
427

EVREN, Ahmet Kenan

yol la nın ca (1961) bir ara is ti fa et me yi dü-

şün düy se de ar ka daş la rı nın tav si ye siy le 

bun dan vaz geç ti. Ar dın dan Er zu rum’da ki 

9. Ko lor du kur may baş kan lı ğı ile Ka ra Kuv-

vet le ri Okul lar Da ire si baş kan lı ğı gö rev le-

rin de bu lun du. Okul lar Da ire si’nde ki va-

zi fe si es na sın da 21 Ma yıs 1963 ta ri hin de 

or ta ya çı kan Ta lat Ay de mir ola yı yü zün den 

yüz ler ce Har bi ye li’nin okul la ili şi ği ke sil-

di. Er zu rum’da ki Üçün cü Or du Ka rargâhı 

Er zin can’a ta şın dı ğın dan Er zin can As kerî 

Li se si ka pa tıl dı.

1964’te tuğ ge ne ral li ğe ter fi eden Ke-

nan Ev ren, Ka ra Kuv vet le ri Okul lar Da ire si 

baş kan lı ğı nı sür dür dü. 1967’de tüm ge-

ne ral li ğe yük se lin ce Is par ta 58. Er Eği-

tim tü men ko mu ta nı ol du. Da ha son ra 

Kon ya’da ki İkin ci Or du kur may baş kan-

lı ğı na ta yin edil di. 1970’te kor ge ne ral li-

ğe ter fi et ti ve Trab zon’da ki 11. Ko lor du 

ko mu tan lı ğı na gön de ril di. Ka ra Kuv vet le-

ri De net le me Ku ru lu baş kan lı ğı ve Ka ra 

Kuv vet le ri kur may baş kan lı ğı va zi fe le ri ni 

ye ri ne ge tir di. Kur may baş kan lı ğı sı ra sın-

da 1974 Kıb rıs Ba rış Ha rekâtı ger çek leş-

ti ril di. 1974’te bi rin ci sı ra dan or ge ne ral 

ol du. Ka ra Kuv vet le ri kur may baş kan lı ğı 

gö re vi ni bir yıl da ha sür dür dü. Or ge ne ral 

Se mih San car’ın Ge nel kur may baş kan lı-

ğı sı ra sın da Ge nel kur may ikin ci baş ka nı 

ol du (1975-1976). Bu gö rev de iken Sov-

yet ler Bir li ği’ne resmî zi ya ret te bu lun du. 

Kıb rıs Ba rış Ha rekâtı’ndan son ra ku ru lan 

Ege Or du su ko mu tan lı ğı na ta yin edil di 

(1976-1977). Bu gö re vin ar dın dan emek li 

olup İz mir’e yer leş me yi plan lı yor du. An-

cak Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta nı Or ge ne ral 

Na mık Ke mal Er sun’un 1 Ha zi ran 1977’de 

Baş ba kan Sü ley man De mi rel ta ra fın dan 

re’sen emek li ye sev ke dil me si üze ri ne 

Silâh lı Kuv vet ler’de ki den ge ler ve kı dem 

ge le ne ği bo zul du, Ev ren’e Ge nel kur may 

baş kan lı ğı yo lu açıl dı. Ka ra Kuv vet le ri ko-

mu ta nı ola bi le cek üç ge ne ra lin ya şa nan 

ter fi bu na lı mı yü zün den emek li olu şuy la 

da ha ön ce al dı ğı iler le me so nu cu en kı-

dem li or ge ne ral ola rak ka lan Ev ren 5 Ey lül 

1977’de Ka ra Kuv vet le ri ko mu tan lı ğı na 

ta yin edil di. Ge nel kur may Baş ka nı Or ge-

ne ral Se mih San car’ın gö rev sü re si nin bir 

yıl uza tıl ma sı na Bü lent Ece vit hü kü me ti-

nin kar şı çık ma sı üze ri ne 7 Mart 1978’de 

Ge nel kur may baş kan lı ğı na ge ti ril di.

Ke nan Ev ren’in Ge nel kur may baş kan lı-

ğı na ge ti ril di ği sı ra da ül ke de ki eko no mik 

du rum gün den gü ne kö tü ye git mek te, 

top lum sal şid det, anar şi olay la rı ve bö lü cü 

fa ali yet ler gi de rek art mak tay dı. Bu ara da 

mey da na ge len Ma raş olay la rı hay li sar-

sı cı ol du. So ğuk sa va şın do ruk nok ta sı na 

ya rım kal ma ma sı için ai le si İs tan bul’a göç 

et ti. Ya zıl dı ğı Ka dı köy Li se si’nde bi rin-

ci yı lı ta mam la ma sı nın ar dın dan girdi ği 

as kerî li se sı nav la rın da ba şa rı lı ol du. Öğ-

re ni mi ne Top ka pı’da ki Mal te pe As kerî 

Li se si’nde de vam et ti. Bu li se yi 1936’da, 

Harp Oku lu’nu top çu as teğ men ola rak 

1938’ de bi tir di ve er te si yıl teğ men li ğe 

yük sel di. Top çu Atış Oku lu’nda ki öğ re ni-

mi ni 1940’ta ta mam la dı. Ağus tos 1942’de 

üs teğ men li ğe ter fi et ti. II. Dün ya Sa va şı 

yıl la rın da Trak ya’da gö rev yap tı. 27 Ma yıs 

1944’te Ala şe hir li Se ki ne Ha nım’la ev len-

di ve bu ev li lik ten üç kı zı doğ du. 1946’da 

kay dol du ğu Harp Aka de mi si’nden 1949’da 

me zun ol du, ar dın dan kur may yüz ba şı lı ğa 

yük sel di (1950). Ge nel kur may Eği tim Şu-

be si Kı sım Âmir li ği’nde ça lış tı (1952-1956). 
Na po li’de ya pı lan NA TO ma nev ra ve tat bi-

kat la rı top lan tı la rı ile eği tim top lan tı la rı na 

ka tıl dı. 7 Ma yıs 1957’de ba ba sı ve fat et ti. 

Yar bay lı ğa ter fi et tik ten son ra İs tan bul’a 

ta yin edil di ve Bi rin ci Or du Ha rekât Da ire si 

baş kan yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. Ka ra Harp 

Aka de mi si’nde öğ ret men lik yap tı. Eşi nin 

yön len dir me siy le Ko re’ye git mek için baş-

vu ru da bu lun du. 1958-1959’da 9. Ko re 

Türk Tu ga yı’nda ön ce Ha rekât ve Eği tim 

şu be mü dür lü ğü, ar dın dan kur may baş-

kan lı ğı gö rev le ri ni ye ri ne ge tir di. Bu ra da-

ki ba şa rı lı ça lış ma la rın dan do la yı bir yıl lık 

kı dem ter fi si ala rak dev re ar ka daş la rı nın 

önü ne geç ti. Bu ter fi onun ile ri ki ha ya tın-

da Ka ra Kuv vet le ri ko mu ta nı ve Ge nel-

kur may baş ka nı ol ma sın da önem li rol oy-

na mış tır. 27 Ma yıs 1960 İh tilâli sıra sın da 

Or du Do na tım Oku lu kur may baş kan lı ğı 

gö re vin dey di. Sos yal de mokrat gö rüş le-

riy le bi li nen Ev ren 27 Ma yıs’ı des tek le di, 

fa kat rüt be di sip li ni ne uyul ma dı ğın dan 

be nim se me di. Mü da ha le den son ra ku ru-

lan Mil lî Bir lik Ko mi te si bü tün su bay la rı A, 

B ve C di ye sı nıf lan dır mış tı. A ka te go ri si ne 

gi ren Ev ren, Kon ya’da İkin ci Or du Ha rekât 

Eği tim baş kan lı ğı na ta yin edil di. Muş’ta-

ki 227. Pi ya de Alay ko mu tan lı ğı gö re vi ne 

Sa det tin Bil gi ner (İs tan bul 1983), Se la-

hat tin Al pay (İs tan bul, ts.) ve Ab dül veh-

hab Öz türk (İs tan bul 2007) ta ra fın dan 

Türk çe’ye çev ril miş tir. Hâ lid el-Bağ dâ-

dî’nin ha li fe le rin den Ah med b. Sü ley man 

el-Ervâdî ese ri yi ne İb nü’l-Arabî’ye izâfe 

ede rek şer het miş tir (Mirßâtü’l-£irfân ve 
lüb büh, İs tan bul 1337, trc. Ah met Av ni 
Ko nuk, İs tan bul Be le di ye si Ata türk Ki-
tap lı ğı, Os man Nu ri Er gin, nr. 83, 1804). 
Eser İn gi liz ce (T. H. We ir, Lon don 1901, 
1976; trc. Ce ci lia Twinch, Chel ten ham 
2011), İtal yan ca (Ivan Gus tav Aguéli, 
Ka hi re 1907), Fran sız ca (Ivan Gus tav 
Aguéli, Ka hi re 1911; Pa ris 1977; Mic hel 
Chod ki ewicz, Pa ris 1982) ve Al man ca’ya 

da (Ti tus Burc khardt, Bonn 2004) ter cü-

me edil miş tir. Risâle tü’l-a¼adiy ye, Ali 

Vas fi Kurt ta ra fın dan, M. Chod ki ewicz’in 

eser hak kın da yap tı ğı ça lış ma ve ter cü me 

esas alı nıp Ev ha düd dîn-i Belyânî’ye nis bet 

edi le rek Türk çe’ye çev ril miş tir (Ab dul lah 
b. Mes‘ûd Bel yâ nî, Mut lak Bir lik -Nef si ni 
Bi len Rab bi ni Bi lir-, İs tan bul 2003).
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ÿEr can Al kan

– —EVREN, Ahmet Kenan
(1917-2015)

Türkiye Cumhuriyeti’nin
yedinci cumhurbaþkaný.˜ ™

17 Tem muz 1917’de Ma ni sa Ala şe hir’de 

doğ du. Nü fus ka yıt la rın da bu ta rih 1 Ocak 

1918 ola rak ge çer. Ba ba sı Fâtih Med re se-

si’nden me zun olup çe şit li me mu ri yet ler-

de bu lu nan Hay rul lah Bey, an ne si Na ci ye 

Ha nım’dır. Ru me li kö ken li olan ai le nin ba-

ba ta ra fı Pre şo va lı, an ne ta ra fı Ziş to vi lidir. 

İl ko ku lun ar dın dan or ta oku lu Ma ni sa’da 

pa ra sız ya tı lı oku du. Da ha son ra as kerî 

li se ye git mek is te diy se de ai le si nin ra zı 

ol ma ma sı üze ri ne Ba lı ke sir Li se si’ne kay-

dol du. İlk yı lın da sı nıf ta kal dı. Eği ti mi nin 

Ahmet

Kenan

Evren



428

EVREN, Ahmet Kenan

Bu ara da ül ke de ki eko no mik sı kın tı la ra 

kök ten çö züm bul mak ama cıy la “24 Ocak 

Ka rar la rı” ilân edil miş, Tür ki ye kar ma eko-

no mi mo de lin den ser best piya sa eko no-

mi si ne geç miş ti. 18 Ha zi ran 1980’ de Ulus-

la ra ra sı Pa ra Fo nu ile (IMF) uzun so luk lu 

bir stand-by an laş ma sı ya pıl mıştı. Kı sa-

ca ül ke de ki eko no mik den ge ler olduk ça 

has sas bir du rum day dı. Ni te kim 24 Ocak 

Ka rar la rı’nın uy gu la yı cı sı Tur gut Özal eko-

no mi den so rum lu baş ba kan yar dım cı lı ğı-

na ge ti ril di.

As kerî mü da ha le den son ra ya yım la nan 

bil di ri ler de Tür ki ye’nin NA TO yü küm lü-

lük le ri ne bağ lı ka la ca ğı du yu rul muş ve 

NA TO üye si ül ke le rin bü yü kel çi le ri ne bri-

fing ve ril miş ti. Mil lî Gü ven lik Kon se yi’nin 

yap tı ğı ilk dış po li ti ka fa ali yet le rin den biri 

de “Ro gers Pla nı”nı ka bul et mek ol du. 

Yu na nis tan, Tür ki ye’nin Kıb rıs’a mü da-

ha le sin den son ra NA TO’nun as kerî ka na-

dın dan çe kil miş, bu du rum da NA TO’nun 

sa vun ma den ge le rin de cid di bir has sa si-

yet mey da na gel miş ti. Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri’nin bas kı la rıy la Yu na nis tan as-

kerî ka na da tek rar dön mek is te yin ce bu 

de fa Tür ki ye’nin ve to su ile kar şı laş tı. 12 

Ey lül’ün ar dın dan NA TO Baş ku man da nı 

Ge ne ral Ro gers 17 Ekim 1980’de An ka-

ra’ ya gel di, Dev let Baş ka nı Ev ren’le gö-

rüş tü, an cak as ker ler ara sın da ya pı lan bu 

mü za ke re ler den Türk Dı şiş le ri’nin ha be-

ri ol ma dı. Ni te kim Dı şiş le ri Ba kan lı ğı’nın 

gö rü şü alın ma dan Tür ki ye 20 Ekim’de 

Yu na nis tan üze rin de ki ve to su nu kal dır dı 

ve as ker sö zü kar şı lı ğın da hiç bir tâviz el-

de ede me den Yu na nis tan’ın NA TO as kerî 

ya pı sı na dön me si ne ra zı ol du. Pla na gö re 

Ege de ni zin de ki ko mu ta kon trol alan la rı 

iki dev let ara sın da ya pı la cak gö rüş me ler le 

çö zü le cek ti, an cak bu gö rüş me ler hiç bir 

za man ger çek leş me di.

Dar be yö ne ti mi faz la öz gür lük çü bul-

du ğu 1961 ana ya sa sı nı ül ke de ki olum suz 

ge liş me le rin ana se bep le rin den bi ri ola rak 

gö rü yor du. Bun dan do la yı ye ni bir ana ya-

sa nın ha zır lan ma sı için ku ru cu mec li sin 

teş ki li ne ka rar ve ril di. Ku ru cu mec lis, Mil lî 

Gü ven lik Kon se yi ve Da nış ma Mec li si’nden 

oluş tu rul du. Da nış ma Mec li si üye le ri Mil-

lî Gü ven lik Kon se yi ta ra fın dan be lir len di 

ve on beş ki şi lik Ana ya sa Ko mis yo nu’nun 

baş kan lı ğı na Or han Al dı kaç tı ge ti ril di. Ev-

ren ye ni ana ya sa nın ka bu lü için yo ğun bir 

kam pan ya baş lat tı, mi ting ler dü zen le di, 

kar şı yön de ça lış ma ya pıl ma sı da ya sak-

lan dı. Ana ya sa 7 Ka sım 1982’de ya pı lan 

re fe ran dum la ka bul edil di. Ye ni ana yasa-

nın ge çi ci 1. mad de siy le Ke nan Ev ren ye di 

yıl lı ğı na Tür ki ye’nin cum hur baş ka nı ol du. 

öl dü rül dü. Ağus tos ayı Yük sek As kerî Şûra 

top lan tı sın da ba zı ko mu ta ka de me le rin de 

de ği şik lik ler ol du. Dar be pla nı ye ni ko mu-

tan la rın gö rü şü alı na rak son de fa göz den 

ge çi ril di. Ke nan Ev ren, 30 Ağus tos’ta 

Za fer Bay ra mı mü na se be tiy le rad yo ve 

te le viz yon da ya yım la nan ko nuş ma sın da 

ül ke de ki so run la rın çö zü mü için alın ma-

sı ge re ken âcil ön lem le ri bir ke re da ha 

güç lü bir şe kil de di le ge tir di. 5 Ey lül’de 

Mil lî Selâmet Par ti si’nin ver di ği gen so ru 

ile Dı şiş le ri Ba ka nı Hay ret tin Erk men ba-

kan lık tan düş tü. 6 Ey lül’de Mil lî Selâmet 

Par ti si’nin dü zen le di ği Kon ya Mi tin gi sı ra-

sın da mey da na ge len olay lar la mü da ha le 

için ge rek li şart la rın oluş tu ğu ka na ati ne 

va rıl dı. Bu nun üze ri ne 12 Ey lül 1980’de 

sa ba ha kar şı, Türk Silâh lı Kuv vet leri İç 

Hiz met Ka nu nu’nun ver di ği yet ki ye da ya-

na rak Tür ki ye Cum hu ri ye ti’ni kol la ma ve 

ko ru ma gö re vi ni ifa et mek için emir-ko-

mu ta zin ci ri da hi lin de or du ül ke yö ne ti mi-

ne el koy du. De mi rel hü kü me ti dev ril di, 

par la men to fes he dil di, do ku nul maz lık lar 

kal dı rıl dı ve si ya set yap ma ya sak lan dı. 

Si yasî par ti li der le ri as kerî te sis ler de zo-

run lu ika me te tâbi ol du. Bü tün yurt ta 

sı kı yö ne tim ve so ka ğa çık ma ya sa ğı ilân 

edil di. Dar be nin ar dın dan ül ke de ki anar şi 

kı sa sü re de azaldı ve za man la sona erdi.

Mü da ha ley le bir lik te Ge nel kur may Baş-

ka nı Or ge ne ral Ke nan Ev ren, Ka ra Kuv vet-

le ri Ko mu ta nı Or ge ne ral Nu ret tin Er sin, 

Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta nı Or ge ne ral Tah-

sin Şa hin ka ya, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta nı 

Ora mi ral Ne jat Tü mer ve Jan dar ma Ge nel 

Ko mu ta nı Or ge ne ral Se dat Ce la sun’dan 

olu şan beş ki şi lik Mil lî Gü ven lik Kon se yi 

ku rul du. Kon sey ya sa ma ve yü rüt me yet-

ki le ri ni üst len di. Ge nel kur may Baş ka nı Ev-

ren ay nı za man da Mil lî Gü ven lik Kon se yi 

ve dev let baş kan lı ğı gö rev le ri ni üze ri ne 

al dı (13 Ey lül 1980). Kon sey ve Dev let Baş-

kan lı ğı Ge nel Sek re ter li ği’ne de NA TO ve 

Ame ri ka lı yet ki li ler le ya kın te ma sı olan, 

“Bay rak Ha rekât Pla nı”nın ha zır la yı cı sı Or-

ge ne ral Hay dar Sal tık ge ti ril di. Ge nel kur-

may baş kan lı ğı dö ne min de Ev ren’in özel 

ka lem mü dür lü ğü va zi fe si ni ifa eden Kur-

may Al bay Çe vik Bir, Ev ren’in bu gö rev le-

ri sı ra sın da baş ya ver li ği ni, son ra sın da da 

Cum hur baş kan lı ğı Mu ha fız Alay ko mu tan-

lı ğı nı yap tı. As kerî cun ta, dar be den önce 

Cum hu ri yet çi Gü ven Par ti si li de ri Tur han 

Fey zi oğ lu’na baş ba kanlık tek lif et miş, Fey-

zi oğ lu bu tek li fi ön ce ka bul, ar dın dan da 

red det miş ti. Bu nun üze ri ne ba şın dan be ri 

dar be pla nı nın için de yer alan, emek li De-

niz Kuv vet le ri Ko mu ta nı Ora mi ral Bü lend 

Ulu su hü kü me ti kur mak la gö rev len di ril di. 

ulaş tı ğı bu dö nem de Do ğu ve Ba tı blo ku 

ara sın da bir cep he ko nu mun da bu lu nan 

Tür ki ye çok cid di bir is tik rar sız laş tır ma ile 

kar şı kar şı ya kal dı. Ni te kim 1979’da Sov-

yet ler Bir li ği Af ga nis tan’a gir miş, İran’da 

Şah re ji mi dev ri le rek dinî bir yö ne tim ik-

ti da ra gel miş ti. Bu es na da Ev ren, kuv vet 

ko mu tan la rıy la yap tı ğı bir gö rüş me de 

ül ke nin 12 Mart dö ne min den çok da ha 

kö tü bir du rum da ol du ğu nu, hat ta alt 

rüt be li le rin yol aça ca ğı 27 Ma yıs gi bi bir 

ha re ke tin ya şa na bi le ce ği ni be lir te rek dev-

let yö ne ti mi ne doğ ru dan mü da ha le yi ilk 

de fa gün de me ge tir di. Bu ko nu da ko mu-

tan lar la mu ta ba ka ta var dı. Ey lül 1979’da 

Ge nel kur may İkin ci Baş ka nı Or ge ne ral Ali 

Hay dar Sal tık’a dar be ha zır lık la rı na baş la-

ma sı tâli ma tı nı ver di. 14 Ekim’de yapı lan 

Cum hu ri yet Se na to su se çim le riy le beş ilde 

ger çek leş ti ri len mil let ve ki li ara se çimlerin-

de Cum hu ri yet Halk Par ti si bü yük oran-

da oy kay be din ce Baş ba kan Bü lent Ece-

vit hü kü me tin is ti fa sı nı sun du. Ar dın dan 

Sü ley man De mi rel’in baş kan lı ğın da Mil lî 

Selâmet Par ti si ve Mil li yet çi Ha re ket Par-

ti si’nin dı şa rı dan des tek le di ği bir ne vi 3. 

Mil li yet çi Cep he hü kü me ti ku rul du (12 Ka-
sım). 13 Ara lık’ta ko mu tan lar la is ti şa re ler-

de bu lu nan Ev ren, ko mu tan lar ca da im-

za la nan bir uya rı mek tu bu nu 27 Ara lık’ta 

Cum hur baş ka nı Fah ri Sa bit Ko ru türk’e 

ver di. Ko ru türk bu mek tu bu ocak ayı nın 

ilk haf ta sın da De mi rel ve Ece vit’e ilet ti. 

Or du nun is tek le ri ara sın da iki li de rin bir-

lik te güç lü bir hü kü met kur ma sı da var dı.

Ge nel kur may İkin ci Baş ka nı Or ge ne ral 

Hay dar Sal tık ha zır la mış ol du ğu ra po ru 

Ev ren’in em riy le Mart 1980’de ko mutan-

la ra tak dim et ti. 6 Ni san’da Cum hurbaş-

ka nı Fah ri Ko ru türk’ün gö rev sü re si so na 

er di. Yak la şık al tı ay de vam eden oy lama-

lar da ye ni cum hur baş ka nı bir türlü se çi le-

me di. 27 Ma yıs’ta Mil li yet çi Ha reket Par ti-

si ge nel baş kan yar dım cı sı Gün Sa zak öl-

dü rül dü. Sa zak’ın öl dü rül me si ni pro tes to 

et mek ama cıy la Ço rum’da mey da na ge len 

olay lar zin ci rin de on lar ca ki şi öl dü. Hay dar 

Sal tık son şek li ni ver di ği “Bay rak Ha rekât 

Pla nı”nı 4 Ha zi ran’da Ev ren’e sun du. 24 

Ha zi ran’da Mil li yet çi Ha reket Par ti si İs tan-

bul Ga zi os man pa şa İl çe Baş ka nı Ali Rı za 

Al tı nok ve ai le si sui kas ta kur ban git ti. Üst 

dü zey ko mu tan lar la ya pı lan son de ğer len-

dir me le rin ar dından Tem muz ayın da mü-

da ha le ye ka rar ve ril di. An cak mec lis te ki 

oy la ma so nu cu De mi rel hü kü me ti gü ve-

no yu alın ca mü da ha le den vaz ge çil di. 19 

Tem muz’da 12 Mart dö ne mi nin baş ba-

ka nı Ni hat Erim, 22 Tem muz’da Ma den-

İş Sen di ka sı Ge nel Baş ka nı Ke mal Tür ker 
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edil di ve ya sak lı olan po li ti ka cı la rın si ya-

set yap ma la rı önün de ki en gel kalk tı. 29 

Ka sım 1987’de ya pı lan er ken se çim ler le 

Doğ ru Yol Par ti si li de ri Sü ley man De mi-

rel ye ni den mec li se gir di. Tür ki ye Bü yük 

Mil let Mec li si Ge nel Ku ru lu’nda ye ni ya-

sa ma dö ne mi nin ilk top lan tı sı için Cum-

hur baş ka nı Ev ren ko nuş ma sı nı yap mak 

üze re kür sü ye gel di ğin de Doğ ru Yol Par-

ti si ile Sos yal de mok rat Halk çı Par ti mil let-

ve kil le ri aya ğa kalk ma dı ve ko nuş ma sı nı 

al kış la ma yıp onu pro tes to et ti. Baş ba-

kan Tur gut Özal, 1987 yı lı Ge nel kur may 

baş kan lı ğı ta yin le rin de 3 Ara lık 1983’ten 

be ri bu gö re vi ifa eden Or ge ne ral Nec det 

Üruğ’dan bo şa la cak ko mu tan lı ğa, is ti fa 

ma nev ra la rıy la dö ne min Ka ra Kuv vet le ri 

Ko mu ta nı Or ge ne ral Nec det Öz to run’un 

ge ti ril me si ne kar şı çık tı. Si vil-as ker iliş-

ki le ri ba kı mın dan ol duk ça önem ta şı yan 

bu ter cih te Ev ren ve Cum hur baş kan lı ğı 

Kon se yi üye le ri Özal’ın ta sar ru fu nu an la-

yış la kar şı la dı. Ev ren, Or ge ne ral Nec det 

Öz to run’un ye ri ne Or ge ne ral Ne cip To-

rum tay’ın Ge nel kur may baş ka nı ta yi ni ni 

içe ren üç lü ka rarnâme yi im za la dı.

Ke nan Ev ren cum hur baş kan lı ğı gö-

revini, 9 Ka sım 1989’da Ana va tan Par-

ti si’nin par la men to da ki ço ğun lu ğu sa-

yesinde üçün cü tur oy la ma da se çi len 

Tur gut Özal’a dev ret ti. Da ha son ra po li ti-

ka dan uzak dur du ve Mar ma ris’te ki yaz lı-

ğı na çe kil di. Bu ra da yaz dı ğı hâtı ra la rı al tı 

cilt ha lin de ya yım lan dı (Ke nan Ev ren’in 
Anı ları, İs tan bul 1990-1992). 29 Mart 

2000 ta ri hin de dö ne min Ada na Cum hu-

ri yet Sav cı sı Sa cit Ka ya su, Türk Ce za Ka-

nu nu’nun 146. mad de si uya rın ca idam 

ta le biy le Ev ren hak kın da id dia nâme ha-

zır la dı. İd di anâme ka bul edil me di, Ka ya-

su da Hâkim ler ve Sav cı lar Yük sek Ku ru lu 

ka ra rıy la mes lek ten ih raç edil di. 12 Ey lül 

2010 re fe ran du muy la 1982 ana ya sa sın da 

önem li de ği şik lik ler ka bul edil di. 12 Ey lül 

mü da ha le si ni ger çek leş ti ren le rin yar gı-

lan ma sı nı en gel le yen ge çi ci 15. mad de 

kal dı rıl dı ve dar be yi ya pan la ra kar şı yar gı 

yo lu açıl dı. Ev ren’le bir lik te ha yat ta olan 

dö ne min Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta nı Or ge-

ne ral Tah sin Şa hin ka ya yar gı lan dı. Ev ren, 

sa vun ma sı nı yaş lı lı ğı ve cid di ra hat sız-

lık la rı se be biy le vi deo kon fe rans yo luy-

la ya pa bil di. 18 Ha zi ran 2014’te An ka ra 

10. Ağır Ce za Mah ke me si’nce ana ya sa yı 

teb dil, tağ yir ve il ga ile meşrû hü kü me ti 

de vir me suç la rıy la yar gı lan dı ğı da va so nu-

cun da mü eb bet ha pis ce za sı na, rüt be si-

nin de or ge ne ral lik ten er li ğe dü şü rül me-

si ne ka rar ve ril di. Ka rar lar ke sin leş me si 

için Yar gı tay’a gön de ril me di. Ev ren’in 9 

Ma yıs 2015’te ölü mü üze ri ne Yar gı tay 

16-18 Ocak 1984’te Fas Ka zab lan ka’da 

ger çek leş ti ri len IV. İslâm Zir ve Kon fe ran-

sı’na Tür ki ye ilk de fa cum hur baş kan lı ğı 

se vi ye sin de ka tıl dı. Ev ren, kon fe rans baş-

kan yar dım cı lı ğı na se çil di ği gi bi üç ko mi-

te den bi ri olan Eko no mi ve Ti carî İş bir li ği 

Sü rek li Ko mi te si baş kan lı ğı na ge ti ril di. 

22-25 Şu bat 1984’te Kral Fehd’in resmî 

da ve ti üze ri ne Su udi Ara bis tan’a git ti. Te-

mas la rı sı ra sın da um re yap tı. 26-29 Ocak 

1987’de Kü veyt’te top la nan V. İslâm Zir-

ve Kon fe ran sı’nda da bu lun du. Tür ki ye, 

bu dö nem de İslâm Zir ve kon fe rans la rı na 

üst dü zey de ka tı la rak Kıb rıs me se le sin de 

ulus lar ara sı des tek al ma ya ça lış tı. Zi ra 

1974 Ba rış Ha rekâtı’ndan son ra Kıb rıs’ta 

fi ilî bir du rum oluş muş ve ne ti ce de 15 

Ka sım 1983’te Ku zey Kıb rıs Türk Cum-

hu ri ye ti ku rul muş tu. Ev ren, dev let baş-

kan lı ğı ve cum hur baş kan lı ğı dö ne min de 

Pa kis tan Dev let Baş ka nı Ziyâül hak ile de 

ya kın dost luk kur du, iki ül ke ara sın da ki 

iliş ki ler ge liş ti. Bu dö nem de ulus lar ara-

sı alan da dik kat çe ken bir di ğer ge liş me 

Tür ki ye’nin Er me ni te rö rü nü en gel le mek 

için kar şı ope ras yon lar yap ma sı dır. 1970’li 

yıl lar da baş la yan ve her yıl ar ta rak de vam 

eden, Türk dip lo mat la rı ve tem sil ci lik le-

ri ne yö ne lik Er me ni sal dı rı la rı 7 Ağus tos 

1982 Esen bo ğa bas kı nı ile Tür ki ye da hi li ne 

si ra yet et ti. Baş ta bü yü kel çi ler ol mak üze-

re on lar ca Türk dip lo ma tı, ai le si ve Türk 

va tan da şı öl dü rül dü. Er me ni sal dı rı la rı na 

bir son ver mek ama cıy la cum hur baş kan-

lı ğı nın ko or di ne sin de giz li bir ekip ku rul-

du. Bu eki bin içe ri sin de Mil lî İs tih ba rat 

Teş kilâtı (MİT) gö rev li si olan kı zı Şe nay ile 

da ma dı Er kan Gür vit de var dı.

1983 ge nel se çim le ri ne ya kın bir dö-

nem de ba zı ya sal dü zen le me ler ger çek-

leş ti ril di. Cum hu ri yet Se na to su kal dı rı la-

rak çift mec lis li ya pı ya son ve ril di. Si yasî 

par ti ler ve mil let ve ki li se çi mi ka nun la rı 

ha zır lan dı. Se çim le re ka tı la cak par ti üye-

le ri nin Mil lî Gü ven lik Kon se yi’nden onay 

al ma sı şar tıy la ye ni par ti le rin ku rul ma sı na 

mü sa ade edil di. Emek li Or ge ne ral Tur-

gut Su nalp’in Mil li yet çi De mok ra si Par ti si, 

Tur gut Özal’ın Ana va tan Par ti si ve Nec det 

Calp’in Halk çı Par ti si se çim le re ka tıl ma iz-

ni al dı. 6 Ka sım 1983 se çim le rin de Ev ren 

açık ça Su nalp’in par ti si ni işa ret et ti, an cak 

halk ter ci hi ni Ana va tan Par ti si’nden ya na 

kul lan dı. 7 Ara lık 1983’te Tür ki ye Bü yük 

Mil let Mec li si Baş kan lık Di va nı oluş tu-

rul du. Ev ren, Özal’ı hü kü me ti kur mak la 

gö rev len dir di. Böy le ce Mil lî Gü ven lik Kon-

se yi’nin var lı ğı ve 12 Ey lül ara re ji mi so na 

er di. 6 Ey lül 1987 re fe ran du mu nun ar-

dın dan ana ya sa nın ge çi ci 4. mad de si ip tal 

Mil lî Gü ven lik Kon se yi baş kan lı ğı ve Ge-

nel kur may baş kan lı ğı gö rev le ri ni bir süre 

da ha de vam et tir di. Ge çi ci 2. mad de ye 

gö re Mil lî Gü ven lik Kon se yi al tı yıl lık bir 

sü re için Cum hur baş kan lı ğı Kon se yi’ne 

dö nüş tü. Kon sey üye le ri mil let ve ki li öz-

lük hak la rı na ve do ku nul maz lı ğı na sa hip 

oldu. 12 Ey lül ön ce sin de ki si yasî par ti ler 

16 Ekim 1981’de ka pa tıl mış tı. Ana ya sa nın 

ge çi ci 4. mad de si ne gö re 12 Ey lül ön ce-

si nin si yasî par ti li der le ri ne on yıl siya set 

yap ma ya sa ğı ge ti ril di. Ge çi ci 15. mad-

dey le de Ev ren ve kon sey üye le ri, 12 Ey lül 

dö ne min de yap tık la rı her tür lü ey lem ve 

iş lem ler den do la yı so rum suz ka bul edi-

li yor ve yar gı la na ma ma hak kı na sa hip 

olu yor du. Ana ya sa nın ka bul edil me si ne 

rağ men Mil lî Gü ven lik Kon se yi, Da nış ma 

Mec li si ve ta yin edil miş Ba kan lar Ku ru lu 

bir yıl da ha ça lış ma la rı na de vam et ti. Ev-

ren, Ge nel kur may baş kan lı ğı gö re vi ni 1 

Tem muz 1983’te Ka ra Kuv vet le ri Ko mu-

ta nı Or ge ne ral Nu ret tin Er sin’e dev ret ti 

ve as ker lik ten ay rıl dı. Bu ara da uzun sü re-

den be ri ağır has ta olan eşi Se ki ne Ha nım 

3 Mart 1982’de öl dü. 5 Ocak 1983’te ise 

an ne si Na ci ye Ha nım’ı kay bet ti.

Ke nan Ev ren dö ne min de alı nan önem li 

ka rar lar dan bi ri din ders le ri nin okul lar da 

mec bu ri kı lın ma sı dır. Ev ren 23 Tem muz 

1981’de Er zu rum’da ki ko nuş ma sın da 

ilko kul, or ta okul ve li se le re zo run lu din 

der si nin ko nu la ca ğı nı açık la dı. Bu ko nu 

28 Ağus tos 1982’de Mil lî Eği tim Ba kan lı-

ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu’nda gün de me 

gel di. 1 Ey lül’de Da nış ma Mec li si, oy çok-

lu ğu ile ilk ve or ta öğ re tim ku rum la rın da 

din der si ni zo run lu ders ler ara sı na alan 

ana ya sa mad de si ni ka bul et ti. 1982 ana-

ya sa sı nın 24. mad de siy le de ilk ve or ta öğ-

re tim ku rum la rın da din kül tü rü ve ahlâk 

bil gi si der si nin oku tul ma sı zo run lu ha le 

gel di. Ay rı ca 6 Ka sım 1981’de 2547 sa-

yı lı Yük sek Öğ re tim Ka nu nu (YÖK) yü rür-

lü ğe gir di. Böy le ce üni ver si te le re sı kı bir 

dü zen ve kon trol ge ti ril di. Din kül tü rü ve 

ahlâk bil gi si der si ni mec bur ha le ge ti ren 

Ev ren, üni ver si te ler de oku yan kız öğ ren-

ci le rin baş ör tü süy le ve ya tür ban la der se 

gir me le ri ne yö ne lik ya sa yı ka bul et me di 

ve cum hur baş kan lı ğı nın son yı lın da bu ka-

nu nu Ana ya sa Mah ke me si’ne gö tü re rek 

ip ta li ni sağ la dı.

12 Ey lül dö ne mi dış po li ti ka sın da Or-

ta do ğu ve Arap ül ke le riy le ya kın iliş ki ler 

ge liş ti ril me ye ça lı şıl dı. 25-28 Ocak 1981’de 

Su udi Ara bis tan’da Mek ke ve Tâif’te top-

la nan III. İslâm Zir ve Kon fe ran sı’na Tür-

ki ye eşit dü zey de Baş ba kan Bü lend Ulu-

su’nun baş kan lı ğın da bir he yet le ka tıl dı. 
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yük sel dik çe ge niş ler (a.g.e., s. 51). Bu ra da 

ay na Al lah’ın il mi, gö rün tü ye ko nu olan 

şey ler de za man ola rak ka bul edi lir se za-

ma nın kap sa mı ay na nın seviyesiyle ge niş-

le yip da ral mak ta dır. Al lah’ın il mi sı nır sız 

ol du ğun dan bü tün za man onun il mi ne 

“an” ola rak ta al luk eder. Bu se bep le Al-

lah her şe yi mey da na gel me den ön ce bi lir. 

Al lah’ı za man dan mü nez zeh gör me yen ler 

ezel kav ra mı nı mâzi de ki son suz luk di ye 

an la mış lar dır.

Cenâb-ı Hakk’ın il min de yer alan var lık-

la rın vü cut bul ma dan ön ce ilm-i ezelîde-

ki durumları, vü cut bul duk la rı an da ve 

vü cut la rı son lan dık tan (fenâ) son ra ki 

durum ları ol mak üze re üç aşa ma sı söz 

ko nu su dur. Bi rin ci aşa ma eze li yet, ikin ci 

aşa ma ha ki kat, üçün cü aşa ma ebe di yet-

tir. Eze li yet ve ebe di yet için de bulunan bi-

rin ci ve üçün cü aşa ma lar, ha riç te mev cut 

ol ma yıp sa de ce ilm-i ilâhîde var ol duk la rı 

için “ta ad düd-i ku demâ”ya yol aç ma mak-

ta dır. İkin ci aşa ma yı oluş tu ran ha ki kat 

ise Al lah’ın il min de yer alan ma hi yet le rin 

O’nun ira de ve kud re tiy le ha riç te vü cut 

bul ma sı dır. Hudûs ile kas te di len de bu-

dur. Fenâ ise ba his ko nu su ha ki kat le rin 

son lan ma sı ha li dir. Do la yı sıy la müm kin 

var lık lar dan olu şan ha ki kat ler hâdis ve 

fâni dir; on la rın ilm-i ilâhîde ki ma hi yet le ri 

ise eze li yete ve ebe di yete sa hip tir.

Eze li yet le ah val te ori si ara sın da ir ti bat 

söz ko nu su dur. Hal ler, araz la rı cev her le re 

bağ la yan ve cev her le araz ara sın da bu lu-

nan va sı ta lar dır. Hal le re var lık ve yok luk, 

ezelîlik ve hudûs gi bi ni te lik ler yük le ne-

mez. Hal le r ba ğım sız ni te lik le ri ol ma dı ğın-

dan ger çek an lam da mev cut sa yıl maz lar. 

Bu nun la bir lik te var lı ğın za tıy la iliş ki le rin-

den dolayı yok da sa yıl maz lar. On la ra ne 

mev cut ne de ma‘dûm de ni lir. Söz ge li mi 

ki şi nin âlim ol ma sı za tı nın öte sin de bir 

hal dir, do la yı sıy la âlim den an la şı lan şey 

zat tan an la şı lan dan baş ka dır. Kådir, hay, 

mürîd sı fat la rıy la di ğer sı fat lar da da du-

rum ay nı dır. Bu na gö re Al lah’ın âlim lik, 

kå dir lik gi bi sı fat la rı var dır (Şeh ristânî, I, 
82). Al lah ilim le âlim ol du ğu gi bi kı demle 

de kadîmdir. Kı dem O’nun zâtın dan yoklu-

ğu nef yet ti ği için selbî, zâtı öte sinde bir 

mâna ya sa hip ol du ğu için de vücûdî (sübû-

tî) sı fa ttır.

Fi lo zof lar âle min kı de mi ni be nimsemek-

le be ra ber onun var lı ğı nı, zâtın da zo runlu 

(mûcib bizzât) ol du ğu na inan dık la rı bir var-

lı ğa (sâni‘) da yan dır mış lar dır. Da ha son ra 

ba zı kelâmcı lar, söz ko nu su kı de min Al-

lah’ın zâtı ve sı fat la rı dı şın da ki şey ler den 

ke li me geç me mek te, bu na kar şı lık Hadîd 

sûre sin de (57/3) Cenâb-ı Hakk’ın ev vel ve 

âhir ol du ğu bil di ril mek te dir. Bu ra da ki ev-

vel ke li me si “ezelî”, âhir de “ebedî” (ser-

me dî) an la mın da dır. Al lah’ın ahad ve vâhid 

isim le rin den her bi ri eze li yet ve ebe di yet 

an la mı nı da içermekle bir lik te ba zı âlim-

ler aha dı eze li yet, vâhi di ebe di yet mâna-

sı na tah sis et miş ler dir (bk. AHAD). Esmâ-i 

hüsnâya da ir ha dis ri va yet le rin de de ev vel 

ve kadîm gi bi isim ler zik re di lir (İbn Mâce, 
“Du£âß”, 10). Ay nı şe kil de, “Hiç bir şey yok-

ken Al lah var dı” meâlin de ki ha dis (Müs-
ned, IV, 431, 432; Buhârî, “Bedßü’l-Åalš”, 
1; “Tev¼îd”, 22; Tir mizî, “Menâšıb”, 74) bu 

mâna yı ifa de eder.

Cenâb-ı Hakk’ın zâtı gi bi sı fat la rı nın da 

ezelî ve ebedî ol ma sı mut lak yok luk ve 

hiç lik kav ra mı nı or ta dan kal dır mak ta dır; 

çün kü vâci bü’l-vücûd ile mut lak yok luk 

bir ara ya gel mez. İn san la ra gö re mev cut 

ve ya mâdum olan her şey Al lah’ın ezelî 

ve ebedî il min de sa bit ve dâim dir. Her 

şey bi ri Al lah’ın il min de yer alan, di ğe ri 

ha riç te ki vü cu du ol mak üze re iki var lı ğa 

sa hip tir. Bi rin ci si onun ma hi ye ti ni ifa de 

et mek te olup Al lah Teâlâ, ezelî ira de ve 

kud re tiy le bu ma hi yet le re hâricî bir vü cut 

ver di ğin de on lar ilmîlik ten çı kıp hâricî vü-

cu da bü rü nür ler. Bu ra da ezelî ve ser medî 

olan ha riç te ki vü cut lar de ğil ilm-i ezelîdeki 

ayn lar dır. Mu ta sav vıf lar ilm-i ezelîde ki bu 

ma hi yet le re “a‘yân-ı sâbi te” adını vermek-

tedir. On la rın hâricî vü cuda bürünmüş 

şek li ise “ha kî kat” ve ya “mahlûkat” di ye 

ni te len di ri lir. Bir can lı ölün ce sûre ti ve cis-

mi gi der, ma hi ye ti ise de vam eder. Do la-

yı sıy la nes ne le rin özü sa bit ve dâim olup 

mut lak yok lu ğa mâruz kal maz. Me selâ bir 

mi mar bir bi na yı plan ola rak ta sar la sa, 

ar dın dan bu ta sa rı ya gö re onu in şa et-

se ve bi na bir müd det son ra yı kıl sa plan 

ve prog ram onun zih nin de de vam eder. 

An cak hâricî vü cut için ira de ve kud re tin 

ta al lu ku na ih ti yaç var dır, bun lar ol ma dan 

ger çek le şe mez (Ab dül kerîm el-Cîlî, I, 101-
104; Sa id Nur si, s. 61).

Ezel za man dan ve mekândan mü nez-

zeh olan, ba şı ve so nu bu lun ma yan, hiç-

bir kay da bağ lı ol ma yan Al lah’ın sı fa tı dır. 

Za man için de ki ka yıt lar bu ra da ge çer li 

de ğil dir. Ya ni Al lah ezelî il miy le her şe yi 

ku şat tı ğın dan O’nun il min de geç miş za-

man, şim di ki za man ve ge le cek kav ram la-

rı yok tur. O her şe yi şim di ki gi bi bi lir. Sa id 

Nur si bu du ru mu ay na ör ne ğiy le açık lar. 

Yu ka rı dan eş ya ya tu tu lan ay na ye re yak-

laş tık ça kap sa ma ala nı da ra lır, uzak laşıp 

sü re cin de ki da va düş tü ve ka rar lar ke sin-

leş me miş ol du.
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ÿEr can Ka ra koç

– —EZELÝYET
( ّ ز ( ا

Allah Teâlâ’nýn
baþlangýcýnýn olmadýðýný ifade eden

bir terim.˜ ™

Söz lük te “baş lan gı cı ol ma ma” an la mın-

da ki ezel ke li me si nin ezl (şid det, dar lık) 
kö kün den de ğil “yok ol ma dı, ze val bul ma-

dı” mâna sın da ki lem ye zel fii lin den tü re-

di ği ka bul edi lir. İbn Manzûr bu ke li me nin 

as lın da ye ze liyyûndan gel di ği ni, ba şın da-

ki yâ har fi nin tah fif için eli fe dö nü şe rek 

eze liyyûn ol du ğu nu ve “kadîm” an la mı nı 

taşıdığını belirtir (Lisânü’l-£Arab, “ezel” 
md.). Ezel den yap ma mas dar olan eze-

liy yet ise “ezelî ol ma, baş lan gı cı bu lun ma-

ma” de mek tir. Sey yid Şerîf el-Cürcânî ve 

Tehânevî’ye gö re var lı ğın geç miş yö nün de 

son suz ola rak de va mı na ezel, ken di sin den 

ön ce yok luk bu lun ma yan şe ye de ezelî de-

nir. Bu na gö re var lık Al lah Teâlâ gi bi ezelî 

ve ebedî, âlem gi bi ne ezelî ne ebedî ve 

âhi ret gi bi hâdis fa kat ebedî ol mak üze re 

üçe ay rı lır (et-Ta£rîfât, “el-Eze liy yü”; Te hâ-
nevî, I, 84-85).

Ge rek Kur’an’da ge rek ha dis ri va yet le-

rin de ezel ve tü rev le rin den her han gi bir 
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