirlenmesinde muhatap sendikalar değil; Yüksek Hakem Kurulu(YHK) olmakta ve 

süresi biten toplu sözleşmelerden YHK tarafından onaylananlar “yenilenen toplu 

sözleşme” olarak tanınmaktadır. Kanunda YHK’ ya, yeniden yürürlüğe konulan toplu iş 

sözleşmelerinde, sözleşme süreci içinde gerekli gördüğü hallerde değişiklik yapabilme 

hakkı; kararlarının kesin olması ve yargıya taşınamaması gibi önemli yetkiler vermektedir. 

Ne var ki bu tanınan yetkilere rağmen değiştirilen toplu sözleşmelerin uygulanmasında bir 

takım sorunlar ortaya çıktı. Zira YHK’nın toplu iş sözleşmelerinin uygulanması 

noktasında bir yaptırım gücü bulunmamaktaydı (Koç, 1982: 74-79).
7
 

                                                 
7
 27.08.1981 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde YHK Başkanı sıfatı ile konuşan Naci Varlık: “İşyerlerinde 

toplu iş sözleşmelerinin uygulanmadığına dair çok sayıda başvuru olduğunu; ancak bu konuda bir 

yetkilerinin olmadığını” ifade etmekteydi. 
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2364 sayılı Kanuna yöneltilen eleştirilerden bir diğeri de söz konusu kanunun 

işçileri sendikasızlaşmaya teşvik ettiği yönündedir. Bu noktada iki eleştiri öne 

çıkmaktadır. İlk olarak daha önce yürürlükte olan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanunu’na göre ancak bir işkolunda çalışan işçilerin çoğunluğu için bağıtlanmış 

olan bir sözleşme işkolundaki diğer işçilere teşmil edilebiliyordu. Ancak 2364 sayılı 

Kanun bu koşulu kaldırmış ve Bakanlar Kurulu’na herhangi bir sendikanın işkolu yetkisini 

alamadığı işkollarında da bütün işkolunu kapsayan uygulamalara gidebileceğini hükme 

bağlamıştır. İkinci husus ise dayanışma aidatına ilişkindir. Buna göre 275 sayılı Kanuna 

göre bir toplu iş sözleşmesinin genele teşmilinde de dayanışma aidatı öngörülmekteyken, 

2364 sayılı Kanun bu zorunluluğu kaldırmış, işçilere hiçbir sendikaya üye olmadan da 

herhangi bir toplu sözleşmeden faydalanma imkânı getirmiştir (Koç, 1982: 82-83).  

4. 12 Eylül Öncesi ve Sonrası Dönemde İşçi ve İşveren Temsilcilerinin 

Yaklaşımları 

1970’li yıllarda işçi sendikaları arasında faal olan sendikaların başında DİSK, 

Türk-İş ve Hak-İş gelmektedir. İşveren temsilcileri açısından bakıldığında ise TİSK ve 

TÜSİAD öne çıkmaktadır. Bu bölümde 12 Eylül’e giden süreçte ve 12 Eylül Darbesi 

sonrasında söz konusu sendika ve kuruluşların görüşlerine yer verilecektir. 

 

4.1. İşçi Sendikalarının Söylemleri 

4.1.1. Türk-İş 

1952 yılında kurulan Türk-İş’in 1977-1980 yılları arasındaki dönemdeki önemli 

adımlarından biri 1978 yılından Türk-İş Genel Başkanı ile Başbakan arasında imzalanan 

Toplumsal Anlaşmadır. Bu anlaşma karşılıklı temel ilkelerin ortaya konması açısından 

önem arz etmektedir. Bu anlaşma Türk-İş’in teşkilat ve kamuoyu nazarında itibarını 

artıran bir gelişme olarak kayda geçmiştir (Koç, 1986: 78). 

Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 tarihinde yaptığı Genel Kurul ile Genel Başkanlığa 

İbrahim Denizcier, Genel Sekreterliğe Sadık Şide ve Genel Eğitim Sekreterliğine Kaya 

Özdemir seçilmiştir. Bu Genel Kurul’dan kısa bir süre sonra ara seçimler yapılmış ve 

hükümet değişmiştir. Artan saldırılar ve can güvenliği tehlikesi karşısında Türk-İş’ten 

sistematik bir hareketin gelmemesi ancak açıklamalar ile yetinilmesi eleştiri konusu 

olmuştur. Bir diğer eleştiri ise Türk-İş’in, DİSK’in 1980 yılının başında yaptığı ortak 

eylem çağrısına olumsuz yanıt vermesinedir (Koç, 1986: 80-81).  

Türk-İş yönetiminin 24 Ocak Kararlarına da uzunca bir süre karşı çıkmadığı 

görülmektedir. Buna örnek olarak 1982 yılında Genel Başkan İbrahim Denizcier’in yaptığı 

şu konuşma emsal gösterilmektedir (Türk-İş, 1982: 4): 

“Bu ülke yararına yapılan her şeyi iyi karşılamış ve desteklemişizdir. 

Hatırlarsınız 12 Eylül öncesi alınmış olan 24 Ocak 1980 ekonomik önlemlerini, 

günün koşulları içinde kaçınılmaz bulduğumuz için olumlu karşılamış, ancak bu 

tedbirlerin teker teker adını vererek önerdiğimiz sosyal önlemler ile 

desteklenmedikçe başarıya ulaşmayacağını da açık yüreklilikle dile 

getirmiştik...” 

 

12 Eylül Darbesi sonrasındaki dönemde Türk-İş’in darbeyi gerekli gören tavrı da 

çok tartışılmıştır. Bu çerçevede başta en yetkili organlar olmak üzere yönetimin pek çok 
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düzeyinde darbeye duyulan sempati ifade edilmiştir. Bu sempati Türk-İş Genel Başkanı 

İbrahim Denizcier’in 12 Eylül’ün hemen ardından gönderdiği mesajın şu son satırlarında 

da görülmektedir (Türk-İş, 1980: 1): 

 

“Milletin bağrından çıkan ordumuzun tam bir bütünlük içinde milletimize 

huzur ve güven veren bu davranışının milletimiz ve memleketimiz için 

hayırlı olmasını temenni ile Türk-İş topluluğu adına saygılarımı arz 

ederim.” 

 

Türk-İş Yönetim Kurulu’nun tavrı da benzer şekildedir (Türk-İş, 1981: 8): 

 

“Milli Güvenlik Konseyi adına Sayın Devlet Başkanının ifade ettiği gibi, 

ülkemizde devlet otoritesini yeniden hakim kılabilmek, ülkeyi yaşanır hale 

getirmek, can ve mal güvenliğini korumak ve Türk demokrasisini gerçek 

ve sağlam temeller üzerine oturtmak hiç şüphesiz büyük vatandaş 

topluluğunun da ciddi özlemi haline gelmiştir. Türk-İş Yönetim Kurulu... 

12 Eylül’den sonra, yurdumuzun en büyük işçi kuruluşu olarak Milli 

Güvenlik Konseyi’ne yardımcı ve destek olmayı bir vatanperverlik 

saymaktadır.” 

 

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir’in farklı zamanlarda yaptığı, 

darbeyi destekleyen açıklamaları ise şu şekildedir: 

 

“Hepimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımla mükellefiz” (Türk-İş, 1980: 

29) 

“12 Eylül lüzumluydu, gerekliydi ve zamanında gerçekleştirildi. Türk 

milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi emir ve 

kumanda zinciri altında ve emirle gerçekleştirdiği 12 Eylül hareketi 

sorumsuz politikacılara olduğu kadar, sınır tanımayan, ölçü kavramını 

bilmeyen, davranışlarını Türkiye’nin gerçeklerine göre ayarlayamayan 

sendikacılara da bir derstir.” (Özdemir, 1980: s. 4) 

“Türkiye’nin kısa sürede demokrasiye dönmesini istemek, yeniden 11 

Eylül’e dönmesini istemektir... Çok çabuk, çok acele etmek demek 

yanılmak demektir.” (Günaydın, 1981) 

 

Türk-İş Genel Başkanı Denizcier 1982 yılında yapılan ILO Genel Konferansında 

şu açıklamalarda bulunmuştur (Türk-İş, 1982: 13): 

 

“12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye’de olan şey bir darbe değildir; ülkenin 

anayasasında belirtildiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin normal komuta 

zinciri içerisinde ve bütünüyle birlikte, ülkedeki demokrasiyi korumak için 

meşru biçimde müdahale etmesidir.” 

 

Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide, 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan hükümette 

Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapmıştır. Yukarıdaki açıklamalarla birlikte 

değerlendirildiğinde 1979 yılında Türk-İş Genel Sekreterliğine seçilmiş olan Sadık 

Şide’nin darbe sonrasında kurulan Ulusu Hükümetinde Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 

görev yapması Türk-İş’in bu dönemde izlediği genel politika ile uyumludur. Diğer yandan 

Şide, bakan olma teklifinin Türk-İş’e nasıl geldiğini açıklarken hükümete girmek için 10 
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Eylül günü teklif aldığını ve bu teklifi İcra Kurulu’na sunduğunu ileri sürmektedir (Türk-

İş, 1983: 294).  

Sadık Şide’nin bakan oluşunun Türk-İş İcra Kurulu’nda sert tartışmalara yol 

açtığına ilişkin bir haber de Kurul tarafından yalanlanmıştır. Buna göre yapılan 

açıklamada (Türk-İş, 1982: 334): 

“Yönetim Kurulumuz, tam bir bütünlük içinde, Sayın Şide’nin Sosyal 

Güvenlik Bakanı olarak hükümette görev almasının işçi hakları ve 

çıkarları yönünden taşıdığı önemi iyi bilmekte ve kendisini tam bir 

dayanışma ile desteklemektedir.” 

Türk-İş Dergisinin Ocak 1981 sayısında da bu konuda şu değerlendirmelere yer 

verilmektedir  (Türk-İş, 1981: 3-4): 

“...Milli Güvenlik Konseyi’nin kurduğu sivil hükümette Türk-İş Genel 

Sekreteri olan değerli arkadaşımızın da bakan olarak görevlendirilmesi, 

yasal düzenlemeler açısından önemli bir fırsatın Türk-İş tarafından 

değerlendirilmesine vesile olacaktır.” 

Şide, takip eden dönemde 1982 ve 1983 yıllarında yapılan Türk-İş Genel 

Kurullarında da yeniden Genel Sekreterlik görevine seçilmiştir. 1986 yılında yapılan 

Genel Kurul’da ise aday olmasına rağmen seçilemeyerek görevi bırakmıştır (Koç, 2010: 

12).  

Bir diğer ilginç gelişme ise 1982 Anayasasının oylanacağı dönemde Türk-İş İcra 

Kurulu’nun yaptığı açıklamadır. Bu açıklama (Türk-İş, 1982: 25): 

“Türk milleti 7 Kasım 1982 günü mutlaka sandık başına gitmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sandık başında değerlendirilirken...12 

Eylül 1980 öncesinin çileli günlerine yeniden dönülmemesi hedefini 

güttüğü... dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.”  

Şeklinde ifade edilmiş ve Kurul’un bu tavrının, Anayasa referandumunda “Evet” 

oyu kullanılması anlamına geldiği ileri sürülmüştür (Koç, 2003: 117). 

Bu genel yaklaşıma karşın, Türk-İş’in 12.Genel Kurulu’nda Sağlık-İş Sendikası 

delegesi Hasan Hüseyin Koç, parlamentoya sahip çıkan daha ihtiyatlı bir konuşma 

yapmıştır. Koç, konuşmasında (Koç, 1989: 37-38): 

“Eğer, olup biten her şeyde sadece parlamento sorumlu tutulursa, o 

zaman yeniden demokrasiye dönüşü istemek, 12 Eylül öncesi kargaşa 

ortamını tekrar davet etmek anlamına gelmez mi? Ülkenin ve ekonominin 

çıkmaza girmesinde sendikaları tek başına sorumlu tutan işveren 

düşünceleri ne kadar yanlış ve tutarsız ise, memleketi 12 Eylül’e 

sürükleyen olayların tek sorumlusu olarak parlamentoyu, parlamenterleri 

göstermek de o kadar yanlış ve tutarsızdır.” 

Türk-İş’in darbeye ilişkin olumlu tavrı 1986 yılında yapılan Genel Kurul’a kadar 

sürmüştür (Koç, 1989: 72). 

4.1.2.  DİSK 

DİSK, Türk-İş içerisinde yaşanan görüş ayrılıkları neticesinde, Türk-İş tarafından 

temsil edildiği ifade edilen partiler üstü politikanın karşıtı olarak 1967 yılında 



 61 

kurulmuştur. DİSK işçilerin sınıfsal bir eylem içine girmelerinin ancak kendi siyasal 

örgütleri ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle kurulmuştur (Olgaç, 2006: 27).  

12 Eylül Darbesine gelen sürece bakıldığında göze çarpan bir not 1976, 1977 ve 

1978 yıllarındaki işçi hareketlerinin üçte ikisinin DİSK tarafından gerçekleştirilmiş 

olmasıdır (DİSK, 1980:129). 1979 yılı direnişlerinin konfederasyonlara dağılımına 

bakıldığında da benzer bir tablo göze çarpmaktadır. Tablo 10’da görülebileceği üzere 1979 

yılında DİSK 50.000 işçi ile grev gerçekleştirirken, Türk-İş toplam 35.000 işçinin katıldığı 

grev yapmıştır. 

Tablo 10: 1979 Yılı Direnişlerinin Konfederasyonlara Göre Dağılımı 

Konfederasyon İşyeri Sayısı İşçi Sayısı 

DİSK 54 50.000 

Türk-İş 22 35.000 

Bağımsız 7 2.700 

MİSK 1 25 

Ülke-İş 1 230 

Sendikasız 71 51.963 

TOPLAM 156 139.91 

Kaynak: 7. Genel Kurul Çalışma Raporu, İstanbul 1980:129 

DİSK’in yukarıda anılan politik tavrı siyasi partilerle ilişkilerine de yansımıştır. 2 

Ekim 1975 yılında alınan Yönetim Kurulu Kararı’na benzer bir şekilde, 21-22 Şubat 1977 

günlerinde yapılan toplantıda da, Yönetim Kurulu 5 Haziran 1977 genel seçimlerinde 

CHP’nin desteklenmesine karar verdi. Bu kararda yer alan ifade özetle şu şekildedir: 

“Bugün ülkemizde iktidara en güçlü aday durumunda bulunan tek ilerici 

ve demokrasiden yana örgüt olan CHP’yi 1977 genel seçimlerinde 

DİSK’in V.Genel Kurulu 33.nolu kararı doğrultusunda ve ileri ve 

demokratik bir düzenin kurulmasının ön şartı olarak desteklemeyi...” 

 

12 Eylül’e giden süreçte DİSK bünyesinde TKP çizgisine yakın siyasi görüş ifade 

edenler bulunsa da
8
 DİSK yönetiminin genel politikası CHP’yi fazla karşıya almadan, sol 

içerisinde TKP dışındaki örgüt ve hareketlerin önemli bir bölümüyle iyi ilişkiler kurmaktır 

(Akalın, 1995:181). Bu noktada 14 Ekim 1979 seçimleri öncesinde DİSK’in yaptığı 

aşağıdaki açıklama, zihin karışıklığını ortaya koymaktadır (Koç, 2003: 148): 

 

“1. Tabanın (gövdesinin) ilerici, demokrat unsurlardan oluşması 

nedeniyle, faşizme karşı mücadelede önemli görevler yapabilecek olan 

CHP’ye oy verilerek desteklenmesini, 

2. İşçi sınıfımızı, emekçi halkımızı kucaklayan siyasal örgütlenmenin 

henüz var olmadığının bilincinde olarak, sosyalist, ilerici, tüm partilerin 

adaylarına da oy verilerek güç katılmasının faşizmle mücadele ilkesine 

ters düşmeyeceği...” 

                                                 
8
 Fehmi Işıklar, Mehmet Karaca ve Kemal Türkler’in öncülüğündeki Yürütme Kurulu üyeleri bu çizgiyi 

savunurlarken diğer Yürütme Kurulu üyelerinden Mehmet Kılınç, Rıza Güven öncülüğündeki üyeler ise bu 

çizgiye karşı çıktılar. 
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12 Eylül 1980 tarihinde yapılan MGK’nın 12.9.1980 tarih ve 17103 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 7 numaralı bildirisi ile “Kamu düzeni ve genel asayiş gereği olarak 

(DİSK, MİSK ve bunlara bağlı) sendikaların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu kuruluşların 

yöneticileri Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvencesi altına alınmıştır.” MGK’nın 8 no’lu 

kararı ile de bu sendikaların malvarlıklarına el koyulmuştur. Bu durumdan etkilenmeyen 

tek konfederasyon Türk-İş olurken; DİSK, Hak-İş ve MİSK gibi sendikaların faaliyetleri 

durdurulmuştur. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nın yaptığı “teslim ol” çağrısının 

ardından DİSK’e bağlı sendikaların yöneticilerinden pek çoğu teslim olmak için Selimiye 

Kışlası önünde sıraya girmiştir. Teslim olan DİSK’e bağlı sendika yöneticilerinden 67’si 

tutuklanırken; DİSK ve bağlı sendikaların davası 1986 yılında sonuçlanmıştır. DİSK’in 

yargılanma süreci sonunda, 264 DİSK yönetici ve üyesine, 2053 yıl 5 ay 20 gün ceza 

verilmiştir. Darbe sonrasındaki dönemde Ceza Kanununun 141. ve 142. maddelerinin iptal 

edilmesi üzerine Askeri Yargıtay’ın 16 Temmuz 1991 tarihinde verdiği beraat kararı 

sonrasında yapılan Genel Kurul ile yaklaşık 12 yıl aradan sonra DİSK yeniden faaliyete 

başlamıştır (Olgaç, 2006: 52-53, 79; Koç, 2003: 118). 

Diğer yandan DİSK’in sendikal mücadelesi, 12 Eylül sonrasındaki dönemde dahi 

Türk-İş tarafından sıklıkla eleştirilmiştir. Türk-İş’in 1982 tarihinde yaptığı genel kurulda 

şu ifadelere yer verilmiştir: 

“12 Eylül öncesi dönemde DİSK, yaptığı sorumsuz ve kanunsuz 

eylemlerine, Türk-İş topluluğunu da çekmek istemiştir.” (Türk-İş, 1982: 2-

3). 

“DİSK’in 12 Eylül’den evvel Taksim meydanlarında yaptıkları 

kepazelikleri herhalde tamamen unutmak mümkün değil...” (Türk-İş, 

1982: 56). 

Türk-İş yöneticileri 1982 yılı Aralık ayında dahi DİSK’e destek vermemiş ve 

DİSK yöneticilerinin sendikal faaliyetlerden dolayı değil, başka nedenlerden 

yargılandıklarını ileri sürmüşlerdir (Cumhuriyet, 1982). 

1979-1986 yılları arasında bir yandan Türk-İş Genel Sekreteri olarak görev yapan 

bir yandan da 12 Eylül sonrasının Bülent Ulusu Hükümetinde Sosyal Güvenlik Bakanı 

olarak görev yapan Sadık Şide de 1986 yılı Mart ayında yaptığı bir açıklamada, Bakan 

olduğu dönemde gerçekleşen işçi hakları kayıpları hakkında konuşurken şu ifadeleri 

kullanmıştır: 

“DİSK’in 12 Eylül öncesi yaptığı eylemler, bu maddelerin Anayasaya 

konulmasına neden oldu...” (Cumhuriyet, 1986). 

4.1.3. Hak-İş 

22 Ekim 1976 tarihinde Ankara’da 7 sendikanın bir araya gelmesiyle Hak İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) kurulmuştur. Hak-İş, 1976 yılında kurulduğunda o 

dönemde İslami çizgide faaliyette bulunan Milli Selamet Partisi’nin (MSP) bir uzantısı 

gibi değerlendirildi (Acar, 2007, s. 64, 154). Hak-İş yöneticileri 1980 öncesinde MSP’ye 

sıcak baktıklarını kabul etmekle birlikte bu yakınlığın ayniyet çizgisine indirgenmesini 

kabul etmemişlerdir (Hak-İş: 1995). Bununla birlikte hangi toplumsal ve siyasal şartlar 

MSP’yi ortaya çıkarmışsa Hak-İş’i de aynı şartların ortaya çıkarıldığını belirtmişlerdir. 

(Acar, 2007: 154). 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde Hak-İş’in DİSK’ten ziyade Türk-İş’in tavrına 

benzer bir tavrı benimsediği görülmektedir. Hak-İş, hiçbir siyasi partiyle organik bağa 
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sahip olmadığını belirttikten sonra bütün partilerle emekten yana olmaları halinde ilişki 

kurabileceklerini ifade etmektedir (Acar, 2007: 147). 

12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında MGK’nın 15 Eylül 1980 tarih ve 17108 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 8 no.lu kararı ile aralarında Hak-İş’in de bulunduğu 

konfederasyonların mal varlıklarına el koyulduğuna önceki başlıklarda değinilmişti. Bu 

kararın ardından Hak-İş ve üye sendikaların yöneticileri Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 

aracılığıyla MGK’ya başvurularda bulunarak “12 Eylül öncesi anarşi faaliyetlerinde yer 

almadıklarını” belirterek faaliyete geçmelerine izin verilmesini talep etmişler, MGK da 18 

Şubat 1981 gün ve 45 no.lu karar ile Hak-İş ve bağlı sendikaların faaliyetlerine izin 

vermiştir (Koç, 2010: 14-15).  

Takip eden süreçte ise Hak-İş çeşitli defalarda askeri yönetime olan desteğini 

beyan etmiştir. 19-20 Aralık 1981 tarihinde yapılan Hak-İş’in 3.Olağan Genel Kurulu’nun 

açılış konuşmasını yapan Hak-İş Genel Başkanı Aziz Yılmaz konuşmasında şu ifadelere 

yer vermiştir (Koç, 2003: 119): 

“12 Eylül yönetiminin gerek ülkemiz içinde ve gerekse uluslararası 

münasebetlerdeki keskin ve kararlı tavrını gönülden destekliyoruz.” 

Hak-İş’in 3.Olağan Genel Kurulu’na sunulan çalışma raporunda ise şu ifadelere 

yer verilmekteydi (Koç, 2010: 14): 

“12 Eylül öncesi günlerde, iller, ilçeler, köyler, mahalleler işgal edilmiş, 

rahatça Enternasyonal Marşı söylenmiş, Komünizm şiddet derecesine 

varmıştı. Sanayi tesisleri, fabrikalar çalışamaz hale gelmiş, yabancı 

ideolojiye bağlı işçi teşekkülleri ve bundan yararlanan sendika ağaları 

türemişti. Bu işçi örgütleri büyük şehirlerde kanlı meydanlar 

oluşturmuşlar ve bazı politikacılar bile hareketlere katılmışlardır. Bu 

durumlar karşısında TÜRK ordusu ülke yönetimine tümüyle el koymuş, 12 

Eylül 1980 tarihi yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur... Harekâtın ilk 

gününde yayımlanan Milli Güvenlik Konseyi'nin 7 No.lu bildirisiyle 

anarşiyi körükleyen, işçileri karanlık emelleri uğruna ve kendi menfaatleri 

doğrultusunda yönlendiren sendika ve Konfederasyonlar faaliyetten men 

edildiler." 

24 Aralık 1983 tarihinden yapılan 4.Olağan Genel Kurul’da askeri yönetimden 

sivil yönetime geçiş süresinin kısalığı övülürken yukarıdakilere benzer ifadelere yer 

verilmiştir (Hak-İş, 1984: 3): 

“Hemen hemen dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kısa bir zaman içinde 

askeri yönetimden, sivil idareye geçiş vaki olmamıştır. Huzurlarınızda 

sağlanmış bulunan huzurlu ortamdan, kısa bir zaman zarfında sivil 

iradeye geçilmiş bulunmasından... dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet 

ve şükranlarımızı sunuyor...” 

Hak-İş’in 1986 yılında toplanan 5.Genel Kurulu’na sunulan çalışma raporunda da 

şu ifadelere yer verilmiştir (Koç, 2003: 119): 

“12 Eylül harekâtı ne denli haklı bulunmuş ise, getirdikleri de o denli 

tartışma konusudur.” 

Hak-İş’in 12 Eylül’e karşı tavır almaya başladığı zaman 6.Genel Kurul’unun 

yapıldığı 1989 tarihine rastlar. 6. Genel Kurul’a sunulan çalışma raporunda (Koç, 2003: 

119): 
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“Hak-İş’in 12 Eylül ile yıldızı bir türlü barışmadı. Çünkü her şeyden önce 

Hak-İş 12 Eylül’ün gerekçelerine katılmıyor, ayrıca askeri idarelerin 

demokratik hakları geriye götürücü amaç taşıdığını bilerek her fırsatta 

kaygılarını dile getiriyordu.” 

Sonrasındaki dönemde yapılan açıklamalarda 6.Genel Kurul’da ifade edilen 

görüşleri destekleyen açıklamaların yapıldığı görülmektedir. Örneğin,  2007 yılında Hak-

İş Genel Başkanı Salim Uslu, Hak-İş Konfederasyonunun 12 Eylül darbesi ile birlikte tüm 

darbelerin karşısında olduğu açıklamıştır (Acar, 2007, s. 170). 2012 yılında Hak-İş Genel 

Başkanlığını yapmakta olan Mahmut Arslan da benzer şekilde 12 Eylül’ün sıradan bir 

darbe olmadığını belirtirken şunları söylemiştir (Değirmenci, 2011: 116): 

“12 Eylül sıradan bir darbe değil, toplumun tüm kesimlerini özellikle de 

çalışan kesimlerin uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri temel 

kazanımları yok eden bir süreçtir... Hak-İş toplumun demokratik 

yürüyüşünü kesintiye uğratan, siyasi, sosyal, ekonomik yönden tökezleten, 

önünü karartan süreçlere karşı doğru duruşunu bozmamış ve hiçbir 

manipülasyonun yörüngesine girmemiştir.” 

 

4.2. İşveren Temsilcilerinin Söylemleri 

TİSK ve TÜSİAD gerek 12 Eylül’e giden süreçte gerekse 12 Eylül sonrasında 

takındıkları tavır ile işçi hareketlerine karşı işveren kesimin tepkilerini şekillendiren 

kuruluşlar olmuşlardır. Bu bölümde işveren temsilcilerinin darbeye ilişkin tavırları ele 

alınacaktır. 

4.2.1. TİSK 

TİSK’in 1972, 1974, 1976, 1978 ve 1980 yıllarında yapılan genel kurullarına 

sunulan çalışma raporlarında yer alan isteklerinin en önemlileri şu şekilde sıralanmaktadır; 

asgari ücret, yan ödemeler de hesaba katılarak, bölgelere ve sektörlere göre ayrı ayrı 

saptansın; ücret zamları verimliliğe bağlansın; herkese eşit ücret zammı yerine, üretime 

katkıya göre farklı ücret zammı sistemi yaygınlaştırılsın; genel tatil ve ücretli izinler 

azaltılsın; emekli aylıkları düşürülsün; ücret artışları sınırlandırılsın; sendikalar, devletin 

idari ve mali denetimine açık olsun; sendikalarla siyasi partiler arasındaki ilişki 

sınırlansın; greve çıkan işçilerin ücretleri sendikalarınca ödensin; grev ertelemelerinin 

kapsamı genişletilsin. (Koç, 2010: 18-19; Türk-İş, 1994: 8-11). 

Yukarıdaki taleplerin sahibi TİSK’in 1980 yılı Nisan ayında yapılan 13.Genel 

Kurulu öncesi Genel Sekreter Rafet İbrahimoğlu yaptığı basın açıklamasında, grevlerin 

işyerlerinden çok topluma zarar vermeye başladığını belirterek “belli ve makul süreyi aşan 

grevlerin amacını aşan grevler” olarak değerlendirilerek durdurulmasını talep etmiştir 

(Koç, 1982: 26).  

Benzer şekilde 24 Ocak kararları ile birlikte işverenlerin hükümetten aldıkları 

destekle birlikte işçi sendikalarının denetlenmesine yönelik istekleri artmıştır. Rafet 

İbrahimoğlu bu konuda (Koç, 1982: 26): 

 “Birçok sendikanın gerekli idari denetimin bulunmamasının verdiği 

rahatlık içinde yasadışı olaylarda tahrikçilik ve teşvikçilik yaptığı birçok 

kez kanıtlanmıştır”  
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Diyerek işçi sendikalarının denetlenmesi konusundaki tavırlarını net bir biçimde 

ortaya koymuştur. 

Sermaye kesimlerinin çalışma hayatına ilişkin en belirgin taleplerinden biri, toplu 

sözleşmelere ilişkin düzenlemelerdi. TİSK ve MESS, grup sözleşmesi (tek sözleşme) 

talebinde bulunmuş ve bunda ısrarcı olmuşlardı. Özellikle, işveren sendikacılığının 

canlanması ve böylece işverenlerin birlikte hareket etmesi talebi, daha çok sınıf-içi 

stratejinin bir parçası gibi görünse de, aslında isçi sınıfı mücadelesine karşı geliştirilmiş 

bir stratejiydi ve toplu sözleşmelerde sermaye sınıfının tek sözleşme/grup sözleşmesindeki 

ısrarı ile de yakından ilişkiliydi (Aytekin, 2010: 188).  

Bu nedenledir ki 1978 yılında imzalanmış olan; işçi sendikaları -başta Türk-İş 

açısından olmak üzere- ve hükümet açısından başarı olarak sunulan Toplu Anlaşma 

sürecine TİSK, süreçte yer almamış olmasından dolayı tepki göstermiş ve benzer 

nitelikteki çalışmalara işveren örgütlerinin de çağırılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Bununla birlikte diğer bir görüşe göre 1978 yılında kamu kesimi toplu sözleşmelerinin 

Toplumsal Anlaşma ile çözümlenebilmiş olmasının nedenlerinden biri olarak TİSK’in bu 

görüşmelerin dışında tutulmuş olması gösterilmektedir (Koç, 1982: 62).  

Darbe sonrasında 1982 yılı Nisan ayında yapılan 9. TİSK Genel Kuruluna sunulan 

çalışma raporunda önceki yıllarda yapılan genel kurullarda dile getiren taleplere ek olarak 

şu talepler dile getirilmiştir; toplu sözleşme uygulamasında sendikalı-sendikasız işçi 

ayrımına son verilsin; sendikaların siyasi partilerin toplantı, gösteri ve yürüyüşlerine 

katılmasına izin verilmesin; işyerlerindeki her çeşit sendikal çalışma yasaklansın; 

ertelenen grevler YHK tarafından karara bağlansın (Koç, 1982: 20-25). 

TİSK Başkanı Halit Narin 22 Şubat 1983 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 

çalışma yaşamına ilişkin yasa tasarıları görüşülürken, tasarıda grev hakkının 

kısıtlanmasına ilişkin bir soru üzerine verdiği cevapta sürecin en simgesel 

açıklamalarından birini yapmıştır (Cumhuriyet, 1983): 

“20 yıldır biz ağladık, onlar güldü. Dengenin bozulduğu bir ortamda 12 

Eylül’e gelen olaylar yaşandı. Grev hakkı ekonomik ve milli sınırları 

aştığı takdirde sınırlandırılmalıdır. Sendikalar, yalnızca sendikal faaliyet 

içinde kalmalıdır.” 

4.2.2. TÜSİAD 

Bir sendika değil ama Dernek statüsünde olan TÜSİAD’ı da bu başlıkta 

incelemekte fayda vardır. 1979 yılına geldiğimizde TÜSİAD’da söz sahibi olan sermaye 

sahiplerinin sıklıkla gazetelerde açıklamaları görülmektedir. Örneğin Rahmi Koç, 22 

Temmuz 1979 tarihli Milliyet gazetesine  “Türkiye’ye doğru bir hükümet ve yeni liderler 

gerek” derken İzmir Ticaret Borsası Başkanı ise “Ekonomi güvensizlik içinde” şeklinde 

açıklamalarda bulunmaktadırlar (Milliyet, 1979; Güneş, 1978). Benzer şekilde 

işadamlarının ekonomiden ve hükümetten yakınan “Ekonomi kurallarına uygun 

yönetilmiyor” ve “Devlet elden gidiyor” kabilinden demeçleri gazetelere sık sık manşet 

olmaya başlamışlardır (Cumhuriyet, 1979; Türkiye, 1978).  

Takip eden dönemde, 14 Ekim 1979 ara seçimlerinde Adalet Partisi zafer 

kazandıktan bir gün sonra, 15 Ekim 1979 tarihinde, İstanbul Hilton Otelinin terasında 

Amerikalı işadamları onuruna verilen öğlen yemeğinde işadamları bir araya gelmiştir.  

Ecevit’in hükümetten ayrılmış olmasının bu denli sevinç havası yaratmasının nedenini 

soran dönemin Cumhuriyet Gazetesi ekonomi yazarı Osman Ulagay’a bazı işadamları, 
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Ecevit’in halkçı söylemi karşısında “Bir gün fabrikalarımıza el koyar mı?” korkusunu bile 

duyduklarını ifade etmişlerdir (Ulagay, 1987: 33-34). 

TÜSİAD ülke ekonomisinin toplam % 43,2’sini temsil etmesiyle ve örgütlenme 

yapısıyla kaynaklar açısından güçlü olduğunun farkındadır, dolayısıyla kapsamlı bir 

değişimi başlatma ve sürdürebilme olanaklarına sahiptir. Bu çerçevede kendi lehine olan 

bu kaynak asimetrisini, değişimi başlatma ve sürdürmede zorlayıcı bir unsur olarak 

kullanmıştır. Bu durumda TÜSİAD’ın değişim yönünde daha geniş kesimleri harekete 

geçirebilmek için, topluma, kendi üyelerine ve diğer sermaye gruplarına, sermaye birikimi 

açısından artık sınırlarına gelmiş mevcut sistemin rehavet ortamından neden vazgeçmeleri 

gerektiğini anlatması gerekmiştir. 1979 yılında gazetelere verilen ilanların böyle bir 

kararın sonucu olabileceği düşünülmektedir. Hükümete karşı bir muhtıra olarak nitelenen 

ilanlar, kamuoyunda yarattığı şiddetli tartışmaların yanı sıra sermaye içinde de 

tartışmalara neden olmuştur (Gölbaşı, 2007: 156).  

TİSK, TOBB, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Hür Teşebbüs Konseyi gibi önemli 

sermaye grupları TÜSİAD’ı bu ilanlarda yalnız bırakmamış, ağır eleştirileriyle 

kampanyaya katılmışlardır (Boratav, 2005: 73). 

TÜSİAD ilanlarının Tablo 11’den görüleceği üzere 1979 yılında gazetelere verilen 

dört farklı ilan başlığı şeklinde olduğu görülmektedir.  TÜSİAD’ın 1979 yılı Mayıs ayında 

tirajlı gazete ve dergilerde aynı anda yayına giren ve tam sayfa olarak çıkan ilanları, dört 

farklı başlık ve içerikle yayınlanmıştır. Daha süreceği duyurulan ilanlar, dönemin 

Başbakanının şiddetli tepkisi ve savcılığa suç duyurusu ile vaktinden önce kesilmek 

zorunda kalmıştır. İlanlardan birincisi “Gerçekçi Çıkış Yolu”, diğerleri yayınlanış sırasına 

göre “Ulus Bekliyor”, “Yokluğu Paylaşmak mı? Bolluğu Sağlamak mı?”, “Refahın ve 

Hürriyetlerin Düşmanı: Enflasyon” başlıklarını taşımaktadır (Gölbaşı, 2007: 158).  

Bu ilanların içeriğine baktığımızda şu içerikte oldukları görülmektedir;  

 Siyasi kudretin mutlak sahibi devlet, ekonomik faaliyetlerin de mutlak 

sahibi olmaya yönelirse, giderek bütün hürriyetler kaybolur (Milliyet, 

1979).  

 Ekonomimizi bir yasakçı "mevzuat ağı" içinde boğan, kişinin teşebbüs 

şevkini kıran, kişiyi yanlış yönlere sevk eden aşırı müdahaleci ve güven 

sarsıcı zihniyet, bunalımın asıl sebebidir (Günaydın, 1979; Milliyet, 1979).  

 Uygulanan ekonomi politikaları ve sendikaların davranışları, Türkiye'de, 

işsizlik sorununu, giderek daha da ağırlaştırmaktadır (Günaydın, 1979). 

 Hür teşebbüsün zayıflaması hürriyetçi demokrasinin zayıflamasıdır. Hür 

teşebbüsün yok olması ise, politik, ekonomik, sendikal, düşünsel, bütün 

hürriyetlerle birlikte, hürriyetçi demokrasinin de yok olmasıdır (Günaydın, 

Gerçekçi Çıkış Yolu, 1979).  

Tablo 11: TÜSİAD'ın 1979'da Dönemin Hükümetini Eleştirmek İçin Verdiği İlanlar 

Gazete    Tarih              İlan  
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Türkiye ekonomisinde radikal önlemlerin alındığı 24 Ocak tarihi TÜSİAD için de 

önemli bir gündür. Zira ekonomik 

önlemler paketinin açıldığı 24 Ocak 1980 

günü, TÜSİAD üyeleri Türkiye 

Ekonomisi üzerine konuşmak üzere toplanmışlar ve söz konusu kararların en güçlü 

savunucularından biri olarak bilinen Ali Koçman’ı o gece başkanlık görevine 

getirmişlerdir (Ulagay, 1987: 51). Koçman, takip eden dönemde 24 Ocak kararları 

hakkında yaptığı açıklamada: 

 “1946'dan bu yana ilk kez gerçekten özel sektöre dayalı bir ekonomi 

politikası izlemek isteyen bir hükümetin, oyunun kurallarına uygun olarak 

düzenlediği bu önlemler paketi desteklenmelidir.”  

Sözleriyle 24 Ocak kararlarının desteklenmesini talep etmiştir (Gölbaşı, 2007: 129-

130).  

Benzer şekilde 24 Ocak kararlarının ikinci yıldönümünde de Rahmi Koç ve İSO 

başkanı İbrahim Bodur, Cumhuriyet gazetesine kararları değerlendirirlerken hem 24 Ocak, 

hem de 12 Eylül’ün fevkalade isabetli olduğunu belirtmişlerdir (Cumhuriyet, 1982).  

5. Darbe Sonrasında Silahlı Kuvvetler Vakıflarına Yardım Yapan 

Sendikalar 

Darbe sonrasında bazı sendikalar silahlı kuvvetler vakıflarına para yardımları 

yaptılar. Sendikalar tarafından silahlı kuvvetler vakıflarına yapılan bağışlara bir örnek, 

1980 yılında Türk-İş’e bağlı TÜRK METAL tarafından Kara Kuvvetleri Vakfı’na yapılan 

1,5 milyon lira tutarındaki bağıştır (Türk-İş, 1980: 33).  

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) Bünyan 

Şubesi de 1981 yılı Ocak ayında Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na 650.450 

lira bağışta bulunmuştur. Yapılan bu bağıştan bir süre sonra, Hava Kuvvetleri Komutanı 

ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orgeneral Tahsin 

Şahinkaya, Teksif Bünyan Şubesi Başkanı Necati Zor’a bir teşekkür mesajı göndermiştir 

(Türk-İş, 1981: 30).  

Günaydın 15.5.1979 Gerçekçi Çıkış Yolu 

Cumhuriyet 16.5.1979 Gerçekçi Çıkış Yolu 

Milliyet 16.5.1979 Ulus Bekliyor 

Cumhuriyet 23.5.1979 Ulus Bekliyor 

Milliyet 29.5.1979 Yokluğu paylaşmak mı? Bolluğu Sağlamak mı? 

Cumhuriyet 30.5.1979 Yokluğu paylaşmak mı? Bolluğu Sağlamak mı? 

Milliyet 12.6.1979 Refahın ve Hürriyetin Düşmanı: Enflasyon 

Cumhuriyet 13.6.1979 Refahın ve Hürriyetin Düşmanı: Enflasyon 

   Kaynak : (Gölbaşı, 2007: 267) 
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Benzer bir bağış yine Teksif Sendikasının bu kez Karaman Şubesi tarafından 1981 

yılının Şubat ayında bu sefer Türk Karar Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na 307.500 lira 

olarak yapılmıştır (Türk-İş, 1981: 28).  

1 Mayıs İşçi Bayramında Taksim’de meydana gelen olaylar 12 Eylüle giden 

süreçte önemli bir milat olmuş, bu olay hem yitirilen yaşamlar hem de bu olaylar 

bahanesiyle sendikal faaliyetlere yapılacak olumsuz müdahaleler ile çalışma hayatında 

önemli kayıpların başlangıcı olmuştur. 

1977-1980 arasında 3 hükümet döneminde 5 istikrar paketi uygulanmaya 

çalışılmış, 12 Eylül öncesi işçi işveren ilişkileri ve sendikal faaliyetler genelde ülkede 

yaşanan kutuplaşmadan etkilenir bir seyir izlemiştir. Grevler ve lokavtlar nedeniyle 

yaşanan iş günü kayıplarıyla ekonominin kayıpları tüm topluma yansımıştır. Uygulanan 

programlarda temel yaklaşım reel ücret seviyelerinin düşmesi olmuş, 24 Ocak Kararları 

sonrasında da bu eğilim devam etmiş, bu dönemde Türk-İş hariç sendikalar kapatılmış 

sendikal faaliyetler durdurulmuş, grev ve lokavtlar ertelenmiş, YHK uygulamaları ve 

toplu iş sözleşmeleri uygulamalarının demokrasiden uzak görünümü yanında 2821 sayılı 

Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu bu 

dönemde çıkmıştır. 12 Eylül sonrası dönem çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkilerin 24 

Ocak kararları ışığında dar bir fanusa alınarak kontrol altında tutulduğu bir dönem 

olmuştur. Bu yönüyle bu alana maliyeti oldukça önemli olmuştur. İşveren kesiminin 

uygulanan politikalar itibarıyla genelde darbe yönetimiyle sorun yaşamadığı ve işçilere 

göre daha az mağduriyet yaşadığı ifade edilebilir. 
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IV. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİNE GİDEN SÜRECİN 

SOSYOLOJİK ANALİZİ VE DARBENİN TOPLUMSAL 

MALİYETİ  

 

12 Eylül darbesine giden süreçteki sosyolojik dinamiklerin kaba hatlarıyla 

incelenmesi, darbeye giden sürecin analizinde oldukça faydalı ipuçları verebilecektir. Bu 

sosyolojik analiz, sosyo-kültürel yelpazeye genişletilerek ve tarihsel gelişim içinde 

oturduğu yeri de belirtilerek yapılması halinde darbe sonrasında darbenin yarattığı 

maliyetlerin sosyolojik alanda da görünür ve ortaya konulabilir hale gelmesi noktasında da 

önem arz edecektir. 

1. 12 Eylül Darbesine Giderken Sosyolojik Dinamikler  

Sosyolojik açıdan bakıldığında, 1961-1980 dönemi köyden kente göç olgusunun 

toplumsal yapının şekillenmesinde önem taşıdığı, bunda klasik göç teorisinde de 

belirtildiği gibi “İtici”, “Çekici” ve “İletici” unsurların önem taşıdığı yıllar olarak 

görülmektedir. Özellikle iletişim ve ulaşım olanaklarındaki gelişmelerin iletici özelliği 

ivme kazanarak devam etmiştir. Nüfusun artması ve makineleşme nedeniyle, köy 

topraklarının yetersiz hale gelmesi, küçük ölçekte kalacak şekilde bölünmesi ve bunu  

yarattığı kente iticilik yanında, şehrin gidilebilir ve yaşanabilir bir yer olarak algılanması 

yönündeki kente çekici unsurlar da kente göçün önde gelen sebepleri arasında yer almıştır. 

Aynı sebepler, bir yandan Türkiye içinde iç göçü tetikleyerek köyden kente doğru bir göçe 

sebep olurken diğer yandan da başta Federal Almanya olmak üzere yurtdışına işçi göçünü 

de önemli bir olgu haline getirmiştir.  1960 yılında nüfusun % 68’i köylerde yaşarken, bu 

oran 1970’de % 61’e,  1980’de ise  % 56’ya  inmiştir. Bu konuda kaydedilmesi gereken 

önemli bir husus ise 12 Eylül darbesini izleyen 5 yılda yani 1980-1985 aralığında 

kentleşme hızının önemli bir gelişme kaydederek ve bu dönemde kentlerde yaşayanların 

kırsal alanda yaşayanları ilk kez geçerek kentlerde yaşayan nüfusun tüm ülke nüfusu 

içindeki oranının  bu aralıkta % 44’den % 53’e yükselmesidir (Demir ve Çabuk, 2010: 

205). 

Göç ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere yönelirken, Bursa, 

Kocaeli, Adana gibi yörelerde göçten nasibini almıştır. İstanbul nüfusu 1970 yılında 

2.132.407 iken 1975’te 2.547.364’e 1980’de 2.772.708’e yükselmiştir. İstanbul nüfusu 

1980-1985 aralığında ise yine önemli bir sıçrama göstererek % 97’yi aşan bir artışla 
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1985’te 5.475.982’ye ulaşmıştır. Ankara’da durum farklı değildir. Ankara nüfusu 1970’te 

1.236.152 iken 1975’te 1.701.004’e, 1980’de ise 1.877.755’e ulaşmıştır. 1980-1985 

aralığında Ankara nüfusu % 19’luk artışla  2.235.035’e ulaşmıştır. Aynı dönemde 

kentleşmenin metropol kentlere doğru göçme anlamına geldiği ve dolayısıyla aslında bir 

metropolleşmenin de yaşandığı söylenebilir. Çünkü metropol nüfusun kentsel nüfusa oranı 

1975 yılında % 25,43 iken bu oran 1980’de % 27,84’e ve 1985’te ise % 35,39’a 

yükselmiştir (Demir ve Çabuk, 2010: 206). 

 Göç olgusu kadar göçle gelen kitlenin şehirlerde bulundukları durumu irdelemek 

de önem taşımaktadır. Bu dönemde köyden kente göç edenler büyük kentlerin etrafında 

çoğunlukla informel sektörde çalışan, gecekondu denilen altyapı hizmetlerinden yoksun 

derme çatma konutlarda yaşayan büyük bir kitle ortaya çıkmıştır. Öyleki, gecekonduda 

yaşayan nüfusun kent nüfusuna oranı  1960’da  % 16 civarında iken 1980’de % 26’ya 

yükselecektir. Ruşen Keleş’in değerlendirmesine göre,  1970’lerin sonuna yani 1980’lere 

gelindiğinde Ankara nüfusunun  % 65’i, İstanbul nüfusunun ise % 45’i  gecekondularda 

yaşamaktadır. (Keleş, 1993: 383) 

“Yeni kentli” göçmen nüfusun kendisini gerek yaşam şartları gerekse de sosyal 

statü olarak kentlerde rahat hissetmediği söylenebilir. Bu anlamda kendisini horgören 

şehir ve şehirliyle başa çıkma metodları arasında “hemşehrilik” dayanışması ve siyasi 

faaliyet önemli bir yer tutmuştur. Hemşehrilerinin yardımıyla ve yol göstericiliği ile kente 

gelen göçmen, onların yardımıyla iş buluyor, yine onların aynı mahallede bir gecekondu 

kiralıyor veya kendisi inşa ediyordu.  Şehre daha önce gelmiş olanlar, sonrakilere  başta 

resmi kurumlar ve diğer hemşehri gruplarıyla ilişkiler olmak üzere her konuda  yardım 

ediyorlardı. Bu dayanışma, gelinen yerdeki, algı ve davranış biçimlerinin büyük bir 

kısmının kentte de sürdürülmesi anlamına geldiği gibi, hem yerleşik kentlilerden hem de 

köylülerden farklı ve fakat her ikisinden de unsurlar taşıyan –ve kentliler tarafından 

pejoratif bir biçimde “arabesk” olarak nitelendirilen- bir  kültürün ortaya çıkışına da yol 

açmıştır (Karpat, 1975: 91; Kıray; 1973: 347-8) . 

Gecekondulu sahip olduğu “rey” in şehirde tutunabilmek için ne kadar faydalı 

olduğunu anlamakta da gecikmedi (Karpat, 1975: 96). “Oy ver hizmet al” anlayışını 

büyük bir maharetle uygulamaktaydı. Partiyi destekleyen mahallelerin altyapısı hızlı 

tamamlanır, sık sık gecekondu afları çıkarılırken, partiler kamu sektöründe iş bulabilmek 

için de devreye sokulan birer araç olarak  algılanmaktaydılar.       
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Devam eden göçe paralel olarak dönem boyunca, hem karayolları yapımına ağırlık 

verilirken, köylere elektrik ve su sağlanmasında da mesafe kat edildiği görülmektedir. 

Böylece köy ile kent arasındaki ilişkiler kolaylaşır, köy kente yakınlaşırken (veya nereden 

bakıldığına bağlı olarak kent “köyleşirken”) köy ve köylünün dönüşümü de hızlanmıştır.  

İstisnalar dışında, 1970’lerin köyü, 1940’ların hatta 1950’lerin dışarıya kapalı, ulaşılması 

kolay olmayan köyünden, başta etrafında olup bitenlerden haberdar olma olmak üzere,  

dikkate değer  ölçülerde farklılaşmıştır.  1950’lerde sadece köy kahvelerinde bulunan 

radyolar artık her eve girmiştir. 1970’lerin sonuna gelindiğinde köylerde bile  

televizyonun yaygın hale gelmeye başlamıştır. 

 Bu çerçevede tespiti yapılması gereken önemli olgulardan birisi de “Kentleşme” ile 

“Kentlileşme” arasındaki fark olarak ifade edilebilir. Kente göç eden kitlelerin siyasal 

davranış biçimleri de dahil olmak üzere “kentli” gibi davranması kentte göç ettikleri yere 

ve o kentle bütünleşmelerine göre değişebilmektedir. Bu dönemde kente göç eden kişilerin 

ilk etapta yaşamak durumunda oldukları yerler, kentte yaptıkları işler, kent kültürü ile 

adapte olabilmeleri noktasında yapabildikleri aktiviteler noktasında “kentlileşme” sürecine 

hemen giremedikleri söylenebilir.   

2. 12 Eylül Askeri Darbesinin Oluşumunu Sağlayan Toplumsal Sorunların ve 

Neo-Liberal Zihniyet Dönüşümünün Oluşturmak İçin Yapay  “Kaos Toplumu” nun 

Ortaya Çıkışı  

Toplumlarda kültürel zihniyet dönüşümünü sağlayan ve yeni “sistem” kurucu her 

sosyal, ekonomik, siyasal olay ve olgu parametresi değişmesinin bir arka planı 

bulunmaktadır. Bundan dolayı 12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türkiye’nin sosyo-ekonomik, 

sosyo-politik ve sosyo-kültürel alanında meydana getirdiği değişimin 1977-1980 arasında 

görülen ekonomik, siyasi, mezhepsel sorunlardan mı kaynaklanmaktadır, yoksa bu 

olayların arka planında, o an için toplum kesiminde açıktan görülemeyen ne tür bir arayışa 

zemin teşkil etmek için belirdiğine mi bakılmalıdır?  

 Bu bölümde 12 Eylül 1980 askeri darbesinin uygulayıcıları olan cunta ve cuntanın 

elemanlarınca ortaya konan çözümlemelerin, alınan kararların özellikle 1977-1980 

arasında meydana gelen çok yönlü olayları çözüme kavuşturmak için mi yoksa bunlar 

bahane edilerek, yeni bir sisteme geçisin sağlanmasına yönelik mi oluşmuştur? sorusuna 

cevap aranmaktadır. Bu çerçevede buna zemin hazırlayan bir kaos toplumu mu yaratılmak 
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istenmişti hususu irdelenmeye çalışılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde 12 Eylül 

darbesinin,  iktisadi  “yapı” değişimi üzerinden kalkarak, bir anlamda yeniden inşa edilen 

toplumsal sistem dönüşümünün sosyolojisi incelenmektedir.  

1977-1983 arası dönem esas alınmakla beraber konuya nokta tarih itibariyle 

yaklaşımın derinlikli bir analize götüremeyeceği dikkate alınarak Türk toplumunun 

özellikle son iki yüzyıllık tarihi, kültürel, ekonomik gelişmesi,  modernleşme olgusu, Türk 

modernleşmesi ve medeniyet kavramın zihinsel örgüsünün müktesebatıyla çok faktörlü ve 

disiplinler arası bir çerçeveden yaklaşılması icap ettiği oranda genişlik kazandırılmıştır. 

Türkiye’de darbelerin oluşum kökenlerinin ortak bir tarafı bulunduğu yönünde 

fikirler bulunmaktadır. Bu fikirlere göre bu ortak taraf liberal ekonominin, liberal düşünce 

yapısının giderek daha genişleyen biçimde Türkiye’ye yayılmasını sağlamak için 

darbelerin yapıldığı şeklindedir. Buna göre başta liberal ekonomi uygulamalarının ve bu 

faaliyetleri toplumun genelinde meşru gösteren liberal düşünce yapısının gelişmesini 

isteyen taraflar, bu genişlemeyi sağlamak adına devletin jakobenik gücü sivil ve asker 

bürokrasini darbeler yoluyla kullanarak, toplumu bu yönde dizayn etmek istemişlerdir. 

Bundan dolayı Türkiye’de devlet düzeni, seçimle gelen Cumhuriyet hükümetinin 27 

Mayıs 1960 darbesiyle vasıtasıyla rayından çıkarıldığı görülmektedir. 27 Mayıs 1960’dan 

sonraki bütün gayretler sadece geçici dengeler sağlamış ve bu yüzden de sonunda 12 Eylül 

1980 harekâtı” buna bağlı olarak “zorunlu olarak” ortaya çıkmıştır (Dilligil 1983: 22). 

12 Eylül 1980 Darbesi, 1980 Eylül ayının 11. gecesini 12. gününe bağlayan 

saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri “İç Hizmet Kanunu’na dayanarak: “Cumhuriyeti koruma 

ve kollama harekâtı”na girişerek, devletin yönetimine tamamen hâkim olmuştur (Dilligil 

1983: 1).  

12 Eylül sürecine gelinene değin öncesi dönemde toplumda çeşitli kurumlarda 

bünyesel bozulmalar, politize olmalar ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilk politize olmuş 

olanlar, üniversiteler ve yükseköğretim kurumları olduğu görülmektedir. Çünkü 

üniversiteler bir yandan gençliğin hareket merkezi öte yandan da hangi inanç veya ideoloji 

isteniyorsa ona göre kültürlendirilmenin gerçekleştirildiği kurumlardır. Bu kurumlarda 

politik çıkarı bilim adamlığından daha öne çıkan, siyasi partilere ve yabancı ideolojilere 

bağlanmış bir öğretim görevlileri ve bilim insanı pozisyonundaki kitlenin önemli bir 

manevi tahribatı bulunmaktadır. Bundan sonra ise işçi sendikalarında, bürokraside, 

derneklerde, odalarda, polisler ve öğretmelerde hatta spor kulüplerinde dahi bu politize 
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olmuşluk bir “kaos toplumu” oluşturma olarak belirmiştir. Bu duruma bağlı olarak 

toplumda can ve mal güvenliği ortadan kalkmış, çalışma barışı buna bağlı olarak sınıf 

kavgasına dönüşmüştür. Hayat pahalılığı aşırı bir şekilde artmış, devletin maliyesi ise 

kıtlık ve işsizliğe bağlı olarak “yetmiş cente” muhtaç hale gelmiştir. (Dilligil 1983: 14). 

Bu süreç, inceleme aralığımız olan 1977-1983 arasında ele alındığında, 1977 

yılının ortalarından sonra hızlanan enflasyon, müteakip yıllarda yüzde yüze yaklaşan 

oranlara yükselmiş ve Cumhuriyet döneminde ilk defa olarak kalkınma hızımız nüfus artış 

hızımızı karşılayamaz seviyeye düşmüştür (Ulusu 1982: 70). 

Devlet bu noktada oluşan sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültür temelli 

sorunların aşılmasında aciz kalmış, teröre, anarşiye, sabotajlara ve mal kıtlığına teslim 

olmuştur. Toplum; “kurtarılmış bölgeler”, “mezhep çatışması” ile ideolojik 

kamplaşmalarla ayrılmaya itilmiştir. Bütün bu gelişmelere karşı hükümetler ise aciz 

kalmış ya da bundan daha doğru bir ifade ile “aciz bıraktırılmış” tır (Dilligil 1983:15).  

Bu sayede toplumsal olarak bir “kaos toplumu” yaratılmış bu kaos ortamında 

anarşi ve terör olaylarında pek çok insan ölüp yaralanır, kaçakçılık, karaborsacılık artmış, 

siyaset ise bu sorunlara çözüm üretemediği gibi kendi içinde ayrı bir kaosa sürüklenmişti. 

Darbe öncesinde anarşik olaylardaki günlük ortalama ölüm sayısı özellikle 12 Eylül’den 

önceki bir yıllık dönemde günde 22’ye çıkmıştır (Ulusu 1982: 72). Anarşik olaylar, 

enflasyon, döviz darboğazı, işsizlik, mezhep çatışmaları, hayat pahalılığı, kıtlıklar, işyeri 

anlaşmazlıkları, grevler ve bürokratik kurumların politize olmasına bağlı olarak oluşan bu 

karmaşık yapıda,  toplum nezdinde bir kurtarıcı olarak 12 Eylül darbesinin ortaya çıktığı 

analizi yapılabilir. 12 Eylül 1980 darbesi, toplumu; görünürdeki var olan “kaos 

toplumunu” oluşturan ekonomik, sosyal, siyasi sorunların hiçbirine çözüm bulamayan 

iflas etmiş parlamenter rejiminin ‘haklı’ alternatifi olarak görmek zorunda bırakmıştır. Bu 

nedenle, darbeye bir direniş olmadığı gibi, büyük çoğunluk, darbe liderlerini, ülkenin yeni 

liderleri olarak kısa sürede benimsemiştir. 

Darbe hükümetinin başbakanı Bülent Ulusu 21 Eylül 1980’de göreve başlamıştır. 

Başbakan Bülent Ulusu 12 Eylül harekâtının ana amaçlarını;  milli birliği korumak, anarşi 

ve terörü önleyerek, can ve mal güvenliğini tesis etmek, devlet otoritesini hâkim kılmak, 

kamu idaresinde tarafsızlığı tam anlamıyla tesis etmek, sosyal adalet dengeli bir şekilde 

gerçekleştirmek, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini en mükemmel bir şekilde 

teminat altına almak olarak açıklamıştır. Kısaca laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
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Türkiye Cumhuriyeti Devletine tam bir işlerlik kazandırmak (Ulusu, 1982: 71) amacıyla, 

bu darbenin gerçekleştirildiğini belirtmiştir.  

12 Eylül darbesi ve darbe yönetiminin içe dönük kapalı bir ekonomiye sahip olan 

Türkiye’yi olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile neo-liberal iktisat politikası zihniyetinde 

küresel ekonominin bir parçası haline getiren gelişmeleri sistemsel bağlamda geliştirmenin 

yolunu açtığı ve devamında da 1983 yılındaki genel seçimde Turgut Özal’ın Başbakan 

olması ile bu sürecin devam ettiği, “küreselleşme” ve ”özelleştirme” adı altında 

uygulamaya koyduğu yeni liberal politikalar için gereken istikrar ortamını sağlamayı 

amaçladığını savunanlar bulunmaktadır. 

 Bu düşünce daha da ileri götürülerek 12 Eylül darbesinin Tanzimat’tan başlayan 

Türkiye’nin Batılılaştırılması, ekonomiden başlayan ama orada durmayan Türk 

toplumunun sosyal, kültürel zihniyet dünyasını Batı medeniyetine tam bağlama yönüyle 

değerlendirilebileceği ve hatta 12 Eylül darbesinin diğer bütün darbelerden daha etkili, 

daha kapsamlı ve daha sistem kurucu bir yönü bulunduğu da ileri sürülmektedir 

(www.onlinekutuphanem.com).  

3. 12 Eylül Askeri Darbesi Öncesinin Toplumsal Şartlarının Analizi 

12 Eylül Darbesi Türk siyasal hayatında önemli olaylardan biridir. Bir darbenin 

ortaya çıkması, sadece darbeye katılanların, darbe yapmaya karar vermiş olanların tutum 

ve davranışlarıyla açıklanacak bir olay değildir. Darbe yapmaya karar verenler ve darbe 

yapanlar dahi bu davranışlarını, içinde bulundukları kültürden, kurumsal yapılardan daha 

geniş olarak da toplumsal şartlardan çıkardıkları, edindikleri tecrübe, bilgi ve 

motivasyonlardan aldıklarıyla yaparlar.  

O halde, bir darbeyi analiz ederken, bakılması gereken birçok yer, ele alınması 

gereken birçok faktör bulunmaktadır.  Bu faktörler, tek tek sıralanıp, ele alınıp tasvir 

edildiğinde ortaya olay hakkında fikir verici bir tablo çıkabilir; fakat yapılması gereken 

tasvir edici değil, açıklayıcı biçimde meseleyi ortaya koymaksa, olayı hazırlayan muhtelif 

süreç ve faktörler arasındaki ilişkiler, dinamik bir şekilde analiz edilmek durumundadır.  

Türkiye’de askeri müdahale ve darbelerin anlaşılması açısından üzerinde 

durulması gereken ilk husus, devletle toplum arasındaki ilişkilerin ürettiği siyasal 

kültürdür. Siyasal kültürün belli bir tarihsellik içinde ortaya çıktığı düşünülürse, darbelerin 

hangi tarihsel zemine dayandığını anlamak önemli hale gelecektir.  
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Tarihsel olarak bakıldığında, Türk toplumunun tarihsel siyasi bakımdan 

Anadolu’da bazı aşamalardan geçtiğini belirlemek, toplumsal evrimin siyasetle ilişkileri 

açısından önemli olabilir. Bu durumda, bazı tarihsel aşamaları şöyle sıralayabiliriz: 

Birincisi, Selçuklu Dönemi’ne tekabül eden ‘kabilesel-segmanter’ yapılara dayanan 

toplumsal ve siyasi dönemdir. İkincisi, Fatih’le başlayan Osmanlı zamanındaki 

imparatorluğun merkeziyetçi siyasal bir yapıya dönüşümüyle başlayan dönemdir. 

Üçüncüsü ise, batılılaşma hareketleri sonrası, sultanların güç kaybına uğraması ve nihayet 

bürokrasinin iktidar alanını ele geçirmesiyle başlayan, cumhuriyet döneminde de devam 

eden bir süreç. Günümüzde bir dördüncüsünden bahsetmek gerekirse, sivil toplumun 

güçlenmesiyle siyaset alanının yeniden sivil unsurların kontrolüne geçtiği bir dönem 

olarak belirlemek mümkündür.  

Meselenin tarihsel boyutunu bir tarafa bırakırken, sadece şunun vurgulanması 

yeterli ve faydalı olabilir: Selçuklu ve Osmanlı birikimi, Osmanlı İmparatorluğu’nun belli 

merkez kaç unsurlara karşı, merkezin güçlenmesine yol açan bir sürece sokmuştur. Bu 

merkezileşme sürecinde bürokrasi ve onun içinde askeri unsurlar, siyasal konumları 

itibariyle ağırlık kazanmışlardır. İkincisi ise, devlet topluma karşı nispi özerkliği olan bir 

konuma yükselmiştir. Burada yaygın görüşe sebep olan ekonomik şartların 

belirleyiciliğinden ziyade, devletin fetihçi karakterinin ve orta zaman Anadolu 

coğrafyasının şehirlere dayanan yapısının rolü ön plana çıkmaktadır. 

Bu tarihsel-siyasal sürecin önemli politik neticeleri üzerinde durmak gerekirse:  

1- Osmanlı toplumsal-siyasal yapısında devlet içinde örgütlenmiş güçlü bir 

siyasal zümre olarak bürokrasinin başlangıçta idari giderek siyasi bir gücünden 

bahsetmek gerekmektedir.  

2- Bürokrasi siyasi gücünü, ancak sultanın vesayetinde kullanabilmektedir. Bu 

vesayetten çıkıldığı durumlarda, bürokrasi kendisi için hareket eden bir siyasal 

güce dönüşebilir.  

3- Devlet ve toplum ilişkileri bakımından, devlet egemen bir toplumsal, 

siyasal yapı ve anlayış söz konusudur.  

Kısaca, devletin siyasal özne, toplumun adeta siyasal bakımdan pasif, etkisiz 

kaldığı bir siyaset geleneğinin, devletin gücünü kullanan bürokrasiyi ayrıcalıklı bir zümre 

haline dönüştürmesi, anlaşılabilir bir durumdur.  
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Cumhuriyet döneminde, devlet toplum ilişkilerinde, devletin siyasi özne olarak 

konumu ve bürokrasinin giderek kuvvetlendiği görülmektedir. Cumhuriyet dönemi, 

bilhassa imparatorluğun kendi çağındaki ekonomik durumla mukayese edilemez olumsuz 

şartlara sahip olduğu bilinmektedir. İmparatorluğun ne dünya ticaretindeki rolünü, ne 

üretim yapısını, ne şehirli unsurların gelişme düzeyini, ne de geleneksel meslek yapılarının 

gelişme seviyesini 20. yüzyılın başındaki Türkiye’yle mukayese etmek mümkün değildir.  

Cumhuriyet kentlerin değil köylerin, en geri teknik ve ekonomik şartlarda tarımsal 

faaliyetlerin bulunduğu bir toplumsal yapıda kurulmuştur. Eğitimsiz, mesleksiz, üretim 

bilgisine ve tekniğine sahip olmayan, sermaye birikimi bulunmayan böyle bir toplumsal 

ilişkiler düzeninde devlet içinde örgütlenmiş sivil bürokratlar-askeri bürokratlar ayrıcalıklı 

bir konuma sahip olmuşlardır. Milletin efendisi adeta onlardır.  

Romancı Yakup Kadri Bey, Ankara ve Panoroma romanlarında cumhuriyetin ilk 

yıllarında başkent Ankara’da bile halkın çaresiz ve yoksul, bürokratların zengin ve sefahat 

içinde olduklarını anlatır. Cumhuriyet ideallerine inanan roman kahramanlarının hayal 

kırıklıklarını, romanlarının önemli bir unsuru haline getirir.  

O halde, imparatorluk bürokrasisinin yönetim geleneğindeki ağırlığı, cumhuriyet 

döneminde giderek artmış, bilhassa “batılılaşma politikalarının uygulanma misyonu” 

çerçevesinde “halka rağmen” reformlar yapmayı bir yöntem haline getiren bir siyasi kültür 

ortaya çıkmıştır.  

Bu siyasi kültür içinde, hareket eden iki önemli toplumsal aktörden bahsedebiliriz. 

Bunlardan ilki, askeri ve sivil bürokrasinin yönetici kadroları, diğeri ise, başta devletin 

bilim ve eğitim kurumlarında olmak üzere çeşitli basın ve yayın faaliyetlerinde yer alan 

aydınlardır.  

Bu gruplar içinde, sivil bürokrasiyle askeri bürokrasi arasındaki ilişkiler ilginçtir. 

Bu ilginçlik imparatorluktan cumhuriyete fazla değişmemiştir. Askerlerin fiilen yönetimi 

ele geçirdiği darbe dönemlerinde, sivil bürokrasinin yeni iktidar grubuna göre hemen 

uyum sağladığı görülür. Darbe öncesi veya normal dönemlerde ise, askerler ve sivil 

bürokratlar arasında farklılaşmış bir ilişki ve iş bölümü vardır.  
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1908-1913 yıllarında imparatorlukta yaşanan darbelerden sonra, bürokrasi 

içerisinde ağırlığın askerlere geçtiği ve giderek militarist bir yönetim yapılanmasının 

(Birinci Dünya Savaşı şartlarının da etkisi ile) kurulduğu görülmektedir.  

Cumhuriyet döneminde ise, bürokrasinin iç ilişkilerinde 27 Mayıs Darbesi’ne 

kadar, sivil bürokrasinin siyasi ağırlığından bahsetmek mümkündür. 27 Mayıs bir 

anlamda, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya konjonktürünün sunduğu imkânların, 

Türkiye’yi çok partili hayata taşıması karşısında, bürokrasi içerisinde iktidarın yeniden 

militer unsurlara geçmesine dönük bir harekettir.  

27 Mayıs’ın Türk siyasi hayatında çok önemli bir dönüm noktası olmasını şöyle 

açıklamak mümkündür: 

1- Türk tarihinin ilk demokrasi tecrübesi olan, çok partili hayata geçişin ve 

halkın oylarıyla iktidara gelen ilk partisinin, Demokrat Parti’nin iktidardan 

uzaklaştırdığı bir darbe olması, 

2- Bu darbeyle, Anadolu Türk tarihinde ilk defa siyasi özne olma 

durumundaki halka, siyasi bir değer taşımayan tercih yaptığı söylenerek, gerçek 

siyasi öznenin kimler olduğu gösterilmiş, militer unsurlar siyaseti belirlemiştir.   

3- Bu darbeyle askerler, sadece iktidara el koymamışlar, cumhuriyeti ve 

Kemalizm’i yeniden yorumlayarak, militarist bir ideolojik anlayışı devlete hâkim 

kılmışlardır.  

4- Bu militarist ideoloji, yeni bir anayasa yaparak, devletin içindeki kurumları 

militarist ilkelere göre yeniden düzenlemiştir.  

5- 27 Mayıs’tan sonra kurulan siyasi düzen, militarist ideolojiye göre, ordunun 

vesayeti altında devam etmesi öngörülen bir düzendir. Demokrasi, partiler, 

seçimler bütünüyle 27 Mayıs rejiminin anayasal meşruiyet anlayışı ve ideolojik 

hegemonyası altında varlıklarını koruyabileceklerdir.  

Kısaca söylenebilir ki, Türkiye’de 27 Mayıs’tan sonra yapılan seçimlerle başlayan 

süreç artık militarizmin etkisi ve denetimi altındadır. Vesayet rejimi denilende budur. Bu 

bakımdan DP’nin yerine kurulup, siyaset yapan partilerin bu seçimlere katılması 

başlangıçta öngörülmemiştir. Buna rağmen, o çizgide örgütlenen partilerin bu vesayet 

düzeni içerisinde hareket etmesi kaçınılmazdır ve bu onların bu düzeni benimsemeleri 

anlamına gelmektedir. Nitekim Adalet Partisi ve Genel Başkanı Süleyman Demirel, siyasi 
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faaliyetlerini hep bu sınırlar içerisinde kalarak meşrulaştırma çabası içinde olmanın 

çelişkilerini yaşamışlardır.  

Türkiye 1970 yılına girerken bu ideolojik ve politik şartlar altındadır.  

3.1.1970’li Yılların Türkiye’si 

27 Mayıs Darbesi’nden sonra Türk siyasi hayatında Adalet Partisi’nin dönemi 

başlar. Önce koalisyon ortağı olarak, 1965 seçimlerinden sonra ise, AP’nin tek başına 

iktidar olduğu yıllar yaşanmıştır. 1969 seçimlerinin de, Adalet Partisi’nin tek başına 

iktidarının devamını sağlayacak biçimde sonuçlandığı bilinmektedir.  

Politik ve ideolojik olarak, 27 Mayıs rejimi altında iktidar olan Adalet Partisi, 

1950’lerden bu tarafa talep edilen kalkınma anlayışı ve toplumsal gelişme politikalarını 

sürdürmekten yanadır ve uygulamalarda bu yöndedir. Bu yönüyle, siyasal rejimin (27 

Mayıs Rejimi) toplumsal ve ekonomik alanda meydana gelen değişmelerle mücadele 

etmeye niyeti var mıdır bilinmez ama gücü yoktur. Bir başka ifadeyle, bu alan topluma, 

toplumun değişme dinamiklerine ve bunlarla bütünleştiği müddetçe de seçilmiş hükümete 

bırakılmıştır.  

1970’lerin başındaki Türkiye, tarımsal toplum yapısından, köylülükten uzaklaşmak 

isteyen bir Türkiye’dir. Bu yıllarda hem aydınların, hem siyasetçilerin en çok üzerinde 

durdukları konuların başında “sanayileşme davası” gelmektedir.  

Ali Gevgilli’ye göre, “Genç Türk Devleti 1923’te kurulduğu zaman, sanayi adına 

elinde bulunan hiç denecek kadar az bir varlıktı. 1923’te sanayi işyerlerinin sayısı gerçi 

386’yı buluyordu ama bunların hemen tümü el emeği ya da ilkel tezgâhlarla çalışan cüce 

kuruluşlardı. Birinci Dünya Savaşı başlarında 13 bin olan işçi ve usta sayısı, 1921’de 

ancak 76 bin kişi olarak görünüyordu. Cumhuriyet yalnız yıkılmış bir yurt değil, tarımın 

ötesine geçmemiş bir geri ekonomiyle de karşı karşıyaydı.”  

Süleyman Demirel’in AP’si, bir yönüyle tarımdan sanayi toplumuna geçişin 

şartlarını arayan bir partidir. Sanayileşme politikaları takip edilen ekonomik politikaların 

amacı haline gelmiştir. Bu politikalar, ithal ikamesi stratejisini sürdürmek isteyen 

politikalardır.  
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Türkiye’nin kalkınmasında tarımdan sanayi toplumuna geçiş için, takip edilen 

ekonomik politikaların etkisi kadar, Türkiye’nin dış dünyayla, bölge ülkeleriyle olan 

ilişkilerinin de etkisi olacağı açıktır. Bilhassa 1950 sonrası, Marshall planı çerçevesinde 

savaş sonrası, Avrupa’yı Destekleme Fonu’ndan Türkiye’nin de yararlanmasının 

sağlanmasının bu aşamada rolü büyüktür. Tarımda makinalaşma, karayollarının gelişimi 

dikkate alındığında ve Türkiye’nin petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarından mahrum 

olduğu hesaba katıldığında bu dış kaynakların kalkınmadaki önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Ayrıca, kalkınmak, sanayileşmek için tarımsal bir ülkenin, yatırım mallarına, üretim 

teknolojilerine ve yabancı sermayeye duyduğu ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda, dış 

dünyayla pozitif ilişkilerin kurulmasının rolünün vazgeçilmez olduğu görülecektir.  

Bütün bunları dikkate aldığımız zaman, 12 Eylül 1980 Darbesi’ne doğru giderken, 

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal şartlarının siyasete yansıyan gelişmelerini ele almak, 

bunlar üzerinde durmak bir anlamda 12 Eylül’ün sosyolojik analizini yapmak için 

zorunludur.  

3.2. 1970’li Yıllarda Toplumsal Yapı ve Değişme Eğilimleri 

1970’li yılların başındaki Türkiye’ye, köy ve şehir dengeleri açısından 

bakıldığında, Amerikalı İktisatçı Rostow’un kavramlaştırmasıyla manzara tamda 

“harekete geçme aşaması”ndaki bir toplum manzarasıdır. Bir toplumun harekete 

geçmesinin belli şartları vardır. Bunlar olmadan tarımsal bir toplumun yapısını 

değiştirmek, sanayiye doğru adım atmak mümkün değildir. Bu şartlardan biri, imalat 

sanayinin kurulması, diğeri tarımda belli bir üretim yapısının değişmesini sağlayacak alt 

yapının gelişmesi, bir diğeri ise, yatırımların ve tasarrufların artış hızının yükselmesidir.  

1940-1950 yılları arasında şehirleşme oranı, sadece % 18’den % 18,5’e çıkarken, 

1950-1960 yılları arasında ciddi bir artış söz konusudur. 1960’ta oran % 25,1’e çıkmıştır. 

Açıkça görüleceği gibi, hareket için hazırlanma süresi oldukça uzundur. Ama bir defa 

ortaya çıktıktan sonra giderek hız kazanır. 1960-70 yıllarında tarımsal yapıda meydana 

gelen değişmeler etkisini göstermiş, kentleşme oranında hızlı bir sıçrama yaşanmıştır. 

Oran, 1960’taki seviyesi olan % 25,1’den, 1970’te % 33,3’e ulaşmıştır. 1980’de ise, bu 

oran % 45,4’tür.  
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Şehirleşme oranları toplumun hareketliliğinin kaba göstergeleri olarak görülebilir; 

fakat toplumsal yapı hakkında en açık ipuçlarını barındıran verilerdir. Nitekim 1927’de 

%16.4 olan şehirleşme oranı, 1950’de % 18,5 düzeyine ulaşıp 23 yılda sadece % 2,1’lik 

bir artış göstermişken, 1950 sonrası adeta her on yılda bir % 10’luk artışlar göstermesi, 

üzerinde durulması gerekecek bir konudur. Bu sebeple tarımsal bir toplumun, dönüşümün 

izlenmesi bakımından şehirleşmeyle ilgili göstergeleri oldukça anlamlıdır.   

Şehirleşme oranlarının artması, sadece mekân organizasyonundaki değişimden, 

değişimi göstermez, daha fazla şeyi ifade eder. Bunlardan bahsetmek gerekirse:  

1- Tarımda bir değişim başlamıştır. Bu değişim, tarım teknolojisinin 

modernize olması, tarımsal işgücü fazlasının açığa çıkmasına yol açar. Tarımda 

artan emek verimliliğinin üretim fazlasına yol açması ve bu sebeple tarımsal ürün 

fiyatlarının nispi olarak düşmesine ve tarımsal işgücünün tarım dışına göç 

etmesine yol açmaktadır.  

2- Tarımsal ürün fiyatlarının nispi olarak düşmesi, sanayi ürünleri karşısında 

gerilemesi demektir. Bu durum önemli sonuçlar yaratır. Bunlardan birincisi, iç 

ticaret hadlerinde tarımdan tarım dışına değer transferinin ortaya çıkmasıdır. İkinci 

önemli sonuçsa, göçtür. İlki tarımdan tarım dışına ekonomik bir transfer ortaya 

çıkarır ki, bu sermayenin ihtiyaç duyduğu birikime katkı yapması demektir. Diğeri 

ise, tarımsal ürün fiyatları düştüğü için, şehirde yaşayanlar açısından beslenme 

daha kolaylaşmış,  gıda fiyatları daha uygun bir seviyeye inmiş olur. Böylece 

şehirde yaşamak daha kolaylaşır. Bu iki gelişmenin dışında bir üçüncüsü ise, tarım 

dışı sektörlerin nispi olarak ürettiği ürünlerin değerlendirilmesi, kentsel sektörlerin 

çekim gücünü artırır ve bu sektörlerin gerilerinde kentsel kazançlar ve kentsel 

rantlar ortaya çıkar.  

3- Nispi olarak, kentsel kazançlarla tarımsal gelirler arasındaki farklılaşma 

şehre doğru hareketlenmeyi artırır. Bu ise, kaçınılmaz bir şekilde, şehirlerde sanayi 

için iş gücü artışını sağlayarak ücretler üzerinde sanayinin avantajına olacak bir 

düşüşe sebebiyet verir.  

1970’li yıllar bir anlamda kent ve kır arasındaki ilişkilerin, kente, şehirli 

mesleklere ve sektörlere doğru, onların lehinde dönüşüme uğradığı, yapı değişmelerinin 

imkânlarının ortaya çıktığı yıllardır. Bu yıllar, bir yönüyle Anadolu coğrafyasındaki 
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binlerce yıllık tarımsal düzeninin büyük bir sarsıntıyla, endüstriye doğru dönüşüm 

yıllarıdır. Bu yapı değişiminin yarattığı sarsıntının kendisini birçok alanda birçok sorun 

içerisinde ifade etmesi, öngörülebilecek bir durumdur.  

Sanayinin muhtelif sektörlerinde büyüme sürerken, işgücünün talepten fazla artış 

göstermesi, genel ücret seviyesini düşürecek etkiler yarattığı gibi, işsizliğin ve 

yoksulluğun artmasına sebep olacaktır. Bu durum 1970’li yılların şehir yapısında bir 

taraftan mekanda yoksullaşma olarak ortaya çıkan, yoksulluk mahalleleri olan “gecekondu 

patlaması”na yol açarken, hemen onun yanında iş piyasasında “marjinal işler” denilen 

çalışma ve küçük ticaret faaliyetlerinin genişlemesine sebep olmuştur.  

1950’lerde başlayan fakat esas hızlandığı dönem, 1970’ler olan gecekondulaşma 

olayı o yılların toplumsal yapı değişmelerinin en önemli sonuçlarından biridir. Türkiye 

tarımdan endüstriye geçiş sürecinde gecekondu mahallerine ve marjinal işler sektörüne 

“tampon kurumlar” olarak bakmak mümkünse de esas itibariyle bunların ortaya çıkardığı 

toplumsal sorunları değerlendirmeden geçmemek gerekir. Geçiş aşamasında bu sorunların 

oynadığı tampon rolün fonksiyonlarını görmek ve bilmek başka, bu mahalle ve sektörün 

süreklilik kazanmasıyla ortaya çıkan problemleri görmek ve ele almak başka bir şeydir.  

Büyük şehirlerin etrafında oluşan gecekonduların kamu topraklarında, hazine 

arazilerinde önce kaçak yapılar olarak kurulması daha sonra seçim süreçlerinde belli 

ölçülerde alt yapı ve belediye hizmetlerinin sunulmasıyla, şehrin bir parçası haline 

getirilmesi, bu sağlıksız mekânların devamlılık göstermesine yol açmıştır.  

İşin başında, homojen köylü kültürünün dayanışmasıyla kurulan bu yerleşim 

yerlerinde, hemşerilik, mezhep, etnik hususiyetler etrafında bir ilişki kurulduğu 

bilinmektedir. Başlangıçta bu homojen özelliklere sahip olmuş olsalar da, gecekondu 

mahallelerinin zaman içerisinde yeni gelen göçler, mahallelere eklenen yeni yapılar ve 

şehir içi hareketliliklerle bu özellikleri büyük bir değişime uğradığı tahmin edilebilir.  

Gecekonduya giren ilk nesiller, geleneksel kültür ve dayanışma biçimlerini 

şehirlerin bu mekânlarında muhafaza edip, köye göre nispi olarak daha iyi yaşam fırsatı, 

gelir ve sosyal imkânlarda bulunmuş olmaktan dolayı, daha da önemlisi, daha çok fırsat ve 

imkân çıkma beklentisi ve gelecek ümidiyle kentin varoşlarında iyimser bir tutuma sahip 

olmuşlardır.  
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İkinci nesilden itibaren, gecekondu mahallelerinde yaşayanlar, artık kendi 

konumlarını köy yaşantısıyla değil, kentin diğer mahallelerinde oturanlarla mukayese eder 

hale gelip, daha çok hayata karşı memnuniyetsiz duran bir tutum takınarak 

bakmaktadırlar. Kültürel olarak ise, arabesk diyebileceğimiz bir davranış biçiminin bu 

psikoloji üzerinde yükseldiğini söylemek mümkündür. Zaman içinde bu 

memnuniyetsizliğin, eleştiriye ve reaksiyonel bir politik tavra yeni bir dayanışma arayışı 

olarak ideolojilere ve politik eğilimlere yöneldiği görülecektir.  

Demek ki, şehirlerin varoşlarında üç aşamalı bir tutum değişmesi söz konusudur. 

Birinci aşamada, şehirden ümitli ve pozitif bir tutum, ikinci aşamada, ümitlerin yerini 

belirsizlik, karamsarlık, memnuniyetsizlik ifade eden bir içe kapanma, üçüncü aşamada 

ise, bu memnuniyetsizliği politik ve ideolojik bir reaksiyoner harekete katılarak ortaya 

koyma eğilimi söz konusu olmuştur. Bugün yaşadığımız süreçte, bu üç tutumunda geride 

kaldığını, yeni bir aşamaya geçildiğini ayrıca belirtmek gerekir.  

1970’li yılların toplumsal yapı değişmelerinin kır-kent ekseninin mekânsal 

ilişkilerin ötesinde yaşadığı önemli bir olay ise toplumsal farklılaşmaların artmasıyla 

ilgilidir. Türk toplumu o zamana kadar kapalı köy ekonomisinin hâkim olduğu, sınırlı 

pazar ilişkilerinin bulunduğu, “geleneğin kurallarının” toplumsal ilişkileri düzenlemeye 

yettiği homojen bir toplumdur.  

1970’li yıllarda hızlanan değişimin, toplumsal yapıda ürettiği davranış biçimlerinin 

etkileri bu kuralları değiştirdiği gibi, homojen karakterini de etkileyip değiştirmeye 

başlamış, toplumsal farklılaşmaların alanını genişletmiştir. Bunları şöyle tespit edebiliriz:  

1- Eğitim süreciyle ilgili gelişmeler ki bunlar Türk toplumunun insan 

kaynağının çeşitlenmesine ve zenginleşmesine yol açmıştır.  

2- Mesleki yapıyla ilgili değişmeler. Bunların mesleksiz bir toplumu 

farklılaştırarak, muhtelif üretici mesleklere dönüştürmesinin kazanımlarını 

yarattığını söyleyebiliriz.  

3- Üretim sürecinde yaşanan değişmeler. Bu süreçte tarımsal bir toplumun 

üretim zihniyeti ve tarzından modern bir topluma geçişin şartları ortaya çıkmıştır.  

4- Sınıfsal yapıda yaşanan farklılaşmalar. Kapalı zümreler toplumunun veya 

cemaatinin sınıflı bir yapıya dönüşümü söz konusu olmuştur.  

5- Politik arayışlarda ve ideolojilerde yaşanan değişmeler. 
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6- Bireyselleşme ve yeniden toplumsallaşma süreçlerinin harekete geçmesi.  

Yukarıda bahsedilen her bir düzeyde ortaya çıkan değişmeleri, ayrı ayrı analiz 

etmek toplumdaki yeni eğilimlere nüfuz etmek açısından gereklidir.  

1970’li yılların başındaki köylü Türkiye’de insanlar köylerinde ilkokul varsa gidip 

okurlar ve büyük ölçüde ilkokul dışında bir okula gitme şansı bulamazlardı. Bulanlar ise, 

hali vakti yerinde olan az sayıda ailenin çocuklarını kasaba ya da şehre götürüp ortaokulda 

okutması ve nadiren de liseye kaydetmesiyle mümkün olurdu.  

1970’ler boyunca yaşanan büyük hareketlilik, şehirleşme seviyesiyle birlikte, 

çocukların büyük ve küçük şehirlerde orta eğitimle tanışma şansını artırmış, orta eğitimde 

okullaşma oranı arttıkça da yüksekokul ve üniversite eğitimi talebi yükselmeye 

başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin şehirleşme oranıyla her düzeyde eğitim talebinin 

artışı arasında olumlu bir ilişkiden bahsetmek mümkündür. Şehirleşme düzeyi, 

sanayileşme ve ekonomik gelişmeyle birlikte yükseldikçe, refahın büyük şehirlerden 

köylere doğru etkisi hissedilmeye başlamış, eğitim politikaları “her köye bir okul 

götürme”, şeklinde somut hedeflere yönelmiş, bilhassa yol ve elektrik alt yapısının 

gelişmesi, bu süreci hızlandırmıştır.  

Mesleksel farklılaşmayı, eğitim kuruluşlarından mezun olup, belli formasyonlar 

kazanmış bulunanlar üzerinden takip etmek mümkün olduğu gibi, istihdamın sektörel 

dağılımından da, iş içinde edinilmiş mesleklerden de izlemek mümkündür.  

Tablo 12: İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Sektör 1927 1945 1962 1972 1976 

Tarım 81,6 80,3 77,1 65,0 59,4 

Sanayi 6,0 7,3 8,3 11,3 12,6 

Hizmetler 12,8 12,3 13,9 22,7 14,1 

 

Üretim sürecinde çok önemli değişmeler yaşanmıştır. 1970’li yıllarda sektörlere 

arasında yaşanan değişmeler, üretim yapısının şehir ve sanayi yönünde geliştiğini ortaya 

koyduğu gibi sektörlerinin kendi içinde farklılaşmaların nasıl seyrettiğini de sektörel 

verilerden takip etmek mümkündür. 
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Tablo 13: Üretim Sektörlere Göre Dağılımı 

Sektör 1963 1972 1977 1987 1995 

Tarım 41,2 28 23 16 12 

Sanayi 16,8 23 27 34 37 

Hizmetler 42,0 49 50 50 51 

 

Mesela, kapitalist kesim içerisinde başlangıçta ticaret sermayesinin egemenliği söz 

konusu iken, 1970’li yıllardan itibaren sanayi sermayesi lehinde bir gelişme yaşanmıştır. 

Bunun yanı sıra büyük sermaye gruplarıyla küçük ve orta ölçekli gruplar arasında ilk 

farklılaşmaların meydana geldiği büyük sermayenin holding tipi örgütlenmelere gittiği 

yıllarda bu döneme tekabül eder.  

Sanayi sektörünün gelişmesinin en önemli işareti, bu sektör içindeki imalat 

sanayinin payındaki artışta ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. Haydar Kazgan’ın hesaplamalarına 

göre, 1938’deki Türk sanayinin, 7-8 milyarlık milli gelir içindeki payı ancak 685 milyon 

lira kadardır. 1970’lerin başında sanayinin milli gelir içindeki payı % 20 civarındadır. 

İkinci plan döneminde, milli gelirdeki % 34,3’lük artışın, % 38,6’sını ise, imalat sanayinin 

karşıladığı bilinmektedir.  

Uygulanan ithal ikamesi modeli sonucunda da olsa, Türkiye’de 1970’li yılların 

başında üretim yapısındaki tablo ilginçtir.  

Tablo 14: Toplumun Üretim Yapısı 

Tüketim Malı Üretimi % 75 

Ham ve İşlenmiş Mal Üretimi % 15 

Üretim Malı Üretimi % 10 

 

Türkiye’nin yaşadığı değişimin ortaya çıkardığı önemli olaylardan biri de sınıfsal 

farklılaşmalarda görülebilir. Cumhuriyetin başlangıcında adeta “sınıfsız, imtiyazsız, 

kaynamış bir kitle” olan homojen yapı 1970’li yıllardan itibaren bu özelliğini kaybetmeye 

başlamıştır. Sınıflaşma süreci, toplumsal farklılaşmaların sanayileşme sürecinde ürettiği 

yeni bir ilişki biçimini ifade etmektedir.  
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Türk toplumsal sisteminde kapitalizmin gelişmesi incelendiğinde, sanayileşme ve 

kapitalizm ekseninde sınıfsal farklılaşmaların niteliği daha iyi görülebilir. Türk 

kapitalizminin üç önemli kaynağından bahsedilebilir. Bunlardan ilki, tarım ve ticaret 

sermayesinin oluşum yoluyla kapitalist grupların ortaya çıkması ve bunların dış ticaretle 

eklemlenerek gelişmesidir. İkincisi, geleneksel üretim yapıları içinde ortaya çıkan birikim 

ve bu zanaat üretim yapısından kapitalist işletmeye geçişle oluşmuştur. Üçüncüsü ve 

ağırlıklı olanı ise, devletin muhtelif biçimlerde desteğiyle yaratılan müteşebbislerin bir 

şekilde devletçi kapitalist formda ortaya çıkmasıyla ilgilidir.  

Bugün Türkiye kapitalizminin içinde, artık “büyük sermaye” diye anılan, 

“devletçi-kapitalizm” politikalarının oluşturduğu bu yapının, 1970’li yıllarda 

biçimlenmeye başladığı söylenebilir. 

1970’li yıllarda takip edilen ekonomik politikalarının kapitalizmin oluşumunda; 

Türk parasının değerini koruma, özel ithalat izni uygulamaları, döviz tahsisi, yüksek 

koruma duvarları, KİT mamullerinin tahsisi gibi çeşitli iktisat politikası araçları ile rant 

aktarmasına dayanan muhtelif biçimlerdeki uygulamalarıyla devletin önemli bir rolü 

olduğunu görmek mümkündür.  

Büyük sermayenin farklılaşma sürecinde, özellikle Odalar Birliği etrafında 

örgütlenmiş küçük girişimciler, Türkiye sanayileştikçe “sınıfsız kaynaşmış kitleden” 

kopup, farklılaşıp, kapitalistleşenler karşısında bir konumda kalmışlardır.  

Türkiye’nin sınıflaşma göstergelerinden bir diğeri ise, ücretli sayısının artması ve 

işçileşme olayıdır. Türkiye’nin sanayileşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal 

farklılaşmalar, çeşitli düzeylerde kapitalist girişimciler yarattığı gibi, işçileşme sürecini de 

hızlandıracak etkiler yaratmıştır. 1962’de toplam işgücünün içinde ücretlilerin oranı % 19 

iken, bu oran 1977’de % 32’ye çıkmıştır.  

İşçileşme oranı ve sendikalaşma oranı arasında ilginç bir ilişki görülmektedir.  

İşçileşme oranının artmasıyla birlikte 1970’li yıllarda, Türk işçi hareketinin 

sendikal haklar konusunda oldukça duyarlı bir dönem yaşadığı görülmektedir. Hem 

sendikalaşma oranlarının yüksekliği, hem sendikal mücadeleler, hem de grev ve lokavt 

sayısında 70’li yılların sonuna doğru belirgin bir artış gözlenmiştir. 
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Tablo 15: Ücretliler ve Sendikalaşma 

Yıllar 
Sendikalaşabilir 

Ücretliler Sayısı 

Sendikalı İşçi 

Sayısı 

Sendikalaşma 

Oranı 

1963 2.754.000 296.000 10,8 

1967 3.310.000 613.000 18.5 

1971 4.055.000 1.200.000 29.6 

1975 4.200.000 1.800.000 42,8 

 

1970’li yıllarda mesleksel farklılaşmaların, sınıfsal farklılaşmalarla birlikte 

ilerlediği görülür. Bu dönemde Türk toplumunun esas itibariyle, homojen bir kitleden 

farklılaşarak yaşadığı sınıflaşma olayının, henüz orta sınıflaşma eğiliminden uzak olduğu 

söylenebilir. Toplumsal sınıfların hayat tarzlarıyla, ekonomik ve toplumsal 

fonksiyonlarıyla çoğulculaşma eğilimini yansıtan orta sınıflaşma olayı daha çok sanayi 

toplumlarında görülen bir eğilimdir. 1970’li yıllarda yaşanan ise, henüz sınıflaşma olayı 

yeni başladığı için, kutuplaşma eğilimi yüksektir. Henüz sınıfların yeni oluştuğu dönemde 

de, çoğulculuğu besleyen mekanizmalardan bahsetmek mümkün değildir.  

Türkiye’nin bu yıllarda yaşadığı toplumsal değişimin ortaya çıkardığı bir yer 

eğilimi ise yeniden cemaatleşme olayıyla ilgilidir. Eski toplumsal yapıda devlet 

bürokrasisi ve onların ideolojik meşruiyet çerçevesini oluşturan resmi ideoloji veya 

Kemalizm’in dayandığı zemin değişmeye başladığı için, yaşanan hareketliliğin ortaya 

çıkardığı çok önemli sonuçlar bulunmaktadır.  

Bunlardan biri, çeşitli geleneksel dini grup ve tarikatların, yeni toplumsal durum 

içerisinde kendileri için yeni ilişkiler oluşturma arayışına girmeleri, yeni toplumsal 

duruma uyma girişimleridir. Bir diğeri ise, 1970’li yıllarda daha fazla görünürlük kazanan, 

sağ ve sol ideolojik akımların kendi içlerinde farklı gruplar halinde örgütlenmeleridir.  

Bu ideolojik ve dini gruplar arasında en önemli fark, dini grupların daha çok sözsel 

ilişkiye, iknaya, diyaloga dayanan, hayatın rutini içinde insanlara dini mesajlar vermeleri 

ve inanç üzerinden yeni ilişki biçimleri kurarak, yeni dayanışma zeminleri oluşturmaları 

iken, ideolojik politik grupların, “mevcut toplumsal ilişkilerin rutin alanını” yok sayan 

ideolojik projelerine, soyut ve toplum mühendisliği eseri modellerine göre katı, 

mücadeleci, çatışmacı bir anlayışı benimsemiş olmalarıdır.  
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Bu dinsel ve ideolojik gruplar arasında temel benzerlik ise, bireye değil gruba 

vurgu yapmaları, kendi topluluklarını tarihsel bir özne olarak görme eğilimde olmalarıdır. 

Hatırlamak gerekir ki, burada “İslamcı ideolojik gruplar”ı, tarikatler ve dini topluluklarla 

karıştırmamak gerekmektedir.  

Burada yaşanan çelişkiye tekrar dönersek, yaşanan toplumsal değişme süreci bir 

taraftan farklılaşmalar yaratarak insanlara sınıfsal, mesleki, eğitimsel, mekânsal yeni 

imkânlar sunarken, onları şehir ortamında tamamen yeni durumun ve hızlı değişmelerin 

yarattığı sarsıntılarla karşı karşıya bırakmış, eski toplumsallıklarından çıkarıp, bir anlamda 

yalnızlaştırmış olmaktadır.  

Değişmeden en çok etkilenen, başta kente yeni gelenler olmak üzere, kentin 

değişmesiyle ortaya çıkan, bütün eski ilişki yapılarının da dağılması sonucunda aslında 

kentte yaşayan bütün insanlar olmaktadır. Yeniden cemaatleşme dediğimiz olay, hem kır-

kent dengesinin bozulması sebebiyle bütün toplumsal sistemde yeni bir dayanışma birimi 

olarak yaygınlık kazanmakla birlikte, hızlı değişmeye açık, büyüyen şehirlerin yeni 

insanları arasında daha yoğun bir biçimde yaşanmaktadır.  

Toplumsal değişimin ve farklılaşmaların yarattığı, 1970’li yıllarda zayıfta olsa 

giderek güçlenme eğilimi gösterecek olan bireyleşme süreci ise, bu tür kolektif hareketlere 

rağmen varlığını koruyacak ve giderek kendisini daha çok göstereceği 2000’li yılları 

bekleyecektir.  

3.3. 1970’ledeki Toplumsal Yapı ve Değişim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi 

12 Eylül rejiminin kaynaklarının başında, bir zihniyet ve siyasal kültürün geldiğini 

söylemek doğru olacaktır. Bu siyasal kültür, imparatorluğun batılılaşma geleneğinden 

beslendiği gibi, yine imparatorluğun son döneminde ortaya çıkan 1908 ve 1913 Askeri 

Müdahalelerinin kurumsal olarak ordu içerisinde yarattığı “ordunun misyonu”nu siyasal 

sürece bağlayan anlayışa kadar uzanmaktadır. Bilhassa, cumhuriyet döneminde tek parti 

rejiminin arkasından gelen demokrasiye geçiş sürecinin, hem batılılaşma projelerini 

‘otoriter bir biçimde’ sürdürmüş bürokrasi üzerindeki olumsuz etkisi, hem de bürokrasi 

içinde ordunun, bu süreci kendi misyonuna ve konumuna karşı olarak algılamasının 

‘darbeci zihniyet’in yeşermesinde önemli bir rolü vardır. 
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27 Mayıs Askeri Darbesi, bir anlamda kendi halkına karşı batılılaşma politikalarını 

her türlü devlet gücünü kullanarak zorla gerçekleştiren otoriter yönetim geleneğinin, 

demokrasi tarafından kesintiye uğratılmasına verilmiş bir cevap gibidir.  

Esas sorun, 27 Mayıs’ın siyasal rejimi bütünüyle militarize etmiş olmasından 

ortaya çıkmaktadır. Burada devlet, başta anayasa olmak üzere, içindeki bütün kurumlar 

militarizm ekseninde örgütlenmiş, dolayısıyla bu ideolojinin militer bürokrasiye sağladığı 

iktidar fiili-aktüel bir durum yaratmıştır. Bunun anlamı açıktır: Ordu içinde böyle bir 

anlayış tarafından yetişmiş, militarist devlet yapısını korumaya yönelik bir anlayış, darbe 

yapmaya açık bir tutum içerisindedir.  

12 Eylül’ün kaynaklarından biri, yukarıda bahsettiğimiz siyasal kültürün ürettiği 

tutum ise, bir diğer kaynak da bu anlayışın kapsamına sığmayan ve onun tarafından 

denetlenemeyecek olan, toplumsal değişme eğilimlerinin yarattığı çoğulculuktur.  

Yukarıda analiz ettiğimiz, Türkiye’nin değişimini ortaya çıkardığı yeni toplumsal 

gruplar, tabakalar, zümreler ve sınıflar bütünüyle modernleşme sürecinin oluşum halindeki 

aktörleridir. Militer unsurlar ise, eski yapının imparatorluktan bu tarafa süren, politik 

geleneğin iktidar unsurlarından biridir. Bu iki yapı arasındaki çelişki, değişme süreçleri 

hızlandığı zaman, bir çatışmaya dönüşme potansiyeli taşımaktadır.  

70’li yıllarda toplumsal değişme süreçlerinin meydana getirdiği farklılaşmalar, 

geleneksel yapı içindeki bütün konumları, statüleri, söylem ve anlayış biçimlerini 

etkisizleştirip, yeni bir toplumsal ilişkiler düzenine doğru harekete geçirdikçe, sorunlar 

derinleşmeye başlamıştır. Ortaya çıkan ilk sorun, eski toplumsal yapısı içerisinde bir 

karşılığı olmayan yeni kavram ve ideolojik arayışların gündeme gelmesiyle ilgilidir. Sağ 

ve sol şeklinde şiddetli çatışmalara dönüşecek kutuplaşma, aslında değişim sürecinde eski 

statü ve konumlarını kaybetmiş olan başta büyükşehirler olmak üzere, yeni şehirleşen 

insanların kendilerine kimlik arama, yeni durumlarını izah edecek bir görüşe sahip olma 

arayışlarına karşılık gelmiştir. İdeolojik ve siyasi gruplar bir şekilde bu yeni durumdaki 

yalnız insanların dayanışma ortamlarını oluştururken, onları yeniden toplumsallaştırırken, 

bu gruplar üzerinden sahip oldukları düzeyler ne olursa olsun, sağ ve sol fikirlerde yeni 

durum içinde hayatı anlama ve görme arayışları olmuştur.  
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Bu sürecin çatışmaya dönüşmesini yöneten çeşitli unsurlar, Soğuk Savaş’ın 

şartlarında başta istihbarat örgütleri olmak üzere birçok faktörden bahsetmek mümkündür. 

Fakat bu değişimi kendi iktidarlarını yeniden üretmek için veya tahkim etmek için, 

yönetmeye hazır en organize grup militer unsurlardır ki, 12 Eylül’de de bu olmuştur. Bir 

anlamda 12 Eylül, bu değişim sürecinin sorunlarını iktidar fırsatı olarak kullanan militer 

bürokrasinin eseridir.  

4. 12 Eylül Darbesinin Toplumsal Maliyeti 

Osman ŞİMŞEK, Komisyona sunduğu raporda 12 Eylül darbesinin toplumsal 

maliyetini ve bu konudaki derinlemesine değerlendirmelerini şu şekilde ifade etmiştir; 

“12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye’de anarşi, sokak çatışmaları, bombalamalar, 

silahlı çatışmalar had safhaya çıkmıştır.  

Toplum ise; huzursuz, güvenlik kaygısı içinde, küçük ve orta çap esnaf işyerini 

tehdit altında gören bir ruh hali içerisindedir. 

Devlet kurumunda çalışan bürokratların bölünmesiyle ve çeşitli bölgelerde 

sıkıyönetim ilanı ve başta polis olmak üzere ikiye ayrılmış bir bürokrasiye karşı bir 

güvensizlik oluşmuştur. 

Halk ise bir yandan geçim derdinde kuyruklara alıştırılmış korku-umutsuzluk 

ekseninde bir yaşam biçimi, öte yandan ise insanlar canlarını, mallarını ve çocuklarını 

koruma konusundaki acziyetlik içerine sokularak sindirilmişlik benimsetilmiştir. 

11 Eylül’deki bu kaoscu sosyal hadislerin, kendi doğası içinde olmadığı, kurgu ile 

bu durumun yaratıldığı ve 12 Eylülde önemli ölçüde kesildiği yönünde fikre sahip kişiler 

için bunu sosyoloji bilimi ile açıklamak zordur. Rasyonalite ölçüleri içerisinde sosyoloji 

biliminin toplum okumasına yönelik teorileri bu açıklanmayı zora sokmaktadır.  

12 Eylül 1980 darbesi ortaya koyduğu etkiler itibariyle; 

 Gelenekselci Türkiye’den daha Batı liberal-kapitalizmine bağlayıcı taklitçi, 

seküler bir Türkiye’ye geçişin inşasını gerçekleştirmiştir. 

 Tutumlu olmanın, “israf haramdır” anlayışına rağbet etmenin bir vasıf olduğu 

toplum anlayışından, tüketmenin toplumsal prestij sağlayıcı bir nitelik taşıdığı 

toplum anlayışına geçişin yapılmasını sağlamıştır. 

 Dayanışmacı Türk insan tipinden köşe dönücü ve bencil bir insan tipinin 

oluşumu sağlanmıştır 
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 Türk aile yapısı içe dönük muhafazakâr ögelere dayalı bütünleşmeci bir 

anlayışa sahip iken neo-liberal toplum yapısının ahlak öğretisi etkisini giderek 

benimsemesi sonucu daha ekonomik zihniyet merkezli faydacı düşünen egoistik 

bir aile yapısı güçlenmiştir. 

 Liberal-kapitalizmci devlet aklına sahip olan bürokrasinin iktidar alanını 

güçlendirmiştir. 

Sonuç itibariyle 12 Eylül darbesinin ağırlıklı olarak idamlar ve işkenceler ile 

anılarak insan hakları açısından yarattığı maliyetlerle sorgulanmasına yönelik yaklaşımın 

yetersiz olduğu göz ardı edilmemelidir. Türkiye’yi uzun vadede, Batı liberal-kapitalist 

medeniyetin toplum anlayışına bağlayan 12 Eylül darbesinin soyut gibi görünse de 

toplumsal etkilerinin de dikkate almak gerekmektedir. Bu ahlaki kültürel, metafizik algı 

içeren soyut değerlerin tahribi, günümüze değin medeniyetimizi ve ülkemizi oldukça zor 

süreçlerle soktuğu da savunulan bir görüştür (www.ozgunsosyaldusunce.com).  

Toplumsal maliyetler yaptığı etkinin alanı ve kapsamı itibarıyla da diğer bazı 

maliyetlerden daha dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kişisel maliyetler sadece 

kişileri etkilerken toplumsal maliyetler toplumların hayatında genel etkileri itibarıyla 

daha çok iz bırakıcı etki yaparlar. Bu anlamda 12 Eylül darbesinin yarattığı toplumsal 

maliyetleri diğer maliyetler kadar göz önüne almak kapsamlı bir 12 Eylül analizinin de bir 

gereğidir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, devletin liberal-kapitalist ekonomi-toplum 

değerlerinin kabulü; kendi yol haritasını laiklik, sekülerleşme,  bilimselci görünen 

jakobenizm (Şimşek 2012: 56) ile birlikte yürütmesine rağmen, Türk toplumunun Türk- 

İslam medeniyet değerlerine olan bağlılığının yoğunluk düzeyi, ülkede 1960,1971, 1980 

süreçlerde tam bir liberal-kapitalistleşmeyi ortaya çıkaramamıştır. Peki liberal demokrasi 

olgusu çeşitli düzeylerde bulunsa da, Türkiye’de darbeleri önlemede yetersiz kalmış bir 

parametre olarak karşımıza çıktığına göre(darbe ve muhtıra 1960,1971 ve1980 

demokratik yollardan iş başına gelen hükümetlere yapılmıştır, eğer liberal demokrasi 

darbe yapmayı engelleyecek yetkin bir olgu ise, darbeciler bunda başarılı olmamaları 

gerekirdi, o zaman liberal demokrasinin Türk toplumunda darbeleri engelleyici yönü 

kendisine atfedilen gücün oldukça altında gözüktüğü anlaşılmaktadır), darbe hangi 

saiklerden hareket ederek oluşmaktadır. Darbeyi harekete geçiren ana damar ne 

olabilmektedir? Bu sorunun cevabını 12 Eylül 1980 darbesinin ortaya çıkan 

sonuçlarından hareketle değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo ile karşılaşılır: 
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  12 Eylül 1980 darbesiyle; Türkiye’nin tam bir Pazar oluşu, ekonomik, siyasal, 

kültürel dönüşümü neo-liberal sisteme geçişi sivil-asker –aydın bürokrat yoluyla 

gerçekleşmiştir. Sokak olayları, anarşi, kıtlık, darboğaz, enflasyon bunun dış dünya da 

göze görünen bir konumunda yer almıştır. Bundan dolayı İ.S. Çağlayangil’in yukarıda 

vurguladığı gibi demokrasinin darbeleri engellemedeki rolünün düşük, buna karşın 

darbeler, 

1- Asker, 2- Üniversite 3- Sosyal seküler sermaye kesiminin eşgüdümüne bağlı 

oluşmaktadır.  

i- Asker, harp okulu(yüksek öğretim düzeyi) ve harp akademisi(uzmanlık eğitimin 

verildiği ) mezunu durumundaki toplumun aydın eğitimini kendi alanında temerküz ettiği 

gücü ile,  

ii-Üniversite ise, Türk toplumun özgün sosyal bilim anlayışına ters salt Batı 

materyalist felsefesinin görüşüne göre toplumun aydının yetiştirilmesi sonucu bu aydının 

Batı hayranlık zaafı içine girmesini sağlama fonksiyonu taşımaktadır.  Aydının,  fikir 

üretmede, devlet içindeki bir görevde bu görevin icra edilişinde,  toplumu tanımada, 

insanı idrak etmede ve sosyal kurum algısının oluşturulmasında Üniversite kurumunda 

pozitivist bilgi ile donatılmış öğretim üyeleri rehberliğinde tek taraflı bir bilgi ile ve bunu 

tam bir kabul ile Batılı sosyo-ekonomik/politik/kültürel bilgilere açık hale gelmesi 

sonucunda darbeci fikirlere potansiyel uyum taşır hale getirilmiş aydın-üniversite 

işbirliği, 

iii- laikçi görüne, laisizmci, jakoben zihniyetle işbirliği içinde bulunan sosyal 

sekülerci sermaye kesimin itici, toplumu yönlendirici aktörlüğü bu darbe geleneğini aktif 

olarak taşımaktadır.   

Bundan dolayı Türkiye’de darbe konusuna; aydın bürokrat, bilim adamı ve 

sermaye kesiminin üçlü etkisi bağlamında bakma gereği bulunmaktadır. Böylece liberal 

demokrasi olgusu, bu üçlü yapının Türkiye aktif eşgüdümlülüğü çerçevesinde darbeleri 

önleme yeterliliğin bulunmadığı gerçeğinin bulunduğu söylenebilir. Türkiye’deki 

darbeleri gerçekleştiren bu üçlü yapının zihniyet arka planı; pozitivist, rasyonalist Batı 

felsefi değerlerinden üretilen liberal-kapitalist, sekülerlikten oluşmaktadır. Liberal 

demokrasi ise, Batı’daki bu ilkelerin temelinden hareket ederek kendi görüşünü 

oluşturduğundan, bizatihi liberal demokrasini kendisi Türkiye’de jakoben merkezli 

uygulamalarda darbelerin varlığını korumanın güvencesini oluşturduğu söylenebilir. 

Bundan dolayı yukarıda da vurgulandığı gibi Türkiye’de darbeleri ortadan kaldırmak için 
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liberal demokrasi üzerinde yoğunlaşmak, meselenin özünden uzaklaşmayı ifade 

etmektedir.   

Bütün bu açıklamalara göre Türkiye’deki darbelerin oluşumun ana damarını; 

toplumun çeşitli kurumların, organlarında görev yapan Batı felsefesinin pozitivist, liberal-

kapitalist zihniyet temelli eğitimini kendi uzmanlık alanlarında alan ve bunlara göre bir 

dünya tasavvurunu Türkiye üzerinde gerçekleştirmeye çalışan “aydın gözüken kesim” 

oluşturmaktadır. Bu zihniyete sahip aydın kesimi, modernleşmeci toplumların fikirlerine, 

onlarla açık olarak görülen ya da açık olarak görülemeyen dostluklarına rağbet ederek, 

bunların görüşlerini Türk toplum yapısını şekillendiren devlet, sermaye ve bilgi alanlarına 

taşıyarak, Batı medeniyetine entegre olmuş bir Türkiye’nin oluşmasını sağlamaktadır. Söz 

konusu bu aydın! kesim, bunu açık yollardan, seçimle sağlayamayınca da darbelere zemin 

hazırlayan uğraşlar içine girmektedir.   

Buna karşın darbeleri engellemede Türk toplumunun özgün kültürüne mensup,  

toplumun kendisine ait sosyal bilim anlayışı ile yetiştirdiği aydın-sivil, asker bürokrat 

vasıtasıyla darbelerin önleneceği söylenebilir. 

Yine pozitivist mahreçli liberal demokrasi yerine “halka hizmet Hakka hizmet”  

anlayışı çerçevesinden hareketle medeniyet değerlerimizin özgün yorumundan üretilen 

toplumcu, dayanışmacı ve adalet merkezli bir “Türk demokrasisi” modeli geliştirilerek 

anti-darbeci, toplum değerleri üzerinden düşünen, toplumla barışık bilim adamı ve önce 

kendi kültür ve medeniyet değerlerini önceleyen milli ve manevi bütünsellikten yola çıkan 

girişimci tipini inşa eden yeni bir siyaset anlayışının oluşu, Türkiye’de darbe sorununu 

kökten çözme yeterliliğini ortaya koyabilir.”  

Elbette bu değerlendirmeler darbe-demokrasi ilişkisini açıklama yönündeki nice 

görüşlerden birisidir. 

 12 Eylül Darbesine giden sürecin toplumsal çözümlemesi ve 12 Eylül darbesinin 

etkisiyle yaşanan toplumsal değişim ve gelişmelerin birbiriyle bağlantılı ve bütünsel 

değerlendirilmesi ve darbenin neden olduğu toplumsal maliyetler bu döneme etki eden 

tüm toplumsal dinamiklerin analiziyle daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da toplumsal gelişmelerin ekonomik, siyasal ve 

kültürel gelişmelerden ayrı değerlendirilemeyeceği hepsinin birbirine etki eden yönleriyle 

ortak platformda değerlendirilmesi gerekliliğidir. Bu anlamda 12 Eylül darbesi gerçek 

yüzüyle bir maliyetler manzumesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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V. BÖLÜM: 12 EYLÜLÜN SOSYAL PSİKOLOJİK 

KÖKENLERİ, ŞİDDET KÜLTÜRÜ, DARBECİ PSİKOLOJİ 

VE ANLAYIŞ, DARBENİN YARATTIĞI TRAVMA VE 

PSİKOLOJİK MALİYET   

 

“Ulus-devletler çağı”, Batının “modernleşme” adı verilen, ekonomik, toplumsal, 

zihinsel alanda devasa değişimler, dönüşümler içeren, yıllar süren boğazlaşmalarının 

ardından, kan deryasının ve zifiri karanlığın içinden çıktı geldi. Onun modernleşmeyle 

paralellikler içeren treninin vagonlarına bazı uluslar geç atladı. Her ne kadar “milli 

mücadele”mizin biricik, hatta ilk ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek şekilde 

olduğunu söyleyip dursak da biz hem modernleşme hem de modern manada uluslaşma 

açısından geç kalmış olanlardanız. Yaşadığımız sorunların, çektiğimiz birçok sıkıntının 

kökeninde bu gecikmişlik olgusu yatıyor. 

Geç modernleşmenin ve bunun doğal sonucu olarak ulus-devletini gecikerek 

kurmanın sorunlarıyla boğuşurken, daha biz başımızı kaldıramadan bu kez değişen dünya 

konjonktürü boğazımıza yapışıyor. İki yüz yıl önce modernleşme olarak bize meydan 

okuyan, yüz yıl önce, “ulus-devlet” olarak bizi resimdeki yerimizi almaya davet eden 

dünya tablosu, bugün bizi demokrasi, özgürlük ve insan haklarının belirlediği yeni 

manzaradaki yerimize çağırıyor. Yeni dünyada yerimizi layıkıyla alabilmek için 

cumhuriyetimizin siyasi tarihi üzerine yeniden düşünmek, demokrasimizin önündeki en 

büyük engel olan “vesayetçi” ve bunun pek doğal neticesi olarak “darbeci” zihniyet 

yapısını iyi tanımak durumundayız.  

1.Vesayetçi-Darbeci Zihniyetin Kökenleri  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesi bir coğrafyada, 

yine imparatorluk bakiyesi bir toplum tarafından kuruldu. “Türk” adı verilen hür ve eşit 

yurttaşlardan kurulu “imtiyazsız, sınıfsız” bir toplum olma hedefine yöneldi. “Türk” adı, 

hem kahir ekseriyetin “Türk” etnisitesine dayanması, hem de tarihsel süreç içinde “Türk” 

ve Müslüman” adını özdeş hale gelmesi nedeniyle kurucular ve bir ölçüde de toplum 

nezdinde büyük bir mutabakatla kabul edilmişti. Kurucular ve toplum, çağdaş dünyadan 

kopmama ve dini açıdan yurttaşlarına eşit mesafede olan bir hukuk sistemi konusunda da 

önemli ölçüde mutabıktılar. 
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Viyana Bozgunu’ndan başlayarak Osmanlı’nın son dönemlerinde ivme kazanan ve 

günümüze kadar süren göç dalgalarında milyonlarca Müslüman’ın bugünkü Türkiye 

topraklarına sığınıp yurt edinmesi sürecini araştıran Kemal Karpat, “İmparatorluk'tan Türk 

Ulusu”na olan süreç için, “Bu kadar farklı dil gruplarına ayrılmış, iklim ve coğrafya 

bakımından olduğu kadar sosyal yapı bakımından da birbirinden çok farklı bölgelerden 

olan bu insanları Osmanlı devletine ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’ne çeken güç ne 

olabilir?” diye sorar ve ilave eder: “Bunun ötesinde daha önemli olan soru şudur: Bu 

kadar farklı etnik gruplara ve dil gruplarına ayrılmış bu insanları bir arada yaşatan, 

aralarında anlaşma ve tesanüt (dayanışma) sağlayan güç neydi ve nedir?” Bu soru 

gerçekten de çok önemlidir zira doğrudan doğruya cumhuriyetimizi kuran ve devletimizi 

meşrulaştıran iradeyi tespite yönelir. 

Kemal Karpat'a göre ilk bakışta bu sorunun cevabı tartışmasız biçimde 

“Müslümanlık” olarak görünse de bu çekim gücünü yalnızca “din” faktörüyle açıklamaya 

çalışmak yetersiz ve yanıltıcıdır. Öyle olmuş olsaydı Asya ve Afrika’nın birçok yerinde 

oturan ve 19. Yüzyılda devletlerini kurmamış Müslümanların da Osmanlı devletine 

sığınmaları lazım gelirdi. Öyle olmadığı gibi fiilen oldukça geniş yerel otonomiye sahip 

yerlerde, bilhassa Arapça konuşulan bazı bölgelerde ayrılıkçı eğilimler çok güçlü biçimde 

hissedilmiştir. “Müslümanlığın bu insanlara ortak bir kimlik vermesine rağmen, onların 

bir arada yaşamalarını sağlayan asıl güç, Osmanlı devletinin tebaası olarak Osmanlı 

siyasi kültürünü benimsemeleri ve ortak bir hukuk düzenini ve bu düzenin yarattığı ortak 

değerleri ve tutumları paylaşmalarıdır. Bu düzenin ortaya çıkışında ortak aile hukuku 

birinci sırada yer alır… Ortak bir aile yapısına ve hukukuna sahip olmak, göçmenlerle, 

Anadolu’da yaşayan halkın birbirine kaynaşmasını kolaylaştırmıştır. Gerçekten de ortak 

bir aile anlayışı, bir Boşnağın bir Türkle, Çerkezin Kürtle, Giridinin (çoğu Rumdan 

dönme) Lazla, Pomağın Arnavutla evlenmelerine imkân vermiştir. Doğan çocuklar 

babalarının kökenini unutmamışlar; bununla beraber ilk kuşak, kendisini Müslüman-

Osmanlı, ikincisi Müslüman-Türk ve nihayet üçüncüsü Türk olarak görmüştür… Ortak din 

ve sosyal kuruluşlar, ortak Osmanlı siyasi kültürü ve Osmanlı otoritesi ve bu otoritenin tek 

bir merkezde (İstanbul) toplanması ve sultanın şahsında soyutlanması, Kafkasya, Rumeli 

ve Anadolu’da yaşayan Müslümanlara kendilerine mahsus etnik bir kimlik vermiştir. Bu 

kimliğin ismi Osmanlılık ve Türklüktür… Osmanlı devleti ve kültürü, kendine özgü 

davranışlar, tutumlar ve psikolojik yapısı olan bir toplum ve kişi yaratmıştır. Altı yüzyıl 

içinde oluşan bu kültür, Osmanlı devleti ortadan kalktıktan sonra da günümüze kadar 
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gelmiştir. İşte Türkiye’de insanları birbirine bağlayan ve diğer toplumlardan ayıran, bu 

ortak tutum, davranış ve psikolojik yapıdır ki, onu Türklük olarak adlandırıyoruz.”  

Kemal Karpat, Müslümanlık, Osmanlılık ve Türklük arasındaki geçişi çok kolay 

kılan analizine, “Türk” adının tarihsel olarak Rumeli’de ve Avrupa’da “Müslüman” 

anlamına gelmesini ve Osmanlı döneminden itibaren Türkçe’nin bir “lingua franca” 

olmasını da eklemiştir: “Türkçe, modernleşmenin aracı olduğu kadar sosyo-politik 

değişimlerin yarattığı tepkilerin, yani değişmekte olan toplumun dış ve iç kimliklerin 

sözcüsü olmuştur… Böylece toplumun görüş ve özlemlerinin, yeni edebiyatın ifade aracı 

olan dil bütünleşmeyi ve millileşmeyi hızlandırmış ve yeni toplumsal Türk kimliğinin 

ifadesi olmuştur. Buradaki ‘Türk’ ne Orta Asya ‘Türk’ü ne Osmanlı döneminde 1830’lara 

kadar hor görülen köylü ‘Türk’tür, göçlerin ve sosyo-ekonomik, kültürel değişimlerin 

kaynaşmasından doğan yeni bir Türk yani bugünkü Türkleri oluşturan Kırımlılar, 

Kafkaslılar, Balkanlılar, Kürtler, Lazlar vs. yanında köyden şehre göç edenlerin 

karışımından ortaya çıkan insandır.” Sonuç olarak 1923'te farklı etnisitelerden, farklı din 

ve mezheplerden olsalar da o günkü dünyanın talep ettiği bir ulus-devlet çatısı bir araya 

gelebilecek insanlar vardı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmak hemen herkesin ortak 

arzusuydu. 

Kemal Karpat'ın tespitleri cumhuriyetimizin meşruiyetini sadece uluslararası 

konjonktürden değil, ayrıca tarihsel ve toplumsal gerçeklikten sağladığını çok açık 

biçimde ortaya koymaktadır.  Lakin cumhuriyetimizin meşru bir tarihsel, toplumsal 

zemine dayalı olarak kurulduğu gerçeği, ortada bir sorun olmadığını söylemek için yeterli 

değildir. Dikkatli bakıldığında cumhuriyetimizin meşruiyetini tartışmasız kılan mutabakat 

zemininin, aslında ilk anda fark edilemeyen muazzam bir açmazın üzerine bina olduğu 

görülecektir. Açmaz, "imtiyazsız sınıfsız" bir toplum yaratma hülyasından 

kaynaklanmıyordu, onun olmadığını ve olmayacağını zaten herkes biliyordu. Açmaz, 

cumhuriyetimizin millet egemenliğini kullanma adına yapmak istediklerinin, toplumsal 

durumla, toplumun talepleriyle, “cumhuriyet” fikri dışından hemen hiçbir alanda 

örtüşmemesinden kaynaklanıyordu. Bir yandan bu kadar hızlı ve karmaşık olan sürecin 

hem millet egemenliğine dayandığını ileri sürülüyor bir yandan da vesayetçi bir sistem 

öngörülüyor, cumhuriyetin ancak asker-sivil bürokratik vâsiler aracılığıyla 

sürdürülmesinin zorunluluğu kaziye olarak kabul ediliyordu. Türkiye Cumhuriyeti meşru 

olmasına meşruydu ama onu meşru kılan tarihsel-toplumsal zeminin taleplerine 



 96 

(demokrasiye) değil de kurucuların muhayyillerindeki toplumun, kurucuların önderliğiyle 

(vasiliğiyle) bu toplumsal zeminde inşa edilmesine dayandırılmak isteniyordu.  

Geleneksel Müslüman bir İmparatorluk bakiyesi toplumdan muhayyel bir 

toplumsal kurguya dayalı cumhuriyete geçiş, ancak birtakım “vasi”lerle korunabilirdi. 

Birçok kimse bu muazzam açmazın farkındaydı ama yeni devletin vasiler (asker, sivil 

bürokrasi) tarafından yönetilmesi, biçimlendirilmesi gerektiğini kendilerince açıklamaya 

çalışıyorlardı. Onlara göre, toplumun vasiler haricinde yetişmiş bir insanı yoktu; 

cumhuriyetin milletin egemenliği idealinin temeli olacak bir sivil toplum çok zayıftı vs. 

En nihayetinde cumhuriyetimiz hem millet egemenliğini hem vesayetçiliği aynı anda 

kabul eden bu muazzam açmaz üzerine kuruldu. 

Vasilerin bir kısmının vesayet sisteminin gidilecek en doğru yol olduğuna 

inanmaları, sürecin bundan sonra millet egemenliğine, demokrasiye doğru ilerlemesinin 

önündeki en büyük engeldi. Vesayet sistemi, toplumsal talepleri neredeyse tamamen göz 

ardı etmesinin yanı sıra vasiler “imtiyazsız, sınıfsız” bir toplum yaratacağız derken kendi, 

tahayyüllerinin dışında kalan tüm kimlikleri bastırmaya mecbur kalıyorlardı. Topluma 

“artık senin adına hüküm veren bir payitaht yok, senin egemenliğin esas ama senin için 

neyin iyi olacağına ben karar vereceğim” deniyor, bununla da kalınmıyor, “benim senin 

adına öngördüğüm kimlik dışında tarihten ve gelenekten getirdiğin tüm kimlik yapılarını 

terk edecek, sadece bildiklerini değil, kim olduğunu da unutacaksın” diye emrolunuyordu.  

Çok dilli, çok etnisiteli, farklı inanç algılamaları olan geleneksel Müslüman bir 

toplumdan cumhuriyet ideallerini gerçekleştirecek çağdaş bir Türk ulusu yapabilmek için 

“Türk” adının dışındaki etnik, Sünni-Hanefi İslam dışındaki dini kimlikler bastırıldı.  

Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef bir vesayet sistemi olarak kurulmasındaki bir 

başka sosyopsikolojik unsuru Yasin Aktay “Korku ve İktidar” çalışmasında şöyle ifade 

eder: “Modern değerlerle kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda Osmanlı 

İmparatorluğu'nun tasfiyesinin akabinde kurulmuştur. Bir tasfiyenin ve yenilginin sonucu 

olması onun kuruluşundaki sonuna kadar belirleyici olmuştur. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun çözülmesi belli bir pakt ile bir arada tuttuğu farklı unsurların 

ayrılığına dayanmıştır. Bu yüzden Cumhuriyete intikal eden yeni toplumsal hafızanın en 

duyarlı olduğu konulardan birisi 'bölünme' olmuştur. Bölünme korkusu, elde kalan tek 

toprak olan Anadolu'daki yeni yönetimin bütün komplo üretiminin en önemli 

kaynaklarından birisi olmuştur. Bu yüzden Osmanlı'nın farklılıkları idare etme biçimi 

Cumhuriyet Türkiye'sinde bambaşka bir rotaya girmiş, daha Batılı bir model, paradoksal 
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olarak Türkiye'nin bölünmesini önlemek üzere toplumun türdeşleşmesine fazlaca vurgu 

yapmıştır... 

Cumhuriyet döneminde yaratılan komünizm, bölücülük ve irtica komploları ile 

toplumda nasıl bir otoriter ve baskıcı rejimin ayakta tutulmaya çalışıldığı bilinmiyor. Her 

birinden dolayı güçlü bir devlet denetimi ve dışlayıcılığına mazeret üretilen bu tehdit 

söylemlerinde esas unsur 'korku' olmuştur. Korkulanların hiçbirinin devlete ciddi bir 

zarar verebilecek hali yoktur. Ama onlardan korkmak sayesinde devlet iktidarı tam bir 

süreklilik kazanabilmiş ve pekişmiştir.” 

Dikkat edilecek olursa, hem cumhuriyetimizin vesayet sistemi olarak 

kurulduğundan hem de ancak vasilerin bir kısmının gerçekten vesayeti sistemleştirmek 

istediğinden bahsediyoruz. Bu ayrım noktası çok önemlidir. Evet, tarihsel koşulların 

getirdiği zorunlulukları ileri sürerek hemen tüm kurucular, millete vasilik etmek 

gerektiğinde hem fikirdiler ama halkın taleplerini duymazdan gelmeye, tarihsel-geleneksel 

kimlikleri redde dayalı vesayet sisteminin kapsamı ve ne zamana kadar devam edeceği 

konusunda kurucular arasına ciddi görüş ayrılıkları vardı. Bazıları için vesayet sistemi 

sonsuza kadar sürecek onlar hep öğretmen millet de talebe olarak kalacaktı; onların millet 

egemenliğinden anladıkları hiçbir şekilde demokrasi ve özgürlükler değildi. Bunlar 

“koşullar şimdilik böyle gerektiriyor vs.” diye açıklamaya bile gerek duymuyor apaçık 

vesayetçi bir sistemi savunuyorlardı. Atatürk’ün “İki yol vardır. Biri bu milletin Hulasa-i 

Amal ve efkârına göre yürümek, diğeri bizim fikirlerimize göre yürümektir. Şahsi kanaate 

göre değil, milletin kanaatini ve efkâr ve hissiyatını yoklayarak yürümelidir.” sözlerini hiç 

anlamış görünmüyorlardı. Önemli bir kesim ise vesayet sisteminin sonsuza kadar devam 

edemeyeceğini, günü geldiğinde yerini millet egemenliğinin gerçek yönetim şekli olan 

demokrasiye bırakacağını, bırakması gerektiğini görüyorlardı.  Gerçek vesayetçiler, 

demokrasiye hiçbir zaman inanmayan bu ilk kesimde bulunanlardı.   

Bazıları da kuruluş döneminde üstlendikleri önemli rollerin etkisiyle kendilerine 

biçtikleri misyon nedeniyle, millet egemenliğine dayalı asıl kurucu fikirlerden uzaklaşarak 

vesayetçiler arasında yerlerini aldılar. Son tahlilde demokrasi demek olan millet 

egemenliğine inananların aksine sağlıksız vesayetçi kafadan çok kısa sürede ve çok 

kolayca seçkinci bir zihniyet, bir iktidar narsisizmi üremiş, asker-sivil-aydın zümreyi, yani 

kendilerini tüm ulusun boyun eğerek izlemesi gereken mümtaz örnekleri olarak görmeye 

başlamışlardı. İktidarda olmanın hükümranlığı, iktidar tutkusuna dönüşmüş,  onları çok 

kısa bir süre içinde milletin hadimi olmaktan çıkarmış, üstün, erişilmez, yol göstericiler 
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haline getirmişti. Cumhuriyetin çok-partili sisteme geçilene kadar süren kuruluş 

döneminde vesayetçi zihniyet ağır basmış görünmesine rağmen, gidişin demokrasiye 

doğru olması gerektiğine inananlar daima var oldu. 

Bu iki kesim arasındaki mücadele hep süregeldi. Demokrasiden yana olanlar, çok-

partili sistem ve toplumun çağdaş bir dünyanın icaplarına uygun ileri bir demokrasi için 

çabalarken, gerçek bir vesayet sisteminden yana olanlar toplumumuzun demokrasi 

mücadelesi yol aldıkça vesayetçiliklerini darbeciliğe çevirmekte bir beis görmediler. 

Darbecilik, cumhuriyeti kendilerinin kurduklarını sanan ve onların önderlikleri, vasilikleri 

olmazsa cumhuriyetin de yok olacağı zehabına kapılan bu gerçek vesayetçi zihinlerin 

kolayca kıvrılıverecekleri bir kavşaktı yalnızca; bu zihinlerde gelişip kökleşti. 

2. Darbeci, Sistemine Hakikaten İnanmış Vesayetçidir 

Son zamanlara kadar cumhuriyetimiz üzerinde bina olduğu muazzam açmaz ile 

yani hem milletin egemenliğine hem vasilere aynı anda dayanma tuhaflığıyla birlikte 

yaşadı. Cumhuriyet bünyesinde sürdürülen demokrasi mücadelesi boyunca, dışarıdan 

bakanların kolayca anlayamayacakları görüntüler ortaya çıktı. Örneğin hem vesayet 

sistemi sürüyor, vasilerin öngörüleri doğrultusunda toplumsal inşayı tamamlamak için 

bazı kimlikler bastırılıyor hem de çağdaşlığın gerektirdiği demokratik adımları atma 

görevi (!) yerine getiriliyordu. Birbirinden tamamen farklı bu iki durumu aynı anda var 

kılan, bize özgü toplumsal dinamiklerimizden başkası değildi. Uluslararası konjonktürün 

gereklerini de hesaba katarak toplumsal dinamiklerimiz, değişik yönetme biçimlerinin 

ortaya çıkmasına neden oluyordu.  

“Toplumsal dinamikler”, “toplumun talepleri” gibi kavramlar, vesayetçi zihniyetin 

tahammül edemediği gerçekliklere tekabül ediyorlardı ve siyasal düzeni belirleyecek güce 

ulaşıyorlardı. Egemenliğin millet de olduğunu kabul etmekle birlikte, aslında hiçbir zaman 

milletin buna layık olmadığını ancak vasiler aracılığıyla bu hakkını kullanabileceğini 

sanan vesayetçilerin hesaba katmadığı toplum, kendisini göstermeye başlayınca, vesayetçi 

zihniyet de olması gereken mecraya, darbeciliğe sürüklendi. Vesayetçilik ve darbecilik 

zaten birbirinin mütemmim cüzleriydi.  

Vesayetçilerin hesaplarının tutmadığı ilk konu, halkın onların sandığı gibi “sessiz 

kuzu” değil, kanlı-canlı, insan haysiyetine, kollektif kimliklere dayalı bir psikolojik varlık 

olmasıyla ilgiliydi. Vesayetçiler, halkın her zaman cumhuriyeti kuran kadrolara 

güveneceğini, onların gösterdiği yoldan gideceğini sanıyorlardı.  
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İlk sürpriz buradan geldi, halk çok-partili sistemle birlikte sesini duyurma fırsatı 

yakaladığında ve demokrasiyi sindirmeye ve yaşamına geçirmeye başladığında, her 

seçimde artan bir çoğunlukla vesayet sistemini ve vasileri istemediğini belli ediyordu. 

Öyle bir noktaya gelindi ki, vasiler, vesayet hakkının ellerinden gideceğinden korkarak 

“Bu kadar demokrasi yeter, hatta çok bile!” derken, halk da “Sonuna kadar demokrasi!” 

diye haykırıyor, çok farklı siyasal idealleri olduğunu çok farklı partilerde örgütlenerek 

ortaya koyuyordu. Bu olanlar sürpriz değildi aslında, bunun böyle olacağı, halkın ispatı-ı 

rüşt ettikçe vasileri istemeyeceği, asker-sivil bürokrasinin de vasilikten vazgeçmeye 

yanaşmayacağı tahmin edilebilirdi. Halkın çok-partili döneme geçişten itibaren daha çok 

demokrasi istemesinde şaşılacak bir şey yoktu. Halkın demokrasi isteğinin temsilcileriyle, 

oligarşik bürokratik vasilerin temsilcileri arasında büyük bir gerilim olacağı belliydi. İki 

büyük darbe, bu gerilim nedeniyle olmuş, vesayetçi zihniyet iktidarını elde tutabilmek için 

darbeciliğe evrilmişti.  

Nasıl vesayetçi sistemin kurulması ve sürdürülmesi kimliklerin bastırılması 

sayesinde mümkün olmuşsa, toplumsal dinamiklerin eninde sonunda farklı siyasal 

düşüncelerin yanı sıra farklı kimlik taleplerini dile getirmesi de kaçınılmazdı.  Kuruluş 

yıllarından başlayarak cumhuriyetin üzerine bina olduğu “çağdaşlık”, “Türklük” ve 

“Müslümanlık” değerlerinden neler anlaşılması gerektiği vâsiler tarafından tanımlanmış; 

zinhar bu tanımların dışına çıkılmaması gerektiği halka sıkı sıkı tembihlenmişti. Ama bu 

muazzam açmazla nereye kadar gidilebilecekti? Cumhuriyet projesinin gücünü aldığı 

mutabakat zemini yaratıcı bir yenilemeye tabi tutulmazsa, vesayetçiliğe ve kimliklerin 

bastırılmasına dayalı yöntemiyle ne zamana kadar dayanabilirdi? Demokrasi tarihimizdeki 

ikinci büyük sürpriz, tahmin edilebileceği gibi, bastırılmış kimliklerden geldi: Özellikle 

1980'lerden itibaren tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan post-modern siyasetin 

kimlikler üzerinde yürütülmesine dayalı konjonktür, kendisini Türkiye’de de hissettirdi. 

Toplumsal psikolojinin yasaları, Türkiye’de de işliyor, bastırılmış olan geri geliyordu.  

Kemal Karpat’ın bir toplumsal tarihçi olarak cumhuriyetin kimlikleri bastırmadan 

yoluna devam etmesini mümkün gören sözleri olanları daha iyi farketmemizi sağlayabilir. 

Karpat'a göre kırılma noktası 1932'dir; bu tarihten başlayarak tarihe ve geleneğe dayalı 

“hars”ı temel kültür olarak savunmaktan vazgeçilmiş, millet anlayışı tarihsel-kültürel 

ekseninden çıkartılmış, Tük kimliğindeki içerik ve süreklilik bozulmuştur: “Kimlik ve 

millet konularını yeni bir şekilde ele alarak bunları dış modellere göre ayarlama yolunu 

tutmuştur… Bu ‘millilik’ tarihin akışına ve toplumun değişimine uymaz, esasına 
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kaydırılmasına uygun düşer. ‘Milli’ gelişme ile asla bağdaşmaz.” Ona göre 1932’de bu 

yola girilmemeliydi. “Aslında yapılacak iş, göçlerin etkisini doğru değerlendirmek, II. 

Abdülhamid modernleşmesinin ve II. Meşrutiyet’in açtığı demokratikleşme süreçlerini, 

sosyo-kültürel, ekonomik bir çerçeve içinde geniş olarak değerlendirmek, bundan sonra 

Milli Mücadele’nin getirdiği milli ve sınırları belli bir Türkiye’nin ondan evvelki 

gelişmelerin bir sonucu olduğunu anlatmaktır. Bunun için Türkleşmeyi, Osmanlılaşmayı, 

iç kimliğe ve toplumsal kültürel değişmeye bağlamak gerekmektedir.” Ama vesayetçi-

darbeci zihniyet sürecin bu olması gereken şekilde, hayatın akışına müdahale etmeyen, 

topluma güvenen yoldan ilerlemesine izin vermedi. 

Her neyse, olanlar olmuş, Cumhuriyetin resmi ideolojisi, kendi öngördüğü tek-

biçimli ulus anlayışının dışında kalan etnik ve dini tüm kolektif kimlikleri bastırma yoluna 

girmişti. Bununla bir süre idare edildi ama 1980'lerden sonraki dünya artık eski dünya 

değildi. Küreselleşme zamanlarında siyaset artık eski sosyoekonomiye dayalı dilini terk 

etmiş kimlik siyaseti haline dönüşmüştü. Cumhuriyet tarihi boyunca bastırılan kimlikler, 

12 Eylül darbesinin baskıcı örtüsü kalkar kalkmaz, siyasetin kimlik siyasetine dönüştüğü 

günlerde tüm arenayı dolduruverdiler. Gerek cumhuriyet tarihi boyunca süren halkın 

demokrasi mücadelesi, gerek post-modern dünya koşulları ve kimlik siyasetleri, darbeleri 

neredeyse imkânsız hale getirmişti. Vesayet sistemine karşı demokrasi mücadelesinde 

vasilere karşı halkın yanında yer alan aktörler bile yeni siyasete takat yetiremediler, kimlik 

siyasetine uygun bir dil üretemediler. Yeni dünyanın post-modern siyasetine yeni siyasi 

aktörlerle katılınma durumunda kalındı.  

Nasıl yeni dönemde siyaset ve siyasi aktörler değişmişse, darbe tarzı da değişmiş, 

darbeler de “28 Şubat” örneğinde olduğu gibi post-modern olmuştu. Ama halkın yükselen 

demokrasi bilinci karşısında “post-modern” bir şapkayla saklanmaya çalışan darbeci 

kafanın da kendisini gizleyebilmesi mümkün değildi. 

3. Darbelerle Yüzleşmek 

Ülkemizde çok-partili sisteme geçeli, nispeten “serbest ve adil” bir seçim sistemine 

sahip olalı 60 yılı aşkın süre oldu. “Serbest ve adil” seçim şartının demokrasi için yeterli 

olmadığını, ortada bir vesayet rejimi varsa bunun “demokrasi” kılığında da varlığını 

sürdürebileceğini, açık darbeciliğin vesayetçiliğin somut zalimlik olarak örgütlenmesinden 

ibaret geçici bir hal olduğunu toplumumuz yaşayarak öğrendi. Özellikle 12 Eylül 2010 

Referandumuyla birlikte iyice anlaşıldı ki, toplum kendisinin üzerinde sürekli hak talep 
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eden vesayetçi-darbeci zihniyetle yönetilmeyi istemiyor; bu zihniyetle yüzleşmek, 

hesaplaşmak istiyor.  

Demokrasinin yalnızca görünüşte kalmasını isteyen, aslında bu halkın demokrasiyi 

henüz hak etmediğini, her alanda vasilere ihtiyaç duyduğunu savunan vesayetçilerin her 

zaman darbecilik adayı olduklarını artık iyi biliyoruz. Kim ki söz, yetki ve kararın millette 

olmasından korkuyor, halkı sözüne itibar edilmeyecek cahiller yığını olarak görüyorsa, 

“serbest ve adil” seçim sistemini savunup savunmaması bir şey ifade etmez; o 

vesayetçinin ta kendisidir. Demokrasinin neye yaradığı ve korku ve iktidar üzerine olan 

çalışmalar, özgürlükleri güvence altına almayan, hukuk ve insan hakları temelinde 

ilerlemeyen sonuçların pek de “demokratik” diye nitelenemeyeceğini göstermiş 

durumdadır. Kişisel, toplumsal ve kamusal özgürlükleri de mutlaka içeren insan hakları 

anlayışı, bu hakların gerçekleşmesini olanaklı kılacak demokratik kurumların 

oluşturulması ve aslına uygun işleyişi ile bunları güvenceye alacak, yani insan hakları 

ilkelerinden türetilmiş hukuk sayesinde “korkudan ve yoksunluktan kurtulmuş, barışın ve 

adaletin hüküm sürdüğü bir ülke (dünya)” özlemi gerçekliğe dönüşme imkânı bulabilir. 

Bu yüzden vesayetçi zihniyet ortadan kaldırılana, halktan başka kimsede söz, yetki ve 

kararın olmaması gerektiği ayan beyan ortaya çıkana kadar ülkemizde demokrasi 

mücadelesi sürecektir. 

Evet, Türkiye bir süredir darbeci-vesayetçi zihniyetle yüzleşiyor. “Yüzleşmek” ne 

demek? “Yüzleşme”yi tam manasıyla anlarsak, yukarıdaki öngörüler dışında yapılması 

gerekenleri daha kolayca görebiliriz.  

“Yüzleşme”, esasen psikolojik bilimlerde, psikoterapide kullanılan bir kavramdır. 

İnsanın kendi davranışlarının sonuçlarını, karşısındakinde nasıl bir etki bıraktığını 

gösterebilmek için uygulanan tekniğe denir. Vesayetçi-darbeci zihniyetle yüzleşmenin ilk 

şartı, bu zihniyete sahip olan kafa yapısını iyi tanımaktır. Bunun için de “darbeciler ne 

düşünür de darbe girişiminde bulunur? Darbecinin ruh dünyası nedir?” sorularına cevap 

verilmesi gerekir. Bu sorulara verilen cevaplar bir bakıma, vakti zamanında darbecilere 

boyun eğmiş, hatta darbecilere alkış tutmuş kitleleri de içlerindeki despotik zihniyetle 

karşı karşıya bırakmak, onların zihinlerinin demokratik dönüşümüne hizmet etmektir. 

Önemli olan darbeci zihniyeti ve kişiliği tanımaktır zira darbeci zihniyet her zaman 

tüm toplumlar da şöyle ya da böyle vardır ama toplum demokrasi konusunda bilinçli ve 

kendisine güvenli olduğu için onların iktidar olmasına izin vermez. Özellikle ekonomik 

krizler ve savaşlar sırasında darbecilere fırsat doğabilir, gücü ele geçirdiklerinde toplum 
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düşmanlıklarını uygulamaya koyabilirler. 1929 bunalımından sonra hemen tüm Avrupa’da 

darbeci zihniyet iktidara geldi, Nazi ve faşist iktidarlar, demokrasiyle iş başına gelmiş gibi 

görünmelerine rağmen uygulamaları darbeci zihniyetin ürünüydü. Avrupa’da Nazi 

işgalleri sırasında değişik ülkelerdeki işbirlikçi iktidarlar, darbeciydiler… Uzun lafın 

kısası, darbecilik tehlikesi her zaman vardır ve farklı kılıklarda her zaman karşımıza 

çıkabilir; tehlikenin farkında olmalı darbeci zihniyeti iyi tanımalıyız… 

Darbeci zihniyeti tanırsak, onların olağan demokratik bir işleyişte havsalaların 

alamayacağı faaliyetleri nasıl icra etme hevesi ve cesareti bulduklarını da kolayca 

görebiliriz. 

 “Darbeci”, hepimizin yakından bildiği, gündelik hayatta örneğini çokça 

gördüğümüz bir kişiliğe sahiptir. En öne çıkan özelliği, her şeyi kendisinin bildiğini, 

toplumun güdülmesi gereken bir sürü olduğunu düşünmesidir. Darbeciler, ülkenin nasıl 

kurtulacağının yegâne reçetesinin kendi kafalarının içinde olduğu saçmalığına inanacak 

kadar kendilerine ve güce tapınırlar. Bu “her şeyi ben bilirim”cilikleri, toplumu 

küçümseyen tavırları onları sevimsiz, ruhsuz bir çehreye büründürür.  

Darbecilerin ikinci özellikleri, şüpheci ve vicdansız oluşlarıdır: Herkesten 

kendilerine karşı oldukları konusunda şüphelenirler –ki aslında haklıdırlar, kimse onları 

gerçekte sevmemektedir- ve şüphelerini yatıştırmak için olmadık zulümlere başvururlar ve 

yaptıklarından asla suçluluk ve vicdan azabı duymazlar, zulümlerini hep meşru görürler.  

Zihniyet dünyalarındaki benzerliğin yanı sıra bu ruhsal yapı tüm darbeciler 

silsilesinde görülür. Darbeci kişiliğin kendine ve güce tapınan ben bilirimciliği, 

şüpheciliği ve despotluğu, tüm darbeciler için söz konusudur. Hepsi de toplumu 

küçümseme, aşağılama, çocuk olarak algılama konusunda hemfikirdirler. Darbecilerin 

tamamı, dar kafalı, demokrasi ve toplum düşmanı ideolojik fanatiklerdir. 

Böyle bir zihniyet dünyasına ve ruhsal yapısına sahip kimselerin darbe koşullarını 

hazırlamak için toplumu kendini yönetmekten aciz, fitne fesat yuvası; demokratik 

yollardan seçilmiş halkın temsilcilerini kişisel çıkarları için her şeye yeltenecek koltuk 

sevdalıları olarak göstermek için ellerinden geleni yapacakları açıktır. Eğer darbe planları 

için gençlerin provokasyonlarla birbirlerini öldürmeleri gerekiyorsa bunda da bir beis 

görülmeyecektir.  

12 Eylül 1980 darbesi öncesi ülke manzarasına bakmamız, onların yapabileceklerini 

görmek açısından yeterlidir: Ülke “sağ” ve “sol” diye birbirini düşman olarak gören iki 

büyük kutba ayrılmış, tam bir kaos haline sürükleniyordu. Sokaklar kan gölüne dönmüş, 



 103 

sürekli provokatif eylemlerle gençlik grupları birbirine karşı kışkırtılıyordu. Gazeteler, her 

gün ölüm çeteleleri yayınlıyordu. Günlük ölü sayısı 20’yi bulmuştu. 1980’in ilk sekiz 

ayındaki cinayetlerde öldürülen insan sayısı da yaklaşık 1600’dü. Siyasi partilerin 

liderleri, bu manzarayı görmezden gelmek ve ülke için bir araya gelememekle suçlanıyor, 

çaresiz ve komik duruma düşürülüyorlardı. 11 Eylül 1980 Perşembe günü Başkent Ankara 

bomba sesleriyle dolu bir gün yaşıyordu. Başta Kızılay olmak üzere, Ankara’nın en işlek 

yerlerine asılan bombalı pankartlar sürekli patlıyor, halkın huzursuzluğu ve tedirginliği 

daha da artıyordu. Anarşi ve terör 11 Eylül günü de olanca hızıyla sürüp gidiyordu. Ve 

“12 Eylül Saat 04.00”te beklenen müdahale geldi.  

Darbeciler ülkenin tüm sorunlarının, “Atatürkçülük”ten sapmaktan kaynaklandığına 

inanmaktaydı. Bu sapışın nedenleri onlara göre, muhteris politikacıların çevirdiği dolaplar 

ile yabancı ideolojilerin yurda sızmasıydı. 

Siyasi liderler, TSK güvencesi altında geçici ikamete alındılar ya da tutuklandılar. 

Milli Güvenlik Kurulu, yayınladığı bildirilerle güvenlik ve kamu düzenine ilişkin olarak 

aldığı önlem ve kararları açıklamaya başladı. Bu kararlarla sıkıyönetim askeri 

mahkemeleri kurmak ve bunlara gerekli atamaları yapmak yetkisini kuşandığı gibi, kendi 

varlığına; bildiri, emir ve kararlarına karşı işlenecek suçlara da bu mahkemelerde 

bakılacağını belirtti. Yasama ve yürütme yetkilerini üstlenen MGK, devlet ve hukuk 

düzenini ilgilendiren önemli kararlar da almaktaydı. Askeri rejim ve MGK, parlamentoyu 

ve ona dayalı meşru hükümeti dağıtmıştı. Ama parlamenter töre ve törenlere sırt çevirmiş 

de değildi. Müdahaleden 6 gün sonra MGK üyeleri “milletin kayıtsız şartsız egemenliğine, 

demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine dayalı yeni bir anayasa düzeni” vaadini de içeren 

bir metinle ant içtiler. Ant içme töreni TBMM binasında yapıldı.  

MGK karar, yasa ve bildirileri ve sıkıyönetim komutanlıkları kararları eliyle kamu 

özgürlükleri ve temel haklar kısıntıya uğratıldı. Basın yayın özgürlüğü tamamen rafa 

kaldırıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı. Dernek faaliyetlerine önemli 

kısıtlamalar getirildi. İşçi hakları ve özellikle sendikal faaliyet özgürlüğü ile grev hakkı, 

hemen tamamen yok edildi. Yaşama hakkı ve kişi dokunulmazlığı başta olmak üzere 

kişisel haklardan bahsetme imkânı kalmadı.  İdam cezaları, yargısız infazlar, işkence 

iddiaları ve olguları gündemi doldurdu. Yargı yoluna başvuru hakları kısıtlandı, 3 yıldan 

az hapis cezaları için temyiz hakları kaldırıldı; hak arama özgürlüğü ile adil yargılanma 

ilkelerinden uzaklaşıldı, hak ihlalleri yaptırımsız kaldı. Yargı kararı olmadan ve 

“sıkıyönetim komutanları”nın kararlarıyla “bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak 
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üzere” görevlerine son verilen kamu personeli sayısı on binin üstüne ulaştı. Halkın siyasi 

katılımını kısıtlayan, yetkiyi merkezileştirmeyi amaçlayan pek çok yasal ve kurumsal 

düzenleme uygulamaya konuldu. “Üniversitelerin eğitimini ve yönetsel faaliyetlerini 

denetlemek” için kurulan YÖK veya sıkıyönetim tarafından en az 2000 öğretim üyesi 

görevden alındı ya da istifaya zorlandı. 

7 Kasım 1982’de vesayet sistemini perçinleme ve özgürlükleri kısıtlama esasına 

dayalı yeni anayasa referanduma sunuldu. Ölümü gösterip sıtmaya razı edilen halkın resmi 

rakamlara göre % 91,4’ü “Kabul” oyu verdi ve Milli Güvenlik Konseyi’nin Başkanı 

Kenan Evren, doğrudan Cumhurbaşkanı oldu. 

6 Kasım 1983’te yapılan genel seçimlere sadece üç partinin katılmasına izin verildi. 

Darbecilerin bunlardan birini açıkça desteklemesine rağmen Anavatan Partisi (ANAP) 

%45,2 oy olarak iktidar oldu. Toplum, darbecilere ve vesayet sistemine “Hayır”;  

“Düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, demokrasi açısından vazgeçilemez insan hak 

ve özgürlükleridir. Din ve vicdan hürriyeti aynı zamanda temel bir toplumsal amaç olan 

hoşgörü için de gerekli ve zorunludur. Teşebbüs hürriyeti ise ekonomik özgürlüklerden 

birisi ve en önemlisidir” fikirlerine “Evet” dedi. Demokrasi mücadelesi, vesayetçi 

zihniyetin ve darbeci istibdatın pençesinde birçok travmaya uğradıktan sonra yeniden start 

aldı.  

12 Eylül Darbesi’nin kısa hikâyesi böyledir. Lakin darbelerin bir toplumda, hele 

hele bizim gibi sıkça darbelere maruz kalmış bir toplumda nasıl hayata geçirildiğini iyi 

anlayabilmek için sadece darbecilerin başvurdukları provokasyonlara bakmak yetmez, 

darbeciliğin üzerinde yükseldiği sosyal psikolojik zemin üzerinde de kafa yormamız 

gerekir.  

4. Şiddet Kültürü Darbeciliği Besler 

Saldırganlık, her canlının olduğu gibi insanın da yaşaması, hayatta kalabilmesi için 

potansiyel olarak içinde taşıdığına inandığımız bir dürtüdür. Saldırganlık, bazı hallerde 

şiddet boyutuna varır ve yaşamlarımızı zehir eder. Şiddet konusunda konuşurken 

yapmamız gereken ilk saptama budur.  

Şiddetin bireysel ve toplumsal birçok nedeni vardır ve şüphesiz bu ikisi birbiriyle 

çok bağlantılıdır. Şiddetin bireysel nedenleri arasında, ilk göze çarpanlar şunlardır: 

Kendisini kurban olarak görme, otoriteye küsme, çocuklukta kötü muamele ve yoksunluk, 

evde şefkat ve ilgi azlığı, erken ana-baba kaybı, keyfi ve haksız olarak görülen 
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engellenme, alay edilme ve dalga geçilme gibi provokatif davranışlar, saldırgan örneklere 

maruz kalma (medya etkisi dâhil)…   

Şiddetin toplumsal nedenleri arasında ise ekonomik yoksunluk ve toplumsal 

huzursuzluğa verilen tepkiler en başta sıralanır. İlginç olanı, toplumsal ve siyasal alanlarda 

belli bir ilerlemenin ardından gelen kriz dönemlerinde ihtiyaçların bir anda 

karşılanamamasına bağlı olarak siyasal şiddetin artmasıdır. Şiddet olayları, toplumsal 

destek sistemlerinin yetersiz olduğu veya tamamıyla çöktüğü toplumlarda çoğalır. 

Enflasyon hızı ve evlenme ve boşanma hızları arasındaki oranları, toplumsal ve ailevi 

stresin bir ölçüsü olarak kullanan Landau, 12 ülkeden 11'inde bu toplumsal ve ailevi 

bozukluk göstergeleriyle şiddet suçu oranları arasında anlamlı bir bağlantı bulmuştur. Bu 

araştırmada aradaki bağlantının gösterilemediği tek istisnai ülke Japonya olmuştur. 

Landau, bunu Japonya'da aile dışında da çok güçlü davranışsal kontrol sistemlerinin 

(örneğin okul, işyeri gibi) olmasıyla açıklamıştır. 

Nispeten şiddetten uzak gençlerin kalabalık içinde veya gençlik çetelerinde 

saldırgan davranışlar sergileyebilmeleri, şiddetin toplumsal nedenlerine bakarken çok 

önemsenmesi gereken bir bulgudur. İnsanlar ait oldukları topluluktan farklı görünmekten 

hoşlanmazlar. İnsanın kendisinden farklı insanlardan hoşlanmaması ve onlara şüpheyle 

bakması eğilimi, grup şiddetini arttıran önemli bir nedendir. Bu durum, Japonya gibi 

homojen toplumlarda Amerika gibi heterojen toplumlara göre şiddetin neden daha az 

olduğunu açıklar. Yine kalabalık içinde kişi bireyselliğini yitirir, davranışlarından daha az 

sorumlu hale gelir. Topluluk içinde adsız birisi olmak, anonimlik, yalnız halimize göre 

saldırganlığımızı daha rahat dışa vurmamızı kolaylaştırır.  

Şiddeti besleyen, ödüllendiren çevresel-kültürel koşullar, toplumsal nedenler 

arasında en önemli etkendir ve bizim yaşam kültürümüz bu açıdan olumlu bir görünüm arz 

etmektedir. Yaşam kültürümüz, şiddetin beslenmesi açısından sorgulandığında oldukça 

olumsuz bir manzara ile karşılaşıyoruz. Zira yaşam kültürümüzde sorunları diyalog, 

anlama, anlaşma yolu ile çözmek yerine savaşarak karşındakini alt-etme anlayışı 

baskındır. 

Devletini, ordusunu, dilini, çocuk yetiştirme pratiklerini, gündelik ilişki ağını 

savaşçılık üzerine kuran bir toplumun, modernlikle karşılaşır karşılaşmaz bu 

özelliklerinden bir anda vazgeçmiş olduğu düşünülemez. Grup davranışımızın temel 

bileşenlerinden olan savaşçılık ve savaşçı zihniyet, bugün de dimdik ayakta duruyor. 

Kahramanlarımızı hala savaşçılardan seçiyoruz. Böylesine debdebeli asker uğurlama 
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törenleri dünyanın başka hiçbir yerinde yapılmıyor. Kültürümüzde savaşçılıkla erkeklik 

özdeştir. Savaşçı ruh, bakışlara, bedenin hareketlerine ve pozlarına bile sinmiştir. Toplum, 

erkek hatta kız çocuklarında savaşçı zihniyetin ve erkeklik olarak algılanan yiğitlik, 

cesaret gibi değerlerin yerleşmesini desteklemektedir. “Er-lik” ve “delikanlılık”, cinsel 

kimliği değil, hem erkeklerde hem kızlarda savaşçılığı belirten ifadelerdir. “Erkek gibi 

kadın” sözü, belki yalnızca Türklerin kültürel coğrafyasında övgü olarak kullanılmaktadır. 

“Erkek Fatma”, “Şoför Nebahat” gibi film adları, başka kültürlerde cinsel kimlikle ilgili 

bambaşka çağrışımlar yaparken, kültürümüzde yiğitlik, cesaret gibi olumlu çağrışımlar 

uyandırır.  

Savaşçılık ve savaşçı zihin, bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde fiziksel 

güç; karşıdaki insanı, rakibi, muarızı fiziksel olarak alt-etmeye duyulan güven üzerine 

bina olan bir baş etme tarzıdır. Bu baş etme tarzının günümüzde nerelerde uygulandığına 

baktığımızda, gördüklerimizin her alandaki yaygınlığı şaşkınlık verecektir.  

Sadece ordularımızın muhabere gücüne güvenip kendimizi “ordu-millet” olarak 

görmüyoruz aynı zamanda barış zamanında, olağan gündelik yaşamlarımızda da evde, 

işte, trafikte, sokakta, okulda, Meclis'te ve her yerde sorunların savaş yoluyla halledileceği 

düşüncesine sahibiz.  

Ülkemizde bir sorunun sözlü tartışmalarla, ikna yöntemiyle halledilmesinin, özür 

dileyerek bir hatadan geri dönülmesinin örneklerini görmek pek mümkün değildir. En 

küçük, basit insani sorunlar bile birdenbire şiddetli bir çatışmaya dönme potansiyeli 

taşıyor. Televizyonda yıllarca tartışma programı yönetmiş bir sunucu, şimdiye kadar bir 

tartışmacının diğerini haklı bulduğunu görmediğini rahatlıkla söyleyebilir. Çocukların 

sokak kavgaları bile bir anda sülaleler-mahalleler arası kavgaya dönüşebilir. Savaşçı 

zihniyetin izleri, Türkçenin söz varlığında da kendini belli eder: “Dersini vermek”, 

“haddini bildirmek”, “paçasını aşağı almak”, “dünyayı zindan etmek” gibi çok sayıda söz, 

davranışlarımızı yönlendirir. İdeolojik gençlik gruplarının “kana kan, intikam” diye 

bağırarak saldırıya geçebilmeleri an meselesidir. Bizler, spor müsabakalarına bile savaşa 

gider gibi gideriz. Sonuç olarak, Türkiye’de erkeğin kadına, kadının çocuğa, büyüğün 

küçüğe, öğretmenin öğrenciye çeşitli amaçlarla şiddet uygulayabildiği bir ortamda 

yaşıyoruz. Bunu bilimsel çalışmalar da gösteriyor. Bunun için Türkiye ölçeğinde iki 

çalışmanın sonuçlarına göz atmak yeterlidir: 

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, aile içinde ve toplumsal alanda şiddetin sebep 

ve sonuçlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye genelini kapsayan iki ayrı sosyal araştırma 
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yaptırdı: “Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları” ve “Aile İçinde ve Toplumsal Alanda 

Şiddet” araştırmaları… Türkiye'de aile içinde ve toplumsal alanda şiddetin yaygınlık 

düzeyi, görülme biçimi ve sıklığı, uygulayıcı ve mağdurlarının şiddet kavramından ne 

anladıkları ortaya konmaya çalışılıyor; aile içinde ve toplumsal alanındaki bazı 

değişkenlerle bireylerin şiddet içeren davranışları ve şiddet eğilimleri arasında bir ilişki 

olup olmadığı, eğer varsa nicelik ve niteliği araştırılıyordu. Araştırma bulguları, şiddet 

eğiliminin oldukça yüksek olduğuna işaret ediyordu. Şiddet, daha ziyade bir erkek 

problemi olarak görünüyor, genç erkekler en önemli risk grubunu oluşturuyordu. 

Araştırma sonuçlarına göre, ailelerin % 34'ünde fiziksel şiddete, % 53'ünde ise sözlü 

şiddete rastlanıyordu. Çocuklara yönelik fiziksel şiddete rastlanma oranı da % 46 idi. Aile 

büyüdükçe, şiddet artıyordu. Hamilelik döneminde bile fiziksel ve sözlü şiddetin sürdüğü, 

sıklığının da azalmadığı anlaşılıyordu. Ailelerde cinsel şiddet ve tacize rastlanma oranı %9 

idi. Şiddete maruz kalanların % 80'i yapacak fazla bir şey olmadığına inanıyorlardı. 

Eşlerin daha iyi eğitim görmüş olması bile, aile içindeki şiddeti belirgin olarak 

azaltmıyordu. Çocuklu ailelerin, çocuklarının yaramazlıkları için uyguladıkları yöntemler 

arasında "açıklama ve ikna etme" yüksek oranlarda olmasına rağmen, onu "azarlama, 

utandırma", "cezalandırma ve yoksun bırakma" ve "korkutma" izliyordu. Araştırmanın 

genel bulgularından biri de, şiddetin, sorun çözme biçimi olarak kuşaktan kuşağa 

aktarıldığı ve yaşam pratikleri içerisinde pekiştirilmesiyle şiddet davranışının hem 

devamının hem de alanının genişlemesinin sağlandığıydı. İlginç bir biçimde, evde 

çocukları daha çok dövenin anneler olduğu görülüyordu. Şiddete maruz kalınan bir 

çocukluk yaşamak, sonraki yaşamda ailede ve toplumsal alanda şiddet uygulayıcısı olma 

ihtimalini artırıyor ve büyük olasılıkla, tüm bu alanlardaki şiddet zincirinin temel ve 

başlatıcı halkasını oluşturuyordu.  

Dikkat edilecek olursa dört dörtlük bir şiddet kültürüne sahip olduğumuzu gösteren 

sayılan tüm bu özelliklerimiz, darbecilerin arayıp da bulamadıkları bir darbe zemini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle darbelere karşı mücadele mutlaka şiddet kültürümüzü 

rehabilite etme amacına da yönelik olmak zorundadır.  

Şiddete karşı mücadelemize ülkemizde şiddetin bireysel ve toplumsal nedenlerini 

iyice gözle önüne seren araştırmaları çoğaltarak, buna göre gerekirse yasal yollara 

başvurmaktan çekinmeden her türlü önlemi alarak devam etmeliyiz. Hepimizin şiddete 

karşı mücadelede taşın altına elimizi koymamız, öncelikle tarihsel psikolojimizden 

kaynaklanan savaşçı zihniyetimizi barışçı bir dönüşüme tabii tutarak işe başlamamız 
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gerekiyor. Yine aynı şekilde şiddet davranışını sürekli besleyen, şiddet sarmalını 

ulaşabildiğimiz her yerden kırmaya çalışmalıyız. Şüphesiz bu çaba sürecinin en başında da 

şiddet dilinin, özellikle rol modeli olan toplum önderleri ve medya tarafından kesinlikle 

terk edilmesi geliyor.  

5. Bir Toplumsal Travma Olarak Darbe ve Onarılması 

Darbelerle yüzleşmek, için onları tanımanın dışında başka yapılması gerekenler de 

vardır: Bunların başında darbelerin neden olduğu toplumsal travmayı anlamak gelir.  

İnsanın ve toplumun yaşamında olağan sayılabilecek birçok olumsuz deneyim 

bulunur ama bunlar travma kapsamında değerlendirilmez. Yaşadığımız her güçlük değil 

ama bazıları ruhumuza hiç yaramıyor, acıtmakla kalmıyor, ömür boyu etkisinde 

kalacağımız izler bırakıyor, her hatırladığımızda içimizi yaktığı yetmiyormuş gibi 

kimliğimizi bile biçimlendiriyor. İşte bu berbat yaşantılara “travma” diyoruz. Travmatik 

olayı sıradan olumsuz yaşantılardan farklı kılan kişinin yaşamına ya da beden bütünlüğüne 

yönelik bir tehlike bulunması ve katastrofik bir tepkiye neden olmasıdır. Toplumsal 

travma da tıpkı bireysel travma gibi işler, tek farkı tüm toplumu kaplamasıdır. Olağan 

sınırlar içindeki olumsuz yaşantıların travmadan ayrılmasındaki en önemli ölçüt, insanın 

ve toplumun onlarla bir biçimde baş edebilmeleridir.  

Travmatik olaylarda baş etme becerileri hiçbir işe yaramadıkları gibi felce uğrar. 

Travmatik olay, bireyi ve toplumu karşı koyamayacağı bir güç karşısında çaresiz bırakır 

ve genellikle insanın kavrama sınırlarının dışına taşar. Travmatik yaşantı sonrası birey, 

yaşadığı dünya, kendisi, diğer insanlar ve gelecekle ilgili kavrayışlarını yeniden gözden 

geçirmek zorunda kalır. Travma ile yaşamın olağan akışı sekteye uğrar, belleğin önceki 

kayıt sistemi ve içeriği çok önemli değişikliklere uğrar, kimi zaman bellek neredeyse 

tamamen silinir, sanki bireysel tarih hatta bireyin zihnine kaydolmuş somut haliyle tüm 

toplumsal bellek sıfırlanır. Ulaşılmak istenen hedefler anlamsızlaşır, gelecek bilinmezliğe 

gömülür. 

Doğal afetler, kazalar gibi olayların yanı sıra savaş, işkence, tecavüz, göç yaşantısı, 

hastalık ve sevilen yakının kaybı başlıca travmatik olaylar içinde değerlendirilir. Doğal 

felaketlerdeki kayıplar ne kadar büyük olursa olsun insan ürünü olan travmaların ruh 

sağlığımız üzerindeki etkisi çok daha olumsuzdur. İnsan eliyle olmayan yarayı sarmak, 

kadere rıza göstermek nispeten daha kolaydır ama başımıza gelen felaketin sorumlusu 

insan kardeşimizse, hele hele dost bildiklerimizse, yaramız durmaksızın kanar.  
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“Travma sonrası stres bozukluğu”, travmatik olayı takiben bir kişinin başına 

gelebilecek en ağır ruhsal durumdur, kronikleştiğinde tedavisi pek zor bir rahatsızlık 

tablosudur. Bireyin olay sonrası yaşantısının adeta sürekli olarak travmayı, uykuda bile 

sürekli hatırlayacak şekilde bozulduğu bu hastalıkta hayatı eskisi gibi sürdürme imkanı 

kalmaz. Ancak bu rahatsızlık ortaya çıkmasa bile travmatik olayın bireyin ruhsal yaşamı 

üzerinde sarsıcı ve örseleyici etkileri olabilir. Travma sonrasında hemen herkes çaresizlik, 

yetersizlik, acizlik, güçsüzlük ve öfke hisseder. Birey benlik saygısını zedeleyen travmatik 

yaşantıyı kişisel tarihi içine kabul etmek istemez, buna direnir. Bu direniş sürecinde 

travmatik olayı tekrar tekrar yaşayarak kendi denetimine almaya çalışır. Bu tahmin etmesi 

oldukça zor, uzun ve yorucu bir mücadeledir. 

Travmatik olaya verilen tepki, çeşitli değişkenlerden etkilenir. Kişinin yaşı, 

cinsiyeti, eğitimi, kişiliği, travmanın niteliği, şiddeti, beklenebilir ve kestirilebilirliği, 

kişinin travmayı anlamlandırması, olay sonrası çevresel, ekonomik ve toplumsal destek 

bunlardan en belirgin olanlarıdır. Kadınlar, çocuklar, güçsüzler, çaresizler, ruhsal açıdan 

gariban durumda olanlar travmadan çok daha fazla hasarla çıkarlar, çıkabilirlerse.  

Şiddet için söz konusu olan fasit daire, travma için de aynen geçerlidir. Ağır 

travmaya uğrayanların çocukları da duygusal istismar ve ihmal başta olmak üzere ailesel 

travmaya maruz kalırlar ve ruhsal rahatsızlanma riskleri çok yüksektir. Kendisi travma 

mağduru olan kimsenin çocuklarında da yüksek oranda stres belirtileri saptanmıştır. 

Çocukluk çağında yaşanan stresin beyin gelişimi ve nörobiyolojisi üzerine olumsuz 

etkileri bildirilmekte, çocuklukta uzun süreli travmatik yaşantılara maruz kalmanın kişilik 

oluşumunu negatif biçimde etkilediği ileri sürülmektedir.  

Travmanın nesiller boyu süren etkisi, savaşlar, göçler, soykırımlar, etnik katliamlar 

ve darbe ortamları gibi topluca maruz kalınan travmalar da hemen herkesi ve onlardan 

üreyecek nesilleri kapsayacak kadar artar. Bunun nedeni, insanın yeryüzünün en büyük 

kan dökücüsü, fitnecisi olma gerçeğiyle yüzleşmemiz, insanlığımızdan utanmamız, insan 

soyundan firar etmek istememiz değildir sadece… Topluca maruz kalınan travmalar, 

kusup insanlığımızı dışarı atmayı isteyecek kadar bizi insan yapan tüm hissiyatımızı 

paramparça eder. Bize topluca reva görülen travmatik eziyetin acısının, zalimin aşağılayıcı 

tükürüklerinin, işkencede fışkıran kanımızın yanı sıra insanlığın dışına atılmayı arzulayan 

kendi kusmuğumuz da kimliğimize yapışır. İnsana da insanlığa da güvenimiz kalmaz, 

elimizden geldiğince “bizimkiler”e yapışırız. Travma, kimlikleri hasara uğratmakla 

yetinmez, nesillere aktarıldıkça kendisi bizatihi toplumsal kimliğin ana nüvesini oluşturur. 
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Travmatik kimlik, toplumsal travmanın nesiller boyu aktarılacak asıl ve en büyük 

komplikasyonudur.   

Toplumsal kimlik kodları, bireyleri birbirlerini hiç görmemiş ve görmeyecek 

olsalar da aralarında bir bağ oluşturarak bir arada tutar; ‘biz’lik duygusunun kaynağını 

oluşturur. Toplumsal kimliğin oluşturduğu, içeriyi ve dışarıyı belirleyen bu psikolojik 

sınır, bireylerin ilkel varoluş kaygılarına ve korkularına karşı koruyucu bir kalkandır. Aynı 

zamanda dışarıdan gelecek tehdide karşı grubu bir arada tutarak hayatta kalma 

mücadelesinde önemli rol oynar. Tıpkı bireysel kimliğini koruyan kişiler gibi kolektif 

kimlik grupları da öz-saygılarını korumaya ve kendilerini en olumlu imajlarla sunmaya 

çalışırlar. Bir aksi koşul söz konusu olmadığı sürece her birey, hep kendi kolektif kimlik 

grubu lehine davranma eğilimindedir. Grubunun başarılarını grubun kalitesiyle, 

başarısızlıklarını ise şansızlık ve benzeri dış etkenlerle açıklar.  

Savaşlar, göçler, soykırım ve etnik katliamlardakinin yanı sıra 12 Eylül Darbesi 

gibi provokasyonlarla toplumsal grupların birbirine kırdırıldığı ve insanların toplu halde 

işkenceye ve yıldırmaya mahkum edildiği darbe ortamlarındaki travma, kişinin bu 

toplumsal kimliğini can evinden vurur ve toplumsal kimliği parçalanmış insanların 

yaralarını sarmak amacıyla can havliyle bir araya gelmelerine sebep olur. Fakat yine böyle 

zamanlarda yaşanan acılarla baş edebilmek için toplumsal psikolojide fanatizmin temelleri 

atılır. Toplumsal kimlik, bireysel kimliğin önüne geçer; “biz”, “ben”i siler. 

Toplum fanatikleştikçe psikolojisi sağlıklı işleyişini yitirir, adeta çocuklaşır, 

geriler. Grup, gerileme içine girdiğinde, yapıcı dinamikler değil yıkıcı olanlar ön plana 

geçmeye başlar. Geçmişle şimdi arasındaki uzun zaman dilimi bir anda ortadan kalkar; 

geçmiş, şimdi haline gelir, “zaman çökmesi” ortaya çıkar. Zaman çökmesinde, olay sanki 

dün yaşanmış, zaman geçmişten gelip “şimdi”nin üzerine çökmüş gibi, toplum içinde çok 

canlı duyguların yaşanmasına neden olur. Bundan sonra gruptaki bireylerin toplumsal 

kimlikleri daha da canlanır, grubu simgeleyen semboller ve lidere bağlılık önem kazanır. 

Grup, güncel olayları geçmişin gölgesinde algılar. Dolayısıyla gerçeği olduğu gibi 

görebilme yetisini kaybeder; tarihindeki seçilmiş travmaları kimliğinin baş tacı yapar.  

Toplumsal travma, yaşanan bir olayın, ekonomik, siyasi etkilerinin yanı sıra hemen 

tüm toplumun psikolojisinde derin ve olumsuz izler bırakmasıdır. Mesela Balkan Savaşı, 

Osmanlı devletinin siyasal ve ekonomik bünyesinde çok ağır yaralar açmasının yanında 

toplumumuz için hala etkilendiğimiz, belki daha nesiller boyu etkileneceğimiz büyük bir 

toplumsal travmadır.  
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6. Darbeci ve Darbe Travmasının Yarattığı Maliyetler 

Darbeci, kafasındaki tehlikeleri bertaraf etmek için tehlike odağı olarak gördüğü 

insanlara her türlü zulmü reva görerek, toplumu da kendisiyle aynı düşünmesini sağlamak 

için senaryolara ve baskıya maruz bırakarak travmaya uğratır. Ancak darbelerin toplumsal 

travma olma nedeni, sanıldığı gibi sadece toplumun özellikle bazı kesimlerine yönelik 

zalimane uygulamalar değildir; darbeciler toplumun tüm varlığını da adeta esir almışlar, 

onu kendisine vasi gereken bir çocuk ya da akıl hastası yerine koymuşlardır. Asıl travma 

budur: İnsan yerine konulmamak...  

Darbecilik, kelimenin gerçek anlamıyla toplum düşmanlığıdır. Darbeler, toplumsal 

dinamiklerin kendiliğinden akışının önüne set çekerler ve toplumu adeta çocuklaştırırlar. 

Darbelerin toplumların akışında yol açtığı engelleme ve gerilemeyi şöyle bir örnekle 

açıklayabiliriz: Şimdi tüm gençleri, yetişkinleri, eli ayağı tutan herkesi, bir kararla sadece 

emekleyerek yürümeye zorlasak, toplumsal hayatta nasıl bir keşmekeş ve gerileme olursa, 

darbe dönemleri de aslında toplumsal dinamikleri ve toplumsal psikolojiyi o hale getirir ve 

bu durumdan kurtulmak yıllar ama yıllar alır.  

Darbeciler ellerinde güç ve despotizm balyozuyla toplumun karşısına geçer ve 

kendilerini onları tüm dertlerinden kurtaracak “kurtarıcılar” olarak sunarlar. Zaten darbeyi 

hazırlayan zorlu koşullardan iyice bunalmış olan toplum, öylesine köşeye sıkışmıştır ki, bu 

kıymeti kendinden menkul kurtarıcılara boyun eğmekten başka çare bulamaz. Bilmez ki, 

kurtarıcı sandıklarının elindeki güç ve despotizm balyozu, onunda kafasına inecek ve 

toplumu oluşturan her birey, toplumun ücra bir köşesine savrulacaktır. İnsan, onu güç 

haline getiren toplum olma özelliğini, dayanışma ruhunu yitirdikçe, darbecilerin onu insan 

yerine koymadığını anlamakta da gecikecek, yaşı kaç olursa olsun bakıma muhtaç bir 

çocuk gibi ortalıkta kalakalacaktır.  

Darbenin neden olduğu travmanın hiç ummadık alanlarda insanlığı zaafa uğratan 

etkileri vardır. Örneğin 1960 darbesini yaşayanlar, niye siyasi liderlerinin idam edilişlerine 

sessiz kaldıklarının; 12 Eylülü yaşayanlar niye referandumda evet dediklerinin acısını, 

kimseye söyleyemeseler bile hayatları boyunca yaşarlar. Yine örneğin gözünün önünde 

yapılan hukuksuz, adaletsiz despotik uygulamalara ses çıkaramamak, insan yerine 

konulmama tutumlarına karşı sesini yükseltememek insanlığımızdan çok şey alıp götürür.   

Darbelerle yüzleşebilmek, darbecilerin akıl baliğ olarak görmedikleri toplumun bu 

nedenle yaşadığı travmayı anlamayı, onarmaya çalışmayı gerektirir.  
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Darbe, birçok bakımdan insanlık-dışı unsurlar içerir. Bunların başında kendilerini 

kurtarıcı sanan bazı komutanların olanca güçleriyle toplumun tüm dokularını balyozla 

ezme ya da bombardımana tutma gelir. Bundan daha acı olanı ise, darbeye zemin 

hazırlayabilmek için toplumu, gençleri, siyasal farklılaşmalardan yararlanarak ve yüzlerce 

provokasyon tezgahlayarak birbirine düşman haline getirmesidir. Darbe, ne toplum bırakır 

ne de siyaset… 

Örneğin 12 Eylül 1980 darbesi, etkisi hala süren, şimdiki siyasal ve toplumsal 

durumumuzu şekillendiren tam bir milattır. 12 Eylül 1980 darbesi Türk siyasal sisteminin 

üzerinden silindir gibi geçmiş sadece siyaseti değil, bütün toplumsal dokuyu ortadan 

kaldırmıştır. 12 Eylülcülerin darbelerine gerekçe hazırlamak için birçok provokasyonla 

gençleri birbirlerine kırdırmaları, toplumu ölümü gösterip sıtmaya razı etmelerinin 

dehşetengiz psikolojik etkisi, 12 Eylül Anayasası referandum sonuçlarına da yansımış, 

halk darbecilerin elinden zorla aldığı kısmi demokratik günlere bir an önce dönebilmek 

için çok yüksek oranda “evet”le anayasayı onaylamıştır. 12 Eylül Anayasası referandum 

sonuçları, halkın bir nevi celladına gülümsemesidir. Halk, darbecilerin anayasasına büyük 

çoğunlukla “evet” vermiştir ama aslında ortada kararını toplumsal süzgeçlerden, geri-

bildirim kanallarından geçirerek oluşturmuş halk da yoktur. Sinmiş, ürkmüş kitlelerin 

kararı, demokratik bir iletişim ortamında değil, dehşet psikolojisi atmosferinde sadece 

“kaç-kurtul” hedefine yönelmiştir.  

“Toplumsal” adına ne varsa acımadan tırpanlayan 12 Eylül darbesinin 

sosyopsikolojik yapımızda hala süren etkisi, toplumumuzu siyasi bir formasyon olmaktan 

çıkarıp adeta pelteleştirmesidir. Siyasetle, kendini yönetme biçimiyle ilgilenmeyen, sadece 

günlük maişet derdine düşen bir toplum; doğal yapısında var olan, yani özel bir çaba 

gerektirmeksizin, gündelik hayatın içinde kendiliğinden oluşan öbekleşmeleri bile 

korkarak yapan ama bunun dışında örgütlenemeyen, karar alma süreçlerine katılamayan 

bir toplum... Bununla da yetinilmeyerek insanının zihninde “tüm toplum darmadağın olsa 

bile bizi düşünen ve bizi bekleyen ‘ordu’ diye dimdik bir yapı vardır” düşüncesi dışındaki 

fikirlere meşruiyet hakkı tanınmayan bir toplum... Böyle bir toplumun darbeler sona ermiş 

olsa bile kendine gelebilmesinin çok uzun zaman alacağı aşikârdır. Darbeciler, toplumun 

yalnızca şimdisini değil geleceğini de muhasara altına almışlardır. 

Travma özellikle toplumsal olanları bizi de, toplumsal kimliğimizi de ağır biçimde 

yaralıyor. Peki, travmanın böylesine olumsuz etkilerine karşı yapılacak bir şey yok mu, 

elimizden bir şey gelmez mi? Travmaya uğramış bireylerle yapılan çalışmaların sonuçları, 
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toplumsal travmalar karşısında yapılması gerekenler konusunda da bir ipucu verebilir: 

Travmatik yaşantıyı başka insanlarla paylaşmak dünyayı anlamlı hissetmenin 

önkoşuludur. Bu süreçte kişi, yalnız yakın çevresinden değil içinde bulunduğu toplumdan 

da destek beklentisi içindedir. Toplumun kişinin travmaya uğradığını onaylaması ve bu 

zarardan sorumluluk duyarak onarmaya çalışması travmanın etkilerinin silinmesinde çok 

önemlidir. Travmatize olmuş kişinin hukuksal düzeydeki çabalarının adaletin sağlanması 

ile sonuçlanması travmanın onarımında oldukça etkilidir. Demek ki toplumsal travmaları 

örtmek yerine alabildiğine konuşmak, ama tek taraflı değil diyalog halinde konuşmak, 

yalnızca zalimin zulmünün değil insani hikâyelerin de bilinmesini sağlamaktır ilk 

yapılması gereken. Bunu dertleri paylaşmak ve adil bir çözümün ne olabileceğini yüksek 

sesle düşünmek izlemelidir. 

Peki, toplumsal travmaların kimliklerin bir parçası haline geldiğini ve bu yolla 

nesillere aktarıldığını, bu durumda grupların kimliklerine yapışmış öfke ve nefretleri nasıl 

ortadan kaldırılabilir? Çok zor elbette ama imkânsız değil. Kimliklerin bireyler ve 

topluluklar için vazgeçilmez önemi, toplulukların kendilerini öne çıkarma şeklindeki 

önyargıları anlaşılabilirse kimlik fanatizminin rehabilitasyonu sağlanabilir. Kimlikler 

eninde sonunda inşa edilen süreçlerdir, var olan kimlikler de uzun sürede pekâlâ 

değişebilir. “Öteki”ne atfettiğimiz özelliklerin değişebileceğini, önyargı ve stereotipilerin 

yumuşayabileceğini gösteren sosyal psikolojik çalışmalar barış için umut vericidir. Ancak 

tüm bunlar için etnik ve dini kimlik farklılıklarına saygı gösteren bir barış ortamı ve her 

kimliğe karşı adil olduğundan emin bulunduğumuz bir hukuk devletinin güvenli şemsiyesi 

gereklidir.  

Darbelerle yüzleşebilmek, darbelerin yol açtığı travmaları onarabilmek için 

darbecilerin ve onlara destek verenlerin cezalandırılması, hiç kimsenin yaptığının yanına 

kar kalmaması, mağduriyetlerin elden geldiğince giderilmesi, toplumu kandırmak 

amacıyla oluşturulan senaryoların açığa çıkarılması için bir hukuki sürecin başlatılması 

gelir. Darbecilikle mücadelenin gerçek bir yüzleşme sağlayarak başarılı bir şekilde 

yapılabilmesi için mağduriyetlerin makul ölçülerde giderilebilmesi gerekir. Diyelim ki 28 

Şubatçılar darbecilik suçlarından ağır cezalar aldılar ama o dönem onlara açıktan destek 

veren çevrelere hiçbir şey olmadı, özeleştiri bile yapmadılar, yine beyliklerini 

sürdürüyorlar, o zaman mağduriyetler giderilmiş olamaz.  
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VI. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİ ÖNCESİ VE SONRASI 

SÜRECİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DIŞ 

POLİTİKA GELİŞME VE DİNAMİKLERİ  

 

 

12 Eylül Darbesi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde kuşkusuz dış politika ve 

uluslararası ilişkiler düzleminde yaşananların etkisinin değerlendirilmesi olmazsa olmaz 

unsurlardan birisidir. Bu anlamda darbeye giden süreçte bu alanda ne gibi gelişmelerin 

olduğu, bu gelişmelerin iç siyasete yansımaları, darbelerde dış güçlerin etkisi ve varsa bu 

etkinin derinliğinin araştırılması, dış dünyadaki gelişmelerin ülkedeki ideolojik, ilmi, fikri 

ve siyasi düzlemlere yansımaları, 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye’nin dış politika 

yönelimindeki değişmeler ve 12 Eylül Darbesinin uluslararası ilişkiler boyutunda 

ülkemize yaşattığı maliyetler bu bölümdeki başlıklar ele alınırken temel bakış açısı 

olacaktır. 

1. Yeni Küresel Ekonomik Yapılanma, Neoliberalizm ve 12 Eylül Darbesi 

Arasındaki İlişki 

Darbelerin neden olduğuna dair farklı yaklaşımlar vardır. Bunlar arasında silahlı 

kuvvetlerin sahip olduğu kurumsal kültür, toplumların sorun çözme yetenek ve 

kapasitelerinin gelişmemiş olması, şiddetin toplumsal sorunları çözmenin meşru bir aracı 

olarak kabullenilmesi, toplumsal ve siyasal krizlerin çözümü için silahlı kuvvetler gibi 

etkin ve örgütlü bir gücün doğrudan müdahale etmesi gibi etkenlerden bahsedilir. Bunların 

hepsinin darbe süreçleriyle bir şekilde ilgisi vardır. Fakat darbeleri yalnızca kurumsal 

kimlik, gelenek ve kültürde aramak yeterli değildir ve tersine bu tür bir yorum darbelerin 

gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Darbelerin bir daha yaşanmaması 

için, onların ortaya çıkmasına neden olan iç siyasal, kültürel, toplumsal etkenler kadar 

uluslararası bağlam, siyasal, bölgesel konjonktür ve iktisadi faktörlerin de aydınlanması 

gerekir.  

Bu bağlamda, Türkiye kamuoyunda ve hatta siyasal ve akademik çevrelerinde 

yaygın olan, bir darbenin gerçekleşmesinin sonraki darbelerin yolunu açtığı şeklindeki 

yaygın inanç da tartışmalıdır. Darbeler tek başına birbirlerinin nedeni ya da sonucu 

değildir. Öyle olsaydı, örneğin Yunanistan’da 1967 darbesinden sonra başka darbelerin 

bunu takip etmesi gerekirdi.   
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Askeri darbeler toplumsal, ekonomik, kurumsal yapılar kadar uluslararası 

politikanın, jeopolitiğin, belli uluslararası iktisadi çıkarların ve ideolojik, stratejik 

mülahazaların sonucu olarak ve bunların kesiştiği noktalarda yaşanmaktadır. Bütün bu 

faktörlerden bağımsız, tekil, silahlı kuvvetler içinden kendince vatanı kurtarma amaçlı 

darbe girişimlerinin olması da mümkündür. Ülkemizde 1962-1963 Aydemir ve İspanya’da 

1981 Tejero’nun darbe girişimlerinde görüldüğü gibi başarıya ulaşmadığı ve hatta 

teşebbüs edenlerin hayatına mal olduğu bilinmektedir.  

Darbeler yerel koşullar kadar uluslararası politikanın getirdiği bağımlılık 

ilişkileriyle de bağlantılıdır. Türkiye gibi Batı sistemindeki ülkelerde tarihsel olarak, 

yaşanan darbelerle izlenen ekonomik politikalar arasındaki bağlantı dikkat çekicidir. Her 

ne kadar Türkiye dâhil, bazı Latin Amerika ülkeleri, Filipinler, Güney Kore gibi ülkeler 

birbirinden ayrı coğrafyalarda yer alsalar da, yeni uygulanmaya başlayan ekonomik 

modeller, ekonomik politikalar ya darbelerden önce ya da darbeleri takiben uygulamaya 

konmuştur. Batı bloğu içinde yer alan bu ülkeler zaman zaman Türkiye ile benzeri 

ekonomik, siyasal ve toplumsal krizler içine girmişler, askeri darbelere maruz kalmışlar, 

bazılarında darbe yönetimleri uzun süreli askeri rejimlere dönüşmüş, orduların kışlasına 

çekildiği ülkelerde ise askerlerin çeşitli araç ve kurumsal mekanizmalarla hukuki ve fiili 

olarak siyaset üzerindeki etkileri sürmüştür.  

Ekonomik ve siyasal krizler darbelerin için gerekçe olarak kullanılmakta ve darbe 

yapanlar bu siyasal ve ekonomik krizleri çözme amacını taşıdıklarını iddia etmektedirler. 

Oysa darbeler, değil var olan krizleri çözmek, aslında bizatihi kendileri siyasal krizlerin en 

yoğunlaşmış halidir ve darbe yönetimi sona erdiğinde, siyasetin kendisi bu kriz durumunu 

aşmaya çalışmakta, onun yarattığı olumsuz etki, travma ve sorunlarla uğraşmaktadır. 

Dolayısıyla, darbelerin siyasal sorunları çözme değil, kendisi bir olağanüstü durum olarak 

ekonomiye, siyasete yeni yeni bir yön verme aracı olduğunu söylemek mümkündür.  

1.1.Dünyada Neoliberal Dönüşüm ve Darbeler 

Türkiye ve Şili de dâhil bazı Latin Amerika ülkelerinde askeri darbeler ile 

neoliberalizm olarak da adlandırılan serbest piyasa odaklı iktisadi modele geçiş arasında 

bir ilişki görülmekle birlikte, bu ikisi arasındaki bağ yalnızca neoliberalizmle sınırlı 

değildir. Örneğin, ülkemizde devletçiliği öne çıkaran ve teknik olarak ithal ikamecilik 

olarak tanımlanan ekonomik modele 27 Mayıs 1960 darbesi ve onun kurduğu siyasal ve 

hukuksal düzenle geçilmiştir.  
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Yine bu bağlamda, ekonomik krizler ve darbe arasındaki ilişkiye bakıldığında 

Türkiye örneğinden gidildiğinde bu trend kendisini 1960, 1971 ve 1980 darbelerinde 

göstermektedir. 1958 ekonomik devalüasyonundan 2 yıl, 1970 devalüasyonundan 1 yıl, 

1980 devalüasyonundan ise 6 ay sonra darbe gerçekleşmiştir.  

Burada bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Piyasa mantığına dayanan bu 

modelin ekonomik büyüme ve toplumlara refah sağlayıp sağlamadığına dair politik ve 

ideolojik bir tartışma gerekli değildir. Dünya görüşüne bağlı olarak her iki pozisyonu 

savunan çıkabilir. Sorun hangi ekonomik modelin daha iyi ve başarılı olduğunu ölçmek 

değil, belli bir ekonomik modelin uygulanması ve buna eşlik eden toplumsal, siyasal 

yapıların kurulması amacıyla askeri darbe gibi bir mekanizmanın devreye sokulmasıdır.  

Bu uyarıyı yapmakla birlikte 1970’ler ve 1980’lere uzanan ve çevre ülkelerde 

görülen askeri darbelerle yeni bir iktisadi model olarak uygulamaya konulan neoliberal 

ekonomiler arasında bağ dikkat çekicidir. 

Kısaca tanımlamak gerekirse, neoliberalizm hem Batılı ülkelerde hem de Batı 

sistemi içinde ve çevre ülkeler olarak da adlandırılan ülkelerde genel olarak 1970’lerin 

sonunda yaşanan ekonomik bunalımın üstesinden gelmek için geliştirilen bir ekonomik 

modeldir. Temelleri Hayek gibi liberal düşünürlerin çalışmalarına kadar giden bu iktisadi 

model, 1970’lerden itibaren küresel sistemde giderek yaygınlaşan ve İngiltere Başbakanı 

Thatcher’in deyişiyle alternatifi olmayan bir politika olarak sunulmuştur.  

Fikri planda bu iktisadi anlayış ABD’de Chicago Üniversitesinde Milton Friedman 

ve ekibi tarafında geliştirilmiş ve “Chicago Okulu” olarak anılmıştır. Bir önceki 

döneminde ABD’de “New Deal” Avrupa’da “Keynescilik”, Türkiye, Latin Amerika ve 

Güney Kore dâhil bazı Uzak Doğu ülkelerinde ise “ithal ikameci sanayileşme” olarak 

tanımlanan ekonomik modelin yerine geliştirilmiştir. Bu model devletin ekonomideki yeri 

ve müdahalesinin mümkün olduğunca daraltılmasını, kamulaştırılmış ve kamu girişimiyle 

kurulmuş tesis ve işletmelerin özelleştirilmesini, ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak dış 

ticaretin serbestleştirilmesini, sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını 

içermekte, bir önceki dönemdeki iktisadi uygulamaların tersine arz yanlısı ve kamu 

harcamalarının kısılarak enflasyonla mücadeleye odaklı bir iktisat mantığına dayanıyordu. 

Yalnızca çevre ülkelerde değil, Batı’nın gelişmiş merkez ülkelerinde de İngiltere ve 

ABD’den başlayarak bu önemler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Sendikaların güçlü 

olduğu ve çalışanların hakları konusunda daha hassas olduğu Kıta Avrupa’sında ise 
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neoliberal ilkelerin hayata geçirilmesi daha aşamalı gerçekleşmiş, bu ülkelerde çalışanlar, 

refah devleti döneminden gelen kazanımları konusunda daha dirençli olmuşlardır.  

Neoliberal piyasa ilkelerinin Türkiye gibi ülkelerde uygulanabilmesi içinse daha 

sıkı ve toplumsal/siyasal kontrole dayalı bir yönetime ihtiyaç duyulmuştur.  

Bunun en önemli nedeni, bir önceki dönemde uygulanan ve talep yönlü, yani 

çalışanların gelirlerini, dolayısıyla yaşam düzeyini yüksek tutarak büyümeyi artırmaya 

dayalı ekonomik modelin, bir bakıma tersine çevrilmesiydi. Türkiye gibi ülkelerin artık 

tıkanma noktasına gelmiş devletçi ve ithal ikameci modelden, ihracata dayalı ekonomik 

büyümeye geçmeleri ve doğrudan yabancı yatırımların gelmesi için özellikle işçilik 

maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyordu. Uluslararası rekabete yeni giren aktörlerin 

tutunabilmesi için bu türden maliyetlerin baskılanması zorunlu görüldü. Bunun yanında 

faiz oranlarının artması, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi (döviz giriş çıkışının 

serbest bırakılması ki 1989’da gerçekleşmiştir), ihracatın artırılması için yüksek 

devalüasyona gidilmesi gibi, etkileri dolaylı olan düzenlemelerin uygulanması da bu 

programın bir parçasıydı. Bunun uygulanabilmesi, daha sonraki örnekleri Doğu Blok’unun 

dağılmasından sonra göreceğimiz bir “şok terapi” şeklinde devam ettirilebilmesi 

demokratik yönetim altında mümkün olmayabilirdi.  

1961 Anayasasıyla getirilen sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev hakları, 

siyasal örgütlenme alanını geniş tutan bir anlayışla bu ekonomik programın 

uygulanabilmesi, dolayısıyla hızlı, istikrarlı büyüme, ihracat artışı, biriken dış borçların 

ödenmesi gibi süreçlerin gerçekleşmesi zordu.  

Bunun yanında uluslararası siyasal konjonktür, jeopolitik gelişmeler de bazen bu 

iktisadi süreçlerle kesiştiğinde darbelerin etkisi daha belirgin olmakta, insan hakları 

ihlalleri daha yaygın olarak yaşanmaktadır.   

Bu süreçte iki önemli örnek öne çıkmaktadır. Bunlardan biri daha önce gerçekleşen 

Şili’de 1973’teki Pinochet darbesi, diğeri ise ülkemizdeki 12 Eylül darbesidir. Şili’deki 

darbe, diğer Latin Amerika ülkelerine örnek olması açısından risk yaratan ve iktidara 

seçimle gelen sosyalist bir hükümetin devrilmesiyle gerçekleşirken, Türkiye için siyasal 

bağlam ise İran’da Şubat 1979’da Humeyni öncülüğünde ABD müttefiki Şah’ın 

devrilmesi, Sovyetler Birliği’nin Aralık 1979’da Afganistan’ı işgal etmesi ve NATO’nun 

askeri kanadının dışında olan Yunanistan’da ise sosyalist olan ve ülkeyi NATO’dan 

çıkarmaktan söz eden Andreas Papandreu’nun iktidara gelme olasılığı ve Türkiye’nin bu 

konudaki vetosunu ısrarla devam ettirmesiydi.  
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Latin Amerika bağlamında Şili, bölge dışındaki ülkeler için de bir örnek, bir öncü 

test alanı olması açısından önem taşımaktadır. Mesela bu ülkede darbe öncesinde 

Türkiye’deki gibi yoğun bir ekonomik kriz yoktur. Dolayısıyla, orada darbeyle bir yandan 

sosyalist hükümet devrilirken, öte yandan iktisadi olarak neoliberal ilkelerin 

uygulanmasına geçilerek iki amaç birden gerçekleştirilmiştir. Şili’de darbeyle birlikte 

Chicago Üniversitesinden uzmanlar, ekonomiyi neoliberal ilkeler doğrultusunda 

düzenlemek için gönderilmişlerdir. Hatta bu modelin kurucularından sayılan Milton 

Friedman da, bu dönüşümü yerinde görmek amacıyla Şili’yi ziyaret etmiştir. Bu 

uygulamalar sonucunda başta özelleştirme, eğitim gibi parasız sağlanan kamu 

hizmetlerinin paralı hale getirilmesi gibi yeni düzenlemelere gidilmiştir.  

Yine, benzer bir şekilde Arjantin’deki 1976 darbesinden sonra Haziran 1977 mali 

reformlara geçilirken, Bolivya’da ise reformlar 1978’de başlamış ve darbe 1980’de 

gelmiştir. 

Türkiye bazı benzerlikler ama temelde kendisine özgü farklılıklar taşıyan bir darbe 

süreci geçirmiştir. Öncelikle, Türkiye’de Şili örneğinden farklı olarak neoliberalizme geçiş 

kararı önce alınmış, darbe bir süre sonra gerçekleşmiştir.  

1.2.Neoliberal Dönüşümler, Türkiye ve 12 Eylül Darbesi 

Bu dönemde Türkiye ekonomisinin ciddi bir sıkıntı içinde olduğu açıktır. Gerek 

Komisyonumuzun dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hasan Celal Güzel 

ile yapılan görüşme, gerekse o döneme dair çeşitli çalışmalar tabloyu açıkça ortaya 

koymaktadır.  

Darbe süreciyle yakından ilişkili olan dikkat çekici üç önemli husus vardır:  

Bunlardan birincisi, 24 Ocak kararlarının Turgut Özal ve ona yakın küçük bir ekip 

tarafından IMF yetkililerin danışmanlığı altında hazırlanmış olmasıdır. Hatta IMF 

yetkililerinin yapılacak devalüasyonda Dolar’ın 50 lira olması önerisine karşı Özal 70 lira 

olmasını önererek bu yetkilileri şaşırtmıştır. Hatta kararlar açıklandığında bazı bakanlar 

kurulu üyeleri, bu kararları kendilerinin görmemiş olmalarından dolayı rahatsızlıklarını 

belirtmişlerdir ve özellikle önlemlerin bu ölçüde radikal nitelik taşımasına tepki 

göstermişlerdir.  

İkinci olarak, iktidarda bulunan Demirel azınlık hükümetinin ve özellikle Turgut 

Özal’ın bütün çabalarına karşın gerek IMF, Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası 

kuruluşların, gerekse ABD ve Almanya gibi ülkelerin, çok şiddetli bir döviz ihtiyacı 

içinde olmasına rağmen 24 Ocak kararları öncesinde mali yardım konusunda isteksiz 
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olmalarıdır. İlginç bir biçimde 24 Ocak kararları açıklandıktan sonra da bu kuruluş ve 

ülkeler yardım konusunda Özal’ın beklentilerini karşılamaktan uzak kalmış, söz konusu 

mali destek ancak 12 Eylül darbesinden sonra gelmeye başlamıştır. Bunun anlamı söz 

konusu ülke ve onların fiili denetimindeki uluslararası kuruluşların, ekonomik istikrar 

tedbirlerinin azınlık hükümeti tarafından uygulanabileceğine kuşkuyla yaklaşmalarıdır. 

Başta Demirel hükümeti ve Özal gibi bu programı hızla hayata geçirme iradesine sahip bir 

aktörler olsa da, Batılı ülkelerin, Türkiye’nin o dönemki siyasal, hukuksal ve toplumsal 

düzeni içinde bu geçişin yaşanabileceğine dair bir inanca sahip olmadıkları 

anlaşılmaktadır.   

Üçüncü olarak, yine ilginç bir şekilde Turgut Özal hazırladığı ekonomik programı 

8 Ocak 1980’de Genelkurmay’a gidip komuta heyetine ayrıntılı bir şekilde sunmuş ve 

onların takdirini kazanmıştır. Hem Sayın Hasan Celal Güzel’in Komisyonumuza verdiği 

beyanda, hem de döneme ilişkin bazı kitaplarda bu noktaya değinilmektedir. Hatta, Özal 

kararlar açıklandıktan sonra da Mart 1980’de Genelkurmay’da bir brifing daha vermiş ve 

bu kez alınan önemleri ayrıntılarıyla anlatmış ve yine takdir toplamıştır.  

Darbeler açısından buradan çıkaracağımız birinci nokta, Özal’ın hükümet üyesi 

bakanları istikrar programı hakkında bilgilendirmezken Genelkurmay’ı iki kez 

bilgilendirmek için kendisinin girişimde bulunması ve kabul görmesidir. Bu süreçte Özal, 

12 Eylül darbesinin güçlü isimlerinden dönemin Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri 

Haydar Saltık aracılığıyla bağlantı kurmuştur. Böylece, daha en başından askerlerin bu 

önlemler konusunda desteği sağlanmıştır. 

Bir diğer nokta ise askerlerin hem istikrar önemlerinden haberdar oldukları, hem 

de ekonominin geneli hakkında bilgi sahibi olduklarıdır. Diğer bir deyişle, ordunun 

komuta kademesi iktidara el koyduğunda nasıl bir ekonomik program uygulanacağını, bu 

programın uygulanması sürecinde kiminle çalışması gerektiğini öğrenmiştir. Yoksa 

devalüasyon, faiz hadleri, ithalatın serbestleştirilmesi gibi hususlar iktisadi açıdan, tüm 

ülkeyi ilgilendirdiği gibi askerleri de etkiler ve ilgilendirir ama bakanlar kurulunun bile 

tam olarak bilmediği bir programın iki kez Genelkurmay’da sunulup tartışılmış olması 

dikkat çekicidir. 

Neoliberalizme geçiş Batı’nın ekonomik olarak gelişmiş ülke ve kuruluşlarının 

yukarıdan empoze etmesiyle gerçekleşmemektedir. Tıpkı darbelerin yalnızca askerlerin 

istekleriyle gerçekleşmeyeceği gibi. Bu süreç örneğin ABD’den Türkiye’ye, IMF’den TC 
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Merkez Bankasına, Batı sermaye gruplarının Türkiye’de iş dünyasına onların hilafına 

rağmen dayatılmış değildir.  

Öncelikle, Türkiye ekonomisinin Batı ekonomisiyle daha fazla bütünleşmesini,  

işgücünün denetim ve baskı altına alınmasını, yabancı sermaye girişini isteyen bir iş 

dünyası vardır. İthal ikameci sanayileşme, kotaların İstanbul kökenli büyük sermayeye 

tahsis edilmesi, devlet imkânlarının kullanılması, yerli şirketlerin dış rekabete karşı 

korunması ve dolayısıyla tüketicinin son derece aleyhine işleyen bir fiyat/kalite oranı gibi 

hususlar nedeniyle aslında iş dünyası tarafından desteklenmiştir. Fakat bu model tıkanma 

noktasına gelmiş ve artık bu kesimler ihracata yönelmek istemişler ve bu nedenle hem 24 

Ocak kararlarını hem de 12 Eylül darbesini olumlu karşılamışlardır. Hatta Türkiye’deki 

sermaye grupları içinde en büyüğü olan Vehbi Koç, darbe yönetimine yazdığı mektupta 

“bazı hatalarına rağmen Turgut Özal’ın kollanması ve ondan faydalanılmasını istemiştir”. 

Benzeri bir telkinin, darbe yönetimi siyasete katılacak isimleri veto ederken, Turgut Özal’ı 

veto etmemesi için ABD’li yetkililerden geldiğini, özellikle Wall Street gazetesinin Özal 

ile ilgili olarak olumlu haber yaptığı hatırlanmalıdır. Dolayısıyla, hem içteki siyaset, 

bürokrasi, iş dünyasının içinden önemli gruplar, hem de uluslararası ve bölgesel 

gelişmelerden kaygı duyan başta ABD gibi küresel aktörler Türkiye’nin iktisadi bir 

dönüşüm geçirmesi konusunda hemfikirdir. Sorun bu acı reçetenin hayata geçirilmesidir 

ve bunu mümkün kılan ortamı 12 Eylül darbesi sağlamıştır.  

2. 12 Eylül Darbesi’nde ABD’nin Rolü 

ABD’nin 12 Eylül 1980’de gerçekleşen darbenin neresinde olduğu bilmecesi, ilk 

günden itibaren darbenin tartışıldığı her platformda tekrarlanan soru listesinin en üst 

sıralarında yer almaktadır. Aradan geçen uzun zaman dilimi boyunca çok konuşulmasına 

rağmen, ne Washington üzerindeki şüpheleri dağıtacak ne de ABD’nin darbeyi doğrudan 

desteklediğini kesinlikle ispatlayacak somut veriler ortaya konulamamıştır. 

Bugünden baktığımızda, 12 Eylül’ü ABD ile bağlantılandıran argümanlar dizisini 

kabaca üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür. Bunlardan ilki, ABD’nin darbeyle 

ilişkisini tanıklıklar gibi somut delillere dayandırmaya çalışan tezlerdir. Diğeri, ABD’nin 

Türkiye’de bir askeri darbeyi desteklemesinin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu, nitekim 

aynı dönemde dünyanın muhtelif bölgelerinde benzer politikalar izlediğini anlatarak 

darbede Amerikan parmağı arayan yaklaşımlardır. Üçüncü sırada ise, bu dönemde 

Amerikan dış politikasını otoriter yönetimlere yumuşak bakmaya sevk eden 

“fikirleri/dünya algılamalarını” da gerekçe göstererek Washington’un Ankara’da iktidarı 
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darbe yoluyla değiştirmek istemesinin pekâlâ mümkün olduğunu söyleyenlerin iddiaları 

yer almaktadır.  

2.1. “Bizim Çocuklar Yaptı” 

ABD’nin 12 Eylül darbesiyle doğrudan ilişkisi bulunduğu tezini destekleyen en 

somut kanıtlardan biri olarak, o dönemde CIA’nin Ankara istasyon şefi olan Paul 

Henze’nin ülkesine darbeyi, “our boys did it” sözleriyle duyurduğu iddiası 

gösterilmektedir. Bu ifade, darbeci generallerin 12 Eylül harekatını ABD’nin bilgisi 

dâhilinde ve muhtemelen koordinasyon içinde gerçekleştirdikleri kanaatini 

desteklemektedir. Henze, Türk kamuoyunun Mehmet Ali Birand’ın kitabıyla (Birand, 

1984: 36) haberdar olduğu bu iddiayı, 2003’te CNN Türk’ün kendisiyle yaptığı mülakatta 

yalanladı. Ancak daha sonra Birand, 1997’de Henze ile yapılan bir söyleşiyi yayınladı. 

Henze’nin 97’de söyledikleri, Birand’ın kitabında anlatılanları “kısmen” destekler 

mahiyettedir:  

“Birand: Öncelikle CIA ve Pentagon’un darbeden önceden haberi var 

mıydı? 

Henze: Sanmıyorum. Ben de darbeden (12 Eylül 1980) o akşam haberdar 

oldum. Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bir telefon geldi. Başkan Carter, Kennedy 

Center’daydı. Ben hemen kendisine bu mesajın ulaştırılması gerektiğini söyledim. 

Bir telefon görüşmesi yaptım. Carter bulunduğu yeri terk etmedi. Sonuçta bu çok 

olumlu bir gelişmeydi. Ve ertesi gün Washington’da hakim olan hava bir 

rahatlamaydı. Generaller işin başına geçmişti. Açıkça görülüyordu ki bu işi 

barışçı ve etkin bir şekilde yapmışlardı. Zaten görevleri teröristleri ortadan 

kaldırmak ve bunu etkin bir biçimde yapmaktı. 

Birand: Başkan Carter’a sizin mesajınız ne oldu? 

Henze: Tam olarak ne söylediğini hatırlamıyorum. Ama hatırladığım 

kadarı ile Ulusal Güvenlik Konseyi’nde o sırada görev başında olan kişi beni 

aradığında şuna benzer bir şey söyledi: “Ankara’daki çocuklar bu işi yaptı...” 

Bu, generallerin harekete geçtiği anlamına geliyordu. Zaten hikâye de bundan 

ibaretti. Her şey çok yumuşak bir şekilde gerçekleşmişti. Açıkça görülüyordu ki 

her şey son derece dikkatlice planlanmıştı.” ( Balta, 2003) 

Henze mülakattaki sözleriyle “bizim çocuklar” ifadesini doğrulamakta, ancak 

darbeyle ilgileri olduğu iddiasını yalanlamaktadır. Henze’nin beyanlarına göre; darbeden 
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ancak meydana gelirken haberdar olan ABD, generallerin iktidarı ele almalarından 

memnun olmuştu. 

Şimdiye kadar ABD’nin 12 Eylül darbesiyle doğrudan ilişkisinin delili olarak 

gösterilen olayların, bilinen anekdot ve şahitliklerin en meşhuru bu hadisedir. Ancak 

“bizim çocuklar” tezini destekleyen başka iddialar da vardır. Bunlara göre, darbeye giden 

süreçte ABD’de Ecevit hükümeti hakkında yapılan analizlere istikrar vurgusu hâkimdir. 

Birand kitabında, Türkiye’de istikrarın ancak askerlerin müdahale etmesiyle 

kurulabileceğine dair değerlendirmelerin yer aldığı ABD raporlarından bahsetmektedir. 

Birand’ın aktardığı bir anekdot özellikle dikkat çekicidir. Dönemin NATO Türk Askeri 

Temsilcisi Korgeneral Süreyya Yüksel, bir toplantıda Türkiye’deki çalkantılar hususunda 

ordunun hükümete rağmen inisiyatif alacağından bahsetmiş, NATO Kuvvetleri 

Başkomutanı General Haig de “Bravo işte komutan böyle olur ve istikrar böyle kurulur” 

demiştir. Washington’daki bu havanın ve siyasî- askerî çevrelerden gelen diğer sinyallerin 

çeşitli kanallardan Silahlı Kuvvetlere iletildiğini düşünmememiz için hiçbir sebep mevcut 

değildir (Birand, 1984: 92-106). 

Henze’nin sözleri ve bu türden anekdotlar bize aradığımız kesin delilleri vermese 

de, darbenin Amerikan yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek 

dikkatlerimizi ikinci argüman dizisine çekmektedir. 

2.2.12 Eylül ve Amerikan Çıkarları 

ABD’nin 12 Eylül darbesinin arkasında olduğu tezinin bir diğer önemli dayanağı, 

darbe ve sonrasında izlenen politikalarla Amerikan çıkarları arasında gözlemlenen 

uyumdur. Buna göre, darbe öncesi dönemde Türkiye’nin ABD nezdindeki jeopolitik 

önemi bazı gelişmeler sebebiyle ansızın artmıştır. Söz konusu gelişmelerden ilki, İran 

Devrimi’dir. Şah’ın devrilmesinin ardından ABD, bölgedeki önemli müttefiklerinden 

birini kaybetmiştir. Bu durum, ABD’nin Türkiye’ye duyduğu ihtiyacı daha fazla 

arttırmıştır. İran’ın yitirilmesiyle Sovyetler’e karşı yürütülen istihbarat vb. faaliyetler 

darbe yemiştir. Ayrıca, İran devriminin diğer Müslüman ülkelere yayılma riskinin ortaya 

çıkışı da durumu ABD için daha vahim hale getirmiştir. Bu dönemde Camp David 

Anlaşması’nı imzaladığı için Arap dünyasında yalnızlaşan Mısır’a Türkiye’nin destek 

olmasının beklenmesi, Ankara’nın Washington nezdinde artan öneminin bir başka 

sebebidir.  

Ayrıca bu tezi savunanlara göre; ülkedeki istikrarsızlığın Türkiye’yi Batı ittifakı 

dışına itecek bir siyasi dönüşüme yol açması yahut daha uzun ve derin bir karmaşaya 
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sürükleyerek NATO’nun cephe ülkesini güç dengesi dışına itme riski de mevcuttu. 

Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrası oluşan ortamda Çevik Kuvvet’e soğuk 

yaklaşılması, Yunanistan’ın NATO’ya dönüşüne yönelik veto gibi meseleler ABD’nin 

kaygılarını arttırıyordu. Üstelik Türkiye, ekonomik sistemini yaşadığı istikrarsızlık ortamı 

içinde ABD’nin çok önemsediği liberalleşme yoluna da sokamazdı. Askeri bir darbenin 

yaratacağı istikrar ortamı söz konusu tüm sorunların çözümü için uygun bir zemin 

sağlayabilirdi. 

ABD’nin 12 Eylül’den sonra darbeci generallerle çok kolay işbirliği yapması, bazı 

başka detaylarla da beslenen bu düşünme biçimini desteklemektedir. 12 Eylül hakkında 

üretilen sol literatürde liberalizasyon politikalarının altı en az ABD’nin jeopolitik çıkar 

beklentileri kadar kalın biçimde çizilmektedir. Diğer çalışmalarda ise Amerika’nın 

stratejik çıkarları daha ön plandadır.  

12 Eylül darbesini Amerika’nın yaptırdığı iddiasını desteklemek için ABD’nin 

70’lerin ikinci yarısı ve 80’li yılların başında üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşen 

darbelerle ilişkisine de dikkat çekilmektedir. Gerçekten de Amerika’yı çeşitli ülkelerde 

darbeler organize etmekle itham eden geniş bir uluslararası literatür bulunmaktadır.
9
 

Örneğin, 1970’li yılların başlarında Şili’de iktidara gelen sosyalist Salvador 

Allende’nin, 11 Eylül 1973’de General Augusto Pinochet tarafından yapılan darbe sonucu 

devrilmesine kadar geçen dönemde ABD bu ülkede önemli psikolojik harekâtlar ve 

istihbarat faaliyetleri yürütmüştür. Özellikle Kissenger’ın, Şili’deki halk ayaklanmalarını 

ve grevleri bizzat organize ettiğine dair güçlü iddialar vardır (Sneh, 2008: 50). 

ABD’nin Mart 1976’da Arjantin’de gerçekleştirilen askeri darbede de adı 

geçmektedir. 1975’ten itibaren bu ülkedeki istihbarat faaliyetlerini arttıran ABD, 

medyanın da etkin şekilde kullanımı ile darbe için zemin hazırlamakla suçlanmaktadır. 

Başka somut kanıtlarla birlikte, Arjantin Silahlı Kuvvetleri yönetimi devraldığında ön 

plana çıkan iki generalin biyografileri de mağdurlar tarafından darbedeki muhtemel 

Amerikan parmağının delili sayılmaktadır (Sheinin, 2006:162). 

Arjantin darbesinin ardında ABD’nin olduğunu savunanlar, darbe öncesinde 

Arjantin’de faaliyet gösteren Good-Year ve Pepsi gibi Amerikan firmalarına saldırıların 

arttığına, Buenos Aires’deki Amerikan büyükelçiliğinin Arjantin polisi tarafından yoğun 

koruma altına alındığına dikkat çekmektedirler. Ardından 12 Eylül darbesi hakkında 

                                                 
9
 ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan 2000’li yıllara kadar olan dönemde gerçekleştirdiği müdahaleler 

hakkında geniş bilgi için bkz… Blum, 1995. 
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Türkiye solunun savunageldiğine benzer bir sonuca varmaktadırlar. Buna göre, 

Arjantin’deki sol eğilimli hareketlerin gittikçe güçlenmesi bu ülkedeki Amerikan 

menfaatlerine büyük zararlar vermeye başlamış, ABD de çözümü kendine yakın 

generallere darbe yaptırmakta bulmuştur (Sheinin, 2006:160). 

Askeri yönetim işbaşına geldikten sonra ise tıpkı Türkiye’de olduğu gibi 

Washington tarafından kolayca tanınmıştır. Arjantin’de, darbecilerin işkenceden 

öldürmeye kadar türlü yollarla halkı ezdiği bir “Kirli Savaş” dönemi yaşanmıştır. Tam da 

bu şiddet dalgasının ortasına denk düşen Ekim 1976’da, Amerikan Dışişleri Bakanı 

Kissenger ve Amerikan Başkanı Gerald Ford, Arjantin Dışişleri Bakanı Cesar Augusto 

Guzzetti’ye ziyarette bulunmuşlardır. Bu ziyarette, ülkede yaşanan şiddet ve insan hakları 

konusunda herhangi bir eleştirel açıklama yapılmadığı gibi, ülkede öldürülen binlerce 

kişiden askeri yönetimin sorumlu olmadığı ifade edilmiştir (Sheinin, 2006:163). Darbeden 

sonra Türkiye’dekine benzer biçimde gerçekleşen liberalizasyon iki ülke arasındaki ticaret 

rakamlarına da hemen yansımıştır. Darbe öncesi Arjantin’in ABD’den ithalatı yaklaşık 

775 milyon dolar iken sonrasında bu rakamın önce 1.89 milyar dolara, 1980 yılında ise 

2.37 milyar dolara çıktığı görülmektedir (Sheinin, 2006: 64). 

1977’de Pakistan’da General Muhammed Ziya-ül Hak tarafından gerçekleştirilen 

darbede de ABD’nin payı olduğu ileri sürülmektedir. Gerekçe olarak ise, 1976 yılında 

Bhutto’nun başbakanlığı sırasında Fransa’yla Nükleer Silah Geliştirme Programı 

kapsamında kurulan ilişkiler gösterilmektedir. Fransa’yla imzalanan anlaşmanın ertesinde, 

Ağustos 1977’de, Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissenger Pakistan’a yaptıkları 

ekonomik ve askeri yardımların sona erdiğini açıklamıştır. ABD, bir adım daha ileriye 

giderek Pakistan Büyükelçisi George Vest’i de geri çağırmıştır. 5 Temmuz 1977’deki 

darbeye giden süreçte, bu ve benzeri baskılarla birlikte Pakistan’da baş gösteren ekonomik 

sıkıntılar da Bhutto hükümetini iyiden iyiye zora sokmuştur. Hükümetin devrilmesiyle 

ABD arasında bağ kuranlar ayrıca; askerlerin, Türkiye’dekine benzer biçimde, muhtemel 

bir darbeye ABD’nin sıcak bakacağını bilmelerinin bile çok ciddi destek sayılması 

gerektiğine işaret etmektedirler (Amin, 2007: 48-51).  

ABD’nin bu dönemde adının karıştığı bir başka darbe, Uzakdoğu’da 

gerçekleşmiştir. 12 Ekim 1979’da Güney Kore Başkanı Park Chung Lee bir suikast 

sonucu öldürülmüştür. Suikast sonrasında askerler darbe yaparak yönetimi ele 

geçirmişlerdir. 12 Ekim Darbesi olarak adlandırılan bu darbe sonrasında ülkede 4. 

Cumhuriyet yıkılmış ve 5. Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Darbe gerçekleştiği sırada 
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ABD’nin bu ülkedeki nüfuzu üst düzeydeydi. 1977 yılı itibariyle Güney Kore’de yaklaşık 

yüz bin Amerikan askeri ile çok sayıda nükleer ve konvansiyonel silahı vardı. Güney 

Kore, Vietnam ve İsrail’den sonra ABD’nin en fazla askeri yardım yaptığı ülkeydi (Kim, 

1980: 232). 

Fotoğrafı tamamlamak için Bolivya’yı da unutmamamız gerekiyor. Türkiye’deki 

darbeyle aynı yıl gerçekleşen Luis Garcia Meza Tejeda’nın “Kokain Darbesi” ile 

Bolivya’da yönetim devrilmiştir. Demokratik bir seçim sonrasında iktidara gelen Siles 

Zuoza’yı deviren Tejeda, daha sonra enflasyonla mücadele için Yeni Ekonomi 

Programı’nı kabul etmiş ve ülkenin dolarizasyonu hız kazanmıştır. Bu süreçte ülkeye 

kayda değer miktarda ABD yardımının yapıldığı da görülmektedir (Hawdon, 2011: 97-

98). 

2.3. Otoriterler ve Totaliterler: Askeri Yönetimlere Verilen Desteğin 

Meşrulaştırılma Biçimi 

ABD yönetiminin yukarıda kısaca değindiğimiz örneklerde sergilediği tavırları 

meşrulaştırma ihtiyacı, dış politika kararlarını alan çevrelere yakın isimlerin savunduğu 

bazı tezler üzerinden karşılanmaya çalışılmıştır. Bunların en ünlüsü, Kirkpatrick
 
doktrini 

olarak adlandırılmaktadır. Kirkpatrick’in 1979’da yayınlanan “Diktatörlükler ve Çifte 

Standartlar” başlıklı makalesi (Kirkpatrick, 1979: 34-45) ve daha sonra konu hakkında 

yazdığı kitabı (Kirkpatrick, 1982) Üçüncü Dünya’daki komünist karşıtı diktatörlüklerin 

desteklenmesi için kullanılmıştır. Yazdıkları, Kirkpatrick
’
in önce Reagan’a danışman, 

ardından da ABD’nin BM nezdindeki büyükelçisi olmasını sağlamıştır. Yani 

Kirkpatrick
’
in tezi, devlet politikaları değerlendirilirken dikkate alınması gereken 

“organik” nitelikler taşımaktadır.  

Çalışmalarında, Batı yanlısı otoriter rejimlerin, Sovyet taraftarı totaliter rejimlere 

karşı desteklenmesi için gerekçeler sunan Kirkpatrick, önce totaliter rejimlerle otoriterleri 

kıyaslar. Ona göre geleneksel otokratlar, iş ve boş zamana ilişkin geleneksel ritimleri 

bozmazlar, geleneksel yaşam alanlarına, aile ve kişisel ilişkilere dokunmazlar. Yalnızca 

davranışları değiştirmeye çalışırlar. Devrimci komünist rejimler ise toplumun tüm hayatı 

üzerinde hâkimiyet kurmak istemektedirler. İçselleştirilmiş değer ve alışkanlıkları da 

değiştirmeye çalışmaktadırlar. Beyin yıkama, yeniden eğitim, yaygın ispiyon ağı ve 

düşünceleri de hedef alan kitlesel baskı rejiminin unsurlarıdırlar. Nazi Almanyası ve 

Sovyetler Birliği totaliter rejimlerin başat örnekleri arasında gösterilmektedir  
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Bu tespitlerden Kirkpatrick şu sonuca ulaşmaktadır. Daha önce otoriter bir 

yönetime sahip olan coğrafyaların demokratikleşmesi, totaliter tecrübeye sahip olanlara 

göre daha kolaydır. Üçüncü Dünya’da ABD, demokrasiyi yaymak adına otoriter rejimleri 

istikrarsızlaştırdığında ise Sovyet yanlısı gruplar iktidarı ele geçirmekte ve bu rejimlere 

totaliter bir kimlik kazandırmaktadırlar. Bu yüzden, gelecekte demokrasinin daha iyi 

yeşerebilmesi için, Batı yanlısı otoriter rejimler desteklenmelidir.  

Bu argüman dizisi, özellikle Amerikan kamuoyunun demokrasinin dışarıda 

desteklenmesini isteyen kesimlerini, Soğuk Savaş’ın stratejik gözlükleri ile bakmaya ikna 

etmek için kullanılmıştır. Kirkpatrick ve benzerlerinin düşüncelerinin gördüğü hüsnü 

kabul, 12 Eylül darbesine giden süreçte ve hemen sonrasında Amerika’daki etkili 

çevrelerin dünyadaki gelişmeleri nasıl okuduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Bu 

dönemde temel önceliği Sovyetlerle ve komünizmle mücadele olan ABD, dünyaya 

güvenlik merkezli bir pencereden bakmakta, “istikrarı” dış politikasında önemsemekteydi. 

Dolayısıyla ABD, 12 Eylül darbesine de pekâlâ Kirkpatrick doktrininin merceğinden 

bakabilirdi. Buna göre Türkiye, Sovyetler Birliği’nin desteklediği gruplar eliyle 

istikrarsızlaştırılmaktaydı. Batı kampından çıkıp, totaliter bloğun parçasına 

dönüşmesindense, otoriter bir yönetim eliyle ülkede istikrarın sağlanması demokrasinin 

uzun vadeli çıkarları bakımından daha uygundu.  

ABD’nin 12 Eylül darbesi ile ilişkisi hakkında şimdiye kadar ortaya atılan iddialar 

ve bunları destekleyen kanıtlar incelendiğinde karşımıza şöyle bir manzara çıkmaktadır. 

ABD’nin darbeyi doğrudan yaptırdığına ilişkin kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak, 

birçok kanaldan Türkiye’de yapılacak bir darbenin Washington’da tepki yaratmayacağına 

dair doğrudan ya da dolaylı işaretlerin gönderildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca darbeci 

generaller, ABD’nin desteği sayesinde uluslararası alanda fazla zorlanmadan projelerini 

hayata geçirebilmişlerdir. Amerika’nın aynı dönemde dünyanın değişik yerlerinde izlediği 

siyaset, karar alıcı çevrelerde popüler olan fikirler ve dış politika vizyonuyla birlikte 

dikkate alındığında Türkiye’de darbenin desteklenmiş olması ihtimali artmaktadır.  

Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili yeni bilgi ve belgelere ulaşılması ihtimal 

dâhilindedir. Özellikle ABD arşivleri, araştırmacılar tarafından bu gözle henüz 

taranmamıştır. ABD’de bilgi edinme yasası gibi yeni düzenlemeler, daha önce 

erişilemeyen kaynakları daha açık hale getirmiştir. Bu alanda yapılacak yeni çalışmaların 

teşviki, acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. 
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12 Eylül deneyiminden ABD bağlamında geleceğe dönük olarak çıkarılacak 

dersler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, ülkemizde demokrasinin garantörü olarak 

herhangi bir yabancı ülke/ülke grubu/ittifak sistemini görmenin ne kadar yanlış olduğudur. 

Demokrasilerin birbirleriyle yakın işbirliği yapmaları, demokratik rejimlerin kökleşmesi 

bakımından önemlidir. Rejimlerin karakteriyle, sosyalleştikleri çevreleri arasında önemli 

bir etkileşim ilişkisi olduğu doğrudur. Ancak bu etkileşim değerlendirilirken, güç 

ilişkilerinin doğası da hesaba katılmalıdır. Demokrasinin garantörü olarak uluslararası 

sisteme üzerlerinden bağlandığımız ittifak ilişkilerini görmek, bizi bu ilişkiyi sağlayan 

anahtar ülke ve aktörlere bağımlı hale getirmektedir. 12 Eylül, söz konusu aktörlerin 

askeri/stratejik vb. çıkarları gerektirdiğinde, aradaki ittifakın var oluş sebebi olan 

demokrasiyi bile rafa kaldırtabilecek adımlar atabileceklerini göstermiştir. “Hür dünyanın” 

parçası olarak ülkesinde demokrasiyi geliştirme taahhüdünde bulunan Türkiye, bağlı 

olduğu bloğun stratejik çıkarları gerektirdiğinde, bizzat kendisinden demokrasi taahhüdü 

alan güçlerin desteği/teşviki/onayı ile demokrasisinden olmuştur. 

Türkiye, gelecekte güvenlik bürokrasisinin içinde yer aldığı ittifak 

mekanizmalarıyla ilişkisini düzenlerken bu gerçeği hatırda tutmak durumundadır. 

Demokrasinin üstün bir ulusal çıkar olarak içselleştirilmesi, ancak demokrasimizin 

gerektiğinde uluslararası alanda demokrasi havariliği yapan güç ve odaklara karşı da 

korunması gerekebileceğinin fark edilmesiyle mümkün olacaktır.  

3. İran İslam Devriminin 12 Eylül Öncesi Döneme ve Türk Dış Politikasına 

Etkileri 

İran İslâm Devrimi gerçekleştiğinde tüm gözlemciler laik, batılı, Şah’ın ve 

ABD’nin müttefiki Türkiye ile İran’ın yeni rejiminin ilişkilerinin kötü olacağını tahmin 

etmişlerdir. Ancak bu tahmin pek gerçekçi değildir. Öyle ki ilişkiler, özellikle de 

ekonomik alanda Şah döneminden daha ileriye gitmiştir. Çünkü Türkiye, başından itibaren 

yeni rejimi kabul etmiş, resmen tanımış ve meseleye doğrudan müdahil olmamayı tercih 

etmiştir.  

Aslında o dönemde iktidar olan Ecevit hükümeti, dış politikada farklı bir eğilimi 

temsil etmektedir. Örneğin hükümet, Şah rejimine olumsuz bakmakla birlikte, ilke olarak 

CENTO’ya da karşıdır.  

1979 ve sonrasındaki gelişmelerde İran lehine olan dengenin ortadan kalktığını, 

Türkiye’nin stratejik öneminin arttığını ve Türkiye-ABD ilişkilerinin düzeldiğini görmek 

mümkündür. Bütün bu etkenler, Türkiye’nin ilk başta İran İslâm Devrimi’ni olumlu 
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karşılamasına neden olmuştur. Ancak ilerleyen süreçte durum değişmiş ve Türkiye ile İran 

ciddi bir çatışmanın eşiğine gelmiştir. Özellikle de ‘rejim ihracı’ sorunu ve ‘laiklik’ 

kaygıları, iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. ABD ile İran’ın yaşadığı 

gerginliğin içinde Türkiye’nin de İran rejimine tavır alması ve laiklik problemi, 

Türkiye’nin yeniden ABD ile yakınlaşmasına neden olmuştur. Bu yüzden Türkiye’nin İran 

tehdidine karşın ABD’den güvence alması, Türkiye ile İran arasını daha da açmıştır.  

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, konu, daha çok süreç 

analizine dair bir yöntemle ele alınmıştır. Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yerine, 

daha çok analitik tarih ikame edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemle, Türkiye’deki darbe 

sürecine etki eden İran Devrimi’nin ne olduğuna ve bu devrimin, 12 Eylül darbesiyle 

olabilecek ilişkilerine bakılmıştır.  

3.1.İran İslâm Devrimi ve Bölgeye Etkileri 

 Humeyni’nin İran’a dönmesi ile birlikte İran’daki devlet aygıtı dağılmış, ordu ve iç 

güvenlik birimleri yeniden yapılandırılmıştır. Bunun yanı sıra ekonomik unsurlar 

tamamen çökmüş, siyasette ise sol cenahtan aşırı sağa kadar tüm örgütler iktidar kavgasına 

düşmüşlerdir. Özellikle laik ve dinî güçler arasındaki mücadele, 1982 yılına kadar 

sürmüştür.  

Aslında bu döneme kadar birbirine rakip olan güç merkezleri, mücadele alanını 

geniş tutmuşlarsa da özellikle devrimci örgütlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu karışıklık 

1982 yılına kadar devam etmiştir. Özellikle ilk yıllarındaki karmaşanın temel konusu, İran 

toplumunun geleceği ile ilgili olmuştur. Buna göre İran’da dinî bir teokrasi mi olacağı, 

yoksa Bazargan vb. ılımlı reformcuların yönetiminde anayasal bir rejim mi olacağı 

belirlenememiştir. Bu belirsizliği çözebilmek için yaşanan tartışmalar ise binlerce insanın 

yaşamına mal olmuş ve toplumsal çatışma bir türlü azalmamıştır (Cleveland, 2008: 475).  

Esasında İran’da yaşanan toplumsal baskı, Şah’ı 16 Ocak 1979 tarihinde ülkeyi 

terk etmeye zorlamıştır. Üç gün sonra Tahran’da 4 milyon kişinin katıldığı bir gösteri 

yapılmış ve Ayetullah Humeyni’nin İran’a dönmesi istenmiştir. Bu sırada İran ordusu, 

önemli bir görev üstlenmiştir. Özellikle Şah’ın İran’dan ayrılmasıyla birlikte ordu, lider 

olabilecek konumdaki Bahtiyar’ı yalnız bırakmış ve ılımlı kanattaki kadroları 

desteklememiştir. Bu yüzden Şah’ın ülkeyi terk etmesi ve ordunun ılımlıları 

desteklememesi, İran’daki ayaklanmanın kesin zaferi olarak görülmüştür. Kaldı ki bu 

durum, tüm ülkede bayram gibi kutlanmasına da neden olmuştur (Armaoğlu, 2002: 754). 

Böylece İran’daki birçok güç merkezi, Humeyni’nin eline geçmiştir. İran’da gücün el 
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değiştirdiği bir sırada, yıllarca işbirliği yapan ABD ile İngiltere, Şah’ı yalnız 

bırakmışlardır. 

Bahtiyar’ın İran’da liderlik yapma fırsatını yakalamayınca, başbakanlık görevine 

getirilmiştir. Ne var ki İran’da Bahtiyar’ın başbakanlığa getirilmesi, Humeyni’yi 

kızdırmıştır (Cleveland, 2008: 475). Nitekim kısa bir süre sonra iki otorite birbirine rakip 

olmuş ve İran’da merkezi otorite kurulamamıştır.  

Özellikle Şah’ın atadığı kişileri muhatap alanların İslâm’a ihanet etmiş olacağını 

ifade eden Humeyni, Başbakan Bahtiyar’ı 1979’da istifaya zorlamıştır (Cleveland, 2008: 

475). Bunun üzerine Humeyni, başbakanlığa Mehdi Bazargan’ı atamıştır. Bazargan’ın 

görevi, idarî düzeni ve ekonomik istikrarı sağlamakla görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra 

Bazargan ve kabinesini oluşturan ılımlı laikler, devrimci örgütleri frenlemeye ve idarî 

kurumların laik olmasını desteklemeye çalışmışlardır (Cleveland, 2008: 475). Ancak 

Bazargan hükümetinin yetki alanı, İslâm Cumhuriyeti Konseyi (İslâm Devrim Konseyi) 

olarak adlandırılan bir yapıyla sınırlı tutulmuştur. Çoğunluğu ulemadan oluşan ve 

Humeyni tarafından yönlendirilen Konsey, ülkenin en üst idarî ve yasa koyucu durumuna 

gelmiştir. Özellikle Konsey, yasa çıkarma ve Bazargan hükümetinin önerdiği politikaları 

veto etme yetkisine sahiptir. Konseyin çok geniş olan yetkileri, Bazargan’ın programını 

uygulamasına imkân vermediğinden Bazargan ve kabinesi, Kasım 1979’da istifa etmek 

zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Humeyni de mevcut hükümeti meşru saymamış ve 13 

Ocak’ta İslâm Devrim Konseyi’nin kurulduğunu ilan etmiştir. Böylece ülkede iki ayrı 

hükümet kurulmuş oldu. Bu nedenle Mehdi Bazargan, Humeyni ve Bahtiyar arasında 

arabuluculuk yapmaya başlamıştır. Hatta bu süreçte Bazargan, ordu ile Humeyni arasında 

da arabuluculuk yapmak zorunda kalmıştır (Armaoğlu, 2002: 754).  

Aslında Şah’ın gidişi, en çok orduyu etkilemiştir. Çünkü ordu, genelde Şah’a 

bağlıdır. Hatta denebilir ki ordu, Bahtiyar’ı pek sevmemiştir. Bu nedenle birçok komutan, 

ordudan ayrılmayı tercih etmiş, bir bölümü muhalefete katılmış, bir bölümü de ülkeyi terk 

etmek zorunda kalmıştır. Şu bir gerçek ki, Şah’ın ülkeden ayrılmasından sonra ordunun 

tavrı çok önemli olmuştur. Zira ordunun, İran’da müdahale edeceği düşünülmüştür. Ancak 

ordu, mevcut duruma müdahale etmediği gibi, Humeyni tarafını da desteklememiştir. Bu 

durum, İran’da devrimin sonucunu belirleyecek sokak çatışmalarının yaşanmasına neden 

olmuştur. Özellikle 9 Şubat’ta Tahran’ın doğusundaki hava üssündeki çatışmalar sırasında 

buradaki silahlar halka dağıtılmış ve silahlı halk kitlesi, Mücahidin ve Fedayin gerillaları 

ile beraber polis merkezlerine, hapishanelere ve SAVAK bürolarına saldırmaya 
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başlamışlardır (Arı, 2004:345). Bahtiyar, Bazargan hükümetini tanımayınca, iki 

hükümetin taraftarları arasında çatışmalar başlamıştır. Ancak bu çatışma ortamı, kısa bir 

süre sonra yatıştırılabilmiştir. 9 Şubat 1979 tarihinde ordunun büyük çoğunluğunun 

katıldığı bir hareket ile Bahtiyar hükümeti ve Şah yönetimi kesin olarak ortadan 

kaldırılmıştır. Çünkü ordu komutanları, 11 Şubat’ta tarafsızlıklarını ilan etmişler ve 

kendilerine bağlı askerleri kışlalarına geri çekmişlerdir. Aslında ordunun geri çekilmesi, 

Bahtiyar’ın bütün umutlarını söndürmüştür. Özellikle bu süreçte başsız kalan ve moral 

olarak tamamen çökmüş olan ordu, 11 Şubat’ta tarafsızlığını ilan ederek tavrını 

netleştirmiştir. Aynı gün devrim yanlıları, Tahran’ı tamamen denetim altına almışlardır. 

Bundan sonra İran’da Humeyni rejimi hüküm sürmeye başlamıştır.  

Aslında Humeyni, 1 Şubat 1979 tarihinde özel bir uçakla Paris’ten Tahran’a 

geçmiştir. Üç milyon kişiyle karşılanan Humeyni, İran’a dönmesiyle birlikte, Pehlevi 

hanedanlığı sona ermiştir. Şah’ın kaçışından sonra Humeyni, İran’da halk hareketinin 

lideri olmuştur (Fekri, 2011: 179). Ardından Mart 1979’da Şah’ı idama mahkûm etmiştir. 

Bu sırada Fransa’ya kaçan Bahtiyar’ın yerini Bazargan almıştır. Böylece İran ordusu, dini 

lider Ayetullah Humeyni’nin denetimine geçmiştir. 

Ardında Humeyni, Mehdi Bazargan’ı Bahtiyar’ın yerini alacak şekilde geçici 

hükümetin kurulmasıyla görevlendirmiştir (Fekri, 2011: 183). Humeyni, kurduğu “İslâm 

Devrim Konseyi” ile Mehdi Bazargan’ı geçici hükümetin başkanlığına getirmiştir. Bu 

sırada Humeyni de İslâm Devrim Konseyi’nin başına geçmiştir.  

Aslında bütün bunlar, İran’ı bölgede ve İslâm dünyasında önde gelen bir dini ve 

devrimci bir güç yapmıştır (Fekri, 2011: 180). İran ordusunun, özellikle radikal bir 

yönetimin eline geçmesi, ABD’de beklenmedik bir olay olarak görülmüştür. Özellikle İran 

ordusunun Basra Körfezi’nde etkili olması halinde, Batı dünyasının ihtiyaç duyacağı 

petrol akışının engellenebileceği değerlendirmelerinin yapılmasına neden olmuştur. Zira 

petrol akışının engellenmesi halinde, tüm Batı dünyası ve bu ülkelerde yatırımları olan 

ABD için önemli bir risk ortaya çıkaracaktır. Bu düşünceden hareketle İran’da yaşanan 

gelişmeler, ABD’nin bölgede aktif tedbir almasına neden olmuştur (Fekri, 2011: 180).  

Bu sıra da Bazargan hükümeti, Haziran 1979’da İslam değerlerine sahip bir devlet 

kurulacağını ve ilkenin din mahreçli olacağını açıklamıştır. Ancak Bazargan hükümeti, din 

kurumuna özel idarî ve adlî yetki vermeyen bir anayasa taslağı hazırlamıştır. Bu taslak, 

halkça seçilmiş ve çoğunluğu ulemadan oluşan Uzmanlar Meclisi’ne gönderilmiştir. 

Humeyni, mecliste yaptığı bir konuşmada, anayasanın “yüzde yüz İslamiyet’e dayanması 
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gerektiğini” (Taflıoğlu, 2010: 248) belirtmiştir. Tartışmalarda Uzmanlar Meclisi, 

hükümetin özgün metnini tamamen değiştirerek İran’ın tüm yasa ve kararnamelerinin 

İslamî kurallara ve standartlara uygun olmasını gerektiren bir anayasa hazırlamıştır. 

Aslında bu şart, ulemanın devlet işlerinde hakim rol almasına ve idarede yetkili olmasına 

yol açmıştır. Aslında bütün bunlar, İran’da siyasî, hukukî ve sosyal düzlemde 

İslamlaşmasına neden olmuştur.  Bu da Şah’ın devrilmesi kadar devrimci bir gelişme 

olarak görülmüştür (Taflıoğlu, 2010: 248-249).  

Bu süreçte Humeyni, ABD’yi İslâm adına kutsal savaş vermek zorunda oldukları 

“baş düşman” (Hamurcu, 2010: 286) olarak göstermiştir. Eylül 1979’da Humeyni, Kum 

şehrinde yaptığı bir konuşmada ABD’yi “Büyük Şeytan” olarak tanımlamıştır. Bunun yanı 

sıra Mısır lideri Enver Sedat ile Irak lideri Saddam Hüseyin’i ABD’nin uşakları ve ajanları 

olmakla suçlamıştır (Hamurcu, 2010:286). Özellikle Sedat’ı, İsrail ile anlaşma yapmakla, 

Saddam’ı ise İran ile savaşarak ABD’nin işini kolaylaştırmakla itham etmiştir (Hamurcu, 

2010: 286).  

Aslında İran’da İslamcı gruplarla, diğer muhalif grupların birbirinden ayrılması, 

devrimden hemen sonra olmuştur. Örneğin Fedayin örgütü, geçici Bazargan hükümetinin 

hazırladığı anayasa taslağına karşı çıkarken, şu görüşleri dile getirmiştir: Hazırlanan 

anayasanın kapitalizme yol açacağını, ordunun emperyalist görüşlere teslim olacağını ve 

Amerikalı askeri danışmanların etkinliğini artıracağını ifade ederek karşı çıkmışlardır. 

Mücahidin grubu ise mevcut orduyu dağıtmadığı ve emperyalist anlaşmaları feshetmediği 

için hükümeti eleştirmektedir.  

SSCB ile ilişkilerini düzeltmek isteyen yeni İran yönetimi, komünist ideolojiye 

sahip İran Kitlelerinin Partisi’ne (TUDEH) ilk başta ses çıkarmamıştır. TUDEH ise diğer 

solcu örgütlerin etkisinin azalmasıyla birlikte işbirliğine ihtiyaç duyulacağını düşünerek, 

İslamcı hareketi başından beri desteklemiştir. TUDEH’in bu durumundan faydalanan dinci 

gruplar ise bunların hareketlerini 1983 yılına kadar serbest bırakmışlardır. Ancak 

hükümet, bu tarihten sonra TUDEH’in İran-Irak savaşını durdurma ve Afganistan işgalini 

destekleme yönündeki isteklerinden rahatsız olduğundan, bu partinin faaliyetlerini 

kısıtlamış ve bunların yetmişten fazla üst düzey yöneticisini tutuklamıştır. Böylelikle 

TUDEH, ortadan kaldırılmış ve liderleri hapsedilmiştir (Behrooz, 2007:219). Oysa 

TUDEH, Mücahidin’den farklı olarak Humeyni’ye karşı çıkmamış, antiemperyalist 

niteliğini göz önüne alarak İslâm Devrimi’ni desteklemiştir. Mücahidin gerillaları ise 
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yönetime karşı suikastlar düzenlemişlerdir. 1983 sonuna gelindiğinde ise İran’da İslamî 

Cumhuriyet Partisi dışındaki tüm partiler ve gruplar yasaklanmıştır (Behrooz, 2007: 221).  

Bu sırada İran’ın Irak’la olan münasebeti önem taşımaktadır. Zira İran, Irak 

coğrafyasında ayrılıkçı Kürt liderlerinden olan Mesut Barzani ve Celâl Talabani gibi 

grupları desteklemektedir.  Ancak İran, Irak’ta ayrılıkçı Kürt gruplarını desteklerken, 

ülkesindeki Kürt gruplarla mücadele halindedir. Aslında İran’daki yeni rejim, muhalif 

grupların yanı sıra devrimin ilk günlerinden itibaren etnik grupların muhalefetiyle de 

uğraşmak zorunda kalmıştır (Arı, 2004: 350). Özellikle İran’daki etnik grupların başında, 

sayıları 11 ila 15 milyon olduğu tahmin edilen Azerî Türkleri ile 3-4 milyon kadar olduğu 

düşünülen Kürtler ile Kuzistan Arapları bulunmaktadır (Armaoğlu, 2002: 756). Bundan 

dolayı Mart 1979’da Kümbet-i Kavutsa’da Türkmenlerin, Pakistan sınırına yakın 

Balucistan’da ve daha yukarda olan Sistan bölgesinde ise ayaklanmalar görülmüştür. 

Esasında İran’daki etnik unsurların ayaklandıkları tarihin, Humeyni’nin 30-31 Mart’taki 

referandumuna denk gelmesi rastlantı değildir (Armaoğlu, 2002: 757). Zira ülkedeki etnik 

gruplar, yeni rejimden özerklik istemektedirler. Bununla ilgili olarak ilk talep Kürt 

gruplarından gelmiştir. 1978’in sonbaharında Şah’ın otoritesi azalmaya başladığında 

Sünni Kürtler, Mehabad bölgesinde bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Bu yüzden Sünni 

Kürtler, Humeyni iktidara geldiğinde kararnamelerini kabul etmemişlerdir. Hal böyle 

olunca Devrim Muhafızları ile Kürtler arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Bu süreç 

1979 yılının sonbahar aylarına kadar sürmüştür. 1980 yılının Nisan ve Mayıs aylarında ise 

çatışmanın en şiddetli safhası yaşanmıştır. Bunun üzerine Beni Sadr, 14 Mayıs 1980 

tarihinde Kürtlere özerklik veren bir planı ilke olarak kabul ettiğini açıklamıştır. Ancak bu 

açıklama da çatışmaları durduramamıştır. Mevcut çatışmalar, İran-Irak Savaşı’nın Eylül 

1980’de çıkması ile sona ermiştir.  

Aslında ayrılıkçı Kürt ayaklanmalarının daha ileriye gidememesinin iki nedeni 

vardır. Bunlardan birincisi Kürtlerin kendi aralarında bölünmüş olmasıdır. Örneğin 

Kürtlerin bir bölümü, Abdurrrahman Kasımlu (Kasımolo) liderliğindeki Kürdistan 

Demokratik Partisi’ni desteklerken, diğer bir bölümü ise Sünni lider Şeyh İzzeddin 

Hüseyni’yi desteklemiştir.  

İkinci neden ise Türkiye ve Irak’ın Kürt ayaklanmalarını dikkatle izlemesidir 

(Armaoğlu, 2002: 757). 1975 öncesi İran Şahı, Kürtleri Irak’a karşı kullanırken, Irak bunu 

İran’a karşı kullanmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin ve Irak’ın bu davranışı, İran’ın işini 

kolaylaştıran bir unsur olarak görülmüştür. Irak, her ne kadar Kürtlere yardımda 
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bulunmamışsa da sınıra yakın ve özellikle İran’ın petrol bölgesi olan Kuzistan’daki 

Arapları Humeyni’ye karşı kışkırtmıştır. Kaldı ki Eylül 1980’de İran-Irak Savaşı’nın 

başlamasında Kuzistan sorunu önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 

 Humeyni, İran’daki İslâm Devrimi’nin öncelikle komşu ülkelere yayılmasına, bir 

başka deyişle devrim ihracının kendi misyonu olduğuna inanmış, hatta ve hatta bunun 

zorunlu bir görev olduğuna kanaat getirmiştir. Kaldı ki Humeyni, komşu ülkeleri İslamî 

usullere uygun devlet olarak görmediğinden, bunların da İran’daki devrime benzer bir 

devrim yaşamasını istemektedir. Bundan dolayıdır ki, İran devriminin hemen sonrasında, 

İran dış politikasında radikal söylemler dile getirilmiştir. Örneğin devrimin ilk yıllarında 

dış politika söylemleri: “Savaşın zaferle sonuçlanıncaya dek sürmesi”, “savaşın 

kutsallığı”, “şeytanî güçlerin devrilmesi”, “İslâm Devrimi’nin ihracı” ve “ne Doğu ne 

Batı” sloganları kullanılmıştır (Yılmaz, 2004: 230-231). Pek tabiî ki bu durum, İran’ın her 

iki kamptan da uzaklaşmasına ve zamanla düşman kazanmasına neden olmuştur (Yılmaz, 

2004: 231). Ayrıca İran-Irak Savaşı’yla birlikte ABD ile yaşanan sorunlar ve bu ülke 

tarafından uygulanan kuşatma politikası ile İran ekonomisi sarsılmış olmasını da ifade 

etmek gerekmektedir. Bu durum, halkın biriken ve ağırlaşan sorunlarını çözemeyen 

hükümete karşı hoşnutsuzluğunun artmasına da neden olmuştur. İçeride aradığı siyasî ve 

ekonomik istikrarı sağlayamayan İran yönetimi ise dış politikada amaçladığı çizgiye 

ulaşamamıştır. Amacının bir ‘İslamî Dünya Düzeni’ kurmak olduğunu söyleyen Humeyni, 

mevcut sistemin en son aşamada bunu gerçekleştireceğini ve ahir zaman gelecek 

Mehdi’nin (on ikinci imam) yapacağı göreve hazırlık niteliği taşıdığını söylemiştir. Buna 

göre on ikinci imam gelene kadar İslâm devletleri fakihlerce yönetilecektir.  

Humeyni’ye göre İran devrimi, yalnızca Şiî toplumlara ve Müslüman ülkelere 

yönelik değildir. Buna göre bu devrim, ‘ezilen ve baskı altındaki tüm toplumları’ 

hedeflemektedir. Bundan dolayı devrimin tüm halklarca kabul edilebileceği ve kolayca 

yayılacağı tahmin edilmiştir. Adeta bu devrim, dünyadaki bütün yoksul ve ezilen uluslar 

için bir kurtuluş reçetesi olmuştur (Arı, 2004: 402).  

3.2.İran Dış Politikasındaki Değişim 

İran’daki yeni rejimin ve amacının evrensel oluşu, aslında bütün komşu ülkelerini 

tedirgin etmiştir. Özellikle körfez ülkelerinin monarşiyle yönetilmesi, oldukça kalabalık 

Şiî toplumlarının yanı sıra, bu ülkelerin belli oranlarda İran uyruklu nüfusu içermesi ve 

bazı etnik sorunlarla karşı karşıya kalması, bu ülkeleri buna rejime karşı duyarlı kılmıştır 

(Arı, 2004: 357-358). Kaldı ki devrim ihracını, İran’ın bölgedeki çıkarları için gerekli 
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gören Humeyni’nin temel amacının Basra Körfezi başta olmak üzere Afganistan, Lübnan, 

Orta Asya ve Kafkasya olduğu da iddia edilmiştir. Özellikle Rus coğrafyasında 

Azerbaycan ve Türkmenistan, körfezde ise Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn özel 

hedefleri olduğu bilinmektedir (Arı, 2005: 534). Kaldı ki körfez devletlerindeki Şiî 

halkları, mevcut İran rejimince sıçrama tahtası olarak görülmüşlerdir. Bu nedenle kendini 

tehdit altında gören devletlerin başında Bahreyn, Kuveyt, BAE ve Suudi Arabistan 

gelmektedir.  

Aslında bütün bunlar göstermektedir ki, İran’ın bu dönemde kısa, orta ve uzun 

vadeli olmak üzere üç temel amacı vardır. Kısa vadede İslâm Cumhuriyeti’nin 

savunulması ve rejimin korunması, orta vadede İran’ın bölgesel güvenliğinin sağlanması, 

uzun vadede ise İslamî değerlerin egemen olacağı bir dünya düzeninin kurulmasıdır.  

Bu nedenle başta körfezi ülkeleri olmak üzere Suudi Arabistan gibi muhafazakâr 

ve monarşiyle yönetilen ülkeler ve halkının çoğunluğu Sünnî olan Irak, Humeyni’nin Şiî 

devletini endişe ile izlemektedirler. Aslında endişenin temel kaynağı, İran’da monarşinin 

yıkılması ve bunun, adı geçen ülkelerde de örnek olabileceğidir. Bir diğer neden ise başta 

Irak’ta olmak üzere bu ülkelerde ciddi miktarda Şiî nüfusunun olmasıdır. Dolayısıyla 

İran’daki devrim ihracı ilgili çalışmalar, Şubat 1979’da Humeyni’nin iktidara gelmesinden 

sonra başlamış denebilir (Arı, 2005: 534). 

İran’daki gelişmelerden endişe duyan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud 

El Faysal ise Ağustos 1978’deki bir açıklamasında, bu gelişmelerin tüm dünyaya dönük 

bir tehlike olduğunu belirtmesi boşuna değildir. Bunun yanı sıra Veliaht Prens Fahd, 16 

Ocak 1979 tarihinde El-Cezire gazetesine verdiği demeçte, İran’daki durumun hem İslâm 

dünyası hem de Ortadoğu’nun istikrarı için tehlike oluşturduğunu söylemiştir.  

Esasında Suudi Arabistan’daki ilk Şiî gösterisi, Kasım 1979’da 90.000 kişinin 

katıldığı bir miting ile başlamıştır. İkinci büyük gösteri ise Humeyni’nin İran’a dönüşünün 

yıldönümüne rastlamıştır ki, Şubat 1980’de gerçekleşen gösterinin göstermelik amacı, 

petrol satışından elde edilen gelirin artmasına karşın Şiîlerin durumlarının düzelmediğini 

protesto etmektir. Ancak Suudî yetkililere göre tüm bu olayların ardında İran rejimi 

bulunmaktadır. 

 Aslında İran’da Bazargan’ın başbakan oluşuyla birlikte ilk iş olarak ABD’nin 

doğal müttefikliği konumuna son verilmiş ve ilişkilerin bundan böyle eşitlik ilkesine göre 

yürütüleceği belirtilmiştir. Bazargan’a göre İran’ın yeni dış politikasında ‘bağlantısızlık’ 

esastır. Bu anlamda yeni rejimin takip edeceği dış politika, Musaddık’ın politikasına da 
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benzemektedir. Zira Musaddık’ın İran’daki İngiliz egemenliğine son vermeyi hedeflediği 

gibi Bazargan da aynı biçimde ABD’nin İran’daki egemenliğine son vermek istemektedir 

(Gündoğan, 2010: 266).  

Ayrıca bu dönemde, İran’ın CENTO’dan da ayrılma fikri gündeme gelmiştir. 1980 

Şubatında Humeyni’nin yeni rejimi egemen olmakla birlikte İran, CENTO’dan ayrılma 

yolunda bir karar almamıştır. Ancak kısa bir süre sonra Bazargan da İran’ın CENTO’dan 

çekildiğini açıklamaktır. Bunun dışında 3 Kasım 1979 tarihinde bir açıklama yapan İran, 

1959 tarihli ABD-İran Savunma Antlaşması’nı feshetmiş, ardından da 1921 tarihli SSCB-

İran Dostluk Antlaşması’nın 5. ve 6. maddelerini tek taraflı olarak iptal ettiğini 

açıklamıştır (Gündoğan, 2010: 266-267). Ancak SSCB, bunu kabul etmediğini ve 

anlaşmanın kendisine tek taraflı olarak gerektiğinde İran’a müdahale hakkı verdiğini 

beyan etmiştir. Aynı şeyi daha önce 1935 yılında Rıza Şah ve 1958-59’da oğlu Rıza 

Pehlevi yapmak istemişse de SSCB, bu görüşü reddettiği için başarılı olamamışlardır. 

Ancak bu kez İran kararlıdır ve bunda da başarılı olmuştur.  

 Esasında İran’ın CENTO’da ayrıldığını açıklamasından sonra sadece Türkiye ve 

İngiltere üye ülke olarak kalacağından, CENTO Daimi Konseyi, örgütün feshedilmesini 

istemiştir. Böylece İran devrimiyle birlikte CENTO tamamen ortadan kalkmıştır. Aslında 

CENTO’nun ortadan kalkması ile Foster Dulles’ın gerçekleştirmeye çalıştığı 

“Containment” politikasının son halkası da yok olmuş ve böylece Balkan Paktı da ortadan 

kalkmıştır (Oran, 2004: 805). 

Özellikle jeopolitik nedenlerle İran’ın olmadığı bir CENTO’nun anlamsız 

olacağından 12 Mart’ta Pakistan ve 16 Mart’ta da Türkiye CENTO’dan ayrılmıştır. 

Böylece örgüt doğrudan kendini lağvedilmiştir. Esasında bu durum, Türkiye’yi çok da 

rahatsız etmemiştir. Çünkü Türkiye için esas önemli olan İran’la askerî değil, ekonomik 

işbirliğidir. Kaldı ki CENTO’dan ayrılan İran, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (Regional 

Cooperation for Development: RCD) üyeliğinden ayrılmayacağını açıklamıştır. Bu durum 

da Türkiye’yi tatmin etmiştir.  

Dolayısıyla Türkiye, sonradan fikrini değiştirse de, önceleri İran İslâm 

Cumhuriyeti’nin ilanını olumlu karşılamıştır (Oran, 2004: 804). Hatta Nisan’da 

cumhuriyetin resmen ilan edilmesinden önce 13 Şubat 1979 tarihinde yeni rejimi resmen 

tanımıştır. Türkiye’nin bu olumlu yaklaşımının ardında Muhammed Rıza Şah döneminde 

yaşanan sorunların çözüleceği beklentisi bulunmaktadır. Özellikle Şah’ın Ortadoğu’daki 

Kürtlerle ilgili politikasından rahatsız olan Türkiye için Pehlevi yönetiminin ve İran dış 
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politikasında milliyetçi ideolojinin ortadan kalkması rahatlatıcı bir durumdur. Ayrıca 

Türkiye’de iktidarda olan CHP ve lideri Bülent Ecevit de İran’da Şah’ın demokrasi ve 

insan haklarıyla uyuşmayan yönetiminden rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle daha farklı 

düşünenlerin geliştirdiği bir düşünce daha vardır. Buna göre Türkiye’de bir başka parti 

iktidarda olmuş olsaydı, örneğin AP gibi bir siyasal parti iktidarında bulunsaydı, 

“ABD”nin sadık müttefiki ve katıksız bir antikomünist” olan Şah’ın halk hareketiyle 

devrilmesi, bu kadar hoş karşılanmayabilecektir. 

3.3. Türkiye’de İran Devrimi’ne Bakışı 

 Türkiye, ilk başta İran’daki Batı karşıtı rejime sıcak bakmıştır. Haziran 1979’da 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, İran’a resmi bir ziyaret için gitmiştir. Bu ziyarette petrol 

alımı ile ilgili bir anlaşma imzalanmıştır. Bu ziyaretin en önemli tarafı, İslâm Devrimi’nin 

karizmatik lideri Ayetullah Humeyni’nin Ökçün’ü kabul etmesidir (Oran, 2004: 805). 

Ökçün’ün ziyaretinin bir diğer önemli noktası ise İran’da rejime muhalif olan ve 

yandaşlarının hemen hemen tamamı Azerilerden oluşan dini bir grubu ve onun lideri 

konumundaki Ayetullah Şeriatmedari’yi ziyaret etmesidir. Aslında bu görüşme Türkiye-

İran ilişkilerinin sonraki dönemlerinde Türkiye’nin Azerilerin desteklediğine dair 

şüphelerinin artmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra Şah’a karşı sokaklarda mücadele 

devam ederken Türkiye’nin İran Azerbaycanı’ndaki etkisinden ve özellikle 

Şeriatmedari’ye verebileceği destekten çekinen Humeyni, yandaşları, Tebriz 

başkonsolosluğuna saldırmışlar ve kundaklama teşebbüsünde bulunmuşlardır.  

Bu yüzden iyi başlayan ilişkiler, bir yıl bile geçmeden Kasım 1979’da 

bozulmuştur. Bu sırada Türkiye’de CHP iktidarı, yerini AP’ye ve lideri Süleyman 

Demirel’e bırakmıştır. İran’da ise ABD Büyükelçiliği İranlılarca işgal edilmiştir. ABD 

vatandaşları ve büyükelçilik personeli çoğu üniversite öğrencisi olan eylemcilerce rehin 

alınmış ve 444 gün sürecek olan rehineler krizi başlamıştır. Özellikle Humeyni yanlısı 

öğrenciler, 4 Kasım 1979 tarihinde Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’ni basmışlar ve elçilik 

çalışanı 63 kişiyi rehin almışlardır. Daha sonra rehinlerden 10’u kadın ve Afro-Amerikalı 

olduklarından serbest bırakılmışlardır. Bunun dışında öğrenciler, diğer rehineleri serbest 

bırakabilmek için o dönemde kanser tedavisi görmek amacıyla ABD’ye giden Şah’ın, 

İran’a teslim edilmesini istemişlerdir. ABD ise bunu kabul etmeyip reddetmiştir. Kısacası 

rehineler meselesi, ABD’yi zor durumda bırakmıştır (DeFronzo, 2007:304). Böylece ABD 

ile İran arasında ciddi bir kriz ortaya çıkmaya başlamıştır. Aslında rehine krizi, ABD-İran 

ilişkileri kötüleştiği için değil, aksine iyileşmeye başladığı için baş göstermiştir. Zira ılımlı 
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İran Başbakanı Mehdi Bazargan ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brezinski, 

Cezayir hükümetinin himayesinde bir toplantı yapmışlar ve toplantı sırasında el sıkışarak 

fotoğraf çektirmişlerdir. Çekilen fotoğraf, iki ülke arasında uzlaşmanın olabileceğine dair 

beklentileri artırmıştır. Ne var ki bu yaklaşım, radikal unsurlarca tehdit olarak 

algılanmıştır. Bu yüzden radikal unsurlar, gelecekteki diyalog umudunu ortadan 

kaldırabilmek için ABD elçiliğini basmışlar ve diplomatları rehin almışlardır 

(Pehlivanoğlu, 2004: 85).  

Bu olay, ABD’nin İran’daki çıkarlarını olumsuz etkilemiştir. Zira ABD’nin, 

stratejik ve politik kaybı dışında, İran’da büyük miktarda yatırımı vardır. Ayrıca İran’a her 

yıl milyarlarca dolarlık silah satılmakta ve oradan da buğday ihraç etmektedir. Bunun yanı 

sıra 41.000 ABD vatandaşı çeşitli nedenlerle İran’da yaşamaktadır. Aslında bütün bu 

verilir, ABD için İran coğrafyasının önemini ortaya koymaktadır. 

Örneğin 9-19 Şubat 1979 tarihinde bölgeye giden ABD Savunma Bakanı Harold 

Brown, ABD’nin körfez petrolüne yönelik hayatî çıkarlarını, gerekirse askerî güç 

kullanarak savunacağını beyan etmiştir (Arı, 2004:352). Brown, ayrıca ABD’nin Umman, 

Somali ve Kenya ile askerî kolaylıkları içeren bazı anlaşmalar yaptığını, çok sayıda savaş 

gemisinin Hint Okyanusu ve Arap Denizi’ne doğru gittiğini ve körfezde petrol naklinin 

güvenliğini sağlamak için bölgedeki ABD güçlerinin arttırılacağını açıklamıştır (Arı, 

2004: 352). 

3.4. Değişen Küresel Dengeler İçinde Türk-İran İlişkileri 

 Türkiye, 1970’li yılların sonunda Avrupa devletleri ile anlaşmazlıklar 

yaşamaktadır. Ancak Türkiye’nin jeopolitik önemi de giderek artmaktadır. Özellikle 

ABD’ye göre Türkiye’nin jeopolitik önemi, SSCB’nin Afganistan’ı işgali ve İran’da 

meydana gelen İslâmî devrim nedeniyle belirgin bir hal almıştır. ABD, Türkiye ile 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması imzalamıştır. Türkiye ise 12 Eylül 1980 

darbesiyle kurulan askerî yönetim ile Yunanistan’ın NATO’nun askerî kanadına dönüşünü 

sağlayan Rogers Planı’nı kabul etmiştir. Bu dönemde ABD, Türkiye’nin doğusundaki 

hava üslerini modernleştirmeye başlamış ve 1978-1981 yılları arasında yaptığı yardımı 4 

katına çıkararak, 1985 yılında en yüksek düzeye ulaşmasını sağlamıştır.  

Aslında Afganistan’ın işgali, İran İslâm Devrimi ve İran-Irak Savaşı gibi 

gelişmelerden sonra Ortadoğu ve Türkiye, stratejik bir önem kazanmıştır. Ancak Türkiye, 

Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelere müdahil olmakta temkinli davranmış ve çözümün 

daha çok NATO çerçevesinde aranmasına gayret sarf etmiştir. Ne var ki Türkiye, 
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ABD’nin körfez bölgesinin güvenliği için kurduğu Çevik Kuvvet gücüne katılmaya karşı 

çıkmıştır (Pehlivanoğlu, 2004: 86-87). 

 Bununla birlikte Türkiye, İran İslâm Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde İran ile 

ilişkilerinde tarafsız, yapıcı ve barışçı kalmaya çalışmıştır. Ancak Türkiye’nin bu çabaları 

sonuçsuz kalmıştır. 1980’lere kadar içişlerine karışmamak ve karşılıklı egemenlik 

haklarına saygı çerçevesinde oluşturulan dengeli ve istikrarlı Türkiye-İran ilişkileri, 

İran’da Ayetullah yönetiminin kurulması ve daha sonra SSCB’nin dağılmasından sonra 

karışık bir hale gelmiştir. Türkiye’nin ulusal, İran’ın ise dinsel temelli egemenlik 

anlayışlarından kaynaklanan ideolojik çelişki, ikili ilişkilerin bozulmasında neden 

olmuştur. Aslında Şah döneminde de iktidarın kaynağı ve meşruiyeti açısından Türkiye ve 

İran arasında bir çelişki bir durum bulunmaktadır. Ancak milliyetçilik, her ikisinde de 

ortak payda olarak dikkat çekmektedir (Clevaland, 2008: 482).  

İran İslâm Cumhuriyeti kurulduktan sonra modern Fars milliyetçiliği bırakılmış ve 

yeni bir söylem geliştirilmiştir. Aşırı Batıcılık ve İslâm karşıtlığına bir tepki olarak 

geleneksel Fars milliyetçiliği ortaya çıkmıştır. Bu düşünce, Batı karşıtı ve İran millî 

kimliğini Şiîlik olarak kabul eden bir milliyetçilik olmuştur. Yeni yöneticiler, İran’ı 

Şiîliğin merkezi, kendilerini de Şiîlerin kutsal lideri olarak görmeye başlamışlardır. 

Dolayısıyla dinî ve siyasî otorite, aynı elde birleşmiştir. Bu yüzden eski İran tarihi 

küçümsenmiş, İran tarihi ile İslâm tarihi özdeşleştirilmiştir. Modern Fars milliyetçilerinin 

tüm siyasî, kültürel ve tarihî simgeleri ortadan kaldırılmış, Şiîlik temelli yeni bir Fars 

milliyetçiliği ve İran ulusu tanımlanmaya çalışılmıştır (Keskin, 2007:4).  

Bu yüzdendir ki Türkiye ve İran, iki farklı kültürel havza tanımlaması yaparak, 

Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya politikasını belirlemeye çalışmışlardır. Bu kültürel 

farklılık, siyasî sistemde temsil ettikleri değerler açısından iki ülke karşı karşıya 

getirmiştir. Dolayısıyla 1979 yılındaki İran İslâm Devrimi’nden sonra iki ülke ilişkilerinin 

durumu bu minvalde gelişmiştir. Özellikle bu dönemde Şiî kimliği siyasallaştırılmıştır 

(Keskin, 2007: 4). İran’da Şiîliğin siyasallaşmasıyla çevre ülkelerin tedirginliği giderek 

artmış ve yeni tehdit algılarının gelişmesine neden olmuştur. 

3.5. Döneme Etki Eden Türkiye ve İran Arasındaki Anlaşmazlık Konuları 

Uzun süreden beri Türkiye ve İran arasında sürekli bir rejim sorunu yaşanmıştır. 

Bu sorun, 1924 yılından sonra monarşi-cumhuriyet rejimleri farklılığına göre 

belirlenmiştir. Rejim farklılığı, 1979 yılındaki İran İslâm Devrimi’nden sonra tam 

anlamıyla birbirine zıt rejimlerin komşu olmasına neden olmuştur. İran, İslâm’ın Şiî 
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yorumuna göre şeriat devleti kurmuştur. İslâm (Şiîlik) bu devletin temel ve belirleyici 

unsuru olmuştur. Türkiye ise laik bir devlet kurmuş ve laikliği, siyasî sistemin 

vazgeçilmez unsuru olarak görmeyi sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye, kendini Batılı 

görmekte ve Batı kültürü içinde tanımlamaktadır. İran ise Batı’yı kötülüğün kaynağı 

olarak değerlendirmektedir. İran, kendini İslâm dünyası içinde görürken, kendini Batı 

kültürü içinde gören Türkiye’yi karşıt olarak değerlendirmiştir. İran İslâm 

Cumhuriyeti’nin ders kitaplarında ve propaganda mekanizması içinde yer alan Atatürk 

düşmanlığı bu karşıtlığın bir göstergesi olmuştur. Dolayısıyla iki siyasî sistemin varlık 

nedenleri, birbirine taban tabana zıttır.  

Bu süreçte Demirel, büyükelçilik işgalini “tarihte az rastlanan insanlık dışı bir 

olay” olarak değerlendirmiştir. Humeyni ise “Ankara hükümetinin tıpkı devrik Şah gibi 

süngü yardımıyla iktidarda kalabildiğini” belirtmiştir (Oran, 2004: 806). Bu sayede 

Türkiye-İran ilişkilerinde, döneme damgasını vuracak söz düellosu başlamıştır. 

Aslında Türkiye açısından Türkiye-İran ilişkilerini bozulmasının nedeni, CHP ile 

AP arasında İran rejimine bakıştaki farklılık değildir. Esas neden, Türkiye’nin İslâm 

Devrimi ile ortaya çıkan umutlarını yeni rejimin karşılama niyetinde olmamasıdır. Ancak 

petrol krizi varken Türkiye, İran’a dönük ekonomik beklentilerinden umudunu kesmiş 

değildir. Bu yüzden İran’daki yeni rejimle kurduğu ‘köprü başını’ kaybetmek istemeyen 

AP hükümeti, Türkiye’deki ABD üslerinin İran’a müdahale için kullanılmayacağını ve 

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoya katılmayacağını açıklamıştır. Ancak 1980 yılına 

geldiğinde, iki ülkede bozulan iç istikrarların yeniden sağlama çabaları gündemin ilk 

sırasını almıştır (Oran, 2004:806). Özellikle İran için Türkiye’deki 12 Eylül darbesi Türk-

İran ilişkileri temelinden bozacak niteliktedir. Zira darbenin ardında CIA’nın olduğuna 

inanan İran yönetimi, Atatürkçülüğe vurgu yapan askerî darbeye çok soğuk bakmıştır. 

Ancak Türk-İran ilişkiler, 12 Eylül sonrası bozulacağına daha da gelişmiştir. Çünkü 12 

Eylül tarihinden sadece 10 gün sonra Irak, İran’a saldırmıştır. Böylece Irak, uzun süreceği 

belli olan bir yıpratma savaşına başlamıştır. Ekim ayında Türkiye, mevcut savaşta 

tarafsızlığını ilan etmiştir. Ne var ki bu savaş, özellikle 24 Ocak kararları ile yeni ihraç 

alanları arayan Türkiye için büyük bir fırsat olmuştur (Oran, 2004: 806). 

İran İslâm Devrimi’nden sonra başlayan ve devam eden konulardan biri de iki ülke 

rejimleri arasındaki ideolojik zıtlaşmanın yaşanmasıdır. Bu zıtlaşma, bir yandan iktidar ve 

muhalefetteki siyasilerce çeşitli demeç ve davranışlarla ifade edilirken, diğer yandan çok 

sık tekrarlanan basın/medya savaşları ile gündeme gelmiştir. Bu sembolik Soğuk Savaş, 
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genelde ‘Atatürk’, ‘Humeyni’, ‘Anıtkabir’, ‘başörtüsü’ vb. gibi semboller çerçevesinde 

yaşanmıştır. Bu konuda yaşanan bir başka nokta ise Türkiye’nin İran’dan rejim ihracı 

endişesi ve bu amaçla İran’ın Türkiye’deki bazı İslamcı örgütlerle ilişkisinin olduğu veya 

maddi açıdan desteklediği düşüncesidir. Buna karşın İran da Türkiye’nin İranlı rejim 

muhaliflerine yardım ettiğini ileri sürmüş ve bu konuyu pazarlık konusu haline getirmiştir. 

Hal böyle olunca İran da yeni bir strateji geliştirmiş ve Humeyni ile başlattığı İslâm 

Devrimi’ni, laik Irak dahil tüm İslâm dünyasına yaymakta ısrarcı olduğunu açıklamıştır. 

Aslında bu durum, laik ve demokratik düzeni benimsemiş ve nüfusunun büyük bir 

çoğunluğu Müslüman olan devletleri tehdit etmiştir. Böylece İran, Batı karşıtı ve anti-laik 

söylemleri ve İslâm devrimini yayma girişimleri ile bölgede bir tehdit olarak görülmeye 

başlanmıştır.  

İran, özellikle Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerdeki Şiî nüfus üzerinde 

İslâm’ın savunuculuğunu yapmaya çalışmıştır. Özellikle Türkiye’de laik ve Batı karşıtı 

eğilimleri destekleyerek, Türk halkı içinde kutuplaşmayı yaratmak istemiştir. Bu yüzden 

de radikal İslamî eğilimleri desteklemeye çalışmıştır. Türkiye ise İslâm Devrimi’ni izleyen 

dönemlerde ülkedeki İslamî radikal kutuplaşmayı engellemeye çalışmıştır.  

Türkiye’nin İran’dan kaynaklanan bu tehdit algılaması, İran’ın radikal İslamî 

gruplar ile PKK ve Kuzey Irak’taki Kürt grupları destekleyen politikaları ile yeni bir boyut 

kazanmıştır. Özellikle 1979’daki ideoloji farklılığına karşın İran, Türkiye’deki bölücü ve 

yıkıcı terör gruplarını desteklemiştir. Ancak 12 Eylül 1980 tarihinde Türkiye’de ordunun 

yönetime el koyması, askerî yönetimin Kemalizm’i en azından görünüşte güçlendirmeye 

çalışması ve bununla birlikte 1979 İran İslâm Devrimi’nin şeriat düzenini gündeme 

getirmesi, her iki ülke arasındaki ideolojik çelişkiyi, ideolojik çatışmaya, bazen de krize 

dönüştürmüştür. Özellikle her iki rejim, bu dönemde birbirlerini antitez olarak 

değerlendirmişlerdir. Bu yüzden her iki devlet de diğerini rejim ihraç etmekle suçlamıştır.  

Her iki ülke arasındaki ideolojik çatışma, daha çok şu semboller üzerinden 

yapılmıştır. Özellikle bu savaş, her iki tarafta Mustafa Kemal Atatürk ile Ayetullah 

Humeyni’nin aleyhindeki yazılarla sürdürülmüştür. Bunun dışında İran, Türkiye’deki 

‘türban yasağını’ eleştirmiştir. Türkiye’ye gelen İranlı liderler, Anıtkabir’i ziyaret 

etmekten özenle kaçınmıştır. Bunun dışında İran basını, Türkiye’yi ‘Şeytan’ın uşağı’ 

olarak değerlendirmiştir. Türk basınında ise İran rejimi ‘irtica yuvası’ olarak 

değerlendirilmiştir. (Oran, 2004: 806). Buna benzer birçok söylem, bu dönemde 

görülmüştür. Ancak her iki tarafın siyasetçileri ve diplomatları, karşılıklı çıkarları ön plana 
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çıkarmış ve ilişkilerin zıtlaşmalarla kopmasına engel olmuşlardır. Çeşitli nedenlerle 

kopma noktasına gelen ilişkiler, her zaman üst düzey ziyaretlerle veya görüşmelerle kısa 

zamanda düzeltmiştir.  

Ancak 12 Eylül sürecine bakıldığı zaman bu durum, iki ülke arasındaki sorunların, 

Türkiye’yi ABD’ye yaklaştırdığı bir sürecin yaşandığı döneme denk gelmesi ilginçtir. 

Türkiye bu dönemde uzun süredir tartıştığı “NATO’dan ayrılma” fikrinden vazgeçmiştir 

(Hale, 2003: 170). Yukarıda da bahsedildiği gibi iki ülke arasında yaşanan “rejim sorunu” 

ve Türkiye’nin “laiklik” bağlamında bir tavır ortaya koyması, İran ile ilişkilerinde sorun 

yaratmıştır. Aslında bu durum, Türkiye’nin bu konudaki kaygılarına hassasiyet gösteren 

ABD ile ilişkilerinin düzelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Türkiye’nin ABD ile 

yakınlaşması, gerek iç çatışması, gerekse komşusundan algıladığı ‘rejim’ tehdidi 

nedeniyle, Türkiye’yi çözümsüzlüğe itmiştir. Bu çözümsüzlük ise Türkiye’yi bir yardım 

arayışına sevk etmiş ve yaşanan sıkıntıları çözebilmek için bir güce ihtiyaç duymuştur.  

 İran’da devrimin meydana geldiği süreç, Türkiye’nin çok ciddi siyasî ve ekonomik 

problemler içinde bulunduğu döneme denk gelmiştir. Gerek ülke içindeki kaos ortamı, 

gerek ABD ambargosundan kaynaklı ekonomik sorunlar Türkiye’yi istikrara kavuşma 

konusunda zorlamıştır. Bunca sorunun üzerine bir de sınır komşusundan rejimine yönelik 

bir tehdit algısı ortaya çıkınca Türkiye çareyi istikrarı ve huzuru nasıl kazanacağını 

aramakta bulmuştur.  

Türkiye’nin sorun yaşadığı dönemlere bakıldığında ABD ile ilişkilerinin uzak 

olduğu döneme denk gelmiştir. Hatta kimi çevrelere göre bu sorunlar Türkiye’nin ABD’ye 

karşı mesafeli duruşunun bir sonucudur. Sebep her ne olursa olsun ülke içindeki gerilimin 

İran Devrimi ile birlikte giderek tırmanması Türkiye’yi çözüm noktasında bir adım atmaya 

sevk etmiştir.  

12 Eylül’ü hazırlayan koşullar içerisinde bu noktada İran Devrimi’nin de önemli 

bir rolü olduğunun söylenmesi yanlış olmayacaktır. Anti-laik Ortadoğu’ya karşı, laik 

Batı’nın desteği Türkiye için daha faydalı ve gerekli görülmüştür.  

Özellikle kaos ortamında ABD ile buzları eriten Türkiye, 12 Eylül ile birlikte 

içinde bulunduğu ve bir an önce son bulmasını istediği kaos ortamından çıkabileceğine 

inanmıştır.  

4. SSCB’nin Afganistan’ı İşgali ve 12 Eylül Darbesine Etkisi 

SSCB’nin 1979 yılında Afganistan’ı işgal etmesi, o dönemde silahsızlanma 

konusunda verilen çabalarını tamamen tersine çevirmiştir. Dünyanın yeni bir güven 
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arayışına girdiği bu dönemde SSCB’nin bu tavrı, Soğuk Savaş döneminin halen daha 

devam ettiğine yönelik önemli bir mesajdır.  

İşgal ile birlikte gelişen güvensizlik ortamından en çok etkilenen ülkelerin başında 

ise Türkiye gelmektedir. ABD’nin işgale karşı verdiği sert tepki Türkiye’yi doğrudan 

etkilemiş ve Türkiye, ABD’ye paralel bir şekilde SSCB’ye karşı sert bir tepki göstermiştir. 

ABD’nin bölgesel güvenliği sağlayabilmek açısından Türkiye’ye olan ihtiyacı ve 1974 

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ABD’nin uyguladığı ambargo ile birlikte savunma 

politikalarında oldukça sıkıntılı günler yaşayan Türkiye’nin yeniden toparlanabilmek 

adına yaptığı bütün çabalar, işgal sonrasında bu iki ülkeyi yeniden yakınlaştırmaya 

başlamıştır. Özellikle Türkiye’de yaşanan iç karışıklıklardan ve terör olaylarından 

SSCB’nin sorumlu tutulması, Türkiye’yi ABD’ye büyük ölçüde yaklaştırmış ve terör 

olaylarının sonlandırılabilmesi için ABD, bir seçenek olarak gündeme gelmeye 

başlamıştır. 

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, konu, daha çok süreç 

analizine dair bir yöntemle ele alınmıştır. Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yerine, 

daha çok analitik tarih ikame edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemle, Türkiye’deki darbe 

sürecine etki eden Afganistan işgalinin ne olduğuna ve bu işgalin, 12 Eylül darbesiyle 

olabilecek ilişkilerine bakılacaktır.  

4.1.SSCB’nin Afganistan’ı İşgali 

 SSCB’nin Afganistan’ı işgali, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok ötesinde, dönemin 

uluslararası dengeleri dikkate alınarak SSCB’nin yeniden “ben de varım” diyebilmesi 

açısından önem taşımaktadır. Bundan hareketle Ahmet Han, SSCB’nin Afganistan’ı işgal 

etmesini, döneminin uluslararası dengeleri açısından şu şekilde değerlendirmektedir: 

 “Bir dönemeç niteliği taşıyan 1970’lerin sonunda, 1989’da Berlin 

Duvarı’nın yıkılmasıyla son bulacak olan Soğuk Savaş, yokuş aşağı diye 

nitelenebilecek süratli bir döngüye girmişti. Ocak 1979’da Şah Muhammed 

Rıza Pehlevi’nin terk ettiği İran, 1 Nisan 1979’da yapılan referandumla 

İslam Cumhuriyeti’ne dönüşmüştü. İran’daki bu gelişme tam da 

Afganistan’da Afganistan Demokratik Halk Partisi’nin (ADHP) yönetime el 

koymasının ardından, Soğuk Savaş’ın dengeleri açısından rekabet odağına, 

Avrupa-Atlantik bölgesine, yakın ve başka nedenlerle birlikte esas olarak 

sahip olduğu hidrokarbon kaynaklarıyla merkezdeki güç mücadelesinin 

dengelerine doğrudan etkili olma potansiyeli bulunan bir ülkede 
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gerçekleşiyordu. Aynı dönemde, ABD için Vietnam Savaşı’nın 

başarısızlığının utancının, bunun getirdiği görece güvensizliğin ve iç 

bölünmelerin çok taze olduğu da hatırda tutulmalıdır. Tahran ve 

İslamabat’taki ABD elçiliklerine yapılan saldırılar, ABD’de mevcut, dış 

politikada sürekli prestij ve zemin kaybetme hissini körüklemiştir. Bu 

gelişmelerin ardından gelen Afganistan’ın işgali, ABD karar alıcılarında 

derin kaygı yaratmıştır. Bu durum, ABD’de mevcut bulunan SSCB karşısında 

pasif kalındığı hissini körüklemiştir. Hatta ABD dış politikası üzerinde etkili 

yorumcuların bir bölümü, SSCB’nin askerî müdahaleyi bir opsiyon olarak 

rahatça kullandığını, bunun önemli nedeninin ise ABD’nin pasif kalacağına 

dair duyduğu güven ile ilgili olduğunu belirterek, SSCB’nin bu meydan 

okumasının askerî tehditle karşılanması gerektiği yönünde kanaat beyan 

etmişlerdir”(Han, 2011: 60). 

Aslında Afganistan, Soğuk Savaş dönemi boyunca iç problemleri ile dünya 

gündeminde yerini koruyan bir ülke konumundadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Afganistan’ın geleceğinin belirlenmesindeki en önemli aktör Muhammed Zahir Şah’tır. 

1973 yılına kadar monarşi ile yönetilen Afganistan, saltanat ailesinden olmasına rağmen 

Cumhuriyeti ilan ederek hanedanlık yönetimini değiştirmiştir. Özellikle bu durum, daha 

sonraki yıllarda Davud Han tarafından komünist bir devrim yapılmasına ve Sovyet 

işgaline giden yolun açılmasına neden olmuştur.  

Aslında Sovyetler Birliğini ülkesinden uzak tutma çabasındaki Muhammed Nadir 

Şah’ın oğlu olan Muhammed Zahir Şah’ın (1933-1973) krallığı döneminde onun kuzeni 

ve kayınbiraderi olarak başbakanlık yapan Davud Han, Kral Emanullah’tan sonra 

Sovyetler’e Afganistan’ın yaklaşmasına, hatta adım adım Sovyetlerin Afganistan’ı işgal 

edebilmek için yürüttüğü çalışmalara zemin hazırlanmasına sebep olmuştur (Armaoğlu, 

2002: 763).  

Gerçi 1950’lilerdeki Amerikan politikasının da Afganistan’ı Sovyetler’e 

yaklaştırdığı söylenebilir. Zira Afganistan’ın beklediği yardımları, başta ABD olmak üzere 

çevre ülkelerden alamayınca, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak Sovyetler’in kontrolüne 

girmiştir (Armaoğlu, 2002: 764). Sovyetler Birliği ise ilerideki emellerine uygun olarak bu 

dönemi iyi değerlendirmiş, kredi ve yardımlarını kendi çıkarlarına uygun olarak 

düzenlemiştir. Özellikle Sovyet sınırına yakın yerlerin imarı, yolların genişletilmesi, 

Kabil’in kuzeyindeki Bagram Hava Üssü gibi üslerin yapılması ve gizli planların hayata 
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geçirilmesi olarak ifade edilebilecek yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca eğitilmeleri için 

binlerce Afgan subayı Çekoslovakya’ya gönderilmiş ve Sovyetler ideolojilerine hizmet 

edebilecek askerler yetiştirilmiştir. Kaldı ki bu askerlerin pek çoğu, KGB ajanı olarak da 

yetiştirilmişlerdir.
10

 

 Ancak bu dönemde ABD’de boş durmamış ve birtakım ülkelerin Sovyetleşmesini 

engellemeye çalışmıştır. Fakat ABD, Afganistan’ın Sovyetleşmesine veya Sovyetlerin etki 

alanında kalmasına engel olamamıştır. Aslında bunda, kısmen olsa da Türkiye’nin 

etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Zira Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinde yaşanan 

gerginliğin var olduğu bir dönemde, Afganistan’da anayasa ilan edilmiş (1964) ve 

Afganistan’da Marksistlerin önü iyice açılmıştır. Özellikle Muhammet Taraki’nin Halk, 

Babrak Karmal’ın ise Perçem gazetelerinin Afganistan’daki sosyalist eğilimin giderek 

artmasına neden olmuştur. Kısa bir süre sonra Afganistan’da Marksistlerin iktidara 

gelmesiyle birlikte başlayan süreç, Sovyetlerin uydusu haline gelmesinde büyük rol 

oynamıştır (Armaoğlu, 2002: 764-767).  

Türkiye ise 1950’lerde ‘Sovyetleşme’ tehdidine karşı uyardığı Afganistan’ın 

giderek Sovyet etkisi altına girmesine sessiz kalmıştır. Zaten Türkiye’nin yapabileceği pek 

de bir şey yoktur. Ne var ki Türkiye’nin mesafeli duruşundan rahatsız olan ABD, 

Türkiye’nin daha etkin bir rol üstlenmesini istemektedir. Özellikle Sovyetlerin 

Afganistan’ı işgal etmesine kadar geçen süre zarfında inişli-çıkışlı bir görünüm sergileyen 

Türkiye-ABD ilişkileri 1979’da farklı bir boyut kazanmıştır. Aynı yıl için de hem İran’da 

devrim gerçekleşmiş, hem de Sovyetler Afganistan’ı işgal etmişlerdir. Bu ise ABD 

açısından önemli bir güvenlik endişesi oluşturmuştur. Türkiye’nin bu noktadaki rolü ise 

kilit önemdedir ve yeniden kazanılması gereken bir ülke konumundadır. Bunun için de 

ABD iki yola başvurmuştur. Bunlardan birincisi Savunma, Ekonomik ve İşbirliği 

Antlaşması’nı imzalamıştır. Diğeri ise Türkiye’nin SSCB’ye yeniden düşman edilebilmesi 

için iç siyasal problemlerinin ve terörün kaynağının SSCB olarak gösterilmeye 

çalışılmıştır (Caşın, 2008: 633). 

 Afganistan’daki durum ise daha farklıdır. Davud Han dönemi ile birlikte ülkede 

birbiri ile çatışan iki ayrı grubun varlığından söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi, 

güvenlik kaygıları nedeniyle SSCB’ye yakınlaşma isteği duyan yöneticilerdir. Bunlara 

göre SSCB ile ne denli yakın ilişki kurulursa, ülke içinde de o ölçüde istikrar yakalamak 

mümkün olacaktır (Armaoğlu, 2002: 764). Hâlbuki Afganistan’ın toplumsal yapısını 

                                                 
10

 Bununla ilgili olarak bkz… http://www.uhim.org/images/tarihte/1329227308.pdf, 09.08.2012. 
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kabileler oluşturmakta ve kabileler arası ilişkiler, Afganistan iç siyasetini doğrudan 

belirlemektedir. Bu düzensizliğin önüne geçebilmek için de yöneticiler SSCB’nin 

desteğini alma gereğini hissetmişlerdir. Bulundukları konumu koruyabilmek ve ülkede 

uzun soluklu bir yönetim tecrübesi yaşatabilmek için bu adeta bir zorunluluk halini 

almıştır. İkincisi ise SSCB’ye ciddi şekilde tepki duyan ve bu ülkeden tehdit algılayan 

halktır. SSCB, kurulduğu günden itibaren dine karşı geliştirdiği uygulamalarla, gerek 

Hıristiyan, gerekse Müslüman toplumların tepkisini çekmiştir (Armaoğlu, 2002: 762). 

Ateizme yönelik devlet destekli faaliyetler ise SSCB’ye karşı her fırsatta bir koz olarak 

kullanılmış ve Soğuk Savaş dönemi boyunca SSCB’ye karşı din merkezli bir operasyon 

yürütülmüştür. SSCB’nin dine karşı olan bu tavrı, Müslüman bir toplum olan Afgan 

halkının ciddi şekilde tepki duymasına neden olmuştur. Bu yüzden Afganistan’daki 

yöneticilerin SSCB ile yakın ilişkiler içinde olması, halk ile yöneticiler arasında belirgin 

bir şekilde açılmasına yol açmıştır.  

 Buna rağmen ülkede Davud Han liderliğinde Cumhuriyet ilan edilmiş (1973) ve 

Anayasa, 1977’de kabul edilmiştir. Davud Han, devlet başkanı sıfatıyla kendi aile 

çevresinden, yakınlarından, devrik kraliyet ailesinin üyelerinden kurulu bir hükümeti iş 

başına getirmiştir. Bunun üzerine 10 yıldır ayrı çalışan iki sol grup, Halk ve Bayrak 

partileri, Davud Han’a karşı işbirliğine gitmişlerdir. Halk kanadı lideri Hafızullah Amin’in 

düzenlediği bir darbeyle Davud Han devrilmiş, kendisi ve aile üyelerinin pek çoğu 

öldürülmüştür. Davud Han’ı aşırı hırsından ve uygulamalarından ötürü görevden 

uzaklaştıran Kral Zahir Şah, 1964 yılında ülkede yeni bir demokrasi programı ilan 

etmiştir.  

Bunun sonucu 1 Ocak 1965 tarihinde Afganistan Demokratik Halk Partisi 

kurulmuştur. Özellikle işgal öncesi yapılan komünist devrim ve işgal süresince ülke 

kaderinde etkili olmuş olan pek çok sıkıntılar ve katliamlar, bu parti yetkililerince 

gerçekleştirilmiştir. Gerçi bu parti kurulduktan sonra Halk (Taraki ve Emin) ve Parçam 

(Karmel) olmak üzere iki fraksiyona ayrılan komünist oluşum, kendi arasındaki ihtilaftan 

ötürü ülkenin işgale uğramasında da etkili olmuştur (Armaoğlu, 2002:764). Partinin genel 

sekreteri olan Nurmuhammed Taraki, 1978 devriminden sonra Afganistan’ın ilk 

cumhurbaşkanı olurken, halkı Sovyetleştirme hareketleri en çok onun döneminde 

yaşanmıştır. Komünist bir yönetici olması kadar entelektüel kişiliği ile de tanınan Taraki, 

1952 yılında hükümet tarafından basın ataşesi olarak Washington’a gönderilmiştir. 

Partinin ikinci lideri ve aynı zamanda Taraki’nin sadık öğrencisi (Şagirdi Vefedar) olarak 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud_Han
http://tr.wikipedia.org/wiki/1977
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud_Han
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud_Han
http://tr.wikipedia.org/wiki/Haf%C4%B1zullah_Amin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Davud_Han
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tanınan Hafızullah Emin ise oldukça ateşli bir öğrencilik geçirmiş ve pek çok Afganlı 

öğrencinin komünizmi benimsemesinde etkili olmuştur.  

1965 yılında Kabil Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğini sürdüren Emin, Taraki’ye 

olan bağlılığı ile tanınmıştır. Ancak ülkenin ikinci cumhurbaşkanı olarak yerini aldığında, 

Taraki’nin ölümünden sorumlu tutulmuştur. Halk Partisi’nin bir diğer üçüncü lideri ve 

Afganistan’ın Sovyet işgalindeki en önemli ismi ise Babrak Karmel’dir. 1960’lardan 

itibaren Sovyet elçiliği ile yakın ilişkileri olan Karmel, 1965 yılında milletvekili olarak 

parlamentoya girmiştir. Bu dönemde KGB ajanı olduğu sonradan öğrenilen Karmel, 

ülkenin üçüncü cumhurbaşkanı olurken, aynı zamanda işgalcileri ülkesine davet eden lider 

olarak Afganistan tarihinde yerini almıştır. Taraki, Emin ve Karmel’e göre adı daha geride 

kalan Dr. Necibullah ise özellikle Karmel’in yönetimi sırasında Afgan gizli haber alma 

örgütü KHAD’ın müdürü olarak tanınmıştır. Komünist Afganistan’ın dördüncü ve son 

cumhurbaşkanı olan Necibullah ise 1996 yılında Taliban tarafından asılarak 

öldürülmüştür. 

 10 yıllık başbakanlık görevinin ardından yönetime tekrar gelebilmenin arayışı 

içindeki Davud Han, demokratikleşme hareketlerinin istenilen düzeyde gitmemesi ve 

Zahir Şah’ın uygulamalarını beğenmeyen subayların yardımı ile 1973 yılında Zahir Şah’ın 

İtalya’da olmasından istifade ederek, ülke yönetimine el koymuş, cumhuriyeti ilan ederek 

Afganistan’ı yeni bir döneme sürüklemiştir. Kendisi de bir kraliyet mensubu olmasına 

rağmen kraliyet ailesini yerden yere vurarak başladığı 17 Temmuz Devrimi’nde en büyük 

desteği, komünistlerin Parçam kanadından alan Davud Han’dan almıştır. İlk yıllarında 

Sovyet ve komünist bir çizgiye uygun adımlar atsa da daha sonra İran ve Pakistan ile 

ilişkileri düzeltmiştir. Bu yüzden de Parçamları giderek kendinden uzaklaştırarak, 

Afganistan’ın Sovyet etkisinden uzaklaşıp Batı bloğuna yaklaşmasını sağlamıştır. Ancak 

bu uygulamaları Sovyetler’in Davud’u devirme çalışmalarını hızlandırmasına neden 

olmuştur (Rasuli, 2008: 10). 

Davud yönetimindeki ülkede, ekonomik ve siyasî anlamda bir istikrar 

yaşanmazken, özellikle 1977 yılında işçilerin grevinin silah gücüyle dağıtılması, 

Burhaneddin Rabbani liderliğindeki Müslümanlara yapılan baskınların artması ve 1978 

Şubatında solcu bakanların görevlerinden uzaklaştırılması, Davud hükümetine karşı 

yapılacak olan devrimin önünü açmıştır. İki fraksiyona ayrılan Halk Partisi de 

Sovyetler’in isteği ile birleşirken ordudaki solcu subaylar da devrim için tatbikatlara 

başlamışlardır. Ancak tüm bunların önünü açan olay, Komünist Parti ileri gelenlerinden 
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Mir Ekber Hayber’in öldürülmesidir.
11

 1978 yılında meydana gelen bu olayla birlikte 

kaldırılan cenaze, tam anlamıyla gövde gösterisine dönüşmüş, bu gösteriden tedirgin olan 

Davud Han paniğe kapılarak Komünist Parti liderlerinin tutuklanma emrini vermiştir. 

Bunun üzerine Taraki ve Karmel, hemen tutuklanmıştır. Ancak Emin’in tutuklanma 

sürecinin biraz daha uzaması nedeniyle ordudaki solcu subayların hareketlenmesi 

sağlanmıştır. 

27 Nisan 1978 tarihinde başlayan hareket ile Davud’un köşkü bombalanmış, 

Taraki ve komünist liderler hapisten çıkarılmış ve ülkede iktidarın, artık halkın eline 

geçtiği radyolardan duyurulmuştur. Nitekim Nisan ayında yapılan devrim ‘İnkılâb-ı Savr’ 

olarak anılmıştır. Ancak bu devrimin yapılması halkın iktidarı ya da zaferi olmasından öte, 

devrimde Sovyet askerlerinin kullanılmış olması daha çok dikkati çekmiştir. Sovyet 

desteği ile gerçekleştiği belirtilen devrimde, Taraki yeni lider ilan edilirken, onun liderliği 

gölgede kalmış, tüm yetkiler Emin’in elinde toplanmıştır.  

Dünyaya Afgan halkının isteği olarak lanse edilen ve artık tarafsız bir politika 

izleneceğine dair olumlu mesajlar verilerek çizilen imaj, kısa süre sonra Sovyet etkisinin 

artması ile silinmiştir. Zira Afganistan’da kendi halkının komünistleşmesi için halkı 

karşısına alan ‘ya kabul edecekler, ya da mecbur olacaklar’ anlayışı işin bütün seyrini 

değiştirmiştir. Bu yüzden en kanlı dönemin Taraki’nin iktidarı olduğu bilinmektedir. 

Özellikle bu dönemde, yaklaşık 200.000’e yakın kişi öldürülmüştür. Kaldı ki ülkenin 

ismini, Afganistan Demokratik Cumhuriyeti olarak değiştiren hükümet, bayrak olarak 

Sovyetlerinkine benzer kızıl bir bayrağı tercih etmiştir. Halkın inançları ve alışkanlıkları 

yok sayılırken, ateistleştirme çalışmaları hız kazanmış, siyasî anlamda da tasfiye 

hareketleri hızla sürmüştür. Bu yüzden Parçamiler ve başta Karmel olmak üzere 

görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.  

Taraki’nin halk arasındaki nefret uyandıran ve Kabil Üniversite’sinden başlayan 

İslamî hareketin daha da kuvvetlenmesini sağlayan çalışmalar, Sovyetler’in dikkatinden 

kaçmamıştır. Emin eliyle gerçekleştirilen ve halk arasında giderek kamplaşmalara yol 

açan bu durum, Sovyetleri endişelendirdiği için Emin’i gözden çıkarmışlardır. Durumun 

farkına varan Emin, Sovyet desteği ile kendisinden kurtulmak isteyen Taraki’yi kendine 

bağlı güçler ile ortadan kaldırırken, Sovyetler’in tepkisini çeken bu iktidar değişikliği 

karşısında yalnız olduğunu anlamıştır. Bunun üzerine Emin, halkın desteğini almak ve 

Amerika’ya yakın olmak için çaba sarf etmiştir. Ancak beklediği destek ne halktan, ne de 
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Amerika’dan gelmiştir. 1979 Aralık ayına kadar süren iktidarında herhangi bir devrim 

hareketine karşı son derece dikkatli davranan ve ülke içinde giderek artan isyanlara karşı 

sert önlemler alan Emin, Sovyetler’in, istifa etmesi ya da Sovyet ordusunu ülkesine davet 

etmesi yönündeki baskılarına karşı direnmiştir. Ancak Emin döneminde kısa süreli de olsa 

sinsi bir bekleyiş içine giren Sovyetler, artan isyanları bahane ederek 24 Aralık 1979 

gecesi işgal hareketine (Fırtına 333) resmen başlamıştır (Rasuli, 2008: 12). 

Sovyetler’in 1979’un son günlerinde başlattığı fiilî işgal, Taraki’nin de tercihi 

olmuştur. Zira Taraki’nin, Emin iktidarlarındaki gibi benzer kukla rejimlerden ziyade 

işgali tercih etmesinin altındaki asıl neden, ülke içinde artan İslamî grupların direnişi 

artırmaları olmuştur. Bunu doğrulayan birtakım yayınlara göre “Politbüroyu harekete 

geçiren, Afganistan’da Müslüman devrimin başarılı olması halinde, Sovyetler Birliği’nin 

bu ülkeden tamamen sürülmesiydi. Prestijimize indirilecek böyle bir darbenin yankılarını 

önceden kestirmek mümkün değildi. Sovyetler Birliği böyle bir tehlikeyi göze alamazdı. 

Politbüro Sovyetler Birliği’nin itilip kakılmayacağını bütün dost ülkelere gösterme kararı 

aldı”
12

 diyerek Sovyetler’in stratejisini dile getirmiştir. 

1978 yazında Nuristan bölgesinde ilk ayaklanmalar patlak vermiş ve eşgüdümsüz 

de olsa tüm ülkeye yayılmıştır. 5 Aralık 1978 tarihinde Sovyetler Birliği ile Afganistan 

arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 

imzalanmasından kısa bir süre sonra Afganistan’da Sovyet yanlısı iktidara karşı ulusal 

direniş hareketi başlamıştır. Ayaklanmalar karşısında Afgan ordusu güçsüz kalınca, 

iktidarda bulunan Afgan yönetimi, SSCB ile imzalanmış olan Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması’na dayanarak Sovyetler’den yardım talep etmiştir. Bu talep üzerine 

Afganistan’a çok sayıda Sovyet uzmanı ve askerî gelmiştir. Sovyetler, 27 Aralık 1979 

tarihinde ülkeyi fiilen işgal etmişlerdir. Devlet başkanı Hafızullah Amin öldürülmüş ve 

yerine Babrak Karmal getirilmiştir (Armaoğlu, 2002:767). Sovyetler’in işgal hareketi, çok 

sayıda Afganlının Pakistan ve İran’a sığınmasına neden olmuştur. Pakistan, bu durum 

üzerine BM’ye ve İslam Konferansı Örgütü’ne başvurarak, Afganistan’daki gelişmelerin 

önlenmesini ve Sovyet askerlerinin çekilmesini istemiştir. Ancak bu girişimlerden pek bir 

sonuç alınamamıştır (Armaoğlu, 2002:768). 

Ancak ülkenin işgali, Amerikan destekli mücahitlerin direnişine yol açmıştır. 

Afganistan’da 1969 senesinden itibaren üniversite merkezli başlayan İslamî hareketler, 

Mısır’daki Müslüman Kardeşler’le bağlantılı olarak Cevanan-ı Müselman adıyla 
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teşkilatlanmıştır. Ne var ki 1973 yılında Davud Han tarafından yasaklanan teşkilatın, 

Hikmetyar adında önderleri vardır ve taraftarların büyük bir çoğunluğu hapse atılmışlardır. 

Daha sonra hapisten çıkan teşkilat liderleri Hikmetyar ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 

Rabbani, Pakistan’a giderek işgal sırasında kendilerine bağlı birlikler ile direniş 

göstermişlerdir. Aslında 1979 işgalinde, Hikmetyar’ın diğerlerinden yolunu ayırarak yeni 

bir oluşumun içine girmesi, birtakım yeni oluşumların ortaya çıkmasıyla açıklanabilir 

Buna göre oluşan diğer cepheler ve komutanlar şu şekilde sıralanabilirler: 

 Hizb-i İslamî Afganistan / Mühendis Gülbeddin Hikmetyar 

 Cemiyet-i İslamî Afganistan / Prof. Dr. Burhaneddin Rabbani 

 Mehaz-ı Milli İslamî Afganistan / Seyyid Ahmed Gilani 

 Cephe-i Milli İslamî Afganistan / Sıbgatullah Müceddidi 

 Hareket-i İnkılâbi İslamî / Mevlevi Muhammed Nebi Muhammedi 

 Hizb-i İslamî / Mevlevi Yunus Halis 

 İttihad-ı İslamî Bara-i İslamî Afganistan / Abdurrab Resul Sayyaf
13

 

1980 yılında ise ülke içindeki bazı gruplar Sovyet işgaline karşı birleşmişlerdir. 

Mücahit olarak adlandırılan güçlerin silahlı direnişi, 1984 yılında yoğunlaşmıştır. Bu 

direniş hareketi karşısında zamanla çözülmeye başlayan Sovyet ordusu dağılmaya 

başlamış ve Sovyetlerin 1988 yılından sonraki çekilme hareketinde bu grupların etkisi 

büyük olmuştur. Aslında Afgan mücahitleri, Sovyetlere büyük kayıplar verdirmişlerdir. 

Bu dönemde, özellikle Mücahitlere yapılan Amerikan yardımı belirginleşmiştir. Hatta 

denebilir ki Türkiye’nin o dönemde sahip olmadığı pek çok modern silah, özellikle 

helikopterlere yönelik kullanılan omuzdan atılan Stinger füzeleri, mücahitlere bol 

miktarda verilmiştir (Muhtat, 2011: 33-34). 

4.2. ABD’nin SSCB’nin Afganistan’ı İşgali Karşısındaki Tutumu 

 SSCB’nin böylesine kritik bir dönemdeki bu hamlesi, başta ABD olmak üzere tüm 

Batılı ülkelerin tepkisini çekmiştir. Zira 1970’li yılların sonu tüm dünyada silahsızlanma 

çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu uğurda yapılan çalışmaların en dikkat çekeni, 

SALT-II anlaşmasının imzalanmasıdır. Aslında bu anlaşma, Kıta Avrupası merkezli 

silahsızlanma çalışmalarının bir ürünüdür.  

Soğuk Savaş döneminin beraberinde getirdiği silahlanma yarışının olumsuz 

sonuçlarını giderebilmek ve dünya genelinde bir barış ortamı sağlayabilmek için başlatılan 
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silahsızlanma süreci, SSCB’nin Afganistan’ı işgali ile birlikte önemli bir darbe almıştır 

(Armaoğlu, 2002: 768). SSCB’nin bu hamlesinin Soğuk Savaş dönemi şartları dikkate 

alındığında, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı bir cevap niteliği taşıdığını da 

söylemek mümkündür. Çünkü ABD, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Ortadoğu 

coğrafyasında etkin bir konumdadır ve bu etkinliğini, SSCB’nin etkin olduğu coğrafyalara 

dönük olarak genişletmek istemektedir. Çünkü Sovyetler, İmparatorluk döneminden bu 

yana sıcak denizlere ve Ortadoğu coğrafyasına inmek suretiyle etkinlik alanını 

genişletmek istemektedirler.  

 Diğer bir önemli gelişme de İran’da Humeyni öncülüğünde yaşanan devrimdir. Şah 

döneminin ABD ile ilişkileri oldukça iyi olan İran’ın yerine Batı’yla önemli ölçüde 

mesafeli, din eksenli bir dış politika kurgulayan, ABD ve İsrail gibi devletleri kendi 

varlığına tehdit olarak algılayan bir İran gelmiştir. İran Devrimi ile birlikte ABD, bölgede 

önemli bir müttefikini kaybetmiş ve bu sebeple bölgedeki çıkarlarının tehlikeye girdiğini 

düşünmeye başlamıştır. SSCB’nin Afganistan’ı işgalinin tam bu süreçte gerçekleşmesi ise 

ABD’nin kaygılarının daha da artmasına sebep olmuştur. Afganistan’ı ele geçiren bir 

SSCB, Pakistan’ı da hedef alabilir ve ABD’nin bölgedeki etkinliğine ciddi bir darbe 

vurabilirdi. ABD, buna karşılık Ortadoğu’daki en sadık müttefiklerinden Suudi 

Arabistan’ı yanına almak suretiyle Pakistan’ı da devreye sokarak Afgan mücahitlerine 

önemli ölçüde finansal ve askerî destek vermiştir (Önal, 2010: 43). Taliban ve El-Kaide 

gibi bugün küresel ölçekte faaliyet gösteren örgütlerin temellerinin bu süreçte atıldığını 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

 Mücahitlerin direnişi, çevre ülkeler ve Batı dünyasını da harekete geçirmiştir 

Çünkü Afganistan’ın Sovyet kontrolüne girmesi, onların, Hint Okyanusu’na, keza İran 

üzerinden Basra Körfezi’ne çıkmalarına imkân vermektedir. Bu durum, Batı ülkelerini 

olduğu kadar İran, Çin ve Pakistan gibi çevre ülkelerini de tehdit eden bir durum 

yaratmıştır. Keza, dünyanın diğer süper gücü ABD, bu gelişmelerden en çok endişe duyan 

ülkeler arasında başı çekmektedir. ABD, Sovyetler’in bu teşebbüsü üzerine SALT-II 

Antlaşması’nı onaylamaktan vazgeçmiş ve 5 Ocak 1980 tarihinde bu ülkeye yaptığı tahıl 

ihracatını da durdurmuştur. Ayrıca Sovyet işgaline tepki olarak ABD ve 70’e yakın 

ülke, Moskova’da düzenlenen 1980 Yaz Olimpiyatları’nı da protesto ederek 

katılmamışlardır.
14
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 Türkiye’nin tavrı bu noktada ABD açısından oldukça kilit bir önem taşımaktadır. 

Zira Türkiye ile ilişkileri o dönemde oldukça sorunlu olan ABD açısından yeniden bir 

işbirliği ortamının sağlanması gerekmektedir. Türkiye’nin de o dönem SSCB ile yaşadığı 

yakınlaşma ABD’yi büyük ölçüde rahatsız etmektedir. SSCB, ABD’nin ambargo koyduğu 

en kritik dönemlerde Türkiye’nin yanında olmuş ve ikili ilişkilerin düzelmesine önemli 

katkı sağlamıştır. ABD ise bu durumu tam tersine çevirmek istemektedir. Bu yüzden 

Türkiye’de sol örgütler vasıtasıyla bir iç karışıklık yaşanması ve bunun sorumlusu olarak 

da SSCB gösterilmesi gerekmiştir (Caşın, 2008: 615). Aslında bu kurguya göre ülkedeki 

tüm sorunların ve yaşanan anarşi ortamının Sovyetlerden kaynaklandığı gösterilmiş 

yeniden bir düzen kurabilmek için ABD’nin desteğine ihtiyaç duyulduğu gösterilmek 

istenmiştir. Buna göre Türkiye, bir NATO üyesi olarak ABD ile arasındaki mesafeyi bir 

an önce ortadan kaldıracak ve ABD’yi her alanda tek kurtarıcı olarak görecek bir atmosfer 

oluşturulmak istenmiştir. Ancak bu dönemde Türkiye’de 1970’li yılların sonunda artan 

terör olayları ve yaşanan kaos, bu sürecin başarıya ulaşması için atılmış önemli bir adım 

olarak görülmektedir.  

4.3. Dönemin Türk Dış Politikası ve İşgale Karşı Türkiye’nin Tavrı 

 1974 Kıbrıs Harekâtı’nı takip eden dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde bir 

durgunluğu yaşanmıştır. İlişkilerdeki durgunluğun üzerine başlayan ambargo süreci de bu 

durumun daha da keskin bir hal almasına neden olmuştur. Ekonomik olarak oldukça 

sıkıntılı günler yaşayan Türkiye, siyasal anlamda da iç istikrarsızlıklara gebe bir ülke 

haline gelmiştir. Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel’in başını çektiği koalisyonlardan 

oluşan ikili yapı, ülkenin o dönem yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmekte yetersiz kalmış ve 

bu istikrarsızlık, gün geçtikçe daha da artmıştır. Sol tandanslı ve sağ eğilimli grupların 

ülke içindeki huzursuzluğu artıran faaliyetlerde bulunmaları da bir diğer önemli faktör 

olmuştur.  

70’li yıllar, Türkiye’de solun, silahlı mücadele ile tanıştığı ve kurulan birtakım 

silahlı yapılanmalarla kendi ideolojileri doğrultusunda çözüm aradıkları bir dönemdir. 

THKO, THKP-C ve TİKKO benzeri yapılanmalara bakıldığı zaman bu durum daha somut 

bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ülke içinde sağ-sol ayrımının giderek daha da keskinleşmesi 

ve pek çok siyasî yapının silahlanmak suretiyle bir iç çatışmaya doğru evrilmesi, var olan 

gerilimi daha da tırmandırmıştır. Bunun yanı sıra sol fraksiyonların kendi içinde yaşadığı 

mücadele ise bu durumu daha karmaşık bir hale getirmeye başlamıştır.  
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Gerek ekonomik sıkıntılar ve siyasî istikrarsızlıklar, gerekse ülkedeki iç çatışmanın 

baş göstermesi, ülkede çözüm arayışına gidilmesini zorunlu kılmıştır. Buna rağmen 

Türkiye’de 70’li yılların dış politik karakteri, ABD ile ilişkilerin sorgulanması üzerine 

kurgulanmıştır. 27 Mayıs sonrasının gelişen politik ortamında gerek ABD ile ilişkiler, 

gerekse NATO’yla olan üyelik her daim sorgulanmaya ve tartışmaya açık konular haline 

gelmiştir. Başbakan Bülent Ecevit’in, SALT II Anlaşması gereği Moskova’yı 

denetleyecek olan U-2 uçaklarının ancak Moskova’nın onayı ile devreye gireceğini 

açıklaması, haşhaş ekiminin yasağı ve Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra ABD’ye ve NATO’ya 

karşı verilen tepkinin bir sonucudur (Bostanoğlu, 1999:465-466). Türk-Amerikan 

ilişkilerinde meydana gelen durgunluğa karşı SSCB ile ilişkilerin geliştiği görülmüştür. 

Kıbrıs Harekâtı’nın ardından uygulanan ambargo ile birlikte Türkiye, ulusal güvenlik 

bağlamında bir kaygı hissetmeye başlamıştır. Amerikan desteğinin çekilmesinin 

Türkiye’yi SSCB ile karşı karşıya getireceği düşünülmüştür. Aslında bu durum, 70’li 

yılların genel karakteri ile çelişen bir durumu ifade etmektedir. Zira ülkede bir yandan 

siyasî cenahın da dâhil olduğu geniş bir kitle ABD’yi sorgularken, bir yandan da SSCB’ye 

yönelik tehdit algısına da dikkat çekilmiştir.  

Bu tehdit algısına karşı SSCB, tam aksine Türkiye ile ilişkilerini geliştirme 

yolunda önemli adımlar atmıştır. Gerek siyasî, gerek ekonomik alanda Türkiye ile 

kurduğu ilişkiler, SSCB ile bir güven tazeleme dönemini de beraberinde getirmiştir. 1972 

yılında imzalanan ‘İyi Komşuluk İlişkileri Bildirgesi’ ile birlikte, ardından ikili ilişkilerin 

siyasî boyutunda önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra SSCB’nin 

Türkiye’nin ağır sanayi altyapısına verdiği destek hızla devam etmiş ve SSCB’nin 

ülkedeki faaliyetleri Türkiye’nin ekonomik anlamda kalkınmasına hız vermiştir. Bunun 

yanı sıra SSCB’nin Kıbrıs konusundaki itidalli yaklaşımı, iki ülke ilişkilerinde olası bir 

gerginliği önemli ölçüde engellemiştir.  

Buna karşın Sovyetler’in 24 Aralık 1979 tarihindeki Afganistan macerası, yüz 

binlerce insanın hayatına mal olmuş ve geride yıkılmış bir devlet bırakması açısından kötü 

bir sonuçla bitmiştir. Neticede İngiliz İmparatorluğu gibi Sovyetler’in yıkılmasında 

Afganistan’ın küçümsenemez payının olduğu da söyleyebilir. Aslında Sovyetler’in 

Afganistan’da hezimete uğramasındaki en önemli faktör, Afgan halkının direnişi olmuştur. 

Türkiye ise Afganistan’daki Sovyet askerlerinin varlığından duyduğu kaygıyı sürekli 

olarak dile getirmiştir. Ankara, özellikle birliklerin işgal altındaki topraklardan geri 

çekilmesini istemiştir. Hatta Ankara hükümeti, Sovyetler Birliği’ne savaş esirlerinin 
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ülkelerine geri dönmesi için yardım edebileceğini belirtmiştir. Ayrıca Türk hükümeti, 

1982 yılında Pakistan’a sığınan Afganistan’ın Türk kökenli 4500 göçmeni Türkiye’ye 

getirmiş ve bu kişilere, vatandaşlık hakkını tanımıştır (Rasuli, 2008: 14). 

4.4.  İşgalden Sonra Türk-Amerikan İlişkilerindeki Değişim ve 12 Eylül’e 

Giden Yol 

 SSCB’nin Afganistan’ı işgali ile iki ülke arasında yaşanan dostluk ortamına önemli 

bir darbe vurmuştur. Türkiye, Afganistan’ın işgaline en sert tepki veren ülkeler arasına 

girmiştir. Türk-Afgan ilişkilerinin Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren geliştiği 

ortam dikkate alınırsa, Türkiye her ne kadar Soğuk Savaş dönemi boyunca gösteremese de 

Afganistan konusunda oldukça hassastır. Gerek bu hassasiyet, gerekse SSCB’nin işgali ile 

birlikte artan güvenlik kaygıları da had safhaya ulaşmıştır. 

 Devletin yöneticilerinin NATO’dan ayrılmayı tartıştığı bu dönemde, SSCB’nin 

Afganistan’ı işgali Türkiye’ye adeta bir uyarı niteliğinde olmuştur. SSCB’nin yaptığı 

hamle, ABD’nin bu bağlamda lehine olmuş ve Türkiye, NATO’dan ayrılırsa nasıl bir 

durum ile karşı karşıya kalabileceğini fark etmiştir. Bu durum, Türkiye’nin yeniden ABD 

ile ilişkilerini geliştirmesini sağlamıştır. Bu yüzden 12 Eylül’e giden süreç, Türk-

Amerikan ilişkilerinde yeniden yakınlaşma ve işbirliğine neden olmuştur (Hale, 

2003:170). 

  Önce İran’da, sonra da Afganistan’da meydana gelen gelişmeler, küresel ölçekte 

yaşanan değişimin Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki yansımasıdır. Bu değişimden 

Türkiye de bir şekilde nasibini almış ve değişime ayak uydurmak durumunda kalmıştır. 

Her şeyden önce komşularından algıladığı tehdidin yeniden ortaya çıkışı ile birlikte 

ibrenin ABD lehine dönmesi, her ne kadar bir huzur ve istikrar arayışı olsa da ülke 

içindeki muhalif kanatlarca var olan bu değişimde Türkiye’nin daha zor ve sıkıntılı bir 

sürece doğru sürüklendiği ifade edilmiştir. Örneğin Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur 

Mumcu, o dönemde yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan bir gazeteci olarak bu süreci şu 

şekilde yorumlamıştır: 

 “Dünyamız 1980 yılına girerken, Ortadoğu’nun Müslüman ülkelerinde 

yeni kargaşalar, yeni yeni uluslararası sorunlar yaşanıyor. İran ve Afganistan 

halklarının karşılaştıkları bu kargaşanın, bu ülkelerin sınırlarını ve boyutlarını 

aşması, yeni savaşlara, yeni ihtilallere ve müdahalelere yol açması kaçınılmaz 

gibi görünüyor.  
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 Böyle bir dünyada iç ve dış güçler ülkemize nasıl bir yer biçiyor, nasıl 

bir rol veriyorlar? Yaşanan olaylar, belki büyük bir depremin ilk 

sarsıntılarıdır; belki dipten gelen dalgalar Ortadoğu’da olduğu gibi ülkemizi 

de derinden sarsacaktır.  

 Dışarıda ve içeride, hiç kuşkunuz olmasın, bu sarsıntının hesabı eylem 

ve boylamları çoktan saptanmıştır. Türkiye öteden beri ABD’nin bir ön 

karakoludur. Bu ön karakolun stratejik önemi, İran ve Afganistan olaylarından 

sonra bin kat daha artmıştır. 

 Bu siyasal rejimin, bu ekonomik bunalıma, bu dengesizliklere ve bu baş 

döndürücü enflasyona dayanması çok güçtür. Bunların üzerine uluslararası 

önemdeki İran ve Afganistan olaylarını koyarsanız, Türkiye’nin iç ve dış 

güçlerce “Güney Amerika modeli” bir diktatörlüğe doğru sürüklendiğini 

gözlerinizle görürsünüz” (Mumcu, 1979). 

 Kıbrıs Harekâtı’nda sonra gerilen Türk-Amerikan ilişkileri, 70’li yılların ikinci 

yarısında bu niteliğini korumuştur. Gerek iktidar gerekse muhalefet, ABD’ye karşı her 

zaman belli bir mesafede durabilmişlerdir. Ancak başta ekonomik ambargo olmak üzere 

sağ-sol çatışması vb. pek çok sorun, Türkiye’deki istikrarı ve iç huzuru önemli ölçüde 

bozmuştur.  

Bu arada SSCB ile kurulan ilişkilerin Türkiye’ye önemli katkıları olsa dahi iki ülke 

arasındaki ilişkilerde tam bir dostluk ve güven ortamının yaratıldığını söylemek mümkün 

değildir. SSCB ile gelişen yakınlaşma döneminde meydana gelen İran Devrimi, Türk dış 

politikasında tehdit unsurunu bir kez daha ön plana çıkarmıştır. İran Devrimi’nin hemen 

ardından SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının en üst 

noktaya çıkmasına sebep olmuş ve ABD ile yaşanan mesafeli ilişki, yerini sessiz bir 

işbirliğine bırakmıştır. Dengelerin ABD lehine dönmeye başlaması, Türkiye’deki 

yöneticilerin tavrı bakımından ABD’ye avantaj sağlasa da halkın ABD’ye olan tepkisinde 

önemli bir değişiklik olmamış ve ‘ABD emperyalizmi’ne karşı mücadele ülke içinde tüm 

hızıyla devam etmiştir.  

Ne var ki ülkede bu mücadelenin kanlı çatışmalara dönüşmesi önlenenmiş, bu 

çözümsüzlük ve çaresizlik ortamı, insanların ve yöneticilerin aklındaki çözümün niteliği 

konusundaki tüm kriterleri ortadan kaldırmıştır. Bu durum da 12 Eylül’e zemin hazırlamış 

ve 12 Eylül bu beklentilerin karşılanmasında önemli bir cevap olmuştur.  

 



 155 

5. Arjantin Askeri Darbesi ve 12 Eylül  

1816 yılında bağımsızlığını ilan eden Arjantin çok geçmeden politik ve ekonomik 

bir çatışma ortamına girmiştir.
15

 Temel olarak üç grup, bu politik ve ekonomik çatışmada 

aktör olarak yer almıştır. Birinci grup olan “üniter yapı savunucuları” Buenos Aires 

limanının millileştirilmesini, ticaretin önünde engel oluşturan şehrin özerk yapısının 

kaldırılmasını ve sonrasında ülkenin tümüyle uluslararası ticarete açılmasını öne 

sürmüşlerdir. İkinci grup olan “federal yapı savunucuları”, Buenos Aires’in 

millileştirilmesini ve elden edilen gelirin tüm vilayetlere dağıtılmasını isterken vilayetlerin 

özerk statülerinin ve yerel sanayilerin korunmasına yönelik vilayetler arasındaki tarifelerin 

devam ettirilmesini savunmuşlardır. Federal yapıdan yana olanların farklı bir türü olarak 

adlandırılabilecek üçüncü grup ise Buenos Aires limanının ve şehrinin millileştirilmesine 

karşı çıkmış ve serbest ticaret talep etmiştir. Çünkü bu grubun Buenos Aires’in gümrük 

gelirleri üzerinde bir tekel hâkimiyeti söz konusudur. 

Üç grup arasındaki sorunlar 1830 ve 1840’lar boyunca Arjantin’de çatışmalara 

sebebiyet vermiştir. Güçlü ve müreffeh bir Buenos Aires ile bu şehirden farklı şartlarda 

bulunan kırsal ve kentsel kesim arasındaki sorunlar tüm 20’nci yüzyıl boyunca Arjantin’in 

en göze çarpan özelliği olmuştur. 

Arjantin ordunun siyasete müdahalesi ve istikrarsızlık bakımından kötü bir üne 

sahiptir. Arjantinliler son elli yıldır sivil ve askerî idare arasında gidip gelmiştir. Farklı 

rejimler ve hükümet biçimleri birbirini takip etmiş, kurumsal ve politik yapıyı zayıflatıcı, 

toplumsal düzene zararlı bir döngü oluşmuştur (Peruzzotti, 2004). Bu elli yıllık süre içinde 

ordu, tedrici olarak, siyasete sürekli müdahale eden köktenci bir aktör olmaktan çıkarak 

askerî otoriterizm olarak adlandırılabilecek yeni ve sürdürebileceği bir yapıya geçmiştir. 

1983’te demokrasiye dönüldüğünde, Arjantin siyaseti kurumsal manada istikrarsızlığı 

geride bırakmıştır. 

İşte bu yüzden, Arjantin’in otoriter yönetim tecrübesi askerî müdahalelerin siyaset 

ve demokrasi üzerinde bıraktığı kalıcı izleri anlamak bakımından önemlidir. Bundan 

sonraki kısımda bu bağlamda Arjantin darbeler tarihine değinilecek olup, daha sonra ise 

karşılaştırmalı bir analiz sunulacaktır. 

                                                 
15

 International Relations Internet Sitesi, TheStruggleforDemocracy: ChileandArgentina, 

http://www.international-relations.com/WbLatinAmerica/Lec9.htm 

http://www.international-relations.com/WbLatinAmerica/Lec9.htm
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5.1.Latin Amerika ve Arjantin’in Darbeler Tarihi 

1960’dan 1980’lı yıllara değin askerî yönetimler Latin Amerika’da hiç 

olmadığından daha fazla iktidarda kalmıştır. Brezilya 21 yıl (1964 – 1985), Arjantin 14 yıl 

(1966 – 1973) (1976 – 1983), Şili 15 yıl (1973 – 1989), Peru 12 yıl (1968 – 1980) ve 

Uruguay 12 yıl (1973 – 1985) askerî yönetim altında kalmıştır (Maniruzzaman, 1992:749). 

Askerî yönetimler her ne kadar birbirinin aynısı olmasa da hepsinin sahip olduğu birtakım 

ortak özellikler mevcuttur (Philip, 1984: 1): Tüm bu askerî rejimler; baskıcı, ekonomik 

açıdan geleneksel ve siyaseti yeniden yapılandırma açısından oldukça hırslı olmuşlardır. 

Güney Amerika’da yaşanan bu darbeleri açıklayan dört hipotez mevcuttur. Birinci görüşe 

göre ekonomik yapı ve değişiklikler darbelerin oluşmasında temel rol oynamıştır. İthal 

ikameci sanayileşmeden dışa eğilimli pazar ekonomisine geçişin yarattığı sosyal 

adaletsizliğin bu sonuçları doğurduğu söylenmektedir (Philips, 1984: 3). İkinci görüş 

siyasî kurumların zayıflığı üzerinde durmaktadır. Bu görüşe göre ekonomik gelişmenin 

yarattığı sosyal mobilizasyonu siyasî kurumlar karşılayamamaktadır (Philips, 1984: 5). Bir 

diğer üçüncü görüşe göre ise askerî rejimler devlet aygıtının krizlere korporatist bir 

yanıtıdır (Philips, 1984: 6). Askerî rejimin bütüncül ve güçlü yapısı işçileri, köylüleri ve 

yoksulları kontrol altına alabilmiştir. Öne sürülen dördünce ve son hipoteze göre 

askeriyenin günün koşullarına göre değişen yapısının darbelere neden olduğunu 

savunmaktadır (Philips, 1984:7). Küba Devriminin askerî yönetimlerin de 

devrilebileceğini göstermesi ile Güney Amerika’daki askerî yönetimler daha sert tavır 

takınmaya başlamıştır. 

Özellikle Arjantin’de 1930 yılından bu yana hiçbir sivil idare 6 seneden fazla 

iktidarda kalamamıştır. 1819 yılından bu yana 46 devlet başkanından sadece ikisi, askerî 

darbesiz seçimle görevini devir-teslim etmiştir.  

Aslında Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyinde yer alan Arjantin iklim ve 

doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bir ülke konumundadır. Arjantin, nüfusunun 

büyük çoğunluğu Avrupa’dan göçenlerin torunları olup, okuma yazma oranının yüksek, 

yoksulluğun düşük ve ırksal ayrımların neredeyse olmadığı bir ülkedir (Schumacher: 

1072). İkinci Dünya Savaşı sonlarına kadar da gelişmişlik bakımından Avusturalya ve 

Kanada ile neredeyse aynı seviyelerdedir. 
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İkinci Dünya Savaşı’na kadar Arjantin, İngiltere’nin İspanyolca konuşan bir 

uzantısıydı (Schumacher: 1072). İngilizler Arjantin’i modern demiryolları ile döşeyip, 

ticareti canlandırarak kendi ekonomileri için uygun bir konuma getirmeye çalıştılar. XIX. 

yüzyıldan 1930’lara kadar Arjantin yönetimi İngilizlere et, yün ve tahıl arz etmiş olup bu 

durum endüstri sektörünün Arjantin’de gelişmesinin önüne geçmiştir. Dengeli bir 

ekonomik büyümeden ziyade tarım sektörünün ağırlığı bu dönemde oldukça fazla 

olmuştur (Schumacher: 1072). Bu problemlere ek olarak, demiryolu taşımacılığı ile 

Buenos Aires Latin Amerika’nın merkezi konumuna gelmiş olup, Arjantin’in toplam 

nüfusunun üçte birinden fazlasına ev sahipliği yapmaya başlamıştır.  

Modern Arjantin’in bugünkü formunu alması Avrupa’dan olan göçlerle 

başlamıştır. 1869 yılında 1,8 milyon olan nüfus 1895 yılında ikiye katlanmış olup, 

1914’de tekrar ikiye katlanmıştır (Schumacher: 1073). Göçmenler Fransa, Almanya, 

İspanya ve büyük çoğunlukla İtalya’dan gelmiştir.  

Modern siyaset ise 1890’lı yıllarda Radical Civic Union’ın kurulması ile 

başlamıştır. Bu parti çoğunlukla göç eden orta sınıfın temsilcisi konumunda olup, erkekler 

genel oy hakkı için savaşmıştır. Bu hakkı kazandıktan sonra ise 1916’da Hipólito 

Yrigoyen başkanlığı altında seçimleri kazanmışlardır (Schumacher: 1073). Fakat 

radikaller, yönetimde kaldığı 14 yıl boyunca, kendi iç anlaşmazlıklarından ötürü hiçbir 

köklü yasa çıkaramamışlardır. Devam eden siyasî çıkmaz dönemi 1930 yılında yapılan ilk 

askerî darbe için ortamı hazırlamıştır (Schumacher: 1073).  

Sonraki 13 yıl boyunca Arjantin askerî yönetim altında kalmıştır. Askerî yönetim 

iktidarını muhafazakârlar ve anti-radikallerle birlikte sürdürmüştür. Oligarşi yanlıları ve 

orta sınıf arasında farklılar yeni bir sınıfın doğmasıyla yok olmaya başlamıştır. Bu sınıf 

hızla büyüyen işçi sınıfı olmuştur. Bu yeni çatışma ortamında doğan lider ise Juan Perón 

olmuştur (Schumacher: 1073). 

Perón, 1943 yılında güçlenen milliyetçi, anti-İngiliz albaylar grubunun bir 

üyesidir. Perón işçi sınıfının yükselen gücünü fark ederek onların temsilcisi olmaya karar 

verdikten sonra 1946’da yapılan seçimlerde oyların %56’sını almayı başarmıştır. Perón, 

ülkeyi 9 yıl boyunca yönetmiştir. Yönetimi boyunca zaman içinde politikalarında 

değişiklik meydana gelen Perón, sahip olduğu yetkileri baskıcı bir şekilde kullanmaya 

başlamıştır. Birçok siyasî gruba sansür ve baskı uygulamış, üniversitelerin iç işlerine 
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karışmış, gizli bir polis teşkilatı kurmuş ve anayasayı değiştirmiştir (Schuman:1074). 

Yapılan anayasal değişiklikler ile 1952’de yapılan seçimleri de bir şekilde kazanan Perón, 

huzursuzluk ortamının büyümesine engel olamamış ve ordu üzerindeki kontrolünü 

kaybetmiştir. Böylece 1955 yılı Arjantin için yine bir darbe yılı olmuştur. 

1955 ile 1966 yılları arasındaki dönem, Peronistlerin otoriter yönetimlerce 

dışlanmasına dayalı siyasî sistemi yeniden inşa sürecidir (Peruzzotti, 2004:101). 

Peronistlerin siyasetten uzaklaştırma süreci, siyasetin açık araçlarıyla yapılmıştır. Örneğin 

Peronism kararnamelerle yasaklanırken, seçim kanunları yeniden düzenlenmiştir 

(Peruzzotti, 2004:101). Peronistler iktidardan darbe yoluyla uzaklaştırılınca, kısa bir süre 

sonra sıkıntılar da başlamıştır. Anti-peronistler, kendi içinde bölünürken aynı zamanda 

ekonomik krizlerle de mücadele etmek durumunda kalmışlardır (Peruzzotti, 2004:101). 

1966 ile 1983 arasındaki dönem ise Peruzzotti (2004) tarafından “aralıklı” askerî 

müdahale döneminden “aralıksız” askerî müdahale dönemine geçiş olarak 

nitelendirilmektedir. Bu dönemde Peronistler ve anti-Peronistler’den başka farklı bir 

fraksiyon daha ortaya çıkmıştır. Sosyalist ve muhafazakâr partiler dahi kendi içinde 

bölünmeler yaşamıştır. 1966’da yapılan darbeyle başa gelen askerî lider Onganía ile 

ülkedeki atmosfer bir nebze rahatlama da göstermiştir. O dönemde yapılan kamuoyu 

yoklamaları %66 oranında halkın darbeyi desteklediğini göstermektedir (Peruzzotti, 

2004:105). Askerî yönetime karşı ortaya çıkan bu olumlu tavır, bir anlamda yıllardır 

süregelen iç karışıkların bir an önce sona ermesine yöneliktir (Peruzzotti, 2004:105). Fakat 

askerî yönetimler bir türlü iç karışıklıkları önleme konusunda başarılı olmamıştır. Birbiri 

ardı sıra gelen askerî yönetimler huzursuzlukları ve ülke içindeki siyasî bölünmelerin 

önüne geçememiştir. Radikal eğilimlerin ne asker, ne de geleneksel liderlerde kontrol 

altına alınma umudu kalmadığı için askerî yönetim eski düşmanına, yani Perón’a 

başvurmak durumunda kalmıştır (Peruzzotti, 2004:108). Umut edilen şey Peronist 

hareketin devrimci grupları kendi içine alabilmesidir. Böylece 1973 yılında Peronist 

hareket, oyların %49’unu alarak seçimleri kazanmıştır (Peruzzotti, 2004:109). 

 Uzun yıllar seçimlerden men edilen Perón, 18 yıllık sürgünden sonra 77 yaşında 

tekrar seçimleri kazanmıştır. Peronism’in etkileri özellikleri işçi birliklerinde komünist ve 

sosyalistlerin tasviyesinde görülmüştür Bundan daha önemlisi, Peronism ülkenin siyasî 

iskeletini de baltalamıştır. Son askerî başkan General Alejandro A. Lanusse yükselen 
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şiddet ve baskı altında 1973 seçimlerinde Peronistlerin yarışmasına izin vermek zorunda 

kalmıştır. Fakat seçimlerin kazanılmasına rağmen şiddet azalmamış, aksine büyümüştür. 

Sol ve sağ görüşlü Peronistler arasındaki anlaşmazlıklar silahlı çatışmaya dönmüştür. 

Ancak Perón seçimleri kazandıktan 9 ay sonra ölmüş ve onun ölümünden sonra başa karısı 

ve başkan yardımcısı Isabel geçmiştir. Terör, Perón’un ölümünden sonra da yükselmeye 

devam etmiştir. Bu sırada yüzlerce insan öldürülmüş ve Arjantin ekonomisi, çökme 

noktasına gelmiştir. Yönetim ile sendikalar arasındaki mücadele gerilla hareketleri ile 

daha da büyümüştür. Ülkede adeta bir kargaşa ortamı oluşmuş ve sonucunda Arjantin 

tekrar bir darbeyle yüz yüze kalmıştır. Bayan Perón’un hükümeti, 1930 yılından sonra 

seçilen yalnızca 6. sivil hükümet olduğu görülmüştür. Ancak bu hükümetin ömrü de uzun 

olamamıştır.  

23 Mart 1976’da Isabel Perón hükümetini deviren General Jorge Videla askerî 

cuntası, temel hususlarda seleflerinden farklı bir göreve sahiptir. Bir defa darbe tabiatı 

itibariyle oldukça tepkiseldir. 1970’li yıllarda ortaya çıkan Montoneros hareketi Arjantin 

tarihinde ilk kez ordunun geleneksel hâkimiyetine ciddi biçimde meydan okumuştur 

(Pion-Berlin, 1985:57). Ordu bu tehdidin ortadan kaldırılması için kararlı ve tek vücut 

olmuştur. Diğer bir deyişle başka bir isyancı oluşumu en başından önlemek için kolektif 

liderliği sürdürmek hususunda dikkatli davranmıştır. Videla askerî idaresi yereldeki 

komutanlar üzerinde çok az yetkiye sahip olmuş, bu da alan kontrolünün tamamen 

yereldeki kuvvetlerde olmasına ve sorumluluğun genişlemesine, böylelikle sorumsuzluğun 

artmasına yol açmıştır. Ayrıca bu yapı, yerelde baskı düzeyinin yükselmesini ve sivillerin 

bireysel olarak intikam duygularıyla hareket etmesi endişesini beraberinde getirmiştir 

(Philip, 1984:12). Kısacası 1976 ile 1983 yılları arasında askerî cunta ülkedeki 

frenlenemeyen kargaşa sürecini toplumu karşı uygulanan şiddet ve baskı politikaları ile 

çözmeye çalışmıştır. 

Ordu 24 Mart 1976 tarihinde Ulusal Yeniden Örgütlenme Planı’nı açıklayarak 

rejim tarafından takip edilecek siyasî, sosyal ve ekonomik hedefleri ve stratejileri ortaya 

koymuştur (Pion-Berlin, 1985). Arjantin’de “Proceso” olarak adlandırılan bu planda 

ekonomik program öncelikli bir konuma geçmiştir. Serbest piyasada karar kılan ordu 

cunta yönetimi Peronist programdan vazgeçmiş, ekonomik durgunluk ve sosyal 

huzursuzluğa yol açan ücret-fiyat kontrolü politika yerine düşük enflasyonu hedefleyen 

liberal yaklaşımı benimsemiştir (Pion-Berlin, 1985:58). Ancak Arjantin’in en önemli 
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bankalarının çöktüğü 1980 yılı cunta yönetimi için bir dönüm noktası olmuştur. 1977 

tarihli kriz nedeniyle sıkıntıya düşen ve bankalara borçlarını ödeyemeyen sanayi şirketleri, 

bankaları önemli miktarda ödenmeyen borçla karşı karşıya bırakmıştır. Finans sektöründe 

paniğe yol açan bu gelişmeler sonucunda mudiler bankalardan paralarını çekmiş ve döviz 

almıştır. Her ne kadar ekonomi bakanı problemin büyük olmadığı yönünde açıklamalar 

yapmışsa da bu düşünce silahlı kuvvetlerin tümü tarafından paylaşılmamıştır. Ayrıca 

askerî yönetimin tutarlı liberal politikalar uygulamadaki başarısızlığının en önemli 

nedenlerinden biri Peronist hareketin varlığı olarak görmüştür (Philip, 1984: 14). 

Ordu aynı zamanda bu dönemde terörizmi önlemek amacıyla birçok insanı 

tutuklamış ve hapse atmıştır. 240’dan fazla gizli sorgulama merkezleri ve hapishaneler 

ülke genelinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Elektrik şoku, dayak, tecavüz ve boğma 

gibi işkence metotlarının da yaygın olarak uygulandığı bu dönemde öldürülen kişi sayısı 

tahminen 6,000 ile 10,000 arasında değişmektedir (Schumacher: 1076). Arjantin’de 

darbeyle ülkeyi yöneten subaylar, insan haklarının korunması hususuna önem 

atfetmemişlerdir. Habeas Corpus olarak bilinen anayasal güvence altındaki temel hak ve 

özgürlükler yasal olmayan şekilde tutuklananlardan sadece küçük bir azınlık için 

işletilmiştir. Askerî yönetim bu dönemde medyayı da büyük bir baskı altına almıştır. 

Birçok gazete, dergi, radyo ve televizyon kanalı olaylara ya ilgisiz kaldı ya da askerî 

yönetimi destekler bir tavır sergilemiştir. Yalnızca birkaç basın ve yayın organı darbe 

döneminde yaşanan insan haklarını ihlallerini protesto etmiştir (Bustos, Webband 

Fairbairn: 155). Askerî yönetim boyunca yazarla, müzisyenler, öğretmenler, avukatlar 

baskıcı bir rejim altında 1930’lu yılların Nazi yönetiminde olduğu gibi sürekli çeşitli baskı 

metotlarıyla susturulmuşlardır (Bustos, Webband Fairbairn: 156). 400’e yakın gazeteci 

ülkeyi terk ederken en az 84 gazeteci bu kaçış sırasında öldürülmüştür (Bustos, Webband 

Fairbairn: 156). Gerçek şu ki, demokratik rejim 1983’de yeniden tesis edilmiş olsa da 

geçmiş dönemin otoriter yönetiminin izleri kolay kolay silinmemiş ve gazetecilere 

uygulanan baskı ve tehditler, diktatörlüğün son bulmasıyla sona ermiş değildir (Bustos, 

Webband Fairbairn: 156).  

Aralık 1981’de bir saray darbesiyle General Viola yerine General Lieutenant 

Leopoldo F. Galtieri başa geçmiştir. Ekonomik çöküş böylece kontrol altına alınmış olsa 

da bu sefer de demokrasiye dönüş için başkaldırılar oluşmaya başlamıştır. 
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Askerî yönetim bu dönemde uzun zamandır İngiltere ve Arjantin arasında sorun 

teşkil eden Falkland Adalarını işgal etmiştir. Bu savaş durumu bir anlamda ülkede ulusal 

birliği sağlamış olsa da Arjantin’in bu savaşı kaybetmesiyle Haziran 1982 yılında askerî 

yönetim seçimlerin yapılmasını ilan ederek yönetimden çekilmek durumunda kalmıştır.  

5.2. Arjantin’deki Darbeler ile Türkiye’de Yaşanan Darbelerin 

Karşılaştırmalı Analizi 

İlk bakışta Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye’yi karşılaştırmak oldukça zor 

gözükmektedir. Okyanusların ayırdığı bu iki yer kültür bakımından da oldukça farklıdır. 

Biri Osmanlı İmparatorluğu’nun torunları iken diğeri İspanyol ve Portekizlerin 

torunlarıdırlar. İnanç gereği biri Müslüman, diğeri ise Katolik’tir. Biri Avrupa ile 

Asya’nın kesiştiği noktada yer alırken, diğeri batıda Amerika’nın güneyinde yer 

almaktadır (Pion – Berlin, 2011: 293). Fakat buna rağmen Latin Amerika ve Türkiye’nin 

sivil asker ilişkileri bu farklılıklar arasında bile benzerlikler göstermektedir (Pion – 

Berlin, 2011: 293). 

5.2.1.  Benzerlikler 

Hem Latin Amerika hem de Türkiye demokrasileri tarih boyunca askerî 

müdahalelere sahne olmuştur. Askerin bu müdahalesi iki bölgede de ortak savlarla 

yapılmıştır. Bu savlar, askerî güçlerin milletin koruyucusu olduğu ve yalnızca onların 

milletin temel değer ve çıkarlarının ne zaman tehlikede olduğunu bildiği gibi savlardır 

(Pion – Berlin, 2011:293).  

Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye’nin geçmişleri incelendiğinde bağımsızlıkların 

bu iki bölgeye farklı zamanda geldiği görülmektedir. Latin Amerika ülkeleri 

bağımsızlıkları 1820’lerde elde ederken, Türkiye bağımsızlığını 1923’de kazanmıştır. 

Latin Amerika ülkeleri bağımsızlıklarını elde ettikten sonra bir tür anarşi ortamında 

kalmış, merkezî yönetimlerin kurulması on yılları bulmuştur. Türkiye’de ise Atatürk 

bağımsızlıktan kısa süre sonra gücünü pekiştirerek merkezî bir yönetim oluşturabilmiştir. 

İşte bu farklı tarihi geçmişler sivil askerî ilişkilerin farklı yörüngelerde ilerlemesine sebep 

olmuştur (Pion – Berlin, 2011: 294). Latin Amerika’da yaşanan boşluklar yönetime siyasî-

askerî patronlar diye tabir edilen “caudillos”ların gelmesine sebep olmuştur. Türkiye’de 
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ise bağımsızlığın kazanılmasından hemen sonra siyaset askerden arındırılmıştır (Pion – 

Berlin, 2011:294). Ancak asker, bağımsız siyasî bir güç olmaktan çıkarken, aynı zamanda 

rejimin devamını sağlayan önemli bir aktör olmuştur. Gerçekten de 1935 yılı Türk Silahlı 

Kuvvetler İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi şöyledir: “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk 

yurdunu ve Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” Pek çok Türk askerî bu 

maddeyi geniş biçimde yorumlayarak ülke için en iyisinin ne olduğuna ve bunu nasıl 

sağlayacaklarına kendilerinin karar verebileceğini düşünmüştür (Pion – Berlin, 2011:295). 

Askerin “koruma ve kollama” anlayışı hem Latin Amerika, hem de Türkiye için 

önemlidir. Türk askerî uzun zaman boyunca kendini millî birlik ve beraberliğin, toprak 

bütünlüğünün ve Kemalist fikirlerin koruyucusu olarak konumlandırmıştır (Pion – Berlin, 

2011: 295). Benzer şekilde, Latin Amerika’da da asker kendini millî değer ve çıkarların 

koruyucusu olarak görmüştür. Bu durum kriz zamanlarında, ekonomik çöküşlerde ve 

yükselen şiddet dönemlerinde, siyasî aktörlerin başarısızlığa uğradığı dönemlerde açıkça 

belirtilmiştir (Pion – Berlin, 2011:296). 1973 yılında darbeyi gerçekleştiren Şili askerî 

yönetimi şu sözleri bu durumun açık ifadesidir: “Artık gayri meşru ve ahlâksız hükümetler, 

millî duyguların temsilcisi değildirler” (Lovemanand Davies, 1997:182).  

Darbeler aynı zamanda askerî yönetimler için yalnızca siyasî gücü ele geçirme 

açısından değil, yasal değişikler yapabilme bakımından da fırsatlar içermektedirler. 

Türkiye’de 1960 ve 1980 darbelerinden sonra anayasa, asker tarafından değiştirilmiştir. 

Latin Amerika ülkeleri de güçlerini arttırmak için darbeyi kullanmışlardır. Ancak askerî 

yönetimlerin çok azı, Latin Amerika ülkelerinde anayasa değişikliği yapmamışlardır (Pion 

– Berlin, 2011:296). Bu durum şu şekilde açıklanabilir: Türkiye’de askerî yönetimler kısa 

ömürlü olmuştur. Düzen ve istikrar bir kez sağlandıktan sonra ordu yönetimden 

çekilmekte aceleci olmuştur. Fakat bunu yaparken, sağlanan düzen ve istikrarın devam 

etmesini garanti altına almak istemişlerdir. Buna karşın Latin Amerika darbeleri, oldukça 

uzun sürmüş ve asker, yönetimden hemen çekilmemiştir. Brezilya askerî rejimi 25 yıl ve 

Peru askerî rejimi 12 yıl sürmüştür. Bu yüzden askerî yönetimler kendilerinden sonra 

oluşacak düzen ve istikrar için endişe duymamışlardır (Pion – Berlin, 2011:296 – 297). 

Türkiye ve Latin Amerika’daki askerlerin demokrasi ile ilişkileri oldukça 

muğlaktır. Türk askeri, siyasetçilerin profesyonellikten uzak olduğunu düşünürken kendi 

kurumunu oldukça profesyonel olarak değerlendirmektedir (Pion – Berlin, 2011: 297). 
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İlginçtir ki, hem Türk ordusu, hem de Latin Amerika ülkelerinin ordusunun eğitim sistemi 

aynı kaynaktan yararlanmıştır: Alman askerî teorisyen Colmarvon der Goltz bu uğurda 

önemli bir kaynak olmuştur (Pion – Berlin, 2011:298). Goltz, askerî eğitim sisteminin en 

iyi sistem olduğu görüşünün yayılmasında oldukça etkili olmuştur. Alman okulunun 

etkisinin en çok Şili’de hissedilmiştir. Ayrıca Goltz, Arjantin’de Yüksek Savaş Okulu’nun 

açılmasında da etkili olmuştur. Bu profesyonel eğitim sistemleri ile imajı yükselen 

askerler, devlet işlerini siyasîlerden daha iyi halledebileceklerini düşünmeye 

başlamışlardır (Pion – Berlin, 2011:298). Bu düşünce onları devlet işlerine karışmaya 

itmiştir.  

Bu mantığın ters etkileri de olmuştur. Tekrarlanan askerî darbeler, demokratik 

kurum ve liderlerin varlığını devam ettirebileceklerine dair halk inancını azaltmıştır. 

Yapılan her darbe, bir sonraki darbenin kabul edilmesini kolaylaştırmıştır (Pion – Berlin, 

2011:298). Bu benzerliğe rağmen Türk askeri, sivil hükümetlerden daha farklı bir şekilde 

yararlanmıştır. Türk askeri, olayları sahne arkasından manipüle etmeyi tercih etmiştir 

(Sarıgil, 2011). Güç ele geçirilip, darbe yapıldığında ise siyasî kontrol ve baskı kendileri 

tarafından daha az uygulanmıştır. Bu durum çok fazla kan dökülen Latin Amerika darbe 

ve diktatörlüklerinden farklıdır (Pion – Berlin, 2011:299). Buna rağmen Latin Amerika’da 

da halk ya darbeyi desteklemiş, ya da karşı çıkmamıştır. 1964’de Brezilya, 1968’de Peru, 

1973’de Şili ve 1976’daki Arjantin darbesi bunlara örnek verilebilir. Askerler, her zaman 

dikkatli ve stratejik davranmaları bu hususta önem arz etmektedir. Asker, huzursuzluğun, 

kargaşanın ve krizlerin en yükseğe çıktığı anda müdahale etmiştir. Zira asker, her zaman 

kamuoyunun desteğini almak istemiştir (Pion – Berlin, 2011:299). 

5.2.2. Farklılıklar 

 Latin Amerika ülkeleri ile Türkiye’de yaşanan darbeler arasında var olan 

paralelliklerin yanı sıra birtakım mevcut farklılıklar da göze çarpmaktadır. Çalışmanın 

bundan sonraki kısmında bu farklılıklara değinilecektir. 

 Arjantin’de yaşanan darbelerden demokratik rejime geri dönüş genellikle piyasanın 

büyük durgunluk, çöküş yaşadığı ve yüksek enflasyonun hâkim olduğu dönemlere denk 

gelmiştir. Türkiye’de yaşanan dönüşüm ise bu bağlamda ekonomik krizlerden ziyade 

siyasî talep ve baskılarla oluşmuştur (Haggardand Kaufman, 1997:269). Türkiye’de 
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otoriter yönetimler ulusal ve uluslararası siyasî baskılar altında yönetimden çekilmek 

zorunda kalırken, Arjantin’de yaşanan ağır ekonomik kriz otoriter yönetimi çekilmek 

zorunda bırakmıştır. Şili ve Tayland bu bakımdan Türkiye ile benzerlik göstermektedir. 

Türkiye’de 12 Eylül darbesinden demokratik yönetime geçiş askerî yönetimin hazırladığı 

anayasa ile olurken; Arjantin, Bolivya, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerde demokrasiye 

geçişlerde muhalefetin gücü daha fazla hissedilmiştir (Haggardand Kaufman, 1997:270).  

Askerî yönetimden sivil yönetime geçişe, Türkiye gibi ekonomik kriz dışı olayların 

neden olduğu ülkelerde çeşitli siyasî grupların sistem dışı bırakılması parti 

yasaklamalarından zekice planlanmış seçim kanunu değişikliklerine kadar çeşitli 

mekanizmalarla gerçekleştirilmiştir. Ekonomik nedenlerle geçişin kolaylaştığı Arjantin 

gibi ülkelerde ise Türkiye’nin aksine sendikaların ve siyasî grupların eski haklarını 

kazanması daha kolay olmuştur (Haggardand Kaufman, 1997:273). Şili, Kore ve Türkiye 

gibi ülkelerde otoriter elitler nispeten daha küçük ideolojik siyasî grupların fırsatlarını bu 

grupları koalisyona zorlayarak kısıtlamaya çalışmıştır. Ekonomik krizle geçişlerin 

yaşandığı diğer grup ülkelerde ise muhalifler demokrasinin yeniden inşasında daha fazla 

baskı uygulayarak istedikleri yasaların geçmesini sağlayabilmişlerdir (Haggardand 

Kaufman, 1997:273). Örneğin Bolivya’da 1970’lerin sonunda yetmiş yeni parti 

kurulmuştur (Haggardand Kaufman, 1997:273).  

Türkiye’de darbe sonrası yapılan seçimde askerî yönetimin desteklediği lider 

seçilmemiş olsa da seçilen siyasî lider Turgut Özal askerî yönetimin ekonomik 

politikalarının uygulayıcısı olmuştur (Haggardand Kaufman, 1997:274). Tayland’a da 

aynı şekilde kurulan tüm siyasî partiler, askerî yönetimle bağlantılarını devam 

ettirmişlerdir. Askerî yönetimle benzer görüşe sahip partilerin seçimlerle başa gelmesi, 

ekonomik krizlerle geçişlerin yaşandığı Arjantin, Bolivya, Uruguay, Brezilya gibi 

ülkelerde daha az görülmektedir. Bolivya, Peru, Brezilya ve Uruguay’da sosyalist ve 

Marksist ideolojilere sahip siyasî gruplar darbe sonrası yönetimlerde yeniden ortaya 

çıkmışlardır. Uruguay ve Peru’da sosyalist koalisyonun sahip olduğu koltuk oranı 

%14’den %30’a çıkarak, muhafazakâr rakiplerini geçmiştir (Haggardand Kaufman, 

1997:275). Arjantin’de askerî yönetimin ekonomik projelerini destekleyen sağ görüşlü 

partiler ise çok az oy alabilmişlerdir (Haggardand Kaufman, 1997:274).  
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Arjantin, Filipinler, Bolivya ve Uruguay’da yeni seçilen demokratik yönetimlerce, 

askerin gücünü dağıtmak için atılan adımlar asker tarafından ters tepkiye sebep olmuş ve 

yeni demokratik rejimin gücünü azaltmıştır (Haggardand Kaufman, 1997:277). Tam tersi 

olarak ekonomik kriz dışı olayların geçişe sebep olduğu Türkiye gibi ülkelerde ise 

demokratik olmayan yönetimler siyasî protestoların devam etmesine sebep olmuş ve 

zaman içinde askerî yönetimin izlerini taşıyan siyasî partilerin gücü azalmıştır 

(Haggardand Kaufman, 1997:277). 

Ekonomik kriz tabanlı geçişlerin yaşandığı Arjantin, Bolivya, Brezilya ve Peru’da 

askerî yönetim sonrası ilk demokratik yönetimler, yüksek enflasyonla mücadele etmek 

durumunda kalmışlardır. Buna rağmen ekonomik kriz dışı nedenlerle geçişin yaşandığı 

ülkelerde ekonomi nispeten daha iyi durumdadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, 

ekonomik açıdan en başarılı askerî yönetim bile gelir adaletsizliği, yoksulluk gibi 

demokratik yönetimleri zorda sokacak sorunları arkasında bırakıp gitmiştir (Haggardand 

Kaufman, 1997:278). 

Tablo 16: Demokratik Geçişlerin Siyasal Ekonomisi  

Sütun1 Ekonomik Kriz Tabanlı Geçişler Ekonomik Kriz Dışı Geçişler 

Ülkeler 

Arjantin, Bolivya, Uruguay, Filipinler, 

Brezilya, Peru Şili, Kore, Tayland, Türkiye 

Otoriter Rejime Karşı 

Oluşan Siyasî İtirazlar 

Siyasî talepler; iş adamlarının kaygılarıyla, 

ekonomik sebeplerle oluşan kitlesel 

protestolarla ve kaynak dağılımı üzerine 

oluşan hükümet içi bölünmelerle 

örtüşmektedir. Liberalleşme yönlü siyasî talepler 

Anayasal Reform 

Süreci Güçlü muhalefet etkisi görülmektedir 

Var olan otoriter yönetimin etkisi 

ağır basmaktadır 

Seçilmişlerin 

Faaliyetleri 

Otoriter yönetimin etkisinin silinmesi ve 

askerî ayrıcalıkların azaltılması 

Otoriter yönetim etkisinin ve askerî 

ayrıcalıkların devam etmesi 

Siyasete Girişin 

Önündeki Engeller 

Siyasete katılıma getirilen limitler, 

hoşgörülü seçmen ve parti kayıt yasaları 

Bazı siyasî gruplar üzerinde devam 

eden engeller, kısıtlayıcı seçmen ve 

parti kayıt yasaları 

Siyasî Bölünmeler ve 

Gruplar 

Zayıf askerî rejim yanlı partiler, bölünmüş 

ve kutuplaşmış parti sistemleri 

Güçlü askerî rejim yanlı partiler ve 

merkezci parti sistemleri 
Kaynak: (Haggardand Kaufman, 1997:269) 
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Sonuç olarak; 

Gerek Latin Amerika olsun, gerekse Türkiye olsun yaşanan askerî rejimlerin 

ülkelerin demokrasi tarihlerine bir darbe vurduğu gerçeği unutulmamalıdır. İki farklı 

coğrafya ve kültürde yaşanan bu askerî müdahalelerin gösterdiği benzerlikler ve 

farklılıklar, darbeler tarihini anlamak ve doğru yorumlayabilmek açısından oldukça 

önemlidir.  

Bugün iki coğrafyada da askerî yönetimlerden demokratik yönetimlere dönülmüş 

olup, askerî yönetimlerin izleri azalmıştır. Bugün siyasetçiler, askerin siyasî ve ekonomik 

gücünü azaltmakta, demokratik yönetime geçişle oy verenlerin önceliklerine (iş yaratma, 

yoksulluk ve açlıkla mücadele, sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi vb.) önem vermektedir 

(Pion – Berlin, 2011:301). Artık asker, siyasiler tarafından ayrıcalıklı çıkar grubu olarak 

görülmemekte ve demokrasi ön planda tutulmaktadır. Kısacası bugün artık güç dengesi 

askerî kuvvetlerden demokratik güçlere doğru kaymıştır (Pion – Berlin, 2011: 301). 

6. 12 Eylül 1980 Darbesi ve Kıbrıs Meselesi 

Kıbrıs meselesi, genel olarak Türkiye’nin hayatî ve millî bir meselesi olarak 

anılmıştır. Bu yüzden Kıbrıs, Türk dış politikasını etkileyen en önemli meselelerden birisi 

olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle de Türk dış politikasının son kırk yılına damgasını 

vurmuştur. Bu sebeple Kıbrıs meselesi, Türkiye’nin Amerika, Rusya, Avrupa ve Orta 

Doğu’yla olan münasebetinde belirleyici rol oynamıştır. Ancak 1970’lerden sonra 

özellikle Türk-Yunan ilişkilerinde mihenk taşı (Armaoğlu, 1989: 783), Kıbrıs meselesi 

olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise bu mesele, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerini 

etkilemiştir. 

Meseleye bu yönden bakıldığı zaman Kıbrıs meselesinin 1974-1983 yılları 

arasında ciddi kırılmaların olduğu ve bunun iyi tahlil edilmesi gerektiği gerçeği ile karşı 

karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Zira bu yıllar arasıda Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi 

olmuş, siyasal ve toplumsal hayatta ciddi kırılmalar yaşanmış, demokrasiye ara verilmiş 

ve sosyal katmanlarda ciddi değişimler ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu ciddi kırılma ve 

değişim neticesinde dış politika enstrümanında değişiklikler yaşanmıştır. Bunlar arasında 

KKTC’nin ilanı ve Rogers Planı’nın kabulü gibi iki önemli olayı zikretme yerinde 

olacaktır.  
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Aslında bugün dahi bu iki olay hakkında derinlemesine herhangi bir bilgiye haiz 

değiliz. Zira 12 Eylül darbesinin sisli ve Türk siyasasının bulanık olduğu bir dönemde 

gerçeklere ulaşmanın ne kadar zor olduğunu ifade etmek gereksizdir. Özellikle Millî 

Güvenlik Konseyi’nin, darbe yöneticilerinin veya siyasal karar alıcıların hangi pazarlıkla 

ve ne gibi saikle böyle bir karar aldıklarına dair bilgilere ulaşmış değiliz.
16

  

Bu amaçla yapılan araştırmada, TBMM’nin darbeleri araştırma komisyonuna
17

 

ulaşan verilere veya eski Başbakan Bülend Ulusu gibi kişilerinin sözlü ifadelerinden 

anlaşıldığına göre bu durum tam olarak anlaşılmış değildir. Bu durum, ancak yapılan 

yorumlarla tanımlanabilmektedir. 

Bu araştırmada uygulanan yöntem konusuna gelince, konu, daha çok süreç 

analizine dair bir yöntemle ele alınmıştır. Dolayısıyla geleneksel hadise naklinin yerine, 

daha çok analitik tarih ikame edilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemle, Türkiye’deki darbe 

sürecinde yoğunluk kazanan Kıbrıs meselesinin ne olduğuna ve KKTC’nin ilanın sivil 

iradeye bırakılmama gerekçesine bakılacaktır.  

6.1. 1956 Yılına Kadar Türkiye’nin Kıbrıs Meselesine Karşı Tavrı 

 Kıbrıs meselesinin, Türk kamuoyunda 1947 yılından itibaren gündemde olmasına 

karşın, cumhuriyet hükümetleri, 1955 yılının ortalarına kadar meseleyi 

içselleştirememişler, adeta yok saymaya çalışmışlardır. Aslında bu tavrın, iki önemli 

sebebi vardır:  

 Birinci sebebi, 12 Ocak 1952 tarihine kadar Türkiye, SSCB’nin yoğun baskısı 

altında kalmış ve Sovyet emperyalizmin nefesini ensesinde hissetmesinden 

kaynaklanmıştır.
18

  

İkincisi ise 12 Şubat 1952 tarihinden 1954 yılına kadar Batı savunma bloğunda 

müttefiki olan Yunanistan’ın Kıbrıs adasını birçok kez kendisine bağlanmasını istemesi, 

buna karşın İngiltere’nin, adanın mevcut statüsünün asla değiştiremeyeceğini 

belirtmesinden dolayıdır ki cumhuriyeti hükümetleri, Kıbrıs meselesinde ilgisiz 

kalmışlardır.
19

 

                                                 
16

 MGK’dan bu konuda alınan bilgiler yeterli değildir. Sadece alınan kararlarla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. 

Ancak yasa gereği kurulun tutanaklarına ulaşılamamıştır. Dolayısıyla bu konunun aydınlatılması için 

ciddi bir kaynaktan mahrum olduğumuzu söylemek mümkündür. 
17

 Bu komisyonun tam adı “Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile 

Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” şeklindedir. 
18

 Türkiye, bu yakın tehdidi ancak 1952 yılında NATO’ya giderek büyük ölçüde bertaraf etmiştir. 
19

 Yunanistan, Türkiye’nin bu ilgisizliği yüzünden, birçok kez istifade etmesini bilmiştir. Bunun için 

bkz… Armaoğlu, 1973:814. 
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 İngiltere, kilisenin düzenlediği 1950 plebisitini bertaraf edebilmek için 1954 

yılında adaya yeniden muhtariyet verilmesi fikrini ortaya atmıştır. Fakat bunun hiçbir 

surette adanın el değiştireceği manasına gelmeyeceğini ısrarla vurgulamıştır. Bu durumda 

Kıbrıslı Rumlar, adanın el değiştirmeyeceğini anlayınca, Kıbrıs meselesini, Birleşmiş 

Milletlere götürmeye çalışmışlardır. Böylece Yunanistan, 16 Ağustos 1954 tarihinde 

Birleşmiş Milletlere resmen başvurup, İngiltere’yi şikâyet etmiş ve ada halkını self-

determinasyon, yani kendi mukadderatını kendisinin tayin hakkının verilmesini 

istemiştir.
20

 Böylece Kıbrıs meselesi, BM’in gündemine gelmiş ve bu andan itibaren 

Kıbrıs meselesi, uluslararasılaştırılmıştır. 

 Aslında Yunanistan’ın Kıbrıs meselesini BM’nin bünyesine getirmesi, Türkiye’yi 

ister istemez bu meselenin içine girmesine neden olmuştur. Ancak Türkiye’nin bu 

meseleye girmesi, kendi haklarını ve görüşlerini müdafaa etmekten çok, bu meselenin 

hemen kapanması ve adanın mevcut statüsünün değişmemesini, eskiden olduğu gibi 

İngiltere’nin elinde kalmasına yönelik olduğu görülmüştür.  

 Barışçı yollarla ENOSİS’in gerçekleşmesi mümkün olamayacağını anlayan 

Yunanistan, 1952 yılında aslen Kıbrıslı bir Rum olan Albay Grivas’ı, sonradan EOKA 

adını alan, gizli tedhiş teşkilâtını kurmakla görevlendirmiştir. 1955 yılında Grivas 

tarafından vücut bulan ve İngilizlere karşı Kıbrıs’ta başlatılan EOKA tedhiş faaliyeti, 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilânına kadar sürmüşse de esas gayenin ENOSİS olmasından 

dolayı, cumhuriyet idaresi bir merhale olarak görülmüştür (Alasya, 1987:22). Böylece 

1955–1974 yılları arasında yer alan EOKA saldırıları neticesinde, 103 Türk köyü 

yakılmış, 30 bin Kıbrıslı Türk göçmen olmuş, yüzlercesi kaybolmuş veya binlercesi 

yaralanmıştır (Serter, 1983:2071). 

İngiliz hükümeti 1956 yılında adaya muhtariyet vermeyi teklif etmişse de Türkiye 

ve Yunanistan, bunu kendi tezlerine uymadığı gerekçesi ile kabul etmemişlerdir.
21

 Rum 

tedhişinin yoğun olduğu bir sırada, İngiltere bu faaliyetleri bertaraf edebilmek için Lord 

Radcliffe’e, Kıbrıs için bir muhtariyet anayasası
58

 hazırlatmış ve İngiltere Sömürgeler 

                                                 
20

 Dikkat çekici olaylardan biri de Türkiye’nin büyük önem verdiği, 9 Ağustos 1954 tarihinde kurulan 

Balkan İttifakı’nın sarsılmaması için Kıbrıs meselesini hasıraltı ettiği bir sırada, bu ittifaka üye 

Yunanistan’ın 16 Ağustos 1954 tarihinde Kıbrıs’a self-determinasyon hakkının verilmesi için Birleşmiş 

Milletler’e resmen başvurması dikkat çekicidir. Böylece Yunanistan, adadaki Rum nüfusunun 

fazlalığını kullanarak, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhâk etmenin meşru zeminini hazırlamaya çalışmıştır. 

Bunun için bkz… Armaoğlu, 1973:814; Alasya, 1987:12. 
21

 Bu hadise, Türk tezine ters düşen bir durumdur. Özellikle 1956 yılında Türkiye, bir oldu-bittiye 

getirilerek, muhtariyet prensibi desteklenmiş ve İngiltere’ye muhtariyet rejimi içinde Kıbrıslı Türklerin 

hürriyet ve yaşama haklarını garanti altına alacak tekliflerde bulunmuştur. Bkz… Armaoğlu, 1973:816-

817. 
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Bakanı Lennox Boyd 19 Aralık 1956 tarihinde Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada 

“İngiltere hükümeti, Kıbrıs’taki gibi gayet karışık bir ahali için self-determinasyon 

hakkının tatbiki için muhtelif hâl çareleri arasına, adanın taksimi hususun da dahil 

edilmesi gerektiğini kabul ettiğini” (Armaoğlu, 1973:817) bizzat açıklamıştır. Böylece 

İngiltere, Türklerin taksim tezi için zımnen olsa da destek vermiştir.  

Bu vesileyle Türk hükümeti, meselenin nihaî çözümü için bu noktanın önemli bir 

basamak olacağını ifade etmiş ve Taksim tezine sıkıca sarılmıştır. Hâl böyle olunca 

Türkiye hükümeti, 1956 yılının sonlarından itibaren içte Türk kamuoyuna, dışta ise 

İngiltere ve Yunanistan’a bu tezini kabul ettirmeye çalışmıştır. Türk hükümeti, 1958 

yılından itibaren bu tezini kendi kamuoyuna benimsetmiş olmasından ötürü, bütün 

Türkiye “ta taksim, ya ölüm !” parolası ile yekvücut olmuştur. 

6.2. 1956-1967 Yılları Arasında Türkiye’nin Kıbrıs Meselesine Karşı Tavrı 

İngiltere tarafından, 19 Haziran 1958 tarihinde, MacMillan Plânı adında yeni bir 

plân hazırlanmıştır. MacMillan Plânı, adadaki cemaatler ile meseleye taraf olan İngiltere, 

Yunanistan ve Türkiye arasında, yeni bir ortaklık kurulmasına dayanmaktadır.
22

  

Ancak Rum liderliği derhal, Yunan hükümeti ise kısa bir süre sonra MacMillan 

Plânı’nı reddederek, self-determinasyon ilkesinde ısrar ettiklerini açıklamışlardır. 

Türkiye’nin ve İngiltere’nin, plânı tatbike koymaya kararlı olmaları, Kıbrıslı Rumları ve 

Yunan hükümetini telaşlandırdığı gibi, gerek İngiliz Parlamentosu’nda, gerekse BM’de 

çeşitli faaliyetlerde bulunarak, MacMillan Plânı’nın tatbikini engellemeye çalışmışlardır. 

Lakin İngiltere, bu plânı resmen tatbike koyacağını açıklamasıyla, Rum ve Yunan 

ikilisinin faaliyetlerine set çekmiştir (Alasya, 1987: 18). Bu vesileyle Türkiye’nin 

temsilcisi Burhan Işıl (Alasya, 1987: 23) adaya gelip, fiilen göreve başlamıştır. Aslında bu 

hadise, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki meşru hakkının tanınması ve Kıbrıs’ın idaresine, 

Türkiye’nin de fiilen katılmasını beraberinde getirmiştir (Alasya, 1987: 18).  

Bundan dolayıdır ki, Rum–Yunan cephesi, Kıbrıs’ın ikiye bölüneceğini, bir başka 

deyişle adanın taksimine (Alasya, 1983:2058) yol açacağını düşünerek, daha müsait bir 

zamanı beklemek için Kıbrıs’ın bağımsızlık prensibini kabul etmişlerdir.
23

  

Aslında Kıbrıs meselesinde umduğunu bulamayan Yunanistan, bu meseleyi 

görüşmeler yoluyla halletmeyi düşünmüş ve Zürih Antlaşması’nın yolu açmıştır.
24

 

                                                 
22

 Otonomi, Yunancada autos (kendi, özü) ve nomos (yasa) kelimelerinden oluşmakla birlikte Türkçe’de 

“özerlik” anlamına gelmektedir. Bkz… Türkçe Sözlük, 1981:62; Alasya, 1987:17. 
23

 Alasya, 1987:23; Alasya, 1983:2058. Türk tarihçilerinin yanı sıra bu görüş, Dr. P.N. Vanezis 

(1972:133-135) ve Nancy Crawshow da (1978:294-299) savunmaktadırlar. 
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Bu vesileyle 5–11 Şubat 1959 tarihleri arasında Türk ve Yunan Başbakanları 

Adnan Menderes ve Karamanlis Zürih’te toplanmış ve Kıbrıs’a bağımsızlık veren 

anlaşmayı imzalamışlardır.
25

 

Bu anlaşmanın akabinde İngiltere, Türkiye, Yunanistan ile adadaki her iki toplum 

liderlerinin de imzalayacağı yeni bir anlaşma daha kaleme alınmıştır.  19 Şubat 1959 

tarihinde Londra Antlaşması olarak anılan bu anlaşmaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 

esasları belirlenmiştir. Buna göre 16 Ağustos 1960 tarihinde bağımsız ve bağlantısız 

Kıbrıs Cumhuriyeti ilân edilmiştir. 

Esasında bu cumhuriyet, nevi şahsına münhasır ve hiçbir benzeri bulunmayan bir 

anayasaya ile mücehhez kılınmış bir devlettir (Alasya, 1983:2058). Anlaşmalardan ve 

Anayasa’dan anlaşılacağı üzere bir nevi fonksiyonel veya cemiyet federasyonu halinde 

ortaya çıkmış, coğrafî esasa dayanmayan, fakat iki toplum arasındaki ortaklık ve işbirliği 

esasını göz önünde bulunduran bir sistem kurulmuştur (Serter, 1983:2073; Tamçelik, 

2009: 79-80). 

Zürih ve Londra Antlaşmaları, bağımsız Kıbrıs ile Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 

arasında, organik münasebetler ve bağlar kurmuştur (Armaoğlu, 1973:818).  

Bilindiği gibi bu anlaşmalardan biri, Garanti Antlaşması’dır. Zira Kıbrıs 

Cumhuriyeti Anayasası’nın ayrılmaz bir parçası olan bu anlaşmaya göre Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini bütün ayrıntıları ile korumayı taahhüt altına almıştır 

(Armaoğlu, 1973:818). Bu maddeyle, mevcut anayasal düzeni bozucu, herhangi bir durum 

karşısında alınacak tedbirler hususunda Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, birbirlerine 

dayanarak, ortak hareket edeceklerdir. Ortak hareket etme hususunda uzlaşma olmaz ise 

üç devletten herhangi biri anayasal düzeni yeniden yerleştirmek üzere “tek başına 

müdahale hakkına sahip olacaktır” (Armaoğlu, 1973:818). 

Ancak unutmamak gerekir ki, 27 Mayıs 1960 darbesi ile Türkiye’deki rejim 

değişikliği Kıbrıs meselesine karşı bakışını değiştirmiştir. Özellikle askerî yönetim, 

Türkiye’deki iç çalkantılarla uğraşmak zorunda kaldığından Kıbrıs’ta devam eden TMT 

yapılanmasına pek sıcak bakmamış, hatta dizginlemeye çalışmıştır. Zira adaya asker 

                                                                                                                                                   
24

 18 Aralık 1958 tarihinde yapılan bu toplantıda, üç yıldan beri ilk kez ilgili tarafların temsilcilerinin aynı 

masada oturup konuşmaları dikkat çekicidir. 
25

 1958 yılında yıkıcı Rum faaliyetlerinin bariz bir şekilde arttığı bir sırada, Türk – Yunan ve Yunan – 

İngiliz münasebetlerinin bozulmasına neden olmuştur. Doğu Akdeniz’de, özellikle de NATO’nun 

güneydoğu kanadı sarsıntı geçirmesi üzerine ABD devreye girerek, Türk ve Yunan Başbakanlarının, 

uzlaşıcı olmaları için baskı yapmış ve Zürih’te toplanmalarına neden olmuştur. Bkz… Armaoğlu, 

1973:818. 
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kökenli büyükelçi olarak gönderilen Emin Dırvana, adadaki milliyetçi kadrolara karşı 

takındığı tavır büyük rahatsızlık uyandırmıştır. Aslında Ankara hükümetinin tavrını 

yansıtan Dırvana, Kıbrıs’ta kurulan mevcut cumhuriyetin yaşaması için talimat aldığı ve 

bunu engelleyecek Kıbrıs Türk liderlerini sindirmeye çalıştığı görülmüştür. Özellikle 

1960-1963 yılları arasında devam eden bu durum, ihtilal hükümetinin Kıbrıs meselesi gibi 

bir meseleyle uğraşmak istememesinden kaynaklanmaktadır. Ancak darbe hükümetinin 

idam cezası ile yargıladığı ve sonradan astığı Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’nun 

savunduğu ve daha sonra Türkiye’nin her daim dile getirdiği Garanti Antlaşması’nı kabul 

etmesi oldukça ilginçtir. Özellikle 1960’tan sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 

savunduğu ana ilke ve tezler, 1959-1960 anlaşmaları ile kayda geçmiştir. Ancak 1960 

ihtilalinde bu durum algılanamamıştır. Hatta daha da ileri Yassıada’da okunan 

iddianamede vatan hainliği ile suçlanmışlardır. Yapılan savunmalarda ise devletin âli 

menfaatleri gereği bu konuya temas edilmediği görülmüştür (Tamçelik, 2012: 49-106). 

Bunun yanı sıra 1960-1963 yılları arasındaki dönemde Kıbrıs’ta organize edilen 

TMT faaliyetleri sekteye uğramış ve Türkiye’den yapılan lojistik ve askerî destek büyük 

ölçüde kesintiye uğramıştır. Aslında bu durum, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’in hadiselerinin 

yaşanmasına da kısmen neden olmuştur. Özellikle Türkiye’deki muhalif kadroların 

Menderes hükümetinin adadaki faaliyetlerinden ve yapılan yardımlardan haberdar 

olmadığı için Demokrat Parti yanlılarının muhaliflere karşı silahlandırdığından 

şüphelenmektedirler. Ne var ki bu durum, doğru olmasa da gazete haberlerinde ve 

mahkeme tutanaklarında suçlayıcı bir faktör olarak görmek mümkündür. 

 Bunun yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk ve Rum halklarından, yani iki ana etnik 

gruptan meydana gelmiştir.
26

 Özellikle bu cumhuriyetin kurulması için Türk halkı, ada 

sathında yayılmış olarak yerleşmiş olduğundan self-determinasyon hakkını Kıbrıs 

Cumhuriyeti lehine kullanmış ve böylece Cumhuriyetin kurucu ortağı olmuştur (Tamçelik, 

2008:84). Dolayısıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninden şu sonucu çıkarmak 

mümkündür. Türk halkı, kendini bir azınlık olarak kabul etmemiş ve “foksiyonel federatif 

sistemin” kurucu ortağı olarak siyasî tavrını ortaya koymuştur (Alasya, 1987: 24). 

Zürih ve Londra Antlaşmaları’nın imzalanmasından sonra Kıbrıs Rum toplumu 

lideri Makarios ise bu anlaşmayı baskı altında imzaladığını bahane ederek, bu anlaşmaya 

saygı göstermeyeceğini, anayasayı tatbik etme niyetinde olmadığını ve cumhuriyeti, 

ENOSİS için bir sıçrama tahtası olarak kullanacağını belirtmiştir (Serter, 1983:2074). Ne 

                                                 
26

 Ayrıntılı bilgi için bkz… Tamçelik, 2010:11.  
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var ki Zürih ve Londra Antlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti için ENOSİS ve TAKSİM 

tezleri yasaklanmıştır (Armaoğlu, 1973:819).  

Kısa bir süre sonra, yani 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 

21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel baskını ile birlikte sona ermiştir. Üç yıl gibi çok kısa 

bir süre hayatiyetini sürdürebilen cumhuriyet, Türkleri için “mücadele devri” olmuştur. 

Türkiye’nin tek taraflı müdahale kararı alıp, bunu itina ile uygulaması, İngiltere’yi 

endişelendirmiş, adadaki Türk ve Yunan alaylarına mensup askerleri, İngiliz Tümgeneral 

Young’un emir ve komutasına vermesine neden olmuştur.
27

 Ardında Lefkoşa kuzey ve 

güney diye ikiye bölünmüştür. 

Bunun üzerine Makarios, 1 Ocak 1964 tarihinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 

ile imzaladığı Garanti ve İttifak Antlaşmalarını, tek taraflı olarak feshettiğini, dünya 

kamuoyuna duyurmuştur (Sarıca vd., 1975:55-123; Alasya, 1987:35; Armaoğlu, 

1989:788).  

 1963 olayları nedeniyle, müşterek idareden çekilen Türk toplumu, kendi 

bölgesinde yeni bir siyasî teşkilatlanmaya gitmek zorunda kalmış ve “Genel Komite” adı 

ile bir “Yüksek Kurul” oluşturmuştur. 

Bu vesileyle Türkiye, Kıbrıs’ta federal bir sistem kurulmasını ve Türk toplumunun 

Rumlardan bağımsız olarak kendi kendini idare etmesini (Armaoğlu, 1989:787),
 
ilk kez 

teklif etmiştir.  

 Ancak Rumlar saldırılarını kesmedikleri için TBMM, 15 Şubat 1964 tarihinde 

Kıbrıs’a müdahale etmesi için Türk hükümetine yetki vermiştir. TBMM’den müdahale 

etme yetkisini alan Türk hükümeti, bu uğurdaki faaliyetlerini hızlandırmış ve silahlı 

kuvvetlerini, adaya çıkarmaya çalışmıştır. 

  İşte tam bu sırada ABD Başkanı Johnson, Başbakan İsmet İnönü’ye 5 Haziran 

1964 tarihinde sert ve ağır bir dille yazılmış olduğu tehdit mektubunu göndermiştir.
28

 

ABD Başkanı Johnson tarafından Türk hükümetine verilen bu mektup, Türk dış politikası 

tarihinde “Johnson mektubu” olarak geçmiştir. Böyle Türkiye, Kıbrıs meselesinde tek bir 

ülkeye veya bloğa güvenmemesi gerektiğini acı bir tecrübeyle öğrenmiş oldu.  

                                                 
27

 27 Aralık 1963 tarihinde Tümgeneral Young, resmi görevine başlamıştır. Bunun için bkz… Alasya, 

1983:2061; Alasya, 1987:23. 
28

 Kıbrıs meselesinin neden olduğu Türk-Yunan gerginliği, Türk-ABD münasebetlerinde de mahiyet 

değişikliğine yol açmıştır. 1964 Haziranında Johnson mektubunun verilmesinde dolayı, 12 Mart 1947 

Truman Doktrini’nce sağlanan dostane ilişkilerin, büyük bir sarsıntı geçirmesine neden olmuştur. Bu da 

1945 yılından beri münasebetlerin gayet soğuk olduğu SSCB’ye yaklaşmamıza yol açmıştır. Bunun en 

çarpıcı örneği SSCB ile ekonomik alanda birden bire meydana gelen gelişmelerdir. Bkz… Sarıca vd., 

1975:394-397; Erim, 1975:304-309; Alasya, 1987:38; Armaoğlu, 1989:617-618, 788. 
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Aslında 1963-1964 Kıbrıs buhranının Türkiye bakımından en önemli etkisi, 

Johnson mektubuyla Amerika’ya karşı güvenin sarsılması olmuştur. Bunun üzerine 

Türkiye, Sovyetlerle olan münasebetlerini düzeltme yoluna gitmiştir.  

Başkan Johnson’ın mektubu ile Türkiye’nin adaya asker çıkarmamasından cesaret 

alan General Grivas, 15 Kasım 1967 tarihinde Geçitkale ve Boğaziçi köylerine saldırıya 

geçmiştir. 

Bunun üzerine Türk hükümeti, Garanti Antlaşması’nın IV. maddesine dayanarak 

TBMM’ye başvurmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’a müdahale etmesini 

tekrardan istemiştir (Armaoğlu, 1989:798-799). Türkiye 17 Kasım 1967 tarihinde adaya 

çıkarma yapacağını, ilgili devletlere bildirerek, tedhiş lideri Grivas’ın derhal adadan geri 

çekilmesini ve 12 bin kişilik Yunan askerinin adadan gönderilmesini istemiştir (Armaoğlu, 

1989:798-799). 

Aslında 1967 Kıbrıs buhranı, Türk-Yunan münasebetleri için yeni bir darbe 

olmuştur. Bundan dolayı Yunanistan’da meydana gelen siyasî buhran, kısa bir sürede iç 

çatışmaya dönüşmüş ve 1967 yılında hükümet darbesine yol açan yeni bir hadise vuku 

bulmuştur.
29

 

Aynı zaman sürecinde Türkiye, Yunanistan’a göre çok daha farklı bir durum 

ortaya çıkmıştır. Örneğin İsmet İnönü hükümetleri, koalisyon desteği ile ayakta kalmasına 

rağmen, 1965 Ekim seçimlerinde Adalet Partisi’nin, TBMM’nde büyük çoğunluğu elde 

ederek tek başına iktidara gelmesi, Kıbrıslı Rumları, Makarios’u ve Yunanistan’ı ihtiyatlı 

hareket etmeye zorlamıştır. Zira Makarios ve Yunanistan, Kıbrıs meselesindeki 

pozisyonlarını, Türkiye’deki iç siyasî istikrarsızlığa göre ayarlama çalışmışlardır 

(Armaoğlu, 1989:794). 

Bu arada Batı Trakya’daki Türk halkının, Yunanistan tarafından ağır baskılara 

maruz kaldığı görülmüştür. Bunun sebebi Yunan dış politikasındaki yeni bir denge 

unsurunun oluşturulması olarak gösterilebilir. Kıbrıs’a karşı yeni bir tehdit unsuru olarak 

                                                 
29

 20-21 Nisan 1967 gecesi General Pattakos ve Albay Marekozes önderliğinde hükümet darbesi 

yapılmıştır. Siyasî iktidarı, Yunan ordusunun albayları (cunta) ele geçirmiştir. Bu arada Kral 

Konstantinos II., ülkeyi terketmek zorunda kalmıştır. Diktatörlük sistemi, tüm ülkeye hakim olduğu bir 

sırada, muhalefet partileri yasaklanarak baskı, siyasî sürgünler, sansür ve işkence olayları yoğun bir 

şekilde yaşanmıştır. Özellikle cunta yönetiminin, Kıbrıs konusundaki açıklamaları, ENOSİS yolunda 

azınlıklara (Türklere) hak vermekten söz etmeleri dikkat çekicidir. Bkz… Kılıçoğlu, 1979:854; 

Kılıçoğlu, 1981:1874; Armaoğlu, 1989:785. 



 174 

Batı Trakya’yı kullanmaya çalışan Yunanistan,
30 

bu yolla Kıbrıs meselesini kendi lehine 

dengelemeye çalışmıştır. 

Yunanlıların dengeleme siyasetine karşın, farklı bir hamle yapan Kıbrıslı Türkler, 

28 Aralık 1967 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa’nın bütün kuralları uygulanıncaya 

kadar Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’ni kurmuşlardır (Armaoğlu, 1989:799). 

6.3. 1967-1974 Yılları Arasında Türkiye’nin Kıbrıs Meselesine Karşı Tavrı 

2 Aralık 1967 tarihindeki mutabakat sayesinde Türkiye ve Yunanistan, yumuşama 

dönemine girmişlerdir. Bu iki ülkenin münasebetlerinde, meydana gelen yumuşama, 

tabiatı itibarıyla Kıbrıs’a da yansımıştır. Bu vesileyle BM Genel Sekreteri U-Thant, 13 

Mart 1968 tarihinde tarafları, doğrudan doğruya müzakereye çağırmıştır. 

Orta Doğu ve özellikle iki NATO ülkesinin, arasında savaş çıkmasını istemeyen 

diğer müttefik devletler de araya girmiş ve ikili görüşmeler, ilk olarak 3 Haziran 1968 

tarihinde Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf R. Denktaş ile Rum Cemaati Temsilciler 

Meclisi Başkanı Glafkos Klerides arasında, Lefkoşa’da başlamıştır. Hemen ardından 3 

Haziran 1968 tarihinde Beyrut’ta, 24 Haziran 1968 tarihinde ise Lefkoşa’da yapılmış ve 

toplumlararası görüşmeler, çeşitli aralıklarla günümüze kadar süregelmiştir (Alasya, 1987: 

41; Alasya, 1983:2066; Armaoğlu, 1989:800). 

Toplumlararası görüşlerin ilkinde, Rumların Türklere verilen hakları tanımak 

istememesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1967 Kıbrıs buhranının belirgin bir 

şekilde ortaya çıktığı bir sırada Türk tarafı, adanın “federal devletler olarak ikiye 

ayrılması” (Armaoğlu, 1989:801) görüşünü savunmuştur. Toplumlararası görüşmeler 

süreci içinde Türk hükümeti, federal devlet politikasında değişiklik yaparak, “bölge 

muhtariyet esasına dayanan, üniter devlet görüşünü” (Armaoğlu, 1989:801) 

benimsemiştir. Bir çeşit “Kanton Sistemi” olarak karşımıza çıkan bu görüşte, Kıbrıs’ta tek 

bir devlet olmasını, buna karşın birkaç bölgede toplanmış olan Türklerin, kendi 

bölgelerinin idaresinde muhtariyete sahip olmasını ve kendi işlerini kendileri görecek 

siyasî bir yapıya kavuşmasını istemişlerdir (Armaoğlu, 1989:801). 

Türkiye, Ekim 1973 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit Başbakanlığında kurulan 

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) – Millî Selamet Partisi (MSP) koalisyon hükümeti ise 

“fonksiyonel federatif sistem” (Armaoğlu, 1989:801) tezini savunmuştur. Bu sistem de 

                                                 
30

 Yunanlıların meşhur ülküsü, Megali İdea’nın bir gayesi olan Bizans İmparatorluğu’nun yeniden ihyası 

sebebiyle, 1966 yılında Amerika’da “İstanbul’u Kurtarma Cemiyeti” kuruldu. Bu uğurda milyonlarca 

bağış toplandı. Dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin ileri bir karakol olduğunu göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Bkz… Alasya, 1969:796; Armaoğlu, 1989:795. 
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toprakların paylaşılması söz konusu olmayacak, tek bir devlet içinde görev ve yetkilerin 

iki toplum arasında paylaşılması sağlanacaktır (Armaoğlu, 1989:801). 

1968 yılında başlayan toplumlararası görüşmeler, 1974 yılına kadar aralıklarla 

sürmüşse de tarafların bir türlü anlaşamamaları sebebiyle, 1974 Nisan ayında müzakereler 

kesilmiştir.
31

 

Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi Meclisi, 13 Mayıs 1970 tarihinde kendini feshedip 21 

Nisan 1971 tarihinde yaptığı toplantıda ‘Geçici’ sözcüğünü kaldırmış ve Kıbrıs Türk 

Yönetimi adını almıştır. Akabinde 15 Temmuz 1974 darbesinden sonra Kıbrıslı Türkler bir 

adım daha ileri atarak, “Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi” yerine, 1 Ekim 1974 tarihinde 

“Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi” şeklini alacak, yeni bir siyasî yapılanmaya gitmiştir 

(Armaoğlu, 1989:799). Böylece adada ikiliğin ve ayrılığın temelleri yavaş yavaş 

şekillenmeye başlamıştır. 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhâkı için yapılan girişimler ve tertiplenen saldırılar, 

başarıya ulaşamayınca, Atina’daki Cunta yönetimi ile Makarios arasında görüş 

ayrılıklarının doğmasına neden olmuştur. Aslında bu görüş farklılığı, Yunanistan’daki 

cuntanın bir an önce ENOSİS’i gerçekleştirerek, ülkedeki durumunu güçlendirmek istemiş 

olmasından, Makarios’un ise uzun vadeli mücadele yolunu seçerek, bu suretle nihaî 

hedefe ulaşacağını düşünmesinden dolayı kaynaklanmaktadır (Armaoğlu, 1989:799; 

Alasya, 1987: 43). Dolayısıyla cunta, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhâkının, Makarios 

tarafından önlendiğini ileri sürerek, Başpiskoposu cumhurbaşkanlığı makamından 

indirmek için bir dizi plân hazırlamıştır. Bu plâna göre “...sorumsuz bir şahsın ENOSİS’i 

ilân etmesi ve cunta ile Makarios’un bu fiili durumu sözde istemeyerek kabul etmesini 

öngörmektedir” (Alasya, 1987: 43). Bunu fark eden Makarios, 4 Temmuz 1974 tarihinde 

Yunan Cumhurbaşkanı Fedon Kizikis’e bir mektup göndererek, ona ithamlarda bulunmuş 

ve “ben bir vali değil, seçimle gelen bir liderim” (Armaoğlu, 1989:802) deme ihtiyacı 

hissetmiştir. 

Gelişen hadiseler karşısında, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanlı subaylar 

tarafından Makarios’a karşı bir darbe yapılmıştır. Darbeden hemen sonra Makarios’un 
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 Roma toplantısında yapılan müzakereler sırasında, Türk tarafını temsil eden Rauf Denktaş, 

“Makarios’un, Kıbrıs Türklerini elinde siyasî rehin olarak gördüğünü ve Türkiye’nin «müdahalesini 

önlemek için müdahale edersen elindekileri topyekun yok ederim» sözleri ile şantaja başvurduğunu” 

açıklayınca Rum temsilcisi Klerides: “Açık konuşalım…Makarios bunu söylemiştir ve haklıdır... Bir 

Türk müdahalesi gerçekleşecek olursa, bizim için Kıbrıs için her Kıbrıslı Türk, bir tehlike teşkil eder ve 

Kıbrıslı Türklerin emniyetimiz açısından nötralize edilmesi, emniyetimizin gereğidir. Bu yönde gereken 

tedbirleri almak, halkımıza karşı görevimizdir” demiştir. Bunun için bkz… Alasya, 1987:42. 
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öldürüldüğü ilân edilmiş ise de İngilizlere sığınan Makarios, adadan kaçmayı başarmıştır. 

Bu vesileyle meşhur Türk düşmanı ve azılı EOKA’cı Nikos Sampson’un, 

cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak “KIBRIS ELEN CUMHURİYETİ’ni” ilân etmiştir. 

Aslında bu durum, rastlantı değildir. Ancak Makarios, Kıbrıs’tan kaçtıktan sonra BM 

Güvenlik Konseyi’nde 19 Temmuz 1974 tarihinde yaptığı konuşmada: 

“Yunanlılar Kıbrıs’ı işgal etmişlerdir ve Türklerden çok daha 

tehlikededirler. (...) Bu işgal hareketi, Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve toprak 

bütünlüğünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Bugün Türk toplumu da tehlike 

içindedir”
203 

Demesiyle, Kıbrıs buhranı yeni bir boyut kazanmıştır.
 

Bu sırada BM’de Makarios’tan sonra söz alan Türk delegasyonu, “Kıbrıs’taki 

değişikliği kabul etmemize imkân yoktur. Müdahale hakkımız ortaya çıkmıştır” (Alasya, 

1983:2064) demekle, kurulan gayrı resmi Kıbrıs Hükümeti’ni tanımadıklarını dille 

getirmiştir. 

Türkiye zaman geçirme politikası gütmeden, Kıbrıs’ta yaşan olayları önlemek ve 

anayasal nizamı yeniden tesis etmek için diğer bir garantör devlet olan İngiltere’ye, 

müşterek müdahale etme teklifinde bulunmuştur. Ancak İngiliz hükümeti, müdahaleye 

kesinkes karşı olduğunu görülmüştür (Armaoğlu, 1989:802). Bu durum karşısında 

Türkiye, Garanti Antlaşması’nın IV. maddesine göre 20 Temmuz 1974 sabahı, Kıbrıs 

Barış Harekâtı’nı başlatmıştır.
32

 

20 Temmuz sabahı Türk askerleri Girne plajına çıkarken, aynı zamanda Lefkoşa–

Girne yolu üzerinde ve Lefkoşa yakınlarındaki Gönyeli’ye de havadan asker indirmeye 

başlamıştır. 

20–22 Temmuz 1974 tarihleri arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ta küçük 

bir sahanın kontrolünü ele geçirmişlerdir. BM Güvenlik Konseyi’nin kararı ile taraflar 

arasında, 22 Temmuz 1974 günü saat 17.00’de ateşkes ilan edilmiştir (Alasya, 1983:2064; 

Alasya, 1987: 47; Armaoğlu, 1989:803). 22 Temmuz akşamı, ateşkesin yürürlüğe girmesi 

ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Girne–Lefkoşa yolunu kontrol altına almışlar ve Girne 

kıyılarında da genişleme harekâtını başarı ile tamamlamışlardır. 

Ancak BM Güvenlik Konseyi, 15 Temmuz 1974 Yunan müdahalesine büyük bir 

tepki göstermediği halde, Türkiye’nin meşru müdahalesine karşı tepki gösterdiği tespit 

edilmiştir. Barış Harekâtı’nın daha ilk günü, Güvenlik Konseyi’nin aldığı 353 sayılı 

                                                 
32

 Daha ayrıntılı bilgi için bkz… Tamçelik, 2011c:391-424. 
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kararla, tarafları ateşkese ve adadaki bütün yabancı kuvvetlerin çekilmesine ve bütün 

ülkeleri, Kıbrıs’ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygıya davet etmiştir.
33

  

Barış Harekâtı nedeniyle ortaya çıkan Kıbrıs buhranı, Türk–Yunan ilişkilerine 

büyük darbe vurmuş, iki ülke adeta savaş eşiğine gelmiştir. General Ioannides Batı 

Trakya’daki Yunan kuvvetlerini Türkiye’ye karşı saldırıya geçirmek istemişse de bu 

teşebbüs, Cunta’nın diğer üyeleri tarafından önlenmiştir (Armaoğlu, 1989:803).  

Aslında Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın başarıya ulaşmasından sonra iki önemli 

sonuç ortaya çıkmıştır. 

Birincisi, 23 Temmuz 1974 tarihinde Nikos Sampson, cumhurbaşkanlığından 

indirilip, yerine Glafkos Klerides geçmiş, ikincisi de birincinin sonucuna bağlı olarak 

Kıbrıs’ta girişilen hükümet darbesi ile başarısızlığa uğrayan Yunanistan’daki askerî cunta, 

1974 Temmuz’unda iktidarı, sivillere bırakarak hükümetten çekilmiştir. Fransa’da 

sürgünde bulunan Konstantin Karamanlis, Milli Birlik Hükümeti’ni kurmak üzere 

Yunanistan’a gelmiştir (Armaoğlu, 1989:803). 

I. Cenevre Konferansı sonunda imzalanan 30 Temmuz 1974 tarihli Protokol’de, 

Kıbrıs Rum ve Türk temsilcilerinin de katılması ile II. Cenevre Konferansı’nın 8 Ağustos 

1974 tarihinde toplanması kararlaştırılmıştır. Ancak Türkiye temsilcisi, 5 Ağustos 1974 

tarihinde yaptığı bir açıklamada Rum–Yunan cephesinin, protokol hükümlerine riayet 

etmediğini belirtmiştir. 

Bu konferansta, Türk tarafı “coğrafî esasa dayalı federatif sistemi”
34

 teklif etmişse 

de Rum tarafı kabul etmemiştir. Özellikle Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Mavros, Yunan 

takviye birliklerinin Kıbrıs’a intikalinin yapılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı 

harekete hazır duruma gelmesi için zaman kazanmak maksadıyla, 36 saatlik süre talep 

ederek, konferansta geciktirme taktiğini uygulanma çalışması, II. Barış Harekâtı’nı 

başlamasına neden olmuştur. 

 Girne bölgesinde küçük bir sahaya sıkışmış bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

hareket özgürlüğünü elde etmesi ve bu hassasiyetinin, bertaraf edilmesi için emniyet 

sahasına ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bu durumu takdir ettiğinden 14 

Ağustos 1974 tarihinde kuvvetlerini yeniden harekete geçirmiştir. 
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 Bu konu için bkz… Sarıca vd., 1975:195-196; Armaoğlu, 1989:803. Ayrıca Türkiye, bu vesileyle BM 

Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararını 22 Temmuz 1974 günü saat 17.00’da kabul etmek zorunda 

kalmıştır. 
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 Bu sistem, kantonlara dayalı bir federatif sistem de olabilecektir. 
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 Bir tarafta Mağusa, diğer tarafta Lefke istikâmetinde ileri harekâta geçen Türk 

Silahlı Kuvvetleri, 16 Ağustos 1974 akşamı saat 19.00’dan itibaren Türkiye’nin BM 

Güvenlik Konseyi’nin aynı gün ve 360 sayılı kararına uyarak, ateşkesi (Sarıca vd., 

1975:209; Alasya, 1983:2065; Alasya, 1987:50; Armaoğlu, 1989:806) ilan etmiş ve ileride 

KKTC’nin emniyetine ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek sahayı alarak, bugünkü 

hudutları çizmiştir. 

6.4. 1974-1983 Yılları Arasında Türkiye’nin Kıbrıs Meselesine Karşı Tavrı 

 Aslında Türkiye tarafından gerçekleştirilen bu harekâtın, siyasî alandaki neticeleri, 

bugün itibarıyla çok büyük olmuştur. 

 Her şeyden önce II. Barış Harekâtı, birincinin aksine, dünya kamuoyunda, 

Türkiye’nin aleyhine bir havanın doğmasına neden olmuştur. Uluslararası kamuoyu 

tarafından I. Barış Harekâtı, haklı ve hukukî bir müdahale mahiyetinde telakki edilirken, 

II. Barış Harekâtı ise bir “toprak istirdadı ve bir işgal” (Armaoğlu, 1989:806) olarak 

yorumlanmıştır. 

 Rum milislerinin yaptığı ve BM Barış Gücü nezaretinde, birçok yabancı 

gazetecilerin gözü önünde açılan mezarlarla orta çıkan Atlılar, Muratağa ve Sandallar’daki 

katliamın, II. Barış Harekâtı’nın yapılmasını zarurî bir ihtiyaç olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. 

 Türkiye’nin 14 Ağustos 1974 tarihinde II. Barış Harekâtı’na başlaması ile 

Yunanistan, NATO’nun güneydoğu askerî kanadından çekildiğini açıklamıştır. Bu durum, 

NATO ittifakı açısından çok önemli bir sonuç yaratmıştır (Aktaş and Tamçelik, 2010:70; 

Tamçelik, 2011a:11). Zira Kıbrıs buhranı Yunanistan’ın NATO’nun askerî kanadından 

çekilmesine yol açmıştır. Ancak Rogers Planı ile tekrar Yunanistan bu ittifaka girerken, 

Türkiye’nin karşılığında ne aldığı bugün dahi tartışılmaktadır. 

 Aslında 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın getirdiği yeni şartlar gereği, 

adada birtakım idarî değişiklikler olmuştur. Her şeyden önce adada, idarî sistemde yeni bir 

atılım yapma zarureti ortaya çıkmış ve bu gaye ile Kıbrıslı Türkler, 13 Şubat 1975 

tarihinde Kıbrıs Türk Federe Devleti(KTFD)’ni ilân etmişlerdir. Özellikle KTFD’nin ilanı, 

Rum-Yunan cephesinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na işlevlik kazandırmak 

istemesine karşı, iki coğrafî bölgeye dayalı yeni bir idarî anlayışın getirilmek istenmesiyle 
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dengelenmeye çalışılmıştır. Kısa sürede bunun faydası görülmüş ve toplumlararası 

görüşmeleri başlamasına neden olmuştur.
35

 

 Toplumlararası görüşmelerin üçüncü safhasında, Rum tarafı iki bölgeli bir 

federasyonu ve bununla ilgili bir harita kabul etmiş ve güneyde kalan Türklerle, kuzeyde 

kalmış olan Rumların gönüllü olarak yer değiştirilmeleri hususunda, anlaşmaya varıldığını 

açıklamıştır. Böylece Kıbrıs Türk halkı, ada tarihinde ilk kez kendi nüfus bölgesinde 

mütecanis bir nüfusa sahip olmuştur. 

Kısa bir süre sonra Denktaş’ın önerisi ile 12 Şubat 1977 tarihinde Makarios ile 

Denktaş zirvesi yapılmış ve bu zirvede, 4 maddelik bir anlaşma paketi imzalanmıştır. Bu 

anlaşmaya göre iki temel unsur dikkat çekicidir. Bunlardan biri “iki topluma dayalı 

federal bir cumhuriyet esası”, diğeri “toprak düzenlemesinin, ekonomik yeterlilik veya 

verimlilik ile toprak mülkiyeti” prensiplerine göre yapılacağıdır (Armaoğlu, 1989:815). 

Ne var ki 1978 Temmuz’unda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Başbakanı Bülent 

Ecevit, Kıbrıs hususunda mühim bir taviz verdiği görülmüştür. Özellikle KTFD Başkanı 

Denktaş, buna istinaden 20 Temmuz 1978 tarihinde yaptığı açıklamada “toplumlararası 

görüşmeler başlar başlamaz ve gelecekteki statü hakkındaki her türlü haklarını saklı 

tutmak şart ile Kıbrıs’ın Maraş bölgesine 35 bin Rum göçmeni kabul edebileceği ve geçici 

bir idare kurulabileceği” (Armaoğlu, 1989:815) görülmüştür. 

Bunun üzerine Denktaş ile Kyprianou, 19 Mayıs 1979 tarihinde bir araya gelerek, 

toplumlararası görüşmelere egemen olacak temel prensipleri belirleyen bir anlaşma 

imzalamışlardır. 10 maddelik bir anlaşma metnine göre toplumlararası görüşmeler, 

BM’nin gözetimi altında başlayacağı ve 1977 Denktaş–Makarios zirvesinin sonucuna ve 

BM’nin Kıbrıs’la ilgili kararları çerçevesinde yürütüleceği kararlaştırılmıştır.  

Aslında bundan sonraki bütün toplumlararası görüşmeler, BM Genel Sekreteri’nin 

gözetiminde yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç 

alınamamıştır. Özellikle bu dönemde bir sonuç alınamamasının başlıca sebebi 12 Eylül 

1980 tarihinde Türkiye’de yaşanan rejim değişikliğinden kaynaklanmaktadır (Armaoğlu, 

1989:817). 

Kıbrıs Türk toplumu, toplumlararası tıkanıklığı giderebilmek için 5 Ağustos 1981 

tarihinde bir öneri paketini hazırlamıştır (Alasya, 1987:64; Armaoğlu, 1989:817). Ancak 

bu öneri paketi, Rum lideri Kiprianou tarafından reddedilmiştir. Aslında Türkiye’deki 

                                                 
35

 BM Güvenlik Konseyi 12 Mart 1975 tarihli ve 367 sayılı kararıyla, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 

ilânını şiddetle kınadı. Bunun için bkz… Armaoğlu, 1989:815. 
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rejimin tıkanıklığından istifade eden Rum tarafı, Kıbrıs meselesini uluslararası 

platformlara götürerek, kendi lehlerine kararlar almaya çalıştığı görülmüştür. 

Yunanistan’da özellikle Sosyalist PASOK Partisi’nin başa gelmesi ve Başbakanın 

Andreas Papandreu’nun olması, bu husustaki eğilimi daha da hızlandırmıştır. Türkiye’nin 

rejim olarak çıkmazda olması ve Papandreu’nun uzlaşmaz tutumu nedeniyle Türk 

tarafının Kıbrıs tezi sıkıntıya girmiş ve toplumlararası ikili görüşmelerin çıkmaza 

girmesine neden olmuştur.
36

 

6.5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlânı ve Türkiye’nin Kıbrıs 

Meselesine Karşı Tavrı 

Rum-Yunan tarafının görüşmeleri kesmekle, meseleye kalıcı bir çözüm 

bulunamayacağı anlaşılmıştır. Gerçekte bu tutum, Türkiye’deki darbe hükümetini ciddi ve 

tehlikeli bir sürece sokmuştur. Zira Rum–Yunan ikilisinin ortaya koyduğu tavırla, BM 

Genel Kurulu’nda 13 Mayıs 1983 tarihli kararın çıkmasına neden olmuştur. Bu karara 

göre “Kıbrıs Cumhuriyeti, halkının tamamı ve toprağının bütünü ile tabiî kaynakları 

üzerinde tam ve etkili egemenlik hakkına sahiptir. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu 

hakların, kullanılmasını sağlamak için bütün hükümetleri destek sağlamaya ve yardım 

etmeye çağırır” (Alasya, 1987: 67) şeklindeki ifadesi Kıbrıslı Türklerin kurduğu 

KTFD’nin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Aslında bu karar, 

Türkiye’deki demokrasinin askıya alınmasından ve sivil irade boşluğundan istifade 

edilmek için ortaya atılmış ciddi bir eylemdir. Bu eylem gereği, askerî yönetimin bir şey 

yapamayacağı ve toplumlararası görüşmelere çekilerek, taviz kopartılacağı ve bu yöntemle 

Kıbrıs’ta kalıcı bir barış sağlanabileceği düşünülmüştür. Zira askerî yönetimden, Türk 

kamuoyunda büyük baskı olmadan gerekli tavizlerin kopartılabileceği hesaplanmıştır. 

Aslında bu bile darbe yönetimlerinin veya demokrasiye ara verilmenin ortaya koyduğu 

tehlikeyi göstermesi açısından önemlidir.  

Bunun üzerine KTFD, varlığını korumak için siyasal bir refleks vermiş ve bunun 

için de ilk adım olarak Federe Meclis’in 5 Kasım 1976 tarihinde almış olduğu iki bölgeli, 

iki toplumlu, bağımsız, bağlantısız, Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması hakkındaki 

kararını kaldırmıştır. Ayrıca Kıbrıs Türk halkına self-determinasyon imkânı veren,
37

 17 
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 Bu pakette Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin sınırlarını gösteren bir harita, Maraş’la ilgili bir harita, 

anayasa taslağı, güvenlik ve garantiler konusunda bilgiler yer almaktadır. Ayrıntılar için bkz… Alasya, 

1987: 64. 
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 BM Anayasası’nın 1. maddesinde “Medenî ve Siyasî Haklarla İlgili Milletlerarası Sözleşme’nin” 1. 

fıkrasına “siyasî statülerini serbestçe belirleyebildikleri ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri 
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Haziran 1983 tarihli yeni bir karar almasına yol açmıştır (Alasya, 1987: 78). Aslında bu 

karar, Ankara’daki darbe hükümeti ile istişare edilerek alındığını tahmin etmek hiç de zor 

değildir. Zira Ankara’daki darbe hükümeti, gelecek tepkileri karşılayamayacağını 

düşündüğü için bu tepkiyi Lefkoşa mahreçli yapmaya ve buna uluslararası hukuk 

normlarından self-determinasyon ilkesi ile güçlendirmeye çalışıldığı görülmüştür. 

Aslında Rum–Yunan ikilisinin KTFD’nin ortadan kaldırılması için BM’den 

çıkarttığı 13 Mayıs 1983 tarihli kararı, bir nevi bardağı taşıran son damla olmuştur. Zira 

bu karar, KTFD’nin ilga edilmesini ve Kıbrıs Türk halkının üniter bir Rum idaresinde, 

azınlık durumuna düşürmesini hedeflemiştir. Dolayısıyla bu durumu önlemek için Federe 

Meclis, 15 Kasım 1983 tarihinde ‘Bağımsızlık Kararı’nı
38

 oy birliği almıştır (Alasya, 

1987: 78-79). 

Ardından KKTC, 15 Kasım 1983 tarihinde Türkiye tarafından resmen tanınmıştır. 

Bunun üzerine 17 Nisan 1984 tarihinde Türkiye Büyükelçisi İnal Batu ve KKTC 

Büyükelçisi Peker Turgut karşılıklı olarak cumhurbaşkanlarına itimatnamelerini takdim 

etmişlerdir (Alasya, 1987: 79). 

15 Kasım 1983 tarihinde KKTC’nin ilân edilmesi üzerine Rum yönetimi, BM 

Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulunmuş ve BM Güvenlik Konseyi, teşkilât hukukuna 

aykırı bulduğu ve bu ilanı, 541 sayılı kararla onaylamamış ve Türk tarafının, bağımsızlık 

bildirisini (Alasya, 1987: 80) geri almasını istemiştir.
39

  

6.6. KKTC’nin Kurulmasından Sonra Uluslararası Kamuoyundaki 

Gelişmeler 

KKTC’nin ilânı, Rum ve Yunan siyasilerini şaşırttıysa da asıl hedeflerinden 

şaşmayacaklarını resmi ağızlardan açıklanmışlardır. 

1983 yılı Noel Yortusu ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Karamanlis, Yunan 

Başbakanı Papandreu ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı S. Kyprianou’nu verdikleri 

demeçlerde, Kıbrıs’ı Hellenizm içindeki millî bir dava olarak gördüklerini, ENOSİS’i 

gerçekleştirmek için her türlü çareye başvuracaklarını açıklamışlardır (Alasya, 1987: 71). 

                                                                                                                                                   
özgürce takip ettikleri takdirde, bütün halklar self-determinasyon hakkına sahiptirler” demektedir. 

Bunun için bkz… Alasya, 1987:70, 78. 
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Yunanistan ise KKTC’nin kurulmasına siyasî kanaldan büyük reaksiyon göstermiş, 

hatta daha da ileri giderek bütün yedeklerini askere çağırıp, teyakkuz durumuna 

geçirmiştir. Böylece Kıbrıs meselesinde yeni ve kontrolsüz bir kriz çıkartılmış ve taraflar 

daha radikal pozisyon almalarına yol açmıştır. Bu vesile ile MGK ve darbe hükümetinin 

hangi saikle veya hangi pazarlık sonucu bunu yaptıkları tam olarak belirlenememiştir. Zira 

sivil idareye kısa bir süre sonra devredileceği belli olan bir durumda veya sivil hükümetin 

alması gerektiren bir kararı, giderayak askerî idarenin alması dikkat çekicidir. Gerçi bu 

kararın sivil hükümetçe alınamayacağı düşünüldüğünden bu kararın askerî hükümetçe 

alınması uygun görülmüştür. Aslında bu kararın bir diğer önemi ise askerî hükümetin son 

eylem tarzı olarak tarihe geçmesi ve Türk kamuoyuna hoş görünmesi açısından da 

değerlendirmesine neden olmuştur. Ne var ki bu kararın uluslararası yansıması, iç 

dinamiklerden çok daha öte olmuştur. Kaldı ki bu tepkilerin karşılanması, bir ay kadar 

sonra devredilecek sivil hükümete bırakılması da ciddi bir handikap olarak 

değerlendirilebilir. Ancak yeni atanan sivil hükümetin bu eyleme karşı ciddi bir direnç 

göstermesini beklemek pek doğru bir yaklaşım değildir. 

Özellikle Rum–Yunan ikilisi, bağımsızlık ilânının geri alınması için BM Güvenlik 

Konseyi’ne başvurmuş ve 17 Kasım 1983 tarihinde 541 sayılı kararla, KKTC’nin ilânının 

hukuken geçersiz olduğunu ve bağımsızlık bildirisinin geri alınması çağrısında 

bulunmasını sağlamıştır. Ancak bu kararı, Türkiye ve KKTC hükümetleri tanımadıkları 

gibi Kurucu Meclis tarafından hazırlanmış bulunan anayasa, 12 Mart 1985 tarihinde kabul 

edilerek yürürlüğe girmesine neden olmuştur (Alasya, 1987: 81). 

Ankara’daki sivilleşmiş yeni hükümet, bu tepkileri yumuşatabilmek için ister 

istemez taviz içerikli öneri paketleri hazırlamak zorunda kalmıştır. Bu amaçla KKTC’nin 

yeni cumhuriyet hükümeti, iyi niyet göstergesi olarak 2 Ocak 1984 tarihinde Rumlara 

“Öneri Paketi” sunmuştur. Ancak Rum yönetimi, mevcut konjonktür gereği bu öneri 

paketini reddetmiştir. 

Ardından BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar’ın New York’ta “Odalararası İkili 

Görüşmeler” sonucunda hazırladığı ‘Taslak Anlaşması’nı, 21 Ocak 1988 tarihinde Rum 

tarafında sunmuşsa da uluslararası kamuoyunu arkasına alan Kiprianu bu teklifi de 

reddetmiştir (Alasya, 1987: 83). 

Türkiye’nin 12 Eylül darbesinden sonra Kıbrıs meselesinde ciddi bir politika 

değiştirmesi ve bu politikanın olumsuz yansımalarını dengeleyebilmesi için oldukça çaba 

harcamak zorunda kalmıştır. Ankara hükümeti, özellikle bu dengeleme işlemini ancak 
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1990 yılından sonra yapabilmiştir. Sivil idareye devredildikten sonra Kıbrıs meselesinde 

birçok açılıma gitmek zorunda kalan Türk hükümetleri, en sonunda 649/90 sayılı BM 

Güvenlik Konseyi kararını çıkartmayı başarmıştır. Kıbrıs Türk toplumu için oldukça 

önemli olan bu karara göre adada Türk ve Rum toplumlarından oluşan, iki farklı toplumun 

var olduğunu, her türlü alanda birbirlerine eşit statüde yer aldığını açıklaması dikkat 

çekicidir. Böylece 649/90 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına dayanarak oluşturulan 

raporda, adadaki toplumların siyasî eşitliğini ve ortaklığını kesin bir şekilde teyit edilmiş 

oldu (Denktaş, 1991: 25). 

 Sonuç olarak; 

 Kıbrıs’ta kurulması düşünülen federal devlet, adadaki iki etnik grubun 

uzlaştırılması amacıyla doğmuş ve al–ver ilkesinin uygulanmasıyla gelişmiş, ödün 

vermeye dayalı bir yönetim sistemi olarak ortaya çıkmıştır.
40

 Zaten Kıbrıs’ta olduğu gibi 

federasyonlarda ödüne razı olmadan, federal bir çatı oluşturulması mümkün de değildir. 

Ancak bu tavizin karşılıklı denge içinde yapılması zorunludur. Ancak 12 Eylül gibi siyasal 

travmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin dengeli bir tavır sergilemesi mümkün 

olmamıştır. Zira darbe hükümetinin kendi rüştünü uluslararası kamuoyunda ispat 

edebilmesi için birtakım tavizlere girişebileceği ve bununla ilgili iç kamuoyunun desteğine 

veya muhalefetin ikna edilmesine gerek yoktur. En azından desteğin az olacağı ve 

toplumsal muhalefetin susturulduğu bir dönemde buna da ihtiyaç olmayacağı ortadadır. 

Bundan dolayıdır ki 12 Eylül darbe hükümetinin yaptığı ilk açıklamalardan birisi de 

Türkiye’nin uluslararası mükellefiyetlerinin aynen geçerli olduğunu ve özellikle Batı 

bloğu ile imzalanan siyasî, askerî ve ticarî anlaşmalara aynen riayet edeceğini belirtmesi 

de bundandır. 

 Türkiye, özellikle Rogers Planı’nda olduğu gibi hangi saikle karar aldığı 

bilinmeden veya karşılığında ne aldığı tam olarak görülmeden Yunanistan’ın NATO’nun 

askerî kanadına geri dönmesine izin verdiği anlaşılamamıştır. Hiç kuşku yok ki, sivil 

hükümet olsa bu plana oy vermesi oldukça zor olacağı düşünülmektedir. Kaldı ki bu kadar 

büyük bir kozu hoyratça harcaması ve karşılığında tam olarak ne alındığının bilinmeden 

bu karara destek verilmesi, hele hele Kenan Evren’in “Asker sözü verildi!” demesiyle dış 

diplomasinin yürütülmesi hiç doğru bir yaklaşım değildir. 

Dolayısıyla Kıbrıs’ta federal devlet çatısı altında devlet aygıtına bağlı ünitelerin 

veya tüm kuruluşların, karşılıklı işbirliği, anlayışı ve hoşgörüsü, eşitlik ilkesine saygısı, bu 
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evrimsel gelişmenin kaçınılmaz öğeleri olarak belirmesi oldukça zor olacağı 

düşünülmektedir.  

7. 12 Eylül Darbesi ve NATO 

4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması ile kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması 

Örgütü’nün (NATO) temel amacı, siyasi ve askeri mekanizmaları kullanarak üyelerinin 

güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamaktır. Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 28 ülkeyi bir 

araya getiren NATO, üyelerinin güvenliği ve savunması alanlarında danışmanlık ve 

eşgüdümü sağlayan bir oluşumdur. Kuruluşu sonrasında politik ortamda pek çok 

değişiklik yaşanmasına karşın NATO, bu öngörülemez jeopolitik ortamda dahi 

müttefikleri için benzeri bulunmayan bir istikrar kaynağı olarak kalmayı başarmıştır 

(www.nato.int). 

Atlantik tarafındaki NATO oluşumuna karşılık, 1955'te Federal Almanya'nın 

NATO'ya alınması üzerine SSCB ve Doğu Bloğu ülkeleri kendi savunmalarını sağlamak 

amacıyla Varşova Paktı'nı kurmuşlardı. 

Türkiye’nin 1952 yılında dâhil olduğu NATO’nun üç temel görevi bulunmaktadır:  

 Toplu savunma,  

 Kriz yönetimi ve  

 İş birliğine dayalı müşterek güvenlik.  

 

Bu görevler, Washington Antlaşmasının özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci 

maddelerinde ele alınmıştır.  Üye ülkeler, bu maddelerde, ortak savunma için 

yeteneklerini geliştirmeyi, herhangi bir üyenin toprak bütünlüğü, siyasî bağımsızlık ve 

güvenliği tehlikede olduğunda bir araya gelmeyi ve herhangi birine saldırıldığında bu 

saldırıyı hepsine karşı yapılmış bir saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir. Diğer 

taraftan, NATO'nun görev sahasını belirleyen ve literatürde "alan-dışılık" kavramıyla 

anılan 6. maddeye göre, NATO sadece sınırları antlaşmada açıkça tarif edilen Kuzey 

Atlantik bölgesinde meydana gelen saldırılara karşı işlevseldir. Ancak, Soğuk Savaş'ın 

sona ermesinden sonra "esnek yorum" yöntemiyle içeriği genişletilen bu madde, özellikle 

Afganistan müdahalesiyle tamamen işlevsiz kılınmıştır. 

Üye ülke dışişleri bakanları, kıtalararası sistemdeki varolan istikrarı bozabilecek 

durumlara karşı NATO’nun 1979 yılındaki toplantısında çeşitli kararlar almıştır. Birincisi, 

NATO’nun esnek karşılık stratejisinin güvenilir olması için yeni gelişmelere karşılık 

somut adımları atması gerekmektedir. İkincisi, Müttefiklerin tümünün çıkarında 

http://tr.wikipedia.org/wiki/4_Nisan
http://tr.wikipedia.org/wiki/1949
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Blo%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Var%C5%9Fova_Pakt%C4%B1
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olabilecek silahların kontrolü ve BNG’lerin modernizasyonun paralel bir şekilde 

yürütülmesidir. BNG’lerin modernizasyonu kapsamında, füzelerin seçilmiş ülkelere 

konuşlandırılmasını ve masraflarının NATO fonundan karşılanmasını içeren bir programın 

başlatılması kararlaştırılmıştır. Batı ve Doğu Bloku arasında daha istikrarlı askeri 

ilişkilerin oluşması amacıyla yapılması öngörülen silahların kontrol altında tutulması, 

ABD ve SSCB arasında 18 Haziran 1979 tarihinde SALT II (Stratejik Silahların 

Sınırlandırılması) Antlaşmasının imzalanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 

Antlaşma, taraflar arasında nükleer güçlerin dengelenmesi, NATO’nun üye ülkeler için 

benimsediği temel politikalar doğrultusunda istikrarı sağlaması hususunda katkıda 

bulunmuştur (www.nato.int).   

7.1. NATO, Gladyo, Özel Harp Dairesi 

 

NATO'nun etkinliği dış güvenlik ile sınırlı kalmadığı ve NATO Eski Genel 

Sekreteri ve Bilderberg Grubu Başkanı Lord Carrington 21 Nisan 1986’da Newsweek’e 

verdiği “Gladio” oluşumuna değinen (www.wikipedia.org)
41

; 

“NATO’nun 1949’daki ilk anlaşma metninde gizli bir madde yer alıyordu. Bu gizli 

maddeye göre üye olan devlet, komünizme karşı mücadele edecek devlet kuruluşunu 

oluşturmak zorundaydı. Bu örgütte yer alacak kadrolar gizli tutulacaktı, gizlilik içinde 

çalışacaktı.” 

Demeci esas alınarak; ‘Gölge ordu’ olarak adlandırılan Gladio benzeri örgütlerin, 

CIA’nın bünyesinde ve NATO denetiminde olmasına karar verildiği, Temmuz 1947’de 

Ulusal Güvenlik Yasası ile kurulan CIA’nin, ABD dışında örtülü sayılabilecek eylemler 

yapmak üzere örgütlenen bir kuruluş olduğu, örgütün, ‘ABD tarafından idare ya da 

finanse edilen ancak resmi yetkisi olmayan insanlar’ tarafından oluşturularak ABD ve 

emperyalizm yandaşı ‘yabancı’ ülkeler ya da gruplara destek vermeyi hedeflediği, örgütün 

bu hedefinin, ABD hükümetinin herhangi bir sorumluluk taşıdığına kanıt bırakmayacak 

derecede iyi planlanmış ve yerine getirilmiş örtülü faaliyetlerde bulunarak gerçekleştirdiği, 

bu çerçevede bazı taktikler arasında; sabotaj, propaganda, ekonomik savaş, yer altı direniş 

hareketleri, gerilla ve mülteci gibi ‘bağımsızlık’ gruplarına destek sağlamak, ‘özgür’ 

dünyanın komünizm tehdidi altındaki ülkelerde bulunan yerli antikomünist öğelere yardım 

                                                 
41

 Gazeteci John Barry’nin NATO Genel Sekreteri Lord Carrington’la yaptığı ropörtaj, “Remedies and 

Retaliation”, Newsweek, 21 Nisan 1986’dan nakledemiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/NATO
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etmek, onlarla birlikte çalışmak, ‘düşman’ devletlere karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmak 

olduğu, 

Bu gizli örgütlenmenin, Avrupa ülkelerinde, İtalya’da ‘Gladyo’, Danimarka’da 

‘Absalon’, Norveç’te ‘ROC’ ve Belçika’da ‘SDRAB’ gibi farklı isimler altında faaliyet 

gösterdiği,  eylem planlarının ABD’de hazırlandığı, örgütün eğitim ve istihdam sorunları 

ise NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı Koordinasyon ve Planlama 

Komitesi (SHAPE) yönetimi altında bazı Avrupa ülkelerinde çözümlenmekte olduğu, üye 

ülke halkları ve meclislerinin durumdan habersiz olmakla birlikte savunma bakanları, 

başbakanlar, başkanlar ve içişleri bakanları durumun bilgisine sahip olduğu, Eski NATO 

Genel Sekreteri Manfred Wörner ve ABD Ulusal Güvenlik Konsey Başkanı Oliver 

North’un da bu faaliyetleri doğruladıkları şeklinde yorumlar da yapılmaktadır 

(www.evrensel.net).  

Alt Komisyonun dinlediği konuklar arasında bir soru üzerine bu konuya değinen 

konuklardan Hilmi ÖZKÖK, Türkiye’de Gladyo tipi bir örgütlenme olmadığını, Özel 

Harp Dairesi oluşturulduğunu, bunun ileri sürüldüğünün aksine Gladyo’ya karşılık 

gelmediğini, Özel Harp Dairesi’nin soğuk savaş döneminin bir gerekliliği ve ürünü 

olduğunu, resmi ve gizli bir yönü bulunmayan bir birim olduğunu, darbe planlamalarında 

da bir rolü olduğuna ilişkin herhangi bir ilişki görmediğini belirtmiştir (Alt Komisyon 

Tutanakları: 04.10.2012).  

Hasan Fehmi GÜNEŞ ise; bu kapsamda bir NATO üyesi olan Türkiye’de geçmiş 

darbelerin sadece “yerli malı” olmadığını, NATO’daki yapılanmanın bizde de geçerli 

olduğunu, ancak isminin Gladyo yerine Özel Harp Dairesi olduğunu, işte bu gerçeklikten 

hareket edilerek darbelerle ilgili bütün bağlantıların aydınlatılması ve demokrasiye karşı 

işlenen suçların açıklanması gerektiğini, kamuoyunun beklentisinin de bu yönde olduğunu 

belirtmiştir (Alt Komisyon Tutanakları: 04.10.2012).  

7.2. 12 Eylül’e Yaklaşırken ve Sonrasında NATO’nun Aldığı Kararlar 

 

1977 ile 1983 arasında NATO resmi belgelerinin hiç birisinde Türkiye ile ilgili bir 

karara ve ibareye rastlanmamaktadır. 12 Eylül 1980 yılında Türkiye’de gerçekleşen askeri 

darbeye ilişkin NATO ilk açıklamasında da, Türkiye ile ilgili herhangi bir konuya 

değinmemiş; nükleer silahlar ve Sovyetler Birliği ve Varşova Paktının bu yöndeki 

kapasitesine ilişkin odak noktasını sürdürmüştür. 12 Eylül Darbesi sonrasında 1980 

yılında imzalanan "Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ise 12 askeri üssün NATO 

http://tr.wikipedia.org/wiki/12_Eyl%C3%BCl_Darbesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1980
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adına ABD tarafından 5 yıllık kullanılmasına karar verilmiştir. Bu anlaşma, ABD'nin 

talebi doğrultusunda halen yürürlükte bulunmaktadır. 

1980’li yıllarda NATO’nun üye devletlerinin Bakanlarıyla yapılan toplantılarda, 

çeşitli önemli bildirgeler (Communiques) yayınlamıştır. Bunlardan birincisi, 13-14 Kasım 

1980 tarihinde Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen 28. NATO Bakanlar Konseyi 

Toplantısında; mevcut nükleer güçlerin durumlarına, silahlanmaya ilişkin stratejik politika 

ve planlamasına, SALT Antlaşmasına, İngiltere’nin nükleer güçlerine, BNG’lerin 

modernizasyonuna, Uzun Vadeli Savunma Programının uygulanmasına, NATO kriz 

yönetimi çalışmalarına ilişkin konular tartışılmıştır. 

10 Aralık 1981 tarihinde NATO, İspanya’nın NATO’ya Alınmasına ilişkin 

Protokolü imzalamıştır. Aynı gün yayınlanan bildirgede odaklanılan konular ise silahların 

sınırlandırılmasına, nükleer silahların caydırıcı rolüne, SSCB’nin istikrar bozucu 

faaliyetlerine, SSCB’nin Afganistan’ı işgali ve düşük düzeyli silahlarda askeri dengeye 

ilişkin hususlardır. 1-2 Ocak 1983 tarihindeki Bakanlar Konseyi Toplantısında, diğer 

toplantılarda da benzer olarak değinilen SSCB’nin nükleer gücü ile bölgedeki nüfuzuna 

ilişkin konular ele alınmıştır.  

10 Ocak 1982 tarihinde Almanya Bonn şehrinde düzenlenen NATO Devlet 

Başkanları Konseyinde 16 üye ülke temsilcileri bir beyanatta bulunmuşlardır. Bu 

beyanatta; transatlantik ortaklığın ortak değerleri ve ideallerine olan bağlılıklarını, yeter 

düzeyde askeri güç ve politik dayanışma sayesinde oluşabilecek saldırılara karşı caydırıcı 

güç oluşturarak barışı pekiştireceklerini, Polonya krizi ve Afganistan gibi gelişmelerde 

Sovyetler Birliğinin sınırları ötesinde tehdit edici, güç kullanan ve bu doğrultuda askeri 

oluşumu geliştiren bir unsur olarak karşımıza çıktığı, Batı-Doğu ilişkilerinde diyaloğa, 

işbirliğine ve müzakereye dayalı daha yapıcı ilişkilerin oluşturulması için azimle uğraş 

verdiklerini, amaçlarının NATO bölgesinin güvenliğini sağlamak ve bu kapsamda 

konvansiyonel ve nükleer silahlar yoluyla dışarıdan gelen saldırı ve tehditleri caydırmak 

olduğunu, aynı zamanda Varşova Paktı üye ülkelerin Batının askeri teknolojisine 

ulaşmasını engelleyen adımlar atılacağı, silahlanmanın kontrolüne ve azaltılmasına ilişkin 

Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin müzakerelerini desteklediği, Batı ve 

Doğu Almanya’nın birleşmesi, dolayısıyla Almanya’nın güvenliği ve bağımsızlığı için 

gösterilen çabaları desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirilmiştir. 

Ayrıca, NATO, bütün ülkelerin egemenliğine saygı duyulması, ülkelerin 

çıkarlarına karşılık insan haklarının feda edilmemesi, düşünce özgürlüğü, kişilerin serbest 
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dolaşımı, Helsinki Nihai Antlaşmasındaki prensiplerin ve hükümlerin uygulanması gibi 

hususların gerekliliğinin altı çizilmiştir. Yukarıda bahsedilen konulara ek olarak, az 

gelişmişlik, yoksulluk, açlık gibi  istikrar bozucu durumların giderilerek dünya çapında 

barışın getirilmesinin hedeflerinin olduğu; enflasyonun düşürülmesi, sürdürülebilir 

büyümenin ve yüksek seviyede istihdamın sağlanması; bu çerçevede Varşova Paktı üye 

ülkeleriyle ekonomik, ticari ve finansal ilişkilerin geliştirilmesi değinilen hususlar 

arasındadır (www.nato.int).  

7.3. Türkiye-NATO İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu 

 

1980’li yıllarda önemli uluslararası gelişmeler arasında 14 Ağustos 1974 tarihinde 

Türkiye’nin Kıbrıs’ta ikinci harekâtı başlatmasıdır. Yunanistan, NATO müttefiki iki ülke 

arasındaki çatışmayı NATO'nun durduramadığı gerekçesiyle NATO'dan ayrıldığını 

açıklamıştır. Yunanistan’ın NATO’ya tekrar üyeliği 1980 yılında, Avrupa Birliği’ne 

üyeliği ise 1981 yılında gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin 1974 yılı Kıbrıs Harekâtı sonrası Yunanistan ile olan ilişkilerinde 

genel olarak, özellikle Yunanistan’ın NATO üyeliği odağında yaşanan siyasal atmosferde 

düşünüldüğünde, gerginlik ve karşılıklı güvensizliğin hâkim olduğu görülmektedir. 

Türkiye, Yunanistan’ın NATO askeri kanadına dönmesini olumlu karşılamakla birlikte, 

dönüşün 1974 öncesi koşullarla olmamasında direnmesi ve Ege Denizi’ndeki NATO deniz 

ve hava komuta kontrol sorumluluk bölgelerinin yeniden paylaşılmasında ısrar etmesi; 

Yunanistan’da Türkiye’nin yayılmacı isteklerini yeniden gündeme getirdiğine ilişkin 

kuşkuları ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla, Yunanistan’ın NATO’ya dönmesi açısından hala 

iki ülke arasında bir görüş birliğinin sağlanamamış olması, karşılıklı suçlamaların 

sürmesine yol açmıştır.  

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler konusunda dönemin Dışişleri Bakanı 

Erkmen’in açıklaması şu şekildedir:  

“Yunanistan’ın NATO’nun askeri kanadına dönüşünün yararlı olacağına 

inanıyoruz. Ancak, dönüş yeni ayarlamaları da gerekli kılmaktadır. 1974’den önceki 

şartlarla dönüş konusu yoktur tabii. Zaten 1974’den önceki şartların yasal temeli yoktur. 

Bir ‘de facto’ durumdur. Biz ‘de facto’ durumun kaldırılmasını ve onun yerine bir ‘de 

jure’nin uygulanmasını istiyoruz. Denizin üzerinde olduğu kadar, hava sahasında da 

yönetim konusu vardır; bütün bunların ayarlanması gerektiğine inanıyoruz... Ege, ortak 

bir denizdir…  Komşuyuz. … Aramızda bir deniz var. Denizden her ikimiz de belirli 
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çerçeve içinde olmak üzere yararlanmalıyız. Adil temeller üzerinde adil çözümler 

aramalıyız. Ancak bunu Yunanlılar da arzu etmelidirler… (www.turkishgreek.org).
42

” 

Erkmen’in açıklamaları, Yunanistan’da bazı basın organlarının geniş yer almış; 

Türkiye’nin tutumunu “tehditkar” olarak nitelenerek eleştirmiştir 

(www.turkishgreek.org).43  

Yunanistan’ın NATO askeri kanadına geri dönmesi Yunanistan’da farklı 

görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve özellikle muhalefet NATO’ya geri dönüşe 

sert eleştiriler yöneltmiştir. Bu görüşlerde genel olarak, Türkiye’nin halen Yunanistan 

toprakları üzerinde yayılma isteklerinin olduğu, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalinde 

NATO’nun aciz kaldığı, bu nedenle, Yunanistan’ın NATO’ya katılımı ülke gururunu 

incittiği yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır (www.turkishgreek.org). 

1979 yılında NATO başkomutanlığına getirilen General Rogers, Ege Denizi 

hakkında yeni bir anlaşma taslağı hazırladı. Bu taslağı kabul eden taraflar Ege Denizi'nin 

bölünmüşlüğünü ortadan kaldırıyordu ve Ege Denizi tekrar sivil havacılığa açılmış 

oluyordu. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye vetosunu kaldırınca Yunanistan 20 Ekim 

1980'de NATO'nun askeri kanadına tekrar dönmüş oldu. Yunanistan’ın NATO’ya geri 

dönüşünü kolaylaştıran ve Yunanistan’ın Türkiye ile imzalamış olduğu “Rogers 

Anlaşması” uygulamada Yunanistan’ın Türkiye karşısında duymuş olduğu güvensizliği 

azaltıp iki ülke arasındaki diyalogu hızlandıracağına tam tersine, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin yeniden sertleşmesine yol açabilecek gelişmelere neden olmuştur. Türkiye, 

Yunanistan'la Kıbrıs ve Ege meseleleri nedeniyle, savaş gemileriyle birbirlerinin 

karasularını ihlal edecek kadar, birçok defa karşı karşıya gelmesine rağmen NATO iki 

ülke arasındaki sorunların çözümü adına hiçbir çalışmada bulunmamıştır. Bu nedenle 

1980 - 1983 yılları arasında Türkiye'deki askeri yönetim NATO'yla pek ilişki kurmak 

istememiştir (www.milliyet.com.tr). 

Ek olarak, 1981 yılı içerisinde Yunanistan’da genel seçimler döneminde Türkiye 

ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin sık sık gündeme gelmiş, Yunanistan’ın ABD ile 

ilişkilerinde Türkiye’den kaynaklanan kuşkularını azaltmak için kimi garantiler istemesine 

yol açmış, bu durum Türkiye’nin tepkisini çekerken Türk-Yunan yakınlaşmasını sekteye 

uğratmıştır (www.milliyet.com.tr).44 Bu istekler Yunanistan’ın, ABD’nin Türkiye ve 

                                                 
42

 Milliyet, Aralık 1979’dan nakledilmiştir. 
43

 Kiryakatiki Eleftherotipia, 5 Mart 1980’den nakledilmiştir. 
44

 “1976 yılında, o zaman Yunan Dışişleri Bakanı olan D. Bicios’a Ege’nin güvenlik konusu ile ilgili olarak 

verilen güvencelerin yenilenmesini istemektedir. O zaman bu konudaki güvence, ABD Dışişleri Bakanı 
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Yunanistan’a vermekte olduğu yardımlarda 7’ye 10 oranının korunmasında ısrar etmesi ve 

ile devam etmiştir. Ancak bu istek, iki ülkenin NATO çatısı altında ortak savunma için 

işbirliği yaptığı bir durumda kabul edilebilir bir öneri olmaması gerekçesiyle Türkiye 

tarafından tepkiyle karşılanmıştır (www.milliyet.com.). 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler, 1981 yılı sonunda yapılan Yunan 

seçimlerinde Papandreou liderliğindeki PASOK’un iktidara gelmesiyle yeni bir süreç 

içerisine girmiştir. İktidara geldikten sonra, seçim konuşmaları sırasında NATO’nun ya da 

ABD’nin Yunanistan’ın doğu sınırlarını garanti altına alması gerektiğini ileri süren 

Papandreou garanti konusunu tekrar gündeme getirmiş ve bu konudaki görüşlerini ABD 

ile yapılan görüşmelerde ve NATO toplantılarında dile getirmiştir 

(www.turkishgreek.org). 

Bu çerçevede, 12 Eylül Darbesi öncesi ve sonrası Türkiye-NATO ilişkileri daha 

çok Türkiye-Yunanistan-Kıbrıs-ABD eksenli gelişmeler içinde şekillendiği söylenebilir. 

Bu konulara ise ayrı bölümler halinde rapor içinde değinildiğinden burada ayrıca 

değinilmemiştir.  

8. 12 Eylül Askerî Darbesi ve Uluslararası Toplumun Tepkisi 

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuş, demokrasi 

dışı bir yolla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lağvedilmiştir. 28 Ekim 1980 tarihli 

Anayasa Düzeni Hakkında Kanun
45

 ile 1961 Anayasası’nın bazı maddeleri değiştirilmiş 

ve TBMM’nin yetkileri de Milli Güvenlik Konseyi’ne devredilmiştir. Böylece Türkiye, 

yaklaşık 3 sene 3 ay sürecek olan darbe rejimine girmiştir. Darbenin aktörlerine göre 

darbenin sebebi ülke içinde vuku bulan düzensizlik ve terör ortamına son vermekti; yani 

meşruluk altyapısı “düzeni sağlama” söylemine dayanmaktadır. 

Aslında darbe pratiği, 1970’li yıllarda dünya üzerinde yaygın olan bir eylemdir.
46

 

Bu yüzden 1980 darbesine karşı uluslararası toplumun ve kuruluşların tepkisini 

değerlendirirken, o dönemin halini ve şartlarını iyi anlamak gerekmektedir. Özellikle 

darbenin gerçekleştiği dönemde iki kutuplu bir Soğuk Savaş’ın devam ettiğini, Batı 

cephesinde neo-liberal politikaların hız kazandığı ve Batı cephesinde yer alan Türkiye’nin 

                                                                                                                                                   
Kissinger tarafından verilmişti ve şöyle idi; ‘Ege’de hangi taraf aktif bir biçimde askeri girişimde 

bulunursa, ABD buna karşı çıkacak, bu tür hareketlerin önlenmesine gayret edilecektir.”; Kathimerini, 12 

Mart 1981’den nakledilmiştir. 
45

 Bunun için bkz… Resmi Gazete, Sayı 17145, 28.10.1980, Kanun no: 2324. 
46

 Örnek vermek gerekirse Yunanistan, 1967; Irak, 1968; Libya, 1969; Umman, 1970; Şili, 1973; 

Arjantin, 1976; Pakistan, 1978. 
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de bu rüzgârdan etkilendiğini unutmamak gerekmektedir. Öyle ki 24 Ocak kararları olarak 

bilinen ve yeni dünya düzenine Türkiye’nin eklemlenmesini sağlayacak olan tedbirler, 

ABD ve İngiltere’nin güdümünde alınmıştır (Kazgan, 2005:196). 

1980 yılında gerçekleştirilen darbenin dış politika açısından temelde iki özelliği 

olduğu belirtilmektedir. Bunlardan ilki geçiciliktir. Silahlı kuvvetler ülkede hüküm süren 

kargaşa ortamını ortadan kaldırdıktan sonra yönetimi sivillere bırakacağını beyan etmiştir. 

İkinci ve daha önemli olan husus ise sürekliliktir (Çağıran, 2008:738-741). Dönemin 

Devlet Başkanı sıfatıyla Kenan Evren, yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin dış politikasının 

değişmeyeceğini, yapılan antlaşmalara uyulacağını; NATO, ABD, AET ve Avrupa 

Konseyi ile işbirliğinin süreceğini vurgulamıştır. Yani Türkiye’nin Batı cephesindeki 

konumu değişmeyecektir. Özellikle darbe kadrosu ile ABD arasındaki iyi ilişkiler, 

Türkiye’nin neo-liberal politika rüzgârı içinde yer alması, darbeye karşı uluslararası 

toplumun tepkisini ilk dönemlerde cılız bırakmıştır. Yine de şunu belirtmek gerekir ki, 

askerî yönetim, ekonomi alanında uluslararası kuruluşlarla istikrara yönelik işbirliği 

içerisine girmiştir. IMF (Uluslararası Para Fonu) ile 1980-1983 dönemini kapsayacak 

stand-by antlaşması imzalanmış, Dünya Bankası ile 1980-1984 yıllarına ilişkin yapısal 

uyum kredilerine yönelik anlaşmalar yapılmıştır (Özçelik, 2011:78). 

 12 Eylül rejimi ile bağlantılı olarak Amerika’da Carter yönetimi, demokrasiye 

geçişin önemini vurgulasa da doğrudan askerî yönetime eleştiri getirmekten kaçınmıştır. 

Ancak ABD’nin aksine, Avrupa’nın tavrı daha eleştirel olmuştur (Hale, 1994:250-251). 

Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Af Örgütü ve çeşitli insan hakları 

örgütleri insan hakları ihlallerine ve özellikle işkence ve doğal olmayan yollardan 

gerçekleşen ölümlere karşı eleştirel yaklaşmışlar getirmişlerdir. Bu kurumlar, çeşitli 

raporlarla durumu öğrenmeye ve göstermeye çalışmışlardır. Hatta darbeden kısa bir süre 

sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Türk delegasyonu çıkarılmış ve sivil 

yönetim gelinceye kadar delegasyonun temsili tekrar kabul edilmemiştir. Yani Türkiye, 

Konsey’den çıkarılmamış, fakat temsil yetkisi sınırlandırılmıştır. 

Aslında ABD ve Avrupa’nın tavırları arasındaki fark, ABD’nin hegemon konumu 

dolayısıyla olaya stratejik açıdan yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Darbeden bir yıl 

önce İran’da İslamî bir devrim olmuş ve İran, ABD ekseninden kaymıştır. Bunun yanı sıra 

SSCB, Afganistan’ı işgal etmiş ve bu işgalle Orta Doğu’ya ve Güney Asya’ya biraz daha 

yaklaşmıştır. Dolayısıyla bu durum, ABD açısından bölgede sağlam bir ortak bulma 

ihtiyacı doğurmuştur (Uzgel, 2010: 38). Pek tabiî ki bu ortak, bölge bakımından Türkiye 
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olmuştur. Hal böyle olunca Türkiye, ABD’nin etkisiyle darbe sonrası NATO ile ilişkileri 

pek bozulmamıştır. 

 Türkiye ile Avrupa Toplulukları (AT) arasında darbeden sonra oluşan duruma 

gelince, darbenin en başında AT’ın net bir tavrı olmamıştır. Ancak AT ülkeleri içinde 

Türkiye’de yaşananlarla ilgili olarak farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Fransa, Hollanda ve 

Danimarka Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması gerektiğini açıklamıştır. Almanya ile 

İngiltere’nin görüşleri ise ilişkilerin devamı yönünde olmuştur (Erhan ve Arat, 2010: 84). 

Darbeden hemen sonra AT Bakanlar Konseyi, demokrasiye geçişin önemini vurgulamış, 

fakat doğrudan askerî yönetime karşı çıkmamıştır. Benzer bir durum ise Avrupa 

Parlamentosu’nda yaşanmıştır. Ama bu göreceli ve olumlu hava, pek de uzun sürmemiştir. 

1981 yılında hukuken değilse de fiilen ilişkiler askıya alınmıştır. Çünkü AT, bütçe 

görüşmelerinde malî protokolü askıya almış ve Türkiye’ye verilmesi planlanan kredi 

verilmemiştir. 

8.1. Darbenin İlk Dönemindeki Uluslararası Tepkiler 

 Genel bağlamda darbenin ilk zamanlarında uluslararası toplumun doğrudan bir 

tavır alışı ve müdahalesi olmamıştır. İkili ilişkilere bütünlüklü bir açıdan bakıldığı zaman 

aynı şeyi söylemek mümkündür. Sadece bazı İskandinav ülkeleri, darbeden sonra verdiği 

yardımları kesmiştir (Düzgit ve Gürsoy, 2008: 16). 

 Darbenin ilk zamanlarında NATO ile ilişkiler, ABD’nin etkisiyle herhangi bir 

çalkantıya girmemiştir. NATO sözcüsü askerî müdahalenin bir iç meseleden 

kaynaklandığını, istikrarlı ve şiddetten arınmış bir Türkiye’nin, NATO için çok önemli 

olduğunu belirtmiştir (Düzgit ve Gürsoy, 2008:21). Özellikle o dönemde Yunanistan’ın 

NATO kanadına dönmesi büyük önem taşımaktadır. Kenan Evren de yaptığı 

açıklamalarda bu dönüş için Türkiye’nin istekli olduğunu açıklamıştır. Askerî yönetimin 

bu tavrı da NATO ile ilişkilerin bozulmamasını sağlamıştır. 

 Karşılaştırıldığında Avrupa’nın tavrının, ABD-NATO tavrından farklı olmasının 

önemli bir sebebi vardır. Zira Yunanistan’da 1967 yılında kurulan ve 1974’e kadar süren 

Albaylar cuntasının etkileri büyük olmuştur. 1980 darbesinde Türkiye’ye sert bir biçimde 

karşı çıkan Avrupa ülkeleri aynı biçimde Albaylar cuntasına da karşı çıkmışlardır. 

Örneğin Yunanistan, kendi aleyhine bir karar çıkmadan önce, kendi rızasıyla, 1969 yılında 

Avrupa Konseyi’nden ayrılmıştır. Bu yüzden Yunanistan tecrübesinin ve cuntanın 7 yıl 

sürmesinin Türkiye’deki darbe bakımından Avrupa ülkelerini etkilemesi muhakkaktır. 
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8.2. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Divanı’na (AİHD) Şikâyet Edilmesi 

 12 Eylül rejimi ile ilgili olarak darbeye karşı uluslararası tepkiyi inceleyen bir 

yazıda, darbeden iki yıl sonra beş Avrupalı devletin Türkiye’yi dava etmeleri hadisesinden 

de söz etmek gerekmektedir. 1 Temmuz 1982 tarihinde Fransa, Norveç, Danimarka, İsveç 

ve Hollanda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımından Türkiye aleyhine dava 

açmışlardır.
47

 Avrupa İnsan Hakları Komisyonu tarafların yazılı ve sözlü açıklamalarını 

aldıktan sonra 6 Aralık 1983 tarihinde başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı 

vermiştir. Bu başvuru 12 Eylül rejiminin Avrupa mahkemesinde yargılanmasının da 

önünü açmıştır (Doğru, 2012). Komisyon, 1985 yılında tarafların dostane çözümde 

uzlaşmaları neticesinde durumu anlatan bir karar almıştır. Aslında her ne kadar dava 

kapansa da bu konuda yapılan tespitler önem taşımaktadır. 

 Her şeyden önce davacıların şikâyetleri, 12 Eylül 1980’den, başvuru tarihi olan 1 

Temmuz 1982 tarihleri arasındaki dönemle ilgilidir. Davacılar, Anayasa Düzeni Hakkında 

Kanun (1980) ile anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığını söylemektedirler. Aslında 

bu durum, darbe sözcüğünü kullanmadan, darbe yapıldığının beyan edilmesi anlamına 

gelmektedir.  

Türkiye’yi dava eden ülkeler, üç başlık altında Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini iddia etmektedirler. Birinci başlık altında tutukluların, 

Sözleşme’nin 3. maddesini ihlal eder biçimde işkenceye ve gayri insanî muameleye maruz 

kaldıkları belirtilmiştir. İkinci başlıkta ise tutuklamaların ve yargılamaların, Sözleşme’nin 

5. ve 6. maddelerini ihlal ettiğini ileri sürülmüştür. Son başlıkta ise siyasal partilere ve 

basına karşı getirilen kısıtlamaların Sözleşme’nin 9. 10. ve 11. maddelerine aykırı olduğu 

iddia edilmiştir. 

 Türkiye ise iddialara karşı darbeden önceki durumda kamusal düzenin 

bozulduğunu, ulusun varlığını tehdit edebilecek olayların yaşandığını ileri sürerek, 

Sözleşme’nin 15. maddesindeki yükümlülüklerini askıya alma aracını kullanmak 

istemiştir. Ayrıca davalı Türkiye, askerî müdahalenin gerçek demokrasiye dönmek üzere 

yapıldığını, işkence ve gayri insanî muamelelerin bir pratik haline gelmediğini, bu tip 

eylemleri yapanların ise cezalandırıldığını belirtmiştir. 

Yargılama devam ederken Komisyon’un görevlendirdiği delegasyon, ilk elden 

bilgi almak için Türkiye’ye gelmiştir. Adalet Bakanı ve Meclis üyeleri ile görüşmeler 

                                                 
47

 Komisyon’un 1985 yılındaki kararı için bkz… 
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yapılmış, ayrıca Diyarbakır Cezaevi, İstanbul’da Metris ve Sağmalcılar Cezaevi ile 

Ankara’da Mamak Cezaevi’nde incelemeler yapılmış ve bazı mahkûm ve tutuklular ile 

görüşülmüştür. 

 Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 1985 yılında barışçı çözüme ulaşıldığı 

Komisyon’a bildirilmiştir. Böylece dava kapanmış olsa da Türkiye’nin Sözleşme’den 

doğan sorumlulukları gündeme getirilmiş ve insan hakları ihlalleri konusunda bir 

uluslararası baskı meydana getirilmiştir. Özellikle işkence iddiaları bakımından tarihe bir 

not düşülmüş ve Avrupa kaynaklı bir uluslararası tepki dile getirilmiştir.  

8.3. Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin 12 Eylül Darbesine Tepkisi 

 12 Eylül rejimine karşı uluslararası toplumun tepkisi bakımından belki de devletler 

ve hükümetler arası kuruluşlardan çok, uluslararası sivil toplum örgütlerinin davranışları 

daha tarafsız bir çerçevede değerlendirilebilir. Bu bakımdan Uluslararası Af Örgütü’nün 

raporları, bir anlamda önem taşımaktadırlar. 

 Uluslararası Af Örgütü’nün 1981 yılındaki raporunda, her zamanki gibi, 

Türkiye’ye de bir başlık ayrılmıştır. Ancak rapordaki başlık bile farklı bir anlam 

taşımaktadır. Çünkü Türkiye’de askerî rejime geçilmiş ve işkence olayları, ana temayı 

teşkil etmeye başladığı belirtilmiştir. Öyle ki raporda işkencenin, infazların ve ölüm 

cezasının Türkiye için ana konular olduğu belirtilmiştir.
48

 Bu bakımından raporda yer alan 

bazı ifadeler aynen şöyledir: 

“Kasım 1978’de Türkiye’nin 67 vilayetinin 13’ünde yürürlüğe sokulan 

Sıkıyönetim Kanunu, iki aylık fasılayla yenilenmişti ve 20 vilayeti kapsar hale 

gelmişti; fakat Türkiye’nin askerî liderlerinin parlamentoyu lağvedip tüm yurtta 

sıkıyönetimi ilan ettikleri 12 Eylül 1980 itibariyle sağ ve soldan kayıplar 5000’i 

bulmaktaydı. 

Meclis üyelerini, siyasî parti mensuplarını ve sendikacıları kapsayan 

binlerce kişi tutuklandı. Sıkıyönetim Kanunu uyarınca bir suçlama olmadan yapılan 

tutuklama süreleri 15 günden 30’a ve sonra Kasım 1980’de 90 güne çıkarıldı. Tüm 

siyasî parti ve sendika faaliyetleri yasaklandı ve soldan Aydınlık ve Demokrat, 

sağdan Hergün adlı üç gazete kapatıldı. 

Mayıs 1980’de Uluslararası Af Örgütü’nün görevlileri siyasî tutukluların 

işkenceye maruz kaldığı yönünde artan iddiaları soruşturmak üzere Türkiye’yi 

ziyaret etmiştir. Görevliler işkenceye maruz kalanlarla mülakatlar yapmışlar ve 

avukatlar, doktorlar, siyasî parti üyeleri, sendikacı ve gazetecilerle konuşmuşlardı. 

Buluşmalardan ve sağlık raporlarını içeren dokümanlardan elde edilen veriler, 

temelinde Uluslararası Af Örgütü 9 Haziran 1980 tarihinde işkencenin yaygın ve 

sistematik hale geldiğini, polis ve sıkıyönetim otoriteleri tutuklanan insanların 
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 Bunun için bkz... Amnesty International Report 1981, Londra, ss. 322-326, 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/1981/en/5e4bdcf6-0f75-4ec4-be19-
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çoğunun işkenceye maruz kaldığını ki bunların bazılarının ölümle sonuçlandığının 

iddia edildiğini içeren bir rapor yayınlamıştır…” 

  

Yine raporda tutulanların sayısının yüz bini geçtiği ve kendilerine ulaşan işkence 

iddiaları sayılarının artığı belirtilmiştir. Ayrıca terörist faaliyetler dolayısıyla bazı Kürt 

grupların yargılanmakta olduğu da ifade edilmiştir. 

 Uluslararası Af Örgütü’nün 1982 yılındaki raporuna
49

 göre ise yaklaşık 30.000 

kişi, siyasal suçlar nedeniyle hapiste bulunduğunu zikretmiştir. Bazı Kürt avukatlar ise 

mesleklerini icra ettikleri için ve bazı Kürtler ise kültürel aktivitelere katıldıkları için 

tutuklandıklarını da iddia edilmiştir. Ayrıca raporda işkence ve işkenceden kaynaklı ölüm 

olaylarının Örgüt’ün bilgisine ulaştığı da belirtilmiştir. Örgüt ise yetkililerden, gözaltında 

ölen bazı isimlerin soruşturulması hakkında bilgi istemiştir. Ayrıca darbeden beri ölüm 

cezalarının infazlarının 10’a ulaştığı da belirtilmiştir.  

Darbeye karşı devletlerin ve hükümetler arası örgütlerin yaklaşımlarının aksine 

Uluslararası Af Örgütü’nün tavrı çok daha açık olmuş ve insan hakları ihlallerine karşı sert 

eleştiriler getirilmiştir. 

Sonuç olarak; 

Darbeler, meşru yönetimleri devirdiği için halka ve halk iradesine karşı 

yapılmaktadırlar. Bu sebeple demokrasi karşıtı harekettirler. Aynı zamanda darbeler, 

hukuka ve hukukun üstünlüğüne de saygısızlıktır. 

Bugün dünyanın birçok yerinde yaptığı gibi ABD, Avrupa’ya nazaran, daha 

yumuşak ve anlayışlı bir şekilde 12 Eylül darbesini karşılamıştır. Dolayısıyla Türk 

demokrasisinin kesintiye uğratılması ABD’yi, Avrupa kadar, rahatsız etmemiştir. 

Avrupa ülkeleri ve örgütleri, 12 Eylül darbesine daha eleştirel yaklaşmışlardır. 

Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bu konudaki en önemli 

örnekleri ortaya koymuşlardır. Nitekim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 

Türk delegasyonunu çıkararak, tepkisini en sert biçimiyle göstermiştir.  

O zamanki adıyla Avrupa Toplulukları (AT), 12 Eylül darbesine karşı birleşik ve 

net tavır gösterememiştir. Bunda İngiltere ve Almanya’nın bu darbeye anlayışlı bakışları 

etkili olmuştur. Buna karşın Albaylar Cuntası, Franko ve Salazar diktatörlüklerini yaşamış 

olan ve bilen Avrupa Toplulukları (AT), 12 Eylül darbesi konusunda sessiz kalmamıştır. 
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Türkiye’deki darbecilerle ilişkileri askıya almıştır. Avrupa Toplulukları (AT), bunu en 

somut şekilde, “malî protokolü” askıya alıp, parasal desteği keserek göstermiştir. 

12 Eylül darbesi karşısında Türkiye ile ikili ilişkileri gözden geçiren çok az sayıda 

devlet olmuştur. Bu kapsamda İskandinav ülkeleri öne çıkmış ve bu darbeyi kınamışlardır.  

İskandinav ülkelerinin içerisinde yer aldığı beş devlet, Türkiye’yi, o dönemdeki 

adıyla, Avrupa İnsan Hakları Divanı’na (AİHD) şikâyet etmişlerdir (devlet başvurusu). Bu 

şikâyet, 12 Eylül darbesine en net tavır olmuştur. 1985’deki dostça çözüm, darbenin meşru 

olmadığını tescillemiştir. 

Uluslararası örgütlerin tavrı daha az politik olmuş, bu sebeple 12 Eylül darbesini 

açık, net ve sert biçimde eleştirmişlerdir. Bu çerçevedeki en önemli örneği Uluslararası Af 

Örgütü (Amnesty International) oluşturmuştur. 

Görüldüğü üzere Soğuk Savaş’ın devam ettiği bir zamanda, 12 Eylül darbesi, bazı 

devletler tarafından ve bazı gerekçelerle, fazla eleştirilmemiştir. Bu onlara ait bir utançtır. 

Ancak demokrasiden ve hukuktan yana olan çok sayıdaki devlet ve örgüt, 12 Eylül 

darbesine karşı tavır almış, tepki göstermiş ve malî ve hukukî nitelikli adımlar atmışlardır. 
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VII. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİ ÖNCESİ VE SONRASI 

DÖNEMİN DEMOKRATİK DEĞERLENDİRMESİ  

 

12 Eylül Darbesinin yarattığı en büyük maliyet kuşkusuz Türk Demokrasisine 

vurduğu darbe suretiyle hissedilmiş ve demokrasi alanında yaşanmıştır. Egemenliğin 

kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesiyle yeşeren ve gelişen Türk demokrasisi daha önce 

1960 ihtilalini ve 1971 muhtırasını yaşamıştı. Ancak demokratik düzenin bir daha 

kesintiye uğrama ihtimalinin olmadığını düşünenler, demokratik düzen içinde 12 Eylül 

öncesi ortaya çıkan sorunların çözülmesini bekleyenler 12 Eylül darbesi ile bir kez daha 

yanıldıklarını anlamış oldular.  

Demokratik düzenin bir parçası gibi hareket etmesi beklenen ve gereken askerler, 

rejimi koruma ve kollama yetkilerinin olduğunu ileri sürdükleri bir meşruiyeti kendilerine 

atfederek demokrasiye ve demokratik sisteme müdahalede bulunmuşlardır. Bulundukları 

müdahalenin etkisi; başta demokrasinin beşiği olan ve Kurtuluş Savaşında dahi açık olan 

ve bu savaşı idare eden TBMM’ni feshederek, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurları 

siyasi partileri kapatarak, demokratik örgütlenme biçimleri olan sendika ve 

konfederasyonları kapatıp malvarlıklarına el koyarak, basın ve yayın kuruluşlarının 

faaliyetlerine yön vererek çok yönlü ve boyutlu olarak gerçekleşmiştir. 

12 Eylül Darbesinin demokrasimizde yarattığı tahribatı kapsamlı irdeleyebilmek 

için hem 12 Eylül öncesinin hem de 12 Eylül sonrasının değerlendirilmesinde fayda 

vardır. 

 

1. Darbe Öncesi Ortamın Demokratik Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’de 12 Eylül 1980’e yaklaşan dönemde 1977 yılından itibaren yaşanan 

süreç genel siyasal yapısı bakımından ele alındığında aslında bu dönemin, 1970’lerin ilk 

yarısında başlayan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin şekillendirdiği daha uzun bir 

sürecin devamı olduğu görülmektedir. Yine bu süreç, sadece Türkiye’nin iç koşullarıyla 

açıklanamayacak kadar karmaşık ve çevresel unsurlarla etkileşim içinde oluşmuş bir yapı 

arz etmektedir. 

5 Haziran 1977’de yapılan genel seçimlerin galibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

olmuştur. 7 Haziran’da açıklanan seçim sonuçlarına göre; CHP 213, Adalet Partisi (AP) 

189, Milli Selamet Partisi (MSP) 26, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 16, Cumhuriyetçi 

Güven Partisi (CGP) 3, Demokratik Parti (DP) 1 ve bağımsızlar 4 milletvekili çıkarmıştır. 

Bu sonuçlar üzerine iktidarda bulunan Milliyetçi Cephe koalisyon hükümetinin Başbakanı 

olan Süleyman Demirel 13 Haziran’da istifa etmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti 

kurmakla görevlendirilen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit hükümeti kurmuş ve 
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Cumhurbaşkanı Korutürk yeni hükümeti onaylamıştır. Ancak, Ecevit Hükümeti 3 

Temmuz’da Meclis’ten güvenoyu alamayınca bu kez hükümeti kurma görevi AP lideri 

Süleyman Demirel’e verilmiştir. 

 AP Genel Başkanı Demirel, MSP ve MHP ile anlaşarak 21 Temmuz 1977 

tarihinde, siyasal hayatımıza II. Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak geçen koalisyon 

hükümetini kurmuştur. 

 Milliyetçi Cephe Hükümetinin içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı, cephecilik 

anlayışıyla milli bütünlüğü sarstığı, halkı fakirleştirdiği, devletin işleyişini anayasadan 

uzaklaştırdığı gerekçeleriyle CHP tarafından verilen gensoru sonucunda düşürülmesinin 

ardından hükümeti kurma görevi Bülent Ecevit’e verilmiştir. CHP Genel Başkanı Bülent 

Ecevit Adalet Partisinden ayrılan 11 bağımsız milletvekilinin desteği ile 5 Ocak 1978’de 

42. Hükümeti kurmuştur. 

İki yıla yakın bir süre iktidarda kalan CHP Hükümetinin sonu ara seçim 

sonuçlarıyla belirlenmiştir. 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan ara seçimlerin galibi AP 

olunca bu kez Ecevit istifa etmiştir. Bu gelişme üzerine de 12 Kasım 1979 tarihinde 

Demirel AP azınlık hükümetini kurmuş ve hükümet 25 Kasım’da güvenoyu alarak göreve 

başlamıştır. 12 Eylül askeri müdahalesine kadar 43. Hükümet işbaşında kalmıştır. 

1977 baharında yapılan erken genel seçim öncesinde kampanya dönemi siyasi 

kutuplaşmayı daha keskin hele getirmiştir. CHP’lilerin en çok kullandığı argüman faşizm 

ve eşkıyalık, AP lideri ve koalisyonun diğer ortakları da CHP’nin seçimi kazanması 

halinde komünizmin geleceği korkusunu öne sürmüşlerdir. Bu dönemde Demirel’in 

izlediği strateji, CHP’yi komünizm ve çeşitli sol akımlarla ilişkili göstermek olmuştur 

(Ahmad, 1994: 416). 

1977 genel seçimleri güçlü ve istikrarlı bir hükümet çıkarmamış, Türkiye tarihinin 

ilk azınlık hükümetini kuran CHP güvenoyu alamamış, sonrasında 2. Milliyetçi Cephe 

Hükümeti kurulmuştur. İstikrarın sağlanamadığı ülkede kutuplaşma derinleşmiştir. Aralık 

ayında yapılan yerel seçimler uzun ömürlü olamayan koalisyonun sonunu hazırlamıştır. 

Bundan sonra kurulan CHP Hükümeti de aslında fiili bir CHP-AP koalisyonu gibi 

olmuştur. Zira hükümetin bağımsız ortakları AP’den ayrılan 10 milletvekilidir. Bu 

yapıdaki bir hükümetin, CHP’nin kendi parti programını uygulaması üzerinde sınırlayıcı 

etkisi aslında baştan bellidir. Siyaset iyice kutuplaşmış ve gergin bir yapıdadır. 15 Ocak 

günü Ecevit programı okumak için Meclis kürsüsüne doğru ilerlerken, Meclis salonunda 
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başlayan kavga oturuma ara verilmesine yol açmıştır. 1978 yılının ilk on beş gününde 30 

siyasi cinayet işlenmiş ve 200’den fazla kişi yaralanmıştır (Ahmad, 1994: 418-419). 

1977 yılından itibaren 12 Eylül’e ulaşan süreçte beş ayrı hükümetin göreve geldiği, 

hükümetlerin koalisyon veya azınlık hükümeti olma özelliği taşıdığı, parlamentoda 

ağırlıklı bir çoğunluk oluşmadığı görülmektedir. 1970’lerin başından itibaren Ülkede 

hâkim olan siyasal istikrarsızlık 70’lerin son periyodunda daha belirgin olarak yaşanmıştır. 

Genel siyasal tablonun böyle bir görüntü sergilediği Türkiye’de o dönemin 

olaylarından bazılarına kısaca göz atıldığında şöyle bir liste karşımıza çıkmaktadır: 

1977 yılı Nisan ayında, CHP lideri Bülent Ecevit'in seçim otobüsü Niksar'da 

kurşunlanmış, saldırıda 10 kişi yaralanmıştır. Yine Ecevit Gümüşhane'nin Şiran İlçesinde 

saldırıya uğramıştır. Mayıs ayında, İstanbul Taksim'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan 

olaylarda 37 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış; CHP'nin Malatya mitingi sırasında 

patlama olmuş ve 4 kişi yaralanmış, halkı yatıştıran Ecevit "Malatyalılar, ben ayaktayım, 

patlayan Demirel’in demokrasisidir" demiştir. TÖB-DER genel merkezi bombalanmıştır. 

Demirel, Sivaslı'da slogan atan CHP'lilere "Türkiye de faşizm olsa böyle bağıramazsınız, 

burnunu sürterler adamın" demiştir. İskenderun'da Türkeş'in konuşacağı alanda saatli 

bomba patlamıştır. 

Aralık ayında, yerel seçimler sırasında çıkan olaylarda 13 kişi öldürülmüş, 87 kişi 

yaralanmış; Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yakılmış; Prof. 

Yalçın Sanalan'ın vurulması üzerine Hacettepe Üniversitesi bir yıl süreyle kapatılmış; 

İstanbul Teknik Üniversitesi 10 saat işgal edilmiş, Üniversite yönetimi okulu 2 Ocağa 

kadar tatil etmiştir. 

1978 yılı Haziran ayında POL-DER Genel Merkezi tekrar yakılmış; Anayasa 

Mahkemesi binasına bomba atılmıştır. 

Ağustos ayında, Demirel, 215 günlük CHP Hükümeti döneminde 508 kişinin 

öldüğünü açıklamıştır. 

Eylül ayında, Gaziantep Cezaevi'ni basan 4 kişi, iki gardiyanla bir jandarmayı 

öldürmüş ve 4 siyasi tutukluyu kaçırmıştır. 

Aralık ayında, 100'den fazla insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş olayları 

meydana gelmiş; ayrıca 6 ilde 11 kişi öldürülmüş; 13 ilde sıkıyönetim ilanı TBMM'de 

kabul edilmiştir. 

 1979 yılı Ağustos ayında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren bir mesaj 

yayınlayarak "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, kendi çıkarlarını ülke bütünlüğünün üstünde 
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görenleri bir anda yok edebilecek güce sahip olduğunu" belirtmiş; Hopa’da MSP otobüsü 

taşa tutulmuş, MSP lideri Erbakan konuşma yapamamıştır. 

Dönem içinde yaşanan olaylardan görüldüğü gibi genel güvenlik ve asayişin ciddi 

ölçüde bozulduğu ülkede, bağımsız milletvekillerinin katılımıyla kurulan 42. Hükümet 

döneminde, önceki dönemden beri sürmekte olan ekonomik sıkıntılar daha da ağırlaşmış, 

adeta yokluklar dönemine girilmiştir. Ülkedeki petrol sıkıntısı bütün sektörleri derinden 

etkilemiştir. 

Bu ortamda sıkıyönetim ilan edilmiş olmakla birlikte, sıkıyönetim yine de 

demokratik sistemin bu tür olayların önlenmesi ve olması halinde gerekli müdahalelerin 

yapılabilmesi anlamında demokratik rejimin kendi içinde bulduğu anayasal bir yönetim 

tarzı olarak ifade edilebilir. Ancak önemli olan ilan edildiği süre içinde beklenen amacı 

gerçekleştirebilmesidir. 12 Eylül öncesinde bu beklenen olmamış ve sıkıyönetim 

uygulaması bu olayların önlenmesine sebep olamamıştır. 

 Dönemin Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun açıklamalarına göre ülkenin dış 

temsilciliklerinin maaşlarının ödenmesinde zorluk çekilmekte, Merkez Bankası'nın ödeme 

emirlerine uyulmamakta, zaman zaman Türkiye'nin gemilerine ya da Türk Hava 

Yollarının uçaklarına el konulması gündeme gelmektedir (Birand, Bila, Akar, 2010: 93-

94). 

 Hükümetin dış yardımın sağlanabilmesi için Uluslararası Para Fonunun öne 

sürdüğü koşulları kabul etmemesi sıcak para teminini daha da zora sokmuş, bu nedenle 

Türkiye, silolarında bulunan bütün tarım ürünlerini 150.000.000 Dolarlık kredi karşılığı, 

Wells Fargo adlı Amerikan bankasına ipotek etmek gibi aynı zamanda onur kırıcı bir yola 

girmek zorunda kalmıştır (Birand, Bila, Akar, 2010: 93-94). 

12 Eylül öncesi dönemde, ülkedeki şiddet olayları günden güne artarak devam 

etmiştir. 19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında meydana gelen Kahramanmaraş olaylarından 

sonra 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş, ancak olayların önlenmesi sağlanamamıştır. Daha 

sonra kurulan AP azınlık hükümeti döneminde de şiddet olayları varlığını sürdürmüştür. 

Güvenlik sorunlarına paralel şekilde ekonomi de çöküntü içerisindedir.  

1980 yılına gelindiğinde genel duruma bakıldığında, halkın huzursuzluğu en üst 

seviyeye ulaşmış, can ve mal güvenliği ortadan kalkmış, yasa dışı terör örgütlerinin 

eylemlerinin önlenemediği, toplumsal barışın yok olduğu, vatandaşların Devlete olan 

güven duygularının azaldığı, temel tüketim mallarının piyasada bulunamadığı bir ortam 

hâkim olmuştur. 
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Siyasal partilerin genel olarak izledikleri yaklaşım ise kutuplaşmayı teşvik eden 

açıklamalar yapmak, siyasal gerilimi tırmandırmak şeklinde olmuştur. Toplumdaki 

ayrışma ve gerilim, bir yandan ekonomik bunalım, bir yandan da artan şiddet olayları ve 

beraberinde yaşanan siyasal kutuplaşma ile tırmanmıştır.  

Siyasi dinamikler açısından bakıldığında ise 1980’e kadar sosyalizm esintili fikirler 

siyasal tartışma gündeminden hiç düşmemiştir. Entelektüel olmanın solcu olmakla 

özdeşleştirildiği, sol fikirleri dile getirmeyenlerin çağdışı kalmış bir azınlık gibi 

görüldükleri bir dönemdir bu.  Sosyalist olduğunu anlaşılabilir sebeplerle çekingen bir 

biçimde ifade eden Türkiyenin ilk yasal sosyalist partisi, -Türkiye İşçi Partisi (TİP)- de bu 

dönemde kurulmuş ve faaliyetleriyle ses getirmeye başlamıştır (Ünsal, 2002). Dönemin 

Türk edebiyatı da sosyalizm rüzgarından nasibini almıştır. Yaşar Kemal, Mahmut Makal, 

Fakir Baykurt gibi sosyalist-gerçekçilik akımı içinde düşünülebilecek yazarlar, köyü ve 

köylünün hayatını sosyalist bir perspektiften betimlemeye girişmişler ve eşitlikçi fikirlerin 

yaygınlaşmasına  katkıda bulunmuşlardır. 

Siyasi hareket olarak sosyalizm ülkede kendi istediği biçimde siyasal hayat 

üzerinde etkili olamamış, ancak sosyalizmin hayaleti hep hissedilmiş,  hayali ya da gerçek 

bu tehdide karşı, ordu ve diğer siyasi güçler-sosyopolitik konumlarına göre-kendi 

tutumlarını belirlemek gereğini duymuşlardır (Samim, 1987). 

1961 sonrasında  Türk devletinin sosyalizme karşı nispeten daha toleranslı bir tavır 

takınmasının nedenleri -Devlet Başkanı Cemal Gürsel  “kötü niyetlere sahip olmamak 

şartıyla” Türkiye’de de sosyalist partilerin kurulabileceğini ilan etmişti (Ahmad, 1977: 

221)- çeşitlidir. YÖN hareketinin kurucularından Mümtaz Soysal ve Doğan Avcıoğlu, 

Kurucu Meclis’te üye olarak görev yapan isimlerdendir. Sol fikirlerin bu denli 

yaygınlaşmasını kolaylaştıran bir diğer neden ise, sol fikirlerin  Kemalizmin çağın 

gereklerine uyarlanmış doğal ve mantıksal bir uzantısı olarak sunulmuş olması olsa 

gerektir. Böylece, sol öcü olmaktan çıkarılıp, yaşasaydı kurucu önderin de onay vereceği 

meşru bir ideoloji olarak kendisini kabul ettirebilme yolunda adımlar atmıştır.  

1961 sonrası yükselen sosyalist dalga, siyasi partilerin yanında partiler dışı 

örgütlenmeler kanalıyla siyaset yapma eğilimini de körüklemiştir. Demokratik Kitle 

Örgütleri vasıtasıyla katılımın, hem kısa dönemli taleplerin karşılanmasına hizmet 

edeceği, hem de kitlenin uzun soluklu bilinçlenme sürecininin  önemli bir köşe taşını 

oluşturacağı fikri yankı bulmuştur. Taban fiyatlarını protesto için miting düzenleyen 

köylüler, Üniversitede reform için dersleri boykot eden öğrenciler, ülke sorunlarının 
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hararetle tartışıldığı platformlara dönüşen meslek odaları toplantıları bu hareketliliğe 

verilebilecek bazı örneklerdendir (Bianchi, 1984: 163-164).  

Bu noktada öğrenci ve işçi hareketlerine özel bir yer ayırmak gerekir. Toplumu 

modern bilimin ışığında modernleştirme söylemini kullanan Kemalist elitin, modern 

bilimi öğrendiği varsayılan öğrencileri, kendilerinin doğal müttefikleri olarak görmesi 

beklenebilir bir şeydir.  Kemalist milliyetçi ruh içinde yetişen öğrenci grupları ise 

kendilerine biçilen bu misyonu taşımaya zaten gönüllüydüler (Mardin, 1978). Siyasal 

iktidar mücadelesinde öğrenci gruplarının ağırlığı 1950’lerin ikinci yarısından itibaren 

hissedilmeye başlanmıştır. Üniversite kontenjanlarının artırılması,  eğitimle ilgili çeşitli 

sorunların ağırlaşması, mezunların iş bulmaya ilişkin kaygıları öğrenci hareketliliğini 

besleyen unsurlar arasındaydı ancak, bu öğrenci hareketleri sadece eğitime yönelik 

taleplerden beslenen hareketler olarak görülmemelidir.  

DP iktidarına karşı direnen ve 27 Mayıs’ın oluşumunda önemli roller oynayan en 

görünür grup olarak öğrencilerin hem kendilerine güvenleri hem de kamuoyunu oluşturan 

güçler üzerindeki prestijleri en üst noktaya ulaşmıştı. Ordusuyla birlikte milleti 

gerici/despot bir iktidardan kurtaran (Mustafa Kemal’in biçtiği role uygun davranan)  

gençlik imajı dönemin büyük şehirlerinde hakim olan havayı yansıtmaktaydı (Szyliowicz, 

1970: 158). Öğrenciler kendilerini hakim iktidar blokunun bir parçası olarak görüyorlardı. 

Dahası bu rol, askeri/sivil bürokrasi tarafından da kabul edilmiş gibi görünüyor, öğrenciler 

MBK üyelerine kolayca ulaşabiliyor taleplerini dile getirebiliyorlardı.  

Bu abartılı kendine güven hissi içinde başta Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) ve 

ODTÜ’ de olmak üzere bir çok öğrenci derneğinin kurulduğunu görüyoruz. Bunlar 

arasında en etkilisi SBF öğrencilerin kurduğu Fikir Kulüpleri Federasyonuydu (FKF).  

FKF,  seçkin bir öğrenci grubunun Kemalizmin gençliğe biçtiği rolden kopmadan hem 

kendilerini daha iyi yetiştirmeye hem de ülke meselelerini gerektiğinde resmi tezleri 

sorgulayarak tartışmaya yorumlamaya/dönüştürmeye katkıda bulunmayı amaçlayan 

kültürel politik bir  hareketi hüviyetindeydi. Diğer öğrenci dernekleri de benzeri bir 

misyon üstlenmişlerdi.  

1968 yılında bütün dünyayı saran öğrenci hareketlerinden  de esinlenen öğrenciler, 

gençliğin fikir düzleminden -burada artık iktidarın nasıl ele geçirileceği meselesi dışında 

tartışılacak fazla bir şey kalmamıştı-  eylem düzlemine geçmesi gerektiğini ifade ederek 

ilk adımları attılar.  
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1960’lı yılların sonlarına doğru öğrenci dernekleri, öğrenci sorunlarından ziyade, 

sosyalist devrimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tartışmalarla birlikte eylem 

planlarının hazırlandığı platformlara dönüştüler. FKF’nin 1968 yılında   DEV-GENÇ (bu 

Devrimci Gençlik’in kısaltması idi) adını alması bu değişimi simgeleyen çarpıcı bir 

örnektir.  Öğrenciler, her türlü yasal sosyalist örgütlenmenin içinde yer aldıkları gibi, yasa 

dışı  sosyalist hareketin öncü kadrosunu da kendi bünyelerinden çıkardılar.  

1960’lı yılların ortalarına kadar pek bir etkinlik gösteremeyen sol karşıtı öğrenci 

örgütlenmeleri de, giderek güçlenmeye başladılar. Resmi Atatürkçülük çizgisinde bir 

dernek olan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 1965-7 yıllarından itibaren, milliyetçi-

muhafazakâr kitlenin temsiline soyundu.  Süreç içinde,  boykot, işgal, gösteri gibi nispeten 

yumuşak eylemlerden sopalı bıçaklı (daha sonra silahlı) kavgalara geçiş zor olmadığı gibi, 

üniversitelerde karşıt öğrenci grupları arasında devam eden şiddet’in sokağa taşması da 

kolay oldu.  Böylece öğrenciler, hem 12 Mart, hem de 12 Eylül darbelerinin en önemli 

gerekçesi olarak gösterilen şiddet olaylarının önde gelen aktörleri oldular (Mardin, 1978). 

 İşçi hareketi de,  hem 1961 sonrasının sosyalist fikirlere açık ortamından hem de 

yeni düzenlemelerle kazandığı sendikal örgütlenme haklarından güç alarak, siyasal 

alandaki yerini aldı. Kente göçün ivme kazanması –ki bu kent yoksullarının  sayısının 

artması anlamına da geldi- ve sanayi işçilerinin sayılarının artması süreci besleyen 

faktörler oldu. Bunların önemli bir kısmı 1961 sonrası siyasal düzeninin genişletilmiş işçi 

haklarını koruyan iklimi sayesinde sendikalarda örgütlendi. Sendikalar sadece ekonomik 

çıkarları savunmakla kalmadılar, siyasal sürecin de etkin aktörleri konumuna geldiler.  

İşçilerin sosyo-ekonomik nitelikli taleplerini  partilerüstü bir anlayışla dile getirme amacı 

güden Türk-İş sendikacılığı da bu dönemde eleştirilmeye başlandı. Özellikle 1967 yılında 

Türk-İş’ten ayrılan sendikacıların DİSK’i kurmaları, sendikal hareketin sosyalist fikirlerle  

tanışmasında bir doruk noktası oldu.  DİSK sendikacılığı işçi taleplerinin sağlanması 

hedefinden sosyalist devrime giden yolda işçi sınıfına bilinç kazandırmak olarak 

yorumladı. Böylece,  işçileri ancak dolaylı bir biçimde ilgilendirebilecek siyasi herhangi 

bir  konuda, DİSK harekete geçmeye çalıştı (Sülker, 1976: 147). Daha sonraları sağ 

eğilimli sendikalar da ortaya çıktı.  Artan grevler, kitlesel işçi protestoları, 1 Mayıs 

törenlerindeki gövde  gösterileri  yükselen  işçi  hareketliğinin en önemli  

göstergelerindendi.  

Ve nihayet sermaye birikimi sürecinin hızlanmasıyla gelişen iş çevreleri de 

örgütlenme yoluna gittiler. İşadamları, dönemin sosyalist iklimi içinde kendi 



 204 

meşruiyetlerini savunma ihtiyacını kavradılar. Doğaldır ki, bu örgütlenmenin gerisindeki 

tek saik değildi. İşadamları sosyo-ekonomik çıkarlarının kamusal platformda örgütlü bir 

biçimde savunulması ihtiyacını herzamankinden daha fazla hissetmeye başladılar. 

Kendine güveni artan burjuvazinin, yarı-resmi nitelik taşıyan Odalar ve Borsalar Birliği 

dışında örgütlenme çabaları ve 1971 yılında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği 

(TÜSİAD)’ın kuruluşu bu ihtiyacın bir sonucu olarak görülebilir. Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) kurulması (1962) da bu döneme rastlar.  

Kentte dayanışmayı ve örgütlenmeyi kuvvetlendirme gayesiyle yola çıkan 

Hemşehri dernekleriyle, Cami Yaptırma Dernekleri, Kuran Kursuna Yardım Dernekleri 

gibi dini  amaçlı örgütlenmelerin sayılarındaki dikkate değer artışı da, örgütlenme 

eğilimine verilebilecek diğer örnekler  olarak okumak abartılı  olmasa gerektir.  

Dönemin göze çarpan bir diğer özelliği, dış politikaya ilişkin meselelerin kamuoyu 

tarafından tartışılmaya başlanması ve  iç politikadaki siyasi ayrımları besleyen önemli  bir 

faktör  haline gelmesidir. Amerikan aleyhtarlığı sol hareketleri besleyen verimli bir 

kaynak olurken, Türk-Amerikan ilişkileri dönem boyunca siyasi gündemin en sıcak 

tartışma konularından birisi  olmaya devam edecektir.  Keza, o zamanki adıyla Avrupa 

Ekonomi Topluluğu (AET) ile ilişkiler de iç politika gündeminde yer aldığı gibi,  Kıbrıs 

sorunu da  Türk kamuoyunun gündeminden hiç düşmeyecektir.    

1980 öncesi dönemde sık hükümet değişiklikleri ile kendini gösteren siyasal 

istikrarsızlık, ekonomik çöküntü ve gelir dağılımındaki bozukluk siyasal ayrışmaları 

körüklemiş, şiddet olaylarına karşı etkili bir duruş sergilemesi gereken devlet kurumları 

ise gerek siyasal kutuplaşmadan etkilenerek aşırı siyasallaşmaları, gerekse yetersizlikleri 

nedeniyle olaylar karşısında başarılı olamamıştır. Soğuk savaş döneminde tüm dünyada 

meydana gelen ideolojik kutuplaşmalar Türkiye’de de yansımasını bulmuş, ABD ve SSCB 

merkezli ortaya çıkan ikili kutuplaşmada Türkiye ABD ve Batı Bloku içinde yer almış, 

ama sosyalist akımın da geniş ölçüde etkisinde kalmıştır. Böylece en başta öğrenci 

hareketlerinin şekillendirdiği ideolojik olarak bir kamplaşma gerçekleşmiş, bu da siyasal 

şiddet hareketleriyle sokağa taşmıştır (Avcı, 2004: 17-18). 

Bu atmosfer içinde ülkede siyasal istikrar bozulmuş ve devlet gücü etkililiğini 

yitirmiştir. Bu iç içe geçmiş etki mekanizması içinde ortadan kaybolan devlet otoritesi 

şiddet olaylarının daha da artmasına yol açmıştır. Ayrıca, uluslararası silah ve uyuşturucu 

madde kaçakçılarının faaliyetlerini üst noktaya taşıdıkları, yıkıcı girişimleri 
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destekledikleri, devlet gücünün bunu önlemede de yetersiz kaldığı görülmektedir (Avcı, 

2004: 18). 

Toplumun yapısı ile şiddet arasında doğru orantılı bir ilişki bulunduğu 

belirtilmektedir. Siyasal şiddet olgusunu yalnızca iç ve dış koşullarla açıklamak çok sınırlı 

bir anlam taşıyacaktır. Toplumun sosyoekonomik ve kültürel yapısı burada büyük öneme 

sahiptir. Türkiye’de 1980 öncesi dönemde siyasal şiddet eylemlerinin tırmanışını Ruşen 

Keleş daha çok iç dinamiklerle açıklamaktadır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin 

uluslararası konjonktürü, süper güçlerin çekişmeleri, etnik ve mezhep grupları üzerindeki 

kışkırtmalar, egemen güçlerle uyanan güçler arasındaki amansız mücadele, devlet 

organlarının ve siyasal partilerin üzerlerine düşen işlevi yerine getirememeleri siyasal 

şiddet olaylarının ülke genelinde yaygın olarak görülmesinde çok önemli paya sahiptir. 

Ancak, bütün bu nedenler Türkiye’de görülen durumu tam olarak açıklamada yeterli 

olmamaktadır. Toplumdaki çöküşün asıl nedeni, toplumsal kökenli unsurlardır (Avcı, 

2004: 19). 

Mardin, geleneksel kültürden kopamayan yeni kentli toplumun kültür bunalımına, 

Türkiye’de 1950’lerde artan sosyolojik hareketlilik neticesi gerekli önlemlerin 

alınamaması üzerine oluşan yetersiz eğitim ve sağlıksız kentleşmeye dikkat çekmiş, 1980 

öncesindeki şiddet olaylarını bu şekilde toplumsal temele oturtmuştur.(Mardin,1978). 

1970’lerin ikinci yarısındaki öğrenci olaylarını sadece nüfus artışı, eğitim sistemi, 

toplumun sosyoekonomik koşulları açısından ele almak mümkün değildir. Durumu 

açıklamak için kültür yapısı, Türkiye’deki bürokratik değerler de göz önüne alınmalıdır 

(Avcı, 2004: 19-20). 

Doğu Ergil’e göre ise, toplumsal değişme çatışmaların bozduğu bir dengeden 

başka bir dengeye doğru yol almaktır. Türkiye’de o dönemde yaşanan da aslında budur. 

Ekonomik yapı hızla değişmektedir. Ulusal gelir büyümektedir. Sektörler arasında ağırlık 

ve üretkenlik değişmektedir. Tüketimin hacmi kadar sosyal alanı da hızla yayılmaktadır. 

Kırdan kente, tarımdan diğer alanlara hızlı bir geçiş vardır. Eski sosyal yapı yeni 

ekonomik görevlere uyan bir yapıya doğru değişmektedir. Ama hızlı ekonomik değişme 

hızlı ekonomik gelişme ile paralel gitmemektedir. Türkiye’de toplumdaki sosyal değişme 

son derece hızlı olurken ekonomik gelişme geriden gelmiştir. Nüfus hızla artarak ve 

kentlileşerek kendine yeterliliğini yitirmiş ve bu nüfusa yeterli iş olanağı sağlanamamıştır. 

Tarım göreceli olarak modernleşmiş, ama tarımsal mülkiyet ilişkileri köklü bir sanayi 
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hamlesini besleyecek sermaye birikimine imkân vermemiştir. Sanayi tam olarak 

gelişmemiş ve hiçbir alanda uluslararası rekabet edilememiştir (Ergil, 1980: 57). 

Türkiye’de 1980 öncesi dönemde ülkeye yayılan siyasal şiddet olaylarının birden 

çok nedeni bulunduğunu söylemek gerekir. Siyasal istikrarsızlık, siyasallaşma, devlet 

otoritesinin zayıflaması, ideolojik bölünmeler, Türkiye’nin jeopolitik konumu, dinsel ve 

etnik ayrımcılık üzerine oynanan oyunlar, yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşüm, hızlı 

nüfus artışı ile yoğunlaşan işsizlik, hızlı iç göç, eğitim eksikliği siyasal şiddet ortamını 

oluşturan başlıca unsurlardır (Avcı, 2004: 21). 

Genel siyasal tabloda, en büyük dört parti olan AP, CHP, MSP ve MHP merkezli 

kutuplaşma, topluma da yayılarak keskin bir kamplaşmanın doğmasına yol açmıştır. 

Siyasal partiler tarafından uzlaşı, karşılıklı diyalog ve hoşgörü yerine suçlama, inatlaşma, 

uzlaşmadan kaçınma şeklinde davranışlar sergilenmiştir. Böyle bir ortamda demokrasi 

kültürünün henüz yerleşmemiş olduğu toplumda oluşan reaksiyon kat kat daha fazla 

olmuş, gerginlik daha ileri düzeye taşınmıştır.  

 Emre Kongar’a göre de bir demokraside iki tür yanlış yapılabilir: “Birinci yanlış, 

iktidara gelen güçten başka düşüncelere sahip olanların varlıklarını yok saymaktır. İkinci 

yanlış ise, demokratik mekanizmaları yok edici çözümlere ve eylemlere karşı kendisini 

koruyamamasıdır. Türkiye’de bu iki yanlışın ikisi de yapılmıştır. Birinci yanlışa tipik 

örnek 1950-1960 arasıdır. 

1960-1980 arası ise demokrasi kendisini korumasını bilemedi. Aslında kendini 

koruma iki açıdan da başarısızlığa uğradı. Birinci olarak, şiddet eylemlerine yol açan 

gelişmeler engellenemedi, hatta bir dönem bu eylemler adeta düzenin bir parçası haline 

geldi. İkinci olarak, demokratik mekanizmalar, ülkenin sorunlarına en uygun çözümleri 

bulacak biçimde işletilmedi. Yani, demokrasi hem işleyiş, hem de koruma hatası yaptı. 

Zaten iyi işleyen bir demokrasi özel korumaya da pek gereksinme duymazdı.” (Kongar, 

1983) 

 Sabah Gazetesinde 4 Aralık 1998 tarihinde “Karaoğlan’ın Zor Yılları” başlığı ile 

yayınlanan Ecevit’in anılarında yer alan şu bölüm, aslında 12 Eylül öncesi dönemin 

siyasal havasını gerçekçi biçimde yansıtmaktadır. (Sabah, 1998: 18) 

“Ecevit, 1979’da yapılan Cumhuriyet Senatosu kısmi yenileme ve milletvekili ara 

seçimlerinde CHP’nin ağır yenilgiye uğraması üzerine hükümetin istifasını sunmak için 

ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Korutürk’e şu öneride bulunmuştu: ‘Sanıyorum Sayın 

Süleyman Demirel’e görev vereceksiniz. Kendisini rahatsız etmeyecek çok makul 
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koşullarda kuracağı azınlık hükümetini destekleriz. Partimde ciddi sorunlar olmasına 

rağmen, riski göze alarak bunu garanti ediyorum.’ 

Korutürk, Demirel’e hükümeti kurma görevini verirken, Ecevit’in bu garantisini de 

aktardı. Ancak Demirel, MSP ve MHP’nin desteğini sağladıktan sonra, formalite olarak 

Ecevit’le de görüşmüştü. Ecevit o görüşmede Demirel’e, ‘Size bir önerim vardı, ulaşmadı 

mı?’ diye sormuş, ‘ulaştı’ yanıtını veren Demirel, arkasından şunları eklemişti: ‘Size, 

hükümette iken çok ağır eleştiriler yöneltmiştim. Şimdi sizden destek istemem şık olmaz.’ 

Demirel’in kurduğu azınlık hükümeti görevde iken, Türkiye’nin 6. Cumhurbaşkanı 

Fahri Korutürk’ün görev süresi 6 Nisan 1980’de doluyordu. Yeni Cumhurbaşkanı seçimi 

için 25 Mart’ta başlayan turlar uzadıkça uzuyor, bir türlü sonuç alınamıyordu. 

Cumhurbaşkanı vekili İhsan Sabri Çağlayangil, Demirel ve Ecevit’i Çankaya Köşkü’nde 

yemeğe davet etti. İki büyük partinin işbirliği yapmasını istiyordu. Demirel, “Biz ancak 

savaş halinde bir araya gelebiliriz” deyince, Ecevit’in yanıtı şu oldu: “Bir bakıma 

savaştan beter bir durum var Sayın Demirel.” 

12 Eylül öncesinin bu gerilimli siyasal atmosferi içinde zaman zaman muhalefet 

partilerinin liderlerinin, iktidar partisinin uygulamalarından yakınmalarını dile getiren 

mektuplar yazarak bunları Cumhurbaşkanı’na sundukları görülmektedir. Mektuplar 

incelendiğinde, genel yakınma konularının güvenlik ve asayişin sağlanamaması, şiddet 

olaylarının önlenememesi, hükümetin yanlı uygulamaları olduğu anlaşılmaktadır. 

Kullanılan ifadeler ve dil suçlayıcı bir tondadır. Köşke gönderilen mektuplar o günlerde 

siyasal partiler arasındaki güvensizlik, uzlaşıdan uzak hava ve gerilimin izlerini 

taşımaktadır. Bu mektuplara örnek olarak, CHP Hükümeti dönemde Demirel tarafından 

Cumhurbaşkanı’na gönderilen 21 Şubat 1979 ve 10 Ağustos 1979; Türkeş tarafından 

gönderilen 12 Temmuz 1979; Milli Selamet Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk 

tarafından gönderilen 6 Eylül 1979 tarihli mektuplar gösterilebilir. Yine iktidarda bulunan 

siyasal parti lideri de başbakan olarak zaman zaman iktidara yönelik ileri sürülen iddialara 

sert ve suçlayıcı şekilde karşılık vermiştir. Bülent Ecevit’in 3 Haziran 1979 tarihli AP’ye 

yönelik açıklamaları buna örnek teşkil etmektedir (Cumhurbaşkanlığı Arşivi). 

Cüneyt Arcayürek 12 Eylül öncesi dönemin ortamını şu tespitleriyle aktarmaktadır 

(Arcayürek, 1985: 64-65): 

“Şu ıstırabı genç kuşakların çekmesini hiç istemem: Parlamenter rejimin sürüp 

gittiği sırada sürekli bir darbe beklemek! Bizim yaşımızdakiler 1955’ten başlayarak 

1985’lere dek hep bu korkuyla yaşadı… 1975’ten sonra sürekli gün saymaya başladık. 
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Hükümet mi düştü, darbe! Anarşi mi kıpırdandı, darbe! ABD’nin istediğini vermiyoruz 

diye ilişkiler bozuldu mu, darbe! Günler günleri kovalarken aklımızda hep darbe oğlu 

darbe!”  

“(…) bu yola başvurmadan önce niçin Başbakana bir mektup yazıp bu isteklerinizi 

gerekçeleriyle sıralamıyor, alacağınız yanıta göre davranmıyorsunuz dedim Demirel’e. 

Soğuk bir sesle, ‘Biz Ecevit’i Başbakan kabul etmiyoruz ki, muhatap almıyoruz ki bu 

konuda’ yanıtını verdi.” 

2. 12 Eylüle Giden Süreçte Uyarı Mektubu 

Siyasi tarihimize “Uyarı Mektubu” olarak geçen ve 27 Aralık 1979 tarihinde 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e Başbakan ve öteki siyasi parti liderlerine iletilmek üzere 

verilen, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülend Ulusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya 

ile Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun’un imzalarını taşıyan mektup 12 Eylül’e 

giden süreçte önemli bir kilometre taşını oluşturmaktadır. Ülkede yaşanan siyasal 

gerginlik, şiddet olayları ve toplumsal bunalım ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

görüşünü içeren bu mektup bir takdim yazısı ekinde Cumhurbaşkanı’na teslim edilmiştir. 

Aslında bu mektubun bir hazırlık çalışması sürecinin sonunda kaleme alındığı, 

Temmuz 1979’dan itibaren bu yöndeki çalışmaların başlatıldığı birçok kaynakta ileri 

sürülmektedir. Bu görüşlere göre, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in belirtilen tarihte 

kuvvet komutanlarıyla yaptığı görüşme sonrasında Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık 

başkanlığında bir çalışma grubu oluşturulmuş, askeri müdahaleye ilişkin hazırlık 

çalışmaları bu grup tarafından sürdürülmüştür. Yine bununla bağlantılı olarak, pek çok 

kaynakta askerlerin darbe yapma fikrini 12 Eylül 1980’den çok önce, işte bu çalışma 

grubunun oluşturulmasıyla paralel olarak Temmuz 1979 gibi çok erken bir tarihte 

oluşturdukları belirtilmektedir. Aynı hususlara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 

tarafından 2011/246 Soruşturma, 2012/2 Esas ve İddianame No ile Ankara Ağır Ceza 

Mahkemesinde açılan “12 Eylül Davası” olarak bilinen davanın iddianamesinde de geniş 

olarak yer verilmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 35). 

Bu gelişmeler yaşanırken 21 Aralık 1979 tarihinde Genelkurmay Başkanı Evren, 

Kuvvet Komutanları, Harp Akademileri Komutanı, Ordu ve Kolordu Komutanlarının 

katılımlarıyla toplantılar yapmış, sonuçta 26 Aralık 1979 tarihinde Başbakan ve diğer 

siyasi parti liderlerine uyarı mektubu verilmesi yönünde karar alınmıştır.  
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Uyarı mektubunu alan Cumhurbaşkanı, 1 Ocak’ta Çankaya köşkünde Kenan Evren 

ve kuvvet komutanlarıyla bir görüşme yapmış; 2 Ocak’ta ise, Başbakan ve AP Genel 

Başkanı Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’i Köşk’e davet etmiş ve 

kendilerine "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü" başlıklı uyarı mektubunun örneğini 

vermiştir.  

 Cumhurbaşkanı Korutürk, uyarı mektubunun bir örneğini de aynı tarihte Millet 

Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, 

Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Grubu Başkanı Fahri Özdilek, Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu Başkanı Zeyyat Baykara ile Milli Selamet Partisi Genel Başkanı 

Necmettin Erbakan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ve Demokratik Parti Genel 

Başkan Vekili Faruk Sükan’a göndermiştir.  

 Mektup, Cumhurbaşkanı’na şu takdim yazısı ile sunulmuştur:  

 "Sayın Cumhurbaşkanım,  

Ülkemizin içinde bulunduğu ortamda Devletimizin bekası, milli birliğin 

sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin temini için; anarşi, terör ve bölücülüğe karşı 

parlamenter demokratik rejim içerisinde anayasal kuruluşların ve özellikle siyasi 

partilerin, Atatürkçü milli bir görüşle müştereken tedbirler ve çareler aramaları 

kaçınılmaz bir zorunluk olarak görülmektedir.  

 Milli Güvenlik Kurulunun muhtelif toplantılarında bu konuda alınan kararların 

muhalefete mensup siyasi partilerin kısır tutum ve davranışları yüzünden olumlu 

sonuçlara götürülemediği yüksek malumlarıdır.  

 Kuvvet Komutanları ile beraber yaptığım son gezilerimde Ordu ve Kolordu 

Komutam seviyesindeki general ve amirallerle görüşmelerimde milli birlik ve beraberliğe 

en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde süratle bir sonuca ulaşabilmek için gerekli 

tedbirlerin müştereken tespiti amacı ile tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin bir 

kere daha uyarılması bütün komutanlarca müştereken dile getirildi.  

Bu karar ışığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini, Milli Güvenlik Kurulu 

Başkanı olarak zatıâlilerine sunuyorum.  

 Gereğini yüksek takdirlerine arz ederim. Saygılarımla."  

 Uyarı mektubu olarak bilinen siyasi parti liderlerine verilmesi istenen “Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin Görüşü” başlıklı metin ise şöyledir: 
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 "Ülkemizin içinde bulunduğu son derece önemli siyasi, ekonomik ve sosyal 

ortamda her geçen gün hızını biraz daha artıran anarşi, terör ve bölücülüğe karşı milli 

birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke yönetiminde etkili 

ve sorumlu anayasal kuruluşları ve özellikle siyasi partileri göreve davet etmek 

mecburiyetinde kalmıştır.  

 Kahramanmaraş olaylarının yıldönümünde henüz ilk ve orta-öğretim çağındaki 

evlatlarımızın örgütlü eylemciler tarafından zorla sürüklendikleri anarşik olaylar ibretle 

müşahede edilmektedir.  

Anayasamızın getirdiği geniş hürriyetleri kötüye kullanarak İstiklal Marşımız 

yerine komünist enternasyonali söyleyenlere, şeriat düzeni davetçilerine, demokratik rejim 

yerine her türlü faşizmi getirmek isteyenlere, anarşiye, yıkıcılığa ve bölücülüğe 

milletimizin tahammülü kalmamıştır.  

 İktidar olan siyasi partilerin bütün devlet kademelerini kendi siyasi görüşleri 

doğrultusunda hareket edecek kişilerle doldurması, kamu görevlilerinin ve vatandaşların 

bölünmesini zorunlu hale getirmektedir. Siyasi partilerce yaratılan bu bölünme giderek 

anarşi ve bölücülüğü destekleyen iç kaynakların şekillenmesine, himayesine; polis, 

öğretmen ve diğer birçok kuruluşların birbirine düşman kamplara ayrılmalarına neden 

olmaktadır.  

 Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına bir 

çözüm getiremeyen, anarşi ve bölücülüğün ülke bütünlüğünü tehdit eden boyutlara 

varmasını önleyemeyen, bölücü ve yıkıcı guruplara tavizler veren ve kısır siyasi 

çekişmeler nedeni ile uzlaşmaz tutumlarım sürdüren siyasi partileri uyarmaya karar 

vermiştir.  

 Bölgemizdeki gelişmeler Ortadoğu’da her an sıcak bir çatışmaya dönüşebilecek 

durumdadır. İçte anarşist ve bölücüler yurt sathında genel bir ayaklanmanın provalarını 

yapmaktadırlar.  

 Ülkede birlik ve beraberliğin, vatandaşın can ve mal güvenliğinin süratle 

sağlanabilmesi için gerekli kısa ve uzun vadeli tedbirlerin Yüce Meclislerimizde en kısa 

zamanda kararlaştırılması bugünkü ortam içinde hayati bir önem taşımaktadır.  

Diğer yandan Meclislerin açılışından bir buçuk ay sonra komisyonların ancak 

teşkil edilebilmesi ve ülkenin acilen çözüm bekleyen konuların müzakere için bugüne 

kadar müşterek bir gündemin saptanamaması üzüntü ile izlenmektedir. Atatürk 

milliyetçiliğinden alınan ilham ve hızla vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada 
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ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplamanın; iç barış ve 

huzurun sağlanmasında temel unsur olduğu apaçık bir gerçektir. Ülkenin içinde 

bulunduğu bu durumdan bir an evvel kurtulması hükümetler kadar diğer siyasi 

partilerimizin de görevleri arasındadır.  

 Türk Silahlı Kuvvetleri; İç Hizmet Yasası ile kendisine verilen görev ve 

sorumluluğun idraki içinde ülkemizin bugünkü hayati sorunları karşısında siyasi 

partilerimizin bir an önce milli menfaatlerimizi ön plana alarak, Anayasamızın ilkeleri 

doğrultusunda ve Atatürkçü bir görüşle bir araya gelerek anarşi, terör ve bölücülük gibi 

Devleti çökertmeye yönelik her türlü hareketlere karşı bütün önlemleri müştereken 

almalarını ve diğer anayasal kuruluşların da bu yönde yardımcı olmalarını ısrarla 

istemektedir."   

Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunan Uyarı Mektubunun “Sayın 

Cumhurbaşkanım” hitabıyla başlayan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren imzalı takdim 

sayfasının altına, “27.12.1979, Komutanlarla birlikte görüşmek ve ondan sonra harekete 

geçmeyi uygun görüyorum. 1 Ocakta onlarla görüşeceğim” derkenar notu düşüldüğü 

görülmektedir. (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Yer No: 6/10-15, Fihrist No: 7347). 

Yine Cumhurbaşkanlığı Arşivinde “Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Demirel ve 

Sayın Ecevit ile görüşmesinden sonra, gerekirse kamuoyuna yapabilecekleri açıklama 

taslağı” başlıklı bir metin bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının 2 Ocak’ta iki liderle 

görüştüğü bilinmektedir, ancak bu görüşme sonrasında yapılan bir açıklama ya da kaleme 

alınmış bir tutanağa ulaşılamamıştır. Araştırma Komisyonumuza Cumhurbaşkanlığı’ndan 

gönderilen arşiv kayıtlarından, arşivde sadece anılan açıklama taslağının yer aldığı 

düşünülmüştür. Taslakta, Ülkenin zor bir dönemden geçmekte olduğu, anarşi ve teröre 

karşı temel hak ve özgürlükleri zedelemeden yasalarda, toplum hayatındaki yeni 

gelişmelere uygun olarak bazı düzenlemeler yapılması ve etkin şekilde işletilmesinin son 

derece önemli bir sorun olduğu, bu sorunun çözümü için siyasal gerginliğin azaltılması 

gerektiği, siyasal parti ve kuruluşların da bir süre kendi politikalarından fedakârlık 

etmelerinin beklenildiği, bunun barış ve kardeşlik ortamının oluşmasına katkı sağlayacağı 

ifade edilmektedir. Demokratik sisteme inanç ve güvenlerini kanıtlamış olan iki büyük 

siyasi partinin liderleriyle ayrı ayrı görüşme yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı, her iki 

liderin ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümü konusunda yakın duygu ve 

düşüncelere sahip olduklarını tespit ettiğini ve bu doğrultuda ortak bir tavır oluşturma 

noktasında her türlü çabayı gösterecekleri umudunu verdiklerini, kendisinin de bu çetin 
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dönemin aşılacağına inandığını taslakta belirtmiştir (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Yer No: 

6/1-14, Fihrist No: 731). 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/246 Soruşturma, 2012/2 Esas ve 

İddianame No ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde açılan “12 Eylül Davası” olarak 

bilinen davanın iddianamesinde, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının 

gönderdikleri uyarı mektubunun Başbakan ve diğer siyasal parti liderlerine verilmekle 

birlikte aynı zaman da Cumhurbaşkanına da verilmiş olduğu tespiti yapılmış ve mektup 

demokratik sistem için bir tehdit ve muhtıra olarak değerlendirilmiş, bu muhtırayı 

verenlerin Anayasayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini 

yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işlediklerini, dolayısıyla bu gerekçelerle 

cezalandırılmaları gerektiği ifade edilmiştir. Sözü edilen iddianamenin ilgili bölümlerinde 

şu değerlendirmeler yapılmıştır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012:   38, 111-113): 

“(…) Anayasal demokratik sistem içerisinde sivil otoriteye bağlı ve onun emrinde 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun komuta kademesinin içerisinde bağlı oldukları 

Başbakanın da bulunduğu siyasi parti liderlerine göndermiş olduğu mektupta kullandığı, 

"Türk Silahlı Kuvvetleri;... uzlaşmaz tutumlarını sürdüren siyasi partileri uyarmaya karar 

vermiştir." şeklinde üstelikte mektubun devamında Cumhuriyet tarihimiz boyunca askeri 

darbe gerekçesi olarak kullanılan İç Hizmet Kanununu da hatırlatarak uyarması 

demokratik rejim açısından tehdittir. (…) 

(…) İlgili bölümde ayrıntısıyla anlatıldığı üzere 27 Aralık 1979 tarihinde verilen 

uyarı mektubu açısından durum değerlendirildiğinde, şüpheliler 27 Aralık 1979 tarihinde 

Cumhurbaşkanı aracılığıyla hükümetteki siyasi partilerle diğer tüm siyesi parti liderlerine 

TSK İç Hizmet Kanununu hatırlatarak muhtıra niteliğinde uyarı mektubu vermişlerdir. Bu 

mektup 2 Ocak 1980 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan Süleyman Demirel ve 

CHP lideri Bülent Ecevit’e iletilmiştir.   

 Verilen muhtıra doğrudan siyasi parti mensuplarına verilmiştir. Ancak dolaylı 

olarak Cumhurbaşkanına verilmiş muhtıra olarak kabul etmek gerekir. Demokratik 

sistemin başı olan Cumhurbaşkanın altındaki Başbakana verilmiş muhtıra aynı zamanda 

Cumhurbaşkanına verilmiş bir muhtıradır. Çünkü askeri darbe yapıldığında 

Cumhurbaşkanının görevde kalma garantisi yoktur.   

 Anayasal demokratik sistem içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bağlı olduğu 

Başbakanın da içerisinde bulunduğu, siyasi parti liderlerine göndermiş olduğu mektupta 
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kullandığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri;... uzlaşmaz tutumlarını sürdüren siyasi partileri 

uyarmaya karar vermiştir." şeklinde, üstelik de mektubun devamında Cumhuriyet 

tarihimiz boyunca askeri darbe gerekçesi olarak kullanılan İç Hizmet Kanununu da 

hatırlatarak uyarması demokratik rejim açısından kabul edilemez bir tehdit ve suçtur. 

Askeri darbeye teşebbüs suçu ancak bu şekilde işlenebilir. Aksi halde Silahlı Kuvvetleri 

elinde bulunan silahlarla harekete geçtikten sonra engelleme imkânı yoktur. 

 Dolayısıyla şüpheliler 27.12.1979 tarihinde vermiş oldukları ve 02.01.1980 

tarihinde Başbakana ulaşan muhtıra ile ayrıca Anayasayı ortadan kaldırmaya ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs 

suçunu işlemişlerdir. 

 Eylem 765 sayılı TCK’nın 146. maddesinin ihlali niteliğindedir. Maddede 

“cebren” denilmiştir. Buradaki cebir unsurunu mutlaka maddi cebir olarak anlamamak 

gerekmektedir. Cebir hem maddi hem manevi olabilir. Elinde, devlet içerisinde başka bir 

kurumca karşı konulamayacak bir güç bulunan Silahlı Kuvvetlerin, Anayasal demokratik 

sistem içerisinde hiyerarşik olarak bağlı olduğu, Başbakan ve tüm siyasi partileri 

doğrudan, bunların temsil edildiği TBMM’si ile Cumhurbaşkanını dolaylı olarak, üstelik 

Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde darbe gerekçesi olarak kullanılan TSK İç Hizmet 

Kanununun 35. maddesini ima ederek uyarı mektubu göndermesi, tehdit niteliğindedir. 

Aynı zamanda bu tehdit manevi cebir niteliğindedir. Dolayısıyla niteliği belirtilen uyarı 

mektubuyla 146. madde ihlal edilmiştir. Ancak şüpheliler 02.01.1980 tarihindeki suçu, 12 

Eylül 1980 tarihi ve devamında işlemiş oldukları Anayasayı ihlal (askeri darbe) suçunun 

icrası kapsamında işlediklerinden haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 80. 

maddesindeki zincirleme suç hükümleri uygulanmalıdır.  

Şüpheliler ve vekilleri savunmalarında askeri darbenin Türk Silahlı Kuvvetleri İç 

Hizmetler Kanunu 35. maddesindeki yetkiye dayanarak yapıldığını belirtmiş iseler de, 211 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 35. maddesindeki düzenlemenin "Silahlı 

Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini 

kollamak ve korumak" şeklinde olduğu, Anayasa ile kurulmuş bir devlet olan Türkiye 

Cumhuriyeti'nde yasal düzenlemeler arasında bir hiyerarşi olduğu, bunlardan en 

yukarıda Anayasanın yer aldığı, kanunların ise Anayasanın hiyerarşik olarak altında yer 

aldığı, dolayısıyla kanunların Anayasaya aykırı olamayacakları temel hukuki 

kurallardandır. Bu nedenle, kanunlar Anayasaya aykırı olamayacakları gibi, kanunla 

verilen bir yetkinin Anayasayı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılması da mümkün 



 214 

değildir. Dolayısıyla söz konusu hüküm, Anayasal düzeni, Anayasa ile kurulmuş devlet 

düzeninin temel kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hükümeti ve tüm hak 

ve özgürlükleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılamaz.  

 Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde söz konusu İç Hizmet Kanununun 35. 

maddesi askeri darbe gerekçesi olarak ileri sürülmüş ise de, bu durum hukuka aykırılığa 

kılıf bulma gayretinden öteye gitmemektedir. Kaldı ki, askeri darbeyi yapan şüpheliler 

kendilerinin darbe ve sonrası eylemlerinden dolayı yargılanacaklarını ve eylemlerinin suç 

olduğunu bildiklerinden 1982 Anayasasının geçici 15. maddesindeki "12 Eylül 1980 

tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme 

yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik 

Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu 

Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve 

tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri 

sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz."  düzenlemeyi 

koyma ihtiyacı hissetmişlerdir.  

 Ayrıca, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin askeri darbe yapma yetkisi 

verdiğinin kabul edilmesi halinde, bu eylemlerin suç olarak düzenlendiği 765 sayılı Türk 

Ceza Kanununun 146 ve 147. maddelerinin bir anlamı kalmayacaktır. Hatta söz konusu 

35. madde hiyerarşik olarak Anayasanın da üzerinde kabul edilmiş olacaktır ki, bu 

durumun düşünülmesi bile mümkün değildir. Kanunlar Anayasaya uygun olmak 

zorundadır.  

 Sonuç olarak, İç Hizmet Kanununun 35. maddesi hiç kimseye demokratik düzeni 

ortadan kaldırarak, diktatörlük kurmaya yol açacak bir askeri darbe yapma yetkisi 

vermemektedir.”  

Gerçekten de Uyarı Mektubu siyasal rejime açık bir muhtıra niteliği taşımaktadır. 

Sadece iktidar partisine değil, bütün siyasal parti liderlerine ve hatta Cumhurbaşkanına 

yapılan bir uyarı söz konusudur. Burada Cumhurbaşkanı sadece mektubu siyasilere 

ulaştıracak bir aracı pozisyonunda değerlendirilemez. Aslında, siyasal sistemin geneline 

yapılmış olan bu uyarıda, parlamenter rejimin yürütme organının cumhurbaşkanı kanadı 

da uyarılmıştır. Mektupta İç Hizmet Kanununun 35. maddesi açık biçimde anılmak 

suretiyle aslında yapılan net bir darbe uyarısıdır da denilebilir.  
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Demokratik açıdan bakıldığında, anayasal düzen içinde yürütmenin emri ve 

otoritesi altında yurt savunması görevini gerçekleştirmekle görevli olan silahlı kuvvetlerin, 

ülkenin içinde bulunduğu koşulları gerekçe göstererek siyasal otoriteyi uyarma gibi bir 

tutum ve davranış göstermesi elbette ki son derece antidemokratik bir duruma işaret 

etmektedir. Burada askerlerin, her zaman darbelerin yasal gerekçesi olarak sundukları 35. 

maddenin hükmüne dayanarak, adeta ülke güvenliğini sağlama ve Cumhuriyeti koruma ve 

kollama misyonuna aşkın bir anlam yükleyerek bunu anayasanın ve demokratik hukuk 

devleti ilkelerinin üstünde değerlendirmeleri söz konusudur.  

Uyarı Mektubunun takdim yazısında dikkat çeken bir nokta, Milli Güvenlik Kurlu 

toplantılarında terör ve bölücülüğün önlenmesine ilişkin alınan kararların “muhalefete 

mensup siyasi partilerin kısır tutum ve davranışları yüzünden olumlu sonuçlara 

götürülemediği” şeklinde bir tespitin ifade edilmesidir. İfadeden açıkça, iktidar 

parti/partilerinden ziyade muhalefetin tavrı yakınma konusunu oluşturmaktadır. 1977 

yılından itibaren ülkedeki dört büyük siyasal partinin hem iktidarda, hem muhalefette 

oldukları bilindiğinden anılan ifade ile bu partilerin tamamı hedef alınmıştır denilebilir. 

Takdim yazısında vurgu yapılan bir diğer nokta da “gerekli tedbirlerin müştereken tespiti 

amacı ile tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin bir kere daha uyarılmasının bütün 

komutanlarca müştereken dile getirilmesidir.” Burada, “bir kere daha uyarılması” ibaresi, 

daha önce yapılmış uyarılara işaret etmektedir. Bunların da muhtemelen Milli Güvenlik 

Kurulu toplantılarında yapılan konuşmalar olduğu düşünülmektedir. 

12 Eylül öncesi dönemde 1977’den itibaren yaşanan süreç göz önüne alındığında 

askeri komuta kademelerinin yaklaşımlarının genel olarak aynı olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

yaklaşım 1960 darbesi ve 1971 muhtırasındakinden farklı değildir.   

Uyarı Mektubu olayının ardından Ecevit, CHP Genel Yönetim Kurulu 

toplantısında 5 Ocak 1980’de yaptığı konuşmada, ülkedeki sorunların giderek büyüdüğü 

bir dönemden geçildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de son günlerdeki duyarlılığının bu 

ortamda geniş şekilde yapılmış bir değerlendirme olabileceğini, ancak bu ağır sorunlara 

rağmen silahlı kuvvetlerin de demokrasi kuralları dışında bir yöntem düşündüğüne 

inanmadığını, Başbakanın ise yaptığı açıklamada mektup olayının nedenini yasaların 

gecikmesine bağlayarak çok dar bir bakış açısı ortaya koyduğunu ifade etmiştir 

(Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Yer No: 6/10-15, Fihrist No: 7349).   

Ecevit, 7 Ocak 1980’de Meclis ortak grup toplantısında ise şu görüşleri dile 

getirmiştir: “İktidar, mektubun kendisine değil CHP’ye yönelik olarak verildiğine kendini 
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inandırmıştır ve eski kaygısız tutumunu sürdürmektedir. Ülkedeki bunalımı görmek için 

böyle bir mektup almaya da gerek yoktur. Zaten mektup o bunalımın bir parçasıdır. Ülke 

içinde olduğu gibi uluslararası alanda da çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. İşte bu zor 

dönemde, silahlı kuvvetlerin içerideki sıkıntılardan kurtulup daha çok dışa karşı yurt 

savunması görevini rahat bir ortamda yapabilme isteğini bu mektupla dile getirdiğini 

düşünüyoruz. Mektup olayı daha çok bunu ifade etmektedir. Silahlı kuvvetleri içeride bazı 

komplolara sürüklemek isteyenler olabilir. Ancak, onların demokrasi dışı bir çözüme 

yöneleceklerini düşünmüyorum” (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Yer No: 6/10-15, Fihrist No: 

7350).  

CHP Genel Başkanı Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk’ün isteği üzerine kendisini 9 

Ocak 1980 tarihinde ziyaret etmiş ve yapılan görüşmeye ilişkin basına yaptığı açıklamada, 

ülkenin ağır bir bunalım yaşadığı, ekonominin çok kötü durumda olduğu, şiddet 

olaylarının durdurulamadığı ve bütün bu sorunları birkaç iç güvenlik yasasını çıkarmakla 

çözme düşüncesinin dar bir görüş olduğu, asıl sorunun hükümetin kurulma biçimi ile tavır 

ve yaklaşımından kaynaklandığı, kendileri tarafından yapılan birlikte hareket etme, temel 

konularda birlik içinde olma tekliflerinin AP tarafından değerlendirilmediği, ancak 

hükümetin isteği halinde işbirliğine hazır olduklarını dile getirmiştir. Ecevit, kendisine 

yöneltilen sorular üzerine AP ile bir koalisyona da açık kapı bırakmış, uyarı mektubunun 

ülkedeki soruna yeni boyutlar kattığını, ancak mektubun da ülkedeki bunalımın bir ürünü 

olduğu belirtmiştir (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Yer No: 6/7-32, Fihrist No: 4987). 

3. Bayrak Harekâtı 

Demokratik düzene darbe yoluyla müdahaleye giden süreçte uyarı mektubunun bir 

adım ötesi olarak nitelenebilecek bir diğer önemli gelişme Bayrak Harekâtı olmuştur.  

Genelkurmay 2. Başkanı Haydar Saltık tarafından hazırlanan ve darbe planı olan bu plan 

Genelkurmay Başkanı Evren’e sunulmuş, "Bayrak Harekâtı" adı verilen bu plan, 17 

Haziran 1980 tarihinde yapılan 6. Sıkıyönetim Toplantısından sonra Kuvvet Komutanları, 

Sıkıyönetim Komutanları ve 2. Başkanın katılımıyla yapılan toplantıda değerlendirilmiştir.  

 Buna göre darbe günü olarak 11 veya 12 Temmuz belirlenmiştir. Tarihin 

belirlenmesinde iki faktörün belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Birincisi, CHP ve MHP 

tarafından 3 Temmuz'da hükümeti düşürmek amacıyla verilecek olan gensoru önergesi, 

ikincisi de 8-10 Temmuz arasında devlet borçlarının ertelenmesi konulu Paris’te yapılacak 

olan toplantı. Yapılan değerlendirmelere göre, askerler hükümetin güvenoyu alamayarak 

düşeceği öngörüsünde bulunmuşlar ve hükümetin düştüğü istikrarsız bir ortamda yapılan 
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darbenin tepki alacağını düşünmüşlerdir. Yine, daha erken yapılacak bir darbenin borç 

ertelemesini engelleyebileceği, bunun da ekonomide ciddi sıkıntı doğuracağı 

değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda Bayrak Harekât Planı 3 Temmuz’da 

askeri kuryelerle askeri birliklere dağıtılmıştır.  

 Ancak, genel beklentinin aksine Demirel Hükümeti MSP’nin desteğini tekrar 

göstermesiyle güvenoyu almayı başarmış, ayrıca borç erteleme toplantısı da 22 Temmuz 

tarihine ertelenmiştir. Planlanmayan bu iki gelişme nedeniyle darbe emri geri alınmış, 

dağıtılan plan toplatılmıştır. Askerlerin, güven tazelemiş bir hükümete karşı darbe yapmak 

durumunda kalmamak için bu yolu seçtikleri genel kanaattir.  

Komuta kademesi tarafından yapılan yeni değerlendirme sonucunda 12 Eylül, 

harekât günü olarak tespit edilmiş, Bayrak Harekât Planı Sıkıyönetim Komutanlarına 

tekrar 28 Ağustos’tan itibaren dağıtılmıştır. Bu ilk dağıtımda darbe gün ve saati açık 

olarak belirtilmemiş, 5 Eylül’de tarih ve saat ayrıca kuryelerle duyurulmuştur.  

4. 12 Eylül 

12 Eylül günü saat 04:00’te radyo yayını İstiklal Marşı ile açıldıktan sonra bunu 

Harbiye Marşı izlemiş ve ardından Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı 

Orgeneral Kenan Evren imzasıyla yayınlanan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı 

bildirisi yayınlanmıştır: 

 "Yüce Türk Milleti;  

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir bütün olan, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, 

varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.  

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat 

veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla 

devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri 

almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar 

ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.  

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir 

şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, 

yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet 

yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak 

bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze 

düşürülmüştür.  
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Aziz Türk Milleti:  

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun verdiği Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri 

içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.  

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği 

sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve 

varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri 

ortadan kaldırmaktır. 

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı 

kaldırılmıştır.  

Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.  

Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır.  

Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05’den 

itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.  

Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 

13.00’deki Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. 

Vatandaşların sükûnet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri 

izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine 

güvenmelerini beklerim." (Resmi Gazete, 12.09.1980). 

Yayınlanan bildiriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri 

içerisinde ülke yönetimine el koyarak, parlamento ve hükümeti feshetmiş, bütün yurtta 

sıkıyönetim ilan edilmiş, yurtdışına çıkışlar yasaklanmıştır. Aynı gün saat 13:00'te Kenan 

Evren Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla radyo ve 

televizyondan yaptığı konuşmada ülke yönetimine neden el koyduklarını açıklamıştır 

(Resmi Gazete, 12.09.1980). 

İki numaralı bildiride, Sıkıyönetim Komutanlıklarına kimlerin atandığı, 

sıkıyönetim komutanlarının gerekli buldukları her türlü tedbiri almaya yetkili kılındıkları 

ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının aldığı ve alacağı kararlara, tedbirlere ve yayınlanacak 

bildirilere uyulacağı belirtilmiştir. 3 numaralı bildiride gıda ve sağlıkla ilgili önlemler 

açıklanmıştır (Resmi Gazete, 12.09.1980). 

4 numaralı bildiride Milli Güvenlik Konseyinin, başkan Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Kenan Evren, üyeler ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
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Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'dan oluştuğu, 

Milli Güvenlik Konseyi Sekreterliğine ise Orgeneral Haydar Saltık'ın atandığı 

belirtilmiştir (Resmi Gazete, 12.09.1980). 

 Milli Güvenlik Konseyi çıkardığı 12.12.1980 tarih ve 2356 sayılı Milli Güvenlik 

Konseyi Hakkındaki Kanun ile Milli Güvenlik Konseyinin oluşumunu düzenlemiş; 2324 

sayılı ve 27.10.1980 tarih Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2. maddesindeki 

“Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna 

ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici 

olarak Milli Güvenlik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilmiş bulunan 

görev ve yetkiler de Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca yerine getirilir 

ve kullanılır.” şeklindeki düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet 

Senatosuna ve Cumhurbaşkanına ait yetkiler Milli Güvenlik Konseyi ve Başkanına 

devredilmiştir. 

 Milli Güvenlik Konseyinin 7 numaralı bildirisiyle siyasi parti faaliyetleri 

yasaklanmış, DİSK, MİSK ve bunlara bağlı sendikaların faaliyetleri durdurulmuş; Türk 

Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay hariç diğer bütün derneklerin 

faaliyetleri de aynı şekilde durdurulmuştur. 8 numaralı bildiriyle kamu kuruluşlarıyla 

kitlerde ve özerk devlet kuruluşlarında çalışan görevlilerin emeklilik, istifa ve işten 

ayrılmaları ikinci bir emre kadar durdurulmuş; 9 numaralı bildiriyle Emniyet Genel 

Müdürlüğü tüm teşkilatı ile birlikte 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Jandarma Genel 

Komutanlığının emrine verilmiştir.  

 16 Ekim 1981 tarihinde çıkarılan 2533 sayılı Kanunla bütün siyasal partiler 

kapatılarak taşınır taşınmaz bütün malları hazineye devredilmiştir (Resmi Gazete, 

16.10.1981). 

12 Eylülde Türk Silahlı Kuvvetleri, komuta kademe ve zinciri içinde ve emirle 

harekâtı gerçekleştirerek ülke yönetimine el koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime 

el koyma işlemini; “Ülkenin bütünlüğünü ve devlet otoritesini, kanun ve nizam 

hâkimiyetini sağlamak, demokratik düzenin işlemesine engel olan nedenleri ortadan 

kaldırmak…” şeklinde gerekçelendirmiştir. 1960 darbesinin gelenek haline getirdiği 

Parlamento ve Hükümeti feshetme şeklindeki uygulama burada da ilk tedbir olarak 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk uygulama, Meclisi dağıtmak, hükümeti feshetmek ve 

parlamenterlerin dokunulmazlığını kaldırarak, temel hak ve özgürlükleri askıya almak 

suretiyle bütün ülkede sıkıyönetim ilân etmek olmuştur. 6 Kasım 1983’e kadar üç yıldan 
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fazla bir süre devam eden bu ara dönemde, Parlamento feshedilmiş ve TBMM’nin görev 

ve yetkileri MGK tarafından, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri de MGK Başkanı 

olan Devlet Başkanı tarafından yerine getirilmiştir (Kurnaz, 2007: 139-140). 

12 Eylül 1980 askerî darbesinin gerekçeleri ve nedenleri üzerinde birçok görüş ileri 

sürülmüştür. Bunların içeriğine bakıldığında aslında temel olarak iki karşı görüş 

bulunduğu söylenebilir: Siyasal partilerin ve askerlerin görüşleri. Ancak, bunlar arasında 

bir ayrım yapmadan genel olarak 12 Eylülün gerekçeleri olarak ileri sürülen hususların 

arasında ülkede yaygınlaşan terör ve şiddet hareketleri, toplumsal olaylar, sıkıyönetime 

rağmen sağlanamayan huzur ve güvenlik, ülkede yaşanan ciddi güvenlik sorunu, siyasi 

cinayetler, 6 Eylül günü Konya'da Necmettin Erbakan önderliğinde yapılan ve darbe 

liderlerinin şeriat amaçlı bir kalkışma girişimi olarak nitelediği Kudüs Mitingi, ekonomik 

olarak ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, dış ticaret açığındaki artış, döviz darboğazı, 

işsizlik ve yokluklar ile dış politik unsurlar yer almaktadır.   

5. 12 Eylül Öncesi Dönemde Asker-Hükümet İlişkileri 

Tanel Demirel’e göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, önceden beri siyasetin merkezi 

aktörlerinden biridir. Bu, sanıldığının tersine 1960 darbesi ile başlamış değildir. Osmanlı 

Devletinde Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Tanzimat döneminin güçlü sivil 

bürokratları nedeniyle sistem içindeki güç ve etkileri azalan askerlerin, siyasal sistem 

içindeki ağırlığı, II. Meşrutiyetin ilanı birlikte kendini tekrar hissettirmeye başlamış ve 

1913 Bâb-ı Âli baskını ile en üst seviyeye çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde askerler 

ülkede belirleyici kararlara imza atmıştır. İsmet İnönü’nün, “Milli Mücadele esasen bir 

ordu ihtilali idi” sözü bu durumun tespitidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte askerlerin 

siyasetteki rolü, ülkeyi yok olmaktan kurtaran asıl gücün ordu olduğu söylemi ve çağdaş 

uygarlık düzeyine ülkeyi taşıma misyonu ile ayakta tutulmuş, hatta daha da 

güçlendirilmiştir.  

Tanel Demirel, asker-sivil ilişkileri açısından esas dönüm noktasının 1960 darbesi 

olduğunu belirtmektedir. Bu tarihten sonra ordu, ya darbelerle doğrudan ülke yönetimine 

el koyarak ya da etkisini dolaylı yollarla hissettirerek, siyasal arenanın içinde yer almıştır. 

Bu etkinin dozu dönemden döneme farklılaşmakla birlikte demokratik denetim evrensel 

standartlara uygun olarak gerçekleşememiştir (Demirel, 2010: 4-5).  

12 Eylül 1980 öncesi dönemde, 1977 yılından itibaren gelişen olaylar göz önüne 

alındığında siyasal ortamı “kötü ekonomik koşullar ve yaygın şiddet olaylarının hâkim 

olduğu ülkede sorunlara çözüm üretemeyen siyasal partilerin tutumlarıyla gergin, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/6_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eer%C3%AEat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kud%C3%BCs_Mitingi
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bunalımlı, karşılıklı inatlaşma boyutlarına ulaşmış, karşılıklı suçlayıcı açıklamalarla krizi 

daha da tırmandırdıkları, umutların tükenmekte olduğu” bir tablo şeklinde özetlemek 

mümkün olabilir.  

Beş ayrı hükümetin görev üstlendiği bu dönemde, şeklen demokratik kurallar 

işlemekte, anayasal süreç izlenmekte, seçimler yapılmakta, hükümetler kurulmakta, 

istifalar yaşanmakta, seçim mitingleri yapılmakta, sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini 

sürdürmekte; kısaca görünürde ülkede demokrasi hâkim olmaktadır. 27 Aralık 1979 

tarihinde verilen uyarı mektubuna gelinceye kadar siyasal sisteme silahlı kuvvetlerden de 

herhangi bir açık müdahale olmamıştır. Her ne kadar, askerlerin ülkedeki giderek tırmanan 

şiddet olaylarının önlenememesi başta olmak üzere siyasal partilerin tutum ve 

davranışlarından hoşnutsuzluk duyduğu, bu konuda askeri yönetim kademesinin Milli 

Güvenlik Kurulu toplantılarında görüş ve isteklerini ifade ettiği bilinmektedir. Ancak, 

askerlerin siyasal sistemin işleyişi, daha ziyade siyasal partilerin karşılıklı uzlaşmaz 

tutumlarından duydukları bu rahatsızlık bilinmekle birlikte, sisteme müdahale kabul 

edilebilecek bir girişimleri olmamıştır. 

 Fakat genel tabloya bakıldığında, ülkedeki siyasal ortamın demokratik bir ülkede 

olması gerekenden çok uzak olduğu söylenebilir. 1980 öncesi dönemde, siyasal sistem 

sağlıklı olarak işlememekte, demokrasi ise daha çok şekli bir özellik taşımaktadır. Silahlı 

Kuvvetlerin açık olarak sisteme müdahalede bulunmamasını da tek ölçüt olarak kabul 

etmek yanıltıcı olabilecektir. Zira 1980 öncesi siyasal hayatımızın neredeyse tamamında 

doğrudan veya dolaylı olarak ordunun sisteme etkisinden söz etmek daha doğru olacaktır. 

25 Mart 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı Evren imzasıyla askeri birliklere yayınlanan 

bir bildiri bu noktada önem taşımaktadır. Bildiride, terör ve şiddet eylemlerini yürüten 

vatan hainlerinin silahlı kuvvetler mensuplarını da hedef aldıkları belirtildikten sonra; 

 “Bugüne kadar Türk Yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini 

kollamak ve korumak görevini en iyi bir şekilde yapmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 

büyük bir fedakârlık ve görev bilinci içerisinde, bu mücadeleden de başarılı bir şekilde 

behemehâl galip çıkacaktır. Şu hususu herkes açık ve kat’i olarak bilmelidir ki, bu hainler 

yaptıkları menfur hareketlerin bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir.” 

 Denilmektedir. Bildiride, askerlerin kendilerini konumlandırdıkları pozisyon 

ülkeyi ve devleti kollamak ve korumak ile anlam kazanmaktadır. Bu ibarelerin İç Hizmet 

Kanununun 35. maddesinde yer alan ve darbelerin yasal dayanağı sayılan hükümden 
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alınması da dikkat çekicidir. İmalı şekilde de olsa, uyarı mektubundan yaklaşık üç ay 

sonra bu bildiride de komuta heyeti aynı vurguyu yapmıştır. 

12 Eylül öncesi dönemde asker-hükümet ilişkilerine bakıldığında genel olarak 

askeri üst yönetim kademesinin hükümetlerle ilişkilerinin formel düzeyde gerçekleştiği 

izlenimi edinilmektedir. İki taraf arasında yasal çerçevede bir ilişki biçimi düzeyli olarak 

hâkimdir denilebilir. Bu bağlamda, hem Ecevit hem de Demirel’in Genel Kurmay ile olan 

ilişkilerini sorunsuz, hatta iyi olarak tanımladıkları, özellikle Ecevit’in demokrasi dışı bir 

hareket beklemediği yönünde çok sayıda açıklamaları bulunmaktadır. Bu görünen 

manzaranın arka tarafında ise ülkedeki genel havadan rahatsızlık duyan bir askeri komuta 

heyeti bulunmaktadır. Süreç içinde, bu rahatsızlık giderek artmış, özellikle 1979’un 

sonlarından itibaren siyaset cephesinde de askerlerin sisteme demokrasi dışı bir 

müdahalede bulunacağı düşüncesi dillendirilmeye başlamıştır. En azından bu yönde bir 

kanaat oluşmuştur. Buna bir örnek oluşturması bakımından muhalefet lideri Ecevit’in 

İstanbul’da 6 Eylül 1980 günü Petrol-İş Sendikası Genel Kurulunda yaptığı konuşmada 

yer alan şu ifadeler dikkat çekmektedir: “Siyasi partiler, politikacılar sahada. Ama 

işçilerin de aralarında bulunduğu halk, tribünlerde. Sahada kavga, dövüş var. Bu bir gün 

çirkin bir oyuna dönüşür. Biri çıkar, ‘oyun bitti’ der ve düdük çalar, demokrasi de son 

bulur.” 

Asker-hükümet ilişkilerinde en belirgin noktalardan biri, şiddet olaylarının 

önlenememesi, hükümetlerin bu konuda mesafe alamamaları, olayların giderek 

yaygınlaşması ve ülke genelinde adeta iç savaşı andıran toplu ölümlere yol açan olayların 

baş göstermesi, buna karşılık siyasal alanda gerginliğin artması, siyaset kurumunun ise bu 

sorunlara bir çözüm bulamamış olmasına askerlerden gelen eleştirilerdir. Bu eleştirilerle 

birlikte bazı öneri ve talepler de askerler tarafından dile getirilmiştir. Daha çok Milli 

Güvenlik Kurulu toplantılarında ifade edilen bu hususlar 12 Eylül müdahalesinin 

gerekçeleri arasında da sayılacaktır. Silahlı Kuvvetlerin hükümet kanadından taleplerinin 

karşılanmamış olması askerler tarafından özellikle sıkıyönetim uygulamalarının 

başarısızlığının gerisindeki en önemli nedenlerden biri olarak gösterilmiştir.  

Bu çerçevede, dönemim Milli Güvenlik Kurulu Kararlarına değinmekte fayda 

vardır Keza Milli Güvenlik Kurulu asker ve sivillerin demokratik anayasal zeminde bir 

araya gelerek milli güvenliğe ilişkin konular değerlendirdikleri önemli bir platformdur. Bu 

kurulun 12 Eylül öncesi etkin çalışması, tıpkı sıkıyönetim müessesinin etkin çalışması ile 

sorunların demokratik zeminde ve platformlarda çözülmesi açısından önem arzetmektedir. 
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  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Komisyonumuza ulaşan Milli 

Güvenlik Kurulunun kararları incelendiğinde, bazı kararlarda şiddet olayları ve terörizmin 

önlenmesi çalışmalarının daha etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için çeşitli önlemlerin 

alınması hükümete tavsiye edilmiştir. 

25.01.1977 tarih ve 229 sayılı karara ekli tedbirler listesinde;  

‘Güvenlikle İlgili’ tedbirler bölümünde, Polis teşkilatını güçlendirmek için meclis 

gündeminde bulunan EM-ROMO tasarısının kanunlaşmasının sağlanması, acil hallerde 

kişilerin üstü ve özel eşyalarının aranabilmesi için Polis Vazife Salahiyet Kanununda 

değişiklik yapan tasarının kanunlaşması, polis koruma görevini rahatlatacak kuruluşlarda 

özel koruma teşkilatı kurulması kanun tasarısının kanunlaşması, silah kaçakçılığını 

önlemede etkili olacak olan sahil güvenlik kanun tasarısının kanunlaşması, Kimlik 

Bildirme Kanununun uygulanabilmesi için gerekli mali imkânın sağlanması, acil hallerde 

gazete ve dergilerin toplatılabilmesi için yetkili kılınacak mercii belirten bir kanun 

çıkarılması, dernek ve mesleki kuruluşların sadece İçişleri Bakanlığınca değil, ilgisine 

göre diğer bakanlık ve kuruluşlarca da denetlenmesi; 

Milli Eğitimle ilgili tedbirler bölümünde, üniversitelerin öncelikle iç bünyelerinde 

gerekli düzen ve disiplini sağlamaları, üniversite özerkliğinin açık bir tarifinin yapılması; 

Yargıya ilişkin tedbirler bölümünde, hazırlık soruşturmalarında savcıların polise 

yardımcı olmaları veya bizzat kendileri yapmaları, devlet güvenlik mahkemelerinin 

görevinin sona ermesi nedeniyle meydana gelen boşluğu kapatmak için büyük illerdeki 

ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinden ayrılacak olanlara devlet ve rejime karşı suçlara 

ilişkin davaların bakılmasını sağlayıcı düzenleme yapılarak bu davalarda yargı hızı 

arttırılmalı, 

28.04.1978 tarih ve 234 sayılı kararında; 

Kamu kuruluşları arasında daha hızlı ve etkili istihbarat akışını sağlamak üzere 

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat teşkilatının diğer istihbarat kuruluşları personeli ile 

geçici olarak takviye edilmesi ve bu birimin kendi içinde ve diğer istihbarat kuruluşları ile 

olan irtibatının etkinleştirilmesi, haber akışının emir ve komuta ulaşımındaki kanuni ve 

hiyerarşik zorunlulukları bertaraf etmek için Hükümete kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisi verilmesi; 

Güvenlik kuvvetlerinin etkinliğini arttırmak üzere, polis derneklerinin kapatılması, 

terhis olacak komando erlerin doğrudan polis kadrosuna alınması, zor alım silahlardan 

uygun olanların polise tahsis edilmesi, gümrüklerdeki araçların tahsisinde Emniyete 
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öncelik tanınması, araç gereç yenileme ve alımı için döviz tahsis edilmesi, Jandarma 

teşkilatında komando bölük sayısının arttırılması, Jandarma birlikleri er kadrolarının 

kademeli olarak arttırılması, İl İdaresi Kanununda valilere verilmiş olan yetkilere işlerlik 

kazandırılması; 

Yargı organlarına etkinlik kazandırmak üzere, devlete ve topluma karşı işlenen 

suçların süratle cezalandırılması için ihtisas mahkemelerinin kurulması, kadro ve araç 

gereç ihtiyaçlarının karşılanması; 

28.06.1978 tarih ve 235 sayılı kararında; 

İstihbaratın koordine edilmesi amacıyla Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, MGK Genel Sekreterliği ve MİT Müsteşarlığı yetkililerinden oluşan bir 

Merkezi İstihbarat Koordinasyon Kurulu ile illerde aynı görevi yapacak ve aynı 

kuruluşların ildeki temsilcilerinden oluşacak ünitelerin oluşturulması, Jandarmanın subay, 

astsubay ve er eksikliğinin süratle giderilmesi, Anayasanın 123. maddesinde belirtilen 

olağanüstü halin tanımının yapılması suretiyle 5442 sayılı Kanunda mülki amirlere verilen 

yetkilerin arttırılması; 

23.02.1979 tarih ve 239 sayılı kararında; 

Sıkıyönetimin iki aylık uygulamaları ile amacına ulaşması bakımından önemli 

adımlar atıldığı, birçok eylem ve olayların kontrol altına alındığı görüşünde birleşildiği, 

sıkıyönetimin anayasa ve yasaya tam uygunluk içinde ve kesin tarafsızlıkla işlediği, halkın 

sıkıyönetime her bakımdan destek ve yardımcı olmasının da bunu kanıtladığı; 

30.05.1979 tarih ve 242 sayılı kararın ekinde yer alan “Öneriler” bölümünde; 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin acil ödenek ihtiyacına ilişkin talebi ifade edilmiştir. 

Buna göre, Silahlı Kuvvetlerin 1977 mali yılı ihtiyacının % 23,2’sinin, 1978 yılı 

ihtiyacının ise % 14,9’unun karşılanabildiği, 1979 yılında ihtiyacın 1977 ve 1978 

yıllarında ödenmeyen borçlar ve karşılanamayan ihtiyaçlarla birlikte 1 milyar 959,6 

milyon doları bulduğunun belirtildiği; ülkenin ekonomik durumu göz önünde 

bulundurularak yapılan kısıntılar sonucunda ihtiyaç 588,7 milyon dolara düşürüldüğü 

ifade edildiği; son yıllarda yeterli dövizin tahsis edilmemesi nedeniyle kritik bir seviyeye 

gelen stok ve yedeklerin tükenmekte olduğu ve belirtilen döviz miktarının ivedilikle 

tahsisinin gerektiği; 

16.08.1979 tarih ve 244 sayılı kararında; 

Bölücülük olaylarının hissedilir derecede kontrol altına alındığını, kaçakçılıkla 

mücadelede daha etkili olunmaya başlanıldığı, güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarının 
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başarısının giderek arttığı belirtildikten sonra, sıkıyönetimin çok uygarca ve adilane 

biçimde ve idari makamlarla sıkıyönetim makamlarının tam dayanışması ve işbirliği 

içinde yürütüldüğü, bu nedenle her geçen gün daha başarılı olunduğu; 

21.11.1979 tarih ve 246 sayılı kararında; 

Ülkede anarşinin çok büyük boyutlara ulaştığı, sabotaj ve soygunların birbirini 

takip ettiği, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş olayların vuku bulduğu, toplum huzurunun 

olağanüstü bir şekilde bozulduğu, anarşi ve bölücülükle mücadeleden başarılı sonuçlar 

alabilmek için bütün kurum ve kuruluşların, yargı organlarının, idarenin, güvenlik 

kuvvetlerinin ve tümü ile anayasal kuruluşların ahenkli ve hassasiyetle çalışmalarının 

gerekli olduğu, 

Anarşi ve kanun dışı eylemlere karşı mevcut yasaların gözden geçirilmesi ve 

gerekli olanların değiştirilmesi, 

İhtiyaç duyulacak yeni yasa tasarılarının süratle hazırlanması ve Hükümete sevk 

edilmesi, 

Hususları üzerinde çalışma yapmak üzere bir Devlet Bakanı başkanlığında 

Genelkurmay Başkanlığı, Adalet, Milli Savunma, İçişleri Bakanları ile MGK Genel 

Sekreteri ve MİT Müsteşarının katılımıyla bir komisyon oluşturulması; 

19.02.1980 tarih ve 249 sayılı kararında; 

 Yurtta devam eden kanun dışı olayların alınan güvenlik önlemleri ve örgütlere 

yönelen planlı operasyonlara rağmen olayların genişletilmesi amacıyla sıkıyönetim 

bölgelerinden bazı diğer illere kaydığının tespit edildiği, MGK’nın bu durumu olağanüstü 

bir hal olarak değerlendirmekte olduğu ve olağanüstü hal yasasının bir an önce 

çıkarılmasını gerekli bulduğu belirtilmektedir. 

 Milli Güvenlik Kurulunun aşağıda belirtilen 1979 yılında aldığı iki kararında ise 

askerlerin 12 Eylül öncesi dönemde genel olarak hükümetlere karşı ileri sürdükleri bilinen 

görüşlerin tersine sıkıyönetim uygulamalarının etkili olarak sürdürüldüğüne ilişkin 

ibarelerin yer aldığı görülmektedir.  

23.02.1979 tarih ve 239 sayılı kararda; 

Sıkıyönetimin iki aylık uygulamaları ile amacına ulaşması bakımından önemli 

adımlar atıldığı, birçok eylem ve olayların kontrol altına alındığı görüşünde birleşildiği, 

sıkıyönetimin anayasa ve yasaya tam uygunluk içinde ve kesin tarafsızlıkla işlediği, halkın 

sıkıyönetime her bakımdan destek ve yardımcı olmasının da bunu kanıtladığı;  

16.08.1979 tarih ve 244 sayılı kararda da; 
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Bölücülük olaylarının hissedilir derecede kontrol altına alındığı, kaçakçılıkla 

mücadelede daha etkili olunmaya başlanıldığı, güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarının 

başarısının giderek arttığı belirtildikten sonra, sıkıyönetimin çok uygarca ve adilane 

biçimde ve idari makamlarla sıkıyönetim makamlarının tam dayanışması ve işbirliği 

içinde yürütüldüğü, bu nedenle her geçen gün daha başarılı olunduğu belirtilmektedir.  

1979 yılının Şubat ve Ağustos aylarında alınan bu iki karardaki yukarıda özetlenen 

bölümlerin yer alması, silahlı kuvvetlerin daha sonra 12 Eylül’ün ardından belirttikleri 

görüşlerle çelişmektedir. Ayrıca, askeri komuta kademesinin 1979 yılının ortalarından 

sonra müdahalede bulunma fikrini oluşturduğu görüşü doğru kabul edildiğinde de yine 

Ağustos ayında alınmış olan 244 sayılı MGK Kararındaki ifadeler aynı çelişkiye işaret 

etmektedir. Bunun da ötesinde, Ağustos ayından sadece dört ay sonra aynı askeri komuta 

heyetinin uyarı mektubu verme gibi bir yolu seçmesi de bu anlamda bir başka çelişki 

olarak durmaktadır. Zira Ağustos ayında alınan 244 sayılı kararda olayların kontrol altına 

alındığı, operasyonların giderek daha başarılı hale geldiği, sıkıyönetimin de uygar ve adil 

şekilde idari ve askeri makamların tam dayanışma ve işbirliği içinde uygulandığı ifade 

edilmektedir. 

Bu durum ya askerlerin gerçek görüşlerini anayasal zemin olan Milli Güvenlik 

Kurulunda yansıtmadıklarını ya da gerçek görüşlerini yansıtmakla beraber diğer yandan 

darbe ile ilgili hazırlıkları yaparak darbe sürecini işlettiklerini göstermektedir. 

12 Eylüle muhatap olan siyasilerin ordu komuta heyetine yönelttikleri en temel 

suçlama, kamuoyunda darbenin meşru görülmesini sağlayan koşulların askerler tarafından 

bilerek, planlanarak oluşturulduğuna ilişkindir. Bu sava göre, askeri darbenin 

yapılabilmesi için o dönemde baş gösteren terör ve anarşi askerler tarafından yeterli çaba 

gösterilmeyerek planlı olarak önlenmemiştir. Bu şekilde ülkenin kötü koşullarından 

yakınan, şiddet olaylarıyla sokağa çıkamayacak hale gelen halk adeta ordunun darbe 

yaparak yönetimi ele almasını ister hale gelmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara 

demokratik parlamenter sistem içinde çare bulunamayacağı inancı kamuoyunda 

oluşturulmuştur. Kenen Evren de 12 Eylül sonrasında yaptığı bir konuşmada bu konuda 

halkın bakış açısını aynı şekilde ortaya koymuştur: 

 “Artık vatandaş öyle bir hale gelecekti ki, <lanet olsun, … ne gelirse gelsin, yeter 

ki sokağa rahat çıkalım, rahat gezelim, rahat ticaret yapalım.> diyecekti.” (Yetkin, 1995: 

168-169). 
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 Siyaset cephesinin darbenin meşrulaştırma gerekçesi olarak ileri sürdüğü bu 

görüşün karşısında ise askerlerin darbe yapma gerekçeleri olarak ifade ettikleri neden 

bulunmaktadır. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlere göre demokratik parlamenter sistem 

ülkedeki anarşi ve terör sorununu çözememiştir, hatta bundan sorumludur. Bu görüş, 12 

Eylül 1980 tarihinden itibaren Kenen Evren tarafından sürekli olarak tekrarlanmıştır. 12 

Eylül günü Evren radyo ve televizyonda yayınlanan konuşmasında halka şöyle 

seslenmektedir:  

“(…) Siyasi partiler bu kritik dönemde milletin özlemle beklediği önlemleri almak 

yerine; iç gerilimi devamlı artırarak, yıkıcı ve bölücü mihrakları büsbütün kışkırtarak, 

onlara cüret ve cesaret verecek beyan ve eylemleri ile adeta yarışırcasına seçim 

yatırımları için zemin yaratma yollarını tercih etmişlerdir…” (Yetkin, 1995: 169) 

 Aslında 12 Eylül darbesi ile ilgili siyaset ve asker cephesi tarafından öne sürülen 

en bilinen iki karşıt görüş bunlardır. Her iki görüşü destekleyen elbette çok sayıda başka 

savlar da ileri sürülmektedir. Çetin Yetkin bu savlarda kim haklıydı diye sormakta ve 

şöyle devam etmektedir:  

 “Siyasal partiler ve liderlerini suçlayan 12 Eylülcüler mi, yoksa darbecilerin 12 

Eylüle yol açan ortamı kendilerinin hazırladıklarını öne süren siyasal parti liderleri mi?  

İnsan dönüp 12 Eylül öncesine baktığında gerçekten de dönemin siyasal partilerinin 

Kenan Evren’e hak verdirecek davranışlar içinde bulunduğunu görür. Ancak bu durum, 

Kenan Evren ve arkadaşlarının da aynı dönemde neler yaptıklarını ya da gerektiği halde 

neleri yapmadıklarını göz ardı etmemiz için bir neden olmadığı gibi, dahası bu durumun 

yol açtığı anarşi ve terörü ortadan kaldırmak için iktidara el konduktan sonra ulusça 

yaşadığımız ve etkileri hala süren karanlık günleri unutturamaz ve unutturmamalıdır da!” 

(Yetkin, 1995: 170) 

 Konuya böyle bir bakış açısıyla yaklaşan Yetkin, 12 Eylül öncesi askerlerin 

tutumlarına ilişkin olarak Demirel ve Ecevit’in bazı açıklamalarını hatırlatmaktadır. 

(Yetkin, 1995: 171-174) Demirel şöyle konuşmaktadır:  

 “Komuta heyeti, bir taraftan sureti haktan görünüp, diğer taraftan tertip içerisinde 

olmuştur. Bu tertibi de iyi kamufle etmiştir… Silahlı Kuvvetlerimizin değil, yalnızca beş 

kişilik komuta heyetinin kanla beslediği Darbe Planının çirkin yüzünü ve kirli belgelerini 

biz deşmedik. Ne yaptınız? Ne devralıp ne bıraktınız? Elinizdeki yetkileri kullanıp devleti 

koruma ve kollama görevi yerine, devletin dibine dinamit koyanların akıttıkları kanları 

ikbalinizin merdivenlerine basamak yaptınız.  
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 Memleket elden gidiyor gelin kurtaralım diyenlere kem baktınız. Bal alıp acı 

sattınız. Anarşiyi, terörü, vurgunu, soygunu önleme çağrılarına kulağınızı tıkayıp yangını 

seyre daldınız. Kapı aralarında gezip, mektuplar yazdınız. Akan kanlar, yanan canlar, göl 

olan yaşlar karşısında darbenize meşru zemin yarattınız…” 

 Yine bir başka açıklamasında Demirel: 

 “Sayın Evren şunun hesabını vermek zorundadır: 13 Eylül günü duran kan, 11 

Eylül günü niye akıyordu? Hayır efendim verdiği cevaplar kurtaramaz kendisini. 

Kendileri daha iyi biliyor niye durmadığını o kanların. Kanlar akıyordu, çünkü Sayın 

Evren’in Çankaya’ya çıkması gerekiyordu. Bu ithamla karşı karşıyadır.” demektedir. 

 Yetkin, Demirel’in, darbecilerin 12 Eylülü halkın gözünde meşru kılacak ortamı 

nasıl hazırladıklarını kanıtlayacak çok sayıda somut olaydan söz ettiğini de belirtmektedir. 

Ayrıca Ecevit’in şu açıklamasına işaret etmektedir: 

 “Örneğin, ben Orta Anadolu’nun o sırada Hilal diye anılan bazı illerini sağcı 

teröristlerin harekât merkezi durumuna getirmeleri ve fiili yönetimleri altına almaya 

başlamaları üzerine, ısrarla o illerde de sıkıyönetim istedim. Fakat Genelkurmay Başkanı 

Evren, <Elimizdeki kuvvetler daha çok ilde sıkıyönetime elvermez, buna gücümüz yetmez> 

gerekçesiyle benim bu isteklerime karşı çıktı… Fakat 1979’da benim birkaç Orta, Doğu 

Anadolu ilinde de sıkıyönetim istememe… karşı çıkan Evren, nasıl olduysa 12 Eylül 

1980’den itibaren Silahlı Kuvvetlerin gücünün 67 ilde de sıkıyönetime yeteceği kanısına 

vardı.” 

Arcayürek, 1979 yılında Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanının 30 Ağustos 

dolayısıyla yayınladıkları mesajların içeriğine dikkat çekmektedir. Aynı konuda, Faruk 

Sükan’ın da Başbakan Ecevit’i uyardığını aktaran Arcayürek, Başbakan Yardımcısı 

Sükan’ın mesajlardaki bazı imalara işaret ettiğini yazmaktadır. Buna göre, Cumhurbaşkanı 

mesajında genç Harbiyelilerin sesine kulak verilmesini istemişti ve bu önemli bir 

ayrıntıydı. Her iki mesaj da kamuoyunda çok farklı bir etki oluşturmamakla birlikte bir 

müdahale olabileceğini işaret etmekteydi. Ancak, Başbakan Ecevit böyle bir ihtimali 

öngörmemektedir. Arcayürek’e göre ise, siyasal ve ekonomik ortamın düzeleceği yerde 

daha karmaşık biçime dönüşmesi, anarşinin yok edilmesi bir yana durdurulmasının bile 

söz konusu olmadığının anlaşılması müdahale olasılığını güçlendiriyordu ve ordu üst 

düzeyinin, bölücülük eylemleri yoğunlaştığından beri değerlendirmelerini sıklaştırdığı 

duyuluyordu (Arcayürek, 1985: 154). 
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12 Eylül öncesi dönemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten 

Haluk Bayülken ile yaptığı bir röportajı aktaran Arcayürek, Bayülken’in hükümetlerin 

olayları önlemek için gayret gösterdiğini, ancak alınan önlemlerin sonuçlarının yetersiz 

kaldığını, önlem paketlerinin hazırlandığını, fakat bir tarafın hazırladığı pakete diğer 

tarafın güvenemediğini, bir tarafta Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler, diğer tarafta 

siyasal partiler, herkesin isteğinin aynı yönde olduğunu, ama bir sonuç alınamadığını, bu 

başarısızlığın nedeninin ise partiler arasında bazı konulardaki yaklaşım farkları olduğunu 

belirttiğini ifade etmektedir.  Yine Bayülken, Genelkurmay Başkanının bir görüşmede 

yasalarda yapılması gereken değişiklikleri ifade etiğini, Cumhurbaşkanından bu hususu 

takip etmesini istediğini, ancak bu yasaların çıkmadığını dile getirmektedir (Arcayürek, 

1985: 183) 

Arcayürek’in Faruk Sükan’dan aktardığına göre 1979 yılının Temmuz ayında 

yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Kuvvet Komutanlarının söz alarak yaptıkları 

gezilerden edindikleri izlenim ve değerlendirmelerini ifade etmişler, devlet otoritesinin 

yokluğundan, bürokrasinin çalışmadığından, eylemlerin giderek boyutlandığından 

yakınmışlardır. Askerler önlem alınması gereğini vurgularken Başbakan Ecevit susmakta 

ve not almaktadır. Sükan’a göre komutanlar ilk defa gezi dönüşü sonrası 

konuşmaktadırlar. Sükan’a göre, askerlerin 1979 Ağustos’una kadar yönetime el koymaya 

niyetleri yoktu. Meclis ve hükümetin yönetime egemen olmasını istiyorlardı (Arcayürek, 

1985: 195-196). 

12 Eylül öncesi dönemde askerlerin bir başka talebi de AP ve CHP’nin işbirliği 

yaparak ülke sorunlarının çözümü için birlikte hareket etmeleri olmuştur. Arcayürek, daha 

önce çeşitli şekillerde dile getirilen bu talebin 14 Ekim 1979 ara seçimlerinden sonra 

gündeme gelmediğini, bunun da askerlerin yeni bir süreç içine girerek yönetime el 

koymaya karar verdiklerini gösterdiğini belirtmektedir. Arcayürek, yıllar sonra Ecevit’in 

kendisine ‘Eğer biz CHP-AP hükümetini kurabilseydik, cumhurbaşkanını seçebilseydik 

müdahale gelmeyebilirdi’ dediğini aktarmakta, bu görüşün 14 Ekim’e kadar olan dönem 

için geçerli olduğunu, oysa daha sonrası için Ordudan iki partinin ortak hükümeti yönünde 

bir talep gelmediğini, bu nedenle artık müdahaleye doğru gidildiğini söylemektedir. 

“Müdahale aşama aşama gelecekti. Önce uyarı mektubu gelecek, ardından 12 Eylül. 

Kararlaştırılan müdahale durmayacaktı. Nedenlerin bir kapansa diğeri ağır basacaktı”  

(Arcayürek, 1985: 296-298). 
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Eylül 1979’a gelindiğinde belli çevrelerde darbe yapılacağına ilişkin bilgiler 

dolaşmaktaydı. Arcayürek’in Coşkun Kırca’dan aktardığına göre de askerler 14 Eylül’deki 

Milli Güvenlik Kurulu sonrasında toplanmışlar ve CHP-AP işbirliğinden vazgeçmişlerdi 

(Arcayürek, 1985: 281). 

Bülent Ecevit de 17-18 Eylül 1979 günleri Faruk Sükan ve bazı Demokratik 

Partililerin kendisine gelerek, 12 Mart öncesine benzer günler yaşandığını, sıkıyönetime 

rağmen anarşinin tırmandığını, mutlaka bir şeyler olacağını ve kendilerinin bir şeyler 

olurken bu yükün altında kalmak istemediklerini söyleyerek Sükan’ın hükümetten ayrılma 

kararını bildirmesi karşısında durumdan şüphe duyduğunu ve tedirgin olduğunu dile 

getirmiştir (Arcayürek, 1985: 381). 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. maddesindeki “Silahlı 

Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 

Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.” hükmünün, ordunun iç siyasete müdahale etme 

hakkı sağladığını ileri sürmek hukuki açıdan mümkün değildir. Darbeleri 

gerçekleştirenlerin sığındıkları bu yasal kılıf, aynı zamanda başkaları tarafından da zaman 

zaman dile getirilmiştir. Oysa yasa koyucu, aynı Kanunun 43. maddesine koyduğu şu 

hükümle orduyu siyaset dışında tutmayı amaçlamış, farklı davranışta bulunmayı 

yasaklamıştır (Özdemir, 1989: 215-218): 

“Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve 

üstündedir. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere 

girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, 

toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları 

yasaktır.”  

Modern demokrasilerde ordu diğer çıkar gruplarından daha öte bir anlam taşımaz. 

Askeri komuta heyeti sivil demokratik kurumlara itaat ettiğinden tek görevlerinin 

gerektiğinde savaşmak olduğunu bilir, hükümete bağlılık konusunda ise tereddüt yaşamaz. 

Ordu siyasal sürece doğrudan katılamaz, sadece edilgen bir rol oynar (Ertunç, 2005: 398).  

  Askeri otoritenin sivil otoriteye müdahalesi genellikle az gelişmiş ülkelerde 

görülen bir olgudur. Azgelişmiş ülkelerde toplumun yapısı askeri bir müdahaleye karşı 

koyup direnecek örgütlenme düzeyine ve bilincine ulaşmamıştır. İşte azgelişmiş ülkelerde 

ekonomik gelişme ve siyasal istikrar yeterince sağlanamayınca toplumda şiddet ortamı 

doğmakta, bu da askeri yönetimi davet eden bir ortam oluşturmaktadır. Ordunun siyasete 

müdahale etmesinin nedenleri çeşitli olmakla birlikte, toplumda sorunların çözümünde 
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seçeneklerin olmadığı ve çözümün ordudan beklendiği durumlarda darbe süreci 

hızlanmaktadır. Ayrıca, ordunun harekete geçmesinde asıl etken, ordunun güçlü olması 

değil, sivil siyasi kurumların zayıf olmasıdır denilebilir (Ertunç, 2005: 399-400). 

 Ordunun siyasete müdahale etmesini meşru hale getiren ve buna gerekçe oluşturan 

en bilinen sebep ise sivil otoritenin ülke sorunlarına çözüm üretememesidir. 12 Eylül 

darbesini yapanlar tarafından da benzeri söylem darbenin gerekçesi olarak kullanılmıştır. 

Kenan Evren’e göre, darbenin başarılı olmaması demek, bir iç savaş sonucu ülkenin 

parçalanması, bin seneye yakın bizim olan toprakların başka ellere geçmesi, Türklüğün ve 

Türklerin Asya’daki diğer Türklerin durumuna düşmesi demektir (Ertunç, 2005: 413-414). 

 Ertunç, “Ordu, ülke şartları kötüleştiği için mi müdahale etmekte; yoksa sivil 

otoriteye müdahale edebilmek için müdahaleyi meşrulaştırıcı bir konuma mı 

girmektedir?” diye sormakta ve eğer ordu yönetimi ele geçirmek için koşulların 

oluşmasını bizzat sağlıyor veya teşvik ediyorsa, bunu gizleyecek önlemleri de titizlikle 

alıyordur demektedir. Bu yüzden ileri sürülen iddiaları kanıtlamak zordur, böyle kanıtlar 

bulunsa da kesinlik taşımayabilir. Askerlerin müdahaleyi kolaylaştıracak koşulları 

hazırladığına veya kolaylaştırdığına ilişkin hem darbeyi yapanların arasından hem de üst 

düzey siyasetçiler tarafından dile getirilen birçok iddia bulunmaktadır. Bu yöndeki en 

güçlü delil ise sıkıyönetime rağmen durmayan terörün darbeyle birlikte durmuş olmasıdır 

(Ertunç, 2005: 413-414). Ancak, güçlü kabul edilebilen bu iddiaya karşı, askeri yönetim 

döneminde de şiddet olaylarının birdenbire önlenemediği, kademeli bir azalma ve kontrol 

altına alma süreci yaşandığı şeklinde cevap verilmektedir. Yine aynı şekilde, 

sıkıyönetimin olayları önleyememesinin nedeninin, alınan tedbirlerin sadece sıkıyönetim 

uygulanan belirli sayıdaki ille sınırlı kalması, ülke genelinde topyekûn etkili bir mücadele 

ortaya konulamaması olduğu belirtilmektedir. 

 Müdahale koşullarının hazırlandığı tezinin dile getiricileri arasında askeri 

cepheden isimler de olmuştur. Bunlardan biri 12 Eylül generallerinden Bedrettin 

Demirel’dir. Demirel şöyle konuşmaktadır: “1979 Temmuzunda da müdahaleyi gerektiren 

sebepler vardı ve müdahale kararı da vardı, ama biz biraz daha olgunlaşsın, itiraz 

edilmesin diye o zaman müdahaleyi yapmadık.” (Ertunç, 2005: 414-415). 

 Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonunu tarafından 07.06.2012 tarihinde 

dinlenen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel şunları dile getirmiştir (Komisyon 

Tutanakları: 07.06.2012). 
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“Yani darbe olmuş, ondan sonra yapılan seçimde halkın sandık başına gitmeyeceği 

veya halkın bir kısmının diyelim, sandık başına gitmeyeceği, bir reaksiyon göstereceği -

referandumlarda da- düşünülürken öyle olmamış çünkü bu ülkenin vatandaşı, sağduyu 

sahibi vatandaşı geride durmaktansa “Şundan bir an evvel kurtulup yine eski yolumuza 

gidelim.” gibi bir yolu tutmuş, öyle gitmiş ve neticede arka arkaya darbeler gelmiş, bu 

darbeleri göğüslemiş Türkiye ve bu darbeler Türkiye’ye büyük zarar vermiş. Eğer Türkiye 

bir darbe ülkesi olmasaydı bugünkü durumdan daha iyi olurdu her şey, çok daha iyi 

olurdu. Darbeyi alkışlayanlar dâhil veya darbeyi teşvik edenler dâhil veya darbeden 

memnun olanlar dâhil, olmayanlar, olanlar, hepsi zarar görmüş. Bunun idraki içinde 

olunmazsa, bundan sonra Türkiye’yi ileriye götürmekte zorluk olur. Onun için, birinci 

mesele halkın sıkıntılarının çözümünü olağanüstü birtakım reçetelerde, olağanüstü 

birtakım kurallarda, olağanüstü yönetim şekillerinde değil, kendi hür iradesiyle seçtiği 

idarelerde araması lazım ve eğer halk kendi hür iradesiyle seçtiği idarelerden memnun 

değilse, bekleyecek, yani o idarenin değişme zamanı gelinceye kadar bekleyecek. Değişme 

zamanı sandıktır. Sandık gelene kadar bekleyecek ve orada kendi iradesini kendisi ortaya 

koyacak. Bunu yerleştiremedikçe Türkiye’de huzuru, sükûnu sağlamakta sıkıntılarımız zor 

geçer, ne kadar uğraşsak zor geçer. Yani şunu söylemek istiyorum: Türk vatandaşı 

birbiriyle olan meselesini darbe yoluyla halletmeye kalkmamalı, bir. İki, kendi meselesine 

yine darbe yoluyla çözüm aramaya kalkmamalı, bunların hepsini, meşruiyetten 

uzaklaşmamalı, meşru yollardan giderek neyi arıyorsa onu bulmalı.  

Şimdi, buraya gelmeden önce, şunları söylemek istiyorum: Burada, her devlet 

kendi güvenliğini, kendi yönetimini düşünürken bir sistem koymuş orta yere. Şöyle koymuş 

sistemi: Hangi işi, devletin hangi kurumu yapacak ve bu kurumlar nasıl işleyecek, kim 

kime bağlı işleyecek ve direktifi nereden alacak? Sorumlu kim olacak? Bizim 

sistemimizde, bunu çok önemsiyorum, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, 

cumhuriyeti kuranların en önemli sorunu bu cumhuriyetin yaşayabilmesi meselesi 

olmuştur çünkü imparatorluk çökmüştür. İmparatorlukla beraber çok büyük nüfus 

hareketi olmuştur. İmparatorlukta yaşayan pek çok insan Anadolu’ya gelmek durumunda 

olmuştur. Çok büyük ıstıraplar çekilmiştir. Gerek Anadolu’nun yerli halkı gerekse 

dışarından gelen insanların hepsi büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Neredeyse erkek 

nüfus, iş görebilecek nüfusun büyük bir kısmı kırılmıştır. Bir daha savaş da olmasın ama 

“Devletimiz ayakta dursun…” Cumhuriyeti kuranlar da, Büyük Atatürk başta, 

cumhuriyetin ayakta durabilmesini bir yerden sonra her şeyin önüne almıştır. Şimdi, 
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zaman zaman, bugünlerde veya bugünlere gelmeden önce eleştiriyoruz, bugünlerden 

sonra da eleştireceğiz tabii. Acaba, Türkiye Cumhuriyeti devletinin “security” dediğimiz 

güvenlik meselesi neden her şeyden önce geliyor? Bunun sebebi tarihidir. Devleti 

kuranlar, bir süre sonra gelmişlerdir “Biz bu devleti kurduk ama bu devlet içeriden, 

dışarıdan birtakım tehditlere maruz kalırsa bunu kim karşılayacak?” Gerçi, bugünkü 

Anayasa’mız bunu Türk vatandaşına bırakıyor ama Türk vatandaşı bunu nasıl yapacak? 

Yani bu güvenliği, düşünmüşler, taşınmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye toprakları 

Silahlı Kuvvetlere emanettir gibi bir formüle getirmişler. Buradan “korumak ve 

kollamak” çıkmış. Yani Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin güvenliği meselesini kim 

yürütecek? Devletin silahlı gücü. Yani kimseye sormadan mı bunu yürütecek? İşte, burada 

önemli hadise geliyor. Kimseye sormadan mı yürütecek? Sonradan, 1960 Anayasası’nda 

bu şu şekli almış: Bir Millî Güvenlik Kurulu kurulacak, bu Millî Güvenlik Kurulu 

Türkiye'nin muhatap olabileceği tehditleri çıkaracak, bunları hükûmete söyleyecek, “Şöyle 

tehditlerle devlet karşı karşıyadır.” diyecek ve Hükûmet onları gözden geçirecek ve 

diyecek ki Hükûmet “Evet, bu tehditlerin ortadan kaldırılması lazımdır.” Bunu kim 

yapacak? Bunu gayet tabii devletin silahlı gücü yapacak ama silahlı gücüne “Yap” 

denecek. Yani kendiliğinden devlete el koyup yapmaya kalkmayacak, “Yap” denecek. İşte, 

Türkiye’de olmayan bu. Yani devletin silahlı gücü silah kullanabilmek için siyasi direktifi 

beklemeden silah kullanmaya kalkıp devlete el koyuyor, tehdidi ortadan kaldırmak yerine, 

devleti ortadan kaldırıyor aşağı yukarı. Yani devletin anayasasını kaldırıyor, Meclisini 

kaldırıyor, hükûmetini kaldırıyor, onu kaldırıyor. Şimdi bu husus, meşhur 35’inci madde 

ve İç Hizmet Kanunu’yla da ayrıca pekiştirilmiştir 1960’ta. Eğer bundan sonra darbe 

olmasın istiyorsak, mutlaka silahlı gücün Anayasa’daki yerini iyi tayin etmemiz, nereden, 

kimden direktif alacağını iyi tayin etmemiz ve millî irade üstünlüğünü, Anayasa 

üstünlüğünü mutlaka tesis etmemiz lazım. Onun için, bu 35’nci maddeyi kaldırmak veya 

tadil etmek hangi şekil olursa olsun, netice itibarıyla yine aslında devletin birden fazla 

silahlı gücü olmayacağına göre, münhasıran silahlı güç devlete ait olduğuna göre, yani 

devletten başkasının silahlı güç kurmaya kalkması felaket. Yani o ihtiyaç duyulup o 

felaket, öyle bir şey olmaması lazım. Ne olması lazım? Devletin silahlı gücü devletin 

emrinde dediğimiz zaman, millî iradenin karar yeri olan Meclisinden ve onun ondan 

güvenoyu almış hükûmetinden mutlaka direktif alması lazım ve o zaman, o direktifle, o 

direktife dayanarak hizmetini görmesi lazım. Bunları neyle yapıyor? İşte, sıkıyönetim 

budur aslında, olağanüstü hâl budur ama bizim burada konuştuğumuz ne sıkıyönetimdir 
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ne olağanüstü hâldir. Sıkıyönetimle, olağanüstü hâlle başarılamayan birtakım işlerin, ne 

yapalım başarılamıyor, o zaman devlet işlemiyor, devlete el koyalım ve devleti işletelim 

gibi bir şeyin içine girmelerinden bu durum meydana geliyor. Ondan sonra görüyoruz, 

asker devletine el koyduktan sonra da birçok sıkıntılar oluyor çünkü darbe, aslında filin 

zücaciye dükkânına girmesidir. Yani girdiği zaman, kırmadık, dökmedik bir şey bırakmaz, 

kırar döker, “İyi yapıyorum” diye yapar, “Kötü yapıyorum” diye yapmaz veya yani 

kabiliyetsizliğinden öyle yapar veya onun işi değildir, yanlış bir işin içine girmiştir ama 

zarar verir ülkeye neticede ve ondan sonra yeniden böyle şeylerle karşılaşmayalım diye 

uğraşmak gayet doğaldır. Yani bir milletin askeri onun emrinde olacak. Zaten asker sivil 

idarenin emrinde değilse, ona demokrasi demek de mümkün değildir. Yalnız, hiçbir 

memleket kolaylıkla buraya gelmemiş. Büyük Frederick’in bir sözü var, çok enteresan bir 

söz: “Bizim durumumuz ‘army of the state’ değil –yani devletin ordusu değil- ‘state of the 

army’ ordunun devleti.” Ordunun devleti noktasından birçok ülke geçmiş. Yani ordu var, 

devlet de var ama esas güç sahibi, söz sahibi ordu. Bu safhanın aşılması lazım ve esaslı 

bir şekilde aşılması lazım. Yani kanunların, nizamların buna göre tayin edilmesi lazım.  

Ayrıca da rejimin halka mal edilmesi lazım. Halka anlatılması lazım rejimin, iyi 

anlatılması lazım. Rejimin halka anlatılmasında siyasi partilerin çok büyük önemi var, 

siyasi partilerin işleyişinin çok büyük önemi var, seçim sisteminin çok büyük önemi var ki 

Türkiye bunları gördü. Türkiye’de öyle zaman oldu ki seçim yapıldı, yüzde 40 oy alan 

parti yüzde 10 milletvekili çıkardı, yüzde 60 oy alan parti yüzde 90 milletvekili çıkardı. Bu, 

tek partiden çok partiye geçtiğimiz zamanlarda, 50’li yılardaydı. Yani böyle de olmaz. 

Temsilî sistemi bence hakkını vererek işletmek lazım. Temsilî sistemde yapılabilecek, 

gerçekten halkın daha iyi temsil edilebilmesi için, daha memnun bir yönetime gidilmesi 

için birtakım değişikliklerin yeniden yapılması lazım. Yani bunlar zaman içerisinde olacak 

şeyler var ama ben isterim ki Türkiye’de nispi seçimin yanında, nispi seçim değil de dar 

bölge ekseriyet seçimi olsun, yani kişi seçtiği adamla yakın irtibat kurabilsin. Bir yerden 5 

tane milletvekili seçiliyor, o milletvekili oranın bir köşesine bakıyor, bir köşesine 

bakamıyor. 

(…) Şimdi, Sayın Ecevit 6 Eylülde o beyanı yaptı. 12 Eylülde ihtilal olduğuna 

göre, bizim iktidar ve muhalefet olarak bir araya gelmemiz, o günkü problemin hiçbirisini 

halletmezdi. O günkü problem anarşiydi ve anarşiye karşı alınacak devlet tedbiri 

sıkıyönetimdi, sıkıyönetim de vardı. Sıkıyönetim 1978 senesinin Eylülünden itibaren, 

Maraş hadisesinden sonra Sayın Ecevit Hükûmet Başkanı iken ilan edilmişti ve 
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sıkıyönetime rağmen, anarşi durdurulamamıştı. Esasen, uyarı mektubu diye verdikleri 

mektupta, yılbaşında verdikleri mektupta da asker  “Biz bu işi yapamıyoruz, yani biz 

uğraştık, didindik ama olmuyor yani, bir türlü kan dökülmesini önleyemiyoruz.” mealinde 

ve siyasi partilere “Siz bir olun, beraber olun, bir şey yapın.” diyor. Bizim başka bir 

ordumuz, başka bir güvenlik teşkilatımız yok ki. Öyle diyor. “Bunu neden böyle 

diyorsunuz?” diye sorduğum zaman, “Biz bir senedir uğraşıyoruz, bunun altından 

çıkamadık.” diyor ve o günkü tarih itibarıyla, 1980 Eylül itibarıyla askerin kafasında,  

daha sonra anlaşılıyor ki bu iş çoktan teşekkül etmiş. Bu iş aslında 79’da teşekkül etmiş. 

Ben, aslında havanda dövdüm. Ben şöyle düşündüm: 1979 senesinin 14 Ekimde yapılan 

seçimlerde Adalet Partisi 50 senatörün 33’ünü, 5 milletvekilinin 5’ini alınca Sayın Ecevit 

köşke gitti, dedi ki “Ben istifa ediyorum.” 16 Ekim. “Halk Adalet Partisini istiyor.”  O 

zaman, benim şeyim yok ki kuvvem yok ki. “Azınlık hükûmeti kur, biz destekleyelim. “ dedi 

arkadaşlarımız, Necmettin Bey ve Türkeş Bey. “Biz destekleyelim.” O zaman, azınlık 

hükûmetini kurmak mecburiyetinde biz kaldık. Bizim kurduğumuz Hükûmet 1979 senesinin 

12 Kasımındadır. 1 Ocakta da uyarı mektubu geliyor. Ben sordum askerlere “Biz bir 

buçuk aydır iş başındayız. Bu neyin nesi?” “Size değil.” dediler. “Kime bu?” “Bütün 

herkese.” Bizim yapmak istediğimiz şey, benim o zaman dediğim “Bak, burada 1980’in iki 

tane önemli işi var. Bir tanesi anarşi, bir tanesi kıtlıklar.” Bu anarşi işini, ben sivil 

adamım, başka şeyim yok, başka silahlı gücüm yok, olsa da kullanmam zaten. Yani silahlı 

gücün tekliğine inanmışımdır. Devlette silahlı güç tek olmalıdır. Sivil güce silah vermek 

yanlıştır. “Bizim başka bir şeyimiz yok. Sensin bunu yapacak olan. Ne istiyorsunuz, söyle, 

verelim. Kanun, para, ne istersen. Değiştir bu düzenin kumandanlarını. Kardeşim, bunu 

yapın, bunu yapın.” Biz böyle bir yük aldık. İkincisi, kıtlıklar. Biz bunu yüz günde 

hallederiz. Biz kıtlıkları yüz günde hallettik. Mart 1980’e geldiğiniz zaman, Türkiye’de 

hiçbir şeyin yokluğu söz konusu değildi ama bir türlü öbür şey yürümedi, kan işi olmadı. 

Yani kimsenin günahını almak istemiyorum çünkü benim dışımda zaten söyleniyor, oluyor 

ve biz, 11 Eylül günü saat beşe kadar, akşamüzeri beşe kadar devlet işiyle meşguldük. 

Saat beşte, Kenan Evren İhsan Sabri Bey’i ziyarete gitti, İhsan Sabri Cumhurbaşkanı 

vekiliydi. İhsan Sabri Bey bana dedi ki “Ben ona söyledim. Sen bir konuş bakalım. Bu ne 

demek istiyor? Kesinlikle en ufak bir şeyi sızdırmıyor.” dedi. Siverek’e asker gidecek, altı 

aydır ben uğraşıyorum Siverek’e asker gönderin diye. Siverek’te her devirde asker olmuş, 

şimdi yok, karşı dağın eteğinden kimseyi geçirmiyorlar. Nurettin Paşa Kara Kuvvetleri 

Kumandanı. “Bugün gönderiyoruz, yarın gönderiyoruz. “ Ben saat beşte arıyorum. Dedi 
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ki “Üç gün zarfında gönderiyoruz askeri.” Ertesi gün gece yarısı darbe oldu. Burada 

birtakım şeyler var ki altına inemiyorsunuz, altına o kadar rahat inemiyorsunuz ve onun 

içindir ki bizim bir araya gelmemiz, hep bu söylenir, bir araya gelmemiz, arkadaş, 

yapılabilecek bir işse benim Sayın Ecevit mâni olduğundan dolayı yapmadığım iş değil. 

Sayın Ecevit’in ekleyeceği güçle yapılacak bir iş de değil. Benim işim askerle ve ben 

askere de inanıyorum, onu da söyleyeyim sana. Askerin ters bir şey yapacağına, devlete 

sıkıntı çıkaracağına inanmıyorum. İnancım bu benim. Neticede, o öyle gider şey 

bakımından.” 

12 Eylül darbesine Başbakan olarak muhatap olan Süleyman Demirel, darbelerin 

yaşanmaması için ne yapılmalı sorusuna, öncelikle silahlı kuvvetlerin vatanı koruyup 

kollama misyonunun açıklığa kavuşturulması, anayasal düzlemde ordunun yerinin açık 

olarak belirlenmesi ve ordunun sivil otoriteye tabi kılınması gereği üzerinde durmuş, İç 

Hizmet Kanununun 35. maddesinin de kaldırılması veya değiştirilmesinin bu noktada 

önem taşıdığını ifade etmiştir. 

Darbeye giden süreçte CHP ile birlik olmanın bir şeyi değiştireceğine 

inanmadığını, zira muhalefetin bir engellemede bulunmadığını, asıl aksamanın anarşi ve 

terörün önlenmesi noktasında yaşandığını, bu sorunun sıkıyönetimle de çözülemediğini ve 

aslında uyarı mektubu ile askerlerin bu sorunu çözemediklerini ifade etmiş olduklarını, 

askerin darbe yapma düşüncesini 1979’da oluşturmuş olduğunu belirtmiş, bu görüşlerle 

aslında silahlı kuvvetlerin sorunun çözümünde gerekli çabayı göstermediği anlamını 

taşıyan bir yaklaşım sergilemiştir. 

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu 12 Eylül Darbesi Alt Komisyonu 

tarafından 14.06.2012 tarihinde dinlenen 12 Eylül döneminin Başbakanı Bülent Ulusu 12 

Eylül’e nasıl gelindiği ve uyarı mektubunun verilmesinin nedeni konularında şunları ifade 

etmiştir (Alt Komisyon Tutanakları: 14.06.2012). 

“(…) Benim üzerinde bilhassa durmak istediğim bu vesileyle istikrar. Şimdi, ben, 

ifade ettim üç seneye yakın Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı yaptım. Bu süre 

zarfında 5 bakanla çalıştım, 5 bakanla ve hepsinden çok faydalandım. Ama bir taraftan da 

üzüldüm. Bu kadar süre içinde 5 bakanla çalışmak demek, altı ayda bir hükûmet 

değişikliği, altı ayda bir yönetim değişikliği.  

(…) Şimdi ben geliyorum tekrar bize. Böyle altı ay görev yapınca bu hizmetler 

herhangi… Ben üç sene üç ay da Başbakanlık yaptım. Hiçbir zaman A parti, B parti, C 

parti diye ağzımdan kelime çıkmamıştır çünkü bütün siyasi partiler ellerinden geldiği 
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kadar hizmet etmek üzere ne mümkünse yapıyorlar bu memlekete. Neden bu başımıza 

geliyor? Başımıza devamlılık olmadığı için geliyor. Altı ayda bir, beş ayda bir, yedi ayda 

bir koalisyondu, işte şuydu buydu filan bunlarla şey edince iş yürümüyor. O bakımdan bir 

tarafta bu devamlılık ve istikrar, bir tarafta bizim bu durumumuzu ifade etmek istiyorum. 

(…) O mektupta arz edilen hususlar devamlı Millî Güvenlik Kuruluna getiriliyor. 

A hükûmeti zamanında getiriliyor, B’de, C’de. Fakat demin ifade ettiğim gibi, devamlılık 

olmadığı ve istikrar olmadığı için bunların diyebilirim ki yüzde 80’inden –yüzde 100 

diyemiyorum- bir sonuç alınamadı.  

Neydi bunlar? İşte demin saydım. Dernekler, mahkemeler, birçok daha talepler 

var orada. Meclisin çalışması, yalnız Meclis değil bütün siyasi organların iş birliği 

hâlinde bulunması, daha birçok konular var böyle. Bunlardan sonuç alınamayınca Millî 

Güvenlik Kurulunun Başkanı da Cumhurbaşkanı. O zaman dendi ki en iyisi biz onu 

Cumhurbaşkanına verelim. Çünkü yalnız o zamanki Hükûmetin problemi değildi. Çünkü 

Hükûmet altmış yahut yetmiş günlük bir hükûmetti. O Hükûmet altmış günde, yetmiş 

günde ne yapacak? Ama bu böyle zincirleme gelen problem ve yalnız Hükûmetin işi de 

değil, Meclis var, daha birçok anayasal organlar var. O bakımdan Cumhurbaşkanına bu 

fikirlerimizi takdim edelim dendi. O mektubun metni budur. Yani bir sıradan vatandaş da 

Cumhurbaşkanına bu fikirlerini takdim edebilir. Askerler de kendi görüşlerini bu şekilde 

Cumhurbaşkanına ifade etmişlerdir. 

(…) Hazırlık aşaması olarak hiçbir zaman düşünmemişimdir. Bu, tamamen 

Cumhurbaşkanının bu anayasal organları toplayıp yani kim bunlar? Meclis Başkanı, 

Hükûmet Başkanı, işte şu bu. Anayasal organların başkanlarını toplayıp bunun hâlli için 

ne lazım? Bunu icra yoluna sokmak. Fakat Allah rahmet eylesin Cumhurbaşkanı bunu 

böyle yapmadı, onu ona, onu ona verdi. Hiçbir sonuç da alınamadı. Bu, tabii, düşünülenle 

netice arasında çok büyük bir fark oldu. Eğer düşünülen olsaydı memleket çok daha farklı 

duruma gelirdi. 

(…) Bütün mesele, yani üzerinde durmamız gereken neden oluyor bunlar? Durup 

dururken 12 Mart, bilmem ne, şu bu neden oluyor, onun üzerinde durmamız lazım. İşte 

benim ifadem… Bakın, istikrar diyorum, yalnız istikrar. Üzerinde duruyorum bunun. 

İstikrarı sağlarsak memlekette… Nasıl sağlarız? Başkanlıkla mı sağlarız, şunla mı 

sağlarız bunla mı, neyle sağlarsak sağlayalım devamlılık olsun, bu istikrar sayesinde 

ekonomi de gidiyor. Her zaman tabii Babacanlar bilmem neler bulunmaz ama bu istikrar 

sağlanırsa bunların hepsi sağlanır. Devlet rahatlar. Vatandaşın devlete karşı olan itimadı 
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sarsılmaz. Silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin devlete karşı olan bakışı sarsılmaz. 

Benim bütün üzerinde durmak istediğim devamlılık, istikrar. Bunu sağlarsak başımıza 

hiçbir şey gelmez. Ben o kanaatteyim. 

(…) O istikrarı bozmuştur ama onun da nedeni: İşte o birtakım böyle şeydir yani 

o duruma memleketin getirilmemesi lazımdır, o da gene istikrarın bozulmasından dolayı 

olmuştur. Yani darbeler hiçbir zaman iyi olmamıştır ve istikrarın bozulmasına neden 

olmuştur. Ama istikrar zaten bozuk olduğu için yani birtakım şeyler başımıza gelmiştir; 

birincisi bu.” 

 12 Eylül askeri yönetimi döneminde başbakan olarak görev yapan Bülent Ulusu, 

istikrar ve devamlılık unsurları üzerinde durmuş, 12 Eylül öncesinde görev yapan 

hükümetlerin başarılı olmak için ellerinden geleni yaptığını, asıl sorunun, yani ülkede 

huzurun sağlanamamasının, istikrar ve devamlılık eksikliğinden kaynaklandığını dile 

getirmiştir. İstikrarın olmaması ülkenin içinde bulunduğu durumun nedenidir ve darbe bu 

sürecin sonunda kaçınılmaz olmuştur. Uyarı mektubunun amacı ise sadece hükümeti 

değil, Cumhurbaşkanının bütün anayasal organları harekete geçirmesini sağlamaktır, 

ancak Cumhurbaşkanı bu yönde etkili bir girişimde bulunmamıştır. Ayrıca mektup 

darbeye bir ön hazırlık amacı da taşımamaktadır. 

6. Darbe Sonrası Ortamın Demokratik Değerlendirilmesi 

Askeri darbeyi gerçekleştiren Silahlı Kuvvetlerin komuta heyeti Milli Güvenlik 

Konseyi (MGK) adını kullanmıştır. Genelkurmay Başkanı, üç kuvvet komutanı ile 

Jandarma Genel Komutanından oluşan bu yeni yönetim kurumu, 27 Mayıs 1960 ara 

rejiminden farklı olarak TSK’nın en üst düzeyde yer alan komuta heyeti üyelerinden 

oluşmuştur. Devlet Başkanlığı ve Konsey Başkanlığı görev ve yetkilerini Genelkurmay 

Başkanı Kenan Evren üstlenmiştir. MGK, kendilerine yardımcı olmak üzere Genel 

Sekreterlik kurumunu oluşturmuştur. Genel Sekreterlik, Konseyin uygulamalarını kanun, 

tüzük, yönetmelik, bildiri ve kararlar adıyla numaralandırıp yayınlama faaliyetini 

yürütmüştür (Kurnaz, 2007: 141). 

MGK 12 Aralık 1980 tarih ve 2356 sayılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkında 

Kanunun 1. maddesiyle hukuki bir temele oturtulmuştur. Askeri yönetim yasama ve 

yürütme yetkisini doğrudan kullanmış ve serbestçe kurup kaldırdığı ya da üyelerini 

değiştirdiği sıkıyönetim askeri mahkemeleri eliyle yargı alanını da düzenlemiştir. Anayasa 

Mahkemesi ile Danıştay ise yetkileri kısılmak suretiyle varlıklarını devam ettirmiştir 

(Kurnaz, 2007: 142). 
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12 Eylül askeri darbesi sonrasında ülke yönetiminin tamamıyla MGK tarafından 

şekillendirildiği, yürütme ve yasama organlarının görev ve yetkileri doğrudan doğruya 

Konsey tarafından kullanıldığı görülmektedir. Yargı alanında da yine askeri yönetimin 

ağırlık ve etkisi kendini göstermiştir. 

MGK, varlık sebebini, şiddet olaylarını ve siyasi kutuplaşmayı sona erdirecek, 

istikrarlı hükümetlerin kurulmasını teşvik edecek, parlamenter sistemin işleyişini 

kolaylaştıracak, böylece aşınan devlet otoritesini yeniden güçlendirecek köklü bir hukuk 

düzeni ve siyaseti yapılandırmayı yeniden gerçekleştirmek olarak belirlemiştir. Devlet 

Başkanı ve MGK Başkanı sıfatıyla Kenen Evren’in yaptığı birçok açıklamada, askeri 

yönetimin asıl hedefinin ülkede huzurun sağlanması ve tekrar parlamenter demokrasiye 

dönülmesi olarak belirtilmiştir. Hatta askeri yönetimin kalıcı olmadığı, nihai amacın 

seçimleri yapıp demokrasiye dönmek olduğu konusunda hassas davranmıştır. MGK, 

yasama yetkisini kullandığı üç yıl boyunca yeni bir Anayasayla bu anayasaya uygun siyasi 

partiler ve seçim kanunlarının yanında 535 kanun ve 133 adet kanun hükmünde 

kararnameyi (KHK) de yürürlüğe koymuştur (Kurnaz, 2007: 143). 

29 Haziran 1981’de yayımlanan 2485 sayılı Kanun ile Kurucu Meclis kurulması, 

bu şekilde yasama faaliyetinin alt yapısının oluşturulması öngörülmüştür. Bu Kanuna 

göre, Kurucu Meclisin görevleri; yeni Anayasa’yı ve Anayasa’nın halkoyuna sunuluşuna 

dair kanunu hazırlamak; halkoyuna sunulan ve kabul edilince kesinleşerek geçici 

hükümlere göre yürürlüğe girecek olan Anayasa’nın ilkelerine uygun Siyasi Partiler 

Kanunu’nu hazırlamak; yeni Anayasa’nın ile Siyasi Partiler Kanununun hükümlerini göz 

önünde tutarak Seçim Kanunu’nu hazırlamak; MGK tarafından kararlaştırılacak tarihte 

yapılacak genel seçimlerle TBMM kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, yasama 

görevlerini yerine getirmek olarak belirlenmiştir. İki kanatlı bir yapıya sahip olan Kurucu 

Meclis MGK ile Danışma Meclisi’nden oluşturulmuştur. Ancak, iki kanat arasında eşit bir 

ilişki ve durum yoktur. İlişki astlık-üstlük şeklindedir (Kurnaz, 2007: 144). 

Kurucu Meclis üye seçimi için, her ilde bir üye kontenjanı ayrıldıktan sonra, kalan 

üye sayısı illerin nüfuslarına göre dağıtılmıştır. MGK ile DM hiç birleşik toplantı 

yapmamıştır. DM ve MGK ayrı ayrı olarak yasama faaliyetlerini yerine getirmiştir. Her iki 

kurum da kendi içtüzüklerini yapmıştır. Kurucu Meclis içinde MGK’nın yetkisi, DM’ye 

göre daha geniş tutulmuştur. Kurucu Meclis’in işlemleri üzerinde son sözü söyleme 

yetkisi MGK’da olduğu gibi, gerekli görülen hallerde, MGK yasama yetkisini, DM’nin 

katkısı olmadan da tek başına kullanabilmiştir (Kurnaz, 2007: 144-145). 
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  6 Kasım 1983’te genel seçimlerin yapılması ve yeni parlamentonun göreve 

başlaması ile birlikte, DM ve MGK’dan oluşan Kurucu Meclis hiç birleşik toplantı 

yapmadan işlevini tamamlayarak son bulmuştur. 1982 Anayasası’nın Geçici 2’nci 

maddesi gereğince, TBMM toplanıp göreve başladıktan sonra, MGK, altı yıllık bir süre 

için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşmüş ve MGK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı 

Konseyi üyesi sıfatını almışlardır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, aynı zamanda, 

Anayasada TBMM üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığa da sahip 

kılınmışlardır  (Kurnaz, 2007: 145). 

Darbeyle sivil yönetimi tasfiye eden, Anayasayı ortadan kaldıran askeri yönetim 

yaptıklarından dolayı sorumluluk taşımamak için de gerekli düzenlemeleri yapmıştır. 2324 

sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun bu anlamda önem taşımaktadır. Buna göre, Milli 

Güvenlik Konseyince kabul edilerek yayınlanan bildiri ve karar hükümleri ile yayınlanan 

ve yayınlanacak olan yasaların 1961 Anayasasına aykırılığı iddiasının ileri 

sürülemeyeceği, Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarında yer alan ve yer alacak 

olan hükümlerle 12 Eylül 1980 sonrası çıkan ve çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu 

kararnamelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali isteminin ileri sürülemeyeceği, 12 

Eylül 1980’den sonra bakanlar ile bakanların yetki verdiği görevlilerce kamu personeli 

hakkında uygulanan ve uygulanacak olan işlemlerin ve alınan kararların yürütülmesi 

durdurulması isteminin ileri sürülemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, yeni Anayasaya 

konulan geçici hükme göre de 2356 saylı Kanunla kurulan Milli Güvenlik Konseyinin ve 

bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin her türlü karar ve 

tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri 

sürülemeyecek, bu amaçla yargı yoluna gidilemeyecektir (Ertunç, 2005: 428-429). 

DM üyelerinin belirlenmesi, gerçek anlamda bir seçim işlemi ile 

gerçekleşmemiştir. Kanunun seçim diye tanımladığı aslında MGK tarafından yapılan bir 

atamadır. Mekanizmanın işleyişinin hiçbir aşamasında seçim bulunmamaktadır. Valiler 

kendilerine yapılan başvurular arasından, objektif hiçbir kritere bağlı kalmadan tek başına 

bir temsilci için üç aday seçerek MGK’ya teklif etmiş ve MGK da kendisine teklif edilen 

üç kişiden birini atamıştır. DM üyelerinin tamamı seçimle değil atamayla belirlenmiştir. 

DM üyeleri temsilci değil, birer danışman konumundan ileri gidememişlerdir (Kurnaz, 

2007: 146). 

DM’nin oluşum biçimi ve yapısı, toplumun bütün kesimlerini temsil edecek 

nitelikte de değildir. DM üyelerinin üç özelliği dikkati çekmektedir: Bunlardan biri, 11 
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Eylül 1980’de herhangi bir siyasi partiye üye olmamaları; ikincisi, büyük bir bölümünün 

bürokrasiden gelmesi; üçüncüsü de, 160 üyeden 3’ü dışında tüm üyelerin yükseköğrenim 

görmüş kişiler olmasıdır (Kurnaz, 2007: 147). 

Darbenin üzerinden geçen üç yıl içerisinde önemli kanunların büyük bölümü 

değiştirilmiş, askerî yönetimin belirlediği Danışma Meclisi tarafından hazırlanan Anayasa, 

1982 yılında yapılan ve aleyhte konuşmanın ve propaganda yapmanın yasak olduğu 

referandumda, yüzde 92’nin üstünde "Evet" oyu ile kabul edilmiştir. Halk oylamasında 

kabul oylarının bu ölçüde yüksek oranda çıkmasında, elbette oylamanın demokratik bir 

ortamda gerçekleştirilmemesinin payı büyüktür. Örneğin, propaganda yapmanın yasak 

olması, kullanılan zarfların şeffaf olması vatandaşlar üzerinde ciddi bir tedirginlik 

oluşturmuştur. Ancak, bu tür baskı unsurlarının yanı sıra, 12 Eylül öncesi şiddet olayları 

nedeniyle vatandaşların kendi hayatlarından endişe edecek boyutta yaşanan olaylardan 

etkilenmiş olmaları da evet oylarının yüksekliğinin bir başka nedenidir denilebilir. 

Aynı halk oylaması sonucuna göre, Kenan Evren de Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 

Kabul edilen Anayasa'da, askerî yönetim üyelerinin ömür boyu yargılanmasını engelleyen 

geçici 15. madde, 2010 yılına gelinceye kadar kaldırılmamış ve 12 Eylül liderlerinin 

dokunulmazlığı sürmüştür. Yine aynı madde ile 12 Eylül'ü gerçekleştiren Millî Güvenlik 

Konseyi ile bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümet ve Kurucu Meclis 

üyeleri hakkında dava açılması engellenmiştir. 

12 Eylül sonrasında demokratik açıdan değinilerek eleştirilmesi gereken bir husus 

da seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak belediye başkanlıklarının vali, 

kaymakam, asker ve atanmış bürokratlar tarafından 26 Mart 1984 yılında yapılan yerel 

seçimlere kadar yürütülmesi uygulaması olmuştur. 

21.09.1980 tarih ve 17112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2. Maddesine eklemeler yapan 2301 sayılı Kanun ile 

sıkıyönetim komutanlarının bölgelerinde genel güvenlik asayiş ve kamu düzeni açısından 

çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin 

statülerine göre atanması veya işine son verilmesi yanında yerel yönetimde çalışanların 

görevden uzaklaştırılması veya işlerine son verilmesi istemlerinin ilgili kurum ve 

organlarca derhal yerine getirileceği düzenlenmiştir.   

Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer 12 Eylülde görevden alınarak 15.09.1980 

tarihinde Ankara Belediye Başkanlığına Emekli Tuğgeneral Süleyman Önder, İstanbul 

Belediye Başkanı Aytekin Kotil görevden alınarak aynı gün 4. Ordu Komutanı İsmail 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Darbe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dan%C4%B1%C5%9Fma_Meclisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1982
http://tr.wikipedia.org/wiki/Referandum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kenan_Evren
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%BCvenlik_Konseyi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%BCvenlik_Konseyi
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Hakkı Akansel atanmış, Akansel bu görevi 30 Ağustos 1981’e kadar tarihleri arasında 

yürütmüş, Belediye Başkanlığı görevinden sonra Harp Akademileri, 2. Ordu ve Ege 

Ordusu komutanlıkları da yapmıştır. Akansel’den sonra İstanbul Belediye Başkanlığına bu 

kez Harp Akademileri Komutan Yardımcısı Ecmel Kutay atanmış, Belediye Başkanlığını 

yaklaşık bir yıl sürdürdükten sonra görevi 1984 yılına kadar sürdürecek olan emekli 

general Abdullah Tırtıl’a devretmiştir. 

 Bu uygulama ile yerel demokrasi de darbe yemiş ve seçilmiş belediye başkanları 

görevden alınarak Sıkıyönetim Komutanları tarafından atanmış belediye başkanları görev 

yapmış, birçok belediye başkanı da gözaltına alınmıştır. 

1983 Nisan ayında siyasi parti kurma yasağı kaldırılmış, ancak kurulacak partilerin 

kurucu listesinin Milli Güvenlik Konseyi onayından geçmesi gerektiğinden yeni partilerin 

kuruluş süreci tamamen Konseyin inisiyatifinde gelişmiştir. 

 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinden önce partiler 

milletvekili adaylarını da Milli Güvenlik Kurulunun onayından geçirmek zorunda kalmış, 

parti kurucularında olduğu gibi milletvekili listelerinin bir kısmı da veto edilmiştir. 

 12 Eylül askeri yönetimi dönemi 6 Kasım 1983 seçimlerine kadar MGK yönetimi 

altında, darbe yönetiminin belirlediği “darbe hukukuna” uygun olarak yönetilmiştir. Darbe 

hukuku, darbe yönetiminin kendi görüş ve anlayışına göre, kendi gücüyle oluşturduğu 

hukuktur. Anayasanın askıya alındığı, Anayasal kurumlardan devlet yönetimini oluşturan 

yasama ve yürütmeye ilişkin olanların feshedildiği yeni düzen içinde geçerli tek kural, işte 

bu hukuk olmuştur. Evrensel hukuk kurallarının işletilmediği, demokrasi ilke ve 

geleneklerinin bertaraf edildiği bu yönetimde darbe hukukuna uygun olarak yasal 

düzenlemeler yapılmış, yeni anayasa hazırlanmış, yasama ve yürütme fonksiyonları darbe 

yönetiminin belirlediği usule göre icra edilmiştir. Bu çerçevede, Kurucu Meclisin yapısı 

ve fonksiyonunun da demokratik olmaktan son derece uzak olduğu söylenebilir. Zira, 

Kurucu Meclis içinde ağırlıklı olarak söz hakkına sahip kanadın yine MGK’nın kendisi 

olduğu, Danışma Meclisinin ise “danışma” işlevi görmekle kaldığı bilinmektedir. Bu 

sınırlı fonksiyonuna rağmen, Danışma Meclisinin temsil gücü olan ve demokratik nitelik 

taşıyan bir usulle seçilmesi bile öngörülmemiştir. 

 Genel yapısı bu şekilde beliren askeri darbe döneminin uygulamalarına 

bakıldığında ise ülkede sıkıyönetim ilan edilmesiyle birlikte sivil yönetimin yerini askeri 

yönetimin aldığı görülmektedir. 12 Eylül ara rejimi dönemi, sıkıyönetim 

komutanlıklarının, sıkıyönetim mahkemelerinin ve askeri cezaevlerinin demokrasi dışı, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Harp_Akademileri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Ordusu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Ordusu
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insan hakları ihlali boyutu yüksek uygulamaları ile tartışılmaktadır. Dönemin karakteristik 

özelliğinin bu olduğu ifade edilebilir. 

 12 Eylül 1980 darbesi ülkede askeri vesayetin kurumsallaşmasının doruk noktasını 

oluşturmuştur. Darbe ile siyasal sistem yeniden yapılandırılmış, bir daha askeri 

müdahaleye gerek kalmayacak, TSK tarafından tanımlanan dar sınırlar içinde var 

olabilecek kısıtlı bir demokrasi kurmak amacına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

(Demirel, 2010: 5). 

Feroz Ahmad’a göre 1980 askeri müdahalesinin amaçlarından biri de bütün 

toplumu depolitize ederek uzun vadeli bir siyasal istikrarı oluşturacak yeni bir siyasi 

yapılanma oluşturmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlandırılamaması bu ihtiyacı 

daha belirgin hale getirmiştir. Bunun üstüne Konya’da yapılan Kudüs’ü Kurtarma mitingi 

süreci hızlandırmıştır (Ahmad, 1994: 428-429). 

12 Eylül sonrasında depolitize tavrı sergileme birçok ortamda hissedilen bir 

olguydu. Bunda siyasetin 12 Eylül öncesi olaylarla mücadelede başarısız bir performans 

sergilediği yönünde yaratılan genel kanının etkisi olduğu da söylenebilir. Siyaset ve 

demokratik işleyiş ülke sorunlarını çözemediğine göre darbe yönetiminin bu anlamda 

kabul edilebilir bir yanı olabilecekti.  

Çetin Yetkin, 12 Eylül darbesinin yol açtığı demokrasi, hukuk ve insan hakları 

ihlallerine örnek oluşturan uzun bir liste vermektedir:  

“…15 Ekim 1981’de tüm siyasal partiler kapatıldı. Bülent Ecevit yazıları ve 

demeçleri nedeniyle birkaç kez tutuklandı, hapse mahkûm edildi… 23.700 derneğin 

çalışmaları durduruldu…” (Yetkin, 1995: 208-209). 

 Yetkin Murat Belge’den de şu alıntıyı aktarmaktadır (Yetkin, 1995: 209-210): 

 “Bütün otoriter devletler, uysal bir toplumu ve halkı ön gerektirir. 12 Eylül 

Türkiye’de bunu sağlamak için elinden geleni yaptı. Uysal olmamakta direnen bir kısım 

insanı doğrudan doğruya fiziksel olarak imha etti, ortadan kaldırdı. Binlerce insanın 

kapatıldığı hapishaneleri ayrıca kişilik ezmenin, insanları manen, gerekiyorsa da 

maddeten yok etmenin kurumları haline getirdi. Ayrıca, eğitim sisteminde ve toplumda 

ideolojik kanalların işleyişinde aldığı tedbirlerle, özgür ve özgün düşünceyi tıkamak için 

elinden geleni yaptı. Kısacası işin özünde, bireyselliği yok ederek Türkiye’nin halkını bir 

sürü haline getirmeye çalıştı.”  

12 Eylül müdahalesi sivil hayat üzerine son derece kısıtlayıcı, demokrasi 

ilkeleriyle bağdaşmayan, sivil toplumu dar kalıplar içine hapseden uygulamalar 
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getirmiştir. Derneklerin kuruluşu ve üye olma konusunda kısıtlamalar getirilmiş; sendika 

ve diğer meslek kuruluşu yöneticilerinin milletvekili olmaları engellenmiş; öğretim 

üyeleri, üniversite öğrencileri, hâkim, savcı ve yüksek yargı organı mensuplarının siyasal 

partilere girmesi; kapatılan partilerin yöneticilerinin, eski milletvekillerinin yeni bir 

partinin kurucusu ve yöneticisi olmaları yasaklanmış; memurların sendikal hakları 

kaldırılmış; siyasal partilerin yurt dışında örgütlenmeleri, etkinlikte bulunmaları, kadın 

kolu, gençlik kolu gibi yan kuruluşlar oluşturmaları yasaklanmıştır (Ertunç, 2005: 430). 

Demokrasiyi kesintiye uğratan askeri darbelerin beklenilenin aksine ülkede aydın 

olarak bilinen kesimlerden ve basından önemli ölçüde destek gördüğü bilinmektedir. 

Çelişkili bir duruma işaret eden bu tutum 12 Eylül müdahalesinde de yaşanmıştır. Bazı 

üniversitelerin darbecilere akademik unvan vermesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kenan Evren’e 1982 yılında fahri hukuk doktoru 

diploması, İstanbul Üniversitesi Senatosu ise fahri profesörlük diploması vermiştir. Basın 

kuruluşlarından ve önemli kalemlerden de aynı tutum içinde olanlar vardır. Hatta basında 

darbe yönetiminin sözcülüğü boyutuna taşınan istekli bir destek söz konusudur.  (Ertunç, 

2005: 432-434). Bunun yanı sıra siyaset dünyasından da darbe yönetimine, darbe öncesi 

ve sonrasında destek verenler olmuştur. Bülent Ecevit de bir röportajında bu hususu 

yakınarak işaret etmiştir:  

“(…) siyasal çevrelerden sürekli kışkırtmalar geldiğini de görüyordum. Hatta bazı 

bakanların, askerlerle ortak toplantılarda, kışkırtıcı konuşmalar yapmalarından tedirgin 

oluyor ve kendilerini sürekli uyarıyordum. Askerlerin bulunduğu toplantılarda kışkırtıcı 

konuşmalar yapmayı adet haline getirenler arasında, maalesef bazı yakın arkadaşlarım 

özellikle yer alıyordu. Nitekim 12 Eylülden sonra resmen açıklandı ki, muhtelif partilerden 

parlamento üyeleri, bakanlar ikide bir Genelkurmaya gidip askerleri müdahaleye teşvik 

edici görüşmeler yapıyorlarmış...” 

Emre Kongar, toplumların ulaştıkları olumlu veya olumsuz sonuçları tek bir 

nedene bağlamanın doğru olmadığını ifade etmektedir. 12 Eylüle yol açan gelişmeler 

açısından da tek bir sorumlu aramak yanlıştır.  

“(…) Suçlu sağda ve solda tetik çeken katillerle birlikte, dışarıdan Türkiye’ye silah 

sokanlar, çıkarları gereği ülkenin güçlenmesini istemeyenler, Anadolu’yu bölmek 

isteyenler, cinayet şebekelerine maddi ve manevi destek sağlayanlar, terör ve anarşiye 

yeterince başkaldırmayanlar, gerekli önlemleri almayan ve aldırmayanlardır diyebiliriz. 

Sözün kısası, suçlu tüm toplumdur. Ancak, tüm toplum da suçlunun ancak yarısıdır, çünkü 
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öteki yarı dış dünyadadır. Türkiye’nin 12 Eylül 1980’de vardığı nokta herkesin az ya da 

çok ortak sorumluluk taşıdığı bir noktadır…” (Kongar, 1987: 155-156). 

Askeri müdahalenin tek nedeni olarak ekonomik sıkıntıların olduğunu söylemek 

gerçekçi olmayacaktır. Çünkü ekonomik sorunlar her zaman var olmuştur. Ordunun 

yönetime el koymasının temel nedeni sivillerin rejimin esas kuralları üzerindeki 

anlaşmazlığıdır (Kongar, 1987: 162). 

Kongar, ordunun ülkede otorite boşluğu bulunduğu zaman müdahale ettiğini, 

otorite boşluğunun ise rejim anlaşmazlığından doğduğunu; 1960, 1971 ve 1980’deki 

müdahalelerin hepsinde görülen ortak özelliğin rejim anlaşmazlığının ülkenin en önemli 

sorunu haline gelmiş olması olduğunu belirtmektedir. 1980 yılında Türkiye’de 

siyasetçilerin bir bölümünün de taraf olduğu bir iç savaş yaşanmaktaydı. Her üç olayda da 

birinci derecede sorumlu olan siyasal iktidardır. 

Kongar’a göre, rejim üzerinde anlaşmazlık yaşanmasının arkasında yatan ise 

demokrasiyi içimize sindirememiş olmamızdır. Muhalefet, demokrasiyi savunur, ancak 

iktidara geçince bunu terk eder. Demokrasiden ayrılınca da en güçlü örgüt olan ordunun 

yönetime el koymasının önü açılmış olur. Her üç müdahale öncesinde de siyasal iktidarın 

gücü ve otoritesi tükenmiştir. Her üç olayda halk ordunun müdahalesini beklemiştir. 

Ekonomik sorunlar had safhaya ulaşmıştır. Her üç müdahale öncesinde de bazı ekonomik 

istikrar kararları alınmış ve bu önemler müdahale sonrasında sonuç vermiştir. Bütün 

müdahaleler Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından desteklenmiştir  (Kongar, 

1987: 163-165). 

12 Eylül darbesinin demokrasiye verdiği zararın hala sürdüğü, bunun da pek çok 

değişiklik yapılmasına rağmen halen yürürlükte olan 1982 Anayasasının ve o dönemde 

çıkan Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu başta olmak üzere birçok kanun vesilesiyle 

devam ettiği genel bir kanaat olarak belirtilebilir.  

12 Eylül darbe yönetimi ve uygulamalarının, toplumsal kesimlerin önerme gücünü 

engelleyici, meşru siyasetin içine girerek kendilerini ifade etme kabiliyetleri ve 

mekanizmalarını yok edici tavrının yarattığı ortamda demokrasinin bütün kurum ve 

kurallarıyla işlemesine en önemli darbeyi vurduğu açıktır. 
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VIII. BÖLÜM: DEMOKRATİK, SİYASAL VE HUKUKSAL 

BOYUTLARI İLE 1982 ANAYASASININ HAZIRLANMA 

SÜRECİ 

  

12 Eylül öncesi dönemde 1971 muhtıra sonrası değişikliklere rağmen 1961 

Anayasasının değişmesi gerektiği, 1980’lere yaklaşan süreçte meydana gelen olayların 

temel sebeplerinden birisinin bu anayasa olduğu ve Anayasanın değiştirilmesi ya da yeni 

bir anayasa yapılmasına ilişkin düşünceler olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalar aslında 12 

Eylül öncesinin belki de fazlaca değinilmeyen bir yönü olarak incelenmeye değerdir. 

Diğer taraftan 12 Eylül Darbesi sonrası ülkede yönetime el koyan askerlerin 

başlattığı Anayasa süreci ve Anayasanın bu süreçte nasıl şekillendiği de siyasal ve 

hukuksal boyutlarıyla değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

         

1. 12 Eylül Darbesi Öncesinde Yeni Anayasa Çalışmaları  

12 Eylül askeri darbesine uzanan süreçte, darbeyi önceleyen bunalım 

örüntülerinden birisi de Anayasa bağlamında ortaya çıkmıştır. 1961 Anayasası’nın 

yetersizliği ve devlet faaliyetlerinin kilitlenmesine yol açtığı tezleri eşliğinde gelişen 

Anayasa değişikliği tartışmaları, bu dönemin gündemini işgal eden başlıca konulardan 

birisi olmuştur. Söz konusu tartışmaların yapıldığı ve kendileri de bizzat yeni tartışmaların 

kaynağı olan belli başlı Anayasa çalışmaları şunlardı: 

 19 Nisan 1980’de Tercüman gazetesinin Tarabya Oteli’nde düzenlediği 

Siyasi Rejimin İşler Hale Getirilmesi, Anayasa ve Seçim Sistemimiz 

Semineri  

 10 Mayıs 1980’de İstanbul Belediye Sarayı Meclis Salonu’nda İstanbul 

Barosu ve İ.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi’nin ortaklaşa düzenledikleri 

Demokratik Anayasal Düzenin İşlerliği, Anayasal Hak ve Özgürlüklerin 

Yaşama Geçirilmesi Semineri  

 Yeni Forum dergisinin 15 Mayıs 1980 tarihli sayısına ek olarak verdiği 

Rejim ve Anayasamızda Reform Önerisi metni 

Söz konusu anayasa çalışmalarına koşut gerçekleşen siyasal gelişmelerin seyri ana 

hatları ile ele alındığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır (Balcıgil, 1982): 
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30.1.1980 tarihli Cumhuriyet Gazetesi haberine göre, Bülent Ecevit, Demirel ile 

gerçekleştirdiği görüşmede, Demirel’in olağanüstü hâl kavramını ve tanımını genişletici 

bir anayasa taslağı verdiğini belirtmiştir (Balcıgil,1982: 19). 

Dönemin bir diğer temel tartışma konusu olan Cumhurbaşkanının seçimi 

bağlamında, AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Oğuz Aygün, “Cumhurbaşkanı’nın tek 

dereceli seçimle halk tarafından belirlenmesi” yöntemini savunmakta; bu yöndeki bir 

anayasa değişikliğine koşut olarak “Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin de artırılması” 

gerektiğine işaret etmekteydi (Cumhuriyet, 11.2.1980)
 50

 (Balcıgil, 1982: 21). 

Aynı süreçte Nazlı Ilıcak, 17.2.1980 tarihli Tercüman gazetesinde, anayasal sistem 

ile ilgili önerilerini şu temel noktalarda belirlemekteydi (Balcıgil, 1982: 22):  

a. Güçlü iktidar oluşturma amacı doğrultusunda başkanlık sistemine geçiş 

b. Siyasal sistemin tıkanma süreçlerinde erken seçime gitmeyi kolaylaştırma 

yönünde Cumhurbaşkanı’na meclisi fesih ve seçimleri yenileme yetkisinin verilmesi. 

Dönemin temel tartışma konularından birisi, Olağanüstü Hâl Kanunu’nun yeniden 

düzenlenmesi olmuştur. Bu çerçevede, Demirel, “Normal yönetimle sıkıyönetim arasında 

bir yönetim şekline ihtiyaç vardır. Bir fevkalâde hal kanununa ihtiyaç vardır. Anayasa 

değişikliği lâzımdır” demekte; “devletin otoritesinin zedelenmesi halinde, bu otorite 

boşluğunu devlet dışı güçlerin dolduracağından hareketle olağanüstü hal kanunun bir an 

önce büyük bir uzlaşma sağlanarak parlamentodan geçmesi” gerekliliğini 

vurgulamaktaydı (Balcıgil, 1982: 23). Bu çerçevede Demirel’in, partisindeki asker kökenli 

parlamenterlerden olağanüstü yönetim uygulamasına ilişkin öneriler talep ettiği dönemin 

basın-yayın organlarında dile getirilmekteydi
51

 (Balcıgil, 1982: 25).  

Bu dönemde anayasa değişikliği istemleri ile olağanüstü hal konusunda yapılacak 

bir düzenlemeye ilişkin istemlerin birlikte gündeme geldiği görülmektedir. Zira şiddet 

olaylarının yaygınlaşması gerekçesi ile olağanüstü hal ilanına olanak sağlayacak bir yasal 

düzenlemenin Anayasanın 123’üncü maddesine aykırı olacağı tartışma konusu olmaktadır. 

Dönemin Devlet Bakanı Köksal Toptan, bu yöndeki görüşlerini bu dönemde açıkça ifade 

etmiştir (Balcıgil, 1982: 30-1). Cumhurbaşkanlığı seçimi noktasındaki belirsizlik, bu 

tartışmanın siyasal bir kriz örüntüsüne dönüşümü ile sonuçlanmıştır.  

                                                 
50

 Kaynakçada yer verilmeyen gazete yazılarına ilişkin atıflar, aksi belirtilmemiş ise, (Balcıgil, 1982)’den 

aktarılmıştır. 
51

 Olağanüstü Hal Kanunu ile ilgili istemler, sonucunu 12 Eylül darbesi ile başlayan ara rejim döneminde 

vermiş ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 25.10.1983’te kabul edilmiştir.  
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Bir anayasa değişiklik taslağı hazırlamaya dönük ilk girişimlerden biri, herhangi 

bir siyasal parti ve gruptan bağımsız olarak bireysel boyutta Kontenjan Senatörü Adnan 

Başer Kafaoğlu ve Büyükelçi Coşkun Kırca’dan gelmiş görünmektedir. Mart ayının 

sonlarında ortaya çıkan bu girişime göre, Anayasada yapılması tasarlanan değişikliklerin 

ana hatları şunlardı (Balcıgil, 1982: 32):  

 Cumhurbaşkanının yetkilerini geniş ölçüde artırma ve Cumhurbaşkanına 

gerekli gördüğünde meclisi feshetme yetkisi tanıma, 

 Anayasa Mahkemesinin statüsünü değiştirerek Meclislerden çıkan yasaları 

iptal yetkisini kaldırma; yasa çıkmadan önce Cumhurbaşkanının ‘Anayasa 

Divanı’na tasarıyı inceletmesi, daha sonra tasarının Meclislerden geçmesi 

usulünün benimsenmesi, 

 Danıştay’ın kesin hükümet tasarrufları ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma 

kararı verememesi; yargıç atamalarının Cumhurbaşkanı onayından 

geçmesi, 

 Üniversitelerde sadece bilimsel özerkliğin korunması, yargıçlara tanınan 

türden güvencelerin üniversiteler için geçerli olmaması, 

 İki meclisin tek meclise indirilmesi (Senatonun kaldırılması). Milli Birlik 

ve Kontenjan üyelerinin Cumhurbaşkanı onayından geçerek söz konusu tek 

başlı Meclise girmesi. 

Dikkat çekici bir olgu olarak, 25.3.1980 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kafaoğlu 

ve Kırca’nın hazırladıkları Anayasa değişiklik taslağı ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan 

CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç, “Anayasa değişikliği hazırlığı, silahlı kuvvetleri 

rejime müdahale ettirmeyi amaçlamaktadır” demekte, “Kırca ve Kafaoğlu gibi Türkiye 

demokrasisine engel olmak isteyen pek çok unsur vardır, bu tip tertipçilerin oyunlarına 

parlamentomuz iltifat etmeyecektir.” şeklinde bir değerlendirmede bulunmaktaydı 

(Balcıgil, 1982: 38). 

Bu ortamda, Tercüman gazetesi, 19 Nisan 1980’de, Tarabya Oteli’nde Siyasi 

Rejimin İşler Hale Getirilmesi, Anayasa ve Seçim Sistemimiz Semineri’ni düzenlemiştir. 

Seminerde, daha sonra 1982 Anayasası’nın mimarı olacak Prof. Orhan Aldıkaçtı’nın 

konuşmacı olarak yer alması dikkat çekicidir. Aldıkaçtı, buradaki konuşmasında 1961 

Anayasasının kurduğu sistemde yasamanın bir “yetki” olarak ele alınırken yürütmenin bir 

“görev” olarak nitelenmesinin yürütmenin güçsüzlüğünde etkili olduğunu belirtmektedir 

(Balcıgil, 1982: 58-59): 
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“…yürütme organının, yasama organının kabul ettiği kanunları uygulamaktan 

başka bir faaliyet imkânı yoktur. Yürütme kuvveti hükümet tasarrufu denilen 

tasarruflarda bulunamaz, kanunlarla önceden görülmeyen durumlarda, 

olağanüstü hallerde, düzenleyici bir karar almaya yetkili değildir.  

…[Bakanlar Kurulu’nu] yürütme yetkisini kullanan bir organ haline 

dönüştürebilmek için Anayasa’nın değiştirilmesi ve devlet faaliyetlerinin beyni 

olması icab eden Bakanlar Kurulu’nun daha fazla yetkili kılınması gerekir.”  

 

Aldıkaçtı’dan sonra söz alan Prof. Yaşar Karayalçın ve Prof. Turhan Feyzioğlu da 

yürütmenin güçsüzlüğü tartışması temelinde çözümlemeler geliştirmişlerdir. Bu 

konuşmalarda Feyzioğlu’nun anayasa değişikliği konusundaki ihtiyatlı tutumu ve anayasa 

değişikliğinden önce belli bir siyasal ortamın sağlanması gerekliliğine işaret eden sözleri 

dikkat çekicidir (Balcıgil, 1982: 64): 

  “Türkiye’nin bugünkü krizden kurtulabilmesi için, nasıl uygulanacağı ve nasıl 

sonuçlar vereceği şüpheli, acele tasarlanmış, teferruatlı birçok anayasa 

değişikliği yerine bazı kilit noktalarda çok iyi düşünülmüş zorunlu hukuk 

değişiklikleri ile yetinilmelidir. Buna göre, başvurulması gereken asıl reçete, 

anayasa değişikliğinden önce, Atatürkçü bir millî beraberlik ortamının 

sağlanmasıdır.”    

 

Prof. Karayalçın, konuşmasında iki çıkış yolu önermektedir. Bunlardan birincisi, 

“parlamentoya dayalı hükümet sistemini işler hâle getirmek, yürütme ve yönetimi 

güçlendirmek; çoğunluk sistemine dönerek parlamentoda ve hükümette siyasal istikrarı 

sağlamaktır” (Balcıgil, 1982: 63). Karayalçın’ın önerdiği diğer çıkış yolu ise, “Başkanlık 

sistemini benimseyerek Cumhurbaşkanı’nın doğrudan doğruya seçilmesini kabul etmek, 

yürütme gücünü ‘görev’ hâlinden çıkartarak egemen Türk milletinden alınan açık 

‘yetki’ye dayandırmaktır” (Balcıgil, 1982:101). 

Yeni Forum dergisinin Cumhurbaşkanının yetkileri bağlamındaki önerileri ise, 

1982 Anayasası’nda ifadesini bulan geniş yetkili cumhurbaşkanlığı modelinin ilk 

işaretlerini verir niteliktedir. Buradaki modele yön veren temel anlayış, Forum 

yazarlarınca şu şekilde belirlenmiştir (Balcıgil, 1982: 105-6):        

“Türkiye’de kanaatimizce, devlet başkanlığına devleti ve kollamak ve korumak 

için çok geniş yetkiler verilmek lâzımdır. (…) çok kuvvetli yetkilere sahip 

kılınmış bir Cumhurbaşkanı’nın bu yetkilerini kullanırken yeterli kudrete ve 

itibara sahip olabilmesi de, ancak halk tarafından seçilmesiyle mümkün 

olabileceğine göre Cumhurbaşkanı’nın görevlerini yerine getirirken taraf 

tutmakla itham edilmemesi için, ona verilecek yetkilerin esas itibariyle devleti 

kollamak ve korumak işlevine yönelik olmasına dikkat etmek zarureti vardır.”  
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Yeni Forum yazarlarının, Cumhurbaşkanı’nın olağan yetki alanı çerçevesinde 

değerlendirilmesini istedikleri dikkat çekici bazı unsurlar şöyle belirlenebilir (Balcıgil, 

1982:106-108): 

1- Kanun tasarı ve tekliflerinin son şeklini alan metinlerini, gerekli görürse 

halkoyuna arz etmek; Anayasa Divanı’nın kısmen veya tamamen Anayasa’ya aykırı 

bulduğu kanun tasarı ve tekliflerini gerekli görürse halkoyuna arz etmek, 

2- Kanun hükmünde kararnameleri, Hükümetin teklifi üzerine yapmak ve 

yayınlamak, 

3- Genel ve katma bütçe kanunlarının Parlamento’dan zamanında çıkmaması 

hâlinde, hükümet tarafından sevk edilen veya esas komisyonda kabul edilen metni, söz 

konusu kanunlar yürürlüğe girinceye değin, geçici bütçe hâlinde yürürlüğe koymak ve 

yayınlamak, 

4- Parlamentoya mesaj göndermek, 

5- Bakan yardımcılıklarını kurmak ve kaldırmak, 

6- Hakkında verilen meclis soruşturması önergesi üzerinde işlemlerin devam ettiği 

hükümet üyesini görevinde askıya almak. 

7- Devlet radyo ve televizyonunun yönetimini gözetlemek ve denetlemek 

8- Merkezi idaredeki yüksek askeri ve sivil görevlere tayinleri, bu görevlilerin 

yükselmeleri, disiplin işleri, görevden alınmaları, haklarında ceza kovuşturması açılmasına 

izin verilmesi ve sair özlük işlemlerini kararnameyle yapmak; aynı işlemleri, bu yetkiyi 

başbakana devretmediği takdirde, diğer askeri ve sivil kamu görevlileri hakkında yapmak, 

9- Gerekli gördüğü zaman Yüksek Üniversitelerarası Kurula, Yüksek İdare 

Şûrasına, Bakanlar Kuruluna, Yüksek Hâkimler Kuruluna başkanlık etmek, 

10- Hâkimlerin tayinlerini, yükselmelerini, disiplin işlerini, görevden alınmalarını, 

haklarında ceza kovuşturmasına izin verilmesini ve sair özlük işlemlerini -hükümet 

üyelerinin imzalamakla yükümlü olacakları- kararnamelerle, Yüksek Hâkimler 

Kurulu’nun veya Anayasa’da gösterilen bir diğer yetkili kurulun teklifi üzerine yapmak, 

11- Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne ceza veya kapatma davası açtırmak için 

Mahkeme Başsavcısına emir vermek (Balcıgil, 1982: 108). 

Yeni Forum yazarları, Cumhurbaşkanının olağan yetkileri arasında yer almasını 

önerdikleri yetkileri bu biçimde sayarken olağanüstü yetkiler bağlamında Fransa 1958 

Anayasası’nın 16. maddesine atıfla şu yetkinin tanınmasını önermekteydiler (Balcıgil, 

1982: 109): 
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“Cumhuriyet’in kendisi veya devlet organlarından biri yahut milli devletin 

bağımsızlığı veya ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü yahut Anayasa’da 

yazılı temel hak ve hürriyetlere ve hukuk devleti ilkesine dayanan demokratik 

düzen yahut Cumhuriyet’in laiklik niteliği veya Anayasa’da yazılı Atatürk 

Devrimleri’nden biri, ciddi bir tehditle karşılaşıyorsa ve meşru kamu 

kurumlarının anayasa kaidelerine uygun düzenli işleyişi bozulmuşsa, Büyük 

Millet Meclisi Başkanı’na, Cumhuriyet Divanı Başkanı’na, Milli Güvenlik 

Kurulu’na danıştıktan sonra, Cumhurbaşkanı, şartların herhangi bir anda 

gerektiğini takdir eylediği her tedbiri -tek başına- emirnameyle alma yetkisini 

kullanmayı kararlaştırabilir. Cumhurbaşkanı, bu kararını, -tek başına- 

emirnameyle alır ve durumu bir mesajla millete ve Büyük Millet Meclisi’ne 

bildirir.”         

 

Yeni Forum yazarları yargı erki bağlamında, Devlet Güvenlik Mahkemesi 

kurulmasının ve bu mahkemenin hükümlerinin kesinlik taşımasının, kovuşturmada 

çabukluğu sağlamak ve cezanın etkinliğini artırmak için kaçınılmaz olduğunu ileri 

sürmekteydiler. Buna göre, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, “Devlete ve demokratik rejime 

karşı işlenen suçlarla, derneklerin, işçi ve işveren sendikalarının, vakıfların ve şirketlerin 

aynı nitelikteki suçlarından ötürü temelli kapatılmasıyla; siyasal partilerin yargılanması 

ile” görevli olacaktı. Bu mahkeme, yüksek dereceli asker ve sivil hâkimlerden kurulacak, 

adı geçenler Yüksek Hâkimler Kurulu, Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu ve 

Bakanlar Kuruluna danıştıktan sonra, Cumhurbaşkanı tarafından tek başına tayin 

edileceklerdir (Balcıgil, 1982: 143). 

Tercüman gazetesinin düzenlediği seminerde
52

 ve Yeni Forum’da genel eğilim 

1961 Anayasası’nın değiştirilmesi yönünde iken, İstanbul Barosu ve İ.Ü. Siyasal Bilimler 

Fakültesi’nin ortaklaşa düzenledikleri Demokratik Anayasal Düzenin İşlerliği, Anayasal 

Hak ve Özgürlüklerin Yaşama Geçirilmesi Semineri’ndeki egemen anlayış, 1961 

Anayasası’nın korunmasına dönüktü. Bu seminerde, ağırlıklı olarak, Anayasa değişikliği 

yönündeki önerilerin otoriter arayışları yansıttığı ve bunların temel hak ve özgürlüklerin 

kısıtlanması sonucunu doğuracağı görüşü işlenmekteydi (Balcıgil, 1982: 177-182). Aynı 

görüşü paylaşan CHP yönetimi adına Bülent Ecevit, Tercüman gazetesinin düzenlediği 

seminerin ardından Sakarya’da açık hava toplantısında yaptığı konuşmada şunları 

söylemekteydi: 

“Anayasa değişikliği isteklerinin tam bu sıralarda yoğunlaşması bir rastlantı 

değildir. AP’nin öteden beri istediği, şimdi daha da çoğunu ister göründüğü, 

Anayasa değişiklikleri iktidarın ve büyük sermaye çevrelerinin gücünü 

arttıracak, halkın, çalışanların gücünü, hak arama olanaklarını ise, kısacak 

nitelikte değişikliklerdir.  

                                                 
52

 Bu seminere ilişkin haberlere TRT’de geniş yer verilmesi, sol eğilimli basın organlarında geniş çaplı 

tartışmalara yol açmış ve TRT’nin tarafsızlığı sorgulanmıştır (TRT Yönetim Kurulu’nda yer alan Fahir 

Armaoğlu ve Mukbil Özyörük, aynı zamanda Tercüman gazetesi yazarlarıydılar.) (bkz. 182-183).  
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Cumhurbaşkanı seçiminin bütün iyiniyetli girişimlerimize karşın sürüncemede 

bırakılmasından da amacın, kurulu anayasa rejimini işlemez duruma getirmek 

ve (işte görüyorsunuz, bu Anayasa ile bir cumhurbaşkanı seçilemiyor) deyip, 

Anayasa değişikliklerini zorlamak olduğu artık anlaşılmıştır. 

İstedikleri Anayasa değişikliklerini meşrû zeminler üzerinde 

gerçekleştiremeyeceklerini anlayanlar, belli ki şimdi birtakım oyunlar ve 

zorlamalarla amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Meşru zeminleri yozlaştırarak 

amaçlarına ulaşmak istiyorlar. O yönde siyaset dışı çevrelerden de zorlamalar 

gelmesi için âdeta vesileler oluşturmaya uğraşıyor, âdeta çağrı çıkarıyorlar.” 

(Milliyet, 21.04.1980)   

   

Yine, Ecevit, Uğur Mumcu ile gerçekleştirdiği bir söyleşide Sakarya’daki 

görüşlerini geliştirerek yinelemekteydi. Ecevit
53

, cumhurbaşkanı seçimindeki bunalımı, 

AP ve 1961 Anayasası’ndan rahatsız olan diğer çevrelerin geniş çaplı bir anayasa 

değişikliği için gerekli zemini oluşturma çabaları olarak değerlendirmekteydi (Balcıgil, 

1982:196; ayrıca bkz. 223-224): 

“(…) Bilindiği gibi biz, Cumhurbaşkanı seçimi sürecine girilmeden bir hayli 

zaman önce, Şubat başlarından itibaren, özellikle iki büyük parti arasında 

diyalog kurularak Cumhurbaşkanı seçiminin kolaylaştırılması için girişimlerde 

bulunduk. Fakat AP, bu girişimlerimize hiçbir olumlu yanıt vermedi ve kaygı 

duyduğumuz gibi, Cumhurbaşkanı seçimi bir ayı aşkın bir süredir sürüncemede 

kalmış bulunuyor. Cumhurbaşkanı seçimini sürüncemede bırakmak eğiliminin 

de, bu Anayasa ile sorunların çözülemeyeceğini kanıtlama hevesinden 

kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorduk, böyle bir kaygı besliyorduk. 

Nitekim son günlerde bunun bazı belirtileri ortaya çıktı. Örneğin, AP’nin bir 

grup başkanvekili TRT’de yapılan bir açık oturumda, Cumhurbaşkanı seçiminin 

gecikebileceğini ve bu durumda Anayasa’da bir sistem değişikliğiyle tek 

dereceli cumhurbaşkanı seçimine ve başkanlık sistemine geçilebileceğini 

belirtti. Ertesi gün Sayın Demirel, Cumhurbaşkanı Vekili’nin yanından 

ayrılırken, basınla yaptığı konuşmada, örtülü olarak da olsa, bu görüşü 

desteklediğini belirten sözler söyledi. Ondan iki gün sonra da, bilindiği gibi, 

Tercüman gazetesinin düzenlediği bir sempozyumda, sistem değişikliği 

boyutlarında bir anayasa değişikliği konusu ele alındı ve TRT buna, Anayasa ve 

yasa gereği olan tarafsızlığıyla ve şimdiye kadar uyguladığı ölçütlerle 

bağdaştırılmayacak kadar geniş yer ayırdı.” (Cumhuriyet, 04.05.1980)  

 

Bu görüşlere paralel olarak, Cumhuriyet Senatosundaki Milli Birlik Grubu üyeleri, 

yayınladıkları bir bildiri ile görüşlerini şu şekilde açıklamaktaydılar (Balcıgil, 1982:174): 

      “Sürdürülen Anayasa değişikliği hazırlıkları, mevcut anayasa düzenini 

ortadan kaldırıp, yerine bir dikta rejimi getirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülen 

bu girişimlerle Anayasa, ihlâl olgusuna getirilmiştir.  

(…) [Tercüman Gazetesi seminerini kasıtla] Mevcut Anayasa’ya sadakat yemini 

etmiş bulunan Cumhurbaşkanı Vekili’nin, Millet Meclisi Başkanı’nın ve Senato 

Başkan Vekili’nin seminere gönderdikleri başarı telgrafı ibret verici olmuştur.” 

(Tercüman / Cumhuriyet, 23.04.1980) 
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 14.06.1980 tarihli Milliyet gazetesine göre Ecevit, CHP’nin 1980 Haziran ayında AP Hükümeti aleyhine 

verdiği gensoru görüşmeleri öncesinde, “Ağustos’a kadar hükümet düşmezse Ordu’da büyük tahribat 

yapılacağına ilişkin planlar duydum” demiştir (Milliyet, 14.06.1980). Ecevit sonradan 15.06.1980 tarihli 

Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada bu türden planlar duyduğu yönünde gazetelerde çıkan haberleri 

yalanlamıştır (Milliyet, 15.06.1980).   
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Özetle anayasa tartışmaları bağlamında, sivil toplum ve siyasal elitler içindeki 

siyasal ayrışmada AP, merkez sağ eğilimli basın ve iş çevrelerinin
54

, 1961 Anayasasının 

değiştirilmesini ana gündem olarak belirlediği; bunun karşısında CHP, sol eğilimli 

aydınlar ve basın organlarının ise, 1961 Anayasasının savunusunu ekseninde cephe aldığı 

görülmektedir.  Bu çerçevede, 12 Eylül darbesine uzanan süreçte, daha sonra ara rejimin 

ürünü olacak 1982 Anayasasının köşe taşlarının büyük ölçüde döşenmiş olduğu 

görülmektedir. Şöyle ki, anayasa değişikliğinden yana olan siyasal çevreler, 1961 

Anayasasının -esas aldığı siyasal sistem bakımından- işlemezliği tezini öne çıkarırken bir 

yandan da güçlü yürütme öngören bir anayasa hazırlığı yönündeki iradelerini ortaya 

koyarak 1982 Anayasasında somutlaşan güçlü yürütmeye dayalı sistemin ilk işaretlerini 

vermişlerdir. Kısacası sivil toplum ve siyasal elitlerin bir bölümü; devlet-toplum-birey 

ilişkileri ağında devleti önceleyen, güçlü yürütmeyi esas alan, Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri ve olağanüstü hal gibi rejimler ile temel hakların kısıtlanmasına olanak 

sağlayan bir anayasal çerçeveye darbe öncesi süreçte büyük ölçüde hazırlanmış 

görünmektedir. 1982 Anayasasının halkoylamasında büyük bir çoğunlukla kabul 

edilmesinde bu etmen de göz ardı edilmemelidir. Kuşkusuz bürokrasi içindeki siyasal 

ayrışmanın devleti işlemez hale getirmesi, Mecliste güçlü çoğunluğu bulunan bir 

hükümetin kurulamaması ve şiddet olaylarının toplumun tahammül edemeyeceği 

boyutlara ulaşması gibi etmenler de yeni Anayasa arayışı yönündeki süreci besleyen 

unsurlar olmuşlardır.   

2.  1982 Anayasası’nın Hazırlık Çalışmaları ve Kabulü, Danışma ‘Meclisi’, 

Milli Güvenlik Konseyi ve Halkoylaması 

1982 Anayasası, bir halkoylaması ile kabul edilmiş olsa dahi, büyük ölçüde 12 

Eylül 1980 darbesi ile başlayan ara rejimin ve bu rejimin temel organı olan Milli Güvenlik 

Konseyinin (MGK) ürünü olma özelliği taşımaktadır. MGK’nin 27 Ekim 1980’de kabul 

ettiği 2324 sayılı “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun”un 2’nci maddesine göre, Anayasada 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu 
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 Bülent Tanör’ün belirlemesine göre, 1982 Anayasası’nın MGK’ye sunulan taslağı, yürütmenin ve devlet 

otoritesinin güçlendirilmesi noktalarında Adalet Partisi’nin ve Türkiye İşverenler Sendikasının (TİSK) 

önerileriyle açık bir paralellik içinde olup hatta AP’nin anayasa değişiklik isteklerinin oldukça ilerisine 

gitmekteydi. Çalışma yaşamı ve sendikal düzenle ilgili konularda da TİSK önerileri besleyici kaynağı 

oluşturmuştur. Tanör’e göre, bu etki Anayasa Komisyonunun hazırladığı ilk taslakta çok daha açıktı; 

taslağın bu bölümü zaten TİSK Genel Sekreteri ve Anayasa Komisyonu üyesi Rafet İbrahimoğlu tarafından 

hazırlanmıştı. Bu hükümlerden en anti-sosyal olanlarının bir kısmı, daha sonra MGK aşamasında 

törpülenmiştir (bkz. Tanör, 1994: 108-9; ayrıca, TİSK’in Danışma Meclisi Anayasa Komisyonuna sunduğu 

görüş metni için bkz. Gürbüz, 1982: 233-253).   
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belirtilmiş bulunan görev ve yetkilerin 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak 

Milli Güvenlik Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve 

yetkilerin de Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca yerine getirileceği ve 

kullanılacağı hükme bağlanmaktaydı (RG, 17145, 28.10.1980). Aynı Kanunun 1’inci 

maddesi, diğer maddelerde belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, yeni bir Anayasa kabul 

edilip yürürlüğe girinceye kadar 1961 Anayasası’nın yürürlükte olduğunu belirtmiş 

olmakla beraber, Kanunun diğer maddeleri, söz konusu geçici dönem içinde MGK’nin 

“kurucu iktidar”a, yani Anayasayı değiştirme yetkisine de sahip olduğunu açıkça 

göstermekteydi (Özbudun, 2005: 50). Nitekim 6’ncı madde, “Millî Güvenlik Konseyinin 

bildiri ve kararlarında yer alan ve alacak olan hükümlerle Konseyce kabul edilerek 

yayımlanan ve yayımlanacak olan kanunların 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı 

Anayasa hükümlerine uymayanları Anayasa değişikliği olarak ve yürürlükteki kanunlara 

uymayanları da kanun değişikliği olarak yayımlandıkları tarihte veya metinlerinde 

gösterilen tarihlerde yürürlüğe girer” hükmüne yer vermekteydi. 

Bu temel üzerinde, MGK’nin 29 Haziran 1981 tarihinde kabul ettiği 2485 sayılı 

“Kurucu Meclis Hakkında Kanun” ile yeni Anayasanın yapım süreci başlamıştır. Bu 

Kanun’un 1’inci maddesine göre “Kurucu Meclis”, Milli Güvenlik Konseyi ile kuruluş, 

görev ve yetkileri bu kanunda belirtilen Danışma Meclisi’nden oluşacaktı (RG Mükerrer, 

17386, 30.06.1981). Kanun’un 2’nci maddesine göre, Kurucu Meclis’in görevleri, 

a. Yeni Anayasa’yı ve Anayasa’nın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırlamak, 

b. Halkoyuna sunulan ve milletçe kabul edilince kesinleşerek, geçici hükümlerine 

göre yürürlüğe girecek olan Anayasa’nın ilkelerine uygun Siyasî Partiler Kanununu 

hazırlamak, 

c. Yeni Anayasa’nın ve Siyasî Partiler Kanununun hükümlerini göz önünde tutarak 

Seçim Kanununu hazırlamak, 

d. Millî Güvenlik Konseyince kararlaştırılacak tarihte yapılacak genel seçimlerle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun koyma, 

değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmektir.  

Kanun’un 3. maddesine göre, Danışma Meclisi, her ilin tespit ve teklif ettiği 

adaylar arasından MGK tarafından seçilen 120 üye ile MGK tarafından doğrudan seçilen 

40 üye olmak üzere, 160 üyeden oluşmaktadır. İllerin teklif edeceği adayların belirlenme 

yöntemi, Kanun’un 7’nci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre vali, Kanun’da açıklanmış 

seçilme koşullarını taşıyan adaylar hakkında il sınırları içinde adalet, güvenlik ve çeşitli 
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kuruluş ve meslek üyeleri ile mümkün olan genişlikte yapacağı kişisel iletişimlerde 

edindiği bilgileri değerlendirmekte ve çevrede iyi tanındığı ve sevildiğine dair izlenim 

edindiği adaylar arasından, o ilden Danışma Meclisi’ne seçilecek üye sayısının üç katı 

kadar adayı MGK’ye bildirmektedir. 

Danışma Meclisi’nin yapısı ile üye seçim yönteminin en dikkat çekici yönü, bu 

süreçlerin herhangi bir siyasal temsil temeli bulunmayan MGK’nin iradesince belirleniyor 

olmasıdır. Bunun yanı sıra, bir diğer ilginç nokta, Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının g 

bendinde, Danışma Meclisi’ne seçilme koşulları arasında, “11 Eylül 1980 tarihinde 

herhangi bir siyasi partinin üyesi olmamak” koşulunun da sayılmış olmasıdır. Bu temeller 

üzerinde kurulan Danışma Meclisi, deyim yerinde ise, “siyasetten arındırılmış” bir 

görünüm sergilemektedir. Siyasal kuram açısından bu dönemde devlet, Bonapartçı devlet 

biçimini andıran bir görünümle, sivil toplumdan ve siyasetten adeta bağımsızlaşmış; 

anayasal ve yönetsel süreçler, bürokratik ve teknik kararların nesnesi hâline 

indirgenmiştir. Bu yönelim, Danışma Meclisi’nin yapısında açıkça görülmektedir. Öyle ki, 

özü bakımından siyasal olan Anayasa’nın görüşmeleri dahi, bu dönemde, siyasal parti 

üyesi olmayan ve valiler ile MGK’nin iradesi tarafından seçilen üyelerce 

gerçekleştirilmiştir. Siyasal tartışmaların konusu olması gereken anayasal konular, 

Danışma Meclisi’nde, salt hukuk tekniğine içkin konular gibi ele alınmıştır
55

 (Seyit, 2010: 

84). 

Esasen, seçimle gelmiş bir temsilî organ ortada bulunmadığı için, 1980-1982 

döneminde Anayasa yapan güç için kullanılan “Kurucu Meclis” ve “Danışma Meclisi” 

terimlerindeki “Meclis” sözcükleri de zorlama niteliğinde görünmektedir. Daha da dikkat 

çekici olan 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümündeki (bkz. RG, 17844, 20.10.1982) 

“Türk Milletinin meşru temsilcileri olan Danışma Meclisi” ibaresinin hukuk bilimi ve 

demokratik temsil teorisi bakımından sakat oluşudur. Zira seçimsiz temsil ve vekâlet, 

demokratik kamu hukukunun benimseyebileceği bir uygulama değildir (Tanör, 1994: 

102). 

Danışma Meclisi, yukarıda değinilen üye seçim düzeneği bakımından hukuken 

temsilcilik niteliğine sahip bulunmadığı gibi, fiili ve sosyolojik bakımdan da (sınıfsal, 

siyasal, düşünsel, ideolojik vb.) toplumun gerçek durumunu yansıtmamaktaydı (Tanör, 
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 Görünüm bu olsa da, gerçek, siyasetten arındırılmış gibi görünen süreçlerin de özünde siyasal bir tercihten 

ve ideolojik bir arka plandan bağışık olmadığıdır. Dolayısıyla, teknik aklın egemenliğinin belirlediği 12 

Eylül dönemi gibi süreçler de, siyasal bir tercihin teknik bir görünümle sunulmasından (ya da daha uygun bir 

ifade ile, “tartışmadan kaçırılması”ndan) ibarettir. 
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1994: 102). Bunda, Danışma Meclisi üyelerinin siyasal parti üyesi olmayan kişilerden 

seçilmesinin belirgin etkisi vardı. Oysaki Kenan Evren, Afyonkarahisar’da yaptığı 

“Anayasa’yı tanıtma” konuşmalarından birinde bu yönü olumlu bir özellik olarak 

sunmaktaydı: 

“1961 Anayasasının halkoyuna sunulması ile 1982 Anayasasının halkoyuna 

sunulması arasında büyük bir fark vardır. Bizim Anayasamızın dayandığı yer 

partiler değildir. Eski Anayasasının arkasında bir parti vardı. Biz arkamıza bir 

parti almadık. Biz, partilerin gücüyle değil, milletin gücüyle Anayasayı sizin 

tasvibinizden geçirmek istiyoruz.” (Milliyet, 31.10.1982).   

  

Danışma Meclisi, partisel kanalların tıkalı olması dışında, başka yönlerden de 

ülkenin canlı ve örgütlü kesimlerini temsil edebilmekten uzaktı. Bu meclisin üyeleri, 

herhangi bir kurum ya da kuruluşu (basın, üniversite, sendika vb.) temsilen gelmiş 

değillerdi. Yine, yaş ve öğrenim tabanının yüksek tutulmuş olması da, genç kuşakların ve 

çalışan toplum kesimlerinin temsilini zorlaştıran engellerden biri olmuştur. Bu 

nedenlerledir ki Danışma Meclisi; partisiz, örgütsüz, atomize, yaşlı ve tutucu aydınların 

bir ocağı ya da kulübü niteliğini kazanmıştır (Tanör, 1994: 103-4).   

2485 sayılı Kanun’un, yeni Anayasa hazırlık süreci bağlamında, Danışma Meclisi 

ile MGK’nin göreli yetki durumu noktasındaki yaklaşımı da, dönemin ruhuna uygun 

olarak MGK’nin belirleyiciliğini esas alan bir yapıda görünmektedir. Şöyle ki, söz konusu 

Kanun’un 26’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, Danışma Meclisinin Anayasa 

Komisyonu tarafından hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen Anayasa metni, Millî 

Güvenlik Konseyince aynen veya değiştirilerek kabul edilebilmekte ve bundan sonra 

Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. 

Anayasa hazırlık sürecinin demokratik yapıdan uzak olduğunu, 1982 

Anayasası’nın önde gelen hazırlayıcılarından -Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu 

Başkanı- Orhan Aldıkaçtı şu sözleri ile itiraf etmektedir: 

“Şu anda en büyük güçlüğüm, demokratik bir anayasayı demokratik olmayan bir 

ortamda yapmaktan kaynaklanıyor.” (Akt. Tanör, 1994: 105) 

 

Son olarak, halkoylaması süreci bağlamında, 1981-1983 sisteminde, Anayasa 

tasarısının halkoylamasında reddi durumunda ne yapılacağı konusunda bir açıklık 

bulunmadığı belirtilmelidir. Bu durum, tasarı reddedildiği takdirde askeri yönetimin 

belirsiz bir süre daha devam edebileceği düşüncesini akla getirecek niteliktedir (Özbudun, 

2005: 54). Söz konusu belirsizlik yüzünden, Anayasa Tasarısı’na olumsuz oy vermek, 

kaçınılmaz olarak belirsizliğin (daha doğrusu askeri rejimin) devamını istemek anlamına 
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gelmiştir. Bu durum, demokrasiye geçilmek isteniyorsa, sunulan tasarının da aynen 

kabulünün gerekeceği mesajının verilmesinden başka bir şey değildi (Tanör, 1994: 105-6). 

Nitekim Orhan Aldıkaçtı bunu açıklıkla dile getirmekten kaçınmamıştır: 

“Bana göre bizim Anayasamız kabul edilecektir. Kesin... Çünkü Anayasanın 

kabul edilmesi demek, Siyasi Partiler Kanununun yapılması ve seçime gidilmesi 

demektir... Seçmen bunu değerlendirecek ve bir an evvel normal düzene 

geçilmesi için Anayasaya oy verecektir.” (Cumhuriyet, 26.01.1982’den akt. 

Tanör, 1994: 106) 

  

Aynı bağlamda diğer bir boyut, halkoylaması dönemine girildikten yani yeni 

Anayasa Tasarısı MGK’de kesin şeklini alıp Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonraki 

süreçte, Taslak ile ilgili tartışmaların gerçekleştiği ortam ile ilgilidir. Şöyle ki, bu süreçte 

kolektif görüş oluşturma olanakları bütünüyle kısıtlanmaktaydı. MGK’nin 65 sayılı 

kararında şu ifadeler yer almaktaydı (RG, 17604, 13.02.1982): 

“İlgili Kamu kurum ve Kuruluşlarıyla Sıkıyönetim Komutanlıklarının iznine 

bağlı olarak yeni Anayasa düzenine ilişkin bilimsel nitelikte toplantı veya 

çalışmalar yapan mesleki kurum ve kuruluşları dışında kalan ve yürürlükteki 

mevzuata göre her türlü siyasi faaliyette bulunmaları yasak olan dernekler, tüzel 

kişiler ve topluluklar hiç bir şekilde yeni Anayasa düzeni hakkında görüş 

açıklayamazlar ve bildiri yayınlayamazlar. Bu yasaklara uymayanlar hakkında, 

fiilleri başka bir suçu oluştursa dahi, ayrıca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 

16 ncı maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ancak bu gibi kuruluş ve 

topluluklara mensup kimselerin kişisel görüş açıklamaları konulan yasaklamalar 

kapsamı dışındadır.” 

 

 1982 halkoylamasına ilişkin 70 sayılı MGK kararında ise, Anayasa üzerindeki 

görüş ve önerilerin açıklanmasında “münhasıran Anayasa taslağının geliştirilmesi maksadı 

içinde” kalınacağı, “Anayasanın halkoylamasında, halkın vereceği reyin nasıl olması 

gerekeceği hususunda etki yapacak herhangi bir telkinde” bulunulamayacağı 

belirtilmekteydi (RG, 17773, 05.08.1982). Yine, 71 sayılı MGK kararında (RG, 17845, 

21.10.1982), Anayasanın Devlet adına resmen tanıtılması görevinin 24 Ekim 1982 ile 5 

Kasım 1982 tarihleri arasında Radyo-Televizyonda ve bazı illeri ziyareti sırasında Devlet 

Başkanı tarafından yerine getirileceği belirtilmekte; ayrıca “Anayasanın geçici maddeleri 

ile Devlet Başkanının radyo-televizyonda ve yurt gezilerinde yapacakları Anayasayı 

tanıtma konuşmaları hiçbir suretle eleştirilemez ve bunlara karşı yazılı veya sözlü 

herhangi bir beyanda bulunulamaz” denilmek suretiyle, halkoylaması öncesinde Anayasa 

üzerindeki tartışma ortamı sınırlandırılmaktaydı. 

Zaten, 12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş olan bütün siyasal partiler, MGK’nin 

16 Ekim 1981 tarihli kanunuyla feshedildiğinden, 1982 Anayasa halkoylamasında siyasal 

partilerin kamuoyu oluşturulmasına bir katkıları da söz konusu olamamaktaydı (Özbudun, 
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2005: 54). Bununla birlikte, Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna 

da basın yoluyla duyurulan bir raporda, halkoylaması ortamına girilmesiyle “yıkıcı ve 

bölücü kampanyaların başlayabileceği”ne dikkat çekiliyordu (Cumhuriyet, 30.11.1982). 

Nitekim bu yönde bazı uygulamalara da rastlanmış, örneğin “Anayasaya karşı kampanya 

başlattıkları gerekçesiyle 50 kişi İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltına 

alınmıştır. Komutanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmekteydi (Milliyet, 

28.10.1982): 

“Anayasa ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar esnasında, her türlü fikrin 

yasalar çerçevesinde serbestçe tartışılabildiği bir ortamda, dış mihrakların 

kuklası, demokrasi ve özgürlük düşmanı, yurdu parçalamaktan başka düşüncesi 

olmayan aşırı sol ve bölücü örgüt artıkları ile din ve inanç sömürücüsü şeriatçı 

kesim mensuplarının anayasaya hayır denmesi yolunda bir kampanya 

başlattıkları ve bu maksatla hazırladıkları kartpostal, broşür ve mektupları çeşitli 

adreslere gönderdikleri veya dağıtmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Hazırlanan anayasa muvacehesinde, menfur emelleri için 12 Eylül öncesi 

ortamını bulamayacaklarını anlayan bu anarşi ve terör odaklarından toplam 50 

kişi sağduyu sahibi ve vatansever halkımızın da yardımları ile alınan tedbir ve 

tertibat sonucu suç unsurları ile birlikte yakalanmışlardır.”  

  

Aynı süreçte Kenan Evren, “Anayasayı tanıtma” faaliyetleri çerçevesinde 

gerçekleştirdiği toplantılarda, Anayasaya karşı olan kesimlere yönelik ötekileştirici ve sert 

bir söylem tutturmuştur. Evren, 24 Ekim 1982 tarihinde yaptığı radyo-televizyon 

konuşmasında şunları dillendirmekteydi: 

“Bu Anayasaya karşı, daha onun esasları ve hükümleri açıklanmadan önce dahi 

bir karşı propaganda kampanyası açıldığı gibi, (...) 17 Temmuz günü, Anayasa 

ön - tasarısı metninin Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca açıklanmasını 

müteakip ve 3-4 saat bile geçmeden başlatılmış bir muhalefet kampanyası da 

görülmüştür. (...) Anayasa Komisyonu, Danışma Meclisini ve hatta bizi 

sindirmek ve yıldırmak üzere açılmış bir kampanya... 

Bu muhalefet propagandasının sebeplerini çeşitli gruplara ve zümrelere göre şu 

suretle tasnif edebiliriz: 

Bazıları, bu Anayasayı halkın gözünde küçük düşürmek ve neticede halk 

oylamasında reddettirmek suretiyle, 12 Eylül Hareketinin meşruiyetini de 

reddettirmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerini sanki bozguna uğratarak akıllarınca 

memleketi sahipsiz bıraktırmaya çalışmaktadırlar. Eğer muvaffak olurlarsa, 

sahipsiz kalacak zannettikleri bu memleketi akıllarınca bölüp parçalayacaklar, 

vatanımızı kim bilir kaç kısma ayırarak, milletimizi parçalayıp, onun 

bağımsızlığını ve hürriyetini elinden alarak, bu ebedî Türk yurdunda, esir ve 

kukla bir takım Devletçikler kurarak Türkiye Cumhuriyetini haritadan 

sileceklerdir. 

(...) 

Bunlara verilecek cevabı biz 12 Eylül’de ve ondan sonrasında vermiştik. Şimdi 

bir kere daha tekrarlayalım: Anayasanın reddi şöyle dursun, bu aziz topraklar 

üzerinde, bir tek vatansever Türk evladı kaldığı müddetçe dahi, bu “Türklük 

düşmanları” ve bu beyinleri yıkanmış ve ‘Satılmış’ hain ve soysuzlar, Türk 

vatanının bir karış toprağına dahi ellerini süremeyeceklerdir. (...) 

Anayasayı reddettirmek için, diğer bir anti-propaganda kampanyasını 

başlattıranlar da, kendi çevrelerinin ve zümrelerinin menfaatlerinin bu 

Anayasadaki hükümlerle zedeleneceğini, bütün vatandaşların üzerindeki 
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‘Dokunulmaz ve imtiyazlı durumlarına’ halel geleceğini, milletin ve Devletin 

sırtından sağladıkları çıkarlarının bozulacağını, belki de çalıp çırptıkları 

milyarlık vurgunların kendilerinden hesabının sorulacağını, canlarına ot 

tıkanarak işlerinin yokuşa sürüleceğini düşünenlerdir. (...) Bunlar pek iyi 

bilmektedirler ki, güçlü iktidarlar devri açılır ve tarafsız ve güçlü bir 

Cumhurbaşkanının yönetimi başlarsa, eski soygunculuklar, eski vurgunculuklar 

eskiden olduğu şekliyle devam edemeyecektir. (...) Bunlar zannetmektedirler ki, 

şayet Anayasa reddedilecek olursa, o eski aciz şaşkın ve zayıf Hükümetler devri 

geri gelecek ve kendileri de o hükümetler üzerindeki ipoteklerini sürdürerek 

hıyanetlerine, soygunlarına, vurgunlarına devam edebileceklerdir. 

(...) 

Bir üçüncü zümre, şimdi milletimizin onayına sunmakta olduğumuz bu 

Anayasanın onda birini dahi hayalinden geçiremeyen, böyle bir Anayasayı 

rüyasında dahi görse inanmayacak olan bir siyasetçiler zümresidir. Bunların bir 

süreden beri başlattıkları ve el altından gizlice, sinsice yürütmeğe çalıştıkları 

muhalefet kampanyasının asıl hedefi, bu Anayasa değildir, bu Anayasayı ortaya 

koymuş olan Türk Silahlı Kuvvetleridir. (...)” (Anayasa Tanıtma Konuşmaları, 

1982: 8-9).      

 

Anayasa Tasarısı aleyhinde propaganda yürütmek açıkça yasaklanmış olmasına 

karşın, Kenan Evren, 1 Kasım 1982’de İzmir’de yaptığı konuşmada Anayasa hazırlık 

sürecinin demokratik olduğunu iddia edebilmektedir: 

“(...) Bu ideolojik savaşın tarafı olan ve ilk raundu kaybedenler büyük bir telaş 

içerisinde eski Anayasanın savunuculuğunu yaptılar ve yapmakta da devam 

ettiler. Bunların ağızlarını kapamak her zaman elimizdeydi. Ama istemedik. 

Hepsini evlerine hapseder çıkartmazdık. ‘Bırakalım söylesinler, bırakalım 

yazsınlar, bırakalım içlerinin kurtlarını döksünler’ dedik. Tam bir demokratik 

ortam içerisinde hazırlanan Anayasayı eleştirsinler istedik. Zira, bunların 

ağızlarını kapatsaydık, hakikaten haklı olarak eleştiride bulunanların da 

fikirlerinden istifade edememiş olacaktık.” (Anayasa Tanıtma Konuşmaları, 

1982: 84). 

 

Evren’in konuşmaları izlendiğinde, oy pusulalarının rengi ile ilgili ilginç 

tartışmaların yaşandığı ve Evren’in edebi yeteneklerini sergilediği de görülmektedir: 

“Bir vatandaşımdan telgraf aldım. Diyor ki, ‘Sayın Devlet Başkanım, bu 

oylamada (Evet) oylarının beyaz olduğunu söyleyin, bizi kandırıyorlar’. 

Hakikaten doğru. Hatta bazı karikatürlerde, bazı yazılarda şöyle diyorlar; 

Atatürk’ün gözünün rengi de maviymiş. Sanki biz onların farkında değiliz. 

(...) Atatürk’ü bile alet etmek istiyorlar. Atatürk’ün gözü de maviymiş, yani 

mavi görürseniz “Hayır” manasına gelir. Efendim diyor, deniz rengi de 

maviymiş. Gök rengi de mavi, ama mavilik bir işe yaramıyor. Bulut gelirse 

yağmur yağıyor. Bereket getiriyor. Atatürk’ün gözleri bize bakıyor ve O’nun 

ruhu bizimle beraber göklere yükseliyor. Onlara o mavi gözlerle, hain hain 

bakıyor. Elinden gelse, onları parçalar, merak etmeyin.” (Anayasa Tanıtma 

Konuşmaları, 1982: 94-5). 

 

Sonuç olarak, Kurucu Meclis Hakkında Kanun uyarınca önce Danışma Meclisi 

ardından MGK tarafından kabul edilen Anayasa Tasarısı, 7 Kasım 1982 günü halkoyuna 

sunulmuş ve % 91,37 oranında “evet” oyuyla kabul edilmiştir (RG, 17874, 20.11.1982). 

Yüksek Seçim Kurulunun, halkoylaması sonucu Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
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“Türk Milleti tarafından” kabul edilmiş olunduğunu duyurduğu 444 sayılı kararında, 

Anayasanın bir an önce yürürlüğe girmesi yönündeki isteklilik dikkat çekmektedir. Zira 

bu kararda, oyların tümü henüz sayılmamış olmasına karşın oylama sonucu 

açıklanmaktadır. Söz konusu kararda şu ifadelere yer verilmektedir: 

“Hava koşulları dolayısıyla zorunlu olarak Kurulumuza ulaşmayan toplam 730 

(Yedi yüz otuz) sandıkta oy kullanabileceklerin en fazla toplam sayısı 219.000 

(İki yüz on dokuz bin) olabilir. Bunların sonuçlarının ne zaman alınabileceği 

belli değildir. Beklenmesi hiçbir yarar sağlamaz. Bu oyların Tümü ret oyu 

olarak kabul edilse bile bu halin geçerli tüm oylar içinde % 90’ı aşan kabul 

oylarının oranını ve böylece oluşan hukuksal sonucu etkilemeyeceği ve 

değiştirmeyeceği tartışma kabul etmez şekilde açık ve kesin bir gerçektir.” (RG, 

17863 (Mükerrer), 9.11.1982). 

 

İzleyen süreçte, söz konusu 730 sandıktaki oylama sonuçları da belli olmuş ve bu 

çerçevede nihai oylama sonuçları, Yüksek Seçim Kurulunun 458 sayılı kararı ile 

açıklanmıştır. Buna göre, Türkiye çapında sandık seçmen listelerinde kayıtlı 20.690.914 

kişiden 18.885.466’i halkoylamasına katılmış (katılım oranı: % 91,27)
56

; geçerli 

18.841.990 oydan 17.219.569’u kabul (% 91,37), 1.626.431’i ret (% 8,63) yönünde 

olmuştur (RG, 17874, 20.11.1982). Kullanılan oyların illere göre dağılımı incelendiğinde 

öne çıkan belli başlı hususların şunlar olduğu görülmektedir
57

: 

 Halkoylamasına en yüksek katılım oranı (oylamaya katılanların ildeki 

seçmen sayısına oranı) % 97,57 ile İzmir’de gerçekleşmiştir. 

 Göreli olarak düşük katılımın sağlandığı (katılım oranının % 90’ın altına 

düştüğü) iller, Gümüşhane (% 84), Rize (% 84), Diyarbakır (% 86), Urfa 

(% 86), Mardin (% 87), Muş (% 87), Trabzon (% 87) Sinop (% 88), 

Kırşehir (% 88), Malatya (% 88), (Siirt % 89), (Tunceli % 89) olmuştur. 

 En yüksek oranda ret oyu veren iller şunlardır (ret oyu oranı % 10’un 

üstünde olan iller): Bingöl (% 23), Diyarbakır (% 19), Tunceli (% 17), 

Hakkâri (% 17), Elazığ (% 14), Muş (% 14), Mardin (% 13), Bitlis (% 12), 

Siirt (% 11), İstanbul (% 11), Ankara (% 11), Kocaeli (% 11), Konya (% 

11). 

                                                 
56

 24.09.1982 tarihli ve 2707 sayılı Anayasanın Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunun 12’nci 

maddesinin birinci fıkrasına göre, 1982 halkoylamasına katılmama, sonraki beş yıl içinde genel ve yerel 

seçimlerle ara seçimlerinde seçmenlik ve adaylık hakkından yoksun bırakılmak sonucunu doğurmaktaydı 

(RG, 17823, 25.9.1982; bu konuda ayrıca bkz. Soysal, 1997: 102).  
57

 Söz konusu veriler, 20 Kasım 1982 tarihli ve 17874 sayılı Resmi Gazete yayımlanan verilerden 

derlenmiştir. 
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 En yüksek oranda kabul oyu veren iller (kabul oyu oranı % 95’in üstünde 

olan iller) ise, Kars (% 97), Ağrı (% 96), Adıyaman (% 95), Bilecik (% 95) 

olmuştur.    

Anayasanın yürürlüğe girmesine ilişkin 177’nci madde uyarınca, 6 Kasım 1983 

tarihinde milletvekili genel seçimlerinin yapılmasını takiben, TBMM Başkanlık Divanının 

6 Aralık 1983’te oluşmasıyla MGK ve Danışma Meclisinin hukuksal varlıkları sona 

ermiştir.    
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IX. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİ ÖNCESİNDE 

MEYDANA GELEN ŞİDDET VE TERÖR OLAYLARI VE 

BUNLARLA MÜDADELE YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

 

Terör ve şiddet olaylarının günlük hayata etki edecek ölçüde yaygınlaşmış olması 

12 Eylül Darbesini yapanlar için önemli gerekçelerden birisi, darbeyi değerlendirenler için 

ise zaman zaman darbenin bir şekilde ve belirli ölçüde kabullenilmesine neden olan 

argümanlardan birisi olagelmiştir.  

12 Eylül öncesi yaşanan terör ve şiddet olaylarının zaman zaman genel anlamda 

şiddet ve terör zaman zaman da siyasal şiddet kavramlarıyla açıklanmaya çalışıldığını 

görmekteyiz. Bu bölümde bu konuda bir kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılması yanında 

özellikle 1 Mayıs 1977 Taksim Olaylarından başlayarak 12 Eylül 1980’e gelinceye kadar 

meydana gelen terör ve şiddet olaylarının analiz edilmesi, bu olaylarla mücadelenin idari 

ve hukuki yapısı ve bu yapının değerlendirilmesine çalışılacaktır. 

 

1. Şiddet, Siyasal Şiddet, Terör ve Anarşi Kavramları 

Etimolojik yönden, şiddet sözcüğü Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir. Şiddet; 

sertlik, sert ve kaba davranış, kaba kuvvet kullanma anlamındadır. Türk Dil Kurumu’nun 

Türkçe sözlüğünde şiddet, karşıt tutumda, farklı görüşte olanlara kaba kuvvet kullanma, 

sert davranma, sertlik olarak belirtilmiştir. Şiddet olayları da insanları sindirmek, 

korkutmak için yaratılan olay ya da girişimler olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 

1988: 2093).  

Genel anlamda şiddet; siyasal amaç taşımayan, bununla birlikte yok etmeye kadar 

varan bütün zarar verici saldırıları kapsar (Ergil, 1980: 3). Bu noktada, siyasi iktidarın 

belirleyici niteliği olan zor kullanma tekeli ile spesifik şiddeti birbirine karıştırmamak 

lazımdır. Siyasi iktidarın zor tekeli, gelişi güzel kullanabileceği bir yetki değil, toplumda 

uzlaşmanın bozulması halinde harekete geçmesi gereken meşru bir güçtür (Hazır, 2001: 

19-20). Önemli olan, demokratik rejimin askıya alınmasına, toplumun bölünmesine yol 

açacak tehlikelere karşı demokrasinin duyarlı olması, gerekli olan her türlü tedbiri 
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zamanında ve yerinde alabilmesidir. Aksi halde demokratik sistem bizzat kendisinin 

yıkılmasına seyirci kalacaktır (Hazır, 2001: 25).  

Çok karmaşık bir mahiyet arz etmesinden dolayı, siyasal şiddetin ortak ve 

kapsayıcı bir tanımına ulaşılamamıştır. Gurr siyasal şiddeti; siyasal bir çevrede, rejime, 

rejimin aktörlerine ve politikalarına karşı yöneltilen her türlü toplu saldırı olarak tanımlar.  

(Hazır, 2001: 25). Daha geniş manada siyasal şiddet; amaç, hedef ve kurban seçimi, 

çevreleyen koşulları, uygulamaya koyuluş şekli ve etkileri siyasal anlam taşıyan veya 

taşıyabilecek yani toplumsal sistem üzerinde sonuçlar doğurabilecek, ötekilerin 

davranışını değiştirmeye yönelik, karışıklık yaratan, yıkıcı, zarar verici eylemler olarak 

tanımlanabilir (Keleş ve Ünsal, 1982: 1; Hazır, 2001: 25-26). 

Siyasal şiddeti; siyasal amaçlarla, mallara ve kişilere karşı hukuka aykırı güç 

kullanma veya güç kullanma tehdidi şeklinde sade bir tanımla da ifade edebiliriz (Hazır, 

2001: 27). Temelinde yatan toplumsal ve siyasal nedenler ne olursa olsun, bu tür şiddet 

hareketlerinin birincil amacı, siyasal erki işleyemez duruma getirmek, onu halkın gözünde 

yıpratmak ve yığınları sindirerek iktidarı ele geçirmektir (Keleş ve Ünsal, 1982: 2). 

Güçlü demokrasilerde yoğun siyasal şiddet eylemlerine rağmen nispi bir 

istikrarsızlık görülse bile, bir rejim değişikliğinin gündeme gelmesi söz konusu olmaz. 

Ancak, daha az şiddete maruz kalmalarına karşılık, zayıf demokrasilerin büyük krizlerle 

karşılaştıklarına ve rejimlerinin bile değiştiğine şahit oluruz. Bu olumsuz durumu sadece 

siyasal elitin tutumu ile açıklamaya çalışmak hata olur. Bunda vatandaşların 

temayüllerinin değişmesi ve demokratik kurumların köksüzlüğünün de büyük rolü vardır 

(Hazır, 2001: 28-29). 

Terör ile şiddet kavramları çoğu zaman birbiriyle karıştırılır. Şiddet bir kişiye güç 

veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şeyler yaptırmaktır. Şiddet terörün vazgeçilmez 

yöntemi ve kullanımıdır. Terörde çoğu zaman siyasi amaç vardır. Terör, politik hedefe 

doğru hedef kitleyi değişik yöntemlerle korkutarak kendine itaat ettirmeyi sağlamaya 

çalışır (Dumanoğlu, 2003: 84-85). Siyasal şiddet, fiziksel gücün meşru ve yasal olmayan 

yollarla kullanılması anlamında düşünüldüğünde, bireysel şiddetten, dini ve etnik 

çatışmalara, gerilla hareketleri, iç savaş, devlet terörü, askeri müdahale ve uluslararası 

savaşa kadar içine alır. Terörizm siyasal şiddet türlerinden sadece birisidir (Keleş ve 

Ünsal, 1982: 1; Keleş ve Ünsal, 1996: 92). 

Çok farklı tanımları bulunan terörü Bal, “herhangi bir amaca (bu amaç çoğunlukla 

siyasaldır) ulaşmak için sivillerin veya güvenlik görevlilerinin, propagandaya yönelik ses 
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getirici eylemlerle öldürülmesidir” şeklinde tanımlar. Bu Eylemlerin mümkün olduğunca 

vahşi, kural tanımaz ve her türlü duygusallıktan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi terörist 

açısından büyük bir önem arz etmektedir (Bal, 2006: 8). Her ne kadar aynı şey olmasalar 

ve terörizm, siyasal şiddet türlerinden birisi olsa da genellikle siyasal şiddet denilince akla 

terörizm gelir. Oysa terör eylemleri tamamı ile siyasal karakterli olmadıkları gibi, her 

siyasal şiddet çeşidi de terör niteliği taşımaz (Hazır, 2001: 43). 

Anarşi ise terim olarak “kargaşa”, kavram olarak ise “siyasi ve idari kurumlardaki 

çözülme sonucunda devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık, erksizlik” şeklinde 

ifade edilmektedir (www.tdkterim.gov.tr). Aslında 12 Eylül öncesi olayların belli bir terör 

örgütü mensubu olmaksızın bir takım yönlendirmelerle kargaşa ortamı içinde meydana 

gelmesi itibarıyla bu tanıma daha çok uyabileceği değerlendirmesi de yapılabilir. 

Bir toplumda siyasal şiddete yol açan kaynaklar üzerinde çok farklı görüşler 

mevcuttur. Bazı yazarlar, siyasal baskı, adaletsizlik ve kitlesel etnik duygulara öncelik 

tanıyarak, eşitsizliklerin ideolojilerden daha çok siyasal şiddete kaynaklık ettiğini 

savunurlar. Bazıları ise, politikada yeni grupların hızlı mobilizasyonunu ve hızlı sosyal 

değişmeyi, buna karşın siyasal kurumların yavaş gelişmesini göstermektedirler. Bazı 

yazarlar da şiddetin toplumdaki derin bölünmelerden kaynaklandığını söylerler. Bunların 

içinde demokrasileri en çok tehdit eden, istikrarsızlığa sürükleyen siyasal şiddet, dini,  

daha çok olarak da ideolojik etnik temele dayanan şiddet türüdür (Hazır, 2001: 29-30). 

 

2. 12 Eylül Öncesi Dönemde Türkiye’de Şiddet, Siyasal Şiddet, Anarşi ve 

Terör 

Ozankaya’ya göre, daha çok "anarşi" ya da "şiddet olayları" diye adlandırılan 

eylemler için, "yıldırmak amacıyla sistemli ve örgütlü olarak şiddet kullanmak" demek 

olan "terör" adı daha uygun düşmektedir. Bu siyasal cinayetlerin özü, merkezi güdüsü 

demokratik düzeni işlemez kılmak, belli görüşleri anlatım olanağından yoksun kılmak 

amacıyla yılgınlık yaratmaktır. Gerçi bu antidemokratik güçlerin giriştikleri kanlı 

mücadelede, birbirlerine karşı misilleme, güç gösterisi gibi nedenlerle başvurdukları 

cinayetler de bulunduğu gibi, "siyasal" görüntüsü altında işlenen adi cinayet ve soygunlar 

da bulunmaktadır. Bilim adamlarına, yazarlara, savcılara, emniyet müdürlerine, polis ve 

jandarmaya, siyasal parti görevlilerine, belli görüşte ve inançta olan halk kesimlerine 
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yöneltilen cinayetlerin gerçek nedeni "demokrasi düşmanlığı" olarak özetlenebilir 

(Ozankaya, 1979: 51).  

Türkiye’de 1980 öncesinde yaşanmış olan olayların daha çok siyasal şiddet ve 

olarak nitelendirilmesi belki de bu olayların kökenlerini üst seviyede yaşanan ideolojik ve 

siyasal tartışma ve kutuplaşmadan almış olması olarak ifade edilebilir. 

Siyasal şiddet olaylarının nedenlerine bakılırsa, şunlar sayılabilir (Avcı, 2004: 17): 

1-Ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik durumu, tarihi ve bölgesel nedenler, 

2-İdeolojik nedenler, 

3-Ülkedeki siyasi istikrarsızlık, 

4-Ekonomik nedenler, 

5-Devletin yapısı ve kurumlarıyla ilgili nedenler, 

6-Toplumsal nedenler, 

7-Eğitim eksikliği ve milli şuurda zayıflama gibi nedenler. 

Bu nedenler aslında birbirleriyle iç içe geçmiş ve birbirlerini etkilemişlerdir. Birini 

diğerinden ayırmak çok güçtür. Bu etkileşimleri göz önüne alarak toplu bir değerlendirme 

yapmak mümkündür. Jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle bölge ülkelerinin ve süper 

güçlerin Türkiye üzerinde gerçekleştirmek istedikleri amaçları ülkedeki siyasal şiddeti 

körüklemiş (Keleş ve Ünsal, 1982: 8), ülkenin içinde bulunduğu siyasal istikrarsızlık, 

ekonomik bozulma, gelir adaletsizliği ve siyasal kamplaşmaları derinleştirmiştir. Şiddete 

karşı etkin bir mücadele vermesi gereken devlet organları ve siyasal partiler ise gerek 

siyasal kamplaşmadan gerekse yetersiz imkânları nedeniyle işlevlerini yerine getirmede 

başarılı olamamıştır (Keleş ve Ünsal, 1982: 10-11). Bu nedenlere biraz daha yakından 

bakmak gerekirse ortaya şöyle bir manzara çıkmıştır. 

Soğuk Savaş döneminde tüm dünyada meydana gelen ideolojik kutuplaşmalar 

Türkiye’de de olmuş ve tabi bu kutuplaşmalar zamanla kavgaya dönüşerek ülkede siyasal 

şiddet olaylarını arttırmıştır. ABD ve SSCB eksenli oluşan ikili kutuplaşmada Türkiye 

ABD ve Batı Bloku içinde yer almış, ama tüm dünyada gelişen sosyalist akımın da 

etkisinden kendini kurtaramamıştır. Böylece ülkede ideolojik olarak bir kutuplaşma 

olmuş, bu kutuplaşma da karşılıklı siyasal şiddet hareketlerini doğurmuştur. Bunlara bağlı 

olarak ülkede siyasi istikrarsızlık yaşanmış ve devlet otoritesi zayıflamıştır. Bu da siyasal 

şiddet olaylarının tırmanmasına sebep olmuştur (Bölügiray, 1996). Öte yandan uluslararası 

silah ve uyuşturucu madde kaçakçılarının, dış ve iç şebekeleri ile ülkede silah tüketimini 
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arttırdıkları, yıkıcı çabaları kışkırttıkları ve destek oldukları ama hükümetlerin de bunu 

önlemede yetersiz kaldıkları bilinmektedir (Mumcu, 1982: 249-256).  

‘Kurtarılmış Bölge’ olgusunun yalnızca kamu yönetiminin aksaklıkları ve konuyu 

savsaklaması sonucu ortaya çıktığını ileri sürmek güçtür. Öte yandan, bu olguyu salt bazı 

radikal çevrelerin kışkırtması ile açıklamak da inandırıcı görünmemektedir. Nedeni ne 

olursa olsun, Devletin girmekte geciktiği bu alanlara el atmakta atik davranan değişik 

eğilimdeki grupların 1978-1980 yıllarında önce büyük kentlerimize özgü bir olaymış gibi 

görülen ‘bölge kurtarma operasyonlarının’ adım adım Gaziantep, Çorum, 

Kahramanmaraş, Antakya, Nevşehir, Malatya, Elazığ gibi kentlerimize yayıldığı 

izlenmiştir. Bu olgunun hızlı kentleşme ile yakın ilgisini vurgulayan dönemin İstanbul 

Valisi, “Yeni yerleşim bölgelerinde otorite boşluğu doğuyor" yakınmasında bulunmuştur. 

Vali'ye göre, “İstanbul’un nüfusu her yıl yeni bir il kadar artmaktadır. Yeni yerleşim 

bölgelerinde, köy, mahalle ve belediye gibi kuruluşlar hemen oluşturulamadığından, bir 

otorite boşluğu meydana gelmektedir. Bu otorite boşluğu, şehrin diğer sorunlarıyla 

birleştiği zaman rejim düşmanlarının sürdürmeye çalıştıkları anarşi ve terör için müsait bir 

ortam yaratmaktadır” (Keleş ve Ünsal, 1982: 37). 

Şerif Mardin, geleneksel kültürden kopamayan yeni kentli toplumun kültür 

bunalımından, Türkiye’de 1950’lerde artan sosyolojik hareketlilik neticesi gerekli 

tedbirlerin alınamaması üzerine oluşan yetersiz eğitim ve sağlıksız kentleşme üzerinde 

durmuş ve 1980 öncesi yaşanan şiddet olaylarını bu toplumsal gerçeklere bağlamıştır. 

1975’den itibaren öğrenci olayları incelendiğinde bunları sadece nüfus artışı, eğitim 

sistemi, toplumun sosyoekonomik durumu gibi kavramlarla analiz edilmemiş, Türk 

kültürünü, Türkiye’deki bürokratik durumu, küçük taşra şehirlerinin değer kümesini de ele 

alarak incelemiş ve ülkede yaşanan siyasal şiddet olaylarının nedenlerini toplumun yapısı 

ve oluşumu ile ilişkilendirmiştir (Erdoğan, 1995).  

Meydana gelen bu gelişmeleri devlet kurumları ve siyasi elitler beklemiyordu ve 

bir politikaları yoktu. Dolayısıyla neler yapılması gerektiğine karar verilemedi. Olaylar 

artarak devam etti. Kurumlar işlemez hale geldi ve halk da bunları görerek, işlerin 

düzeleceğine dair ümitlerini kaybetti. Siyasiler soğukkanlılıkla neler yapılması gerektiğine 

karar vereceği yerde kendilerini olayların içinde buldu ve kendilerine uygun olan tarafın 

saflarına katılıp, kışkırtıcı tavırlara yürüttüler. Bu da siyasal şiddet hareketlerini körükledi. 

Bu gelişmeler karşısında vatandaşlara gerekli eğitim de verilemedi. Eğitim eksikliğinin de 

etkisiyle ortaya bilinçsiz bir toplum çıktı (Avcı, 2004: 18). Şiddet ve terör, ülkemizde 
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büründüğü biçim ve nitelikleriyle, bir polis sorunu olmanın çok ötesinde, toplumsal 

yapıda, siyasal kültürde, kamu yönetiminde, eğitimde ve ekonomik yapıda derin kökleri 

bulunan bir ‘toplumsal bunalım’ halini aldı (Ozankaya, 1979: 52). 

Türkiye’de 1977-1980 arasında çok yoğun bir siyasal şiddet hareketleri 

yaşanmıştır. Bu hareketler, 1950’li yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitim sistemini 

protesto eylemleri ile başlamıştır. 1960’lı yıllarda ise öğrenci ve isçiler sokak 

gösterilerine, ABD ve NATO’yu protesto mitingleri ile devam etmiştir. 1974’ten sonra 

sokak çatışmaları başlamış ve 1977 yılında olaylar iyice artmıştır. 1977-1980 arası her gün 

ortalama onlarca kişi ölmeye başlamıştır. Siyasal şiddet hareketleri ülkenin her yerine 

yayılmıştır. Bu süreç 1980 yılı 12 Eylülüne kadar devam etmiş ve 5000’den fazla kişi 

hayatını kaybetmiştir. Aynı zamanda ülke siyasal olarak istikrarsızlığın içine düşmüş, 

ekonomik olarak da zayıflamıştır. 

Bu dönemde 1977 yılında 1 Mayıs isçi bayramı kutlamalarında 34 kişi ölmüştür. 

1978 yılında Kahramanmaraş’ta çıkan olaylar bir hafta devam etmiş ve 100’ün üzerinde 

kişi ölmüştür. 1979 yılında Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul ve Milliyet gazetesi 

başyazarı Abdi pekçi öldürülmüştür. 1980 yılında İzmir’in TARİŞ fabrikalarında çıkan 

olaylar 9 gün devam etmiştir. Aynı yıl Çorum’da çıkan olaylar bir hafta sürmüş ve 50’ye 

yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1980 yılı içinde Eski Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gün Sazak, eski Başbakanlardan Nihat Erim ve sendikacı Kemal Türkler gibi birçok kişi 

öldürülmüştür. Özetle öğrenci olayları, Kahramanmaraş, Çorum gibi toplumsal içerikli 

olaylar, isçi hareketleri, siyasal cinayetler, siyasi parti mitingleri ile bombalama ve her 

türlü anarşik olaylar devam etmiştir. 

Siyasal şiddet, bu dönemde bireysel şiddet olaylarından toplu öldürme ve tahrip 

eylemlerine kadar geniş yelpazede meydana gelirken, zaman içerisinde münferit olaylar 

değişik manipülasyon ve kışkırtmalarla daha çok hasara neden olan, toplumun değişik 

kesimleri arasındaki uçurumu daha da derinleştiren kitlesel öldürme olaylarına 

dönüşmüştür. Dini, ideolojik veya etnik kimliğe sahip etkin kişilere ve kamu görevlilerine 

yönelik kişisel şiddet olayları daha sonra aynı ilde veya başka illerde büyüyerek kitlesel 

olaylara dönüşmüştür. 

Bu olaylar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi 

ekleri arasında bulunan Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 

Durumu” adlı raporuna göre 12 Eylül 1980 öncesi ve 12 Eylül 1980 sonrası olmak üzere 

eylemci grupların gerçekleştirdiği olaylar aşağıdaki gibi tablo halinde sunulabilir. 
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Tablo 17: Eylemci Gruplardan 12 Eylül 1980 Öncesi ve Sonrası Devrelerde Gerçekleştirilen Olayların 

Genel Toplama Oranı 

EYLEMCİ  

GRUPLAR 

12 EYLÜL 1980 ÖNCESİ 12 EYLÜL 1980 SONRASI GENEL 

TOPLAM 26 Aralık 1978-11 Eylül 1980  12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 

Olay Sayısı Yüzdesi* Olay Sayısı Yüzdesi* 

EYLEMCİ SAĞ 1.918 92 162 8 2.080 

EYLEMCİ SOL 10.879 73 3.939 27 14.818 

BÖLÜCÜ 590 76 187 24 777 

BELLİ DEĞİL 19.506 88 2.671 17 22.177 

TOPLAM 32.893 83 6.959 17 39.852 

*Tablodaki yüzdeler 12 Eylül öncesi ve sonrası dönem toplamı içindeki yüzdeyi ifade etmektedir. 

Veriler incelendiğinde; sıkıyönetimin ilan edildiği 26 Aralık 1978 tarihinden 

darbeden 1 gün öncesi olan 11 Eylül 1980’e kadar yaklaşık 20 ayı aşkın bir sürede 

eylemci gruplar tarafından toplam 32.893 olay gerçekleştirilmişken bu sayının 12 Eylül 

1980-11 Eylül 1982 arası 2 yıllık sürede 6.959’a düştüğü, eylemci sol ve bölücü grup 

eylemlerinde daha az ivmeli bir düşüş yaşanırken eylemci sağ grup eylemlerinde önemli 

azalma meydana geldiği görülmektedir. Bu durum hem sıkıyönetim uygulamasına rağmen 

bu yönetim sisteminin olaylarla mücadelede fazlaca başarılı olamadığı tezini hem de darbe 

sonrası olaylarda önemli azalma olduğu savını kuvvetlendirmektedir. 

Yine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi ekleri 

arasında bulunan Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 

Durumu” adlı raporuna göre 12 Eylül 1980 öncesi ve 12 Eylül 1980 sonrası olmak üzere 

eylem türleri aşağıdaki gibi tablo halinde gösterilebilir. 

 

Tablo 18: Eylem Türlerine Göre 12 Eylül 1980 Öncesi ve Sonrası Devrelerde Meydana Gelen 

Olayların Genel Toplama Oranları 

OLAY 

TÜRLERİ 

12 EYLÜL 1980 ÖNCESİ 12 EYLÜL 1980 SONRASI GENEL 

TOPLAM 26 Aralık 1978-11 Eylül 1980  12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 

Olay Sayısı Yüzdesi* Olay Sayısı Yüzdesi* 

Silahlı saldırı 9,090 92 742 8 9,832 

Patlayıcı mad. atma 6.365 94 372 6 6.737 

Afiş asma, bildiri  

dağıtma 

6.893 67 3.330 33 10.223 

Gösteri-Direniş 1.163 94 69 6 1.232 

Gasp-Soygun 3.014 67 1.510 33 4.524 

Öğrenci olayı 2.532 98 60 2 2.592 

Diğer Olaylar 3.836 81 876 19 4.712 

TOPLAM 32,893 83 6.959 17 39.852 

*Tablodaki yüzdeler 12 Eylül öncesi ve sonrası dönem toplamı içindeki yüzdeyi ifade etmektedir. 

Tablo incelendiğinde; 26 Aralık 1978-11 Eylül 1980 aralığında en çok meydana 

gelen olay sıralamasında ilk 3’ü silahlı saldırı, patlayıcı madde atma ve afiş asma ve bildiri 
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dağıtma oluştururken, 12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 aralığında ilk 3’ü afiş asma ve bildiri 

dağıtma, gasp-soygun ve diğer olaylar kategorisinin oluşturduğu görülmektedir. 

Yine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi ekleri 

arasında bulunan Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 

Durumu” adlı raporuna göre 12 Eylül 1980 öncesi ve 12 Eylül 1980 sonrası olmak üzere 

olaylarda ölenlerin sayısı aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 19: 12 Eylül Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Verilen Ölü Sayısı ve Oranları 
 

DURUMU 

 

 

12 EYLÜL 1980 ÖNCESİ 12 EYLÜL 1980 SONRASI GENEL TOPLAM 

26 Aralık 1978-11 Eylül 1980 12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 

Sayısı Toplam Yüzdesi 

% 

Sayısı Toplam Yüzdesi 

% 

Sayısı Toplam Yüzdesi 

% 

Ö

L 

E 

N 

L 

E 

R 

Vatandaş 3.546  

 

 

3.856 

92 290  

 

 

581 

50 3.836  

 

 

4.437 

87 

Şehit Güvenlik 

Görevlisi 

164 5 73 13 237 5 

Terörist 

 

146 3 218 37 364 8 

 

Tablo incelendiğinde; 26 Aralık 1978-11 Eylül 1980 arasındaki olaylarda 3.546 

vatandaş, 164 güvenlik görevlisi ve 146 terörist olmak üzere toplam 3.856 kişi ölmüş iken, 

12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 arasında bu sayılar 290 vatandaş, 73 güvenlik görevlisi ve 

218 terörist olmak üzere 581’e düştüğü görülmektedir. 

Bu olaylardan bir kaçı üzerinde durulacaktır. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü 

arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde “1978 Malatya Olayları” olarak bilinen, 

17.04.1978 tarihinde içinde bomba düzeneğini bulunan paketin ikametinde patlaması 

neticesinde Belediye Başkanı Hamit FENDOĞLU’nun olay yerinde ölmesi sonucu 

Malatya ilinde meydana gelen toplumsal olaylarla ile ilgili olarak şu hususların kayda 

alındığı görülmektedir; 

06.04.1978 tarihinde Ankara Emek Postanesinden Malatya Belediye Başkanı 

Hamit FENDOĞLU adına gönderilen koli, 10.04.1978 tarihinde Malatya PTT’sine 

gelmiş, o tarihte Belediye Başkanının Ankara’da bulunması nedeniyle 11.04.1978 

tarihinde belediye mutemedi İzzettin AYDOĞAN tarafından PTT’den alındıktan sonra 

aynı gün belediye binasına getirilerek muhafaza altına alınmış, 17.04.1978 tarihinde 

mesai saati hitamında paket Belediye Başkanı Hamit FENDOĞLU’na verilmiş, aynı 

gün saat 19.30 sıralarında ikametinde, içerisinde C-4 veya benzeri bir patlayıcı ve 4,5 

voltluk yassı pillerden yapılma bomba düzeneğini bulunan paketin patlaması 

neticesinde Hamit FENDOĞLU olay yerinde ölmüş, yanında bulunan gelini Hanife 

FENDOĞLU, torunu (6) yaşındaki Coşkun Bozkurt FENDOĞLU ve (3) yaşındaki 

Mehmet Kürşat FENDOĞLU ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve 

kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.  
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Olayın akabinde, sayıları (300-350) kişiye ulaşan Belediye Başkanı Hamit 

FENDOĞLU’nun taraftarlarından bir kısmı olay mahallinde, bir kısmı da diğer 

yaralıların bulunduğu Özel Hastane Doğu Kliniğinde, saat 21.30 sıralarında Kışla 

Caddesi ve Hükümet Meydanında toplanarak “KATİL ECEVİT, KATİL İKTİDAR, 

HAMİDOLAR ÖLMEZ, KAHROLSUN POL-DER, POL-DER KAPANSIN, ZAM, 

ZULÜM İŞKENCE İŞTE CHP. KANIMIZ AKSADA ZAFER İSLAMIN, 

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE, TİP TİP TİPSİZLER, ALLAHSIZ KOMÜNİSTLER, 

KOMÜNİSTLER MOSKOVAYA, KAHROLSUN KOMİNİSTLER” şeklinde 

sloganlar atarak olaya başka bir boyut kazandırılmak istenmiş, sol görüşlü ve alevi 

vatandaşlar tarafından galeyana gelerek şehrin muhtelif yerlerinden yağma ve talan 

yapılmak suretiyle tahrip şeklinde zararlar verilmesi üzerine çevre illerden toplum 

polislerinin, Malatya Garnizon Komutanlığından askeri birliklerin birlikte hareket 

ederek hakimiyetin sağlandığı anlaşılmıştır. Valilik makamınca, il merkezi dahilinde 

bulunan tüm okullar süresiz olarak öğrenime kapatılmıştır.  

18.04.1978 tarihinde saat 07.30’dan sıralarında il merkezine yakın olan civar 

köylerden gelen ve sayıları (5000)’e ulaşan kalabalık, taş sopa ve sert cisimlerle şehir 

merkezinin en işlek olan bölgelerinde tahrip hareketlerine girişmişler olaylarda, çok 

sayıda bina ve işyerinin camları kırılmış, bazı işyerlerinin eşyaları kullanılmaz hale 

getirilmiş, muhtelif yerlerde yağma ve talancılık hareketleri yaşanmış. Çıkan olaylarda 

yaralanan İnönü Üniversitesi öğrencisi Kimya Bölümü 2.Sınıf öğrencisi Tahir 

KÜRKÇÜ 18.04.1978 tarihinde saat 23.30 sıralarında tedavi edilmekte olduğu 

hastanede hayatını kaybetmiştir. Olaylar sırasında birçok yer kısmen ve tamamen 

yanmış, çok sayıda işyeri tahrip edilmiştir. Yine, 18.04.1978 tarihinde saat 23.00 

sıralarında, Malatya İline bağlı Yeşilyurt İlçesi Beylerderesi Mezrasında tabanca ile 

vurularak öldürüldükten sonra tren yolu üzerine bırakılan Gazi Lisesi öğrencilerinden 

Naci ARGUVANLI, Özcan ÜNSEVER ve Sait HAZAR isimli şahısların cesetleri 

bulunmuştur. Olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 

TİKKO terör örgütü üyesi Ahmet Hamdi OFLAZ ile Hikmet EMEKLİOĞLU’nun 

öldürdükleri tespit edilmiş, şahısların 02.12.1978 tarihinde yakalanarak gözaltına 

alındığı, Jandarma birimlerine teslim edilen şahısların sevk edildiği adli makamlarca 

tutuklandıkları anlaşılmıştır.  

Belediye Başkanı Hamit FENDOĞLU ile birlikte yine aynı PTT Merkezinden 

Emniyet Müdürü Abdülkadir AKSU ile Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi eski 

Belediye Başkanı adına aynı cins ve evsafta birer koli gönderildiği, gönderilen bu 

kolilerden Pazarcık Belediye Başkanının kolisinin PTT görevlileri tarafından 

patlatıldığı ve (2) görevlinin bu patlamadan dolayı hayatını kaybettiği, Emniyet 

Müdürü Abdülkadir AKSU adına gönderilen kolinin kabul edilmeyerek PTT kabul 

merkezine iade edildiği ve durumun telefon ile Ankara Emniyet Müdürlüğüne 

bildirildiği, Ankara Emniyet Müdürlüğünün bahse konu koliye Emek PTT koli 

merkezinden teslim aldığı, gerek teslim alınan bu koli ile Hamit FENDOĞLU’nun 

ölümüne sebebiyet veren patlayıcı maddenin verdiği hasarla ilgili olarak Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nden bomba uzmanlarının inceleme yaptığı, 19.04.1978 tarihinde, 

patlayıcı madde uzmanı Komiser Güner AKDENİZ ve Polis Memuru Nafiz 

ERTUĞRUL’un olay yerinde yaptıkları tahkikatla ilgili raporda; “Önceki deney ve 

tecrübelerine dayanarak infilak eden maddenin hızı basınç etkisi çok yüksek askeri 

amaçlar için imal edilen C-4 diye adlandırılan bir madde veya bu maddeye benzer 

patlayıcı olduğu” kanaatine varıldığı, Emniyet Müdürü Abdülkadir AKSU’nun kabul 

etmeyerek iade ettiği kolinin Ankara Emniyet Müdürlüğü uzmanlarınca (Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nce İngiltere’den getirilen uzmanlar) yapılan incelemede; “Kolinin 

Hamit FENDOĞLU’na gönderilen ebat ve vasıflarda olduğu, aynı sistem üzerinden 

çalıştığını tespitle 8 cm x 13 cm x 4.5 cm ölçülerinde dikdörtgen blok içerisine 

yerleştirilmiş patlayıcının 780 gram ağırlığında olduğu” tespit edilmiştir. 

Hamit FENDOĞLU, gelini ve iki torununun öldüğü olay sonrasında Malatya 

ilinde (3) gün devam eden şiddet olaylarında; (4) vatandaşımız ölmüş, (19) 

vatandaşımız yaralanmış, CHP İl Binası, (2) Matbaa tamamen yakılmış, (546) dükkân 

ve mağaza tahrip ve talan edilmiş, çıkan olayların artarak devam etmesi üzerine 
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18.04.1978 tarihinde saat 20.00’den 22.04.1978 tarihine kadar sokağa çıkma yasağı 

devam etmiştir. Yürütülen tahkikatlar sonucu olaylara karıştıkları tespit edilen (212) 

kişi, (7) tabanca, (6) av tüfeği, (89) tabanca fişeği ile yakalanarak Elazığ Sıkıyönetim 

Askeri Mahkemesine sevk edilmiş, adli makamlarca sevk edilen bu şahıslardan (36) 

şahıs tutuklanmış, (176) şahıs ise serbest bırakıldığı  

Yine Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde 

“1978 Sivas Olayları” olarak adlandırılan 3-4.09.1978 tarihinde Sivas ilinde meydana 

gelen toplumsal olaylarla ile ilgili olarak; 

 3-4 Eylül 1978 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak; bu tarih ve 

öncesinde, Sivas ili Divriği, İmranlı ve Zara ilçelerinde yoğun olarak Alevi 

vatandaşlarımızın mevcut olduğu, Alevi vatandaşlarımızın yıllardan beri süregelen 

tahrikler ve telkinler sonucu Sünni vatandaşlarımızdan koparıldığı ve uzaklaştırıldığı, o 

dönemde alışveriş yapılan ticarethanelerin, doktorların ve eczanelerin dahi ayrıldığı, iki 

grup arasında bir gün muhakkak bir çatışma çıkacağı fikrinin telkin edildiği, Alevi 

vatandaşlarımızın silahlanmaya büyük önem verdiği iddialarının yaygınlık kazanmaya 

başladığı, yaşanan siyasi partiler arası çekişmelerinde bölge halkını yalnız Alevi-Sünni 

olarak değil siyasi inanç ve görüş olarak da ikiye ayırdığı, olayların başladığı yer olan 

Alibaba semtinin ortadan geçen bir cadde ile ikiye ayrılarak bir tarafı Sünni diğer tarafı 

Alevi kişilerin oturduğu bir bölge halini aldığı, Ramazan ayında iki taraf arasında 

huzursuzluğun doruk noktasına ulaştığı, bu ayda Alevi vatandaşlarımızın kasıtlı veya 

kasıtsız olarak sokakta sigara ve içki içmeleri ya da bir şey yemeleri, sahur davulu 

çalınmasını engellemeleri gibi davranışlarına karşılık Sünni vatandaşlarımızın oruç 

tutmayan kişilere karşı düşmanca tavırlar sergilemelerinin büyük tahrik unsuru 

oluşturduğu, Hassas bölge haline gelen Alibaba semtinde 24 saat esasına göre polis ve 

jandarma ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı ancak yıllardan beri şartlandırılan 

bölge halkının yalnız güvenlik önlemleri ile müspet yola getirilemeyeceği bilindiğinden 

bölgede her iki grubun ileri gelenleriyle İl Valisinin başkanlığında Belediye Başkanı, İl 

Müftüsü, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanının katılımıyla toplantı 

yapıldığı, 

 3 Eylül 1978 tarihinde saat: 12.30 sıralarında Sünni bir çocuğun Alevi bir 

çocuk tarafından darp edilmesi ve Sünni çocuğun babasının Alevi ve solculara karşı 

küfürler etmesi sonucunda iki taraf arasında kavga başladığı, kavgaya güvenlik 

güçlerince müdahale edilerek ortamın kısmen yatıştırıldığı, aradan bir saate yakın bir 

zaman geçtikten sonra aynı semtte karşı karşıya gelen grupların birbirlerine ilk önce taş 

ve sopalarla daha sonra silahlarla ateş etmek suretiyle saldırdığı, bu olaya güvenlik 

güçlerince yeterli müdahale yapılamadığı, çatışmaların neticesinde sağ kesime mensup 

(2) kadının vurularak hayatını kaybettiği, ölüm olayının Cumhuriyet Savcısına 

bildirilmesine rağmen Cumhuriyet Savcısının tereddüt ettiğinden olay yerine gitmediği, 

maktülelerin de olay yerinde uzun süre beklediği bu olayın halkı tahrik ettiği ve bazı 

şahıslarca bu konunun provokasyon amaçlı kullanıldığı, Saat: 14.30 sıralarında sağ ve 

sol görüşe mensup grupların birbirlerine saldırdıkları, polis ve jandarma kuvvetlerinin 

yaptıkları müdahalenin ardından öncülüğünü maskeli şahısların yaptığı sağ kesime 

mensup (150-200) kişilik bir grubun Solcu-Alevilere ait olduğunu sandıkları (200) 

kadar işyeri ve meskeni tahrip ettikleri, 

Çatışan gruplardan Sünni-Sağcı grubun genellikle Ülkücü ve Akıncı olarak 

nitelendirilen şahıslardan oluştuğu, Alevi-Solcu grubun ise genellikle Alibaba semtinde 

oturan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Birlik Partisi (TBP), Sosyal 

Gençlik Birliği (SGB), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP/C) bünyesindeki 

DEV-GENÇ yandaşlarından oluştuğu, Tahrip edilen işyeri ve evlerin genellikle Alevi-

Solcu olarak bilinen kişileri ait olduğu, ayrıca Vali konağı, (3) Polis Karakolu ve 

Belediye sitesi gibi resmi daireler ile Sünni-Sağcı olarak tanınan kişilerin işyerlerinin 

tahrip edildiği, olaylar sırasında Çayyurt, Altıntabak ve Kepçeli semtlerinde yangınlar 

çıkarıldığı, aynı günün akşamı sokağa çıkma yasağı konulduğu ve güvenlik güçlerinin 

müdahalesinin ardından olayların yatıştırıldığı, 
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4 Eylül 1978 tarihinde Bayram namazından sonra Çukurtarla semtinde karşıt 

gruplar arasında ufak çapta bir çatışma yaşandığı, saat:12.30 sıralarında sol görüşe 

mensup şahıslarca Alibaba ve İnönü mahallelerindeki bazı evlerin kazma ve küreklerle 

yıkılıp ateşe verildiği, sağ görüşe mensup şahıslarca yolların kesilip arabaların aranmak 

suretiyle halkın tedirgin edildiği panik ortamı yaratıldığı, Aynı gün, açılması polisin 

iznine bağlı olan iş yerlerinin ve derneklerin faaliyetten men edildiği, (10) kişiden fazla 

grupların birlikte dolaşmasının yasaklandığı, saat:20.00’den sabaha kadar sokağa 

çıkma yasağının uygulandığı,  

Güvenlik kuvvetlerinin duruma hâkim olmasından sonra yapılan hasar 

tespitinde; (351)’i işyeri, (97)’si mesken olmak üzere (448) yerin tahrip edildiği, 

yapılan aramalarda (1) dinamit lokumu, (3) kangal dinamit fitili, (28) tabanca, (2) 

Mauser silah (11) av tüfeği, (13) bıçak ve (1) kılıcın elde edildiği, meydana gelen 

olaylarda (203) şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan (98) kişinin 

tutuklandığı, (105) kişinin serbest bırakıldığı, (6) kişi hakkında gıyabi tevkif 

müzekkeresi çıkarıldığı, Olaylarda Musa OĞUZ, İbrahim Muhittin TEKEŞ, Musa 

KALE, Vedat KANAT, Bektaş ÖZDEMİR, Gülsün KEKLİK, Bünyamin YILDIZ, 

Müslüme GÜLMEZ, Ömer AKSAK ve Gülizar BORA isimli toplam (10) şahsın 

hayatını kaybettiği, (105) kişinin yaralandığı, 

Meydana gelen olaylarda, şehirdeki tahrip hareketlerini gerçekleştirenlerin 

liderinin dönemin Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU 

olduğu, adı geçen şahıs hakkında 27.09.1978 tarihli gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı, 

şahsın Ankara ilinde yakalanıp Sivas iline getirilerek 06.10.1978 tarihinde 

gerçekleştirilen duruşmasında; Muhsin YAZICIOĞLU’nun hakkındaki iddialarla ilgili 

sorgu ve savunmasında; 03.09.1978 günü Sivas’ta bulunmadığını, o gün akşam Sivas’a 

geldiğini, olaylar nedeni ile üzüldüğünü, 04.09.1978 günü İnönü Mahallesi Ülkücü 

Gençlik Derneği kitaplığında ülkücü arkadaşlarıyla toplantı yaptığını, bu toplantıda 

kendilerini sükûnete davet ettiğini, üzerine yüklenen suçları kabul etmediğini beyan 

ettiği, her ne kadar şahıs hakkında kamu davası açılmış ise de sanığın bu suçu 

işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı cihetiyle delil yetersizliğinden üzerine atılı 

suçtan beraatına karar verildiği hususlarının belirtildiği,  

Genelkurmay Başkanlığının 06 Kasım 1978 tarihli ve 520 sayılı İçişleri 

Bakanlığına hitaben gönderdiği yazının ekinde yer alan Sivas Olayları hakkında 

hazırlanan bir raporun bazı bölümlerinde;  

- Olayı planlayan maksatlı ve fanatik kişilerce yaşanabilecek halk çatışmalarını 

tahrik etmek için camilerin kundaklandığı, camide namaz kılanlara ateş edildiği, 

camilerden birine merkep bağlandığı gibi aslı olmayan tahrikçi söylentilerin yayıldığı,  

- Güvenlik güçlerinin olaylardan sonra şehre giriş çıkışları kontrol altına almak 

için bütün ilçelerin giriş ve çıkışında aramalar yaptığı, Kangal ilçesinde durumundan 

şüphelenilen bir araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan arama 

neticesinde; bölgedeki aşırı uçların faaliyetlerinin saptanması yönünde olayların 

analizine açıklık kazandıracak ve yardım edecek nitelikte bilgilerin elde edildiği, bu 

bilgiler arasında en fazla dikkat çekeninin ise olaya karışanların çoğunun, sıkıyönetim 

döneminde Malatya bölgesinde yıkıcı-bölücü faaliyetlerde bulunan liderlerin veya 

bunların yakınlarının olduğu,  

- Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine Sivas ve Kahramanmaraş 

milletvekillerinin de katıldığı, bu milletvekillerinin olay yerinde bulunan kalabalığı 

olay çıkarmaya teşvik ettikleri,  

- O dönemde Aydınlık Gazetesinin yaptığı yayınlarla aşırı sağ ve sol mihrakları 

tahrik ettiği, dönem itibarıyla görevde bulunan komutanlıkları hedef göstererek olay 

çıkaranların ordu ile ilişkili olduğu imajını vererek orduyu halkın gözünden düşürme 

gayreti içerisinde olduğu hususlarının yer aldığı, 
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Olaylara karışan şahısların Erzurum-Ağrı-Kars ve Artvin illeri Sıkıyönetim 

Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin Esas No: 1984/92 ve Karar No: 1985/124 

sayılı ve 2 Nolu Askeri Mahkemesinin Esas No:1980/2 ve Karar No: 1981/221 sayılı 

gerekçeli kararları ile yargılandıkları, bu kararların Askeri Yargıtay 2.Dairesinin 

22/06/1983 gün ve 1983/4-498 esas ve karar sayılı ilamı ile kısmen onandığı, 

Kayıt edilmektedir. 

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından Cumhur Başkanı Fahri 

Korutürk’e 11/05/1978 tarihinde; “Karakol ve emniyet müdürlüklerinde partililerimiz, 

vatandaşlarımız ve gençler üzerinde yürütülen eziyet ve işkence olaylarıyla ilgili olarak 

hazırladığımız bu dosyayı zat-ı alilerinin bilgilerine arz ediyorum.” şeklinde başlayan ve 

“Muhtelif olay, yer ve zaman unsurlarını da ihtiva eden eziyet ve işkence örnekleri arz 

edilmiştir.” diye sona eren bir müracaatı mevcuttur (Fahri Korutürk Arşivi, 1979a). 

Başbakanlığa gönderilen bu müracaatla ilgili olarak, Başbakanlık 20/06/1978 tarihinde 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine; 

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in emniyet müdürlükleri ve karakollarda 

partili-partisiz vatandaşlara ve gençlere eziyet ve işkence yapıldığına ilişkin başvurusu 

üzerine, konu İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.  

İçişleri Bakanınca, mülkiye müfettişleriyle emniyet müfettişlerine yaptırılan 

soruşturma sonucunda düzenlenen rapor ile İçişleri Bakanının yazısının bir örneği ilişik 

olarak gönderilmiştir. İşkence iddialarının gerçeğe uygun olmadığı bu raporla da 

belirlenmiştir. 

Şeklinde cevap verilmiştir. Dönemin İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı imzalı rapor 

ise özetle şu şekildedir: 

Müfettiş raporlarında; İşkence iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu, kendine 

işkence edildiğini iddia eden kişilerin genellikle ya bir olayın sanığı veya tutuklusu 

olarak haklarında adli işlemler yapıldığı ve bu tür iddialarla polisi yıpratıp baskı altına 

alma amacı taşıdıkları, bir kısım siyasal parti ve dernek mensuplarının geçmiş iktidar 

döneminde yanlarında gördükleri devlet güçlerini şimdi yanlarında görmeyince 

sinirlendikleri, iddia edilenlerin aksine polisin yan tutmadan görevini yürüttüğü ve 

başarı sağladığı, hatta İstanbul, Balıkesir, Edirne, Erzurum’da kendilerine, ülkücü 

gençlere işkence edildiğini iddia edenlerden bir kısmının gerçek dışı şikâyetlerde 

bulunduklarını gösteren ifade verdikleri saptanıştır. 

Polis güçleri tarafından işlendiği kanıtlanamayan işkence suçunun oluşmasına 

asla izin verilmeyecektir. Nitekim Kayseri ve Konya’da oluşan olaylarda kişilere karşı 

sert davrandığı anlaşılan görevliler hakkında adli ve idari işlemlere derhal başlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde 

“1978 Kahramanmaraş Olayları” olarak adlandırılan 19.12.1978 tarihinde başlayan ve 

25.12.1978 tarihine kadar devam eden toplumsal olaylarla ilgili olarak;  

 16.12.1978 tarihinde özel olarak getirilen ve şehirde faaliyet gösteren Çiçek 

Sineması sahibine yapılan baskı sonucunda program dışı gösterime alınan sağ görüşü 

destekleyici “Güneş Ne Zaman Doğacak” filminin oynatıldığı, filmin oynatılması, 

denetlenmesi, sinemanın korunması ve elde edilen gelirin kontrolü ile ilgili 

organizatörlüğün Ülkü Ocakları Derneği (ÜGD) Üyesi Ökkeş KENGER ve onun 
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yönettiği kişiler tarafından yürütüldüğü, 19.12.1978 tarihinde saat:20.55’te “Güneş Ne 

Zaman Doğacak” adlı filmin gösterildiği sırada, tahrip gücü yüksek olmayan nitelikte 

bir bombamın patlatılması neticesi (10) kişinin hafif şekilde yaralandığı, Patlamayla 

birlikte sinemadan çıkan bir grubun başta CHP binası olmak üzere çevrede taş ve 

sopalarla tahribe başladığı, polis otolarına zarar verdiği, 

Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanan o dönemde Kahramanmaraş 

Ülkücü Gençlik Derneği üyesi ve çaycısı olan Gaziantep Eğitim Enstitüsü öğrencisi 

Ökkeş KENGER’in 14.01.1979 tarihinde kendi el yazısı ile kaleme aldığı ifadesinde 

özetle; “Dernek 2. Başkanı Mustafa KANLIDERE’nin kendisine ve Mustafa TECİRLİ 

isimli şahsa, sinemada film oynatıldığı sürede tahrip gücü az bir dinamitin solcuların 

attığı süsü verilerek patlatmalarını söylediğini, böylece halkı kışkırtıp tahrik ederek 

isyan ettireceklerini söylediğini, Dernek 2. Başkanı Mustafa KANLIDERE’nin 

kendisine sinemaya atılacak dinamitleri Saat:15.00’te Şekerli Camiinden gelip almasını 

söylediğinden belirtilen saatte Şekerli Camiine gidip tuvalette kağıt torba içerisinde 

beze sarılmış vaziyette siyah renkli ve fitilinin uzunluğu 10 cm olan dinamitleri aldığını 

ve Salı günü getirmesi için Mustafa TECİRLİ isimli arkadaşına verdiğini, bu arada 

Dernek 1. Başkanının Ankara’da genel merkezde olduğunu, olay günü Çiçek 

sinemasının tuvaletinde dinamitleri Yunus İLHAN’a verdiğini, bu şahsa film arasında 

dinamitleri atmasını söylediğini, saat: 20.45 sıralarında filme ara verildiğinde patlama 

olduğunu, kendisinin o anda Mustafa TECİRLİ ile birlikte balkonda bulunduğunu, 

patlamadan sonra bombanın solcular tarafından atıldığı süsünü vermek için “KANIMIZ 

AKSA DA ZAFER İSLAM’IN, KAHROLSUN KOMÜNİSTLER” gibi sloganlar 

atıldığını, slogan attırma ve halkı tahrik etme görevinin Mustafa EKİCİ’ye verildiğini, 

Belediye arabası ile daha önceden getirilen sopaların sinemada bulunan grup tarafından 

alındığını, bu olaydan sonra Cumartesi ve Pazar günleri ilde büyük olayların 

yaşandığını, bir çok insanının hayatını kaybettiğini, bu olayların insanların tahrik 

edilmesi neticesi çıktığını, olaylardan derneğin ve dernek başkanlarının haberinin 

olduğunu, olayları bu şahısların tertiplediğini” beyan ettiği, 

19.12.1978 tarihinde Çiçek Sinemasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili 

olarak patlayıcı maddeleri temin eden ve atan Ökkeş KENGER ve Yunus İLHAN ile 

patlayıcı madde atılması emrini veren ÜGD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet 

LEBLEBİCİ’nin yakalanarak Sıkıyönetim Komutanlığına teslim edildikleri, firari 

olarak aranan olayın tertipleyicisi ÜGD Kahramanmaraş 2. Şube Başkanı Mustafa 

KANLIDERE ile ilgili evrakların Sıkıyönetim Komutanlığına iletildiği,  

Olaylar hakkında THKP/C- DEV SAVAŞ örgüt mensubu Muhammet 

ARİFOĞLU’nun 14.10.1981 tarihinde Sıkıyönetim görevlilerince alınan ifadesinde; 

Halkevlerinde kendi aralarında yaptıkları toplantılarda Kahramanmaraş kitle 

örgütlenmelerinin iyi durumda olduğu, MHP’nin ilde gücünün kırılmasına yönelik 

eylemlerin yapılmasının gerektiği, bu çerçevede Hamit KAPAN isimli arkadaşının 

önerisi ile sağ içerikli “Güneş Ne Zaman Doğacak” filminin oynatıldığı esnada 

sinemanın bombalanmasının kararlaştırıldığı, olaylar hakkında THKP/C- DEV SAVAŞ 

örgüt mensubu Hasan AYDIN’ın 14.08.1981 tarihinde Sıkıyönetim görevlilerince 

alınan ifadesinde; Hamit KAPAN isimli şahsın kendisine Çiçek Sinemasına paket 

içerisinde bir bomba koyacaklarını, bombayı koyması için bu şahsın kendisine teklifte 

bulunduğunu, kendisinin de kabul ederek Çiçek sinemasına bombayı koyduğunu ve 

olaydan bir gün sonra Hamit KAPAN’dan bombanın patladığını ve 6 kişinin 

yaralandığını öğrendiğini beyan ettiği, 

21.12.1978 tarihinde saat:17.30 sıralarında görevli bulundukları Endüstri 

Meslek Lisesinden çıkarak evlerine gitmekte olan Hacı ÇOLAK ve Mustafa 

YÜZBAŞIOĞLU isimli sol görüşlü öğretmenlere yapılan silahlı saldırı sonucu Hacı 

ÇOLAK’ın olay yerinde, Mustafa YÜZBAŞIOĞLU’nun kaldırıldığı Devlet 

hastanesinde öldüğü, Mustafa YÜZBAŞIOĞLU’nun ölmeden önce alınan ifadesinde; 

kendilerine tabancayla ateş eden şahsı görmediğini ve tanımadığını, okul 

öğrencilerinden olup okuldan uzaklaştırılmak üzere disiplin kuruluna verilen 

Mükremin SEVİM, Ömer KAYIŞ ve Hamdi KAR tarafından tertiplendiğini beyan 

ettiği, Olaydan dolayı yakalanan Ömer KAYIŞ’ın tutuklandığı,  
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Ölüm olaylarının Cumhuriyet Savcısına anında bildirilmesine rağmen 

otopsilerin geç tamamlanması nedeniyle cenaze kortejinde beklenenin çok üstünde bir 

topluluğun biriktiği, cenaze namazının kılınmasına engel olmak için Ulu Cami önünde 

korteje katılan kalabalığın iki katı büyüklüğünde sağ görüşlü bir topluluğun beklediği, 

kortejdeki sol görüşlü toplulukla, cami önünde bekleyen sağ görüşlü topluluğun 

karşılaşmaması için Polis ve Jandarma güçlerinin tertibat aldığı, Korteje katılanların 

“KATİL BULUNSUN HESAP SORULSUN, HACILAR MUSTAFALAR ÖLMEZ, 

KATİL TÜRKEŞ, HOŞT HOŞT KÖPEKLER MİLLET SİZDEN NE BEKLER” 

sloganlarına karşılık sağcı topluluğun da “KOMÜNİSTLERİN CENAZE NAMAZI 

KILINMAZ, ÖLÜRÜZ DE DÖNMEYİZ, KATİL ECEVİT KATİL POLİS, 

KOMÜNİST POL-DER, KANIMIZ AKSADA ZAFER İSLAMIN, KOMÜNİSTLER 

MOSKOVAYA” şeklinde sloganlar attığı, Güvenlik güçlerince Cami önünde bekleyen 

sağcı gruba defalarca dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulduğu, uyarıların dikkate 

alınmaması üzerine güvenlik güçlerinin zor kullanarak topluluğu dağıtmak istemesini 

müteakip sağ görüşlü topluluk tarafından polise ve kortejde bekleyen solcu gruba karşı 

saldırıların yoğunlaştığı,  

Bunun üzerine 3. Piyade Taburunda bulunan birliklerin olaya müdahale ettiği, 

bu sırada sağcı grubun polis otosu ve polis emrinde bulunan bir başka aracı yakarak 

tamamen imha ettiği, topluluğun bununla yetinmeyip Alevi ve Solcu vatandaşlarımızın 

işyerlerinin bulunduğu caddeler üzerinde tahribe başladığı, tahrip sırasında Alevi 

vatandaşlarımızın oturmakta olduğu Yörükselim Mahallesi sınırlarında meydana gelen 

karşılıklı silahla ateş etme olayları neticesi Memili BAKICI, Cemil KARATUTLU ve 

Hamza YILDIZ isimli sağ görüşlü şahısların hayatını kaybettiği, olayların saat: 20.00’a 

kadar devam ettiği, saat: 22.00 sıralarında olay yerine Gaziantep 5. Zırhlı Tugayından 

Mekanize bir taburun intikal ettiği, 

Olaylar hakkında THKP/C- DEV SAVAŞ örgüt mensubu Muhammet 

ARİFOĞLU’nun 14.10.1981 tarihinde Sıkıyönetim görevlilerince alınan ifadesinde; 

Halkevlerinde kendi aralarında yaptıkları toplantılar esnasında Tahsin KOZANOĞLU 

isimli arkadaşının TİKP mensubu Mustafa YÜZBAŞIOĞLU’nun örgüte ve örgütün 

kurucularından Hamdullah ERBİL’e küfrettiği ve cezalandırılması gerektiğinin, daha 

önce şahsın bu tür davranışlarından dolayı dövüldüğünün ancak uslanmadığının, şahsın 

öldürülmesi gerektiği kararının çıktığının konuşulduğunu beyan ettiği, 

23.12.1978 tarihinde saat:09.30’dan itibaren şehrin muhtelif yerlerinde büyük 

kalabalıkların toplandığının görülmesi üzerine saat:10.00’dan itibaren sokağa çıkma 

yasağı ilan edildiği ve belediye hoparlörü ile halka duyurulduğu, sokağa çıkma 

yasağına rağmen şehrin muhtelif yerlerinde tahrip, yağma, yangın çıkarma ve öldürme 

olaylarının devam ettiği, büyük bir grubun Alevi vatandaşlarımızın yoğunlukta 

bulunduğu Yörükselim Mahallesine saldırıda bulunduğu, mahalleyi koruyan askeri 

birliklere rağmen saldırgan grubun Alevi ve solcu vatandaşlarımıza ait ev ve iş 

yerlerini ateşe verdiği ve içerisinde bulunanları öldürdükleri, bu arada polislerin 

evlerine karşı düzenlenen benzeri tecavüzler neticesi bazı polislerin ve bekçilerin 

evlerinin yakıldığı, ailelerin ise komşularının evine sığınarak canlarını koruduğu, 

olaylar sırasında grubun polise yönelik saldırıları üzerine polis kuvvetlerinin Vilayet 

binasına ve Emniyet Müdürlüğü binasına sığınmak zorunda kaldığı, Alevi 

vatandaşlarımızın oturmakta olduğu Yörükselim Mahallesine saldırıların 

yoğunlaştığının ve bu mahalle sakinlerinin topyekûn imha edileceklerinin görülmesi 

üzerine, mahalle sakinlerinin askeri birliklerce askeri bölgede güvenlik altına alındığı, 

Yine 24.12.1978 tarihinde sağ görüşlü ve silahlı saldırganların Alevi 

vatandaşlarımızın oturmakta olduğu bölgede saldırıya geçtikleri ve askeri müdahale ile 

olabilecek bir katliamın önlendiği, 25.12.1978 tarihinde de muhtelif saatlerde yer yer 

silah seslerinin duyulduğu, akabinde güvenlik güçlerinin olaylara tamamen hâkim 

olduğu, Meydana gelen olaylar sonunda (100)’ün üzerinde kişinin öldüğü ve çok 

sayıda şahsın yaralandığı, (917) ev ve işyeri ile kamu kuruluşları ve özel şahıslara ait 

araçların yakıldığı, (27) dinamit lokumu, (18) tabanca, (225) tabanca fişeği, (22) 

tabanca şarjörü, (3) makineli tabanca, (329) makineli tabanca fişeği, (4) makineli 

tabanca şarjörü, (3) İngiliz piyade tüfeği, (7) piyade tüfeği fişeği, (244) av tüfeği, (24) 
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Bıçak ve kama, (9) satır, (2) Balta, (2) Pala, (2) tahra, (2) tornavida, (1) kg saçma ele 

geçirildiği, 

İncelenen dosya içeriklerinden anlaşılmıştır. 

Kahramanmaraş olayları üzerine Cumhurbaşkanının Kahramanmaraş 

parlamenterleriyle yaptığı toplantıda (Fahri Korutürk Arşivi, 1979b) Adnan Karaküçük 

şunları ifade eder; “19’unda başlayan olayları 22’sinden itibaren icra, devlet kuvvetleri 

önleyememiştir. Takviye askeri birliklerin gelmesi gecikmiştir. Yetki bakımından kaos 

oluşmuştur. İçişleri Bakanı dahi orada olmasına rağmen bu kaosu önleyememiştir.” 

Mehmet Yusuf Özbaş özetle, “Anarşistler eylemlerine Nur Hak dağlarında başladılar. 

Doğu Perinçek’in Aydınlık gazetesi dokuz aydır bu olayları tezgâhlıyordu. Kontrgerilla 

etrafında açılan bir yayınla bazı vatandaşlar halkın gözünde kötü kişi durumuna 

düşürüldü. Aleviler korkutuldu tahrik edildi, silahlanmaya teşvik edildi. Hükümet 

olayların üstüne gideceği yerde 300 aşırı solcu militan polisi Maraş’a gönderdi. Bunlar 

bölgede terörü tırmandırdılar. Polisler halka işkence yaptılar. Polisin suçsuz halka ateş 

açıp vurduğunu görenler de oldu. Hastane önünde polislerin bir yaralıyı vurduğu 

görülmüştür. Ölenlerin sayısı 105’tir. TRT’de konu istismara devam ediliyor.” 

demektedir. Orhan Sezal özetle “İlk tahrik sinemaya atılan bir bombadır. Atılan bomba ses 

bombası idi, büyük kayba yol açmadı. Sonra iki öğretmen öldürüldü. Bunlar solcu fakat 

CHP’nin dışında kalan solcular idi.” der. 

Dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili 

işkence iddiaları hakkında Başbakanlık Makamına yazdığı yazıda (Fahri Korutürk Arşivi, 

1979c) özetle şu ifadeleri kullanmaktadır: 

Kahramanmaraş ilinde 19/12/1978 günü bomba atılma olayının failleri diye 

yakalanan Ökkeş Kenger, Mehmet Leblebici, Yunus İlhan adlarındaki gençlere 

gözaltındaki süre zarfında önceden hazırlanan ifade tutanaklarını imzalamak için bazı 

görevliler tarafından işkence yapıldığı ve sol kolu felç olduğu bilinen Musa Ünlü’nün 

doktora çıkarılmadığı yolunda MHP Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu tarafından 

Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilen 28/03/1979 günlü yazı ve ekleri üzerinde 

valilik kanalı ile inceleme ve soruşturma yapılmıştır. Soruşturma sonucunda; sinemaya 

bomba atılması olayının sanıkları olarak yakalanan Ökkeş Kenger, Mehmet Leblebici 

ve Yunus İlhan’ın gözaltında bulundukları süre zarfında iddia edildiği gibi herhangi bir 

şekilde işkence yapılmadığı ve alınan ifadeler önceden hazırlanan ifadeler olmayıp 

sanıkların samimi beyanları olduğu, işkence gördüğünden, sol kolunun felç olduğu 

belirtilen Musa Ünlü’nün önceden hastalıklı ve sol kolunun ötekilere nazaran ince 

yapılı bulunduğu yakalandığı ilk gün fark edilerek kendisine gerekli ilginin gösterilerek 

durum hakkında devlet hastanesi baştabibi ve fizik tedavi mütehassısı Çetin Diker’in 

bilgisine başvurulduğu, olayın cumhuriyet savcılığınca incelendiği ve sonucuna göre 

gerekli işlemin yapılacağı anlaşılmıştır. 

Bu dönemdeki olaylar sadece kitlesel gösteriler, şiddet olayları veya ünlü kişilere 

suikast girişimi şeklinde olmamış, ülkenin asayişinden sorumlu güvenlik güçleri de hedef 
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haline gelmişti. Bu suikastlardan biri de Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un 

öldürülmesiydi. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler 

neticesinde “28.09.1979 günü Adana il Emniyet Müdürü Cevat YURDAKUL’un” 

öldürülmesi olayı ile ilgili olarak; 

 28.09.1979 günü saat 08.15 sıralarında Adana il merkezi Reşatbey Mahallesi 

Cumhuriyet Caddesi üzerinde Emniyet Müdürü Cevat YURDAKUL’un makam aracı 

seyir halinde iken 01 EN 511 plaka sayılı Murat marka araç ile yol kesilmiş, araçta 

bulunan (3) kişi tarafından yapılan silahlı saldırı sonucunda Emniyet Müdürü Cevat 

YURDAKUL ile Ali İĞNECİ (hızarcı ustası) isimli şahıslar hayatını kaybetmiş, 

makam şoförü Polis Memuru Ethem KURTLAPA ile Muammer ÖNER (Cevat 

YURDAKUL’un kayınpederi) isimli şahıslar yaralanmıştır.  

Olay ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde (olay tarihi itibariyle) olayın 

görgü tanıkları tarafından olay zanlısı olarak sağ görüşlü oldukları tespit edilen ve 

firarda bulunan; Halil İbrahim ALTINIŞIK, Mehmet KARAÇİL, Yusuf Kenan, Aydın 

TELLİ, Abdurbahman KIPÇAK isimli şahıslar teşhis edilmiştir. Olayda bahsi geçen 01 

EN 511 plaka sayılı Murat marka aracın sahibi olduğu tahmin edilen Hanifi BİLEN 

isimli şahıs olay günü bir ağacın altında kafasına ateş edilmek üzere öldürülmüştür. 

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Belen köyü nüfusuna kayıtlı ve Adana’da Üniversite 

öğrencisi olan ülkücü Mecit CANSEVDİ isimli şahısın; “öldürme eylemine katılan 

şahıslar arasında olduğu, kendisine ait (1) adet Parabellum marka tabancasının olduğu” 

yönünde bilgilerin alınması üzerine 12.10.1979 günü şahıs yakalanarak gözaltına 

alınmıştır.  

Saldırı olayına tepki olarak; 30.09.1979 günü saat 11.30 sıralarında Adana il 

merkezinde sol görüşlü bir grup tarafından saldırıyı protesto etmek amacıyla yürüyüş 

gerçekleştirilmiş, şahıslar yapılan müdahale sonucu dağıtılmıştır. Kaçan şahıslardan 

Cumaali KAPLAN isimli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde yapılan aramalarda; Valter 

tipi Karadeniz yapımı 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 22 adet mermi ele 

geçirilmiş, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. 03.10.1979 günü 

Giresun ilinde bir grup sol görüşe mensup şahıslar tarafından Cevat YURDAKUL’un 

öldürülmesinin protesto etmek amacıyla lastik yakmak suretiyle kanunsuz gösteri 

eylemi düzenlenmiştir.  

Şeklinde bilgiler elde edilmiştir. 

Bu olay üzerine İçişleri Bakanı Adana’ya gelmiş, görev yerlerini bırakan 200 kadar 

polis Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanmışlardı. Aralarında Çukobirlik ve Tekel 

isçilerinden sol görüşlü olan bazı isçiler de vardı. Telsiz anonslarında uygunsuz 

konuşmalar olmuş ve bahçedeki polisler “KAHROLSUN SIKIYÖNETİM” diye slogan 

atmaya başlamışlardı. İçişleri Bakanı, Vali ve diğer yetkililer toplantı yaparken dışarıdaki 

kalabalık sloganlar atmaya devam etti. İçişleri Bakanı 4 kişilik bir grubu kabul etmiş ve 

onlarla konuşmuştu. Saat 21.00’de polislerin direnişi sona ermiş, polisler dağılmıştı. Ertesi 

gün Valilikçe planlanan Emniyet Müdürlüğü’nün önündeki tören MİT’ten gelen raporlar 

ve Sıkıyönetim Komutanı’nın uygun görmemesi üzerine İçişleri Bakanı ve Valinin de 

muvafakati alınarak iptal edilmişti. 29 Eylül 1979’da sabah 07.00’de Kayseri’den gelen 

hava indirme taburuna ait bir uçak İncirlik’e inmiş, cenaze 10.00’de uçakla Adana’dan 
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ayrılmıştı. Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan 5000 kadar kişi cenazenin gelmeyeceğini 

öğrenince dağılmış, bunlardan 1000 kadarı slogan atarak yürümüşler, bazı binalar, 

dükkânlar taşlansa da olaylar büyümeden yatıştırılmıştı (Bölügiray, 1989: 90-100).  

Ayrıca, yine Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler 

sonunda;  

Kadir BOZTİMUR isimli şahıs hakkında, saldırı sonrasında Emniyet 

Müdürlüğü bahçesinde toplanan polisleri kanunsuz gösteri yürüyüşüne teşvik ederek 

topluluğu devrim andı içirmek, çeşitli sol içerikli sloganlar attırmak, komünizm 

propagandası yapmak suçlarından aranırken şahsın gıyabında Adana C. Savcılığının 

28.02.1990 gün ve Hz 1986/11446, Karar 1990/2352 sayılarıyla Kamu davasının 

zamanaşımı nedeniyle TAKİPSİZLİK kararı verilmiştir.  

Ayrıca aynı gün çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle Adana Emniyet 

Müdürlüğünde görevli (21) Polis Memurunun Sıkıyönetim Komutanlığınca gözaltına 

alındıkları,  

Şeklinde bilgiler elde edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde 

29.05.1980 tarihinde başlayan ve 11.07.1980 tarihine kadar devam eden ve darbe öncesi 

en önemli toplumsal olaylardan biri olan “1980 Çorum Olayları” ile ilgili olarak; 

28.05.1980 tarihinde şehir merkezinde sağ görüşe mensup bir grup öğrencinin 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün SAZAK’ın öldürülmesini protesto etmek için 

şehir merkezinde bir yürüyüş yaptığı, bu esnada grubun sol görüşe mensup Alevi 

vatandaşlara ait bazı işyerlerinin camlarını kırdığı, sol görüşe mensup Celal 

ERDOĞDU isimli bir öğretmeni darp ettiği, bunun üzerine Çorum’da sol görüşlü ve 

alevi vatandaşlarımız arasında, oturdukları mahallelere yönelik saldırı yapılması 

ihtimaline karşı kaynaşma ve gruplaşma olduğu, bu durumu fırsat bilen ve Çorum’da 

faaliyet gösteren HK, SGB, TKP-B Kurtuluş, Devrimci Kurtuluş ve DEV-YOL örgütü 

mensuplarının oturdukları yerlere halkı da kışkırtarak barikat kurdukları, örgüt 

mensuplarının ellerinde silahlarla yüzleri maskeli şekilde bu barikatlarda nöbet 

tuttukları ve bu bölgelere güvenlik güçlerinin girmesine izin vermedikleri, 28.05.1980 

günü akşam saatlerinde şehrin çeşitli yerlerinden gelen silah seslerine ilişkin sağ görüşe 

mensup grupların Alevi vatandaşların mahallelerini bastığı yönünde haberler 

çıkarılması üzerine Oğuz Uğur TANDOĞAN’ın DEV-YOL örgütüne ait bir evin 

yakınlarına, içerisinde (1) Sten, (2) Mat otomatik silah ile (250-300) adet mermi 

bulunan bir torba getirdiği, o gece bölgede sabaha kadar sağ ve sol görüşlü grupların 

karşılıklı birbirlerine ateş ettiği, her iki görüşe mensup grupların da yapılan ajitasyon 

neticesinde olayların içine çekildiği ve çatışma olaylarına katıldığı, 29.05.1980 sabahı 

Oğuz Uğur TANDOĞAN, Ahmet YAPRAK, Cengiz KOLBÜKEN, Hasan ÜNAL, 

Avni ÖZCAN, Gazi TURGUT ve Metin YÜCEL isimli şahısların Eti Ortaokulu 

arkasındaki bahçede toplandıkları, akabinde aynı gün Hamdi DİŞYAR’a ait eve silahla 

ateş edilmesi ve evin altında bulunan fırına patlayıcı madde atılması olaylarını 

gerçekleştirdikleri, yanlarında bulunan kalabalığa (yaklaşık 500 kişi) Oğuz Uğur 

TANDOĞAN’ın talimatıyla Ahmet YAPRAK’ın devrim andını okuduğu ve okuttuğu, 

29.05.1980 tarihinde sağ görüşe mensup bir grup Ticaret Lisesi öğrencisine 

silahla ateş edildiği, üç öğrencinin muhtelif yerlerinden yaralandığı, bu olayın 

akabinde aynı gün sol görüşe mensup şahısların bulunduğu bir çay evine silahla ateş 

edildiği, saldırı sonucunda bir şahsın hayatını kaybettiği, bir şahsın da yaralandığı, 

Aynı gece Samsun-Ankara karayolunun şehir içi giriş-çıkış kısmında bulunan tüm 

alevi ve sol görüşe mensup vatandaşların bulunduğu mahallelerde büyük barikatlar 

kurulduğu, aynı gün saat: 20.30’da Valiliğin askeri birliklerden yardım talebinde 
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bulunduğu, aynı gece ve takip eden gündüzünde barikat kurulan mahallelere 

girilemediği ve barikatların kaldırılamadığı,   

30.05.1980 tarihinde Polis Memuru Abdurrahman KOÇAK’ın Alevi 

vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Milönü semtinde şehit edildiği, aynı gün yine 

aynı semtte oturan ve göreve gitmekte olan Bölge Trafik polis memurlarından 

Muzaffer YEŞİLYURT ile Mehmet PEKTAŞ’ın pusuya düşürüldüğü, olayda 

Muzaffer YEŞİLYURT’un şehit olduğu, Mehmet PEKTAŞ’ın ağır yaralandığı, Bu 

olayın anında öğrenilmesine rağmen güvenlik kuvvetlerince müdahalede 

bulunulamadığı, olay yerine geç intikal edilebildiği, yaralı polis memurunun 

hastaneye iki saat sonra sevk edilebildiği, aynı gün Milönü semtindeki polis evlerinin 

tahrip ve yağma edildiği, İki polis memurunun şehit edilmesi ile ortamın daha fazla 

gerginleştiği, Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu mahallelere Polislerin 

müdahale ederek intikam alacağı, ayrıca Sünnilerin de taarruz edeceği şeklinde yoğun 

propagandaların yapıldığı, 

30 Mayıs ve 1 Haziran gecelerinde özellikle saat:21.00’den sonra Alevi ve sol 

görüşe mensup vatandaşların bulunduğu Kale Mahallesi ile sağ görüşe mensup Sünni 

vatandaşların oturduğu Sosyal Sigortalar semtinde sabaha kadar silah seslerinin 

duyulduğu ancak herhangi bir çatışmanın meydana gelmediği, 02.06.1980 sabahından 

itibaren güvenlik kuvvetlerinin duruma hâkim olduğu, yer yer silah sesleri ve 

patlamalar duyulsa da karşılıklı toplu çatışmaların önlendiği, 

01.07.1980 tarihinde akşam saatlerinde Terlemez Evleri semtinde bir 

öğretmenin evine ateş edildiği iddiası ile karşılıklı gruplaşmaların tekrar meydana 

geldiği, silah sesleri duyulduğu ve barikatların kurulduğu, olaya müdahalede bulunan 

askeri birliklere karşı ateş açıldığı ancak olayda ölen ya da yaralanın olmadığı, aynı 

gece saat:21.00 sıralarında Ankara-Çorum karayolunun 9. kilometresinde kurulan 

barikatı açmak için müdahale eden askeri birliklere silahla ateş edildiği, askeri 

birliklerin müdahalesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de 

yaralandığı, 02.07.1980 tarihinde saat:04.00 sıralarında Terlemez Evler Sigorta 

Hastanesi bölgesinde karşıt görüşlü gruplar arasında tekrar çatışma yaşandığı, yer yer 

yangınların çıktığı, (2) panzer ile Jandarma Ön Yüzbaşı Orhan YILDIZ 

komutasındaki 80 kişilik Jandarma kuvvetinin olay yerine gönderildiği, kalabalık 

grupların dağıtılarak olayların kontrol altına alındığı, çıkan yangınların söndürüldüğü, 

uygulamalar yapıldığı, aramalar sırasında Alaaddin Camii civarında Abdullah SUCU 

ve Adil ŞAKAR isimli şahısların cesetlerinin bulunduğu, aynı gün saat:06.00 

sıralarında Valiliğin sokağa çıkma yasağı koyduğu, 

04.07.1980 tarihinde saat:13.15 sıralarında, gerginliğin sürdüğü ve halkın 

huzursuzluğun hat safhada olduğu bir sırada inşaatı devam etmekte olan Alaaddin 

Camii yanına bir oto içerisinden patlayıcı madde atıldığı ve havaya silahla ateş 

edildiği, olayın Alaaddin Camiinin yakıldığı ve silahla ateş edildiği şeklinde şehre 

kısa sürede haberin yayıldığı, Alevilerin bulunduğu semtlere Sünnilerin taarruz ettiği 

şeklinde yayılması ve bu durumu istismar eden şahısların ajitasyonlarıyla her iki 

gruptan çok sayıda vatandaşın Alaaddin Camisi civarında toplandığı ve çatışmaların 

yaşandığı, olayın haber alınmasının ardından bölgeye intikal eden askeri birlikler ve 

Komando taburu tarafından silah kullanılmak suretiyle kitlesel bir katliamın 

önlendiği, olay esnasında çok sayıda yangının çıktığı, çevre il ve ilçelerden itfaiyeler 

istendiği ve güvenlik kuvvetlerinin nezaretinde yangınlara müdahale edildiği, 

yetkililer tarafından yapılan tespitlere göre (74) ev, (2) dükkân ile (4) motorlu 

vasıtanın yakıldığı, (51) dükkânda hafif maddi hasar oluştuğu, olaylar sırasında (5) 

vatandaşımızın hayatını kaybettiği, (21) vatandaşımızın muhtelif yerlerinden 

yaralandığı, yapılan operasyonlarda (204) kişinin yakalandığı, (21) tabanca, (7) av 

tüfeği ve (939) fişeğin ele geçirildiği, Yaşanan şiddet içerikli toplumsal olayların 

tertiplenmesi ve meydana gelmesinde, ilde faaliyet yürüten aşırı sola mensup 

TKP/M-L, TDKP, TAKP/C, YGD, İGD isimli illegal örgütlerin, komiteler oluşturup 

müşterek eyleme geçmelerinin önemli rol oynadığı, keza sağ görüşe mensup ÜYD 

adlı kuruluşun ise halkın tansiyonunu yüksek tutmak amacıyla faaliyette bulunduğu, 
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Ahmet YAPRAK isimli şahsın Sivas İl Merkez Jandarma Komutanlığı 

görevlilerince alınan ifadesinde; birinci Çorum olaylarından sonra Çorum’a İzzet ve 

Mehmet adlı iki kişinin geldiğini, Oğuz Uğur TANDOĞAN’ın bu şahısları 

arkadaşları olarak tanıttığını ve bundan sonra beraber çalışacaklarını söylediğini, 

Birinci Çorum olaylarından sonra geceleri sistemli olmasa da nöbet tutmaya devam 

ettiklerini, İkinci Çorum olaylarının başladığı 04.07.1980 günü Yusuf İzzet 

ÇALOĞLU, Orhan KILIÇ ve Avni ÖZCAN ile beraber Yeşilyurt mahallesine 

gittiklerini, kendisine gösterilen ve sağcı olduğu söylenen bir şahsın evine silahla ateş 

ettiğini, kalabalık içerisinde bulunan birinin başka iki evi yaktığını, askerlerin duruma 

hakim olması üzerine geri çekildiklerini beyan ettiği, 

Olaylarda gözaltına alınan Ali SOYLU’nun 28.06.1980 tarihli ifadesinde; 

dönemin Milletvekili Şükrü BÜTÜN’ün konuşmasına şahit olduğunu, BÜTÜN’ün 

konuşmasında “Sizi destekliyoruz. Zaten bu olayların olacağını biliyorduk. Gerekli 

yerden talimatı aldık, korkmayın güveniniz sağlanmıştır. Kimse size dokunamaz. 

Faşist polisler buraya girmeyecek, ben yarbayla konuştum, buraya polis girmeyecek” 

şeklindeki konuşmasından sonra halkın kendisini coşkulu bir şekilde alkışladığını, 

milletvekilinden sonra konuşan bir yarbayın ise; “Biz sizleri korumaya geldik. Bizlere 

ateş etmeyin. Biz sizleri korumaya geldik, polisleri buraya sokmayacağız” dediğini ve 

bu konuşmasından sonra halkın yarbayı da alkışladığını belirttiği, Ayrıca Ali SOYLU 

ifadesinde; Şükrü BÜTÜN’ün bir taksinin arka bagajında bulunan bir tabut içine 

cenaze süsü vererek Milönü’ne silah geçirdiğini ve bu silahları halka dağıttıklarını 

duyduğunu beyan ettiği, 

1980 döneminde Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden olan ve Çorum 

olaylarının kilit ismi olarak lanse edilen Adnan BARAN isimli şahsın 7 Temmuz 

2009 tarihinde Çorum Tek Yıldız Gazetesine verdiği röportajda; “Senarist 

provokatörlerin ilk perdede sağ-sol çatışmasını öngördüklerini, Çorum’un da 

seçilmiş iller arasında olduğunu, sağ görüşlü olduğunu söyleyen bazı Subayların 

kendilerine TNT el bombası, çeşitli patlayıcı maddeler, silahlar ve mermi gibi 

mühimmat verdiklerini” ifade ettiği, Çorum olayları sırasında illegal faaliyet gösteren 

TDKP (Türkiye Devrimci Komünist Partisi) elamanlarının, meydana gelen 

olaylardan evvel halk arasında propaganda yaparak oluşturdukları komitelerle bir 

kısım halkı bölücülüğe, toplu isyana, silahlanmaya, barikatlar kurarak güvenlik 

kuvvetlerine engel olmaya zorladıkları, yaptıkları toplantılarda halka ve yandaşlarına 

olayların devamı için muhakkak polis vurulması gerektiği izahatında bulunarak 

olayların gerçekleşmesinde büyük rol oynadıkları, örgüt elemanlarından Haydar 

CEMİYET ve Aslan ÜNKAP’ın olaylar sırasında polis öldürme olayına fiilen 

katıldıkları ve Polis Memuru Muzaffer YEŞİLYURT’u öldürme ve Mehmet 

BEKTAŞ’ı yaralama, yine Polis Memuru Abdurrahman KOÇAK’ı örgüt adına 

öldürme olayını gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği, Adana ili ve İçel ili Tarsus 

ilçesinden (60) kadar aşırı sol militanın Çorum’a gittikleri ve alevi vatandaşların 

bulunduğu mahallelerde barındıkları bilgisi verilerek güvenlik tertip ve tedbirlerinin 

alınmasının istendiği, 

29.05.1980 tarihinden başlayıp 11.07.1980 tarihine kadar devam eden 

olaylarda (354) kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan (159)’unun 

tutuklandığı, olaylarda (49) kişinin hayatını kaybettiği, (53) kişinin ise yaralandığı, 

(297) adet dinamit lokumu, (47) adet fünye, (790) metre saniyeli fitil ve (619) adet 

dinamit kapsülü, (35) adet tabanca, (1046) adet mermi, (74) adet Av tüfeği, (544) 

adet av tüfeği fişeği, (2) adet Piyade tüfeği, (48) adet piyade tüfeği mermisi, (6) adet 

kama bıçağı, , (8) adet Molotof kokteyli elde edildiği, 

İfade edilmektedir. 

Yukarda bahsedilen toplumsal şiddet olaylarının tamamında görülen ortak 

özelliklerden anlaşılacağı üzere, o dönemde meydana gelen münferit olaylardan bazıları 
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daha sonra daha büyüyerek toplumsal şiddet olaylarına dönüşmüştür. Olaylar, kimi zaman 

provokasyonlarla büyütülürken, kimi zaman da bu tür olaylarla mücadele etmesi gereken 

kurumların görevlerini bazen bilerek, isteyerek bazen de yetersizliklerinden dolayı tam 

olarak yerine getirmemelerinden dolayı olaylar daha ciddi bir hal almıştır. 

12 Eylül öncesinde genel havayı Emin Çölaşan’ın kalemiyle şu şekilde özetlemek 

mümkündür (Çölaşan, 2012): 

Neydi o günler! Türkiye devrimci ve ülkücü olarak ikiye bölünmüştü. Başka 

bir deyişle, ülkenin her yerinde ve her köşesinde sağ-sol çatışması yaşanıyordu. 

Türkiye yasadışı örgütlerin elindeydi. Herkes silahlanmıştı. Türkiye silah 

kaçakçılığının açık pazarı olmuş, her yerden kaçak silah giriyor ve bunlar serbest 

piyasada sudan ucuz fiyatlarla satılıyordu. Üniversite ve yüksekokullar, hatta liseler 

paylaşılmış, parsellenmişti. Bazıları sol’un, bazıları sağ’ın elindeydi. Karşıt 

görüşlüler, onlardan olmayanlar, okullara asla gidemezdi. Hocalar ve öğretmenler de 

aynı durumdaydı. Mahalleler bile parsellenmiş, bölünmüş, bir kesimin egemenliği 

altına girmişti. Bütün kamu kurumları aynı durumdaydı. Hastaneler ve öğrenci 

yurtları paylaşılır mı? Türkiye de paylaşılmıştı! 

Polis bile iki kesime ayrılıp dernekler kurmuştu. Pol-Der ve Pol-Bir, iki zıt 

görüşü paylaşan polislerin topluluğu idi. Ülkede her gün cinayetler işleniyor, insanlar 

öldürülüyor, saldırıya uğruyor, her yerde bombalar patlıyordu. Savcılar, profesörler, 

sendikacılar, öğrenciler, sıradan vatandaşlar sokaklarda vuruluyordu. Güya 

sıkıyönetim vardı ama kimsenin taktığı yoktu. Kim olursa olsun her kesim ve herkes, 

can güvenliğinden yoksundu. Mahalleler ve evler boşalıyor, insanlar korkudan göç 

ediyordu. Alevi yurttaşlar büyük baskı altındaydı, katliamlar yapılıyordu. Ortada 

devlet ve hükümet kalmamış, işler askerlere havale edilmişti. Meclis toplanamıyor, 

aylardan beri Cumhurbaşkanı seçemiyordu. Kentlerin en büyük meydanları bile savaş 

alanına dönmüştü. Her gün kan akıyor, cesetler yollardan toplanıyordu. 

Bu konularda ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi, olayları önleme, müdahale 

ve soruşturmakla görevli olan kamu görevlilerinin ülkede genel olarak görünen 

kutuplaşmada taraf olur görünümleriyle bu görevlerini yerine getiremeyişleri olarak ortaya 

çıkmaktaydı. 

Hâkim, savcı, polis veya askerlerden oluşan meslek birliklerinin günlük 

politikadan ve herhangi bir ideolojiden uzak olması gerekmekteydi. Polis meslek 

birliklerinin politize olması bu kurumun yerine getirdikleri görev bakımından kabul 

edilebilir bir durum değildi. Bir polis meslek birliğinin şu veya bu siyasal görüşün meslek 

birliği haline gelmesi demokratik açıdan henüz tam olgunluğa ulaşmamış, siyasal 

çalkantıların dinmediği ülkelerde büyük problemleri de beraberinde getirebilirdi. Nitekim 

bunun en bariz örneği, bu dönemde yaşanan Pol-Der ve Pol-Bir tecrübesidir. Bu iki polis 

birliği, polis içinde siyasal kamplaşmanın ve kavganın kaynağı haline gelerek tamamen 

kuruluş amaçlarının dışında faaliyet göstermiştir (Arıcan, 2009: 62). İç düzeni ve 

vatandaşların can güvenliğini sağlamakla görevli olan polis de ülkenin diğer insanları gibi 
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kendi aralarında ikiye bölünmüş, solcu polisler Pol-Der, ülkücü polisler ise Pol-Bir 

derneği çatısı altında toplanmışlardı (Maraşlı, 2008: 276).  

Bülent Ecevit ‘Başbakanlık günlerini anlattığı’ bir yazı dizisinde (Cumhuriyet 

Gazetesi, 12.11.1985) cepheleşme girişimlerine, karşı kesin kararlı bir şekilde 

direndiklerini, bunun da terör karşısında devlet gücünü yansız bir şekilde kullanabilme 

serbestisini ve olanağını sağladığını ifade etmektedir. Ancak şartların normal olmaktan 

fazlasıyla çıktığını, ne kadar tarafsız davranmaya çalışsalar da, sağdan ve soldan gelen 

terör karşısında eşit davranmaya özen gösterseler de kamu kuruluşlarından birçoğunun 

sürüklendikleri bozulma ve bölünmenin hükümetin yansız davranmasından beklenen 

sonucun sağlanmasını çok güçleştirdiğini belirtiyordu. Bülent Ecevit düşünülenin aksine 

emniyet kuvvetlerindeki bölünmenin sanıldığı kadar ileri ölçülere varmadığını, polisin 

büyük çoğunluğunun tarafsız bir tutum izleyebilecek bir durumda olduğunu ancak 

yılardan beri eğitim ve donanım bakımından akıl almaz bir ölçüde ihmal edildiğini, 

etkisini büyük ölçüde yitirdiğini ifade etmektedir. 

Buna rağmen polisteki bu bölünmüşlük gazete manşetlerine yansıyan olaylarla boy 

göstermiştir. 11.06.1978 tarihinde Pol-Der Ankara şubesi yakıldı (Milliyet Gazetesi 

12.06.1978). Ecevit “Polisler arasındaki dernekleşmenin ideolojik kamplaşma niteliğine 

dönüştüğünü, devam halinde halkın güveninin sağlamada polisin etkin olamayacağını” 

söyledi (Milliyet Gazetesi, 21.06.1978). 25.06.1978 günü Pol-Der Genel Merkezi tekrar 

yakıldı. Pol-Der’in kapatılması yolundaki girişimleri protesto için bazı polisler 

öğrencilerle birlikte 03.07.1978 tarihinde İstanbul’un birçok yerine “POL-DER 

KAPATILAMAZ” şeklinde afiş astı. Afişleme yaptığı iddia edilen 28 polis gözaltına 

alındı (Milliyet Gazetesi 04.07.1978). 05.07.1978 tarihinde Ankara Valiliği tüzüklerinde 

yazılı amaçların dışına çıktıkları gerekçesiyle Pol-Der ve Pol-Bir genel merkezlerini 

kapattı (Milliyet Gazetesi 06.07.1978). Ancak 16.07.1978’de Danıştay kapatma kararına 

karşı açılan davada kapatmayı iptal kararı vererek iki polis derneğinin kapılarını tekrar 

açıyor, faaliyetlerine tekrar izin veriyordu (Maraşlı, 2008: 276). 

Askere göre, mülki idare amirleri de gerek partizanlıktan gerekse uzun yılların 

ihmalinden kaynaklanan ciddi problemler yaşıyordu. Bölügiray (1989: 475-478, Demirel, 

2001: 52), aşırı milliyetçi militanlara hiç bir şart aramadan silah ruhsatı verdiğinden 

şüphelendiği bir valinin, bu durum kendisine sorulduğunda; 

 "Paşam ruhsat verilenler hepsi milliyetçi ve bizden olan kişiler, ülkücü gençler, 

içlerinde hiç komünist yok"  
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Dediğini belirtmektedir. Partizanlığın yanı sıra, birçok ilçede, kaymakam ve 

emniyet amiri ya bulunmuyor ya da bu makamlar vekâleten dolduruluyordu. Evren'in 

(1990: 376) aktardığına göre, Diyarbakır'da bulunan 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanı 

Cemalettin Altınok 17 Şubat 1980 tarihinde yapılan bir Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu 

toplantısında şöyle demiştir (Demirel, 2001: 52-53);  

“Bölgemdeki Siverek ilçesine daha bir kaymakam ve Emniyet Amiri bulamadık 

(Siverek ki en çok olay olan ve Apocular’ın kontrolünde olan bir ilçedir). Kaymakam tayin 

edildi fakat gelmiyor. Size enteresan bir olay daha söyleyeceğim. Bitlis'ten Siverek'e bir 

emniyet amiri tayin edilmiş, ancak Bitlis'te görülen bu emniyet amiri iki senedir Bitlis’e 

gelmemiş. İlk bulunduğu yerde duruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ise onu Bitlis'te biliyor 

ve biz onu Siverek'e tayin edeceğiz ne dersiniz diye Bitlis'e soruyor.”  

Yargı organların benzeri problemlerden payını aldığı da iddia edilebilir. Sayılan 

çok yetersiz kalan hakim ve savcılar yeterli korumadan yoksun oldukları için görevlerini 

layıkıyla yerine getiremiyorlar, mahkemeler çok yavaş çalışıyordu (BÖLÜCİRAY,1989: 

162-167, Demirel, 2001: 53). 6 Nisan 1979 tarihinde yapılan Sıkıyönetim Koordinasyon 

Kurulu toplantısında okunan ve Jandarma Denetleme Başkanınca hazırlanan raporda da 

söyle deniliyordu (Demirel, 2001: 53, Evren, 1990: 254-255); 

“Biz Mardin'de iken, Derik'de bir polis güpegündüz sokak ortasında kurşuna 

dizilerek öldürülmüştür. Davaya bakacak olan Derik hakimi istirahat almış, bir diğeri 

kendini reddetmiş, Mazıdağı hakimi yetkisizlik kararı vermiş, Yüksek Hakimler Kurulunca 

görevli kılınan Mardin Hakimi ise sanık bir öğretmenle üç eğitim enstitüsü öğrencisini 

tutuklayacak yürekliliği gösterememiştir. İşin dramatik yanı savcı, bu sanıkların sorguları 

yapılırken pencerelere kum torbaları yığılmak suretiyle can güvenliklerinin sağlanması 

talebinde bulunmuştur.” 

 

2.1.12 Eylül Öncesi Örgütlerin Durumu 

12 Mart muhtırasının bir sonucu da özellikle sol görüşlü pek çok örgüt üyesinin 

cezaevine girmesiydi. Cezaevine giren sol örgüt üyeleri illegal alanda daha aktif ve etkili 

faaliyet gösterileceği düşüncesine sahip olmuşlardır. Bu konuda önemli bir dönüm noktası 

1974 genel affı olmuştur. 1974 genel affı ile beraber sol örgütler taze kan ile faaliyetlerini 

hızlandırmışlar ve bu dönem içerisinde hızla örgütlenmeye başlayan milliyetçi 

muhafazakâr gençlik gruplarıyla çatışma sürecine girmeye başlamışlardır (Demirci, 2011: 

204). İnfaz yasasını değiştiren hükümetin bu eylemiyle cezaevleri boşalmış, yeni infaz 
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yasasından yararlanan örgüt mensupları birer birer cezaevlerinden çıkmış, çıkanların 

büyük bir kesimi de daha bilenmiş olarak örgütlerine katılmışlardır (Maraşlı, 2008: 275). 

1980 yılına kadar geçen sürede ülke tam olarak bir kaos dönemi yaşamış ve binlerce genç 

ideolojik karşıtlıklar sebebiyle birbirlerini öldürmüşlerdir. Bu kaotik süreç içerisinde her 

yeni provokasyon yeni bir toplumsal olayın fitilini ateşlemiş, hafızalardan silinmeyecek 

olayların yaşanmasına yol açmıştır. Türkiye’de sol terör örgütlerinin 1970 -1980 yılları 

arasında aktif bir eylemsel süreç içerisinde bulundukları bilinmektedir (Demirci, 2011: 

204). 

Affın terör örgütlerinin gelişimine etkilerinin o dönemin resmi yazışmalarına, 

sanık ifadelerine, iddianamelere ve mahkeme karalarına da yansıdığı görülebilmektedir. 

Örneğin, İstanbul Valiliği’nin (Emniyet Müdürlüğü’nün) İçişleri Bakanlığına yazdığı 

18/08/1980 tarih ve Şube: 1. Sor. A. 46036-32468 sayılı yazısında; 23/06/1980 tarihinde 

Grundig fabrikası işletme müdürü Mustafa Yılmazın yaralanması ve 26/06/1980 tarihinde 

MHP İlçe başkanı Ali Rıza ALTINOK ve ailesinin öldürülmesi olayına karıştığı 

gerekçesiyle ifadesi alınan İrfan ÇELİK ifadesinde özetle; 100 arkadaşı ile TKPML-

TİKKO davasından yargılanıp 15 sene 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını, 1975 affından 

yararlanıp çıktığını, kitleleri çeşitli mücadeleler içinde eğiterek mevcut düzeni yıkıp işçi 

sınıfı iktidarını kurmak için her türlü mücadele biçiminden yararlanma amacını göden 

TKPML hareketine inandığını beyan etmiştir. Aynı olaya karıştığı gerekçesiyle ifadesi 

alınan Mukaddes ÇELİK ise ifadesinde özetle; 1970 senesinden beri TKPML-TİKKO 

sempatizanı olduğunu, 1973 senesinde bu davadan yargılanıp 11 ay hapis cezasına 

çarptırıldığını, duruşmalar sırasında İrfan Çelik ile tanışıp 1977 senesinde evlendiğini, 

sempatizanı olduğu TKPML hareketinin Türkiye’de devrimi gerçekleştirerek demokratik 

halk iktidarını kuracağına inandığını, bunun için de karşıt görüş olan polis, asker ve devlet 

adamları ile savaşılması gerektiğine inandığını fakat hiçbir eylemine katılmadığını beyan 

etmiştir. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinin, MHP genel 

Başkan Yardımcısı Gün SAZAK’ın 27/05/1980 tarihinde öldürülmesi olayına karışan 

Ahmet Levent BABACAN, Sadık Zafer ÖZCAN ve Cem ÖZ hakkındaki (Sayı: 1981/304, 

Esas No:1981/304 ve Karar No: 1983/67) 06/04/1983 tarihli kararında; 

 “1970 yılında Mahir ÇAYAN ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Halk 

Kurtuluş Partisi ve Cephesi (THKP-C) daha sonra 1972’de Emniyet görevlilerince 

dağıtılmış, bir süre hareketsiz kalan bu grup 1975 yılından itibaren toparlanmaya 
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başlamış ve bu ortam içerisinde Devrimci Gençlik Dernekleri ortaya çıkmıştır. Daha 

sonra bu dernekler birleştirilerek 08/08/1976 tarihinde Devrimci Gençlik Dernekleri 

Federasyonu (DGDF) kurulmuş, bu legal örgüt içerisinde faaliyet sürdürmekte iken 1978 

yılı Haziran ayında gruplar arasında çıkan sürtüşmeler su yüzüne çıkmış, 29/06/1978’de 

Ankara’da Tüm Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu kurulmuş, Dev-Sol adıyla Dev-

Yol’dan ayrılan grup ise 30/07/1978’de Devrimci Gençlik Federasyonu adı altında bir 

federasyon kurarak faaliyetlerini sürdürmüş böylece, Dev-Sol fiilen ortaya çıkmıştır.  

Bundan sonra da tamamen Dev-Sol adı altında faaliyet gösteren bu grup silahlı, anayasal 

düzeni yıkma hedefine yönelmiş, bu hedefe götürecek birçok ciddi eylemde bulunduğu 

görülmüştür. Bunlar içerisinde adam öldürmeler, soygunlar, karşıt gruplarla çatışmalar, 

polis otosu ve karakolların taranması yanında, özellikle 20/08/1979’da Astsubay Erdal 

GÖRÜCÜ’nün öldürülmesi, 02/01/1980 tarihinde Bornova Suphi KOYUNCUOĞLU 

Lisesi mutemedinin soyulması, 26/01/1980’de Karagümrük polis Karakolunu basılarak 

silahlarının alınması, 27/01/1980 tarihinde Baş komiser Mehmet PAT’ın öldürülmesi, 

02/04/1980’de MİT mensubu Refik SÖNMEZ’in öldürülmesi, 07/07/1980’de Beşiktaş 

Gümrük Muavini iki şahsın öldürülmesi, 19/07/1980’de Prof. Dr. Nihat ERİM’in 

öldürülmesi, 30/07/1980’de emekli MİT mensubu Sabri SARIER’in öldürülmesi, 

11/08/1980’de Polis memuru Adem GÜNAY’ın öldürülmesi ve Eski Gümrük 

Bakanlarından Gün SAZAK’ın öldürülmesi olaylarının dikkat çektiği görülmüştür.”  

Mütalaasının bulunmaktadır. 

İstanbul / Selimiye Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın Eski Başbakan 

Nihat ERİM, Polis Memuru Ali KARTAL, İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut 

DİKLER ve Polis Memuru Turgut ERGÜLEN’in öldürülmesi ile ilgili (Sayı: 1981/1675, 

Esas No:1981/1675 ve Karar No: 1981/994) 22/05/1981 tarihli iddianamesinin “Devrimci-

Sol Örgütünün Tarihi Oluşumu” başlığı altında;  

“1975 yılı başlarında yeniden faaliyete geçmek için uygun bir siyasi ortamın 

bulunduğunu gören ve 1803 sayılı Af Kanunundan sonra dışarı çıkan militanlar THKP-

C’ye tekrar hayatiyet vermek için harekete geçmişler ve yine Marksist-Leninist düşünce 

biçimi ön planda olmak üzere THKP-C kökenli örgütler türemeye başlamışlardır.” 

 İfadeleri yer almaktadır. Aynı İddianamenin “Devrimci-Sol Örgütünün Örgütsel 

Yapısı” başlığı altında “19/07/1980 tarihinde öldürülen 1971 döneminin Başbakanlarından 

Prof. Dr. Nihat ERİM ve koruma polisi Ali KARTAL’ın ayrıca 06/02/1981 tarihinde 

İstanbul Emniyet Müdür Muavini Mahmut DİKLER ve koruma Polisi Turgut 

ERGÜLEN’in öldürülmesinin” yanı sıra “Devrimci-Sol Örgütü ve Militanlarının Hukuk 
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ve Yasalar Karşısındaki Durumu” başlığı altında “Sadece İstanbul’da 100’den fazla kişiyi 

öldürdüğü, sayısız gasp, soygun, kurşunlama, bombalama, karakol baskını ve benzeri 

eylemler gerçekleştirdiği” beyan edilmektedir. 

Bu süreç içerisinde sol terör örgütleri TKP kökenli sol örgütler, THKP-C kökenli 

sol örgütler, THKO kökenli Sol örgütler, TKP/ML kökenli sol örgütler ve TİİKP kökenli 

sol örgütler olmak üzere beş ana kola ayrılmışlardır. Kendi bünyesinde çok sayıda yeni 

örgütler kurmuş olan örgütlerin içerisindeki bu çok parçalı yapı 12 Eylül’den sonra hızla 

etkisiz hale gelmelerine yol açmıştır (Demirci, 2011: 204-205).  

Altun ve Karaman’a göre; Türkiye’de ayrılıkçılık ya da etnik ayrılıkçı terörizm 

denince akla gelen kavramlar; PKK terörü, Kürtler, Kürt Sorunu şeklindedir. Türkiye 

PKK terör örgütünün başlattığı terörist eylemlerle 1984 yılından beri mücadele 

etmektedir. Ancak Türkiye’de ayrılıkçılık düşüncesinin kökleri Osmanlı’nın son 

dönemlerine kadar gitmektedir. “Şark Meselesi”, “Kürt Sorunu” olarak dile getirilen 

sorunlar sorunun sadece ‘güvenlik sorunu’ olarak algılanmasından dolayı içinden çıkılmaz 

bir hal almıştır. Böyle olunca, izlenmesi gereken tek strateji askeri ve polisiye tedbirlerin 

alınması olarak düşünülmüştür. Osmanlı’nın son yıllarında ve Cumhuriyet kurulduktan 

sonraki dönemde çıkan Kürt isyanlarının bastırılması ve sonrasında izlenen politikalar, 

1960 ve 1980 askeri darbelerinin ardından Kürt kimliğinin inkar edilerek yok sayılması ve 

buna paralel olarak bölge halkının ana dillerini kullanmalarının yasaklanması sorunun 

çözülmesi sonucunu vermemiştir. Aksine bölge halkı üzerinde arttırılan baskı tepki 

doğurmuş, 1984’ten sonra kanlı eylemlerine başlayan PKK’nın varlık gerekçelerinin 

güçlenmesine ve eleman kazanmasına zemin oluşturmuştur (Altun ve Karaman, 2010: 7-

8). 

Ahmad’a göre (2003: 163); Kürt sorunu, modern haliyle, Türkiye’nin doğusunda 

yaşayan insanların daha çok kültürel özgürlük talepleri ve devletin asimilasyon 

politikasını sorgulamaya başlamasıyla 1960’lı yıllarda ortay çıkmıştır.  Bölge insanının bu 

talepleri doğu bölgesinin geri kalmışlığıyla ilgilidir ve bu geri kalmışlık özellikle çok parti 

politikaları döneminde Ankara yönetimi tarafından genelde görmezden gelinmiştir. 

1978 yılı öncesi PKK’nın ideolojik temelinin atıldığı ve Marksist-Leninist 

ideolojinin benimsendiği dönem olarak görülebilir. Örgütün kuruluşu öncesinde ülkenin 

genelinde gerçekleşen anarşi ve terör harekelerinin temelinde yer alan Marksist-Leninist 

ideoloji, PKK’nın temel ideolojisi olarak görülmüştür. PKK’nın temel amacını açıklayan 

ve 1978 yılında yayınlanan Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto) da Marksist-Leninist 
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ideolojiyi temel prensip olarak görmektedir. Ayrıca örgüt kuruluş öncesi süreçte 

yöntemsel açıdan Mahir Çayanın çizgisinden önemli ölçüde etkilenmiştir. PKK’nın 

kurulacak bir Kürt devletinin Marksist-Leninist temelli bir ideolojiye sahip olması 

prensibi, “Kürt halkının ezilmişliğinin ve sömürge olarak görülmesinin” bir sonucu olarak 

kurtarılması gerektiği teziyle birleştirilmiştir (Öcalan: 1978; Semiz, 2011: 58-59). 

Kuruluş sonrası ve ilk silahlı eylemin gerçekleşmesine kadar geçen dönemde, 

örgüt, uzun yıllar terörü bir yöntem olarak kullanmasına imkân sağlayacak alt yapı 

hazırlıklarını tamamlamıştır. Örgüt hakkında somut edinim sağlayabilmek için öncelikle 

bu dönemin gelişim sürecine ve seyrine göz atmak gerekmektedir. PKK, 1975-1976 

yıllarında gerçekleştirilen toplantılarda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya açılım kararı 

almış. Bu karara bağlı olarak bölgeye dağılan örgüt üyeleri çalışmalarına başlamış ve 

kuruluş öncesi hazırlıklar yapılmıştır. 1978 yılının son dönemlerine doğru partileşme için 

uygun bir konjonktürün olduğunu değerlendiren Öcalan ve kurucu kadro, yapılan 

hazırlıklar çerçevesinde 27/11/1978 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesi Ziyaret (Fis) 

köyünde yaptıkları ve üç gün süren bir toplantıdan sonra PKK (Partiya Karkeren 

Kürdistan- Kürdistan İşçi Partisi) adında bir parti kurulması kararı alınmıştır (Semiz, 

2011: 59). 

1979 yılında Elazığ’da örgütün önde gelen isimlerinden Şahin Dönmez’in 

yakalanması sonrası örgüt, aynı yılın Temmuz ayında önemli kararların alındığı bir 

toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıdan çıkan en önemli karar ise Öcalan’ın yurtdışına 

çıkmasıdır. Öcalan’ın yurtdışına çıkmasından sonra örgüt bazı provokatif eylemler yapma 

kararı almış ve ilk olarak Bucak aşiretine yönelik bir eylem yapılmıştır. Bu dönemde 

PKK’nın silahlı eylemleri belirli bir strateji dahilinde gerçekleşmiştir. Öncelikle devlet ile 

karşı karşıya gelinmemeye özen gösterilirken daha çok bölgede bulunan Kawa, Tekoşin 

ve çeşitli sol örgütler gibi alternatif güçler ile Bucak ve Süleymanlılar gibi aşiretler hedef 

alınmıştır (Semiz, 2011: 60). Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1980 öncesinde 

Halkın Kurtuluşu ve Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları örgütleriyle PKK arasında şiddetli 

bir çatışma süreci yaşanmıştır (Şehirli: 2000). 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra da 1960’tan sonra olduğu gibi Kürt kimliği yok 

sayılarak inkâr edilmiştir. Kürt dili yasaklanmış ve bu hakları talep eden siyasi 

oluşumların hiçbirisine fırsat tanınmamıştır. Bölge halkı üzerinde baskıcı politikalar 

uygulanmış ve bunun sonucunda Kürt sorunu giderek keskinleşmiş 1978 yılında 

‘Marksist-Leninist sınırsız bir toplum esasına dayanan Bağımsız Birleşik Kürt Devleti’ 
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kurmak amacıyla PKK terör Örgütü ortaya çıkmıştır (Zafer, 1999: 37, Altun ve Karaman, 

2011: 11-12).  

Diğer yandan, Kürt sorununun daha da radikalleşmesinde, hatta iyice keskinleşip 

PKK terör örgütünün zemin kazanmasındaki diğer önemli faktör de askeri darbelerin 

ardından yönetime gelen darbe yöneticilerinin Kürt kimliğine karşı aldıkları tavır ve 

uygulamalardır. Bu uygulamalardan bir tanesi, 1980 darbesinden sonra Diyarbakır 5 No’lu 

E Tipi Askeri Cezaevinde mahkûmlar üzerinde uygulanan kötü muamelelerdir (Altun ve 

Karaman, 2010: 9-10). 

1981 yılında başlayan ve 1985 yılına kadar devam eden Diyarbakır 5 No’lu E Tipi 

Askeri Cezaevi’ndeki mahkûmlara yönelik sistematik olarak yapılan işkenceler sonucunda 

40 kadar kişi hayatını kaybetmiş, sayısı belli olmayan birçok kişi de sakat kalmış ya da 

psikolojik olarak etkilenmiştir. Birçok kesime göre Diyarbakır Cezaevindeki 

işkencelerden dolayı oluşan öfke patlamasının sonucu, PKK terör örgütü olmuştur ve 1984 

yılında başlayan tahliyeden sonra cezaevinden çıkanların yüzde sekseninin terör örgütüne 

katılmak üzere dağa çıktığı iddia edilmiştir (Altun ve Karaman, 2011: 10). 

Özetle, 1978-1984 yılları arasındaki gelişmeler PKK’nın örgütlenme, cephe ve 

ittifaklar ile silahlı faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu faaliyetler ülke içerisinde basın yayın 

yoluyla çeşitli kanallarla yayılmaya başlamış ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmen 

de olsa örgüt ismini ve varlığını akıllarda taze tutmaya çalışmıştır (Altuğ, 1995: 61). 

12 Eylül Darbesi öncesi ortamda yeşeren bir diğer örgüt ise Hizbullah terör örgütü 

olmuştur. 1980’li yılların başında Vahdet Kitapevi’nde bir araya gelen Hüseyin Velioğlu, 

Fidan Güngör, Ahmet Tufan, Veysi Kaykaç, Abdulvahap Ekinci Hizbullah Terör 

Örgütünün temellerini atmışlardır (Çiçek, 2000). Bu oluşumdan kısa süre sonra liderlik 

mücadelesi ve örgütün teorik alt yapısıyla ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle kopmalar 

yaşanmıştır. İlk olarak 1980 yılında Fidan Güngör ve Hasan Şengül bu yapılanmadan 

ayrılarak Menzil Kitapevi’ni kurmuş ve bu kitapevinin etrafında yeni bir yapılanmaya 

(Hizbullah / Menzil - Menzilciler) gitmişlerdir (Sözen ve Eski, 2011:162). 

Vahdet Kitapevi etrafındaki bu kopuş 1982 yılında Hüseyin Velioğlu’nun da 

ayrılarak İlim Kitapevi adı altında ayrı bir grup (Hizbullah / İlim - İlimciler) kurulmasıyla 

daha da genişlemiştir. Bu ayrılışla Hüseyin Velioğlu sadece yeni bir grup kurmakla 

kalmamış, Diyarbakır’dan ayrılarak bu oluşumu memleketi Batman’a taşımıştır. Bu 

dönemde örgüt mensupları genel olarak propaganda yoluyla taban kazanma faaliyetlerine 

devam etmiş, genel olarak kitapevleri etrafından taraftar kazanma yoluna girişmişlerdir. 
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Müslüman Kardeşler örgütünün etkisiyle de kuruluş aşamasında temel metot, kitapevleri 

ve evler de düzenlenen “sohbet toplantıları” yoluyla örgüte eleman kazandırma şeklinde 

olmuştur. Örgüt İran’dan da etkilenerek yıllar sonra “cami faaliyetlerine” yönelmiş, bu 

açılım örgütün taban kazanmasını kolaylaştırmıştır (Sözen ve Eski, 2011:163). 

Örgüt ilk on yılını kadrolaşma faaliyetleri ile geçirmiştir. Menzil Grubu lideri 

Fidan Güngür’ün terör stratejisini benimsememesi örgüt içindeki ayrılığı daha da 

derinleştirmiş, İlim Grubu lideri Hüseyin Velioğlu 1990’lı yılların başından itibaren 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rakip olarak gördüğü hem PKK, hem de Menzil Grubuna 

karşı terör eylemlerine başlamıştır. Etkisini kısa zamanda hissettiren İlim Grubu, PKK ile 

birlikte bölgedeki kendi söylemine muhalif din adamları, tarikat liderleri, kanaat önderleri 

ve iş adamlarından yaklaşık 800 kişiyi öldürmüştür (Bal, 2006: 25-26).  

Hizbullah Terör Örgütü’nün kullandığı terör stratejisi son derece akıllıca ve 

şaşırtıcı olmuştur. Korku ve panik yaratmak ve bu korku ve panik üzerinden propaganda 

yapmak olan terörizmin temel stratejisini değişime tabi tutan Hizbullah, propagandada dar 

alan ve terör eylemlerinde de üstlenmeme stratejisini benimsemiştir. Bu stratejinin temel 

çalışma mantığı, eylemlerin açıktan üstlenilmemesi bununla birlikte hedef kitlenin bu 

eylemi gerçekte kimin yaptığını bilmesi ve böylece büyük bir baskı, korku hissetmesi ve 

sindirilmesidir. Diğer yandan, devlet güçlerini ve geniş halk kitlelerini doğrudan karşısına 

almadan propaganda etkinliğini istediği dar alanla sınırlamasıdır. Örgütün işlediği 

cinayetleri üstlenmemesi, eylemlerde öldürdüğü önemli kişilerin cesetlerini saklaması 

Türkiye’de faili meçhul cinayetler tartışmalarını kızıştırmış ve cinayetleri devletin işlediği 

söylentilerinin ortalıkta dolaşmasına neden olmuştur (Bal, 2006: 25-26). 

Söylemez’e göre; sol grupların eylemde bulunduğu yerde özellikle milliyetçilik 

fikri etrafında toplanmış sağ grup ve örgütler de vardır ve onlar da en az solcular kadar 12 

Eylül sürecinde yer almıştır. Pol-Der’e karşı ülkücü polislerden oluşan Pol-Bir bu süreçte 

ortaya çıkmıştır. Ülkücü Gençlik, Ülkü-Bir, Ülkücü İşçiler, Ülkü-Tek (Ülkücü Teknik 

Elemanları Derneği), MİSK (Milliyetçi İşçi Sendikaları Kurumu) gibi yapılar da karşılıklı 

çatışma ortamında yer almışlardır.  

Yine Söylemez’e göre Milliyetçi kimlikle kurulan Türk İntikam Tugayı (TİT) da 

özellikle 12 Eylül öncesi işlediği cinayetlerle etkili olmuştur. TİT gibi bir başka örgüt olan 

Türkiye İhtilalcı Şeriatçı Kurtuluş Ordusu (TİŞKO) da eylemleri ve cinayetleriyle adını 

duyurmuştur. Görülen davalarda bu grupların üyelerine yönelik adam yaralama, adam 

öldürme, hırsızlık, T.C. Devleti’ni yıkmaya teşebbüs etme gibi eylemleri nedeniyle 11 
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idam cezası verilmiştir. Aslında bun iddialar bütün örgütlerin suçlar hanesinde yer alan 

klişe maddelerdi (Söylemez, 2009). 

2.2.12 Eylül Öncesi Terörün Finansmanı 

Büyüyen suç piyasasında organize suç örgütleri, yasadışı uyuşturucu ve silah 

ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi pek çok suçu 

işlemek suretiyle çok büyük miktarlarda suç geliri elde etmektedir (Aykın, 2010: 20-21). 

Organize suç ve terör örgütleri ile mücadelede klasik yöntemlerin istenen sonuçlara 

ulaşmada yetersiz kalması sonucu, yeni araç ve yöntemler devreye sokulmuştur. Bu 

araçlar, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele olarak öne çıkmıştır 

(Aykın, 2010: iii). 

Teröristlerin asıl gayesi para kazanmak, zengin olmak ve konforlu bir yaşam 

sürmek değildir. Fakat faaliyetlerini sürdürmek, hayatlarını idame ettirmek, silah temin 

etmek, güvenle kalabilecekleri yerler bulabilmek, sahte belge sağlamak, seyahat etmek, 

eğitim ve propaganda yapmak gibi nedenlerle paraya ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç 

nedeniyle terör örgütleri eskiden beri banka soygunu, adam kaçırma ve haraç toplama gibi 

gelir getirici suç faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ancak terör örgütlerinin organize bir 

şekilde gelir getirici suç faaliyetleri ile ilişkileri sınırlı düzeyde kalmıştır. Terörizm ile 

çıkar amaçlı suçlar arasında ise net çizgiler bulunmuştur. Ancak son dönemde bu çizgi 

bulanık hale gelmiştir. Hatta bazı durumlarda daha önce hiç olmadığı kadar, terörizmle 

organize suç arasında önemli yakınlaşmalar ortaya çıkmıştır (Aykın, 2010: 147). 

Narkoterörizm çağı aslında 1970’lerde başlamıştır. Ancak, yoğunluk kazanması 

1990’larda olmuştur. Soğuk Savaşın sona ermesi ve sonrasında Sovyetler Birliğinin 

dağılması, küreselleşme, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, ülkelerin fiziki sınırlarının 

önemsizleşmesi başta uyuşturucu ticareti olmak üzere pek çok suç piyasasında terör 

örgütlerine yeni finansman fırsatları sunmuştur ( Aykın, 2010: 148). Eskiden teröristler 

ideolojik olarak uyuşturucu imalat ve ticaretinin ölümcül düşmanları olarak görülürler, 

uyuşturucu ile ilişkili üyeler ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Ancak modern zamanlarda 

ideoloji ile ekonomik realite arasındaki mesafe küçülmüştür. Buna paralel olarak terör 

örgütleri uyuşturucu ticaretin içinde daha fazla yer almaya başlamışlardır (Aykın, 2010: 

149). 

Kara paranın en önemli öncül suçları olan uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, 

insan ticareti gibi suçlarla ve aklama suçu ile mücadeleye önem veren ülkeler, uluslararası 
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işbirliği olmadan ve ülkelerin mevzuatları uyumlaştırılmadan tek başlarına yürüttükleri 

çabalarla başarılı olamayacaklarını görmüşlerdir. Bunun üzerine gerek öncül suçlar ve 

gerekse aklama ile mücadele için uluslararası işbirliği ve ülke mevzuatlarının 

uyumlaştırılmasına yönelik uluslararası girişim ve anlaşmalar gündeme gelmiştir. Bu 

kapsamdaki çabaların başında 1988 tarihli Viyana Konvansiyonu, 1989 tarihinde FATF’in 

oluşturulması, 1990 tarihli Strasburg Konvansiyonu, 1995 tarihinde Egmont Grubunun 

kurulması ve 2000 tarihli Palermo Konvansiyonu gelmektedir (Aykın, 2010: 20-21). 

Cebir, şiddet ve tehdit öğelerini barındıran örgütlü suçlar, uyuşturucu madde 

ticareti, kaçakçılık ve diğer mali suçlar başta olmak üzere çıkar elde etmek amacıyla 

işlenen suçlardan elde edilen gelirlerin terörist faaliyetler de dahil olmak üzere yeni suç 

faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı, çıkar elde etmek amacıyla işlenen suçlar 

karşılığında verilen cezaların yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, çıkar elde etmek 

amacıyla işlenen suçların yanı sıra karaparanın aklanmasının suç olarak tesis edilmesine 

yönelik çalışmalar 1980’li yıllardan itibaren dünya ülkelerinde yaygınlık kazanmaya 

başlanmış, 1990’lı yıllardan itibaren de, ulusal mevzuatlarında gerekli değişiklikleri 

gerçekleştirmeyen doğrudan ya da dolaylı olarak uluslar arası sistem tarafından baskı 

altına alınmaya başlamıştır. Çıkar amaçlı suç ve suçlulukla mücadele anlayışındaki bu 

yeni açılım, Türk Hukukunda ancak 1996 yılında yürürlüğe giren 4208 sayılı ‘Karaparanın 

Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunla’ karşılık bulmuştur (Yaşar, 2008: 315). Bu 

nedenle 1970’li yılların sonlarında terör ve anarşiyi desteklemek üzere gerçekleştirilen 

başta silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili sağlıklı sayısal verilere ulaşmak 

zordur. 

Türkiye 1960’lı yıllardan itibaren başta radikal solcu olmak üzere, etnik bölücü ve 

dini istismar eden birçok terör örgütü ile mücadele etmektedir. Mücadelede zaman zaman 

başarılı sonuçlar alınmasına rağmen bu terör örgütlerinin varlığını koruması, finans 

kaynaklarını devam ettirebilme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Bu terör örgütlerinin 

geleneksel veya yeni dönem finans kaynaklarını kullandıkları bilinmektedir. Terör 

örgütlerinin finans kaynaklarını elde etmede yürüttükleri faaliyetler organize suç 

örgütlerinin kullandıkları yöntemlere benzemektedir. Organize suç örgütleri önceleri haraç 

toplama ve koruma adı altında zorla para toplama eylemlerine yoğunlaşırken, sonraları 

ulusal seviyede kaçakçılık yapan suç gruplarına dönüşmüşler, daha sonraları ise 

küreselleşmenin verdiği olanaklardan da yararlanarak uluslararası düzeyde faaliyet 

gösteren birer sınır aşan organize suç şebekesi halini almışlardır. Benzer evrimsel 
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dönüşüm Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri için de söz konusu olmuştur. 1970’li 

ve 1980’li yıllarda finans kaynaklarını daha çok haraç toplama, banka soyma ve fidye 

toplama suçları üzerine bina eden terör örgütleri daha sonraki dönemde ulusal veya 

uluslararası düzeyde kaçakçılık olaylarıyla elde ettiği görülmektedir (Cengiz ve Akyay, 

2011: 242-243). 

Eski Milli Birlik Komitesi Üyesi, Avukat Muzaffer Özdağ, 28/02/1979 tarihinde 

Cumhurbaşkanı’na ‘devletin içinde bulunduğu ağır tehlikeler ve vahim gelişmeler’ 

hakkında yazdığı mektupta (Fahri Korutürk arşivi, 1979d) özetle, “Saldırgan örgütlerin 

silah, teçhizat ve finansmanları ülke dışından karşılanmakla kalmamış, halkımız, 

esnafımız, öğrencilerimiz haraca bağlanarak, bankalar, işyerleri, sandıklar, maaş 

mutemetleri soyularak, kanuni fonlar karanlık yönlere aktarılarak, devlet güçlerine ait 

malzeme, teçhizat çalınarak milletimizin öz kaynakları kendine karşı kullanılmıştır” 

diyerek terör örgütlerinin finansman kaynaklarına işaret etmektedir.  

Bununla birlikte; ülkemizdeki örgütlerin çoğu finans sağlamak için gasp, soygun, 

hırsızlık, aidat ve bağış toplama, haraç alma, fidye amaçlı adam kaçırma ve ticari 

faaliyetlerde bulunma gibi yöntemler izlerken uluslararası faaliyet ağına sahip olan 

örgütlerin çoğunlukla sahtecilik, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı üzerinde yoğunlaştıkları 

bilinmektedir  (Aykın ve Gümüşay, 2008: 348). 

Marksist-Leninist ideolojiye dayanaklı olarak ortaya çıkan ‘Sol Terör Örgütleri’, 

Türkiye’de tarihsel gelişim olarak en uzun geçmişe sahiptirler. Bu örgütlerin genel olarak 

geleneksel finans kaynaklarına yöneldikleri söylenebilir. En çok rastlanılan finans kaynağı 

haraç toplamadır. Geçmişte yapılan operasyonlarda DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş 

Partisi Cephesi) terör örgütü mensuplarının yoğunlukla haraç aldıkları gerekçesiyle 

tutuklandıkları bilinmektedir. DHKP-C mensuplarının daha sonraları uyuşturucu 

kaçakçılığı eylemlerine karıştıkları konusunda polis kayıtları mevcuttur. Ayrıca sol terör 

örgütlerince geçmiş yıllarda geleneksel gelir kaynakları arasında yer alan otomobil ve eşya 

hırsızlığı, kuyumcu ve banka soygunu, fidye ve yardım parası adı altında sözde vergi 

toplama suçları da sıklıkla işlenmiştir. Örneğin THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 

Cephesi) gibi örgütler kuruluş aşamasında bu tür eylemlere yönelmişlerdir. Yine THKP-C 

1970’li yıllarda kaçırdıkları insanlar karşılığında ciddi oranda kazanç elde etmiştir (Cengiz 

ve Akyay, 2011: 243-244). 

Türkiye’de faaliyet gösteren dini istismar eden örgütlerin finans kaynaklarını 

sağlamada sol terör örgütlerine benzediği söylenebilir. Gerek geçmiş yıllarda kurulan dini 
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istismar eden terör örgütlerinin geleneksel finans sağlama alanlarına yönelmesi, gerekse 

de hali hazırda aktif olan örgütlerin ağırlıklı olarak kaçakçılık alanlarını kullanması, sol 

örgütlerce kullanılan finans kaynaklarıyla örtüşmektedir. Örneğin geçmiş yıllarda aktif 

olan İslami Hareket Örgütü (İHÖ) finans sağlamada banka soygunları, oto ve eşya 

hırsızlıkları suçlarına yönelirken, halen aktif olan Hizbullah terör örgütü ağırlıklı olarak 

haraç toplama ve kaçakçılık suçlarından sağlamaktadır. Bu tür örgütler Güneydoğu 

Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımızdan fitre ve zekât adı altında zorla para alarak 

büyük oranda gelir elde etmiştir. Öte yandan dini istismar eden terör örgütlerinin kesilen 

kurban ve derilerinden gelir elde ettikleri bilinmektedir. Hizbullah terör örgütünün diğer 

bir finans kaynağı da örgüt mensuplarından toplanan aidat ve bağışlardır. Her örgüt 

mensubu gelir durumuna göre örgüte belli bir miktar aidat ödemek zorundadır. Örneğin 

Hizbullah terör örgütü ‘infak’ adı altında örgüt üyelerinden gelirlerinin yüzde onunu aidat 

olarak ödemelerini istemiştir. Başka bir gelir kaynağı da Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

yaygın olan sigara kaçakçılığıdır. Hizbullah terör örgütü üyeleri kaçak sigaranın gerek 

yurtdışından ülkeye sokulmasında gerekse sokak satıcılığını yaparak dağıtımının 

yapılmasında aktif rol oynamaktadır (Cengiz ve Akyay, 2011: 245-246). 

Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri arasında Etnik bölücü terör örgütü PKK 

neden olduğu ağır sonuçlar bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu örgüte karşı yürütülen 

kapsamlı mücadele politikalarına rağmen örgütün varlığını koruması, finans kaynaklarının 

çeşitliliği ve örgüte para akışının devamlılığı ile açıklanabilir. PKK terör örgütünün gelir 

kaynaklarının çok çeşitli olduğu vurgulansa bile bunun net rakamlarla tespit edilebilmesi 

mümkün değildir. Örgütün finans kaynakları arasında aidat ve bağış toplama, sözde vergi 

toplama, haraç alma, sahtecilik, ulusal ve uluslararası kaçakçılık faaliyetlerinde bulunma 

yer almaktadır (Cengiz ve Akyay, 2011: 246). 

Dünyada terör örgütlerinin geçirdiği dönüşüm Türkiye için de geçerlidir. Terör 

örgütü PKK, mali desteğinin en büyük bölümünü uyuşturucu kaçakçılığından 

sağlamaktadır. PKK özellikle sahip olduğu lojistik yetenek ve imkânları, uluslararası 

bağlantıları, Avrupa’nın pek çok ülkesinde yerleşik yandaşları nedeniyle uyuşturucu 

ticareti için çok uygun altyapıya sahip terör örgütleri arasında sayılmaktadır (Aykın, 2010: 

150). 

Finans kaynaklarının temini bakımından bir dönüşüm yaşayan PKK’nın kuruluş 

yıllarında temel gelir kaynağı, haraç veya koruma parası adı altında sözde vergi 

toplamakla sınırlıydı. Örgütün ilk eylemlerine bakıldığında silahlı soygun şeklinde 
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gerçekleşen eylemlerin fazla olması dikkat çekmektedir. Günümüzde haraç ve sözde vergi 

toplama özellikle Avrupa ülkelerinde devam eden finans kaynaklarındandır. Örneğin 

1990’larda İngiltere’de toplanan haraç 2,5 milyon İngiliz Pound’u civarındadır. Aidat ve 

bağışlar da PKK için önemli bir gelir kaynağıdır. Örgüt sempatizanlarının Türkiye ve 

Avrupa’da düzenli olarak aidat ödedikleri ve yardım kampanyaları adı altında bağış 

topladıkları bilinmektedir. Bu güne kadar ne kadar para yardımı toplandığı tespit 

edilememekle birlikte aidatlardan elde edilen gelirin büyük bir yekûn tuttuğu tahmin 

edilmektedir (Cengiz ve Akyay, 2011: 247). 

Yine, PKK Terör örgütü tarafından uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin 

miktarını tam olarak hesaplamak güçtür. PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği 

gelirin 2001 yılında 60 milyon dolar olduğu yönündeki tahminler medyada yer almıştır. 

Bu konuda resmi yetkililerce dile getirilen son rakamlar bu tutarın çok üzerindedir. 

Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı'nın 2008 yılında 

ikincisini düzenlediği, ''Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu''nun 

kapanış konuşmasında dönemin Genelkurmay İkinci Başkanınca;  

“Terör örgütünün, başta uyuşturucu olmak üzere, insan, sigara, akaryakıt ve silah 

kaçakçılığı, haraç toplama, sahtecilik ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetler 

yoluyla mali kaynak temin etmekte olduğunu belirtmiştir. Söz konusu konuşmada, terör 

örgütünün bu şekilde elde ettiği yıllık gelirinin 400-500 milyon avro civarında olduğu, 

bunun 200-250 milyon avrosunun uyuşturucudan, 100-150 milyon avrosunun 

kaçakçılıktan (akaryakıt, sigara, insan kaçaklığı gibi) 15-20 milyon avrosunun toplanan 

yardımlardan ve 20-25 milyon avrosunun da diğer faaliyetlerden sağlandığı” 

Değerlendirmesi yapılmıştır. 

Genelkurmay İkinci Başkanının konuşmasında belirttiği 200-250 milyon avroluk 

uyuşturucu ticareti gelir tahmini önemli bir rakamdır. Ancak bu değerlendirmeye esas 

rakamların hesaplanmasında kullanılan veri seti ve yöntemler konusunda yayımlanmış bir 

kaynağa ulaşılamamıştır. Ancak söz konusu rakamların olması gereken rakamlardan çok 

da uzak tahminler olmadığı Abdullah Öcalan’ın 1999 yılındaki yargılanması sırasındaki 

ifadesinde yer alan rakamlarla teyit edilir niteliktedir. Abdullah Öcalan, örgütün yıllık 

gelirinin asgari 250 milyon ABD Doları olduğunu yargılandığı dava duruşmasında bizzat 

belirtmiştir (Aykın, 2010: 150-151). 

PKK uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili faaliyetlerini kaynağından uyuşturucu 

temini, kaçakçılığı ve dağıtımı safhalarında aktif rol alarak yürütmektedir. Önceleri 
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uyuşturucu sevkiyatından pay alan terör örgütünün yüksek kar oranları nedeniyle dağıtıma 

da yöneldiği iddia edilmektedir. Dağıtım işlerinde siyasi amaçlı dernekler ve deşifre 

olmamış militanlar kullanılmaktadır. Terör örgütü PKK’nın Avrupa’da açtığı dernekler 

vasıtasıyla uyuşturucu dağıtımında iyi bir organizasyona sahip olduğu ileri sürülmektedir 

(Aykın ve Gümüşay, 2008: 355). 

Silah kaçakçılığı ve terörizm arasında doğrudan bir ilişki vardır. Terör örgütleri 

silah kaçakçılığı yapmak yoluyla hem silah ihtiyacını karşılamakta hem de gelir elde 

etmektedir. Teröristbaşı Abdullah Öcalan 16-21/02/1999 tarihleri arasında alınan 

ifadesinde; silah kaçakçılığının terör örgütü için hayati bir ihtiyaç olduğunu, silah 

kaçakçılığını bizzat yönlendirdiğini ve onayladığını belirtmiştir. Ayrıca mahkemede silah 

tedarikinin daha ziyade ticari bir konu olduğunu ifade etmiştir (Aykın ve Gümüşay, 2008: 

355-356). 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi ekleri 

arasında bulunan Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 

Durumu” adlı raporuna göre 12 Eylül 1980 öncesi ve 12 Eylül 1980 sonrası olmak üzere 

silah kaçakçılığı olayları ve yakalananların sayısı aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 20: 12 Eylül Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Silah Kaçakçılığı Olayları ve  

Yakalananların Sayısı ve Oranları 

 

SİLAH 

KAÇAKÇILIĞI 

OLAYLARI VE 

YAKALANANLARIN 

SAYISI  

 

12 EYLÜL 1980 ÖNCESİ 12 EYLÜL 1980 SONRASI GENEL TOPLAM 

26 Aralık 1978-11 Eylül 1980 12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 

Sayısı 

 

Yüzdesi 

% 

Sayısı Yüzdesi 

% 

Sayısı Yüzdesi 

% 

OLAYLAR 490 65 266 35 756 100 

YAKALANANLARIN 

SAYISI  

 

805 55 657 45 1462 100 

 

Tablo incelendiğinde; 26 Aralık 1978-11 Eylül 1980 arasında 490 silah kaçakçılığı 

olayında 805 kişi yakalanmışken 12 Eylül 1980-11 Eylül 1982 arasında ise olay sayısının 

266’ya yakalanan sayısının ise 657’ye düştüğü görülmekte, silah kaçakçılığı olay ve 

yakalanan sayılarında diğer olay sayılarındaki kadar önemli düşüş olmadığı dikkat 

çekmektedir. 

Yine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi ekleri 

arasında bulunan Genel Kurmay Başkanlığı’nın “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 
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Durumu” adlı raporuna göre 12 Eylül 1980 öncesi ve 12 Eylül 1980 sonrası olmak üzere 

Sıkıyönetim Süresince Ele Geçirilen Silah Cephane ve Telsiz Durumu aşağıdaki gibi tablo 

halinde sunulabilir. 

 

Tablo 21:Sıkıyönetim Süresince Ele Geçirilen Silah Cephane ve Telsiz Durumu 

 

 

CİNSİ 

12 EYLÜL 1980 

ÖNCESİ 

12 EYLÜL 1980 SONRASI Genel 

Toplam 

26 Aralık 1978  

11 Eylül 1980 

12 Eylül 1980 

11 Eylül 1982 

Zoralım yoluyla Zoralım 

yoluyla 

Halk 

Tarafından 

teslim edilen 

12 Eylül 

sonrası 

TOPLAM 

 

S 

İ 

L 

A 

H 

L 

A 

R 

 

Piyade Tüfeği  

8.021 

41.459 24.183 65.642  

80.411 Otomatik Tüfek 6.133 615 6.746 

Av Tüfeği - 8.024 346 8.370 8.370 

Tüfek TOPLAMI 8.021 55.616 25.144 80.760 88.781 

Makineli tabanca   

21.505 

3.803 2.474 6.278  

734.067 Tabanca 573.732 132.552 706.284 

Tabanca 

TOPLAMI 

21.505 577.536 135.026 712.562 734.067 

Roket atar - 24 - 24 24 

Havan - 1 1 2 2 

Genel TOPLAM 29.526 633.177 160.171 793.748 822.874 

Mermi (Muhtelif çapta) 2.153.365 2.668.986 635.707 3.304.693 5.458.058 

Patlayıcı madde 6.892 13.457 2.998 16.455 23.347 

Telsiz - 104 - 104 104 

Kesici ve dürtücü silah 707 8.275 17.495 25.770 26.477 

 

Tablo incelendiğinde; sıkıyönetimin başladığı 26 Aralık 1978 aile 11 Eylül 1980 

arasında tamamı zor alım yoluyla olmak üzere 8.021 tüfek, 21.505 tabanca olmak üzere 

toplam 29.526 silah 2.153.365 mermi, 6.892 mermi ve 707 kesici ve dürtücü silah ele 

geçirilmişken, 12 Eylül 1980 ile 11 Eylül 1982 arasında ise zor alım olarak 55.616, halk 

tarafından teslim edilen olarak 25.144 olmak üzere toplam 80.760 tüfek, zor alım olarak 

577.536, halk tarafından teslim edilen olarak 135.026 olmak üzere toplam 712.562 

tabanca ve 3.304.693 mermi, 16.455 patlayıcı madde ve 25.770 kesici ve dürtücü silah ele 

geçirilmiştir. Bu rakamlar 12 Eylül öncesi vatandaşların silahlanarak adeta irili ufaklı 

cephaneler oluşturduğu söylenebilir. 

 Terör örgütlerinin finans kaynaklarını elde etmede yürüttükleri faaliyetler organize 

suç örgütlerinin kullandıkları yöntemlere benzemektedir. 1970’li ve 1980’li yıllarda finans 

kaynaklarını daha çok haraç toplama, banka soyma ve fidye toplama suçları üzerine bina 

eden terör örgütlerinin, daha sonraki dönemde ulusal veya uluslararası düzeyde kaçakçılık 

olaylarıyla elde ettiği görülmektedir. 1980 darbesi öncesinde ve sonrasında radikal solcu, 

etnik bölücü ve dini istismar eden birçok terör örgütünün finans kaynakları hakkında bilgi 
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edinilebilmekle birlikte bunların sayısal olarak ne kadar olduğu konusunda maalesef 

yeterince kaynak yoktur. Bunun sebebinin; o döneme ait finans kaynaklarının örgütler 

tarafından yeterince kullanılmaması değil, bunu tespit edecek mekanizmaların mevcut 

olmaması ve bundan da öte terörün finansmanı hakkında yeterli ‘farkındalığın’ o günlerde 

bulunmaması olduğu düşünülmektedir. Günümüzün mücadele yapısı ve kararlılık boyutu 

göz önüne alındığında bile terörün finansman kaynakları ve gelirinin miktarı hakkında net 

bilgilere ulaşılamazken, 1980 öncesinde bunun ne kadar zor olduğu anlaşılır. 

Demirel’e göre Türkiye'yi 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine götüren sosyal ve 

siyasal dinamikler henüz yeterince açıklığa kavuşturulamamıştır. Siyasal şiddet ve terör 

dalgasını yaratan faktörlerin neler olduğu, sivil bürokrasinin niçin işlemez hale geldiği, 

siyasal partilerin neden muhtemel çözümler üzerinde uzlaşamadıkları akla gelen 

sorulardan bazılarıdır. Döneme ait cevap bekleyen sorulardan birisi de, Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) yüksek komuta kademesinin askeri müdahaleye zemin hazırlamak için 

ülkenin büyük bir kesiminde ilan edilen sıkıyönetime rağmen terörle mücadelede etkin bir 

rol oynamadığı iddiasıdır. Bu konuda açıklamaların bir kısmı, TSK’nın siyasete müdahale 

eğilimini öne çıkarırken, diğerleri sivillerin yetersizlikleri ve uzlaşamamaları nedeniyle 

demokrasiyi yozlaştırdıklarını öne sürerek, 12 Eylül sürecinde asıl sorumluluğun bu gruba 

ait olduğunu ifade etmişlerdir. (Demirel, 2001: 44-45). 

İşte Araştırma Komisyonunun bu raporu bir yandan da bu dinamiklerin ortaya 

çıkarmaya çalışan bir rapordur. 

3. 12 Eylüle Giden Süreçte 1979 Faruk Sükan Raporu 

Siyasal şiddet ve terörün ülke genelinde büyük tahribat yapması üzerine Hükümet 

mücadele yöntemlerini belirlemek üzere harekete geçmiştir. Faruk Sükan, 05/01/1978 

tarihinde kurulan Ecevit Hükümeti içerisinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı 

görevini yürütmüş ve aynı zamanda 28/02/1979 tarihinden itibaren de Türkiye’deki 

terörün sebep ve kaynakları ile ilgili incelemeler yapma ve bunu önlemenin çarelerini 

araştırma ve tespit etme ile ilgili görev almıştır (Fahri Korutürk Arşivi, 1979e). Bu 

araştırmalarının sonunda hazırladığı kapsamlı rapor bu bakımdan çok önemlidir. 

Sükan raporunda (Fahri Korutürk Arşivi, 1979e) özetle, “Ülkemizi birbirine zıt 

yönde dönen ve birbirinin hâsıl ettiği boşluğa diğerinin girip yerleşme çabası gösterdiği iki 

tür tehdit helezonu olduğundan; Birinci tehdit helezonunun, ekonomik baskılarla da iyice 

belirlenen iç istikrar sorununu gün ışığına çıkaran ve beraberinde sağ-sol aşırılık, 
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bölücülük, silahlı şiddet eylemleri, gericilik, gençlik sorunları, genel asayiş sorunları, 

mezhep çatışmaları, kaçakçılık, siyasal terörizm ve gittikçe hızlanan katı kutuplaşma 

hareketleri gibi unsurlar taşıdığından, dış kaynaklı ikinci tehdit helezonunun, ülke 

üzerinde süper devletler rekabeti, bölge konjonktürünün yarattığı sorunlar, yabancı ortak 

menfaat gruplarının özel girişimleri, özel amaçlı operasyonlar, yurtdışı baskı gruplarının 

girişimleri, farklı ideolojik akımların yerleşme ve pekişme girişimlerini beraberinde 

getirdiğinden” bahsetmektedir.  

Raporda ayrıca; “Devlet ve Hükümet düzeyinde ilgilenilmesi gereken esas sorunun 

“TERÖR” değil, bunun “İZM”e dönüşmüş halidir. Bu noktada kişisel çıkar için şiddete 

başvurma yerine, siyasal iktidarı ele geçirme yol ve yöntemi olarak teröre yönelme söz 

konusudur. Karşı karşıya bulunduğumuz gerçek, siyasal yahut politik terörizmdir. Her 

düşünce tarzı, hatta devletler bile terörizme başvurabilirler. Ancak, çağdaş İngiliz ve 

Amerikan Yaklaşımı terörizme, fenomene ULTRA-SOL’un eseri olarak bakmaktadır. 

Bunun nedeni, enternasyonal düzeyde her türlü desteğin sağlanabilmesi imkânının 

mevcudiyetidir. Gerçi günümüzde İtalya, İspanya, hatta İngiltere ve Amerika’da bazı sağ 

kanat örgütlerinin teröre başvurdukları vakıası vardır. Ancak özellikle uygar batıda çıplak 

adıyla FAŞİZM modası geçmiş, iflas etmiş bir görüş olması ve enternasyonal düzeyde her 

türlü desteği sağlayacak süper faşist bir gücün mevcut bulunmayışı konuyu bir tehlike 

olmaktan uzak görmeye neden olmaktadır.” ifadesi bulunmaktadır.  

Çok disiplinli yani ‘Multi-Disipliner’ yaklaşımla hazırlandığı vurgulanan raporun 

(Fahri Korutürk Arşivi, 1979e) sonuç bölümünde özetle;  

1. Bir yandan sağ aşırılık girişimleri ile gerici girişimler, diğer yandan sol 

aşırılık girişimleri ve bölücülük olgusu, legal/illegal iç içeliği ile bilinen sağ 

sol kanat terörizmi rejimi, siyasal ve toprak bütünlüğümüzü ciddi tehdit 

altında tutmaktadırlar. 

2. Aynı odaklardan kaynaklanan selektif terör henüz kana doymamıştır ve can 

almaya devam etmektedir. 

3. Öldürme olayları, silahlı gasp ve soygunlar tırmanarak devam etmektedir. 

4. Gerek halk kesiminde gerek bu oluşumlarla mücadele durumunda olan 

Kolluk Kuvvetlerimizde kutuplaşma giderek büyümekte, bölünmüşlük 

kamplara ayrılmışlık en keskin haliyle elle tutulur vaziyettedir. 
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5. Güvenlik Kuvvetlerinde var olduğu bilinen bazı yetersizlikler yanında bu 

kutuplaşma nedeniyle etkin görev yapma ve performans bloke olmaktadır. 

6. İç güvenlik konusunda güvenlik ve istihbarat bugün adına Emniyet Genel 

Müdürlüğümüz dediğimiz gerçekte alelade polis görevini ifa eden ve esas 

vasfı alelade asayiş hizmetleri, düzen sağlama nizamı muhafaza etmekten 

öteye geçmeyen kuruluş arasında doldurulması zorunlu bir boşluğun 

bulunduğudur. Bu boşluk ülke için gerçek ve hayati bir güvenlik riski 

yaratmaktadır. 

7. Ülkemizdeki tüm güvenlik ve kolluk hizmet birimleri acil bir şekilde ve 

oryantasyon, ve organizasyon ve modernizasyon ihtiyacı içindedirler. 

8. Etkin ve yüksek kaliteli iç ve dış istihbarattan yoksunuz. 

9. Milli düzeyde etkin ve rahat işleyen istihbarat koordinasyonu ihtiyacı 

içindeyiz. Asker ve güvenlik ve istihbarat servisleri arasında devamlı olarak 

bulunması gereken ve rahat işlemesi zorunlu olan istihbarat ve işbirliği 

tatminkâr seviyede değildir. 

10.  Merkezi ve kompüterize Devlet Bilgi Bankası yoktur. 

11. Batıda örnekleri bulunan Özel anti terörist yöntemlerinden ve bu amaçla 

yetiştirilmiş devlet kuvvetlerinden yoksunuz. 

12.  Yeterli ve etkin haber alamayış kadar alınmış haberlerin icraya 

dönüştürülmesinde ciddi aksaklıklar ve itaatsizlikler söz konusudur. 

13.  İcracı birimlerin alışageldikleri ustadan görme yöntemler yerine 

sistematize etkin yaklaşımları içeren hizmet anlayışına kavuşturulma 

zorunluluğu vardır. 

14. Değişen şartlar muvacehesinde gerek suç, gerek suçludaki nicelik ve nitelik 

değişimi ve gerekse suç işleme yöntemleri ile suç işleme vasıtalarındaki 

farklılaşma ne yakından izlenebilmiş ne de değerlendirilebilmiştir. 

Tespitleri bulunmaktadır. 
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Yine raporda; “Eğer rejim, düzenin korunmasında sürekli olarak başarısızlık içinde 

ise halk kendisine uzatılan yabancı imdat ellerine korunmak umudu ile yapışmaya 

zorlanmış olmaktadır. Maalesef genellikle bu yardım ellerini uzatanlarda terörist 

olmaktadır. Böylece de halk yeni bir otoriteye geçerlik kazandırmış olmaktadır.” Diyerek 

terör örgütlerinin nasıl taban kazandıklarına parmak basılmakta, ayrıca “ Bu türden bir 

üstünlüğü elde eden teröristler tesis ettikleri bu kontrol ve idarelerini sürdürebilmek için 

devamlı şiddet girişimi içine girmekte ve bu suretle dinamizmlerini sergilemektedirler. Bu 

olgu hemen yanı başında giderek artan dozda bir propagandanın da desteği ile mevcut 

rejim ile halk arasındaki tüm bağların koparılmasını amaçlamaktadır. Halk arasında bu 

suretle giderek artan korku ve tedirginlik toplumda psikolojik sapmalar, çözülmeler ve 

dağılmaları ve geniş ölçüde de rejimin otoritesinin çökmesini kolaylaştırmakta ve 

maalesef bu noktadan sonra rejimin etkin kontrol yapabilme yetenekleri zaafa uğramakta 

ve arzulanmayan akıbet doğabilmektedir.” ifadeleri bulunmaktadır (Fahri Korutürk Arşivi, 

1979e).   

Raporun ‘Ülkenin karşı karşıya bulunduğu olgular karşısında alınması gereken 

önlemler kısmında’ özetle; “Düşünülecek önlem özellikleri şakuli (dikey) ve ufki (yatay) 

olmak üzere iki temel faz içinde birbirini tamamlayan diziler şeklinde olmalıdır. İlk fazda 

yapılacak iş, karşı karşıya bulunduğumuz önemli olayların tırmanışı durdurmak ve 

genişlemesine engel olmaktır. İkinci fazda ise arzulanmayan geri tepmeleri önlemek için 

sağlanacak olumlu durumu pekiştirici önlemleri geliştirmek, bundan sonra da bu çok iyi 

belirlenmiş sınırlar içine hapsedilecek olguyu söndürmektir. Bu genel yaklaşım içinde 

önerdiğimiz önlemleri önce acil olanlar başlığı altında ele alarak mücadele teşkilatlarını 

etkin hizmet yapmaktan alıkoyan TEPE SORUNLAR’a hemen çözüm getirilmesi, 

özellikle güvenlik örgütlerinin depolarize ve depolitize edilmesi, örgütsel sorunlara 

yaklaşılması, fonksiyonel sorunlara yaklaşılması, istihbarat ve oryantasyon ve 

reorganizasyonuna gidilmesi, operasyonlar, hedefler, araştırma zorunluluğudur.” ifadeleri 

bulunmaktadır (Fahri Korutürk Arşivi, 1979e). 

Ayrıca raporda; 

“Arz ettiğimiz çalışmanın üçüncü bölümünde yukarıda değindiğimiz önlemleri 

pekiştirici ve onlara bazı yeni unsurlar getirici öneriler yer aldı. Önerilerimizde 

Başbakanlık düzeyinde yapılması gerekli işlere değinerek bir devlet güvenliği koruma 

koordinatörlüğü (DGKK) kurulmasını öngördük. Bundan sonra iç işleri bakanlığı 

düzeyinde yapılması gereken işlere deyindik. Orada istihbarat teşkilleri ile polis hizmet 

alanları arasın var olduğuna yukarıda değindiğimiz iç güvenlik riski yaratan boşluğun 

doldurulması için dünyanın gelişmiş ülkelerindeki örneğe uygun olarak bir iç güvenlik 
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servisi (Müsteşarlığı) kurulmasını önerdik. Bu meyanda mevcut örgütlerin hizmet 

reoryantasyon ve adaptasyonu için düşüncelerimizi her hizmet servisini teker teker ele 

alarak inceledik ve belirledik.  Yine bu meyanda önemine binaen kurulmasını önerdiğimiz 

iç güvenlik servisinin kuruluş hizmet ve çalışmalarına ait temel genel prensipleri 

sıraladık. Mücadele konusunun arz ettiği özel önemi dikkate alarak yine gelişmiş 

ülkelerdeki örneklerine de dokunmak suretiyle bir anti-terörist özel görev birimlerinin 

kuruluş, çalışma usul ve yöntemleri üzerinde durduk.”  

Denmektedir. Raporun son paragrafında ise, 

 “Önerilerimizin uygulama alanına konulmasında karşımıza çıkacak en önemli 

sorun işe adam seçme olacaktır. Burada ehil kişinin doğru yerinde istihdamı ilkesinden 

asla taviz verilmemesi önem arz etmektedir. Aksine bir davranışın en tutarlı örgütleri bile 

kısa sürede yozlaşma ve çürümüşlüğe iterek umulmadık zarar ve risklere neden olması 

içten bile değildir.” 

 İfadeleri dikkat çekicidir (Fahri Korutürk Arşivi, 1979e).  

Ancak 11/09/1979 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e yazdığı 

mektuptan da anlaşılacağı üzere, “içinde bulunduğu bu Hükümet, bu raporu 

değerlendirmemiş ve istifade etmemiştir”. Sükan’a göre özetle; “Kuruluş gayelerinin 

başında, cepheciliği ve bölücülüğü kaldırmak, terörizmle etkin bir şekilde mücadele etmek 

ve bu suretle iç barışı sağlamak olan bu Hükümet’le, Meclis ve parti içi denge hesapları ile 

hareket edilmesi, taviz verilmesi, olaylara tutkularla ve bazı belli hesaplarla yaklaşılması 

yüzünden anarşi ile mücadele etmenin ve iç barışı sağlamanın mümkün olmayacağı 

anlaşılmıştır”. 

 Sükan mektubunda,  Milli Güvenlik Kurulunda “Devletin İç ve Dış Güvenliği” ve 

“Temel Meseleleri” ile ilgili alınan; a) Ülke ve Millet Bütünlüğünü, Devlet otoritesini, 

Kamu düzenini yıkmayı amaçlayan anarşi yuvaları, tedhiş ve cinayet teşkilatlarıyla 

mücadele, b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Milli savunmamızın acil 

ihtiyaçlarının karşılanması, c) İdarenin ve Kolluk Kuvvetlerinin güçlendirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi ve modernizasyonu, d) Güvenlik Mahkemeleri, e) Siyasi ve ekonomik 

istikrar, f) Kaçakçılık ve özellikle silah kaçakçılığı gibi konularda tavsiye kararlarının çok 

büyük çoğunluğunun uygulama ve icra safhasına intikal etmediğini, temenniler halinde 

kaldığını ifade etmiştir (Fahri Korutürk Arşivi, 1979e). 

Sükan yine Cumhurbaşkanı’na gönderdiği bu mektupta (Fahri Korutürk Arşivi, 

1979e) özetle, “Hükümet içinde kendini Türk saymayan Bakan ve Milletvekillerinin 

mevcudiyetine ve faaliyetlerine göz yumulduğuna, Yüce Meclislerde bölücülük ve 

bölgecilik yapıldığına, Devlet hayatındaki rüşvet ve yolsuzluğa ve denetim yolarının türlü 

oyunlarla tıkalı tutulduğuna, Hükümet’te her türlü yolsuzluk ve suiistimallerle mücadele 
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görevinin kendisine verildiğine, engellemelere rağmen elde ettiği bulguları adli ve idari 

mercilere intikal ettirdiğine, yolsuzluğa karışan Bakanlar ve yakınları üzerine de 

yürümekte tereddüt etmediğine, Sosyal Güvenlik Fonlarının türlü oyunlarla bazı şahıslara 

peşkeş çekildiğine, Bunların da üzerine gittiğine, bu yüzden Sosyal Güvenlik Bakanının 

istifa mecbur kaldığına, bu tür olaylardan dolayı kamuoyunda ismi ayyuka çıkan Gümrük 

ve Tekel Bakanı’yla aynı masa etrafında oturmasının mümkün olmadığına, içinde 

bulunulan siyasi ve ekonomik buhrandan bu hükümetle çıkmanın mümkün olmadığına” 

dikkat çekmiştir. Ayrıca Sükan, “devam etmekte olan sıkıyönetimin Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin büyük gayretlerine rağmen Hükümetteki zaafla, idaredeki tereddütler ve 

yapılan partizanca tasarruflar yüzünden tam manasıyla başarıya ulaşamadığına, anarşi ve 

terörün kontrol altına alınacağı ve azalacağı yerde devam etmesi ve tırmanmasının Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin otoritesine de gölge düşürebileceğine, yapılacak ilk işin vakit 

kaybetmeden yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamak olduğuna” işaret etmiştir. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan 20/09/1979 tarihinde 

Başbakan Bülent Ecevit’e gönderdiği dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

içinde bulunduğu bu ağır buhrandan bu hükümet ile çıkmanın mümkün olmadığının 

kesinlikle anlaşıldığını söylemiş ve “Bu durumda Türkiye’nin ağır bunalımlardan çıkışına 

uygun bir siyasi ortam hazırlanması tarihi bir zorunluluk haline gelmiştir.” diyerek istifa 

etmiştir (Cumhuriyet Gazetesi 21.09.1979). 

Bu değerlendirmeler 12 Eylül öncesi terör ve şiddet olayları ve bunlarla mücadele 

yapısı açısından önemli ipuçları vermesi yanında ve bunların sonunda gelen istifa ise Türk 

siyasi hayatı açısından önemli örneklerden birisi olarak değerlendirilebilir. 

4. 12 Eylül Öncesi Dönemde Sıkıyönetimin İlanı ve Uygulaması  

Sıkıyönetim, ‘olağanüstü hale’ nazaran daha sert önlemlerle hak ve özgürlüklerin 

daha fazla sınırlandığı, hatta durdurulduğu, kolluk yetkilerinin sivil makamlardan askeri 

makamlara geçtiği, tüm bu yetkilerin sıkıyönetim komutanlarının şahsında toplandığı ve 

Sıkıyönetim Kanununda gösterilen suçları işleyenlerin askeri mahkemelerde yargılandığı 

olağanüstü yönetim usullerindendir. 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı Sıkıyönetim 

Kanununa göre güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla” görevli ve 

yetkili olan sıkıyönetim komutanları, Genelkurmay Başkanının önerisi, Milli Savunma 

Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı 

kararnameyle atanır. Bütün ülkede veya birçok bölgede sıkıyönetim ilan edildiğinde 
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komutanlar arasındaki koordinasyon Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanır. 

Dolayısıyla Sıkıyönetim Komutanı, sıkıyönetimle ilgili konularda Genelkurmay 

Başkanına karşı sorumludur (Erdal, 2009: 28). 

1980 darbesi öncesi, 1978 yılına gelindiğinde terör ve şiddet olaylarında meydana 

gelen artış Sıkıyönetim ilanı tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 

 “Türkiye’nin ağır bir bunalım içine sürüklendiği, okulların okunamaz, sokakların 

gezilemez, Kars ve Tunceli’ye gidilemez hale gelindiği, Türkiye’nin bütün dünyanın 

gözünde Ortaçağ karanlığına itilmiş bir ülke gibi gösterildiği” gerekçesiyle 02.10.1978 

tarihinde MHP Genel İdare Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamalarla 

“Sıkıyönetimin ilan edilmesi, Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurulması, iktidarın süratle 

değiştirilmesi ve 1979 Senato Seçimleri ile birlikte erken seçime gidilmesi istenmiştir” 

(Milliyet Gazetesi, 03.10.1978).  

TBMM’de sıkıyönetim görüşmeleri başlarken AP ve CHP milletvekilleri arasında 

kavga çıkmış ve görüşmelere yarım saat kadar ara verilmiştir. Anarşinin bir an önce 

durması için barış çağrısında bulunan Ecevit’in sözleri “İstifa… İstifa…” diye kesilir. 

AP’li Ucuzal “Sıkıyönetim hükümetin iflasının delilidir. İsteğimiz bu hükümetin 

sıkıyönetimi sulandırmamasıdır.” derken, MHP’li Somuncuoğlu “Türk bayrağı 

çekilmeyen iller sıkıyönetim dışında bırakılırsa hükümetin samimiyetine inanmak güçtür” 

der. MSP’li Aksay “İnşallah iki ayda anarşi önlenir ve sıkıyönetime bir daha gerek 

kalmaz.” diye temennide bulunurken, CHP’li Turan Güneş “Siyasal hayatımızı Silahlı 

Kuvvetlerin yardımı olmadan yürütemiyoruz. En önemli sorun budur. Aslında, vatandaş 

sıkıyönetimi memnunlukla karşılayacaksa bunun anlamı, sivil siyaset adamlarına 

güvencesinin azalması demektir.”  diyerek endişelerini dile getirmiştir. Eleştirilere cevap 

veren Başbakan Ecevit “Sıkıyönetim uygulamasının demokratik özgürlüklerin dışında 

olmayacağını, hukuk devleti ilkelerine göre hareket edileceğini” bildirmiştir. 87 

parlamenter oylamaya katılmamıştır. Sonunda 26.12.1978 tarihinde 1 ‘red’ ve 1 

‘çekimser’ oya karşı 537 oyla İstanbul, Ankara, Erzincan, Sivas, Erzurum, Kars, Elazığ, 

Malatya, Bingöl, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde sıkıyönetim 

ilan edilmiştir.  Sıkıyönetimin ilanına tepki gösteren Prof. Dr. Haluk Ülman; “İktidarı 

askerle paylaşan bir Ecevit, bir CHP ve bir parlamento var karşımızda. Politikacıların 

bundan büyük utanç duymaları gerekir.” şeklinde tepkisini dile getirmiştir (Milliyet 

Gazetesi, 27.12.1978). 



 304 

Ancak sıkıyönetim ilanına rağmen şiddet olayları bir türlü dindirilememiştir. Eski 

Milli Birlik Komitesi Üyesi, Avukat Muzaffer Özdağ, 28/02/1979 yılında 

Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektupta (Fahri Korutürk Arşivi, 1979d),  

“Kahramanmaraş faciası, iç güvenlik kuvvetlerimizin iç güvenliği sağlamakta 

yetersiz bir duruma düşürdüğünü tartışmasız bir gerçek olarak ortaya koydu. 

Kahramanmaraş olaylarının zorlaması ile yurt içi güvenlik hizmetleri de silahlı 

kuvvetlerimize yüklenmiş oldu. Bağımsız ve özgür bir millet ve devlet oluşumuzun nihai 

teminatı silahlı kuvvetlerimizdir. Bu teminatın yıpratılmasına iç güvenlik kuvvetlerinin 

düşürüldüğü çaresizlik tuzağına kaptırılmasına meydan verilmemelidir.”  

 

Diyerek ordunun iç güvenlik konusunda daha aktif rol oynaması gerektiğini 

vurgulamıştır. 

19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar 12 

Eylül sürecine giden yolda önemli dönüm noktalarından biridir. Kahramanmaraş Olayları 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu olaylar aynı 

zamanda 12 Eylül öncesi dönemde sıkıyönetimin uygulamaya geçirilmesinde de önemli 

rol oynamıştır. 

Kahramanmaraş olayları ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

hazırladığı “12 Eylül İddianamesi” olarak adlandırılan 2012/2 Esas No’lu İddianamede şu 

anlatımlara yer verilmiştir: 

“Genelkurmay Başkanı Evren, "Ama sıkıyönetim yok ki. Daha sıkıyönetim ilan 

edilmiş değil Türkiye'de. Onun için oradaki Emniyet güçleri ancak bunlarla ilgiliydi...", 

“Kuvvetim yoktu orada askeri birlik yok, yani orada bu işe müdahale edecek askeri birlik 

yok…” şeklinde beyan etmektedir. 

5442 Sayılı İl idaresi Kanunun 11.maddesinde (29/08/1996 tarihli değişiklik 

öncesi) “Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve âni 

hâdiselerin cereyanı karşısında kalırsa en yakın askerî «kara, deniz, hava» kuvvetleri 

komutanlarına mümkün olan en seri vasıtalarla müracaat ederek yardım ister ve bunu yazı 

ile de teyit eder. Bu talep derhal yerine getirilir” şeklinde düzenleme bulunmaktaydı. 

Olayların ikinci günü dönemin Kahramanmaraş Valisi tarafından takviye asker 

kuvveti talep edilmiş olmasına rağmen talep dikkate alınmamıştır. 

Ayrıca olayların ikinci günü Kahramanmaraş’a gelen ve eylemcilere müdahale 

edilmesini isteyen zamanın İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı’ya 2. Ordu Komutanı İbrahim 

Şenocak “Paşam, sizi severim ve sayarım ama emirleri Ankara’dan alırım” demiştir. 

Nitekim birçok kişinin ölümünden sonra olaylara ikinci ordu birliklerinden değil, Kayseri 
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ve Gaziantep’ten getirilen askeri birliklerce 25 Aralıkta müdahale edilmesi İçişleri Bakanı 

ve Valinin beyanlarını doğrulamaktadır.  

Kaynaklarda ve tanık beyanlarında kısmi çelişkiler bulunsa da, esas olarak 

Kahramanmaraş olaylarında Emniyet kuvvetlerinin olaylara müdahaleden el çektirildiği, 

Kahramanmaraş’taki Valinin emrindeki askeri birliklerin ise olayın en yoğun yaşandığı 

günlerde müdahalede yetersiz ve pasif kaldıkları, il dışından talep edilen askeri birliklerin 

olayların yoğun olarak yaşandığı günlerde gelmedikleri, büyük kayıplar yaşandıktan sonra 

ancak 25 Aralık 1978 tarihinde müdahalede bulundukları anlaşılmıştır (Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 19-20). 

Kahramanmaraş olayları ve olayların ardından siyasal parti liderlerinin 

açıklamaları gazete sayfalarına şu şekilde yansımıştır: 

“Cenaze töreninde çıkan olaylar bütün şehre yayıldı. Ölü sayısı 33’e yükseldi; 

206’sı ağır 300’ü aşkın yaralı var. Evler dükkânlar yakıldı. Polis ve jandarma olayları 

bastırmakta yetersiz kaldı. Gaziantep’ten Jandarma, Kayseri’den indirme birliği çağırıldı. 

Jet uçakları şehrin üstünde uçtu. Gece-gündüz sokağa çıkma yasağı konuldu. Ölenlerden 

birinin jandarma eri olduğu bildirildi. Bütün memurlar ve eşleri Valiliğe sığındı.” 

(Hürriyet, 24 Aralık 1978 Pazar, Sayı: 11027). 

“Maraş’taki olaylarda resmi ölü sayısı 77 olarak bildirildi. Yaralı sayısının da 

150’si ağır olmak üzere 1.000 dolayına yükseldiği bildirildi. Başbakan Ecevit “cana 

kıyanların canına kıyılmıyorsa bu devlet gücünün insanca kullanılmasındandır, hükümeti 

yıkmak uğruna ulusu bölüyorlar”, dedi. Hükümeti suçlayan Demirel ise “bana sağcılar 

cinayet işliyor dedirtemezsiniz” dedi. MSP genel başkanı Erbakan “bugünkü hükümetin 

memleketi iç harbe götürdüğünü ve bir an önce çekilmesi gerektiğini” söyledi. 

(Cumhuriyet, 25 Aralık 1978 Pazar, Sayı: 19543).  

Demirel “aciz hükümetin yakasına yapışılmalıdır” dedi. AP lideri “Türkiye’yi 

idare ediyoruz diyenlerin ar ve hayâdan mahrum oldukları her gün ortaya çıkmaktadır” 

dedi. (Tercüman, 24 Aralık 1978 Pazar, Sayı: 6871). 

Demirel “bu Maraş’taki olayların olacağından hükümetin mutlaka haberi vardı”. 

Ecevit “Bazı kimseler hükümeti yıkabilmek için Türk ulusunu bölmeye çalışıyorlar” dedi. 

Türkeş Kahramanmaraş’ta dökülen kanların ölen vatandaşların manevi katili Ecevit’tir.” 

Erbakan “Memleketi iç harbe götüren bu hükümet biran önce çekilmelidir”. Baştürk 

“olayların altında yatan gerçek emperyalizmdir”. (Tercüman, 25 Aralık 1978 Pazartesi, 

Sayı: 6872). 
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Olaylar üzerine gerçekleşen sıkıyönetimin ilanı da yazılı basın organlarında geniş 

şekilde yer bulmuştur: 

Adana, Ankara, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Bingöl, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa’da 2 ay süreyle sıkıyönetim ilan edildi. 

(Cumhuriyet, 26 Aralık 1978 Pazar, Sayı: 19544).  

Huzura susamış milletimiz yürekten sesleniyor “merhaba asker”, 13 ilde 

sıkıyönetim yürürlüğe girdi. (Tercüman, 27 Aralık 1978 Pazartesi, Sayı: 6874), 

Basında sıkıyönetimin halkın susadığı huzura götürecek bir yönetim biçimi olarak 

“Merhaba Asker” olarak karşılanması da o dönemin anlayışını yansıtması açısından 

çarpıcıdır.  

Sıkıyönetim oylamasına 94 üye katılmadı. 537 üye kabul, yalnızca Mardin 

bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz ret oyu verirken kontenjan senatörü Metin Toker 

çekimser kalmıştır. CHP grubunda sıkıyönetim eleştirildi, 63 üye karşı çıktı. (Cumhuriyet, 

27 Aralık 1978 Pazar, Sayı: 19545). 

Sıkıyönetim ilan edilen 13 ilde 1 yılda 715 kişi öldürüldü. (Cumhuriyet, 27 Aralık 

1978 Pazar, Sayı: 19545). 

Türkeş “vatandaşlara pasaport sorulduğu, Türk bayrağının çekilmediği iller 

sıkıyönetim dışında bırakılmıştır” dedi. (Tercüman, 27 Aralık 1978 Pazartesi, Sayı: 6874). 

Nazlı Ilıcak’ın “Sıkıyönetim” başlıklı köşe yazısında “nihayet yüzlerce kişi 

öldükten sonra sıkıyönetimin gereğine inanılabildi. Daha doğrusu Genel Kurmay 

Başkanı’nın ültimatomuna uymak zorunda kalındı. Kenan Evren “bize yetki ve 

sorumluluk verilmeden daha fazla görev yapamayız” dediğini belirtti. (Tercüman, 27 

Aralık 1978 Pazartesi, Sayı: 6874). 

Yabancı yayın organları Türkiye’deki olaylara geniş yer veriyordu. Le Monde 

“Ecevit kendi hükümetinin güçsüzlüğünü kabul etti”, ABD Dışişleri sözcüsü Türkiye’deki 

olaylar kontrol altına alındı. Bu olaylar ABD’yi yakından ilgilendiriyor. Karamanlis 

olayları dakika dakika takip ediyor. Fransız TV’si “Ecevit vaatlerinin hiç birini 

yapamadı”. L’Adore “Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden hakem durumuna geldi”. Le Matin 

“Türkiye İran ile mukayese edilemez”. L’humanite “Ecevit hükümeti karalılığını 

göstermelidir”. The Financial Times “7 yıl önce sıkıyönetime karşı çıkan Ecevit bu defa 

orduya dönmek zorunda kaldı”. (Tercüman, 28 Nisan 1979 Perşembe, Sayı: 5975). 

Cumhuriyet Gazetesinde 1985 yılında yayınlanan “Müdahalenin Ayak Sesleri” adlı 

yazı dizisinde İngiliz radyo ve televizyon kurumu BBC’nin, 1979 yılına girerken, 25 



 307 

Aralık 1978 günü Türkiye’deki durumla ilgili olarak şu yorumuna yer verilmiştir 

(Cumhuriyet, 10 Kasım 1985, 1): 

“… Kahramanmaraş olayları, Pakistan, Afganistan ve İran’dan sonra belki de 

kaos ve belirsizlik içine düşme sırasının Türkiye’ye geldiğini gösteriyor. Sonuna kadar 

demokratik ilkelere bağlı kalma kararlılığında olan orta-sol hükümet, her şeye rağmen 

olayları denetleyemediği görüntüsü taşıyor. Hükümetin, bir önceki hükümetten devraldığı 

sorunların oluşturduğu Türkiye tarihinin en kötü bunalımı, geçen yıl olduğundan daha iyi 

bir durumda değil. Siyasal şiddet olayları da artıyor. Bu yıl daha şimdiden 700 den fazla 

kişi siyasal şiddet olaylarında yaşamlarını yitirdiler. Siyasal şiddet olayları, şimdi büyük 

kentlerin dışındaki yerleşme bölgelerine de yayıldı. Bu bölgelerde Sünniler ile Şiiler ve 

Türkler ile Kürtler arasındaki ayrılık egemen. 

Asıl kötü olan, belki de Türkiye’deki siyasal partiler arasında bir birlik belirtisi 

görülmemesi. Partilerden her biri büyük bir bencillik içinde durumu kendi yararına 

kullanmaya çalışıyor. Fakat bu yıl içinde görülen en ciddi şiddet olaylarında hayatlarını 

yitiren 60 kişi bile, Türkiye’deki siyasal partileri, Türk demokrasisi ve devleti için en 

büyük tehlikeyi oluşturan şiddet olaylarına karşı birleşmeye razı edebilecek mi, bu kesin 

değil. 

Başbakan Ecevit, tarafların kendilerini tutmaları ve olaylardan kaçınmaları 

çağrısında bulunduğu zaman, muhalefet lideri Demirel, Ecevit’in kan denizinde 

boğulacağını söyledi. Demirel, Ecevit’i şiddet olaylarına yanlış teşhis koymakla suçluyor. 

Aynı zamanda gerekli önlemleri almadığını söylüyor. 

Başbakan Ecevit dâhil olmak üzere giderek artan sayıda kişi, bir iç savaş 

tehlikesine dikkati çekiyorlar. Her ne kadar bu pek dramatik bir tahmin olsa da, Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin bir kez daha kendisini müdahale zorunda hissetmesi-eğer durum 

düzelmiş ise- olasılığı güçlü durumda…” 

Aynı yazı dizisinde sıkıyönetimin ilanına giden süreç Cüneyt Arcayürek’in 

kaleminde şöyle anlatılmaktadır (Cumhuriyet, 10 Kasım 1985, 7): 

“Yıl, 1978, Aralık ayını son günleri… 

Ecevit, Köşk’ten çıktı. 

Demirel, Köşk’e girdi. 

Ecevit, Bakanlar Kurulunu topladı. 

Sıkıyönetim istemini hazırlıyordu. 

Demirel, muhalefet önderiydi, hazırlanıyordu. 
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Demirel, “Sayın Cumhurbaşkanını çok rahat gördüm” dedi. 

“Neşeli…” 

“bu olaylar arasında Cumhurbaşkanı kalkıp istifa etmese bari?” dedim AP 

önderine. 

“…Yooo.. Bana ‘gayet iyiyim’ dedi. Diyor ki ‘mücadeleye devam’. Kafasında bir 

şey kotarmış, bir karara varmış gibi. Bir ‘ittifak’ var. Nasıl bir ‘ittifak’ bilemiyorum. 

Korutürk, Ordu ile anlaşmış görünüyor..” dedi Demirel. 

“Sıkıyönetimle Ecevit Orduyu yanına mı almaya istiyor sizce?” 

“Aksine, Orduyu karşısına almak istemiyor…” 

Artık soruyoruz, soruşturuyoruz: 

“Bir ‘müdahale’ olasılığı?” 

“..Öyle de görünmüyor. Ama sıkıyönetim kesin. On bir İlde diye duydum, Köşke de 

sormadım. ‘Anayasanın gerektirdiği başvuruların’ yapılacağını söyledi. Çok ilginç 

buldum, ‘Bir şey var kafasında. Milli Savunma komisyonu üyelerine askeri birlikleri 

gezdirmişler. Generaller dâhil hepsi ekonomik koşulardan şikâyet etmiş…” 

“Menderes’in son yılına ve 1971 döneminize benziyor…” 

“…Evet!...Ekonomik koşullar askeri çok etkiler. ‘8 bin maaş, 6 bin kira diyorlar. 

Ön planda sıkıntı bu. Orgeneral Evren, durumu görüp alt tarafla diyalog kurmuş. Böyle 

geliyor bilgi…” 

Bir grup kararı yok, fakat Turan Güneş’e göre, “Korutürk, askerlerin telkiniyle 

bugün kabul ettiği Ecevit’ten sıkıyönetim istedi”. Ecevit, sıkıyönetime karşı olduğunu 

söylüyor, ama  

“Öyle bir facia oynandı ki” diye konuşuyordu. 

25 Aralık gecesi hükümet toplantıdayken -saat 01.00’de- Ankara ve İstanbul’da 

bombalar patlıyordu. Bomba patlamaları tam CHP grubu dağılırken duyulmuş, anlatılan 

doğruysa Ecevit yerinden fırlamıştı. 

Elbette isteyerek –içtenlikle- sıkıyönetime gidilmediği bir gerçekti. 

Ecevit, konuşmalarında bu noktaya değiniyordu. “Çaresizlik” karşısında 

sıkıyönetime gidildiğini dokundurarak da olsa söylüyordu. 

Sıkıyönetim milli Güvenlik Kurulu’nda görüşülürken, Başbakan’ın “gazete 

kapatmak, trafik sorunlarına eğilmek” gibi uygulamalardan kaçınılmasını istediğini 

öğrendik. 

Doğrusu şuydu: 
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Maraş’ta ‘sivil otorite’ görevini yapmamıştı. 

Kente gelen birlikler yasal yetkileri olmadığını bildirerek, işin içine girmemiş, 

karışmamıştı. 

Kürsüdeki Ecevit’e bakıyordum. Yorgun, üzgün ve bezgindi. Daha bir yıl, iki ay 

önce sıkıyönetime karşı çıkan bir önderin “bir olayın önüne koyduğu zorunlulukla” o 

yönetimi Millet Meclisinden istemesindeki “acı gerçeği” kavrıyordum. 

MHP, aylardır anarşi karşısında sıkıyönetim istiyordu. Sıkıyönetimin gelmesini 

sağlamak için MHP bir “zorlama” yapabilirdi. Maraş olayları bu isteğin gerçeğe 

dönüşmesini sağlayabilirdi. 

Milli Güvenlik Kurulu’ndaki konuşmalar ilginçti. Başbakan Ecevit, 13 İlde 

sıkıyönetim ilan edilmesi kararına varılırken, “ ‘Hilal’ içindeki illerle, Yozgat, Tokat, 

Çorum gibi ülkücülerin kümelendiği illerde de bu uygulamanın yaygınlaşmasını” istedi. 

Böylece, MHP’ye bağlı silahlı sağ güçlerin ‘temizlenmesi’ olanağı bulunabilirdi. 

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, bu isteğe “O kadar kuvvetimiz yok” diye karşı 

çıktı. Sıkıyönetim, “Hilal iller”de yaygınlaştırılmadı.    

MHP’nin açıktan istediği sıkıyönetime, AP’nin karşı çıkmadığını biliyorduk. 

Demirel özel söyleşilerde “anarşiye karşı sıkıyönetimi” istediğini söylüyordu. Ne var ki, 

MHP’nin sıkıyönetim isteğiyle Demirel’in isteği arasında bir ayrım yapılabilirdi. MHP, 

devlete bu yoldan  -ordu içindeki yandaşlarıyla- daha çok yaklaşabileceği hesabı 

içindeydi. Demirel’inse ordunun devlet yönetimine tümüyle el koymasına karşı olması 

gerekirdi. 

Ama, ekonomik darboğazların yaşandığı günlerde ülkeye sıkıyönetim geldikten 

sonra bu iki olgunun birleşmesinden “bir müdahalenin” çıktığını o günlere dek hep 

görmüştük. 1960’ta böyle geldi, 12 Marta da bu istekler çerçevesinde gidildi. 1978 de bu 

süreç yine başlıyordu.” 

Sözü edilen yazı dizisinde sıkıyönetimin ilanına giden süreçte Ecevit’in tutumunu 

Cüneyt Arcayürek şöyle aktarmaktadır (Cumhuriyet, 14 Kasım 1985, 10): 

“Askerlerin öncelikli çıkmasını istediği yasalar –Sükan’a göre- eşgüdüm ve Milli 

Güvenlik Kurulu toplantılarında dile getirilmişti. Kısaca istekler şunlardı: Olağanüstü 

Hal Yasası, Polisin ve idarenin tarafsızlaştırılması, polisin güçlendirilmesi, Devlet 

güvenlik mahkemelerinin kurulması. 

Ecevit’in de bu isteklere özellikle, olağanüstü hal yasasıyla, polisin 

tarafsızlaştırılıp güçlendirilmesi yasasına karşı çıktığı yoktu. Fakat “parlamentoda bu 
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yasalar üzerinde anlaşma” olmadığını söylüyordu. Sükan’a göre Ecevit’in sıkıntısı daha 

çok “kendi iç bünyesinden kaynaklanıyordu.” 

Sükan verdiği örnekler arasında Maraş’taki olaylardan sonra Ecevit’in tutumunu 

anlatıyordu: “Maraş’ta olayların başlamasından sonra ben, Eyüboğlu ve Mehmet Can 

hemen sıkıyönetim ilan edilmesini istedik” diyordu. Ecevit’inse Maraş olaylarına o sırada 

koyduğu “teşhis”, olayların daha çok “sağ ve gerici güçler tarafından” çıkarıldığı 

biçimindeydi. 

Sükan, “Ecevit, hemen sıkıyönetim ilan edilmesini istemedi” diyordu, “Başbakan 

durumun henüz açıklığa kavuşmadığını söylüyordu” diye de ekliyordu. Fakat Maraş’ta 

olaylar 22 Aralıktan başlayarak birden boyutlanmıştı. Sükan’a göre, Ecevit ancak o 

zaman sıkıyönetim ilanına yanaşmış, girişimde bulunmuştu.” 

Sıkıyönetimin ilk defa uzatılması ile ilgili gelişmelere ise yazı dizisinde şu şekilde 

yer verilmiştir (Cumhuriyet, 11 Kasım 1985: 7): 

“Şubat 1979’un son günleri. 

AP, “kırmızı oy” hesabı yaptı:  

Çıkan sonuca göre, AP ve kimi milletvekilleri olumsuz oy kullansalar da, 

sıkıyönetim uzatılacaktı. 

MGK, sıkıyönetimin anayasa ve yasalara tam uygunlukla, tarafsızlıkla işlediği 

görüşündeydi. Fakat, AP’nin açtığı “olumsuz oy kullanımı” ile ilgili dalgalanmalar sürüp 

gidiyordu. CHP grubunda sıkıyönetime 52 milletvekili karşı çıkmıştı. Ama grubun 

çoğunluğu olumlu görüşteydi. CHP’li 52 milletvekilinin gruptaki bu davranışına bel 

bağlamamak gerekirdi. Grup kararı çıktıktan sonra bu milletvekilleri parti kararına 

uyacaklardı. 25 Şubat günü, TBMM’de, 225 oya karşı 337 oyla sıkıyönetimin, iki ay daha 

uzatılması kararlaştırıldı. AP karşı oy vermişti. CHP’nin yanında MSP, MHP gibi partiler 

yer almıştı. 

AP’nin sıkıyönetime karşı davranışına genel Kurmay Başkanı Evren’den ‘dolaylı’ 

bir yanıt geldi. Evren, sıkıyönetimle ilgili savların gerçekdışı olduğunu söyledikten sonra, 

TSK’nın “hiçbir partiyle ideolojinin emrinde” olmadığını bildiriyordu. 

Genel Kurmay Başkanı, muhalefetin –özellikle AP’nin- sıkıyönetimlerin eşgüdüm 

başkanlığına bağlandığı yolundaki savlarının doğru olmadığını belirtiyor, “…Sıkıyönetim 

komutanlıklarının çok yumuşak bir tutum izlediklerini ve henüz anarşinin kökenine 

inemedikleri iddiasını ileri sürenlerin amacı, bu komutanlıkları gayri kanuni yollara 

sürerek, sanık ve hükümlülere işkence yapmayı, zamanlı zamansız aramalarla vatandaşı 
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huzursuz etmeyi telkin ise, aldanmaktadırlar. Yurt düzeyine yayılmış ve büyük sayılara 

ulaşmış anarşik olayların kökenine iki ay gibi kısa sürede hiçbir gücün inemeyeceği 

gerçeğini ulusumuzun ve basınımızın takdirine bırakıyorum…” diyordu. 

Öne sürülen savlar Genel Kurmay Başkanının açıklamasında açıkça yazılmıştı: 

“…1- Sıkıyönetim komutanlıkları, Başbakanlıkta kurulan ve kanunda yeri olmayan 

eşgüdüm başkanlığına bağlandıklarından, yetkileri ellerinden alınmış ve iş göremez 

duruma getirilmişlerdir. 

2- Bu komutanlıklara tayin edilen askeri savcı ve hâkimlerin seçiminde, dışarıdan 

bazı güçlerin etkisi olmuştur. 

3- Söz konusu hâkimlerden yedisi sakıncalı personel arsındadır ve bir askeri hâkim 

rüşvet almış, kumar oynamış ve solcu olarak tanınmıştır. 

4- Sıkıyönetim komutanlıkları, çok yumuşak bir tutum sürdürmekte ve henüz 

anarşik olayların kökenine inememiş bulunmaktadırlar…” 

Evren’in sözleri bir “uyarı” olarak nitelendi. 

Oysa bu, iktidar ve ordu çevrelerine göre, daha çok bir savunu ve ordunun yerini 

saptayan bir demeçti. 

Evren’in Başbakan Ecevit koşutunda görünmesi, kulislerde, “Bu açıklamayı 

Ecevit’in yaptırdığı” biçiminde yorumlandı. Ecevit ise, “Genelkurmay başkanını böyle bir 

açıklamaya biz değil, muhalefet zorladı” diyordu. 

Bu sözlerde gerçek payı yok değildi: AP’nin sıkıyönetimlerle ilgili gerekçesinde bu 

yönlü “kokular” vardı. Bunun yanı sıra, AP, MGK’den önce iki girişimde bulunmuştu: 

Demirel, Cumhurbaşkanına MGK toplantısından önce mektup yazmış, bir açıdan 

ele alınırsa, bu mektubu MGK’nin “görevini yerine getirip hükümeti uyarmadığı” 

anlamını vermişti. Sıkıyönetimlerin “bölücülüğe bakmadığını” vurgulayarak beklenen 

sonuçların gelmediği kanısını öne sürmüştü. 

Ordunun “partiler üstü görünümünü” bozmaya yönelik bir davranışa karşı 

çıkması doğaldı. 

AP muhalefetinin siyasal alanda öne fırladığı varsayımları üzerinde durulurken, 

bu kez bütçe oylaması “bir takım hesapların” yanlışlığını ortaya çıkardı: 

Böylece, bütçe oylamasına değin, yaygınlaştırılan; hükümetin Millet Meclisi’nde 

düşürülebileceği savları yitip gidiyordu. 

1979’un zorlu koşullarında, çeşitli başarısızlıkların sürüp gittiği ortamda 228 oy, 

bir bakıma güvenoyunun yenilenmesiydi. 
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Mecliste hükümetin gitmesini değil kalmasını isteyenler çoğunluktaydı!” 

Bülent Ecevit, sıkıyönetime giden süreci şu şekilde değerlendirmektedir (Üskül, 

1989: 190): 

“1978’de hükümeti kuruşumuzun ardından bir yıla yakın süre, sıkıyönetim ilanı 

için bazı siyasi çevrelerin yoğun baskısı altında kalmıştık; fakat bunlara karşı direnmiştik. 

Silahlı Kuvvetleri asli görevinden uzaklaştırmayı ve siyasal zemine çekmeyi doğru 

bulmuyorduk. Ancak, Kahramanmaraş’taki acı olaylar üzerine sıkıyönetim ilanına 

kendimizi mecbur hissettik. Zaten sanırım, Kahramanmaraş olayları, bazı çevrelerce, bizi 

sıkıyönetim ilanına zorlamak için tezgâhlanmıştı.” 

Kahramanmaraş olayları üzerine toplanan Bakanlar Kurulu 25 Aralık 1978 gecesi 

toplanarak Genelkurmay Başkanının da görüşünü alarak 26 Aralık’tan itibaren 13 ilde 

sıkıyönetim ilan edilmesine ili Sıkıyönetim ilanının gerekçesinde; 

 “Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin kesin belirtilerinin ortaya çıkması” 

 

Olarak açıklanmıştır (Üskül, 1989: 191-192). 

Sıkıyönetimin coğrafi alanı siyasal partiler arasında tartışma konusu olmuştur. 

Uzun süreden beri sıkıyönetim ilan edilmesini savunan MHP alanın dar tutulduğunu, 11 

ilde daha sıkıyönetim uygulanmasını talep etmiştir. Daha sonraki görüşmelerde 

sıkıyönetimin alanı genişletilmiş, bu defa da MHP bütün ülkede sıkıyönetim istemiştir. 

Ecevit de daha sonra, sağcı militan güçlerin yoğunluk kazandığı hilal tabir edilen bazı 

Orta Anadolu illerinde de sıkıyönetim ilan etmeyi düşündüklerini, ancak Kenan Evren’in 

yeterli kuvvetleri bulunmadığı gerekçesiyle bu illerde sıkıyönetime razı olmadığını ifade 

etmiştir (Üskül, 1989: 192, 203). 

Başlangıçta 13 ilde ilan edilen sıkıyönetim daha sonra başka illere de 

genişletilmiştir. 24.04.1979’da Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve 

Tunceli’de; 19.02.1980’de İzmir ve Hatay’da; 20.04.1980’de Ağrı’da sıkıyönetim ilan 

edilmiştir.  

Komisyonda dinlenen dönemin Bayındırlık Bakanı Şerafettin ELÇİ, 

24.04.1979’daki uzatma sırasında kendisinin Başbakan Ecevit’in sıkıyönetimi genişletme 

iradesine karşı çıktığını ancak Ecevit’in kendisine Milli Güvenlik Kurulunda bu illerde 

bağımsız Kürt Devleti kurulması ile ilgili çalışmalar olduğu ve Nisan ayı içinde bunun ilan 

edileceğinin söylendiğini ve bu nedenle bu uzatmayı yapmak zorunda olduklarını izah 
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ettiğinden kendisinin ise bölgeyi tanıyan birisi olarak buna inanmadığını ve bunu Ecevit’e 

ifade ettiğini belirtmiştir (Alt Komisyon Tutanakları, 17.10.2012). 

Sıkıyönetim uygulaması 10 defa uzatılmış, uzatmalar Anayasa hükmü gereğince 

ikişer ay olarak yapılmıştır. Beş uzatma kararı Ecevit Hükümeti, beşi de Demirel 

Hükümeti döneminde alınmıştır. AP Meclis Grupları sıkıyönetim kararının onaylanması 

sırasında kabul oyu kullanmışlar, ancak Ecevit döneminde yapılan uzatmalarda karşı 

çıkmışlardır. Demirel’in, sıkıyönetimi, hükümeti zaafa uğratma ve düşürmeye zorlamanın 

bir aracı olarak kullandığı ifade edilebilir. AP, sıkıyönetimin uzatılmasına şu gerekçelerle 

itiraz etmiştir: Sıkıyönetimin ilanındaki gerekçe eksiktir. “Vatan ve cumhuriyete karşı 

kuvvetli ve eylemli kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan 

tehlikeye düşüren yaygın şiddet hareketleri” ifadesi ilan gerekçesinde yer almamıştır. 

Sıkıyönetim Eşgüdüm Kurulunun oluşturulmasının amacı, Ecevit’in sıkıyönetim idaresini 

kendi emir ve komutasına sokmaktır. AP’ye göre sıkıyönetim mahkemelerine yapılan 

hâkim savcı atamaları da incelenmelidir. Ecevit’in sıkıyönetimin demokratik 

uygulamasından söz etmesi de sıkıyönetimi sulandırmaktır (Üskül, 1989: 200-202). 

İkinci uzatma görüşmelerine CHP sıkıyönetimin alanını ve gerekçesini genişletme 

önerisiyle gelmiş, gerekçe olarak Anayasanın 124. maddesinde öngörülen savaş hali dâhil 

bütün durumlar belirlenmiştir. AP sözcüsü, bunun yanlış olduğunu dile getirmiş, ancak 

sonuç değişmemiştir. Fakat sonra AP döneminde yapılan uzatmalarda da bu yanlışlık 

düzeltilmemiş, maddedeki bütün durumlar gerekçe olarak varlığını sürdürmüştür. AP 

döneminde yapılan sıkıyönetim uzatmalarında CHP kabul oyu kullanmıştır. Demirel, 

eleştirdiği Sıkıyönetim Eşgüdüm Dairesini de kaldırmamış, koordinasyon toplantılarına 

başkanlık etmiştir (Üskül, 1989: 206-208). 

Sıkıyönetim uygulamaları konusunda belirtilmesi gereken bir başka husus, 

Mecliste yapılan bütün sıkıyönetim görüşmelerinde siyasal partilerin tamamının Silahlı 

Kuvvetlere güvenlerini ifade etmeleridir. Siyasal partiler sıkıyönetim uygulamaları 

nedeniyle orduya bir eleştiri getirmezken hedef sürekli olarak iktidar partisi olmuştur. 

Yine, Meclisteki bütün partiler, terörü önlemek için sıkıyönetimin son çare olduğu 

konusunda de hemfikir olmuşlardır (Üskül, 1989: 209-211). 

Sıkıyönetim ilan edilen 13 il altı grupta toplanmış ve altı sıkıyönetim komutanı 

atanmıştır. Ankara, Adana, İstanbul, Erzincan, Erzurum ve Elazığ’da birer sıkıyönetim 

mahkemesi kurulmuş ve 54 askeri hâkim, savcı ve askeri müşavir atanmıştır. Sıkıyönetim 

Eşgüdüm Toplantısı ilk kez Ecevit başkanlığında 29 Aralıkta yapılmış, toplantıya 
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Genelkurmay Başkanı, ilgili bakanlar, kuvvet komutanları, MGK Genel Sekreteri, MİT 

Müsteşarı, Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı ve sıkıyönetim 

komutanları katılmışlardır. Demirel, Sıkıyönetim Eşgüdüm Kuruluna karşı çıkmış, bunu 

komutanlara Ecevit’in müdahalesi olarak değerlendirmiştir. Benzer bir tepkiyi Türkeş de 

göstermiştir. Yapılan eleştirilere 27 Şubat 1979’da sert şekilde cevap veren Evren, bu 

eleştirilerle Silahlı Kuvvetlerin çıkar çekişmelerinin içine çekildiğini belirtmiştir (Üskül, 

1989: 211-213). 

12 Eylül öncesi sıkıyönetim uygulamaları konusunda dikkat çekilmesi gereken bir 

husus da Ecevit’in başbakan olarak sıkıyönetimin demokratik hukuk kuralları 

çerçevesinde yürütülmesine gösterdiği hassasiyettir. Komutanların bu uyarıya pek fazla 

önem vermedikleri, bundan hoşnut olmadıkları, yetkilerini tam olarak kullandıkları 

yönünde görüşler bulunmakla birlikte, uygulamaya bakıldığında yayınlanan bildirilerin 

sert bir içerik taşımadığı, kapsamlı yasaklar getirilmediği görülmektedir. Üskül’e göre, 

sıkıyönetim idareleri kendi alanları dışındaki konularla da ilgilenmemişlerdir. Bunlar göz 

önüne alındığında, Ecevit’in tutumunun komutanlar üzerinde etki yaptığı belirtilebilir 

(Üskül, 1989: 211-214). 

Başbakan Ecevit, 25 Şubat 1979 tarihinde Mecliste sıkıyönetimin iki ay süreyle 

uzatılmasına ilişkin görüşmelerde yaptığı konuşmada, ilk iki aylık uygulama sonucuna 

göre, sıkıyönetimin demokratik hukuk kurallarına uygun şekilde yürütüldüğünü rahatlıkla 

söyleyebildiğini, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etmiş ve Silahlı Kuvvetlere 

teşekkür etmiştir. Eylemciler arasında ayrım yapılmadığını, tarafsız kalındığını dile 

getirmiş, ancak muhalefetin, sıkıyönetimin ülkede yeterince geniş ve daha sert şekilde 

uygulanmadığına, demokratik hukuk kurallarına fazlaca bağlı kalındığına yönelik 

eleştirileri ve bu nedenlere bağlı olarak uzatma teklifine ret oyu vermelerinin tutarlı 

olmadığını belirtmiştir. Sıkıyönetim uygulanan iki aylık dönemde önceki iki aylık döneme 

göre olay sayılarında, ölü ve yaralı sayılarında yüzde ellinin üzerinde azalma görüldüğünü 

ve yeni dönemde toplumsal nitelikli olay olmadığını, ayrıca sıkıyönetim eşgüdüm 

toplantılarının yasa gereği yapıldığını, ama sıkıyönetim komutanlarının yetkilerine 

herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığını ifade etmiştir. 

Bu konuşmadan sadece dört gün önce ise, 21 Şubat 1979’da AP Genel Başkanı 

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı’na gönderdiği mektupta şu hususlara değinmiştir: 

Cumhuriyetin hiçbir döneminde vuku bulmayan olaylar Ecevit Hükümeti döneminde 

yaşanmış, olaylar karşısında Hükümet aciz kalmış, ülkede huzuru sağlayamamıştır. 
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Hükümet Devleti işletmemiştir. Anayasa hükmü olduğu halde, devlet güvenlik 

mahkemelerini kurmamıştır. Anayasanın 111. maddesi ihlal edilerek Aralık 1978’de 

alınan sıkıyönetim kararı öncesinde konu Milli Güvenlik Kuruluna götürülmemiştir. 

Sıkıyönetimin iki aylık uygulamasında, Kanunun sıkıyönetim komutanlarına verdiği yetki 

konusunda tereddütler yaşanmıştır. Bunun sebebi, sıkıyönetimin ilan gerekçesinde 

Anayasada yer alan, “Vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli kalkışmanın veya 

ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren yaygın şiddet 

hareketleri” ibaresinin bulunmamasıdır. Yine, Anayasa ve kanunlarda yeri olamayan 

Başbakanlığa bağlı bir eşgüdüm dairesi kurmaya çalışması da sıkıyönetimin caydırıcılığını 

azaltmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri verilen her görevi eksiksiz olarak yapabilir. Ancak, 

Hükümet ordunun görev yapmasına engel olmakta, bu da ordunun itibarının zarar görmesi 

gibi vahim bir duruma yol açmaktadır. 

12 Eylül Darbesi Alt Komisyonu tarafından 14.06.2012 tarihinde dinlenen 12 

Eylül döneminin Başbakanı Bülent Ulusu, sıkıyönetim uygulamalarındaki başarısızlığı şu 

şekilde açıklamıştır (Alt Komisyon Tutanakları,14.06.2012): 

“İşte onu ifade ettim yani, bir daha ifade edeyim: 15 ilde sıkıyönetim talebi var. 

Hükûmet ve ana muhalefet ancak 10’unda karar veriyor, 5’inde karar vermiyorlar, 5’i 

hariç. 10’undaki anarşi, terörist vesaire 5’e kaçıyor, o zaman sıkıyönetim başarılı 

olmuyor, o bakımdan. 12 Eylülde bütün memlekette sıkıyönetim ilan edildiği için hiçbir 

yere kaçacak hâli kalmadı yani bu anarşistlerin.”  

07.06.2012 tarihinde dinlenen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise şunları 

dile getirmiştir (Komisyon Tutanakları,07.06.2012). 

 “Siverek’e asker gidecek, altı aydır ben uğraşıyorum Siverek’e asker gönderin 

diye. Siverek’te her devirde asker olmuş, şimdi yok, karşı dağın eteğinden kimseyi 

geçirmiyorlar. Nurettin Paşa Kara Kuvvetleri Kumandanı. “Bugün gönderiyoruz, yarın 

gönderiyoruz. “Ben saat beşte arıyorum. Dedi ki “Üç gün zarfında gönderiyoruz askeri.” 

Ertesi gün gece yarısı darbe oldu. Burada birtakım şeyler var ki altına inemiyorsunuz, 

altına o kadar rahat inemiyorsunuz ve onun içindir ki bizim bir araya gelmemiz, hep bu 

söylenir, bir araya gelmemiz, arkadaş, yapılabilecek bir işse benim Sayın Ecevit mâni 

olduğundan dolayı yapmadığım iş değil. Sayın Ecevit’in ekleyeceği güçle yapılacak bir iş 

de değil. Benim işim askerle ve ben askere de inanıyorum, onu da söyleyeyim sana. 

Askerin ters bir şey yapacağına, devlete sıkıntı çıkaracağına inanmıyorum. İnancım bu 

benim.” 
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5. Sıkıyönetim Uygulamasının Hukuki İncelemesi  

Sıkıyönetimin en büyük özelliği, bir olağanüstü yönetim şekli olması dolayısıyla 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandığı bir rejim olmasıdır. Ancak, neticede bir hukuk 

rejimidir, kanunidir. Bir keyfilik rejimi değildir; hukuki bir çerçevesi vardır ve sınırları 

bulunmaktadır. Temel hak ve özgürlükleri, olağan yönetim dönemlerine göre daha fazla 

sınırladığı veya askıya aldığından dolayı son derece önemli olan sıkıyönetim uygulaması 

anayasa ile düzenlenme zorunluluğuna tabidir. Bu anlamda, sıkıyönetim ile ilgili 

hükümler bütün anayasalarımızda yer almıştır (Üskül, 1989: 13-14). 

1961 Anayasasının 124. maddesinde sıkıyönetim şu şekilde düzenlenmişti: 

“Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması 

veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın olduğunu gösteren 

kesin belirtilerin meydana çıkması sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi bir ayı aşmamak 

üzere, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir 

ve bunu hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onamasına sunar. Meclis, gerekli 

gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini kısaltabileceği gibi, tamamıyla de kaldırabilir. 

Meclisler toplanık değilse, hemen toplantıya çağırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu kararlar Meclislerin Birleşik Toplantısında alınır.  

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve 

işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı 

kanunla gösterilir.” 

1961 Anayasasının bu düzenlemesi, 1924 Anayasasından sadece kısıtlanacak 

özgürlükleri belirtmemiş olmasıyla ayrılmaktadır. Sıkıyönetim, 1924’e göre genişletilmiş 

ve ağırlaştırılmış değildir. Ancak, 12 Mart askeri müdahalesinin ardından yapılan Anayasa 

değişikliği kapsamında sıkıyönetim de yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme sonrası 124. 

madde şu şekli almıştır: 

“Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması 

veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve 

milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya  

Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 

kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması 

sebebiyle Bakanlar Kurulu, süresi iki ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya birden fazla 

bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim ilân edebilir ve bunu hemen Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin onamasına sunar. Meclis, gerekli gördüğü zaman, sıkıyönetim süresini 

kısaltabileceği gibi, tamamıyla de kaldırabilir. Meclisler toplanık değilse, hemen 

toplantıya çağırılır. 

Sıkıyönetimin her defasında iki ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Bu kararlar Meclislerin Birleşik Toplantısında alınır. 

Sıkıyönetim veya genel olarak savaş halinde, hangi hükümlerin uygulanacağı ve 

işlemlerin nasıl yürütüleceği, hürriyetlerin nasıl kayıtlanacağı veya durdurulacağı ve 

savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde vatandaşlar için 

konulabilecek yükümler kanunla gösterilir.” 

Yeni haliyle maddeye, önceki anayasalarda yer alan savaş hali, savaşı gerektirecek 

bir durumun baş göstermesi, ayaklanma, vatan ve cumhuriyete yönelik kuvvetli ve eylemli 

bir kalkışma olduğunu gösterir kesin belirtilerin ortaya çıkması şeklindeki dört gerekçeye 

“ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 

tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen 

yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması” gerekçesi de ilave 

edilmiştir. Bu yeni düzenleme ile sıkıyönetim ilanı daha kolaylaştırılmış, şiddet 

hareketlerinin kesin belirtisinin görülmesi bile yeterli sebep haline gelmiş olmaktadır. 

Buna rağmen yine de 1971 değişikliği, sıkıyönetim uygulamalarını denetim dışı tutmamış, 

sıkıyönetim yasasının anayasal denetimi yolunu açık bırakmıştır. Buna karşılık 1982 

Anayasası hem sıkıyönetimi ağırlaştırmış, hem de sıkıyönetimle ilgili bütün denetim 

yollarını kapatmıştır. Sıkıyönetim halinde, kanunla yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesinin sınırlanabileceği hükmünü getirmiştir. Sıkıyönetimin ilanı gerekçelerini 

artıran, süreyi ve uzatma sürelerini uzatan 1982 Anayasası, sıkıyönetim halinde 

uygulanacak özel kanun hükmünde kararnameler çıkarılmasına imkân tanımış, üstelik 

bunların şekil ve esas bakımından Anayasa yargısına tabi olmasını önlemiş, ayrıca geçici 

15. maddeyle de 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda 12 Eylül döneminde gerçekleştirilen 

14 değişikliğin Anayasa Mahkemesinde dava konusu edilmesini engellemiştir. Bunun da 

ötesinde sıkıyönetim komutanlıklarını Genelkurmay Başkanlığına bağlayarak siyasal 

iktidarın denetimini azaltmaya çalışmıştır. Bu özellikleriyle 1982 Anayasasında 

sıkıyönetim, anayasal ve yasal olmakla birlikte hukuki olmayan bir rejime dönüşmüştür 

(Üskül, 1989: 15-19). 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 12 Mart müdahalesi sonrasında 13 Mayıs 

1971’de kabul edilmiştir. Temel hakların korunması açısından daha önce yürürlükte olan 
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1940 tarihli Örfi İdare Kanunundan daha az güvence sağlamaktadır. Yeni Kanunla, 

Bakanlar Kurulu sıkıyönetim makamlarına aktarılacak yetkileri belirleyememekte ve bu 

makamlar aldıkları bütün kararları bizzat uygulayabilmektedir. Bu Kanunda 12 Eylül 

askeri yönetimi döneminde gerçekleştirilen değişikliklerle sıkıyönetim makamları 

üzerindeki her türlü denetim tamamıyla kaldırılmıştır. 14 Kasım 1980’de yapılan bir 

değişiklikle sıkıyönetim komutanlarının yaptığı idari işlemler yargı denetimi dışında 

bırakılmıştır. 1982 Anayasasına da aykırı olan bu hüküm, Anayasanın sözü edilen geçici 

15. maddesince korunmuştur (Üskül, 1989: 20-21). 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun “Sıkıyönetimin Yürütülmesi” başlıklı 2. 

maddesinde yer alan;  

“(…) Zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 

girer…Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve gerekse askeri 

personelin görev yerlerini değiştirebilir.  

(…) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin, 

sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa veya emeklilik 

işlemleri yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz.(…)”  

Şeklindeki hükümler sıkıyönetim komutanlarına ne ölçüde geniş yetkiler 

verildiğine örnek gösterilebilir. Sıkıyönetim komutanları bütün askeri personele müdahale 

etmekle kalmamakta, emri altına girmiş olan kolluk kuvvetlerinin, yani polis ve 

jandarmanın da görev yerlerini değiştirebilme yetkisine sahip olmaktadır. Yine 

sıkıyönetimde görev alan bütün personelin emeklilik, istifa talepleri sıkıyönetim 

komutanının iznine tabi tutulmuştur. Maddede yer alan her iki hüküm 1402 sayılı 

Kanununun yayımlandığı 1971 yılındaki ilk halinde mevcut olan hükümlerdir. 

Kanunun 2. maddesinin ilk halinde yer alan, sıkıyönetim komutanlığı emrine 

atanan veya görev alan bütün personelin, sıkıyönetim süresince sıkıyönetim komutanının 

izni olmadan istifa veya emeklilik işlemlerinin yürütülemeyeceği veya başka bir göreve 

atamasının yapılamayacağı hükmü ile 19 Eylül 1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla 2. 

maddeye eklenen; 

 “Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu 

düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu 

personelinin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi, yerel yönetimde 

çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlere son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili 

kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.”  
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Hükmünü ve daha sonra bu hükme 28.12.1982 tarihli 2766 sayılı Kanun ile 

eklenen; 

 “Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu 

hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar.” 

 Hükmünü hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. 

Maddede yer alan bu iki fıkra insan hakları ihlalinin de Kanundaki belirgin örnekleridir. 

2301 sayılı Kanun ile eklenen işe son verme ve görevden uzaklaştırma ile ilgili bu hüküm 

daha sonra 26.10.1994 tarihli 4045 sayılı Kanunun 2. maddesiyle;  

“Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni 

açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu 

personelinin statülerine göre sıkıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi 

dışına atanmak üzere görevden uzaklaştırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal 

yerine getirilir. Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahalli 

idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahalli idare 

yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu suretle görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim 

bölgesi dışındaki mahalli idarelerde görev ve iş bulmaları ve bu idarelerin ilgiliyi görev 

ve işe almayı istemeleri halinde, mahalli idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararı 

derhal kaldırılır ve bunların atamaları öncelikle yapılır.”  

Şeklinde değiştirilmiştir. 

12 Eylül askeri yönetimi döneminde, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda başka 

bazı değişiklik ve eklemeler de yapılmıştır. Darbeden hemen sonra gerçekleştirilen 

değişiklik ve ilavelere bakıldığında bunların asayiş ve güvenliğin sağlanmasında doğrudan 

etkili olabilecek nitelikte olmaktan çok hak ve özgürlükleri kısıtlayan ve hukuki 

uygulamalara çok da dikkat etmemeye meydan vermeye açık hususlar olduğu 

değerlendirilmektedir. Bunlardan biri, Kanunun 4. maddesinde sıkıyönetim komutanlığı 

emrindeki silahlı kuvvetler mensupları ve kolluk görevlilerinin silah kullanma yetkilerini 

genişleten değişikliktir. Kanunun ilk halinde  

“…Silah kullanmayı gerektiren hallerde münferit hizmet görenler kendi başlarına, 

topluca hizmet görenler olay yerinde başlarında bulunan amirin emriyle silahlarını 

kullanırlar.” 

 Hükmü bulunurken, yapılan değişiklik ile 

 “…Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat 

edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru 
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müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve 

duraksamadan hedefe ateş edebilirler... Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz 

yapılır.”  

Hükmü getirilmiştir. 

Güvenliğin sağlanması, terörle etkili olarak mücadele yürütülebilmesi bakımından 

yukarıda değinilen değişiklik dışında doğrudan etki doğuracak bir değişiklik veya ilave 

bulunmadığı söylenebilir. Ancak, Kanundaki değişikliklerden belirtilmesi gerekenlerden 

biri de 5. maddede 14.11.1980 tarihli 2342 sayılı Kanunla yapılandır. 

 “Sıkıyönetim Komutanlıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakanlıkça 

sağlanır” şeklindeki hüküm,  

“Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır.” Olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunla, 

1402 sayılı Kanunun 6. Maddesindeki; 

 “Sıkıyönetim Komutanı bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dolayı 

Başbakana karşı sorumludur” hükmü de;  

“Genelkurmay Başkanına karşı sorumludur” olarak düzenlenmiştir.  

Böylelikle sıkıyönetim rejimi tamamen Genelkurmay merkezli bir niteliğe sahip 

olmuştur. Burada ilginç olan bu değişikliklerin bir askeri yönetimin egemen olduğu ara 

rejimde ve askerler tarafından atanmış asker kökenli bir Başbakan olan Bülent Ulusu 

döneminde yapılmış olmasıdır. Böylelikle belki de darbe öncesinde Sıkıyönetim 

Komutanlarının emirleri siyasi iradeden değil de Genelkurmay Başkanlarından aldıklarına 

dair söyledikleri sözler darbe sonrasında “hukuki” zemine oturtulmuş oluyordu. 

Sıkıyönetim Kanununda darbe sonrası yapılan ilk değişikliklerden (19 Eylül 1980 

tarihli 2301 sayılı Kanun) büyük bölümünün ise ikincil derecede önem taşıdığı, söz 

konusu değişikliklerin, yetki alanlarında kısmi genişleme sağladığı, Kanunda yer alan 

düzenlemelere bazı ilaveler yaptığı şeklinde değerlendirilmiştir. Kanundaki yine tali 

öneme sahip diğer bazı değişikliklerin de askeri yönetim döneminin sonlarına doğru 1982 

ve 1983 yıllarında yapıldığı görülmektedir. 

1971 yılında kabul edilen 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun “Sıkıyönetimin 

Yürütülmesi” başlığı altında;  

“Madde 2 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe ilişkin 

zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer. Zabıta 

kuvvetleri bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer. Sıkıyönetim 

bölgesindeki zabıta kuvvetleri; Sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı 
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Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dışında kalan hizmetlerin yürütülmesinden 

dolayı da adli ve idari makamlara karşı sorumludur. Milli İstihbarat Teşkilatı Sıkıyönetim 

Komutanlığı ile işbirliği yapar. Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen 

görev ve yetkileri o yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edilecek askeri birlikler ile yürütür. 

Barışta ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim komutanı o yer veya o yere en yakın Garnizon 

Komutanlarından yeteri kadar birliğin emrine verilmesini isteyebilir. Bu istek derhal 

yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve 

gerekse askeri personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate alarak 

zabıta kuvvetlerinde askeri personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür seviyesindeki 

personel Sıkıyönetim Komutanı emrinde müşavir olarak görevlerine devam ederler. 

Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca 

yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle 

personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa veya 

emeklilik işlemleri yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz.”  

Hükümleri mevcutken, daha sonra yukarda da belirtildiği üzer 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanununun 2. maddesine 2301 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen 

“Sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen kamu personeli” ile 

ilgili fıkraya, 28.12.1982 tarihinde kabul edilen 2766 sayılı Kanunun 1. maddesiyle “... bu 

şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde 

görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar.” hükmü eklenerek birçok kişi 

görev yeri değiştirilerek mağdur edilmiş ve hiç alakası olmayan yerlerde çalıştırılmıştır.  

O dönemde “1402’likler” diye tanımlanan öğretim görevlileri, “70’ler” diye 

adlandırılan Devlet İstatistik Enstitüsü çalışanları ve “101 TRT personelinin sürgünü” çok 

tartışılmıştır. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyarınca kamuda başlatılan “kıyım” ile aynı 

dönemde gerçekleştirilen bu toplu “sürgün” için dönemin TRT Genel Müdürü emekli 

general Macit Akman, gazetecilerle sohbetinde işin “tepeden gelen bir emir” ile 

gerçekleştirildiğini söylemiş ve “Vallahi, hiçbirini tanımam ben. Emir veren Başbakan 

Bülent Ulusu’dur. Biz de uyguladık.” demiştir.  (Arpa, 2009). 

Bunların arasında yer alan 101 TRT çalışanının sürgünüyse en sistemli ve korkulu 

olanıdır. ‘101’ler, 12 Eylül döneminde TRT’de yaşanan sürgünlerin adıydı. 1980 yılında 

askeri harekâtın üzerinden daha iki ay geçmeden TRT’nin en saygın ve en üretici isimleri 

arasında yer alan prodüktörden senariste programcıdan muhabire kadar hemen hemen her 

kadrodan seçilen 101 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden mesleklerinin dışında diğer 
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bakanlıklara sürülmüştü. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış yayıncılar meslekleriyle 

öyle ilgisiz yerlere sürülerek hayvan bakıcısı, suni tohumlama uzmanı ve afet işleri gibi 

yerlere gönderilmişlerdi  (Arpa, 2009). 

Bu madde 09.02.1990 tarih ve 20428 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 1988-6 Esas ve 1989-4 Karar No’lu Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel 

Kurulu Kararı’na konu olmuştur. Özetle; Sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine 

görevlerine son verilen kamu personeli ile ilgili olarak 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 

2. maddesine 2301 sayılı Yasanın 1. maddesiyle eklenen fıkranın, 28.12.1982 tarihinde 

kabul edilen 2766 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değişik şeklinde yer alan "... bu şekilde 

işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli 

işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar." hükmünün sıkıyönetim süresiyle 

sınırlı olarak uygulanması gerektiğine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin 14.4.1988 gün 

ve 1286 sayılı kararı ile aksi yönde verilen diğer kararları arasındaki aykırılığın 

giderilmesinin Danıştay Beşinci Dairesince istenmesi üzerine, isteme konu olan kararlar 

ile yasal düzenlemelerin tümü incelendikten sonra, bu hükmün yorumlanarak anlam ve 

kapsamının belirlenebilmesi için, öncelikle belirtilen fıkra gereğince ve sıkıyönetim 

komutanlarının isteği üzerine uygulanan "işe son verme" işleminin hukuki yapısı, 

nitelikleri, özellikleri ve doğurduğu sonuçları, daha sonra da konuyla ilgili Anayasa 

hükümleri derinlemesine incelenmiştir.  

Sonuç olarak;  

“1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 2. maddesinin 2766 sayılı Yasa ile değişik 

son fıkrasında yer alan "... bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar" hükmünün 

yukarıda belirlenen anlam ve kapsamı karşısında, adı geçen madde uyarınca sıkıyönetim 

komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu 

görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, ilk kez kamu görevine girdikleri 

tarihte bu görev için yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları 

koşuluyla, işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski 

görevlerine iade edilmeleri gerekeceğinden, İçtihadın Danıştay Beşinci Dairesinin 

14.4.1988 günlü ve E:1987/2417, K:1988/1286 sayılı Kararı doğrultusunda 

birleştirilmesine, 07.12.1989 gününde, birinci toplantıda, oyçokluğu ile karar verildi.”  

İfadesiyle, bu tür mağduriyetlere son verilmiştir. 

Daha sonra, 26.10.1994 tarihinde kabul edilerek, 03.11.1994 tarih ve 22100 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Bazı 
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Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların 

Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun”un Geçici 2. Maddesi ile; 

“1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 12.09.1980 

tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine, bölgelerinde genel 

güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya 

hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak 

üzere görevlerine son verilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için 

ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları 

ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde yaş koşulu 

aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, görevlerine son 

verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, 

ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden 

itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade 

edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen 

süreleri değerlendirilmez.”  

Hükmü kabul edilerek bu konudaki mağduriyetler giderilmeye çalışılmıştır.  

Ancak bu konuda bir eksiklik daha bulunmaktadır. 1402 sayılı Kanun uyarınca 

sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen personelden yargı 

kararı ile göreve dönenlere yargı yerlerince verilen kararlar doğrultusunda, bu personelden 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 09.02.1990 tarih ve 20428 saylı Resmi 

Gazetede yayımlanan 07.12.1989 tarih ve E: 1988/6, K: 1989/4 sayılı Kararı üzerine 

görevlerine iade edilenlere ise 123 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 

09/02/1990 tarihinden geriye doğru beş yılı aşmamak ve daha önce görev yaptıkları yerde 

sıkıyönetimin sona erdiği tarihten önceki bir tarihe taşmamak koşuluyla belirlenecek 

dönem için açıkta geçirdikleri sürelere ait aylık ve diğer özlük hakları herhangi bir yargı 

kararı aranmaksızın ödenmektedir. Fakat 1402 sayılı Kanun uyarınca sıkıyönetim 

komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen personele görevlerine son verildiği 

tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki özlük haklarının ödenmesi talepleri ile ilgili 

olarak haklarındaki yargı kararları ve 123 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel 

Tebliği dışında bir düzenleme bulunmamaktadır. Kamu personelinin mali ve diğer özlük 

haklan kanunla düzenlendiğinden, bu şekilde görevine son verilen personele, göreve son 
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verildiği tarih ile sıkıyönetimin sona erdiği tarih arasındaki süreye ait özlük ve sosyal 

haklarının verilmesi yolundaki istemi karşılamaya yönelik bir yargı kararı ve kanuni 

düzenleme bulunmamakta, bu da ilgili personelin bu yöndeki taleplerinin reddedilmesine 

yol açmaktadır. Danıştay İkinci Dairesinin 29/03/1990 tarih ve E: 1989, K: 1990/697 

sayılı Kararı buna örnek teşkil etmektedir. Söz konusu dönemde hukuk devleti ilkesiyle 

bağdaşmayan, insan hakları ihlalinin ileri boyutta bir uygulaması olarak karşımızda duran 

bu durumun bütün izleriyle silinebilmesi için açıklanan bu yasal boşluğun doldurulması, 

belirtilen dönemde görevden alınan kişilerin görevden alındıkları tarih ile sıkıyönetimin 

sona erdiği tarih arasındaki özlük ve sosyal haklarının verilmesini sağlamak için yasal 

düzenleme yapılmasının faydalı olduğu değerlendirilmektedir. 

6. 12 Eylül Öncesi Dönemde Siyasal Şiddet Olayları ile Mücadelede Mülki-

Askeri Yönetim Yapısı 

 

Ülkede iç güvenliğin sağlanması İçişleri Bakanlığının görevleri arasında 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar emniyet ve 

asayişin sağlanmasından birinci derecede sorumludurlar. Güvenlik örgütlenmesinde vali 

ve kaymakamların emri altında bulunan emniyet ve jandarma birimleri görev yapmaktadır. 

Özet olarak belirtildiğinde, polis şehirlerde, jandarma ise kırsal alanda güvenlik 

hizmetlerini yürütmektedir. Dağınık olmakla birlikte mülki idare amirlerine iç güvenliğin 

sağlanması konusunda yetki ve sorumluluk veren temel mevzuata bakıldığında en başta, 

5442 sayılı İl idaresi Kanunu (11/C, D ve 32/C, E maddeleri), 3152 sayılı İçişleri 

Bakanlığı Görevleri ve Teşkilatı Kanunu (1, 2. ve 29. maddeleri), 3201 sayılı Emniyet 

Teşkilat Kanunu (1. madde), 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanununun (7. madde) yer aldığı görülmektedir.  

Yasal olarak yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş olmakla beraber genel itibariyle 

mülki idarenin terörle mücadelede askerlerin gölgesinde kaldığı yönünde değerlendirmeler 

yapılmaktadır. Alman bilim insanı Heinz Kramer’e göre, Türkiye’de ordu sadece 

profesyonel bir organizasyon değil, aynı zamanda siyasal sistemin de temel unsurudur. 

Bundan dolayı ordu, siyasal sisteme -gerekli gördüğünde, sistem rayından çıktığında- 

müdahale etmiş, oluşturulan yapının darbe sonrasında bozulmaması için gerekli kurumsal 

düzenlemeleri yapmıştır. Sivil yönetimi hep kontrol altında tutmak isteyen bu anlayışın 

mülki idarenin güvenlik alanındaki pozisyonuna yansıması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda olduğu gibi olumsuz 

şekilde olmuştur. İl İdaresi Kanununda, valinin askeri birliklerden yardım istemesi, ancak 
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emrindeki kuvvetle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri şeklinde 

yetersiz kalma şartıyla sınırlandırılmıştır. Olayın sevk ve idaresi ise büyük ölçüde, 

yardıma gelen askeri birliğin komutanına bırakılmıştır. Öte yandan kırsal bölgede iç 

güvenliğin sağlanması görevini yürüten Jandarmanın yapısı, kolluk kuvvetinden çok 

askeri birliğe yakındır ve bu yapısı fiilen Genelkurmay’a bağlı olarak çalıştığı yorumlarına 

sebep olmaktadır. Jandarma teşkilatının bağlılık, personel ve özlük durumu, bu kurumun 

sevk ve idaresinde mülki idareyi devre dışı bırakmaktadır (Çimen, 2010: 66-67). 

12 Eylül öncesi dönemde de vali ve kaymakamların mevzuattan kaynaklanan 

güvenliğin sağlanması ile ilgili yetkilerini tam olarak kullanarak bu konudaki 

sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtmek pek kolay görünmemektedir. Mevzuattan 

kaynaklanan ve Jandarma teşkilatının durumu gibi yapısal bazı yetersizliklerin yanı sıra o 

dönemde bürokrasinin içinde bulunduğu genel durumun mülki idare amirleri için de 

geçerli olduğu ifade edilebilir. Raporun, 12 Eylül öncesi ve sonrasındaki dönemde 

bürokrasinin durumunun ele alındığı bölümünde geniş olarak irdelendiği gibi aşırı 

siyasallaşan, liyakatten uzaklaşan bürokrasinin geneline yayılan yozlaşma kuşkusuz mülki 

idareyi de sarmıştır. Özellikle ülkenin doğu bölgelerinde çok sayıda ilçenin vekâletle idare 

edildiği, buralara atanan kaymakamların görev yapmak istemedikleri bilinmektedir. Mülki 

idarenin siyasal şiddet olayları ile etkili şekilde mücadele edememesi, güvenliğin 

sağlanmasında başarı gösterememelerinde özellikle polis teşkilatının 12 Eylül öncesi 

dönemdeki siyasallaşmış ve bölünmüş yapısı büyük paya sahiptir. Ayrıca, polisin sayı, 

eğitim ve donanım eksikliği de önemli etkenler olmuştur. 

Mülki yönetimin terör ve şiddet olayları karşısındaki durumunu değerlendirmede 

fikir vermesi açısından Kahramanmaraş olayları ele alınabilir. Kahramanmaraş olaylarında 

il yönetiminin sergilediği tutum ve izlediği yol konusunda bazı değerlendirmeler 

yapabilmek için şu hususların belirtilmesi yararlı olacaktır. İlin güvenlik ve asayişinden 

sorumlu olan Vali tarafından olaylar hakkında bir öngörüde bulunulamadığı, aslında 

aşama aşama gelişen olayların bir adım sonrasının tahmin edilemediği anlaşılmaktadır. İki 

öğretmenin öldürülmesinin ardından İldeki belli başlı demokratik kitle örgütlerinin Vali, İl 

Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanını uyardıkları, ertesi günün olaylı geçeceği 

bilgisini verdikleri, buna rağmen Vali ve diğer ilgililerin konuya gerekli hassasiyeti 

göstermeyip “önlem aldık” demekle yetindikleri, olayların çapına uygun bir tedbirin 

alınmadığının zaten daha sonra ortaya çıktığı, diğer illerden de zamanında takviye kuvvet 

talebinde bulunulmadığı görülmektedir. Bunun da ötesinde, dönemin İçişleri Bakanı İrfan 
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Özaydınlı’nın emir subayı Melih Yüzbaşıoğlu, İçişleri Bakanının, cenazelerin törensiz 

gömülmesinin sağlanmasına ilişkin teleks emrinin Vali tarafından yerine getirilmediğini 

aktarmaktadır. Yine Valinin, Devlet Hastanesi Başhekiminin olay çıkma ihtimali 

bulunduğundan otopsilerin hastanede gece yapılarak cenazelerin buradan çıkarılması 

uyarısına da itibar etmediği bilinmektedir. 22 Aralık gecesi Valilikte yapılan ve ertesi 

günü alınacak güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü toplantıda, askeri yetkililerin geceden 

sokağa çıkma yasağı konulması, çevre illerden takviye kolluk gücü ve askeri birlik talep 

edilmesi yönündeki tekliflerini de Vali ve Emniyet yetkilileri geri çevirmiştir. Bütün bu 

anlatım ve bilgiler bir araya getirildiğinde Valiliğin kriz yönetiminde son derece yetersiz 

olduğu, hatta kriz durumunu algılayamadığı, tahmin ve önleme mekanizmalarının 

işlemediği sonucuna varılmaktadır (İdarecinin Sesi, 2010: 15). Kahramanmaraş 

olaylarında askerlerin gösterdiği isteksiz tavrın da elbette olayların kazandığı boyutta 

önemli payı olmuştur. 

Konuyla yakından ilgisi olan bir husus da valilerin kolluk kuvvetlerinden ayrı 

olarak askeri birliklerden de yardım istemelerine ilişkin düzenlemedir. Valilerin askeri 

birliklerden yardım istemesinin usul ve esasları 1949 yılında çıkarılan 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanununun 11/D maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ilk halinde, valilerin, il 

içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve ani olayların vuku bulması 

halinde en yakın askeri birlikten yardım istemesi hususu düzenlenmiştir. Daha sonra 

19.02.1980 tarihli 2261 sayılı Kanunla 11/D fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Yapılan 

değişiklik özü itibariyle maddenin ilk halinden ayrılmamakla birlikte daha ayrıntılı 

hükümler getirerek valilere il içinde çıkabilecek toplumsal olayların emrindeki kolluk 

kuvvetleriyle önlenmesinin mümkün olmayacağı hallerde de en yakın askeri birlikten 

yardım isteme imkânı tanımıştır. Fıkrada yapılan ikinci değişikliğin tarihi ise 1996’dır. 

4178 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, hem madde kapsamını, hem yardım istemeyi 

gerektirecek hallerin niteliğini, hem yardım istenecek makamları, hem de uygulamayı 

genişletmiştir (Koca, 2010: 39-40). Maddede 1980’de yapılan ve çıkabilecek olaylar için 

de yardım isteme imkânı sağlayan değişikliğin Kahramanmaraş olayları yaşandıktan sonra 

sıkıyönetim uygulandığı dönemde yapılması ve 12 Kasım 1979’da kurulan Demirel 

Hükümetinin terör ve şiddet olaylarını azaltma yönünde önemli adım olarak nitelediği 

değişikliklerden birisi olması dikkat çekicidir. 

Olağan dönemde güvenliğin sağlanması sorumluluğunu taşıyan mülki idare 

amirlerinin bu görev ve yetkileri sıkıyönetimin ilanı ile birlikte sıkıyönetim komutanlarına 
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geçmektedir. 1402 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince sıkıyönetim altına alınan yerlerde 

genel güvenlik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler sıkıyönetim 

komutanlığına geçmekte, kolluk kuvvetleri bütün teşkilatı ile sıkıyönetim komutanının 

emrine girmekte, kolluk kuvvetleri sıkıyönetim hizmetlerinin yapılmasından dolayı 

sıkıyönetim komutanlığına karşı sorumlu olmaktadır. 

Sonuç itibarıyla;  

Siyasal amaçlarla, mallara ve kişilere karşı hukuka aykırı güç kullanma veya güç 

kullanma tehdidi şeklinde sade bir tanımla ifade edebilen siyasal şiddet harekeleri 

Türkiye’de 1977-12 Eylül 1980 arasında çok yoğun bir şekilde yaşanmıştır. Bunlara, 

“1978 Malatya Olayları, 1978 Sivas Olayları, 1978 Kahramanmaraş Olayları, 28.09.1979 

günü Adana il Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un öldürülmesi olayı, 1980 Çorum 

Olayları” örnek verilebilir. 

Siyasal şiddet, bu dönemde bireysel şiddet olaylarından toplu öldürme ve tahrip 

eylemlerine kadar geniş bir yelpazede meydana gelirken, zaman içerisinde münferit 

olaylar değişik manipülasyon ve kışkırtmalarla daha çok hasara neden olan, toplumun 

değişik kesimleri arasındaki uçurumu daha da derinleştiren kitlesel öldürme olaylarına 

dönüşmüştür. Dini, ideolojik veya etnik kimliğe sahip etkin kişilere ve kamu görevlilerine 

yönelik kişisel şiddet olayları, daha sonra aynı ilde veya başka illerde büyüyerek kitlesel 

olaylara dönüşmüştür. Yukarıda söz konusu edilen olaylardan anlaşılacağı üzere, o 

dönemde meydana gelen münferit olaylardan bazıları daha sonra daha büyüyerek 

toplumsal şiddet olaylarına dönüşmüştür. Olaylar, kimi zaman provokasyonlarla 

büyütülürken, kimi zaman da bu tür olaylarla mücadele etmesi gereken kurumların 

görevlerini bazen bilerek, isteyerek, bazen de yetersizliklerinden dolayı tam olarak yerine 

getirememelerinden dolayı daha karışık bir hal almıştır. 

Nitekim bunun en bariz örneği, bu dönemde yaşanan POL-DER ve POL-BİR 

tecrübesidir. Bu iki polis birliği, polis içinde siyasal kamplaşmanın ve kavganın kaynağı 

haline gelerek tamamen kuruluş amaçlarının dışında faaliyet göstermiştir. İç düzeni ve 

vatandaşların can güvenliğini sağlamakla görevli olan polis de ülkenin diğer insanları gibi 

kendi arasında ikiye bölünmüştür. 

Bu dönemde, 1974 genel affı ile beraber sol örgütler taze kan ile faaliyetlerini 

hızlandırmışlar ve bu dönem içerisinde hızla örgütlenmeye başlayan milliyetçi 

muhafazakâr gençlik gruplarıyla çatışma sürecine girmeye başlamışlardır. Kürt dilinin 

yasaklanması ve bu hakları talep eden siyasi oluşumların hiçbirine fırsat tanınmaması 
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bölge halkı üzerinde baskıcı politikalar uygulanması sonucunda Kürt sorunu giderek 

keskinleşmiş, 1978 yılında ‘Marksist-Leninist sınırsız bir toplum esasına dayanan 

Bağımsız Birleşik Kürt Devleti’ kurmak amacıyla PKK terör örgütü ortaya çıkmıştır. 

1980’li yılların başında Vahdet Kitapevi’nde bir araya gelen Hüseyin Velioğlu, Fidan 

Güngör ve arkadaşları Hizbullah Terör Örgütünün temellerini atmışlardır. Bu oluşumdan 

kısa süre sonra liderlik mücadelesi ve örgütün teorik alt yapısıyla ilgili görüş ayrılıkları 

nedeniyle kopmalar yaşanmıştır. Bu dönemde Hizbullah Terör Örgütünün mensupları 

genel olarak propaganda yoluyla taban kazanma faaliyetlerine devam etmiş, genel olarak 

kitapevleri etrafından taraftar kazanma yoluna girişmişlerdir. Sol grupların eylemde 

bulunduğu yerlerde özellikle milliyetçilik fikri etrafında toplanmış grup ve örgütler de 

vardır ve onlar da çatışmaların bir parçası olarak 12 Eylül sürecinde yer almıştır. 

Siyasal şiddetle mücadelede zaman zaman başarılı sonuçlar alınmasına rağmen 

terör örgütlerinin varlığını koruması, finans kaynaklarını devam ettirebilme 

yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Bu terör örgütlerinin geleneksel veya yeni dönem 

finans kaynaklarını kullandıkları bilinmektedir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarını elde 

etmede yürüttükleri faaliyetler organize suç örgütlerinin kullandıkları yöntemlere 

benzemektedir. Organize suç örgütleri önceleri haraç toplama ve koruma adı altında zorla 

para toplama eylemlerine yoğunlaşırken, sonraları ulusal seviyede kaçakçılık yapan suç 

gruplarına dönüşmüşler, daha sonraları ise küreselleşmenin verdiği olanaklardan da 

yararlanarak uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birer sınır aşan organize suç şebekesi 

halini almışlardır. Benzer evrimsel dönüşüm Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri 

için de söz konusu olmuştur. 1970’li ve 1980’li yıllarda finans kaynaklarını daha çok 

haraç toplama, banka soyma ve fidye toplama suçları üzerine bina eden terör örgütleri 

daha sonraki dönemde gelirini ulusal veya uluslararası düzeyde kaçakçılık olaylarıyla elde 

ettiği görülmektedir. 

Radikal solcu, etnik bölücü ve dini istismar eden birçok terör örgütünün finans 

kaynakları hakkında bilgi edinilebilmekle birlikte bunların 1980’lerde sayısal olarak ne 

kadar olduğu konusunda maalesef yeterince kaynak yoktur. Bunun sebebinin; o döneme 

ait finans kaynaklarının örgütler tarafından yeterince kullanılmaması değil, bunu tespit 

edecek mekanizmaların mevcut olmaması ve bundan da öte terörün finansmanı hakkında 

yeterli ‘farkındalığın’ o günlerde bulunmaması olduğu düşünülmektedir. Günümüzün 

mücadele yapısı ve kararlılık boyutu göz önüne alındığında bile terörün finansman 



 329 

kaynakları ve gelirinin miktarı hakkında net bilgilere ulaşılamazken, 1980 öncesinde 

bunun ne kadar zor olduğu anlaşılacaktır. 

1980 darbesi öncesi ve sonrasında siyasal şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli 

çalışmalar yapılmış ancak alınan önlemler yeterli olmamış, ülke kaosa doğru gitmeye 

devam etmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan’ın Türkiye’deki 

terörün sebep ve kaynakları ve bunu önlemenin çareleri ile ilgili hazırladığı rapor 

önemlidir. Raporda kapsamlı tespit ve çözüm önerileri sunan Sükan, kuruluş gayelerinin 

başında, cepheciliği ve bölücülüğü kaldırmak, terörizmle etkili bir şekilde mücadele etmek 

ve bu suretle iç barışı sağlamak olan dönemin hükümetiyle anarşi ile mücadele etmenin ve 

iç barışı sağlamanın mümkün olmayacağını anladığı iddiasıyla görevinden istifa etmiştir. 

Durum o kadar kötü bir hal almıştır ki ‘siyasal hayat Silahlı Kuvvetlerin yardımı 

olmadan yürütülemez’ düşüncesi hâkim olmuştur. Böylece, 26.12.1978 tarihinde TBMM 

tarafından büyük bir çoğunlukla İstanbul, Ankara, Erzincan, Sivas, Erzurum, Kars, Elazığ, 

Malatya, Bingöl, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere 13 ilde sıkıyönetim 

ilan edilmiştir. Sonraları kapsamı genişletilen sıkıyönetim de çare olmamış ve sonuçta 12 

Eylül 1980 tarihinde Türkiye askeri darbeyle yeniden demokrasiye ara vermek zorunda 

kalmıştır. Yirmi ay devam eden sıkıyönetim döneminde birçok vatandaşımız insan hakları 

ihlali yaşanmış ve mağdur olmuştur. İşkenceler, sürgünler bunlardan sadece bazılarıdır. 

Zaman içerisinde bu tür mağduriyetlerin giderilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır, 

ancak bu konuda hala eksiklikler bulunmaktadır. Bunların başında, sıkıyönetim 

döneminde görevden alınan kamu görevlilerinin görevden alındıkları tarih ile 

sıkıyönetimin sona erdiği tarih arasındaki özlük ve sosyal haklarının verilmesini sağlamak 

için yasal düzenleme yapılması gerekliliğidir. 

12 Eylül öncesi sıkıyönetimine yönelik en başta gelen eleştiri, sıkıyönetimin terörü 

önleyemediği noktasında toplanmaktadır. O dönemde bu eleştirinin muhatabı hükümet 

olmuş, askere yönelik eleştiriler ancak 1984’ten sonra gelmiştir. Ortaya atılan soru, Silahlı 

Kuvvetlerin terörü önleme konusunda etkili bir uygulama yapmamasının nedeninin bir 

darbe yaparak yönetime el koymak için gerekçe oluşturup oluşturmadığıydı. Askerlerin, 

kendilerine yeterli yasal destek sağlanmadığı noktasında toplanan savunmaları karşısında 

ileri sürülen görüşler ise tersi yöndedir. Ecevit’e göre o dönem yürürlükte olan 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanunu askere geniş yetkiler vermişti. Bu yetkiler Demirel Hükümeti 

döneminde daha da genişletilmişti. Demirel de sıkıyönetim koordinasyon toplantısında 

askerlere bütün taleplerini karşılamaya hazır olduğunu söylediğini ifade etmektedir. Yine 
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Demirel, görevlerini yerine getiremeyen komutanları değiştirme düşüncesinden de söz 

etmekte, bunu yapamamalarını Cumhurbaşkanından destek alamamalarına bağlamaktadır. 

Zafer Üskül, Ecevit ve Demirel’in bu ortak değerlendirmeleri ve yaşanan sürecin, ordu 

komuta kademesinin işi oluruna bıraktıkları ve uygun zamanı beklemeye başladıkları 

kanısını güçlendirdiğini belirtmekte, siyasetçilerin tavırlarının da uygun zamanın 

gelmesini kolaylaştırdığını ifade etmektedir (Üskül, 1989: 21-217). 

Ordunun sıkıyönetime rağmen terörle mücadelede neden başarılı olamadığı 

konusunda, Evren'in ileri sürdüğü açıklamalardan ilki, terör eylemlerine karıştıklarına 

veya destek verdiklerine inanılan kimselerin adalet önüne çıkarılması sürecini hızlandırıp, 

devlet otoritesini güçlendirecek düzenlemelerin yapılamamasıdır. Askerlerin 1978 başında 

iktidara gelen CHP hükümeti ve bunu takip eden AP azınlık hükümetinden istedikleri bu 

konuya dair belli başlı talepleri şöyle sıralamak mümkündür (Demirel, 2001: 51): 

Olağanüstü hal kanunun çıkarılması, dernekler kanununun değiştirilmesi, devlet 

güvenlik mahkemelerinin kurulması, adli kolluk teşkilatının oluşturulması, cezaevlerinin 

güvenliğinin sağlanmasına matuf düzenlemeler, güvenlik güçlerinin terörle mücadelede 

zararlı buldukları yayınları toplatabilmelerini kolaylaştıran düzenlemeler, ceza ve ceza 

usul kanunlarında terör örgütlerinin daha etkin bir biçimde takibi ve cezalandırılmasına 

izin veren değişikliklerin yapılmasıdır. Bunun yanı sıra, güvenlik kuvvetlerinin silah 

kullanma yetkilerinin genişletilmesi, tanıkların can ve mal güvenliğini sağlayacak 

düzenlemeler, silah kaçakçılığına ilişkin suçların her zaman sıkıyönetim mahkemelerinde 

görülememesi nedeniyle gerekli değişikliklerin yapılarak bu suçun takibinin sıkıyönetim 

mahkemelerine bırakılması ve gözaltı süresinin uzatılması da talepler arsındadır. 

12 Eylül öncesinde bu isteklerin bir kısmı 23 Şubat 1980 tarihli Resmi Gazete'de 

yayımlanan, "Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun" ile 

gerçekleştirilebilmiştir. Ancak askerlerin özellikle üzerinde durdukları, devlet güvenlik 

mahkemelerinin kurulması ve Sıkıyönetim ve Dernekler Kanunu'nda yapılması istenen 

değişiklikler, 12 Eylül öncesinde yasama organında bu konular üzerinde uzlaşma 

sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir (Demirel, 2001: 51). 

Askerlerin terörle mücadelede başarılarını olumsuz yönde etkileyen ikinci faktör 

olarak Tanel Demirel; ‘Mustafa Muğlalı olmama’ olarak da adlandırılan, sadece aldığı 

emirleri yerine getiren askerlerin koşullar değiştiğinde hak etmediği bir ceza ile 

karşılaşabileceği endişesine işaret eden durumu işaret etmektedir. Yine Demirel’e göre 
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sıkıyönetim komutanlarını çekingen davranmaya iten bir diğer unsur da belli bir siyasi 

iktidarın yanlısı olarak görülmek ve cezalandırılmak kuşkusu olmuştur. Askerlere göre bir 

başka başarısızlık nedeni ise vatandaşların güvenlik güçlerine yardım etmekten 

çekinmeleri ve bundan kaçınmalarıdır. Son bir olumsuz unsur da ülkenin siyasi 

atmosferinin terörle etkili bir şekilde mücadele edilmesine elverişli olmamasıdır (Demirel, 

2001: 56-58). 

Kenan Evren, 2012/2 Esas sayılı iddianame kapsamında alınan savunmasında; 

özellikle polisin silah kullanamadığını, ikiye bölündüğünü, hiçbir yasanın çıkmadığını, bir 

kısım sıkıyönetim bölgelerine polis ihtiyacının olmasına rağmen yapılan atamaların 

engellendiğini, mahkeme kararı ile durdurulduğunu, dolayısı ile sıkıyönetim bölgelerinin 

polis ihtiyacının giderilemediğini,  

Anarşiyi önlemenin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan polislere ait olduğunu, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının ancak İçişleri Bakanlığı yardım 

istediği takdirde onlara yardımcı olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının bulunduğu 

yerlerde suçluların yakalandıklarını, ancak hapishanelerden toplu olarak kaçışların söz 

konusu olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının silah kullanma yetkisinin olmadığını, 

ülkenin tamamen felç olmuş durumda olduğunu, 19 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş olmasına 

rağmen diğer illerde sıkıyönetimin olmadığını, olayların diğer illerde de meydana 

geldiğini, hapishane yönetimlerinde otorite boşluğunun olduğunu, yönetimin mahkumların 

elinde olduğunu, 

‘11 Eylül 1980'de devam eden terör ve anarşi eylemleri 12 Eylül 1980 tarihinde 

birden önlenmiş, suçlular yakalanmıştır’ iddiasının Süleyman Demirel tarafından ileri 

sürüldüğünü, bunun doğru olmadığını, 12 Eylül günü sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, 

devam ettiğini, herkesin şaşkınlık yaşadığını, 1 hafta boyunca herhangi önemli olayın 

olmadığını, ancak ardından olayların tekrar başladığını ve 6 ay kadar devam ettiğini, 

olayların ancak 6 ay içerisinde kontrol altına alınabildiğini belirtmiş, 

“19-26 Aralık 1978 Kahramanmaraş olayları için dönemin Başbakanı Bülent 

Ecevit'in ‘Bazı çevreler bizi ısrarla ve sistemli olarak sıkıyönetim ilanına zorluyorlardı. 

Kahramanmaraş olayları CHP'nin kurduğu hükümeti sıkıyönetime zorlamak isteyenlerin 

tahriklerinin sonucuydu. Nitekim zorlanmış olduk. Kahramanmaraş olaylarında hükümetin 

sorumluluğu olduğunu düşünemem. Bir hayli askeri birlikler yardıma çağrılmıştı. Fakat 

güvenliğin sağlanmasına doyurucu bir katkıları olmamıştı. Geniş ölçüde pasif 

kalmışlardı.’ diyerek orduyu suçladığı, yine dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ise 
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‘Efendim sıkıyönetim ilan edilmiş, sıkıyönetim komutanlarına yetkiler verilmiş, hükümet 

olarak bizim yapacak bir şeyimiz yok ki. Askerler isteselerdi anarşi ve terör 

önleyebilirlerdi, nitekim 12 Eylül günü bıçakla kesilir gibi kesildi. İdareye el koymaya 

kararlı oldukları için bilerek anarşinin üzerine gitmediler’ şeklinde Türk Silahlı 

Kuvvetlerini suçlamışlardır.  

Kenan Evren’e bu iddialar sorulduğunda ise; bunları kabul etmediğini, bunların 

Türk Silahlı Kuvvetlerine siyasiler tarafından atılmış bir iftira olduğunu, siyasilerin tabi ki 

kabahati üzerlerine almaları söz konusu olamayacağını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

insanların ölümünü bekleyip sonuçta bunu fırsat olarak değerlendirip yönetime el 

koymasının düşünülemeyeceğini, bunu vicdanlarının kabul etmeyeceğini, bunu kesinlikle 

kabul etmediğini, halen eski Cumhurbaşkanı Demirel ile görüştüklerini, bu şekilde 

kendisine bir şey söylemediğini, ayrıca Ecevit Başbakan iken kendisini ziyarete gittiğinde, 

kendisini kapıda karşıladığını, bu yönde kendisine herhangi bir şey söylemediğini ve 

görüşmelerinin de devam ettiğini, bu iddiaların o zamanın şartlarına göre siyasiler 

tarafından söylenmiş sözler olduğunu ifade etmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 99-101). 

12 Eylül askeri yönetimi sıkıyönetimi ülke geneline genişletmiş ve sokağa çıkma 

yasağı getirmiştir. Sıkıyönetimin bütün ülkede uygulanması, 12 Eylül öncesinde 

teröristlerin sıkıyönetim bölgelerinden sıkıyönetim ilan edilmeyen illere hareket 

etmelerinin önünü kesmiştir. Bu nedenle darbe sonrası ilk birkaç gün ülkede huzur 

sağlanmıştır. Ancak, ilk günlerden sonra terör olayları şiddeti azalarak da olsa sürmüştür. 

Olaylarda bıçakla kesilir gibi bir düşüş olmamıştır. Darbe sonrası ilk bir yılda 282 kişi 

olaylarda hayatını kaybetmiştir. Bir yıl öncesinin rakamlarına bakıldığında ortada çok 

önemli bir azalma bulunmaktadır, ancak darbeyle birlikte terörün tamamen durdurulduğu 

söylenemez (Demirel, 2001: 59-60). 

Darbenin hemen arkasından, askerlerin 12 Eylül öncesi dönemde talep ettikleri 

yasal değişikliklerin bir bölümü yapılarak sıkıyönetim komutanlarına istenilen yetkiler 

verilmiştir. 1402 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler; gözaltı süresinin 30 güne, daha 

sonra 90 güne çıkaran, sıkıyönetim komutanlarının kamu düzeni açısından çalışmaları 

sakıncalı görülen kamu görevlilerini işten çıkarabilmelerini mümkün kılan ve silah 

kullanma yetkilerini artıran düzenlemelerdir. (1402 sayılı Kanunda 10.10.1980 tarih ve 

17131 sayılı Resmi Gazete, 08.11.1980 tarih ve 17154 sayılı Resmi Gazete, 15.11.1980 

tarih ve 17161 sayılı Resmi Gazete, 11.12.1980 tarih ve 17187 sayılı Resmi Gazete, 
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13.01.1981 tarih ve 17219 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler). Daha sonra, 

Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda da 12 Eylül öncesi istenilen 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir. (10.01.1981 tarih ve 17216 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan değişiklikler) (Demirel, 2001: 60). 

Askerlerin 12 Eylül öncesinde talep ettikleri yasal düzenlemelerin bir bölümü 

hemen darbe sonrasında yapılırken bir kısım değişikliğin ise askeri yönetimin sonlarında, 

bir kısmının da kısmen gerçekleştirildiği görülmektedir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 

kuruluşu, Olağanüstü Hal Kanunu 1982’den sonra çıkarılabilmiştir. Yine Sıkıyönetim 

Kanununda yapılan değişikliklerin çoğunluğunun terörle mücadelede birinci derecede 

önem taşıyan nitelikte olup olmadığı tartışılabilir. Bu durum, askerlerin bazı 

düzenlemeleri 12 Eylül öncesinde talep ettikleri halde darbe sonrası yerine getirmedikleri 

sonucuna götürmektedir. Askerler, gerekli olmadığı, zorunluluk arz etmediği halde bazı 

taleplerde bulunmuş olabilir mi sorusuna bunun daha çok bürokratik bir alışkanlığın 

yansıması olarak biraz abartılı taleplerde bulunulmuş olabileceği şeklinde cevap 

verilebilir. Bu taleplerin bir bölümü terörle mücadelenin başarısında birincil derecede rol 

oynamayan alanlarda kalmış, bir bölümü de demokratik düzende anlam ifade etmekle 

beraber darbe sonrasında anlamsız hale gelmiş olabilir (Demirel, 2001: 60-61). 

Süleyman Demirel'e göre, güvenlik ve huzuru sağlamak için devletin elindeki son 

ve tek çare olan sıkıyönetim 20 ayı aşkın bir süre yürürlükte kalmasına rağmen Türkiye'de 

akan kanı durduramamış ama “11 Eylül günü akan kan, 13 Eylül günü durmuştur.”, 

Demirel suçlamalarına kanıt olarak, 12 Eylül'den sonra komutanların sadece Sıkıyönetim 

Kanunu'nda önemsiz bir kaç değişiklik yaptıklarını; bunun da müdahale öncesinde 

meclisten istenilenlerin gerçekten gerekli olmadığını gösterdiğini, “sonradan görülmüştür 

ki, devlet güçsüz değil. Sadece devlet işletilmemiş, 12 Eylül'den sonra devlete ne gücü 

eklenmiş, ne olmuş? Devlet yine aynı devlet!”  diyerek ifade etmiştir (Demirel, 2001: 46). 

Tanel Demirel’e göre Süleyman Demirel’in gözden kaçırdığı husus sıkıyönetim 

rejimi ile darbe sonrası askeri rejim arasındaki fark olmuştur. Sıkıyönetim, demokratik 

rejim içinde hukuka bağlı kalınarak hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı veya askıya 

alındığı olağanüstü bir rejimdir. Sıkıyönetimde güvenlik kuvvetlerinin yetkileri artmakla 

beraber devlet gücü üzerindeki denetim ve sınırlamalar devam etmektedir. Yargı denetimi 

işlemektedir. Buna karşılık askeri yönetimlerin meşruluk dayanakları yasal olmak zorunda 

değildir. Meşruiyetleri fiili iktidarlarından kaynaklanmaktadır. Askeri rejim, terörle 

mücadelede temel hak ve özgürlükleri koruyan sınırlamaları hukuken var gözükse de 
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fiilen ortadan kaldırmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin yetkileri böyle bir rejimde demokratik 

yönetimde kabul edilemeyecek ölçüde artmış, üstelik yetki kullanmadaki çekingenlikleri 

de son bulmuştur. Güvenlik kuvvetlerine yardım etme konusundaki tereddüt ve korkusu 

kalmayan halkın askeri yönetime verdiği destek de terörle mücadelenin başarısını artıran 

bir başka unsur olmuştur (Demirel, 2001: 61-62, 64). 

Kenan Evren 1979 Eylülünde, “müdahale mi gereklidir, yoksa ilgilileri uyarmak 

mı daha uygun olur” sorusuna cevap aramak üzere Genelkurmay İkinci Başkanı Haydar 

Saltık başkanlığında bir çalışma grubu oluşturmuştur. Darbe tarihinden bir yıl kadar önce 

bu şekilde hareket ederek müdahale fikrine seçenek olarak yer veren bir komuta heyeti, 

terörle mücadelede bu düşünce sebebiyle bir zafiyet göstermiş olabilir mi diye 

düşünülebilir. Bu soruya net bir cevap bulmak mümkün olmasa da, askerlerin müdahaleyi 

terörle mücadelede bir alternatif olarak görmeye başlamalarının demokratik rejim içinde 

çözüm olabilecek diğer seçenekleri zorlama iradelerini zayıflatmış olabileceği 

söylenebilir.  

Askerler müdahalede bulunmayı demokratik rejimin karşılaştığı sorunları yenmede 

bir alternatif çözüm olarak kabul edebilmektedirler. Bu düşünceyi destekleyen unsurlardan 

biri ordunun kendisini ülkenin ve devletin gerçek koruyucusu olarak görmesidir. Bu da 

tarihi kökleri olan bir algıdır. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda demokrasi bir süre için 

askıya alınabilir. İkinci unsur ise, bu fikrin oluşumuna sivillerin yaptığı katkıdır. Ordunun, 

rejimin ve devletin gerçek koruyucusu olduğu fikri sivillerin de kabul ettiği bir olgudur. 

12 Eylül öncesi toplumun, terörün ancak askerler tarafından çözülebileceğine inandığı bir 

gerçektir. 12 Eylül öncesinde askerlerin müdahaleyi meşru kılmak için terörle yeterince 

mücadele etmediklerini ileri sürebilmek ve bunun altını doldurmak kolay değildir. Ancak, 

1979 ortalarından itibaren müdahalenin bir seçenek olarak düşünülmesinin, askerlerin 

demokrasi içinde diğer çözüm arayışlarında zafiyet oluşturduğu ve terörle mücadelede 

daha girişimci olmalarını önlediği görüşünü dile getirmeyi mümkün hale getirmektedir 

(Demirel, 2001: 64-71).  

Bu alanda en büyük soru işareti yaratan konu belki de 12 Eylül Döneminin 2. Ordu 

Komutanı Bedrettin DEMİREL’in, 5 Temmuz 1987 tarihinde Milliyet Gazetesinden 

Yener SÜSOY’a verdiği röportajda sarf ettiği;  

“…12 Eylülün geç yapıldığına inanıyorum. Arkadaşlarımın çoğu ‘Tam 

olgunlaşsın, millet tarafından tasvip edilsin’ dediler. Bana kalsaydı en az bir yıl önceden 

yapardım. Bir yıl çok kan aktı.”  Şeklindeki sözleridir (Milliyet, 05.07.1987). 
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Bedrettin DEMİREL, 1988 yılında Milliyet Gazetesinde Ahmet KAHRAMAN ile 

yaptığı söyleşide de 12 Eylül darbesinin zaten Genelkurmay Başkanlığında bulunan kısa 

adı “Dev-Kurt” olan Devleti Kurtarma Planının bir gereği olduğunu ve arkadaşlarıyla bir 

araya geldiklerinde uzun zamandır darbeyi konuştuklarını belirttikten sonra neden 12 

Eylül tarihine kadar beklendiği sorusuna şu cevabı vererek bu hususu bir kez daha teyit 

etmiştir (Milliyet: 15.09.1988); 

“Olmadı. Çünkü vasat (ortam)… Genel kanaat, kamuoyu… Kamuoyu aynı merkeze 

tevcih edilmedikçe, tasvibini almadıkça… 

Olgunlaştırmak… Artık olsun değil de… Kamuoyu artık çare kalmadı. Biz 

demokrasiyi de zedelemek istemeyiz. Maksat, başka bir kurtuluş yolunun kalmadığını 

bütün vatandaşlar idrak etsin.” 

Dönemin TRT Genel Müdürü Doğan KASAROĞLU, Milliyet Gazetesinde 

yayınlanan Ahmet KAHRAMAN ile yaptığı röportajda 12 Eylül gecesi darbenin 

duyurulması ile ilgili TRT’den yayın yapılması ile ilgili anılarını anlatırken; 

“Daha önce hazırlanmış bildiriler, konuşma metinleri “gereği yapılmak” üzere 

TRT’cilere dağıtıldı. Kâğıtlar sararmış, yıpranmıştı. Nedeni sorulduğunda, bir general 

açık yüreklilikle konuştu: 

“Bu iş bir sene önce yapılacaktı. Fakat çeşitli nedenlerle ertelendi. Bizde, 

metinleri değiştirmedik…” dedi”. 

Şeklinde ifadesiyle darbenin halka duyurulacağı konuşma metinlerinin bile aslında 

1 sene önce hazırlandığı ancak darbe için 1 sene daha beklenmesi sonucu konuşma 

metinlerinin yer aldığı kâğıtların bile sarardığına dair tanıklığını aktarmıştır (Milliyet: 

20.09.1988). 

Diğer taraftan komisyonda dinlenen konuklardan; 

 Dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ali AKAN, 11 Eylül günü 

kendilerine Sıkıyönetim Komutanlığından gelen ihbar ile emniyet 

kuvvetlerini başka yere yığdıkları bir anda Kızılay’da pek çok yere bombalı 

pankartların asıldığını belirtmiş (Alt Komisyon Tutanakları: 03.10.2012), 

  Mehmet KEÇECİLER, Akay yokuşu ve Soysal Pasajına bombalı pankart 

asılmasının darbenin geldiğinin işareti olduğunu, Konyalı olmayan ve 

gazetede çıkan resimlerinden Konya’lı kimsenin tanımadığı kişiler 

tarafından İstiklal Marşında ayağa kalkılmadığını, Konya’nın meczuplarına 

ve delilerine kim olduğu anlaşılamayan kişiler tarafından mehter kıyafeti 



 336 

giydirilerek boyunlarına büyük bir tesbih takılarak yürütüldüğünü belirtmiş 

(Alt Komisyon Tutanakları: 31.10.2012),  

 Ramiz ONGUN, Gökdelen ile Soysal Pasajı arasına bombalı pankart 

asmanın herkesin yapabileceği bir iş olmadığını belirtmiş (Alt Komisyon 

Tutanakları: 31.10.2012), 

 Fatih Mahir DAMATLAR, 1978 yılına kadar 160-170 civarında 

arkadaşlarını kaybetmişken, 1978’den 12 Eylül ihtilaline doğru gidildiğinde 

bu sayının 2.000’in üzerine çıktığını, ihtilalden on gün önce 2 Eylül 1980 

tarihinde Ziraat Mühendisleri Birliğinde meydana gelen ve 4 kişinin 

hayatını kaybettiği olayda el bombaları ve otomatik silah kullanıldığını ve 

MHP Genel Merkezinin basılması olayında da pek çok otomatik silah ve 

bomba kullanıldığını, bu olayların kendilerine yönelik düzenlenen 

olaylardan kullanılan silahlar açısından farklı olduğunu ve dikkat çektiğini, 

olayların kasten tırmandırılması hususunda dikkat çekici olduğunu (Alt 

Komisyon Tutanakları: 11.10.2012), 

 Halis ÖZDEMİR, Maraş olaylarında haki renkli 2 kamyonun gelerek karşıt 

her iki tarafa da silah dağıttığını kendisine anlatanların olduğunu (Alt 

Komisyon Tutanakları: 31.10.2012), 

 Hasan Fehmi GÜNEŞ, İçişleri Bakanıyken Manisa’da bir siyasetçi 

öldürüldüğünde oraya gittiğini, olaydan yarım saat sonra karşıt görüşten 

birinin öldürüldüğünü, bir cinayet işlendiğinde bunun öcünü almak için 

karar vermek, hazırlık yapmak ve uygulamanın yarım saati aşan bir süreyi 

gerektirdiğini düşündüğünü, bunun ikisinin birlikte planlandığı anlamına 

geldiğini, bazen her iki tarafın kullandığı silahlar ellerine geçtiğinde aynı 

silahların karşı siyasal yapıdaki ekip tarafından kullanılmış olduğunu tespit 

ettiklerini, Özel Harp Dairesi tarafından belli kişilere-gönüllülere silah 

dağıtıldığını ve silahlar gömüldüğünü, MİT’in o gün Genelkurmay ve 

askeri kontrol altında olduğu için istihbaratı kendileriyle paylaşmadığını, 

bunun örneklerinden birinin Maraş olaylarında yaşandığını, bu nedenle 

MİT’i kaldırarak sivil bir istihbarat yapısı kurmak istediğini ancak bunu 

Ecevit’in karşı çıkmasıyla yapamadığını belirtmiştir (Alt Komisyon 

Tutanakları: 05.10.2012). 
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Bütün bu tanıklıklar aslında askerin ya da asker içindeki belli grup ya da grupların 

12 Eylül öncesinde meydana gelen anarşi, terör ve şiddet olaylarının önlenmesinde 

üzerine düşen rol ve görevlerini yerine getirmede etkin olamadığı ya da olmak istemediği, 

hatta bunu yapmak bir yana bu olayların belli bir olgunluğa erişmesi ortamının yaratılması 

yönünde dahli olabileceği yönünde analizleri destekler şekilde tarihe not düşer niteliktedir.  

Bu hususta en dikkat çeken durum ise Kenan EVREN’in; yukarıda bütün bölüm 

boyunca sıkıyönetim uygulamasının hukuki ve idari platformda değerlendirilmesi ve 

uygulanması sırasındaki sonuçları itibarıyla gerçek yüzünü ortaya koyan belirlemelere 

rağmen, halen sürmekte olan 12 Eylül darbesinin yargılanması ile ilgili sürmekte olan 

yargılamanın soruşturma safhası sırasında vermiş olduğu ifadede;  

Anarşiyi önlemenin İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan polislere ait olduğunu, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının ancak İçişleri Bakanlığı yardım 

istediği takdirde onlara yardımcı olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının bulunduğu 

yerlerde suçluların yakalandıklarını, ancak hapishanelerden toplu olarak kaçışların söz 

konusu olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının silah kullanma yetkisinin olmadığını, 

ülkenin tamamen felç olmuş durumda olduğunu, 19 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş olmasına 

rağmen diğer illerde sıkıyönetimin olmadığını, olayların diğer illerde de meydana 

geldiğini söylemiş olmasıdır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi: 68-70). 

Netice itibarıyla 12 Eylül öncesi dönemde; 1970’li yıllardan başlayan dönemin 

ideolojik gelişmeleriyle ve af gibi uygulamalarla beslenen, sarmal şeklinde kendini 

beslediği ve topluma yayılarak toplumsal olaylara dönüşebildiği bir ortamda kaçakçılık 

gibi yasadışı yollarla mali destek imkanı kazanan, dönemin sosyolojik ortamında 

sempatizan ve militan devşirebilen, kural ve kaide yokluğu algılamasıyla anarşi eğiliminde 

bir davranış biçimi gelişmesine sebep olan, asker, sivil ve siyasetçi işbirliği ve 

koordinasyon eksikliği ortamında eylem ve etki imkanı bulabilen, hızla genişleyen ve 

yayılan terör ve şiddet; hukuki, teknik ve idari pek çok çözüm yolunun ileri sürülerek 

tartışıldığı, sıkıyönetim de dahil olmak üzere hukuki müdahale imkanlarını işlemez hale 

geldiği 12 Eylül darbesi ile sonuçlanan bir süreçte, sürecin tüm aktörlerinin yaşananlarla 

ilgili kendini sorumsuz bularak birbirlerini suçlamaları, bu darbeden etkilenen ve maliyet 

ödeyen Türk Milleti için hiçbir geçerliliği olmayan değerlendirmeler olmaya mahkumdur.  
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X. BÖLÜM 1977-1983 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE 

BÜROKRATİK YAPININ İNCELENMESİ  

 

12 Eylül döneminin tam anlamıyla ortaya çıkarılması noktasında incelenmesi 

gereken önemli bir alanda kuşkusuz o döneme ait bürokratik yapının irdelenmesi 

olacaktır. 

12 Eylül öncesi dönemde bürokrasinin önemli ölçüde siyasallaştığı söylenebilir. 

Siyaset alanında yaşanan kutuplaşma, siyasi iktidarlar değiştikçe bürokrasiyi de bu 

kutuplaşmanın oyun alanı haline getirmiş ve her değişen iktidar bürokratik yapıyı en üst 

seviyesinden en alt seviyesine varana kadar kendi siyasi görüşünden kişilerle doldurmayı 

önemli bir hedef haline getirmeye başlamıştır. Liyakat ilkesinde uzak bu tasarruflar 

sayesinde şekillenen bürokrasi bir yandan o dönemin önemli sorunlarının ortaya 

çıkmasında önleyici rol, daha sonra ortaya çıkmış olan sorunların doğru tespit ve tahlilinde 

yeterli rol ve en nihayetinde sorunlara çözüm yolları geliştirip uygulamada önemli rol 

oynayamamıştır. 

12 Eylül öncesinde güvenlik, eğitim, adalet, yargı, mülki idare ve hatta askeri 

bürokrasi içinde bile önemli kutuplaşmalar, bakanlıkların belli siyasi görüşler tarafından 

parsellenmesi, tabiri caizse “bürokrasinin çivisinin çıkması” durumunun söz konusu 

olduğu görülmektedir. Kamu görevlilerinin üyesi olduğu dernekler üzerinden iyice 

somutlaşan bu ayrışma derneklere üye olarak dayanışmadan ziyade derneğin siyasal ve 

ideolojik yöneliminin belli olması nedeniyle rengini belli etme amacını taşıyordu. 

12 Eylül sonrası oluşan bürokratik yapı ise aslında 12 Eylül öncesi yapının devamı 

olmakla birlikte askerlerin genelde kendi politikalarını uygulamada kendilerine yakın 

gördükleri ya da kendi politikalarını uygulayabileceklerini düşündükleri bürokratları 

görevlendirmeleri şeklinde olmuştur. 

1. Bürokrasi Kavramı 

 

Toplumsal ihtiyaçların belli bir düzen içinde karşılanabilmesi ve toplumun ortak 

amaçlar doğrultusunda yönlendirilebilmesi gereği devletin ve bürokrasinin varoluş 

nedenidir denilebilir. Bunun sonucunda da yönetim olgusu ortaya çıkmaktadır. Yönetim 

ise sürekli şekilde örgütlenme gereğini doğurmaktadır. Yönetim, bütün çalışmalarını 

bürokrasi denilen bu örgütlü aygıt ile gerçekleştirmektedir. Yönetim olgusu ve uzantısı 
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olan bürokrasi olgusu, insanların toplu halde yaşamaya başladığından bu yana var olan 

evrensel bir yapıyı ifade etmektedir (Ergun ve Polatoğlu, 1984: 39) 

Bürokrasi günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. Vatandaş ya da 

müşteri olarak, kamu bürokrasisinin ürettiği çeşitli mal ve hizmetlerden her gün 

faydalanmaktayız. Sosyoekonomik gelişme, toplumsal ihtiyaçlar, ideolojik ve siyasal 

baskılar devletin görev alanını genişletmiş ve yapısını büyütmüştür. Büyüyen devletin 

üstlendiği hizmetlerin çoğunu bürokrasi dediğimiz kamu yönetimi örgütü yerine 

getirmektedir. 

Bürokrasinin genelde üç ayrı tanımı yapılmaktadır: Kamu hizmetlerinin yerine 

getirilmesinde yönetimin gücü ya da etkisi, memurlar-bürokratlar topluluğu, devlet 

örgütüne ya da her hangi bir kamusal yönetim örgütüne bağlı üyelerin gücü. Başka bir 

anlamda bürokrasi ise, siyasal iktidarın politikalarını uygulayan, devletin günlük 

hizmetlerini yürüten görevlilerden oluşan idari yapının genel adıdır. Bir diğer ifadeyle 

bürokrasi, siyasal iktidarın iradesi ile atanarak göreve getirilmiş olan memurlar ve idare 

örgütüdür. Bu genel kullanım anlamlarının dışında, bürokrasinin temel işleyiş tarzının ve 

uygulamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve toplumda yakınma konusu olan, 

olumsuz bir anlamı daha vardır. Buna göre bürokrasi kavramı, kırtasiyecilik, gereksiz 

gelenekçilik, işlerin yokuşa sürülmesi şeklinde kullanılmaktadır (Coşkun, 2005: 15-16). 

Bürokrasi, devletin çeşitli fonksiyonlarını ve yönetilenlere karşı sorumluluklarını 

yerine getirmekle görevli organizasyonlar bütünü olarak görülebilir. Vergi toplamak, suç 

olarak tanımlanan fiilleri işleyenleri cezalandırmak, vatandaşlara eğitim, sağlık ve çeşitli 

altyapı hizmetleri sunmak kamu bürokrasilerinin başlıca ödevleri arasındadır.  

Bürokrasinin tanımı ve kavramın farklı kullanım biçimleri açıklandıktan sonra 

bürokrasi ile birlikte ele alınması gereken bazı kavramlar üzerinde durulmasında da yarar 

görülmektedir. Bunlar; yönetimin tarafsızlığı, yönetimin siyasallaşması, yönetsel etik ve 

yozlaşma kavramlarıdır. Yönetimde tarafsızlık ile yönetimde etik ve yozlaşma 

kavramlarının yakın ilgisi vardır. Yönetsel etiğe zarar veren yozlaşma kavramı, aynı 

şekilde yönetimin tarafsızlık kavramını da zedelemektedir. Bu yüzden teoride birbirinden 

ayrı gibi gözüken yönetsel etik ve yozlaşma ile yönetimin tarafsızlığı kavramlarının 

uygulamada birbiriyle iç içe olduğu anlaşılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, yönetsel etiği 

zedeleyen yozlaşma olaylarının, siyasal karar alma ve uygulama sürecindeki iktidar ile 

bürokrasinin tarafsızlığını yitirmesine neden olmasıdır. Siyasal iktidar siyasal gücünü 

kullanarak bürokratları etkilemekte, bürokratlar da teknokrat özelliklerini kullanarak karar 
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alma süreçlerinde etkin bir rol oynayarak yolsuzluklara karışabilmekte ve bu da yönetimin 

tarafsızlığına büyük zarar vermektedir (Bayır, 2007: 80-81). 

2. Yönetim-Siyaset İlişkisi 

Yönetimde siyasallaşma olgusu, yönetim siyaset ilişkilerinin bir parçasıdır ve 

evrensel bir nitelik taşımaktadır. Sorunun temelinde, yönetime rasyonellik ve etkililik 

kazandıracak bir statü verilmesi zorunluluğu ile yönetim kendi haline bırakıldığında kendi 

başına buyruk bir güç haline gelme eğilimi arasında bir denge noktası bulma çabası 

yatmaktadır (Tutum, 1976: 28). 

Siyasallaşma, yönetimde tarafsızlığın zedelendiğinin en önemli göstergelerinden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yönetimde siyasallaşma olgusu iki temel ölçütten 

hareketle açıklanabilir: Birincisi, atamalarda siyasal amaçların ve parti düşüncelerinin esas 

alınması, diğeri de kamu görevlilerine tanınan siyasal faaliyetlerde bulunma özgürlüğünün 

derecesidir. Atamalarda ehliyet ve liyakat yerine partiye yakınlık ölçütünün kullanılması 

yönetimi kuşkusuz partizanlığa sürükleyecektir. Bunun en bilinen uç örneği daha önce 

ABD’de uygulanan ganimet sistemidir. Bugün bu ülkede görülen hali ise daha çok yüksek 

yöneticiliklere yapılan atamalarda ortaya çıkmaktadır (Tutum, 1976: 28). 

 Yönetimin siyasallaşmasının ölçüsünü belirlemede kullanılan ikinci ölçüt ise kamu 

görevlilerine tanınan siyasal faaliyette bulunma özgürlüğünün derecesi ve bu konuda 

siyasal iktidarların tutumudur. Siyasal faaliyetler konusunda kamu görevlilerine getirilen 

çeşitli kısıtlamaların amacı görevlilerin tarafsızlığını sağlamaktır. Burada kısıtlamalardan 

çok, kısıtlamaların uygulanış biçimi önem taşımaktadır. Kısıtlamaların uygulamasında 

farklı görevlilere farklı ölçütlerin kullanılması söz konusu ise orada partizanlıktan söz 

etmek gerekecektir (Tutum, 1976: 28-29). 

Bürokratik örgütler, siyasal iktidarlara hizmet alanında üretimde bulunan 

yapılardır. Bürokratlardan beklenilen tarafsız ve herhangi bir siyasal görüşün yanlısı 

olmadan görevlerini yapmalarıdır. Siyasallaşmamış bir bürokrasi, her iktidar 

değişikliğinde bürokrasiyi yeniden oluşturma zorluğundan ve maliyetinden yeni iktidarları 

aslında kurtaracaktır. Yine siyasal taraf gözetmeksizin her iktidara hizmet üreten 

bürokratlara iktidarların ve toplumun duyacağı güven büyük olacaktır. Bu arada doğal 

olarak siyasal iktidarların kendi programlarını uygularken bazı önemli görevlere kendi 

görüşlerine yakın kişileri getirmek istemeleri normal karşılanabilir. Ancak, her yeni 

iktidarın bürokraside siyasal sayılamayacak pozisyonları da içeren toplu ya da büyük 

sayılara varan değişiklikler yapması ve adeta bir ganimeti bölüşür şekilde davranması 
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farklı bir durumu ifade etmektedir. Bu durumda bürokrasinin temel bir gereği olan uygun 

iş ve uygun işgücü tercihi zayıflamakta, kamu bürokrasisi temel işlevlerini yapamayarak 

tıkanmakta, sonuçta bürokrasi sürekli işlerin yürümemesi anlamında ciddi bir sorun alanı 

olarak görülmektedir (Bayır, 2007: 82). 

Siyasal iktidarlar politikalarını etkili şekilde uygulayabilmek için bürokrasiyi 

kontrol altında tutma çabası içinde olurlar. Bürokrasinin siyasal iktidar tarafından sürekli 

olarak kontrol edilmeye çalışılması, gücünün zayıflatılmaya çalışılarak iktidar amaçlarına 

hizmet eden bir duruma getirilmek istenmesi, bürokrasinin süreklilik arz eden bir siyasal 

etki altında kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, kamu yönetiminde siyasallaşma 

sorununa yol açmaktadır. Yönetimin siyasallaşması, kamu görevlerine yapılan atamalarda 

ve yükseltmelerde, liyakat yerine siyasal unsurların öncelikli olarak rol oynaması ve 

siyasal iktidarların adam kayırmacılığı şeklinde tanımlanabilir. Bu konudaki toplumsal 

tepkilere rağmen, iktidara gelen siyasal partiler uygulamada yeni kadrolar ve makamlar 

oluşturmak suretiyle yönetimde siyasallaşmanın önünü açmaktadırlar. Üstelik siyasal 

nitelikli atamalar yüksek bürokratlarla sınırlı kalmamakta, uygulayıcı teknik görevlilere ve 

alt kademelere kadar inmektedir. Yönetimin siyasallaşması, yansızlığını zedelemekte, 

özellikle üst düzey yöneticilerin sık sık değiştirilmesi kamu yönetiminde istikrarı 

bozmaktadır. Siyasal iktidarların bu yöndeki tutumları kamu bürokrasisinin etkili ve 

verimli işlemesini engellemekte, bürokratik sistemi yozlaştırmaktadır (Bayır, 2007: 83). 

Kamu yönetiminin en önemli ilkeleri, “liyakat” ve “siyasal tarafsızlık” olmasına 

rağmen, uygulamada çeşitli yöntemler kullanılarak yönetimde siyasallaşma olgusu sık 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal iktidarlar değiştiğinde müsteşarlar, genel müdürler, 

daire başkanları, valiler, emniyet müdürleri ve elçiler değişmekte; bu değişiklik 

bürokrasinin orta ve alt kademelerine kadar uzanmaktadır. Bürokrat neredeyse hükümete 

ve onu oluşturan siyasal parti veya partilere bağlı hale gelmektedir (Bayır, 2007: 84). 

Yönetimin siyasallaşması ile ilgili literatür incelendiğinde, işe alma ve 

yükseltmede siyasal tercihleri ön planda değerlendiren uygulamaların Türk kamu 

yönetiminde 70’li yıllarda yaygınlık kazandığı ifade edilebilir. Siyasal iktidarların 

değişiminden sonra, kamudaki önemli görevler hedef olmaktadır. Görev yeri değiştirilen 

bürokrat yargıya başvurmakta, ancak yargı yolu hem uzun sürmekte, hem de lehe verilen 

yargı kararına rağmen bürokratın mağduriyeti sona ermemektedir. Yer ve görev 

değişikliğine gidilmesi, mevcut siyasal iktidar tarafından tutumu, siyasal olarak 

onaylanmayan bürokratın cezalandırılması anlamı taşımaktadır. Kamu yönetimi alanında 
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bürokrasinin temel ilkelerinden olan tarafsızlık ilkesi, genelde siyasal amaçlı atamalardan 

korunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle personel hukukunda, kamu çalışanlarına siyasi 

partiye üye olma, seçim kampanyalarına katılma, siyasi amaçlı gazete çıkarma, memurluk 

dolayısıyla elde edilen bilgileri siyasi amaçlarla sızdırma vb. alanlarda bazı yasaklar 

konulmuştur. Yönetimin siyasallaşması, yönetimin siyasal gücün etkisi altına girmesi ve 

tarafsızlık ilkesinin zedelenmesi olarak ifade edilebilir. Siyasallaşmanın göstergesi olarak 

siyasal atamaların, uygulamada iki şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Birincisi, hizmete 

girişte ehliyet ve liyakat yerine siyasal partiye yakınlık ölçütünün ön planda tutulmasıdır. 

Bu, bir tür siyasal kayırma yöntemidir. İkincisi, üst düzey bazı görevlere yapılacak 

atamalarda siyasal takdir unsuruna ve parti tercihine yer verilmesidir. Yönetimin 

tarafsızlığını yok eden ve asıl tartışma konusu olan atamalar ikinci tür atamalardır 

(Tutum,1976: 12). 

Siyasal kayırma niteliği taşıyan birinci tür atamalar, genellikle eleştirilmektedir. 

Ancak iktidara gelen siyasal partiler, bu yolu denemekte ve uygulamayı çok fazla dikkat 

çekmeden gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu tür atamaların partiye hizmet eden ya da 

yakınlık duyanları ödüllendirme amacından başka bir yönü bulunduğu söylenemez. Ama 

ikinci tür siyasal atamalar, belli gerekçelere dayandırılmakta ve savunulmaktadır.  

Siyasal amaçlı atamalar üzerine yapılan çalışmalarda bu nitelikteki atamaları 

olumlu ve olumsuz bulan iki karşı görüşün bulunduğu görülmektedir. Bu atamaları olumlu 

olarak değerlendirenler üç gerekçe ile bunu açıklamaktadır. Birincisi, siyasal partilerin 

hizmet etme yöntemleri ve vaatte bulundukları çalışma programları farklıdır. Siyasal 

iktidarların bu program ve yöntemleri gerçekleştirebilmek için, siyasal kadrolarla üst 

yönetim kadrolarının uyumlu bir bütün oluşturmasına ihtiyaç vardır. Bu uyumluluk da en 

uygun şekilde iktidarın programını ve çalışma yöntemlerini samimi olarak kabullenmiş 

bürokratların görev almasıyla mümkün olabilir. Bu sebepten dolayı üst düzey kadrolarda 

liyakatin yanında siyasal güven de vazgeçilmez bir özelliktir (Tutum,1976: 13). 

Siyasal atamaların kabul edilebilirliğinin ikinci nedeni, bu atamaların partiye 

hizmet edenleri ödüllendirmek suretiyle nitelikli gençleri politikaya özendirmesi ve 

dolaylı olarak siyasal hayatın çıtasını yükseltmesidir. Bunun yanı sıra bu yöntem, asıl işini 

bırakmadan yarı zamanlı olarak siyasal nitelikteki görevleri yerine getirebilecek nitelikli 

kişilerin uzmanlık ve mesleki bilgilerinden yararlanma fırsatı verir (Tutum,1976: 13). 

Üçüncüsü, siyasal atamaların genellikle açıkça belirtilmeyen başka gerekçeleri de 

vardır. Bunların başlıcaları, parti üyesi veya yandaşlarını ödüllendirmek suretiyle parti 
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taraftarlarını artırmak, bu yolla atananları partiye borçlu hissettirerek atama yapılan 

pozisyonların imkânlarını parti lehine kullanmak; parti içinde istenmeyenleri ödüllendirme 

bahanesiyle partiden uzaklaştırmak olarak sayılabilir (Tutum,1976: 13). 

Siyasal amaçlı atamalara karşı olan görüş de üç gerekçe ileri sürmektedir: 

Birincisi, özellikle üst düzey kadrolara yapılacak siyasal atamalar, bürokraside 

istikrarsızlık ve kararsızlıklara neden olur. Bu etki alt kademelere kadar dağılır, yönetim 

ehliyet ve liyakat ilkelerinden uzaklaşır. Özellikle yönetici kadrolarının zor yetiştiği bir 

ülkede, siyasal atamalar yönetim bunalımına yol açar (Tutum,1976: 14). 

İkincisi, siyasal atamaların lehine ileri sürülen görüşler, özellikle koalisyon 

rejimlerinde geçerli değildir. Koalisyon hükümetlerinde, bürokrasi kadroları paylaşılır. Bu 

da yönetimin bütünlüğünü bozar (Tutum,1976: 14). 

Üçüncüsü, siyasal atamalar bürokrasi içinde birbirine rakip gruplar ortaya 

çıkarabilir. Geri planda kalanlar diğer siyasal partilerle gizli bir bağlantı kurabilirler 

(Tutum,1976: 14).  

3. 12 Eylül Öncesi Bürokratik Yapıya Bakış 

Yönetimde siyasallaşma olgusu bu şekilde tanımlanıp ortaya çıkış biçimleri ile 

ilgili belirleme yapıldıktan sonra, ülkemizde 12 Eylül 1980 öncesi dönemde kamu 

yönetiminin yapısına ve içinde bulunduğu koşullara bakılacak olursa, kamu kurum ve 

kuruluşlarında siyasallaşmanın her iki yönüyle de hızlı bir süreç halinde yaşandığı ifade 

edilebilir. Atamalarda siyasal amaçların ve siyasi partilerin görüş ve isteklerinin esas 

alınması, her siyasi partinin kendisine yakın gördüğü veya açıkça yandaşı olanları 

atamalarda tercih etmesi ve kamu görevlilerinin siyasal eylem ve davranışlarının 

değerlendirilmesinde duruma göre değişik ölçüler kullanılması suretiyle yönetim alanında 

siyasallaşma yaşanmıştır. Atamalardaki siyasallaşma alt kademelere kadar inmiş, alt 

kademelerde daha çok üstü kapalı bir kayırma şeklinde gerçekleşen bu etki, üst kademe 

görevlerde daha açık olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan siyasallaşmanın ikinci yönünü 

oluşturan kamu görevlilerinin siyasal faaliyetlerine çizilen sınır ve bu konuda siyasal 

iktidarların gösterdiği tepki konusunda da farklı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. 

Genellikle iktidar yanlısı davranışlar hoş görülmekte, iktidar aleyhtarı sayılan davranışlar 

kadar üzerine gidilmemektedir. 

 1980’lerin başında bürokrasinin genel görünümü ve onu etkileyen çevresel 

koşullara bakıldığında, bürokratik işleyişi etkileyen en önemli çevresel unsurun 1970’li 

yıllarda Ülkeyi adeta esir alan siyasal istikrarsızlık olduğu görülmektedir. Bu dönemde 
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siyasal iktidarların görev süreleri çok kısa olmuştur. 1970-1980 arasındaki on yıllık 

dönemde on iki hükümet göreve gelmiş, hükümetlerin ortalama görev süresi bir yılı bile 

bulmamıştır. Hükümetlerin bu denli hızlı değişimi, her hükümetin kamu yönetimine kendi 

görüşüne göre yeni şekil verme isteği bürokrasinin iyi işleyen bir yapıya kavuşmasını 

önlemiştir. İkinci önemli etki ise, iktidara gelen siyasi partilerin bürokrasiyi bölüşmeleri 

ve sonuçta kamu yönetiminin siyasallaşmasıdır. Bu dönemde atama ve değerlendirmelerde 

liyakat ilkesi yerine kayırmacılık esas alınmıştır. (Karaer, 1987: 33) 

 Bürokrasinin yapı ve işleyişine etki eden bir başka dış unsur da ülkenin ekonomik 

koşulları olmuştur. Çeşitli hükümetler döneminde ekonomi politikalarında sıklıkla 

değişikliklere gidilmiş, enflasyon aşırı yüksek seyretmiş, sürekli devalüasyonlar yaşanmış, 

dış açık büyümüş, ödemeler dengesi bozulmuş, piyasada çoğu temel tüketim malının 

temini sağlanamamış, karaborsa egemen olmuş; yaşanan bu gelişmeler sabit gelirli kamu 

görevlilerini toplumun en sıkıntılı kesimlerinden biri haline getirmiştir. Diğer yandan 

nüfustaki hızlı artış, yeni iş imkânlarının oluşturulamaması nedeniyle siyaset üzerinde 

büyük bir iş bulma baskısı doğmasına neden olmuştur. Ayrıca, yaşanan iç göç şehirlerin 

yükünü arttırırken şehirlerdeki sorunların ağırlaşmasına yol açmış, bir yandan da 

toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikten uzak olan eğitim sistemi kamu yönetimine 

nitelikli insan gücü sağlayamamıştır. Bu dönemin siyasal mekanizmasının partizanlık ve 

kayırmacılıkla beslendiği, ideolojik yakınlığın bütün değerlerin önünde yer aldığı, haksız 

kazanç, karaborsa ve kaçakçılığın yaygınlaştığı görülmektedir. (Karaer, 1987: 33,34) 

 Bürokrasinin içsel yapısına bakıldığında ise en başta karşımıza çıkan aksayan 

unsur mevzuattır. Günün ihtiyaç ve koşullarına uygun olmayan kurallar, yönetimin 

esnekliğini ve hareket yeteneğini kısıtlamaktadır. Bunun ötesinde idari iş ve işlemlerin iyi 

düzenlenmemiş olması, değiştirilmesi zor kalıplar içinde tutulması yoğun bir 

kırtasiyeciliğe yol açmıştır (Karaer, 1987: 34-35). 

 Bir başka iç sorun da personel alanına ilişkindir. 1980 öncesi dönemin kamu 

yönetiminde ciddi ölçüde nitelikli personel sorunu hâkimdir. Başta yönetici pozisyonunda 

bulunan görevliler olmak üzere bürokrasi çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği bilgi ve 

donanımdan yoksundur. Yönetimde daha çok geleneksel kurallar, bilimsel olmayan 

yöntemler egemendir. Bürokraside yaşanan nitelikli personel istihdamı sorunu ülkenin 

eğitim ve kültür politikasının bir sonucu olmakla birlikte, bunda kamu kesimine personel 

alımında uygulanan sağlıksız uygulamaların da önemli payı bulunmaktadır (Karaer, 1987: 

35). 
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 Yönetimde izlenen bir başka olumsuzluk da bürokrasinin hizmetlerin 

gerektirdiğinden fazla büyümesidir. Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı merkezi 

kuruluş sayısı 1930’da 18 iken 1980’de bu sayı 50’ye ulaşmış, kamu görevlilerinin sayısı 

da büyük artış göstermiştir. Bu dönem içinde kamu görevlisi sayısı 40 kat artmış ve genel 

nüfusa oranı % 0,7’den % 2,93’e yükselmiştir. 1980 yılındaki kamu görevlisi sayısı 

1.312.023’tür. Bürokrasideki bu aşırı şişme sisteme etki eden diğer unsurlarla birleşince 

kamu yönetiminin yapı ve işleyişinin bozulmasına yol açmıştır (Karaer, 1987: 35). 

 Kamu yönetiminin fonksiyonlarını gerektiği biçimde yerine getirmesini 

engelleyen, bir başka ifade ile yeniden düzenlemeyi gerektiren bir diğer neden de kamu 

yönetiminin yeterli kaynağa sahip olamamasıdır (Karaer, 1987: 36). 

3.1.Yönetimde Liyakatten Uzaklaşma 

1973 yılından itibaren başlayan koalisyonlar döneminde iktidarı paylaşan siyasal 

partiler bürokrasiye kendi taraftarlarını yerleştirmek suretiyle yönetim mekanizmalarını 

politize etme ve denetimleri altına alma çabası içinde olmuştur. Yetenekli, liyakat sahibi 

yönetici ve memurlar yerine partili yönetici ve memur profili bürokraside yerleşmiştir. 

Bürokrasinin üst ve orta kademelerinde bu dönemde hızlı bir yer değiştirme görülmüştür. 

Bu ölçüde siyasallaşan yapıda, görevliler göreve karşı değil, atamayı yapan makamlara 

karşı duyarlı hale gelmiştir (Kalağan, 2010: 98). 

 Ağır siyasal etki altında kalarak siyasallaşan bürokratlar çağdaşlaşmanın öncülüğü 

misyonunu kaybederek çalışma heyecanını sürdürememişlerdir. Bürokrat, sadece 

milletvekillerine bilgi veren çalışan konumuna gerilemiştir. Bu dönemde aynı zamanda 

zayıf yürütme ve meclis kendi belirlediği kararları alamamış, siyasal iktidara tam olarak 

sahip olamamıştır. 1961 Anayasası iktidarın kullanımına bürokratik ortaklar getirdiğinden 

bölünen devlet gücü, ortaya zayıf iktidar ve zayıf yürütmeyi çıkarmıştır. 12 Eylül öncesi 

dönemin en temel eleştirilerinden birini oluşturan bu tabloda, bürokratik yapı politize 

olmuş, ekonomik ve sosyal gelişmelerin oldukça gerisinde kalmış, kendini 

yenileyememiş, yapısı ve işleyişiyle fonksiyonlarını hızlı ve etkili biçimde yerine 

getirmekten yoksun bir görüntü içindedir (Kalağan, 2010: 99). 

 Kalağan’a göre Türkiye’de 1973’ten beri yönetim aşırı ölçüde politize olmuş, 

siyasi partiler devlet kadrolarında iş bulma görevi üstlenmiş, sonuçta da bürokrasi kendine 

özgü niteliğini kaybetmiştir. Kamu görevlilerinin seçimi, atanması ve yükselmesinde 

liyakat (yeterlilik) ilkesi yerini, iktidar partisinden olma ölçütüne bırakmıştır. Kamu 
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kadrolarının işsizlikle mücadelede tek araç olarak algılanması anlayışı hem siyaseti, hem 

bürokrasiyi yozlaştırmaktadır (Kalağan, 2010: 113). 

 1971 muhtırası ve devamında Anayasada yapılan bazı değişikliklerle bürokrasi-

siyaset ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde yapılan değişikliklere 

bakıldığında öncelikle bazı kurumların özerkliğinin kaldırılması suretiyle bunların 

varlığından güç alan sivil toplum kuruluşlarına karşı devletin, dolayısıyla da bürokrasinin 

konumunun güçlendirilmesinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Örgütlenme düzeyi 

gelişmemiş olan toplumda bürokrasi ve onunla yakın ilişkide bulunan kesimlerin böylece 

devlete hâkim olmalarının daha kolay hale getirildiği söylenebilir (Durgun, 2003: 215). 

1973 yılında başlayan koalisyon hükümetleri döneminde siyasal iktidara ortak olan 

partiler, bürokrasiye kendi yandaşlarını yerleştirme yarışına girerek onu siyasallaştırmak 

suretiyle kontrol altına alma çabası içinde olmuştur. Bu dönemde gerekli ve yeterlilik 

sahibi yönetici veya memur yerine, partili yönetici- memur tipi yaygınlık kazanmıştır. 

İzlenen partizanca politikalar nedeniyle bürokrasinin üst ve orta kademelerinde görev 

yapan yöneticiler iktidar değişikliklerinde çok hızlı şekilde yer değiştirmeye başlamıştır. 

Yapılan bir araştırmaya göre, 17.01.1978-01.08.1978 tarihleri arasındaki yaklaşık yedi 

aylık dönem içinde müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı 

kadrolarında yapılan değişiklik sonucunda bu görevlere 320 yeni atama yapılmıştır. Yine 

aynı şekilde, 01.12.1979- 01.05.1980 yılları arasında da 1.223 üst düzey yöneticinin 

görevlerinden alınarak, 1.367 yeni atama yapıldığı görülmektedir (Eryılmaz, 2002: 151). 

Yönetimde siyasallaşma, kamu görevlerinde liyakat ilkesinin zayıflamasına yol 

açmaktadır. Her iktidar değişikliği, çoğu üst düzey yöneticinin değişmesine yol açtığı gibi, 

iktidar değişikliği olmadan da, çeşitli nedenlerle üst düzey bürokratlar sık şekilde 

görevden alınmakta, başka görevlere atanmaktadır. Eryılmaz’a göre bu durum, üst düzey 

yöneticileri, göreve karşı duyarlı olmak yerine atamaya yetkili makamlara karşı duyarlı 

olma eğilimine itmektedir. (Eryılmaz, 2002: 151) 

Ülkede yaşanan yüksek enflasyonun ve uygulanan ekonomi politikalarının bir 

bütün olarak bürokrasinin yaşam koşullarını daha ağır hale getirdiği söylenebilir. Sayısal 

büyüme ve yoksullaşmaya ilave olarak bürokrasinin asıl içine düştüğü çıkmaz liyakatin 

yok olmasıdır. Ekonomi politikalarının ve Ülkenin sahip olduğu sistemin bir uzantısı 

olarak nihai hedefin özel sermaye birikimi için rant sağlama olması, aynı zamanda 

bürokraside liyakat ilkesinin terkedilmesinin potansiyel gerekçelerini içinde 

barındırmaktadır. İşleyişin nasıl olduğuna bakıldığında, sözü edilen rantlar için, sermaye 
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kesimlerinde bir yarış ortaya çıkmakta, yarışın amacı siyasal iktidar yoluyla ekonomik 

işlevli kamu kuruluşlarını etkilemek olmaktadır. Etkilemenin şekli ise daha çok liyakat 

sahibi yönetici yerine iktidar ile uyumlu yöneticilerin tercih edilmesidir. Ekonomik 

fonksiyona sahip kuruluşların yöneticiliklerindeki hızlı değişiklik durumu bununla 

açıklanabilir. Bürokrasinin üst düzeyleri için geçerli olan siyasallaşmanın giderek bütün 

bürokrasiye yayıldığı izlenmektedir. Bu dönemde artan işsizlik nedeniyle bürokrasi 

üzerinde oluşan büyük iş talebi baskısı ve bunun yarattığı yarışma, büyüme ve 

yoksullaşma, siyasallaşmayı ve sonuçta liyakatin çöküşünü beraberinde getirmiştir 

(Coşkun, 2005: 81).   

3.2.Yönetimde Parsellenme 

Politikaların başta gelen uygulayıcıları bakanlardır. Her bakan hükümet 

programının uygulanmasından sorumludur. Bu yüzden bakan olarak atananlar, 

gerektiğinde üst yönetim kademelerinde önemli kararlarda etkili olabilecek görevlere 

kendilerinin ve partilerinin görüşlerine yakın, uyumlu çalışacak kişileri getirme eğilimi 

taşırlar. Bu yaklaşım tek partili rejimlerde zaten uygulama alanı bulamazken asıl olarak 

çok partili sistemin benimsendiği ülkelerde söz konusu olmaktadır. Batı demokrasilerinde 

bu sorun uzun bir dönemin ürünü olan demokrasi geleneği ile aşılmış görünmektedir. Ne 

var ki Ülkemizde bu durum kötü uygulamaları ile özellikle 80 öncesi dönemde süreklilik 

göstermiştir. İktidara yeni gelen siyasal parti bir önceki iktidar partisinin devlet kadrolarını 

partizanca doldurduğu gerekçesine dayanarak mevcut personeli görevlerinden almayı ve 

yerlerine tarafsız olduğunu ileri sürdüğü kendi yandaşlarını getirmeyi olağan bir 

uygulamaya dönüştürmüştür. Muhalefete düşen parti ise tarafsız olması gereken 

kadroların iktidar tarafından işgal edildiğini iddia etmiştir (Ardanıç ve Turgay, 1980: 4). 

 Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin programları ve liderlerinin bu 

konudaki açıklamalarına bakıldığında, her iki partinin de siyasal nitelikli atamalara ilke 

olarak karşı olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, her iki parti de bu tür atamaların yüksek 

yönetici kademeleri ile sınırlı olması görüşündedir. CHP siyasal nitelikli atanacak 

kişilerde belli niteliklerin aranması gerektiğini savunurken AP bu konuda bir görüş ortaya 

koymamaktadır (Ardanıç ve Turgay, 1980: 9-10). 

 Siyasal nitelikli atamaların 1974 CHP-MSP koalisyonu ile yoğunluk kazandığı, 1. 

ve 2. Milliyetçi Cephe, CHP ve bağımsızlar ile AP azınlık hükümeti dönemlerinde de 

devam ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle hükümet ortağı küçük partilerin sahip olduğu 

bakanlıklardaki atama uygulamaları dikkat çekmiş ve kamuoyunda tepkiye yol açmıştır. 
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CHP ağırlıklı 22 aylık hükümet döneminde devlet kadrolarındaki işgale son verme 

amacıyla yapılan uygulamalar yoğunluk kazanmıştır. Bu hükümetin ilk 6 aylık döneminde 

206 müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve vali görevden 

alınmış, bu tür kadrolara 320 yeni atama gerçekleştirilmiştir. Dış temsilciliklerde, daire 

başkalığı ve emniyet müdürlüklerinde yapılan çok sayıda yer değiştirme bu sayıya dâhil 

değildir. En fazla değişikliğin valiliklerde olduğu görülmektedir (Ardanıç ve Turgay, 

1980: 10). 

 Bundan sonra işbaşına gelen AP azınlık hükümetinin tutumu da önceki iktidardan 

farklı olmamıştır. Hükümetin ilk 6 aylık döneminde 1.223 yüksek yönetici görevinden 

alınırken 1.367 yeni atama yapılmıştır. Valilerin tamamı değiştirilmiştir (Ardanıç ve 

Turgay, 1980: 10). 

Memur sendikaları 1971-1973 yıllarında yapılan anayasa değişiklikleri ile 

kaldırılmış, bundan sonraki dönemde memurlar daha çok dernekler halinde örgütlenme 

yolunu seçmiştir. Memur dernekleri de daha çok belli partilerin siyasal görüşleri 

doğrultusunda kurulmuştur. Derneklerin siyasal nitelikli atamalar karşısında izledikleri 

yol, takındıkları tavır, benimsedikleri siyasal görüşün iktidarda olup olmamasına göre 

farklılık göstermiştir. (Ardanıç ve Turgay, 1980: 12) Bu dönemde özellikle TÖB-DER ile 

Mimar ve Mühendis Odaları mesleki talepleri dile getiren örgütlenmeler olmaktan çıkıp, 

çeşitli sol fraksiyonların siyasal görüşlerini yaymaya yarayan örgütlenmeler haline 

geldmiştir. Çeşitli sol fraksiyonların bu örgütlere hakim olma kavgası çoğu zaman mesleki 

taleplerin dile getirilmesinin de önüne geçmiştir. Mensuplarının iş hayatına ilişkin 

sorunlarını dile getirip çözüm arama faaliyetinden çok, çeşitli siyasi çizgilerin belli meslek 

gruplarına benimsetilmesi ve o gruplar içinde mevzi kazanmayı amaçlayan gruplar haline 

getirilmesi hedefi öne çıkmıştır. 

 Görevlerinden alınan üst yöneticilerden yargı yoluna başvuranların sayısının 

yüksek olduğu bilinmektedir. 1954 yılında çıkarılan 6455 sayılı Bağlı Bulundukları 

Teşkilat Emrine Alınmak Suretiyle Vazifelerinden Uzaklaştırılacaklar Hakkında Kanun 

hükümlerine dayanılarak askerler ve hâkim sınıfından olanlar dışında bütün memurlar 

bakanlık emrine alınabilmekte ve 6 ay içinde yeni bir göreve atanmaması halinde hizmet 

süresine bakılmaksızın emekliliğe sevk edilebilmekteydi. Anılan Kanun, getirdiği bir 

hükümle yargı yolunu da kapatmaktaydı. Ancak, 1961 Anayasasının yargı yolunu açması 

dolayısıyla 80 öncesi dönemde bu türden atamaya maruz kalan pek çok üst düzey devlet 

memuru Danıştay’a başvurmuş ve genellikle Danıştay tarafından lehlerine karar 
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verilmiştir. Danıştay’ın bu yöndeki kararlarını önlemek için AP azınlık hükümeti, 

görevden alınan üst düzey bürokratların özlük hakları bakımından kayba uğramalarını 

önleyen bir kararname çıkarmıştır. Kararname yüksek devlet memurlarının eski 

görevlerindeki ek göstergeleri üzerinden maaş almalarını öngörmekteydi (Ardanıç ve 

Turgay, 1980: 13). 

Feroz Ahmad’a göre Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde CHP çok zor şartlarda 

çalışmak durumunda kalmıştır. Demirel, bürokrasideki önemli görevlere kendine yakın 

kişileri yerleştirmeye başlamıştı ve özellikle Anadolu Ajansı ile TRT’yi kontrol ederek 

bütün medyayı dolaylı olarak kontrol altında tutabiliyordu. Demirel’in yaptığı ilk 

değişiklik, İsmail Cem’i TRT Genel Müdürlüğünden alıp Nevzat Yalçıntaş’ı getirmek 

olmuştur (Ahmad, 1994: 406). 

 Buna karşılık Bülent Ecevit, Milliyetçi Cepheyi şiddet olaylarını kışkırtmakla 

suçlamaktaydı. Hükümetin devlet kurumlarını kendi yandaşlarıyla doldurduğunu, özellikle 

güvenlik güçleri arasında memurların tarafsızlığını yok ettiğini dile getirmiştir. Anadolu 

Ajansı gibi devlet kurumlarının, kendisinin ve partisinin Almanya’daki aşırı sol devrimci 

gruplarla ilişkisini gösterdiği iddia edilen uydurma belgeler çıkarıp dağıtmak suretiyle 

popülaritesini düşürmeye çalıştığını ifade etmiştir (Ahmad, 1994: 407-408). 

 Feroz Ahmad, zayıf olduğu ve gerçek sorunlarla baş etme gücü bulunmadığı için 

Milliyetçi Cephe Hükümetinin gelecekle ilgili bütün umutlarını devleti ele geçirip 

dönüştürmeye bağladığını ileri sürmüştür. Yalçın Doğan’a dayandırdığı bilgilere göre, 

iktidara geldiği tarihten itibaren geçen on sekiz aylık dönemde Hükümetin devlet 

kadrolarına kendi siyasi görüşü doğrultusunda kişileri doldurduğunu, bu kapsamda 79.085 

ek kadro getirdiğini belirtmiştir. Ecevit döneminden kalan 69.773 adet kadro da yine 

Cephe Hükümeti tarafından doldurulmuştur. Ahmad’ın Doğan’dan aktardığına göre, 

koalisyon partilerinin hükümetteki sandalye sayısı oranları ile kamu kuruluşları itibari ile 

paylarına düşen kadro oranları arasında da bir bağ bulunmaktadır. Adalet Partisinin 

hükümetteki sandalye oranı % 53,3 elde ettiği kadro oranı % 51,2; Milli Selamet Partisinin 

sandalye oranı % 26,7 elde etiği kadro oranı % 25,7; Cumhuriyetçi Güven Partisinin 

sandalye oranı % 13,3 elde ettiği kadro oranı %14,1; Milliyetçi Hareket Partisinin 

sandalye oranı % 6,7 elde etiği kadro oranı ise % 1,7’dir. Getirilen ek kadrolardan 

40.460’ı AP’ye bağlı bakanlık ve kuruluşlarda, 20.337’si MSP’ye bağlı olanlarda, 

11.173’ü CGP’ye bağlı kuruluşlarda, 1.300’ü ise MHP’ye bağlı kuruluşlarda kullanılmıştır 

(Ahmad, 1994: 414). 
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 Eski görevlilerin yerine Cephe Partileri taraftarlarının alınması konusunda elde 

kesin rakamlar bulunmamakla beraber partilerin kendi yandaşlarını önemli görevlere 

getirmek için her fırsatı kullandıkları bilinmektedir. Cephe partilerinin taraftarları polis 

teşkilatına da girmiştir. Sağ partilerin taraftarları polis teşkilatı içinde Türkiye Polis 

Derneği’ne (POL-DER) rakip olarak kendi derneklerini Türkiye Polis Birliği’ni (POL-

BİR) kurabilecek sayıya ulaşmışlardır. POL-DER merkez kongresi toplantısında konuşan 

Dernek Başkanı Kazım Ulusoy, polis teşkilatının partizanlaştığı uyarısında bulunmuştur 

(Ahmad, 1994: 414). 

 Benzeri durumun partizan valilerin atandığı il yönetimlerinde de gerçekleştiğini 

belirten Ahmad, sonuçta bu valilerin devletin temsilcileri olarak değil, siyasi liderlerin 

valileri olarak görüldüğünü, bu kişilerin devletten çok partiye hizmet ettiklerini ve şiddet 

eylemlerine katılan kendi partilerinin üyelerini koruduklarını ifade etmektedir. 

Diplomatların yerine partilileri geçirmek imkânı bulunmadığından dokunulmadan kalan 

tek bürokrasi parçası Dışişleri Bakanlığı olarak görünmekteydi. Ancak burada bile 

partizan baskılar eksik değildi (Ahmad, 1994: 415). 

Zafer Üskül tarafından, son kurulan Demirel Hükümeti döneminde örneği 

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde atamalara girişildiği ifade edilmektedir. Bir 

gecede 67 ilin valisi değiştirilmiştir. Bütün üst düzey yöneticilerin değiştirilmesiyle 

yetinilmeyip odacıların bile siyasal görüşlerine göre yerleri değiştirilmiştir. Bu dönemde, 

sıkıyönetim hakim ve savcılarının değiştirileceği yönünde de bazı belirtiler ortaya 

çıkmıştır. Özellikle İstanbul’da sıkıyönetim hâkim ve savcıları sıkıyönetim dışında başka 

görevlere atanmak istemekteydiler. Uğur Mumcu’nun MHP Genel Başkan Yardımcısı 

Sadi Somuncuoğlu’ndan aktardığı açıklamaya göre, Somuncuoğlu Hükümet ile 

sıkıyönetimin devamında anlaştıklarını, ancak kadroların değişeceğini; gerçekten de 

sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevli hakim ve savcıların değiştirildiğini ifade 

etmiştir (Üskül, 1989: 207-208). 

Partizanlığın bürokratik yapıya verdiği zararların başında performans kriterlerini 

anlamsız hale getirmek gelir. Tanımlanmış görevini yapan ödüllendirilmemekte, görevini 

layıkıyla yap(a)mayan cezalandırılmamaktadır. Ödül ve cezalandırma mekanizması 

tanımlanan görev performansından büyük ölçüde bağımsız hale gelmektedir. Böylece,  

görevini yerine getirmeyen diğerleri de ortama uymaya teşvik edilmekte veya bir çok 

örnekte görüldüğü gibi yasa ve yönetmeliklere  aykırı şekilde  davranmaya  

zorlanmaktadır. Bu yönüyle partizanlık, rengini belli etmeme, ortama uyum sağlama, 
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mümkün olduğunca risk almaktan kaçınma gibi bürokratik yapıda mündemiç olan zihniyet 

kalıpları ve davranış biçimlerini de körüklemektedir. 

  Partizanlık sadece sağ partilerin başvurduğu bir yol olarak görülürse, resmin 

önemli bir boyutu eksik kalır.  Muhalefette iken CHP, partizanlığı ortadan kaldıracağı 

sözünü vermiştir. Ancak 1978 yılı başında iktidara gelen CHP hükümeti, önceki 

hükümetlerin yaptığı partizanlığı temizleme adı altında yeni bir nakil/sürgün, pasif göreve 

atama, yeni görevler yaratma gibi politikalardan kendisini kurtaramamıştır. Yıllardır 

iktidara uzak olan CHP örgütleri, iktidar nimetlerinden faydalanmak için üst yönetime 

baskı yapmaya başlamışlardır.  

CHP içindeki sol kanat, devlette stratejik pozisyonlar elde etme konusunda benzeri 

bir kararlılığa sahipti. Örneğin CHP hükümetinin İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, POL-

DER’in  onaylamadığı atamalar yaparsa hükümeti basına vermekle tehdid ettiğini bile 

belirtecektir. 1979 yılında istifa eden Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, istifa 

gerekçeleri arasında CHP’nin ülkücü militanların yerine solcuları işe almasını gösterirken 

(Yankı, 25 Eylül-1 Ekim 1978), CHP milletvekili Haluk Ülman hükümetin kurulmasıyla 

birlikte yıllardır iktidar nimetlerinden uzak kalan CHP örgütlerinden insanların Ankara’ya 

aktıklarını şaşkınlıkla gözlemlediğini belirtmiştir (Aktaran Arcayürek 1985: 334). Ziraat 

Bankası Genel Müdürü Erdoğan Soral ise, Maliye Bakanının kendisini hem kredi açmaya, 

hem de gereksiz personel alımına zorladığından şikayet etmiştir. 

Esasen kamuda işten çıkarmanın zor olması, bir kere kamu görevine alınan 

kişilerin görevden uzaklaştırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Siyasi iktidarın 

başvurduğu yol, istenmeyen görevlileri kızağa alarak, kendi istedikleri yeni görevliler 

atamak oluyordu. Böylece kamudan maaş alanların sayısı her geçen gün daha da 

artıyordu. Mecliste rahat bir milletvekili çoğunluğuna sahip olamayan CHP iktidarı da 

buna bir istisna oluşturmamıştır. 

3.3.Bürokrasinin Çivisinin Çıkması 

1977-1980 arası dönemde bürokrasinin genel görünümü içinde özellikle emniyet 

teşkilatının durumuna değinilmesi gerekmektedir. 1980’li yılların ikinci yarısında Emniyet 

Genel Müdürlüğü’nde Eğitim Daire Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Yılmaz, 1980 

öncesi dönemde emniyet teşkilatının içinde bulunduğu durumu şu şekilde aktarmaktadır: 

“12 Eylül dönemi öncesi Emniyet Teşkilatı ile ilgili standart planlar yoktu. İşler 

gözleme dayalı olarak yürütülüyordu. Görevlendirilen kişinin kendi anlayışı ve görüşü 

çerçevesinde planlar yapılıyordu. Siyasi olarak merkezle arası iyi olanlar destekleniyordu. 
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Teşkilat iyice siyasileştiği için Emniyet Genel Müdürlüğü personel tayini bile yapamaz 

haldeydi. Milletvekilleri neredeyse her şeye karışıyordu. Merkezden siyasi olarak büro 

ataması bile yapılabiliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün doğru düzgün bir 

politikasının olması, mevcut şartlarda biraz da mümkün değildi. Polisin kullandığı 

silahlar yerliydi. İthal silah pahalı olduğu için alınamamıştı. Ülkeler siyasi ilişkileri 

nedeni ile silah satmıyorlar veya engellemeler yapıyorlardı. Bunun için yetersiz olan 

Makine Kimya Enstitüsü (MKE) silahları alındı, ama silahlar yetersizdi. Daha sonra ithal 

silah bulundu, bu kez de fişek sıkıntısı yaşandı. Teçhizat ve eğitim yoktu, siyasi hükümet 

senede birkaç kez değişiyor, siyasi istikrar yok, her hükümet değişikliğinde tayinler 

yapılıyordu. Her genel müdür kendisine göre bir model belirliyor ve uygulamaya 

çalışıyordu. Mesela birisi İngiltere’den etkilenip İngiliz polis teşkilatını, teşkilata 

uygulamaya çalışıyor, belli bir yol alındıktan sonra hükümetle beraber genel müdür de 

değişiyor ve yeni genel müdür Alman polis yapısını benimseyip uygulamaya çalışıyordu. 

Bir başkası FBI’ı görüp etkileniyordu. Çabalar iyi niyetli olabilir, ama istikrar olmadığı 

için, verim olmuyordu. Bir taraftan da devamlı gayri memnun insanlar oluşturuluyordu. 

Sürekli tayinler oluyor, tayinlerde yolluklar verilemiyor, verilse bile verilen yolluk az ev 

taşımak çok pahalı olduğu için ihtiyacı karşılayamıyordu. Teşkilatta devletin diğer 

birimlerinde de olduğu gibi sürekli bir plan oluşturulamamıştı. Tabi bütün bu şartlarda 

polis teşkilatının başarılı olması mümkün değildi ve olamadı da” (Avcı, 2004: 42-43). 

Zamanın Adana Sıkıyönetim Komutanı Nevzat Bölügiray da benzer tespitlerde 

bulunmaktadır:  

“Sayı olarak çok yetersiz olan polislerin eğitimsizlikleri nedeniyle kendilerine 

güvenleri yoktu, silahlarının yetersizliği nedeniyle silahlarına güvenleri yoktu, sürekli 

atamalar ve özellikle siyasi atamalarla perişan haldeydiler, maaşları yetmemekteydi, 

ekonomik sıkıntılarının yanında evleri ve aileleri de güvende değildi. Bütün bu kötü 

şartlarda çalışırken araç, gereç, akaryakıt, bakım, cephane, telsiz, telefon gibi çok önemli 

olmazsa olmaz ihtiyaçları karşılanmamıştı. Elbiseleri verilmemiş ve sivil ayakkabılar 

giyilmiş, yazlık elbiselerle kış geçirilmek zorunda kalınmıştı. 24 saat görev yapan polis 

otolarına haftalık 10-15 litre gibi komik miktarda benzin verilmekteydi. Bu sorunlar 

defalarca merkeze üstelik sıkıyönetim komutanlarınca bildirilmiş ama çözüm 

bulunamamıştı. Neredeyse polis kendi güvenliğini bile koruyamaz hale gelmişti.”  
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Bölügiray, 1980 öncesi polisi aşırı sağcılar, aşırı solcular, yansız ve nitelikli 

polisler, yeteneksiz ve nemelazımcı polisler ile öncelikle kişisel çıkarlarını düşünenler 

(içki, kumar, haraç, rüşvet, kadın, eğlence) diye beş gruba ayırmıştır (Avcı, 2004: 43). 

POL-DER Genel Başkanlığı da yapan Sıtkı Öner ise polisin eğitim durumuyla 

ilgili şu bilgileri aktarmaktadır:  

“Polis Koleji’nde meslekle ilgili derslerin olmadığı ve sadece Polis Enstitüsü’ne 

öğrenci kaynağı teşkil ettiği düşünülürse, polisin eğitimi ilköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim olarak üç gruba ayrılabilir. İlköğretim ve ortaöğretimin süreleri altışar 

aydır. Yükseköğretimin ise süresi üç yıldır. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve hızla 

artan polis ihtiyacından dolayı ilköğretim altı ay devam etmemiş, aday memurlar mesleğe 

girer girmez kadrolara atanıp, polislik mesleği hakkında hiç bilgileri yokken çalışmaya 

başlamışlardır” (Öner, 2003: 16). 

Tuncay Yılmaz’a göre, daha sonra bu eğitim tamamlanmak istenmiş, ama yine iş 

yoğunluğundan bu polislerin birçoğu hiç eğitim alamamışlardır. Bu da polisin çok büyük 

eğitim sorunları olduğunun göstergesidir. Sayı olarak polis arttırılsa da, nitelik olarak 

artmamıştır. 1969 yılından sonra hiç kurs ve eğitim almayan, 20 gün eğitim alan, 40 gün 

eğitim alan, üç ay eğitim alan polisler olmuştur. 1969-1980 arası sadece bir defa 6 ay 

eğitim alıp mezun olan devre vardır. Üç ay eğitim verilebilirse bu iyi sayılıyordu. 

Başlatılıp eğitilemeden kadroya gönderilen birçok dönem olmuştur (Avcı, 2004: 44-45). 

Türkiye’nin toplam nüfusu 1978 yılında 53.486.852’dir. Bu nüfusun 13.096.493’ü 

polis bölgesinde yaşamaktadır. İl emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan bütün 

emniyet mensuplarının sayısı ise 30.189’dur. Buna göre bir polise ortalama 626 kişi 

düşmektedir. Bu durum göstermektedir ki Emniyet Teşkilatının ciddi ölçüde personel 

açığı bulunmaktadır. En başta bu eksiklik bile polisi görev yapamaz ve olayları bastıramaz 

hale getirmiştir (Avcı, 2004: 45-46). 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Araştırma Komisyonuna sunduğu 14.09.2012 tarih 

ve 173389 sayılı yazısında toplam polis sayısı 1977 yılında 43.392, 1978 yılında 44.999, 

1979 yılında 47.395 ve 1980 yılında ise 50.066 olarak belirtilmiştir. Bu sayıların yukarıda 

atıf yapılan kaynakta verilenden daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan İçişleri 

Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığından emniyet mensuplarının üye oldukları dernekler 

itibarıyla sayısal durumuna ilişkin istenen veriler Komisyonumuza iletilmediğinden bu 

konuda veriler üzerinden yorum yapılamamıştır. 



 354 

Diğer taraftan, polis meslek birliklerinin ve sendikaların siyasallaşması da bu 

kuruluşların yerine getirdikleri görev bakımından kabul edilebilir bir durum değildi. Polis 

meslek birliklerinin günlük politikadan ve herhangi bir ideolojiden uzak olması 

gerekmekteydi. Bir polis meslek birliğinin veya sendikasının şu veya bu siyasal görüşün 

meslek birliği veya sendikası haline gelmesi demokratik açıdan henüz tam olgunluğa 

ulaşmamış, siyasal çalkantıların dinmediği ülkelerde birtakım sakıncaları beraberinde 

getirebilirdi. Nitekim bu durumun en bariz örneği 1980 öncesi yaşanan POL-DER ve 

POL-BİR tecrübesidir. Bu iki polis birliği, polis içinde siyasal kamplaşmanın ve kavganın 

kaynağı haline gelerek tamamen kuruluş amaçlarının dışında faaliyet göstermiştir (Arıcan, 

2009: 62). İç düzeni ve vatandaşların can güvenliğini sağlamakla görevli olan polis de 

ülkenin diğer insanları gibi kendi aralarında ikiye bölünmüş, solcu polisler POL-DER, 

ülkücü polisler ise POL-BİR derneği çatısı altında toplanmışlardı. 

Gerçekten de 1980 öncesi dönemde Emniyet Teşkilatında yaşanan en önemli 

olaylardan biri POL-DER ve POL-BİR adlı polis derneklerinin kurulmasıdır. Bu polis 

derneklerinin dışında Polis Bakım ve Yardım Sandığı, Genel Menfaatlere Yararlı Türkiye 

Polis Emeklileri ve Mensupları Derneği ve Polis Enstitüsü Yüksek Öğrenci Mezunları 

Derneği (POL-ENS) faaliyet göstermekteydi. 1970 yılında kurulan (POL-DER) ve 1978 

yılında kurulan (POL-BİR) derneklerinin faaliyetleri 80 öncesi döneme damgasını 

vurmuştur denilebilir.  

POL-DER 17.12.1970 tarihinde Ankara’da üyeleri arasında yardımlaşmayı ve 

dayanışmayı sağlamak, mesleki bilgilerini arttırmak, fikri, manevi, sosyal ihtiyaçlarını 

gidermeye yardım edecek her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde öncülük yapmak amacıyla az 

sayıda üyenin katılımıyla kurulmuştur. Tüzüğüne göre derneğin siyasetle uğraşması 

yasaktır. Derneğin, mesleki ilköğretimi görmüş, iyi sicil almış ve çalışmalarında başarılı 

olmuş personel arasında yapılan seçme sınavını kazananların, komiser sınıfına eleman 

yetiştirmek amacıyla, polis okullarında tabi tutuldukları, en az altı ay süreli, mezun 

olanların komiser yardımcılığına yükseldiği, Mesleki Orta Öğretimden (ORTA-K) mezun 

bütün amir sınıfı, emniyet müfettişleri, polis memurları ile her derecedeki memurlardan 

oluşan tabii üyeleri, tabii üyelerden yazılı olarak müracaat edenlerden oluşan asli üyeleri 

ve idare heyeti kararı ile yüksek dereceli teşkilat mensuplarından oluşan fahri üyeleri 

olmak üzere üç grup üyesi bulunmaktadır. Kısa süre içinde bütün ülke genelinde illerde 

şubeleri açılan dernek üye sayısını da artırmıştır. POL-DER başlangıçta uluslararası bir 

kuruluş olan International Police Association’ın üyesidir. 1970-1974 arası dönemde POL-
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DER daha çok ORTA-K sınıfı amir personelin derneği olarak isim yapmıştır. 1975 

yılından itibaren ise dernek tamamen sol görüşlü polislerin eline geçmiştir (Avcı, 2004: 

47). 

Tuncay Yılmaz’a göre 1977 yılı içinde bazı çevrelerce sağ kanatta POL-BİR’in 

kurulması gündeme getirilmiştir. POL-BİR’in kurulması Emniyet teşkilatında bulunan 

Akademi kökenli amirlerin değil de teşkilata dışarıdan girmiş olan yöneticilerin veya 

teşkilat dışındaki siyasetçi ve yöneticilerin çabasıyla ve teşvikiyle gerçekleşmiştir. POL-

BiR’in kurulmasını POL-DER’lilere karşı olanlar kadar POL-DER’liler de 

desteklemişlerdir. POL-DER’in karşısına POL-BİR’i kurup teşkilatı ikiye bölmek 

istemeyen, bunun için POL-BİR’i kurmak yerine POL-DER’in içinde kalıp üye olunarak 

çoğunluğun ele geçirilip yönetimin elde edilmesini savunan sağ görüşlü bazı emniyet 

mensupları süreci engelledikleri gerekçesiyle toplantılara alınmamışlardır. Sonuçta 1978 

yılında POL-BİR kurulmuştur. Derneğin tüzüğünde amaçları “her rütbedeki emniyet 

meslek mensuplarını manen ve maddeten güçlü kılarak aralarındaki birlik ve beraberliği 

sağlamak, dayanışmayı güçlendirmek, başarılarını arttırmak, derneğin amacına ulaşmak 

için kurslar, seminerler, paneller tertip etmek, her nevi sosyal faaliyetlerde bulunmak, 

mensupların hak ve menfaatlerini korumak, her türlü yardımı yapmak” olarak 

belirtilmiştir. Tabii üyeler, asli üyeler ve şeref üyeleri olmak üzere üç tür üyesi vardır. 

POL-BİR de illerde şubeler açmış ve ülke genelinde faaliyete başlamıştır (Avcı, 2004: 48-

49). 

Siyasi iktidar hızlı el değiştirdiğinden polis açısından iktidarlar POL-DER iktidarı, 

POL-BİR iktidarı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Emniyet teşkilatındaki bölünme 

o kadar ileri dereceye varmıştı ki POL-DER iktidarında POL-DER’liler POL-BİR’lileri 

veya üye olmasalar bile o düşüncede olduğunu düşündükleri kişileri terörün çok yoğun 

olduğu yerlere tayin ettirme konusunda girişimde bulunmuşlardır. Öğrenci hareketlerinin 

bastırılmasında polis görüş olarak yakın olduğu öğrenci grubuna daha anlayışlı 

müdahalede bulunmuştur. Bazı il emniyet müdürleri de sırf öğrenci hareketlerini kontrol 

edebilmek için öğrencilerin siyasi görüşünü biliyorsa öğrencilerle paralel POL-DER veya 

POL-BİR’li polisleri o olayda görevlendirmiştir. Ancak bazen iki grup polisin karşı 

karşıya geldiği durumlar da yaşanmıştır (Öner, 2003: 87-89). 

Polis dernekleri ile ilgili olarak 1978 yılı Temmuz ayında, basında yer alan 

haberlere ve politikacıların beyanatlarına bakıldığında şunlar göze çarpmaktadır: 3 

Temmuz 1978 tarihinde İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı Polis Enstitüsü Yüksek kısmını 
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bitirenlerin diploma töreninde yaptığı konuşmada, “Amaçları dışında çalışan polis 

dernekleri kapatılacaktır” demektedir. 4 Temmuz 1978’de AP Genel Başkanı Süleyman 

Demirel, İstanbul'da POL-DER afişlerini asmak gerekçesiyle gözaltına alınan polisler 

konusunda Ankara'da verdiği demeçte, “POL-DER'i kurduran, ayakta tutan, kanunsuzluk 

yaptıran CHP'dir” şeklinde konuşmaktadır. İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, POL-DER ve 

POL-BİR'in Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle, yasalara aykırı biçimde afiş asan 

polislerin görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamaktadır. 5 Temmuz 1978 günü Ankara 

Valiliği Dernekler Yasasına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle POL-DER ve POL-BİR 

Genel Merkezlerini kapatmıştır. 16 Temmuz 1978 günü Danıştay, POL-DER ve POL-BİR 

adlı polis derneklerinin Ankara Valiliğince kapatılması işlemine karşı açılan davada 

idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı almıştır. 18 Temmuz 

1978’de POL-DER Genel Merkezinden sonra POL-BİR Genel Merkezi de Danıştay'ın 

verdiği “yürütmeyi durdurma” kararı gereğince açılmıştır (Avcı, 2004: 50). 

Belirtilen polis derneklerinin üye sayıları incelendiğinde,  iki polis derneğine üye 

olan polis sayısının toplam polis sayısının üçte biri dolaylarında olduğu görülmektedir. 

POL-DER Başkanı Sıtkı Öner ve POL-BİR Başkanı Cemil Ceylan’ın ifadelerinden POL-

DER’in 17.000, POL-BİR’in de 12.000 kayıtlı üyesi bulunduğu bilgisi edinilmektedir. 

Dernek başkanlarının ifadeleri tutarlı görünmektedir. Sonuç olarak polis mevcudunun 

büyük çoğunluğunun bu derneklere üye olmadığı görülmekle birlikte, teşkilattaki bölünme 

çok açık olarak ortada durmaktadır ve bütün teşkilatın bundan etkilendiği bir gerçektir 

(Avcı, 2004: 50). 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından Araştırma 

Komisyonu’na sunulan bilgilerden, 1980 öncesi dönemde kamu görevlilerinin mesleki 

dayanışması kapsamında kurulmuş olan 45 derneğin faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Bu derneklerden önemli bir bölümünün yerel nitelikli olduğu, Bursa Ertuğrul Gazi 

Mahallesi Memurları Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Çanakkale Öğretmenleri 

Yardımlaşma Derneği, Dinar ve Civarı Demiryolu Memurları Derneği, Erzincan PTT 

Memurları Yardımlaşma Derneği, Konya Doktorlar Yardımlaşma Derneği gibi bu 

kapsamdaki derneklerin sayısının 18 olduğu, 

45 derneğin 37’sinin, 07.10.1983 tarihine kadar yürürlükte olan mülga 1630 sayılı 

Dernekler Kanununun 43/2, 44 ve 46 ıncı maddeleri gereğince, kanuni süresi içinde 

eksikliklerini tamamlamaması, genel kurul toplantısını yapmaması veya genel kurul kararı 

ile feshine karar verilmesi dolayısıyla, 
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Yine 07.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve 23.11.2004 tarihine kadar yürürlükte 

kalan mülga 2908 sayılı Dernekler Kanununun Geçici 1 inci maddesi hükmü gereği  6 ay 

içinde intibak yaptırmaması sebebiyle, aynı Kanunun 55 inci maddesi gereği tasfiye 

işlemleri yapılmak suretiyle, yine aynı Kanunun 51 inci maddesi gereğince derneğin acze 

düşmesi sebebiyle feshedildikleri, dolayısıyla 45 derneğin büyük bölümünün yönetim 

organlarının kendi iradeleri veya ihmalleri sonucu tüzel kişiliklerinin son bulduğu, 

idarenin bu konuda bir kapatma işleminin olmadığı anlaşılmaktadır. Mülga 2908 sayılı 

Dernekler Kanununun Geçici 1 inci maddesi hükmü gereği  6 ay içinde intibak 

yaptırmadığından, Valilik Makamının onayı ile kendiliğinden dağılmış sayılarak, aynı 

Kanunun 55 inci maddesine istinaden tasfiye işlemi yapılıp 25.07.1985 tarihinde dosyası 

işlemden kaldırılan Ülkücü Öğretmenler Birliği Derneği (ÜLKÜ-BİR-ÖĞRET) de bu 

dernekler arasında bulunmaktadır. 

Milli Güvenlik Kurulunun 12 Eylül 1980 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7 

numaralı bildirisi ile Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay hariç diğer 

bütün derneklerin faaliyetleri durdurulmuştur. Bu kapsamda faaliyetleri durdurulmuş olan 

Enerji İş Kolu Memurları Birleşme ve Dayanışma Derneğinin 31.01.1986, Hürriyetçi 

Öğretmenler Derneği ve Hürriyetçi Öğretmenler Yardımlaşma Ve Dayanışma Birliği 

Derneğinin 20.03.1986, Tüm Memurlar Birleşme Ve Dayanışma Derneğinin 30.07.1982, 

Tüm Sağlık Personeli Derneğinin ise 20.03.1986 tarihinde, sıkıyönetimin devamı 

süresince faaliyetlerine izin almadıklarından ve mülga 2908 sayılı Dernekler Kanununun 

Geçici 1 inci maddesi hükmü gereğince 6 ay içinde intibak yaptırmadıklarından, Valilik 

Makamının onayı ile kendiliğinden dağılmış sayılarak, aynı Kanunun 55 inci maddesine 

istinaden tasfiye işlemi yapılarak dosyaları işlemden kaldırılmıştır. 

12 Eylül öncesi üye sayısı ve faaliyetleri ile bürokrasideki bölünmenin 

sembollerinden bir haline gelmiş olan 03.09.1971 tarihinde kurulan Tüm Öğretmenler 

Birleşme ve Dayanışma Derneğinin (TÖB-DER) ise mülga 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 64 üncü maddesinde yer alan "Bu Kanunun 4 üncü maddesinde kurulması 

yasak dernekleri kuranlar veya bu yolda yönetenler veya 35 inci maddenin I Nolu 

fıkrasının (b) bendine aykırı harekette bulunan dernek yöneticileri, hakkında, fiilleri daha 

ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş 

bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve her halde derneğin kapatılmasına karar 

verilir. 60 ncı maddenin son fıkrasına aykırı hareket edenler; Türkiye'de bulunduğu 

takdirde, Türk Ceza Kanununun 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasındaki ceza hadleri nazara 
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alınmaksızın, haklarında yukarıdaki fıkrada yazılı ceza hükmolunur." hükmü gereği 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulu 3 nolu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi 

tarafından, 25/12/1981 tarih ve 1981/342-1081 sayılı TÖB-DER  Genel Merkezi ve tüm 

şubelerinin kapatılması kararıyla  kaydının silinmesi onanmış, tasfiye işlemi yapılarak 

31.03.1983 tarihinde dosyası işlemden kaldırılmıştır. 

Emniyet teşkilatı mensuplarının üye olduğu iki derneğe bakıldığında da, Polis 

Derneğinin (POL-DER) 26.01.1979, Polis Birliği Derneğinin (POL-BİR) ise 23.07.1980 

tarihinde, 2261 sayılı Kamu Güvenliği ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkındaki Kanun ve bu 

Kanunun 2 nci maddesi ile 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen 8 inci 

maddesi "Emniyet Teşkilatı mensuptan ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kuramaz. 

Spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Türk Polis Teşkilatını 

Güçlendirme Vakfı dışında vakıf kuramazlar, diğer vakıf kuruluşlarının organlarında 

görev alamazlar. Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin 

kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır." hükmü gereğince 

genel merkez ve şubeleri tasfiye edilerek dosyaları işlemden kaldırılmıştır.  

1980 öncesi dönemde sayıca yetersiz olan, eğitimi günün koşullarına göre 

sağlanamamış, teknik donanımı etkili olarak kolluk hizmetini sağlamaya elverişli olmayan 

polis teşkilatında, aşırı siyasallaşan bürokratik ortamda bir de bölünmüş yapı eklenince bu 

durumdaki bir güvenlik örgütünden başarılı olması beklenemeyecektir. Nitekim bu 

dönemin polis teşkilatının şiddet olaylarının önlenmesi ve bastırılmasında yetersiz kaldığı 

üzerinde görüş birliğine varılmış bir konudur. Ancak şunu da gözden uzak tutmamak 

gerekmektedir: Ülkede genel olarak bütün kamu yönetiminde siyasallaşma ve yozlaşma 

yaşanmıştır. Bütün bürokratik sistem politize hale gelmiş, siyasal kayırmacılık ileri düzeye 

ulaşmıştır. Adeta bürokrasinin çivisinin çıktığı bu dönemde devlet gücünün sokaktaki 

görünür temsilcisi olan polis gücünün durumu da bu genel tablonun bir parçasıdır. Ancak 

yine gözden uzak tutulmaması gereken, bir yandan sokakta herkesin gözü önünde olan 

polisin bu olumsuz durumunun çok daha rahat gözlemlenebilmesi, bir yandan da terör ve 

şiddeti durdurmakla görevli olan bu teşkilatın durumundaki zayıflığın doğrudan güvenlik 

zafiyetine dönüşmesi ve toplumu derinden etkilemesidir. 

12 Eylül öncesinde askerlerin siyaset kurumundan beklentilerinin başında 

yaygınlaşan şiddet olaylarının bastırılması ve ülkede huzurun sağlanması için bazı gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılması yer almaktadır. Ancak bunun yanı sıra uygulamaya ilişkin 



 359 

çeşitli önlemlerin alınması da, örneğin idare, polis ve istihbarat birimleri arasındaki 

aksaklıkların giderilmesi, bu kuruluşların sıkıyönetim komutanlarıyla uyumlu bir biçimde 

çalışmalarının sağlanması askerlerin beklentileri içindedir. Polis teşkilatı ve mülki idare 

başta olmak üzere kamu yönetimindeki aşırı siyasallaşma en çok eleştirilen konudur. Zira 

kolluk gücünün siyasal olarak bölünmüş yapısı güvenlik zafiyetine yol açmakta ve Ülkede 

terör olaylarının önlenememesinin en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir. Polis 

teşkilatındaki vahim durumu ortaya koyan örneklerden biri olarak, 1979-1980 döneminde 

14 ay süreyle sıkıyönetim komutanlığı yapan Korgeneral Nevzat Bölügiray’ın Adana 

Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesini protesto etmek için, sol görüşlü 

yaklaşık 200 polisin görev bırakma eylemi başlattıklarını, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 

"kahrolsun sıkıyönetim" diye bağırdıklarını, polislerin ise terör eylemlerine karışanlara 

yakınlıklarına göre hareket ettiklerini ifade etmesi gösterilebilir. Bölügiray, olayları 

önlemek için olay mahalline gelen polislerin birbirlerine girdiklerini, yeni atanan emniyet 

müdürünü faşist olmakla suçlayıp tehdit ettiklerini de gözlemi olarak aktarmaktadır 

(Demirel, 2001: 52). 

Benzer olaylar Ankara’da da yaşanıyordu. Bugünkü Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğü’nün bulunduğu yerde o günlerde ‘Toplum Polisi Merkezi’ vardı. 12 Eylül 

İhtilaline 2,5 ay kala Toplum Polisi Merkezi karıştı. Solcu polisler başkaldırdılar. Ülkenin 

güvenliğinden sorumlu polisler, kendilerine tahsis edilen bir devlet binasını işgal 

etmişlerdi. Devletten maaş alan silahlı güçler, devlete kafa tutuyorlardı. İçeri giriş çıkışı 

engellemek için kapıya bir panzer yerleştirdiler. Binanın içinden sloganlar yükselmeye 

başladı: “Kahrolsun faşistler, kahrolsun faşistler”. Türkiye'de ilk olarak böyle bir tablo ile 

karşılaşılıyordu. Merkezin çevresindeki halk panik içindeydi. Polislerin sabah başlayan 

eylemi öğle saatlerine kadar devam etti. Öğleden sonra çevre iyice hareketlenmeye 

başladı. Askerler, Toplum Polisi Merkezi'nin çevresini sardı. Kısa sürede merkez tamamen 

kuşatıldı. Dışarısı askeri birliklerin, içerisi ise polisin kontrolündeydi. Kuşatma 

tamamlandıktan birkaç dakika sonra, Ankara Sıkıyönetim Komutanı Recep Ergun olaya el 

koydu. Ergun, ilk olarak kapıdaki panzerin çekilmesini emretti, sonra eline megafonu alıp, 

Toplum Polisi Merkezi'ne seslendi: “Size sadece 1 dakika zaman tanıyorum. Aklınızı 

başınıza toplayın. Ananızı, babanızı, çocuklarınızı düşünüyorsanız, hemen bu eyleme son 

verin.” Komutanın bu çağrısı ile birlikte bütün askerler ellerindeki tüfeklerin namlusuna 

mermi sürmeye başladılar. Şehrin göbeğinde büyük bir çatışma çıkacağını düşünen 

vatandaşlar, evlerinin korunaklı bölgelerine çekilip yerlere yattılar. Aradan 45 saniye 
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geçmedi ki, çağrı sonuç verdi, POL-DER'li polislerin eylemi sona erdi. Bütün toplum 

polisi teslim alındı ve silahları toplandı. Eğer polis direnecek olsaydı, bir katliam 

yaşanacaktı. Olay kamuoyundan gizlendi. Toplum Polisi Merkezi de o günden sonra bir 

albayın emrine verildi (Pazarcı, 2010).  

Tanel Demirel, sayısal yetersizlik, teknik donanım ve eğitim eksikliklerinin de 

emniyet örgütünün etkin bir biçimde çalışmasını güçleştiren diğer bir sebep olarak 

askerler tarafından ileri sürüldüğünü belirtmektedir. Nitekim Nevzat Bölügiray'a göre 

polis, telsiz, tabanca, çelik yelek gibi en temel ihtiyaçlarını gidermekten yoksun olduğu 

gibi, ödenek yetersizliği nedeniyle, sayıları zaten yetersiz ve eskimiş olan polis otolarına 

benzin dahi bulamamaktaydı. Polis modern sorgulama yöntemlerine yabancı olduğu gibi, 

sıkıyönetimden polis karakolunu korumaları için yardım dahi istemişti (Demirel, 2001: 

52). 

Askerlere göre, polis teşkilatının yanı sıra mülki idare amirleri de gerek 

partizanlıktan gerekse uzun yılların ihmalinden kaynaklanan önemli sorunlarla karşı 

karşıyaydılar. Pek çok ilçede kaymakam ve emniyet amiri bulunmuyor veya bu görevler 

vekâleten yürütülüyordu. Kenan Evren'in aktardığına göre, Diyarbakır'da bulunan 7. 

Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanı Cemalettin Altınok 17 Şubat 1980 tarihinde yapılan bir 

Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu toplantısında şöyle demektedir: 

 “Bölgemdeki Siverek İlçesine daha bir kaymakam ve emniyet amiri bulamadık. 

(Siverek ki en çok olay olan ve Apocular’ın kontrolünde olan bir ilçedir) Kaymakam tayin 

edildi fakat gelmiyor. Size enteresan bir olay daha söyleyeceğim. Bitlis'ten Siverek'e bir 

emniyet amiri tayin edilmiş, ancak Bitlis'te görülen bu emniyet amiri iki senedir Bitlis’e 

gelmemiş. Emniyet Genel Müdürlüğü ise onu Bitlis'te biliyor ve biz onu Siverek'e tayin 

edeceğiz ne dersiniz diye Bitlis'e soruyor.” (Demirel, 2001: 53). 

 Askerlere göre, yargı da benzeri şekilde sıkıntılar yaşamaktaydı. Sayıları çok 

yetersiz olan hâkim ve savcılar yeterince korunamadıklarından sağlıklı olarak görevlerini 

yürütememekteydiler. Mahkemelerin çalışma hızı çok düşüktü. 6 Nisan 1979 tarihinde 

yapılan Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu toplantısında okunan ve Jandarma Denetleme 

Başkanınca hazırlanan raporda şöyle deniliyordu:  

“Biz Mardin'de iken, Derik'te bir polis güpegündüz sokak ortasında kurşuna 

dizilerek öldürülmüştür. Davaya bakacak olan Derik Hâkimi istirahat almış, bir diğeri 

kendini reddetmiş, Mazıdağı Hâkimi yetkisizlik kararı vermiş, Yüksek Hâkimler Kurulunca 

görevli kılınan Mardin Hâkimi ise sanık bir öğretmenle üç eğitim enstitüsü öğrencisini 
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tutuklayacak yürekliliği gösterememiştir. İşin dramatik yanı savcı, bu sanıkların sorguları 

yapılırken pencerelere kum torbaları yığılmak suretiyle can güvenliklerinin sağlanması 

talebinde bulunmuştur” (Demirel, 2001: 53). 

Yine askerlere göre, suç işleyenler çoğu cezaevlerinde devletin kontrolünün tam 

olarak sağlanamaması nedeniyle kolaylıkla kaçabiliyor veya orada kaldıkları sürede daha 

da bilenmiş militanlar olarak yetişiyorlardı. Cezaevleri çeşitli örgütlerin kurtarılmış 

bölgeleri haline getirilmiş, karşıt görüşlü mahkûmların linç edilmesi sıradan olaylar olarak 

görülmeye başlamıştı. Askerlere göre, 12 Eylül öncesi dönemde teröre karşı mücadelede 

kendileriyle işbirliği içinde olmaları gerekli olan sivil bürokrasi ve güvenlik güçleri, gerek 

teknik yetersizlikler, gerekse irade eksikliği nedeniyle, sıkıyönetime yardımcı 

olamamakta, tam tersine sıkıyönetimden yardım beklemektedirler (Demirel, 2001: 53-54). 

Tanel Demirel, askerlerin 1980 öncesi döneme ilişkin emniyet kuvvetleri, mülki 

idare, yargı ve cezaevlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerinin abartılı olup 

olmadığını sormakta, askeri disiplin ve hiyerarşiye alışmış ve diğer her türlü 

organizasyonda aynı disiplini görmek isteyen; bunları ordu standartları içinde 

değerlendirmeye çalışan askerlerin, sivil kurumlardaki uygulamaları dağınıklık ve 

disiplinsizlik olarak algılayabileceklerinin anlaşılması gereken bir durum olduğunu 

vurgulamakta, ayrıca, terörün sona erdirilememesinin nedenlerini açıklamaya çalışan 

askerlerin bu konudaki çeşitli unsurları abartarak sunmuş olmalarının da gözden uzak 

tutulmamasını hatırlatmakta, ancak bütün bunlar doğru kabul edilse de o döneme ilişkin 

benzeri görüşlerin sivillerce de ifade edildiği değerlendirildiğinde, askerlerin polis 

teşkilatı, mülki idare ve yargı konusundaki kanaatlerinin hayali bir durumu 

yansıtmadığını, gerçeklikten uzak olmadığını belirtmektedir (Demirel, 2001: 54). 

Demirel’e göre, 12 Eylül öncesinde emniyet güçleri ve mülki idare kadrolarına 

yapılan atamalarda, liyakatten çok siyasi partilere yakınlığın en önemli ölçütlerden biri 

olduğu birçok gözlemci tarafından dile getirilmiştir. Örneğin 1979 yılında iktidara gelen 

AP azınlık hükümetinin ilk uygulamalarından biri, 67 ilin valisini ve 52 ilin emniyet 

müdürünü değiştirmek olmuştur. Sadece üst kademeler değil, alt kademeler de emniyet 

güçlerinin tarafsızlığı ile bağdaşmayacak çeşitli davranışlar içinde olmuşlardır. Polis 

derneklerine üye olan polislerin tamamını militan olarak görmek hatalı olsa da, pek çok 

polisin sahip oldukları siyasi yakınlıklara göre tutum takındıkları bilinmektedir. 

Öğrencilerle birlikte POL-DER afişlerini asan polisler olduğu gibi (Hürriyet, 1 Temmuz 

1979), Başbakanlık binası önünde "yaşasın Türkeş" diye slogan atan polislerin de olduğu 
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(Hürriyet, 22 Temmuz 1979) dönemin basınında belirtilmiştir. CHP hükümetinin İçişleri 

Bakanı İrfan Özaydınlı da emniyet içinde yapmak istediği değişikliklere karşı çıkan POL-

DER yöneticilerinin kendisini "basına vermekle" tehdit ettiklerini belirtmiştir (Demirel, 

2001: 54). 

Yine, emniyet güçlerinin teknik araç-gereç, sayı ve eğitim yönünden yetersizlikleri 

konusunda da askerlerin doğru tespitler yaptıklarını ifade eden Demirel, Emniyet 

teşkilatına eğitim vermek üzere davet edilen İngiliz Scotland Yard görevlilerinin Türk 

polisinin olay yerine varır varmaz yaptığı ilk şeyin farkında olmadan delilleri yok etmek 

olduğunu söylediklerini belirtmektedir (Hürriyet, 22 Temmuz 1978). Gazeteler İstanbul'da 

7 Dev-Sol militanının, karakol basıp uyuyan polisleri bir odaya kilitleyip karakolu ateşe 

verdiklerini yazmıştır (Hürriyet, 27 Ocak 1980). CHP Hükümetinin İçişleri Bakanı Hasan 

Fehmi Güneş'in 1979 yılı Şubat ayında yapılan Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu 

toplantısında yaptığı konuşmada polis teşkilatının durumu konusunda aydınlatıcı bilgi 

vermektedir (Demirel, 2001: 55). 

Hasan Fehmi Güneş'e göre; polis çok geleneksel, çok bezgin, psikolojik olarak çok 

çökmüş durumdadır. Güneş şöyle demektedir:  

“Benim emniyetteki istihbarat örgütüm olayların önünden değil, arkasından 

gitmektedir. Önceden istihbarat yapacak ne güçtedir ve ne de anlayıştadır. Bugün Türkiye 

yoğun bir silah kaçakçılığı baskısı altındadır. Hatta şimdi İran'a da bizden silah 

geçmektedir. Biz silah girişini önleyemiyoruz. İstihbaratımız zayıf. Bütün bunların halli 

paraya mütevakkıf. Bugün Almanya'nın hurdaya çıkardığı ve bize yardım olarak verdiği 

araç ve gereci kullanıyoruz. Ödeneğimiz yok. Jandarmanın denizde kaçakçılarla mücadele 

için İstanbul'da bir botu var. Yapımı devam edenlerin parasını ödeyemiyoruz. Sıkıyönetim 

bölgeleri dışında aracımız da yok, telsizimiz de yok, elemanımız yok, bomba uzmanımız 

yok. Bir tek balistik laboratuvarımız var. Bir tek mikroskopumuz var. Mikroskop 

aldığımızı farz edelim, fakat uzmanımız yok. Uzman yetiştirmek için İngiltere'ye yeni 

eleman gönderdik. İstihbarat okulumuz var. Bir dönemde yirmi kişi eğitebiliyoruz. Gülünç 

bir rakam. Çok polisimiz var, ama işe yarayacak polisimiz çok az. Sadece 17 ilimizde 

fotoğraf makinamız var, 50 ilde yok. Bütün bunları düzeltmek için çalışıyorum. Ama falan 

kişiyi şuraya getireceğim dediğim zaman birçok arkadaşlarımız karşımıza dikiliyor. Bunu 

bize bıraksınlar. Bir bakanı bir bekçi, bir polis vesaire işi ile uğraştırmasınlar” (Demirel, 

2001: 55). 
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Devletin cezalandırma fonksiyonunda ortaya çıkan bozulmalar, diğer 

fonksiyonlarda gözlemlenen aksaklıklardan çok daha ciddi sonuçlar doğurur.  Ülkeyi diğer 

devletlere karşı koruma ve ülke içinde hukuk kurallarını herkese eşit bir biçimde 

uygulayarak düzeni sağlama liberal demokratik devletlerin kendi meşruluklarını 

dayandırdıkları iki önemli  iddiadır. Dolayısıyla, sözü edilen konulardaki yetersizliklerin 

rejimin meşruiyetine ilişkin algılamaları derinden etkilediği için çok daha ağır sonuçları 

olması normaldir. Doktor veya öğretmen bulamamaktan kaynaklanan mahrumiyetle, can 

ve mal güvenliğinin olmaması durumunun yarattığı mahrumiyet aynı şey değildir.  

1970’li yıllarda emniyet güçlerinin artan siyasal hareketlilik ve  siyasal şiddet 

karşısında hem yetersiz kalması, hem de tarafsızlık görüntüsünden uzaklaşması, 

demokratik rejimin bunalımında kritik bir rol oynamıştır.  Emniyet güçleri sayı yönünden 

olduğu kadar, teçhizat ve eğitim yönünden de yetersiz kalmaktaydı. Lise mezunu gençler, 

altı aylık bir eğitimden sonra polis olarak göreve başlıyorlardı. Hizmet içi eğitim 

neredeyse yok denecek kadar yetersiz olduğu gibi, silahıyla hiç ateş etmemiş genç 

polislerin var olduğu da söylenmekteydi. İstihbarat ve balistik gibi uzmanlık gerektiren 

konularda dünya standardlarında iş görebilen  eğitilmiş polis sayısının çok düşük 

olduğundan değinildiği gibi içişleri bakanları bile yakınmaktaydı. Silah ve telsiz gibi en 

basit araçların yetersizliği bir yana, eskimiş polis araçlarını tamir ettirmek, bunlara benzin 

bulabilmek bile çok ciddi bir sorun oluyordu.  Böylece, şiddetin doruk noktasına ulaştığı 

günlerde, polis karakolunun korunması için emniyet müdürlerinin sıkıyönetim 

komutanından yardım istediği dönemler yaşanmıştır (Demirel, 2001). 

Sivil bürokrasi konusunda da polistekine benzer tespitler akademisyenler ve 

siyasiler tarafından da dile getirilmiştir. Gazeteci Orhan Duru 1978 yılı başında iktidara 

gelen Başbakan Bülent Ecevit'in bürokrasinin çeşitli kuruluşlarının birbirinden ayrı 

devletlerden daha kopuk bir hale geldiği, bürokrasiden iş çıkaramayıp meseleleri ad hoc 

komitelerle yürütmeye çalıştıklarından yakındığını belirtmektedir. Adalet Bakanı Mehmet 

Can'ın 23 Nisan 1979 tarihli Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı 

konuşma ise yargı ve mülki idarenin durumunu anlatan bir diğer örnektir: Bingöl, 

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Tunceli yöresinde incelemeler yapan Can'a 

göre; oradaki kamu görevlileri yılmış durumdadır, hepsi can korkusundadırlar. Çoğu da 

oraya sürgün edilmişlerdir veya yerli halktandırlar.  

“Tunceli'nin Ovacık kazası hariç hiçbir kazasında kaymakam yoktur. Vilayete 

Jandarma Komutanlığından bir yüzbaşı vekâlet etmektedir. Durum o kadar fecidir ki, 
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bölge halkından olmayan kamu görevlilerine ateş edilmekte, evlerine bomba atılmakta 

böylece o görevliyi kaçırmaya çalışmaktadırlar. Pertek savcısı evinin iki defa 

bombalandığını söyledi. Hâkimin evini de bombalamışlar. Yatak odasının ışığını yakıyor, 

kendim karanlıkta çatı katında yatıyorum. Ne olur beni buradan alın diye yalvardı. 

Tunceli valisi de kendisinin alınması için yalvarıyor. Diyarbakır valisi, Kars valisi de ne 

olur beni alın diyorlar. Bingöl’deki ağır ceza mahkemesi hâkimleri biz artık karar 

veremiyoruz. Bir suçlu için 500-1.000 kişi toplanıyor. Biz de can korkusu ile maalesef 

suçluyu serbest bırakmak durumunda kalıyoruz diyorlardı” (Demirel, 2001: 55-56). 

Yargının mali kaynaklarının yetersizliği yargı sürecinin uzamasının nedenlerinden 

biriydi. Cezaevlerinin durumu da en hafif deyimiyle içler acısıydı. Uzun ve yorucu bir 

yargılama sürecinin sonunda cezaevlerine gönderilen hükümlüler  gerek cezaevlerinin 

yetersiz altyapısı gerekse görevlilerin siyasi saikler veya korku sebebiyle göz yumması 

neticesinde bir yolunu bulup kolayca kaçabiliyorlardı.    

 Bürokratik mekanizma içindeki yozlaşma ve zafiyet, silahlı kuvvetler ve 

bürokrasinin temel bir kaç kurumu  dışında  bütün bünyeye sirayet etmişti. Çeşitli liselerce 

militan oldukları bilinen şahıslara diploma verilmesi, öğretmen yetiştiren eğitim 

enstitülerine  tamamen siyasi saiklerle öğrenci alınması, milli eğitim kurumlarındaki 

yozlaşmanın boyutlarına işaret etmekteydi (Heper, 1976). 

Yönetim zafiyetinin demokratik rejim üzerindeki olumsuz etkileri açıktır. Özellikle 

emniyet güçlerinin yetersizlikleri nedeniyle can ve mal emniyetinin güvence altına 

alınamaması, nereye gidiyoruz sorusuyla birlikte, alternatif rejim  arayışlarını da 

körüklemiştir. Siyasal elitin güvenlik bürokrasisini işler hale getirememesi, devlete 

demokratik otorite kazandıramaması 12 Eylül 1980 darbesine gidişte hayati bir rol 

oynamıştır.   

Eğer insan doğasının evrensel bir özelliğinden bahsedeceksek, bu özellik ölüm 

korkusu veya ölümü savuşturma kaygısıdır. 70’li yılların ortalarından itibaren Türk 

toplumu bu noktada kendisini giderek daha fazla güvensizlik içinde hissetmektedir. 

Yaşama hakkının tehdit altında olduğu bir toplumda, düzeni yeniden tesis edecek bir 

otorite arayışı sürpriz değildir.   

İkincil bir düzeyde olmakla birlikte, devletle her karşı karşıya gelişinde 

verimsizlik, kayırmacılık ve rüşvet ile karşılaşan vatandaşın devlete ve rejime güven 

duyabilmesi de kolay değildir.  Bürokratik yozlaşma her şeyden önce kanun önünde eşitlik 

idealini anlamsız hale getirmekte, kişileri kanundan başka dayanacak noktalar aramaya 
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iterek –abartılı bir benzetme olsa da- herkesin birbirinin kurdu olduğu bir ilişkiler ağını 

teşvik etmektedir. Ve nihayet, devletin etkililikten uzak yapısı hem ekonomik krize karşı 

önlem alınıp uygulanmasını zorlaştırmakta, hem de hayati önemi haiz kamu hizmetlerinin 

hiç sunulamamasına (veya aksamasına) yol açmakta ve bir başka açıdan da rejimin 

yurttaşlar  nezdinde bağlılık  duygusu  yaratmasını zorlaştırmaktadır. 12 Eylül öncesinde 

halkın askere yönelik beklentilerinin açıklaması da burada yatmaktadır. 

Cüneyt Arcayürek’in, 12 Eylül öncesi dönemde Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği görevini yürüten Haluk Bayülken ile 1985 yılında yaptığı bir görüşmede 

Bayülken 1980 öncesi dönemin bürokrasisinin içinde bulunduğu durumu şu şekilde 

özetlemektedir:  

“…Polis bölünmüş, devlet kadrolarına sızmalar olmuştu. Sayın Korutürk’ün 

ayrıca değer verdiği bir bakana söylediği şu sözler var 1978’de. Diyordu ki: ‘İktidarların 

kendi kadrolarıyla gelmeleri sloganını Türkiye’de suiistimal ediyoruz. Böyle yaparsak elli 

yıl yerimizde sayarız. Hükümet içinde istikrarı sağlamaya çalışın, alerjik noktalara 

dokunmayın, ama memurların durumuyla daha istikrarlı şekilde uğraşın.’ 

 Bazı hasbihallerde bulunuyordum, bir sayın hükümet başkanı geliyor, ‘falan 

tarihte hükümete gelişimizde inanamazsınız, devleti tanıyamaz bir halde bulmuştuk.’, 

diyordu. 

 Sonra hükümet değişiyor, yine bir diğer sayın başbakan böyle bir sohbette aynı 

şeyleri söylüyordu. Herkes devletin tanınmaz hale gelişinde bir öncekini kusurlu 

buluyordu…” (Arcayürek, 1985: 184) 

12 Eylül darbesini gerçekleştiren askeri kadro, demokratik parlamenter sistemi 

anarşi ve terörden sorumlu tutmuş, bu sav 12 Eylül gününden başlayarak Kenan Evren 

tarafından sürekli öne sürülmüştür. Evren, 12 Eylül günü radyo ve televizyonda yaptığı ve 

darbenin nedenlerini açıkladığı konuşmasında kamu yönetimi ve bürokrasisinin 

durumuyla ilgili bazı tespitler de yapmıştır:  

“…Siyasi partiler, bu kritik dönemde milletin özlemle beklediği önlemleri almak 

yerine; iç gerilimi devamlı arttırarak, yıkıcı ve bölücü mihrakları büsbütün kışkırtarak, 

onlara cüret ve cesaret verecek beyan ve eylemleri ile adeta yarışırcasına seçim 

yatırımları için zaman yaratma yollarını tercih etmişlerdir. İktidara gelen siyasi partiler, 

devlet teşkilatının bütün kademelerini kendi görüşleri doğrultusundaki kişilerle 

doldurarak kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın bir tarafa girerek kamplara 

bölünmesini zorunlu hale getirmişler, giderek anarşi ve bölücülüğü destekleyen 
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kaynakların şekillenmesine ve kamu kuruluşlarında çalışanlarla, polis ve öğretmenlerin 

dahi birbirine düşman kamplara ayrılmalarına neden olan partizan tutum ve 

davranışlardan vazgeçmemişlerdir. Böylece tarafsız halkımız, devletten beklediğini parti 

kapılarında aramaya mecbur bırakılarak devlet otoritesi yok olmaya, vatandaşların hak 

ve hukukunu korumak ve ona tarafsız hizmet götürmek yerine; devletin saygınlığı yavaş 

yavaş erimeye mahkûm olmuş ve dolayısıyla ülkemizde tam otorite boşluğu teşekkül 

etmiştir.” (Yetkin, 1995: 169,170) 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/246 Soruşturma, 2012/2 Esas ve 

İddianame No ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde açılan “12 Eylül Davası” olarak 

bilinen davanın iddianamesinde 1980 öncesi dönemde Ülkede bürokrasinin genel durumu 

şu şekilde aktarılmaktadır:  

“1970’li yıllar, toplumda güçlü ideolojik akımların yaygın olarak boy gösterdiği 

bir süreçti. Bireylerde kendilerini bir yere bağlı hissetme duygusu olan aidiyet düşüncesi 

ön plandaydı. Toplumda yasal olarak örgütlenen sivil toplum kuruluşları, ekonomik ve 

sosyal amaçlardan çok siyasi ve ideolojik amaçlarını ön plana çıkarmışlardı. Özellikle 

bireylere eşit hizmet sunması gereken devlet memurları arasındaki siyasal ve ideolojik 

örgütlenmeler toplumun kamplara bölünmesine yol açmıştı. Bu anlamda, çalışan sayısı 

bakımından büyük kitleler oluşturan öğretmenler ve polisler arasındaki örgütlenmeler 

toplumda büyük huzursuzluk oluşturuyordu. Sağcı polisler POL-BİR, solcu polisler POL-

DER adı altında, sağcı öğretmenler ÜLKÜ-BİR, solcu öğretmenler TÖB-DER çatısı 

altında örgütlenmişti. Diğer meslek gruplarında da benzeri karşıt görüşlü örgütlenmeler 

oluşturulmuştu.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 1) 

1 Mayıs Davası Cumhuriyet Savcısı Çetin YETKİN’in; 

 "1 Mayıs 1977 olayında ben duruşmada savcıydım. İlk duruşmada soruşturmanın 

genişletilmesini, esas faillerin bulunmasını ve bazı kamu görevlileri de açıkça suçlu 

oldukları dosyadan anlaşıldığı gibi, haklarında dava açılmasını ister istemez hemen bu 

görevden alındım. Yani bu davanın o şekilde yürütülmesini İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı istemedi ve beni görevden aldı."  

Şeklindeki beyanına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Ağır Ceza 

Mahkemesinde açılan “12 Eylül Davası” olarak bilinen davanın iddianamesinde yer 

verilmiştir. (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 

9) 
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Aynı şekilde, dönemin Başbakanı ve CHP Genel Başkanı Bülent ECEVİT’in; 

 "Daha ilk günden karşımıza duvarlar çıkmaya başladı. Yani ateşi açıp, halkı 

paniğe kaptırıp 30'un üzerinde insanın ölümüne neden olanlar belli. Yani Emniyet onları 

mutlaka filmini çekmiş olmalıydı. Ona rağmen hiçbir bilgi alamadık."  

Sözleri de aynı iddianamede yer almıştır. (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 9) 

Anılan iddianamede bulunan bir başka açıklama ise Kahramanmaraş Olayları 

konusunda dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Ahmet UNCU’ya aittir.  

22/12/2011 tarihli tanık olarak alınan beyanında UNCU, 25 Aralık 1978 Cuma günü 

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı ve birliklerin Kahramanmaraş’a geldiklerini, 

askerlerin zamanında geldiğini, Emniyet Müdürünün o tarihteki emniyet içerisindeki 

bölünmeye göre POL-DER üyesi olduğunu, Valiyi de etkileyerek polisi olayların dışında 

tuttuğunu, Maraş’ı sokak sokak bilen bu kuvvet çekildiğinde de askerlerin yabancılık 

çektiğini belirtmiştir. (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 22) 

İddianamede ayrıca, olayların devam ettiği günlerde özellikle polisin hedef alındığı 

gerekçesiyle polis-halk çatışması çıkmaması için, polisin olaylardan tamamen el 

çektirildiği belirtilmekte, bu bilgi tanık Ahmet UNCU’nun Emniyet Müdürünün Valiyi de 

etkileyerek polisi olayların dışında tuttuğu şeklindeki beyanını doğruladığı 

vurgulanmaktadır. (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 22) 

Bülent Ecevit Başbakanlık günlerini anlattığı bir yazı dizisinde (Cumhuriyet 

Gazetesi, 12.11.1985) cepheleşme girişimlerine karşı kesin kararlı bir şekilde 

direndiklerini, bunun da terör karşısında devlet gücünü yansız bir şekilde kullanabilme 

serbestisini ve olanağını sağladığını ifade etmektedir. Ancak şartların normal olmaktan 

fazlasıyla çıktığını, ne kadar tarafsız davranmaya çalışsalar da, sağdan ve soldan gelen 

terör karşısında eşit davranmaya özen gösterseler de kamu kuruluşlarından birçoğunun 

sürüklendikleri bozulma ve bölünmenin hükümetin yansız davranmasından beklenen 

sonucun sağlanmasını çok güçleştirdiğini belirtiyordu. Bülent Ecevit düşünülenin aksine 

emniyet kuvvetlerindeki bölünmenin sanıldığı kadar ileri ölçülere varmadığını, polisin 

büyük çoğunluğunun tarafsız bir tutum izleyebilecek durumda olduğunu, ancak yıllardan 

beri eğitim ve donanım bakımından akıl almaz bir ölçüde ihmal edildiğini, etkisini büyük 

ölçüde yitirdiğini ifade etmektedir. 
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Yine Ecevit, 7 Ocak 1980’de Meclis ortak grup toplantısında yaptığı konuşmada 

iktidarda bulunan AP azınlık hükümetinin uygulamaları ile ilgili şu tespitlere yer 

vermektedir:  

“İşbaşına gelir gelmez, daha hiç kimseye deneme fırsatı vermeden, tüm valileri 

değiştirmiştir, emniyet müdürlerini değiştirmiştir. Karakol polislerine kadar varan bir 

tasfiye hareketi başlatmıştır. Genel müdürlerden küçük memurlara kadar, yer yer 

odacılara kadar kamu yönetimini alt üst etmiştir. Görevden uzaklaştırma olanağını 

bulamadığı bazı memurları da, Bakanlıklara gözler önünde düzenlenen saldırılarla, 

yıldırma, görevlerine gelmekten caydırma eğilimine girildiği, o yöntemin seçildiği 

sezinlenmektedir. Fakat bütün bu atamalara karşın, kamu yönetimini alt üst edecek ve 

büsbütün etkisiz bırakacak, hatta bir bölücülük unsuru haline getirecek bu çaptaki, bu 

boyuttaki atamalara karşın bu hükümetin başkanı TV önüne çıkıp, milletin gözüne baka 

baka ‘Biz, 30 günde kimi nereye yerleştirmişiz ki?’ diyebilmektedir” (Cumhurbaşkanlığı 

Arşivi, Yer No: 6/10-15, Fihrist No: 7350).  

Ülkenin içerisinde bulunduğu bu kötü durum hemen hemen her kurumda kendini 

hissettiriyordu. 1980 öncesinin bunalımlı günlerinde siyasi parti liderleri ve bazı 

politikacıların Ülkenin içinde bulunduğu durumdan yakınmalarını aktarmak, tespit ve 

değerlendirmelerini iletmek üzere Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdiklerini 

görmekteyiz. Cumhurbaşkanlığı arşivinde yer alan bu mektuplar incelendiğinde, 

bazılarında bürokrasiye ilişkin belirlemelerin de yapıldığı anlaşılmaktadır.  

Bu mektuplardan biri Milli Selamet Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk’e 

aittir. Asiltürk, 06.09.1979 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e hitaben yazdığı 

mektupta hem anarşi ve terörden, hem de bunlarla mücadele etmesi gereken aktörlerin 

hareket ve tavırlarından şöyle şikâyet etmekteydi (Fahri Korutürk Arşivi, 1979a):  

“Cumhurbaşkanlığı Makamına, 

27-31 Ağustos 1979 tarihlerinde Genel Başkan Necmettin Erbakan ve 

beraberindeki heyetin Rize-Artvin civarındaki seçim çalışması esnasında, devleti hedef 

alan ve devlet varlığı ve otoritesini hiçe sayan olaylar cereyan etmiştir. Artvin ve civarı 

solcu komünist militanlar tarafından kurtarılmış bölge ilan edilmiştir. Atılan sloganlarda 

ve el basması olarak dağıtılan ilanlarda Artvin ve Kars’ın açıkça Rusya’ya bağlı olduğu 

ifade edilmekte, bu durum devletin emniyet ve asayiş güçleri, mülki idare amirlerinin gözü 

önünde cereyan etmekte ve müdahale edilmemektedir.  
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Polisin içinde de aynı grupla işbirliği yapan kimselerin bulunduğu müşahede 

edilmiştir. Elinde Türk devletinin verdiği otomatik silah bulunan ve aslında Sayın Erbakan 

ve beraberindeki heyetin korunmasıyla görevli Artvin emniyetine mensup bir polis 

memuru halkın kararını Genel Başkanımıza tebliğ ederek seçim konuşması yapmadığı 

takdirde koruma görevini yapacaklarını bildirmiştir. Konvoyumuz Hopa’da adeta bir 

tuzak içerisine bizzat koruma görevlisi emniyet kuvvetleri tarafından getirilip sokulmuş, 

Hopa’ya güneşin batmasından bir saat önce gelinmiş. Seçim konuşması yapmaya 

başlarken militanlar taş ve sopalarla saldırıya geçmişlerdir. Atılan kurşunların bir kısmı 

seçim otobüsüne isabet etmiştir. 

Hadiseler esnasında polis vazifesini yapmamış, görev yapmak isteyen bir iki iyi 

niyetli emniyet mensubu da tesirli olamamıştır. İlçe jandarma komutanı vazifeye davet 

edilmiş ‘Ben on-on iki jandarma ile bu emniyeti sağlayamam’ demiştir. Kaymakam 

yerinde bulunamamış, sonra bir dükkândan bulunup getirilmiştir. Can güvenliğini 

sağlayamayacağını ifade etmesi üzerine, ordudan yardım istemesi bildirilmiş ancak böyle 

bir yardım da sağlanamamıştır. Çatışma devam ederken bir yarbay gelip duruma 

baktıktan sonra ‘Asker alarmda değil, ben gelemem, gelsem de bu durumda güvenliğinizi 

sağlayamam’ demiştir. Vali bulunmuş kendisinden niçin tedbir alınmadığı sorulmuş, 

Vali’nin cevabı: ‘Her türlü tedbir alınmıştır. Asker iki gündür alarmda’ şeklinde olmuştur. 

Bu tecavüz bir saat kadar devam etmiş, durumun seçim konuşması yapılmasına 

müsait olmadığı görülünce emniyet kuvvetlerine, ‘Program gereği Borçka’ya geçeceğiz, 

yol açın dendiğinde: Buradan ileriye gidemezsiniz, yollarda barikatlar kuruldu, 

geçemezsiniz’ cevabı alınmıştır. 

Artvin ve Kars’ın birçok yerleri bu durumdadır. Seçim emniyeti yoktur. Acil tedbir 

alınmağı takdirde emniyet içinde ne halka hitap etmek, ne de seçim yapmak mümkündür. 

Bu hadiseyi bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmayı Devlet ve Millet düşmanlarının 

işine yarayacağı ve devleti rencide edeceği için uygun bulmuyoruz. Ancak bu kabil 

hadiseleri görmezlikten gelerek, tedbir almak yerine başıboş bırakmayı, hatta aynı sakat 

zihniyetteki bazı görevlileri bu bölgelere göndererek buraları fiilen komünist solcu 

militanların hâkimiyeti altına sokmayı devleti tahrip sayıyoruz. En kısa zamanda ciddi 

tedbirler alınmasını ümit ve temenni ediyoruz.” 

Bu mektup Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince 21.09.1979 tarihinde 

Başbakanlığa gönderilmiş, gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir.  
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Kahramanmaraş olayları üzerine Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün 

Kahramanmaraş parlamenterleriyle 29.01.1979 tarihinde yaptığı toplantıda Senatör Adnan 

Karaküçük (AP) Hükümetin olaylardaki hatalarını şöyle ifade etmektedir (Fahri Korutürk 

Arşivi, 1979b): 

“19’unda başlayan olayları 22’sinden itibaren icra, devlet kuvvetleri 

önleyememiştir. Takviye askeri birliklerin gelmesi gecikmiştir. Yetki bakımından kaos 

oluşmuştur. İçişleri Bakanı dahi orada olmasına rağmen bu kaosu önleyememiştir.” 

Mehmet Yusuf Özbaş (MHP) ise Korutürk’e yazdığı mektupta özetle: 

“Anarşistler eylemlerine Nur Hak dağlarında başladılar. Doğu Perinçek’in 

Aydınlık gazetesi dokuz aydır bu olayları tezgâhlıyordu. Kontrgerilla etrafında açılan bir 

yayınla bazı vatandaşlar halkın gözünde kötü kişi durumuna düşürüldü. Aleviler 

korkutuldu tahrik edildi, silahlanmaya teşvik edildi. Hükümet olayların üstüne gideceği 

yerde 300 aşırı solcu militan polisi Maraş’a gönderdi. Bunlar bölgede terörü 

tırmandırdılar. Polisler halka işkence yaptılar. Polisin suçsuz halka ateş açıp vurduğunu 

görenler de oldu. Hastane önünde polislerin bir yaralıyı vurduğu görülmüştür. Ölenlerin 

sayısı 105’tir. TRT’de konu istismara devam ediliyor.” demektedir. 

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 03.01.1980 tarihli basın açıklamasında 

özetle şu ifadeleri kullanmaktadır (Fahri Korutürk Arşivi, 1979c): 

“Bundan önceki iktidar döneminde herkesin gözlerinin önünde bazı kuruluşlar 

TKP’nin eline geçmiş, devletin emniyet teşkilatı en önemli kilit noktalarında bile komünist 

hücreler oluşturulmuş, devletten yana olması gereken bazı polisler ‘komünist manifesto’ 

yayınlayarak komünist eylemler yapmışlardır. Böylece geniş kitleleri sevk ve idareye talip 

gizli açık komünist ve bölücü kuruluşlarca iç harp cepheleri oluşturulmaya çalışılmıştır ve 

çalışılmaktadır. Biliyoruz ki devleti güçlendirmek lazım ama demokratik olmayan yollar 

devleti daha da çıkmaza sokacaktır.” 

4. 12 Eylül Sonrası Dönemde Bürokrasi ve Yeniden Düzenleme Çalışmaları 

1980’li yıllara gelindiğinde ülkedeki bürokratik yapı ekonomik ve toplumsal 

gelişmelerin gerisinde kalmış, kamu yönetimi sistemi, hizmetleri gerekli nitelik, hız ve 

verimlilikte sağlayamadığından kalkınmanın etkili bir aracı olamamış, üstelik harcamaları 

hızlı biçimde arttığından insan gücü ve kaynak israfına neden olmuştur. Bunun sonucunda, 

1980 sonrasında işbaşına gelen hükümetler, kamu yönetimini kendi siyasal ve ekonomik 

anlayışları çerçevesinde yeniden düzenleme girişiminde bulunmuştur. Bu dönemde kamu 

yönetiminin açıklanan yapısı ve yeniden düzenlemeyi gerektiren durumu aslında 
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Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı ile yakından ilintilidir. Bir bakıma yeniden 

düzenlemeyi gerektiren nedenler kamu yönetiminin genel durumunu göstermektedir. 

Nihayetinde kamu yönetimi sistemi, toplumsal sistemin bir alt sistemi olarak diğer 

toplumsal alt sistemlerle sürekli ve karşılıklı bir etkileşim içindedir (Karaer, 1987: 29,30). 

12 Eylül askeri müdahalesi sonrasında başlayan ve 1984 yılının sonuna kadar süren 

dönemde kamu yönetimi alanında önemli yeniden düzenleme çalışmaları yürütülmüştür. 

Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi Milli Güvenlik Konseyinin öncelikli olarak ele 

aldığı konulardan biri olmuştur. Bu dönemde askeri yönetim tarafından özellikle idari 

işlemlerin basitleştirilmesi, her kademedeki görev, yetki ve sorumlulukların dağılımının 

kesin olarak belirlenmesi, sorumluluktan kaçmanın yaptırımlarının saptanması, 

kuruluşların görevleriyle uyumlu insan gücü planlaması yapmalarının zorunlu hale 

getirilmesi, her kuruluş için kadro standartlarının tespit edilmesi, işçi memur ayrımı 

konusunda objektif ölçüler getirilmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. Askeri yönetim 

döneminde görev üstlenen Ulusu Hükümeti öncelikle bakanlıkların sayısını azaltarak ve 

teşkilatlanmalarında standartlaşma sağlayarak çalışmalarına başlamış, bu hükümet 

döneminde girişilen yeniden düzenleme faaliyetleri Özal Hükümetinin ilk yılında da 

devam etmiştir (Karaer, 1987: 36). 

 27 Eylül 1980 tarihinde TBMM’de Başbakan Bülent Ulusu’nun hükümet 

programını sunuş konuşmasında kamu yönetiminin o günkü durumuna ilişkin olarak 

yaptığı saptamalar aynı zamanda 12 Eylül yönetiminin konuya bakışını da yansıtmaktadır 

(Karaer, 1987: 37): 

 “Mazisi yüzyıllara dayanan Türk idare yapısı, şartların değişmesiyle yeniliklere ve 

ihtiyaçlara ayak uyduramayarak eskimiş, ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde 

kalmıştır. Bunun sonucunda kamu yönetiminde aşırı merkeziyetçilik, görev, yetki ve 

sorumlulukların dağılımında dengesizlik, normalin çok üstünde istihdam, atıl kapasite, 

verimsizlik, lüzumsuz formalite ve kırtasiyecilik hastalıkları meydana gelmiştir. 

Kalkınmakta olan bir ülke durumundaki Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını 

engelleyen en önemli faktör, Türk idaresinin bu hastalıklarıdır. Bu tabloya, bir de son 

yıllardaki anarşik ortam eklenince, idare toplumun güven ve huzurunu sağlamada yetersiz 

kalmıştır.” 

 Hükümet programında yönetimde yapılacak yeniden düzenleme çalışmalarına da 

önemli yer ayrıldığı görülmektedir. Programda, yönetimin tam olarak tarafsız şekilde 
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çalışacağı ve devlet hizmetini yürütenlerin siyasal etkilerden uzak çalışabilmelerinin yasal 

güvence ve yaptırımlara bağlanacağı ifade edilmiştir. 

 Bu kapsamda yapılacak çalışmalara, kamu personelinin sorunlarına ilişkin 

yöneylem araştırması yapılması amacıyla bir komisyon oluşturulmakla başlanmıştır. 

Komisyonun yürüttüğü ön çalışmalar sonucunda kamu görevlilerinin sorunlarının üç temel 

nedenden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bunlar; devletin uyguladığı istihdam 

politikası, personel rejimi ve kamu yönetimindeki dengesizliklerdir. Belirlenen bu üç 

temel sorun alanına ilişkin komisyonlar kurulmuştur. Bu komisyonlar; Kamu İstihdam 

Politikası, Personel Rejimi ve Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi 

Komisyonlarıdır. İlk iki komisyonun hazırladığı raporlarda kamu yönetimi alanında var 

olan sorun ve aksaklıklar belirlenmiş, son komisyon ise raporunda sorunların yanı sıra 

çözümüne yönelik önerilere yer vermiştir (Karaer, 1987: 38). 

 Rapor, dönemin yönetimi yeniden düzenleme anlayışını yansıttığından yakından 

incelenmesinde yarar olan bir metindir. Sözü edilen rapor giriş bölümüyle birlikte altı 

bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde yönetimin genel görünüşü, yönetimin yapısı ve 

temel sorunları, daha önce yapılmış olan yönetimi düzenleme ve geliştirme çalışmalarının 

sonuçları, izlenecek yöntem ve sorumluluk konuları ele alınmıştır. Birinci bölümde, 

merkezi idareyi geliştirme önerileri, ikinci bölümde merkezi yönetimin taşra kuruluşları, 

üçüncü bölümde mahalli idareler, dördüncü bölümde kamu iktisadi teşebbüsleri ve son 

bölümde de idarenin geliştirilmesinde izlenecek yol, örgütlenme ve uyulacak esaslara yer 

verilmiştir (Karaer, 1987: 38). 

 Rapora göre, kamu yönetimi birçok yönlerden günün ihtiyaçlarına cevap 

veremeyecek durumdadır. Önceki dönemlerde parça parça yapılan idareyi geliştirme 

çalışmalarını bir ölçüde, merkezi bir örgütlenmeye gidilmemesi ve bu çalışmaları 

sahiplenecek bir birimin oluşturulmamasına bağlayan rapor, Başbakanlığa bağlı, bir devlet 

bakanının sorumluluğunda merkezi bir idareyi geliştirme örgütü kurulması ve her kurum 

bünyesinde de bu birimle eşgüdüm içinde çalışacak idareyi geliştirme kurumsal 

birimlerinin oluşturulmasının önerildiği raporun ortaya koyduğu çalışmalarda uyulacak 

esaslara bakıldığında bilimsel ve planlı bir idari reform yapısının kurulmaya çalışıldığı 

görülmektedir (Karaer, 1987: 38-40). 

 Komisyon düzeyindeki bu çalışmalardan sonra ilk düzenlemeler bakanlıklara 

ilişkin olarak yapılmıştır. 1981 yılında Orman Bakanlığı Tarım Bakanlığına devredilmiş, 

Tarım Bakanlığının adı da Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur. İkinci olarak ise aynı yıl 
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Kültür Bakanlığı kaldırılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur (Karaer, 1987: 41-

42). 

 27 Şubat 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu çıkardığı 8/4334 sayılı kararname ile 

Bakanlıkların Kuruluş Esasları Hakkında Kanun çıkarılıncaya kadar geçerli olacak, 

bakanlıkların hızlı ve verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik bir düzenleme yapmıştır. 

Bu düzenleme Cumhuriyet tarihinde bakanlık örgütlenmesindeki ilk çerçeve düzenleme 

olması ve bir standart getirmesi bakımından önemlidir. Bundan önce her bakanlık kendi 

kuruluş kanunundaki hükümlere göre örgütlenirken bu dağınıklığa son verilmiştir. Ancak 

bu düzenleme uygulamaya geçirilememiştir. Zira Bakanlar Kurulu bir yetki yasası 

olmaksızın bu kararnameyi çıkarmıştır. Bu yasal boşluk, sonradan 17 Haziran 1982’de 

kabul edilen 2680 sayılı yetki kanununa geriye dönük bir hüküm konularak kapatılmak 

istenmiştir. İlk yapılan ve uygulanamayan düzenlemenin üzerinden yaklaşık altı ay 

geçtikten sonra 26.08.1982 tarih ve 8/5384 sayılı Kararname ile kamu yönetiminin 

yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. 7 Haziran 1982’de kabul edilen 2680 sayılı yetki 

kanunu ile kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi için 

Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Yetki Kanunu, hükümete 18 ay süreyle yetki vermiş, 

bu süre daha sonra 17 Haziran 1984’e kadar uzatılmıştır (Karaer, 1987: 44-46). 

 Kamu yönetimini yeniden düzenleme çalışmaları ilk defa bu dönemde somut 

olarak doğrudan kanun hükmünde kararname tasarısı taslakları şeklinde ortaya 

konulmuştur. Sonuca daha hızlı şekilde ulaşabilmek için ayrıca bir komisyon raporu 

hazırlamak yerine bu yol seçilmiştir. 8/5284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 

yapılan yeniden düzenleme çalışmaları, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut 

Özal başkanlığında beş bakandan oluşan alt kurula bağlı olarak oluşturulmuş üç ayrı 

komisyon tarafından yürütülmüştür. Bu komisyonlar; Türkiye ve Orta doğu Amme İdaresi 

Enstitüsü Genel Müdürü başkanlığında kurulan Kamu Yönetimi Komisyonu; Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarı başkanlığında kurulan Genel İstihdam Komisyonu ve Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarı başkanlığında oluşturulan Personel Rejimi Komisyonudur 

(Karaer, 1987: 47-48). 

 Kamu Yönetimi Komisyonunun yürüttüğü çalışmalardan bazıları şu şekilde 

sıralanabilir (Karaer, 1987: 49-51): 

 Çerçeve niteliğindeki kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) 

hazırlanması; Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK 

Tasarısı Taslağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtiçi Teşkilatı 
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Hakkında KHK, Bölge Valiliği Hakkında KHK, Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında KHK. 

 Başbakanlık ile ilgili KHK’lar; Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK 

Tasarısı Taslağı, Üst Kademe Yöneticilerin Yetiştirilmesi Hakkında KHK, 

Kamu Yönetimi Akademisi Kurulması Hakkında KHK. 

 Başbakanlık bağlı kuruluşları ile ilgili; Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet 

Personel Teşkilatı, Devlet İstatistik Teşkilatı, Devlet Çevre Teşkilatı, Basın 

Yayın Genel Müdürlüğü, Deniz Müsteşarlığı kuruluş ve görevleriyle ilgili 

KHK’lar. 

 Mahalli İdarelere İlişkin KHK’lar; Belediye, Anakent Belediyesi, Özel 

İdare, Köy ve Mahalle yönetimleriyle ilgili KHK’lar. 

 Kamu İktisadi Teşebbüsleriyle İlgili KHK’lar, Kırtasiyecilikle mücadele 

kapsamında hazırlanan KHK, tüzük ve yönetmelikler. 

Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi başlıklı raporun kaynaklık ettiği, Ulusu 

Hükümeti döneminde hazırlanan kanun hükmünde kararname tasarılarının büyük bölümü 

Başbakanlığa sunulmuş, ancak incelenemeden 6 Kasım 1983 seçimleriyle hükümet 

değişmiş, fakat Turgut Özal Hükümeti yaptığı düzenlemelerde, önceki hükümet 

döneminde yapılan bu çalışmalardan büyük ölçüde yararlanıldığı, bunları temel aldığı, 

ancak bunlar üzerinde hükümetin anlayış ve yaklaşımına göre gerekli değişiklikler 

yapıldığı görülmektedir (Karaer, 1987: 52-53). 

 12 Eylülün bürokrasiye maliyetini anlayabilmek amacıyla darbe sonrası görevden 

uzaklaştırılan, soruşturma açılan, ceza alan personelin bilançosu hakkında Devlet Personel 

Başkanlığına yazı yapılmasına rağmen cevap alınamadığından bu husus verilerle ortaya 

konulamamış, çeşitli kaynaklar ve tanıklıklardan elde edilen bilgiler verilmiştir. 

 Bu konuda Komisyonumuza ulaşan tek bilgi Komisyonumuza İçişleri 

Bakanlığından ulaşan 16.11.2012 tarih ve 28508 sayılı yazı olmuş, buna göre; 12.09.1980 

ile 07.12.1983 tarihleri arasında Sıkıyönetim Komutanlıklarının isteği üzerine görevlerine 

son verilen mahalli idareler personeli sayısının 1.460, görevi ya da görev yeri değiştirilen 

mahalli idareler personel sayısının ise 192 olduğu görülmektedir. En çok görevine son 

verilen personelin olduğu iller sırasıyla 104’er kişiyle İstanbul ve Antalya, 81 kişiyle 

Konya, en çok görevi ya da görev yeri değiştirilen personelin olduğu iller ise 19’ar kişiyle 

Hatay ve Kahramanmaraş, 18 kişiyle Adana olmuştur. 
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XI. BÖLÜM: DARBE DÖNEMİNİN İNSAN HAKLARI 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 

12 Eylül askeri müdahalesinin ülkede yol açtığı insan hakları ihlallerinin boyutları 

oldukça geniş olmuştur. Toplumu yaygın şekilde etkileyen askeri rejimin uygulamaları, 

izleri çok uzun süre silinemeyecek ölçüde ihlallere neden olmuştur. Bu ihlaller başta 

yaşam hakkı ihlali olmak üzere işkence ve kötü muamele, sosyal, siyasi ve kültürel 

haklardan mahrum bırakılma,  gibi insan haklarının neredeyse tüm bileşenlerine yayılan 

yelpazede gerçekleşmiştir. 

12 Eylüle giden süreçte de ortaya çıkan anarşi ve terör ortamında insanların başta 

yaşam hakkı olmak üzere pek çok hakkı tehdit altında bulunmaktaydı. Siyaset yanında 

bürokraside meydana gelen kutuplaşma nedeniyle de özellikle vatandaşların kamu alanını 

ilgilendiren haklarını yeterince kullanamama ve bu haklarının ihlal edilmesi gibi 

durumlarla karşılaşması söz konusuydu. 

Diğer taraftan 12 Eylül öncesi terör ve şiddet olayları nedeniyle ilan edilen ve 12 

Eylül sonrasında da belli bir süre devam eden sıkıyönetim uygulamasının da hukuki bir 

düzen olmakla beraber insan haklarını kısıtlayan bir yönetim sistemi olduğunu da gözden 

kaçırmamak gerekir. 

Darbe dönemindeki insan hakkı ihlalleri darbenin insani ve hukuki maliyetleri 

açısından büyük önem taşır. İnsan hakları ihlal edilenler bizzat darbenin insani 

maliyetlerini yaşayan kişiler olmuşlardır. Bunun yanında örneğin işkence ya da kötü 

muamele altında alınan ifadelerle gerçekleştirilen soruşturmalar, yapılan yargılamalar ve 

verilen kararlar bu kişilerin ayrıca bir de hukuki bedel ödemelerine de sebep olmuştur. Bu 

bedeller yakın zamana kadar ödenmeye devam edilmiş bazıları için ise yarattığı etkiler 

itibarıyla hala ödenmeye devam edilmektedir. 

Çok sayıda tanıklıkla doğrulanan, kaleme alınan birçok kaynakta ayrıntılı olarak 

yer verilen bu ihlallere ilişkin sayısal bilgilere resmi yollardan toplu şekilde ulaşmak 

mümkün olmamaktadır. Bu konuda Başbakanlığa bağlı olan İnsan Hakları Başkanlığına 

Komisyon çalışmaları sırasında bir rapor hazırlanabilmesiyle ilgili 2 defa yazı yazılmış 

olmasına rağmen bu dönemde Başbakanlığa herhangi bir başvuru yapılmadığı yönünde 

cevaplar gelmiştir. 
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 İstatistiksel olarak, bir bakıma 12 Eylül’ün sonuçları olarak özetlenebilecek bazı 

rakamların pek çok kaynakta ortak olarak yer aldığı görülmektedir. Bu kaynaklardan 

bazılarına aşağıda değinilmiştir. 

Çetin Yetkin, 12 Eylül darbesinin yol açtığı demokrasi, hukuk ve insan hakları 

ihlallerine örnek oluşturan uzun bir liste vermektedir:  

 

 “16 Eylül 1980’de grev yasağı üzerine grevdeki 51.000 işçiye işbaşı yaptırıldı;  

 10 Kasım 1980’de Onur Yayınları sahibi İlhan Erdost Mamak Askeri 

Cezaevinde dövülerek öldürüldü;  

 3 Aralık 1980’de 18 yaşından küçüklere verilecek idam cezaları yaşam boyu 

hapis cezasına çevrilmesi yasanın emredici hükmü olmasına karşın 17 yaşındaki 

Erdal Eren asılarak idam edildi.  

 19 Aralık 1980’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yöneticilerinin 

tutuklu olarak yargılandıkları ve çoğu için idam cezası verilmesi istemiyle açılan 

davaya başlandı.  

 15 Ekim 1981’de tüm siyasal partiler kapatıldı.  

 Bülent Ecevit yazıları ve demeçleri nedeniyle birkaç kez tutuklandı, hapse 

mahkûm edildi.  

 650.000 kişi gözaltına alındı.  

 230.000 kişi sıkıyönetim mahkemelerine gönderildi.  

 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.  

 388.000 kişiye pasaport verilmedi.  

 23.700 derneğin çalışmaları durduruldu.  

 Yalnız İstanbul’da kapatıldıkları için gazeteler toplam olarak 300 gün 

çıkamadı.  

 Yargılanıp mahkûm edilen gazetecilerin aldıkları cezaların toplamı 3315 yıla 

ulaştı.  

 927 yayın, 189 film yasaklandı.  

 229 kişi cezaevinde öldü.  

 Birçok subayın emekliye sevk edilmesinin yanı sıra 3.854 öğretmen, 998 

güvenlik görevlisi, 266 din görevlisi, 120 öğretim üyesi, 47 yargıç ve savcı, 35 

mülki amir işten çıkarıldı.  



 377 

 1980’de sendikalı işçi sayısı 5.721.074 iken 1985’te bu sayı 1.711.254’e düştü.” 

(Yetkin, 1995: 208-209). 

Çetin Yetkin “Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 

Eylül’de Amerika’nın Yeri” adlı eserinde yer verdiği bu rakamlara kaynak olarak; Ercan 

Yaşa’nın “Hayatın Kopuşunun Onuncu Yılı 12 Eylül 1980-12 Eylül 1990” adlı kitabı ile 

(Nokta Özel EK, Eylül 1990) Günaydın Gazetesinde yer alan “12 Eylül’ün Getirdikleri” 

adlı yazıyı (12 Eylül 1990) ve Güneş Gazetesinde yer alan “Rakamlarla 12 Eylül” adlı 

yazıyı (12 Eylül 1990) göstermiştir. 

       Cumhuriyet Gazetesi ise 12 Eylül 2000 tarihli sayısında darbenin sonuçlarını 

rakamlarla şu şekilde özetlemiştir: 

 “650.000 kişi gözaltına alındı. 

 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 

 Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 

 7 bin kişi için idam cezası istendi. 

 517 kişiye idam cezası verildi. 

 Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 

1'i Asala militanı). 

 İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis'e gönderildi. 

 71 bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 

 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 

 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 

 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 

 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 

 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti. 

 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 

 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 

 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 

 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 

 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine 

son verildi. 

 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. 

 Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
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 31 gazeteci cezaevine girdi. 

 300 gazeteci saldırıya uğradı. 

 3 gazeteci silahla öldürüldü. 

 Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 

 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 

 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 

 Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 

 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 

 14 kişi açlık grevinde öldü. 

 16 kişi kaçarken vuruldu. 

 95 kişi çatışmada öldü. 

 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 

 43 kişinin intihar ettiği bildirildi.” 

Halis Özdemir “Mamak Zindanlarında Bir Akıncı Tarihe Notlar” adlı kitabında 

yukarıda sıralanan 12 Eylül’ün sonucu denilebilecek sayıları tekrarlamış (Özdemir, 2006: 

368-369); yine Aslan Değirmenci’nin kaleme aldığı “Tanıkları, Mağdurlarıyla Bir 

Zihniyet Kodlaması 12 Eylül” adlı kitapta, Özgür-Der Genel Başkanı ve Haksöz Dergisi 

Yazarı Rıdvan Kaya ile Araştırmacı Yazar Müslüm Üzülmez de kendileriyle yapılan 

görüşmelerde yukarıda yer alan rakamları kullanmışlardır (Değirmenci, 2011: 29, 76-77). 

27 Kasım 1979 tarihinde TBMM’de AP senatörü Ömer Naci Bozkurt ile Hasan 

Fehmi Güneş arasında vuku bulan kavga esnasında Bozkurt’un elindeki çantanın yere 

düşmesi sonucu açılmasıyla içindeki belgeler etrafa dağılmış; uzun yıllar emniyet 

müdürlüğü ve emniyet genel müdürlüğü yapan Bozkurt’un çantasından çıkan belgelerin 

valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, emniyet amirlerinin, “müspetler” ve “menfiler” 

şeklinde fişlendiği belgeler olduğu anlaşılmıştır. 

Bozkurt, bu raporu kimin hazırladığını bilmediğini, kendisine vereni ise 

hatırlayamadığını söylemekle yetinmiş, söz konusu raporu kimin hazırladığı hiçbir zaman 

öğrenilememiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bu “andıç”a göre İçişleri Bakanlığı’nda 

büyük bir kıyım yaptığı ileri sürülmektedir. Buna göre, valiler ve emniyet müdürlerinin bu 

listelere bakılarak teşkilattan atıldığı belirtilmektedir. Raporda menfi olarak 

işaretlenenlerin hemen hepsi darbeden sonra ya ihraç edilmiş, ya da resen emekli 
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edilmişlerdir. 12 Eylül’de 89 vali, 226 emniyet müdürü, emniyet amiri ve 550 emniyet 

görevlisi resen emekli edildiği ileri sürülmektedir (Yalçın, 2009). 

12 Eylül darbesinden sonra 1982 ve 1983 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı 

tarafından “Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Durumu” adıyla basılan yayında 

sıkıyönetimin ilan edildiği 26 Aralık 1978 tarihinden itibaren gerçekleşen anarşi ve terör 

olaylarına ilişkin sayısal bilgilere yer verilmiştir. Verilen bilgiler arasında insan hakları 

ihlalleri açısından değer taşıyan bazı bilgiler de bulunmaktadır. Bu istatistiki bilgilere 

aşağıda tablolar halinde yer verilmekle birlikte, sayılar dönemsel olarak bir tasnife tabi 

tutulmamış olduğundan bunların bazılarının tablonun hazırlandığı dönemi yansıtmakla 

birlikte birçoğunun sadece darbe sonrası dönemi yansıtmadığı, 26 Aralık 1978 tarihinden 

itibaren yani sıkıyönetim uygulamasının başlangıcından itibaren olan daha geniş bir 

dönemin bilgileri olduğunu göz önünde tutmak gerekmektedir (Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi Eki Türkiye’deki Anarşi ve Terörün 

Durumu: 1983). 

Tablo 22: Cezaevinde Bulunanların Durumu (1 Eylül 1982 İtibarıyla)   
 

DURUMU TOPLAM 

GÖZALTINDA 546 

TUTUKLU 17.540 

HÜKÜMLÜ 6.512 

TOPLAM 24.598 

  

Genelkurmay Başkanlığı’nın söz konusu yayınına göre 1 Eylül 1982 tarihi 

itibariyle, 17.540’ı tutuklu, 6.512’si hükümlü olmak üzere cezaevlerinde toplam 24.598 

kişi bulunmaktadır. 

 

Tablo 23: İşkence ve Kötü Muamele İddiaları (22 Ağustos 1983 İtibarıyla) 

Soruşturma Safhasındaki Dosya 312 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı verilen Dosya 256 

Mahkemede Bulunan Dosya 63 

Mahkemesi Sonuçlanan Dosya 38 

DAVA DOSYALARI TOPLAMI 669 

 

Tutuklanan kişi sayısı 16 

Tutuksuz yargılanan kişi sayısı 142 

Beraat eden kişi sayısı 50 

Mahkûmiyet alan kişi sayısı 63 

HAKLARINDA DAVA AÇILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI 271 
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22 Ağustos 1983 tarihi itibariyle işkence ve kötü muameleden dolayı toplam 669 

davanın bulunduğu, bunlardan 256’sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verildiği, 312’sinin soruşturmasının sürdüğü, 38’inin davasının sonuçlandığı, 63 dosyanın 

ise mahkemesinin devam ettiği; bu soruşturmalar kapsamında 142 kişinin tutuksuz, 16 

kişinin tutuklu yargılandığı, sonuçlanan davalarda 50 kişinin beraat ederken 63 kişinin 

mahkûm olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 24: İşkence ve Kötü Muameleden Haklarında Dava Açılan Güvenlik Görevlilerinin Durumu 

GÖREVLİLER Tutuklu 

Yargılanan 

Tutuksuz 

Yargılanan 

Beraat 

Eden 

Mahkûm 

Olan 

Toplam 

A
S

K
E

R
 SUBAY 1 4 2 1 8 

ASTSUBAY 2 10 1 3 16 

UZMAN ÇAVUŞ - 2 - 1 3 

ERBAŞ VE ER 7 15 13 - 25 

E
M

N
İY

E
T

 

M
E

N
S

U
B

U
 

KOMİSER - 13 2 3 18 

KOMİSER 

MUAVİNİ 

2 10 1 3 16 

POLİS 1 70 34 44 149 

POLİS ENST. 

ÖĞRENCİSİ 

- 1 - - 1 

GARDİYAN VE DİĞER 

GÖREVLİLER 

2 13 4 3 22 

                       TOPLAM 16 142 50 63 271 

 

Tablo 25 : İşkence ve Kötü Muamele Yapmaktan Yargılanan ve Mahkûm Olan Sıkıyönetim 

Görevlilerinin Dağılımı (4 Ekim 1982 İtibarıyla) 

GÖREVLİLER TUTUKLU 

YARGILANANLAR 

TUTUKSUZ 

YARGILANANLAR 

MAHKÛM 

OLANLAR 

A
SK

ER
 

SUBAY 1 1 - 

ASTSUBAY 1 6 1 

UZMAN ÇAVUŞ (J) - 2 1 

ERBAŞ VE ER 6 3 - 

EM
N
İY
ET

 

M
EN

SU
B

U
 

KOMİSER 2 5 1 

KOMİSER 

MUAVİNİ 

1 7 3 

POLİS 5 40 9 

POLİS ENST. 

ÖĞRENCİSİ 

- 1 - 

GARDİYAN VE DİĞER 

GÖREVLİLER 

3 11 - 

                        TOPLAM 17 76 15 

      

İşkence ve kötü muameleden dolayı haklarında dava açılan güvenlik görevlisi 

sayısının 271 olduğu, bunların 52’sinin asker, 184’ünün polis olduğu; 
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İşkence ve kötü muameleden 93 sıkıyönetim görevlisinin yargılanıp mahkûm olan 

sayısının 15 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 26: Ölüm Olayları İddiaları (22 Ağustos 1983 İtibarıyla) 

12 EYLÜL ÖNCESİ ÖLÜMLER 13 

İŞKENCEDEN ÖLDÜĞÜ KANITLANANLAR 12 

TAHKİKATI DEVAM EDEN ÖLÜM OLAYLARI 114 

M
A

H
K

E
M

E
S

İ 

B
İT

E
N

 
V

E
Y

A
 

K
O

V
U

Ş
T

U
R

M
A

Y
A

 

Y
E

R
 O

L
M

A
D

IĞ
I 

K
A

R
A

R
I 

V
E

R
İL

E
N
 DOĞAL NEDENLERLE ÖLEN 41 

İNTİHAR EDEN 28 

EMNİYET KUVVETLERİNDEN KAÇARKEN ÖLEN 8 

ÇATIŞMADA ÖLEN 37 

 TOPLAM 114 

ÖLÜM İDDİALARI TOPLAMI 253 

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLENLERDEN SAĞ OLDUĞU SAPTANAN 15 

KAYIP 1 

TOPLAM 269 

 

 Aynı kaynakta yer alan ölüm iddiaları ile ilgili bilgileri içeren tabloya bakıldığında, 

22 Ağustos 1983 itibariyle toplam 269 iddianın mevcut olduğu, 114 ölüm olayının 

soruşturmasının devam ettiği, işkenceden öldüğü kanıtlanan 12 kişi olduğu, 41’i doğal 

nedenler, 28’i intihar eden 8’i emniyet kuvvetlerinden kaçarken ölen, 37’si çatışmada ölen 

olarak belirtilmek üzere 114 kişinin de başka sebeplerle öldüğü bilgisinin verildiği 

görülmektedir. 

Tablo 27: Haklarında Yasal İşlem Yapılan Parlamenter, Avukat, Gazeteci, Sendikacı Ve Dernek 

Mensupları (1 Eylül 1982 İtibarıyla)     

MESLEK GÖZALTI TUTUKLU TUTUKSUZ HÜKÜMLÜ TOPLAM 

 

ESKİ  

PARLAMENTER 

AP   2  2 

CHP  6 148  154 

MHP  3 12  15 

MSP   30  30 

BAĞIMSIZ   2  2 

TOPLAM  9 194  203 

AVUKAT 6 15 59  80 

BASIN MENSUBU 1 5 40  46 

SENDİKA 

MENSUBU 

DİSK 1 214 2.361 7 2.583 

DİĞERLERİ  32 446 6 484 

TOPLAM 1 246 2.807 13 3.067 

 

DERNEK  

MENSUBU 

TÖB-DER  210 360 26 596 

ÇEŞİTLİ SOL 

VE BÖLÜCÜ 

39 3002 10.337 158 13.536 

SAĞ 4 515 719 188 1.426 

DİĞERLERİ 59 27 41 - 127 

TOPLAM 102 3.754 11.457 372 15.685 
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 1 Eylül 1982 tarihi itibariyle haklarında yasal işlem yapılan parlamenter, avukat, 

gazeteci, sendikacı ve dernek mensubu sayıları incelendiğinde, işlem yapılan kişi sayısının 

toplam 15.685 gibi yüksek bir rakama ulaştığı ve 3.754 kişinin tutuklandığı görülmektedir. 

Buna karşılık yargılama sonucunda hüküm alan kişi sayısı ise sadece 372’dir.  

 

Tablo 28: Ölüm Cezalarının Durumu (9 Eylül 1983 İtibarıyla)    

BULUNDUĞU YER İŞLEM DURUMU SAYISI 

 

ASKERİ YARGITAY 

ONAYLANAN ÖLÜM CEZASI 66 

BOZULAN İDAM CEZASI 76 

İNCELENMEKTE OLAN ÖLÜM CEZASI 19 

 TOPLAM İDAM CEZALARI 161 

 

 

DANIŞMA MECLİSİ  

  

 ONAYLANAN İDAM CEZALARI 30 

ONAY BEKLEYEN İDAM CEZALARI 19 

TOPLAM İDAM CEZALARI 49 

  

MİLLİ GÜVENLİK 

KONSEYİ 

 İNTİKAL EDEN İDAM CEZALARI 30 

ONAYLANAN İDAM CEALARI 30 

 

Tablo 29: İnfaz Durumu 

İNFAZ EDİLEN 25 

İNFAZ EDİLEMEYEN (4’Ü FİRARDA, 1’İ ÇATIŞMADA ÖLDÜ) 5 

 

 9 Eylül 1983 itibariyle ölüm cezalarının durumuna bakıldığında, Askeri 

Yargıtay’da ölüm cezası verilmiş olan 161 dosya bulunduğu, bunların 66’sının 

onaylandığı, 76’sının bozulduğu ve 25 idam cezasının infazının yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ölüm cezalarıyla ilgili 1982 verileri ise idamlarla ilgili siyasi görüş ayrımına göre 

değerlendirme yapmaya imkân verir niteliktedir. Buna göre; Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri 

tarafından 53’ü sağ, 86’sı sol, 3’ü bölücü ve 1’ise belirsiz olmak üzere toplam 143 ölüm 

cezası verildiği, bunlardan 34’ünün Askeri Yargıtay tarafından onaylandığı, 33’ünün ise 

bozulduğu, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi tarafından 9’u sağ 12’si sol görüşlü, 

4’ü firarda ve 1’i çatışmada ölen olmak üzere 26’sının onaylandığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Durumu adlı yayının “İşkence, Kötü Muamele ve 

Ölüm İddiaları” başlıklı beşinci bölümünde, insan hakkı ihlali iddialarına ilişkin olarak şu 

değerlendirme yapılmıştır: 

“Konu ile ilgili olarak ortaya konan bu açıklamalar, ileri sürülen işkence 

uygulamalarının mevcut yönetimce bir sistem olarak kabul edildiğine dair sürdürülen 

propagandanın büyük ölçüde maksatlı olduğunu kanıtlamaktadır. Yapılan tahkikat 

sonucunda olayların büyük bir kısmı yalan çıkmakta, doğru çıkanlar ise derhal yasal 

işleme tabi tutulmaktadır.” 
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Bu değerlendirme aslında Genelkurmay Başkanlığı’nın konuya bakışını 

özetlemekte, insan hakları anlayışını ortaya koymaktadır. Tablolarda gösterilen rakamların 

bu şekilde analiz edilmesi, adeta yaşanılan dönemde, sıkıyönetim ve askeri yönetim 

koşullarında insan hakkı ihlali iddialarının bu ölçüde olmasını makul karşılayan bir 

yaklaşımı göstermektedir. Oysa rakamların çok daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınması 

gerekmektedir. Sadece işkenceden kaynaklandığı kanıtlanmış ve Genelkurmayın 

istatistiklerine bu şekilde yansımış olan 12 ölüm olayından 1 tanesi bile bu kaybı 

yaşayanlar açısından ve genelde de toplumuzu açısından başlı başına büyük bir anlam 

ifade etmektedir. Diğer taraftan, ihlallerin boyutuna ilişkin başka kaynaklarda aktarılan 

bilgiler ve tanıklıklar bu bilgilerin eksik olduğunu göstermektedir.   

Çetin Yetkin, Murat Belge’den de şu alıntıyı aktarmaktadır (Yetkin, 1995: 209-

210): 

 “Bütün otoriter devletler, uysal bir toplumu ve halkı ön gerektirir. 12 Eylül 

Türkiye’de bunu sağlamak için elinden geleni yaptı. Uysal olmamakta direnen bir kısım 

insanı doğrudan doğruya fiziksel olarak imha etti, ortadan kaldırdı. Binlerce insanın 

kapatıldığı hapishaneleri ayrıca kişilik ezmenin, insanları manen, gerekiyorsa da 

maddeten yok etmenin kurumları haline getirdi. Ayrıca, eğitim sisteminde ve toplumda 

ideolojik kanalların işleyişinde aldığı tedbirlerle, özgür ve özgün düşünceyi tıkamak için 

elinden geleni yaptı. Kısacası işin özünde, bireyselliği yok ederek Türkiye’nin halkını bir 

sürü haline getirmeye çalıştı.”  

12 Eylül müdahalesi sivil hayat üzerine de son derece kısıtlayıcı, demokrasi 

ilkeleriyle bağdaşmayan, sivil toplumu dar kalıplar içine hapseden uygulamalar 

getirmiştir. Derneklerin kuruluşu ve üye olma konusunda kısıtlamalar getirilmiş; sendika 

ve diğer meslek kuruluşu yöneticilerinin milletvekili olmaları engellenmiş; öğretim 

üyeleri, üniversite öğrencileri, hâkim, savcı ve yüksek yargı organı mensuplarının siyasal 

partilere girmesi; kapatılan partilerin yöneticilerinin, eski milletvekillerinin yeni bir 

partinin kurucusu ve yöneticisi olmaları yasaklanmış; memurların sendikal hakları 

kaldırılmış; siyasal partilerin yurt dışında örgütlenmeleri, etkinlikte bulunmaları, kadın 

kolu, gençlik kolu gibi yan kuruluşlar oluşturmaları yasaklanmıştır (Ertunç, 2005: 430). 

Komisyonda konuk olarak dinlenerek döneme ilişkin bilgi görgü tanıklık ve 

değerlendirmelerine başvurulan Kadir Mahir Damatlar, Halis Özdemir, Bülent Forta gibi 

12 Eylül sonrası soruşturmalar ve açılan davalar nedeniyle cezaevinde kalan kişiler gerek 

nezarethanelerde gerekse de cezaevlerinde gözaltına alınan, hükümlü veya tutuklu 
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durumda bulunanlara sistematik bir şekilde işkence ve kötü muamele yapıldığını, bu 

uygulamaların kendilerine atfedilen siyasi görüşün zıddı görüşe sahip olması özelliğini 

taşıyan sorgu birimleri tarafından yapıldığını, o dönemde bu tür olayların sıradan ve 

olması gereken uygulamalar olarak kendilerine yaşatıldığını ifade etmişlerdir.  

Dönemdeki insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak o dönem çeşitli görevlerde 

bulunmuş olan ve Komisyonda dinlenen konuklara bu iddialar sorulduğunda ise; dönemin 

Başbakanı Bülent Ulusu’dan dönemin Emniyet Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki’ye ve 

dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akan’a kadar çeşitli düzeylerde sorumlu 

ve görevli ise işkence, kötü muamele ve insan hakkı ihlallerine ilişkin bilgi ve görgü 

sahibi olmadıklarını ve hatırlamadıklarını belirtmişlerdir. Mamak Cezaevi Müdürü Raci 

Tetik bir takım uygulamalar yaptıklarını ancak belli bir “işkence” tanımının olmadığını, 

bunların “işkence” olarak tanımlanamayacağını, kendisinin C-5 olarak belirtilen sorgu 

biriminde işkence aletlerini gördüğünü ancak bunları toplattığını ifade etmiştir (Alt 

Komisyon Tutanakları, 20.10.2012). 

Raci Tetik, daha önce 1988 yılında Milliyet gazetesinde yaptığı röportajında ise 

(Milliyet: 11.09.1988),   

“Öyle bir ortamdı ki… Yukarısı öyle uygun bulmuş, beni tayin ettiler. Benden önce 

belki uygununu bulamamışlar. Belki görevden kaçmayacağımı bildikleri için uygun 

bulmuşlar. Benden önce bir senede altı komutan değişmiş. Geldiğimde görev 

yapılmıyordu. Başa geçtim. Örnek oldum. Talimatnameleri, kanunları uygulamaya 

başladım. Sıkıyönetime, askeri savcı ve hakimlere danışarak görev yaptım. Ama orası 

cezaeviydi. Hastane, okul, aşk gemisi ve yat kulübü değildi. Benden öncekiler iyi 

davrandıkları için başarılı olamamışlar. Mecburdum astlarıma inisiyatif vermeye. 

Verince, anormal işler olmadı değil, oldu. O talihsiz olaylara ben de çok üzüldüm. Ama bu 

bir savaştır. Savaşta her zaman iyi şeyler olmaz.” 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Raci Tetik, Komisyon çalışmaları sırasında 

bilgisine başvurulurken gazetede yer alan bu beyanların gerçeği yansıtmadığını belirtmesi 

üzerine Röportajı gerçekleştiren Ahmet Kahraman’a, görüşme kayıtları olup olmadığı ve 

tekzip edilip edilmediği sorulmuş, Kahraman; Tetik’in bu röportajın gerçekleri 

yansıtmadığı yönündeki isnadını kabul etmediğini,  hatta bu röportaj sonrasında Mamak’ta 

bulunan Askeri Garnizon Komutanlığı Savcılığının görüşüne başvurduğunu ve hatırladığı 

kadarıyla, Raci Tetik’in anlattıklarının, onun sözleri olup olmadığını sorduğunu kendisinin 

de sözlerin ona ait olduğuna dair ifade verdiğini, uzun yıllar sonra elinde görüşme 
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kayıtları olmadığını ancak o dönemden bu yana Raci Tetik’in bu konuda bir yalanlama ya 

da tekzip göndermediğini ifade etmiştir. Raci Tetik ayrıca, kendisi ile yapılan görüşme 

sırasında Komisyonumuza Ahmet Kahraman’ın bahsettiği soruşturmada Takipsizlik kararı 

verildiğine dair yazı örneğini de sunmuştur. 

Komisyonda dinlenen konuklar arasında bu konuda en net beyanları ortaya koyan 

kişi dönemin Diyarbakır Askeri Savcısı Ümit Kardaş olmuş, Diyarbakır cezaevinde 

yapılan sistematik işkenceleri, sorgu sırasındaki ölümleri ve avukatlara yapılan baskıları 

anlatmış, bunları yapanlara karşı duyarsız kalmadığı ve soruşturma açtığı için gördüğü 

hiyerarşik baskıları ve en sonunda görev yerinin değiştirilmesini ayrıntılarıyla anlatmıştır. 

(Alt Komisyon Tutanakları, 10.10.2012). 

12 Eylül sonrası dönemde cezaevleri gerçekten de işkence insan hakkı ihlallerinin 

yaygın ve sistematik uygulandığı merkezler konumunda olmuşlardır.  

Alt Komisyonda konuk olarak dinlenen Bülent Forta, cezaevlerinde hücrede 

kalanların her gün sopa yediğini, işkence gördüğünü, “İtiraf et, arkadaşlarını sat, şunu 

yap, kapıyı açacağız, dışarı çıkacaksın.” denilerek işkence altında konuşturulmaya 

çalışıldığını, o günlerde 20.000-30.000 kişinin bu teklifle karşılaştığını ama 10-15 kişinin 

kabul ettiğini,  DAL Grubu adı verilen bir grup tarafından sistematik işkenceler 

uygulandığını, kendisinin hüküm giydiği yargılamayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

götürdüğünü, uzun ve adil olmayan yargılanma ve işkence suçlaması nedeniyle oradaki 

davayı da kazandığını, Türkiye'nin bir insan hakları ihlal eden bir devlet olarak 

algılanmaması için de uzlaşmaya, yani devletle uzlaşmaya gittiğini, Türkiye'nin 

“işkencehaneleri”nde binlerce insanın öldürüldüğünü, yüzlerce insanın işinden olduğunu, 

onlarca öğretim üyesinin görevinden atıldığını, bütün bu “toplumsal altüst oluş” şeklinin 

“12 Eylül öncesinde de can güvenliğimiz yoktu”yla izah edilmesi ve meşrulaştırılmasının 

kabul edilemeyeceğini, aslında 12 Eylülün darbe karşıtı ve demokrasi yanlılığı üzerinde 

bir travma yarattığını ifade etmiştir (Alt Komisyon Tutanakları, 10.10.2012). 

Kadir Mahir Damatlar ise; kendisine önce Mamak Cezaevinde ve C-5 adı verilen 

yerde işkence yaptıklarını, daha sonra Denizli’ye götürerek orada 12 gün aralıksız işkence 

yaptıklarını, bu sırada işkenceden ölen Devrimci görüşte birisinin camdan aşağıya 

atıldığını duyduğunu, Anayasa kabul edilmesi sonrasında kendilerine işkence yapanların 

İnsan Haklarından gelenler oluyor endişeyle bazı işkence alet ve edevatları kaldırdıklarını, 

manyetolu aletler, falaka ve askı gibi şeylerin kaldırıldığını, işkence yapıldığına dair 

avukatının dilekçesi üzerine savcının ifadesini hiçbir şeyden haberi yokmuş ve bütün 
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bunları yeni duyuyormuş gibi bir tavırla aldığını, Bekir Bağ’ın işkence sırasında 

öldürüldüğünü, Malatya Emniyetinde Aydın Demirkol ve Mehmet Kalmaz’ın 

öldürüldüğünü ve camdan aşağıya atıldığını, Cumali Şimşek Zincidede’de sorguda 

öldürüldüğünü, sonradan öğrendiğine göre Rafet Demir’in Bursa’da işkenceden 

öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini,  Mamak Cezaevinde Belene’ye ağlarken, 

Diyarbakır için üzülüyorken cezaevlerinde kendilerine işkence yapılıp hamur gibi yapıp 

kafeste işkence yapıldığını, ondan sonra ayaklarından sürükleye sürükleye getirerek 

hücrenin önüne attıklarını, hücrelerde bir ülkücü, bir komünist kalındığını, işkenceden 

getirdikten sonra hücredeki karşıt görüşteki arkadaşa “Vicdansız, arkadaşını alsana” 

dediklerini anlatmıştır (Alt Komisyon Tutanakları, 11.10.2012). 

Yine konuk olarak dinlenen Halis Özdemir, Mamak Cezaevinde işkencelere maruz 

kaldıklarını, işkencelerden çok etkilendiği için yazdığı kitabında “işkence” lafını bile 

kullanamadığını, savcı Nurettin Soyer’in bazı kişilerin ifadesini aldıktan sonra “bunu C-

5’e götürün” dediğini, bazı kişilerden duyduğuna göre C-5’in “hücre” adı verilen yerin 

yanında “Hilton” gibi kaldığını, kendisinin işkenceye götürülürken bir bezle gözünü 

bağladıklarını (hatta bu bezi Akıncılar Davası İddianamesi kitabına cilt olarak kapladığını 

ifade ederek Komisyona göstermiştir) ifade etmiş ve Emin Emir’le Millî gazetede 12 

Eylül 2005 tarihinde yapılan bir mülakatta yer alan insan hakları ihlalleri ile ilgili şu 

alıntıyı aktarmıştır(Alt Komisyon Tutanakları, 11.10.2012); 

“İhtilalle birlikte her şey altüst olmuş, her şey yerinden oynamış, her şey bir 

pamuk ipliği gibi hayata tutunur olmuştu. O Cuma günü sabahından başlamak üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı; Anayasa iptal edildi, siyasi partilerin kapılarına 

kilit vuruldu; 650 bin kişi gözaltına alındı; 1 milyon 683 bin kişi fişlendi; açılan 210 bin 

davada 230 bin kişi yargılandı;7 bin kişi için idam cezası istendi; 517 kişiye idam cezası 

verildi, bunlardan 50’si asıldı, idamı istenen 259 kişinin dosyası Meclise gönderildi; 71 

bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163’üncü maddelerinden yargılandı; 98.404 kişi örgüt üyesi 

olmak suçundan yargılandı; 388 bin kişiye pasaport verilmedi; 30 bin kişi sakıncalı 

olduğu için işinden atıldı; 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı; 30 bin kişi siyasi mülteci 

olarak yurt dışına gitti; 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü; 171 kişinin işkenceden öldüğü 

belgelendi; 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı; 23.677 derneğin faaliyeti 

durduruldu; 3.854 öğretmen, üniversite görevlisi, 120 öğretim üyesi, 47 hâkimin işine son 

verildi; 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi; 31 gazeteci cezaevine girdi; 

300 gazeteci saldırıya uğradı; 39 ton gazete, dergi imha edildi; cezaevlerinde toplam 299 
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kişi yaşamını yitirdi; 144 kişi kuşkulu şekilde öldü, ki işkencelerden; 14 kişi açlık 

grevinden öldü; 16 kişi kaçarken vuruldu; 95 kişi çatışmalarda öldürüldü; 73 kişiye doğal 

ölüm raporu verildi; 43 kişinin intihar ettiği bildirildi”. 

 Bu konuda aslında en önemli itiraf 12 Eylül ile ilgili yargılamanın iddianamesinde 

de yer alan Kenan EVREN’in 01/03/2006 tarihinde Kanal D televizyon kanalında 

yayınlanan Genç Bakış programında kendisini dinleyen öğrencilere ifade ettiği;  

“…Evet itiraf ediyorum. Hapishanelerde işkencelere engel olamadık. Birçok insan 

bu yüzden sakat kaldı, öldü… Fırsat ellerine geçince gardiyanlar da ne yapsınlar? İşkence 

yaptılar…” Sözleriyle Askeri Cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan işkencelerden 

haberdar olduğunu itiraf etmesi (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012:s. 68) olarak ifade edilebilir.  

Komisyonda dinlenen Selim KAPTANOĞLU ise Mevki hastanesinde darbe 

sonrasında askeri doktor olarak çalıştığı dönemde kendilerine Genelkurmay’dan  “Bu 

tutuklulardan tedaviyi kabul etmeyeni bırak, ölsün, tedaviye zorlamayın” şeklinde yazılı 

emir geldiğini ifade etmiştir (Alt Komisyon Tutanakları: 04.10.2012) 

Bu konuda önemli bir itiraf ise dönemin önemli ordu ve sıkıyönetim 

komutanlarında Bedrettin Demirel’e aittir. Bedrettin Demirel, Milliyet Gazetesinde 1988 

yılında yaptığı bir röportajda 12 Eylül sonrasında yapılan hatalardan birisinin de bu 

dönemdeki işkenceler ve insan hakkı ihlalleri olduğunu belirterek bu nedenle “12 

Eylülden yana ama 13 Eylül’e karşı olduğunu” belirtmiş ve yargı bağımsızlığı, işkence ve 

insan hakları hakkında şu önemli ifadeleri kullanmıştır (Milliyet: 14.09.1988); 

“Bunların zedelendiğini görüyorum. Yargıç teminatının zedelendiğine şahit oldum. 

İşkenceler oldu. Diyebilirsiniz ki, bunlar dünyanın her tarafında olur. Olmamalıydı… 

Ben her zaman söylüyorum. Bir olayın meşruiyeti, yalnız gerekçeleriyle değil, 

ondan sonraki icraatıyla da ölçülür. Diyelim ki seçim yapıldı. Bir yönetim iş başına geldi. 

Seçim de, yönetim de meşrudur. Fakat onun meşruiyeti, yönetimin daima meşru olmasını 

gerektirmez. Yönetim meşru olarak geldi. Fakat kanunsuz, hukuk dışı icraat yapıyorsa, 

onun meşruiyeti, yalnız geliş gerekçesiyle ölçülmez. Onun için diyorum, yönetimin 

meşruiyeti, yönetimi ele geçirdikten sonraki icraatıyla ölçülür. Biz 12 Eylül’ü yaptık. Hiç 

şüphe yok ki meşrudur. Çünkü halkın tasvibine uğradık. Ama ondan sonra bazı hatalar 

olmuştur… 

İşkence olayları olmuştur. Bütün Avrupa’da şikâyetler olmuştur. Lahey Adalet 

Divanı’na kadar dayanan şikâyetler olmuştur. Buna engel olunamamıştır… 
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Bunlar resmi olarak bize intikal etmiyordu. Maalesef etmiyordu. Her komutan 

titizlikle üzerinde duruyordu. Devamlı olarak ‘işkence yasaktır’ diye emirler veriyorduk. 

Benim sıkıyönetim bölgem Konya’da hiç işkence olmamıştır. Bize raporlar geliyordu. 

Raporlara itimat etmek mecburiyetindeydik. Kanun dışına çıkmayalım diyorduk… 

… İşkenceyle islah mümkün değil! İşkence yapalım da sağdan sola, soldan sağa 

kaydıralım. Bu mümkün değil. İnsan düşüncesini değiştirmek imkânsızdır. İnanmış kafa, 

en korkunç insandır. İnandı mı, hiçbir şey caydıramaz onu…” 

Bunlar korkunç şeylerdir. Askerlikte de adam sövmek yasadışıdır.” 

Bütün bu insan hakkı ihlalleri ve bunların bir hukuksuzluk tabanında 

gerçekleştirilmiş olması aslında 1982 Anayasasının Geçici 15. maddesi ile kurulmak 

istenen koruma kalkanının da nedenini ortaya koyar niteliktedir. Burada ifade edilen; 

"12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve 

yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik 

Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu 

Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve 

tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri 

sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz." 

Hükmünün esasında hukukun üstünlüğü ve insan haklarına riayet açısından, bu 

dönemde yapılan insan hakkı ihlali, işkence ve kötü muamelelerin bu tarz bir 

dokunulmazlık ihdas edilmesine neden olacak boyutta olduğunun teyidinden başka bir şey 

olmadığı değerlendirilmektedir. 

Aslında bu hüküm 12 Eylülün yargılanmasına ilişkin iddianamede zamanaşımını 

durduran bir hüküm olarak yorumlanarak (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 

Esas No’lu İddianamesi, 2012: 79), 12 Eylül 2010 Referandumu sonrasında bumerang gibi 

dönüp dolaşıp darbecileri vurmuş ve onların yargılanmalarının yolunu açmıştır.  

 Netice itibarıyla 12 Eylül Darbesinin insani maliyetlerinin en yoğun yaşandığı alan 

insan hakları ihlalleri alanı olmuştur. Bu maliyet bu ihlallere maruz kalanlar için belki de 

halen süren etkileri itibarıyla bir travmadır. Bu travmanın sağlıklı bir şekilde 

sonlandırılmasında belki de 12 Eylül 2010 Anayasa referandumu ile darbecilerin ve 

darbeci zihniyetin yargı karşısına çıkarılması ve TBMM’de grubu bulunan 4 partinin ortak 

yönde verdikleri önergelerle ülkemizde darbelerin ve demokrasiye karşı girişimlerin 

araştırılmasının önemli katkısı olabileceği değerlendirilmektedir. 
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XII. 12 EYLÜL DARBESİNİN ÜNİVERSİTELERE VE 

AKADEMİK HAYATA MALİYETİ  

 

 

12 Eylül öncesinde terör ve şiddet olaylarının gerçekleştiği ortamlardan birisi olan 

ve görünüm ve yapı olarak dağınıklık ifade eden ve bağlılıklar açısında çeşitlilik arz eden 

üniversiteler, 12 Eylül darbe yönetiminin öncelikli ele aldığı konulardan birisi olmuştur. 

1977 yılında Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 

yakılması, Prof. Yalçın Sanalan'ın vurulması üzerine Hacettepe Üniversitesi bir yıl süreyle 

kapatılması, İstanbul Teknik Üniversitesinin 10 saat işgal edilmesi, Üniversite yönetimi 

tarafından okulun 2 Ocağa kadar tatil edilmesi, 10 Eylül 1979’da Çukurova Üniversitesi 

Rektör Vekili Fikret Ünsal evinin önünde, 20 Kasım 1979'da İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Ümit Doğançay İstanbul Etiler Profesörler Sitesi'nde cinayete 

kurban gitmesi gibi olaylar yanında bazı üniversiteler ve fakülteler ise toplumda yaşanan 

siyasi kutuplaşmanın bir kutbu haline geliyor, ODTÜ gibi üniversiteler ise uzun süren ve 

eğitim ve öğretimin aylarca yapılamadığı boykotlara sahne oluyordu.12 Eylül öncesi 

üniversite öğrencileri için klasik olarak görünen durum bu kutuplaşmanın bir cenahında 

yer almalarını zorunlu hale getiren baskılara muhatap olmalarıydı. 

Alt Komisyonun 08.11.2012 tarihli toplantısında; Alt Komisyon Başkanı Prof. Dr. 

M. Naci BOSTANCI, 12 Eylül öncesi öğrenci olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesinde “Ülkücüler” adı verilen kendisinin de aralarında bulunduğu az sayıda 

öğrenciden oluşan grubun çoğunlukta olan karşıt görüşlü gruptan ayrılarak ayrı bir yerde 

sınavlar girmek durumunda kaldıklarını anlatmış, toplantıya konuk olarak katılan Baskın 

ORAN ise bu uygulamayı yapmazlarsa büyük grubun küçük grubu yutacağını bu 

uygulamayı yapmazlarsa her sabah aynadaki yüzlerine bakamayacaklarını ifade etmiştir 

(Alt Komisyon Tutanakları: 08.11.2012). 

12 Eylül rejiminin dizayn etmek istediği kurumlardan birisi üniversiteler olmuştur. 

Esas olarak üniversiteler üzerindeki tasarruflar 1982 Anayasasında düzenlenmiş olmakla 

beraber 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu anayasa beklenmeden 06.11.1981 tarih ve 

17.506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

1982 Anayasasının 130. Maddesine göre çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan 

bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; 

ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ukurova_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fikret_%C3%9Cnsal&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/20_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Cmit_Do%C4%9Fan%C3%A7ay&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Etiler,_Be%C5%9Fikta%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/2547_say%C4%B1l%C4%B1_Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim_Kanunu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1981
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danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan 

kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla 

kurulacağı belirtilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1982 Anayasası'nın “Yükseköğretim Üst 

Kuruluşları” başlıklı 131. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; 

“Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, 

denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma 

faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların 

etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için 

planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.  

(Değişik: 7/5/2004-5170/8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar 

Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar 

arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik 

vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan 

doğruya seçilen üyelerden kurulur. 

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla 

düzenlenir.” 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri 

belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, 

işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim 

elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek 

amacıyla çıkarılmış olup, yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim 

kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsamaktadır. 

Kanunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla 

ilgili hususların ayrı kanunlarla düzenleneceği belirtilmiştir.  

Bu kanunla Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden 

yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim 

fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere 

bağlanmıştır.  

12 Eylül ara rejiminin ürünü olarak çok eleştirilen bir yapı olan YÖK ve 

uygulamaları dışında bir de kamuoyunda “1402’likler”ler olarak ifade edilen ve 1402 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1982_Anayasas%C4%B1
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Sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca üniversitelerden ayrılmak durumunda kalan 

üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri de darbenin üniversitelere ve akademik hayata 

yaşattığı önemli bir maliyet olarak zikredilebilir. 

Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun 06.07.2012 tarih ve 75787 sayılı yazısı ile 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan; 

12 Eylül 1980 - 31 Aralık 1985 tarihleri arasında istifa eden, Sıkıyönetim 

Komutanlıkları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından görevden alınan ve görevden 

uzaklaştırılan öğretim üyelerinin listesinin iletilmesi istenilmiş; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.09.2012 tarih ve 9141 sayılı cevabi 

yazısının incelenmesi sonucunda; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, belirtilen dönemde mevcut olan 

üniversitelerden 21.09.2012 tarihine kadar elde ettiği bilgilerin yazı ekinde gönderdiği, bu 

kapsamda (28) üniversiteden bilgi istenildiği, (26) üniversitenin gerekli bilgileri YÖK 

Başkanlığı’na bildirdiği, ancak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait yazının ekinde bulunması 

gereken sayılara ulaşılamadığından bu üniversitenin gönderdiği bilgilerin 

değerlendirilemediği, 

Atatürk, Bilkent, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Marmara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin, söz konusu dönemde istifa eden, Sıkıyönetim 

Komutanlıkları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından görevden alınan ve görevden 

uzaklaştırılan öğretim üyelerine ilişkin bir bilgi ve kayda ulaşılamadıklarını bildirdikleri, 

Anadolu, Dicle, Erciyes, Fırat, Hacettepe, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, 

Ondokuz Mayıs, Selçuk, Trakya ve Uludağ Üniversitelerinin söz konusu dönemde sadece 

istifa eden öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin bulunduğunu belirttiği, 

Boğaziçi, Ege, İstanbul ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerin, 1402 sayılı 

Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevden alınan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin 

mevcut olduğunu bildirdiği, 

Ankara ve Çukurova Üniversitelerinin ise hem istifa eden, hem de görevden alınan 

öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin olduğunu belirttiği anlaşılmış olup aşağıda (26) 

üniversiteyi kapsayan bilgiler toplu olarak gösterilmiştir: 

Tablo 30: 12 Eylül sonrası Üniversitelerde İstifa Eden, Görevden Alınan, Görevden Uzaklaştırılan ve 

Müstafi Duruma Düşen Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları 

İSTİFA EDEN GÖREVDEN 

ALINAN 

GÖREVDEN 

UZAKLAŞTIRILAN 

MUSTAFİ 

DURUMA DÜŞEN 

286 45 1 6 
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Veriler ayrıntılı incelendiğinde; 12 Eylül sonrasında 12 Eylül 1980 - 31 Aralık 

1985 arasında üniversitelerdeki öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinden (286)’sının istifa 

ettiği, (45)’inin görevden alındığı, (1)’inin görevden uzaklaştırıldığı ve (6)’sının da 

müstafi duruma düştüğü görülmektedir. En çok istifa eden öğretim üyesi ve görevlisinin 

bulunduğu üniversitelerin; Karadeniz Teknik Üniversitesi (74), Anadolu Üniversitesi (56), 

İstanbul Teknik Üniversitesi (41), Ankara Üniversitesi (34), Selçuk Üniversitesi (26) ve 

Fırat Üniversitesi (23) olduğu görülmektedir. 

En çok görevden alınan öğretim üyesi ve görevlisinin bulunduğu üniversitelerin 

de; Ankara Üniversitesi (13), İstanbul Üniversitesi (12), Ege Üniversitesi (11) ve Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi (6) şeklinde sıralandığı incelenmiştir. 

Alt Komisyonun 08.11.2012 tarihli toplantısına katılan Prof. Dr. Baskın ORAN, 12 

Eylül darbesinin 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2. Maddesi vasıtasıyla Mülkiye’ye 

yani Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine etkilerini belirterek şu tabloyu 

ortaya koymuştur (Alt Komisyon Tutanakları:09.11.2012) 

 
Tablo 31: 12 Eylül Darbesinin Mülkiye’ye Etkisi 

 1980-1981 Ders Yılı 1983-1984 Ders Yılı Değişim (%) 

Öğrenci Sayısı(Lisans) 2.245 3.171 +% 41 

Öğretim Elemanı Sayısı 147 78 -% 47 

Öğretim Üyesi Sayısı 76 54 -% 29 

Öğretim Üyesi Başına 

Düşen Öğrenci Sayısı 

30 59 % 97 

Doktora Programı 

Sayısı 

6 3          -% 100 

Master ve Doktoraya 

Başvuranların Sayısı 

134 41            -% 69 

  

Tablo incelendiğinde; 1980-1981 ders yılında 2.245 öğrenci, 147 öğretim elemanı 

ve 76 öğretim üyesi ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 30 iken, 1983-1984 ders 

yılında ise öğrenci sayısı 3.171’e yükselmiş olmasına rağmen, öğretim elemanı sayısı 

78’e, öğretim üyesi sayısı ise 54’e düşmüş ve bu nedenle öğretim üyesi başına düşen 

öğrenci sayısı 59’a yükselmiştir. Öğrenci sayısı % 41 artarken öğretim elemanı sayısı % 

47 azalmıştır. Master ve doktoraya başvuran öğrenci sayısı ise aynı dönemde % 69,4 

düşüşle 134’den 41’e inmiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza, 12 Eylül 1980 - 6 Kasım 

1983 döneminde Milli Güvenlik Konseyi, Genelkurmay Başkanlığı ve Sıkıyönetim 

Komutanlıklarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yaptığı yazışmalara örnek teşkil 

edecek bazı yazılar gönderilmiş olup; bu yazıların büyük bölümünün Devlet Başkanı ve 
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Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren’e yurt içi gezilerinde üniversiteler 

tarafından iletilen sorun ve taleplerin incelenerek sonucunun ve Başkanlık görüşünün 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne bildirilmesine ilişkin olduğu, bunların içinde 

yeni fakülte ve bölüm açılması konularının ağırlık taşıdığı; ayrıca yükseköğretim 

kurumlarında zorunlu olarak okutulacak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin 

müfredatının belirlenmesi ve bu konuda Genelkurmay Başkanlığı’ndan yararlanılması 

konularının yer aldığı anlaşılmıştır. 
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XIII.  BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİNİN 

YARGILANMASINA İLİŞKİN İDDİANAMENİN 

YORUMLANMASI 

 

12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa Değişikliklerine ilişkin yapılan referandumun 

sonucu Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasını müteakip, CMK 250. madde ile 

Yetkili ve Görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “şüpheli” sıfatıyla “Ali Tahsin 

ŞAHİNKAYA” ve “Ahmet Kenan EVREN” hakkında 02/01/1980 tarihi ile 12/09/1980-

06/12/1983 tarihleri arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Tamamını veya Bir 

Kısmını Değiştirmeye veya Ortadan Kaldırmaya ve Anayasa İle Teşekkül Etmiş Olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasına Engel 

Olmaya Cebren teşebbüs etmek” suçundan, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 146, 80, 31, 

33. Maddeleri (Her iki şüpheli hakkında ayrı ayrı) uyarınca cezalandırılmaları istemi ile 

Soruşturma No: 2011/646, Esas No: 2012/2, İddianame No: 2012/2 sayılı iddianamesi ile 

CMK 250. madde ile Yetkili ve Görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası 

açmıştır. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında açtığı kamu davası, 

Ankara (12) Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mahkemenin 2012/3 Esasına 

kaydedilmiştir. 

İddianamede deliller olarak: “müşteki beyanları, Mehmet Demir isimli kişi 

tarafından gönderilen 1 adet DVD, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve 

Kararlar Başkanlığının 29/11/2011 tarihli 38483 sayılı yazısı ve ekleri, T.C. Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27/12/2011 tarihli 4271 sayılı yazısı ve ekleri, 

Tanık Ahmet Uncu'nun ifade tutanağı (Kahramanmaraş Eski Belediye Başkanı), Tanık 

Rafet Üçelli'nin ifade tutanağı (Çorum Eski Valisi), Aksiyon Dergisinin 770. sayısı, 

201552 sayılı 1980 tarihli Bayrak Harekat Direktifi başlıklı 21 sayfadan ibaret Çok Gizli 

ibareli belge, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Ahmet Kenan Evren 

hakkında Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu tarafından hazırlanan İddianame, Şüpheliler 

Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya vekilleri tarafından verilen savunma 

dilekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi 

Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 10 Haziran 2011 tarihli 64982 sayılı 

ekinde 05/06/1977 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Millet Meclisi 5. 
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dönem üyeliğine seçilen milletvekillerine ilişkin listenin bulunduğu yazı, Ankara Emniyet 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün temin etmiş olduğu 12 Eylül 1980 

Askeri darbesi ile ilgili gazeteci yazar Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan 12 Eylül 

Belgeselinin bulunduğu 4 adet DVD, Şüpheli Ali Tahsin Şahinkaya'nın ifade tutanağı ve 

ifadeye ilişkin 2 adet mini DV kaset ve 2 adet DVD, Başbakanlık Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğünün 1 Haziran 2011 tarihli ve 5897 sayılı ekinde 13/11/1979 tarihinde 

göreve başlayan Bakanlar Kurulu listesi ile kabinedeki değişikliklerin yer aldığı Resmi 

Gazete nüshalarının ilgili bölümleri, Şüpheli Ahmet Kenan Evren'in ifade tutanağı ve 

ifadenin kaydına ilişkin 1 adet DVD, 12 Eylül 1980 tarihli 17103 mükerrer sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan 12 Eylül Askeri darbesiyle ilgili bildirilere ilişkin Resmi Gazete 

çıktısı (Ülke yönetimine el konulduğuna ilişkin ilk bildiri olan 1 numaralı bildiri ile 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı bildireler ve şüpheli Kenan Evren'in basına açıklamasına ilişkin 

belge), 16 Ekim 1981 tarihli 17486 mükerrer sayılı, 28 Ekim 1980 tarihli 17145 sayılı, 12 

Aralık 1980 tarihli 17188 mükerrer sayılı, 5 Haziran 1981 tarihli 17361 sayılı Resmi 

Gazetelerde yer alan 2533 sayılı, 2324 sayılı, 2325 sayılı, 2356 sayılı kanunlar, Milli 

Güvenlik Konseyinin 52 sayılı kararı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yayınlanan 

İşkence Dosyası Gözaltında ya da Cezaevinde Ölenler isimli kitap” olarak 

açıklanmıştır.(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 

1-2) 

İddianamenin 10 bölümde düzenlendiği görülmektedir: 

 Birinci bölümde,  soruşturmanın başlamasına değinilerek demokrasinin 

tanımın yapıldığı,  

 İkinci bölümde, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi meydana gelen önemli 

terör olaylarına yer verildiği, 

 Üçüncü bölümde 12 Eylül Öncesi Son ECEVİT ve DEMİREL Hükümetleri 

Dönemine ilişkin açıklamaların anlatıldığı, 

 Dördüncü bölümde,  12 Eylül 1980 öncesi darbe yönetiminin yaptığı 

hazırlıklar ve attığı adımlara, müdahale fikrinin ortaya çıkışına, uyarı 

mektubunun verilmesine, Bayrak Harekat Direktifinin (Planı) Sıkıyönetim 

Komutanlarına gönderilmesine geri çekilmesi ve tekrar gönderilmesinin 

işlendiği, 

 Beşinci bölümde, 12 Eylül Askeri Darbesi ve Sonrasının anlatıldığı,  

 Altıncı bölümde, Askeri Darbe Yönetimince gözaltında ve cezaevlerinde 

işkencelere dair işkence mağdurlarının beyanlarına, gördükleri işkence 

nedeniyle şikayette bulunan müştekilerin beyanlarına, şüphelilerin ve 

ilgililerin konuya ışık tutan diğer beyanlarına, gözaltı merkezleri ve 

cezaevlerinde uygulanan işkence yöntemlerine, gözaltında ya da cezaevinde 

ölümlere, güdümlü demokrasiye dönüşe ilişkin anlatımların yer aldığı, 
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  Yedinci bölümde genel değerlendirme yapılarak, Anayasayı İhlal (Askeri 

Darbe) suçu ile işkence ve kötü muamele iddiaları açısından 

değerlendirmelerin yapıldığı,  

 Sekizinci bölümde şüphelilerin savunmalarına yer verildiği,  

 Dokuzuncu bölümde şüphelilere isnat edilen “Anayasayı İhlal (Askeri Darbe) 

suçu” açısından, zamanaşımı, Geçici 15. maddenin af niteliğinde olmadığı 

yönünde hukuki değerlendirmelerin yapıldığı, 

 Onucu ve son bölümde ise, şüphelilerin eylemlerine uyan 765 sayılı TCK’un 

ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına ilişkin sonuç ve isteme yer 

verildiği görülmektedir. 

 

İddianamede yapılan hukuki değerlendirmelerde, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan 

referandumla Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasının ardından Başsavcılığa ve 

Türkiye’nin değişik yerlerindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilmiş olan şikâyet 

dilekçeleri üzerine soruşturmanın başlatıldığı, şüphelilere atılı bulunan suçun, kamu adına 

kovuşturulması gereken suçlardan olduğundan, iddianameye müştekilerin adlarının 

yazılmasına gerek görülmediği,  müştekilerin işkence ve kötü muamele suçlarından dolayı 

soruşturmanın ise devam ettiği ifade edilmiştir.    

İddianamede; 

“Toplumdaki bu ideolojik bölünmelere ek olarak, ülkede yaşanan kronikleşmiş 

ekonomik krizin etkisiyle yoksulluk had safhaya ulaştığı, ülke borçlarını ödeyemediğinden 

iflasın eşiğine geldiği, ülkede kaos ve kargaşa oluşturarak, darbeye zemin oluşturmak 

isteyen güçler, bu ekonomik ve sosyal istikrarsızlığı kaçırılmaz bir fırsat olarak 

değerlendirerek tertipledikleri terör olaylarıyla ülkeyi adım adım askeri darbeye 

sürüklendiği,          

12 Eylül askeri darbesi öncesi ülkede yaşanan terör olaylarında, halkı kışkırtmak 

ve karşı karşıya getirmek için çoğunlukla aynı argümanların kullanılması, olaylarda 

herkes tarafından görülen asıl faillerin olaylardan sonra bir türlü yakalanamaması, 

yakalanarak yargılananların ise birbirlerine karşı kışkırtılarak çatışmaya sürüklenen 

kişiler olması, olaylara ya hiç müdahale etmeyen ya da geç müdahale eden güçlerinin 

tutum ve davranışları, bazı olaylarda bizzat güvenlik güçlerinin kullanılması hususları 

gözetildiğinde, olayların, ülke yönetiminin askeri otoritenin eline geçmesini isteyen güçler 

tarafından çıkarıldığı, şüphelilerin denetiminde bulunan askeri yönetimin ise, ülkenin 

kaosa sürüklenerek darbe şartlarının oluşmasını bekledikleri sonucuna varılmaktadır.”   

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır. 
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1. İddianamede 12 Eylüle Giden Süreçte Yaşanan Önemli Toplumsal 

Olaylar, Cinayetler, Siyasi Gelişmeler ve Olaylar İle Darbe Sonrasına Bakış ve 

Yapılan Değerlendirmeler 

1.1.1 Mayıs 1977 Olayları 

İddianamede 1 Mayıs Olayları özet olarak; 

“1 Mayıs 1977 günü İşçi Bayramını kutlamak için çeşitli illerden İstanbul'a gelen 

yaklaşık 500.000 kişi DİSK (Devrimci İşçi Sendikası)'in düzenlemesi ve önderliğinde 

İstanbul Taksim Meydanını doldurdu. Katılan sayısının fazla olması nedeniyle grupların 

meydana girişleri uzun sürmüş, bu nedenle miting de uzamıştı. Saat 19:00 sıralarında 

dönemin DİSK Başkanı Kemal TÜRKLER konuşmasının sonuna geldiği sırada etraftan 

silah sesleri duyuldu. Sular İdaresi binasının çatısından ve meydandaki otelin çeşitli 

katlarından açılan ateş nedeniyle toplanan insanlar panik halinde kaçmaya başlamış, kısa 

süre sonra İntercontinental Otelinin (bugünkü The Marmara Oteli) üst katlarından da ateş 

edilmeye başlandı. 

İnsanlar panik halinde kaçmaya çalışırken panzerler kalabalığın arasına doğru 

girmiş ve kitleleri sıkıştırarak Kazancı Yokuşu denilen tarafa gitmeye zorladı. İnsanların 

yöneldiği Kazancı Yokuşunun bir kamyonla tıkandığının anlaşılması üzerine aşağıya 

doğru kaçmaya çalışan kalabalığı korkutmak için açılan ateşle halk panzerler altında 

kalarak ve birbirlerini ezerek kaçmaya devam ettiler. 

Çıkan kargaşada 28 kişi ezilme ya da boğulma sebebiyle, 5 kişi vurulma nedeniyle, 

1 kişi de panzer altında kalarak hayatını kaybetti. 130 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerin 

büyük çoğunluğu Kazancı Yokuşunun başında park edilmiş kamyondan dolayı sıkışarak 

öldüler. Olay sonrası birçok kişi gözaltına alınmasına rağmen ateşi kimin açtığı tespit 

edilememiş, Sular İdaresinin çatısından ve otel odalarından ateş edenler bulunamamıştır. 

Otelin 1 Mayıs 1977 günü müşterilere kapatıldığı belirtilmiştir.” olarak ifade edilmiştir. 

1 Mayıs Davası Cumhuriyet Savcısı Muhittin CENKDAĞ bir beyanında;  

 "Bir gün önce İntercontinental Oteli kapatılıyor. Ama resmen kapatılıyor. Uçakla 

bir sürü Amerikan isimli insanlar Yeşilköy'e geliyorlar. Olay gecesi kayıtlarda yok, otel 

kayıtlarında yok. Ama onların oraya geldikleri sabit." , "...ve onlar ateş etmeye 

başlıyorlar. Amaç halkı 1 Mayıs'tan soğutmak, Sosyalizme karşı uzak kalmayı sağlamak." 

, "Onlar Emniyetin şurda burda artık şeyi telafi etmek için, bir sanık elde edebilmek 

amacıyla yaptığı girişimler. Yüzde 80'i serbest bırakıldığı ve takipsizlik kararı aldılar. 

Yanılmıyorsam yirmi küsur kişi ancak mahkemeye verildi. Bunun da 7-8 kişisi 
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tutuklanmıştı. Onun üzerinde de tabanca falan bulunmalarından dolayı. Yoksa onların 

direkt 1 Mayıs Olaylarıyla ilgisi yoktu." demiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesinde 1 Mayıs olaylarını: 

“1 Mayıs 1977 tarihinde meydana gelen ve 34 kişinin ölümü ile birçok kişinin 

yaralanmasıyla sonuçlanan olayların oluş şekli, görgü tanıklarının anlatımları, olayda 

gerek İntercontinental Otelinden gerekse Sular İdaresi binasının üstünden ateş edenlerin 

birçok kişi tarafından görülmüş olmasına rağmen güvenlik güçlerinin gerçek suçluların 

hiçbirisini yakalayamamış olması hususları gözetildiğinde, olayın toplumu kaosa ve iç 

çatışmaya sürüklemek, nihai hedef olarak ise askeri darbeye zemin hazırlamak amacıyla 

devlet içinde yönetimi ele geçirmek isteyenlerin yönlendirmesi ve kurgulamasıyla 

çıkarılmış bir provakasyon olduğu ve etkili güçlerin polisin de görev yapmasını 

engellediği kanaatine varılmaktadır.”  

Şeklinde değerlendirmiştir. (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 5-7) 

1.2. 6 Nisan 1978 tarihinde Halkın “Hamido” Diye Bildiği Malatya Belediye 

Başkanı Hamit Fendoğlu Ankara Emek Postanesinden Evine Gönderilen Bombanın 

Patlaması Sonucu Kendisi İle Birlikte Gelini ve Torununun Öldürülmesi 

İddianamede bu olay şu şekilde değerlendirilmektedir: 

“Burada 3 adet bombanın aynı ilden bir gün arayla farklı siyasi görüşteki kişilere 

gönderilmiş olması ve olayın oluşuna göre toplumda kaos oluşturmak ve darbeye zemin 

hazırlamak isteyen gizli güçler tarafından tertiplendiğini göstermektedir.” (Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 9). 

1.3.16 Mart Katliamı 

İddianamede olay şu şekilde değerlendirilmiştir;  

“16 Mart 1978 günü Sol görüşlü öğrenciler İstanbul Beyazıt'ta İstanbul 

Üniversitesi'nin Beyazıt Meydanına açılan kapısında dışarıya çıkarlarken öğrencilerin 

üzerine ateş edilmesi ve bir el bombası da öğrencilerin üzerine atılmasıyla, yapılan 

saldırıda 7 öğrenci hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştır. 

Olaydan uzun süre geçtikten sonra bombayı atan genç Zülküf İSOT yaptığı 

itiraftan kısa bir süre sonra öldürüldü. Katili de öldüren de kendisi gibi bir Ülkücü olan 

Latif AKTI'ydı. 8 sene hapis yattı. Bu konuda asıl önemli olan açıklamayı Ülkücü itirafçı 

Ali YURTARSLAN yaptı. Öğrencilerin üzerine atılan bombayı Ülkü Ocakları 2. Başkanı 

Abdullah ÇATLI'nın temin ettiğini söyledi. Ali YURTARSLAN'a göre ÇATLI orduda görev 
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yapan bir yüzbaşıdan 7 tane TNT kalıbı temin etti. Bu TNT'lerin bir bölümü İstanbul'da 

bir bölümü ise Ankara'da kullanılmıştı. ÇATLI ismi ilk defa bu şekilde kamuoyu 

tarafından duyuldu 

Olayda, suçlunun takibine amirleri tarafından müdahale edildiğini belirten görevli 

polisin beyanları, yıllar sonra ortaya çıkan ve yargılanıp ceza alan fail Zülküf İsot’un 

eylemi polisin kendisine yaptırdığını belirten beyanları, olayın oluşu, o tarihlerde POL-

DER ve POL-BİR olarak bölünmüş olan polis içerisindeki görevlilerin de kullanılması ile 

toplumda kaos oluşturmak ve yönetimi ele geçirmek isteyen güçler tarafından çıkarıldığı 

anlaşılmaktadır.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 10-11). 

1.4.1978 Sivas Olayları 

Olaylar İddianamede özet olarak şu şekilde anlatılmış; 

“3 Eylül 1978 günü saat 11'de Alibaba Mahallesinde Osman Çevikdoğan ve 

Mustafa Karaaslan'ın çocukları arasında başlayıp sonradan ana ve babaların 

katılmasıyla büyüyen olayların Kolej mevkiinde devam ederek yayıldığı, kentin farklı 

yerlerinde Alevi ve Sünni vatandaşların gruplar oluşturarak birbirlerine taş, sopa ve 

silahlarla saldırarak çatışmaya başladıkları, çatışmaların başlangıcında Alevi 

vatandaşlardan 2 kadın ateşli silahla öldürüldüğü, olayın kışkırtıcıları olan kişiler 

"Kanımız aksa da zafer İslam’ındır, Milliyetçi Türkiye, Müslüman Türkiye, Komünistlere 

ölüm, Komünistler Moskova'ya" şeklinde sloganlar attığı, atılan sloganların etkisiyle 

galeyana gelen kitleler vilayetteki Vali Konağı, Belediye, polis karakolları, polis 

lojmanları ve önceden belirledikleri ev ve işyerlerini tahrip ederek yağmaladıkları, çıkan 

yangınları söndürmeye gelen itfaiyecilerin de su hortumlarını keserek yangınlara 

müdahale etmesinin engellendiği, takviye kuvvet olarak gelen Askeri araçlar tahrip 

edildiği, Sivas Valisinin sürekli olarak silah kullanılarak bu saldırganların engellenmesini 

emretmesine rağmen bu emir görevlilerce tam olarak yerine getirilmediği anlaşılmış, 3-4 

Eylül 1978 tarihlerinde 2 gün devam eden olaylarda şehirde adeta bir iç savaş 

görüntüsünün meydana geldiği olaylar Yurtiçi Doğu Bölge Komutanlığının müdahale 

etmesiyle kontrol altına alınmıştır. Olaylarda 1 kişi araç altında kalarak, 10 kişi ise ateşli 

silahlarla vurularak ya da linç edilerek öldürülmüştür. Olaydan birçok kişinin de silah, 

delici ve kesici aletlerle yaralandığı, 6 işyeri, 8 meskenin tahrip edilmesinden sonra 351 

işyeri ve 97 adet mesken tahrip edilmiştir 
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1978 Sivas Olaylarının yargılamasını yapan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 2 

Nolu Mahkemesinin yapmış olduğu tespitlere göre; bazı güvenlik güçlerinin beyanında, 

Sivas'a dışarıdan toplulukların getirildiği belirtilmiş, Sivas'a gelen militanların Alevi 

vatandaşlara ait işyerleri, ev, arsa, arabalar, sokak ve kapı numaralarını kırmızı boya ile 

işaretledikleri,  

Tugay Komutanlığına gelen bir emirde Sivas'ta olayların çıkabileceği belirtilerek 

tedbirlerin alınmasının istendiği, yetkililerin ise sorulduğunda, kendilerine herhangi bir 

bilginin intikal etmediğini söyledikleri belirtilmiştir.” 

Sivas olaylarından sonra Devlet Bakanı Enver Akova 30/09/1978 tarihli Milliyet 

Gazetesine yapmış olduğu açıklamada, "Sivas halkının kesin olarak olaylara 

karışmadığını, dışarıdan gelen gruplar tarafından olayların çıkarıldığını… Aşırı uçların 

silah aldıkları kaynakların kesin olarak saptandığını, bu kaynakların aynı olduğunu" 

belirtmiştir.  

İddianamede olayın değerlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır: 

“1978 Sivas Olaylarında Devlet Bakanı Enver Akova'nın Sivas halkının olaylara 

karışmadığını, aşırı uçların silah aldıkları kaynakların aynı olduğu yönündeki beyanları, 

bir kısım güvenlik güçlerinin Sivas'a dışarıdan toplulukların getirildiğine ilişkin 

beyanları, Sivas'ın demografik yapısı itibariyle Alevi ve Sünni vatandaşların birlikte 

yaşaması nedeniyle provokatif eylemler için uygun olması, olayda Malatya, Maraş ve 

Çorum olaylarındakine benzer şekilde Sünni vatandaşları, Alevi vatandaşlar aleyhine 

kışkırtmaya yönelik sloganların atılmış olması hususları gözetildiğinde, olayın ülkeyi 

kaosa sürükleyerek, askeri darbeye zemin hazırlamak isteyen güçler tarafından çıkarıldığı 

anlaşılmıştır.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 11-12). 

1.5.Kahramanmaraş Olayları 

İddianamede olay özet olarak şu şekilde anlatılmaktadır; 

“19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar 

12 Eylül askeri darbesi sürecine giden yolda önemli dönüm noktalarından ve 

nedenlerinden biri olarak görülmektedir. 

Sol görüşlü Mustafa YÜZBAŞIOĞLU ve Naci ÇOLAK isimli 2 öğretmenin 

öldürülmesinden sonra, bu 2 öğretmenin cenazesine katılmak üzere çeşitli çevre illerinden 

gelen 10.000'e yakın vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, sağ görüşlü vatandaşlar da 

karşı kitlesel grup oluşturdukları, daha sonra 3 Sünni genç solcuların açtığı ateşle 
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öldürülmesi üzerine, cenazenin götürüldüğü camideki topluluk ölenlerin cenaze 

namazlarının kılınmasına engel olmuşlardır.   

Adıyaman ilinden gelerek Çelik Palas Otelinde 19-20 Aralık 1978 tarihlerinde 

kalan ve kendilerini milli piyangocu olarak tanıtan 26 değişik isimli şahsın, Milli Piyango 

İdaresinden alınan 26 Ocak 1979 tarih ve 013/653 sayılı yazıları ve ekindeki belgelerden 

ne sabit ne de seyyar bayi olmadıkları, üstelik yine yazı ekindeki belgeden 1978 Aralık 

ayında piyango çekilişlerinin sadece 9 ve 31 Aralık tarihlerinde yapıldığı, olayların 

olduğu tarihlerde çekiliş bulunmadığı anlaşılmış, bu hususlar dikkate alındığında bu 

kişilerin halkı kışkırtmak için kente getirilen militanlar oldukları kanaate varıldığı,”  

5442 Sayılı İl idaresi Kanunun 11.maddesinde (29/08/1996 tarihli değişiklik 

öncesi) “ Vali, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak olağanüstü ve âni 

hâdiselerin cereyanı karşısında kalırsa en yakın askerî «kara, deniz, hava» kuvvetleri 

komutanlarına mümkün olan en seri vasıtalarla müracaat ederek yardım ister ve bunu 

yazı ile de teyit eder. Bu talep derhal yerine getirilir” şeklinde düzenleme bulunmasına 

rağmen olayların ikinci günü Kahramanmaraş’a gelen ve eylemcilere müdahale 

edilmesini isteyen zamanın İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı’ya 2. Ordu Komutanı İbrahim 

Şenocak “Paşam, sizi severim ve sayarım ama emirleri Ankara’dan alırım” beyanı ile 

olayın planlı olduğu anlaşılmıştır. 

Nitekim birçok kişinin ölümünden sonra olaylara ikinci ordu birliklerinden değil, 

Kayseri ve Gaziantep’ten getirilen askeri birliklerce bastırılmıştır.  

Söz konusu Kahramanmaraş olayları için dönemin Başbakanı Bülent Ecevit “Bazı 

çevreler bizi ısrarla ve sistemli olarak sıkıyönetim ilanına zorluyorlardı. Kahramanmaraş 

olayları CHP’nin kurduğu hükümeti sıkıyönetime zorlamak isteyenlerin tahriklerinin 

sonucuydu. Nitekim zorlanmış olduk. Kahramanmaraş olaylarında hükümetin 

sorumluluğu olduğunu düşünemem. Bir hayli askeri birlikler yardıma çağrılmıştı. Fakat 

güvenliğin sağlanmasına doyurucu bir katkıları olmamıştı. Geniş ölçüde pasif 

kalmışlardı.” 

İddianamede olayın değerlendirilmesi ise şu şekilde yapılmaktadır: 

“100’den fazla kişinin öldüğü, 150’den fazla insanın yaralandığı, bir çok evin 

yakılıp yıkıldığı vahim nitelikteki Kahramanmaraş olaylarında, dönemin İçişleri Bakanını 

ve Valisinin yardım taleplerine olumsuz cevap verilmesi, olaylara müdahale için çevre 

illerden gelebilecek askeri birliklerin 25 Aralık tarihine kadar gelmemesi,  Başbakan 

Ecevit’in, olaylarda Askeri birliklerin pasif kaldığına ve içinde İçişleri Bakanı bulunan 
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aracın korunması konusunda bile etraftaki askeri birliklerin yardım etmedikleri yönündeki 

beyanları, olayların yoğun olarak cereyan ettiği son 3 günde polisin olaylardan el 

çektirilmesi, ildeki askeri birliklerin ise yetersiz ve pasif kalmaları nedeniyle olaylara 

etkin müdahale edilmemesi, Tayyar Paşa adındaki Tuğgeneralin, Ökkeş Kenger”e 

söylediği “Siz ne biçim Milliyetçisiniz, ne biçim Ülkücüsünüz, size böyle mi emir verildi. 

yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.” şeklindeki sözleri, infiale neden olan anonsu kimin 

yaptığının tespit edilememesi, kendisini milli piyangocu olarak tanıtan 26 kişinin 

bulunamaması, ölen 2 solcu öğretmenin cenazelerinin hastaneden tesliminin Cuma 

namazı saatine denk getirilmesi, dönemin Elazığ Valisinin kontrgerilla tarafından tehdit 

edildiğini belirtmesi, Pazarcık ilçesinin köyünde öğretmenlik yapan Akif Dalgaç'ın olaya 

katılan grubu bir subayın yönlendirdiğini beyan etmesi hususları dikkate alındığında, 

olayların toplumda kaos oluşturmak ve askeri darbeye zemin hazırlamak isteyen güçler 

tarafından çıkarıldığı, etkin güvenlik kuvvetlerince de müdahale edilmediği kanaatine 

varılmaktadır.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 12-17). 

1.6.Gazeteci Abdi İpekçi'nin Öldürülmesi 

İddianamede olay özet olarak şu şekilde anlatılmıştır; 

“1 Şubat 1979 tarihinde terör bu kez Milliyet Gazetesinin başyazarı Abdi 

İPEKÇİ'yi hedef seçilmiş,  Abdi İPEKÇİ gazeteden ayrılıp Nişantaşı Emlak Caddesine 

geldiğinde iyice sıkışık olan trafikte evinin bulunduğu karakol sokağına dönmek üzere 

yavaşladığında arabasının camından sıkılan kurşunlarla öldürülmüştür. Katili Mehmet Ali 

AĞCA 5 ay sonra İstanbul'da yakalanmış, önce suçsuz olduğunu belirterek her şeyi inkar 

emiş ardından da: "Mahkemeye çıkarsam herkesi ve her şeyi açıklayacağım." İfadesi ile 

gönderdiği mesaj adresine ulaşmış, kısa süre sonra Mehmet Ali AĞCA, Maltepe Askeri 

Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırılmıştır.” 

İddianamede olayın değerlendirilmesi şöyle yapılmıştır: 

“Eylemde tetikçi olarak kullanıldığı anlaşılan Mehmet Ali Ağca’nın kendisine 

eylemi yaptıranları açıklayacağına dair yapmış olduğu açıklamadan sonra Maltepe Askeri 

Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırılması, ülkenin kaos ve çatışmaya 

sürüklenerek yönetilemez hale getirilmesini isteyen güçler tarafından planlandığını 

göstermektedir” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 17-18). 
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1.7.Çorum Olayları 

İddianamede olay özet olarak şu şekilde anlatılmıştır: 

“Öncesi Emniyet Müdürü Hasan UYAR görevinden alınarak yerine Tunceli'de 

görev yapmış olan Nail BOZKURT getirildi. Milli Eğitim Müdürlüğüne MHP'li Fethi 

KATAR atandı. Çorum Valiliğine ise Rafet ÜÇELLİ getirildi. 40'a yakın polis memurunun 

ataması başka illere yapıldı 

27 Mayıs 1980 tarihinde MHP'nin ileri gelenlerinden Genel Başkan Yardımcısı 

Gün SAZAK öldürüldü. Bu suikastın ardından Gün SAZAK'ın komünistler ve solcular 

tarafından öldürüldüğünün ortaya atılması üzerine, Türkiye'nin her tarafında büyük 

protesto eylemleri yapıldı.  

Çorum olaylarının yargılamasını yapan 3.Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu 

Askeri Mahkemesinin yaptığı değerlendirmede; 4 Temmuz 1980 Cuma günü camilerde 

halkın Cuma namazı kıldığı sırada, aynı semtte bulunan tüm camilere aynı anda gelen 

kimliği tespit edilemeyen bir kısım tahrikçilerin önceden planladıkları gibi “Alaattin 

camisini bombaladılar, cami yanıyor” şeklinde söylentiyi yaymaları üzerine bir kısım 

cemaatin namazı terk edip evlerine koşup silahlanmak suretiyle büyük gruplar halinde 

teşvikçilerin görevlendirdiği kişilerin yol göstermesi ile gene önceden tespit edilen alevi ve 

solcu olarak bilinen vatandaşların oturdukları mahallelere baskın şeklinde saldırılar 

düzenledikleri belirtilmiştir”  

İddianamede olayın değerlendirilmesi ise şu şekilde yapılmıştır: 

“Çorum olaylarında da yine Kahramanmaraş ve Malatya olaylarındaki gibi “cami 

bombalandı” , “sular zehirlendi” gibi söylentilerle alevi ve sünni halk kitlelerinin karşı 

karşıya getirilmesi, olaya müdahale için gelen Amasya Tugay komutanın olaylar 

yatışmadan birliklerini geri çekmesi, olayı bizzat yaşayan Adnan Baran'ın polis ve askerin 

olaylara müdahale etmediği, kendisiyle birlikte firari sanıkların kentte rahatça 

gezmelerine izin verildiği, bazı subayların sağ ve sol gruplara silah ve patlayıcı verdikleri, 

Alaaddin Camiine bomba atıldığına ilişkin yalan haberin asılsız olduğunu camide 

anlatmaya çalışan Kazım Aras isimli şahsın gerçeğin ortaya çıkmasını istemeyen kişilerce 

sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildiğine dair beyanları birlikte değerlendirildiğinde, 

olayın ülkede kaos çıkararak yapılacak darbeye zemin hazırlamak isteyenler tarafından 

çıkarıldığı anlaşılmaktadır.”(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 18-20). 
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1.8.Fatsa Operasyonu 

İddianamede olayların gelişimi özet olarak şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Ordu'nun Fatsa ilçesinde 14 Ekimde 1979 ara Terzi Fikri adıyla üne kavuşan 

Fikri SÖNMEZ belediye başkanı seçildi.  

Terzi Fikri, karaborsa döneminde gençlerle birlikte stokçulara yaptığı baskınlarla 

nam kazandı. Durumu Zeki MUSLU (Fatsa CHP İlçe Başkanı): "Belediye bu karaborsacı 

insanlarla uğraşamayınca ne yapıyor, bu sefer o gençler karaborsa yapan insanların 

dükkanlarını basmaya başladı. Basıp içerde buldukları malları toplayıp, efendim halka 

dağıtmaya başladılar." şeklinde ifade etmektedir. 

Belediye başkanı Terzi Fikri, halkın desteği ile düşüncelerini uygulamaya başladı. 

Fatsa'da 11 Halk komitesi kurdu. Yönetim bu komiteler aracılığıyla idare ediliyordu. 

İlçeye giriş ve çıkışlar halk komitesinin denetimi altında yapılıyor, Gazeteciler bile uzun 

süre sorgulandıktan sonra ilçeye girebiliyordu. 

Fatsa'ya 8 Temmuz 1980'de Samsun'dan gelen askeri birliklerle operasyon 

düzenlendi. Operasyon emrini Genelkurmay Başkanı şüpheli Kenan EVREN verdi. 

Herhangi bir direnişle karşılaşılmadan yapılan operasyonlar sonucundan Terzi Fikri 

SÖNMEZ ile birlikte 300 kişi gözaltına alındı.” 

İddianamede olayın değerlendirilmesi şu biçimde yapılmaktadır: 

“Devlet içerisinde küçük bir devlet gibi örgütlenen Ordu’nun Fatsa ilçesine, 

Genelkurmay Başkanı şüpheli Kenan Evren’in emriyle müdahale edilmişti.O tarihte 

Sıkıyönetim ilan edilen iller arasında Ordu yoktu.Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 

sıkıyönetim kurulmamış bir bölgedeki olaylara müdahalede bulundu.Oysa şüpheli Kenan 

Evren, Kahramanmaraş olaylarına asker olarak neden müdahale edilmediği 

sorulduğunda, sıkıyönetim ilan edilmediği için yetkilerinin olmadığını belirtmiştir.(Bkz, 

K.Maraş olayları bölümü) esasen her gün onlarca insanımızın terör olaylarından öldüğü 

bir ortamda, Başbakan, Hükümet ve diğer siyasi parti liderlerine doğrudan, 

Cumhurbaşkanına ise  doğrudan olmasa bile dolaylı olarak müdahalede bulunabileceğine 

ilişkin uyarı mektubu verebilecek kadar kendisini güçlü gören askeri yönetimin, terör 

olaylarına müdahale ederek suçluları adli merciler önüne çıkarması, toplum ve siyasi 

iktidar tarafından ancak takdir edilebilirdi.Fatsa  operasyonu bu yönüyle dikkate 

değerdir.”(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012:  

20-21). 
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1.9.Cumhurbaşkanlığı Seçimleri  

Cumhurbaşkanlığı seçimleri süreci iddianamede özet olarak şu şekilde 

anlatılmaktadır; 

“Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresi 6 Nisan 1980 tarihinde doldu.  

Sonuç alınamayan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CHP adayı Muhsin 

Batur’un 303 oy aldı. Bu sırada TSK Komuta Heyetinin Güney Doğu’da bulunuyordu, 

Cumhurbaşkanının seçilme ihtimalinden TSK Komuta Heyetinin rahatsız oldu. Yanlarında 

bulunan dönemin İçişleri Bakanı Orhan Eren’nin anlatımına göre; bir ara komuta 

heyetinin dışarı çıktı, sonra Org. Sedat Celasun’un gelerek 1 gün sonra Ankara’ya gitmek 

istediklerini söyledi. Orhan Eren’in endişeyi sezerek ne olduğunu sorması üzerine, 

Celasun Paşanın “baksanıza adamlar Cumhurbaşkanını seçiyorlar,” demesi üzerine 

Orhan Eren’in “endişe etmeyin paşam seçemezler, 303’te olsa seçemezler” diyordu” 

Olayın Değerlendirilmesi şöyle yapılmaktadır: 

“Bu konuşmalardan dönemin TSK komuta kademesinin yapmış olduğu darbe 

planının akamete uğramaması için, Cumhurbaşkanının seçilmesini istemediği, siyasi 

istikrarsızlığı darbe yapmak için bir fırsat olarak gördüğü, asıl amacın her halükarda 

darbe yapmak olduğu sonucuna varılmaktadır.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 21). 

1.10. MSP'nin Konya Mitingi 

Olay özet olarak şu şekilde anlatılmaktadır; 

“12 Eylül askeri darbesine gerekçe gösterilen olaylardan bir tanesi MSP’nin 

Konya mitingi idi. İsrail'in 23 Temmuz 1980 tarihinde Kudüs'ü, İsrail'in ebedi başkenti 

ilan etmesine tepki olmak üzere MSP tarafından 6 Eylül 1980 tarihinde Konya'da Kudüs 

mitingi düzenlenmesine karar verildi. Miting tertip komitesi üyesi MSP Konya senatörü 

Ahmet Remzi HATİP'in ve MSP Genel Başkan Yardımcısı Şener BATTAL'ın aksi yöndeki 

ikazlarına rağmen belirlenmiş sloganlar dışında Laiklik karşıtı sloganlar bazı gruplar 

tarafından ısrarla dile getirildi.  

Darbenin planlayıcılarından Haydar SALTIK ise 29 Ekim 1980'de yaptığı basın 

toplantısında bu konuda: "Konya mitingi 12 Eylül'e gelinmesinde bardağı taşıran son 

damla olmuştur."  şeklinde açıklama yapmıştı. 

Askeri darbe sonrası Konya mitingiyle alakalı yargılananların tümü beraat etti.” 

Olayın Değerlendirilmesi İddianamede şöyle yapılmaktadır: 
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“Bu olayda, İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan kişilerin, mitingi düzenleyen 

MSP’nin Genel Başkanı olan Erbakan’ın komutuyla söylettiği İstiklal Marşı sırasında 

ayağa kalkmamaları, olaydan sonra hem Erbakan hem de Belediye Başkanı Mehmet 

Keçeciler tarafından yapılan şikâyetlerden bir sonuç alınmaması ve bu kişilerin irtica 

görüntüleri veren abartılı kıyafetleri dikkate alındığında MSP’li olmadığı, benzer 

provakatif eylemler için hazırlanmış, yapılacak darbede gerekçe kullanılacak kişiler 

olduğu sonucuna varılmaktadır.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 21-22). 

2. 12 Eylül 1980 Öncesi Darbe Yönetiminin Yaptığı Hazırlıklar ve Attığı 

Adımlar, Müdahale Fikrinin Ortaya Çıkışı 

2.1.Uyarı Mektubunun Verilmesi  

Bu konuda İddianamede özet olarak şu gelişmeler anlatılmıştır; 

“12 Eylül öncesi askeri müdahale fikri 1979 yılının Temmuz ayı içerisinde 

ordunun üst kademesinde açık açık konuşulmaya başlandı. Bu tarihlerde şüpheli Kenan 

EVREN kuvvet komutanlarıyla görüşmeler yaptı. Yaptığı görüşmeler sonucunda 

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Haydar SALTIK'tan bir çalışma grubu kurmasını 

istedi. Başkanlığını Haydar SALTIK'ın kurduğu 3 kişilik grupta iki de kurmay subay vardı. 

Haydar SALTIK'ın başında bulunduğu gizli grup 11 Eylül 1979 tarihinde 

çalışmaya başladı. Hazırladığı raporlarla komutanları yönlendirdi. Askeri müdahaleye 

karar verildikten sonra da bu grubun sayısının artırılmasıyla müdahale hazırlıklarına 

devam edildi. 21 Aralık 1979 tarihinde Genelkurmay Başkanı şüpheli Kenan EVREN, 

Kuvvet Komutanları, Harp Akademileri Komutanı, Ordu ve Kolordu Komutanlarının 

katılımlarıyla toplantılar yaptı. Bu toplantı süreçlerinin sonunda 26 Aralık 1979 tarihinde 

hükümetteki parti liderleriyle diğer siyasi parti liderlerine uyarı mektubu verilmesi 

yönünde karar alınmıştı. 

27 Aralık 1979 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK aracılığıyla 

Başbakan ve diğer siyasi parti liderlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral şüpheli Kenan 

EVREN, kendisinin ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin ERSİN, Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülend ULUSU, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 

Tahsin ŞAHİNKAYA ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat CELASUN’un 

imzalarını taşıyan ve ülkede yaşanan siyasi ve sosyal çalkantılar karşısında Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin görüşünü içeren bir uyarı mektubunu, takdim yazısı ile Cumhurbaşkanı 

Fahri KORUTÜRK’e teslim etti. 
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Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK, 2 Ocak 1980 tarihinde, Başbakan ve Adalet 

Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman DEMİREL ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

Genel Başkanı Bülent ECEVİT’i Çankaya Köşküne birlikte davet ederek, iki lidere, 

kendisine sunulan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü" başlıklı uyarı mektubunun örneğini 

verdi.  

Cumhurbaşkanı KORUTÜRK,  uyarı mektubunun bir örneğini aynı tarihte Millet 

Meclisi Başkanı Cahit KARAKAŞ, Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri 

ÇAĞLAYANGİL, Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Grubu Başkanı Fahri ÖZDİLEK, 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Zeyyat BAYKARA ile Milli Selamet 

Partisi Genel Başkanı Necmettin ERBAKAN, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 

Alparslan TÜRKEŞ, Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanı Turhan FEYZİOĞLU ve 

Demokratik Parti Genel Başkan Vekili Faruk SÜKAN’a da gönderdi. 

Mektupta Cumhurbaşkanına sunulan takdim yazısı şu şekilde idi: 

" Sayın Cumhurbaşkanım,  

Ülkemizin içinde bulunduğu ortamda Devletimizin bekası, milli birliğin 

sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin temini için; anarşi, terör ve bölücülüğe karşı 

parlamenter demokratik rejim içerisinde anayasal kuruluşların ve özellikle siyasi 

partilerin, Atatürkçü milli bir görüşle müştereken tedbirler ve çareler aramaları 

kaçınılmaz bir zorunluk olarak görülmektedir.  

Milli Güvenlik Kurulunun muhtelif toplantılarında bu konuda alınan kararların 

muhalefete mensup siyasi partilerin kısır tutum ve davranışları yüzünden olumlu 

sonuçlara götürülemediği yüksek malumlarıdır.  

Kuvvet Komutanları ile beraber yaptığım son gezilerimde Ordu ve Kolordu 

Komutam seviyesindeki general ve amirallerle görüşmelerimde milli birlik ve beraberliğe 

en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde süratle bir sonuca ulaşabilmek için gerekli 

tedbirlerin müştereken tespiti amacı ile tüm anayasal kuruluşlar ve siyasi partilerin bir 

kere daha uyarılması bütün komutanlarca müştereken dile getirildi.  

Bu karar ışığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüşlerini, Milli Güvenlik Kurulu 

Başkanı olarak zatıalilerine sunuyorum.  

Gereğini yüksek takdirlerine arz ederim.  

Saygılarımla. "  

Siyasi parti liderlerine verilmesi istenen bölümü ise: 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü 
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Ülkemizin içinde bulunduğu son derece önemli siyasi, ekonomik ve sosyal ortamda 

her geçen gün hızını biraz daha artıran anarşi, terör ve bölücülüğe karşı milli birlik ve 

beraberliğin sağlanabilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke yönetiminde etkili ve 

sorumlu anayasal kuruluşları ve özellikle siyasi partileri göreve davet etmek 

mecburiyetinde kalmıştır.  

Kahramanmaraş olayların yıldönümünde henüz ilk ve orta-öğretim çağındaki 

evlatlarımızın örgütlü eylemciler tarafından zorla sürüklendikleri anarşik olaylar ibretle 

müşahede edilmektedir.  

Anayasamızın getirdiği geniş hürriyetleri kötüye kullanarak İstiklal Marşımız 

yerine komünist enternasyonali söyleyenlere, şeriat düzeni davetçilerine, demokratik rejim 

yerine her türlü faşizmi getirmek isteyenlere, anarşiye, yıkıcılığa ve bölücülüğe 

milletimizin tahammülü kalmamıştır.  

İktidar olan siyasi partilerin bütün devlet kademelerini kendi siyasi görüşleri 

doğrultusunda hareket edecek kişilerle doldurması, kamu görevlilerinin ve vatandaşların 

bölünmesini zorunlu hale getirmektedir. Siyasi partilerce yaratılan bu bölünme giderek 

anarşi ve bölücülüğü destekleyen iç kaynakların şekillenmesine, himayesine; polis, 

öğretmen ve diğer birçok kuruluşların birbirine düşman kamplara ayrılmalarına neden 

olmaktadır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarına bir 

çözüm getiremeyen, anarşi ve bölücülüğün ülke bütünlüğünü tehdit eden boyutlara 

varmasını önleyemeyen, bölücü ve yıkıcı guruplara tavizler veren ve kısır siyasi 

çekişmeler nedeni ile uzlaşmaz tutumlarım sürdüren siyasi partileri uyarmaya karar 

vermiştir.  

Bölgemizdeki gelişmeler Ortadoğu’da her an sıcak bir çatışmaya dönüşebilecek 

durumdadır. İçte anarşist ve bölücüler yurt sathında genel bir ayaklanmanın provalarını 

yapmaktadırlar.  

Ülkede birlik ve beraberliğin, vatandaşın can ve mal güvenliğinin süratle 

sağlanabilmesi için gerekli kısa ve uzun vadeli tedbirlerin Yüce Meclislerimizde en kısa 

zamanda kararlaştırılması bugünkü ortam içinde hayati bir önem taşımaktadır.  

Diğer yandan Meclislerin açılışından birbuçuk ay sonra komisyonların ancak 

teşkil edilebilmesi ve ülkenin acilen çözüm bekleyen konuların müzakere için bugüne 

kadar müşterek bir gündemin saptanamaması üzüntü ile izlenmektedir. Atatürk 

milliyetçiliğinden alınan ilham ve hızla vatandaşlarımızı kaderde, kıvançta ve tasada 
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ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplamanın; iç barış ve 

huzurun sağlanmasında temel unsur olduğu apaçık bir gerçektir. Ülkenin içinde 

bulunduğu bu durumdan bir an evvel kurtulması hükümetler kadar diğer siyasi 

partilerimizin de görevleri arasındadır.  

Türk Silahlı Kuvvetleri; İç Hizmet Yasası ile kendisine verilen görev ve 

sorumluluğun idraki içinde ülkemizin bugünkü hayati sorunları karşısında siyasi 

partilerimizin bir an önce milli menfaatlerimizi ön plana alarak, Anayasamızın ilkeleri 

doğrultusunda ve Atatürkçü bir görüşle bir araya gelerek anarşi, terör ve bölücülük gibi 

Devleti çökertmeye yönelik her türlü hareketlere karşı bütün önlemleri müştereken 

almalarını ve diğer anayasal kuruluşların da bu yönde yardımcı olmalarını ısrarla 

istemektedir."  şeklindedir. 

İddianamede bununla ilgili şu değerlendirme yapılmaktadır: 

“Anayasal demokratik sistem içerisinde sivil otoriteye bağlı ve onun emrinde olan 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun komuta kademesinin içerisinde bağlı oldukları 

Başbakanın da bulunduğu siyasi parti liderlerine göndermiş olduğu mektupta kullandığı, 

"Türk Silahlı Kuvvetleri;...uzlaşmaz tutumlarını sürdüren siyasi partileri uyarmaya karar 

vermiştir." şeklinde üstelikte mektubun devamında Cumhuriyet tarihimiz boyunca askeri 

darbe gerekçesi olarak kullanılan İç Hizmet Kanununu da hatırlatarak uyarması 

demokratik rejim açısından tehdittir.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 24). 

2.2. Bayrak Harekât Direktifinin (Planı) Sıkıyönetim Komutanlarına 

Gönderilmesi 

Bu konu iddianamede özetle şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Askeri darbe planı hazırlıklarını tamamlayan Orgeneral Haydar SALTIK 4 

Haziran 1980 tarihinde Genelkurmay Başkanı şüpheli Kenan EVREN'e planı sundu. 

"Bayrak Harekâtı" adı verilen planı inceleyen EVREN 17 Haziran 1980 tarihinde yapılan 

6. Sıkıyönetim toplantısından sonra Genelkurmay Karargâhında Kuvvet Komutanları, 

Sıkıyönetim Komutanları ve 2. Başkanın katılımıyla yapılan toplantıda planla ilgili bilgi 

verilerek önerileri alındı.  

1 Temmuz 1980 tarihinde komuta kademesince yapılan toplantıda askeri darbe 

günü olarak 11 veya 12 Temmuz belirlendi. Bu tarihlerin askeri müdahale günü olarak 

belirlenmesinin iki nedeni vardı. Bunlardan ilki, CHP ve MHP tarafından 3 Temmuz'da 

hükümeti düşürmek için gensoru verilecekti. Zaten anarşi ve ekonomik nedenlerle kaosa 



 410 

sürüklenmiş ülkede hükümetin düştüğü bir ortamda yapılan darbe tepki çekmeyecekti. 

İkincisi ise 8-10 Temmuz tarihleri arasında devlet borçlarının 3 yıl ertelenmesi için 

Paris'te yapılacak toplantı önem arz etmekteydi. Yapılan askeri darbe borç ertelenmesini 

engelleyebilir, bunun sonucunda da kötü olan ekonomide borç ödeme sıkıntısıyla 

karşılaşılabilirdi. Alınan karara göre 3 Temmuz 1980 tarihinde özel kuryeler vasıtasıyla 

Bayrak Harekât Planı Sıkıyönetim Komutanlıklarına ulaştırıldı.”  

2.3. Bayrak Harekât Direktifinin (Planı)  Geri Toplatılması 

Bu konu iddianamede özetle şu şekilde anlatılmaktadır: 

“3 Temmuz 1980 tarihinde DEMİREL hükümeti hakkında güven oylaması yapıldı. 

Yapılan oylamada beklenenin aksine ERBAKAN’ın son anda fikir değiştirerek hükümete 

destek vermesi nedeniyle, hükümet tekrar güvenoyu aldı. Paris'te yapılan borç erteleme 

toplantısı ise 22 Temmuz'a ertelenmişti. 

 Bu iki gelişmeden özellikle hükümetin güvenoyu alması sonucu komuta heyeti 

güvenoyu almış bir hükümete karşı darbe yapmış konumuna düşmemek hem de borç 

ertelemesinin de gerçekleşmemesi nedeniyle harekat emri 4-7 Ağustos arası geri 

toplatıldı. 

 Ağustos 1980 tarihinde yapılan askeri şurada görev süresi dolan Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Bülent ULUSU'nun yerine Nejat TÜMER atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı 

Tahsin ŞAHİNKAYA'nın ise dolan görev süresi 1 yıl uzatıldı. Genelkurmay 2. Başkanı 

Orgeneral Haydar SALTIK Ege Ordu Komutanlığına atandı. Yerine ise Orgeneral Nejdet 

ÖZTORUN getirildi. Böylece askeri darbenin komuta kademesi şekillenmiş oldu”.  

2.4. Bayrak Harekât Direktifinin (Planının) İkinci Defa Sıkıyönetim 

Komutanlarına Gönderilmesi 

Bu konu iddianamede özetle şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Komuta kademesi tarafından 26 Ağustos 1980 günü yapılan toplantıda harekatla 

ilgili son kontroller yapıldı. İkinci kez harekat zamanı olarak 12 Eylül 1980 Cuma günü 

belirlendi. Aynı toplantıda askeri darbe sonrası yasama görevini Genelkurmay Başkanı, 

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından oluşacak Milli Güvenlik 

Konseyinin yapmasına karar verildi. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine ise 

Orgeneral Haydar SALTIK atandı. Bayrak Harekat Planı Sıkıyönetim Komutanlarına 

tekrar 28,31 Ağustos günleri ile 1,2,3,4 Eylül günlerinde kuryelerle gönderildi.  

 Askeri Harekatın tarih ve saati belli olmasına rağmen planda gizli tutularak 

zamanı "G" günü, "S" saati olarak kodlanmıştı. 5 Eylül 1980 günü Genelkurmay 

Başkanlığından çıkan özel kuryeler harekat tarih ve saatinin 12 Eylül saat 04:00 

olduğunu belirten emrin bulunduğu zarflarla Türkiye'nin dört bir yanına hareket ettiler. 

Artık geri sayım başlamıştı. 

 12 Eylül Askeri yönetiminin işini kolaylaştıran gelişmelerden biri de 5 Eylül 1980 

günü Dışişleri Bakanı Hayrettin ERKMEN'in gensoruyla Bakanlıktan düşürülmüş 

olmasıydı. Dışişleri Bakanı İsrail'in Kudüs'ü ebedi başkent ilan etmesiyle ilgili yeterli 

tepkiyi vermemekle suçlanmıştı. Verilen gensorunun kabul edilmesiyle Cumhuriyet 

tarihinde ilk kez bir Dışişleri Bakanı gensoruyla düşürülmüş oldu” (Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 24-28). 
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3. 12 Eylül Askeri Darbesi ve Sonrası 

Gelişmeler iddianamede özetle şu şekilde anlatılmaktadır; 

“Beklenen günün gelmesi ile 12 Eylül 1980 günü saat 03:59'da, Türkiye radyoları 

(TRT) İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla birlikte yayına başladı. Daha sonra Harbiye 

Marşı'nın çalınmasıyla Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan 

Evren imzasıyla yayınlanan Milli Güvenlik Konseyi'nin bir numaralı bildirisi okunmaya 

başlandı. Bildiri şöyleydi: 

"Yüce Türk Milleti;  

Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bu bütün olan, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, 

varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.  

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat 

veya suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla 

devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri 

almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar 

ve vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.  

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir 

şekilde ve haince, ilkokullardan üniversitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, 

yargı organları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve nihayet 

yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız dahi saldırı ve baskı altında tutularak 

bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve acze 

düşürülmüştür.  

Aziz Türk Milleti:  

İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanununun verdiği Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri 

içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.  

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği 

sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve 

varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri 

ortadan kaldırmaktır. 

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı 

kaldırılmıştır.  

Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.  

Yurt dışına çıkışlar yasaklanmıştır.  

Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05’den 

itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur.  

Bu kollama ve koruma harekâtı hakkında teferruatlı açıklama bugün saat 

13.00’deki Türkiye Radyoları ve Televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. 

Vatandaşların sükunet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri 

izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine 

güvenmelerini beklerim." (Resmi Gazetenin 12 Eylül 1980 tarihli 17103 sayılı mükerrer 

sayısı) 
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 Bildiriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri emir-komuta zinciri içerisinde ülke 

yönetimine bütünüyle el koyarak, parlamento ve hükümeti fesh etti. Bütün yurtta 

sıkıyönetim ilan edildi. Yurtdışına çıkışlar yasaklandı. 

 Aynı gün saat 13:00'te şüpheli Kenan EVREN Genelkurmay Başkanı ve Milli 

Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla radyo ve televizyondan "Genelkurmay ve Milli 

Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan EVREN'in Açıklaması" başlıklı 

konuşmasında ülke yönetimine neden el koyduklarını anlatıyordu. (Aynı tarihli ve sayılı 

Resmi Gazete) 

 İki numaralı bildiride Sıkıyönetim Komutanlıklarına kimlerin atandığı, sıkıyönetim 

komutanlarının lüzum görecekleri her türlü tertip ve tedbiri almaya yetkili kılındıkları ve 

Sıkıyönetim Komutanlıklarının aldığı ve alacağı kararlara, tedbirlere ve yayınlanacak 

bildirilere uyulacağını belirtiyordu.  

3 numaralı bildiride gıda ve sağlıkla ilgili tedbirlerden bahsedildi. (Aynı tarihli ve 

sayılı Resmi Gazete) 

 4 numaralı bildiride Milli Güvenlik Konseyinin, başkan Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Kenan EVREN, üyeler ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin 

ERSİN, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA, Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Oramiral Nejat TÜMER, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat 

CELASUN'dan oluştuğu, Milli Güvenlik Konseyi sekreterliğine ise Orgeneral Haydar 

SALTIK'ın atandığı belirtiliyordu. (Aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete) 

 Ayrıca Milli Güvenlik Konseyi çıkardığı 12.12.1980 tarihli ve 2356 Sayılı Milli 

Güvenlik Konseyi Hakkındaki Kanunun 1. maddesindeki “Milli Güvenlik Konseyi; Devlet 

ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 

üyeleri; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun’dan teşekkül eder.”  şeklindeki 

düzenleme ile Milli Güvenlik Konseyinin oluşumuna yer verildi.2324 Sayılı ve 27/10/1980 

tarihli Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 2.maddesindeki “Anayasada Türkiye Büyük 

Millet Meclisine, Millet Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtilmiş 

bulunan görev ve yetkiler 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak Milli Güvenlik 

Konseyince ve Cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler de Milli 

Güvenlik Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca yerine getirilir ve kullanılır.” şeklindeki 

düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet Senatosuna ve 

Cumhurbaşkanına ait yetkilere cebren el konuldu. 

 5 numaralı bildirisinde, ulaşım ve haberleşme ile ilgili tedbirlere yer verildi. 6 

numaralı bildiride Türk Silahlı Kuvvetlerine bir mesaj yayınlandı. 7 numaralı bildiriyle 

siyasi parti faaliyetleri yasaklandı, DİSK, MİSK ve bunlara bağlı sendikaların faaliyetleri 

durduruldu. Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay hariç diğer bütün 

derneklerin faaliyetleri durduruldu. Bir kısım diğer tedbirlere yer verildi. 8 numaralı 

bildiride kamu kuruluşlarıyla kitlerde ve özerk devlet kuruluşlarında çalışan görevlilerin 

emeklilik, istifa ve işten ayrılmaları ikinci bir emre kadar durduruldu. 9 numaralı 

bildiriyle Emniyet Genel Müdürlüğü tüm teşkilatı ile birlikte 12 Eylül 1980 tarihinden 

itibaren Jandarma Genel Komutanlığının emrine verildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne 

Korgeneral Hayrettin TOLUNAY atandı. (Aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete) 

 12 Eylül askeri yönetimince bu şekilde ülkenin tamamı denetim ve kontrol altına 

alındı. 
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 12 Eylül 1980 tarihinde darbenin arkasından siyasi partilerin faaliyetleri 

yasaklanmıştı. 16 Ekim 1981 tarihinde çıkarılan 2533 sayılı kanunla başta Atatürk'ün 

kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere bütün partiler kapatılarak siyasi 

partiler ve yan kuruluşlarının taşınır taşınmaz bütün malları hazineye devredildi. 

(16/10/1981 tarihli 17486 mükerrer sayılı resmi gazete) 

 02/06/1981 tarihinde 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararıyla 11 Eylül 1980 

tarihinde parlamento üyesi bulunan siyasi parti mensupları ile her kademede siyasi parti 

yöneticisi ve mensuplarının Türkiye'nin geçmiş veya gelecek siyasi veya hukuki yapısıyla 

ilgili olarak anlayışları doğrultusunda sözlü veya yazılı beyanda bulunmaları veya makale 

yazmaları ve bu amaçla toplantı yapmaları, sıkıyönetim uygulamalarına ilişkin olarak 

Sıkıyönetim Komutanlıklarının koyduğu yasakların ve aldığı kararların herhangi bir 

şekilde tartışılması yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri başka bir suç 

oluştursa bile ayrıca 1402 sayılı Sıkıyönetim kanunu 16. maddesi uyarınca işlem 

yapılacağına ilişkin hüküm getirildi. (05/06/1981 tarihli 17361 sayılı resmi gazete)  

 Askeri darbeden sonra Türkiye 13 Sıkıyönetim bölgesine ayrılarak, başlarına 

atanan Sıkıyönetim Komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.” 

İddianamenin ekinde bulunan belgelerde, Milli Güvelik Konseyi'nin 12 Eylül 1980 

tarihli 2 numaralı bildirisine göre sıkıyönetim komutanlıklarına:  

 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Necdet ÜRUĞ, İstanbul ili Sıkıyönetim 

Komutanlığı'na,  

 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Bedrettin DEMİREL, Konya, Niğde, 

Kayseri, Nevşehir, Yozgat illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Selahattin DEMİRCİOĞLU, Erzincan, 

Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, 

Samsun, Sinop illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Süreyya YÜKSEL, İzmir, Manisa, Aydın, 

Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur, Antalya illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 Donanma Komutanı Koramiral Nejat SERİM, Kocaeli, Bursa, Bilecik, 

Sakarya, Bolu, Zonguldak illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Hüsnü ÇELENKLER, Çanakkale, 

Balıkesir illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 4'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Recep O. ERGUN, Ankara, Çankırı, 

Kastamonu illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 5'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Adnan DOĞU, Tekirdağ, Kırklareli, 

Edirne illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nevzat BÖLÜGİRAY, Adana, Mersin, 

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal YAMAK, Diyarbakır, Urfa, 

Mardin, Siirt, Hakkari,Van illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Sabri DELİÇ, Elazığ, Malatya, 

Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin CAMBAZOĞLU, 

Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  
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 1'inci Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Tevfik ALPASLAN, 

Eskişehir, Kütahya, Afyon illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na,  

Atandıkları anlaşılmıştır. 

Yine iddianamede; 

 “Askeri darbenin liderlerine göre, basın tek ses tek yürek olması ve 12 Eylül'le 

ilgili haberleri vermesinin gerektiğini belirtiyordu. Yönetimin istemediği hususlar haber 

yapıldığında gazeteler kapatılıyordu. Komutanlar basın kuruluşlarını ziyaret ediyorlar, 12 

Eylül'ün gerekliliğini anlatıyorlardı. Ancak bu tartışma şeklinde değil, tebligat 

manasındaydı. Onların konuşması sırasında başkasının söz hakkı bulunmuyordu. 

 O dönemin gazetecilerinden Nadir Nadi gazeteler üzerindeki baskılarla ilgili 

şüpheli Kenan Evren'le görüşmesiyle ilgili şunları anlatıyordu: "Bari her gazeteye bir 

albay atayın. O ne yapacağımızı söylesin" diye sitem ettiğinde Orgeneral Haydar Saltık, 

"Gerekirse bunu da yaparız, cesaretinizi frenlemek için" cevabını veriyordu 

 12 Eylül döneminde sıkıyönetim yasaklarından bunalan gazeteler, çözümü magazin 

haberlerini yer vermekte buldu. Siyasi, ekonomik, sosyal gelişmeler hakkında yazmak 

hemen hemen ihtimal dışı idi. Bu süreçte asparagas ve erotik ağırlıklı yeni gazeteler 

türedi. Bu gazetelerin trajları milyonlara ulaşıyordu.  

 14 Eylül 1980 günü TRT'ye gönderilen yapılacak yayınlarla ilgili emirlerden 

bazıları şunlardı  

"- Milli Güvenlik Konseyi ve sıkıyönetime karşı haberler verilmeyecektir. 

- Aksi belirtilmedikçe MGK bildirileri günde üç defa, sıkıyönetim bildirileri de iki 

defa yayınlanacaktır. 

- 12 Eylül müdahalesiyle ilgili halkla röportajlar yapılacak, daha ziyade orta 

yaşlılarla konuşulacaktır. Röportaj yayına girmeden önce de tasvip alınacaktır." 

 Bu şekilde toplum üzerinde kurulan baskı ve aleyhe yayın yasaklarıyla düşünce 

hürriyeti tamamen ortadan kaldırılıyor, gazetelerin ve televizyonun hangi haberleri yazıp 

hangisini yazamayacaklarına MGK karar veriyordu.  

 Bu dönemde 1402 sayılı sıkıyönetim kanuna dayanılarak hiçbir yargı kararı 

olmadan 30.000 memurun görevine son verildi. 7233 memur bölgelerinin dışına 

gönderildi. 300.000 kişiye sakıncalı oldukları gerekçesiyle pasaport verilmedi. Pasaport 

verilmeyenler içerisinde Türk Halk Müziği sanatçısı Ruhi Su da vardı. Kanser hastalığına 

yakalanan Ruhi Su pasaport verilmediği için tedavi olamadı ve yaşamını yitirdi. 12 Eylül 

yönetimi tarafından yurtdışına kaçan 14.000 kişi vatan haini oldukları gerekçesiyle 

vatandaşlıktan çıkarıldı.”  

Yönünde açıklamalara da yer verilmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 28-31). 

4. İddianamede Askeri Darbe Yönetimince Gözaltında ve Cezaevlerinde 

İşkence Gören Mağdurlar 

Askeri darbe yönetimince gözaltında ve cezaevinde işkence gören mağdurlar 

olarak iddianamede isimleri geçen: 

Muhsin YAZICIOĞLU, Nimet TANRIKULU, Orhan ÇAKIROĞLU, Yılma 

DURAK, Mustafa DİKİCİ, Aydın ESİ, Nuri DEMİRYÜREK,  Celal ADAN, Bekir BAĞ, 

Aydın DEMİRKOL,  Mehmet KAZGAN, Namık Kemal ZEYBEK, İbrahim ÜNAL, 
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Yaşar YILDIRIM, Celalettin CAN, Gökhan EREN, Yaşar OKUYAN, Mustafa 

YALÇINER, Mahir Kadir DAMATLAR, Oğuzhan MÜFTÜOĞLU, Selim DİNDAR, 

Orhan MİROĞLU ve Abdurrahman YÜCEL isimli şahısların beyanlarına ayrıntılı yer 

verilmiştir. 

5. İddianamede Mağdurların Beyanları ve Belgelerden Elde Edilen 

Cezaevi Görevlilerin İsimleri  

İstanbul: 

Metris Sıkıyönetim Savcısı Recep SÖZEN  

Metris Cezaevi Müdürleri Adnan ÖZBAY, Murat Binbaşı  

Dönemin siyasi şube müdürü Ünal ERKAN, müdür yardımcısı Mehmet AĞAR 

Ankara: 

Ankara Sıkıyönetim Savcısı Nurettin SOYER, 

Mamak Cezaevi Müdürü Albay Raci TETİK, 

Pol-der'li Zeki KAMAN ve Dürüst OKTAY (İşkence eden polisler) 

Diyarbakır: 

Diyarbakır Cezaevi Müdürü Birol Binbaşı, 

Diyarbakır 5 Nolu Askeri Cezaevi İç Güvenlik Amiri olarak atanan Yüzbaşı Esat 

Oktay YILDIRAN 

Şavşat: 

Müşteki Yener TURAN’a yapılan işkencelerden sorumlu Şavşat Cezaevi 

Karakolunda Yüzbaşı Mustafa EKEN ve Astsubay Bahri DENİZ, Binbaşı Ahmet SELEK 

Fatsa: 

Başkomiser Mustafa YAYLA, polis memurları Tuncer MEKİK, Yemen 

TÜRKAN, Ali AY, Başçavuş Ramazan KARTLAK ve emrinde görev yapan askerler 

6. O Dönemde İşkence Yapıldığına Dair Tespit ile İlgili Rapor 

Düzenleyen Hekimler  

Mevki Hastanesi tabiplerinden Binbaşı Tabip Selim KAPTANOĞLU ve Tabip 

Albay Mehmet ÜNLÜ 

7. İddianamede 12 Eylül Askeri Darbe Döneminde Gözaltı Merkezleri ve 

Cezaevlerinde Uygulanan İşkence Yöntemleri  

İddianamede 12 Eylül Askeri Darbe döneminde gözaltı merkezleri ve 

cezaevlerinde uygulanan işkence yöntemleri olarak şunlar belirtilmiştir; 

 Falaka: Yaygın ve sürekli kullanıldı. Ayak tabanı, ellerin içi gibi vücudun 

kaslı bölümlerine kalas, cop, zincir, saz sapı, pik demir vb. vurularak 

gerçekleştirilirdi. Bu yöntem, ayak tabanlarını ve el ayaklarını patlatır, kaba 

yerleri ezer, morartır, tırnakları sökerdi. El ayak gibi herhangi bir yeri kırar, 

sakat bırakırdı. 

 Köpek Saldırtma: Tutuklu çırılçıplak soyulur, kurt köpeği üzerine 

saldırtılırdı. Köpeğin ilk kaptığı yer bacak arası olurdu. 



 416 

 Zincir: 20-25 metre uzunluğundaki zincirin uçları iki tutuklunun boynuna 

bağlanır, tutuklular sırt sırta verdirilerek ters yönde hızla itilir. Tutuklu tek 

ayağından zincire bağlanır, bu zincir yüksek bir yere asılır, tutuklu 

bayılıncaya kadar askıda kalırdı.  

 Germe: Tutuklunun bir bacağı merdiven kenarlığına bağlanır, diğer bacağı 

da açık bırakılan koğuşun gözetleme deliğine bağlanıp kapı kapatılır, 

tutuklunun bacakları koğuş kapısının eni kadar gerilir ve öyle kalırdı. 

Koşuşturulur, zincir tam gerilince, her iki tutuklu da sırtüstü yere düşerdi. 

 Ayaktan Asma/Tepe: 50-60 kişi havalandırmaya alınırdı. Gardiyan "tepe 

ol" komutu verince tüm tutuklular üst üste bindikten sonra, bir tutuklu da 

üst üste yatan tutukluların üstüne çıkar, İstiklal Marşı'nın on kıtası 

okutulurdu. 

 Kule: Havalandırmaya çıkan tutuklular altı kişilik daire oluştururlardı. 

Bunların üzerine 3-4 kat olacak biçimde tutuklular çıkarıldıktan sonra, 

gardiyanın "yıkıl" komutuyla kule oluşturan tutuklular kendini yere bırakır 

ve böylece tutukluların değişik yerlerinde kırılma, incinme ve çıkık olurdu. 

 Ranza Altı: Gardiyanların ellerinde kalaslarla koğuşa girip, "ranza altı ol" 

komutunu verince, koğuşta bulunan tutukluların hepsi ranzaların altına 

girerdi. Herhangi bir yerlerinin açıkta kalmaması gerekiyordu. Ranzaların 

altına tüm tutuklular sığmadığı için kimini eli, kiminin kolu dışarıda 

kaldığından, gardiyanlar ellerindeki kalaslarla tutukluların dışarıda kalan 

kısımlarına vurmaya başlardı. 

 Kantar: Tutuklular havalandırmada çırılçıplak soyundurulup tek sıra 

halinde dizilirler, sıranın ön tarafında duran tutuklu sırt üstü yatırılırdı. 

İkinci tutuklu, yatan tutuklunun testis ve erkeklik organlarından tutarak 

yukarı kaldırır, tutuklunun kaç kilo geldiğini söylemesi istenirdi. Tüm 

tutuklular birbirini tartana kadar bu işlem devam ederdi. 

 Kervan: Havalandırmada, tutuklular tek sıra dizilir, her tutuklu önündeki 

tutuklunun sırtına bindirilir, bacakları altındaki tutuklunun boynundan 

aşağıya sarkıtılır ve kulaklarından tutması istenirdi. Gardiyanını komutuyla 

tutuklular yürümeye başlar ve bu işlem tutuklular ayakta duramayacak 

duruma gelene kadar sürerdi. 

 Sehpa: Tutuklu gece koğuştan alınıp, koğuş koridorunda gardiyan ve 

subaylardan mizansen olarak oluşturulan bir mahkemede sorgulanırdı. 

Mahkeme, tutukluyu idam cezasına çarptırır, ikinci katın merdiven 

kenarlığına bir ip geçirilip, ipin ucuna tutuklunun boyun kemiğini 

kırmayacak düzeyde kalın bezden bir ilmik takılır, tutuklunun boynu bu 

ilmiğe geçirilir ve temsili infaz gerçekleştirilirdi. Tutuklu tam boğulacağı 

sırada ip açılırdı. 

 Cop Sokma: Gardiyanlar copu zeytinyağına batırır ve yağlı copu tutkulun 

makatına zorla sokardı. Sonra bu copu kendisine ya da bir başka tutukluya 

yalatırlardı. 

 Çek-çek: Tutuklu çırılçıplak soyundurulur ve erkeklik organına bir ip 

takılırdı. Gardiyan ipin diğer ucunu alıp hızla koşar, tutuklu da zorunlu 

olarak gardiyanını peşinden koşardı. 
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 Lağım Suyuna Sokma: Tecrit bölümünün alt katındaki bazı tuvaletlerin 

delikleri tıkanır. Hücrelerin pisliği ve lağım suları burada biriktirilir, diz 

boyu kadar oluşturulan pisliğin içine tutuklu atılır ve pislik yedirilirdi. 

 Kitap Okuma: Koğuşta bir tutuklunun eline kitap verilir, tutukluya avazı 

çıktığı kadar yüksek sesle tek tek sözcükler okutulurken, diğer tutuklular bu 

sözcükleri tekrarlardı. Sabahtan akşama kadar yapılan bu işlem sırasında, 

tutuklular ayakta durmak zorundaydı. 

  Marş Söyletme: Cezaevinde bulunan herkes elli'yi aşkın marşı ezberlemek 

zorundaydı. Bu marşlar tutukluların ses telleri tahriş oluncaya kadar 

söyletilirdi. 

 Öl Dediğimde: Tutuklu havalandırmanın orta yerine çıkarılır, hazır ol 

durumuna geçirilirdi. Gardiyanın "öl" komutuyla tutuklu kaskatı, 

eklemlerini kırmadan eyer düşürülürdü. Bu işlem gardiyanını keyfine göre 

tekrarlanırdı. 

 Sigara İçirme: Bunun çok çeşitli yöntemleri vardı. En çok uygulananları 

şunlardı: Koğuşta kalan tutukluların eline beş adet sigara verilir, sigaraların 

tümü yakılarak devamlı ağzında tutulurdu. Gardiyanın "çek-bırak" 

komutuyla sigaralar bitinceye kadar içirilir, sigaralar-filtreleri dahil 

tutuklulara yedirilirdi. Bu sırada koğuş pencereleri kapatılır, havasızlık ve 

dumanla boğulma ortamı yaratılırdı. 

 Banyo: Tutuklular çırılçıplak soyundurulur ve tek sıra halinde banyoya 

götürülürdü. Banyoda sabun kullanılmazdı. Hortumla tazyikli su 

tutukluların üzerine fışkırtılırdı. Daha sonra tutuklular koridora çıkarılır, 

"Yat-sürün" komutuyla tutuklular yerlerde süründürülerek koğuşlarına 

götürülürdü. 

 Sayım Düzeni: Tutuklular günde en az beş kez sayılırdı. Her sayımdan 

önce, tutuklular sayım düzenine geçer , sayım talimi yaptırılır, yüksek sesle 

tekmil verilir, rahat-hazır ol ile, çöker kalkarlardı. 

 Gece Nöbeti: Geceleri her koğuşta mevcuda göre 2-7 kişiye kadar 

tutukluya sırayla nöbet tutturulurdu. Nöbet sırasında devriye gezen 

gardiyanlar, koğuşun mazgal deliğini açar, nöbetçi tutuklunun mazgaldan 

dışarı elin uzatmasını ister, tutuklunun ellerine cop veya kalasla istediği 

kadar vururdu. 

 Lokomotif: Tutuklular havalandırmaya çıkarılır. İki kişi çırılçıplak 

soyundurulur, bunlardan birisi domalıp iki eliyle diz kapaklarını tutar, 

diğeri de arkadan bunu kucaklardı. Gardiyanın "uygun adım marş" 

demesiyle her iki tutuklu havalandırmada dolaşırlar, diğer tutuklular 

zorunlu olarak bunları izlerdi. 

 Pislik Yedirme: Her havalandırmanın ortasında bir lağım çukuru vardı. 

Lağım suları ve insan pislikleri burada toplanırdı. Tutuklulara bu çukurdan 

avuç avuç pislik alıp yemeleri istenirdi. 

 İşeme: Havalandırmada bir tutuklunun yere yatması istenir, diğer 

tutuklulara, yerde yatan tutuklunun yüzüne işemesi istenirdi. 
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 Tecavüz: Cezaevinde görev yapan gardiyanlar, genç tutuklara merdiven 

altlarında zorla tecavüz ederlerdi. Ayrıca iki tutuklu çırılçıplak 

soyundurularak birbirlerine tecavüz etmeleri istenirdi. 

 Hastane: Hastanede de cezaevindeki kurallar geçerliydi. Hasta, tuvalete 

götürülmez, yatakta da hazır ol vaziyetinde yatardı. 

 Verem: Veremlilerle, sağlam tutuklular birbirinden tecrit edilmez, aynı 

kapta yemek zorunda bırakılırdı. Aynı battaniyenin altında yatırılırlardı. 

Veremlilerin balgamları tahlil yapılacak bahanesiyle toplanır, karavanadaki 

yemeklere karıştırılır ve bu yemekler tüm tutuklulara yedirilirdi. 

 Ayakta Bekletme: Bu yöntem cezaevinde her gün geçerliydi. Sabah saat 

05'den akşam 17-19'a kadar tutukluların oturması yasaktı. 

 Konuşma Yasağı: Koğuş içindeki iki kişinin birbiriyle konuşması, 

tutuklunu gülmesi ve düşünür gibi görünmesi yasaktı. Böyle bir suçu 

işleyen tutuklulara yukarıdaki işkence yöntemleri uygulanırdı. 

 Gece Baskını: Nöbetçi subay ve gardiyanlar, gece geç saatte tutukluların 

koğuşuna girerek, uyku sırasında tutuklulara cop veya kalaslarla dayak 

atarlardı. 

 Avukat-Ziyaret Dayağı: Avukat görüşmesine ve diğer görüşmelere gidip 

gelirken tutuklulara dayak atılırdı. Görüşlerde hiçbir şey konuşulmaması 

tembih edilirdi. Tutuklular avukatlarıyla savunma konusunda görüş 

alışverişinde bulunamazlardı. 

 Mahkeme Dayağı: Tutuklular mahkemeye götürülürken cenaze arabasına 

bindirilirlerdi. Elleri arkadan kelepçeli olurdu. Cenaze arabasına binerken 

ve çıkarken gardiyanlar tarafından dövülürlerdi. 

12 Eylül askeri darbesinin ardından cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde insanlık 

dışı uygulamaların sonucunda ölümler meydana geldi.12 Eylül 1980 askeri darbesi ile 

yönetimin şeklen de olsa sivillere devredildiği 1983 tarihine kadar gözaltı ve cezaevinde 

ölenleri toplam sayısı 191 kişiydi. Bunlardan 5'i cezaevinde açlık grevinde, 1 tanesi de 

işkence sonucunda hastalanıp ölmüştü. Sadece 12 Eylül 1980 tarihiyle 31 Aralık 1980 

tarihi arasında cezaevinde ölenlerin sayısı 43 kişiydi (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 31-63). 

8. Güdümlü Demokrasiye Dönüş 

İddianamede 12 Eylül sonrasında demokrasiye dönüş süreci “güdümlü 

demokrasiye dönüş” olarak adlandırılarak özetle şu şekilde ifade edilmiştir: 

“12 Eylül darbe yönetimi hazırlatmış olduğu Anayasayı şüpheli Kenan Evren 

aksine konuşmanın ve propaganda yapmanın yasak olduğu bir ortamda il il dolaşarak 

halka anlattı. Nihayet 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylamasında %92,7 evet, %8,6 

hayır oyuyla Anayasa kabul edildi. Yapılan oylamada evet oyu beyaz renkte, hayır oyu ise 

mavi renkteydi. Kullanılan zarfların şeffaf olması nedeniyle mavi oy kullananlar ortaya 

çıkacağından bu husus oy kullananlar için bir korku ve çekinme duygusu oluşturuyordu. 

Dolayısıyla 1982 Anayasası kamuoyunun serbestçe oluştuğu demokratik bir ortamda 

oylanmamıştır. 
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1983 Nisan ayında siyasi parti kurma yasağı kaldırıldı. Ancak kurulacak partilerin 

kurucu listesinin Milli Güvenlik Konseyi onayından geçmesi gerekiyordu. Bu nedenle Milli 

Güvenlik Konseyi seçime sokmak istemediği partileri kurucu listesini 30'dan aşağıya 

indirip, partinin kurulmasını engelliyordu.  

Askeri yönetim sağdan iki, soldan ise bir parti girmesini istiyordu. Buna göre 

sağdan kendisinin desteklediği Turgut Sunalp'ın kurduğu MDP ile Turgut Özal'ın 

Anavatan Partisine, soldan ise Nejdet Calp'ın kurduğu Halkçı Partinin seçimlere 

girmesine izin verdi. Seçimlere sokmak istemediği diğer partilerin bir kısmını kapattı, 

bazılarını ise kurucularını veto ederek kurulmasına engel oldu. 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinden önce partiler milletvekili 

adaylarını da Milli Güvenlik Kurulunun onayından geçirmek zorunda kaldı. Parti 

kurucularında olduğu gibi milletvekili listelerinin bir kısmı da veto edildi. 

Şüpheli Kenan Evren seçim öncesi yaptığı konuşmalarda Turgut Özal'a oy 

verilmemesi yönünde toplumu yönlendirmeye çalışıyordu. 

Bu bağlamda 4 Kasım'da yaptığı televizyon konuşmasında büyük tesislere, Keban 

Barajına ve Güneydoğu Anadolu Projesine sahip çıkan Turgut Özal'ı sert bir şekilde 

eleştiriyor, şöyle diyordu: "1980-1981 yıllarında ekonomik durumun düzelmesinin 

kendilerine mal edenleri, ekonominin tabii kanunlarını yalnızca kendilerine verildiğini 

büyük bir gururla çekinmeden her gün ifade edenleri...  

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı olan şüpheli Kenan Evren'in 

konuşmasında Milliyetçi Demokrasi Partisi lideri Turgut Sunalp'ın Turgut Özal'a karşı 

kendisini destekleyecek konuşma yapmasını istediğini ise şu sözleriyle ortaya koyuyordu: 

"... Canım ben Cumhurbaşkanıyım, dedim. Bazı yerlerde dedim, hani bunu ima eder şeyler 

söylüyorum ama, dedim. Halk anlarsa anlar. İşte Van'da falan böyle bir konuşma 

yaptım... 4 Kasımda yaptığım konuşmada ima yollu böyle bir şey söyledim. 

6 Kasımda 1983’de yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi seçimi kazanmış 

olmasına rağmen, şüpheli Kenan Evren hükümeti kurma görevini Turgut Özal’a  yaklaşık 

iki hafta geçtikten sonra 20 Kasımda verdi. 

Şüpheli Kenan Evren’in: "Benim şimdiki intibam o ki, 83’te değil 84’de efendim bu 

seçimler yapılsaydı, belki bazı şeyler, konular daha iyi halledilmiş, öyle teslim edilmiş 

olabilirdi.” Şeklindeki beyanından yönetimi sivillere devretmekten pişman olduğu 

anlaşılmaktadır (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 

2012: 63-64). 

9. İddianamede Anayasayı İhlal (Askeri Darbe) Suçu Açısından Yapılan 

Değerlendirme 

İddianamede Anayasayı İhlal Suçu açısından değerlendirme özetle; 

“1 Mayıs 1977 tarihinde meydana gelen ve 34 kişinin ölümü ile birçok kişinin 

yaralanmasıyla sonuçlanan olayların oluş şekli, görgü tanıklarının anlatımları, olayda 

gerek İntercontinental Otelinden gerekse Sular İdaresi binasının üstünden ateş edenlerin 

birçok kişi tarafından görülmüş olmasına rağmen polisin gerçek suçluların hiçbirisini 

yakalayamamış olması,  

Malatya’daki olayda 3 adet bombanın aynı ilden bir gün arayla farklı siyasi 

görüşteki kişilere gönderilmiş olması, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarında olduğu gibi 

şehirde sulara zehir konulduğu iddiasının yayılması,  
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16 Mart katliamında, suçlunun takibine amirleri tarafından müdahale edildiğini 

belirten görevli polisin beyanları, yıllar sonra ortaya çıkan ve yargılanıp ceza alan fail 

Zülküf İsot’un eylemi polisin kendisine yaptırdığını belirten beyanları, 

1978 Sivas Olaylarında Devlet Bakanı Enver Akova'nın Sivas halkının olaylara 

karışmadığını, aşırı uçların silah aldıkları kaynakların aynı olduğu yönündeki beyanları, 

bir kısım güvenlik güçlerinin Sivas'a dışarıdan toplulukların getirildiğine ilişkin 

beyanları, Sivas'ın demografik yapısı itibariyle Alevi ve Sünni vatandaşların birlikte 

yaşaması nedeniyle provokatif eylemler için uygun olması, olayda Malatya, Maraş ve 

Çorum olaylarındakine benzer şekilde Sünni vatandaşları, Alevi vatandaşlar aleyhine 

kışkırtmaya yönelik sloganların atılmış olması, 

100’den fazla kişinin öldüğü, 150’den fazla insanın yaralandığı, birçok evin ve 

işyerinin yakılıp yıkıldığı vahim nitelikteki Kahramanmaraş olaylarında, dönemin İçişleri 

Bakanını ve Valisinin yardım taleplerine olumsuz cevap verilmesi, olaylara müdahale için 

çevre illerden gelebilecek askeri birliklerin 25 Aralık tarihine kadar gelmemesi, Başbakan 

Ecevit’in, olaylarda askeri birliklerin pasif kaldığına ve içinde İçişleri Bakanı bulunan 

aracın korunması konusunda bile etraftaki askeri birliklerin yardım etmedikleri yönündeki 

beyanları, olayların yoğun olarak cereyan ettiği son 3 günde polisin olaylardan el 

çektirilmesi, ildeki askeri birliklerin ise yetersiz ve pasif kalmaları nedeniyle olaylara 

etkin müdahale edilmemesi, Tayyar Paşa adındaki Tuğgeneralin, Ökkeş Kenger”e 

söylediği “Siz ne biçim Milliyetçisiniz, ne biçim Ülkücüsünüz, size böyle mi emir verildi. 

Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.” şeklindeki sözleri, infiale neden olan anonsu kimin 

yaptığının tespit edilememesi, kendisini milli piyangocu olarak tanıtan 26 kişinin tespit 

edilememesi, ölen 2 solcu öğretmenin cenazelerinin hastaneden tesliminin Cuma namazı 

saatine denk getirilmesi, dönemin Elazığ Valisinin kontrgerilla tarafından tehdit edildiğini 

belirtmesi, Pazarcık ilçesinin köyünde öğretmenlik yapan Akif Dalgaç'ın olaya katılan 

grupları bir subayın yönlendirdiğini beyan etmesi, 

Gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürülmesinde tetikçi olarak kullanıldığı anlaşılan 

Mehmet Ali Ağca’nın kendisine eylemi yaptıranları açıklayacağına dair yapmış olduğu 

açıklamadan sonra Maltepe Askeri Cezaevinden, hem de asker elbisesi giydirilerek 

kaçırılması,   

Çorum olaylarında da yine Kahramanmaraş ve Malatya olaylarındaki gibi “cami 

bombalandı” , “sular zehirlendi” gibi söylentilerle alevi ve sünni halk kitlelerinin karşı 

karşıya getirilmesi, olaya müdahale için gelen Amasya Tugay komutanın olaylar 

yatışmadan birliklerini geri çekmesi, olayı bizzat yaşayan Adnan Baran'ın polis ve askerin 

olaylara müdahale etmediği, kendisiyle birlikte firari sanıkların kentte rahatça 

gezmelerine izin verildiği, bazı subayların sağ ve sol gruplara silah ve patlayıcı verdikleri, 

Alaaddin Camiine bomba atıldığına ilişkin yalan haberin asılsız olduğunu camide 

anlatmaya çalışan Kazım Aras isimli şahsın gerçeğin ortaya çıkmasını istemeyen kişilerce 

sopa darbeleriyle etkisiz hale getirildiğine dair beyanları,  

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili bölümde anlatıldığı üzere, İçişleri Bakanı 

Orhan Eren’in anlatımına göre, CHP adayı Muhsin Batur’un seçilmeye yakın bir oy 

alması üzerine dönemin TSK komuta kademesinin, yapmış olduğu darbe planının akamete 

uğrayacağı endişesiyle, Cumhurbaşkanının seçilme ihtimalinden rahatsız olmaları, 

MSP’nin 6 Eylül 1980 tarihinde düzenlediği Kudüs Mitinginde, mitingi düzenleyen 

MSP’nin Genel Başkanı olan Erbakan’ın komutuyla söylettiği İstiklal Marşı sırasında bir 

kısım kişilerin ayağa kalkmayarak İstiklal Marşını söylemeyen kişiler hakkında, hem 
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Erbakan hem de Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler tarafından yapılan şikâyetlerden bir 

sonuç alınamaması, bu kadar abartılı kıyafetlerle mitinge katılarak ortalıkta dolaşan 

kişilerin yakalanamaması, üstelik bu kişilerin eylemlerinin de MSP’ye yüklenerek darbeye 

gerekçe yapılması, basit bir mantıkla bu kişiler MSP’li olsalar kendi genel başkanlarının 

söylettiği İstiklal Marşında ayağa kalkmalarının gerekmesi, 

14 Ekim 1979 tarihinde ara seçimlerinden sonra devlet içerisinde küçük bir devlet 

gibi örgütlenen Ordu’nun Fatsa ilçesine, sıkıyönetim ilan edilen bölge olmamasına 

rağmen şüpheli Kenan EVREN’in emriyle operasyon yapılarak müdahale edilmiş 

olmasına rağmen, şüphelinin, diğer bir kısım illerdeki terör olaylarına, örneğin, 

Kahramanmaraş olaylarına askerin neden müdahale etmediği sorulduğunda, sıkıyönetim 

ilan edilmediği için yetkilerinin olmadığını belirtmiş olması, esasen her gün onlarca 

insanımızın terör olaylarında öldüğü bir ortamda, Başbakan, Hükümet ve diğer siyasi 

parti liderlerine doğrudan, Cumhurbaşkanına ise doğrudan olmasa bile dolaylı olarak 

müdahalede bulunabileceğine ilişkin uyarı mektubu verebilecek kadar kendisini güçlü 

gören askeri yönetimin, terör olaylarına müdahale ederek suçluları adli merciler önüne 

çıkarmasının toplum ve siyasi iktidar tarafından ancak takdir edilebilecek bir durum 

olması,  

12 Eylül 1980 tarihinden önce 26 Aralık 1978 Kahramanmaraş olayları nedeniyle 

Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kars, Malatya, 

Kahramanmaraş, Sivas ve Şanlıurfa’dan oluşan 13 ilde, yine şiddet olayları nedeniyle 26 

Nisan 1979’da Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt ve Tunceli’de, 20 Şubat 

1980’de Hatay ve İzmir’de, 20 Nisan 1980’de Ağrı’da olmak üzere toplam 22 ilde 

sıkıyönetim ilan edilmesi, Sivas ve Erzincan'da 26 Şubat 1980 ve 20 Nisan 1980 

tarihlerinde sıkıyönetimin kaldırılması, kalan 20 ilde sıkıyönetim devam ettiği halde 12 

Eylül 1980 öncesi suçluların yakalanıp yargı önüne çıkarılmaması,  

12 Eylül Döneminin 2. Ordu Komutanı Bedrettin DEMİREL’in, 5 Temmuz 1987 

tarihinde Milliyet Gazetesinden Yener SÜSOY’a verdiği röportajda “…12 Eylülün geç 

yapıldığına inanıyorum. Arkadaşlarımın çoğu ‘Tam olgunlaşsın, millet tarafından tasvip 

edilsin’ dediler. Bana kalsaydı en az bir yıl önceden yapardım. Bir yıl çok kan aktı.”  

şeklindeki sözleri, 

Dönemin Başbakanı Süleyman DEMİREL’in darbe yapmaya karar veren askeri 

yönetimin terör olaylarının üzerine bilerek gitmediklerine, komuta heyetinin bir taraftan 

sureti haktan görünüp diğer taraftan tertip içerisinde olduklarına, akan kanlarla darbeye 

meşru zemin oluşturulduğuna, 2. Ordu Komutanı Bedrettin DEMİREL’in kendisine, darbe 

yapmaya bir sene evvel karar verdiklerini ancak şartların olgunlaşmasını beklediklerini 

söylediğine, terör olaylarının darbe sonrası bıçak gibi kesildiğine ve askeri yönetimin 

terör olaylarına müdahale için isteklerini yerine getirmeye hazır olduklarına dair 

beyanları, 

Bülent Ecevit’in, terörün artmaya başladığı günlerde kendisinin bazı illerde 

sıkıyönetim ilan edilmesi isteğine, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in ellerindeki 

kuvvetlerle daha çok ilde sıkıyönetim ilanına güçlerinin yetmeyeceğini belirterek karşı 

çıktığına, 12 Eylül 1980 tarihinden önce bazı illerde sıkıyönetim ilanına gücü yetmeyen 

askeri gücün 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren 67 ilde nasıl sıkıyönetim ilan ettiklerine 

dair beyanları”        

Gözetilerek yapılmış ve şu şekilde sonuçlandırılmıştır: 
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“Tüm bu hususlar ışığında 12 Eylül 1980 öncesi terör olaylarına bakıldığında, 

olayların toplumu kaosa, iç çatışmaya sürükleyerek ülkeyi yönetilemez hale getirip, askeri 

darbeye zemin hazırlamak ve yönetimi ele geçirmek isteyen devlet içindeki derin yapıların 

yönlendirmesi ve kurgulamasıyla çıkarılmış terör olayları olduğu, devlet içindeki etkili 

güçlerin, olaylarda güvenlik güçlerinin etkin olarak görev yapmasını engellediği, güvenlik 

güçlerinin bazı olaylarda kullanıldığı, bu kadar organize ve geniş çaplı olayların devlet 

içinde örgütlenmiş illegal güçlerin planlaması ve iştiraki olmadan yapılamayacağı,  

Şüphelilerin darbe yapmaya yaklaşık bir yıl önceden karar verdikleri, her 

halükarda ülke yönetimini cebren ele geçirmek niyetinde oldukları, yapılacak askeri 

darbenin halkın gözünde meşru görülebilmesi için terör olaylarının üzerine bilerek 

gitmedikleri, müdahale etmedikleri veya tertiplenen olay amacına ulaştıktan sonra 

müdahale ettikleri, şüphelilerin darbe yapmak için bir yıl şartların olgunlaşmasını 

bekledikleri, darbe için fırsat kolladıkları anlaşılmıştır.”(Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 64-67). 

10. Eylemin TSK İç Hizmet Kanununun 35. Maddesi Açısından Tartışılması 

İddianamede Şüpheliler ve vekillerin savunmalarında askeri darbenin Türk Silahlı 

Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu 35. maddesindeki yetkiye dayanarak yapıldığını belirtmiş 

olduklarını, ancak 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 35. maddesindeki 

düzenlemenin "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu Anayasa ile tayin edilmiş olan 

Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumak" şeklinde olduğu, Anayasa ile kurulmuş bir 

devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal düzenlemeler arasında bir hiyerarşi olduğu, 

bunlardan en yukarıda Anayasanın yer aldığı, kanunların ise Anayasanın hiyerarşik olarak 

altında yer aldığı, dolayısıyla kanunların Anayasaya aykırı olamayacakları temel hukuki 

kurallardandır. Bu nedenle, kanunlar Anayasaya aykırı olamayacakları gibi, kanunla 

verilen bir yetkinin Anayasayı ortadan kaldırmak amacıyla kullanılması da mümkün 

olmadığı belirtilmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 78). 

11.  İddianamede Zamanaşımı Yönünden Yapılan Değerlendirme 

İddianamede zamanaşımı ile ilgili şu değerlendirme yapılmaktadır: 

“1982 Anayasasını geçici 15. maddesindeki düzenlemeye bakıldığında 

düzenlemenin şüpheliler hakkında bir soruşturma ve yargılama engeli ortaya koyduğu 

anlaşılmaktadır. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 107. maddesinde "Hukuku amme 

davasının ikamesi mezuniyet veya karar alınmasını yahut diğer bir mercide halli lazım 

gelen bir meselenin neticesine bağlı bulunduğu takdirde mezuniyet ve kararın alınmasına 

yahut meselenin halline kadar müruru zaman durur." şeklinde, Anayasanın 83/3 

maddesinde ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya 

sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine 

bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez." şeklinde, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 67/1 maddesinde "Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar 

alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı 

bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun 

gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu 

karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur." şeklinde düzenlemelere yer 

verilmiştir. Gerek Anayasada gerekse Türk Ceza Kanunlarında soruşturma ve yargılama 

engelinin bulunduğu hallerde zamanaşımının işlemeyeceği kuralı öngörülmüştür. 

Anayasanın 12 Eylül 2010 tarihinde referandumla kaldırılan geçici 15. maddesi de 
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burada olduğu gibi bir soruşturma ve kovuşturma engelidir. Dolayısıyla şüphelilere atılı 

bulunan eylemlerde zamanaşımı, eylemlerin gerçekleştiği 02/01/1980 ve 12/09/1980 

tarihlerinde işlemeye başlamış ancak 1982 Anayasasının geçici 15. maddesinin yürürlüğe 

girdiği 09/11/1982 tarihinde durmuştur. Söz konusu suçlarda zamanaşımı süresi 20 yıl 

olup, 09/11/1982 tarihinde durmuş olan zamanaşımı geçici 15. maddenin kaldırıldığı 

referandum sonucunun resmi gazetede yayınlandığı 23/09/2010 tarihinden itibaren 

yeniden işlemeye başlamıştır. Açıklanan nedenlerle İç hukukumuza göre zamanaşımı 

süresinin dolmadığının anlaşıldığı” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 79). 

12. İddianamede Geçici 15. Maddenin Af Niteliğinde Olup Olmadığı 

Yönünden Yapılan Değerlendirme  

İddianamede Anayasanın Geçici 15. Maddesinin Af niteliğinde olup olmadığı 

yönünde de bir değerlendirme şu şekilde yapılmıştır: 

“Anayasa’nın geçici 15.maddesinin bir tür af kanununu olarak değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Yukarıda açıklandığı üzere Anayasayı ihlal (askeri darbe) suçu temadi 

eden bir suç olup, bu suç TBMM’nin görevine başladığı 06/12/1983 tarihine kadar 

işlenmeye devam etmiştir. Anayasa’nın 15. maddesi ise 09/11/1982 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Söz konusu geçici 15. maddede "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler 

sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya 

kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 

2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde 

kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden 

Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali 

veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine 

başvurulamaz." düzenleme getirildiği, düzenlemede, TBMM Başkanlık Divanı 

oluşturuluncaya kadar, yani 06/12/1983 tarihine kadar ilgililer hakkında yargı merciine 

başvurulamayacağından söz edilmektedir. Bir af kanununun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra gerçekleşecek eylemler için uygulanacağını kabul etme imkânı bulunmamaktadır. 

Ayrıca darbe yönetiminin denetimi ve isteğine göre hazırlanmış bir Anayasa’da yer alan 

madde metninde “af” tabiri kullanılmamışken, gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde, 

insanlık dışı işkence ve kötü muamele gören binlerce mağdurun aleyhine yorum yaparak, 

düzenlemenin af niteliğinde olduğunu söyleme olanağı yoktur. Bu nedenlerle Anayasa’nın 

kaldırılan geçici 15. maddesinin af kanunu olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.”   

(Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi, 2012: 79-80). 

13. İddianamede İşkence ve Kötü Muamele İddiaları Açısından Yapılan 

Değerlendirme 

İddianamede işkence ve kötü muamele iddiaları açısından özetle şu şekilde 

değerlendirme yapılmıştır:  

“12 Eylül Askeri yönetimi, gözaltına almış olduğu sağ ve sol görüşlü kişileri aşırı 

fraksiyonların etkisinde kalmış, dolayısıyla topluma zararlı, yola getirilmesi gereken 

kişiler olarak görmüştür. Bu nedenle gözaltı ve cezaevlerinde uygulanan yöntemlerle 

kişiliklerini ezip ortadan kaldırarak toplumu tek-tipleştirmek istemiştir. Bu amaçla 

cezaevlerinde 'karıştır-barıştır' denilen yöntemle sağ ve sol görüşlü kişileri aynı koğuş ve 

hücrelere koyup, zorla yaptırmış oldukları bir kısım hareketler, bir kısım marşların ve 

konuların zorla öğretilmesi ve ezberlettirilerek yüksek sesle söylettirilmesi suretiyle 
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düşünce ve farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmışlar, bu yöntemleri de bir işkence 

yöntemi olarak uygulamışlardır. 

Şüpheli Kenan EVREN’in 01/03/2006 tarihinde Kanal D televizyon kanalında 

yayınlanan Genç Bakış programında kendisini dinleyen öğrencilere söylediği “…Evet 

itiraf ediyorum. Hapishanelerde işkencelere engel olamadık. Birçok insan bu yüzden sakat 

kaldı, öldü… Fırsat ellerine geçince gardiyanlar da ne yapsınlar? İşkence yaptılar…” 

sözleriyle Askeri Cezaevlerinde sistematik olarak uygulanan işkencelerden haberdar 

olduğunu itiraf etmesi, görevlilere işkence yapmamaları konusunda ricada bulunduğunu, 

dinletemediğini söylemesinde ise, askeri darbe ve devamında düşünce özgürlüğü adına ne 

varsa ortadan kaldıran, basının hangi haberleri yazıp, hangi haberleri yazmaması 

gerektiğini söyleyen, siyasi faaliyeti yasaklayan, siyasi partileri kapatan, ülkeyi adeta açık 

cezaevine çeviren darbe yönetiminin lideri olan şüphelinin işkenceleri önleyemediğine 

ilişkin sözlerinin inandırıcı ve samimi bulunmaması, 

Ayrıca şüpheli sözlerinde bugün de işkence olduğunu, Amerikalılar’ın hapisteki 

Iraklılar'a işkence yaptığını belirterek işkenceyi basite indirgeyerek kabul edilebilir 

göstermeye çalışması,   

Gözaltında kalan veya cezaevinde kalan kişilerin beyanlarından da anlaşıldığına 

göre bütün merkezlerde benzer veya aynı tür işkence yöntemlerinin kullanılması, cezaevi 

ve gözaltına alınan kişilerin rutin olarak aynı işkence yöntemlerinden geçirilmesi, işkence 

uygulamalarını yapan görevlilerin aynı tür davranışlar sergilemesi cezaevlerinde sağ ve 

sol görüşlü kişilerin arasındaki husumetleri yok etmek amacıyla kullanılan 'karıştır-

barıştır' yöntemleri, işkencelerin cezaevlerinde bu dönem içinde bilinçli ve sistematik 

olarak uygulandığını göstermektedir.” (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 67-68). 

14. Şüphelilerin Savunmaları 

İddianamede şüpheliler Ahmet Kenan EVREN ve Ali Tahsin ŞAHİNKAYA’nın 

savunmaları olarak savunmaları şu şekilde belirtilmiştir: 

14.1. Ahmet Kenan Evren’in Savunması  

Ahmet Kenan EVREN; 

12 Eylül 1980 tarih öncesi Türkiye'nin ne halde olduğu konusunda açıklamalarda 

bulunmuştur. Anayasal kurumların (Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı, 

Bakanlar Kurulu) görevini yapamaz hale geldiğini, ülkenin felç olduğunu, bu nedenle 

yönetime el koymak durumunda kaldıklarını belirttikten sonra “meclisin görevini de 

yönetime el koyduktan sonra oluşturulan Danışma Meclisine verdiklerini, ülke yönetimine 

el koymayı istemediklerini, bu nedenle uzun süre beklediklerini, ülkede meclisin 

çalışamaz hale geldiğini, özellikle polisin silah kullanamadığını, ikiye bölündüğünü, hiçbir 

yasanın çıkmadığını, bir kısım Sıkıyönetim bölgelerine polis ihtiyacının olmasına rağmen 

yapılan atamaların engellendiğini, mahkeme kararı ile durdurulduğunu, dolayısı ile 

sıkıyönetim bölgelerinin polis ihtiyacının giderilemediğini, o zaman ülkenin içinde 

bulunduğu durumun gözeterek Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler kanununun 35. 

maddesinin ülke yönetimine el koyma yetkisi verdiğini kendisini ve diğer komutanlar 

olarak değerlendirdiklerini, bu yetkinin şartlar itibariyle sahip oldukları kanaatine 

vardıklarını, ülke yönetimine el koymadan önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el 

koyabileceğini Başbakan olan Süleyman DEMİREL ve Ana Muhalefet Partisi liderinin 

hissedip hissetmediklerini bilmediğini, ancak konuşmalarında sıkıntıları birçok kez dile 

getirdiğini, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında da bu hususların kendinin ve kuvvet 
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komutanları tarafından dile getirildiğini, ancak açıkça kanunlar çıkarılmadığı takdirde 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyacağı konusunda gizli ya da açık bir şey 

söylenmediğini, bazı yapılan konuşmalardan ve gelişmelerden siyasilerin Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koyabileceğini tahmin etmeleri gerektiğini, hatta bazı 

senatörler ve milletvekillerinin kendisiyle görüşerek bu meclisin artık çalışmadığı, ülke 

yönetimine el koymaktan başka çıkar yol olmadığını söylediklerini, 

Ülke yönetimine el koyduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetin 

feshedildiğini, kesinti olmaması için bu yetkileri kullanacak kurumlara ihtiyaç olduğunu, 

bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi, Senato, Cumhurbaşkanı ve Millet Meclisine ait 

yetkileri, oluşturulmuş olan Milli Güvenlik Konseyine geçici olarak verdiklerini, ardından 

oluşturdukları Danışma Meclisine görevleri devrettiklerini, Parlamenter sistemi esas 

aldıklarını, 

Ülkenin felç olmuş durumda olduğunu, Meclisin çalışmadığını, Danışma Meclisi 

oluşturulana kadar yetkiyi Milli Güvenlik Konseyine verdiklerini, bunun nedeninin ise bir 

kuruma ihtiyaç olduğunu, kısa süre sonra da yetkiyi Danışma Meclisine devrettiklerini, 

Anarşiyi önlemek İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan polislere ait olduğunu, 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sıkıyönetim Komutanlıklarının ancak İçişleri Bakanlığı yardım 

istediği takdirde onlara yardımcı olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının bulunduğu 

yerlerde suçluların yakalandıklarını, ancak hapishanelerden toplu olarak kaçışların söz 

konusu olduğunu, Sıkıyönetim Komutanlıklarının silah kullanma yetkisinin olmadığını, 

ülkenin tamamen felç olmuş durumda olduğunu, 19 ilde sıkıyönetim ilan edilmiş olmasına 

rağmen diğer illerde sıkıyönetimin olmadığını, olayların diğer illerde de meydana 

geldiğini, hapishane yönetimlerinde otorite boşluğunun olduğunu, yönetimin mahkûmların 

elinde olduğunu beyan etmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 68-70). 

14.2.  Ali Tahsin Şahinkaya’nın Savunması 

Ali Tahsin ŞAHİNKAYA;  

12 Eylülden evvelki zamanlarda veya 12 Eylül devresi içerisinde Türkiye'nin o 

acıklı halini yaşamadıktan sonra anlatmak ve anlamanın çok güç olduğunu belirttikten 

sonra, “içerisinde bulundukları durumda, memleketin bölünmüş ve ayrılmış, paramparça 

olduğunu, kardeşin kardeşi öldürdüğünü, sağ sol hareketlerinin hat safhasına geldiği ve 

kendilerinin halk karşısında mevcudiyeti muhafaza edecek veyahutta dönemin başında 

görevini yapamamış bir insan olarak gördüklerini. Bütün komuta kademesi, yüksek 

komuta kademesi tugaylara kadar hep beraber buna bir çare bulunması için Genelkurmay 

Başkanlığı altında ve emir komuta zinciri altında buna bir çözüm bulmak istediklerini, 

darbe yapmadıklarını, zira darbe yapan insanın 2-3 yıl sonra hükümeti bırakmayacağını, 

darbe yapmadıklarını ve kanlı olayların önüne geçtiklerini,  

İç Hizmet Kanununun 35. maddesinde verilen devleti koruma ve kollama yetkisine 

dayanarak bu yönetime el koyduklarını, Silahlı Kuvvetlerin her kademesinin bu olayın 

içerisinde olduğunu,  

1982 Anayasasına geçici 15. maddesini düzenlemeyle ilgili sadece komutanlar 

açısından düşünülmediği, o dönemdeki danışma Meclisi sivil idarede görev alan şahısların 

da yargılanmasının uygun olmayacağını düşündüklerini, 

O dönemde Meclis diye bir şeyin olmadığını, Milletvekillerinin meclisteki 

toplantılara dahi iştirak etmediğini, siyasi liderler arasında zıtlaşmanın mevcut olduğunu, 
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seçim yapılmış olmasına rağmen 6 ay boyunca Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın 

seçilemediğini, dolayısıyla millet adına bu yetkileri kullanacak bir kurumun olmadığını, 

yasadışı teşkilatların kol gezmekte olduğunu, devlete meydan okuduğunu, günde 20-30 

kişinin öldüğünü, sağ sol çatışmalarını devam etmekte olduğunu, 

Memleketin o dönemde sahibinin olmadığı, bu çerçevede ne gerekiyorsa onu 

yaptıklarını beyan etmiştir (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu 

İddianamesi, 2012: 70-72). 

İddianamenin son bölümünde ise 12 Eylül Askeri Darbesine katılan Konsey 

üyeleri Nurettin ERSİN, Mehmet Nejat TÜMER, Osman Sedat CELASUN hakkında 

Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak suçundan ek takipsizlik kararı verilmiştir. 
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XIV. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİNE GİDEN SÜREÇTE 

MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLARA İLİŞKİN 

DAVALAR İLE 12 EYLÜL SONRASI ÖNEMLİ 

DAVALARIN İNCELENMESİ  

 

Gerek 12 Eylüle giden süreçte meydana gelen önemli toplumsal olaylar ve 

cinayetler yargılanmış gerekse de 12 Eylül sonrası 12 Eylüle neden olduğu iddiasıyla pek 

çok dava açılarak yargılamalar yapılmıştır. Alt Komisyon olarak Adalet Bakanlığından ve 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından bahsedilen yargılamaların iddianame ve mahkeme 

kararları istenmiş, bunlardan Komisyonun çalışma süresi içinde istenen kararların birçoğu 

Komisyona gönderilmemiş, cevap olarak gelenler ise bu bölümde incelenmiştir.  

1. Çorum Olayları 

1.1. 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi 

1981/356 Esas, 1984/157 sayılı Kararı 

03.07.1980-04.07.1980 tarihleri arasında Çorum İlinde meydana gelen ve Hükümet 

aleyhine halkı silah kullandırmak sureti ile isyan ve katliama veya Türkiye ahalisini birbiri 

aleyhine silahlandırmak katliama sevk etmek, silahlı çete meydana getirmek, ideolojik 

amaçla hürriyetten mahrum etmek, nas-ı ısrar, bina yakmak 6136 s.k muhalefet, cürüm 

işlemek için teşekkül meydana getirmek, adam öldürmek, bu suça iştirak, suçlarından 

yapılan yargılama sonucu; 

Erzincan 1 Nolu Askeri Mahkemesi, Askeri savcılığın 08.04.1981 tarih ve 

1981/543 esas, 1981/25 karar sayılı iddianamesi ile 52 sanık hakkında Hükümet aleyhine 

halkı silah kullandırmak sureti ile isyan,  katliam yapmak ve katılmak,  silahlı çete 

meydana getirmek, ideolojik amaçla hürriyetten mahrum etmek, 6136 s.k muhalefet, gasp, 

nas-ı ısrar, bina yakmak suçlarında kamu davası açtığı, mahkemenin 1981/356 Esasına 

kaydının yapıldığı,  yargılama sonucu mahkemenin 05.12.1984 tarihli kararı ile 21 sanığın 

beraatına, 16 sanığın katliama neden oldukları gerekçesi ile 765 sayılı TCK’nun 149/2. 

Maddesi uyarınca idamına 59/2 maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezası ile 

cezalandırılmalarına, 17 sanığın katliamla sonuçlanan olaylara katıldıklarından bahisle 

TCK’nun 149/3. Maddesi uyarınca 6 ile 15 yıl arasında ağır hapis cezası ile 

cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın,  Askeri Yargıtay 3. Dairesinin 12.11.1985 

tarih ve 1985/255-232 esas ve karar sayılı ilamı ile müracaatta bulunan sanıkların 

öncelikle 3226 sayılı Yasadan yararlanmaları konusunda müracaatları hakkında karar 

verilmek ve bu sanıkların açıklamalarına diğer sanıkların durumlarına, sübut veya suç 

vasfı yönünden etkisinin değerlendirmek üzere bozulduğu anlaşılmıştır.  

Mahkeme 1981/356 esas ve 1984/157 sayılı kararının gerekçesinde; Sivas olayları 

olarak isimlendirilen kitlesel eylemlerin alevi-sünni sağcı olarak niteleyen grupların 
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yekdiğerinin hasım ittihaz ederek giriştikleri çatışmalardan ibaret olmadığı, ahalinin bir 

bölümünün çeşitli etkenlerle diğerini hedef almış, onun can ve malına kastederek kitlesel 

eylemlere giriştiği Çorum olayları yalnızca davalarına konu olaylardan ibaret olmadığı,  

zaman süresi içinde Çorum’da yaşayan değişik görüş ve mezheplere mensup halk arasında 

nifak ve düşmanlık tohumları atılarak bölünmenin sağlandığı, Türkiye genelinde 12 Eylül 

öncesi yaygın anarşi ve terör ortamında gerginliğin had safhaya çıktığı ve ortamın uygun 

olduğu görüldüğü, planlı bir şekilde başlatıldığı ifade edilmiştir. (1981/356 E, 1984/157K 

Gerekçeli Karar: 110) 

Bozma sonrası Mahkemenin 1985/297 esasına kaydı yapılan dava dosyası yaptığı 

yargılama sonucu 24.06.1988 tarih ve 1988/23 sayılı kararı ile, bir sanık hakkında ölmesi 

nedeniyle ortadan kaldırma, 19 sanık hakkında yeterli delil elde edilemediğinden 

beraatlarına, 28 sanık hakkında katliama katılmak öldürmek suçundan 765 sayılı TCK’nun 

149/3. Maddesi uyarınca 20 şer yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 12 sanığın 

katliama fer’an iştirak ettiğinden bahisle, TCK’nun 149/3. Maddesi uyarınca 6 ile 10 yıl 

arasında ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına,  

Bir sanığın katliamın meydana gelmesi için teşvik ve yönetimde bulunduğundan 

bahisle 149-1 delaleti ile 149/2 maddesi uyarınca önce idam 3216 sayılı kanun geçici B 

fıkrasının a bendi uyarınca 24 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 

Karar verildiği,  mahkeme kararın iki sanık yönünden verilen mahkûmiyet kararı 

hariç diğer sanıklar hakkında kurulan hüküm açısından Askeri Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 

31.10.1989 tarih ve 1989/194-392 sayılı kararı ile onaylandığı, iki sanık yönünden 

1989/24 esasa kaydı yapılan ve 1989/23 kararlar sanıklar hakkında daha önce verilen 

mahkûmiyet kararına karşı Yargıtay bozma kararına direnme kararı vermiştir. Direnme 

kararının Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 14.06.1990 tarih ve 1990/52-88 esas ve 

karar sayılı ilamı ile bozulmakla, mahkemenin 1990/15 esasına kaydı yapılmış bu iki sanık 

hakkında TCK’nun 149/2. Maddesi uyarınca önce idam sonra 3216 sayılı kanun geçici B 

fıkrasının a bendi uyarınca 15 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği 

anlaşılmıştır. 

 Mahkeme gerekçeli kararının bir bölümünde; Çorum olayları yalnızca davalarına 

konu olaylardan ibaret olmadığı,  zaman süresi içinde Çorum’da yaşayan değişik görüş ve 

mezheplere mensup halk arasında nifak ve düşmanlık tohumları atılarak bölünmenin 

sağlandığı, Türkiye genelinde 12 Eylül öncesi yaygın anarşi ve terör ortamında gerginliğin 

had safhaya çıktığı ve ortamın uygun olduğu görüldüğü, planlı bir şekilde başlatıldığı 

ifade edilmiştir. (1985/297 E, 1988/23K gerekçeli karar: 99) 

 Yargılama sonucu beraat eden sanıkların 2 ay ile 8 yıl arasında tutuklu kaldıkları 

anlaşılmıştır. 

 Hazırlıkta beyanlarının baskı altında alındığını beyan eden 21 sanıktan 18 i 

katliamla sonuçlanan olaylara katıldıklarından bahisle haklarında açılan kamu davası 

sonucu cezalandırıldıkları, beraat eden sanıklar hakkında toplu katliam esnasında tabanca 

ile rehinelere ateş etmek sureti ile kıtal suçuna katılmak suçundan cezalandırılmaları talep 

edilmiş ise de, mahkeme suçları kanıtlanamadığından beraat kararı vermiştir.  
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1.2. 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 

1983/40 Esas, 1983/239 sayılı Kararı 

03.07.1980 tarihinde Çorum’da meydana gelen olaylarla ilgili,  Canavarca bir his 

ve sevkiyle, işkence ve tazip ile adam öldürmek,  TCK’nun 296. Mad. Muh. 6136 sayılı 

Kanuna muhalefet, hürriyeti tehdit suçlarından 10 sanık hakkında yapılan yargılama 

sonucu; 

Erzincan 1 Nolu Askeri Mahkemesi, Askeri savcılığın 14.01.1983 tarih ve 

1982/958 esas, 1983/23 karar sayılı iddianamesi ile 10 sanık hakkında işkence ile adam 

öldürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve izinsiz ölünün gömülmesine yardım etmek 

suçlarından açılan kamu davasının mahkemenin 1983/40 Esasına kaydının yapıldığı, 

yapılan yargılama sonucu mahkemenin 29.12.1983 tarih ve 1983/239 sayılı kararı ile, iki 

sanık hakkında canavarca bir his sevki ile işkence ve tazip ile adam öldürdükleri gerekçesi 

ile 765 sayılı TCK’nun 450/3 maddesi uyarınca ölüm cezası ile cezalandırılmasına, üç 

sanık hakkında bu suça iştirakten 450/3, 65/3 maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay ile 10 yıl 

arasında ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, bir sanık hakkında hürriyeti tahditten 

TCK’nun 179/2. Maddesi uyarınca 5 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, iki 

sanık hakkında izinsiz ölü gömmekten üçer sene hapis cezası ile cezalandırılmasına, bir 

sanık hakkında 1981/356 esasına kayıtlı dosya ile birleştirilmesine, bir sanık hakkında ise 

davanın tefrikine karar verildiği, kararın,  Askeri Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 17.07.1984 

tarih ve 1984/3-381 sayılı kararı ile onaylandığı, 

 Mahkeme gerekçeli kararının bir bölümünde; 3 Temmuz 1980 tarihinden bir ay 

kadar önce 1.Çorum olayları olarak bilinen olaylar Çorum İlinde çeşitli siyasi, sosyal ve 

ideolojik görüş aykırılıkları nedeniyle meydana geldiği, birçok insanın öldüğü ve 

yaralandığı, ev ve eşyaların yakıldığı, arkasından 4 Temmuz 1980 tarihinde aynı nitelikte 

Çorum 2. toplumsal olaylarının meydana geldiği, 2. olaylardan bir gün önce başlayan 

olaylar neticesinde ölümlerin olduğu ifade edilmiştir. (1983/115 E, 1983/40 K gerekçeli 

karar: 16) 

2. Sivas Olayları 

2.1. Erzurum-Ağrı-Kars ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2. Nolu 

Askeri Mahkemesi 1980/2 Esas, 1981/221 sayılı Kararı 

  1975-1976-1977-1978-1979 yılları arasında Sivas’ta meydana gelen ve 

Mukataleye teşvik, Silahlı isyan ve Kıt’ala teşvik neticesi çıkan mukataleye katılmak, 

silahlı isyana katılmak, Adam öldürmeye teşebbüs, Devletin Dairelerinde amacı 

Cumhuriyetçiliğe aykırı olan ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak devletin tek bir fert 

veya bir zümre tarafından idare edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak, Kanun veya 

salâhiyettar makamın veya zaruretin tayin ettiği hududu tecavüz ederek adam öldürmek 

dâhil olmak üzere 25 ayrı suçtan dolayı 307 sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda; 

 Mahkemenin 1980/2 Esasında kayıtlı bulunan dava ile 1980/32, 1980/44, 1979/74,  

1980/10 esaslarında kayıtlı davaların birleştirildiği anlaşılmıştır. 

 Mahkemenin 1980/2 Esasına kayıtlı dava, Sivas Cumhuriyet Savcılığının 

16.10.1978 tarih ve 1978/1823-133 sayılı iddianamesi ile Sivas 1. Ağır ceza mahkemesine 

açılan kamu davasının kamu güvenliği nedeniyle 24.10.1978 tarihli kararı ile davanın 

nakli talebinde bulunulmuş, Yargıtay 3. CD’sinin  08.11.1978 tarih ve 1978/8491-8446 
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sayılı kararı ile davanın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verildiği, Ankara 

2. Ağır Ceza Mahkemesi 26.12.1978 tarihli görevsizlik kararı ile dosyanın Sıkıyönetim 

Komutanlığı Askeri Mahkemesine karar vermiş,  sanıkların büyük bölümünün Sivas 

ilindeki Cezaevlerinde bulunması nedeniyle Sivas askeri mahkemesinde görülmüş, Sivas 

Askeri mahkemesinin kapanması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının emri ile yeni 

Kurulan Erzurum-Ağrı-Kars ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2. Nolu Askeri 

Mahkemesine gönderildiğini belirterek davasını gelişimi hakkında bilgilendirme 

yapmıştır. 

 Erzurum-Ağrı-Kars ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 

16.07.1979 tarih 1979/54 Esas, 1979/95 karar sayılı iddianamesi ile Devletin dairelerinde 

diktatörlükle idare edilmesini hedef tutan gizli cemiyet kurmak, silahlı isyan ve kıtal’e 

sebebiyet vermek ve buna katılmak, suç işlemek için cemiyet kurmak, kurulan cemiyete 

yardım etmek, Adam öldürmeye eksik ve tam teşebbüs ve 20 ayrı suçtan 138 sanık 

hakkında cezalandırılmaları istemi ile 27.09.1979 tarih ve 1979/188 Esas, 1979/111 karar 

sayılı ek iddianamesi ile Devletin emniyetine karı silahlı çete kurmak ve gizli anlaşma 

yapmak, Devletin emniyet güçlerine karşı halkı alenen cürüm işlemeye tahrik, faili gayri 

muayyen şekilde adam öldürmeye tam teşebbüs olmak üzere 8 ayrı suçtan,  11 sanık 

hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine kamu davası açmış ve açılan davalar 

mahkemenin 1980/2 esasında birleştirilmiştir. 

 Yapılan yargılama sonucunda mahkemesince, 42 sanık hakkında tefrikine, bir 

sanık hakkında ölüm nedeniyle kamu davasının düşürülmesine, 113 sanık hakkında atılı 

suçun unsurları oluşmadığından beraatlarına, İki sanık hakkında aynı suçlarla ilgili daha 

önce açılmış kamu davası bulunması nedeniyle CMUK 253/3 maddesi uyarınca davanın 

reddine, 9 sanık hakkında isyan sırasında adam öldürme suçunu işlediklerinden TCK’nun 

149/2. maddesi uyarınca idam, 2 sanık hakkında silahlı isyana katılma suçundan 149/3 

maddesi uyarınca 6 ile 15 yıl arasında ağır hapis, 76 sanık hakkında devletin dairelerinde 

ve devletin memurları arasında devletin tek bir fert tarafından idare edilmesini hedefleyen 

cemiyet kurmak suçundan 141/3 ve 141/6 maddeleri uyarınca 10 ar yıl ağır hapis, 80 sanık 

hakkında isyana katılmak suçundan 149/3 maddesi uyarınca 4 ile 8 yıl arasında ağır hapis, 

6 sanık hakkında silah ve cephane sevk etmek suçundan 150 maddesi uyarınca 5 sene ağır 

hapis, 6 sanık hakkında Hükümet aleyhine halkı isyana ve Türkiye Devletini birbiri 

aleyhine silahlandırmak suçundan 168/2 maddesi uyarınca 6 sene ağır hapis,2 sanık 

hakkında Dernekler Kanununa muhalefetten 6 ay hapis, 4 sanık hakkında 1-Vicdan ve 

Toplanma hürriyeti Kanununa muhalefetten 6187 s.k.1. maddesi uyarınca 1 sene ağır 

hapis, 2-neşir yoluyla hükümetin manevi şahsiyetine alenen hakaret suçundan 159/1 

maddesi uyarınca 1 sene ağır hapis, 3- halkı itaatsizliğe sevk ve tahrikten 312/1-2 uyarınca 

6 şar ay hapis, 15 sanık hakkında müessir fiil suçundan 456/1 ve 456/4.  maddesi uyarınca 

2 ile 6 ay arasında hapis, 

Cezası ile cezalandırılmalarına paraya çevirme taleplerinin reddine karar 

verilmiştir. 

Mahkeme gerekçeli kararının bir bölümünde, ülkede sosyal ve ekonomik 

dengesizliklerin olduğunu, coğrafi yönden iller arasında gelişme farklılıklarının olduğunu, 

milli gelir dağılımında adaletsizliklerin var olduğunu, bazı illerde aynı din, kitap ve aynı 
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peygambere inana sadece dinin kuralları ve ibadet şekilleri yönünden farklı inançlara 

sahip olan mezhep farklılıklarının bulunduğunu, son yıllarda demokrasi rejiminin 

erdemlerinden istifade eden art niyetli kişi, kuruluş ya da örgütlerin ekonomik bakımdan 

gelişmemiş gelir dağılımının çok farklı olduğu, mezhep farklılıklarının yoğun bulunduğu 

yörelerde geniş bir çalışma alanı bulduklarını, resmi kuruluşlara sızdıklarını, devlet 

dairesinde teşkilatlandıklarını, siyasi iktidarların basiretsiz davranışları, oy kaybı 

düşünceleri ve bazı diğer etkenlerle ülke çapında geniş bir kadrolaşma hareketine 

giriştikleri, bu gibi sağ ve sol derneklerin gizli amaçla kurulup yasal kılıf altında faaliyet 

gösterdikleri, siyasi partilerin yönetici veya üyelerin bu dernek veya teşkilat mensupları ile 

iç içe çalıştıkları, kongrelerde bulunup konuşma yaptıkları, anılan örgütlerin çeşitli 

tarihlerde bildiri el ilanı dağıtıp afiş astıkları böylece toplumu kendi siyasi düşünceleri 

yönünde kanalize etmeye çalıştıkları, yayınlanan veya dağıtılan afiş, bildiri ve el ilanları 

ile suç işlemeye teşvik ettikleri, bu çalışmaları sırasında dışarıdan destek gördükleri, bu 

çalışmalardan toplumun etkilenmemesinin beklenemeyeceği, ferdi nitelikteki olayların 

1975 yılı Şubat ayı içinde Erzincan’da toplumsal nitelikte olaylara dönüştüğünü, sonradan 

1978 yılında Malatya, Sivas ve Kahramanmaraş’ta, 1980 yılında Çorumda bunların 

tekrarlandığını, Sivas’ta meydana gelen olayların bu toplumsal olayların bir parçası 

olduğunu ifade etmiştir. Yine gerekçenin bir bölümünde ilk önce sağ ve sol görüşlü 

öğrenciler arasında Sivas Eğitim Enstitüsünde olayların başladığını, Ülkücü yapılanmanın 

şekli ve yöntemleri ile durumunun açıklandığı anlaşılmıştır. (1980/2 Esas, 1981/221 Sayılı 

Gerekçeli Karar: 51 vd) 

2.2. Erzurum-Ağrı-Kars ve Artvin İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu 

Askeri Mahkemesinin 1984/92 Esas, 1984/124 sayılı Kararı  

 1975-1976-1977,03-04.07.1980 tarihlerinde Sivas’ta meydana gelen olaylarla 

ilgili, silahlı isyan ve mukatele sırasında adam öldürmek, Mukateleye katılmak, devlet 

Dairelerinde Devletin tek bir fert tarafından idare edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak, 

Silahlı çete kurmak, ruhsatsız silah bulundurmak, suç uydurmak, iftira, alenen ahaliyi 

silahlı isyana teşvik 1630 sayılı yasaya muhalefet suçlarından 177 sanık hakkında yapılan 

yargılama sonucu; 

Lağvedilen Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesinin 07.07.1981 

tarihli 1980/2 Esas, 1981/221 sayılı Kararının temyiz edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 2. 

Dairesinin 22.06.1981 tarihli bozma kararı ile Mahkemenin 1981/124 Esasına kayıtlı 

dosyasının irtibat nedeniyle Askeri Yargıtay 2. Dairesinin kararı ile bozulması üzerine 

dosyaların 1984/92 esas üzerinden yapılan yargılama sonucunda, 123 sanığın beraatına, 13 

sanık hakkında zamanaşımı nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına,2 sanık 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 7 sanık hakkında mukabele sırasında adam 

öldürme suçundan 149/1 maddesi uyarınca idam, 59/2. Maddesi uyarınca müebbet ağır 

hapis cezası ile cezalandırılmasına, 20 sanık hakkında mukateleye katıldıklarından 149/3 

maddesi uyarınca 3 ila 6 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına, 1 sanık hakkında 

iftira suçundan 285/2 maddesi gereğince 1 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına, 9 

sanık cürüm işlemek için teşekkül eden cemiyeti yönetmek suçundan 313/2-3 maddesi 

uyarınca 3 ile 5 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, 3 sanık hakkında Dernekler 

Kanununa muhalefet suçundan 1 sene hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 
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kararın,  Askeri Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 08.04.1987 tarih ve 1987/4-185 sayılı kararı 

ile kısmen onaylandığı anlaşılmıştır. 

2.3. 3 ncü Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 

1989/3 Esas,   1989/12 sayılı Kararı 

 1975-1977,03-04.07.1980 tarihlerinde Sivas da meydana gelen olaylarla ilgili, 

Dernekler Yasasına Muhalefet, Yasa dışı silahlı çeteye üye olmak, cürüm işlemek için 

cemiyet kurmak, Hükümetin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif etmek iftirada 

bulunmak, mukateleye katılmak suçlarından 21 sanık hakkında yapılan yargılama sonucu;

 Erzincan 1 Nolu Askeri Mahkemesinin 10.07.1985 tarih ve 1984/92 Esas, 

1985/124 sayılı Kararının temyiz edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 2. Dairesinin 

08.04.1987 tarih ve 1987/4-185 sayılı ilamı ile bir kısım sanıklar yönünden bozulmuş 

olmakla 1989/3 Esasa kaydının yapılarak yeniden yapılan yargılama sonucunda, 5 sanık 

hakkında Dernekler Kanununa muhalefet, 2 sanık hakkında silahlı çete mensubu olmak, 2 

sanık hakkında cürüm işlemek için cemiyet oluşturmak,5 sanık hakkında mukateleye 

katılmak,  suçlarından beraatlarına,  5 sanık hakkında cürüm işlemek için cemiyet teşkil 

etmek suçundan açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, 1 

sanığın cürüm işlemek için cemiyet teşkil etmek suçundan 3 yıl ağır hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, 1 sanık hakkında isnat olunan suçtan verilmiş hüküm bulunduğundan 

ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği, kararın,  Askeri Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 

04.10.1989 tarih ve 1989/487-500 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmıştır. 

3. Abdi İpekçi Cinayeti Davası  

İstanbul-Selimiye Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının 25.09.1979 Tarih 

1979/1392 Esas, 1979/776 Karar Sayılı Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi 

İpekçi’nin Öldürülmesi Olayı ile İlgili İddianamesi ile sanıklar Mehmet Ali Ağca, Yavuz 

Çaylan ve Mehmet Şener in taammüden adam öldürmek, bu suça iştirak, taammüden 

adam öldürmeye azmettirmek, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılan kamu 

açılmak üzere iddianame hazırlanmıştır. 

İddianamede; 01.02 1979 tarihinde meydana gelen olayın Türkiye’de yaygınlığı ve 

tırmanışını sürdüren terör salgınının bir aşaması olduğunu, bu cinayette Abdi ipekçi, 

Milliyet Gazetesi gibi büyük tirajlı gazetenin Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı olması, 

sevilen kişiliği, anarşi ve teröre karşı tutumu ve zaman zaman sağduyu sahiplerini ortak 

bir noktada birleştirmeye çalışan makaleleri ile bazı çevreleri rahatsız etmiş bu nedenle 

kurban seçildiği, bu eylemdeki amacın terörün yarattığı yılgınlıkla kitlelerde zora dayalı, 

özgürlükleri yok eden rejimleri onaylamaya sevk eden ortamı yaratmak, toplumda asayiş 

ve kamu düzeni konusunda olumsuz bir görüş yaratmak, karşı görüş sahiplerini susturmak, 

baskı altına almak için öldürme eylemlerinin gerçekleştiği, bunlardan birisinin de Apti 

İpekçi olduğundan bahisle sanıkların TCK’nun 450/4, 65/2-3 450/4 maddeleri gerekince 

cezalandırılmaları istemi kamu davası açılmıştır.  

Savcılık firarda bulunan sanık Mehmet Şenel hakkında tefrik kararı verilerek ayrı 

bir esasa kaydına karar verdiği anlaşılmaktadır. 

1979/776 karar sayılı iddianamesi ile açılan kamu davası, İstanbul Sıkıyönetim 

Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 1980/418 Esasına kaydı yapılmıştır. Mahkeme yapılan 

yargılama sonucu 28.04.1980 tarih ve 1980/207 sayılı ile davayı karar bağlamıştır.  
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Mahkeme Yargılama sonucu, savcılık bir sanığın planlayarak ve tasarlayarak 

önceden verilen kararı uygulayarak suçu işlediğinden bahisle TCK’nun 65/2-3 maddesi 

uyarınca 450/4. maddesi uyarınca, diğer sanığın doğrudan doğruya atılı suçu işlediğinden 

bahisle TCK’nun 64/1. maddesi delaleti ile 450/4, 6136. sayılı Kanuna aykırılık maddesi 

uyarınca cezalandırılmalarını talep etmiş, mahkemesince bir sanık hakkında da Abdi 

İpekçi’nin öldürülmesi eylemini gerçekleştiren şahsın kim olduğunu bildiği halde ilgili 

makama haber vermediğinden bahisle TCK’nun 296. maddesi uyarınca üç yıl hapis cezası 

ile cezalandırılmalarına karar verildiği, verilen kararın idam cezasına çarptırılan sanık 

yönünden Askeri Yargıtay 1. Dairesinin 1980/279-290 esas ve karar sayılı ilamı ile 

onaylandığı diğer sanık yönünden kararın bozulması nedeniyle mahkemenin 1980/1103 

esasına kaydı yapılmış 27.01.1981 tarih ve 1981/57 sayılı karar ile TCK’nun 450/4, 65/3 

maddeleri uyarınca on yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına oy çokluğu ile verilen karar 

Askeri Yargıtay ilgili Dairesince Onaylanarak kesinleşmiştir. 

Karara muhalif olan hâkim gerekçesinde, diğer sanığın da 64/1, 450/4 maddeleri 

uyarınca sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtmiştir. 

Mahkemenin gerekçesinin bir bölümünde, öldürme olayını sanığın hazırladığı plan 

çerçevesinde soğukkanlılıkla pusu kurmak sureti ile öldürdüğünü kabul etmiştir. 

4. Gün Sazak Cinayeti Davası 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının 26.05.1981 Tarih 1981/476 

Esas, 1981/681 Karar Sayılı MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın Öldürülmesi 

Olayı ile İlgili İddianamesi ile Sanıklar Ahmet Levent Babacan, Sadık Zafer Özcan ve 

Cem Öz hakkında T.C. Anayasasının tamamını veya bir kısmını tayir tebdil veya ilgaya 

cebren teşebbüs ve bu suça iştirak suçundan açılan kamu açılmak üzere iddianame 

hazırlanmıştır. 

İddianamede; MHP Genel Başkan Yardımcısı, Gün Sazak’ın 27.05.1981 tarihinde 

evinin önünde öldürülmesi ile ilgili olarak Devrimci-Sol adlı yasadışı örgütle ilgili yapılan 

soruşturma sonucu örgüt üyesi olarak yakalanan Sadık Zafer Özcan ve aynı örgüt üyeleri 

olarak adlarını bildirdiği Ahmet Levent Babacan’ın sorgulamalarında öldürme olayına 

katıldıklarını, olayın sanık Ahmet Levent’in açık ikrarı ile aydınlandığını, Devrimci –Sol 

adlı örgütün, mevcut düzeni silahlı ayaklanma yolu ile yıkarak yerine Marksist bir düzen 

getirmeye amaçladıkları, bu amaçla önce tekelci sermayenin diktatörlüğü şeklinde ifade 

ettikleri faşizme karşı savaş vererek, Türkiye’deki faşist güçlere bağlı olarak nitelendirilen 

MHP Başkan Yardımcısı olan Gün Sazak’ın partideki etkinliği, Kahramanmaraş ve 

benzeri katliamların örgütleyicisi olduğu, faşist örgütlere silah sağladığı gerekçesi ile 

öldürülmesine karar verildiğinden bahisle sanıkların TCK’nun 146/1, 146/3, 171/3 

maddeleri gerekince cezalandırılmaları istemi kamu davası açılmıştır. 

1981/476 karar sayılı iddianamesi ile açılan kamu davası, Ankara Sıkıyönetim 

Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinin 1981/304 Esasına kaydı yapılmıştır. 

Mahkeme yapılan yargılama sonucu 06.04.1983 tarih ve 1983/67 sayılı ile davayı karar 

bağlamıştır.  

Mahkeme Yargılama sonucu sanıkları hakkında, 146/1, 146/3, 59 maddeleri 

uyarınca beş yıl ile müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.  
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Mahkemenin gerekçesinin bir bölümünde, örgütün yapılanmasını anlatmış sonuç 

olarak da, Dev-Sol adı altında faaliyet gösteren bir grup silahlının Anayasal Düzeni yıkma 

hedefine yöneldiğini, birçok ciddi bu hedefe götürecek eylemlerde bulunduğunu, 

içerisinde adam öldürme soygun, karşı gruplarla çatışmalarla dikkat çekici öldürme 

olaylarına katıldıkları, bu çerçevede Gün Sazak’ın öldürme olayı gerçekleştirdiklerini 

ifade etmiştir. Sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararı Askeri Yargıtay ilgili 

Dairesince Onaylanarak kesinleşmiştir. 

5. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davaları 

5.1. Ankara-Çankırı-Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 

Savcılığının 29.04.1981 Tarih 1980/7040 Esas, 1981/600 Karar Sayılı MHP ve Ülkücü 

Kuruluşlara Ait İddianamesi 

Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı 29.04.1981 tarih ve 1981/00 karar sayılı 

iddianamesi ile Alpaslan Türkeş ve 587 şüpheli hakkında 12 Eylül 1980 ve öncesi,  

1- Anayasal düzenin Cumhuriyetçilik ve demokrasi prensiplerine aykırı olarak, 

devletin tek bir kişi tarafından yönetilmesi amacına yönelik, değiştirilmesine 

zor yoluyla kalkışmak, 

2- Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahlandırmak toplu kıyıma yönlendirmek, 

toplu kıyıma neden olmak, bu cürüme katılmak, 

3- TCK’.nun 149 ve 146 ncı maddelerinde yazılı cürümleri işlemek için silahlı 

cemiyet oluşturmak, 

4- Amacı Cumhuriyetçiliğe ve Demokrasi prensiplerine aykırı olarak, Devletin 

tek bir kişi tarafından idare edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak, faaliyetler 

düzenlemek, yönetmek, bu cemiyete girmek, 

5- Bir şeyi işlemek veya işlenmesine müsaade etmek için bazı örgütlerin 

oluşturdukları baskı gücünden yararlanarak tehdit etmek, 

6- Silah kaçakçılığı yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak,  

7- Silahlı gasp, 

8- Hırsızlık, 

9- Cürüm eşyasını saklamak 

İddiasıyla şüpheliler MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (37 şüpheli hakkında), 

eğitimciler (16 şüpheli hakkında),MHP Genel Merkez ve Ankara İl Gençlik Kolları (43 

şüpheli hakkında), Adana Bölgesi Sanıkları,( 112 şüpheli hakkında), Abidinpaşa Sanıkları 

(15 şüpheli hakkında), Ayvalı, Yükseltepe Mahallesi Sanıkları (8 şüpheli hakkında), 

Esentepe Sanıkları (56 şüpheli hakkında), Topraklık, Cengiz Topel, İncesu, Ateşderesi, 

Seyranbağları, Akdere, Şişkindere Mahallesi Sanıkları (42 şüpheli hakkında), İskitler ve 

Mutlu Mahallesi Sanıkları (23 şüpheli hakkında), Kırıkkale Sanıkları (23 şüpheli 

hakkında), Bafra Sanıkları (21 şüpheli hakkında), Balıkesir-İzmir Bölgesi Sanıkları (86 

şüpheli hakkında), Erzurum Bölgesi Sanıkları (21 şüpheli hakkında), İstanbul Bölgesi 

Sanıkları   (İstanbul Müteferrik Dosya sanıkları 8 şüpheli hakkında), Bakırköy Sanıkları 

(30 şüpheli hakkında), Üsküdar Sanıkları (4 şüpheli hakkında), Eyüp sanıkları (25 şüpheli 

hakkında) (Toplam 67şüpheli) ve diğer sanıklar (13 şüpheli hakkında) 

Şeklinde ayrım yaparak iddianame hazırlanmıştır. 

 İddianamede; ülkücü görüşün tarihsel gelişimi anlatıldıktan sonra dünya 

örneklerine yer verildiği örgütlemenin lideri olarak Alpaslan Türkeş belirtilmiş ve 

görüşlerinin, düşünce akımının parti hareketine nasıl dönüştüğü, doktrinlerine milliyetçi 

toplumcu adının verildiği, 1961 Anayasasının getirdiği hak ve özgürlüklerden 
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yararlanarak parti hareketinin kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli iş yerleri 

içinde, Devleti sistemli ve bilinçli bir şekilde ele geçirmesine yönelik çalışmalarının 12 

Eylül 1980 yılına kadar nasıl tam bir gizlilik ve titizlik içinde devam ettiği, 1978 

sıkıyönetim ilanı ile birlikte strateji değişikliği yapıldığını,  sıkıyönetim ilanı ile şiddet 

eylemlerinin büyük ölçüde durduğu, gençlerin 9 Işık görüşüne uygun bir devlet düzeni 

kurmak için seminer ve kamplarda eğitildikleri, eğitilen milliyetçi kadroların organize 

edilmesi ve hiyerarşik merkeziyetçi düzende disipline edilmelerinin sağlanması amacıyla 

kurulan derneklerin önemi belirtilmiş, belirlenen dernekler neler olduğu, milliyetçi 

toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı açıklanmıştır.  

 İddianamenin devamında, yasal ve illegal görünüm içinde, bu kuruluşlardaki 

statülerinden yararlanarak illegal, hiyerarşik ilişki ve düzenleme ile teşkilatlanmayı nasıl 

sağladıkları, şiddeti yönlendirme ve gerçekleştirme eylemlerinin genel merkez binasından 

nasıl yönlendirildiğini, örgütlenmenin yapısı,  hareketin yurt dışı ilişkileri anlatılmış,  

yurtdışında faaliyet gösterilen ülkeler ve dernekler sayılmış, yurt dışından hareketin lideri 

olarak görülen Alpaslan Türkeş’e yazılan mektuplara, ülkücü görüşü destekleyen açık 

yayınlara yer verilmiş, 

 Hareketin örgüt yapısı ile eğitim çalışmaları ve programlarının nasıl yapıldığı 

konusunda açıklamalarda bulunulduğu, yapılan eylemlerin neler olduğu, kişiler yönünden 

eylemlerinin değerlendirmesinin yapıldığı, işçi sendikalarıyla siyasi ve ekonomik 

ilişkilerin varlığı irdelenmiş, kişilerin mal varlığı, gelir ve harcamaları tespit edilmeye 

çalışılmış, yurt içinde meydana gelen olaylar anlatılmıştır. Son kısımda ise sanıkların ceza 

kanunu hangi maddeleri uyarınca cezalandırılmalarının istendiği yazılmıştır.   

5.2. 4 ncü Kolordu Komutanlığı Sıkıyönetim 1 Numaralı Askeri 

Mahkemesinin 1981/278 Esas, 1987/20 Sayılı Kararı (Adana MHP ve Ülkücü 

Kuruluşlar Davası) 

Ankara-Çankırı-Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığının 

29.04.1981 Tarih 1980/7040 Esas, 1981/600 Karar Sayılı MHP ve Ülkücü Kuruluşlara ait 

İddianamesi açılan kamu davası sonucu mahkemenin 1981/176 Esasına kayıt edildikten 

sonra suçun işlendiği yerlere göre 216 sanık yönünden dosya tefrik edilerek mahkemenin 

1981/278 Esasına kaydı yapılmıştır.   

12 Eylül 1980 öncesi ve sonrası T.C. Anayasasını değiştirmek, Türkiye ahalisini 

bir bir aleyhine silahlandırmak, toplu kıyıma sebep olmak, suç işlemek için teşekkül 

meydana getirmek, bu teşekküle girmek, silahlı gasp, 6136 sayılı kanuna muhalefet 

suçlarından yapılan yargılama sonucunda Mahkeme kararında;  

Görevsizlik kararı verilenler dışında kalanların örgütsel niteliği,  işleniş biçimi ve 

amacı ele geçirilen silahlar, silahların çeşitli suçlarla irtibatı göz önüne alındığında 

sıkıyönetim ilan ve faaliyetlerine ilişkin olduğu, sıkıyönetim mahkemelerinde bakılması 

gereken suçlardan bulunduğundan görevli olduğunu, suça katılan sanıkların ÜOD, ÜGD, 

ÜYD gibi örgütlerin üyesi olup suçu bu sıfatla işledikleri, bu örgütlerin MHP ile görüş, 

amaç ve örgütsel bağı olup MHP’nin yan kuruluşları olduklarından ve MHP nin Genel 

Merkezinin de Ankara’da bulunması nedeniyle yetkili olduğunu belirtmiştir. 

216 sanığın yargılandığı davada, 83 sanık hakkında muhtelif suçlardan 

cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Bu sanıkların 29’u hakkında cürüm işlemek için 

oluşturulan silahlı örgütte yer almak, örgütü yönetmek suçlarından TCK’nun 313/2-3-4, 

55/3 maddeleri uyarınca 4 ile 9 yıl 4 ay arasında ağır hapis cezası, 15’i hakkında 

taammüden adam öldürmek, bu suça iştirak suçlarından 450/4, 65/2/3 55/1, maddeleri 

uyarınca idam cezası ile 12 yıl hapis cezası arasında cezalandırıldıkları ( 2 sanık hakkında 

3 kez 1 sanık hakkında 2 kez olmak üzere 10 sanık hakkında idam kararı verilmiştir), 36’sı 

hakkında kasten adam öldürmek, bu suça asli veya feri fail olarak iştirak etmek suçlarında 
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TCK’nun 448,463, 62, 65/3, 55/1-3 maddeleri gereğince 8 ile 36 yıl arasında ağır hapis 

cezası ile 2’si hakkında patlayıcı madde atmak suçundan TCK’nun 370 maddesi uyarınca 

7 ay hapis, 27’si hakkında kasten yaralama suçundan TCK456/4,457/1 maddeleri 

gereğince 4 ile 8 ay hapis cezası ile, ölümle biten kavgaya katılmaktan 3’ü hakkında 

TCK’nun 464/3-4 maddeleri gereğince 4 ay hapis, 3’ü hakkında meskun mahalde silah 

atmak suçundan 264 maddesi uyarınca 2 yıl hapis, 18’i hakkında silahlı gasp suçundan 

TCK’nun 497/1-2,498. Maddeleri uyarınca 12 ile 20 yıl arasında ağır hapis cezası, ile 

cezalandırılmalarına, 13 sanık hakkında silahlı örgüte üye olmak suçundan, 3 sanık 

hakkında suç delillerini yok etmek suçundan, 121 sanık hakkında üzerlerine atılı suçları 

işlediklerine dair haklarında cezalandırılmalarına yetecek delil bulunmadığından,  

beraatlarına, 21 sanık hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan görevsizlik kararı, 

bir sanığın ölmesi nedeniyle TCK’nun 96. maddesi uyarınca kamu davasının ortadan 

kaldırılmasına, 3 sanık hakkında haklarında aynı suçla ilgili kamu davası açılıp karara 

bağlandığından CMUK’un 253. Maddesi uyarınca,  kamu davasının reddine, 1 sanık 

hakkında suç delillerini yok etmek suçundan 296. Madde son fıkra gereğince ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. 

Sanıklardan 19’nun gözetim süresi 90 günü geçtikten sonra hâkim karşısına 

çıkarılmış ve tutuklanmıştır. Özellikle bir sanık 09.12.1980 tarihinde gözetim altına 

alınmış 13.10.1981 tarihinde hâkim karşısına çıkarılarak tutuklanmıştır. 

Beraat eden sanıklardan 83’ü 1 ay ile 8 yıl arasında tutuklu kalmışlardır. 

6. Barış Derneği Davası 

Türkiye Barış Derneği ile ilgili soruşturma, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 

27 Ekim 1980 tarihli soruşturma emri ile başlamış olup söz konusu soruşturma emrinde 

Derneğin bir bülteninden dolayı soruşturma yapılması istenmiş; ancak sonrasında 

soruşturma Derneğin kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarını kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir. Soruşturmanın başlamasından 14 ay sonra, 44 dernek yöneticisi hakkında 

tutuklama kararı verilmiştir  (Bilim ve Sanat Kitapları, 1986: 8)  

Takip eden dönemde 17 Mayıs 1982 tarihinde iddianame hazırlanmak suretiyle 

Türkiye Barış Derneği Davası açılmıştır  (Bilim ve Sanat Kitapları, 1986: 9). Davada, 

Askeri Savcı, sanıkların TCK 141 ve 142 ‘nci maddelere göre cezalandırılmalarını talep 

ederken, sanıklar hakkında gizli örgüt kurmak, bu örgütü yönetmek, suç olan fiili övmek, 

komünizm ve bölücülük propagandası yapmak iddialarını öne sürmüştür (Milliyet, 1982).  

Barış Derneği Davası’nın avukatlarının da aralarında bulunduğu 48 sanıklı ve 

Birinci Barış Derneği Davası henüz sonuçlanmamışken açılan ikinci Barış Derneği Davası 

ise ilk dava ile 1986 yılında birleştirilmiştir  (Bilim ve Sanat Kitapları, 1986: 11). 

Sonuç itibariyle, dava, Askeri Yargıtay'da bozulan üç kararın ardından 21 Nisan 

1991'de tüm sanıkların beraatı ile sonuçlanmıştır. Davanın bu yönde sonuçlanmasında ise 

TCK’nın 141 ’inci maddesinin yürürlükten kaldırılmış olması gerekçe olarak 

gösterilmiştir  (Milliyet, 1991).  

7. DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası 

 12 Eylül sonrasında DİSK ve DİSK’e bağlı 31 sendika hakkında ayrı ayrı 

iddianameler ile kamu dava açılmıştır.  

DİSK ve yöneticileri hakkında 25.06.1981 tarih ve 1980/3971 Esas, 1981/1291 

karar sayılı iddianame ile 1 Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2. Numaralı Askerî 

Mahkemesine açılan ve 1981/698 Esasına kaydedilen esas dava ile 31 sendika hakkında 

muhtelif esaslar üzerinden açılan 31 kamu davası tek bir davada birleştirilmiştir. 

 1477 sanık hakkında 13.02.1967 ile 12.09.1980 tarihleri arasında Türkiye 

Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya 

ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş Büyük Millet meclisini ıskata veya vazifesini 
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yapmaktan men’e cebren teşebbüs etmek, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 

tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 

müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf 

cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül etmek, kurmak veya 

bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare etmek veya bu hususlarda yol göstermek 

suçlarından 765 sayılı TCK’nun 146/1, 141,142, 311,312, 159. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmaları talep edilmiştir.  

 Gerekçeli kararda 1477 sanık hakkında hüküm kurulmuş, gerekçeli karar 35 ayrı 

bölümden, her bölümde ayrı bir kitaptan oluşmuştur. Başta DİSK olmak üzere her 

sendikanın ve bu sendikanın mensup sanıklarının gerekçeli kararları 35 ayrı kitapta 

toplanmıştır 

 Yapılan yargılama sonucu 892 sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. DİSK 

başkanı ve yöneticileri hakkında sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 

tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 

müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf 

cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül etmek, kurmak veya 

bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare etmek veya bu hususlarda yol göstermek 

suçlarından, TCK’nun 141/1, 141/6.59 maddeleri uyarınca 10 yıl 8 ay hapis cezası 

verildiği, cezaların takdiren ve teşdiden üst sınırdan hükmedildiği anlaşılmıştır. Diğer 

sanıklar hakkında da TCK’nun 141/5, 141/6, 59 maddeleri uyarınca 5 yıl 6 ay hapis 

cezasına hükmedilmiştir. 

 Ayrıca, 1402 sayılı yasanın 15/L maddesi aracılığıyla 274 sayılı yasanın 30/4 

maddesi uyarınca DİSK ve DİSK’e bağlı 31 sendikanın kapatılmasına da karar verilmiştir. 

 Mahkeme gerekçeli kararını 10 bölümde oluşturmuştur. 

Birinci Bölümde: Dava hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Açıklamalarda 12 

Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen ile birlikte ülkenin bütününde sıkıyönetimin ilan 

edildiğini, siyasal ve sosyo-ekonomik açıdan ülkeyi derin bunalıma sürükleyen yasa dışı 

faaliyetlere karşı önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemler çerçevesinde ilk planda siyasi 

parti, dernek ve sendikalar hakkında soruşturmaların yürütüldüğünü, DİSK’in ve bağlı 

sendikalar hakkında yürütülen soruşturmanın da bu önlemlerin bir parçası olduğu ifade 

edilmiştir. 

 İkinci Bölümde: Sendikaların yasal tanımı başlığı altında, sendikalar hukukunun 

genelde ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, sendikaların 1961 Anayasasındaki yeri, 

sendikalar mevzuatı ve sendika türleri, sendika organizasyonları ile sendikaların siyasi 

faaliyetleri açıklanmıştır. 

Üçüncü Bölümde: Askeri savcılığını davaya ilişkin temel iddiası ve mütalaası 

anlatılmıştır. Anlatımda sendikaların ve bağlı bulundukları üst kuruluşların tanımları 

doğrultusunda özellikle yasal ve yasak sendikal faaliyet kavramları, o dönemde yürürlükte 

bulunan yasaların ışığı altında incelenmiş, iddianamede yer alan suçlamaların hukuki 

temelleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Suçlamaların sendikadan sendikaya değişse bile 

aynı hukuki sonuca varıldığı belirtilmiş, TCK’nun 146 maddesini ihlal suçunun bir tehlike 

suçu olduğu, hangi fiillerin kanun kapsamına girdiği açıklanmıştır. 

274-275 sayılı yasa tasarılarına karşı yapılan protesto perdesi altında başlatılan, 

özellikle 171 sayılı yasayı ihlal gibi değerlendirilen 15-16 Haziran olaylarının DİSK’in 

belli amaç doğrultusunda yönlendirdiği faaliyet ve yetiştirdiği Marksist-Leninist bilinçli 

militanları aracılığı ile isyana dönüştürüldüğü, İstanbul ve büyük sanayi bölgelerinde 

bulunan kentlerde isçilerin sokağa döküldüğü, milyonlarca zarara sebep olan ızrar, tahrip 

yangın olayları gibi fillerin işlendiği, bununla işçi sınıfının iktidar mücadelesine yönelik 

siyasal bir muhteva kazandırılarak, Anayasal devlet nizamına karşı işçi sınıfının birlikte 
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neler yapmaya muktedir olduğunu ispatlayacakları inancı ile güç gösterisinde 

bulunduklarını, devlet ve Anayasal kuruluşları maddi ve manevi baskı altına tutmaya 

çalıştıkları, genel grevlerle karalarını bir biçimde hayata geçirmeye çalıştıklarını bu 

grevlerin yasal görünümleri arkasındaki amacın tamamen işçi sınıfının iktidar 

mücadelesine yönelik siyasal bir amaç içerdiği, grevleri siyasi bir araç olarak 

kullandıklarını, illegalite bir ihtilal örgütü görünümlü DİSK bünyesindeki tüm sanıkların 

diğer müttefikleri ile birlikte tüm eylemleri devlet nizamını, Anayasal düzeni ve devletin 

temel kuruluşları maddi cebir ve baskı altında tutarak devleti yıkmayı amaçladıkları, 

sorumlu oldukları belirtilerek TCK’nun 141, 142, 146. maddeleri uyarınca 

cezalandırılmaları istendiği açıklanmıştır. 

Dördüncü Bölümde: Bilimsel sosyalizmin doktriner ve yasal tanımına, bilimsel 

sosyalizm ile TCK’nun 141. maddesinin ilişkisine yer verilmiştir. 

Beşinci Bölümde: DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların ideolojik yapıları ile yasal 

konumları açıklanmıştır. 

Altıncı Bölümde: Sendikal görevler ve yasal sorumluluklarına yer verilmiştir. 

Yedinci bölümde: Davanın bütününe yönelik istem ve iddiaların hukuki tahlili 

açıklanmıştır. 

Bunlar yetkisizlik iddiaları, göreve ilişkin itirazlar, davanın 12 Eylül Harekâtı ile 

olan siyasal ilişkisini ve Sıkıyönetim mahkemelerinin bağımsızlığı konusunda ileri sürülen 

iddialar, 12 Eylül 1980 öncesinde soruşturma veya dava konusu yapılmış eylemler 

hakkında ikinci kez konusu yapılmış eylemler hakkında ikinci kez dava açıldığına ve aynı 

dönemde suç sayılmayan faaliyetlerin dava kapsamına alındığına dair iddialar, işkence 

yapıldığına ve bu konudaki dilekçelerin yok edildiğine ilişkin iddialar, davaların 

birleştirilmesinde izlenen yönteme ilişkin itirazlar, yazılı belgelerin okunmadığına yönelik 

itirazlar, soruşturmanın genişletilmeyerek eksik soruşturma ile karar verildiği, savunma 

hakkının kısıtlandığı, davada kıyas yönteminin uygulandığı yönündeki itirazlar,  

değerlendirilmiş ve cevaplanmıştır. 

Sekizinci Bölümde: Ceza tayininde izlenen yönteme ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Dokuzuncu Bölümde: DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların kapatılmalarına ilişkin 

açıklamalar anlatılmıştır. 

Onuncu Bölümde: Değerlendirme ve sonuçlara yer verilmiştir. Bu 

değerlendirmede, sendikaların ve sendikaların tüzel kişiliklerinin yasal konumları 

belirlenmesinde, heyetin hangi hukuki ölçütlerden hareket ettiği ortaya konmaya 

çalışılmış, ölçütlerin yasal dayanağını 12 Eylül 1980 öncesi döneminde yürürlükte 

bulunan anayasa ve yasaların oluşturduğu ifade edilmiştir. 

Savunmalarda ileri sürülen yürütülen tüm faaliyetlerin çağdaş hukuk devleti 

ilkelerine uygun yürütüldüğü iddialarının gerçekle ilgisinin olmadığı, yasaların ve 

anayasanın eleştirilebileceği, ancak değiştirilmeleri veya ortadan kaldırılmalarının 

demokratik ve yasal sınırlar için de verilecek mücadele ile olacağı, bunun yerinin 

mahkemeler olmadığını, yasaların yürürlükte bulunması halinde tüm kişi ve kuruluşların 

özellikle hukukun üstünlüğünü savundukları ileri sürenler, bu yasalara uymak zorunda 

oldukları, hiç kimsenin yasaları kendince yok sayarak, yasaların izin vermediği alanlarda 

eylem ve faaliyetlerde bulunmaları halinde sonuçlarına katılmaları gerektiği açıklanmıştır. 
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XV. BÖLÜM: 12 EYLÜL DARBESİNİN HUKUK VE YARGI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

12 Eylül Darbesinin en önemli etkilerinden birisi 1961 Anayasası üzerine kurulu 

Anayasal düzen ve hukuk düzenini ortadan kaldırıcı durumu ile yargı ve hukuka etkileri 

olarak ifade edilebilir 

1. 12 Eylül Darbesinin Hukuk ve Anayasa Düzenine Etkisi 

12 Eylül 1980 günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İç Hizmet Kanununun verdiği 

Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevi öne sürülerek yüce Türk Milleti adına 

emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını alınarak ülke yönetimine 

bütünüyle el konulduğunda, Parlamento ve Hükümetin feshedilmesi, Milli Güvenlik 

Konseyinin yayınladığı bildiriler, 2324 Sayılı ve 27/10/1980 tarihli Anayasa Düzeni 

Hakkında Kanunun 2.maddesindeki “Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisine, Millet 

Meclisine ve Cumhuriyet Senatosuna ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler 12 

Eylül 1980 tarihinden itibaren geçici olarak Milli Güvenlik Konseyince ve 

Cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilmiş bulunan görev ve yetkiler de Milli Güvenlik 

Konseyi Başkanı ve Devlet Başkanınca yerine getirilir ve kullanılır.” şeklindeki 

düzenlemelerle Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyet Senatosuna ve 

Cumhurbaşkanına ait yetkilere el konulması,  

 16 Ekim 1981 tarihinde çıkarılan 2533 sayılı kanunla bütün partiler kapatılarak 

siyasi partiler ve yan kuruluşlarının taşınır taşınmaz bütün malları hazineye devredilmesi 

ile; 

 1961 Anayasasının fiilen ortadan kaldırıldığı, 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler kanununun 35. maddesinin ülke yönetimine el 

koyma yetkisi ileri sürülerek; 

1961 Anayasasının; 4.maddesindeki, “Egemenlik kayıtsız şartsız Türk 

Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 

eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya 

sınıfa bırakılmaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 

yetkisi kullanamaz.” 5.maddesinde, “Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Bu yetki devredilemez.” 6.maddesinde, “Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.” şeklindeki 

düzenlemelerde yer alan, Millete ait olan Egemenlik yetkisi, Türkiye Büyük Millet 

Meclisine ait olan yasama yetkisi ile Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna ait olan 

yürütme görevini, silahlı güç kullanılarak ele geçirildiği, 

12/12/1980 tarihli ve 2356 Sayılı Milli Güvenlik Konseyi Hakkındaki Kanunun 1. 

maddesindeki “Milli Güvenlik Konseyi; Devlet ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, üyeleri; Kara Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 

Sedat Celasun’dan teşekkül eder.” şeklindeki düzenleme ile Milli Güvenlik Konseyi 

oluşturulduğu,   

2324 Sayılı ve 27/10/1980 tarihli Anayasa Düzeni Hakkında Kanunun 3. 

maddesindeki ”Milli Güvenlik Konseyince kabul edilerek yayımlanan bildiri ve karar 
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hükümleriyle yayımlanan ve yayımlanacak olan kanunların Anayasaya aykırılığı ileri 

sürülemez” şeklindeki düzenleme ve 4.maddesindeki düzenleme ile Milli Güvenlik 

konseyinin bildiri ve kararlarında yer alan ve yer alacak olan hükümlerle 12 Eylül 1980 

tarihinden sonra çıkarılan ve çıkarılacak olan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin ve üçlü 

kararnamelerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali isteminin ileri sürülemeyeceğinin 

belirtildiği, 

 Bu düzenlemelerle, Anayasa ve Anayasal düzen ortadan kaldırılarak, kişi hak ve 

özgürlükleri tamamen Milli Güvenlik Konseyinin inisiyatifine terk edildiği, başta yaşam 

hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler açısından hiçbir güvence kalmadığı, 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu 35. maddesindeki yetkinin Anayasa 

ile kurulmuş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yasal düzenlemeler arasında 

hiyerarşi olduğu, bunlardan en yukarıda Anayasanın yer aldığı, kanunların ise Anayasanın 

hiyerarşik olarak altında yer aldığı, dolayısıyla kanunların Anayasaya aykırı 

olamayacakları temel hukuki kuralına aykırı biçimde Anayasal düzeni, Anayasa ile 

kurulmuş devlet düzeninin temel kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 

hükümeti ve tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanıldığı,  

 1982 Anayasasının geçici 15. maddesindeki "12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel 

seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını 

oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına 

kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi 

döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev 

ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, 

mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı 

merciine başvurulamaz."  Düzenlemesinin aslında bu aykırılığın farkında olarak konulma 

ihtiyacı hissedildiği, 

Değerlendirmeleri 12 Eylül Darbesinin yargılanmasına ilişkin iddianamede dile 

getirilen hukuki değerlendirmeler olup (Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas 

No’lu İddianamesi, 2012: 71-72) bu değerlendirmeler hukuken katılınmasında tartışma 

götürmez değerlendirmelerdir. 

2. 12 Eylül Darbesinin Yargıya Etkileri 

12 Eylül Askeri Darbesi sadece yasama ve yürütme yetkisini ele geçirmekle 

kalmamış, 16 Ekim 1981 tarihinde çıkarılan 2533 sayılı kanunla bütün partiler kapatarak 

Anayasa Mahkemesinin yargı yetkisi olarak münhasıran kullandığı siyasi partileri 

kapatma yetkisi de Konsey tarafından kullanılmış olmakla demokrasilerin temel 

prensiplerinden olan “kuvvetler ayrılığı” ilkesi de bertaraf edilmiş olmaktadır.  

 Bu anlayış içinde, Türkiye’de 12 Eylül 1980 Askeri darbesi ile yargı sistemi de 

olumsuz bir süreçten geçmiştir. Bu sürecin olumsuz yanlarının etkisi hukukun üstünlüğü 

ve adalete erişimi kısmen de olsa bertaraf etmiştir. Bu süreç içinde meydana gelen insan 

hakkı ihlalleri, adil yargılamanın yapılamaması sonucu, mahkeme kararları ile 

mahkemelerin bağımsızlığı tartışılır hale gelmiştir.  

Bağımsız mahkemeler, adil yargılama hakkının ilk temelini teşkil etmektedir. 12 

Eylül sonrası yargılamaların çoğu Sıkıyönetim Mahkemelerinde yapılmıştır. Aslında 

Sıkıyönetim yargı sistemi sıkıyönetimin 12 Eylülden önce ilan edildiği dikkate alındığında 

daha önce uygulanmaya başlamıştır. 



 441 

12 Eylül rejiminin ilk yaptığı hukuki düzenlemelerden birisi 21 Eylül 1980 tarih ve 

17112 sayılı Remi Gazetede yayımlanan 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 

Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 2301 sayılı Kanun 

olmuştur. Bu Kanun Sıkıyönetim yargısı ve sıkıyönetim mahkemeleri ile ilgili pek çok 

hususu kişilerin yargısal güvencelerini daraltacak ve Sıkıyönetim Komutanının ve 

mahkemelerinin yetkilerini arttıracak şekilde yeniden düzenlemiştir. 

Örneğin bu kanunla 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 15. Maddesine; 

“Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, askeri 

savcılar ile mahkemeler görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen 

suç dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır hükmü ve 

“Sıkıyönetim Komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri, Sıkıyönetim 

Komutanı nezdindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği 

hakkında bir karar alıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 30 günden fazla 

olamaz ve aynı kişi için, aynı suç isnadı sebebiyle ve yeni deliller çıkması gibi haklı bir 

sebep yok iken bir defadan fazla kullanılamaz.” 

Hükmü, 18. Maddesine ise; 

“Sanığın soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağı hakkındaki kararı 

sıkıyönetim askerî mahkemesinde askerî hâkim sınıfından olan üyelerden birisi verir.” ve 

“Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerince verilen 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza 

hükümleri temyiz olunamaz.” 

Hükümleri eklenmiştir. 

1402 sayılı kanunun 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle getirilen 30 günlük 

gözaltı süresi daha sonra 07.11.1980 tarihinde 90 güne uzatılmış, 05.09.1981 tarihinde ise 

90 günlük gözaltı süresi 45 güne indirilmiştir. Böylece gözaltı süresi 1 yıla yakın 90 gün 

olarak uygulanmıştır. 

Sıkıyönetim Mahkemeleri 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 12-23 arasındaki 

maddeler ile düzenlenmiştir.12. maddede Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri 

mahkemeler göreve başlayıncaya kadar, suçun işlendiği yerlerde bulunan askeri savcılar 

ile askeri mahkemeler ve bunlar yoksa Cumhuriyet Savcıları ile adliye mahkemeleri, 

Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılarının ve mahkemelerinin görevlerini yapacakları 

düzenlenmiştir. 

15. Maddede Sıkıyönetim Mahkemelerinin Görev ve Yetkileri düzenlenmiş ve 

buna göre bu mahkemelerin görev ve yetkileri olarak şunlar belirlenmiştir; 

“Madde 15 - (Değişik madde: 15/05/1973 - 1728/1 md.) 

(Değişik fıkra: 19/09/1980 - 2301/8 md.) Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde 

aşağıdaki suçları sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işleyenler ve bunların 

suçlarına iştirak edenler bu Kanunun 21 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, sıfat, 

meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri 

mahkemelerde yargılanırlar. 

a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve 

dördüncü fasıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar; 

b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve ikinci faslında 

yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçları; 
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c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında yazılı 

Devlete ait mühür, damga ve sair alametlerin taklidi hakkındaki suçlar; 

d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun selameti 

aleyhine işlenen suçlar; 

e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında yazılı 

yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları; 

f) (Değişik bent: 19/09/1980 - 2301/8 md.) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188, 

191, 192, 201, 228, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 

266. 268, 271, 296, 448, 449, 450, 451, 452, 516, (takibi şikayete bağlı olan fıkraları 

hariç), 517, 536 ve 537'nci maddelerinde yazılı suçlar ile; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda yazılı suçlar; 

g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 inci maddelerinde yazılı suçlar ile 

haberleşmeyi sağlayan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne veya Türk 

Silahlı Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine karşı işlenen hırsızlık 

suçları; 

h) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58, 59 uncu maddelerinde yazılı suçlar; 

i) Askeri Ceza Kanununun 75, 93, 95 ve 96 ncı maddeleri ile 148 inci maddesinin 

ikinci fıkrasında ve 160'ıncı maddelerinde yazılı suçlar; 

j) Takibi şikayete bağlı olmayan veya şahsi dava yoluyla takibi gerekli bulunmayan 

basın yoluyla işlenmiş suçlar; 

k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten doğan 

suçlar; 

l) Derneklerin, sendikaların ve mesleki kuruluşların kanunlarında mevcut 

kapatılmalariyle ilgili davalar. (648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun siyasi partilerin 

kapatılmasiyle ilgili hükümleri saklıdır.) 

(Değişik fıkra: 19/09/1980 - 2301/8 md.) Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili 

merciler, bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçirmeden Sıkıyönetim 

Komutanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gönderilen 

evrakı Sıkıyönetim Komutanlığı nezdindeki askeri savcılığa işlem yapılmak üzere 

gönderir. 

(Değişik fıkra: 19/09/1980 - 2301/8 md.) Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu 

suçlardan Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili 

adli mercilere vermeye yetkilidir. 

(Ek fıkra: 19/09/1980 - 2301/8 md.) Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını 

gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, askeri savcılar ile mahkemeler görevsizlik ve yetkisizlik 

kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

(Ek fıkra: 19/09/1980 - 2301/8 md.; Değişik fıkra: 03/05/1985 - 3195/1 md.) 

Sıkıyönetim komutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri sıkıyönetim komutanlığı 

nezdindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir 

karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 15 günden fazla olamaz. Ancak, 

delillerin araştırılıp tespitinin uzun süre alması sebebiyle sanıkların 15 gün içinde hakim 

önüne çıkarılmalarına imkan bulunmaması halinde sanıklar soruşturmanın bitiminde ve 
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herhalde 30 gün içinde yetkili hakim önüne çıkarılırlar. Gözetim altında bulunanlar ilk 15 

gün sonunda hakim önüne çıkarılamadıkları takdirde sıkıyönetim komutanı bu kişilerin 

durumunu bu süre sonunda inceler ve hakim önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda 

karar verir. Aynı kişi için aynı suç isnadı sebebiyle yeni deliller çıkması gibi haklı bir 

sebep yok iken bu yetki bir defadan fazla kullanılamaz.” 

Kanunun 18. Maddesi ile uygulanacak usul hükümleri hakkında 1696 sayılı 

Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 

Yargılama Usulü Kanununa da atıflar yapılarak özel usul hükümleri getirilmiştir. 

21. madde ile 1402 sayılı Kanunda belirtilen suçlardan dolayı Sıkıyönetim 

Komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi için belli mercilerden izin müessesesi 

getirilmiştir. 

Her ne kadar mahkemelerin bağımsızlığı konusunda sıkıyönetim askeri 

mahkemeleri kararlarında; 

“Tüm yargı organları gibi sıkıyönetim mahkemelerinin de kaynağını anayasa ve 

yasalardan alan bir kuruluş olduğunu, sıkıyönetim dönemlerinde oluşturulan bu 

mahkemelerin görev ve yetkilerinin anayasa ve yasalarla belirlendiği… 

bağımsızlık kavramının yasalardan önce yargıçların vicdanında bulunduğuna 

inanılmasının zorunlu olduğu, aksine düşünenlerin bu soyut savlarla yargıya ve 

yargıçlara gölge düşürmek değil somut kanıtlarla iddialarını ispatlamaktır.” 

(1.Ordu Komutanlığı 2.Numaralı SYNT As. Mah. 1981/698 Esas, 1984/251 Karar 

Sayılı Gerekçeli Karar (2 Nolu Kitap): 204-205) 

Şeklinde açıklamalarda bulunmuşlar ise de, “Bağımsızlık” kavramı,  başka bir kişi 

yahut organdan emir almamak, özellikle yürütme erkiyle davadaki tarafların etki alanı 

dışında olmak demektir. Bir mahkemenin bağımsızlığı üyelerin atanma ve görevden 

alınma usulüne, görev süresine, üyelere emir verme yetkisine sahip bir makamın mevcut 

olup olmadığına, üyelerin her türlü etkiden korumasını sağlayan önlemlerin alınıp 

alınmadığına ve nihayet mahkemenin bütüncül bir değerlendirme ile “bağımsız” bir 

görünüm verip vermediği ile ilgilidir. Bu anlamda Sıkıyönetim Komutanları başta olmak 

üzere bu mahkemelerin askeri bağlılıkları tam anlamıyla bağımsız oldukları 

değerlendirmesini yapmaya imkân vermemektedir. 

1961 Anayasasında, hiç kimsenin, kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir 

merci önüne çıkarılamayacağı, bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir 

merci önüne çıkarma sonucu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 

kurulamayacağı, kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı 

fiilinden dolayı cezalandırılamayacağı, cezalar ve ceza tedbirleri ancak kanunla 

konulabileceğini, kimseye, suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 

daha ağır bir ceza verilemeyeceği, kimsenin, kendisini veya kanunun gösterdiği 

yakınlarını suçlandırma sonucu doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamayacağı ve ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu konusundaki 

düzenlemeleri bir teminat olarak karşımıza çıkmıştır. 

 1961 Anayasası ile hâkimlik ve savcılık iki ayrı meslekler olarak tanımlanmış, 

adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri ile disiplin ve meslekten çıkarma cezaları ile 

ilgili kararlar ve atamalarının Hâkimler Yüksek Kurulu tarafından yapılacağı, Cumhuriyet 

savcıları ise, idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı olduğu. Cumhuriyet 

savcılarının Yargıtay üyeliğine seçilmeleri dışında kalan bütün özlük işleri ve disiplin 
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cezaları ile meslekten çıkarılmaları, hakkında karar verme yetkisinin ise Yüksek Savcılar 

Kuruluna ait olduğu ifade edilmiştir. 

 12 Eylül ile ilgili Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin Komisyonun 

raporunu sunma süresi içinde gelmediği değerlendirilerek; 26 Aralık 1978’de başlayan ve 

verilerin hazırlandığı 1983 yılı arasındaki Sıkıyönetim dönemindeki Sıkıyönetim 

Mahkemeleri bünyesindeki yargılama faaliyetlerine ilişkin 12 Eylül İddianamesi Ekinde 

yer alan Genelkurmay belgelerinde yer alan bilgiler aşağıda gösterilmiştir (Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/2 Esas No’lu İddianamesi Eki Türkiye’deki Anarşi ve 

Terörün Durumu: 1983); 

 
Tablo 32: Yargı Faaliyetleri (26 Aralık 1978-31 Temmuz 1983) 

ÇALIŞMA TOPLAM 

A
sk

er
i 

S
a

v
cı

lı
k

 

Ç
a

lı
şm

a
sı

 

Gelen dosya 63.384 

İddianame düzenlenen dosya  29.344  

Kovuşturmaya Yer olmadığına Karar verilen Dosya 10.204 

Verilen diğer kararlar (Birleştirme, düşme vb.) 16.616 

TOPLAM 56.164 

Savcılıkta bulunan dosya 7.220 

A
sk

er
i 

M
a

h
k

em
e 

Ç
a

lı
şm

a
sı

 

Gelen dosya 43.988 

Beraat kararı verilen dosya 11.941 

Mahkûmiyet kararı verilen dosya 15.242 

Verilen diğer kararlar (Birleştirme, düşme vb.) 13.007 

TOPLAM 39.740 

Mahkemede bulunan dosya 4.228 

 

 Tablo incelendiğinde yaklaşık 4,5 senede Askeri Savcılıklara gelen toplam 

63.384 dosyadan 29.344’üne (% 46) iddianame düzenlendiği, 10.204’üne (%16) 

kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir. Diğer taraftan Askeri 

Mahkemelere gelen 43.988 dosyadan 11.941’ine (%27) beraat verildiği, 15.242’sine 

(%35) mahkûmiyet verildiği görülmektedir. 

  
Tablo 33: Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine Açılan Davaların Sıkıyönetim Komutanlıklarına 

Dağılımı (31 Temmuz 1983 İtibarıyla) 

SIKIYÖNEKİM 

KOMUTANLIKLARI 

AÇILAN  

DAVA SAYISI 

SONUÇLANAN  

DAVA SAYISI 

SÜREN  

DAVA 

SAYISI 

1 NCİ ORDU VE SYNT. K.LIĞI 11.404 10.285 1.117 

2 NCİ ORDU VE SYNT. K.LIĞI 1.629 1.527 102 

3 NCİ ORDU VE SYNT. K.LIĞI 2.801 2.472 329 

EGE ORDU VE SYNT. K.LIĞI 3.120 2.920 200 

DONANMA VE SYNT. K.LIĞI 1.740 1.633 107 

4 NCİ KOR VE SYNT. K.LIĞI 9.043 8.629 414 

6 NCİ KOR VE SYNT. K.LIĞI 6.335 5.506 729 

7 NCİ KOR VE SYNT. K.LIĞI 3.042 2.228 754 

8 NCİ KOR VE SYNT. K.LIĞI 1.840 1.639 201 

9 NCİ KOR VE SYNT. K.LIĞI 2.452 2.197 267 

1 NCİ TAK. HV.KUV. VE SYNT. 

K.LIĞI 

572 544 28 

TOPLAM 43.988 39.740 4.248 
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Tablo incelendiğinde sıkıyönetim döneminde açılan en çok davanın 11.404 ile 

açılan tüm dava sayısı olan 43.988’in % 26’sının 1 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 

bölgesinde açıldığı görülmektedir. 
Tablo 34: Acılan Örgüt Davalarının Durumu (31 Temmuz 1982 İtibarıyla) 

EYLEMCİ  

GRUPLAR 

ÖRGÜT VE  

FRAKSİYONLARI 

Açılan 

Dava  

Sayısı 

Yargılanan Toplam 

Tutuklu Tutuksuz 

Eylemci 

Sağ 

ÜGD-ÜYD (Ülkücü Gençlik ve Ülkü Yolu 

Derneği) 

8 506 601 1.127 

ETKO 1 9 19 28 

DİĞER SAĞ DERNEKLER 1 19 74 93 

TOPLAM 10 534 694 1.228 

Eylemci 

Sol 

TKP (Türkiye Komünist Partisi) 26 590 1.200 1.790 

THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu)  26 936 943 1879 

THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi 

Cephesi) 

77 5.262 6.984 12.246 

TİİKP (Türkiye İhtilalci Köylü Partisi) 20 548 811 1.359 

DİĞER SOL ÖRGÜTLER 8 97 199 296 

TOPLAM 157 7.433 10.137 17.670 

Bölücü 

Örgütler 

DHKP (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi) 2 2 14 16 

KAWA 5 176 274 450 

PKK 7 1.580 1.748 3.328 

DİĞER BÖLÜCÜ DERNEKLER 9 199 529 728 

TOPLAM 23 1.957 2.565 4.522 

TOPLAM  190 9.924 13.396 23.320 

  

 Tablo incelendiğinde dönem içinde 10’u (%5) Eylemci Sağ, 157’si (% 82) Eylemci 

Sol ve 23’ü (% 12) Bölücü Örgütler olmak üzere toplam 190 dava açıldığı ve bu davalarda 

9.924’ü (%42,5) tutuklu, 13.396’sı (% 47,5) tutuksuz olmak üzere toplam 23.320 kişinin 

yargılandığı görülmektedir. 
Tablo 35: Sıkıyönetim Bölgelerinde Sıkıyönetim İlanından 31 Temmuz 1983 Tarihine Kadar Geçen 

Dönemde Verilen Ceza Süreleri 

CEZA SÜRELERİ HÜKÜMLER VE GÖRÜŞLERİ Toplam 

SAĞ SOL BÖLÜCÜ BELLİ 

DEĞİL 

0-1 seneye kadar mahkum 

olan hükümlü miktarı 

2.940 9.831 443 8.622 21.844 

1-5 seneye kadar mahkum 

olan hükümlü miktarı 

739 4.769 302 1.307 7.117 

5-10 seneye kadar 

mahkum olan hükümlü 

miktarı 

310 1.980 227 514 3.031 

10-20 seneye kadar 

mahkum olan hükümlü 

miktarı 

280 613 121 267 1.281 

20 seneden fazlaya süreye 

mahkum olan hükümlü 

miktarı 

113 314 53 141 621 

Ömür boyu hapse 

mahkum olan hükümlü 

miktarı 

27 139 24 12 202 

İdam cezasına mahkum 

olan hükümlü miktarı 

29 94 53 3 179 

TOPLAM 4.446 17.740 1.223 10.866 34.275 
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 Tablo incelendiğinde verine cezalar itibarıyla ceza alan toplam 34.275 kişinin 

21.844’ünün (% 64) 0-1 sene aralığında bir cezaya çarptırıldığı, 7.117 kişinin (% 21) 1-5 

sene, 3.031 kişinin (% 9) ise 10-20 sene arasında cezaya çarptırıldığı görülmektedir. Bu 

durum 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 18. Maddesinde 12 Eylül darbesi sonrasında 

21 Eylül 1980 tarihinde 2301 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 3 yıla kadar verilen 

hürriyeti bağlayıcı cezaların temyiz edilemediği düşünüldüğünde verilen cezaların en az % 

65’inin temyiz edilemediği ortaya çıkmaktadır. 

 1 Ocak 1982 itibarıyla cezaevinde bulunan kişilerle ilgili tablo incelendiğinde ise 

1.746’sı gözaltında, 25.512’si tutuklu ve 5.835’i de hükümlü olmak üzere toplam 33.093 

kişinin bulunduğu görülmektedir. Burada dikkat çeken nokta gözaltında yer alan 1.746 

kişinin Cezaevinde Bulunan Kişiler istatistiği içinde verilmesi ve toplam 33.093 kişiden 

sadece 5.835’inin (% 17,6) hükümlü olması geriye kalan 27.258 kişinin ( % 82,4) 

gözaltında ve tutuklu olduğunun görülmesidir. 

Yine aynı belgelere göre; 12 Eylül döneminde sıkıyönetim askeri mahkemelerince 

517 sanığa idam cezası verilmiştir. Askeri Yargıtay’ın onayladığı idam kararlarının sayısı 

124 olmuştur. Bunlardan, MGK’nın onayladığı ve onay sonrası hemen infazı yapılan 50’si 

dışındakiler için cezalar fiilen müebbet hapse dönüşmüştür.  

Ölüm cezalarının infazlarına ilişkin onama kararları, 12 Eylül 1980 - 25 Ekim1981 

arası Milli Güvenlik Konseyi döneminde, 25 Ekim 1981 - 14 Ekim 1983 arası Danışma 

Meclisi döneminde, 6 Kasım 1983 sonrası TBMM döneminde verilmiştir.  

12 Eylül 1980 sonrası 12 Eylül 1980- 1 Eylül 1982 tarihleri arasında görev yapan 

sıkıyönetim mahkemeleri ile ilgili istatistikî bilgilerde Askeri savcılıklar tarafından 25.182 

İddianame düzenlendiği, Askeri sıkıyönetim mahkemelerine 37.200 dosyanın geldiği,  

8.454 dosya hakkında beraat, 12.897 dosya hakkında mahkumiyet ve diğer kararlar olmak 

üzere 30.526 dosya hakkında karar verildiği belirtilmiş, bu karar verme hızının sivil 

mahkemelere göre beş kat daha fazla olduğu ifade edilmiştir. 

Buradan Sıkıyönetim Mahkemeleri hızlı çalıştığı sonucuna varılabilir. Ancak 

yargılama hızı adil yargılama ve hukukun üstünlüğü açısından tek başına yeterli bir 

parametre olmaktan uzaktır. 

Hukukun üstünlüğü ile adalete erişim, adil yargılanma hakkının sağlanması ile 

korunmaktadır.  

Demokratik bir toplumda adaletin iyi işleyişini isteme hakkı, yargılanan kadar 

yargılayanlar açısından da hukuk kurallarına titiz bir şekilde uymasını gerektirmektedir. 

          Adil yargılama, kanunla kurulan, bağımsız ve tarafsız,  mahkeme önünde, makul 

sürede, açık duruşmada görülmesidir. Adil yargılama ile sağlanan güvenceler (Masumiyet 

karinesi, susma hakkı, suçlamayı kabul etmeme özgürlüğü, suçla ilgili derhal 

bilgilendirilme hakkı, savunma için yeterli ve savunma hazırlama olanakları v.b 

güvenceler) yargılamanın her sürecinde teminat altına alınması gerekmektedir. 

          Adil yargılamada kişilere sağlanan bir takım haklar ve teminatlar vardır. Bu hakları,     

mahkemeye erişim, silahların eşitliği ilkesi, duruşmada hazır bulunma ve nizalı dava hakkı 

olarak sıralayabiliriz. Teminatları ise, sessiz kalma, kendi aleyhine tanıklık etmeme 

özgürlüğü, suçlamadan en kısa zamanda haberdar edilme, savunmayı hazırlayabilmek için 

gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olma, sanığın kendi seçeceği bir müdafiin 

yardımından yararlanması, tanıkları sorgulama hakları olarak sayabiliriz. 
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12 Eylül döneminde yaygın olarak ifade edilen hususlardan birisi işkence kötü 

muamele ve insan hakkı ihlalleridir. Bu durumun yargılamalarla ilişkisi de bulunmaktadır. 

Çünkü mahkemelerde hüküm giyen sanıkların hükümlere esas olarak başka delil 

bulunmaması ve karara esas olarak ifade ve itiraflarının alınması ve bunların da işkence, 

kötü muamele ve insan hakkı ihlalleri altında alınması durumu düşünüldüğünde bu 

yargılamaların durumu tartışmaya açık hale gelebilecektir. 

Buna bir de kolluk güçleri arasındaki kutuplaşma, siyasi ve ideolojik kökene göre 

ayrı sorgu birimleri oluşturulması ve sorgu ve ifadelerin karşıt görüşlü kolluk mensupları 

ve birimlerince alınmasının yaygın uygulaması eklendiğinde bu dönemde hukuk 

mekanizmasının işleyişinde doğrudan insan hakkı ihlalleri ve mağduriyetler yaratacak 

sonuçların olmamasının kaçınılmaz olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Sıkıyönetim mahkemesi bir karar gerekçesinde,  

“İşkence yapıldığı yönündeki iddiaların ne denli gerçeği yansıttığı, bu konuda 

yapılmış bir soruşturmaya ilişkin bilgi ya da belge dosyada olmadığından 

anlaşılamamıştır. Esasen bu konu, insanlık suçu olan bu eylemi varsa gerçekleştirenler 

yönünden hukuki önem taşımaktadır. Davamız açısından ise, sadece ve sadece bu yolla 

alındığı öne sürülen ifadelere ait tutanakların geçerliliği konusunda heyete ışık 

tutmasından ibarettir. 

Gerçekten, işkence iddialarına ilişkin dilekçelerin dava dosyalarında bulunmadığı 

maddi bir vakıa ise de, olgunun sanıklar lehine bir sonuç doğurması kesinlikle söz konusu 

değildir. 

Mevcut yasalara ve kökleşmiş yargı kararlarına göre, ne suretle alınmış olursa 

olsun, yan delillerle desteklenmediği sürece, emniyet anlatımlarında yer alan ikrarların 

başlı başına geçerli saymaya olanak yoktur. 353 sayılı yasanın 96/3 maddesi, ‘….Sanık 

suçunu itiraf etse bile, öz vakıanın soruşturulması gerekir’ demek suretiyle savcı önünde 

yapılan ikrarların dahi doğruluk derecesinin araştırılmasının amir bulunmaktadır. Dahası 

bu uygulamanın yargılama evresinde de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu nedenlerle, gerek sanıklar ve gerekse tüzel kişiliklerine ilişkin olarak yapılan 

hukuki değerlendirmeler arasında yan delillerle desteklenmeyen hiçbir emniyet anlatımına 

itibar edilmemiştir. Kaldı ki bu dava, niteliği gereği yazılı belgelerin temel oluşturduğu ve 

ikrar yada tanık anlatımı gibi sözlü kanıtlar ikinci planda yer aldığı bir davadır”  

Şeklinde bir değerlendirme yapılmaktadır (1. Ordu Komutanlığı 2.Numaralı SYNT 

As. Mah. 1981/698 Esas, 1984/251 Karar Sayılı Gerekçeli Karar (2 Nolu Kitap): 213-

215). 

Ancak yukarıda da değinildiği gibi yan delillerle desteklenmeyen ifade ve 

itirafların işkence altında alındığı iddia eden kişiler tarafından 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun Yargılamanın Yenilenmesi başlıklı 311-323 maddeleri arası 

bölüm uyarınca yargılamanın yenilenmesinin istenebileceği değerlendirilmektedir. 

90 güne kadar uygulandığı görülen gözaltı sürelerinin uzunluğu, bu sürelerin 

başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında savcılık kurumunun fazlaca bilgi sahibi olamaması 

sebebiyle fiilen çok daha uzun uygulanması da bir diğer sorun olarak o dönemde yaşanmış 

ve mağduriyetlere yol açmıştır. Alt Komisyonda dinlenen Ümit KARDAŞ bu dönemi “90 

gün kayıp” olarak nitelemiş ve Sıkıyönetim Komutanları ve diğer komutanların 

kendilerine bu ve bütün hukuk ihlallerini fazla dikkate almamaları için; 

“Vatan millet bölünüyor, o nedenle hukuk gözlüğüyle hareket etmeyin”  
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Şeklinde telkinde bulunduklarını, o dönemde komutan kızdığı için kararını geri 

alan hâkimin bile olduğunu ifade etmiştir (Alt Komisyon Tutanakları:10.10.2012). 

Bu dönemde bu konuda yaşanan bir diğer önemli sorun ise bir suç isnat edilerek 

hürriyet ve özgürlüğünden mahrum bırakılarak tutuklanan kişilerin büyük çoğunluğunun 

uzun süreler tutuklu kalmaları ve bu süreler sonunda beraat etmeleri olmuştur. 

Bu konuda en önemli örneklerden birisi Mamak Cezaevi olmuş, burada o dönemde 

tutuklu olarak kalan 41.000 kişiden sadece yaklaşık 4.000 kişinin herhangi bir cezaya 

mahkûm edildiğinin görülmesi olmuştur. Bu hususu Komisyon üyeleri İstanbul 

Milletvekili Atilla Kaya ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Raci Tetik’in 

dinlendiği toplantıda dile getirmişlerdir (Alt Komisyon Tutanakları: 20.10.2012)  

 Komisyonda dile getirilen en önemli sorunlardan birisi de Sıkıyönetim Mahkeme 

başkanlarının hukukçu olmayan askerlerden oluşması olmuştur. Bu husus da önemli 

sonuçları olan yargılamaları yapan mahkeme heyetinin hukuki yeterliği noktasında 

tereddütler oluşmasına sebep olmuştur. 

 Genel olarak Sıkıyönetim dönemi ve 12 Eylül sonrası hukuk sisteminin işleyişinde 

önemli aksaklıklar olduğu ifade edilebilir. Bu aksaklıklar temelde darbe yönetiminin 

yasama ve yürütmeye el koyma yanında yargı erkini de kendi emir ve komuta zinciri 

altından uzak tutmak istememesinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Fakat ortaya 

çıkan sonuç dönemin mağduriyetlerinin ve yaşanan maliyetlerin önemli ölçüde artması 

olmuştur. 
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XVI. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DARBELERLE 

İLGİLİ KURULAN KOMİSYONLARIN  VE 

SONUÇLARININ İNCELENMESİ  

 

Raporun bu bölümünde bazı Amerika ve Afrika ülkelerinde yaşanan askeri 

darbelerin ardından demokrasiye geçiş dönemlerinde komisyonumuz benzeri kurulan 

komisyonlar incelenmiştir. Söz konusu incelemede bu komisyonların kurulmalarına yol 

açan sebepler, hukuki dayanakları ve sahip oldukları görevlendirmenin kapsamı, yapıları 

ve üyeleri, hazırladıkları nihai raporlarda ulaşılan sonuçlar ve yer verilen tavsiyeler ile 

çalışmaları sonucunda ilgili ülkelerde gerçekleştirilen reformlar ve tazminlere 

değinilmiştir.  

1. Çeşitli Ülkelerde Kurulan Komisyonlar 

1.1. Arjantin 

 Mart 1976’da gerçekleşen bir askeri darbe sonrasında Arjantin’de askeri cunta 

yönetimde kalırken, aynı zamanda bu duruma karşıt olarak sol görüşlü gerilla hareketleri 

de artış göstermiştir. Askeri dikta ile muhalif “yıkıcı”lar arasında yedi yıl süren silahlı 

mücadele, hükümetin sol gündemin destekleyicisi olduklarından şüphelendiği kişilerin 

sistematik olarak ortadan kaybolması, işkence görmeleri ve öldürülmeleriyle 

sonuçlanmıştır. Devlet Başkanı General Reynaldo Benito Bignone rejimi, kayıp kişilerin 

durumlarının aydınlatılması konusunda yurt içi ve yurt dışından gelen baskılar, ekonomik 

kriz ve Malvinas/Falklands üzerinde Büyük Britanya ile yapılan savaşta alınan askeri 

yenilginin ortak etkisi sebebiyle 1983 yılında genel seçimlerin yapılmasına izin vermeye 

zorlanmıştır. 

 Başkan seçilen Raúl Alfonsín göreve geldiği ilk haftada 16 Aralık 1983’te 

yayınladığı bir kararname ile Kayıp Kişiler Hakkında Ulusal Komisyon (Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas - CONADEP)’u kurmuş ve kendi 

mensuplarını soruşturulmaktan koruyan askeri affı ilga etmiştir. 1976 ile 1983 yılları 

arasında gerçekleşen kayıp vakalarının araştırılması ve cesetlerin yeri de dâhil olmak 

üzere bu olaylardaki gerçeklerin açığa çıkarılması ile görevlendirilen Komisyon, Aralık 

1983 - 20 Eylül 1984 arasında faaliyet göstermiştir. 

 Komisyon toplam 13 kişiden oluşmuştur. 10 üye meclis dışından Başkan Alfonsín 

tarafından atanırken kalan 3 üye ise Arjantin Kongresi Temsilciler Meclisi’nce 

seçilmiştir. Arjantin parlamentosunun diğer kanadı olan Senatodan 3 yedek üye 

belirlemesi istenmiş, fakat Senato bunu başaramamıştır. 

 Komisyon, raporunu 20 Eylül 1984’te tamamlamış ve “Nunca Más: Informe de 

la Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas” adıyla daha kısa bir versiyonla 

yayınlamıştır. Bu raporda Komisyon, 1976 - 1983 arasındaki askeri yönetim süresince 

8,960 ortadan yok olma vakasının gerçekleştiğini, bu vakaların yanı sıra sistematik şekilde 

işkence, gizli tutuklama, bilinmeyen yerlere cesetlerin gömülmesi olaylarının meydana 

geldiğini bildirmiştir. Ortadan yok olan kişilerin hepsinin öldürülmüş oldukları ve bu 

kişiler hakkında sağlanan bilgilerdeki eksikliklerin, hayatta kalanlar ile kurulacak 

bağlantılara engel olmak amacıyla hükümet tarafından uygulanan bir stratejinin sonucu 

olduğu belirtilmiştir. Komisyona göre ordunun baskıcı eylemleri, ordu içindeki en yüksek 
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makamlar tarafından planlanmış ve kumanda edilmiş; de facto başkan General Reynaldo 

emir komuta zinciri içindeki sorumluluğu kanıtlayabilecek olan askeri belgelerin yok 

edilmesini emretmiştir. (Nunca Más (Never Again) - Report of Conadep (National 

Commission on the Disappearance of Persons) 

 Komisyon tarafından kayıp kişilerin ailelerine yönelik olarak bir tazmin 

programının tesis edilmesi ve hâlâ kayıp olan kimseler hakkında soruşturma ve 

kovuşturmalara devam edilmesi önerilmiştir. Yargı reformunun gerçekleştirilmesi ve 

insan hakları konusunda eğitim verilmesi de ayrıca tavsiye edilmiştir.  

 Başkan Alfonsín komisyonun tespitlerini resmi olarak kabul etmiş ve komisyonun 

çalışmaları üzerine iki saatlik bir belgeselin yayımlanması için yetki vermiştir. Fakat 

Ordu, komisyonun raporunu reddetmiştir. 1992 yılında Arjantin’deki “Kirli Savaş” 

süresince kaybolan çocukların araştırılmasını merkez alan Ulusal Eşitlik Hakkı 

Komisyonu kurulmuştur. 

 1994’te demokrasinin geliştirilmesi ve Kongre tarafından onaylanan uluslararası 

anlaşmaların anayasal kanun statüsüne yükseltilmesi için anayasa reformu 

gerçekleştirilmiştir. Yeni anayasa devlete, insan haklarından tam olarak yararlanılmasını 

temin eden mutlak önlemler almayı yüklemiştir. 

 Komisyonun elde ettiği bilgiler askeri cuntanın yargılanmasında çok önemli rol 

oynamış ve yargılama sonunda 5 general hapsedilmiştir. Ancak, 1980’lerin sonunda 

çıkarılan mevzuat gereği diğer failler hakkındaki kovuşturmalar durdurulmuştur. 1983 

yılında askeri rejim döneminde yasalaşan af kanunları daha sonra 2003’te sivil hükümet 

tarafından feshedilmiştir. Af kanunlarının feshi, yaklaşık 700 kişiye karşı başlatılan bir 

yargılama dalgasına yol açmış, 2010 itibariyle davaların 50’den fazlası mahkûmiyet 

kararı ile sonuçlanmıştır. 

 2004’te hukuka aykırı tutuklama mağdurları için 3 milyar ABD Doları tazminat 

verilmiştir. Tazminata hak kazanmak için mağdurlar, 1976 ile 1979 yılları arasında 

yargılama yapılmaksızın hapsedildiklerini kanıtlamak zorunda bırakılmışlardır. Bununla 

beraber ordunun işbirliği içinde olmadığı ve gerekli belgelerin çoğunu temin etmediği 

bildirilmiştir. Komisyon, 1.500’ü hayatta kalanlardan alınan, 7.000’in üstünde ifade 

aldığı seçkin bir halk profiline sahip olmasına rağmen halka açık oturum 

düzenlememiştir. (Truth Commision: Argentina) 

1.2. Gana 

 Gana, 1957 yılında bağımsızlığını kazanmasından itibaren dört askeri darbe ve 

sonrasında iktidarı ele geçiren askeri rejimlere sahne olmuştur. Söz konusu askeri 

yönetimler süresince yaşanan insan hakları ihlalleri, askeri rejimin lideri Jerry John 

Rawlings tarafından 1979 ve 1982 yıllarında gerçekleştirilen askeri darbeler sonrasında da 

yoğunlaşarak devam etmiştir. Geçici nitelikteki sivil yönetimlerde insan hakları 

anlamında iyileşmeler yaşansa da bu durum,  sivil yönetim dönemlerinin kendilerinden 

önceki dönemlerde yaşanan ve sabit hale gelen hukuk dışı uygulamalara devam etmeleri 

ve bu uygulamaların cezasız bırakılma kültürü ile mücadele edemeyecek kadar kısa 

ömürlü olmaları sebebiyle kalıcı olmamıştır. Bu bakımdan bir insan haklarına veya 

demokratik değerlere saygı kültürünün yerleştirilememiş olduğu söylenebilir. Seçime 

gidilmesi yönündeki baskının ardından 1979-1981 yılları arasındaki askeri rejimin lideri 

Jerry John Rawlings 1993 yılında Cumhurbaşkanı seçilmiş ve aynı yıl yeni bir Anayasa 

yürürlüğe girmiştir. Rawlings’in iktidarda kaldığı 2000 yılına kadar geçmişte yaşanan 
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ihlal ve suiistimallerin araştırılması veya adalet aranması Rawlings iktidarı tarafından 

getirilmiş bir kendi kendini af (self-amnesty) mekanizması ile engellenmiştir. Buna göre 

1992 tarihli Gana Anayasasında yer alan bir düzenleme ile Rawlings’in liderliğindeki 

askeri rejimler olan Geçici Ulusal Savunma Konseyi (Provisional National Defence 

Council- PNDC) ve Silahlı Kuvvetler Devrimci Konseyi (Armed Forces Revolutionary 

Council -AFRC) üyelerine karşı hukuki takip yapılması yasaklanmıştır. Geçmişle 

yüzleşme ancak 2000 yılında Rawlins’in yerine Cumhurbaşkanı seçilen Kufuor’un seçim 

kampanyasında ulusal uzlaşma/barışın tesisi için bir kurum oluşturmayı taahhüt etmesiyle 

gündeme gelmiştir. Seçimlerin ardından bu kurumun bir Hakikat Komisyonu şeklini 

almasına karar verilmiştir. Bir Hakikat Komisyonunun kurulması, hesap verebilirliğin ve 

farkındalığın bir ölçüde temin edilmesi ile geçmişte yaşanan ihlallerin kapsamının ortaya 

konulmasının tek yolu olarak görülmüştür. 

 11 Ocak 2002 tarihli Ulusal Uzlaşma/Barış Komisyonu Kanunu
 
ile kurulan 

Ulusal Uzlaşma/Barış Komisyonu, öldürme, adam kaçırma, ortadan yok olma, 

alıkoyma, işkence, kötü muamele ve müsadere gibi insan hakları ihlalleri ve suiistimalleri 

hakkında bir “kesin ve eksiksiz bir tarihi kayıt” meydana getirerek Gana vatandaşları 

arasında ulusal uzlaşma/barışın geliştirilmesi ve teşviki ile görevlendirilmiştir. Söz konusu 

kanun Komisyonun bir başkan ve sekiz üyeden meydana gelmesini ve üyelerin, 

Danıştay’ın görüşü alınarak Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini öngörmüştür. Kanun 

ile Komisyonun yetkisi dâhilinde olmak şartıyla herkese, araştırılmasını istediği belirli 

bir konu hakkında Komisyona başvurma yetkisi tanınmıştır. Komisyon ayrıca mağdurlara 

yönelik uygulanacak tazmin programı ve yapılması gereken kurumsal reformlar 

konusunda tavsiyede bulunmakla da yetkilendirilmiştir.(The National Reconciliation 

Commission Act, 2002) 

 Eski Cumhurbaşkanı John Jerry Rawlings ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanının 

da aralarında bulunduğu 2.129 mağdur ve 79 şüphelinin ifadelerini dinleyen Komisyon, 

2.000’in üzerinde halka açık oturum düzenlemiştir. 

 Komisyon, nihai raporunu
 

Nisan 2005’de kamuya açıklamıştır. Raporda insan 

hakları ihlallerinin devamlılığına sömürge yönetiminin katkıda bulunduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca ihlallerden en büyük oranda yürütme organı içindeki kurumların ve silahlı 

kuvvetlerin sorumlu olduğu ifade edilmiştir. (The National Reconciliation Commission 

Report) 

 Komisyon tarafından maddi tazminat ödenmesi, özür dilenmesi ve anma 

düzenlenmesi gibi kapsamlı bir tazmin programı tavsiye edilmiştir. Mağdurlara ödenecek 

maddi tazminat tutarı maruz kalınan ihlalin türüne göre belirlenmiştir. Eski lider Rawling 

yönetimi döneminde uygulanan baskı rejiminin yaklaşık 3.000 mağduruna tazminat 

ödenmesi önerilmiştir. Komisyon ayrıca hapishaneler, polis teşkilatı ve silahlı kuvvetlerde 

reforma gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştur. 

 Hükümet 2006 yılında bir tazmin programı yürürlüğe koymuştur. Bu bağlamda 

Komisyonun tavsiyeleri ile uyumluluğu sağlamak üzere bir tazmin kurulu 

görevlendirilmiştir. (Truth Commission: Ghana) 

1.3. Haiti 

 Haiti Cumhurbaşkanı Jean Bertrand Aristide, Eylül 1991’de askeri bir darbe ile 

devrilmiş, darbeyi gerçekleştiren askeri lider General Raoul Cedras, pek çok insan hakları 

ihlalinin yaşandığı baskıcı bir rejim yürütmüştür. Askeri darbeye cevaben Amerikan 
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Devletler Örgütü ve Birleşmiş Milletler Haiti’ye karşı uluslararası yaptırım uygulamıştır. 

Ekim 1993’te tekrar iktidara gelmek için çaba sarf etmesine rağmen askeri direnç 

karşısında başarılı olamayan Cumhurbaşkanı Aristide, Birleşmiş Milletler ve ABD’nin 

desteğiyle Temmuz 1994’de tekrar yönetime gelmiştir. 

 Haiti’de bir Hakikat Komisyonu kurulması düşüncesi, 1993 yılında Kuzey 

Amerika ve Karayiplerde yaşayan Haiti diasporasının çabalarıyla gündeme gelmiştir. 

(Truth Commission: Haiti) 
 
Cumhurbaşkanı Jean Bertrand Aristide tarafından yayınlanan 

bir kararname ile Aralık 1994’de kurulan Ulusal Hakikat ve Adalet Komisyonu 

(Commission Nationale de Vérité et de Justice – CNVJ), Mart 1995’de görevinin, Eylül 

1991’de meydana gelen ve demokratik bir seçimle işbaşına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı 

olan Aristide’yi deviren askeri darbe ile başlayıp Aristide’nin tekrar göreve geldiği Eylül 

1994’e dek süren askeri yönetim döneminde yurt içi ve yurtdışında yaşanan insan hakları 

ihlallerinin araştırılıp gerçeklerin açığa çıkarılması ve söz konusu ihlallere yönelik hukuki 

başvuruda bulunma hakkı saklı kalmak üzere Haiti halkı içinde uzlaşma/barışın tesis 

edilmesine yardımcı olunması olarak açıklanmıştır. (Benedetti; Haiti: Perpetrators of past 

abuses threaten human rights and the reestablishment of the rule of law) 
  

Komisyon üç 

yıllık askeri yönetim süresince yaşanan en ağır insan hakları ihlallerini belgeleyerek elde 

edilecek bulguların yanı sıra, yapılacak tazminler, mağdurların rehabilitasyonu ve 

benzer ihlallerin tekrarlanmaması için alınacak hukuki ve idari önlemlerle ilgili 

tavsiyeleri içeren bir rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir. (Haiti-Thirst for Justice) 

 Haitili sosyolog Françoise Boucard’ın başkanlık ettiği Komisyon, 7 üyeden 

meydana gelmiştir. Komisyon, 1.200 sayfalık nihai raporunu Şubat 1996’da 

Cumhurbaşkanı Jean Bertrand Aristide’ye ve adli makamlara sunmuştur. Raporda 

5.500’den daha fazla ifadenin alınmış olduğu 8.667 mağdurla görüşüldüğü ve 18.629 

insan hakkı ihlalinin tespit edilmiş olduğuna yer verilmiştir. Ayrıca Raboteau’da Nisan 

1994’de meydana gelen katliam ile kadınlara karşı cinsel şiddet ve gazeteciler ve medyaya 

yönelik gerçekleşen ihlaller konularında özel araştırmalar yürütülmüştür. 

 Komisyon insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma açılması için bir yetkiye sahip 

değildir, bununla birlikte raporda bu fiilleri gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıkların 

isimlerinin bulunduğu bir listeye yer verilmiştir. Raporda ayrıca hükümetin 

soruşturmalara devam etmesi ve sorumluları yargılaması gerektiği vurgulanmıştır. 

Sorumluların yargılanması için bir uluslararası mahkeme kurulması tavsiye edilmiştir. 

Komisyon bundan başka, bir tazmin kurulu oluşturulması, yargıda reforma gidilmesi 

ve cinsel şiddet ve tecavüz karşıtı yasal düzenleme yapılması tavsiyesinde bulunmuştur.  

 Komisyon raporu, emniyet güçlerine yapılan yeni başvurular için kaynak teşkil 

etmiştir. Komisyon çalışmalarının ardından özellikle Raboteau ve Carrefour-Feuilles 

katliamları ile ilgili davalar görülmüştür. (Truth Commission: Haiti) 

1.4. Şili 

 Şili’de 11 Eylül 1973 tarihinde sosyalist Başkan Salvador Allende’nin devrilip 

yerine General Pinochet’in iktidara geldiği bir askeri darbe gerçekleşmiştir. 1973’den 

1990 yılına gelininceye dek geçen süre içinde askeri rejime düşman olmak veya tehdit 

oluşturdukları gerekçesiyle Şili halkının birçoğu ağır insan hakları ihlallerine maruz 

kalmıştır. Binlercesi tutuklanmış, idam edilmiş, işkence görmüş, sürgüne gönderilmiş 

iken diğerleri de hapsedilmiş ve ortadan “yok olmuş” tur. Tam bir sayı bulunmamasına 

rağmen, bazı raporlara göre 4.000 dolayında Şilili idam edilmiş, işkence sonu ölmüş veya 

basitçe “yok olmuştur”. Öldürmelerin % 80’inin 1973 ile 1978 yılları arasında faaliyet 
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gösteren devlet kurumları tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca 40,000 

kadar kişi de işkence görmüştür. Bunlardan bir kısmı yıldırmak ve korkutmak, bazıları 

bilgi almak diğerleri ise sürgüne zorlamak amacıyla işkenceye maruz kalmışlardır. Söz 

konusu işkenceler sol eksenli siyasi parti ve sendika üyeleri ile öğrenciler ve Allende 

sosyalist hükümetinin kamu görevlilerini hedef almıştır. 

 1990 yılında Devlet Başkanı Patricio Alywin Alócar tarafından bir kararname ile 

askeri darbe sonrasında askeri hükümetin iktidarda olduğu yıllar içinde yaşanan insan 

hakları ihlallerini ele almak üzere Rettig Komisyonu olarak bilinen Hakikat ve Uzlaşma 

Komisyonu (Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion) kurulmuştur. 8 kişiden 

meydana gelen Komisyonun üyeleri Devlet Başkanı tarafından belirlenmiştir. 

 Komisyonun rolü, “ortadan yok olan” kişilerin akıbeti ve nerede olduklarının 

ortaya çıkarılması için delil toplamak ve işkence sonucu gerçekleşen ölümler ile 

mahkeme kararı olmaksızın yapılan idamların soruşturulmasıydı. Komisyon, Pinochet 

döneminde meydana gelen 3.000 ortadan kaybolma vakasını belgelendirmiştir. Bununla 

beraber, mağdurun ölümüyle sonuçlanmadıkça işkence vakaları belgelendirilmemiştir. 

Başkan Aylwin Şubat 1990’da Komisyonun hazırlamış olduğu 1.800 sayfalık raporu 

yayınlamış, Devlet adına darbe mağdurları ve ailelerinden resmi olarak özür dilemiş ve 

ordudan bu vahşetteki rolünü kabul etmesini istemiştir. 

 Komisyon çalışmalarının takibi, mağdurlara sağlanan tazminatların ödenmesi, 

denetlenmesi amacıyla Ulusal Tazmin ve Uzlaşma Kurumu’nun oluşturulması gibi 

raporda yer alan birçok tavsiye kararı uygulanmıştır. Şubat 1992’de çözülmemiş olaylar 

üzerindeki çalışmalara devam etmek ve yeni davaların ortaya çıkarılması ve çözülmesi 

için 1990 tarihli Komisyonun halefi olarak Tazmin ve Uzlaşma Kurumu (Corporaction de 

Reparacion y Reconciliacion) kurulmuştur. Kurum ayrıca Komisyon ve Kurumun kendisi 

tarafından tanınan mağdurlara sağlanan tazminatların yönetimi işini de üstlenmiştir. 

Sözkonusu iki organın hiçbirinin resmi yetkisi olmasa da ele aldıkları vakaları hukuki 

yargılamanın yapılabilmesi için ilgili mahkemelere bilgi aktarmışlardır. Uluslararası Af 

Örgütü’ne göre her iki organın ortak bulguları, 1.102   “ortadan kaybolma”, 2.095 

yargısız infaz ve işkenceye bağlı ölüm olmak üzere toplamda Şili devleti tarafından resmi 

olarak tanınmış 3.197 vakanın bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

 Komisyon mağdurlara ödenecek tazminatı 3 yönlü olarak öngörmüştür: “gerçeğin 

açıklanması ve gizliliğin sona erdirilmesi”, “mağdurun şeref ve haysiyeti ile yakınlarının 

çekmiş olduğu acıların tanınması” ve “mağdurun yakınların hayat kalitesinin 

iyileştirilmesi için alınacak tedbirler”. Mağdurun sağ olan eşine, annesine ve 25 yaşın 

altında olan veya her yaştaki özürlü çocuklarına “tazminat aylığı” adı altında aylık bir 

ödenek verilmesini hükme bağlayan bir kanun yürürlüğe girmiştir. Mağdurlar için 

sağlanan diğer tazminat yolları, sağlık ve eğitimle ilgili yardımlardır. Tazminat aylığı 

hak sahipleri arasında % 40 sağ kalan eşe, % 30 anneye (annenin yokluğu halinde 

babaya), % 15 mağdurun biyolojik çocuklarının anne veya babasına ve % 15 mağdurun 

25 yaşın altındaki her bir çocuğuna veya her yaştaki özürlü çocukları arasında olmak 

üzere bölüştürülmektedir. Hak sahiplerinin her biri 12 aylık ödeneğin karşılığı olacak 

şekilde bir seferde yıllık olarak bir ödeme yapılmasını talep edebilir ve yapılan bu ödeme 

vergilendirilen bir gelir olarak değerlendirilmez. Sözkonusu tazminatlar siyasi rejimin bir 

sonucu olarak ölümle sonuçlanmayan diğer ağır insan hakları ihlallerini değil, 

gerçekleşen ölümleri kapsamaktadır. Mağdurların çocukları 35 yaşına kadar özel eğitim 

yardımlarından faydalanma hakkına sahiptirler. Kanun ayrıca mağdurun ortaöğretim, 

üniversite, meslek enstitüsü veya teknik enstitülerinde öğrenim gören çocuklarına kayıt ve 
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eğitim ücretini karşılamak üzere verilecek bursların yanı sıra diğer masrafları için aylık 

olarak ödeme yapılmasını da düzenlemektedir. Son olarak, kanunla darbe 

mağdurunun çocukları zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmuştur. (Kelly, Fitzduff, 

2002, ss.11-13; Truth Commission: Chile 90) 

1.5. Uganda 

 1974 tarihli Uganda’da Kayıp Kimseler Hakkında Araştırma Komisyonu, kurulan 

ilk Hakikat Komisyonu olması bakımından önemlidir. 1971 yılında Idi Amin Dada isimli 

alt rütbeli bir subay otoriter Devlet Başkanı Milton Obote’yi yönetimden devirmiştir. Idi 

Amin’in Parlamentoyu feshetmesi ve anayasayı kendisine mutlak yetki tanıyacak şekilde 

değiştirmesinin ardından Uganda devlet güçleri tarafından adam öldürme ve kişilerin 

ortadan kaybolmalarının da dahil olduğu organize bir baskı kampanyası yürütülmüştür. 

Yönetiminin ilk yıllarında meydana gelen bu kaybolma veya ortadan yok olma 

vakalarının araştırılması yönünde artan güçlü kamuoyu baskısı karşısında Başkan Amin, 

Haziran 1974’de Uganda’da Kayıp Kimseler Hakkında Araştırma Komisyonu’nu 

kurmuştur. 

 Başkanlık Kararnamesi (Commission of Inquiry into the Disappearances of People 

in Uganda since 25 January, 1971: Charter) ile kurulan Komisyon, Amin yönetiminin ilk 

yılları olan 25 Ocak 1971 ile 1974 arasında geçen dönemdeki kayıp vakalarını 

soruşturmak ve raporlamakla görevlendirilmiştir. Pakistanlı bir hâkimin başkanlık ettiği 

dört üyeden oluşan Komisyonda Ugandalı iki polis müdürü ve bir subay yer almıştır.  

 Komisyon oturumlarının birçoğunun halka açık olarak yürütülmesine rağmen 

yayınlanmış bir rapor bulunmamaktadır. Bununla beraber Başkan Idi Amin’e gizli bir 

rapor sunulmuştur. Çalışmaları boyunca kendisine 308 kayıp vakası bildirilen Komisyon, 

kayıp vakaları ile ilgili olarak esas sorumluluğun Başkan Amin tarafından kurulan Kamu 

Güvenliği Birimi ve Ulusal Soruşturma Bürosu’nda olduğu sonucuna varmıştır. Komisyon 

polis ve silahlı kuvvetler teşkilatında reforma gidilmesi ve yürütme erki çalışanlarının 

insan hakları standartları konusunda eğitilmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. (Truth 

Commission: Uganda 74) 

1.6. Uruguay 

 1973 yılında Uruguay ordusu parlamentoyu ilga etmiş ve komutanlara 

muhaliflerin saf dışı bırakılmaları için geniş yetkiler verilmiştir. Baskı ve insan hakları 

ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Ordu komutanları, Latin Amerika’nın güneyinde sol 

hareketlerin bastırılması için askeri liderler arasında oluşturulan bir yapılanma olan Plan 

Condór’a katılmıştır. 1984 yılında seçime gidilmesi yönünde artan baskılar sonucunda 

Julio Maria Sanguinetti, 1985’te devlet başkanı seçilmiştir. 

 Nisan 1985’te, parlamentodaki iki siyasi partinin girişimiyle 1973-1985 yılları 

arasındaki askeri rejim döneminde yaşanan suiistimal ve ihlallerin incelenmesi 

amacıyla iki araştırma komisyonu kurulmuştur. Kayıp Kişilerin Durumu ve Bağlantılı 

Olayların Soruşturulması Komisyonu, raporunu Kasım 1985’te adli yargı mahkemelerine 

tevdi etmiş, diğer komisyon olan Ulusal Liderler Zelmar Michelini ve Hector Gutierrez 

Ruiz’in Kaçırılması ve Öldürülmesi Hakkında Soruşturma Komisyonu ise raporunu 

yayınlamıştır. Sözkonusu komisyon raporlarına resmi bir cevap alınamamıştır. 

 Kısa ömürlü olan önceki komisyonların yerine 2000 yılında Devlet Başkanı Jorge 

Batelle tarafından askeri rejim süresince kaybolan kimselerin araştırılması için bir Barış 
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Komisyonu kurulmuştur. 09.08.2000 tarihli Başkanlık Kararnamesi ile kurulan 

Komisyonun görevi, Hükümetin 200 kadar olduğu tahmin edilen kayıp kişilerin 

akıbetinin araştırılmasını öngören 1986 tarihli Af Kanunu uyarınca 1973-1985 arasındaki 

dönemde kaybolan kimselerin durumunun soruşturulmasıdır. Sadece gönüllü olarak ifade 

vermek isteyen kimseleri dinlemekle yetkili olan Komisyonun bunun ötesinde soruşturma 

yapma yetkisi yoktur. 

 Başpiskopos Nicolas Cotungo’nun başkanlığında 6 üyeden meydana gelen 

Komisyon, nihai raporunu 10 Nisan 2003 tarihinde yayınlamıştır. Temyiz Mahkemesi’ne 

sunulan raporda 38 kayıp kişinin akıbeti hakkında bilgi verilmiş, devletin o dönemde 

hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları ilkelerini terk ettiği belirtilmiştir. İhlallerin çok 

büyük oranda devlet kurumları tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen raporda, kayıp 

kimselerin gayri resmi tesislerde tutuldukları ve işkence gördükleri yer almıştır. Yargısız 

infazların uygulandığı ve işkence ve kötü muamele sonucunda ölümlerin meydana geldiği 

bilgisine yer verilmiştir. Raporda ayrıca mağdurların büyük çoğunluğunun yasadışı 

örgütler veya militan gruplar içinde yer almadıkları ve ölüm tarihleri göz önüne 

alındığında, ayaklanmanın bastırılmasından sonra öldürüldükleri ifade edilmiştir. 

Komisyonun ulaştığı bir diğer bulgu da birçok Uruguay vatandaşının Arjantin’de gizlice 

tutuldukları, işkence gördükleri ve öldürüldükleridir. Aynı şekilde,  Uruguay 

vatandaşlarının Şili, Paraguay, Brezilya, Kolombiya ve Bolivya’da da tutuldukları 

belirtilmiştir. 

 Komisyon, çalışmaları sonucunda hukuki düzenlemelerin teşviki ve kayıp 

kimselerin durumunun ölüm sertifikaları ile hukuken tanınması gibi konuların takibi için 

bir sekretarya (Secretaría de Seguimiento) oluşturulmasını tavsiye etmiştir. Sekretarya 

bundan başka yapılacak maddi ve sembolik tazmin kriterlerini belirlemekle de 

görevlendirilmiştir. Devlet Başkanının resmi olarak kayıp vakalarını tanıması istenmiş ve 

takiben Başkan, Komisyonun nihai raporunu kabul etmiştir. Komisyon, eğitim sisteminin 

geçmişin hatırlanması ve analiz edilmesine olanak verecek şekilde yapılandırılmasının 

yanı sıra uluslararası suçların iç hukukta tanınarak gerekli değişikliklerin yapılmasını 

tavsiye etmiştir. 

 Komisyon çalışmalarının sonrasında Hükümet 16 Nisan 2003 tarihli bir kararname 

ile Komisyonun bulgularını kabul etmiştir. Devlet Başkanı, Barış Komisyonu’nun 

çalışmalarının takibi ve devamlılığı için bir teşkilat kurmuştur. Ordu kayıp vakaları veya 

baskı politikasındaki rolünü kabul etmemiş, 14 General ve üst rütbeli yetkili, raporun 

taraflı olduğunu ilan etmiştir. 2006 yılında eski Devlet Başkanı Juan Maria Bordaberry, 

1976’da siyasi muhaliflerin ölümleri ile bağlantılı olarak tutuklanmıştır. Uruguay 

mahkemeleri eski Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanının yargılanmalarını kabul etmiştir. 

Hükümet bir tazmin programı başlatmıştır fakat bu girişimin resmi yargılama yapılmasını 

isteyen kişilerin susturulmaları için yapıldığı iddia edilmiştir. (Truth Commission: 

Uruguay) 

2. Kurulan Komisyonların Genel Değerlendirmesi 

 İncelenen ülkelerde meydana gelen askeri darbeler sonrasında kurulan 

komisyonların “hakikat ve uzlaşma/barış komisyonu (truth and reconciliation 

commission)” adı altında veya bu kapsamda kuruldukları görülmektedir. Arjantin, Haiti, 

Şili ve Uganda’da Komisyonların göreve başlamalarının hukuki dayanağı başkanlık 

(Cumhurbaşkanı veya Devlet Başkanı) kararnamesidir. Gana’da söz konusu Komisyon 

bir kanun ile Uruguay’da ise parlamentodaki iki siyasi partinin girişimiyle yine bir 

kararname ile kurulmuştur. 
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 Komisyonları oluşturan kişiler Cumhurbaşkanı veya Devlet Başkanı tarafından 

belirlenmişler, Arjantin’de bu uygulamanın yanı sıra parlamento tarafından seçim yoluna 

da gidilmiştir. 

 Komisyonlar, askeri darbe sonrası yaşanan insan hakları ihlallerinin araştırılıp 

gerçekleri açığa çıkarmak, uzlaşma/barışın tesis edilmesine yardımcı olmakla 

görevlendirilmişlerdir. 

Komisyonlar, çalışmaları sonucunda nihai rapor hazırlamışlar, bu raporlar Uganda 

örneği hariç olmak üzere kamuya açıklanmıştır. 

 Askeri darbeler sonrası yaşananların bir daha gerçekleşmemesi için Komisyonlar 

tarafından genel olarak, meydana gelen insan hakları ihlallerinin mağdurlarına, kaybolan 

veya hayatını kaybeden kişilerin ailelerine maddi tazminat ödenmesi; yargı, yürütme erki, 

emniyet teşkilatı ve orduda reforma gidilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

insan hakları konusunda eğitimler düzenlenmesi, resmi özür dilenmesi, anma etkinlikleri 

düzenlenmesi tavsiyelerinde bulunulmuştur. Şili ve Uruguay’da Komisyonların tavsiye 

görüşlerinin uygulamadaki takibi ve özellikle mağdurlara ödenecek tazminatlarla ilgili 

çalışacak kurumlar oluşturulmuştur. Haiti ve Uruguay’da Komisyon çalışmalarının 

ardından hukuki takip başlatılmış ve çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular 

kullanılmıştır. 
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XVII. BÖLÜM: DARBE VE DEMOKRASİYE 

MÜDAHALELERİN TEKRAR YAŞANMAMASINA VE 

DARBELERİN NEDEN OLDUĞU MAĞDURİYETLERİN 

GİDERİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

 

12 Eylül Darbesini araştırmak üzere kurulan Alt Komisyon, yaptığı 

değerlendirmeler sonunda darbe ve demokrasiye müdahalelerin tekrar yaşanmamasına ve 

özel olarak 12 Eylül Darbesinin genel olarak da tüm darbelerin neden olduğu 

mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin şu önerilerin getirilmesinde fikir birliğine varmıştır. 

Alt Komisyon üyelerinin Komisyona sunduğu tüm darbelere ilişkin değerlendirme ve 

öneriler ayrıca Komisyonun genel raporuna yansıyabileceği değerlendirilmiştir. 

1- Çalışmaları sürmekte olan Sivil Anayasa görüşmelerinin tamamlanmasının 12 

Eylül darbesinin izlerinin silinmesi açısından önemli olduğu değerlendirilerek, bu 

görüşmelerde devlet yapısı, yasama, yürütme ve yargı ile bunlar arası ilişkiler, yargı 

bağımsızlığı, hukuk devleti ve devlet yapısının demokratik olarak düzenlenmesi ve bu 

platformda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerinin gerçek işlevi olan dış savunmaya paralel 

tanımlanması, 

2- Demokratik rejimin vazgeçilmez bir değer olarak benimsenmesi ve 

sahiplenilmesi, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve sürdürülebilir bir demokrasi için 

eğitim ve öğretim kurumlarında demokrasi, demokrasiye müdahaleler ve müdahale 

girişimlerine ilişkin derslerin milli eğitim müfredatında yer alması, 

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinde her düzeydeki okul ve akademilerde demokrasi 

esaslı bir değerlendirmeyle askerin demokrasinin koruyucusu ve kollayıcısı olduğu 

algısına sebep olabilecek bütün unsurların bir çalışma ile belirlenerek düzenlenmesi, 

asker-siyaset, asker-bürokrat ilişkilerinin demokrasi esaslı müfredatta okutulması, 

4- Profesyonel orduya geçilmesi sürecinin hızlandırılması, 

5- Darbe süreçlerinin simgesel kalıntılarının (anıt, sokak-cadde-okul, kışla, askeri 

birlik, stadyum, spor tesisi vb. adlarındaki darbe ve darbecilere ait isimler) ortadan 

kaldırılması, 

6- Özel Harp Dairesinin kuruluş, gelişim, bütçe, bağlılık ve faaliyetlerinin 

Kontrgerilla olarak ifade edilen faaliyetleri olup olmadığı hususunu aydınlatacak şekilde 

incelenmesi, 
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7- MİT’in tamamen sivilleşmesi ve dış istihbarat yanında iç istihbarat konusunda 

koordinasyon birimi olmasının sağlanması, Jandarma ve askeri istihbarat birimlerinin iç 

istihbarat, fişleme vb. işlevlere girmesinin önlenmesi, 

8- Genelkurmay Başkanlığı’nın, demokratik bir rejimde bulunması gereken 

konum itibariyle Milli Savunma Bakanlığına bağlanması, 

9- Silahlı Kuvvetlerin askerliğe ve milli güvenliğe ilişkin yönleri haricinde siyasi, 

yargısal ve medya denetime açık olmasının sağlanması, 

10- Milli bayramların askeri nizam ve düzeni anımsatan şekillerde değil de 

vatandaşların coşku içinde katılımcı anlayışla ve değişik farklı ve zengin içeriklerle 

kutlanması, 

11- Medya ve sivil toplum kuruluşlarının darbe destekleyici, çağırıcı tavırlarının 

önlenmesi açısından basın özgürlüğü ve örgütlenme önündeki tüm engellerin kaldırılması, 

12- Silahlı kuvvetler mensuplarının halkla ve sivillerle daha sık ve sıkı ilişkilere 

girmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılması, 

13- Çift başlı askeri-sivil yargı ayrımı sadece askerlerin hizmet içi görevleri ile 

sınırlı kalması, 

14- 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’ndaki 35. maddenin 

kaldırılması veya darbe gerekçesi olarak kullanılmasını önleyecek şekilde yeniden 

düzenlenmesi, 

15- 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 4. Maddesi ve 

buna bağlı düzenlemeler içeren maddelerinin yeniden düzenlenerek Jandarma Genel 

Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduğu ibaresi, Silahlı Kuvvetlerle 

ilgisi, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına bağlılığının kaldırılması, 

Jandarmanın merkezde İçişleri Bakanlığına, taşrada ise mülki idare amirlerine bağlı 

profesyonelleşmiş Kır Polisi şeklinde yeniden teşkilatlandırılması, 

16- 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2. Maddesinde ve bu 

kapsama dayalı olarak diğer maddelerinde ayrıntılandırılan Komutanlığın; Türk Silahlı 

Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olduğu, sadece barışta görev ve hizmet yönünden 

İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu, Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği 

üzerine, bir kısmı ya da tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya 

emrine girmesine ilişkin hükümlerin kaldırılarak merkezde İçişleri Bakanlığına taşrada 

mülki idare amirlerine bağlı sivil yönetimli bir sahil güvenlik biriminin 

yapılandırılmasının sağlanması, 
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17- Kolluk güçlerinin tamamının demokratik yollarla oluşturulan ve halka 

doğrudan ya da dolaylı olarak hesap vermek durumunda olan sivil otoriteye merkezde 

İçişleri Bakanlığına, taşrada ise mülki idare amirlerine bağlı ve onların emir, gözetim ve 

denetimi altında çalışmasının sağlanması, 

18- Mevzuatımızda iç güvenlik kavramının yasal bir tanımı yapılarak iç güvenliğe 

ilişkin görevlerin terörle mücadele de dâhil olmak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı polis ve 

yeniden yapılanan jandarma ve sahil güvenlik vasıtasıyla profesyonelleşmiş ve 

ihtisaslaşmış birimler tarafından yürütülmesinin sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri iç 

güvenlik konusunda kullanılması halinde sivil otorite olan mülki idare amiri emrine 

girmesine ve askeri birliklerin jandarma ve emniyet ile beraber görevlendirilmesi halinde 

yönetimin kim tarafından yapılacağına ilişkin kararın İçişleri Bakanlığı veya vali 

tarafından verilmesi yönünde düzenlemelerin yapılması,  

19- Sınır güvenliğinin sivil yöneticiler tarafından İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 

kurulacak bir birim tarafından profesyonel, teknik ve donanım yönünden gelişmiş birimler 

tarafından sağlanması, 

20- Yeni Anayasa çalışmalarında sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarının 

sınırları, nedenleri, uygulama biçimi açık ve net olarak belirlenmesi, mevcut anayasada 

sıkıyönetimi gerektiren durumlar olarak düzenlenmiş olan hallerin tamamının bir 

komutanlık olarak değil de sivil bir yönetim modeli içinde çözüme kavuşturulması 

mümkün olabilecek şekilde düzenlenmesi, bunun için Anayasanın 119 ve 120. 

maddelerinde “olağanüstü yönetim usullerinden” biri olarak düzenlenen olağanüstü hal 

sisteminin sıkıyönetim için gerekli durumları da kapsayacak şekilde ele alınarak 

düzenlenmesi alternatifinin değerlendirilmesi, 

Mevcut anayasada yer alan; 

Anayasanın 91. maddesinde yer alan “Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 

kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel 

haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler 

kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez… Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, 

Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde 

kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır”,  

 122. maddesinde yer alan “Sıkıyönetim süresinde, Cumhurbaşkanının başkanlığında 

toplanan Bakanlar Kurulu sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde 
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kararname çıkarabilir… Sıkıyönetim komutanları Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak 

görev yaparlar.”, 

 125. maddesinde yer alan “Kanun, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim, seferberlik ve 

savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin 

durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.”, 

148. maddesinde yer alan “Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş 

hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya 

aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.”  

Hükümlerinin daha demokratik, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dikkat eder 

tarzda düzenlenmesi, 

21- Sıkıyönetim hukukunu belirleyen 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun, 

özellikle “Sıkıyönetimin yürütülmesi” başlıklı 2, “Görev ve yetki” başlıklı 3. ve 

“Sıkıyönetim komutanının sorumluluğu” başlıklı 6. maddesinde yer alan hükümler başta 

olmak üzere pek çok hükmü ile ve genel yapısı itibariyle demokratik rejime sahip, hukuk 

devleti niteliği taşıyan bir siyasal sistemin özüyle bağdaşmadığı, Sıkıyönetim Kanununun 

geçmiş uygulamalarının bu durumu açık olarak ortaya koyduğu, mevcut Kanunda 

sıkıyönetimi gerektiren durumlar olarak düzenlenmiş olan hallerin yeni Anayasa 

paralelinde tamamının sivil bir yönetim modeli içinde çözüme kavuşturulması mümkün 

olabilmesi,  

22- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda 12 Eylül sonrası 19 Eylül 1980 tarih ve 

2301 sayılı Kanunla son derece antidemokratik hükümler konulduğu ve 2935 sayılı 

Olağanüstü Hal Kanununun 25.10.1983 tarihli olduğu göz önüne alınarak demokrasi, 

insan hakları ve hukukun üstünlüğü yönleriyle değerlendirilerek gözden geçirilmesi bu 

kıstaslarla yeniden düzenlenmesi ya da bu yasaların mülga edilerek yeniden düzenlenmesi, 

23- 12 Eylül Darbesi sonrası o dönemde hazırlanarak yürürlüğe sokulmuş ve halen 

geçerli olan kanun ve diğer ikincil mevzuatın tamamının gözden geçirilerek demokratik 

hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan hükümlerin tespit edilmesi ve değiştirilmesi, 

24- 12 Eylül darbesinden hemen sonra, 19 Eylül 1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2. maddesine eklenen “Sıkıyönetim komutanlarının; 

bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı 

görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanması 

veya işine son verilmesi, yerel yönetimde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya 

işlere son verilmesi hakkındaki istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine 
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getirilir.” hükmünü ve daha sonra bu hükme 28.12.1982 tarih 2766 sayılı Kanun ile 

eklenen “Bu şekilde işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu 

hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar.” hükmünü 

hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. Maddede yer alan 

bu iki fıkra insan hakları ihlalinin de Kanundaki belirgin örnekleridir. 2301 sayılı Kanun 

ile eklenen işe son verme ve görevden uzaklaştırma ile ilgili bu hüküm daha sonra 

26.10.1994 tarihli 4045 sayılı Kanunun 2. maddesiyle “Sıkıyönetim komutanlarının; 

bölgelerinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı 

görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre sıkıyönetim 

bölgesi dışına atanma veya sıkıyönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden 

uzaklaştırılma istemleri ilgili kurum ve organlarca derhal yerine getirilir. Sıkıyönetim 

komutanlarının sekizinci fıkradaki nedenlerle mahalli idarelerde çalışanların görevden 

uzaklaştırılması istemleri, ilgili mahalli idare yetkililerince derhal yerine getirilir. Bu 

suretle görevden uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahalli idarelerde görev 

ve iş bulmaları ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe almayı istemeleri halinde, mahalli 

idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararı derhal kaldırılır ve bunların atamaları 

öncelikle yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir ve hüküm bu haliyle halen mevcuttur. 

Belirtilen madde hükümlerine dayanılarak askeri yönetim döneminde çok sayıda 

kamu görevlisinin işine son verilmiş ve görev yerleri değiştirilmiştir. 

Bu madde, 09.02.1990 tarih ve 20428 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 1988-6 Esas ve 1989-4 Karar No’lu Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel 

Kurulu Kararı’na konu olmuştur. Özetle; Sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine 

görevlerine son verilen kamu personeli ile ilgili olarak 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 

2. maddesine 2301 sayılı Yasanın 1. maddesiyle eklenen fıkranın, 28.12.1982 tarihinde 

kabul edilen 2766 sayılı Yasanın 1. maddesiyle değişik şeklinde yer alan "... bu şekilde 

işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli 

işçiler bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar." hükmünün sıkıyönetim süresiyle 

sınırlı olarak uygulanması gerektiğine ve adı geçen madde uyarınca sıkıyönetim 

komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu 

görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, ilk kez kamu görevine girdikleri 

tarihte bu görev için yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları 

koşuluyla, işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski 

görevlerine iade edilmeleri gerektiğine karar verilmiştir. 
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Daha sonra, 26.10.1994 tarihinde kabul edilerek, 03.11.1994 tarih ve 22100 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 4045 sayılı “Güvenlik Soruşturması, Bazı 

Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların 

Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun”un Geçici 2. maddesinde “1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunu 

ile ek ve değişikliklerine göre 12.09.1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim 

komutanlıklarının istemleri üzerine, bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni 

açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle bir 

daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son verilenler, ilk kez kamu 

görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde 

öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı 

ay içinde müracaatları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin 

aşılmamış bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları 

aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine 

veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. 

Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer 

özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez.” hükmü kabul edilerek 

bu konudaki mağduriyetler kısmen giderilmiştir.  

Ancak bu konuda bir eksiklik daha bulunmaktadır. 1402 sayılı Kanun uyarınca 

sıkıyönetim komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen personelden yargı 

kararı ile göreve dönenlere yargı yerlerince verilen kararlar doğrultusunda, bu personelden 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 09.02.1990 tarih ve 20428 saylı Resmi 

Gazetede yayımlanan 07.12.1989 tarih ve E: 1988/6, K: 1989/4 sayılı Kararı üzerine 

görevlerine iade edilenlere ise 123 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 

uyarınca Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı 

09/02/1990 tarihinden geriye doğru beş yılı aşmamak ve daha önce görev yaptıkları yerde 

sıkıyönetimin sona erdiği tarihten önceki bir tarihe taşmamak koşuluyla belirlenecek 

dönem için açıkta geçirdikleri sürelere ait aylık ve diğer özlük hakları herhangi bir yargı 

kararı aranmaksızın ödenmektedir. Fakat 1402 sayılı Kanun uyarınca sıkıyönetim 

komutanlarının istemi üzerine görevlerine son verilen personele görevlerine son verildiği 

tarih ile göreve başladıkları tarih arasındaki özlük haklarının ödenmesi talepleri ile ilgili 

olarak haklarındaki yargı kararları ve 123 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel 

Tebliği dışında bir düzenleme bulunmamaktadır. Kamu personelinin mali ve diğer özlük 
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haklan kanunla düzenlendiğinden, bu şekilde görevine son verilen personele, göreve son 

verildiği tarih ile sıkıyönetimin sona erdiği tarih arasındaki süreye ait özlük ve sosyal 

haklarının verilmesi yolundaki istemi karşılamaya yönelik bir yargı kararı ve kanuni 

düzenleme bulunmamakta, bu da ilgili personelin bu yöndeki taleplerinin reddedilmesine 

yol açmaktadır. Danıştay İkinci Dairesinin 29/03/1990 tarih ve E: 1989, K: 1990/697 

sayılı Kararı buna örnek teşkil etmektedir. Söz konusu dönemde hukuk devleti ilkesiyle 

bağdaşmayan, insan hakları ihlalinin ileri boyutta bir uygulaması olarak karşımızda duran 

bu durumun bütün izleriyle silinebilmesi için açıklanan bu yasal boşluğun doldurulması, 

belirtilen dönemde görevden alınan kişilerin görevden alındıkları tarih ile sıkıyönetimin 

sona erdiği tarih arasındaki özlük ve sosyal haklarının verilmesini sağlamak için yasal 

düzenleme yapılması, 

25- 12 Eylül darbesinden mağdur olan, insan hakları ihlal edilen, işkence ve 

kötü muameleye tabi tutulan, gereksiz yere cezaevinde tutuklu olarak kalan, görevlerine 

son verilen gibi kişilerin başvurularının alınarak değerlendirileceği, bunların tazmin ve 

telafisi için yapılması gerekenler (tazminat ödeme, özür dileme, sigortalı olan mağdurların 

sigorta primlerinin ödenmesi ya da ödenmiş sayılması, hakların iadesi vb) ile ilgili çözüm 

yollarının geliştirebileceği bir TBMM Araştırma Komisyonunun kurulması, 

26- 12 Eylül Darbesine giden süreçte aydınlatılamamış ya da tamamıyla 

aydınlatılamamış nitelikte olan 1 Mayıs Olayları, Kahramanmaraş ve Çorum Olayları gibi 

toplumsal olaylar ile cinayetler, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi hususların 

aydınlatılabilmesine yönelik olarak TBMM Araştırma Komisyonu kurulması, 

27- Darbecilerin ve 1. derece yakınlarının malvarlıklarının araştırılması, Darbe 

döneminde sebepsiz zenginleşmelerin varsa belirlenerek yargı önüne çıkarılması ve tespit 

edilen sebepsiz zenginleşmelerin tahsili ve buna dair gerekiyorsa mevzuat düzenlemelerini 

araştırmak üzere TBMM Araştırma Komisyonu kurulması, 

28- Darbelerin tam anlamıyla, tüm açıklığıyla ve tüm unsur ve dinamikleriyle 

ortaya çıkarılmasına hizmet etmek üzere Genelkurmay arşivlerinin incelemelere 

açılmasının sağlanması, 

29- 12 Eylül döneminde işkence, insan hakkı ihlalleri yapan ve insanlığa karşı 

suç işleyen kamu görevlilerinin belirlenerek yargılanmaları ile ilgili düzenlemeler 

geliştirilmesi, hukuken mümkün olmaması halinde belirlenerek ifşa edilmelerinin 

sağlanması, 
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30- Dönemde gerçekleşen yargılamalarda hukukun üstünlüğü, yargı 

bağımsızlığı ve insan hakları konusunda sıkıntılar yaşandığına dair tanıklıklar ve 

değerlendirmeler dikkate alınarak; evrensel hukuk kuralları bakış açısıyla bu dönem 

yargılamaları ve sonuçlarının ele alınması yönünde çaba gösterilmesi, örneğin yan 

delillerle desteklenmeyen ifade ve itiraflarının işkence altında alındığını iddia eden 

kişilerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 311-323 maddeleri arasındaki 

Yargılamanın Yenilenmesi mevzuatı çerçevesinde yargılamanın yenilenmesini 

isteyebilecekleri yönünde kamuoyunun bilgilendirilmesi, 

31- Darbelerin ekonomik, siyasi, sosyolojik, psikolojik ve dış siyasete dair 

maliyetlerinin üniversitelerimizde ve akademik camiada özellikle araştırma konusu 

olması, 

32- TBMM kampüsü içerisine darbelere karşı ve milli iradeye atıf yapan bir  

“özgürlük ve demokrasi anıtı” açılması, 

33- Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimize ülkemizde yapılan tüm 

darbeleri anlatan “darbe müzeleri” açılması, 

34- Ülkemizde demokrasinin ve sivil siyasetin kalitesi ve çıtasının daha da 

yükseltilebilmesi amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi. 
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XVIII. BÖLÜM: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

12 Eylül Darbesinin, darbeye giden sürecin ve darbe sonrası sürecin anlaşılmasına 

imkan verecek bir kapsam ve sınırlılıkta incelenmeya çalışıldığı bu Araştırma Komisyonu 

Alt Komisyon Raporunda öncelikle darbeye giden sürecin siyasi, toplumsal, psikolojik, 

kültürel tüm dinamikleri irdelenmeye çalışılmış, siyaset, ekonomi, çalışma hayatı ve 

endüstriyel ilişkiler, dış politika ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, bürokrasi, 

insan hakları, demokrasi gibi çok alanlı ve çok yönlü bir düzlemde konu tüm boyutlarıyla 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 12 Eylül darbesinin ancak bu tür bir bakış açısıyla 

çözümlenebileceği yaklaşımı esas alınmıştır. 

Diğer taraftan 12 Eylül Darbesinin ülkemize yaşattığı mağduriyetlerin boyutu da 

çok yönlü olduğundan, insani, hukuki, kişisel, ailesel ve toplumsal tüm maliyetler ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Her bölümün sonunda bölüme ilişkin değerlendirme ve sonuç yazıldığı için burada 

ayrıca bölümler bazında bir değerlendirmeye girilmeyecektir. 

Araştıamanın yapılması ve raporun yazılması sırasında kamu kurum ve 

kuruluşlarına bilgi ve belge talep eden yazılar gönderilerek dönem hakkında analiz 

yapmaya yarayacak veriler ve parametreler elde edilmeye çalışılmıştır. Yazı ile bilgi ve 

belge talep edilen kurum ve kuruluşlar ve gelen cevaplara ilişkin tablo rapora eklenmiştir 

(EK:1) 

Tablo incelendiğinde; bazı kurum ve kuruluşlara birden  fazla yazı yazılmasına, 

bilgi ve belge elde edilmesine ilişkin bizzat yetkililer bazında görüşmeler yapılıp 

girişimlerde bulunulmasına rağmen Komisyonun çalışma süresi içinde tabloda 

karşılarında boşluk bulunan Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Başbakanlık İnsan Hakları 

Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel 

Başkanlığı gibi kurum ve kuruluştan cevap gelmediği görülmektedir. 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumundan rapor halinde istenen 

veriler, raporun taslak metninin dağıtılması sonrası Komisyonun çalışma süresinin 

bitimine 1 hafta kala rapor şeklinde değil tasnif ve ayrıntılı incelenmesi gereken 3 klasör 

ve içinde çok sayıda CD şeklinde gelmiş, bu nedenle bunlar incelenememiş ve rapora 

yansıtılamamıştır.  

Bazı kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge gelmekle beraber gelen bilgi ve 

belgelerin istenen içerikte olmadığı görülmektedir. Diğer taraftan bu konuda yaşanan 
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önemli bir sorunun da devlet arşiv ve hafıza geleneğinin çok gelişmediği yönünde fikir 

yürütmeye sebep olacak bazı örneklerin yaşanması olmuştur. Adalat Bakanlığında ve Kara 

Kuvvetleri Komutanlığında dava dosyalarının olay bazında değil de fail isimleri bazında 

arşivlenmesi ve olaya ilişkin dava dosyasını bulmak için fail isimlerini bilmenin gerekli 

olması, kurum ve kuruluşların bilgi ve belgeleri araştırmak yerine bu konuda bilgi ve 

belgeya rastlanmadığı yönünde yuvarlak cevaplara yönelme eğilimi, Komisyonun 

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığından 12 Eylül Darbesinde yaşanan insan hakları 

ihlalleri ile ilgili bir değerlendirme ve çeşitli kaynaklarda yer alan insan hakkı ihlallerine 

ilişkin derleme ve değerlendirme talebine bu konuda kurumlarına herhangi bir başvuru 

olmadığı şeklinde cevap verilmesi bu konuda yaşanan birkaç örnek olarak ifade edilebilir. 

Bu durum öncelikle bu bilgi ve belgelerin alınamayarak değerlendirilememesine  

rapora yansıtılamamasına neden olmuştur. Özellikle Genelkurmay Başkanlığından 

döneme ilişkin Milli Güvenlik Konseyi Kararları, Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu 

Kararları, Bayrak Harekatına ilişkin belgeler, Sıkıyönetim uygulamaları ve buna benzer 

pekçok bilgi ve belgenin alınamaması bukonuda daha kapsamlı, orijinal ve derinlemesine 

analiz yapılmasına engel olmuştur. 

Milli iradenin en önemli tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin anayasal 

bir denetim mekanizması olan Meclis Araştırma Komisyonunun Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 105. Maddesi uyarınca yetkisi dahilinde bulunan bilgi ve belge 

istemine kamu kurum ve kuruluşlarının duyarsız kalması her türlü açıklamadan varestedir. 

Giriş bölümünde Araştırmanın kapsam ve sınırlılıklarına ilişkin bölümde de 

belirtildiği gibi Araştırma Komisyonunun  3 aylık, süre uzatımıyla 4 aylık süresi 

çerçevesinde gerek dinlenen konuk sayısı gerek ele alınan konuların kapsamı ve konulara 

değinme ayrıntısı da belli ölçüde sınırlı kalmıştır. 

Alt Komisyon bir yandan 4 aylık çalışma süresinde ortaya konulabilecek en iyi 

raporu Kamuoyuna sunmaya çalışmış, diğer yandan da bu Komisyonun devamı niteliğinde 

yapılabilecek çalışmalara da ışık tutmaya çalışmıştır. 

Bu çerçevede Alt Komisyonun ülkemizde bir daha darbeler ve demokrasiye 

müdahale girişimlerinin olmaması ve 12 Eylül darbesi nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin 

ortadan kaldırılabilmesi yönünde getirdiği öneriler de Komisyonun önerileri olarak 

belirtilmiştir. 

Diğer taraftan Alt Komisyon raporunda incelenen ülke örnekleri ve Komisyona 

yapılan pekçok kişisel mağduriyet başvuruları olduğu ve darbeden mağdur olmuş fazlaca 
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kişinin dinlenmesine yeterli süre olmaması göz önüne alındığında bu konuda özellikle 

kişisel maliyetlerin ve mağduriyetlerin inceleneceği ve buna ilişkin önerilerin 

geliştirilebileceği TBMM Araştırma Komisyonunun kurulması, yapılabilecek  hukuki 

düzenlemeler konusunun ayrı bir incelemeye tabi tutulması ve bu paralelde teklif ve tasarı 

paketlerine yönelik çalışmalar yapılması yönünde ve 12 Eylüle giden süreçte tamamen ve 

kısmen aydınlatılamamış olayların aydınlatılabilmesine yönelik TBMM Araştırma 

Komisyonlarının kurulması en önemli öneriler olarak ifade edilebilir. 

12 Eylül Darbesinin araştırılması yönünde kurulan Alt Komisyonun çalışmaları ve 

raporunda ortaya koyduğu dinamikler ve değerlendirmelerin, süreci ve sonuçları itibarıyla 

belki de ülkemizde demokrasiye vurulan en büyük darbe olarak ifade edilebilecek 12 

Eylül darbesini ortaya koymaya çalışmakla beraber, ülkemizde Cumhuriyet döneminde bu 

yönde gerçekleşen 1960 Darbesi, 1971 Muhtırası, 28 Şubat Postmodern Darbesi ve 27 

Nisan 2007 Bildirisi gibi darbe ve demokrasiye tüm müdahale ve müdahale girişimlerinin 

ortak arka plan ve dinamiklerinin ortaya konulmasının da büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. 

Alt Komisyon çalışmaları ve ortaya çıkan rapor, 12 Eylül Darbesinin kişisel, 

toplumsal, hukuki, insani, kültürel çok alanlı ve yönlü maliyetler yaşattığını ortaya 

koymaktadır. Bu maliyetlerin, gelişen insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

düzleminde TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin ortak yönde 

verdikleri Araştırma Önergeleriyle şekillenen komisyon çalışmalarıyla daha da 

berraklaştığı, ülkemizin her sorununa demokrasi, insan haklarına riayet ve saygı ile 

hukukun üstünlüğü anlayışıyla geçerli ve sürdürülebilir çözümler getirilebileceği yönünde 

fikir birliği oluştuğu ifade edilebilir. 
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