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Trakya ismi kullanýlabilirse de günümüzde yalnýz Trakya denilmektedir. Trakya için
bazý yayýnlarda Paþaeli adý kullanýlmýþsa da
tutulmamýþtýr. Çevresinin uzunluðu 1258
kilometreyi bulan Trakya’nýn büyük kesimi denizlerle kuþatýlmýþtýr (Karadeniz kýyýsý 177 km., Ýstanbul Boðazý kýyýsý 55 km.,
Marmara denizi kýyýsý 264 km., Çanakkale
Boðazý kýyýsý 78 km., Ege denizi kýyýsý 212
km.) ve deniz kýyýlarý bütün çevrenin %
63’ünü oluþturur. Kara sýnýrlarý (472 km.)
ayný zamanda Türkiye’nin Yunanistan (203
km.) ve Bulgaristan’la (269 km.) olan sýnýrlarýdýr.
Trakya’nýn ortalama yükseltisi (180 m.)
Türkiye’nin ortalama yükseltisinin (1131
m.) çok altýndadýr. Yükseltisi 250 metrenin altýnda bulunan yerler Trakya yüzölçümünün % 83’ünü oluþturur. Bu oran Trakya’da ova ve platolarýn çok yer tuttuðunu, daðlýk alanlarýn ise az yer kapladýðýný
gösterir. Bununla birlikte dað görünümünde alanlar da vardýr. Bunlardan biri, Trakya’nýn Karadeniz kýyýsýna paralel olarak kuzeybatý-güneydoðu doðrultusunda uzanan
Istýranca daðlýk kütlesidir. Yeni haritalarda Yýldýz daðlarý diye kaydedilen bu daðlarýn en yüksek noktasý Mahya doruðudur
(1031 m.). Trakya’nýn güneyinde dað adý
verilebilecek iki engebe daha dikkati çeker. Bunlar Marmara kýyýlarýný izleyen Ganos daðý (Uçakbaþý zirvesi: 924 m.) ve Ege
kýyýlarý (Saros körfezi) yakýnýnda Korudaðý’dýr (Kuþtüneyi zirvesi: 676 m.). Bu daðlar arasýna büyük bir çanak biçiminde Ergene havzasý girmiþtir. Bir geçiþ kuþaðýnda yer alan Trakya’nýn ikliminde Akdeniz
iklimiyle Balkan yarýmadasýnda görülen iklimin (Edirne’de 25 Ocak 1942’de kaydedilen -22°, 2’lik ölçüm, ayný tarihte Lüleburgaz’da -24°, 2’lik ölçüm) ortak etkisi hissedilir. Ýç kesimlerdeki bu iklim tipine karþýlýk Karadeniz kýyýlarýnda yaðýþlarý bol, kýþlarý epeyce sert, yazlarý serin bir iklim hâkimdir.
Trakya’da Anadolu’da olduðu gibi kýyý kesimleri ormanlarýn baþlýca toplanma alanýdýr. Istýrancalar’ýn kuzey yamaçlarýnda
(Karadeniz’e bakan yamacý) kayýn (doðu
kayýný), Ergene havzasýna bakan güney yamaçlarýnda meþe hâkimdir. Bu yamaçta
meþelerin arasýna “doðu gürgeni” adý verilen gürgen tipi de karýþmýþtýr. Ganos ve
Koru daðlarýnýn Ergene havzasýna bakan
yamaçlarýnda da meþe türleri egemendir.
Trakya’da az bulunan iðne yapraklý aðaçlarýn en fazla yer aldýðý alan güneydeki Korudaðý’nýn üzeridir. Burada daha çok kýzýlçam görülür; aralarýna seyrek olarak karaçam da karýþýr. Trakya’nýn ortasýndaki Erge566

ne havzasýnýn doðal bitki örtüsü step (bozkýr) görünüþlüdür. Fakat bu step doðal olmayýp yüzyýllardan beri ormanlarýn tahribi sonucunda oluþan “antropojen step”tir.
Trakya’da iyi korunmuþ bir orman olarak
Ýstanbul’un kuzeyindeki Belgrad ormanýndan söz edilebilir. Adýný XVI. yüzyýlda
Belgrad’dan gelen bir grup insan tarafýndan kurulan Belgrad köyünden alan bu ormanda baþlýca elemanlar meþe ve kestanelerdir. Küçük dereler vasýtasýyla sularýný
Karadeniz’e, Ýstanbul Boðazý’na ve Marmara denizine ulaþtýran alanlar Trakya’da çok sýnýrlýdýr. Buna karþýlýk Trakya sularýnýn büyük kýsmý Ergene ýrmaðý vasýtasýyla toplanarak Meriç’e ve bu yolla Ege
denizine ulaþýr. Önemli sayýlabilecek göller
Ýstanbul yakýnýndaki lagünlerdir (deniz kulaðý gölleri). Bunlar Marmara kýyýsýnda Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleriyle
Karadeniz kýyýsýna yakýn olan Terkos gölüdür (yeni adýyla Durusu gölü). Bu sonuncusu 1885 yýlýndan beri Ýstanbul’un Avrupa yakasýnýn büyük kýsmýnýn suyunu temin eder. Bunlarýn dýþýnda bir göl grubu
da Meriç deltasýnda bulunan küçük delta
gölleridir.
2010 yýlý nüfus sayýmýnýn sonuçlarýna
göre Türkiye nüfusunun % 87’si Anadolu
(64.064.709), % 13’ü Trakya (9.658.279)
topraklarý üzerinde yaþar. Buna göre Türkiye’de kilometrekareye düþen nüfus yoðunluðu doksan dört, Anadolu’da 84,5,
Trakya’da 407’dir. Trakya’da nüfus yoðunluðunun bu derece yüksek olmasýnda Ýstanbul gibi 12 milyon nüfusluk bir þehrin
nüfusunun büyük bir kýsmýnýn Trakya kesiminde yaþamasý, ayrýca Trakya’da beþ
þehrin daha nüfusunun 100.000’i aþmasý (Çorlu 215.293, Tekirdað 141.439, Edirne 138.793, Silivri 126.218, Lüleburgaz
100.412) etken olmaktadýr. Trakya’da nüfusun en kalabalýk olduðu kesim Ýstanbul
Boðazý ile Marmara denizi kýyýlarý, orta derecede nüfus yoðunluðuna sahip yerler
Ergene havzasý, tenha yerler ise Istýranca
daðlarýnýn Karadeniz’e bakan yamaçlarýdýr. Bu sonuncu alan ayný zamanda Türkiye kýyýlarýnýn en az nüfuslu kesimidir.
Trakya’nýn ekonomik coðrafyasýnda tarýmýn aðýrlýklý payý vardýr. Tarým türleri arasýnda buðday öncelikli sýrayý alýr. Buðdayla nöbetleþe ekilen þeker pancarý, ay çiçeði, sulak alanlarda (Meriç kýyýlarýnda) pirinç,
elveriþli bazý alanlarda pamuk ekimi çeþitlilik kazandýrýr. Trakya’da Cumhuriyet dönemindeki sanayi faaliyetlerinin öncülüðünü Alpullu’da þeker fabrikasý ile Tekirdað’daki içki fabrikalarý yapmýþ, bunu bitkisel
yað fabrikalarý izlemiþ, yakýn yýllara gelin-

diðinde Çerkezköy ve Çorlu çevresindeki
çok çeþitli sanayi kuruluþlarý Trakya’nýn sanayileþmesinde büyük rol oynamýþtýr. Ýstanbul þehri ve çevresiyle Haliç kýyýlarý Cumhuriyet’ten önceki dönemde de ülkenin en
önemli sanayi alaný olarak dikkati çekmiþtir. Trakya’nýn Türkiye ulaþým coðrafyasýndaki rolü Türkiye’yi Avrupa’ya baðlayan yollarýn baþlangýç ve geçiþ yeri olmasý sebebiyle daima önemini korumakta ve bu
önem gitgide artmaktadýr (Türkiye topraklarýnýn büyük kesimini oluþturan Anadolu’nun fizikî ve beþerî coðrafyasý için bk.
ANADOLU [Coðrafya]).
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XI. yüzyýlda Anadolu’yu yurt edinen Türkler burada kurduklarý devletleri daha çok
kurucularýnýn veya bölgenin adýyla anmýþlardýr. Türkiye adý Batý kaynaklarýnda II.
Haçlý Seferi’nden sonra görülmeye baþlanmýþtýr. Arapça “berrü’t-Türkiyye” ifadesi de
XIV. yüzyýl baþlarýnda kullanýlmýþtýr. XIX.
yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Osmanlý
Devleti’nde milliyetçiliðin ve ayýrýmcýlýðýn
ortaya çýkmasý Türk aydýnlarýný da etkiledi, Türk milliyetçiliði imparatorluðun daðýlma sürecinin hýzlandýðý II. Meþrutiyet
döneminde ortaya çýktý. I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan ülkenin parçalanmasý Türk
milliyetçiliðini yeniden canlandýrdý ve “Türkler için Türkiye” sonucuna gelindi. Savunulmasý gereken vatan topraklarý Erzu-
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rum ve Sivas kongrelerinde belirlenirken
Anadolu’da yeni bir devletin temelleri atýldý. Ankara’da çalýþmalarýna baþlayan meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi adý verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Ermenistan’la imzaladýðý Gümrü Antlaþmasý’yla Türkiye adý ilk defa uluslar arasý belgelere girdi. Afganistan’la imzalanan
antlaþmada Osmanlý’nýn Devlet-i Aliyyesi’ne benzetilerek Devlet-i Aliyye-i Türkiyye
ifadesi yer aldý. Rusya ile imzalanan antlaþmada ise Türkiye tabiriyle Mîsâk-ý Millî’nin sýnýrlarýný çizdiði topraklarýn kastedildiði kaydedildi. Kendini olaðan üstü yetkilerle donatan Türkiye Büyük Millet Meclisi fiilî þartlarýn hemen hukukîlik kazandýðý bir ortamda çalýþtý. Bu durum 20 Ocak
1921 tarihli Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu ile
yasal hale getirildi. II. Meþrutiyet’le birlikte siyasî literatüre giren ve meclisin açýlmasýyla doruk noktasýna ulaþan millî hâkimiyet ilkesine, “Hâkimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir” þeklinde ilk defa bu kanunda yer verildi. Millî Mücadele’nin kazanýlmasýndan sonra saltanat kaldýrýlýp (1 Kasým 1922) Ankara ile Ýstanbul hükümeti
arasýndaki siyasî iktidar mücadelesine son
verildi. Türkiye Devleti’nin baðýmsýzlýðýnýn
tanýndýðý Lozan Antlaþmasý’yla imparatorluk iddiasýndan vazgeçilerek Arap vilâyetlerinin ayrýlmasýna ve Anadolu ile küçük bir
Avrupa topraðýna razý olundu. Ýþgal kuvvetlerinin Ýstanbul’u terketmesinin ardýndan baþþehri Ankara, yönetim þekli cumhuriyet olan yeni devlet ilân edildi (29 Ekim
1923).
Cumhuriyetin ilâný öncesinde saltanat
kaldýrýlmakla birlikte Osmanlý hânedanýna
býrakýlan hilâfet müessesesinin hukukî durumu ve devletin yönetim þekli belirlenmemiþti. Cumhuriyet ilân edilirken halifenin durumunun açýklýða kavuþturulmamýþ
olmasý bazý muhalefet akýmlarýnýn doðmasýna yol açtý. Halifenin hukukî durumunun tesbiti için yoðun bir faaliyet baþlatýldý. Rauf Bey cumhuriyetin ilânýnda acele edildiðini ve bir oldubittiye getirildiðini,
en doðru devlet þeklinin halifenin baþkanlýðýný yapacaðý devlet olabileceðini söylüyordu. Ali Fuat Paþa, Rauf Bey’in fikirlerine katýldýðýný açýklarken Kâzým Karabekir
Paþa, “Cumhuriyet taraftarýyým ama þahsî saltanatýn aleyhtarýyým” diyordu. Ýstanbul aydýnlarý ve özellikle üniversite çevreleri inkýlâplara pek olumlu bakmýyordu.
Muhafazakârlar kadar laikler de hem Mustafa Kemal’in otokrasisine karþý hem de
milletlerarasý itibar kaynaðý olarak hilâfetin korunmasý gerektiðini savunuyor, asýl
farkýn monarþi ile cumhuriyet arasýnda de-

ðil demokrasi ile despotizm arasýnda olduðunu yazýyorlardý. Londra Ýslâm Cemiyeti Baþkaný Seyyid Emîr Ali ile Hint müslümanlarý adýna Aða Han tarafýndan Ýsmet Paþa’ya gönderilen mektupta hilâfetin Ýslâm âlemi açýsýndan önemi ve Türkiye’ye saðlayacaðý faydalar anlatýlarak korunmasý isteniyordu. Mektubun Ýsmet Paþa’nýn eline geçmeden bazý Ýstanbul gazetelerinde yayýmlanmasý, hükümetin muhalefete karþý harekete geçmesine ve hilâfetin kaldýrýlmasýna sebep oldu. Hemen
Ýstanbul’a bir Ýstiklâl mahkemesi gönderilip halife lehine yazý yazan gazeteci ve yazarlar tutuklandý. “Matbuat davasý” diye
anýlan yargýlamalarla basýna ve muhalefete gözdaðý verildikten sonra hilâfet kaldýrýldý (3 Mart 1924). Halife ile birlikte bütün Osmanlý hânedaný sýnýr dýþý edildi. Ayný gün kabul edilen yasalarla Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Vekâleti ile Þer‘iyye ve
Evkaf Vekâleti kaldýrýlarak baþvekâlete baðlý Genelkurmay Baþkanlýðý ve Diyanet Ýþleri Reisliði kuruldu. Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu ile medreseler kapatýldý, din eðitimi
Maarif Vekâleti’ne baðlandý. Þer‘iyye mahkemeleri laðvedildi. Osmanlý Kanûn-ý Esâsîsi’ni yürürlükten kaldýran 1924 anayasasý mecliste kabul edilerek yürürlüðe girdi. Yeni anayasa uyarýnca Mustafa Kemal
Paþa ordu mensubu milletvekillerinin aslî
görevlerine dönmelerinde ýsrar ediyordu.
Kâzým Karabekir dahil bazý paþalar ordudan istifa edip milletvekilliðinde kaldýlar.
Bunlar Halk Fýrkasý’ndan ayrýlarak Kâzým
Karabekir’in baþkanlýðýnda Terakkiperver
Cumhuriyet Fýrkasý’ný kurdular. Halk Fýrkasý da adýný Cumhuriyet Halk Fýrkasý þeklinde deðiþtirdi. Muhalefetin parti oluþturmasýný destekleyen Ýstanbul basýný Mustafa Kemal’in siyasî otoritesinin “tek adam”a
dönüþmesinin ancak bu þekilde önlenilebileceðini yazýyordu. Muhalefet eleþtirilerini Baþvekil Ýsmet Paþa üzerinde yoðunlaþtýrdý. Ýsmet Paþa istifa edince Mustafa
Kemal, Fethi Bey’i (Ali Fethi Okyar) baþvekil tayin etti (22 Kasým 1924).
Lozan Antlaþmasý, Musul meselesinin
çözümünü Türk-Ýngiliz görüþmelerine býrakmýþtý. Antlaþmayý ancak halifeliðin kaldýrýlmasýndan sonra onaylayan Ýngiltere ile
Ýstanbul’da yapýlan görüþmelerden bir netice alýnamadý. Ýngiltere’nin bir yandan konuyu Milletler Cemiyeti’ne taþýrken bir yandan da bölge halkýný Türkiye’ye karþý kýþkýrtýp karýþýklýklara yol açmasý iliþkileri gerginleþtirdi. Þeyh Said Ýsyaný iç politikada
çok önemli sonuçlar doðurdu. Ýsmet Paþa
tekrar baþbakanlýða getirildi ve on dört ilde sýkýyönetim ilân edildi. Hýyânet-i Vata-

niyye Kanunu’na dini politikaya alet edenler için bir madde eklendi. Takrîr-i Sükûn
Kanunu çýkarýldý (4 Mart 1925). Buna göre hükümet sosyal düzeni bozan bütün
kuruluþlarý kapatabilecek ve yayýnlarý yasaklayabilecek, fâillerini Ýstiklâl mahkemelerine sevkedebilecekti. Ayný gün biri isyan bölgesinde, diðeri Ankara’da iki Ýstiklâl mahkemesi kuruldu. Hükümet bazý gazeteleri kapatýrken pek çok gazeteci ve
yazarý tutuklayarak Ýstiklâl mahkemelerine sevketti. Programýnda dinî inanç ve düþünceye saygý gösterileceðini açýklayan Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý’nýn isyaný
körüklediði iddiasýyla merkez þubesi polis
tarafýndan arandý. Þark Ýstiklâl Mahkemesi fýrkanýn bölgedeki þubelerinin kapatýlmasýný isteyince hükümet hiçbir gerekçe
göstermeden partiyi kapattý (3 Haziran
1925). Bu sýrada Ýngiltere’nin etkili olduðu Milletler Cemiyeti, Musul’u Irak’a veren kararýný açýkladý. Bunu tepkiyle karþýlayan Türk basýný savaþtan bahsediyordu.
Türkiye, Millî Mücadele sýrasýnda olduðu
gibi tekrar Rusya’ya yaklaþtý. Türk-Sovyet
Dostluk ve Saldýrmazlýk Paktý imzalandý.
Cumhuriyet Halk Fýrkasý yönetimi Takrîr-i
Sükûn Kanunu’ndan yararlanýp köklü reformlara giriþti. Þark Ýstiklâl Mahkemesi
görev alanýndaki tekke ve zâviyelerin kapatýlmasýný teklif etti, bunun üzerine ülkedeki bütün tekke ve zâviyeler kapatýldý.
Þapka kanunu çýkarýldý. Ýsviçre’den Medenî
Kanun ile Borçlar Kanunu, Ýtalya’dan Ceza Kanunu ve Almanya-Ýtalya’dan Ticaret
Kanunu alýndý. Reformlar toplumda dine
karþý uygulamalar þeklinde algýlandý ve ülkenin çeþitli yerlerinde tepkilere yol açtý.
Bilhassa þapka giyme zorunluluðuna karþý baþlayan tepkilerin Ýstiklâl mahkemelerinin verdiði aðýr cezalarla bastýrýlmasý toplumsal barýþý bozdu. Ýç ve dýþ destekten
mahrum kalan Türkiye, Musul meselesinde daha fazla direnemedi. Türk-Ýngiliz antlaþmasýný imzalayýp Musul’un Türkiye’den
ayrýlmasýný kabul etti (5 Haziran 1926).
Cumhuriyet Halk Fýrkasý yönetimi “takrîr-i sükûn” dönemini Ýzmir suikastý davasý ile sürdürdü. Ýzmir’de cumhurbaþkanýna suikast yapýlacaðý yönündeki ihbar
yeni bir sertlik dalgasýna yol açtý. Ýzmir’e
gönderilen Ankara Ýstiklâl Mahkemesi’nin
emriyle eski Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý milletvekilleri tutuklandý. Mahkeme
kýrk dokuz tutukludan on beþini idama
mahkûm ederken Kâzým Karabekir, Ali
Fuat, Refet, Cafer Tayyar ve Mersinli Cemal paþalar genç subaylarýn baskýsý ile beraat etti. Suikast davasý ile eski Ýttihat ve
Terakkî Fýrkasý arasýnda iliþki olduðu öne
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sürüldü. Ýstiklâl Mahkemesi bu defa eski
Ýttihatçýlar’ý yargýlamaya baþladý. Suikastla ilgileri kanýtlanamadýðý halde eski Maliye nâzýrý Cavit Bey, Dr. Nazým, Hilmi ve Nail
beyler idama mahkûm edildi. Avrupa’da
bulunan Rauf Bey’e gýyabýnda on yýl sürgün cezasý verildi. Yürürlük süresi dolan
Takrîr-i Sükûn Kanunu iki yýl daha uzatýldý. Ýstiklâl mahkemelerinin faaliyetlerine
son verilmekle birlikte kanunu yürürlükte
tutuldu. Muhalefeti susturan ve ülkede
tek parti rejimini kuran Cumhuriyet Halk
Fýrkasý kendi içinde tek sesliliðe doðru sürüklendi. Parti tüzüðünde yapýlan deðiþiklikle milletvekillerinin belirlenmesi yetkisi
doðrudan partinin genel baþkaný ve cumhurbaþkanýna verildi. Mustafa Kemal Paþa muhalifleri seçimlerde aday göstermeyip siyasî hayatýn dýþýnda býraktý. Parti kurultayýnda deðiþmez genel baþkan seçilen ve “ebedî þef” unvaný verilen Mustafa
Kemal Paþa’nýn yetkileri geniþletildi. Ýnkýlâplarýn iktidar açýsýndan bir yorumu olan
Nutuk bizzat Mustafa Kemal Paþa tarafýndan kurultayda okundu. Kurultayda din
ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý gereði vurgulanarak partinin ilkelerine laiklik de eklendi. Hem ülkenin siyasî hayatýnda hem kendi içinde otoriter yönetim tarzýný kabul ettiren Cumhuriyet Halk Fýrkasý
muhalefetin bulunmadýðý mecliste inkýlâp
kanunlarýný çýkarmaya devam etti. “Türkiye Devleti’nin dini Ýslâm’dýr” maddesiyle
yemin metinlerindeki dinî ibareler ve meclisin görevleri arasýnda sayýlan dinî hükümleri yerine getirmeyle ilgili ifade anayasadan çýkarýldý (10 Nisan 1928). Arap alfabesi terkedilerek Latin alfabesi benimsendi. Kadýnlara seçme ve seçilme hakký tanýndý (1930).
Türkiye’nin dýþ politikasýnýn temel eðilimi Lozan Antlaþmasý’yla oluþan statükonun sürdürülmesi yönünde geliþti. Lozan’da çözülemeyen Osmanlý borçlarýnýn
ödenmesi meselesi Fransa ile imzalanan
antlaþmayla bir formüle baðlandý. Türkiye’deki Rumlar’la Yunanistan’daki Türkler’in
mübadelesi Türkiye’yi en çok uðraþtýran konulardan biri oldu. Yunanistan’ýn Ýstanbul’da fazla sayýda Rum býrakmak istemesi
iki ülke arasýndaki iliþkileri gerginleþtirdi.
Uzun süren müzakerelerden sonra Ýstanbul Rumlarý’nýn hepsini “yerleþik” kapsamýna alan bir antlaþma imzalandý (10 Haziran 1930). Türkiye, Rusya’nýn teklifiyle
1928’de Silâhsýzlanma Konferansý’na ve
1929’da Kellog Paktý’na davet edildi. 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. Türkiye’nin uluslar arasý iþ birliðine katýlmasý
Batýlý devletlerle olan iliþkilerini geliþtirdi.
568

Montrö Sözleþmesi’yle Boðazlar üzerindeki egemenlik haklarýna yeniden kavuþtu.
Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasýnda Balkan Antantý kuruldu
(1933). Türkiye, Afganistan, Ýran ve Irak
arasýnda Sâdâbâd Paktý imzalandý (1937).
Milletler Cemiyeti, Ýskenderun sancaðýnýn
Hatay adýyla içiþlerinde baðýmsýz, dýþiþlerinde Suriye’ye baðlý bir devlet olmasýný
kararlaþtýrdý. Hatay’ýn hukukî statüsünü
tanýyan Türk-Fransýz Antlaþmasý imzalandý (1938). Hataylýlar’ýn Türkiye ile birleþme istekleri Türk-Fransýz iliþkilerini yeniden gerginleþtirdi.

Nihayet Baþvekil Ýsmet Paþa parti ile devletin birleþtirildiðini açýkladý (1936). Buna
göre Dahiliye vekili ayný zamanda partinin genel sekreteri olurken valiler partinin
il baþkanlarý oldu. Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn altý ilkesi anayasaya dahil edildi ve
devletin temel ilkeleri haline getirildi. Soyadý kanunu kabul edildi; efendi, bey, paþa gibi lakap ve unvanlar kaldýrýldý (1934).
Ezanýn Arapça okunmasý ve din adamlarýnýn mâbed dýþýnda dinî kisve giymelerini yasaklayan kanunlar kabul edildi (1932).
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu
oluþturuldu.

Millî Mücadele’nin önde gelen liderleri
tasfiye edilip onlarýn dayandýðý kitleler dýþlanarak birbiri ardýna gerçekleþtirilen devrimler halk tabanýna indirilemedi. Hükümetin reform karþýtlarýna uyguladýðý þiddet politikasý toplumda hoþnutsuzluðu arttýrdý. Devlet-halk iliþkileri gerginleþti. 1929
dünya ekonomik krizi zayýf olan ülke ekonomisini etkiledi. Ekonomide doðrudan
devletçilik politikasýnýn izlenmesi zorunlu hale geldi. Mustafa Kemal Paþa, Fethi
Bey’e bir parti kurmasýný önerdi; partinin
adýný, programýný ve üyelerini bizzat kendisi belirledi. Amacý, hem tek parti yönetiminin toplumda yol açtýðý huzursuzluðu
gidermek hem devletçiliðe karþý olan liberalizm yanlýlarýný denetim altýnda tutmaktý. Fethi Bey baþkanlýðýnda 12 Aðustos
1930’da Ýstanbul’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fýrkasý’nýn toplum tarafýndan coþkuyla karþýlanmasý ve hýzla örgütlenmesi
hükümeti ve cumhurbaþkanýný endiþelendirdi. Cumhuriyet Halk Fýrkasý, Serbest
Fýrka’yý gericilik ve cumhuriyet düþmanlýðýyla suçlamaya baþladý. Fethi Bey de kuruluþundan üç ay sonra bir dilekçe ile partinin feshedildiðini bildirdi. Bu sýrada kurulan Ahali Cumhuriyet Fýrkasý da kapatýldý. Otoriter eðilimleriyle tanýnan Recep
Peker, Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn genel
sekreterliðine getirildi. Siyasal niteliði olan
kuruluþlarýn bir tekel oluþturan Cumhuriyet Halk Fýrkasý içinde eritilmesine yönelik
hazýrlanan program uygulamaya konuldu.
Ýttihatçýlar’ýn kurduðu Türk ocaklarý kapatýldý ve bütün mallarý yeni kurulan halkevlerine devredildi. Diðer dernek ve kulüpler de ayný þekilde tasfiye edilip mallarý
Cumhuriyet Halk Fýrkasý’na aktarýldý. Parti kurultayýnda mevcut ilkelere devletçilik
ve inkýlâpçýlýk da eklenerek partinin temel
ilkeleri altýya çýkarýldý. Planlý devletçiliðe
geçildi ve ilk beþ yýllýk Sanayi Kalkýnma Planý uygulamaya konuldu (1933). Dünya ekonomik krizi Türkiye’de devletçiliðe hýz verirken tek parti sistemini de güçlendirdi.

Atatürk-Ýnönü arasýndaki siyasal birliktelik devletçilik konusunda aralarýnda çýkan anlaþmazlýk yüzünden sona erdi. Ýþ
Bankasý genel müdürü iken özel teþebbüsün baþarýsýný ispatlayan Celâl Bayar baþvekil tayin edildi (25 Eylül 1937). Bayar’ýn
yaklaþýk bir yýl süren görevi, daha ziyade
aðýr hasta olan Atatürk’ten sonra kimin
cumhurbaþkanlýðýna getirileceði tartýþmalarýyla geçti. Ýnönü muhalifleri, Atatürk’ün
sözlü vasiyeti olduðunu ileri sürerek Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak’ý cumhurbaþkaný yapmak istediler. Bayar ise buna karþý çýkýp Ýnönü’ye cumhurbaþkanlýðýna giden yolu açýk tuttu. Atatürk ölünce
Ýnönü meclis tarafýndan ertesi gün cumhurbaþkaný seçildi; Ýnönü de Bayar’ý baþvekil tayin etti. Partinin olaðan üstü kurultayýnda Ýnönü, Atatürk’ün yerine partinin
deðiþmez genel baþkaný seçildi. Atatürk’ün
ebedî þef unvanýna karþýlýk Ýnönü’ye “millî
þef” unvaný verildi. Ýnönü, Atatürk’ün siyasetten uzaklaþtýrdýðý Millî Mücadele önderlerini yeniden kazanmaya çalýþtý. Önce
Kâzým Karabekir bir ara seçimle milletvekili yapýldý. Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele parti grubuna alýndý. Dr. Rýza Nur, Halide Edip ve Adnan Adývar gibi Atatürk döneminin küskünleri ülkeye dönmeye baþladý. Seçimlerin yenilenmesi kararý alýnýnca
Bayar hükümeti istifa etti ve Refik Saydam hükümeti kuruldu. Yeni hükümetin
ilk icraatý olarak Dahiliye vekilinin ayný zamanda partinin genel sekreteri olmasý yönündeki kararý kaldýrýldý. Yapýlan genel seçimlerde eski muhaliflerin çoðu meclise girerken Atatürk’e yakýnlýðýyla tanýnan isimler tasfiye edildi. Ýnönü mecliste de denetimini ve otoritesini arttýrdý. Yeni bir kararla valilerin Cumhuriyet Halk Partisi il
baþkanlýðý görevlerine son verildi. Bu döneme damgasýný vuran önemli giriþimlerden biri Köy enstitülerinin açýlmasýdýr. Ayný dönemde köylerde halk odalarý kuruldu.
Avrupa’nýn II. Dünya Savaþý’na doðru gittiði süreçte Ýnönü, Türkiye’nin güvenliði-
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nin deðiþimci Mihver kanadý (Almanya-Ýtalya) tarafýndan tehdit edilebileceði görüþündeydi ve statükocu güçlerin (Ýngiltere-Fransa) yanýnda yer alýnmasý gerektiðini düþünüyordu. Önce Hatay’ýn Türkiye
ile birleþmesini saðlayan Türk-Fransýz antlaþmasý imzalandý. Ardýndan Ýngiltere-Fransa-Türkiye arasýnda askerî ittifak kurulmasýna yönelik bir ortak bildiri yayýmlandý. Ýnönü ittifaka Rusya’nýn da katýlmasýný istiyordu; ancak Stalin ile Hitler’in anlaþarak Polonya’yý iþgal etmeleri Türkiye’yi
zor durumda býraktý ve Türk-Fransýz-Ýngiliz üçlü ittifaký imzalandý (19 Ekim 1939).
Türkiye, Rusya ile çatýþmaya girmemek
için ayný zamanda imzalanan ve “Sovyet
çekincesi” adý verilen ek protokole dayanarak müttefiklerinin yanýnda savaþa girmedi; aksine Türk-Alman Saldýrmazlýk Paktý imzalandý (18 Haziran 1941). Fakat üç
gün sonra Almanya’nýn Rusya’ya saldýrmasý bütün dengeleri bozdu. Rusya, Ýngiltere’nin yanýnda yer alýrken Amerika Birleþik Devletleri de Almanya’ya savaþ ilân etti. Müttefikler, Türkiye’yi savaþa zorlarken
Almanya kendi tarafýna çekmek için toprak vaadinde bulundu. Türkiye ise denge
politikasýný sürdürdü. Öte yandan savaþa
girmediði halde savaþýn bütün olumsuzluklarýný yaþadý. Yüksek enflasyon ortamýnda mal yokluðuna dayalý karaborsa ve buna dayalý vurgunculuk devam ediyordu.
Millî Koruma Kanunu çýkarýlarak (1940) fiyatlarýn yükselmesi nisbeten durdurulduysa da ekonomik sorunlar giderilemedi. Refik Saydam’ýn ölümü üzerine kurulan Þükrü Saraçoðlu hükümeti ekonomi ve fiyatlar üzerindeki devlet müdahalesini kaldýrdý. Ancak fiyatlar aþýrý ölçüde yükselirken
karaborsa devam etti. Gelir daðýlýmýný yeniden düzenlemek ve sosyal adaleti saðlamak amacýyla Varlýk Vergisi Kanunu çýkarýldý (11 Kasým 1942). Kýrsal kesimde biriken servetin geri alýnmasý için düþünülen
toprak mahsulleri vergisi fakir Türk köylüsünün daha da fakirleþmesine yol açtý.
Ekonomik ve sosyal sýkýntýlar meclis içinde
ve dýþýnda eleþtirilmeye baþlandý. Bir grup
milletvekili yanýnda 1944 yýlý bütçe görüþmeleri sýrasýnda hükümetin icraatýný eleþtiren Celâl Bayar bütçeye ret oyu verip hükümete güvensizliðini ortaya koydu.
Mihver kanadýnýn yenileceði kesin olarak anlaþýlýnca Almanya ile iþ birliði yapýlmasýný isteyen bazý Turancýlar tutuklandý
(Mayýs 1944). Türkiye, San Fransisko Konferansý’na katýlmak ve Birleþmiþ Milletler’in kurucu üyesi olmak için Almanya ve
Japonya’ya savaþ ilân etti (23 Þubat 1945).
Stalin, Türkiye’ye bir nota verip 1925 ta-

rihli Saldýrmazlýk Antlaþmasý’ný feshedeceðini bildirdi, ayrýca Türkiye’den toprak
talebinde bulundu. Bu talep Türkiye-Rusya iliþkilerini gerginleþtirdi; öte yandan Ýngiltere’yle olan iliþkiler de soðumuþtu. Bu
durum Türk-Amerikan iliþkilerinin geliþmesine yol açtý. Uluslar arasý politikada beliren yeni güç dengesi Türkiye’nin iç politikasýný da etkiledi. Dünya savaþýný demokrasi cephesinin kazanmasý Türkiye’de serbest seçime dayanan liberal demokrasinin canlanmasýna vesile oldu; baskýcý millî
þeflik rejimi 1945 yýlý baþlarýndan itibaren
çözülmeye baþladý. Ýnönü demokrasiye geçiþ iþareti verdi. Toprak Reformu Kanunu
mecliste kabul edildi, ancak uygulanamadý. Bu kanun tartýþýlýrken ilk defa iktidar
sorunu gündeme geldi. Celâl Bayar, Refik
Koraltan, M. Fuad Köprülü ve Adnan Menderes bir önerge vererek millî hâkimiyet
ilkesinin uygulanmasýný ve parti çalýþmalarýnýn demokrasinin temel ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini istedi. Önerge sahiplerinden üçü partiden ihraç edildi. Partiden istifa eden Celâl Bayar yeni
bir parti kurma konusunda Ýnönü ile anlaþtýklarýný söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrýlanlar Celâl Bayar baþkanlýðýnda Demokrat Parti’yi kurduklarýný açýkladýlar (7 Ocak 1946). Parti programýnda
demokrasinin gerçekleþtirileceði, yönetimin halkýn denetiminde olacaðý açýklanýyor, temel hak ve özgürlüklere geniþ yer
veriliyor, bu arada din özgürlüðünün de
önemli olduðu vurgulanýyordu. Ekonomide özel sektöre yer verilmesi Batýlý gözlemcilerin dikkatini çekti. Türk-Amerikan iliþkilerinin geliþmesi Türkiye’nin demokrasiye geçiþ sürecini hýzlandýrdý. Siyaseti liberalleþtirmek için bazý yasaklar kaldýrýldý,
sosyalist partiler ve sendikalar kuruldu.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi muhalefeti hazýrlýksýz yakalamak için genel
seçimleri bir yýl erkene aldý. Çoðunluk sistemine göre yapýlan bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandý (21 Temmuz 1946).
“Açýk oy, gizli sayým” yönteminin uygulandýðý ve çeþitli hilelerin karýþtýrýldýðý 1946
seçimleri Türk demokrasi tarihine bu yönüyle geçti. Ýnönü tekrar cumhurbaþkanlýðýna ve Kâzým Karabekir meclis baþkanlýðýna seçildi. Ýnönü’nün Recep Peker’i baþvekil tayin etmesi partiler arasýnda gerginliði arttýrdý. Eski komünistler tarafýndan kurulan sosyalist partiler kapatýldý ve
Demokrat Parti solcularla iþ birliði yapmakla suçlandý. Diðer taraftan savaþ sonrasýnda Doðu-Batý bloklarýndan oluþan iki kutuplu bir dünya kuruldu. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Harry S. Truman,

Batý blokunda yer alan ülkeleri kalkýndýrmak amacýyla Truman doktrini diye anýlan bir yardým projesi açýkladý. Türkiye,
Amerika Birleþik Devletleri ile imzaladýðý
yardým antlaþmasýyla artýk Batý blokunda
resmen yerini aldý (12 Temmuz 1947). Ancak demokrasiye geçiþ sürecini tamamlamasý gerekiyordu. Ýnönü, bir bildiri yayýmlayýp cumhurbaþkaný sýfatýyla bütün partilere eþit mesafede olduðunu açýkladý. Ayrýca otoriter Recep Peker’in yerine ýlýmlý
Hasan Saka’yý baþvekil tayin etti. Ýktidarmuhalefet iliþkileri yumuþayýnca Demokrat Parti iktidara karþý daha sert politika
izlenmesini isteyen üyelerini partiden ihraç etti. Bunlar Millet Partisi’ni kurdular.
Laiklik politikasýný yumuþatmaya karar veren Cumhuriyet Halk Partisi, M. Þemsettin Günaltay’ý baþvekilliðe getirdi. Bir taraftan Ýmam-Hatip kurslarý açýlýrken bir
taraftan ilkokullarýn dört ve beþinci sýnýflarýna din dersi konuldu. Ankara’da Ýlâhiyat Fakültesi eðitime baþladý. Ýlk defa hacca gideceklere izin verildi. Bazý türbeler
ziyarete açýldý. Bu sýrada Amerika Birleþik
Devletleri’nin önderliðinde Kuzey Atlantik
Ýttifaký ile (NATO) Avrupa Konseyi kuruldu. Avrupa Konseyi’ne üye olan Türkiye yine Batý ittifaký içinde kendine bir yer bulmayý baþardý. Ancak bunun devam etmesi Türkiye’nin demokrasiye tam olarak geçmesine baðlýydý. Günaltay hükümeti demokrasinin geliþmesi yönünde adýmlar atmayý sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tek dereceli, eþit ve serbest seçimi öngören yeni seçim yasasýný kabul etti (16
Þubat 1950).
14 Mayýs 1950’de yapýlan genel seçimlere katýlým % 89,3 gibi çok yüksek bir
düzeyde gerçekleþti. Oylarýn % 53,3’ünü
alan Demokrat Parti çoðunluk sistemiyle
487 milletvekilliðinden 415’ini kazandý. Oylarýn % 39,9’unu alan Cumhuriyet Halk Partisi ancak altmýþ dokuz milletvekili çýkarabildi. Yeni oluþan meclis Celâl Bayar’ý cumhurbaþkanlýðýna, Refik Koraltan’ý meclis
baþkanlýðýna seçti. Bayar, Adnan Menderes’i hükümeti kurmakla görevlendirdi. M.
Fuad Köprülü Dýþiþleri bakaný oldu. Yirmi
yedi yýllýk tek parti yönetiminin seçimle iktidardan uzaklaþtýrýlmasý beyaz devrim olarak yorumlandý. Demokrat Parti iktidarý,
Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakýn olduklarýný iddia ettiði kumandanlarý deðiþtirmekle iþe baþladý. Arapça ezan yasaðý kaldýrýldý. Genel af çýkarýldý. Ancak Demokrat Parti, antidemokratik öðeleri ayýklamayý vaad ettiði halde tek parti döneminde çýkarýlan yasalara ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin programý haline getirilen anayasa-
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ya dokunmadý. Kore savaþýna asker göndererek Türkiye’nin NATO’ya girmesini saðladý (1952). Uygulanan sosyal ve ekonomik
politikalarla ülkede köklü bir deðiþim baþlatýldý. Yüksek tarým sübvansiyonlarýyla ülke zenginliðinin önemli bir bölümü çiftçilere aktarýldý. Barajlar, sulama kanallarý ve
makineleþme sayesinde ekili arazi miktarý ve üretim arttý. Bilhassa karayolu yapýmýna hýz verildi. Sanayileþme konusunda
da önemli adýmlar atýldý. Türkiye Sýnaî ve
Kalkýnma Bankasý kuruldu (1950). Yabancý sermayenin Türkiye’de yatýrým yapmasý
için teþvik kanunlarý çýkarýldý.
Demokrat Parti 1954 seçimlerinden daha da güçlenerek çýktý. Fakat halkýn oylarýyla iktidara gelmenin eleþtirisiz ve muhalefetsiz bir yönetim hakký verdiðini sanarak tek parti dönemini hatýrlatan bazý
uygulamalara giriþti. Bu uygulamalar partinin parçalanmasýna yol açtý. Hükümeti
eleþtirdikleri için partiden çýkarýlan milletvekilleri Hürriyet Partisi’ni kurdular (1955).
Demokrat Parti’nin eski hüviyetini kaybettiðini ileri sürüp istifa eden M. Fuad Köprülü demokrasiye inanan bütün vatandaþlarý iþ birliði yapmaya çaðýrdý. Ýktidar erken genel seçime gitmek zorunda kaldý.
1957 seçimlerinde Demokrat Parti’nin oylarý bir önceki seçime göre düþmüþ olmakla birlikte yine çoðunluk sistemi sayesinde 610 milletvekilliðinden 424’ünü alarak
iktidarýný korumayý baþardý. 1950-1954 arasýnda yaþanan hýzlý ekonomik geliþmenin
sonraki yýllarda sürdürülememesi, plansýz ve dengesiz büyüme giderek artan bir
enflasyona sebep oldu. Türk lirasýnýn Amerikan dolarý karþýsýndaki deðerinin 2,80 liradan 9,02 liraya düþürüldüðü (3 Aðustos
1958) büyük devalüasyon kamuoyunda
þiddetli tepki uyandýrdý. Öte yandan Türkiye uluslar arasý planda Kýbrýs sorunuyla
ilk defa bu dönemde karþýlaþtý. Baþlangýçta konunun sadece Ýngiltere’yi ilgilendirdiðini söyleyen Demokrat Parti iktidarý
daha sonra adanýn Türkiye’ye iadesini istedi, bunu baþaramayýnca taksim tezini
savunmaya baþladý. Türkiye-Yunanistan
baþbakanlarý tarafýndan Zürih’te imzalanan, daha sonra bütün taraflarýn katýldýðý II. Londra Konferansý’nda kabul edilen
antlaþmayla eþit iki toplumun ortaklýðýnda baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti kuruldu
(Þubat 1959). Dýþ politika hedeflerini Amerika ve NATO’ya göre belirleyen Demokrat Parti, Ortadoðu’da Batý emperyalizmine karþý baþlayan hareketleri desteklemediði gibi Batý uydusu rejimlerle iþ birliði yaptý. Amerikan güdümünde Baðdat
Paktý’nýn kurulmasý (1955) Sovyet Rusya’570

nýn ve bazý Arap ülkelerinin tepkisine yol
açtý. Irak’taki darbeden sonra Baðdat Paktý tartýþýlmaya baþlandý; Amerika Birleþik
Devletleri ile üye ülkeler arasýnda ikili antlaþmalar imzalandý ve mecliste onaylandý (9 Mayýs 1960). Yeni Irak rejimi Baðdat
Paktý’ndan çekildiðini açýklayýnca örgütün
adý Merkezî Antlaþma Teþkilâtý (Central
Treaty Organization-CENTO) olarak deðiþtirildi. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluðu’na (AET) üyelik için resmen baþvurdu
(31 Temmuz 1959). Fakat 27 Mayýs 1960
darbesi müzakereleri zorlaþtýrdýðýndan Ankara Antlaþmasý adý verilen ortaklýk antlaþmasý ancak 1963’te imzalanabildi.
1959 yýlý gerilimin týrmandýðý yýl oldu.
Anayasayý demokratikleþtireceðini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim
isteðiyle propaganda gezilerini baþlattý.
1960’a girildiðinde gerilim daha da arttý.
Muhalefet iktidarý istibdat rejimi kurmakla, iktidar da muhalefeti ihtilâl kýþkýrtýcýlýðý
yapmakla suçluyordu. Öte yandan ekonomik sýkýntýlar devam ediyordu. Hükümet,
Amerika Birleþik Devletleri’nden beklediði yardýmý alamayýnca Rusya’ya yaklaþtý. Yayýmlanan ortak bildiride Menderes’in
temmuz ayýnda Moskova’ya resmî bir ziyarette bulunacaðý açýklandý. Ziyaretin amacý Amerika’ya karþý denge oluþturmak ve
ekonomik sorunlarý çözecek kaynak bulmaktý. Seçilmiþ Demokrat Parti iktidarýnýn askerî darbeyle düþürülmesi karþýsýnda Amerika’nýn seyirci kalmasýnýn asýl sebebi bu politika deðiþikliðidir. Muhalefetin ve basýnýn faaliyetlerini soruþturmak
üzere bir tahkikat komisyonunun kurulmasýný öngören kanunla bu komisyonun
görevlerini belirleyen yetki kanununun
mecliste kabul edilmesi gerginliði daha da
týrmandýrdý. Ýhtilâlin milletler için bir hak
olduðunu söyleyen Ýnönü’nün, “Sizi ben bile kurtaramam” sözüyle iktidarý açýkça tehdit ettiðinin ertesi günü Ýstanbul ve Ankara’da öðrenci gösterileri baþladý. Kara
Harp Okulu öðrencilerinin hükümeti protesto için yürüyüþ düzenlemesi ordunun
da hükümete karþý tavrýnýn bir göstergesiydi. Menderes halkýn nabzýný yoklamak
için Batý Anadolu gezisine çýktý. Baþbakan
Eskiþehir’de iken Türk Silâhlý Kuvvetleri yönetime el koydu (27 Mayýs 1960).

Kendilerine Millî Birlik Komitesi adýný veren darbeciler Cumhuriyet Halk Partili olarak tanýnan bir grup hukuk profesörünü
Ankara’ya çaðýrýp bir heyet kurdular. Heyet, iktidarýn meþruiyetini yitirdiðine ve
askerî yönetimin meþrû olduðuna dair Osmanlý döneminin ulemâ fetvalarýný hatýrlatan bir bildiri yayýmlayarak darbecileri

destekledi. Meclis feshedildi ve her türlü
siyasî faaliyet yasaklandý. Hareketin hiçbir þahýs veya zümreyi hedef almadýðý açýklandýðý halde bütün Demokrat Parti milletvekilleri, bazý üst rütbeli subaylar ve bürokratlar tutuklandý. Fiilî rejime hukukî bir
nitelik kazandýrmak için geçici bir anayasa çýkarýlarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün hak ve yetkileri Millî Birlik
Komitesi’ne devredildi. Demokrat Partililer’i yargýlamak üzere Yüksek Adalet Divaný adý verilen olaðan üstü bir mahkeme
kuruldu. Çeþitli rütbeden 5000 subay ordudan ve 147 öðretim üyesi üniversiteden
atýldý. Kendi içinde de tasfiyeye giden komite Alparslan Türkeþ dahil on dört üyesini yurt dýþýna sürgüne gönderdi. Kurucu
Meclis tarafýndan hazýrlanan yeni anayasa
halkýn % 61,5 oyu ile kabul edildi (9 Temmuz 1961). Anayasa temel hak ve özgürlükler açýsýndan oldukça demokratik ve liberaldi. Yasama organý Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu þeklinde iki meclise ayrýldý. Millî Birlik Komitesi üyeleri kaydýhayat þartýyla tabii senatör yapýldý. Devletin iþleyiþinde bir danýþma kurulu, gerçekte ise bir askerî vesayet organý halinde Millî Güvenlik Kurulu oluþturuldu. Kanunlarýn ve tüzüklerin anayasaya uygunluðunu denetlemek üzere Anayasa Mahkemesi teþkil edildi. Yassýada duruþmalarý sýrasýnda sanýklar hakkýnda yeterli delil bulunmadýðý halde on beþ kiþiye idam,
otuz iki kiþiye müebbet ve pek çok kiþiye
hapis cezasý verildi. Millî Birlik Komitesi on
iki idamý müebbet hapse çevirirken Baþbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakaný
Hasan Polatkan ve Dýþiþleri Bakaný Fatin
Rüþtü Zorlu idam edildi.
Mahkeme kararlarýnýn olumsuz havasý
içinde kýsýtlý ve sýnýrlý bir seçim kampanyasýnýn ardýndan nisbî temsil sisteminin
uygulandýðý genel seçimler yapýldý (15 Ekim
1961). Askerlerin desteklediði Cumhuriyet
Halk Partisi’nin seçimleri tek baþýna kazanamamasý ciddi bir sorun oldu. Demokrat
Parti’nin mirasý üzerinde hak iddia eden
üç parti, hükümeti kuracak çoðunluðu elde ettikleri halde bir grup subay iktidarý
bu partilere vermemek için meclis açýlmadan duruma el koymaya kalkýþtý. Millî Birlik Komitesi Baþkaný Cemal Gürsel parti liderleriyle kuvvet kumandanlarýný Çankaya’da topladý. Parti liderlerinin 27 Mayýs’ý
eleþtirmeyeceklerine, Yassýada mahkûmlarýnýn affýný ve ordudan atýlan subaylarýn
geri dönmesini istemeyeceklerine, cumhurbaþkanlýðý için bir aday göstermeyeceklerine ve Cemal Gürsel’i destekleyeceklerine dair protokolü imzalamalarýndan son-
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ra meclis açýlabildi. Cemal Gürsel dördüncü cumhurbaþkaný seçilirken Ýnönü yirmi
dört yýl sonra yeniden baþbakanlýk koltuðuna oturdu. Türkiye bu dönemde ilk defa koalisyon hükümetiyle tanýþtý. 1965 seçimlerine kadar üçü Ýnönü, biri Suat Hayri
Ürgüplü tarafýndan dört koalisyon hükümeti kuruldu. Siyasetin sivillere geçmesinden rahatsýzlýk duyan bir grup subay Harp
Okulu Kumandaný Albay Talat Aydemir’in
önderliðinde darbe giriþiminde bulundu (22
Þubat 1962). Aydemir ikna edildi ve arkadaþlarýyla birlikte emekliye sevkedildi. Fakat ertesi yýl bir darbe giriþiminde daha
bulunan Aydemir, Fethi Gürcan ile birlikte
idam edildi. Öte yandan Kýbrýs Cumhurbaþkaný Makarios’un anayasayý deðiþtirmeye
kalkýþmasý üzerine baþlayan gerginlik kanlý çatýþmalara dönüþünce Türkiye müdahale hakkýný kullanacaðýný duyurdu. Amerika
Birleþik Devletleri Baþkaný Johnson’ýn bir
mektubu yüzünden müdahale gerçekleþtirilemedi. Johnson’ýn mektubu Türkiye’nin dýþ politikasýný yeniden gözden geçirmesine yol açtý ve Sovyetler Birliði’ne yaklaþýldý. Dýþiþleri Bakaný Feridun Cemal Erkin Moskova’yý ziyaret etti. Bunu bazý Sovyetler Birliði üst yöneticilerinin Ankara ziyaretleri izledi.
Ýnönü hükümeti, Demokrat Parti’nin mirasçýsý olduðu anlaþýlan Adalet Partisi’nin
tek baþýna iktidara gelmesini engellemek
için seçim kanununu deðiþtirip millî bakiye sistemini getirdi. Ancak 1965 seçimlerinin sonucunda Adalet Partisi tek baþýna
hükümeti kurabilecek çoðunluðu elde etti. Adalet Partisi genel baþkaný Süleyman
Demirel baþbakan oldu. Özel sektörü ve yabancý sermayeyi teþvik edeceðini açýklayan Demirel hükümeti döneminde halkhükümet diyalogu yeniden kuruldu. Ekonomik göstergeler ve sanayideki geliþmeler umut verdi. 1961 anayasasýyla silâhlý
kuvvetlere neredeyse tam özerklik verilerek siyasî hayatýn belirleyicisi ve denetçisi
durumuna getirildi. Mecliste bulunan Millî Birlik Grubu da bir siyasî parti gibi davranýyordu. Askerlerin baskýsýyla Genelkurmay Baþkaný Cevdet Sunay, Türkiye’nin beþinci cumhurbaþkaný seçildi (1966). Adalet Partisi iktidarý Sovyetler’le baþlayan iliþkileri sürdürdü. Demirel, Sovyetler Birliði’ni ziyaret etti. Amerika Birleþik Devletleri,
iliþkileri düzeltmek amacýyla Türkiye’deki
Amerikan üslerinin Türkiye tarafýndan denetlenmesini kabul etti. Kýbrýs meselesi
Amerikan Baþkaný Johnson’ýn arabuluculuk giriþimleriyle son buldu. Adalet Partisi iktidarýnýn ilk dönemi iç politika açýsýndan büyük çalkantýlarla geçti. 1961 anaya-

sasýnýn getirdiði geniþ özgürlük ortamýnda yeni fikirlerin tartýþmaya açýlmasý daha çok sol düþüncenin yayýlmasýný saðladý.
Millî bakiye sistemi sayesinde ilk defa meclise giren Türkiye Ýþçi Partisi’nin gençlik
üzerindeki etkisinin artmasý ve Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun giderek güçlenmesiyle sol söylem üniversite öðrencileri
arasýnda yanký buldu. Eðitim sorunlarýný
duyurmak amacýyla baþlatýlan öðrenci boykotlarý giderek üniversite iþgallerine, saðsol çatýþmasýna dönüþtü (1968). Hükümetin meclisten geçirdiði, eski Demokrat Partililer’e siyasî af saðlayacak anayasa deðiþikliði teklifi askerlerin tepkisi yüzünden
Cumhuriyet Senatosu’nda görüþülemedi.
Bu arada seçim kanunu deðiþtirilerek nisbî temsil sistemi yeniden uygulamaya konuldu. Adalet Partisi 1969 genel seçimlerinde oy kaybetmekle birlikte yine tek baþýna hükümeti kurabilecek çoðunluðu saðladý. Ancak parti içi çekiþmeler ve kiþisel
hesaplar partinin parçalanmasýna yol açtý.
Seçimlerde adaylýðý kabul edilmeyen Necmettin Erbakan, Millî Nizam Partisi’ni kurup Adalet Partisi içindeki muhafazakârlarý yanýna çekerken milliyetçi grup Ferruh Bozbeyli’nin baþkanlýðýnda Demokratik Parti’yi kurdu. Öðrenci hareketlerinin
silâhlý eyleme dönüþtüðü ve ekonomik durumun kötüye gittiði bir sýrada ordunun
üst yönetimi hükümete bir muhtýra verdi (12 Mart 1971). Muhtýrada ülkenin bu
hale gelmesinden hükümet ve parlamento sorumlu tutuluyor, Atatürkçü bir görüþle reform yapacak ve inkýlâp kanunlarýný uygulayacak bir hükümetin kurulmasý
isteniyor, bunlar yapýlmadýðý takdirde ordunun yönetime el koyacaðý bildiriliyordu.
Baþbakan Demirel muhtýranýn anayasa ve
hukuk devleti anlayýþýyla baðdaþmadýðýný
söyleyerek istifa etti.
Askerler bu defa parlamentoyu daðýtmadan istediklerini yaptýrma yolunu seçtiler. Ýlk icraatlarý, “9 Martçýlar” diye bilinen ve önemli görevlerde bulunan sol cuntacý subaylarý ordudan ihraç etmek oldu.
Bu subaylarýn atýlmasýyla Türkiye’nin sol
eðilimli bir darbenin eþiðinden döndürüldüðü söylendi. Bu dönemde, 1961 anayasasýnýn öngördüðü temel hak ve özgürlüklere önemli kýsýtlamalar getiren olaðan üstü bir ara rejim dönemine girildi. 1973 seçimlerine kadar ikisi Nihat Erim, biri Ferit
Melen, biri Naim Talu baþkanlýðýnda partiler üstü dört hükümet görev yaptý. Þiddet eylemleri durdurulamayýnca on bir ilde sýkýyönetim ilân edildi, geniþ çaplý tutuklamalara ve yargýlamalara baþlandý.
Çeþitli derneklerin faaliyetleri durduruldu.

Millî Nizam Partisi ve Türkiye Ýþçi Partisi,
Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýldý. 1961 anayasasýnda deðiþiklik yapýlarak
Millî Güvenlik Kurulu’nun sivil otorite aleyhine güç kazanmasý saðlandý. 12 Mart rejimine karþý çýkýp Cumhuriyet Halk Partisi
genel sekreterliðinden istifa eden Bülent
Ecevit, Ýnönü’yü yenilgiye uðratarak genel baþkan seçildi. Demirel ve Ecevit, askerlerin Faruk Gürler’i cumhurbaþkaný seçtirme planlarýný bozup Fahri Korutürk’ün
cumhurbaþkaný seçilmesini saðladý (1973).
Merkez saðýn oylarýný bölmek ve Adalet
Partisi’nin tek baþýna iktidar olmasýný önlemek için Millî Nizam Partisi’nin yerine
Millî Selâmet Partisi’nin kurulmasýna izin
verildi. Ýsviçre’de yaþayan Erbakan seçimlerden beþ ay önce yurda gelip Millî Selâmet Partisi’ni kurdu. 12 Mart ara rejimini
sona erdiren 1973 genel seçimlerine gidilirken merkez sað parçalanmýþ ve merkez sol oldukça toparlanmýþ durumdaydý.
Cumhuriyet Halk Partisi, nisbî temsil
sisteminin uygulandýðý 1973 seçimlerinden birinci parti olarak çýkmasýna raðmen tek baþýna hükümeti kurabilecek çoðunluðu elde edemedi. Uzun süren bir
arayýþýn ardýndan Ecevit’in baþkanlýðýnda
Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selâmet Partisi koalisyonu kuruldu (26 Ocak 1974). Hükümet daha önce yasakladýðý haþhaþ ekimine yeniden izin verince Amerika Birleþik Devletleri Türkiye’ye yaptýðý yardýmý
kesti. Ege sorunu yüzünden Türk-Yunan
iliþkileri gerginleþti. Yunanistan’ýn teþvikiyle Kýbrýs’ta darbe yapan EOKA terör örgütü Kýbrýs Elen Cumhuriyeti’nin kurulduðunu açýkladý. Türkiye garantörlük hakkýný
kullanýp Kýbrýs’a asker çýkardý (20-22 Temmuz). Taraflar arasýnda anlaþma saðlanamayýnca Türkiye ikinci bir harekât baþlattý; kýsa bir süre sonra Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararý doðrultusunda ateþkesi kabul etti. Adanýn % 38’ini ele geçiren Türkiye’nin bu tarihten itibaren tezi harekât öncesindeki hukukî yapýnýn deðiþtirilmesi üzerine kuruldu. Koalisyon hükümetindeki anlaþmazlýk yüzünden Ecevit istifa etti. Meclisteki partiler
anlaþamayýnca hükümeti kurma görevi
kontenjan senatörü Sadi Irmak’a verildi.
Amerika Birleþik Devletleri, Kýbrýs’a çýkarma yaptýðý gerekçesiyle Türkiye’ye silâh
ambargosu uygulamaya baþladý (5 Þubat
1975). Türkiye buna Kýbrýs Türk Federe
Devleti’nin kurulduðunu ilân ederek cevap verdi. Ülke içinde anarþi týrmanýþýný
sürdürüyordu. Öðrenciler, öðretmenler ve
iþçiler çeþitli ideolojik kamplara ayrýlmýþ
571
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birbirlerine saldýrýyordu. Cumhuriyet Halk
Partisi, Türkiye Öðretmenler Birliði Derneði (TÖB-DER) ve Devrimci Ýþçi Sendikalarý’nýn (DÝSK) ülkenin çeþitli illerinde düzenledikleri hayat pahalýlýðý ve faþizmi protesto yürüyüþleri sýrasýnda çýkan çatýþmalarda ölen ve yaralananlar oldu.
Sadi Irmak’ýn kurduðu hükümet meclisten güven oyu alamadýðý halde dört buçuk ay ülkeyi yönetti. Merkez saðdaki beþ
partinin oylarý hükümet kurmaya yetiyor,
fakat Demokratik Parti yönetimi Demirel’le çalýþmak istemiyordu. Nihayet dokuz
milletvekilinin Demokratik Parti’den istifa etmesinin ardýndan Demirel baþkanlýðýnda Milliyetçi Cephe Hükümeti olarak
anýlan koalisyon hükümeti kuruldu (12 Nisan 1975). Amerika Birleþik Devletleri ile
yapýlan Ortak Savunma Üsleri Antlaþmasý iptal edilerek Ýncirlik dýþýndaki bütün
Amerikan üslerine el konuldu. Amerikan
üslerinin teslim alýnmasýndan sonra Rusya Türkiye’nin bu giriþimini onayladýðýný
göstermek için Türkiye’ye helikopter satmayý önerdi. Türkiye bu dönemde ilk defa Arap ülkeleriyle iliþkilerini geliþtirmeye
yöneldi. Öte yandan ülkede terör bütün
þiddetiyle devam ediyordu. Hükümetin
olaylar karþýsýnda tarafsýz bir tutum sergileyememesi saldýrganlara cesaret verdi. 1977 yýlýna girildiðinde öðrenci ve iþçilere yönelik siyasî cinayetlere her gün yenileri ekleniyordu. Ýstanbul Taksim Meydaný’nda düzenlenen 1 Mayýs gösterileri sýrasýnda kimliði belirsiz kiþilerin açtýðý ateþ
sonucu otuz dört kiþi hayatýný kaybetti.
Ýktidar partileri terörün bu týrmanýþý karþýsýnda erken seçime gitme kararý aldý.
Cumhuriyet Halk Partisi nisbî temsil sisteminin uygulandýðý 1977 seçiminden de
birinci parti olarak çýktý. Ancak yine tek
baþýna hükümeti kuracak çoðunluða sahip deðildi. Ecevit’in kurduðu azýnlýk hükümeti güven oyu alamayýnca Demirel ikinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Bu
hükümet cumhuriyet tarihinin en aðýr zam
paketini açýkladý (8 Eylül). Ne pahasýna
olursa olsun iktidar olmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi iþçi sendikalarýný ve
kitle örgütlerini zamlara karþý protestoya
çaðýrdý. Toplum daha da gerildi. Cumhuriyet Halk Partisi, on bir Adalet Partisi milletvekilini bakanlýk vaadiyle partilerinden
istifa ettirdikten sonra hükümeti bir gensoruyla devirdi. Bülent Ecevit ikinci defa
baþbakan oldu. Moskova’yý ziyaret eden,
Sovyetler Birliði’yle ekonomik ve siyasî
antlaþmalar imzalayan Ecevit, Amerika’ya meydan okudu. Ecevit’in bu tutumu
Türk-Amerikan iliþkilerinin düzelmesinde
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önemli etken oldu. Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Carter’ýn giriþimiyle Amerikan Senatosu ambargoyu kaldýrma kararý aldý. Amerikan üslerinin çoðu yeniden
faaliyete geçti. Ancak 1978 yýlý þiddetin
týrmandýðý bir yýl oldu. Ayrýca ekonomi týkanmýþtý; kredi bulunamýyor ve dýþ borçlar ödenemiyordu. Piyasalarda mal darlýðý karaborsaya yol açtý. Nihayet ekonominin yönetimi Milletlerarasý Para Fonu’na
(IMF) teslim edildi. Milletlerarasý Para Fonu iki yýl içinde Türkiye’ye dört taksit halinde 450 milyon dolar kredi vermeyi kabul etti. Ara seçimlerde halk desteðini kaybeden Ecevit istifa edince Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi ve Millî Selâmet Partisi’nin dýþarýdan destekleyecekleri Adalet
Partisi azýnlýk hükümetini kurdu (12 Kasým 1979). Ekonomik ve siyasî istikrarsýzlýðýn yaný sýra günde ortalama yirmi beþotuz kiþinin terör yüzünden hayatýný kaybettiði bu dönemde hükümet ekonomiyi
yoluna koymak için bir dizi önlemi yürürlüðe koydu (24 Ocak 1980). “24 Ocak kararlarý” diye anýlan bu kararlarýn mimarý
Baþbakanlýk Müsteþarý Turgut Özal’dý. Kararlar, daha çok döviz kazanmaya ve ihracatý ön plana çýkarmaya yönelik bir dýþa
açýlma stratejisini öngörüyordu. Dýþa açýlabilmenin yolu da baþta iþçi ücretleri olmak üzere üretim maliyetlerinin düþürülmesinden geçiyordu. Kararlarýn uygulamaya konulmasýyla birlikte iþçi-iþ veren uyuþmazlýklarý uzun süreli grevlere dönüþtü.
Türk Silâhlý Kuvvetleri 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el koydu. Darbe,
genelkurmay baþkanýyla dört kuvvet kumandanýndan oluþan ve Millî Güvenlik Konseyi adý verilen cunta tarafýndan gerçekleþtirilmiþti. Bütün yurtta sýkýyönetim ilân
edildi. Her türlü siyasî faaliyet durduruldu, parlamento ve hükümet feshedildi,
bütün parlamenterlerin yasama dokunulmazlýklarý kaldýrýldý. Genelkurmay Baþkaný ve Millî Güvenlik Kurulu Baþkaný Kenan
Evren devlet baþkaný ilân edildikten sonra emekli oramiral Bülent Ulusu baþkanlýðýnda bürokratlardan ve emekli subaylardan oluþan bir hükümet kuruldu. Turgut Özal ekonomiden sorumlu bakanlýða
getirilerek 24 Ocak kararlarýnýn uygulanmasý saðlandý. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün görev ve yetkilerini kendinde toplayan Millî Güvenlik Kurulu devlet
teþkilâtýna bütünüyle el koydu. Mahallî idarelerde seçilmiþ kiþiler görevden alýnýp yerlerine emekli subaylar getirildi. Bütün partiler kapatýlarak mal varlýklarý hazineye devredildi. Daha önceden hazýrlandýðý anlaþýlan þüpheliler listesine göre binlerce kiþi

tutuklanýp yargýlandý ve çeþitli cezalara
çarptýrýldý. Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK)
oluþturularak üniversiteler sýký bir merkezî denetim altýna alýndý ve üniversitelerde
çok geniþ kapsamlý tasfiye hareketine giriþildi. Millî Güvenlik Kurulu tarafýndan belirlenen 160 üyeli danýþma meclisinin seçtiði bir komisyon tarafýndan hazýrlanan
anayasa halk oylamasýna sunuldu. Aleyhte propagandanýn yasaklandýðý halk oylamasý % 91,8 oyla kabul edildi (7 Kasým
1982). Anayasa birçok yönden 1961 anayasasýnýn ters çevrilmiþ haliydi. Ýktidar 1961’in
aksine yürütmenin elinde toplandý. Yürütmenin baþý kabul edilen cumhurbaþkanýnýn yetkileri arttýrýlýrken sorumluluklarý
azaltýldý. Yasama organý tek meclisli hale
getirildi. Millî Güvenlik Kurulu’nda sivil üye
çoðunluðuna son verilirken kararlarýnýn etkisi arttýrýldý. Sýkýyönetime geçiþ þartlarý
kolaylaþtýrýldý ve sýkýyönetim kumandanlarý genelkurmay baþkanýna baðlandý. 12
Eylül askerî yönetiminin hukuk iþlemleri
yargý denetimi dýþýnda býrakýldý. Kýsacasý tam bir askerî vesayet rejimi kuruldu.
Anayasanýn kabul edilmesiyle birlikte Kenan Evren yedi yýllýk bir süre için yedinci
cumhurbaþkaný seçilmiþ sayýldý. Böylece
1960 darbesiyle baþlayan asker kökenli
cumhurbaþkaný seçimi uygulamasýna devam edildi. Millî Güvenlik Kurulu da Cumhurbaþkanlýðý Konseyi oldu. Kapatýlan partilerin devamý niteliðinde bir parti kurulmasý yasaklandý. Eski partilerin genel baþkanlarýna ve merkez yöneticilerine on yýl
süreyle siyaset yasaðý konuldu. Ayrýca ülke
barajý ve seçim çevresi barajý olmak üzere
çifte baraj sistemi getirildi. Merkez sað ve
merkez solda birer parti olmak üzere iki
partili bir sistem oluþturmak isteyen konsey kurulan on beþ partiden sadece üçünün seçimlere katýlmasýna izin verdi.
Nisbî temsil sisteminin uygulandýðý 6
Kasým 1983 seçimlerine % 92,3 gibi rekor seviyede bir katýlým oldu. Askerlerin
desteklemediði Turgut Özal’ýn Anavatan
Partisi, 400 milletvekilliðinden 212’sini alarak seçimin galibi oldu. Cumhuriyet Halk
Partisi’nin geleneksel Kemalist kanadýný
temsil eden Halkçý Parti ikinci, askerlerin
açýkça desteklediði Milliyetçi Demokrasi
Partisi üçüncü sýrada yer aldý. Askerî yönetim Yunanistan’ýn NATO’ya geri dönüþüne izin vermiþti (20 Ekim 1980). Kýbrýs
Türk Federe Meclisi de askerî yönetimin
sona erdiði bir sýrada Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti’ni ilân etti (15 Kasým 1983);
Türkiye, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ni
tanýdýðýný açýkladý. Turgut Özal tarafýndan
kurulan ve “mühendisler kabinesi” olarak
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tanýmlanan Anavatan Partisi hükümeti 24
Aralýk 1983’te meclisten güven oyu aldý.
Partisinin dört eðilimi temsil ettiðini söyleyen Özal geniþ halk kitlelerinin ümit kaynaðý oldu. Ýlk dört yýllýk dönemde uyguladýðý malî politikalar enflasyonun sürekliliðine yol açarken reel ücretlerin düþmesine sebebiyet verdi. Ýhracatta önemli gelir
artýþý yaþandý; buna karþýlýk yapýlan ithalâtla ülkede tüketim mallarý çoðaldý ve çeþitlendi. Piyasada bir canlýlýk baþladý. Serbest piyasa ekonomisini esas alan devrim
niteliðinde reformlar gerçekleþtirildi. Ancak dýþ borçlanmada olaðan üstü bir yükseliþ ortaya çýktý. Özal dýþ politikada da
ekonomik pragmatizmi esas kabul etti ve
dýþ ekonomik iliþkileri baþbakanlýk denetimine aldý. Bu arada dünyanýn çeþitli ülkeleriyle antlaþmalar imzaladý. Ziyaret ettiði ülkelere yanýnda kalabalýk iþ adamlarýný götürmeyi âdet haline getirdi. Bu dönemde Türk giriþimcisinin öz güveni arttý. Türk iþ adamlarý deðiþik ülkelerde ihale almaya ve iþ kurmaya baþladýlar. Türkiye terör dönemini kapatýp yeni bir döneme girdiði sýrada PKK terör örgütü Kuzey
Irak’tan Türkiye’ye sýzarak ilk kanlý eylemini gerçekleþtirdi (15 Aðustos 1984). PKK
sýnýr karakollarýna ve halka karþý saldýrýlarýný giderek arttýrdý. Nihayet geniþ yetkilerle Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði kuruldu (14 Temmuz 1987). Özal, yerel seçimlerden önce Millî Güvenlik Kurulu’nun yasakladýðý partilerin de seçime girmesini
saðladý. Anavatan Partisi yerel seçimlerde
de birinciliðini korurken darbecilerin kurdurduðu Milliyetçi Demokrasi Partisi ile
Halkçý Parti siyasetten silindi. Eski partiler deðiþik adlarla tekrar ortaya çýktýðý halde yasaklý olan eski liderleri partilerini perde arkasýndan yönetiyordu. Özal, eski siyasetçilerin yeniden siyaset sahnesine çýkmasýna imkân tanýyan anayasa deðiþikliðini halk oyuna sundu. Kendisi yasaðýn sürmesi taraftarý olmasýna raðmen % 50,24
oyla eski siyasetçilerin siyaset yasaðý kaldýrýldý. Demirel Doðru Yol Partisi genel baþkaný oldu.
Anavatan Partisi, eski liderlerin yeni partilerinin baþýnda iken katýldýðý 1987 erken
genel seçimlerinde meclisteki salt çoðunluðunu korumayý baþardý. Fakat iktidarýn
yýpranma süreci de baþlamýþtý. Bilhassa
yüksek enflasyon halký Özal’dan ve Anavatan Partisi’nden uzaklaþtýrdý. Yerel seçimler Anavatan Partisi için tam bir yýkým
oldu. Üçüncü parti durumuna düþen Anavatan Partisi büyük þehirlerin belediye baþkanlýklarýný Sosyal Demokrat Halkçý Parti’ye kaptýrdý. Turgut Özal, Anavatan Par-

tisi oylarýyla sekizinci cumhurbaþkaný seçilerek Bayar’dan sonra bu makama çýkan
ikinci sivil kiþi oldu (31 Ekim 1989). Yýldýrým Akbulut’u baþbakan tayin eden Özal
farklý bir cumhurbaþkanlýðý sergileyerek iç
ve dýþ siyasetle yakýndan ilgilenmeyi sürdürdü. Türkiye, Irak’taki Saddam rejiminden kaçýp Türkiye’ye sýðýnan binlerce Kuzey Iraklý göçmene kucak açtý. Türkiye’nin
Kuzey Irak’ta söz sahibi olmasý gerektiðine inanan ve kendi Kürt vatandaþlarýyla
barýþýk olmayan bir Türkiye’nin bunu yapamayacaðýný söyleyen Özal’ýn çabalarýyla
12 Eylül yönetiminin koyduðu Kürtçe yasaðý kaldýrýldý (26 Ocak 1991). Fakat Türkiye hýzla istikrarsýz bir ortama sürüklendi. 1991 erken genel seçimlerinde hiçbir
parti tek baþýna çoðunluðu elde edemedi.
Türkiye yeniden koalisyonlar sürecine girdi. Demirel, en büyük rakibi Cumhuriyet
Halk Partisi’nin mirasçýsý Sosyal Demokrat Halkçý Parti’nin desteðiyle baþbakanlýk koltuðuna oturdu. Çankaya-hükümet
iliþkilerinin sertleþtiði bu dönemde Özal
bir kalp krizi sonucu öldü (17 Nisan 1993).
Demirel, Sosyal Demokrat Halkçý Parti’nin
desteðiyle dokuzuncu cumhurbaþkaný seçildi. DYP-SHP koalisyonuna Doðru Yol Partisi genel baþkanlýðýna seçilen Tansu Çiller
baþkanlýðýnda devam edildi. 12 Eylül sonrasý orta sað (ANAP, DYP) ve orta solun
(SHP, DSP) kendi içlerinde ikiþer partiye
bölünmesi siyasetin normal akýþýný engelledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üçüncü
sol parti olarak ortaya çýkmasý orta solu
iyice zayýflattý.
Öte yandan orta saðdaki bölünmüþlük
köktenci partilerin iþine yaradý. Bilhassa
Erbakan’ýn Refah Partisi saðdaki boþluktan yararlanýp yükseliþini sürdürdü. Yerel
seçimlerde Ýstanbul ve Ankara belediye
baþkanlýklarýný kazandý. Erken genel seçim þartýyla kurulan DYP-CHP koalisyonu
ülkeyi seçime götürdü. Refah Partisi 1995
seçimlerinde ilk defa birinci parti oldu. Erbakan hükümeti kurmakla görevlendirildiyse de Anavatan Partisi lideri Mesut Yýlmaz ile Doðru Yol Partisi lideri Çiller birlikte koalisyon kurmak istediklerini ilân
edince görevi iade etti. Yýlmaz’ýn baþkanlýðýnda ANAP-DYP koalisyonu kuruldu. Ancak Anayasa Mahkemesi hükümetin aldýðý güven oyunu iptal edince Yýlmaz istifa
etti. Hükümeti kurma görevi yeniden Erbakan’a verildi. Çiller aleyhindeki örtülü
ödenek soruþturmasý Refah Partisi’nin desteðiyle mecliste reddedildikten sonra RPDYP koalisyonu güven oyu aldý (8 Temmuz
1996). Hükümet, yolsuzluk iddialarýyla köþeye sýkýþan Çiller ile ilk defa baþbakanlýk

þansýný yakalamýþ Erbakan’ýn bunu bir an
önce gerçekleþtirme özleminin buluþtuðu
noktada kurulmuþtu. Bu hükümete karþý çýkan Doðru Yol Partisi içindeki muhalefet partiden koparak Ýsmet Sezgin’in baþkanlýðýnda Demokrat Türkiye Partisi’ni kurdu. Çiller hakkýndaki yolsuzluk iddialarý daha da büyüdü. Susurluk’ta meydana gelen bir trafik kazasý devlet-mafya-siyaset
iliþkisini ortaya çýkardý (3 Kasým). Hükümetin Refah Partisi kanadýna karþý ordunun tavrý yeniden darbe söylentilerinin çýkmasýna yol açtý. Bütün dikkatler Millî Güvenlik Kurulu’nun olaðan toplantýsýna çevrildi (28 Þubat 1997). Kurulun asker kanadý, laik devlet ilkesine aykýrý hareketlerin arttýðýný ileri sürerek Atatürk ilkelerinin ve inkýlâp kanunlarýnýn ödünsüz uygulanmasýný istedi. Türkiye böylece “28 Þubat süreci” adý verilen bir döneme girdi.
Ordu hükümeti çeþitli vesilelerle sýkýþtýrmaya baþladý; irticanýn millî birliði tehdit
eder boyuta ulaþtýðýný ileri sürdü. Erbakan istifa etmek zorunda kaldý. “Þeriat
tehlikesine karþý” askerlerin desteðiyle Mesut Yýlmaz baþkanlýðýnda Anavatan Partisi-Demokratik Sol Parti-Demokrat Türkiye Partisi koalisyon hükümetinin kurulmasýyla uzun süredir ülkeye hâkim olan
gergin hava bir anda yumuþadý. Cumhuriyet Halk Partisi’nin dýþarýdan desteklediði hükümetin dört ana hedefi devlet içinde yayýldýðý iddia edilen þeriatçý kadrolarý
temizlemek, sekiz yýllýk zorunlu eðitimi düzenlemek, yolsuzlukla mücadele etmek ve
ülkeyi erken seçime götürmekti. Refah
Partisi, Anayasa Mahkemesi tarafýndan
kapatýlýrken Genel Baþkan Necmettin Erbakan’a beþ yýl siyaset yasaðý getirildi. Refah Partisi’nin yerine Fazilet Partisi kuruldu. Yenilikçi hareketin baþýný çeken Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep
Tayyip Erdoðan, Erbakan’ýn engellemesi
yüzünden Fazilet Partisi genel baþkanlýðýna seçilemedi. Erdoðan, Siirt’te okuduðu bir þiirden dolayý on ay hapis cezasýna
mahkûm edilerek Pýnarhisar Cezaevi’ne
girdi. Türkiye yolsuzluk iddialarýyla çalkalanýyordu. Yýlmaz hükümeti gensoru oylamasýnda verilen güvensizlik oyu ile düþürüldü (25 Kasým 1998). Hükümeti kurmakla görevlendirilen Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit ve Bursa baðýmsýz
milletvekili Yalým Erez bir sonuç alamayýnca Ecevit Demokratik Sol Parti azýnlýk
hükümetini kurdu. Baþlýca görevi ülkeyi
seçime götürmek olan bu hükümet zamanýnda PKK terör örgütünün baþý Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye’ye getirildi (16 Þubat 1999). Ýmralý adasýnda yar573
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gýlanýp idama mahkûm edildi; idam cezasýnýn kaldýrýlmasýndan sonra cezasý müebbet hapse çevrildi.
1999 erken genel ve yerel seçimlere yirmi bir parti katýldý. Demokratik Sol Parti
birinci olurken Milliyetçi Hareket Partisi
ikinciliði elde etti. Üçüncü olan Fazilet Partisi belediye baþkanlýðý seçimlerinde en
çok oyu aldý. Bu sonuç seçmenin Fazilet
Partili belediyelere güvendiði, ancak partinin genel politikasýný desteklemediði þeklinde deðerlendirildi. Anavatan Partisi ve
Doðru Yol Partisi çok az farkla dördüncülüðü paylaþtý. Cumhuriyet Halk Partisi dahil on altý parti % 10 ülke barajýný aþamadý. Cumhuriyet baþsavcýsý, laiklik karþýtý eylemlerin odaðý olduðu iddiasýyla Fazilet
Partisi’nin kapatýlmasý için dava açtý. Seçimlerden sonra Ecevit’in baþkanlýðýnda
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti kuruldu. Önce hapishanelerde sol eðilimli mahkûmlarýn çýkardýðý olaylarla uðraþýldý. Ardýndan 17.840 kiþinin öldüðü, 43.953 kiþinin yaralandýðý, 285.000 konut ve 40.000’den fazla iþ yerinin hasar gördüðü Marmara depremi yaþandý (17 Aðustos 1999).
“Kader mahkûmlarý”nýn affý için hazýrlanan af yasasýnýn kapsamý verilen önergelerle geniþletilerek özellikle çetelerin affýna imkân saðlandý. Toplumda büyük huzursuzluk doðuran “türban” meselesi çözülemez hale getirildi. Rektörler komitesi
aldýðý ortak kararla üniversite içinde türbaný yasakladý. Ecevit’in önerisiyle Anayasa Mahkemesi Baþkaný Ahmet Necdet Sezer Türkiye’nin onuncu cumhurbaþkaný seçildi (5 Mayýs 2000). Millî Güvenlik Kurulu
toplantýsýnda Cumhurbaþkaný Sezer ile
Baþbakan Ecevit arasýnda beliren gerginlik piyasalara yansýdý ve ülkede þiddetli bir
ekonomik krizin çýkmasýna yol açtý. Amerika’dan özel olarak getirilen Kemal Derviþ’in aldýðý bazý tedbirlerle kriz aþýlmaya
çalýþýldý. Ecevit’in hasta olduðu halde görevini býrakmamasý Demokratik Sol Parti’nin parçalanmasýna yol açtý. Ýsmail Cem
baþkanlýðýnda Yeni Türkiye Partisi kuruldu. Fazilet Partisi’nin birinci kongresinde
gelenekçilerle yenilikçiler ilk defa yol ayýrýmýna geldi. Siyasî yasaklý Erbakan’ýn desteklediði gelenekçilerin adayý Recai Kutan tekrar genel baþkanlýða seçildi. Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýlmasýndan sonra gelenekçi
kanat, Erbakan’ýn direktifleriyle Recai Kutan baþkanlýðýnda kurulan Saadet Partisi’yle yoluna devam etmeyi kararlaþtýrdý.
Yenilikçi kanat ise Recep Tayyip Erdoðan’ýn
baþkanlýðýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi’ni (AK Parti) kurdu (14 Aðustos 2001).
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3 Kasým 2002 erken genel seçimlerinde sadece iki parti % 10 ülke barajýný aþabildi. Adalet ve Kalkýnma Partisi % 34,3
oy oranýyla 363 milletvekili çýkararak tek
baþýna iktidar koltuðuna oturdu. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci oldu. Haklarýnda
çeþitli yolsuzluk dosyalarý bulunan ve mecliste birbirlerini aklayan koalisyon partileri
barajýn çok gerisinde kaldýlar. Parlamentoda üçte iki çoðunluða sahip Adalet ve
Kalkýnma Partisi lideri Erdoðan hüküm
giydiði için milletvekili seçilemedi. Bu sebeple hükümeti kurma görevi Kayseri milletvekili Abdullah Gül’e verildi. Bu dönemde Erdoðan hiçbir resmî sýfatý olmadýðý
halde Avrupa Birliði ülkelerini dolaþýp Türkiye’nin adaylýðý konusunda görüþmelerde bulundu. Hukukî durumu halledildikten
sonra Siirt milletvekili olarak meclise giren
Erdoðan baþbakan tayin edildi (12 Mart
2003); Abdullah Gül baþbakan yardýmcýsý
ve Dýþiþleri bakaný oldu. Faiz ve enflasyon
oranlarý hýzla düþtü. Avrupa Birliði’nin öngördüðü Kopenhag kriterleri doðrultusunda uyum yasalarý çýkarýldý. Demokrasinin
geliþmesi yolunda önemli reformlara devam edildi. Statükocu bazý çevreler düzenledikleri cumhuriyet mitinglerinde rejimin
tehlikede olduðunu ileri sürerek orduyu
göreve çaðýracak kadar ileri gittiler. Nisan
ayýnda yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimi için Adalet ve Kalkýnma Partisi’nin Abdullah Gül’ü aday göstermesi üzerine Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn internet sitesinde aleyhte bir açýklama yer aldý. Seçim sonuçlarýnýn Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi üzerine hükümet erken seçim kararý aldý ve temmuz ayýnda
yapýlan seçimde Adalet ve Kalkýnma Partisi oyunu arttýrarak % 47 oyla yine birinci
parti oldu. Aðustos ayýnda yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçiminde de Abdullah Gül
on birinci cumhurbaþkaný seçildi. Adalet
ve Kalkýnma Partisi 2011 Haziran ayýnda yapýlan seçimde % 49,83 oyla ardarda
üçüncü seçimi de kazandý.
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III. KÜLTÜR ve MEDENÝYET

1. Dil ve Edebiyat.
Dil: Cumhuriyet Dönemi. Türkiye Türkçesi’nin tarihi bakýmýndan Osmanlý Türkçesi’nin son yýllarýyla Cumhuriyet dönemi
Türkçesi’nin ilk yýllarý iç içe girmiþ durumdadýr. Türkiye Türkçesi’nin hazýrlýklarý II.
Meþrutiyet (1908) yýllarýnda baþlar ve Cumhuriyet döneminde devam eder. Eskiden
yeniye geçiþte pek çok yazar ve þairin eserlerinde her iki dönemin özellikleri yan yana görülür. Dilin gramer ve cümle yapýsýnda farklýlýk bulunmamakla birlikte önceki
dönemin en belirgin özelliði Osmanlýca’daki Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarýn fazlalýðýyla cümlelerin uzunluðudur.
Osmanlý Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne geçiþ ve dilde sadeleþme faaliyetleri ana
hatlarýyla þöyle geliþmiþtir: Sadeleþme XIX.
yüzyýl ortalarýnda ders kitaplarý, gazeteler, dergiler ve tiyatro oyunlarýnýn dilinde
baþlamýþtýr. Tanzimat devrinin ilk nesli Þinâsi, Nâmýk Kemal, Ziyâ Paþa ve Ali Suâvi
yazý dilinin konuþma diline yakýnlaþtýrýlmasý gerektiðine inanmýþlar ve bunu uygulamaya çalýþmýþlardýr. Fakat bir sonraki
nesilden Recâizâde Mahmud Ekrem, Abdülhak Hâmid, Sâmi Paþazâde Sezâî gibi
yazarlarla Edebiyât-ý Cedîde ve Fecr-i Âtî
mensuplarý sanat gayesiyle dili sunileþtirmiþlerdir. Bu yapaylýk Meþrutiyet devrinde tepki çekmiþ, farklý ekollere ve görüþlere sahip olanlar bile sade dil konusunda
gerçekçi faaliyetlerde bulunmuþlardýr.

II. Meþrutiyet’in ilânýnda Osmanlý aydýnlarý arasýnda Osmanlýcýlýk, Ýslâmcýlýk ve
Türkçülük olmak üzere üç siyasî düþünce
belirmiþ, dilin sadeleþmesi için ileri sürülen görüþler de bu akýmlara göre biçimlenmiþtir. Sadeleþmeyi isteyenlerin çoðu
Türkçü-milliyetçiler olmakla birlikte bunlarýn arasýnda sadeleþmenin derecesi hu-

