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GĠRĠġ 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 1957 yılında talebelerine yazdığı bir mektubunda 

“Bu vatanda Ģimdilik dört parti var” (Emirdağ Lahikası, 2006, s. 746) demiĢti. ġimdilik kaydı 

o güne ait bir tabloyu yansıtmıyordu; genel ve her zaman geçerli olan ve siyasi partilerin 

oluĢturacağı kıyamete kadar devam edecek olan genel bir felsefeyi ifade ediyordu. 

Daima Ģahıs ve partizan odaklı siyasetten kaçan, “fikir odaklı” siyaset yapan ve “Ġslam 

siyasetinin genel felsefesini” ders veren Bediüzzaman o günün mevcut yapısında üç parti 

olduğu halde “Bu vatanda Ģimdilik dört parti var” diyordu. “Ġttihad-ı Ġslam Partisi” ise o gün 

mevcut olmadığı gibi günümüzde de mevcut değildir. O halde Bediüzzaman mevcut yapıyı 

değil, sosyolojik olarak her ülkede ve siyasi hayatta olan ve olabilecek olan siyasi yapıyı kast 

ettiği açık Ģekilde anlaĢılmaktadır.  

Bediüzzaman mektubunda dört partiyi Ģöyle kategorize eder:  

1. Ġttihad-ı Ġslam Partisi: Din adına ortaya çıkması muhtemel olan partinin felsefesidir. 

Potansiyel olarak her Ġslam ülkesinde mevcut olan siyasi oluĢumdur. Ġdeal bir siyasi 

felsefedir. Bediüzzaman din adına siyaset yapılamayacağını ve bunun Ģartlarının çok ağır 

olduğunu söyler. Bu Ģartlara uygun % 60-70 tam mütedeyyin bir toplumun bulunması halinde 

din adına ortaya çıkılabileceğini ifade eder. Ġslam ahlakının bozuk olduğu bir toplumda dini 

siyasete alet etmeye mecbur olunacağını, bunun da daha çok dine zarar vereceğini belirtir ve 

bu durumda “böyle bir parti siyaset sahnesine çıkmamalı” hükmünü verir. O günden bu güne 

kadar din adına herhangi bir parti kurulmamıĢ, buna cesaret edilmemiĢ ve bundan sonra da 

kurulması mümkün değildir. Zira Ġslam ahlakının hayata hâkim olduğu ve %60-70‟inin tam 

mütedeyyin olduğu bir toplum ancak “Asr-ı Saadette” ve sadece Mekke ve Medine 

toplumunda görülmüĢ ve bir daha benzeri görülmemiĢtir. Bu nedenle “Asr-ı Saadet” insanlık 

için bir model olmuĢ ve tüm insanlık “Hürriyet, Adalet ve Hakkaniyet” ölçüsünü ve örneğini 

bu dönemin seçkin insanlarından almıĢlardır. 

2. Halk Partisi: Bu parti dini inkâr eden ve bu nedenle “Din ve Vicdan Hürriyetini” 

tanımayan bir siyasi felsefeyi temsil etmektedir. Dinin yerine “Milliyetçiliği” Vahyin yerine 

aklı ve bilimi koymayı hedefine ve parti programına koymuĢtur. Bu felsefesini de 

“Cumhuriyetin kuruluĢundan 1950 yılına kadar” 27 sene bizzat uygulamıĢtır. Okullardan din 

derslerini kaldırmıĢ, Türkçe ibadet projesi ile ezanı Türkçe okutmuĢ, Namazda Vahiy dili 

yerine Türkçe tercümesini okutmayı planına koymuĢ ama tam olarak uygulayamamıĢtır. 

Dinde reform yapmak için pek çok proje geliĢtirmiĢ ama sadece “Türkçe Ezan” uygulaması 

ile kalmıĢtır.  

3. Demokrat Parti: Batının Liberalizmini ve Hürriyetçiliği esas alarak Halk Partisinin 

dine olan bakıĢ açısı ve uygulamalarına karĢı çıkan “Din ve Vicdan Hürriyetini” esas alan ve 

siyasi felsefesini “Ġnsan Hak ve Hürriyetlerini” “Hukukun Üstünlüğünün” sağlanması için 

çalıĢan ve millete hizmeti kendisine prensip edinen siyasiler heyetidir. Bediüzzaman bu siyasi 

felsefenin dine ve millete büyük faydasının olacağını söylemiĢ ve bu zihniyeti “Vatan, Kur‟an 

ve Ġslamiyet namına” desteklemiĢtir.  

4. Millet Partisi: Bünyesinde toplumun bütün ideolojik ve marjinal gruplarını 

barındıran ve her kesime hitap ederek iktidara gelmeyi amaç edinen, gerektiğinde konjonktüre 

göre dindar, siyaset gereği milliyetçi ve liberal her tarafa dönebilen ve iktidara gelmeyi, devlet 

imkanlarını paylaĢmayı esas alan devletçi ve menfaatçi siyasiler heyetidir. Osmanlı devletinde 

MeĢrutiyetin ilanına sebep olan “Ġttihat ve Terakki Cemiyeti ve Fırkası” içinde bulunan 

devletçi, hürriyetçi, Ġslamcı, milliyetçi tüm gruplar ilk çıkıĢta “Adalet, Hürriyet ve Müsavat” 

diye çıkmıĢ, daha sonra “Ġslamcılığı” en sonunda da “Türkçülüğü ve Turancılığı” savunmuĢ 

en sonunda da ayrılarak farklı partilerin oluĢumunu sağlamıĢlardır. Ġlkeli bir siyaset takip 



etmedikleri ve kendilerinden baĢkasına iktidar Ģansı ve hayat hakkı tanımadıkları için 

Osmanlının yıkımına sebep olmuĢlardır. 

Cumhuriyet döneminde ise devletçi, bürokrat ve laikliği dinsizlik olarak kabul eden 

zihniyet CHP Ģeklinde, Hürriyetçi ve Ahrarlar DP adı altında, içlerindeki milliyetçi ve dinci 

kadrolar ise MHP ve MSP-RP-SP ve AKP Ģeklinde ayrıĢmıĢlardır. Ancak zaman içinde 

konjonktürel olarak “Kutsal Ġttifak” “Dört eğilimi birleĢtirme” “Milliyetçi ve Dindarlar” 

olarak Liberal ve Demokrat söylemlerle ANAP ve AKP oluĢumları ile iktidara gelmeyi 

baĢarmıĢlardır. Bu zihniyet ilkeli olmadıkları için “Ġttihat ve Terakki Fırkasının” devamı 

sayılmaktadır ve onların felsefesini devam ettirmektedirler. 

Demokrat Parti (DP) 1915 yılında kurulan Osmanlı Ahrar Fırkasının devamı olarak 35 

sene sonra milletin ihtiyacına binaen1950 yılında yeniden ortaya çıkmıĢtır. Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri “Ahrarlar otuz beĢ sene sonra tekrar dirildi” (Beyanat ve Tenvirler, 1995, s. 

202) buyurarak desteklemiĢtir. “Ordu Millet Elele” sloganı ile CHP‟nin tahriki ile 27 

Mayıs1960 yılında “Ordu yönetime el koyarak” DP‟yi kapatmıĢ ve üç yöneticisini (Menderes, 

Polatkan ve Zorlu) idam etmiĢler ve DP‟yi kapatarak dağıtmak istemiĢlerdir.  

Onun devamı olan AP (Adalet Partisi) millete hizmet etmiĢ ama 12 Mart 1971 askerî 

muhtıra ile yönetimden uzaklaĢtırılmıĢ, milletin desteği ile tekrar iktidara gelmiĢtir. Ancak 12 

Eylül 1980 ihtilali ile kapatılmıĢtır. Yeniden iktidara gelmemesi için AP yöneticilerine 

yasaklar konmuĢ ve AP‟nin arsasına ANAP oturtulmuĢtur. “Dört Eğilimi birleĢtirme, AnarĢiyi 

önleme ve Liberal Ekonomi” sloganları ile DP – AP seçmeni ANAP‟a kanalize edilmiĢtir.  

Demokratlar yaptıkları uzun soluklu siyasi mücadele ile 1991 yılında tekrar milletten 

destek alarak iktidara gelmiĢler bunu hazmedemeyen devletçi, milliyetçi ve siyasal Ġslam 

zihniyeti “Kutsal Ġttifak” gibi atraksiyonlarla Demokratların önünü kesmeye çalıĢmıĢ, onları 

kullanan Devletçi Kemalist zihniyet 28 ġubat 1977 Postmodern darbe, “Siyaset Mühendisliği” 

ile siyasi partileri karıĢtırmıĢ, bölmüĢ ve toplumun siyasi düĢüncelerini ve istikametini altüst 

etmiĢtir.  

Devletçiler ve bürokratların çabaları ile AKP kurdurularak “Millet Partisi” zihniyeti 

yeniden canlandırılmıĢ ve siyaseti düzenleme görevi onlara verilmiĢtir. Böylece Ahrar DP 

zihniyeti meclis dıĢına itilmiĢtir. DP‟nin meclis dıĢına itilmesi sonucu Millet Meclisi marjinal 

partilere kalmıĢ, millet bir kenara bırakılarak Türkçü, Kürtçü, Kemalist ve Siyasal Ġslamcılara 

meydan açılmıĢtır. Bunun sonucu olarak millet ayrıĢtırılmıĢ, ülkede bulunan marjinal gruplar 

“DemokratikleĢme, Hak ve Hürriyetler” adına ülkede birlik ve beraberliği bozmak 

isteyenlerin oyunlarına alet olunmuĢtur. 

AKP ile 1980 yılından itibaren uygulanan “Dindar Kemalizm” projesi baĢarıya ulaĢmıĢ 

gözükmektedir. Böylece “münafıkane hareket eden” süfyanizm de “Siyasal Ġslam” düĢüncesi 

ile baĢarıya ulaĢmıĢ ve ehl-i imanı aldatarak hakimiyetini devam ettirme fırsatı yakalamıĢtır. 

Süfyanizm dindar görüntüsü altında dindarlara dayanarak inanç, ahlak, ibadet ve fikir hayatını 

olumsuz bir Ģekilde etkilemeye devam etmiĢ ve inananların din ve inanç anlayıĢını bozmuĢtur.  

Dini ve demokratik değerlere inanmadığı halde bu değerler üzerinden siyaset yaparak 

dine ve demokratik değerlere zarar verenler de “süfyanizmin” oyununa gelerek hakimiyetine 

sebep olmuĢlardır. Bu durum peygamberimizin (sav) “Ahir zamanda gelerek fitne ve fesatla 

toplumu aldatarak dine zarar verecek olan Süfyan hadisinin hak ve hakikat olduğunu” ispat 

etmektedir. 

1980‟li yıllardan itibaren dünyada Deccalizm yıkıma uğramıĢ; ancak Ġslam dünyasının 

merkezinde Süfyanizmin hakimiyeti baĢlamıĢtır. TV‟nin büyüleyici etkisi ANAP ve AKP ile 

zirveye ulaĢmıĢ ve  “Düğmelere benzer mikrofonlara üfleyerek Ġslami ve insani değerleri 

tahrip edecek olan ve akıllara kalplere vesvese verenlerin Ģerrinden Allah‟a sığının” (Felak 

Suresi, 113:4) ayetinde dikkatimizi çeken fitne ve fesat hareketi en mükemmel Ģekilde 

çalıĢmıĢ akılları ve kalpleri bozmuĢtur. Bunun en açık delili 1980 ihtilalini yapanlar 1982 

Anayasa‟sına “Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi koymuĢ ve bununla dindar 



çevrelerin desteğini almıĢtır. Aradan geçen 30 seneyi aĢkın tüm öğrenciler “Din Dersi” 

okudukları halde dini hayat gerilemiĢ, camiler ihtiyar ve emeklilerden daha gençlere hitap 

etmemektedir. Ġnsanın aklına nerede bu gençler ve din dersi okuyanlar” demek durumunda 

kalıyor. 1997 28 ġubat süreci de tüm dini geliĢmeleri engellemiĢ, cemaatlerin ve tarikatların 

çalıĢmaları da dini olmaktan çok dünyevi amaca yönlendirmiĢtir.  

ANAP Genel BaĢkanı Turgut Özal “Herkes ekonomi konuĢacak” söylemi ile bu kapıyı 

açmıĢ ve “dindar ve müttaki insan” yerine “ekonomik insan” tiplemesi ortaya çıkmıĢtır. 

Kapitalizm Komünizme galip gelmiĢ, kapitalizmin cazibedar aletleri olan TV, Ġnternet ve Cep 

telefonu bütün inanç ve kültürleri yıkarak kendine has yeni bir kültür oluĢturmuĢtur. Bunun 

sonucu olarak: 

1. Hürmet, merhamet, emniyet gibi insani değerler tahrip edilmiĢtir. 

2. Haram ve helal duygusu ve Allah korkusu ortadan kalkmıĢtır. 

3. Ġnsanlığı bir arada tutan itaat kültürü tahrip edilmiĢtir. 

4. Ekonomiden baĢka bir Ģey düĢünmeyen ve menfaati her Ģeyin önüne çıkaran insanlar  

bankalar aracılığı ile para/kredi verilerek “faiz” çeĢitli isimler altında verilen 

“fetva”larla meĢrulaĢtırılmıĢtır.  

5. Ġnternet ve TV‟nin sınır tanımayan programları ile “müstehcenlik” yaygınlaĢtırılarak 

insanların ahlakın temeli olan “haya” duyguları törpülenmiĢ ve namus duyguları ve 

inancı tahrip edilmiĢtir. 

Bütün bunların yanında inananları aldatan en önemli tahrip ise “AĢırı dindar görünen 

Radikal dini gruplar” aracılığı ile yapılmıĢtır. “Siyasal Ġslam‟ın” altyapısı ve temel 

dinamikleri olan ve ahret duygusundan uzak dünyevi saadeti esas alan ve devleti ele 

geçirmeyi ve dünyevi/siyasi hakimiyeti dinin hakimiyeti gören “Radikal/AĢırı Dindar 

Gruplar” çoğalmıĢ ekonomik ve siyasi hayatta önemli mevkilere gelmiĢler ve büyük bir güç 

kazanmıĢlardır. Dinin “marifetullah” ve “uhrevi saadet” amacını kavramamıĢ olan geniĢ 

toplum üzerinde büyük bir etki sahibi olmuĢ ve desteğini alarak AKP iktidarı ile yanlıĢa 

yönlendirilmiĢtir. 

Günümüz sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta büyük bir etkiye sahip olan dinden 

habersiz dini gruplar, dini cemaatler tamamen dünyevi amaca yönlendirilmiĢlerdir. Böylece 

dini cemaatler siyasallaĢmıĢlardır.  

1997‟den 2003 yılına kadar “Toplum mühendisleri” tarafından sistemli olarak 

yönlendirilen “Ara Sistem ve Rejimlerle” siyasi partiler dizayn edilerek ve yönlendirilerek 

AKP iktidarına zemin hazırlanmıĢtır. Bütün dini cemaatler AKP iktidarına destek olmak üzere 

yönlendirilmiĢlerdir. 1980 ihtilal Anayasa‟sının %10 baraj avantajından yararlanarak % 35 oy 

ile %65 meclis çoğunluğu verilmiĢ ve geniĢ halk kitleleri ümitlendirerek beklenti içine 

sokularak yularlın heba edilmesi sağlanmıĢtır. 

Bu arada dini hassasiyetler ve ahlaki değerler aĢındırılmıĢtır. Din önemsiz hale 

getirilmiĢ ve dünyevi menfaatlerin aracı haline getirilmiĢtir. Devlet kapısı rızık kapısı haline 

getirilmiĢ ve hizmet kapısı olmaktan çıkarılmıĢ, siyasi partiler hizmet aracı olmaktan 

çıkarılarak menfaat aracı haline getirilmiĢtir.  

Bu devasa sorunlar dindar görüntüsündeki siyasi partiler, dindar BaĢbakan, dindar 

Meclis baĢkanı ve dindar CumhurbaĢkanı, TBMM ve devlet kurumlarının baĢındaki dindar 

görünümlü bürokratlar sayesinde oluĢmuĢtur. 1980 ihtilali, 28 ġubat Postmodern darbesinin 

oluĢturduğu tablo ve yaptığı tahribat aynen durmakta ve hiçbir iyileĢtirme de 

yapılmamaktadır. Ġktidar bunları düzeltme ümidi ile dindar halk tarafından desteklenerek 

iktidarına devam etmekte ve bu beklentiyi fevkalade istismar ederek kendi çıkarlarını takip 

etmektedir. Masum ve mazlum, saf ve samimi dindarlar bütün bunların bir oyun ve aldatmaca 

olduğunu maalesef bilmemektedir. 

1997-2010 yılları arasında: 

 Din eğitimi konusunda hiçbir geliĢme ve ilerleme sağlanamamıĢtır, 



 Müstehcenlik ve ahlaki tahribat artarak devam etmiĢtir. 

 Eğitim sistemi istikrara kavuĢmamıĢ ve eğitim için yapılan göstermelik 

iyileĢtirmeler eğitimin kalitesine ve eğitime faydası olmamıĢtır.  

 Gelir dağılımı dengesi kurulamamıĢ gelir uçurumu artmıĢtır. 

 Ekonomide vergiler artmıĢ, halkın gelirleri artırılamamıĢtır, 

 Terör artarak devam etmiĢ ve sonuçta terör örgütü ile resmi görüĢmelere kadar 

gidilerek taviz üstüne taviz verilmiĢ ve örgüte siyasal kimlik kazandırılmıĢtır. 

 Siyasi hayatta propaganda aracılığı ile yalana revaç verilmiĢ ve doğruluk ortadan 

kalkmıĢtır. 

 Siyasi yapı ecnebilerin, yabancıların kontrolü altına girmiĢ ve ABD orada üflerken 

biz burada oynar hale gelmiĢizdir. 

 Bankalar ve faiz sistemi dindarlar arasında meĢru hale getirilmiĢtir.  

 Din önemsiz hale gelmiĢ ve açıkça siyasete, menfaate alet edilir hale gelmiĢtir. 

 Siyasilerin “dine hizmet iddiası” sadece makam ve mevki, menfaat talebinden öte 

bir anlam ifade etmediği görülmüĢtür. 

Sorunlar o derece artmıĢtır ki BaĢbakanın, cumhurbaĢkanının dindar olması ve 

kurumların baĢındakilerin dindar insanlar olması ile çözülecek gibi basit olmadığı artık daha 

iyi anlaĢılmıĢtır. Dine hizmetin lafla ve iktidarla olmadığı daha iyi görülmüĢtür. “Dini ve milli 

değerler üzerinden yapılan siyasetin” dindarlara ve millete faydadan çok zarar verdiği fiilen 

görülmüĢtür. 

Siyaset dini olmaktan çok dünyevi bir meseledir. Dünyanın imar ve tamiri, insanlar 

arasındaki iliĢkilerin adalet ve hukuk çerçevesinde düzenlenmesi ve ekonomik tedbirlerin 

alınması ile ilgili faaliyetleri yürütür. Bu nedenle akıl ve ilimle, meĢveret ve Ģura ile 

yürütülmesi gereken bir meseledir. Devlet teknik bir kurum ve en büyük bir örgüt olduğu için 

idarecilik ehliyet ve ihtisas isteyen bir husustur. Bunun içindir ki peygamberimiz (sav) “Siz 

dünya iĢini benden daha iyi bilirsiniz” buyurarak dünya iĢlerinin yürütülmesini akla, akılların 

bir araya gelerek meĢveretle ortak aklı bulmaya yönlendirmiĢtir. Ġdarecilikte de liyakati esas 

almıĢtır. Yüce Allah‟ın “Emaneti ehline verin” (Nisa, 4:58) ve “Mü‟minler dünya iĢlerini 

meĢveretle yürütürler” (ġura, 42:38) ayetlerini uygulanmasını istemiĢtir.  

Biz Bediüzzaman‟ın  “Bu vatanda Ģimdilik dört parti vardır” diye baĢlayan 

mektubundaki siyasi tahlillerin açılımını yaptık ve ülkemizdeki yüz yıllık siyasi hayattaki 

uygulamasını nazara vererek Bediüzzaman‟ın ne derece haklı olduğunu ve dersini hakikatten 

aldığını göstermek amacı ile bu çalıĢmayı yapmıĢ bulunuyoruz. 

Bediüzzaman‟ın yaptığı sıralamayı takip ederek önce “Ġttihad-ı Ġslam Partisi” sonra 

sırsıyla “Halk Partisi” “Millet Partisi” ve “Demokrat Parti”yi kuruluĢundan günümüze kadar 

temel felsefesi, hayat görüĢü ve icraatları ile yorumu daha çok okuyucuya bırakarak olduğu 

gibi anlatmaya çalıĢtık. Kaynak olarak Partilerin kendi Internet siteleri yanında “Meydan 

Larousse Ansiklopedisi” ve “Wikipedia Internet Ansiklopesi”nden istifade ettik. Bu konuda 

yıllar boyu biriktirdiğimiz gazete ve dergilerdeki yazılar da bize kaynak oldu. Ayrıca Yeni 

Asya Gazetesinin değerli yazarlarının bize verdiği fikirlerin de büyük katkısı olmuĢtur. Bu 

vesile ile bütün “Yeni Asya” camiasını minnet ve Ģükranla yad etmek ve layık oldukları 

övgüyü fazlasıyla hak ettiklerini söylemek ve hakkını vermek, mükâfatlarını Allah‟ın 

kendilerin kat kat vermesi için dua etmek borcumuzdur. Çünkü bu öyle bir hakikat, önemli bir 

vazifedir ve hakka hizmettir ki bunun sevabını ancak ahiretteki “Mizan-ı adalet” tartabilir.  

Allah hak ve hakikat için çalıĢanların mükâfatını hem dünyada hem ahirette mutlaka 

verecektir. Gandi‟nin “Önce seni yok sayarlar, sonra sana gülerler, sonra seninle savaĢırlar, 

sonra sen kazanırsın” özdeyiĢinde olduğu gibi tecelli edeceğine olan inancımızı 

koruduğumuzu da ifade etmek istiyoruz.  

Mustafa CAN  

 



 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠTTĠHAD-I ĠSLAM PARTĠSĠ 

 

Potansiyel olarak her Ġslam ülkesinde mevcut olan siyasi oluĢumdur. Ġdeal bir siyasi 

felsefedir. 1908‟de II. MeĢrutiyet‟in ilanı ile siyasi partiler kurulmaya baĢlayınca dört eğilimi 

temsil eden “Ġttihat ve Terakki Cemiyeti” daha sonra 1912 yıllarında “Ġttihat ve Terakki 

Fırkası” Ģeklinde partileĢmiĢtir. Konjoktöre göre liberal ve hürriyetçi olmuĢ, bazen Ġslamcı, 

bazen de Türkçü politikalar uygulamıĢtır. Ġttihad-ı Ġslam Partisi kategorisinde ilk olarak 

kurulmak istenen parti ise 1909 yılında “Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti” adı altında 

kurulmuĢtur. Ancak henüz partileĢme aĢamasına gelmeden “Serbestî” “Volkan” gibi 

gazetelerdeki yazıları ile dikkatleri çekmiĢ ve Rumi 31 Mart (13 Nisan 1900) olayı ile henüz 

partileĢmeden kapatılmıĢtır.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Din adına” ve bilhassa “Ġttihad-ı Muhammedî” gibi 

mukaddes bir isimle siyasi bir harekete girilmesine Ģiddetle karĢı çıkarak “Ġttihad-ı 

Muhammedî”nin bir fırka olarak değil, bütün Müslümanları içine alan “Ġmana, ahlaka ve ilme 

hizmet eden bir cemiyet” olarak kalmasını istemiĢtir. 

Bediüzzaman din adına siyaset yapılamayacağını ve bunun Ģartlarının çok ağır olduğunu 

söyler. Bu Ģartlara uygun % 60-70 tam mütedeyyin bir toplumun bulunması halinde din adına 

ortaya çıkılabileceğini ifade eder. Ġslam ahlakının bozuk olduğu bir toplumda dini siyasete 

alet etmeye mecbur olunacağını, bunun da daha çok dine zarar vereceğini belirtir ve bu 

durumda “böyle bir parti siyaset sahnesine çıkmamalı” hükmünü verir. O günden bu güne 

kadar din adına herhangi bir parti kurulmamıĢ, buna cesaret edilmemiĢ ve bundan sonra da 

kurulması mümkün değildir. Zira Ġslam ahlakının hayata hâkim olduğu ve % 60-70‟inin tam 

mütedeyyin olduğu bir toplum ancak “Asr-ı Saadette” ve sadece Mekke ve Medine 

toplumunda görülmüĢ ve bir daha benzeri görülmemiĢtir. Bu nedenle “Asr-ı Saadet” insanlık 

için bir model olmuĢ ve tüm insanlık “Hürriyet, Adalet ve Hakkaniyet” ölçüsünü ve örneğini 

bu dönemin seçkin insanlarından almıĢlardır. 

Bediüzzaman‟ın din adına siyasi bir parti kurulacaksa bunun ancak % 60-70 tam 

mütedeyyin olma Ģartını” koyar. (Emirdağ Lâhikası, 2006, s. 746) Tam mütedeyyin olmak ise 

farzları yapıp haramdan kaçan ve peygamberin sünnetine uygun yaĢayan halkın ve 

idarecilerin % 60- 70‟idir ki bu ancak “Asr-ı Saadet” dönemine hastır ve günümüz Ģartlarında 

kıyamete kadar böyle seçkin ve ideal bir toplumu oluĢturmak gerçekten imkânsızdır.  

Bu nedenlerle “Ġttihad-ı Ġslam Partisi” potansiyel olarak vardır, ama pratikte, sosyal 

hayatta ve günümüz Ģartlarında böyle bir parti kurulması imkânsızdır ve gerçekte de buna 

cesaret edilmemiĢtir. Dini alet eden partiler de Ġttihad-ı Ġslam anlamında değil, “Millet Partisi” 

ve türevlerine aittir.  

Ġttihad-ı Ġslam manasında bir parti 1951 yılında Cevat Rıfat Atilhan ve arkadaĢları 

tarafından kurulmuĢ ancak 1952 yılında kapatılmıĢtır. Bediüzzaman bu partinin 

kurulmasından sonra talebelerini ikaz etmiĢ ve böyle bir partiye destek verilmemesini 

istemiĢtir. Ġleride bununla ilgili bölümde izah edilecektir.   

 

1. Dinin Siyasi Hayata Girmesi ve Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Denemesi: 

5 Nisan 1909 tarihinde Ġttihat ve Terakki Cemiyetine muhalif olanlar tarafında Volkan 

Gazetesi idare odasında kurulmuĢ bir cemiyettir. Volkan Gazetesi sahibi DerviĢ Vahdetî‟nin 

kurucusu ve baĢkanı olduğu Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti kuruluĢunu Ayasofya Camiinde 

okutulan bir mevlit merasiminde ilan etmiĢtir. 

Bazı tarihçilere göre bu bir cemiyet olarak değil bir fırka olarak kurulmuĢtur ve amacı 

da siyasidir. Ancak, Tarık Zafer Tunaya‟ya göre Ġttihad-ı Muhammedî Fırkası “parlamento 

içinde kurulan gizli ve ihtilalci eğilimli bir parti değildir.” (http://tr.wikipedia.org/wiki/ittihad-



ı_Muhammedi) Volkan ve Mizan gazeteleri “Ġttihat ve Terakki Cemiyeti” aleyhine yazdığı 

yazılarla muhalefet cephesi meydana getirmiĢti. Zira “Ġttihat ve Terakki Cemiyetinden çok 

büyük beklentisi olan Osmanlı aydınları uyguladıkları dine/Ģeriata ve “Hürriyet, adalet ve 

müsavât” gibi hürriyetçi söylemelere aykırı icraatlarından dolayı beklentilerine cevap 

bulamamıĢlar ve muhalefete baĢlamıĢlardı. Bunların içinde Bediüzzaman Said Nursi de vardı. 

Bediüzzaman Ġttihat ve Terakki Fırkası kurucuları olan Jön Türkleri ikaz ederek “Siz dini 

incittiniz, gayretullah‟a dokundunuz, ġeriatı tezyif ettiniz; neticesi vahim olacaktır” diye ikaz 

ediyordu. (Tarihçe-i Hayat, 1994, s.46) 

Cemiyetin kurucuları arasında o zamanın meĢhur simalarından Süheyl PaĢa ve ġeyh 

Sadık gibi zatlar da bulunuyordu. DerviĢ Vahdeti Ġttihat ve Terakki‟ye müfrit bir muhalefet 

yaptığı için Bediüzzaman tarafından “Edipler edepli olmalı, hem de edeb-i Ġslâmiye ile 

müteeddip olmalı. Ve onların sözleri kalb-i umumi-i müĢterek-i milleten bîtarafâne çıkmalı. 

Ve matbuat nizamnâmesini, vicdanmızdaki hiss-i diyânet ve niyet-i hâlise tanzim etmeli.” 

(Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s. 25) diyerek bizzat DerviĢ Vahdetî‟yi ikaz etmiĢtir. Daha sonra 

Divân-ı Harbî Örfîdeki müdafaasında da “Edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri nâĢir-

i ağraz görüyorum” (Divan-ı Harb-i Örfî, 1993, s.53) diyerek kıĢkırtıcı yayınları tasvip 

etmediğini ifade etmiĢtir. Dolayısıyla Bediüzzaman‟ın DerviĢ Vahdeti ile beraber bir cemiyet 

kurmamıĢtır ve kurması da mümkün değildir.  

Bediüzzaman en önemli bir vesika olan Mahkeme müdafaası olarak idamı için 

çıkarıldığı Divan-ı Harb-i Örfî‟deki müdafaasında “ĠĢittim, Muhammed (asm) namıyla bir 

cem‟iyet teĢekkül etmiĢ. Nihayet derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının 

bir yanlıĢ hareketi meydana gelsin… … Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun 

hakkıdır, tahsis ve tahdid kabul etmez. Ben nasıl ki, dindar müteaddid cem‟iyete bir cihette 

mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kezâlik o ism-i mübareke intisab ettim.” (Divan-ı 

Harb-i Örfî, 27) Bediüzzaman‟ın bu mahkeme müdafaasındaki ifadelerinde cemiyete değil 

isme intisap ettiğini belirtmektedir. Muhtelif cemiyetlere de Bediüzzaman “bir cihetle 

mensuptur.” O cihet de manevi ve dini olan “haramlarla mücadele, farz ve sünneti ihya” 

yönüdür. Bediüzzaman‟ı ilgilendiren husus budur.  

Bediüzzaman Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti‟nin siyasete âlet edilmesinden korkar. 

“Nihayet derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlıĢ hareketi 

meydana gelsin.” Bediüzzaman o günün siyasi karıĢıklıklarına bu mübarek ismin karıĢmasının 

dine vereceği zararı düĢünerek korkmaktadır. “Sonra iĢittim: bu ism-i mübareki bazı mübarek 

zevât -Süheyl PaĢa ve ġeyh Sadık gibi zatlar- daha basit sırf ibadete ve Sünnet-i Seniyeye 

tebaiyete nakletmiĢler.  Ve o siyasi cemiyetten kat-ı alaka ettiler. Siyasete karıĢmayacaklar. 

Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun hakkıdır, tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben 

nasıl ki, dindar müteaddit cemiyete bir cihetle mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. 

Kezâlik o ism-i mübareke intisap ettim. Lâkin tarif ettiğim ve dâhil olduğum Ġttihâd-ı 

Muhammdedînin (asm) tarifi budur ki: ġarktan garba, cenuptan Ģimâle uzanan bir silsile-i 

nuranî ile merbut bir dâiredir. Dâhil olanlar da bu zamanda üç yüz milyondan ziyadedir…” 

(DHÖ, 27) Ģeklinde devam etmektedir. Burada maddi bir mensubiyet ve cemiyete üye olmak 

yoktur. Ġsme sahip çıkmak ve siyasi istismardan kurtarmaya çalıĢmak ve tahdit ve tahsisten 

muhafaza etmek ve umuma mal etme gayreti vardır.  

Cemiyetin kurulmasından on gün sonra 13 Nisan 1909 (Rumi 31 Mart 1325) tarihinde 

meĢhur 31 Mart Vakası olarak bilinen isyan ve ayaklanma baĢ gösterdi. 10 gün Ġstanbul 

karıĢıklık içinde kaldı. 31 Mart vakasına adı karıĢan ve Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyetini 

kuran DerviĢ Vahdetî idam edildi. Bediüzzaman bu cemiyetin kurucusu ve bir üyesi olsaydı 

somut bir delil bulunmuĢ olur, suç isnat edilebilirdi ve bu müdafaanın bir değeri de olmazdı.  

Yine Bediüzzaman‟ın Divan-ı Harb-i Örfî‟nin baĢında Mahkeme reisi HurĢit PaĢa‟nın 

“Ġttihad-ı Muhammediye dahil misin?” sorusuna “Dedim: Maaliftihar! En küçük 

efradındanım. Fakat benim tarif ettiğim vecihle. Ve o ittihattan olmayan dinsizlerden baĢka 



kimdir? Bana gösteriniz.” (D.H.Ö, 19-20) ifadeleri de “Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyeti” nin 

bir parti ve fırka olarak değil bütün inananları içine alan “Ġttihad-ı Ġslam” anlamında “Sünnet-i 

Seniyeyi” ihyaya çalıĢan bütün Müslümanların dâhil olduğu manevi ve nuranî bir cemiyet 

olarak görmekte ve tarif etmektedir. 

Bediüzzaman daha sonra “Eskiden 31 Mart hadisesinde çendan onu da karıĢtırdılar, bazı 

dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, mesele baĢkaları tarafından çıkmıĢ. Onun 

dostları, onun yüzünden değil, onun düĢmanları yüzünden belâ gördüler. Hem o zaman çok 

dostlarını da kurtardı” (Mektubat, 1994, s.405) buyurarak 31 Mart olayına dostlarının 

kendisini dinlemedikleri için karıĢtıklarını, kendisinin ise onları kurtarmaya çalıĢtığını ifade 

etmektedir. 

Bediüzzaman‟ın “siyasi bir cemiyet” veya “tashih ve tahdit” altına alınan bir cemiyet 

olarak ortaya çıkmasından korktuğu “Ġttihad-ı Muhammedî” ve “Ġttihad-ı Ġslam”ın tarifini 

yaparak bütün inananların dahil olduğu umumî ve manevî bir cemaat ve cemiyet olarak görür. 

Dolayısıyla Bediüzzaman‟ın dar alanlarda kurulan, tarafgirlik ve siyaset manası bulunan 

cemiyet ve fırkalarla alakası yoktur. Olması da mümkün değildir. Bu konuda doğru önerme ve 

düĢünce “ĠĢittim, Muhammed (asm) namıyla bir cem‟iyet teĢekkül etmiĢ” ifadesi ile bu isim 

altında bir cemiyetin kurulduğunu duymuĢ ve bu ismin siyasete alet edilmesinden korkmuĢ ve 

siyasete alet edilmemesi için çalıĢmıĢtır. 

 

2. Ġttihad-ı Muhammedi’nin Amacı Ne Olmalıdır? 

Ġttihad-ı Muhammedî, kelime anlamı olarak “Muhammedî birlik” demektir. Bu ise 

peygamberimiz Hz. Muhammed‟in (sav) etrafında bir araya gelen ve O‟nun risaletine, 

peygamberliğine inanan bütün mü‟minlerin inanç ve iman birliği anlamına gelmektedir. 

Ġnananların tamamı bu iman birliği etrafında bir araya gelmiĢlerdir. Bu durumda yeryüzünde 

bütün inananlar “Ġman bağı” ile peygambere intisap edenler “Muhammedî birliği” temsil 

ediyor demektir ki bu “din birliği” anlamına gelir. Ġmanın ve inancın kalp ve gönüllerde, akıl 

ve fikirde sağladığı bu birliği dünyanın siyasi meselelerine alet ve tabi kılmaya çalıĢmak ve 

bundan faydalanma yönüne gitmek dini ve inancı siyasete alet ve tabi kılmak demektir.   

Bediüzzaman‟ın Divan-ı Harb-i Örfî‟de mahkeme reisi HurĢit PaĢa‟nın “Ġttihad-ı 

Muhammediye dâhil misin?” sorusuna “Dedim: Maaliftihar! En küçük efradındanım. Fakat 

benim tarif ettiğim vecihle. Ve o ittihattan olmayan dinsizlerden baĢka kimdir? Bana 

gösteriniz” (D.H.Ö, 19-20) ifadeleri Bediüzzaman‟ın “Ġttihad-ı Muhammedi” ismine sahip 

çıktığını göstermektedir. Böyle bir cemiyete üye olduğunu ifade etmemektedir. Zaten 

Bediüzzaman “ĠĢittim, Muhammed (asm) namıyla bir cem‟iyet teĢekkül etmiĢ. Nihayet 

derecede korktum ki; bu ism-i mübarekin altında bazılarının bir yanlıĢ hareketi meydana 

gelsin… … Lâkin tekrar korktum, dedim: Bu isim umumun hakkıdır, tahsis ve tahdid kabul 

etmez. Ben nasıl ki, dindar müteaddid cem‟iyete bir cihette mensubum. Zira maksatlarını bir 

gördüm. Kezâlik o ism-i mübareke intisab ettim” (Divan-ı Harb-i Örfî, 27) ifadeleri açık ve 

net bir Ģekilde göstermektedir ki Bediüzzaman Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyetinin kurucuları 

arasında olmadığı gibi üyesi de değildir; ancak “O ism-i mübareke intisap etmiĢ” yani, tarif 

ettiği Ģekilde manen intisap etmiĢ, bütün inananları içine alan manevi bir cemiyet olarak kabul 

etmiĢ, dünyaya ve siyasete alet edilmemesi için gayret göstermiĢtir.  

Bediüzzaman‟ın manen intisap ettiği ve tarifini yaptığı “Ġttihad-ı Muhammedî 

Cemiyeti” DerviĢ Vahdeti‟nin 5 Nisan 1909 tarihinde kurduğu ve partileĢme hedefine yönelik 

olan cemiyet değildir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 31 Mart Olayına karıĢtığı suçlaması ile çıkarıldığı 

“Divân-ı Harb-i Örfî”deki müdafaasında “ĠĢittim: Ġttihad-ı Muhammedî (asm) namıyla bir 

cemiyet teĢekkül etmiĢ” (DHÖ, 27) diyerek böyle bir cemiyetin kurucusu ve üyesi olmadığını 

açıkça dile getirmiĢtir. Bediüzzaman bu mübarek ismin altında bazılarının yapacağı 

yanlıĢların bu isme mal edilmesinden korkmuĢ ve bilhassa tarafgirliğin odağı olan siyasete 



alet edilmesi tehlikesine dikkat çekmiĢtir. Sonra Süheyl PaĢa ve ġeyh Sâdık gibi zatların bu 

cemiyetin üyesi olduğu ve siyasi bir cemiyetle ilgilerinin olmayacağı, ibadete ve sünnet-i 

seniyyeyi ihyaya hasretmeleri hususundaki gayretlerini duyunca rahatlamıĢ ama umuma ait 

olan bu ismin belli bir gruba tahsis edilmesinden yine çekinmiĢtir. “Bu isim umumun 

hakkıdır, tahsis ve tahdit kabul etmez” diyerek belli bir kesimin tekelinde bulunamayacağını 

ifade etmiĢtir.  

Bediüzzaman bu endiĢelerini sadece “Divan-ı Harb-i Örfi”de dile getirmekle kalmamıĢ, 

gazetelerde “Ġttihad-ı Muhammedî”nin ne anlama geldiğini izah eden yazılar yazmıĢtır. Bu 

yazılarında “Ġttihad-ı Ġslam hakikatinde olan Ġttihad-ı Muhammedî” (14 Mart 1325, Volkan, 

27 Mart 1909 Dini Ceride ) ifadeleri ile her ikisini bir tutmuĢtur. Tarifini de “Tevhid ve Ġman 

üzere kurulmuĢ, bütün mü‟minlerin dâhil olduğu peygamberin sünnetini ihya etmeyi amaç 

edinen bir kurum/müessese olduğunu vurgular. Bu cemiyetin kanunları Farzları emretmek ve 

haramlardan kaçınmaktır. Amacının da “Ġttihad-ı Ġslam” yani Müslümanların birliğini 

sağlamak, tüm Müslümanları Kur‟an ve Sünnet çerçevesinde dini ihya etmeye ve Kur‟ânın 

emir ve yasaklarını uygulamaya davet etmektedir. Bu ittihadın meĢrebi muhabbettir. Husumet 

ise cehalet, zaruret ve nifakadır. Yoksa gayr-i Müslimlere muhalefet olsun ve onlar dıĢlamak 

amacı ile böyle bir cemiyet altında bir araya gelinmemesi gerektiğini vurgular. (Eski Said 

Dönemi Eserleri, 2009, s.67-68) 

Bediüzzaman “Ġttihad-ı Muhammedi” ismini her türlü evham ve Ģüpheden korumak için 

siyasetten ve tarafgirlikten uzak durması konusunda büyük gayret göstermektedir. 

Bediüzzaman ayrıca “MeĢrutiyetin milletin hâkimiyetini sağlayacağına” dikkatleri çekerek 

bunun milliyetçilik manasındaki çekiĢmeleri körükleyebileceğini ifade ile “Ġslam Milliyetini” 

öne çıkarmak gerektiğini de belirtir. Zira Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut ve Lazların 

birliği kökenlerini ve ırklarını öne çıkararak sağlanamayacağını, bütün bu unsurların ancak 

“Ġttihad-ı Ġslam” ve “Ġttihad-ı Muhammedi” inancı etrafına sorunsuz bir araya gelebileceğini 

belirten makaleler yazmıĢtır. “Mademki meĢrutiyette hâkimiyet milletindir; mevcudiyet-i 

milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız Ġslamiyet‟tir” (ESDE, Makalat, s. 69) 

ifadeleri bunu anlatmaktadır.  

Bediüzzaman böyle bir cemiyetin bölücülük olacağını ve diğer cemaat ve gruplarla 

rekabete ve birbirinden nefret etmeye sebep olabileceği endiĢesini de dile getirerek “Ġttihad-ı 

Ġslam” manasındaki “Ġttihad-ı Muhammedi” cemiyetinin dini ve uhrevi bir cemiyet olduğunu 

ve amacının dünyaya ve siyasete bakmadığını ifade ederek “umur-u uhreviyede haset ve 

müzahemet ve münakaĢa olmayacağını” ifade eder. Yapılan iĢ ve çalıĢma uhrevi bir ibadet 

olup rekabetin böyle bir ibadete riya karıĢtırarak ifsat edeceğini belirtir. Dini amaçla bir araya 

gelen mü‟minlerin kurdukları cemaat ve cemiyetlerin amaçlarının siyaset olmaması 

gerektiğini, bu amaca hizmet eden cemaatlerin iki temel Ģarta sadık kalmaları gerektiğini izah 

eder. Birincisi, hürriyet-i Ģer‟iyeyi, yani dinin sınırlarını çizdiği hürriyeti muhafaza etmek ve 

asayiĢi ihlal etmemek; ikincisi de muhabbet üzere hareket etmek. BaĢka cemiyete leke sürerek 

kendisine kıymet verdirmeye çalıĢmamak. Birinde bir hata görse onu ulemanın halletmesi için 

onlara havale etmektir. Bu durumda olan bütün cemiyet ve cemaatlerle bir ve beraber hareket 

etmek gerektiğini ve onların tümü ile ittifak içinde olduklarını beyan eder.  

Dini cemaat ve gazetelerin “Maksatta ittifak etmeleri gerektiğini, meslek ve 

meĢreplerde ittifakın zaten mümkün olmayacağını, lazım da olmadığını belirtir. Hatta caiz de 

olmayacağını söyler. Zira her konuda bir ve beraber olmak, herkesin aynı iĢi yapması 

taklitçiliği ve tembelliği, iĢi baĢkasına havale etmeyi netice vereceğini bunu ise “Neme lazım 

baĢkası düĢünsün” diye hizmetten geri kalmayı netice vereceğini izah eder. (ESDE, Reddu‟l-

Evham, s. 74-75; 18-19 Mart 1325 Volkan, Sayı, 90-91)  

Bediüzzaman‟ın bu makalelerini okuyanlar “Ġttihad-ı Muhammedi” siyasi bir cemiyet 

değil “Ġttihad-ı Ġslam” hakikatine hizmettir diye cemiyete üye olmuĢlar ama DerviĢ Vahdetî 

gibi müfrit siyasiler maalesef bu cemiyet adına faaliyet göstererek 31 Mart olayına 



karıĢtırmıĢlardır. Bediüzzaman ise “Divan-ı Harb-i Örfî” de gerçeği dile getirerek kendisinden 

sonra pek çok dostunu da ceza ve idamdan kurtarmıĢtır. (Mektubat, 1994, s.405)  

Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyetinin yaĢadığı bu tecrübe dinin siyasete ve dünyevî 

amaçlara alet edilmemesi gerektiğini anlatan önemli somut bir olaydır. Bediüzzaman “Ġttihad-

ı Muhammedî” cemiyeti ile ilgili hususlarda yazdığı makaleleri, konuĢmaları ve belgeli 

mahkeme müdafaaları ile Müslümanların nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda fikirlerini 

ortaya koymuĢtur. Müslümanların “Ġttihad-ı Ġslamı” nasıl sağlanması gerektiği hususunda yol 

gösterme imkânını bulmuĢtur. Bu tecrübe ve Bediüzzaman‟ın yaklaĢımı göstermektedir ki 

“Ġttihad-ı Ġslam” siyasi bir yaklaĢım değil, tamamen dini ve Ġslami bir ibadet ve dini görev 

bilincinin sonucudur.  

 

3. 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) 

“MeĢrutiyet ve Kanun-i Esasi”ye karĢı ayaklananların Ġstanbul‟da ortaya çıkardığı 

karıĢıklık ve isyan Rumî 31 Mart 1325 tarihinde vuku bulduğu için “31 Mart Olayı” olarak 

tarihe geçmiĢtir. Ġsyanı bastırmak için Selanik‟ten Avcı Taburları getirilmiĢ ve On gün içinde 

Ġstanbul‟a hâkim olmuĢtur. 31 Mart olayında Sultan Abdülhamit Han‟ın hiçbir ilgisi olmadığı 

halde tahttan indirilmiĢ ve MeĢrutiyet adına “Örf-i Ġdare” uygulanmaya baĢlamıĢtır. 

 

3.1 31 Mart Olayına Doğru: 

23 Temmuz 1908 tarihinde II. MeĢrutiyet‟in ilanından sonra 4 Ağustos 1908‟de Said 

PaĢa kabinesi istifa etti. Yerine Ġttihatçı Kâmil PaĢa sadrazam oldu. Nâzım PaĢa‟yı Harbiye 

Nezaretine getirdi. 24 Eylül 1908‟de yapılan seçimlerde Ġttihat ve Terakki‟ye muhalif olan 

“Osmanlı Ahrar Fırkası” (Hürriyet Ġtilaf Fırkası) Ġstanbul seçimini kazandı. Bu durum da 

Ġttihat ve Terakki taraftarlarını endiĢeye sevk etti. Bu fırkanın kurucuları arasında Türk asıllı 

olmayanlar da vardı. Kurucular arasında Celâleddin Ârif, Nihat ReĢat, Ġsmail Kemal, Ahmet 

Samim ve Prens Sabahattin gibi “Adem-i merkeziyeti” savunanlar da bulunmaktaydı. 24 

Eylül 1908 ara seçiminde Ġttihat ve Terakki‟nin itibarının zayıflaması, güçlenen muhalefetin 

ezilmesi için iĢlenen fâil-i meçhul cinayetler 31 Mart Olayının doğmasına sebep olmuĢtur.  

Avusturya 5 Ekim 1908‟de Bosna-Hersek‟i iĢgal etti. Bulgaristan bağımsızlık ilan etti. 

Girit Yunanistan‟a iltihak edildi. Seçimle gelen karıĢıklık ve sınırlardan gelen felaket 

haberleri de milletin moralini bozdu ve Ġttihat ve Terakki‟ye ve MeĢrutiyete olan güveni 

sarstı. Ġstanbul‟da meydana gelen kargaĢayı önlemek için 19 Ekim 1908 tarihinde Selanik‟te 

3. Orduya bağlı Avcı Taburları “MeĢrutiyetin muhafazası” ve Ģehrin güvenliğinin sağlanması 

için Ġstanbul‟a getirildi.  

Ġttihatçıların baskısı ile gerek ordu içinde gerekse bürokraside yapılan tasfiye harekâtı 

da gayr-i memnunların sayısını artırdı. Serbestî, Mîzan, Tanin ve Volkan gibi gazeteler alaylı 

ve mektepli subaylara yönelik sert ve tahrikkar yazılar bu iki grubun aralarının giderek 

açılmasına sebep olmuĢtur. DerviĢ Vahdetî de dindar olmayan subay ve memurlar aleyhine 

menfî tutumları istismar ederek orduyu ve halkı isyana teĢvik edici yazılar yazıyordu. 2 Aralık 

1908‟de Manastır postanesinden çıkarken vurulan ġemsi PaĢanın akrabası Ġsmail Mahir 

PaĢa‟nın Sultanahmet meydanında öldürülmesi ve katilin yakalanmaması ve Balkan 

Komitacılığının devam etmesi endiĢesi ve hükümetin Ġstanbul‟un asayiĢini Avcı taburlarına 

havale etmesi, onların da Ġstanbul‟un eğlence hayatına dalmaları gibi birçok sebep halkın 

MeĢrutiyet karĢıtlarına destek olmalarını netice verdi.  

Bu arada Prens Sabahattin “Hukuk-u BeĢer” gazetesinde yazdığı yazılarda Ġttihat ve 

Terakki‟nin bir cemiyet olmakla beraber siyasette çok etkin rol oynamasına rağmen siyasi bir 

fırka/ parti olmayıĢı ve gizli bir cemiyetmiĢ gibi davranmasını eleĢtiriyordu. Daha sonra siyasi 

hayattan çekilerek “Hürriyet ve Ġtilaf Fırkasına” dahil olan Osmanlı Ahrar Fırkası gibi siyasi 

parti kimliği ile siyaset yapması gerektiğini dile getiriyordu. 



Sadrazam Kâmil PaĢa Ġttihatçıların baskısından kurtulmak ve Avcı Taburlarını 

Ġstanbul‟dan uzaklaĢtırmak için Yanya civarında isyan eden Yunan çetelerine karĢı 

göndermek istedi. Buna muhalefet eden Ġttihat ve Terakki meclis çoğunluğuna dayanarak 

verdikleri bir gensoru ile Kâmil PaĢa‟ya güvensizlik kararı çıkarttı. Bunun üzerin kâmil PaĢa 

istifa etti. Meclis kararına uyarak Kâmil PaĢa‟nın istifasını kabul eden Sultan Abdülhamit 14 

Ocak 1909 da yerine Hüseyin Hilmi PaĢa‟yı sadrazamlığa tayin etti. Hüseyin Hilmi PaĢa 

muhalefetle beraber hareket etmeye baĢladı. 23 Ocak 1909‟da Harbiye‟de çıkan bir 

karıĢıklıktan dolayı 60 talebeyi okuldan atıldı. 6 ġubat 2009‟da DerviĢ Vahdetî ve arkadaĢları 

tarafından “Ġttihad-ı Muhammedî Cemiyeti” kuruldu.  

DerviĢ Vahdetî Volkan gazetesinde halkı MeĢrutiyet aleyhine tahrik edici yazılar 

yazmaya baĢlar. PadiĢaha seslenerek “MeĢrutiyeti ilga ve meclisi kapatma yetkisi elinizdedir” 

Ģeklinde yazılar yazıyor ve ordunun büyük bir kısmının kurduğu “Ġttihad-ı Muhammedî 

Cemiyeti” üyesi olduğunu yazıyordu. Harbiye Nezareti bir genelge yayınlayarak ordunun 

siyasetle uğraĢmasını yasakladı. Osmanlı‟da ilmiye mensubu olanların askerden muaf 

olmalarını istismar ederek herkesin medrese talebesi olmaya çalıĢarak askerden kaçmak 

istediklerine dikkat çekerek “Medrese Talebelerinin” imtihana tabi tutulması konusunda 

meclise kanun teklifi sundu. Bu teklif talebelerin nümayiĢine ve protestosuna sebep oldu. 

 

3.2 31 Mart Günü: 

Ġstanbul‟da büyük kargaĢa yaĢanıyordu. 7 Nisan 1909‟da Serbestî gazetesi baĢyazarı 

Hasan Fehmi fâili meçhul bir suikasta kurban edildi. 12 Nisan‟ı 13 Nisan‟a bağlayan gece saat 

04.00 de Avcı Taburlarına bağlı olan “Alaylı Zabitler” isyan ederek Ayasofya yanındaki 

Meclis-i Mebusan önüne gelerek toplanmaya baĢladılar. DerviĢ Vahdetî ve arkadaĢları da 

oradaydılar. “Tanin” ve “ġûray-ı Ümmet” gazetelerinin idârehâneleri tahrip edildi. Adliye 

Nazırı Nâzım PaĢa, Ahmet Rıza zannedilerek, Lazkiye Mebusu Emr Arslan da Hüseyin Câhit 

zannedilerek öldürüldüler. Ayaklanmanın belli bir lideri yoktu, ancak Hamdi CavuĢ önde 

gelen sima olarak gözüküyordu. Halk tamamen ayaklanmanın dıĢındaydı. Yüksek seviyede 

din adamları ayaklanmanın içinde olmadıkları gibi Bediüzzaman Said Nursi gibi ileri gelen 

meĢhur simalar ayaklanmanın önlenmesi için ellerinden geleni yaptılar. Ġsyan eden taburları 

itaate getirdiler ve halkın isyana katıĢmasına mani oldular.  

Ġlim adamlarından oluĢan “Cemiyet-i Ġlmiye” ve siyasi teĢekküllerden oluĢan “Heyet-i 

Müttefika-i Osmaniye” teĢkilatları meĢrutiyete sadakatlerini beyan ederek isyana karĢı tavır 

aldılar.  

Ġsyancılar Meclis-i Mebusan‟a gönderdikleri tezkirede Sadrazam Hüseyin PaĢa‟nın 

azlini, Nâzım PaĢa‟nın Harbiye Nazırı olmasını, Alaylı Subaylardan ordudan atılanları geri 

alınmasını ve Ģeriatın tatbikini istiyorlardı. PadiĢah Sulatan Abdülhamit Han isyancıların 

isteklerini yerine getirdi. ġeriatın tatbikatının ve denetiminin yapılması için bütün valililere 

telgrafla genelge gönderdi. Tevfik PaĢa‟yı sadrazam olarak atadı. MüĢir Ethem PaĢa‟yı da 

Harbiye Nâzırlığına getirdi. Bunun üzerine isyancılar dağıldılar. Ertesi günü isyancılar yine 

toplandılar. Bunun üzerine padiĢah Gazi Osman PaĢa‟yı onlara gönderdi. PaĢanın 

nasihatinden sonra dağıldılar. Ġsyan süresince resmî daireler kapalı kaldı ve Ġttihat Terakki 

Cemiyeti üyelerinin önde gelenleri Selanik‟e kaçtılar. 

Ġsyan genel görüntüsü ve taĢradaki yankısı çok büyük oldu. Bu nedenle Selanik‟e isyan 

haberi “MeĢrutiyet Mahvoldu!..” Ģeklinde gitti. Hadisenin pek çok sebepleri olduğu ve ele 

baĢılarının tam olarak tespit edilemediği için Ġstanbul dıĢındakiler bu isyandan Sultan 

Abdülhamit‟i sorumlu tuttular. Ġttihat ve Terakki merkez ve Ģubelerinden saraya tehditler 

yağmaya baĢladı. Selanik‟te bulunan Üçüncü Ordu mensubu subaylar gönüllü olarak Bulgar, 

Yunan, Sırp, Arnavut, Karadağ çetelerinden oluĢan bir ordu kurdu. Edirne‟deki Ġkinci Ordu 

ile temasa geçerek katılımı sağlanarak “Harekât Ordusu” oluĢturuldu. Trenlerle Ġstanbul‟a 

sevk edilen bu ordu Hadımköy‟de toplandı. Bu ordunun komutanlığına da Mahmut ġevket 



PaĢa getirildi. Askerlerin büyük bir kısmı padiĢahı ve halifeyi kurtarmaya gittiklerini 

zannediyorlardı. Harekât ordusu 23-24 Nisan 1909 gecesi Ġstanbul‟a girdi. PadiĢaha sadık bir 

kısım subaylar Sultan Abdülhamit‟e gelerek Yıldız civarındaki birliklerin Harekat Ordusu‟na 

karĢı harekete geçirmesini istediler. Sultan Abdülhamit hem sultan hem halife olduğu için 

basiretli davrandı ve hissi hareket etmedi. “Ben otuz üç senedir Müslüman kanı döktürmedim. 

Bundan sonra da döktüremem; müslümanı müslümana kırdırmam” diyerek “Tüfekçilerin 

silahları toplansın” emrini verdi ve harekât ordusuna müdahale ettirmedi. Bazı mevzi 

direnmeler olduysa da 25 Nisan 1909 tarihinde “Harekât Ordusu” bütün Ġstanbul‟un 

denetimini eline alarak “Sıkıyönetim” ilan etti.  

Harekât ordusu “Yıldız Sarayı”nı kuĢattı. Muhasara öncesi padiĢah Ġngiliz, Fransız ve 

Rus büyükelçilerinin yardım tekliflerini de reddetti. Saray muhafızlarının silahlarını 

toplatarak Harekât Ordusuna teslim ettirdi. 27 Nisan‟da Said PaĢa baĢkanlığında toplanan 

Meclis-i Mebusan” Harekât Ordusu lehinde bir beyanname yayınladıktan sonra Sultan 

Abdülhamit‟in hal‟ine ve Sultan Mehmet ReĢad‟ın padiĢahlığına karar verdi.  

 

3.3 31 Mart Sonrası: 

Ġsyancılar yakalanarak zindanlara atıldı. Daha sonra içlerinde DerviĢ Vahdetî‟nin de 

bulunduğu 56 kiĢi idam edildi. Bediüzzaman Said Nursi ve Prens Sabahattin de divan-ı harbe 

çıkarılanlar arasındaydı. Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin yaptığı müdafaadan sonra hem 

kendisi beraat etti, hem de kendisinden sonra mahkemeye çıkarılanları idamdan kurtardı. 

Prens Sabahattin de beraat edenler arasındaydı. Ancak isyanın müsebbibi olarak suçladıkları 

Sultan Abdülhamit‟i mahkemeye çıkarmadılar. Abdülhamit Han “Madem beni istemiyorlar 

saltanatı biraderime veririm; ancak bir “Divân-ı Âlî” kurulsun ve benim hadise ile ilgimin 

olup olmadığı araĢtırılsın” dediği halde Sadrazam Said PaĢa “Suçsuz çıkarsa biz suçlu duruma 

düĢeriz” diyerek yargılanmasına müsaade etmedi. Gerçekten de padiĢah “MeĢrutiyetçi ve 

demokrat olup hadise ile hiçbir alakası yoktu. Hadiseyi çıkaranlar padiĢaha da muhalif 

olanlardı. Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza ve Talat PaĢa da padiĢahın hiçbir mesuliyetinin 

olmadığını beyan etmektedirler. Gerçekten de isyanda padiĢahın rolü olsaydı askerleri baĢsız 

bırakmaz ve baĢına kendisi geçerek harekât ordusuna karĢı çarpıĢırdı. 

31 Mart bahanesi ile Ġttihat ve Terakki meĢrutiyetin arkasına sığınarak “sıkıyönetim” ile 

diktatörlüğünü ilan etti. Ġttihat ve Terakki‟yi ve 31 Mart olayını tertipleyen gizli güç daha çok 

Ġngilizlerdi. Amaçları halife Sultan Abdülhamit‟in azli ile beraber hilafetin ilgasıydı. Ama ne 

var ki halife azloldu. Ancak hilafet aynen devam etti. Bunun üzerine Ġngilizler hayal 

kırıklığına uğradılar. Zira Ġngilizler milyonlar altın sarf ederek Ġslam dünyasına hâkim olmak 

için çalıĢıyor ancak padiĢah “selam-ı Ģahane” ile beraber “Hafız Osman hattı Kur‟ân-ı Kerim” 

göndererek Müslümanların bağlılığını kazanıyor ve “Ġslam birliğini” temin ediyordu. 

 

3.4 31 Mart Olayının Sebepleri: 

31 Mart Olayının Sebeplerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

1. MeĢrutiyetin ilanından (23 Temmuz 1908) o güne kadar iktidarda bulunan ve 

yönetimi etkileyen Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin baskısı sonucu MeĢrutiyete duyulan 

güvensizlik… 

2.  Rum, Ermeni gibi azınlıkların bağımsızlıklarını kurmak için en büyük engel olarak 

gördükleri Sultan Abdülhamit Han‟dan kurtulmak istemeleri…  

3.  Avusturya-Macaristan Ġmparatorluklarını ilan etmeleri ve Bosna-Hersek‟i ilhak 

etmeleri. Giritlilerin Yunanistan‟a bağlandıklarını bildirmeleri… Adakale‟nin Avusturya 

askerleri tarafından iĢgal edilmesi ve bütün bunlara karĢın Ġttihat ve Terakki hükümetinin âciz 

kalması…  

4.  Ordudaki bir kısım subayların talim ve eğitimi bahane ederek askerlerin ibadetlerine 

engel olmaları… 



5.  Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟nin komitecilik faaliyetleri sonucu Ġstanbul‟da meydana 

gelen siyasi cinayetler ve hükümetin canileri yakalamada aciz kalmaları… 

 6. Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin hükümetlere müdahale etmeleri ve hükümetlerin 

değiĢmiĢ olmasına rağmen siyasi buhranların devam etmesi… 

7.  Basından sansürün kalkması üzerine herkesin istediğini yazıp çizmesi DerviĢ 

Vahdetî gibi radikal isimlerin Volkan ve Tanin gibi ceridelerle halkı hükümet, Ġttihat ve 

Terakki aleyhine tahrik etmesi. Azınlıklara ait gazetelerin milli amaçlarını alenen ortaya 

koymaları ve bağımsızlık taleplerini alenen dile getirmeleri… 

8.  Ġttihat ve Terakki‟nin baskısı ile ordu ve bürokrasideki keyfî yapılan tasfiyeler… 

9. Ġttihatçı zabitlerin askerlere “Askerlikte diyanet aranmaz. Hocalarla katiyen 

görüĢmeyin! PadiĢah da ahali de Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin elindedir” diye tahrik 

etmeleri… 

10.  Ġttihatçıların yaptıkları zulümleri, fâili meçhul cinayetleri ört-bas etmek istemeleri, 

12. Meclisteki milletvekillerinin Ermenistan ve Rum Pontus tartıĢmaları ile meĢgul 

olmaları halkı rahatsız ediyor ve meclise karĢı bir memnuniyetsizlik oluĢmuĢtu. 

13. PadiĢah idareyi meclise bırakmıĢtı. Bir kısım gazeteler ve ittihat muhalifleri de 

padiĢahın yeniden iĢi ele almasını istiyorlardı. 

14.  Asker siyasetin içine dalmıĢtı. Ġkinci ve üçüncü ordu tamamen ittihatçı taraftarı 

görünümündeydi. Ġngilizler de halifeyi azletmek ve hilafeti kaldırmak için Ġttihatçıları tahrik 

ediyorlardı. 

15. Ġttihatçılar kendilerine muhalif olan subay ve bürokratları tasfiye harekâtına 

baĢlamıĢlardı. Bu da ciddi bir gerginlik sebebi olmuĢtu. 

16. Hürriyet adı altında her türlü ahlaksızlık meĢru hale gelmiĢti ve ahlak bundan 

rahatsızdı. Bu nedenle meĢrutiyete karĢı güvensizlik meydana getirmiĢti. ġeriata aykırı 

yapılan iĢler aĢırı dindarları idareye karĢı nefrete sevk etti.  

17. Ġttihat ve Terakki ileri gelenlerinin “Farmason/Mason” olduklarının halk arasında 

yayılması… Bunun sebebi de Ġttihatçıların MeĢrutiyetin ilanından sonra kurulan Said PaĢa 

hükümetinde görev almadılar. Tanin Gazetesi baĢyazarı Hüseyin Cahit (Yalçın) sorumluluk 

altına girilmemesi gerektiğini yazar. Kabineye girilmeyerek iktidar Said PaĢa hükümetine 

bırakıldı. Daha sonra ise Ġttihatçılar Nazır yardımcılıklarına getirilme çalıĢmaları yapıldığı 

ortaya çıktı. Böylece hem sorumluluk almıyor, hem iktidar nimetlerinden faydalanmaya 

çalıĢıyorlardı. Bu durum da ister istemez tepki topluyordu. Ġktidarın denetimi ve yönetimi için 

Talat, Enver, Mithat, ġükrü, Hayri, Habib, Dr. Nâzım, Bahaeddin ġakir ve Ġsmail Hakkı 

Bey‟ler Ġstanbul‟a gönderildiler. Bu da ülkede “Ġktidar boĢluğu” meydana getirdi. Bu da 

isyanlara müsait bir zemin oluĢturdu. 

Tarihçilerin 31 Mart Olayının sebeplerini böyle sıralamaktadırlar.  

 

3.5 31 Mart Olayı ve Bediüzzaman: 

31 Mart hadisesinden sonra HurĢit PaĢa baĢkanlığında “Divan-ı Harb” sıkıyönetim 

mahkemesi kurulur. ġeriat isteyen ve o hadisede ismi karıĢan on beĢ kadar hoca idam edilir. 

Bediüzzaman, onlar mahkeme binasının bahçesinde asılı durdukları ve kendisi de pencereden 

onları gördüğü bir halde muhakeme olunur. Mahkeme reisi HurĢid PaĢa sorar: 

"Sen de Ģeriat istemiĢsin?" 

Bediüzzaman cevap verir: 

"ġeriatın bir hakikatine, bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira Ģeriat, sebeb-i saadet 

ve adalet-i mahz ve fazilettir. Fakat, ihtilâlcilerin isteyiĢi gibi değil!" diye baĢlayan mahkeme 

müdafaası daha çok “MeĢrutiyetin Ģeriata muhalif olmadığının” müdafaasıdır. Bir noktada 

meĢrutiyetin müdafaası Ģeklindedir. Bediüzzaman camilerde, gazete ve toplantılarda söylediği 

nutuklarda dinletemediği “MeĢrutiyet Ģeriattır” hakikatini bu defa da mahkemede ifade ederek 

anlatma imkânı bulmuĢtur. “On Bir Cinayet” olarak ifade ettiği hususları “faziletinin cinayet 



olarak” anlaĢıldığını belirten ve MeĢrutiyet için yaptıklarını anlatır. Divan-ı Harb-i Örfî‟de 

Bediüzzaman MeĢrutiyeti Ģeriatın siyasi yönü olarak görmekte ve anlatmaktadır. 

Bediüzzaman ayrıca “MeĢrutiyet ve Hürriyet”in arkasına saklanarak istibdadını kurmak 

isteyen “Ġttihat ve Terakki”nin yanlıĢ tutum ve icraatlarını da nazara vererek “ġeriat 

isteyenlerin” meĢrutiyete değil, zalim ve müstebitlere karĢı olduklarını ifad etmiĢtir.  

Zalimlerin yaptıkları yanlıĢlara muhalefet ettiklerinden dolayı meĢrutiyete ve idareye karĢı 

çıktığını ve bundan dolayı da masum olduklarını ifade ederek masumların hakkını savunmuĢ 

ve bu müdafaası ile pek çok masumun kurtulmasına sebep olmuĢtur.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Divan-ı Harb-i Örfî”de HurĢit PaĢanın huzurunda 

31 Mart Olayının sebeplerini sayarken Ģöyle diyordu: “Hakkın hatırını kırmayacağım, 

hakikati söyleyeceğim. Zira Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı 

kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun. ġöyle ki: 

O hadiseye sebebiyet veren yedi mesele ve onunla beraber yedi hal nazar-ı mütâlâaya 

alınsa, hakikat tezahür eder. Onlar da bunlardır: 

1. Yüzde doksanı Ġttihad ve Terakkinin aleyhinde, hem onların tahakkümü ve istibdadı 

aleyhinde bir hareket idi. 

2. Fırkaların meydan-ı münakaĢâtı olan vükelâyı tebdil idi. 

3. Sultan-ı mazlûmu sukut-u musammemden kurtarmaktı. 

4. Hissiyat-ı askeriyenin ve âdâb-ı dindaranelerinin muhalif telkinatın önüne set 

olmaktı. 

5. Pek çok büyütülen Hasan Fehmi Beyin kàtilini meydana çıkarmaktı. 

6. Kadro haricine çıkanları ve alay zabitlerini mağdur etmemekti. 

7. Hürriyeti, sefahete Ģumulünü men ve âdâb-ı Ģeriatla tahdit ve avâmın siyaset-i Ģer'î 

bildikleri yalnız kısas ve kat-ı yed haddini icra idi. 

Fakat zemin bataklık ve dam ve plân serilmiĢti. Mukaddes olan itaat-i askeriye feda 

edildi. Üssü'l-esas esbab, fırkaların taraftarane ve garazkârane münakaĢatı ve gazetelerin 

belâğat yerine mübalâğat ve yalan ve ifratperverane keĢmekeĢleri idi. Bu metâlib-i seb'ada, 

nasıl ki yedi renk çevrilse yalnız beyaz görünür, bunda da yalnız ziyâ-yı Ģeriat-ı beyzâ tecellî 

etti, fesadın önüne set çekti. 

Elhasıl: Sekiz-dokuz ayda gazetelerin heyecan verici neĢriyatıyla ve fırkaların 

cemiyetlere fedai yazmakla ve inkılabı vücuda getiren zevatın tahakkümatıyla ve itaat-i 

askeriyeye münafi olan hürriyet-i mutlaka efrada sirayetle ve âdâb-ı diniyeye muhalif 

zannettikleri Ģeyleri bazı dikkatsizlerin efrada telkinatıyla ve itaat bozulduktan sonra 

müstebitler, cahil mutaassıplar, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik 

zannıyla o bataklık zeminde tohum ekmeye baĢlamasıyla ve devletin umum siyaseti cahil 

efradın elinde kalmakla ve bir milyona yakın fiĢek havaya atılmakla ve dâhil ve hariç 

müddeîler parmak vurmakla ortalık anarĢistlik haline girdiğinden, bu hâdisenin istidad-ı 

tabiîsi, hercümerc ve müdahale-i ecnebî iken, min indillâh, ism-i Ģeriat, o müteaddit 

sebeplerden çıkan ervah-ı habîse ve münteĢireyi yuvalarına irca ile, on üç asırdan sonra bir 

mucize daha gösterdi. 

Hem gelen inkılâb-ı azîmde ordu ve ulemanın "MeĢrutiyet Ģeriata müsteniddir" diye 

yükselen sadâsı, umum ehl-i Ġslâmın vicdanlarını manyetizmalandırdı. O inkılâp, inkılâpların 

kaide-i tabiîyesini hark ile Ģeriatın tesir-i mucizânesini gösterdi. Ve daima da gösterecektir. 

Nisan'ın nısf-ı âhirinde çıkan gazetelerin esas-ı fikirlerine muterizim. ġöyle ki: 

Hayat onun yoluna feda edilen ve hayattan bin derece daha yüksek olan haysiyet ve 

itaat-i askeriyeyi, hayata feda edilen ve ehl-i vicdan nazarında gayet hasis olan âmâl-i 

nâmeĢruaya feda etmeye ihtimal verdiler. Hem de hakaik ve ahval onun cazibesine tâbi ve o 

merkeze merbut olan Ģems-i Ģeriat, saltanata veya hilâfete veya baĢka siyasete tâbî ve âlet 

tevehhümüyle, bir Ģems-i münîri, münkesif bir yıldıza peyk ve câzibesine tâbi itikad etmek 

gibi göstermekle tarik-i dalâlete sülûk ettiler. 



Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz, ancak milliyetimiz olan Ġslâmiyetin 

terakkisiyle ve hakaik-i Ģeriatın tecellîsiyledir. Yoksa, "YürüyüĢünü terk etti, baĢkasının da 

yürüyüĢünü öğrenmedi" diye olan darb-ı mesele mâsadak olacağız. 

Evet, hem Ģan ve Ģeref-i millet-i Ġslâmiye, hem sevab-ı âhiret, hem cemiyet-i milliye, 

hem hamiyet-i Ġslâmiye, hem hubb-u vatan, hem hubb-u din ile mütehassıs olmalıyız.  

Ey paĢalar, zabitler! 

Cinayetlerime ceza ve Ģimdi suallerime de cevap isterim. Ġslâmiyet ise, insaniyet-i 

kübrâ; ve Ģeriat ise, medeniyet-i fuzla olduğundan, âlem-i Ġslâmiyet, medine-i fazilet-i 

Eflâtuniye olmaya sezâdır.  

Birinci sual: Gazetelerin aldatmalarıyla meĢru bilerek buradaki görenek ve âdete binaen 

cereyan-ı umumîye kapılan safdillerin cezası nedir? 

İkinci sual: Bir insan yılan suretine girse, yahut bir velî haydut kıyafetine girse, veyahut 

meĢrutiyet, istibdat Ģekline girse, ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki, hakikaten onlar 

yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar. 

Üçüncü sual: Acaba müstebit yalnız bir Ģahıs mı olur? Müteaddit Ģahıslar müstebit 

olmaz mı? Bence kuvvet kanunda olmalı, yoksa istibdat münkasım olmuĢ olur. Ve 

komitecilikle tam Ģiddetlenir. 

Dördüncü sual: Bir mâsumu idam etmek mi, yoksa on câniyi affetmek mi daha 

zarardır? 

Beşinci sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade 

nifak ve tefrika vermez mi? 

Altıncı sual: Bir mâden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet, ref-i imtiyazdan 

baĢka ne ile olur? 

Yedinci sual: Müsavatı ihlâl ve yalnız bazıları tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla 

tatbik etmek, zahiren adalet iken, bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? 

Hem de tebrie ve tahliye ile mâsumiyetleri tebeyyün eden ekser mahbusînin, belki yüzde 

sekseni mâsum iken, acaba ekseriyet nokta-i nazarında bu hal hükümferma olsa, garaz ve fikr-

i intikam olmaz mı? Divan-ı harbe diyeceğim yok, ihbar edenler düĢünsünler. 

Sekizinci sual: Bir fırka kendisine bir imtiyaz taksa, herkesin en hassas nokta-i 

asabiyesine daima dokundura dokundura zorla herkesi meĢrutiyete muhalif gibi gösterse ve 

herkes de onların kendilerine taktığı ism-i meĢrutiyet altında olan muannid istibdada iliĢmiĢ 

ise, acaba kabahat kimdedir? 

Dokuzuncu sual: Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibaha etse, sonra 

da zâyiat vuku bulsa, kabahat kimdedir? 

Onuncu sual: Fikir ve söz hürriyeti verilse, sonra da muahaze olunsa, acaba biçare 

milleti ateĢe atmak için bir plân olmaz mı? Böyle olmasaydı, baĢka bahaneyle mevki-i tatbike 

konulacağı hayale gelmez miydi? 

On Birinci sual: Herkes meĢrutiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meĢrutiyete 

kendi muhalif veya muhalefet edenlere karĢı sükût etse, acaba kefaret-i yemin vermek lâzım 

gelmez mi? Ve millet yalancı olmaz mı? Ve mâsum olan efkâr-ı umumiye yalancı, bunak ve 

gayr-ı mümeyyiz addolunmaz mı? 

Elhasıl: ġedit bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle Ģimdi hükümfermadır. Güya 

istibdat ve hafiyelik tenâsuh etmiĢ. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-ı hürriyet 

değilmiĢ. Belki hafif ve az istibdadı, Ģiddetli ve kesretli yapmakmıĢ! 

Yarım sual: Nazik ve zayıf bir vücut ki, sivrisineklerin ve arıların ısırmasına tahammül 

edemediği için, gayet telâĢ ve zahmetle onları def'e çalıĢırken, biri çıksa, dese ki: Maksadı 

sivrisinekleri, arıları def etmek değil, belki büyük arslanı ikaz edip kendine musallat etmek 

ister. Acaba böyle demekle hangi ahmağı kandıracaktır? 

Ey paĢalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki: 



Gazetelerde neĢrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede 

musırrım. ġayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i Ģeriatla 

davet olunsam; neĢrettiğim hakaiki aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının 

modasına göre bir libas giydireceğim. 

ġayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih 

celp namesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini 

yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. 

Demek, hakikat tahavvül etmez; hakikat haktır.  

Millet uyanmıĢ; mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Hakikat 

telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve 

mugalâtalar dağılacaktır. Ve hakikat meydana çıkacaktır, inĢaallah. 

Sizin iĢkenceli hapishanenin hali, zaman müthiĢ, mekân muvahhiĢ, mahbusîn 

mütevahhiĢ, gazeteler mürcif, efkâr müĢevveĢ, kalbler hazin, vicdanlar müteessir ve meyus, 

bidayet-i halde memurlar Ģemâtetli, nöbetçiler müz'iç olmakla beraber, vicdanım beni tâzip 

etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin 

tenevvüü gibi bana geliyordu. 

Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, Ģimdi bu mektepte itmam ettim. 

Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan hüzn-ü 

mâsumâne ve mazlumâneden, zayıfa Ģefkat ve gadre Ģiddet-i nefret dersini aldım. 

Ümidim kavîdir ki: Çok mâsumların kalblerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden "ay," 

"vay" ve "ah"lar, rahmetli bir bulut teĢkil edecektir. Ve âlem-i Ġslâmda yeni yeni Ġslâm 

devletlerinin teĢekkülleriyle, o rahmetli bulut teĢekküle baĢlamıĢtır. 

Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve 

insafsızcasına intikam fikirlerine ve Ģeytancasına mugalâtalara ve diyanette lâübâlicesine 

hareketlere müsait bir zemin ise, herkes Ģahit olsun ki, o saadet-saray-ı medeniyet tesmiye 

olunan böyle mahall-i ağrâza bedel, vilâyat-ı Ģarkiyenin, hürriyet-i mutlakanın meydanı olan 

yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahĢet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mim'siz 

medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kal, 

Ģarkî Anadolu'nun dağlarında tam mânâsıyla hükümfermadır. 

Bildiğime göre, edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri nâĢir-i ağrâz görüyorum. 

Eğer edep böyleyse ve efkâr-ı umumî böyle karma karıĢık olsa, Ģahit olunuz, böyle 

edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında, yani, BaĢit 

baĢındaki ecram ve elvâh-ı âlemi, gazetelere bedel mütalâa edeceğim. 

Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan, 

Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ. 

Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden, 

Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ. 

Bediüzzaman'ın divan-ı harpteki bu kahramanca müdafaası, o zaman iki defa tab edilip 

neĢredilmiĢtir. O dehĢetli mahkemeden idamını beklerken beraat etmiĢ ve mahkemeye 

teĢekkür etmeyerek, yolda Bayezid'den tâ Sultanahmed'e kadar, arkasında kalabalık bir halk 

kitlesi mevcut olduğu halde, "Zalimler için yaĢasın Cehennem! Zalimler için yaĢasın 

Cehennem!" nidâlarıyla ilerlemiĢtir.
1
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4. Ġslam Birliği ve Ġttihad-ı Muhammedi 

Ġnsan kâinatın bir hülasası ve kâinat ağacının en cemiyetli bir meyvesidir. Hayat bir 

bütündür. Ġnsan hayatı kâinatın bütününe bakar ve her Ģey ile alakadardır. Bu alaka ve ilginin 

bir kısmı eksik olanın bir yönü de eksik olur.  

Her insanın kalb ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve Ģehir 

dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beĢer dairesinden tut, tâ 

zîhayat ve dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir 

nevi vazifesi bulunabilir. (ġualar, 1994, s.184) 

Ġnsanın bütün bu dairelerle münasebet kurması ve bunun farkına varması eğitimle 

mümkündür. Eğitim insanın kabiliyetlerinin farkına varması ve bu kabiliyetlerini geliĢtirerek 

varlık ile münasebet kurmasını öğrenme faaliyetidir. Hayata hazır olmak varlık ile münasebet 

kurabilmekle mümkündür ki bunu eğitimle, duygularını ve kabiliyetlerini eğitip geliĢtirerek 

yapacaktır. Gerekli donanım, bilgi ve becerisi olmayan, cehâlet karanlığından kurtulamayan 

hayatın en küçük dairesinden en büyüğüne kadar geniĢ bir daireyi kuĢatan kabiliyetlerini 

kullanarak olumlu ve sağlıklı bir yaklaĢım sergileyemez. Bu donanım hem maddi, hem 

manevi olmalıdır. Zira insan maddi ve manevi her yönü ile her iki âlemin levazımatını 

camidir. Bediüzzaman insanın kâinatla maddi ve manevi olumlu ve sağlıklı münasebetine 

“Ġman, hayat ve Ģeriat” bağlamında yaklaĢır.  

Ġman, insanın kâinat ve yaratıcısı arasında bağ kurmaktır. Hayat, insanın hayata ve 

kâinata uyumu, Ģeriat ise kâinattaki nizam, intizama uyum sağlamak ve Allah'ın koyduğu 

kanunlara uymaktır. Bu üç esasın birbirinden ayrılması ve ayrı ayrı ele alınması mümkün 

değildir. Ruh, beden ve akıl gibi birbiri içinde biri birisiz olmayan ve bir bütün teĢkil eden bir 

hakikattir.    

Ġnsanlığın saadeti Ġslam‟ın esaslarına uymaktır. Ġslam‟ın esasları insanlığın red 

edemeyeceği mükemmel prensiplerdir. Ġman esasları akla ve ruha istikamet ve hayata saadet 

verir. Bütün bunların sebebi, esası ve temeli ise imandır. Bu nedenle iman kâinatta en yüksek 

bir hakikattir. Ġmana hizmet ve insanların imanına güç verecek Ģekilde çalıĢmak vazifelerin ve 

hizmetlerin en yücesidir.  

Bediüzzaman “Ġman, hayat ve Ģeriat meselesi insanlık ve Ġslamiyet âlemin üç muazzam 

meselesidir. En muazzamı imandır. Ġmana ve Kur‟âna ait hakikatlerin hiçbir dünyevî menfaat 

ve cereyanlara âlet edilemez” demektedir. (Kastamonu Lâhikası, 1994, s. 108) Bu zamanda en 

değerli vazife imana hizmettir ve imana hizmet bu üç temel esası birden temin eder. 

Ġman, Allah‟ı bilmek ve doğru olarak tanımak anlamına gelmektedir. Bütün dinler 

insanlara Allah‟a inanmayı tavsiye eder. Ateizmi ve Maddeci Materyalizmi esas almayanların 

tamamı Allah‟a inanmakta, ancak sıfatlarında hata ettikleri için Ģirke düĢmektedirler. Allah 

Ģirki kabul etmediği için onların Allah hakkındaki imanları makbul değildir. Peygamberler 

Ģirki ortadan kaldırmak ve Tevhidi ispat etmek için gönderilmiĢlerdir. Günümüzde de teslisi 

esas alan Hıristiyanlar ve diğer din mensupları Tevhidi anladıkları zaman “Ġman” meselesi 

anlaĢılacaktır. 

Ġman insanı gerçek insanlık ve sultanlık mertebesine çıkardığı için peygamberimiz (sav) 

sosyal ve siyasi hayattan mahrum bulunan bedevî ve ümmî bir kavmi en kısa bir zamanda 

medeni milletlere rehber ve örnek olacak Ģekilde bir medeni seviyeye çıkarmasındaki sır 

imanda gizlidir. 

Ġmanın ferdi ve sosyal hayata hâkim olması ile toplumda “hürmet, merhamet, haram 

helal duygusu, emniyet ve itaat” bağları güçlenmeye baĢlar. Ġmanın insana ve topluma 

sağladığı bu manevi değerler toplumun huzur ve güvenini temin eder. Bu temel esaslar ise 

medeniyetin temelidir. Zira medeniyet anlayıĢ, ahlak ve fazilet demektir. Teknik ve teknoloji 

hayata anlam katan ve değerli hale getiren bu değerlerden mahrum kaldığı zaman medeniyeti 

değil vahĢeti doğurur. Teknoloji medeniyete değil bu durumda zulme ve vahĢete hizmet eder. 

Ġmanın hayata katkısını saymakla bitirmek mümkün değildir. 



ġeriat, Allah'ın kâinata ve insanlık âlemine koyduğu ve uyulmasını emrettiği 

kanunlardır. Bu ise kâinatın düzenine ve insanlığın maddi-manevi saadetine sebeptir. Bu 

nedenle “Ģeriat sebeb-i saadet, adalet-i mahz ve fazilettir.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s.19)   

Ġslamiyet insaniyet-i Kübra ve Ģeriat ise en faziletli medeniyettir. MeĢrutiyet meĢveret 

ve Ģuranın tatbikatı olduğu için adalet ve Ģeriattır. ġeriatın Allah tarafından insanlığa 

gönderilmesinin hikmeti ve önemli bir amacı da her nevi istibdadı ve zalimane tahakkümü 

mahvederek adalet ve hakkaniyeti gerçekleĢtirmektir. (DHÖ, 1993, s. 22, 23)  Adaletin Ģeriat 

dıĢında sosyal ve siyasi hayatta gerçekleĢmesi ise mümkün değildir.  

“Ġttihat cehl ile olmaz; ittihat imtizac-ı efkârdır” (Münazarat, 1996, s.113) diyen 

Bediüzzaman iman meselesi anlaĢılmadan hiçbir meselenin halledilemeyeceğini çok iyi 

bildiği için bütün mesaisini iman üzerine teksif etmiĢtir. Zira her meselenin odak noktası 

imandır. 

Ġttihad-ı Muhammedî her Ģeyden önce imanda birlik ve Hz. Muhammed‟in (sav) Allah 

tarafından getirdiği iman hakikatlerini anlayıp kabul etmek demektir. Ġmanda birlik olmazsa 

ittihad mümkün olmaz.  

Sonuç olarak, Ġttihad-ı Muhammedî, Ġttihad-ı Ġslam‟ın mukaddimesidir. Ġttihad-ı 

Muhammedî gerçekleĢmeden Ġttihad-ı Ġslam hayalden ibaret kalır.  

 

5. Ġslam Demokrat Partisi 

Ġslam Demokrat Partisi 1951 yılında Cevat Rifat Atilhan tarafından kurulan ve “Ġslam” 

kimliği ile ortaya çıkan ilk siyasi oluĢumdur. Kurucu üyeleri Zühtü Bilimer, Kerim Ġnan, 

Hakkı Sadık Acarlı, Hamit Tekinsoy, Nuri Çallı, Feridun Okyanus, Ġ. Galip Hamikoğlu, Hacı 

Nuri Erdoğdu, Naci Yeter, Mehmet ReĢat DüĢünür, Ahmet Ġlkol, NeĢet Aslın, ġevket 

Üzümcü, Mahmut DüĢünür gibi isimlerdir. 

27 Ağustos 1951 tarihinde resmen kurulan ve genel baĢkanlığına Cevat Rifat Atilhan‟ı 

getiren Ġslam Demokrat Partisi kısa sürede 10 ilde 150 Ģube açtı. 2000 üzerinden üye kaydı 

yaptı. Parti “Partimiz mü‟minlerle doludur.” “Mü‟minler birleĢin” “Refah ve saadet güneĢi 

Kur‟an ile doğacaktır” gibi din kaynaklı sloganları ile öne çıktı. (Sadık Albayrak, Türk Siyasi 

Hayatında MSP Olayı, Ġstanbul-1986, s. 24)  

Günün dindar basını Demokrat Partiyi eleĢtirirken Ġslam Demokrat Partisini öven 

yazılarla dindar halkı bu partiye kanalize etmeye çalıĢıyordu. Bunların baĢında EĢref Edip‟in 

“SebilürreĢad, Büyük Cihad, Hür Adam, Büyük Doğu, YeĢil Bursa, Serdengeçti” gibi gazete 

ve dergiler “DP ile CHP arasında fark yoktur” diye Ġslam Demokrat Partisini hararetle 

savunuyorlardı.  

Ama ne ki “Ġslam Demokrat Partisi” Cemiyetler Kanunu‟nun 24. Maddesini ihlalden 

dolayı mahkemeye verildi ve 3 Mart 1952 tarihinde mahkeme kararı ile kapatılarak Genel 

BaĢkan Cevat Rifat Atilhan ve 15 kurucu üye hakkında tahkikat baĢlattı. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri hayattadır ve siyasi geliĢmeleri yakından takip 

etmektedir. Din adına ortaya çıkılmasına karĢıdır. Zira dinin siyasi ve dünyevi iĢlere alet ve 

tabi edilmemesi gerektiğini, Ģayet din adına ortaya çıkılırsa bu durumda dünyevi olan ve 

dünya iĢlerini düzenlemek amacı ile kurulan ve iktidarı hedefleyen ve ister istemez menfaat 

mücadelesine dönüĢecek olan böyle bir mücadelenin dine zarar vereceğini savunur.  

Bediüzzaman sadece tavsiye ve ikaz ile kalmaz tavrını da ortaya koyar. Talebelerinin 

böyle bir siyasi oluĢuma destek olmaması ve kutsi “Ġman Hizmetini” siyasi düĢünce ve 

mücadelelere alet etmemeleri gerektiğini, bu nedenle de “din adına” ortaya çıkan partilere 

destek olmadıkları gibi tavır koymaları gerektiğini ders verir. Talebelerine Ģöyle bir mektup 

gönderir: 

“Aziz Sıddık KardeĢlerimiz! 

EĢref Edip kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaĢım ve SebilürreĢad‟da 

makale yazan ve Ģimdi vefat eden çok kıymetli kardeĢlerimin mümessili ve hakikî Ġslâmiyet 



mücahitlerinden bir kardeĢimdir. Ve Nurun bir hâmisidir. Ben vefat etsem de, EĢref Edip 

Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum. Fakat Nur Risalelerinin ve 

Nurcuların siyasetle alâkaları yok. Ve Risale-i Nur, rıza-i Ġlâhîden baĢka hiçbir Ģeye âlet 

edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur‟un mensupları, içtimaî ve siyasî 

cereyanlara karıĢmak istemiyorlar. Yalnız SebilürreĢad, (Büyük) Doğu gibi mücahitler iman 

hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıĢtıkları için, ruh u canımızla onları 

takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeĢiz-fakat siyaset noktasında değil. Çünkü iman 

dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost–düĢman, derste fark etmez. Hâlbuki 

siyaset tarafgirliği, bu mânâyı zedeler, ihlâs kırılır. Onun içindir ki, Nurcular emsalsiz 

iĢkencelere ve sıkıntılara tahammül edip Nuru hiçbir Ģeye âlet etmediler. Siyaset topuzuna el 

atmadılar.  

Hem Nur Risâleleri küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altındaki anarĢiliği ve 

üstündeki istibdad-ı mutlakı kırdığı cihetle, bir nevi siyasete teması var tevehhüm edilmiĢ. 

Hâlbuki Nurun tercümanı, bir tek mesele-i imaniyeyi dünya saltanatına değiĢmediğini 

mahkemelerde dâvâ edip yirmi beĢ sene tarz-ı hayatıyla ve emarelerle ispat etmiĢtir.” 

(Emirdağ Lâhikası, s. 281) 

Bu ikazlar üzerine Risale-i Nur Talebeleri din adına ortaya çıkan bu oluĢuma destek 

olmamıĢ ve DP içinde her ne kadar Masonlar, ĢarhoĢlar ve günahkârlar bulunsa da, madem 

Demokrat Partinin siyaseti doğrudur, bu parti içinde bulunan siyasetçilerin yanlıĢlarına 

bakmadan DP‟ye desteklerini devam ettirmiĢlerdir. Hatta 1957 seçimlerinde Bediüzzaman 

Said Nursi hazretleri bizzat sandık baĢına giderek “Bana Demokrat Partisinin oyunu verin!” 

diye açıkça ihsas-ı rey yaparak oyunu kullanmıĢtır. 

Bediüzzaman‟dan ve Risale-i Nurlardan istikametli siyaset dersini alan Risale-i Nur 

Talebeleri daha sonra 20 Aralık 1955 tarihinde DP‟den ayrılanların kurduğu ve genel 

baĢkanlığını Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu‟nun yaptığı, Ekrem Hayri Üstündağ, Turan GüneĢ,  

Ekrem Alican, Ġbrahim Öktem, Fethi ÇelikbaĢ gibi Liberal Demokratların kurduğu “Hürriyet 

Partisine” destek olmamıĢlardır. Parti 1957 seçimlerine katılarak % 3.8 oy almıĢ ve 

Burdur‟dan dört milletvekili çıkarmıĢtır. Parti daha sonra 24 Kasım 1958 tarihinde kendisini 

feshederek CHP‟ye iltihak etmiĢtir. Hürriyet Partisi kurucularından Ekrem Alican 1960 

ihtilalinin destekçisi ve Maliye Bakanı olmuĢ ve Kurucu Meclisin baĢkanlığını yapmıĢtır. 

1961 yılında (YTP) Yeni Türkiye Partisi‟ni kurmuĢtur. Sakarya milletvekili seçilmiĢ ve Ġnönü 

hükümetinde koalisyon ortağı olmuĢ ve yine Maliye Bakanlığı görevine devam etmiĢtir. 

1969 seçimlerinde AP‟den Milletvekili adayı olmak isteyen Necmettin Erbakan bu 

partide kabul görmeyince MHP ve MP‟nin kapısını çalar. Onlarla da anlaĢamayınca 

Konya‟dan bağımsız aday olarak seçime katılır ve Bağımsız Konya milletvekili olarak 

TBMM‟ye girer. Bundan sonra “Milli GörüĢ” adı altında “Siyasal Ġslam” düĢüncesinin 

liderliğini yapar ve mücadelesini verir. ÇalıĢmalarına ilk olarak 5 Aralık 1969 tarihinde AP 

milletvekili Saadettin Bilgiç‟le görüĢerek yeni bir partinin kurulması için çalıĢmalara baĢlar. 

Saadettin Bilgiç onu “Siyasette acemi olduğunu” söyleyerek yeni bir siyasi oluĢum fikrini 

kabul etmez. Ancak YTP‟den Süleyman Arif Emre ve MP‟den Fehmi Cumalıoğlu ile 

görüĢerek onları yeni parti kurmaya ikna eder. Her iki isim partilerinden istifa ederek 26 Ocak 

1970‟de MNP‟yi (Milli Nizam Partisi) kurarlar. Ne gariptir ki bu partinin felsefesini EĢref 

Edip ve Mehmet Akif‟e dayandırırlar. Necip Fazıl‟ın “Büyük Doğu” mecmuası da buna 

destek verir. Büyük Doğu, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç gibi isimlerin oluĢturduğu 

bir ekoldür ve NakĢibendî Tarikatı temsilcilerinden Abdulhakim Arvasi‟nin de hayranıdır ve 

bu geleneği hararetle savunanlardandır.  

Necip Fazıl‟ın önderliğinde çıkan Büyük Doğu mecmuası gerek CHF döneminde 

gerekse DP iktidarı döneminde yürüttüğü Ģiddetli muhalefetle iktidarın tepkisini çekmiĢtir. 

Defalarca mahkemelik olmuĢ ve dergi zaman zaman kapatılmıĢtır. Dergi 1940-80 arası 

dönemde “Ġslamcı Ekol” “Siyasal Ġslam” düĢüncesinin hararetli savunucusudur. Bu ekolden 



beslenenler genellikle “Milli GörüĢ” çizgisini takip emiĢtir. Necip Fazıl 1978-80 yılları arası 

MHP‟ye destek olmuĢ olsa da “Büyük Doğu Hareketi” Milli Nizam ile baĢlayan ve daha 

sonra Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partisini desteklemiĢtir. Konjöktürel olarak 

ANAP‟ı desteklemiĢ olsalar da ANAP‟ın iktidardan düĢmesinden sonra yine “Milli GörüĢ” 

çizgisine dönmüĢlerdir. 1997‟den sonra ise AKP ile yeni bir siyasi oluĢum meydana 

getirmiĢler ve sistemle barıĢarak iktidara gelmiĢlerdir. Milli GörüĢ‟ün radikal tabanı yine 

kurucusu Necmettin Erbakan ile devam etmekle beraber tabanı AKP‟nin iktidarda olduğu 

sürece AKP‟yi desteklemeye devam edecektir. AKP iktidardan Ģöyle veya böyle düĢerse yine 

asıl çizgileri olan “Milli GörüĢ” noktasına dönüĢ olacaktır. Zira partiler kökenlerine 

bağlıdırlar. 

Siyasal Ġslam manasındaki MP (Millet Partisi) kavramına dahil olan partilerin ortak 

özellikleri DP‟nin (Demokrat Parti) Hürriyetçilik anlayıĢına karĢı olmalarıdır. Zira söylemleri 

ne olursa olsun zihnen ve fikren istibdat ve baskı taraftarıdırlar. CHP zihniyetinde olduğu gibi 

cahil halkı adam etmek, tepeden bir Ģeyleri zorla kabul ettirmek isterler. Fıtraten istibdadı 

isterler; ama söylemlerinde hürriyetçi ve demokrat görünürler. Bu nedenle samimi değillerdir. 

Bu nedenle Demokratlara karĢı daima diğer “namaz kılmayan kardeĢleri” ile beraber olmayı 

siyasetlerinin gereği kabul ederler. Fakat iĢlerine geldikleri zaman hayatta olmayan 

demokratlara sahip çıkarlar. Çünkü onlar konuĢamazlar ve kendilerini yalanlayamazlar. 

Hayatta olan demokratlara ise daima muhalefet ederler.  

Bediüzzaman‟ın tarifini yapmıĢ olduğu “Ġttihad-ı Ġslam Partisi” kurulmuĢ değildir; ama 

potansiyel olarak, özlem olarak zihinlerde vardır. Din namına siyasetin de Ģartları çok ağır 

olduğu için peygamberden ders alan Asr-ı Saadetin “Hulefa-i RaĢidin Dönemi” dıĢında % 60-

70 tam mütedeyyin bir toplum oluĢturmak da “Ahir zaman” Ģartlarında gerçekten zordur; 

belki imkânsızdır. Bu durumda Bediüzzaman‟ın önerisi “EhvenüĢĢer” olarak Demokrat, 

hürriyetçi, din ve vicdan hürriyetini esas alan, millete hizmeti rehber edinen ve “ġeâir-i 

Ġslamı” ihya eden demokratları din, vatan ve Ġslamiyet namına desteklemektir. ġayet böyle bir 

oluĢum yoksa oluĢması için çalıĢmaktır. Ama ne olursa olsun “dört eğilimi” bünyesinde 

barındıran “Millet Partisi” zihniyetine taraftar olmamaktır.  

Ġslam Demokrat Partisi de zihniyet olarak Ġttihat ve Terakki‟nin Ġslamcı kanadından 

çıktıkları, “Ahrar” tanımına girmedikleri için Millet Partisi geleneğini oluĢtururlar. Bu 

nedenle Bediüzzaman bu geleneğe destek olmamıĢ ve talebelerini de destek vermekten 

sakındırmıĢtır. Millet Partisi devletçi, milliyetçi, dinci, Ġslamcı, pragmatist ve baskıcı 

oldukları için aralarında duygu ve menfaat bağları olduğundan dolayı farklı isimlerle ortaya 

çıkmıĢ olsalar da “dört eğilim” halinde bir araya gelebilirler. Menfaat birlikteliği oluĢturarak 

iktidara gelebilir ve iktidar oldukları sürece bir arada kalabilirler. ANAP ve AKP bunun en 

belirgin örnekleridir. Ancak iktidardan düĢtükleri anda kısa zamanda dağılarak kökenlerine 

rücû ederler. Ġktidarlarını devam ettirmek için de her türlü istismarı yapmayı ve aldatmakla iĢ 

görmeyi “siyaset yapmak” olarak kabul edip bu konuda baĢarılı olanları hayranlıkla izlemeye 

devam ederler. 

6. Sonuç: 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Ġttihad-ı Ġslam Partisi, yüzde altmıĢ yetmiĢi tam 

mütedeyyin olmak Ģartıyla Ģimdiki siyaset baĢına geçebilir. Dini siyasete alet etmemeye, belki 

siyaseti dine alet etmeye çalıĢabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i Ġslamiye zedelenmesi 

ile ve Ģimdiki siyasetin cinayetine karĢı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından, 

Ģimdilik o parti baĢa geçmemelidir” (Emirdağ Lâhikası, 746) yani kurulmamalıdır 

demektedir. Bu nedenle Ġttihad-ı Ġslam manasında bir parti kurularak siyaset sahnesinde yerini 

almamıĢtır. Kurulmaya çalıĢılan “Ġttihad-ı Muhammedi Cemiyeti” ve “Ġslam Demokrat 

Partisi” kısa zamanda devletçe kapatılmıĢtır. Günümüzde “Ġslam ahlakı bozuk olduğu için” 

böyle bir parti kurulamaz. Gelecekte de % 60-70 tam mütedeyyin ideal bir toplum oluĢması 

zor olduğu için böyle bir partinin kurulması da mümkün görünmemektedir.   



 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

HALK PARTĠSĠ (CHP) 

GiriĢ: 

Ülkemizdeki siyasi partilerin tahlilini yaptığımız zaman dört tabandan kaynaklandığını 

görürüz. Birincisi, referansını dinden alan ve dine dayandığını iddia eden partiler. Ġkincisi, 

referansını milli ve manevi duygulardan alan ve buna dayanarak siyaset yapmak isteyen 

partiler. Üçüncüsü, laikliği esas alan, milli ve manevi değerleri siyasi ve sosyal hayattan 

çıkararak tamamen seküler ve lâik bir sistemi savunan siyasi partiler. Dördüncüsü de “Ġnsan 

hak ve hürriyetlerini esas alan” ve hürriyetçi demokrasiyi savunan demokratlar olarak 

görürüz.  

Biz bu makalemizde Cumhuriyet Halk Partisi‟ni (CHP) ele alıp kuruluĢundan 

günümüze kadar siyasi hayatını ve icraatlarını inceleyeceğiz. CHP kuruluĢunca Halk Fırkası 

(Partisi) olarak kurulmuĢtur. Cumhuriyetten sonra ismin Cumhuriyet Halk Partisi olarak 

değiĢtirmiĢtir. Zaman içinde CHP‟den ayrılanlar ve farklı isimler altında teĢkilatlanan, hatta 

bir süre iktidara gelmiĢ olanlar da olmakla beraber sonuçta CHP çatısı altında birleĢmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmamız bunun bir nevi ispatı sayılabilir. 

Halk Partisinin en belirgin özelliği Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran ve devrimleri yapan 

Mustafa Kemal‟in bizzat kurduğu, genel baĢkanı olduğu ve 1923 yılından ölüm tarihi olan 

1938 yılına kadar partiyi ve partiye dayanan devleti ve hükümeti parti lideri olarak yönetmiĢ 

olmasıdır. Mustafa Kemal önce partiyi kurmuĢ, sonra bu partinin çatısı altında devrimlerini 

yapmıĢtır. Atatürk önce CHP kurultayında parti yöneticilerine devrimle ilgili kararları aldırır 

daha sonra TBMM‟de görüĢerek kanunlaĢtırırdı. Bu bakımdan CHP‟ye bir nevi “Devlet 

Partisi” denilebilir. Bunun en açık delillerinden birisi de ilçelerde kaymakamların ve illerde 

valilerin hem CHP il ve ilçe baĢkanı hem de ilçe kaymakamı ve il valisi olmalarıdır. CHP bir 

devlet partisi olarak 1923‟yılından 1950 yılına kadar tam 27 sene ülkeyi böyle yönetmiĢtir. 

Ġdeolojik olarak ele alacak olursak CHP‟nin “Atatürk‟ün Ġlkleri” doğrultusunda politika 

yapan ve “Kemalizm” denen ve Mustafa Kemal‟in “CHP‟nin ilkeleri” olarak benimsediği ve 

1937 yılında (ölümünden önce) Anayasa‟ya koydurduğu “Atatürk Ġlkeleri”ni hayata 

geçirmektir. Bu ilkeler “Cumhuriyetçilik, Devrimcilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Ġnkılâpçılık ve 

Lâiklik” olup altı ilkedir ve bunu temsil eden “Altı Ok” CHP‟nin amblemi olarak belirlenmiĢ 

ve aradan geçen 88 seneye rağmen aynen kendisini muhafaza etmekte ve CHP‟nin ilkeleri, 

amblemi ve ideolojisini temsil etmektedir.  

1923 yılından günümüze kadar “Atatürk Ġlkeleri” ile belirlenen “Kemalizm” ideolojisi 

Anayasa değiĢikliklerine rağmen değiĢmeden devam etmiĢtir. CHP bu belirlenen ilkelerden 

sapmaya “Ġrtica” adını vermekte Türkiye Cumhuriyeti ve onun TBMM dıĢındaki baĢta Ordu, 

Milli Eğitim, Diyanet ve tüm kurum ve kuruluĢlarının temel amacının “Atatürk Ġlke ve 

Ġnkılâplarını Koruma ve Kollama” olarak belirlemiĢtir. Bu ilkelerden sapmayı irtica sayarak 

1960‟da 1971‟de, 1980‟de ve 1997‟de hükümetlere müdahaleyi meĢru saymaktadır. Ancak 

son senelerde CHP‟nin demokratik söylemlere daha çok ağırlık verdiği de gözden 

kaçmamaktadır.  

CHP ayrıca Lâiklik ilkesini “Dini devlet hayatından dıĢlamak” Ģeklindeki bir yaklaĢımın 

da ötesine taĢıyarak “Kamudan ve Sosyal Hayattan” dıĢlama çeklinde algılamakta ve 

uygulamaktadır. Günümüz CHP‟sinin de farklı bir noktada olduğunu söylemek gerçekten zor 

görünmektedir. Bu nedenle CHP kendisini “Sosyal Demokrat” olarak görüp Bülent Ecevit‟in 

çabaları ile Avrupa Enternasyonal Sosyalistle Grubuna girmeyi baĢarmıĢ; ancak daha sonra 28 

ġubat 1997‟den sonraki süreçte anti demokratik tavrından dolayı Sosyalist Enternasyonal‟den 

dıĢlanması gündeme gelmiĢse de nihayet burada kalmayı baĢarabilmiĢtir. 

KuruluĢunda günümüze kadar geçen 88 yıllık süreçte CHP “Atatürk Ġlke ve Ġnkılâpları” 

olarak belirlediği ilkeleri savunmaya ve geliĢen dünya Ģartlarına göre bu ilkeleri yorumlayarak 



anlatmaya devam etmektedir. Ancak CHP‟nin Lâiklik konusundaki bağnaz, marjinal ve dini 

dıĢlayan anlayıĢı aynen devam etmektedir. Dini kabul etse de Avrupa Laikliğinde olduğu gibi 

“dine devletin müdahale etmemesi” prensibine göre değil, “dini devletin kontrolünde tutması 

ve Ġnkılâpçılık ilkesine göre dinde de reform yapılarak çağa uydurulması” Ģeklinde anlayarak 

uygulama eğilimindedir.  

Bütün bunlara baktığımız ve icraatlarını da incelediğimiz zaman CHP‟nin demokrat 

olmadığı ve demokrasiyi “Hak ve Hürriyetlerin” kullanımı olarak görmediği, “Din ve Vicdan 

Hürriyetini” tanımadığı görülecektir. CHP‟ye göre “Ġnsan Hak ve Hürriyetlerini” “Din ve 

Vicdan Hürriyetini” devletin sınırlama ve kendisine uydurma hakkı vardır ve devlet bunu 

yapmak için vardır.” Bu bakımdan CHP kuruluĢunda olduğu gibi günümüzde de “Devletçilik” 

ilkesi gereği tam devletçi bir parti olarak siyasi hayatımızda yerini korumaya devam 

etmektedir.   

 

1. Halk Partisinin KuruluĢu 

KurtuluĢ savaĢını yapan ve Anadolu birliğini sağlayan ve hiçbir partiye bağlı olmayan 

ve 23 Nisan 1920 yılında açılan birinci meclis üyelerinin çoğu meclisi “Hilafetin temsilcisi” 

ve “Halife ve PadiĢaha niyabet eden bir organ” gibi görmekte idiler. Bu meclise hâkim olanlar 

genellikle “Osmanlı Meclis-i Mebûsanı”ndan gelen milletvekilleri ve 11 Eylül 1919‟da 

kurulan “Anadolu ve Rumeli Müdafâ-i Hukuk Cemiyeti” meclis temsilcileri ve Amasya, 

Sivas, Erzurum, Balıkesir, Ġzmir ve Trabzon Kongresinden seçilen azalardan oluĢmaktaydı. 

Bunlar da iki ayrı görüĢü temsil etmekte idiler. M. Kemal ve arkadaĢları gibi yenilikçi ve 

devrimci olanlar azınlıkta kalıyordu.  

Bu durumun kendi amaçları ile çeliĢtiğini gören ve bu meclis ile devrimleri 

yapamayacağını anlayan M. Kemal, meclis baĢkanı sıfatı ile 6 Aralık 1922 günü Ankara‟da 

basına bir demeç verdi. Türkiye‟nin sosyal, kültürel ve siyasi durumunu özetledikten sonra 

Ģöyle dedi. “Bana milletimin gösterdiği teveccühten dolayı, hayatımın sonuna kadar vatanın 

hayrına vakfeylemek emeliyle, barıĢtan sonra “Halkçılık” esasına dayanan ve “Halk Fırkası” 

adıyla bir fırka kurmak niyetindeyim.”  

Daha sonra M. Kemal meclisli yenileme kararı aldı. 8 Nisan 1923 tarihinde “Anadolu 

ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti BaĢkanı” sıfatı ile bir nevi parti programı niteliğinde 

dokuz umdelik bir metin yayınladı. Bu metin Ģunları ihtiva ediyordu:  

1- Millî hâkimiyet esasına bağlılık  

2- Saltanatın kaldırılması kararının değiĢmezliği, Türkiye Büyük Millet Meclisine 

dayanan Halifeliğin Müslümanlar arası yüksek bir makam olduğu,  

3- Ġç güvenlik ve asayiĢin sağlanması  

4- Mahkemelerin hızlı iĢlemesi. Yeni kanunların çıkartılması.  

5- Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler Ģunlar olacaktır:  

a) AĢarın sakıncalarının düzeltilmesi  

b) Tütün tarım ve ticaretinin desteklenmesi  

c) Tarım, Endüstri ve Ticaret kredilerinin sağlanması  

d) Ziraat Bankası‟nın sermayesinin artırılması  

e) Tarım makinelerinin geliĢtirilmesi  

f) Endüstrinin teĢviki  

g) Demiryolları yapımının hızlandırılması  

h) Ġlkokullarda öğretimin birleĢtirilmesi ve bütün okulların geliĢtirilmesi  

ı) Genel sağlık ve toplumsal yardımlaĢmanın sağlanması  

i) Orman, madencilik ve hayvancılığın geliĢtirilmesi  

6. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması, okuryazarlığa göre, daha azaltılması. Orduda 

görevli kiĢilerin güvenliklerinin sağlanması  

7. Yedek subaylara, malul gazilere, emeklilere, dul ve yetimlere yardım yapılması.  



8. Bürokrasinin düzeltilmesi, aydınlardan kamu görevlerinde yararlanılması.  

9. Bayındırlık iĢleri için ortaklıklar kurulmasının sağlanması, kiĢisel giriĢimlerin 

kollanması.  

Atatürk‟ün fikirlerini benimseyen bir gurup milletvekili de tüzük ve program çalıĢması 

yaptılar. Partinin ilk kurucuları Ģöyle belirlendi. Reis-i Umumi M. Kemal Atatürk, Katib-i 

Umumi Recep Peker, Refik Saydam, Celal Bayar, Münir Hüsrev Göle, Cemil Uybadın, 

Kazım Hüsnü, Saffet Arıkan ve Zülfi Tiğrel beylerdi. Bunların hepsi de milletvekili idiler. 

Parti resmen 9 Eylül 1923 de kuruldu. (KuruluĢunda adı “Halk Fırkası” idi.  10 Kasım 1924 

de “Cumhuriyet Halk Fırkası” ve 1935 yılında “Cumhuriyet Halk Partisi” oldu.)  

49 gün sonra seçim yapıldı ve bu seçim birinci meclisteki tüm muhalif milletvekillerinin 

tasfiyesi ile sonuçlandı. 13 Ekim 1923'de Ankara'nın baĢkent olması kararı alındı.  29 Ekim 

1923'de Atatürk ve arkadaĢlarının, Anayasanın bazı maddelerini değiĢtiren teklifi TBMM'de 

alkıĢlarla ve oybirliği ile kabul edildi.  

Halk Fırkası‟nın ilk icraatı 23 Ağustos 1923 tarihinde Lozan AnlaĢması ve eklerini 

imzalayarak kabul etmek olmuĢtur. AnlaĢma 6 Haziran 1924 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

Buna göre “TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu” (Anayasa) birinci maddesinde, "Türkiye Devletinin 

hükümet biçimi, Cumhuriyettir. Hükmü yer aldı. Aynı günün gecesi, Mustafa Kemal PaĢa, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk CumhurbaĢkanlığına seçildi.  

Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı ile sistem içinde varlığını sürdüren 

"Halifelik" de gereksiz ve iĢlevsiz bir duruma gelmiĢti. 3 Mart 1924'de Urfa Milletvekili ġeyh 

Saffet Efendi ve arkadaĢlarının verdikleri kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek, hilafet 

kaldırıldı, halifelik de tarihe karıĢtı. Yine 3 Mart 1924 tarihinde “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” 

kabul edilerek Medreseler kapatıldı.  

Karar hemen yeni Halife Abdülmecit Efendiye bildirildi ve yurt dıĢına çıkması istendi. 

5 Mart 1924 tarihinde 150 Osmanlı hanedanı yurtdıĢına apar topar gönderildi. Ġki gün içinde 

yanlarına alabildikleri eĢyaları ile sürgün edildiler. Bir ay sonra da “ġer‟iye ve Evkaf 

Vekâleti” kaldırıldı. Yerine BaĢbakana bağlı “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı” kuruldu. 

BaĢkanlığına da Rıfat Börekçi getirildi. Börekçi 1942 yılına kadar Diyanet ĠĢleri BaĢkanı 

görevini yürüttü.  

20.4.1924 tarihinde Yeni TeĢkilatı Esasiye Kanunu kabul edildi. Böylece yeni Anayasa 

kabul edilmiĢ oldu. Bu Anayasa yapılan çeĢitli değiĢikliklerle beraber 27 Mayıs 1960 

ihtilaline kadar yürürlükte kaldı.  

 

Yeni TeĢkilat-ı Esasiye Kanununun (1924 Anayasası)  ilk maddeleri Ģunlardı:  

 

Kanun Numarası  : 491 

Kabul Tarihi   : 20.4.1340 (1924) 

 

BĠRĠNCĠ FASIL 

Ahkâmı Esasiye 

Madde 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

Madde 2.- Türkiye Devletinin dini, Dini Ġslâmdır; resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara 

Ģehridir. (Ġlk DeğiĢiklik: 10.4.1928 – 1222 S. Kanun/md. 1) Türkiye Devletinin resmî dili 

Türkçedir; makarrı Ankara Ģehridir. (Son DeğiĢiklik: 5.2.1937 – 3115 S. Kanun/md. 1) 

Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî 

dili Türkçedir. Makarrı Ankara Ģehridir. 

Madde 3.- Hâkimiyet bilâ kaydü Ģart milletindir. 

Madde 4.- Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin yegâne ve hakikî mümessili olup 

Millet namına hakkı hâkimiyeti istimal eder. 



Madde 5.- TeĢri salâhiyeti ve icra kudreti Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz 

eder. 

Madde 6.- Meclis, teĢri salâhiyetini bizzat istimal eder. 

Madde 7.- Meclis, icra salâhiyetini, kendi tarafından müntahap Reisicumhur ve onun 

tayin edeceği bir Ġcra Vekilleri Heyeti marifetiyle istimal eder. 

 

Yeni seçilen milletvekilleri arasında da BaĢbakan Ġsmet Ġnönü‟ye muhalefet baĢ 

gösterdi. Ġnönü 17 Kasım 1924 de güvenoyu tazelemek durumunda kaldı. Hükümete 

güvensizlik oyu veren 19 muhalif milletvekili partiden dıĢlandı. Bunun üzerine onlar da aynı 

gün Kazım Karabekir baĢkanlığında “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”nı kurdular. (17 

Kasım 1924) yeni kurulan parti temel ilkelerini “Cumhuriyetçilik, Halkçılık ve Milliyetçilik” 

olarak belirlediler. Bunun üzerine Halk Fıkrası da tüzüğünde bir değiĢiklik yaparak bu ilkelere 

kendilerinin de sahip olduklarını göstermek amacı ile ismini “Cumhuriyet Halk Fırkası” 

olarak değiĢtirdi. (10 Kasım 1924) Ġsmet Ġnönü muhalefetin ortaya çıkmasından endiĢelenir ve 

tedbir olarak da “Takrir-i Sükûn Kanunu”nu meclisten geçirir. 13 ġubat–31 Mayıs 1925 

tarihlerinde ġeyh Sait ayaklanması olur.  Bunun üzerine Ġstiklal mahkemeleri devreye girer ve 

“Takrir-i Sükûn” ilan edilir. 1 Haziran 1925 tarihinde “Hıyanet-i Vataniye suçlaması ile 

150‟liklerin listesi Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklandı.  Nihayet 3 Haziran 1925 tarihinde 

ġeyh Sait isyanının geniĢlemesinden sorumlu tutarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını 

kapattırır. 29 Haziran 1925 tarihinde ġeyh Said 46 arkadaĢı ile idam edildi.   

 

2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Kapatılması:  

Türkiye Cumhuriyeti‟nde ilk teĢkilatlı muhalefet hareketi Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası‟dır. Meclis‟te “Ġkinci Grup” muhalefetinin varlığı ve “Halk Fırkası‟nın 

kurulmasından” sonra da devam etmiĢ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın oluĢmasına 

zemin hazırlamıĢtır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‟nin merkeziyetçi-

hiyerarĢik bir yapıya bürünmesi, 1923 seçimlerinde Ġkinci Grup‟un tasfiyesi ancak tamamen 

meclis dıĢında kalmayarak CHF içinde meclise girmesi ve Ekim 1923‟te Cumhuriyetin 

ilânından sonra Halk Fırkası içinde doğan görüĢ ayrılıklarına sebep olması ve dıĢlanmaları 

partinin kuruluĢ sebebi olmuĢtur. Cumhuriyet‟in bir grup önde gelen partilinin Ankara‟da 

bulunmadığı bir sırada ilân edilmesi bazı tepkilere yol açmıĢtı. Rauf Bey‟in liderliğinde bu 

grup, Cumhuriyet‟in ilânını, Atatürk‟ün gittikçe artan iktidarının daha da güçlenmesine 

yönelik bir hareket olarak görüyorlardı.  

Yine Halifeliğin kaldırılmasına, Mustafa Kemal PaĢa‟nın yakın arkadaĢlarından Rauf 

Bey, Adnan Bey (Adıvar), Refet Bey, Ali Fuat PaĢa, Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar 

PaĢa‟lar olumsuz tepki göstermiĢlerdi. Özellikle 1924 Anayasası‟nın görüĢüldüğü günlerde 

Meclis içindeki kaynaĢmalar ve muhalefet, kendini iyice hissettirmiĢti. Buradaki tartıĢmaların 

odak noktasını da CumhurbaĢkanının yetkileri konusu oluĢturmuĢtur.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın kurulmasına yol açan son olay, 20 Ekim 1924 

tarihinde MenteĢe milletvekili Esat Efendi‟nin Mübadele Ġmar ve Ġskan Vekili Refet Bey‟e 

yönelttiği soru önergesi ve beraberindeki geliĢmeler olmuĢtur. 26 Ekim 1924‟de de Kâzım 

Karabekir PaĢa, “ordunun geliĢtirilmesi için verdiği raporların göz önüne alınmadığını” ileri 

sürerek milletvekilliği görevine döneceğini bildirerek ordu müfettiĢliğinden istifa etmiĢtir. 

Onu 30 Ekim 1924 tarihli istifasıyla Ali Fuat PaĢa izlemiĢtir. 8 Kasım 1924‟de hükümet için 

yapılan güven oylamasında, Hükümet 19 güvensizlik oyuna karĢılık 148 oyla güvenoyu almıĢ 

ve 41 milletvekili de oylamaya katılmamıĢtır. Bu olaylar üzerine Hükümete güvensizlik oyu 

verenlerin Halk Fırkasında kalamayacağı söyleniliyor ve yeni bir partinin kurulmasına kesin 

gözüyle bakılıyordu. Bu geliĢmeler sonunda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 

1924 günü resmen kurulmuĢtur.  



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası baĢkanlığına Kâzım Karabekir PaĢa, BaĢkan 

yardımcılıklarına Dr. Adnan (Adıvar) ve Hüseyin Rauf Bey‟ler, Genel Sekreterliğine Ali Fuat 

PaĢa getirilmiĢti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına katılan milletvekili sayısı 29‟dur. Parti 

ilk Ģubesini Urfa‟da açmıĢ, bunu Sivas, Ġstanbul, Ġzmir, Ordu ve Trabzon izlemiĢ ve daha 

sonrada diğer vilayet ve Ģehirlerde teĢkilatlanmasını sürdürmüĢtür.  

Cumhuriyet döneminin bu ilk muhalefet partisini kuran kadroların tamamı Birinci 

Meclis döneminde Mustafa Kemal PaĢa‟nın yakın çalıĢma arkadaĢlarıydı ve hemen hemen 

tamamı, o dönemde Birinci Grup içerisinde etkin rol oynamıĢlardı. Yeni parti halktan geniĢ 

bir destek gördüğü gibi, üyelerinin büyük bir kısmı 1923 seçimleriyle meclis dıĢında kalan 

Ġkinci Grup‟un da desteğini kazanmıĢtı. Ġkinci Grup‟un meclis dıĢında kalmıĢ olan bütün önde 

gelen isimleri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girmiĢlerdir. Kendi yayın organı olmayan 

bu partiye Ġstanbul basını yakın bir alaka göstermiĢ ve geniĢ ölçüde desteklemiĢtir.  

Çoğu yüksek öğretim görmüĢ olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın mensupları 

aynı zamanda devlet memuriyetinden gelmiĢlerdi. Parti programının 6.ncı maddesi her ne 

kadar “parti efkâr ve itikad-ı diniyyeye hürmetkârdır” demekte ise de, birçoklarının dediği 

gibi ne dini bir parti denemesi, ne de gerici muhafazakâr bir partidir.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın beyannamesi ve programı incelendiğinde, siyasal 

ve ekonomik alanda liberal demokrasiyi savunduğu görülecektir.  

Partinin kuruluĢundan kısa bir süre sonra -üç gün- Halk Fırkası‟nın meclis grup 

toplantısında Ġsmet PaĢa Hükümeti‟nin ülkede sıkıyönetim ilân edilmesi konusundaki 

isteğinin reddedilmesi üzerine, Ġsmet Ġnönü hükümetten ayrılır ve yerine Fethi (Okyar) Bey‟in 

baĢkanlığında yeni bir hükümet kurulur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri 

Fethi Bey Hükümeti‟ne güvenoyu verirler ve aynı zamanda da ülke çapındaki 

teĢkilâtlanmalarını hızlı bir Ģekilde sürdürürler.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın kurulmasıyla baĢlayan geliĢmeler, doğuda ġeyh 

Sait‟in önderliğinde bir isyanın patlak vermesiyle yeni bir boyut kazanır. Doğu isyanı 13 

ġubat 1925 tarihinde Bingöl‟ün Ergani ilçesinin Piran köyünde baĢlamıĢ ve çok kısa bir 

sürede Doğu ve Güneydoğu illerine yayılan hem etnik hem de dini yönü bulunan bir isyana 

dönüĢmüĢtür. Ġsyanın geliĢmesine karĢılık yeterli sert önlemleri almamakla suçlanan Fethi 

Bey Hükümeti, düĢürülerek yerine sertlik yanlısı politikalarıyla tanınan Ġsmet Ġnönü 

Hükümeti kurulur.  

Ġsmet Ġnönü Hükümeti, Meclisten güvenoyu aldığı gün, ilk tedbir olarak “Takrir-i 

Sükûn Kanunu‟nu” çıkarmıĢtır. Bu kanunla birlikte “Ġstiklâl Mahkemeleri”de yeniden 

kuruluyordu. Hükümet Takrir-i Sükûn Kanunu‟na dayanarak Ġstanbul‟da bir dizi muhalif 

gazete ve dergileri kapatmıĢ ve dolaylı olarak Doğu Ġsyanı‟nı kıĢkırttıkları gerekçesiyle bazı 

gazetecileri de tutuklamıĢtır.  

Halk Fırkası içindeki “muhalefete sıcak bakmayan” bazı müfrit milletvekilleri 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nı kapattırmak için doğudaki isyanla bu partiyi 

iliĢkilendirmeye çalıĢmaktaydılar. Nitekim Halk Fırkası‟ndan gelen baskılar üzerine Fethi 

Bey, hükümeti adına Kazım Karabekir PaĢa‟dan partilerini kapatmalarını istemiĢti. Bu öneriyi 

Kazım Karabekir PaĢa reddetmiĢti.  

Diğer taraftan muhalefet hareketini sindirmek ve yeni partiyi isyanın teĢvikçisi olarak 

görmek anlayıĢının bir sonucu olarak “ġark Ġstiklâl Mahkemesi” partinin Urfa ve bazı doğu 

Ģubelerinin ve yöneticilerinin ġeyh Sait Ġsyanı‟nın geniĢlemesinde rol oynadığı Ģeklindeki 

kararını Ankara‟da bulunan Ankara Ġstiklâl Mahkemesine göndermiĢ, bu mahkemede 

Terakkiperver Fırka‟nın kapatılmasını sağlayacak alt yapıyı oluĢturmuĢtu. Bunun üzerine 

Ġsmet PaĢa Hükümeti, 3 Haziran 1925‟te Takrir-i Sükûn Kanunu‟na dayanarak Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası‟nın kapatılması konusunda bir karar almıĢtı. Böylece Cumhuriyet 

Türkiyesi‟nin ilk teĢkilâtlı muhalefet hareketi bu Ģekilde tasfiye edilmiĢti.  



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası‟nın kapatılmasından sonra bu partiyi kuran Milli 

Mücadele Hareketi‟nin önde gelen paĢaları ve diğer milletvekilleri, önce 1925 Ġzmir Suiskasdı 

Davaları ve daha sonra da 1926 Ankara yargılamaları ile değiĢik Ģekillerde cezalandırılmıĢlar 

ve aktif siyasi hayattan uzaklaĢtırılmıĢlardır.
2
   

 

3. Halk Partisinin Yaptığı Devrimler: 

Halk Fırkasının hâkim olduğu ve muhalefetin olmadığı bu ikinci meclis yeni 

Cumhuriyetin devrimlerini gerçekleĢtirdi. 1927 yılına kadar Cumhuriyet ilan edildi, hilafet 

kaldırıldı, tekkeler, türbeler, zaviyeler kapatıldı, ġer‟iye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) 

kaldırıldı.  

Takrir-i Sükûn ve muhalefetin de kapatılması ile CHP devrimlere hız verdi. Partinin 

genel baĢkanı M. Kemal 24 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu‟ya gitti. Burada yaptığı açık 

hava ve kapalı toplantılarda “Kılık kıyafet ve ġapka” devriminden bahsetti. Tarikatların, tekke 

ve türbelerin gereksizliği ve beyinleri uyuĢturduğunu anlattı. Halkın tepkisini ölçtü. Yapacağı 

yenilikler hakkında bilgi verdi. 2 Eylül 1925 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile “Tekke ve 

Türbeleri” kapattı. 25 Kasım 1925‟te de “ġapka Kanunu”nu çıkarttı. Giymeyenler “Takrir-i 

Sükûn” kanunu çerçevesinde “Ġstiklal Mahkemeleri”nce idam edildiler. Aynı kanun “Kılık ve 

Kıyafeti” belirlediği için çarĢaf giymek de yasaklandı.  

30 Kasım 1925 tarihinde TBMM duvarına asılmıĢ olan “MeĢveret” ayeti kaldırıldı ve 

yerine “Hâkimiyet kayıtsız Ģartsız milletindir” logosu asıldı. 26 Aralık 1925 tarihinde uluslar 

arası takvim ve saatler kabul edildi. 17 ġubat 1926 yılında Ġsviçre medeni kanunu kabul edildi 

ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.   

15 Ekim 1927 yılında partinin II. Kongresi yapıldı. Bu kongre parti devlet ve TBMM ile 

özdeĢleĢtiği için meclis salonunda yapıldı. 6 gün süren bu kongrede M. Kemal Atatürk altı 

gün boyunca “KurtuluĢ SavaĢı”nın kendisinin içinde bulunduğu safhalarını anlatıldığı 

“Nutuk” isimli konuĢmasını yaptı. Böylece bu konuĢmasını partinin kongresi ve partinin 

temel düĢüncesini parti kongresinde dile getirmiĢ oldu. Daha sonra partinin tüzük ve programı 

ayrı metinler halinde tespit edildi. 7 maddelik “Genel Esaslar” belirlendi. Genel Kurul 

toplantılarının adı “Kurultay” olarak değiĢtirildi. Atatürk Cumhuriyet Halk Fırkasının “Banisi 

ve Umumi Reisi” ilan edildi.  

M. Kemal‟in direktifi ile 1927 yılından itibaren ciddi bir çalıĢma baĢlatılır. ġuray-ı 

Devlet (DanıĢtay) kuruldu ve 6 Temmuz 1927 yılında göreve baĢladı. 28.5.1927‟de kitabeler 

ve Kur‟an harfleri ile yazılı tuğra ve methiyeler kaldırıldı. 15.12.1927 tarih ve 846 sayılı 

ġuray-ı Devlet (DanıĢtay) kararı ile “Din adamlığı devlet memurluğu olmaktan çıkarıldı.” 3 

ġubat 1928‟de Ġstanbul‟da ilk Türkçe hutbe okundu ve bu yaygınlaĢtırıldı. Böylece Türkçe 

ibadetin ilk adımı atıldı. 5 Nisan 1928 tarihinde Anayasa‟nın 2. Maddesinde bulunan “Türkiye 

devletinin dini, din-i Ġslamdır” ibaresinin kaldırılması teklif edildi. 10 Nisan 1928 tarihinde 

meclis 122 sayılı kanun ile kabul etti. Bu ibare Anayasa‟dan çıkarıldı. Bunun ile beraber 

Anayasa‟daki tüm dini terimler kaldırıldı. 

 9 Ağustos 1928‟de “Türk Harfleri” adı verilen “Latin Alfabesi”nin kabul edileceğini 

duyurur. 3 Kasım 1928 de yeni harf kanunu kabul edilir ve Türçe artık Latin harfleri ile 

yazılmaya baĢlanır. 24 Kasım 1928 yılında Atatürk‟e yeni harfleri öğrettiği için 

“BaĢöğretmen” unvanı verilir. 1 Ocak 1929 yılında Arapça harflerle kitap basımı ve okunması 

yasaklandı. Bu kanun maddesine dayanarak Arapça olduğu için Kur‟an okuyanlar ve Latin 

alfabesi dıĢında kitap okuyanlar karakol dayağı ve hapis ile cezalandırıldı. 1 Eylül 1929 

yılından itibaren ilk ve Ortaöğretim kurumlarından Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı. Bu 

kanuna dayanarak tüm dini terimler ve din dersleri Milli Eğitimden çıkarıldı.  
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CHP‟ye göre “Dinler iĢlerini bitirmiĢ, vazifeleri tükenmiĢ, yeniden uzviyet ve hayatiyet 

bulamayan müesseselerdir.”
3
 Bundan dolayı “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile kapatılan 

Medreselerde okuyan ve din eğitimi alanlar için açılmıĢ bulunan “Ġmam-Hatip Mektepleri” 

1931 yılında tamamen kapatıldı ve bu okullara hiçbir yerde talebe alınmadı. Bizzat CHP‟nin 

genel baĢkanı olan “M. Kemal hiçbir dine inanmazdı. Dinin yerini milliyetin dolduracağına 

inanıyordu.”
4
 Bunun için M. Kemal “Türk Ocakları”nı açtırmaya baĢladı. 23 Nisan 1927 

tarihinde Türk Ocakları toplantısına katıldı. 12 Nisan 1931‟de Türk Tarih Kurumu”nu ve 12 

Temmuz 1932 tarihinde de “Türk Dil Kurumu”nu kurdurttu. 4 Mart 1934 tarihinden itibaren 

de “Türk Ġnkılâp Tarihi” derslerini okullarda okutmaya baĢladı. M. Kemal “ Türk soyunu, 

tarihini ve milli kahramanlarını ve uygarlığa katkı sağlayan müesseselere ihtiyacımız vardır. 

Böylece milletimizin manevi temelleri sağlamlaĢır, morali yükselir, büyük hamlelere giriĢiriz. 

Tarihimize ve dilimize önem vermek zorundayız”
5
 diyordu. M. Kemal‟in amacı dinin yerine 

milliyeti ikame etmekti. 26 Ağustos 1936 yılında toplanan 3. Türk Dil Kurultayı‟nın gündemi 

“GüneĢ Dil Teorisi” idi. Buna göre tüm diller Türk dilinden türemiĢti. Türk dili bütün dillerin 

anası idi. Bu teori 18 Eylül 1937 tarihinde BükreĢ‟te tüm dünyaya ilan edildi. 

 

4. Devletin Kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası 

1930 yılının en önemli hadiselerinden birisi Cumhuriyet döneminin ikinci önemli 

muhalefet partisi gibi görünen ve devlet eli ile kurdurulan ilk muvazaa partisi Serbest 

Cumhuriyet Fırkası‟dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın birçok nedenlerden dolayı bizzat 

CumhurbaĢkanının emri ile kurdurulmuĢtur.  

1. Meclis içinde Hükümet denetimi sağlamak ve böylece iktidarların keyfi ve yanlıĢ 

politikalar ve uygulamalar yapmalarına mani olmak.  

2. Cumhuriyetin ve çok partili demokrasinin gereğini yerine getirmek, böylece ülkenin 

dıĢarıdaki görünümünü değiĢtirmek. Avrupalı ve Amerika‟lı yazarların ve gazetecilerin öne 

sürdürdükleri “Türkiye‟de yeni rejimin görünürde demokrasi olmasına karĢın aslında bir 

diktatörlük olduğu” yolundaki haksız ithamlarına da cevap verilmiĢ olunacaktı.  

3. Ġnkılâpların halk tarafından benimsenme düzeyini ölçmek için muhalif bir partinin 

kurulmasının bizzat Mustafa Kemal PaĢa tarafından istenilmiĢti. Ülkeyi idare eden tek bir 

partinin yanı sıra muhalif bir partinin olması, o zamana kadar çeĢitli nedenlerle suskunluk 

içerisinde bulunan halk kitlelerinin suskunluklarını bozacak, böylece inkılâpların halk 

arasında ne ölçüde benimsenmiĢ olduğu anlaĢılacaktı. Ayrıca o güne kadar ortaya çıkmamıĢ 

olan problemlerde ortaya çıkacak ve çözüm yolları aranacaktı.  

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kurulmasıyla ilgili bir baĢka nedende, Mustafa Kemal 

PaĢa‟nın, Meclis, parti ve memleket içinde Ġsmet PaĢa‟nın elde ettiği nüfuzu kırmak ve onu 

devre dıĢı bırakmak isteğiyle ikinci bir muhalefet partisinin kurulmasını istediğidir.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930‟da resmen kurulmuĢtur. Yeni partinin 

siyasal yelpazedeki yeri Atatürk ile Fethi Bey arasına da konuĢulup kararlaĢtırılmıĢtı. Hatta 

partiye “Serbest Cumhuriyet Fırkası” adı da M. Kemal PaĢa tarafından verilmiĢti. M. Kemal 

PaĢa güvendiği arkadaĢlarının yönetiminde Mecliste hükümet denetimi yapacak ve ülkeyi çok 

partili hayata hazırlayacak olan Serbest Cumhuriyet Fırkası‟na, teĢkilatlanması için gerekli 

parayı ve yeterli sayıda milletvekili vereceğini belirtmiĢti. Gerçekten de Mustafa Kemal PaĢa, 

yeni partiye oldukça önemli miktarda para verdirmiĢ, Serbest Cumhuriyet Fırkasına katılacak 

milletvekillerinin bazılarını bizzat Mustafa Kemal PaĢa 40 kiĢi olarak belirlemiĢti.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası‟na geçen milletvekili sayısı belirlendiği gibi olmamıĢ ve bu 

partiye geçen milletvekili sayısı 15‟de kalmıĢtır. Partinin BaĢkanlığı‟na Ali Fethi Bey, Genel 

sekreterliğine ise Nuri (Conker) Bey getirilmiĢti. Ayrıca Kars Milletvekili Ağaoğlu Ahmet 
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Bey, Erzurum Milletvekili Tahsin Bey, Niğde Milletvekili Dr. ReĢit Galip Bey, 

ġebinkarahisar Milletvekili Mehmet Emin Bey (Yurdakul) gibi önemli isimler vardı. Serbest 

Cumhuriyet Fırkası‟nın Aydın il baĢkanlığını bilahare Demokrat Parti‟nin kurucularından biri 

ve 1950–1960 döneminin BaĢbakanı olan Adnan Menderes üstlenmiĢti.  

Liberal bir üslupla kaleme alınan ve liberalizmi savunan Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın 

programı 11 maddeden oluĢuyordu. On bir maddelik bu kısa programın ilk maddesi, Fırkanın 

“Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik” esasına bağlı kalacağını açıklıyordu. Ayrıca 

anayasada belirtilen hakların herkes için eĢit olarak hayata geçirileceği belirtilmekteydi. 

Ülkenin kalkınmasında yabancı sermayeye gerek olacağı savunuluyordu. Ekonomik anlayıĢta 

ve giriĢimlerde liberalizmin benimseneceği ve ferdi giriĢimlerin destekleneceği açıklanıyordu. 

Cumhuriyet Halk Fırkası‟yla program açısından benzerlikler görüldüğü gibi ekonomide ve 

siyasi özgürlükler konusunda daha geniĢ bir hürriyet ve serbestlik yanlısı olarak Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ön plana çıkmaktaydı.  

Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kendine özgü bir yayın organı olmamıĢ, Ġstanbul‟da 

çıkan Yarın ve Son Posta ile Ġzmir‟de çıkan Halkın Sesi gazeteleri tarafından desteklenmiĢtir.  

1930 Ekim‟inde yapılan yerel seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası oldukça baĢarılı 

sonuçlar almıĢtır. Resmi açıklamalara göre yeni parti, 502 belediyeden 22‟sinin baĢkanlığını 

kazanmıĢtı.  

Serbest Fırka‟nın seçim öncesi Ġzmir ve çevresinde halkın geniĢ destek verdiği bir parti 

olarak ortaya çıkmıĢ olması ve Ali Fethi Bey‟in olaylarla geçen Ġzmir ve Ege seyahati 

esnasında halkın bu partiye ve liderlerine gösterdiği coĢkulu tezahüratlar, Cumhuriyet Halk 

Fırkası‟nın müfrit kesimlerince hoĢ karĢılanmamakta ve hatta endiĢe duyulmaktaydı.  

ĠĢte yeni partinin görevi muhalefet yapmak olmasına rağmen, iktidar alternatifi 

olduklarını açıklaması ve halkın gösterdiği destek ve Ġzmir olayları bu partinin kapatılmasının 

temel sebepleridir. Halkın bu partiye olan desteğini çok abartılı Ģekilde M. Kemal PaĢa‟ya 

aktaran Cumhuriyet Halk partililer M. Kemal PaĢa‟yı de ikna etmiĢler ve bu partinin 

kapatılmasını istemiĢlerdi. Bunun üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın BaĢkanı Ali Fethi 

Bey‟le görüĢen Mustafa Kemal PaĢa, bu görüĢmede ondan partisini kapatmasını istemiĢti.  

Bunun üzerine parti yöneticileri fesih kararı almıĢ 17 Kasım 1930 günü kamuoyuna 

açıklamıĢ ve parti baĢkanı Ali Fethi Bey, ĠçiĢleri Bakanlığına bir dilekçe ile baĢvurarak 

partisinin kapandığını bildirmiĢtir.  

Serbest Fırka denemesinin yarattığı tedirginlikle ve iktidarı elinden kaybetmemek 

düĢüncesiyle Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticileri 1945 sonlarına kadar ülkede yeni bir 

partinin kurulmasına müsaade etmemiĢ ve daha katı bir tek parti anlayıĢıyla ülkeyi idare 

etmiĢtir.
6
  

 

5. Halk Partisinin Ġlkeleri ve Laiklik Uygulamaları:  

Parti 3. Kurultayını 17 Mayıs1931 yılında gerçekleĢtirdi. Burada da partinin dayandığı 

temel ilkeler üçten altıya çıkarıldı. Bunlar “Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, 

Devletçilik, Lâiklik ve Ġnkılâpçılık.”  Daha sonra 5.2.1937 tarih ve 3115 S. Kanun‟un 1. 

maddesi ile Anayasa‟nın 2. Maddesi “Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, 

devletçi, lâik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı Ankara Ģehridir” Ģeklinde 

değiĢtirildi.  

Bu 3. kongrede ayrıca BaĢbakanın Parti Genel Sekreteri ve il valilerinin de parti 

teĢkilatlarında Cumhuriyet Halk Partisi il idare heyeti baĢkanı olması kabul edilir. Kültür 

faaliyetlerinin düzenlenmesi ve inkılâpların halka daha kolay kabul ettirilmesi için daha önce 

Atatürk‟ün emri ile kurulmuĢ olan “Türk Ocakları”nın feshine ve Cumhuriyet Halk Partisine 

devrine ve onların yerine Halkevlerinin kurulmasına karar verilir.  
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Parti 4. Kurultayını 9 Mayıs 1935‟de toplar. Bu kurultay partinin bir dönüm noktasını 

da teĢkil eder. Parti Genel Sekreteri Recep Peker‟in ortaya attığı “Türkiye Cumhuriyeti bir 

parti devletidir. Parti devleti ile beraber çalıĢır” görüĢü kurultayda benimsenir ve onaylanır. 

Liberalizm tenkit edilir ve “Halk tarafından halk için” prensibi benimsenir.  

Parti ilk olağanüstü Kurultayını Atatürk‟ün ölümü üzerine 26 Aralık 1938 yılında 

Ankara‟da Celal Bayar‟ın baĢvekilliğinde, onun konuĢması ile toplanır. Ġsmet Ġnönü 

CumhurbaĢkanı seçilmiĢtir. Bu kurultayda Atatürk “partinin bânîsi ve ebedi baĢkanı” Ġsmet 

Ġnönü ise “partinin değiĢmez genel baĢkanı” olarak tüzüğe tescil edilir.  

CHP‟nin beĢinci Kurultayı 29 Mayıs 1939 tarihinde CumhurbaĢkanı ve partinin 

değiĢmez genel baĢkanı Ġsmet Ġnönü‟nün açılıĢ konuĢması ile toplanır. Ġsmet Ġnönü bu 

kurultayda dünya dengelerinin değiĢmesi ve demokrasiye geçilmesi üzerine Türkiye‟nin 

kayıtsız kalamayacağı tezinden yola çıkarak “güdümlü bir muhalefet teĢkiline karar verdiğini” 

açıklar. Daha sonra kurultay “Halk Odaları”nın ve “Köy Enstitüleri”nin açılmasına ve 

buralarda halkın ve aydınların eğitilmesine karar verir.   

Bu dönemde II. Dünya SavaĢı patlak verir. Bundan dolayı CHP‟nin siyasi 

faaliyetlerinde bir yavaĢlama görülür. Parti 6. Kurultayı 10 Mayıs 1943 tarihinde toplanır. 

GörüĢmelerin seyri savaĢ ile sınırlı kalır. Alınan tek karar Atatürk‟ün “Yurtta sulh, cihanda 

sulh” ilkesinin benimsenmesi olur. 

10 Mayıs 1946 yılında toplanan ikinci olağanüstü kurultayda değiĢen dünya düzeni ve 

geliĢen demokrasi ile batının “DemokratikleĢme baskıları” etken olur. Bu kongre bu açıdan 

CHP için de bir ıslahat toplantısı olur. Bu arada “Dörtlü Takrir” sahipleri olan Celal BAYAR, 

Adnan MENDERES, Fuat KÖPRÜLÜ ve Tevfik KORALTAN‟ın “DemokratikleĢme” 

talepleri CHP tarafından reddedilmiĢ ve bu talep sahipleri de CHP‟den ihraç edilmiĢ, onlar da 

“DEMOKRAT PARTĠ”yi kurmuĢ bulunuyorlardı. Rusya‟nın yayılma politikalarına karĢı 

Batı‟dan destek arayıĢları CHP‟yi NATO‟dan yardım istemeye itmiĢ, onlar da yardımı 

“Demokrasiye ve çok partili hayata geçiĢ” Ģartına bağlamıĢlardı. Ġster istemez CHP‟de 

kendisini demokratikleĢme yoluna girmek mecburiyetinde hissetmiĢti. Bu kurultayda bu 

konular müzakere edildi. Bizzat partinin ebedi genel baĢkanı, ülkenin CumhurbaĢkanı ve 

“Milli ġef” Ġsmet ĠNÖNÜ kurultaya bir önerge vererek partide değiĢmez genel baĢkanlık 

sistemine son verilmesine ve genel baĢkanın kurultayca seçilmesini istedi.  

Parti bu kurultayda Laiklik konusuna da önemli yer verdi. Halk Partisinin “Din ĠĢleri 

Reisliği” tarafından alınan 17.4.1945 tarihli kararlara yer verildi. Buna göre “Lâik bir ülkede 

“Diyanet ĠĢleri Reisliği” adı altında bir dini teĢkilata yer olmadığı için kaldırılmasına, 

Kur‟anın ve tüm ibadetlerin Türkçe olarak tanzim edilmesine, (Ezan ve Kamet‟in Türkçe 

okunmasına 30 Ocak 1932 yılından itibaren baĢlanmıĢtı) Ġbadet yerlerinin “Halkevleri” gibi 

tanzim edilerek Türk geleneğine uygun hale getirilmesine, Ruhbanlığı çağrıĢtıran bilcümle 

dini kisvelerin (cübbe, sarık, takke, tespih gibi) dini andıran kisvelerin kaldırılmasına, Ġbadet 

usul ve zamanlarının yeniden düzenlenmesine” karar verilir.  

CHP bundan sonra demokratikleĢmenin önemini kavramıĢ, ama kendine özgü bir 

demokrasiyi geliĢtirme çabasına düĢmüĢlerdi. Bu da “Din ve Vicdan Hürriyeti”nin içinde 

olmadığı bir demokrasi Ģekli idi. Bu durum sadece partinin kongresinden kaynaklanmıyordu. 

Partinin iĢ baĢına getirdiği bürokratları da dini asla kabul etmiyorlardı. Nitekim “Matbuat 

Umum Müdürü” Vedat Nedim Tör, 17 Mayıs 1942 yılında bütün gazetelere gönderdiği bir 

genelgede bütün din ile ilgili yazılara on gün içinde son verilmesi emrediliyor ve gerekçe 

olarak da “Biz her ne suretle olursa olsun memleket dâhilinde dini neĢriyat yapılarak dini bir 

atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar 

değiliz” demiĢti.  

Dinin içinde olmadığı bir demokrasinin önünü açmak için bizzat CumhurbaĢkanı Ġsmet 

ĠNÖNÜ‟nün verdiği önerge kabul edilerek partide “değiĢmez genel baĢkanlığa” son verildi. 



Genel baĢkanların kurultayca seçilmesi kabul edildi. Seçim kanununda değiĢiklik yapılarak 

“Açık oy, gizli tasnif” esası ile kendine özgü bir seçim kanunu çıkarılması kararlaĢtırıldı.  

CumhurbaĢkanı Ġnönü 17 Temmuz 1946 tarihli seçim beyannamesinde “Hür 

vatandaĢların serbest oylarının açığa çıkması, kanuni ve vicdani borcumuzdur. Milletin rızası 

ile tayin olunmayan iktidar mevkiinin hiçbir kıymeti ve hiçbir meĢru tarafı yoktur” 

demekteydi. Devleti gücü ile yapılan ve “Açık oy, gizli tasnif” esasına dayanan 21 Temmuz 

1946 seçimlerinden CHP zaferle çıktı. KesinleĢen seçim neticelerine göre CHP 396, DP 62 

milletvekili meclise soktu. Bağımsızlar da 7 sandalye ile mecliste temsil edildiler. Bütün 

bunlara rağmen muhalefet bu seçimleri “hileli” olmakla niteledi.  

Yedinci Kurultay 17 Kasım 1947 yılında çok partili demokratik hayata uyma 

tartıĢmaları içinde geçti. “Gizli oy açık tasnif” esasına göre seçimin yapılması kararlaĢtırıldı. 

Çünkü batı yapılan 1946 seçimlerini demokratik bulmuyordu. Muhalefet de bu konuyu 

devamlı gündemde tutuyordu. Yapılacak yeni bir seçimi batının meĢru kabul etmeyeceği 

endiĢesi vardı. Kurultayda yine parti genel baĢkanının CumhurbaĢkanı olması halinde genel 

baĢkanlığı vekiline bırakması konusunda tüzük değiĢikliği yapıldı ve 30 kiĢilik bir parti divanı 

kuruldu.  

 

6. 1950 Demokrasi Sonrası Muhalefette Halk Partisi: 

14 Mayıs 1950 seçimleri ile muhalefete düĢen CHP yeni Ģartlar içinde takip edeceği 

yolu araĢtırma devresine girdi. Her ne kadar iktidarda DP var ise de, CHP devlet partisi olarak 

Orduya, Bürokrasiye ve Devlete hâkimdi. Üniversiteler ve Basın zaten tamamen CHP 

zihniyetinin arka bahçeleri idi. “Gizli oy, açık tasnif” usulüne göre yapılan bu seçimde DP 

393 ve CHP 69 milletvekili çıkarmıĢtı. Ġsmet ĠNÖNÜ CumhurbaĢkanlığından istifa etti. 

Yerine Demokrat Parti genel baĢkanı Celal BAYAR cumhurbaĢkanı oldu. Adnan 

MENDERES de DP genel baĢkanı ve BaĢbakan oldu.  

CHP sekizinci kurultayını 28 Haziran 1950 tarihinde yapıldı. Ġsmet ĠNÖNÜ bu 

kurultayda muhalefeti tahlil eden ve görevlerini belirleyen bir konuĢma yaptı. Parti genel 

sekreterinin de seçimle getirilmesi kurulca kabul edildi. Bu ilk seçimi Kasım GÜLEK 

kazandı. Parlamentoda çetin bir iktidar ve muhalefet çatıĢması baĢladı. 

DP iktidarı CHP‟ye yönelik olarak yaptığı icraatlarda öncelikli olarak kanuna aykırı 

yanlıĢ uygulamaları görüldüğü için “Halkevleri”ni kapatarak CHP ye bir darbe vurdu. 

Ardından CHP‟nin yayın organı olan “Ulus” gazetesini ve matbaasın elinden aldı. (12 Aralık 

1953)  

1954 seçimleri CHP için ikinci büyük darbe oldu. DP 488 milletvekiline karĢılık CHP 

ancak 30 milletvekili çıkarabildi. Parti ancak 1957 seçimlerinde 178 milletvekili çıkararak 

parlamentoda kendisini güçlendirdi. Ancak Ordu, Bürokrasi ve CHP‟nin oluĢturduğu Sivil 

Toplum KuruluĢlarının da baskısı ile 27 Mayıs 1960‟da darbe sonucu DP‟yi iktidardan 

indirdi. Vatana ihanetten iktidar mensuplarını yargılamaya baĢladı. DP kapandı. Anayasa 

değiĢti. Bütün bunları yapanlar Askerler ve CHP‟li bürokratlardı. 

 

7. 27 Mayıs 1960 Darbesi Sonrası 

Ġhtilalden sonra teĢekkül ettirilen Kurucu Meclise hâkim olan CHP hazırlanan 

Anayasa‟da kendi görüĢlerinin hâkim olmasını sağladı. Meclisin üzerinde bir “Senato” 

kurulması ve ihtilali yapanların da “Temelli Senatör” olması sağlandı.  

60 Ġhtilalinden sonra yapılan 15 Ekim 1961 seçimlerinde CHP beklenen baĢarıyı elde 

edemedi. Geçerli oyların % 36,7‟sini alarak 173 milletvekilliği kazandı. Kapatılan DP‟nin 

devamı olan Adalet Partisi (AP) % 34 oyla 158 milletvekilliği kazandı. Yeni Türkiye Partisi 

(YTP) 65, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ise 54 milletvekilliği çıkardı.  

Hiçbir parti tek baĢına hükümet olacak sayıyı elde edemediği için ilk defa koalisyon 

hükümeti kurulacaktı. 25 Ekim 1961 günü TBMM açıldı. 26 Ekimde CumhurbaĢkanlığı 



seçimi yapıldı. AP‟nin adayı olan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BaĢgil tehdit edilerek adaylığı 

engellendi. Askerlerin gölgesinde ve parlamentoyu kapatma tehdidi ile TBMM Cemal 

Gürsel‟i CumhurbaĢkanlığına çıkardı.  Cemal Gürsel 10 Kasım 1961 günü hükümeti kurma 

görevini CHP Genel BaĢkanı Ġsmet Ġnönü‟ye verdi. Ġnönü 20 Kasım‟da CHP-AP koalisyon 

hükümetini kurdu. 

22 ġubat 1962 tarihinde Albay Talat Aydemir cuntası yönetime el koymaya kalkıĢtı ve 

Kara Harp Okulu öğrencilerini harekete geçirdi. Ankara karıĢtı, ancak olay BaĢbakan Ġnönü 

tarafından bastırıldı. Siyasi aflarla ilgili müzakerelerde iĢler çıkmaza girince Ġnönü 30 Mayıs 

1962‟de istifa etmek durumunda kaldı. Ancak Cemal Gürsel hükümeti kurma görevini 

yeniden kendisine verince 25 Haziran 1962‟de CHP-YTP-CKMP ve bağımsızlardan meydana 

gelen II. Koalisyon hükümeti kuruldu. 1963 Mayısında Talat Aydemir‟in ikinci darbe 

teĢebbüsü de bastırıldı. Darbeye teĢebbüsten mahkûm edilerek idam edildi. 

16 Kasım 1963 seçimlerinde AP % 45,4 oy alarak birinci parti konumuna yükseldi. 

CHP bu seçimde % 36,2 oy alarak oy oranını korudu. Seçim böyle sonuçlanınca CKMP 

hükümetten çekildiğini açıkladı ve hükümet düĢtü. Bu durumu BaĢbakan Ġsmet Ġnönü yurt 

dıĢında öğrenince görüĢmeleri keserek yurda dönmek zorunda kaldı. 2 Aralık 1963‟de Ġnönü 

istifa etti. Böylece II. Koalisyon hükümeti de yıkılmıĢ oldu. AP lideri Ragıp GümüĢpala da 

hükümet kurmayınca 25 Aralık 1963‟te 10. Ġnönü hükümeti kuruluĢ oldu. Hükümet 13 ġubat 

1965 tarihinde Bütçe görüĢmelerinde güvenoyu alamayınca hükümet düĢtü. Bu defa CHP 

dıĢındaki partiler ve bağımsızlar bir araya gelerek 1965 seçimlerine kadar devam edecek olan 

hükümeti kurdular. 

 

8. 1965 Seçimleri ve CHP 

1964 yılında AP Genel BaĢkanı Ragıp GümüĢpala vefat edince yapılan kongrede 

Süleyman DEMĠREL AP Genel BaĢkanı seçildi. Seçimden önceki hükümetin baĢbakanı 

olarak görev yaptı.  

1965 seçimlerine giderken CHP‟ye bir kimlik ve slogan belirlemek ve siyasi partiler 

içindeki duruĢunu anlatmak için Ġsmet Ġnönü “Ortanın Solu” ifadesini kullandı.  Genel BaĢkan 

Ġsmet ĠNÖNÜ bunu CHP‟nin kimliği olarak belirlediğini ilan etti. Genel Sekreter Bülent 

ECEVĠT ise Ortanın Solunun ilkelerini “Halkçılık. Ġnsancıl olmak. Sosyal adaletçilik. Ġlerici, 

devrimci ve reformcu olmak. Devletçiliğe inanmak, Plan fikrine bağlı olmak. Hürriyeti ve 

Sosyal Demokrasiyi savunmak” Ģeklinde belirlemiĢtir. CHP‟nin amacı hem kedisine kimlik 

belirlemek, hem de Türkiye ĠĢçi Partisine (TĠP) gidecek CHP oylarını engellemeyi amaç 

edinmiĢti. AP Genel BaĢkanı Süleyman Demirel ise bu slogana “Ortanın Solu, Moskova‟nın 

Yolu” ifadeleri ile yerden yere vurdu. Seçim Kanununu değiĢtirerek “Milli Bakıye Usulünü” 

getirdi. Bu sistem küçük partiler lehine bir geliĢmeydi. AP bu kanuna karĢı çıktıysa da 

parlamentodan geçerek yasalaĢtı. (AP 1968‟de bu seçim kanununu değiĢtirmiĢtir.) 

10 Ekim 1965 günü yapılan genel seçimlerde AP % 52,8 halk desteği ile 240 

milletvekili çıkardı. CHP ise % 28.7‟ye geriledi ve ancak 134 milletvekili kazanabildi. MP, 

31; YTP,19; TĠP, 14; ve Bağımsızlar 1 milletvekili ile TBMM‟ye girdiler. 

CHP‟nin 1965 seçimlerinden büyük bir yenilgi ile çıkması CHP‟de yeni arayıĢları da 

beraberinde getirdi. CHP‟nin 24 Ekim 1966 tarihindeki 18. Kurultayında 1961-1965 Ġnönü 

hükümetlerinden ÇalıĢma Bakanı olan Bülent Ecevit Genel Sekreter seçildi. Ecevit, Ġsmet 

Ġnönü‟nün “Ortanın Solu” politikasını benimsemiĢ ve ÇalıĢma Bakanlığı zamanında iĢçilerle 

çok iyi iliĢkiler kurmuĢtu. Bundan sonra partinin politikalarını o geliĢtirecekti.  

1967 yılına gelince CHP içinde baĢını Turhan Feyzioğlu‟nun çektiği “Orta Sağ”ı temsil 

eden “48‟ler Grubu” CHP‟den ayrıldılar ve daha sonra Cumhuriyetçi Güven Partisi‟ni (CGP) 

kurdular. 18 Ekim 1968 yılında yapılan CHP‟nin 19. Kurultayında Ġnönü-Ecevit ikilisinin 

listesi kazandı. Böylece Ecevit partiye daha çok hâkim olmaya baĢladı. 

 



9. 1969 Seçimleri ve CHP 

12 Ekim 1969 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde AP % 46,5 oy alarak 256 milletvekili 

kazanırken CHP oy kaybederek % 27,3‟lerde ancak 143 milletvekilliği kazanacaktı. CHP‟den 

ayrılan Güven Partisi 15, Bağımsızlar 13, Millet partisi 6, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye ĠĢçi 

Partisi 2 ve Milliyetçi Hareket Partisi 1 milletvekili ile TBMM‟de temsil edilmeye baĢladı.  

AP hükümeti yeniden kurdu. Ancak CHP orduyu harekete geçirerek Türk Silahlı 

Kuvvetlerine 12 Mart 1971 muhtırasını verdirdi. Askerin siyasete müdahil olmasına karĢı 

BaĢbakan Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Yeni hükümeti CHP‟li Nihat Erim 

kurdu. Ġnönü‟nün muhtıraya destek vermesi üzerine Ecevit askeri müdahaleye karĢı olduğu 

için Bülent Ecevit Genel Sekreterlikten istifa etti. Bu Ecevit‟e büyük prestij kazandırdı. 5 

Mayıs 1972 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Kongrede Bülent Ecevit CHP Genel BaĢkanı 

Ġsmet Ġnönü‟ye rakip olarak Genel BaĢkanlığa adaylığını koydu. Ġnönü‟nün kalp krizi 

geçirmesi üzerine kurultay 6 Mayıs‟a ertelendi.  

 

10. CHP’de Bülent Ecevit Dönemi (1972-1980) 

30 Haziran 1972 tarihinde toplanan CHP‟nin 21. Olağan Kurultay‟ında partideki iktidar 

değiĢimine paralel olarak CHP Tüzüğünün 35 maddesi değiĢtirildi. Ġsmet Ġnönü bu kurultaya 

son defa katıldı. Bülent Ecevit 1085 delegeden 1032‟sinin oyunu alarak yeniden Genel 

BaĢkanlığa seçildi. 

12 Mart sonunda kurulan Ferit Melen hükümetine 5 bakan vererek destek oldu ancak 

daha sonra anlaĢamayarak 5 bakanını birden çekti. Bunun üzerine Ġsmet Ġnönü partiden ve 

milletvekilliğinden istifa etti. Ancak eski cumhurbaĢkanlarının tabii senatör olma hakkını 

kullanarak TBMM‟deki çalıĢmalarına devam etti.  

28 Mart 1973‟de CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‟ın görev süresi tamamlandığı için yeni 

CumhurbaĢkanı seçmek gerekiyordu. 12 Mart cuntacılarının aday olarak gösterdiği ve 

CHP‟nin de desteklediği Org. Faruk Gürler AP‟nin ve Süleyman Demirel‟in buna karĢı 

çıkması ile seçilemedi. CumhurbaĢkanlığı oylamaları kilitlendiği için CHP ile AP Fahri 

Korutürk üzerinde anlaĢarak 6 Nisan 1973‟de Fahri Korutürk‟ü CumhurbaĢkanı seçtiler ve 

böylece 12 Mart‟ın rövanĢını da almıĢ oldular.     

14 Ekim 1973 Genel seçimlerinde CHP “Ortanın Solu” hareketini “Demokratik Sol” 

Ģekline çevirerek oylarını artırdı ve geçerli oyların % 33‟ünü alarak 185 milletvekilliği 

kazandı ve birinci parti oldu. AP ise Demokratik Parti‟nin (DP) ve Milli Selamet Partisi 

(MSP) kendisini bölmesinden dolayı ancak % 29 oy alabilmiĢ ve 149 milletvekili 

çıkarabilmiĢti. Bu seçimde MSP 48, DP 45, CGP 13, MHP 3, TBP 1 ve Bağımsızlar 6 

milletvekilliğini kazanmıĢ oldular. 

CHP 14 Ekim 1973 seçimlerinde 185 milletvekili tek baĢına hükümet olacak sayıyı elde 

edemediği için hükümet olamadı ancak Bülent Ecevit ile yükseliĢini sürdürmeye devam etti. 9 

Aralık 1973 Yerel Seçimlerinde % 37 oyla yine birinci parti oldu. AP ise % 32 oy aldı. AP de 

bu seçimde oylarını artırmıĢtı. 27 Ekim-8 Kasım arasında Fahri Korutürk‟ten aldığı hükümeti 

kurma görevini geri iade etti. 13 Kasım‟da görevi Süleyman Demirel‟e verdi. Demirel de 

hükümeti kuramayınca yeniden Ecevit‟e görev verildi. Ecevit 16 Ocak 1974‟de Milli GörüĢ 

temsilcisi Necmettin Erbakan ile Bülent Ecevit BaĢbakanlığında CHP-MSP hükümetini 

kurdu. 

Hükümet Türk Ceza Kanunu‟nun 141, 142 ve 163 maddeler çerçevesinde yargılanan ve 

12 Mart muhtırasından sonra hapse girenlerin affı gündeme gelince büyük tartıĢmalar yaĢandı. 

MSP 163. Maddeden yatanların da affını istedi. Af kanunu sancılı çıktı ve MSP‟den 24 

milletvekili ayrıldı. Bu arada Yunanistan‟da Albaylar Cuntası CumhurbaĢkanı Makaryos‟u 

devirerek iktidarı ele geçirdi ve ENOSĠS‟ gerçekleĢtirmek ve Kıbrıs adasındaki Türkleri 

katliama baĢlayınca 1960 Zürih AntlaĢması gereği 20 Temmuz 1974‟de Türk Ordusu adaya 

“BarıĢ Harekâtı” düzenledi. Kıbrıs‟ın yarısını kurtarınca BaĢbakan Ecevit “Kıbrıs Fatihi 



Karaoğlan” lakabı ile popülaritesi arttı. 18 Eylül 1974 tarihinde CHP-MSP hükümeti düĢtü. 

Ecevit‟in erken seçim çabaları sonuç vermedi ve uzun süre hükümet kurulamadı.  

CHP 14 Aralık 1974 tarihinde CHP 22. Olağan Kongresini yaptı. Kongrede Orhan 

Eyüboğlu genel sekreter, Deniz Baykal ve Mustafa Üstündağ yeni genel baĢkan yardımcıları 

olarak seçildiler.  

Hükümet bunalımı ancak 12 Nisan 1975‟de sonra erdi. Süleyman Demirel 

BaĢbakanlığında AP-MSP-MHP ve CGP‟nin bir araya gelmesiyle oluĢan I. MC (Milliyetçi 

Cephe) hükümeti kuruldu. 12 Ekim 1975 tarihinde 6 milletvekili için yapılan “Ara Seçim”de 

5‟ini AP, 1‟ini de CHP kazanabildi. 

1976 yılına gelinciğinde CHP içinde iç çekiĢmeler baĢ gösterdi. 8 Mart 1976‟da Deniz 

Baykal, Haluk Ülman, Erol Çevikçe, Adil Ali ve Tankut Akalın parti yönetiminden istifa 

ettiğini duyurdu. Bununla beraber CHP 27 Kasım 1976‟da toplanan 23. Olağan Kurultay‟da 

1977 seçimlerine hazırlanmak üzere mevcut altı temel ilke olan “Atatürk Ġlkeleri” yanında 

“Demokratik Solun” yeni ilkeleri olarak “Özgürlük, eĢitlik, dayanıĢma, emeğin üstünlüğü, 

geliĢmenin büyülüğü ve halkın kendini yönetmesi” Ģeklinde altı ilke daha benimsedi. Ayrıca 

Avrupa‟da bulunan “Sosyalist Enternasyonal”e üyeliği kabul edildi. 

 

11. 1977 Seçimleri 

MC hükümeti ülkeyi idare etmekle beraber ekonomi ve anarĢi konusunda sıkıntılar 

artmaya baĢladı. Koalisyon partileri seçimlerde tek baĢına iktidar olmak için devletin 

imkânlarını daha etkin ve kendi çıkarlarına göre kullanmak ve kadrolaĢmak istemeleri 

hükümetin büyük ortağı olan AP‟yi de ziyadesiyle yıpratmaktaydı.  CHP‟de bu hususları çok 

iyi kullanıyordu. Bilhassa anarĢinin ortadan kalkmasının ancak CHP iktidarı ile mümkün 

olacağı imajını iĢlemeye çalıĢıyordu. Nihayet hükümet 5 Haziran 1977‟de seçim kararı aldı.  

26 Nisan 1977‟de Ecevit‟in seçim otobüsü Niksar‟da kurĢunlandı. 1 Mayıs 1977 

tarihinde Taksim Meydanında yapılan “Bahar ĠĢçi Bayramı” kutlamalarında toplanan halkın 

üzerine çevreden açılan ateĢ sonucu 37 iĢçi hayatını kaybetti ve miting bir facia ile bitti. 29 

Mayıs‟ta Ġzmir-Çiğli Havaalanında uçaktan inen Ecevit‟e ateĢ edildi. Bütün bunlar CHP‟yi ve 

Ecevit‟i halkın gözünde daha da büyüttü. “Kıbrıs Fatihi” unvanı da kendisine artı puan 

getiriyordu.  

Bülent Ecevit seçim önce en büyük mitingini 3 Haziran‟da Ġstanbul Taksim 

Meydanında yapmayı kararlaĢtırmıĢtı. 2 Haziran‟da BaĢbakan Süleyman Demirel kendisine 

gelen bir su-i kast ihbarın Ecevit‟e ulaĢtırarak 3 Haziran‟da miting yapmamasını isteyince 

Ecevit bunu koz olarak kullandı ve “kesinlikle yapacağını ve bu konuda kararlı olduklarını” 

açıklayarak bütün CHP‟lileri mitinge katılmaya davet etti. Yüz binler Taksim‟de toplandı ve 

bu durum CHP‟ye en az 5 puan getirdi. 

Nihayet 5 Haziran 1977 seçimlerinde CHP seçimden zaferle çıktı. Geçerli oyların % 

41,3‟ünü alarak 213 milletvekilliği elde etti. Böylece CHP oylarını % 33‟de % 41‟e çıkarmıĢ 

oldu. AP ise oylarını % 29‟dan % 36,8‟e yükseltmekle beraber ancak 189 milletvekili 

kazanmıĢ oldu.  

CHP güçlenerek bu seçimlerden çıkmıĢtı ancak tek baĢına iktidar olmayı sağlayacak salt 

çoğunluk olan 226 milletvekilini çıkaramamıĢtı. 14 Haziran‟da hükümeti kurma görevi alan 

Bülent Ecevit CHP azınlık hükümetini kurdu ancak meclisten güvenoyu alamayınca istifasını 

CumhurbaĢkanına sunmak zorunda kaldı. Bunun üzerine AP Genel BaĢkanı Süleyman 

Demirel 21 Temmuz 1977‟de AP-MSP-MHP ve DP ile koalisyon yaparak II. MC Hükümetini 

kurdu. Ülke sıkıntılı günler geçiriyordu. Bazı mallak karaborsa‟ya düĢmüĢ ve ekonomi 

darboğaza girmiĢti. AnarĢi ve terörde ise artıĢ devam ediyordu. 25 Kasım 1977 gününün 

Financial Times gazetesi “Türkiye iflas etmiĢ bir ülkedir” baĢlığını atmıĢtı. Toplumda 

kutuplaĢmalar yaĢanıyordu. AP dıĢındaki partiler ideolojik olarak kadrolaĢma amacı ile çeĢitli 



dermekler kurmuĢlardı. Polis teĢkilatı dahi kurduğu sendikalarla “Pol-Der” ve “Pol-Bir” gibi 

isimler altına kendi kadrosunu kurma çalıĢmalarına girmiĢti.  

11 Aralık 1977 Yerel Seçimlerinde CHP % 41.7 oy alarak 41 il merkezinin Belediye 

BaĢkanlığını kazandı. Ġktidardaki AP ise % 37,1 oy ile ancak 15 Ġl Belediye baĢkanlığını elde 

etmiĢti. Seçim sonucunda AP‟den ayrılanlar oldu. Bülent Ecevit AP‟li 11 milletvekiline 

bakanlık vaat ederek onların partiden ayrılmasını sağladı. Bu milletvekilleri Ģunlardı: “Orhan 

Alp, Tuncay Mataracı, ġerafettin Elçi, Mete Tan, GüneĢ Öngüt, Ahmet Karaaslan, Hilmi 

ĠĢgüzar, Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu, Mustafa Kılıç ve Cemalettin Ġnkaya” 

Bülent Ecevit 22 Aralık 1977 günü hükümete gensoru verdi. 31 Aralık‟ta yapılan 

oylamada 218 güvenoyuna karĢılık 228 güvensizlik oyu ile düĢürüldü. Bunun üzerine 

hükümeti kurma görevini alan Bülent Ecevit AP‟den ayrılan 11 milletvekili ile CGP ve 

DP‟nin de desteğini alarak 5 Ocak 1978‟de hükümeti kurdu ve meclisten güvenoyu alarak 

çalıĢmalarına baĢladı. 

 

12. III. Ecevit Hükümeti (5 Ocak 1978-12 Kasım 1979) 

1978 yılına Ecevit hükümeti ile girilmiĢ oldu. Ecevit “enkaz devraldık”  ve bu enkazı 

düzeltmek, anarĢi ve teröre son vermek için “Umut” olarak gelmiĢti. 1977‟de yapılan 

seçimlerde “Umudumuz Ecevit” “Umudumuz Kıbrıs Fatihi Karaoğlan” sloganları ile girilmiĢ 

ve CHP‟nin 1950 yılından sonra hür seçimle almıĢ olduğu en yüksek düzey olan % 41,3 oyu 

almıĢtı. Ancak Ecevit‟in iktidarı ile beraber CHP içinde buluna “Radikal Sol” iĢi daha da ileri 

seviyelere taĢıyarak terörü daha da artırma yoluna gittiler. Ġstanbul Üniversitesinde öğrenciler 

katledildi. 19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında KahramanmaraĢ‟ta olaylar meydana geldi ve 

bu olaylarda 105 kiĢi hayatını kaybetti. Sadece 1978 yılında toplam 831 kiĢi teröre kurban 

gitti. 1 ġubat 1979‟de Milliyet Gazetesi baĢyazarı Abdi Ġpekçi bir su-i kasta ve faili meçhul 

cinayete kurban gitti.  1979 yılı Mart ayında fiyat ayarlaması yapılarak inneden ipliğe her Ģeye 

zam yapıldı. DıĢ ülkelerden petrol alımı yapılamadığı için akaryakıt bulunamaz oldu ve 

petrollerde uzun kuyruklar oluĢtu. Ülkede en temel gıda maddeleri olan yağ ve Ģeker 

bulunamaz oldu ve karaborsaya düĢtü. TÜSĠAD Ecevit Hükümetinin çekilmesi için gazetelere 

ilanlar vermeye baĢladı. Ancak bu BaĢbakan Ecevit‟in sert tepkisine neden oldu.  

14 Ekim 1979‟da yapılan milletvekili araseçimi ve kısmî senato seçimlerinde AP geçerli 

oyların % 54‟ünü, 5 milletvekilliğinin 5‟ini de aldı. CHP‟nin % 41,7 olan oy oranı ise % 29‟a 

düĢtü. Ġki gün sonra BaĢbakan Ecevit “Millet AP‟ye teveccüh etmiĢtir” diye istifa etti.  

Ecevit‟in istifası ile III. Ecevit Hükümeti düĢmüĢ oldu. Süleyman Demirel hükümeti 

kurma görevini üslendi ve 12 Kasım 1979‟da AP azınlık hükümetini kurdu. Süleyman 

Demirel 100 gün içinde yoklukları ve kuyrukları kaldıracağını ve enflasyonu % 120‟lerden % 

20‟lere düĢürmeyi vaat ederek “24 Ocak 1980 Ekonomik Kararlarını” aldı. Alınan bu kararlar 

ile kısa zamanda yokluklar ve kuyruklar kalktı ülke ekonomik yönden büyük bir rahatlamaya 

girdi. Ancak terör tırmanarak devam ediyordu. Mayıs ayında Çorum Olayları meydana geldi 

ve 48 kiĢi hayatını kaybetti. Mayıs ayında MHP Genel BaĢkan Yardımcısı Gün Sazak 

öldürüldü. 19 Temmuz 1980‟de CHP‟li olan ve 12 Mart muhtırasından sonra BaĢbakan olan 

Nihat Erim öldürüldü.  22 Temmuzda Türkiye Maden-ĠĢ Sendikası BaĢkanı Kemal Türker 

öldürüldü. Nihayet 1980 yılında 10.000 terör olayı meydana gelmiĢ ve 2.000 kiĢi hayatından 

olmuĢtu. ÇeĢitli çevreler AP-CHP Hükümetini öneriyorlardı, ancak her iki parti de buna sıcak 

bakmıyordu.  

6 Nisan 1980‟de CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk‟ün görev süresi tamamlanınca 

CumhurbaĢkanlığı seçimi gündeme girdi. CHP‟nin adayı 12 Mart Muhtırasında imzası buluna 

dört komutandan biri olan emekli Orgeneral ve CHP senatörü Muhsin Batur‟u aday gösterdi. 

AP ise buna sıcak bakmadı. AP‟nin DıĢiĢleri Bakanı ve azınlık hükümetinin Meclis BaĢkanı 

olan Ġhsan Sabri Çağlayangil CumhurbaĢkanlığına vekâlet etmekteydi. Bu nedenle AP 

“vekâlet de asalet gibidir” diye CumhurbaĢkanlığı seçimine fazla asılmıyordu. 



Nihayet ordu “CumhurbaĢkanlığı seçiminin yapılamaması, Terör olayları, MSP‟nin 

Konya mitinginde Ġstiklal MarĢında ayağa kalkmayanların olması, Ġrtica ve Atatürk 

ilkelerinden ve Lâiklikten sapmaların olduğu” bahanesi ile 12 Eylül 1980 tarihinde darbe 

yaparak yönetime el koydu. Hükümet feshedildi, TBMM kapatıldı ve Anayasa yürürlükten 

kaldırıldı. Siyasi partiler, sendikalar ve derneklerin faaliyetlerine son verildi. Ülkeye Genel 

Kurmay BaĢkanı Kenan Evren ve Kuvvet Komutanlarının oluĢturduğu Milli Güvenlik 

Komitesi (MGK) hâkim oldu. Ülke MGK Kararları ile yönetilmeye baĢladı. BaĢbakan 

Süleyman Demirel ve Ana Muhalefet Partisi Genel BaĢkanı Bülent Ecevit Gelibolu 

Hamzakoy‟a, MSP Genel BaĢkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel BaĢkanı Alparslan 

TürkeĢ ise Ġzmir Uzunada‟ya gönderildi.  

30 Ekim 1980 günü Bülent Ecevit CHP Genel BaĢkanlığından istifa etti. 21 ġubat 1981 

tarihinden itibaren “ArayıĢ” dergisini çıkartmaya baĢladı. MGK 16 Ekim 1981‟de MGK 

Kararlı ile bütün siyasi partilerle beraber CHP‟yi de kapattı.  

 

13. 1980 Sonrası Siyasi Partiler ve CHP 

12 Eylül askerî yönetimi ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklamıĢtı. Çok sayıda 

gözaltılar ve siyasi davalar yaĢandı. Kurucu Meclis teĢekkül ettirilerek yeni bir Anayasa 

hazırlatıldı. Evet” demenin Ģart ve “Hayır” demenin yasak olduğu, anayasa aleyhine konuĢma 

yapanların yakalanarak gözaltına alındığı propaganda döneminden sonra 7 Kasım 1982 

tarihinde Anayasa halkoylamasına sunuldu. % 91,3 oy oranı ile Anayasa‟nın kabulü ile 

beraber MGK baĢkanı Kenan Evren‟in de CumhurbaĢkanlığı onaylanmıĢ oldu.  

Genel seçimlerin bir sene sonra 6 Kasım 1983‟te yapılacağı ilan edildi ve Seçim 

Kanunu yapılarak siyasi faaliyetler denetim altında serbest bırakıldı. Partilerin MGK‟dan 

onay alması gerekiyordu ve MGK üyeleri kendi kriterlerine göre kurucuları veto etme 

yetkisine sahiptiler. 

MGK üyeleri kurdukları “Geçici hükümetin BaĢbakan Yardımcısı olan Turgut Özal 

bürokrat cepheden gelen Necdet Calp ve Emekli Orgeneral Turgut Sunalp‟in kurdukları 

partilere müsaade edildi. AP‟nin devamı olarak kurulan Büyük Türkiye Partisi (BTP) on gün 

içinde bütün yurtta teĢkilatlandı. On beĢ gün içinde MGK tarafında kapatıldı ve kurucuları ile 

teĢkilatları Turgut Özal tarafından “MGK AP‟nin devamı bir partiye müsaade edilmeyecek. 

Siyaset yapmak isteyen benim kuracağım partiye gelmeli” diyerek AP tabanı ANAP‟a 

transfer edildi. BTP yerine kurulan DYP‟nin kurucuları üst üste dört defa veto edilerek seçime 

sokulmadı. Erdal Ġnönü‟nün kurduğu Sosyal Demokrat Parti (SODEP) yine vetolarla seçime 

sokulmadı. Böylece dört eğilimi bünyesinde topladığını iddia eden Turgut Özal‟ın ANAP‟ı, 

Necdet Calp‟ın Halkçı Partisi (HP) ve emekli Orgeneral Turgut Sunalp‟in Milliyetçi 

Demokrat Partisi (MDP) seçime sokuldu. 

6 Kasım 1983 seçimleri sonucunda ANAP % 45 oy alarak seçim sistemindeki % 10 

barajından da yararlanarak 212 milletvekili çıkararak tek baĢına iktidar oldu. CHP‟nin devamı 

olduğunu iddia eden Halkçı Parti (HP) % 30 oy alarak 117 ve Milliyetçi Demokrasi Partisi ise 

(MDP) 71 milletvekili çıkararak TBMM‟yi oluĢturdu.  

24 Mart 1984 yerel seçimlerini de ANAP kazanmakla beraber SODEP ve DYP‟de 

seçimlere katıldılar. SODEP ANAP‟tan sonra ikinci parti oldu. Necdet Calp‟ın HP‟sinin 

oyları CHP‟nin devamı olan SODEP‟e yönelmiĢti ve nihayet 13 Nisan 1984 tarihinde 

toplanan SODEP‟in I. Olağan kongresinde Erdal Ġnönü “solda tek bir çatı var, oda SODEP 

çatısıdır” dedi. Temmuz ayında da HP lideri Necdet Calp ile birleĢme anlaĢması yaptı.  

CHP‟nin genel baĢkanı olan Bülent Ecevit ise RahĢan Ecevit tarafından kurulan 

Demokratik Sol Parti (DSP) ye destek oluyordu. Erdal Ġnönü RahĢan Ecevit‟ten de SODEP‟e 

katılmasını istediyse de Ecevitler kabul etmediler.  

26 Eylül 1985‟te SODEP ve HP birleĢme protokolü imzalayarak partinin adını 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) olarak açıkladılar. SHP 30 Mayıs 1986‟da I. Kurultayı 



topladı ve kurultay Erdal Ġnönü‟yü genel baĢkan seçtiler. 26 Eylül 1986 tarihinde yapılan ara 

seçimlerde Erdal Ġnönü milletvekili seçilerek TBMM‟ye girdi.  

6 Eylül 1987‟de ANAP 12 Eylül idaresince konan siyasi yasakların kaldırılmamasını 

isteyerek halkoylamasına gitti. Böylece DYP‟nin önünün kesileceğini ve DP ve AP‟ye gönül 

verenlerin DYP „ye olan umudunu ve inancını kırarak mirasına oturmak istiyordu. Bu nedenle 

devlet ve hükümet imkânlarını kullanarak yasakların devamı için “Hayır!” kampanyası 

baĢlattı ve bu nedenle mitingler düzenledi. Ama halkın sağduyusu ve hürriyetçiliği % 50,1 

oranında Evet ile yasakların kalkmasına ve 12 Eylül‟ün kararının haksız olduğuna karar verdi. 

Ġktidarın “Hayır” kampanyası % 49,8 de kaldı. BaĢbakan Turgut Özal bu defa yasağı kalkan 

Demirel‟in TBMM‟ye girmemesi ve % 10 barajının altında kalmasını sağlamak amacı ile 

baskın seçim kararını aldı. Yasakların kalkması ile Süleyman Demirel DYP‟nin, Bülent 

Ecevit de DSP‟nin baĢına geçti.  

29 Kasım 1987 seçimlerinde ANAP % 36 oy alarak 292 milletvekili kazandı. SHP % 24 

oyla 99 ve DYP ise % 19 oyla 59 milletvekilliği kazandı. Bülent Ecevit‟in DSP‟si % 8,5 oyla 

% 10 barajının altında kaldı ve meclise giremedi. Aynı Ģekilde MÇP ve RP‟de TBMM dıĢında 

kaldılar. Ecevit bu sonucun ardından Ecevit bir süre siyasetten çekildiğini açıkladı. 

25 Haziran 1988‟de Erdal Ġnönü yeniden SHP Genel BaĢkanlığına seçildi, ancak Deniz 

Baykal grubu parti yönetimine hâkim oldu. 26 Mart 1989 yerel seçimlerinde ise SHP oylarını 

% 28,8‟e çıkararak Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir belediye baĢkanlıkları ile beraber 39 ilin 

belediye baĢkanlığını kazandılar. 

SHP ve DYP ANAP‟ın meĢruiyetini kaybettiğini ve halk desteğini yitirdiğini bu 

nedenle seçimlerin yenilenesi gerektiğini söylemeye baĢladılar. 9 Kasım 1989 tarihinde 

Kenan Evren‟den boĢalan CumhurbaĢkanlığına SHP ve DYP‟nin muhalefetine rağmen ANAP 

oyları ile seçildi. Bilhassa Demirel “Turgut Özal‟ın % 28‟in CumhurbaĢkanı çoğunluğu temsil 

etmiyor” diye tenkit ediyor. CumhurbaĢkanı olunca Ġnönü ile Demirel buluĢarak ortak bildiri 

imzalayarak erken seçim istediler.  

29 Eylül 1990 tarihinde SHP 6. Olağanüstü Kurultayında Erdal Ġnönü ve Deniz Baykal 

karĢı karĢıya geldiler. Ancak Ġnönü 504 oyla genel baĢkan seçilirken Deniz Baykal 405 oyda 

kaldı. Genel sekreterliğe Hikmet Çetin seçildi. Ancak Baykal muhalefeti daha güçlü Ģekilde 

baĢlıyordu. ANAP cephesinde de Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut mücadelesi vardı. 

Nihayet 15 Haziran 1991 yılında Mesut Yılmaz ANAP Genel BaĢkalığına seçildi. 

Bu Ģartlarda 20 Ekim 1991 seçimlerinden DYP ve lideri Demirel galip çıktı. DYP % 27 

oyla 178 milletvekili kazandı. SHP ise % 20 oyla 88 milletvekili kazanarak 115 milletvekili 

kazanan ANAP‟tan sonra üçüncü sıraya geriledi. .SHP seçimlere Halkın Emek Partisi (HEP) 

ile beraber katılmıĢtı. Seçim sonrasında TBMM açılıĢında Kürt milletvekilleri Kürtçe yemin 

etmek isteyince ortalık karıĢtı. 21 Mart 1992 Nevruz Bayramı‟nda çıkan olaylardan sonra 

HEP milletvekilleri SHP‟den istifa ettiler. HEP hakkında kapatma davası açıldı. Bu defa DEP 

kuruldu ancak her ikisi de kapatılmaktan kurtulamadı. 20 Kasım 1991 tarihinde Süleyman 

Demirel DYP-SHP koalisyon hükümetini kurdu. Erdal Ġnönü BaĢbakan yardımcısı oldu. 

 

14. CHP’nin Yeniden Açılması Sonrasındaki GeliĢmeler 

19 Haziran 1992‟de 12 Eylülde kapatılan partilerin yeniden açılmasını engelleyen yasa 

kaldırıldı ve eski partilerin yeniden açılmasını sağladı. Bu karardan sonra “Cumhuriyet Halk 

Partisi”nin yeniden hayata geçti. 9 Eylül 1992‟de 12 Eylül öncesi Gençlik Kolları ve son 

yönetim kurulu bir araya gelerek yaptıkları CHP kurultayında Deniz Baykal Genel BaĢkan 

seçildi. Böylece Deniz Baykal M. Kemal Atatürk, Ġsmet Ġnönü ve Bülent Ecevit‟ten sonra 

dördüncü Genel BaĢkanı oluyordu. Amacı solu yeniden kendi bünyesinde toplamaktı. Ancak 

Bülent Ecevit buna yanaĢmıyor ve DSP ile devam edeceğini açıklıyordu.  

15 Mart 1993 tarihinde toplanan ilk parti meclisinde genel sekreterliğe Ertuğrul Günay 

getirildi. Ġsmail Cem, Erol Çevikçe, H. Fehmi GüneĢ, Adnan Keskin, Ġstemihan Talay ve Ali 



Topuz Genel BaĢkan yardımcılıklarına getirildiler. 21 Milletvekili SHP ve DSP‟den istifa 

ederek parti değiĢtirme engelini aĢmak için bütünleĢme partisi kurdular ve daha sonra partiyi 

feshederek DHP‟ye katılarak TBMM‟de CHP‟yi temsil ederek grup kurdular.  

24 Ocak 1993 günü Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu öldürüldü. Fail-i meçhul 

bu cinayet henüz aydınlanmıĢ değildir. 17 Nisan 1993 de ise CumhurbaĢkanı Turgut Özal 

kalp krizinden vefat etti. DYP Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Süleyman Demirel 

CumhurbaĢkanı adayı oldu ve 16 Mayıs 1993 günü TBMM‟de yapılan üçüncü tur oylamadan 

koalisyon ortağı SHP‟nin desteği ile CumhurbaĢkanı olarak seçildi. CHP bu seçimlerde Ġsmail 

Cem‟i aday göstermiĢ ve Süleyman Demirel‟e destek vermemiĢtir. 

Süleyman Demirel‟in CumhurbaĢkanı olmasıyla DYP ve SHP koalisyonu son buldu. 3 

Haziran 1993 tarihinde toplanan DYP Olağanüstü Kongresi Tansu Çiller‟i DYP Genel 

BaĢkanı seçti ve 25 Haziran 1993‟de Tansu Çiller BaĢbakanlığında DYP-SHP hükümeti iĢ 

baĢına geldi. 

2 Temmuz 1993‟te Sivas-Madımak Otelinde 33 aydın ve 2 otel çalıĢanı yakılarak 

katledilmesi ülkeyi iyice gerdi. SHP olaylara ilgisiz kalmakla suçlandı ve 2003 Eylül ayında 

yapılan SHP kurultayında genel BaĢkanlığa Murat Karayalçın getirildi.  

26 Mart 1994 seçimlerine aynı kulvarı paylaĢan SHP, DSP ve CHP ayrı ayrı girdiler. 

Sonuçta her üçünün oy toplamı % 25‟lerde kalmıĢtı ve sonuç sol partiler açısından bir 

hüsrandı.  Bu yerel seçimlerde Ankara ve Ġstanbul Belediye BaĢkanlıkları Refah Partisine 

geçti, Ġzmir‟i ise DYP almıĢtı. CHP bu seçimlerde ancak % 4,7 oranında oy alabilmiĢti.  

Sol oyların gitgide erimeye yüz tutması partilerin birleĢmesi çalıĢmalarını daha da 

hızlandırdı. 18 ġubat 1995 tarihinde toplanan CHP ve SHP ortak kurultayında çoğunluk CHP 

çatısı altında birleĢme kararı alınca SHP toplanan kurultayda feshedilerek CHP‟ye katılma 

kararı aldı. Oy birliği ile de Hikmet Çetin CHP Genel BaĢkanı olarak seçildi. Böylece geçici 

de olsa Hikmet Çetin CHP‟nin 5. Genel BaĢkanı olarak seçilmiĢ oldu. Genel sekreterliğe de 

Adnan Keskin getirildi. 9 Eylül 1995 tarihinde yapılan CHP Kongresinde deniz Baykal 

yeniden Genel BaĢkan olarak CHP‟nin baĢına geçti. 

Haziran 1995‟de koalisyon ortağı olan CHP-DYP hükümet üyeleri arasında söz 

düellosu ve gerilim yaĢanınca hükümet dağıldı. DYP Genel BaĢkanı Tansu Çillerin kurduğu 

azınlık hükümeti de TBMM‟den güvenoyu alamayınca 30 Ekimde DYP ve CHP bir seçim 

hükümeti kurmak için anlaĢtılar. Deniz Baykal bu hükümette BaĢbakan yardımcısı ve 

DıĢiĢleri Bakanı olarak görev aldı. TBMM 25 Aralık 1995 tarihinde Genel Seçim kararı aldı.  

 

15. 24 Aralık 1995 Genel Seçimi Sonrası 

Bu seçimlerde CHP kıl payı %10 barajını aĢarak TBMM‟ye girebildi ve 49 

milletvekilliği kazandı. Seçimlerin galibi ise % 21,3 oyla Refah Partisi oldu. Bu seçimlerde 

Refah Partisi 158 milletvekili elde etmiĢti. DYP‟nin 135, ANAP BBP ile seçim ittifakı yaptığı 

halde 132 milletvekili çıkarmıĢtı. DSP % 14,64 oyla 76 milletvekilliği kazanarak CHP‟den 

daha çok oy almıĢ ve mecliste daha fazla sayıda temsil edilir olmuĢtu.  

Haziran 1996‟da Refah-Yol Hükümeti kurulup RP Genel BaĢkanı Necmettin Erbakan 

BaĢbakan olunca Lâik çevreler ve hükümete giremeyen CHP ve DSP bundan hayli rahatsız 

oldular. “Laiklik elden gidiyor” açıklamaları çoğaldı. Bundan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

çok rahatsız oldu. Nihayet 28 ġubat 1997 tarihinde toplanan tarihin en uzun MGK 

toplantısında hükümete ve bilhassa baĢbakan Necmettin Erbakan‟a muhtıra verildi ve 18 

Maddelik “28 ġubat Kararları” adı verilen bir tavsiye niteliğinde uygulanması zorunlu olan 

kararlar imzalatıldı. Ġrtica‟nın önünün alınması ve Laikliğin korunması için bu kararların 

mutlaka uygulanması istendi. CHP lideri Deniz Baykal daha sonra 28 ġubat generallerinin 

“demokratik bir kitle örgütü gibi” çalıĢtığını söylemiĢtir. 

 

 



16. 28 ġubat Sonrası CHP 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel zamanın nezaketi gereği, devlet kurumları 

arasındaki uyumu sağlamak ve yeni bir 12 Eylül Ġhtilalini önlemek amacı ile Refah-Yol 

hükümetinin BaĢbakan değiĢtirerek devamına fırsat vermemek ve parlamentonun 

kapatılmasını önlemek için hükümet kurma görevini Tansu Çillere değil, muhalefette olan 

ANAP Genel BaĢkanı Mesut Yılmaz‟a verdi. 30 Haziran 1997 tarihinde kurulan ANAP-DSP-

DTP azınlık hükümetini CHP hükümete girmeyerek parlamentoda destek ve güvenoyu verdi. 

Bu hükümet Kasım – 1998‟de Türkbank ihalesine fesat karıĢtırmaktan dolayı CHP‟nin 

Gensoru vermesi ve güven oylamasında CHP‟nin güvenoyu almaması sonucu düĢtü. Uzun bir 

süre hükümet kurulamadı. Nihayet DYP lideri Tansu Çiller meclisin seçim kararı alması 

Ģartıyla en kısa zamanda seçime gitmek üzere kurulacak olan DSP azınlık hükümetine 

güvenoyu vereceğini açıklaması üzerine DSP azınlık hükümeti kuruldu. Böylece Bülent 

Ecevit 21 sene sonra kurduğu DSP ile azınlık hükümeti de olsa tek baĢına iktidar ve BaĢbakan 

olma Ģansını yakalamıĢ oldu. Böylece “azmin zaferi” diyebileceğimiz bir kararlılığın müspet 

sonucunu almıĢ oldu.  

Bülent Ecevit hükümeti 11 Ocak 1999 tarihinde güvenoyu alarak çalıĢmalarına baĢladı. 

Bülent Ecevit 18 Nisan 1999‟da Genel Seçim kararı aldı. Seçim öncesinde ABD‟nin 

kontrolündeki CĠA ajanları Türkiye‟de “kanlı terörist” olarak adlandırılan PKK lideri 

Abdullah ÖCALAN Kenya‟nın baĢkenti olan Nairobi‟de yakalanarak Türkiye‟ye teslim edildi 

ve bu Türk ajanlarının ve polislerinin bir baĢarısı ve dolayısıyla Bülent Ecevit hükümetinin 

baĢarısı olarak propaganda malzemesi yapılarak DSP‟nin ve Ecevit‟in yıldızı parlatıldı. Bu 

durum 1999 Genel Seçimleri yaklaĢırken DSP‟ye büyük bir itibar sağladı.  

 

17. 1999 Seçimleri Sonrası CHP 

CHP Bülent Ecevit‟in DSP ile hükümet olması ve Terörist baĢı Abdullah Öcalan‟ın da 

yakalanmıĢ olmasından dolayı SHP‟nin atılım yapacağını ve sol kulvardaki oyları 

toplayacağını anlayınca % 10 seçim barajını aĢabilmek için Demokratik Halk Partisi 

(DEHAP) ile seçim ittifakı yaparak girme önerisini ortaya atmıĢtır. 18 Nisan 1999 seçimlerine 

seçim ittifakı müzakerelerine baĢlamıĢ ise de baĢaramayarak tek baĢına seçime katılmıĢ ve 

ancak % 8.71 oranında oy alarak barajın altında kalmıĢtır.  

18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde % 22,19‟in oylarını alarak 136 milletvekili ile 

birinci parti olarak çıkan DSP hükümeti kurma görevini almıĢtır. Ġlk tur görüĢmelerde sonuç 

alamayan DSP ikinci tur görüĢmelere geçmeden % 12,1 oy oranı ile 85 milletvekili çıkaran 

DYP‟nin % 17,98 oy alarak ikinci parti olan ve 129 milletvekili çıkran MHP lideri Devlet 

Bahçeli‟ye “Hükümeti siz kurun ve BaĢbakan olun. Biz de size koalisyon ortağı olarak 

destekleyelim teklifine “Sizin dinlenmeniz gerekir” diyerek geri çevirdi. 28 Mayıs 1999‟da 

DSP lideri Bülent Ecevit ANA-SOL-M olarak isimlendirilen DSP-MHP-ANAP 

Koalisyonundan oluĢan Ecevit Hükümetini kurdular.  

Deniz Baykal CHP‟nin 1999 seçim yenilgisinden kendisini sorumlu tutarak 22 Nisan 

1999‟da genel baĢkanlıktan istifa etti. 22 Mayıs 1999‟da toplanan IX. Olağanüstü Kurultay 

Gazeteci Altan Öymen‟i Genel BaĢkan olarak seçti. Tarhan Erdem ise genel sekreter olarak 

görev aldı. YaklaĢık 18 ay sonra 30 Eylül 2000 tarihinde toplanan CHP Olağanüstü kurultayı 

Deniz Baykal‟ı yeniden CHP Genel BaĢkanlığına getirdi. Genel Sekreterliğe ise Önder Sav 

seçildi. 

CHP muhalefetini TBMM dıĢında iktidardaki koalisyon hükümetine karĢı muhalefet 

yapmaya devam etti. 2001 ekonomik krizinden hükümeti sorumlu tuttu. 2002 yılı Mayıs 

ayında Bülent Ecevit rahatsızlandı. Ekonomi ABD‟den getirilen Kemal DerviĢe teslim 

edilmiĢti. BaĢbakanın rahatsızlanması DSP‟de rahatsızlık meydana getirdi ve DSP‟den ayrılan 

büyük bir grup milletvekili ayrılarak Ġsmail Cem Genel BaĢkanlığında Yeni Türkiye Partisi 

(YTP) kuruldu. MHP kendisinin içinde olmayacağı hükümet modelleri konuĢulmaya 



baĢlayınca erken seçim istedi ve TBMM bunun üzerine 3 Kasım 2002‟de seçime gitme 

kararını aldı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal DerviĢ önce YTP içinde siyaset 

yapacağını duyurdu ama daha sonra CHP‟ye katılarak TBMM‟de CHP‟nin temsil edilmesini 

sağladı. Kemal DerviĢ‟in CHP‟ye girmesi 2002 seçimleri öncesi CHP‟ye ivme kazandırdı. 

Türk ĠĢ baĢkanı Bayram Meral ve sanatçı Zülfü Livaneli ve ilâhiyatçı Prof. Dr. YaĢar Nuri 

Öztürk CHP‟den aday oldular. 

 

18. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Sonrası CHP 

2002 seçimleri sonrası RP‟den ayrılan Recep Tayyip Erdoğan‟ın baĢında bulunduğu 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) % 34,4 oy alarak % 10 barajından istifade ederek 363 

milletvekili kazanarak büyük bir çoğunlukla iktidara geldi. CHP ise % 19,39 oyla 178 

milletvekili kazanarak ana muhalefet partisi oldu. Diğer partilerin hiçbiri % 10 barajını 

aĢamayarak TBMM dıĢında kaldılar. TBMM % 53,79 oranında temsil edilmekteydi ve 

TBMM % 46,21 oranında temsil edilmiyordu. AKP böyle bir ortamda hükümet kurarak 

ülkeyi idare etmeye baĢladı.  

AKP Genel BaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilmesi aldığı bir ceza sonucu 

yasak olduğu için hükümeti Abdullah Gül kurdu. Aralık ayında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 

Siirt bağımsız milletvekili Fazıl Akgündüz‟ün yolsuzluk ve dolandırıcılık iddiaları yüzünden 

iptal edince Siirt‟te 1 AKP, 1 CHP ve 1 bağımsız 3 milletvekilinin üyeliği düĢtü. Tayyip 

Erdoğan‟ın yasağının kaldırılması için CHP‟nin de destek vermesi ile yapılan Anayasa 

değiĢikliği ile RTE‟nin yasağı kalktı ve 9 Mart 2003 tarihinde yapılan Siirt seçimlerinde 3 

milletvekilliğini de AKP kazandı. Böylece RTE AKP Genel BaĢkanı ve 15 Mart 2003 

tarihinde BaĢbakan oldu. 

CHP ile AKP arasında ilk ciddi tartıĢma ABD askerlerinin Irak‟ı iĢgal etmek için Türk 

topraklarını kullanmak istemesi üzerine çıktı. 1 Mart 2003 tarihinde yapılan oylamada CHP 

ve bir grup AKP milletvekili oyları ile hükümetin istediği tezkere reddedildi. Bu da AKP ile 

ABD arasında güvensizliğe yol açtı.  

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AKP oylarını % 41‟e çıkarırken CHP % 18‟de kaldı. 

Belediye BaĢkanlıklarının pek çoğunu AKP kazandı.  

24 Ekim 2004 tarihinde Yeni Türkiye Partisi (YTP) kendisini feshederek CHP‟ye 

katıldı. Bu arada ġiĢli Belediye BaĢkanı Mustafa Sarıgül Deniz Baykal‟a muhalefet bayrağını 

açtı ve 29 Ocak 2005 tarihindeki Olağanüstü Kurultayda karĢı aday oldu. Kurultay çok gergin 

geçti ve kongrede kavgalar yaĢandı. Ancak kurultay Deniz Baykal‟in zaferi ile sonuçlanınca 

Mustafa Sarıgül kongrede olay çıkarmaktan disipline sevk edildi ve Yüksek Disiplin Kurulu 

CHP‟den ihraç edildi. Bunun üzerine CHP‟den istifalar oldu ve bir kısım partililer SHP‟ye 

geçtiler. Deniz Baykal 19-20 Kasım 2005 tarihindeki kurultayda 1158 oyun tamamını alarak 

genel baĢkanlığını pekiĢtirdi. 

CHP muhalefet görevini sert bir Ģekilde yapmaya devam ediyordu. 2006 yılı 

CumhurbaĢkanlığı seçimi öncesi TBMM‟nin yenilenmesi için erken seçim talebini dile 

getiriyordu ama AKP buna yanaĢmadı. Seçimi CumhurbaĢkanlığı seçimleri sonrasında yapma 

konusunda ısrar etti. CHP Recep Tayyip Erdoğan‟ın CumhurbaĢkanı adayı olmasına karĢı 

çıktı. AKP bunun üzerine 24 Nisan 2007‟de Abdullah Gül‟ü CumhurbaĢkanı adayı gösterdi. 

CHP AKP dıĢında bir adayda veya AKP içinde kendi istediği bir adayla uzlaĢmak için çaba 

gösterdi ise de AKP buna yanaĢmadı. CumhurbaĢkanı seçimi için oylamada en az 367 

milletvekili bulunması Ģart olduğunu iddia etti. 27 Nisan 2007 günü TBMM‟de yapılan 

oylamada 367 sayısı bulunamayınca CHP Anayasa Mahkemesine baĢvurdu. Aynı gece 

Genelkurmay BaĢkanlığı 23:15‟te laiklikle ilgili sert bir açıklama metnini Ġnternet sitesine 

koydu. CHP buna “e-muhtıra” adını verdi ve desteklediğini bildirdi. Anayasa mahkemesi de 1 

Mayıs 2007 günü CHP‟nin talebini kabul ederek CumhurbaĢkanlığı seçiminin ilk tur 



oylamasını iptal etti. Bunun üzerine AKP 22 Temmuz 2007‟de Genel Seçim yapma kararını 

TBMM‟den geçirdi.  

2007 seçimleri öncesi solda güç birliği ve ittifak arayıĢları arttı. 17 Mayıs 2007 günü 

CHP ile DSP genel baĢkanları Deniz Baykal ve Zeki Sezer seçimde güç birliği yapacaklarını 

açıkladılar. 8 Haziran 2007‟de YaĢar Okuyan kendi genel baĢkanı olduğu Hürriyet ve 

DeğiĢim Partisi‟nin CHP‟ye katılacağını duyurdu; ancak katılım gerçekleĢmedi. 

Bu Ģartlar altında seçime gidildi. 

 

19. 22 Temmuz 2007 Seçimleri Sonrası CHP 

Seçim sonrası CHP oylarını % 20, 88‟e çıkararak 112 milletvekili elde etti. AKP ise 

CumhurbaĢkanı seçememenin mağduriyetini oya tahvil ederek oylarını % 46.58‟e çıkarttı. 

Ancak MHP‟nin de % 10 barajını geçmesi sonucu ancak 341 milletvekili elde edebildi. DTP 

ise bağımsız adayları ile 20 milletvekili kazanarak TBMM‟ye girmiĢti. MHP ise 71 

milletvekili kazanmıĢtı.  

CHP seçime DSP ile girdiği için 13 milletvekili ayrılarak DSP‟nin mecliste temsilini 

sağlayınca CHP 99 milletvekiline düĢtü. Böylece TBMM‟de AKP, CHP, MHP, DSP, DTP 

olmak üzere 5 parti temsil edilmeye baĢladı. CHP en az 78 milletvekili kaybederek seçimden 

büyük bir hezimetle çıkmıĢ oldu. Bu sonuçtan dolayı büyük eleĢtirilere hedef oldu ve istifası 

istendi. Ancak Deniz Baykal kendisini savundu ve istifa etmedi.  

CumhurbaĢkanlığı seçiminde barajı geçen MHP‟nin oylamaya katılacağını duyurması 

üzerine 367 yeter sayısı problemi çözüldü. CHP‟nin boykot ettiği oylama üçüncü turun 

sonunda 28 Ağustos 2007‟de AKP Kayseri milletvekili Abdullah Gül TC‟nin 11. 

CumhurbaĢkanı seçildi.  

9 Eylül 2007‟de CHP 84. KuruluĢ yıldönümünü çok görkemli Ģekilde kutladı. Genel 

baĢkan Deniz Baykal 170 bin CHP‟li ile Anıtkabir‟e çıktı. 2008 yılı Ocak ayında BaĢbakan R. 

Tayyip Erdoğan‟ın “BaĢörtüsü Serbestîsi” konusunda bir öneri sundu. AKP‟nin bu önerisine 

muhalefet partilerinden MHP‟de destek verdi. CHP ise bu öneriye Ģiddetle karĢı çıktı. 

Anayasa değiĢikliği ġubat ayı baĢlarında TBMM‟den geçti. CHP bu Anayasa değiĢikliğini 

Anayasa Mahkemesine götürdü. Anayasa mahkemesi de CHP‟nin talebini haklı bularak 5 

Haziran 2008‟de baĢörtüsü serbestîsini engelledi.  

Mart 2008‟de yapılan CHP Olağan Kongresine Samsun Milletvekili Haluk Koç genel 

baĢkan adayı olduğunu açıkladı ancak aday olmak için gerekli 253 imzayı bulamadığı için 

seçimlere yine Deniz Baykal tek baĢına girdi ve 10. defa CHP Genel BaĢkanı seçildi. 

2009 Yerel Seçimleri öncesi SHP Genel BaĢkanı Murat Karayalçın partisinin genel 

baĢkanlığından ayrılarak 5 Aralık 2008‟de CHP‟ye katıldı ve CHP‟den Ankara büyükĢehir 

Belediye BaĢkan adayı oldu. Yerel seçimlerde CHP % 2,24 oy artırarak oylarını % 23,12‟ye 

çıkardı. AKP ise % 7,8 oy kaybederek % 46‟den % 38‟e düĢürdü.  

CHP bilhassa Ġstanbul‟da belediye baĢkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile büyük bir oy 

artıĢı sağladı ve Antalya Belediye baĢkanlığını kazandı ama Trabzon belediyesini AKP‟ye 

kaptırdı.  

22-23 Mayıs 2010 tarihinde toplanacak olan CHP‟nin 33. Olağan Kurultay öncesi Deniz 

Baykal CHP milletvekili Nesrin Baytok ile beraber olduğunu gösteren bir kaset skandalına 

uğradı. Kaset 7 Mayıs 2010 tarihinde bir Ġnternet sitesinde yayınlandı ve gazetelere haber 

oldu. Bunun üzerine Deniz Baykal 10 Mayıs 2010 tarihinde olayın gerçekle alakası 

olmadığını savunarak CHP Genel BaĢkanlığından istifa etti. Böylece Deniz Baykal‟ın 15 yıl 8 

ay süren CHP genel baĢkanlığı dönemi kapanmıĢ oldu. 

 

20. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu Dönemi (2010 ve Sonrası) 

Deniz Baykal‟ın istifasından iki gün sonra CHP sözcüsü Mustafa Özyürek Baykal‟ın 

kurultaya katılmayacağını ve Kemal Kılıçdaroğlu‟nun aday olmasını istediğini söyledi. 



Kılıçdaroğlu önce bunu kabul etmedi ancak kurultaya beĢ gün kala 17 Mayıs 2010 tarihinde 

CHP Genel baĢkanı olmak için aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Sekreteri Önder Sav da 

Kılıçdaroğlu‟nu desteklediğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu 1249 delegenin 1189‟unun 

oyunu alarak CHP‟nin yeni Genel BaĢkanı oldu.  

Deniz Baykal‟ın CHP Genel BaĢkanlığını bırakması ile “küskünler” olarak bilinen eski 

sosyal demokratlar ve sol görüĢlü siyasetçiler yeniden CHP‟ye yöneldiler. Bülent Ecevitin 

karısı RahĢan Ecevit kongreye gelerek Kılıçdaroğlu‟nu desteklerken, Tunceli Bağımsız 

milletvekili kamer Genç ve DSP milletvekili Emrehan Halıcı 1 Haziran 2010 tarihinde 

CHP‟ye katıldılar. Böylece CHP‟nin TBMM‟deki sandalye sayısı 99‟a yükseldi.  

Kemal Kılıçdaroğlu‟nun CHP GenelbaĢkanı olmasıyla CHP yeniden toparlanma 

sürecine girdi. Deniz Baykal‟ın muhalifi olan ve yeni bir oluĢum peĢinde koĢan ġiĢli Belediye 

BaĢkanı Mustafa Sarıgül de Kılıçtaroğlu‟nu desteklediğini ifade ederek parti kurmaktan 

vazgeçti. 

Böylece 12 Eylül 1980‟den 30 sene sonra Sosyal Demokratlar ve Atatürkçüler yeniden 

Atatürk‟ün kurduğu CHP‟de toplanmıĢ oldular.  

 

21. CHP Dönemi ve Ġcraatlarının Değerlendirilmesi 

CHP Kendisini “Cumhuriyeti kuran ve devrimleri yapan parti” olarak görmektedir. 

Gerçekte ise “devrimleri yapan” partidir. Cumhuriyeti kuranlar ise CHP‟nin henüz 

kurulmadığı bir dönemde Osmanlı aydınları, Meclis-i Mebusan ve KurtuluĢ savaĢını 

hazırlayan ve baĢarıya ulaĢtıran tüm dini, askeri ve mülki erkân ve topyekûn Anadolu 

halkıdır. CHP, KurtuluĢ savaĢının zafere ulaĢtığı 30 Ağustos 1922 tarihinden 1 sene 40 gün 

sonra 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuĢtur. KuruluĢundan sonra bir ay içinde seçimleri 

yenileme kararı aldı ve CHP tek baĢına girdiği seçimlerden bütün muhalif milletvekillerini 

meclisten tasfiye ederek tek baĢına meclise girdi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul 

etti ve ilk olarak 23 Ağusto1923 tarihinde Lozan AnlaĢmasını ve eklerini imzalayarak kabul 

etti ve kendini dünyaya kabul ettirdi. Böylece Batının desteğini de arkasına alarak icraata 

baĢladı.  

CHP‟nin icraatı “Devrimlerin yapılmasıdır.” 1937 yılına kadar CHP devrimleri yapan 

partidir. 1937 senesinden sonra da devrimleri korumayı ve kollamayı kendisine vazife 

bilmiĢtir. O günden bu güne kadar da “devrimleri koruyan parti” olarak kendini ifade 

etmektedir.  

Atatürk devrimleri, Atatürk‟ün düĢünce ve inançları ve CHP kurultayları “Kemalizm”in 

ilkelerinin doğmasını sağlamıĢtır. Kemalizm‟in temel ilkeleri, Cumhuriyet Halk Fırkasının 10 

Mayıs 1931 tarihli Büyük kongresinde kabul edilmiĢ, 1937 yılında “TeĢkilat-ı Esasiye 

Kanunu”nun 2. maddesine aktarılarak değiĢmezliği sağlanmıĢtır. Kemalist devrimleri ifade 

eden Kemalizm ilkeleri aynı zamanda CHP‟nin temel ilkelerini ve M. Kemal‟in 

gerçekleĢtirmek istediği hedefleri de ifade ediyordu. Bu ilkeler “Cumhuriyetçilik, 

Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Ġnkılâpçılık ve Laiklik”tir. CHP amblemini de bu ilkeleri 

simgeleyen “Altı Ok” olarak parti bayrağına koymuĢtur.   

CHP‟nin devrimlerinin en önemlisi “Laiklik”tir. Bunun için Laiklikten ödün vermesi 

mümkün değildir. Çünkü varlık sebebidir. CHP‟nin laikliğinde “Din ve Vicdan Hürriyeti” 

yoktur. Çünkü ona göre din diye bir müessese yoktur. Olmayan bir müessesenin hürriyeti de 

olamaz. CHP‟nin kurucusu ve genel baĢkanı M. Kemal 15–20 Ekim1927 yılında Halk Partisi 

Kurultayında okuduğu “Kemalist Ġdeolojinin Açıklaması” Ģeklinde olan “Nutuk”ta ifade ettiği 

gibi “Ġlhamını gökten almıyordu.” “Dünyada her Ģey için, medeniyet için, hayat için, baĢarı 

için en gerçekçi yol gösterici ilimdir, fendir. Ġlim ve fennin dıĢında yol gösterici aramak,  

gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır” diyordu.  

TBMM 30 Nisan 1920 tarihinde KurtuluĢ savaĢına karĢı çıkanları cezalandırmak amacı 

ile çıkarılan “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”na 1926 yılında ilave edilen bir madde CHP‟nin 



Laiklik anlayıĢını göstermesi açısından enteresandır. Bu maddeye göre “Dini veya dini 

hissiyatı veya dinen mukaddes tanınan Ģeyleri alet ederek, her ne suretle ve sıfatla olursa 

olsun, devletin emniyetini ihlal edebilecek harekete halkı teĢvik veya bu babda cemiyet teĢkil 

edenler…” “Hıyanet-i Vataniye Kanunu” ile yargılanabilecekti. Daha sonra bu madde “Türk 

Ceza Kanunu”nun 163. maddesine temel teĢkil edecekti. Bu maddelere göre kendine bağlı 

olmayan tüm din adamları ve dini müesseseler devletin emniyetini ihlal edebilir. Bunun için 

potansiyel suçludur ve devamlı takibat altına alınması gerekli, Ģüpheli Ģahıs ve kurumlardır.  

1924 yılında “ġer‟iye ve Evkaf Vekâleti” kaldırılarak yerine “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı” 

ve “Evkaf Umum Müdürlüğü” kuruldu. 1927 yılında devlet din adamlarına maaĢ ödemeyi 

bıraktı. Bunu bir müddet “Evkaf Umum Müdürlüğü” devam ettirdi. Diyanetin amacı dini ve 

din müesseselerini kontrol altına almak ve yönlendirmekti. Yani dini devletin kontrolüne 

almaktı. CHP‟nin Lâikliği böyle kendine özgü idi. Ankara‟da bir Ġlahiyat Fakültesi açıldı. 

Bunun da amacı “Dinde Reform” çalıĢmaları yapmaktı. Nitekim amacına uygun olarak 

yaptıkları bir reform çalıĢma paketi 1928 yılında yayınladığı rapor ile “dini toplumsal bir 

kurum” olarak gördüklerini ifade etmiĢler ve geliĢen topluma ayak uyduracak Ģekilde bilimsel 

esaslara uydurmayı amaç edinmiĢlerdir.” Onlar camiyi kiliseye çevirmeyi amaçlıyorlardı. 

Tabii ki bu imkânsızdı. 1929 yılında Arapça ve Farsça yasaklandı, “Türkçe Ġbadet” de 

uygulanamayınca 1933 yılında Ġlahiyat Fakültesi kapatıldı ve onun yerine Edebiyat 

Fakültesinde “ġarkiyat Enstitüsü” açıldı. Kendi istedikleri gibi modern din adamı yetiĢtirme 

imkânsız olunca resmi dini eğitim de tamamen terk edildi.
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CHP bu gün de aynı Ģekilde Laiklik adına ve devrimleri korumak adına hareket 

etmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman CHP‟nin iki yönünü görürüz. Birincisi Lâiklik adına 

her nevi dini geliĢmeye karĢı çıkmak ve kendine özgü bir Lâiklik anlayıĢı ile de devletin 

güdümünde bir din ile toplumu kontrol atında tutmaktır; ikincisi ise milliyetçilik ve ırkçılık 

fikrini öne çıkararak dinin yerine ikame etmeye çalıĢmaktır.  

Liderler yönünden ele alacak olursak CHP‟nin üç önemli lideri olmuĢtur. Birincisi ve en 

önemlisi CHP‟nin kurucusu “Ebedi Genel BaĢkan” M. Kemal ATATÜRK‟tür. 1923 yılında 

Halk Fırkası”nın kurulmasından ölüm tarihi olan 10 Kasım 1938 tarihine kadar 15 yıl CHP 

genel baĢkanı, CumhurbaĢkanı olarak Recep Peker‟in 1935 yılında partinin 4. Kurultayında 

ortaya attığı “Parti Devleti”ni kurmuĢtu. Bunun için tartıĢmasızdı. Her dediği kanun ve her 

söylediği Ģey ilke oluyordu. “Atatürk Ġlkeleri” onun fikirlerinin sloganlaĢmıĢ Ģekli idi. Diğer 

liderlerin ve parti devleti olduğu için de tüm devletin bu ilkeleri savunması gerekiyordu.  

Partinin ikinci Lideri “Milli ġef” unvanı ile anılan Ġsmet Ġnönü‟dür. Ġnönü Laikliğin en 

önemli uygulayıcısı olarak kendini kabul ettirmiĢti. 10 Kasım1938 yılından 14 Mayıs 1972 

yılına kadar CHP genel baĢkanı olarak 34 yıl partinin baĢında bulundu. Bunun 12 yılı 

CumhurbaĢkanı olarak 22 yılı da tartıĢmasız parti genel baĢkanı olarak görev yaptı. Bu gün 

liderlerin partileri istedikleri gibi yönetmelerinden ve lider hegemonyasından bahsediliyor. O 

gün neden bunlar tartıĢılmıyordu?  

Partinin üçüncü lideri ise Bülent Ecevit‟tir. Bülent Ecevit “Ortanın Solu” sloganı ile 

CHP‟yi sola taĢıdığı ve Kemalist ilkelerden ödün vererek Komünizme kapı açtığı için 1980 

Askeri Darbesi ile parti kapatılarak genel baĢkanlığına son verildi. Ecevit dönemi Türk solunu 

temsil eden CHP‟nin komünizme yöneldiği dönemdir. Bu bağlamda Ecevit model olarak 

kendisine Bulgaristan‟ı Romanya‟yı ve Sovyet Rusya‟yı örnek alıyordu. Bundan dolayı tüm 

komünistler CHP‟yi destekleme ve ele geçirme kararı almıĢlardı. CHP‟nin gençlik kolları 

Dev-Genç ve Dev-Sol gibi yıkıcı ve bölücü örgütlerin yuvalandığı yerler haline gelmiĢti. 

Ecevit 21 Mayıs 1976 tarihli Milliyet gazetesinde Yugoslavya‟yı örnek gösterirken, 9 Ocak 

1977 yılında Yeni Asır gazetesindeki demecinde ise Bulgaristan‟nın çiftliklerini kendi “Köy-

Kent” projesine örnek aldığını ifade ediyordu. “Atatürk ve Devrimcilik” kitabında “Che 
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Guevare ve Castro‟nun önünde kilitli kapılar olduğunu ve kendisinde bulunan olanakların 

olmadığını” söylüyordu. 70‟li yılların Ecevit dönemde CHP sol örgütlerin ve sol tandanslı 

sendikaların yuvalandığı bir parti haline gelmiĢtir. Komünist partisi yasaklanmıĢtı ama CHP 

vardı. Komünist güçler bu partinin çatısı altında vatana hâkim olmaya çalıĢıyorlardı.
8
 DĠSK‟in 

eylemlerine destek veriyordu. Onlar da 1 Mayıs eylemleri ile anarĢiye zemin hazırlıyordu. 

Ekonomik olarak CHP dönemi incelenmeye alındığı zaman 1923–1929 yılları arasında 

dıĢa açılım yaĢanmıĢtır. Ancak sanayi yerine tarım sektörüne önem verilmiĢtir. 1923 yılında 

Atatürk‟ün Ġzmir Ġktisat Kongresini toplaması içe dönük sanayileĢme ve ekonomik kalkınma 

amacını taĢıyordu. Ġlk olarak ĠĢ Bankası kuruldu.  

1927 yılında “TeĢvik-i Sanayi Kanunu” çıkarılarak yatırımcılar desteklenmiĢ ama 1929 

yılı dünya krizi Türkiye‟yi de vurarak yapılan teĢvikler sonuçsuz kaldığı için 1930‟lu 

yıllardan itibaren “Devletçilik” ilkesi devreye sokulmuĢtur. 1930–1939 döneminde devlet 

eliyle milli sanayileĢmeye önem verilmiĢ ve devlet dıĢa kapanmıĢtır. Ġktisat Vekili (Sanayi 

Bakanı) Celal Bayar “Memleketin nimetlerini ecnebilere kaptırmayız” diyerek dıĢarıya 

kapıların kapandığını ilan etmiĢtir. CHP bu dönemde demir yollarına önem vermiĢtir. 9 Eylül 

1927‟de Samsun Havza Demiryolu, 21 Kasım 1927‟de Samsun Amasya demiryolu hizmete 

girdi. 23 Ağustos 1928 yılında Samsun-Zile ve 2 Eylül 1928 yılında da Kütahya-TavĢanlı 

demiryolu açıldı. 1 ġubat 1930 yılında da Kayseri-ġarkıĢla demiryolu açıldı ve 30 Ağustos 

1930 tarihinde Kayseri-Ankara-Sivas demiryolu hattı açılmıĢ ve hizmete girmiĢ oldu. Daha 

sonraları Malatya-Fırat demiryolu hattı açıldı. 1933 yılında EskiĢehir ve Alpullu ġeker 

fabrikalarının temeli atıldı. 16 Temmuz 1934 yılında Bursa‟da ilk süt fabrikası kuruldu. 13 

Ağustos‟da Ġstanbul Bakırköy‟de Bez fabrikası açıldı. 19 Ekim 1934 yılında Turhal ġeker 

Fabrikası hizmete girdi. 16 Eylül 1935 yılında Kayseri Bez fabrikası açıldı. 29 Kasımda 

Ġstanbul PaĢabahçe ġiĢe ve Cam Fabrikası açıldı. 3 Kasım 1936‟da Ankara Çubuk Barajı 

hizmete girdi ve 6 Kasım 1936 yılında Ġzmir Kâğıt ve Karton Fabrikası açıldı.  

1940–1945 yılları ile SavaĢ dönemidir. Dünya buhranlı bir döneme girmiĢtir. 

Türkiye‟de bu dönemden savaĢa katılmadığı halde gerileyerek çıkmıĢtır. 1920–1930 yılları 

içinde Türkiye‟nin 116 milyon dolarlık ihracatı ve 113 milyon dolar ithalatı varken 1931‟den 

1945 yılına gelene kadar büyük bir düĢüĢ yaĢanmıĢ ve ihracat 66 milyon dolara, ihracat ise 78 

milyon dolara gerilemiĢtir.
9
 Bu arada ithalatın ihracattan daha fazla olduğu da gözlerden 

kaçmamaktadır. 

1946‟dan sonraki yıllar ise dünyanın yeniden Ģekillenmesine paralel olarak yeni bir 

döneme girilmiĢtir. Evvela çok partili hayata geçilmiĢtir. Dünyaya yeniden entegre olmaya 

baĢlanmıĢtır. 1946 yılı 16 yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dıĢ dengeye dayalı 

politikaların adım adım gevĢetilmesi, ithalatın serbestleĢtirilerek büyük ölçüde arttırılması, dıĢ 

açıkların kronikleĢmeye baĢlaması, dolayısıyla dıĢ yardım, kredi ve yabancı sermaye 

yatırımları ile ayakta duran bir ekonomik yapının yerleĢmesinin baĢlangıcı olarak hem 

ekonomik, hem de siyasal anlamda tam bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde borçlanmanın 

adresi ABD‟dir ve Türkiye ilk olarak Recep Peker hükümeti döneminde ABD‟den 615 

milyon dolar kredi talebinde bulunmuĢtur. Ancak 50 milyon dolar civarında borç alabilmiĢtir. 

Yine bu dönemde CHP Rusya‟nın yayılmacı politikalarından dolayı Kars ve Ardahan‟da hak 

talep etmesi üzerine NATO‟ya girme talebinde bulunmuĢ ve bunun için de 50 bin dolar 

civarında bir katılım payı ödemiĢtir. 

CHP 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılarak haksızlığa uğramıĢ ve mağduriyet 

yaĢamıĢ olsa da gerek Bülent Ecevit‟in DSP ile iktidar olduğu zaman yaptığı icraatları ile 

gerekse CHP‟nin iktidar ortağı ve muhalefette sergilediği anti-demokratik, din ve vicdan 

hürriyetine karĢı hazımsız, dini yok sayan tutumu ile demokrat bir görünümü vermemiĢtir. 

Bilakis TBMM‟de çıkan kanunları “Anayasa Mahkemesi”ne götüren ve demokratik taleplerin 
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önünü tıkayan bir tavır sergilemiĢtir. Gerek “din eğitimi” gerekse “baĢörtüsü” konusunda 

takındığı tavır ile “Lâiklik” ilkesinin “dini kamusal alandan ve sosyal hayattan dıĢlayan katı 

bir lâiklik” anlayıĢındaki ısrarını sürdürmeye devam etmiĢtir. 

Yine CHP her ne kadar darbelere ve anti-demokratik uygulamalara karĢı çıkıyor gibi 

gözükse de perde arkasında bu gibi uygulamaları ve belli kesimlerin meĢru hükümete 

yaptıkları ve yapmaya teĢebbüs ettikleri darbe teĢebbüslerine cesaret verdirecek tutum ve 

tavırlar sergilemektedir. Son olarak “Ergenekon” soruĢturmaları kapsamında tutuklananlar 

hakkında kullandığı “Ergenekon‟un avukatı olma” beyanları bunun en açık delilleri olarak 

basında ve medya arĢivlerinde durmaktadır.   

 

Sonuç: 

“Bu vatanda Ģimdilik dört parti vardır” buyuran Bediüzzaman‟ın bu tespitini tarih ve 

yaĢanan siyasi olaylar haklı çıkarmıĢtır ve haklı çıkarmaya devam etmektedir. Nitekim 

Bediüzzaman dört partiden birisi olan “Halk Partisi acip ve zevkli bir rüĢvet-i umumîyi 

kanunlar perdesinde bazı memurlara vererek” (Emirdağ Lâhikası, 2006, s.746-747) 28 sene 

devlet eliyle halkı baskı altında tuttuğunu belirtir. Bediüzzaman ayrıca CHP‟nin Ġttihatçıların 

mason kısmının devamı olduğunu da aynı mektubunda ima etmektedir. Devletin imkânlarını 

ve bürokrasisini kullandığı için de TBMM‟ye ve hükümetlere bir cihette galip olduğunu da 

belirtmektedir. 

“Memuriyet hakikatte millete hizmetkârlık olduğu halde CHP‟nin bir hâkimiyet, ağalık 

ve enaniyeti kuvvetlendiren bir kurum haline getirmiĢ olmasıyla CHP devletin memurlarını 

kullanarak ve onlara devlet kesesinden rüĢvet vererek kendisine bağladığını belirtmektedir.  

Bediüzzaman ayrıca “Memuriyet” üzerinden ince bir demokrasi ve istibdat dersi 

vermekte ve devletin demokratik veya despot devlet olmasının ölçüsünü de ortaya 

koymaktadır. Bu ince çizgi de memuriyetin millete hizmetkâr olması ile milleti memurlara 

hizmetkâr etmek Ģeklinde ifade etmektedir. Peygamberimizin (sav) Seyyidül-kavme 

hâdimühüm” “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” (Fethu‟l-Kebir, 2:195) hadisini delil 

olarak alır. Bu hadis-i Ģerife uygun hizmet demokrasinin gereği ve dayanağı olduğunu ifade 

eder. (Emirdağ Lâhikası, 747)  

Demokratik bir devlette insanlar değil, kanun hâkimdir. Herkes kanunu bilir ve kimse 

kimseye tahakküm etmez. Ġstibdatta ise memur hâkimdir ve kanunu kendi keyfine uydurur. 

Bir ülkede kanun hâkim ise orada demokrasi vardır. (Tabii ki kanunun adil olma Ģartı vardır.) 

kanun hâkimiyeti yoksa Ģahıs hâkimdir ve istibdat mutlak keyfî olur. Bediüzzaman bunu 

gerçeği “Memuriyet emirlik ise reislik değil; millete bir hizmetkârlıktır. Demokratlık ve 

hürriyet-i vicdan Ġslamiyet‟in bu kanun-u esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda 

olmazsa Ģahsa geçer, istibdat mutlak keyfî olur” (Emirdağ, 747) cümleleri ile ifade 

etmektedir. 

Devletin demokratik bir devlet olması ile despot bir devlet olmasının göstergesi devletin 

halkı ile olan münasebetlerinde gizlidir. ġayet halk devlet memurlarını, memurlar da aĢağıdan 

yukarıya doğru bir üst kademedeki yöneticisini memnun etmeye çalıĢıyorsa buna despotizm 

ve istibdad adı verilir. Bunun tam tersi devletin halkını memnun etmeye ve en tepeden 

baĢlayarak yukarıdan aĢağıya doğru yöneticilerin bir alt kademedekinin memnuniyeti ve 

nihayet memurların “bireyin hak ve hürriyetlerinin korunması” ve “bireyin memnuniyeti” için 

gayret göstermesi de demokrasinin o ülkeye hâkimiyetini göstermektedir. ĠĢte Bediüzzaman 

bu ince noktayı “Kavim efendisi ona hizmet edendir” (Fethu‟l-Kebir, 2:195) hadisi gereği 

“emirlik ve reislik millete bir hizmetkârlıktır” hadisinde emredildiği Ģekilde devletin halka 

hizmete yönelmesini “Demokratlık ve Hürriyet-i Vicdan Ġslamiyet‟in bu kanun-i esasisine 

dayanabilir” cümleleri ile ifade etmektedir. 

CHP‟nin “devletçi” ve “Kemalist” zihniyetle demokrat olması gerçekten zordur. Ġttihat 

ve Terakki‟nin devletçi ve baskıcı sistemini devam ettirmesi ve Cumhuriyet döneminde 28 yıl 



katı bir istibdat uygulamıĢ olmasından dolayı, geçmiĢle yüzleĢerek bütün olumsuzlukları bir 

iki lidere yıkarak halkından özür dilemediği sürece, halkın desteği ile tek baĢına iktidara 

gelmesi mümkün gözükmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEMOKRAT PARTĠ 

GiriĢ: 

Demokrat Partisinin kökeni 1902 Jön Türk kongresine kadar uzanır. Jön Türkler bu 

kongrede merkezî otoritenin güçlü olmasını savunanlar ile Liberalizmi savunanlar olarak iki 

gruba ayrılmıĢlardı. Birinci grubu Ahmet Rıza liderliğinde “Ġttihat ve Terakki Fırkası” adını 

alırken, ikinci grubu Prens Sabahattin çevresinde toplanarak “Osmanlı Ahrar Fıkrası” adını 

aldı. Ġttihat ve Terakkinin devamı TBMM‟de birinci grubu ve ardından Cumhuriyet Halk 

Fırkasını oluĢtururken, Ġkinci grup Ahrar Fırkası, Hürriyet ve Ġtilaf Fırkası, Cumhuriyet 

sonrasında ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1946 yılında ise Demokrat Parti adını 

alarak siyasi hayatımızı ĢekillendirmiĢ ve ülkeye büyük hizmetlerde bulunmuĢtur. 

 

1. Demokrat Partinin KuruluĢu 

1945 yılında çok partili siyasi hayata geçimle kararı alındı. 1940‟ların tek partili 

diktatörlerinin dünya milletlerini II. Dünya savaĢına götürmesi ve felaketlerini hazırlaması 

Avrupa‟da ve Türkiye‟de “Çok Partili” hayata geçilmesine zemin hazırladı.   

7 Haziran 1945 te CHP içinde LiberalleĢme ve DemokratikleĢme isteyen Celal Bayar, 

Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan bir önerge hazırladılar. Ġstedikleri Ģeyler, 

“Parti içi demokrasi, hür ve serbest seçimler, meclisin hükümeti denetimi ve 

DemokratikleĢme” idi. Buna daha sonra “Dörtlü Takrir” adı verildi.
10

 12 Haziran 1945 

tarihinde bu önerge CHP meclis gurubunda yedi saat tartıĢıldı ve önergeye imza koyan dört 

kiĢi dıĢında tüm CHP‟liler ret oyu verdiler.  

Menderes ve Köprülü‟nün “Vatan” gazetesinde fikirlerini yayınlamaya devam etmeleri 

üzerine CHP 21 Eylül 1945‟de Köprülü ve Menderes‟i partiden ihraç etti. Bunun üzerine 26 

Eylül‟de Celal Bayar milletvekilliğinden istifa kararı aldı, Refik Koraltan da ihraçları basın 

yoluyla eleĢtirince 27 Kasım‟da o da ihraç edildi.
11

 

Bu dört arkadaĢ 7 Ocak 1946 tarihinde “Demokrat Parti” yi resmen kurdular. Partinin 

kuruluĢundan sonra CHP‟den istifa eden Antalya milletvekili Dr. Cemal Tunca ile EskiĢehir 

milletvekili Emin Sazak DP‟ye katılarak mecliste temsilini sağladı. Üç ay içinde 26 Ġl ve 75 

ilçede teĢkilatlanarak siyasi hayata adımını atmıĢ oldu. CHP bunun üzerine milletvekillerini 

23 bölgeye göndererek DP aleyhine kampanya baĢlattı. Onlar gittikleri yerlerde “DP iktidarın 

teĢviki ile kuruldu. Bir müddet sonra “Serbest Fırka” gibi kapatılacak ve DP‟ye girenler 

“Ġhanet-i Vataniye” suçundan yargılanacaklar” diyorlardı.
12

 

 

2. 1946 Seçimleri 

21 Temmuz 1946 da yapılacak olan seçimlere DP katılarak mitingler yaptığı için seçim 

hareketli geçiyordu. DP mitinglerde halka yol, su ve iĢ vaadinde bulunuyordu. Bu durum 

CHP‟yi korkuttu. Falih Rıfkı ATAY “DP parti olmaktan çıkmıĢ, bir intikamcılar ve yıkıcılar 

hareketi olmaya baĢlamıĢtır”
13

 diye beyanatlar veriyordu. 

21 Temmuzda yapılan seçim “Ġttihat ve Terakki Partisi”nin 1912 yılında yaptığı “Sopalı 

Seçim” den farksızdı. “Gizli oy, açık tasnif usulü” ile yapılan seçim tarihe bir kara leke olarak 

geçti. Seçim sonucunda “Seçimi Demokratlar, mazbataları ise Halkçılar aldı.”
14
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DĠE 1950 sonrası kurulduğu için elimizde 1946 seçimlerine ait sağlam veriler yok. 

Ancak ĠçiĢleri Bakanı Hilmi URAN‟ın açıkladığı resmi rakamlara göre 8.551.549 seçmenden 

6.373.543 oy kullanıldı. Sonuçta ise CHP 394, DP 65, Bağımsızlar 7 sandalye kazandılar.
15

 

1946 seçimlerinde DP adayları arasında daha sonra Türkiye ĠĢçi Partisi Genel BaĢkanı 

olan M. Ali AYBAR ve Nazım Hikmet‟in avukatı olan M. Ali Sebük gibi sosyalistler de 

vardı.
16

  

Seçimden sonra DP seçimleri protesto mitingleri düzenledi. Ġlk miting Ġzmir‟de yapıldı 

ve 40.000 kiĢi katıldı. Ġstanbul DP milletvekili MareĢal Fevzi ÇAKMAK Ankara‟ya geliĢini 

30-40 bine yakın büyük bir kalabalık karĢıladı. Bursa, Ankara, Adana ve Konya‟da yapılan 

mitingler CHP‟yi fevkalade korkuttu. Bunun üzerine DP yanlısı yayınlarından dolayı “Yeni 

Sabah” ve “Gerçek” gazeteleri kapatıldı.
17

 

Seçim sonucunda Recep PEKER hükümeti kuruldu. 18 Aralık 1946 tarihinde yapılan 

Bütçe Müzakerelerinde DP-CHP arasındaki ipler koptu. CHP bundan sonra DP‟yi bölme ve 

birbiri ile mücadeleye sokma çalıĢmalarına baĢladı. DP‟nin muhalefetinden kurtulmanın 

baĢka çaresi yoktu.  

 

3. DP’nin Bölünmesi: 

CumhurbaĢkanı Ġsmet ĠNÖNÜ 12 Temmuz 1947‟de bir beyanname yayınlayarak 

“Ġktidar-Muhalefet ĠliĢkileri”nin düzenlenmesini istedi. Bu her iki partide de sıkıntı oluĢturdu. 

Bunun üzerine BaĢbakan Recep PEKER istifa etti. DP içerisinde de “Müstakil Demokratlar 

Gurubu” meydana çıktı. Böylece DP içinde “Ilımlılar” ve “AĢırılar” diye iki guruba ayrılmıĢ 

oldu. AĢırılar DP‟yi muvazaa partisi olmakla suçlamaya baĢladılar. Bu sürtüĢme sonucu 

aĢırılar DP kurucularınca ihraç edildiler. Bazı aĢırı milletvekilleri de istifa etme cihetine 

gittiler. Daha sonra bunlar bir araya gelerek 6 Temmuz 1948 tarihinde “Millet Partisi”ni 

kurdular.   

Millet Partisi‟nin Kurucuları: “MareĢal Fevzi ÇAKMAK, Enis AKAYGEN, Prof. Dr. 

Hikmet BAYUR, Av. Kenan ÖNER, Dr. Mustafa KENTLĠ, Osman BÖLÜKBAġI, Osman 

Nuri KÖNĠ” gibi ileri gelenlerdi.
18

 

1946–1950 yılları arasında birkaç ara seçim yapıldı; ancak DP Seçim Kanununu bahane 

ederek hiçbir seçime katılmadı.  

 

4. 1950 Genel Seçimleri:  

Bu genel seçimlerde Ġsmet ĠNÖNÜ CumhurbaĢkanı sıfatı ile il il gezerek CHP lehine 

konuĢmalar yaptı ve oy istedi. KonuĢmalarında genellikle Ģu hususlara vurgu yapıyordu: 

“Ülkeye demokrasiyi ben getirdim.” “2. Dünya savaĢına girmekten ülkemi ben korudum.” 

“Ben diktatör değilim. Sizden oy istiyorum. Hiç oy isteyen diktatör olur mu?” 

Seçim stratejisi de diğer seçimlerden farklı idi. CHP Ģahıs odaklı siyaset yaparken DP 

“Millet iradesi”ni savunuyordu. CHP kendini anlatırken DP halkı dinliyor ve dertlerine çare 

olacağını söylüyordu. Halkın Ģikâyetleri de Ģu Ģekilde dile geliyordu: 

 Ġhtiyaç maddelerinin karaborsaya düĢmesi, 

 Zora dayanan eğitim ve okul yapımı, 

 Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerinin tutumu, inançsızlığı ve halkın inançları 

ile alay etmeleri ve öğrencileri kendi iĢlerinde çalıĢtırmaları, 

 Okula gitmeyenlere verilen yüksek cezalar, 

 Kaymakam ve memurların, bilhassa tahsildar ve ormancıların zulmü, 

CHP ye en büyük zararı CHP nin bürokratları olan memurlar veriyordu.
19
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DP 24 Nisan 1950‟de Milletvekili Aday Listesini açıkladı. Buna göre Hakkâri dıĢında 

tüm illerde seçime katılıyordu. 14 Mayıs 1950 de seçim yapıldı. Seçime katılım %89.37 gibi 

çok yüksek bir oranda gerçekleĢmiĢti. Oy dağılımı ise aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢti: 

 

1950 GENEL SEÇĠMĠ OY DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 

PARTĠLER OY YÜZDESĠ ALDIKLARI OY MĠLLETVEKĠLĠ 

DP % 53.3 4.241.393 408 

CHP % 39.9 3.176.561 69 

MP % 3.1 250.414 1 

Bağımsızlar % 4 383.282 9 

 

Seçimimin olduğu akĢam bazı komutanlar CHP‟yi ve Ġsmet ĠNÖNÜ‟yü ziyaret ettiler. 

Meclisi dağıtmak ve seçimi geçersiz kılmak için emir beklediklerini ifade ettiler. Ġnönü 

onların tekliflerini kabul etmedi. Dünyanın Ģartları değiĢti. 16 Mayıs 1950‟de Salı günü 

yayınladığı bir bildiride istifa edeceğini açıkladı. Daha sonra Celal BAYAR‟ı çağırdı. Onun 

ile konuĢtu. TBMM 22 Mayıs 1950 günü toplanarak Celal BAYAR‟ı CumhurbaĢkanı seçti ve 

Meclis BaĢkanı‟nı seçtiler. Yemin törenine gelen Celal BAYAR‟ı Demokrat Partililer ve Halk 

Partililer ayakta karĢıladılar ancak Halk Partililer alkıĢlamadılar.  

Celal BAYAR Adnan MENDERES‟i hem parti baĢkanı hem de BaĢbakan olmaya ikna 

etti. Böylece MENDERES DEVRĠ baĢlamıĢ oldu.  

 

5. Menderes Devri:  

DP halkı jandarma dipçiğinden ve Kaymakam kamçısından kurtardı. Din ve Vicdan 

Hürriyetini getirdi. Siyasete yeni isimler kattı. DP‟nin bürokratları CHP bürokratlarını 

gölgede bıraktı. Halk ile bütünleĢti.
20

 Demokrat parti iktidarı ekonomik alanda büyük atılımlar 

yapmaya baĢladı. Bayındırlı alanında köy ve kent yollarının yapımına önem verdi. Tarımda 

makineleĢmeye gidildi. Sanayi alanında geliĢmeyi sağlamak için Ģeker, çimento ve kumaĢ 

fabrikaları kuruldu. Tüm bu yatırımlar memleket ekonomisinde bir canlılık getirdi.  

O dönemde Ġman ve Kur‟an hizmeti yaptığı için Halkçılar tarafından sürgünden sürgüne 

ve hapisten hapise gönderilen Bediüzzaman hazretleri “MeĢrutiyet” ve “Ġttihat ve Terakki” 

döneminde ortaya koyduğu siyasi ve içtimai fikirlere “Demokrat Parti”sinin sahip çıktığını 

icraatları ile gösterdiği için DP‟ye sahip çıktı ve Ģöyle dedi: 

“Ġttihat ve Terakki Fırkası içinde dinsizlik hesabına çalıĢanlarla beraber, ayrıca gizli 

farmasonlara muhalif ve muarız; manen Ġttihad-ı Muhammedi ile beraber olan “Ahrarlar” otuz 

beĢ sene sonra yeniden uyanarak “Demokrat Parti” Ģeklinde çıktığını gördüm.”
21

 Yine 

Bediüzzaman topluma ve vatana zararlı olarak gördüğü CHP‟nin iktidara gelmemesi için 

“Vatan, Kur‟an ve Ġslamiyet namına “Demokrat Parti”yi iktidarda tutmaya” çalıĢtığını açıkça 

ifade eder.
22

 

 

6. Demokrat Parti’nin Ġlk Ġcraatları: 

Maddeler halinde sıralayacak olursak: 

1. Kore‟ye Asker Göndermesi ve NATO‟ya Girmesi: Ġlk icraatlarından birisi 25 

Haziran 1950 tarihinde ABD‟nin yanında yer alarak Güney Kore‟ye asker 

göndermesi olmuĢtur. Kahraman askerlerimizin orada kendilerini ispat etmeleri 

sonucu 16 ġubat 1952 tarihinde Komünizme karĢı kurulan Kuzey Atlantik 
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Ġttifakı olan NATO‟ya dâhil edildi. Böylece dünya devletleri nezdinde büyük bir 

itibar kazandı. YaklaĢık 3 yıl süren savaĢ 27 Temmuz 1953‟te son bulmuĢtur.  

2. Ekonomik GeliĢmeler: Türkiye NATO‟ya girdikten sonra 1952–1953 yıllarında 

büyük yardımlar aldı. Bu da ekonomide büyük bir canlanmaya sebep oldu.
23

 

AlmıĢ olduğu yardımları da yerinde harcayan ve yatırıma dönüĢtüren ve bütçenin 

%25 ile 30‟unu yeni yatırımlara ayırtan Menderes bunun ile Barajlar, yollar ve 

köprüler yaptı, köylere içme suları getirdi. 27 yıldır %3‟lerden yukarı çıkmayan 

kalkınma hızı %12‟lere kadar yükseldi. Bu geliĢmeleri örnek gösteren DP 1954 

seçimlerinde oyunu %3.3 artırarak %56.6‟ya çıkarmıĢtır.  

3. Din ve Vicdan Özgürlüğü, Hak ve Hürriyetler: Bu konuyu müstakil olarak 

“DP‟nin Dine Yaptığı Hizmetler” olarak ele aldığımız için oraya havale 

ediyoruz. Ancak Ģu kadarını söyleyelim ki CHP döneminde satılan ve amacı 

dıĢında ticari iĢler için kullanılan 800 camiye mukabil 15.000 cami yapmıĢ, 19 

Ġmam-Hatip Lisesi ve 2 Ġslam Enstitüsü açmıĢtır. Bu hadise bile halkın “Din ve 

Vicdan Hürriyetini” kullanmada ne derece rahat ettiğini göstermeye yeter de 

artar bile. Böylece DP, CHP‟nin “Din düĢmanlığı terörüne” son vermiĢtir.  

 

7. 1954 Genel Seçimleri: (2 Mayıs 1954) 

DP 2 Mayıs 1954 yılında yapılacak olan genel seçimlere Ģu hususları dile getirerek 

halktan oy talebinde bulundu: 

 Limanlar, barajlar, köprüler, yollar ve içme sularını getirmiĢ olması, 

 Partinin köy politikası ile köylülere verdiği zirai krediler ve “TraktörleĢme” 

 Kore savaĢı ile dıĢ politikada elde ettiği baĢarı ve “Yabancı Sermaye Kanunu”
24

 

ile yabancı sermayenin Türkiye‟ye gelmeye baĢlaması. 

DP seçimden oylarını artırarak çıktı. Seçim sonuçlarına göre DP oyların %56,6‟sını 

almıĢtı. Böylece 1950 seçimlerine göre oylarını %3,3 oranında artırmıĢtı. CHP‟nin oyu ise 

%39,9 dan %34,8‟e gerilemiĢti. CHP‟nin DP aleyhindeki politikaları ve muhalefetteki 

çalıĢmaları halkta kabul görmediği gibi, oy kaybına da sebep olmuĢtu.  

DP bundan sonra iktidara ısınmıĢ, halktan aldığı büyük destek rehavetine sebep olmuĢ 

ve ilk dört yılın muhteĢem mirasını yemeğe baĢlamıĢtı. CHP‟nin muhalefeti ise daha da hırçın 

bir hal almıĢtı. DP de bazı yanlıĢları yapmaya baĢlamıĢtı. Bunlardan biri KırĢehir‟in oylarını 

CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi) ye verdiği için 30 Haziran 1954 tarihinde cezalandırarak 

ilçe yapmasıdır.
25

 

 

8. CENTO (Merkezi ĠĢbirliği TeĢkilatı) 

1954‟den Sonraki Ġcraatların baĢında Ģüphesiz Türkiye‟nin Ortadoğu‟da daha aktif bir 

politika izlemesinin önünü açan CENTO gelmektedir. Menderes 1955 yılında Ortadoğu‟da bir 

savunma birliği çalıĢmalarına girdi. Bunun için Irak, Lübnan ve Suriye‟ye resmi ziyaretlerde 

bulundu.  

24 ġubat 1955‟te Türkiye-Irak iĢbirliği anlaĢması imzalandı. “Bağdat Paktı” olarak 

tarihe geçen bu anlaĢmaya 4 Nisan‟da Ġngiltere, 23 Eylül‟de Pakistan ve 3 Kasım‟da ise Ġran 

katıldı. Günümüzde Irak‟ın iĢgalini yaĢıyoruz. Menderes‟in o gün kurduğu bu “Savunma 

ĠĢbirliği” devam etmiĢ olsaydı belki de bu iĢgal yaĢanmayacaktı. Ortadoğu‟da Ġsrail istediği 

gibi at oynatamayacaktı. “Hizbullah” vb. hareketlere fırsat verilmeyecekti. Ortadoğu bir barıĢ 

adası olabilecekti.  

Ne var ki Ortadoğu‟da barıĢ ve huzur istemeyen güçler 1958 yılında Irak‟ta bir darbe 

gerçekleĢtirdiler. Bu darbe sonucu Irak 24 Mart 1959‟da “Bağdat Paktı”ndan çekildi. Böylece 
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bu pakt fonksiyonunu yitirdi. Zaten 1960 Yılında Türkiye‟de yapılan darbe ile de tamamen 

sahipsiz kalmıĢ oldu.  

 

9. Türkiye’nin Eisenhower Doktrini’ne Katılımı: 

DP 22 Mart 1957 yılında “Eisenhower Doktrini”ne katıldığını açıklayarak Amerika‟dan 

“Askeri ve Ekonomik” yardım almaya baĢladı. Bu hususta CHP‟de hükümete destek 

vermiĢtir.
26

 Bütün bunlara rağmen DP basından, üniversiteden ve askeriyeden asla yardım 

görmemiĢ, bu üç kurum da DP‟yi ve politikalarını asla desteklememiĢlerdir; ancak DP‟ye 

yapılan darbede devamlı olarak CHP ve askerler beraber hareket etmiĢlerdir. Hatta “Ordu-

CHP Elele” sloganının en hararetli savunucuları olmuĢlardır.
27

 

 

10. 1957 Genel Seçimleri: (7 Ekim 1957) 

1954 seçimlerinden sonra yaĢanan olaylar ve muhalefet ile beraber muhaliflerin aĢırı 

baskı ve propagandaları ve yıpratma çabaları DP hükümetinin moralini bozmuĢtu. Menderes 

de aĢırı derecede sinirli ve kırıcı olmaya baĢlamıĢtı. Normalde 1958 yılında yapılması gereken 

seçimlerde CHP, CMP ve Hürriyet Partisi tek liste olarak ittifakla girmek için çalıĢmalara 

baĢlamıĢlardı. DP muhalefete bu imkânı vermemek için seçimleri 27 Ekim 1957 tarihine aldı.  

CHP de hemen 9 Eylül 1957 de kurultayını toplayarak “Partiler arası ittifak” kararı 

çıkarttı. CMP ve HP de GĠK toplantısında ittifak kararlarını geciktirmeden aldılar. Ancak DP 

13 Eylül 1957 de Seçim Kanununu gündeme getirdi ve yaptığı bir değiĢiklik ile “Seçime 

katılan tüm partilerin tüm seçim bölgelerinde aday listelerini tam olarak yapmaları” 

mecburiyeti getirildi. Bununla ittifaklar engelleniyordu.
28

 

Bu Ģekilde girilen seçimde DP tek baĢına iktidar olmuĢtu; ancak oylarının %9‟unu 

kaybederek ancak %47,7 oy alabilmiĢti. DP arka arkaya üç seçimi kazanarak tek baĢına 

iktidar olmuĢtu; ama iktidarın dezavantajı vardı ve yıpranma payı DP‟yi de etkilemiĢti. 

Demokrasi ve hür seçim ortamında arka arkaya üç seçimi de tek baĢına iktidar olacak Ģekilde 

kazanan baĢka bir parti de yoktu. 

DP‟nin oy kaybının sebeplerini de Ģu Ģekilde sıralamak mümkün: 

 Cam, lastik, pil, inĢaat malzemeleri, çay, kahve ve ilaç gibi temel maddeler 

karaborsaya düĢmesi,  

 1946–1950 arasında DP‟nin baĢlattığı “DemokratikleĢme Çabaları”ndan 

vazgeçmesi ve mevcutla iktifa etmeleri, yeni atılımlar yapamaması, 

 Osman BölükbaĢı‟nın memleketi olan KırĢehir‟in önce ilçe yapılıp sonra 12 

Haziran 1957‟de il yapmaları ve Osman BölükbaĢı ile uğraĢmaları, DP‟ye 

hakareti sonucu dokunulmazlığının kaldırılarak hapse girmesine sebep olmaları 

da muhaliflerini ezmeye çalıĢan baskıcı bir DP görüntüsü vermesi,  

 Aday listelerinde yaptıkları hatalar, 

 Yeni simaları görmek isteyen halkın eskilerden bıkmıĢ ve onların da çeĢitli 

sebeplerle yıpranmıĢ ve yıpratılmıĢ olmalarıdır.
29

 

 

11. 1957 Seçimleri Sonrası: 

1958 yılından itibaren DP ile Ordu arasında gerilim baĢladı. Ordu içinde DP muhalefeti 

arttı. Artık subaylar sözle muhalefeti bırakmıĢlar iĢi eylem boyutuna taĢımaya baĢlamıĢlardı. 

1958‟de 9 subay resmen tutuklandı ve soruĢturmaları 4 ay sürdü. Tümgeneral Cemal TURAL 
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baĢkanlığındaki askeri mahkeme 26 Mayıs 1958 de 9 subayı da beraat ettiren kararını verdi. 

Muhbir BinbaĢı Samet KuĢçu hakkında orduyu isyana teĢvikten iki yıl hapse mahkûm etti.
30

   

1958 yılında yine “DıĢ Ticaret Açığının Artması” Tarım ve Hayvancılıkta krizin 

tırmanması sonucu TL‟nin değeri ABD doları karĢısında düĢürülerek bir dolar 2.82 TL‟den 

9.45 TL‟ye indirilerek devalüe edildi. Merkez Bankası kredilerde ciddi kısıtlamalar getirdi. 

KĠT‟ler zam yapmaya baĢladı ve böylece ekonomide durguluk dönemi baĢladı.
31

 

Kıbrıs meselesi için Londra‟ya gitmekte olan Menderes‟in uçağı Bulgaristan üzerinde 

düĢtü. Herkes bu kazadan kurtulamayarak öldü. Yalnızca Adnan MENDERES kurtuldu. Öldü 

sanılan Menderesin garip bir Ģekilde mucizevî kurtuluĢu ülkede büyük bir bayram havası 

meydana getirdi. Menderes‟in dönüĢünde havaalanında coĢkulu bir karĢılama töreni 

düzenlendi. Ancak bu olay bile Ġhtilale doğru gitmekte olan Türkiye‟yi ve götürmek isteyen 

DP muhaliflerini durdurmaya yetmedi.   

 

12. Ġhtilal Hazırlıkları: 

Düğmeye basılmıĢtı. Ankara ve Ġstanbul‟da öğrenci gösterileri baĢladı. 21 Mayıs 

1960‟da bu gösterilere “Harp Okulu” öğrencileri de katıldı. Muhaliflerin en çok üzerinde 

durdukları husus Menderes‟in Konya mitinginde dile getirmiĢ olduğu laiklik tanımı ve “Türk 

milleti Müslüman‟dır, Müslüman kalacaktır” “Laikli Din ve Vicdan Hürriyetinin 

kullanımıdır” anlamına gelen sözleri ve gençlere din eğitimi vermek üzere Konya Ġmam-Hatip 

Lisesi benzeri ileri seviyede din tahsili veren müesseselerin yurtta fazlalaĢtırılması
32

 ile ilgili 

sözleri idi. Bunun sonucu olarak Menderes okullarda din derslerinin resmen konması için 

çalıĢmaların baĢlatılmasını istemiĢti.  

Menderes son olarak 25 Mayıs 1960 tarihinde EskiĢehir Mitingine katıldı. Bu mitinge 

100 binin üzerinde büyük bir katılım oldu. Miting alanına büyük bir sevgi seli hâkimdi. 

Ancak bütün bunlar onu iktidarda tutmaya yetmemiĢti. 

 

13. 27 Mayıs 1960 Darbesi:  

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra TSK adına geçici olarak iktidara el koyan güçler Milli 

Birlik Komitesi (MBK) adında bir komite kurdular. 38 KiĢiden oluĢan bu komite 12 Haziran 

1960 günü açıklandı. Cemal GÜRSEL hem bu komitenin baĢkanı hem de Devlet ve Hükümet 

BaĢkanı oldu. Darbeyi yapan komiteciler DP‟nin yaptığı tüm cinayetlerin (!) hesabını 

soracaklarını halka deklare ettiler.
33

 Komite daha sonra Ankara ve Ġstanbul‟da birbiri ile 

eĢgüdüm içinde çalıĢacak “Cunta”lar kurdu. Komite‟nin görevi 25 Ekim 1961 yılında 

TBMM‟nin yeniden açılması ile sonra erdi. MBK “KardeĢ kavgasını önlemek amacı ile 

iktidara el koyduklarını ilan etmiĢlerdir. Bu komitenin sözcüsü Alparslan TÜRKEġ idi. 

Radyodan bildirileri o okuyordu. Daha sonra yeni bir anayasa ile Atatürk Devrimlerini 

güvence altına almayı amaçladılar. Bunun için Cemal MADANOĞLU Ankara‟da hukukçu 

bilim adamlarından bir kurul oluĢturdu. Bu kurulun teklifi ile iktidardan uzaklaĢtırılanların 

serbest bırakılmamaları ve derhal tutuklanmaları ve yeni bir anayasal düzen kurulana kadar 

ülke yönetimine bir kurulca el konulması kararı alındı. Darbecilerin kurmuĢ olduğu  “Yüksek 

Adalet Divanı” 14 Ekim 1960 / 15 Eylül 1961 tarihleri arasında çalıĢtı. 592 sanık hakkında 19 

ayrı davaya baktı.  

13 Kasım 1960 yılında MBK üyeleri arsında iktidar, seçim ve reformlar konusunda 

önemli görüĢ ayrılıkları doğdu. Bunun üzerine “On dörtler Hareketi” adı verilen 14 üye 

Alparslan TÜRKEġ ve Dündar TAġER gibi üyelerle beraber MBK‟ dan uzaklaĢtırılarak yurt 

dıĢında çeĢitli görevlere gönderildiler. 1961 Anayasa‟sının Halkoyu ile kabul edilerek 
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yürürlüğe girmesi ile de komite üyeleri “Tabii Senatör” unvanı ile Cumhuriyet Senatosu 

üyeliğine atandılar. Bunlardan hayatta kalanlar 12 Eylül 1980 tarihinde Kenan EVREN 

baĢkanlığında yapılan “12 Eylül Askeri Ġhtilaline” kadar Cumhuriyet Senatosu üyeliğine 

devam ettiler.  

 

14. Yassıada Davaları: 

Darbecilerin kurduğu “Yüksek Adalet Divanı” Yassıada‟da çalıĢmaya baĢladı. 

Demokrat Partinin bütün milletvekilleri, il ve ilçe baĢkanları tutuklandı ve yargılandı. Bu 

davaların hepsini burada yer vermemiz imkânsız; ancak baĢbakan ve bakanlar hakkında açılan 

bazı davaları vermekle yetineceğiz. Davaların bir kısmı Ģunlardır:   

1. Köpek Davası: (14–24 Ekim 1960) CumhurbaĢkanı Celal BAYAR ve Tarım 

Bakanı Nedim ÖKMEN Afgan Kıralının hediye ettiği köpeği hayvanat 

bahçesine satmaktan yargılanarak beraat ettiler.   

2. Bebek Davası: (31 Ekim 21 Kasım 1960) BaĢbakan Adnan MENDERES gayr-ı 

meĢru çocuğunu öldürmekten yargılandı ve beraat etti.  

3. 6–7 Eylül Olayları Davası: 1955 yılında Ġstanbul‟da Rumlar aleyhine halkı 

ayaklandırmaya azmettirmek, cana ve mala zarar vermekten dolayı Menderes ve 

Zorlu yargılanarak mahkûm oldular.  

4. Vinileks ġirketi Davası: (4–26 Kasım 1960) Hasan Polatkan Ģahsi çıkarları için 

Ģirkete usulsüz kredi vermekten yargılandı ve mahkûm oldu. 

5. Dolandırıcılık Davası: (8 Kasım–3 Aralık 1960) Hayrettin Erkmen ve Zeyyat 

Mandalinci ABD gezisinde artan dövizleri vermemekten yargılandı ve beraat 

ettiler.  

6. Arsa Davası: (11 Kasım 1960 – 19 Ocak 1961) Tarım Bakanı Nedim ÖKMEN 

hükümeti eĢine ait tarla ve arsaları fahiĢ fiyata satın almaya zorlamaktan 

yargılandı ve mahkûm oldu.  

7. Örtülü Ödenek Davası: (25 Kasım 1960 – 2 ġubat 1961) BaĢbakan Adnan 

MENDERES‟i örtülü ödeneği yasalara aykırı kullanmaktan yargıladı ve 

mahkûm etti.  

8. Radyo Davası: (29 Kasım–26 Aralık 1960) Adnan Menderes ve yedi bakanı 

Devlet Radyosunu siyasi çıkarlarına alet etmekten yargılayarak mahkûm etti.  

9. Topkapı, Çanakkale ve Kayseri Olayları Davası: CHP‟li milletvekillerinin ve 

Ġsmet ĠNÖNÜ‟nün seyahat Hürriyeti‟ni kısıtlamak, ĠNÖNÜ‟ye su-i kast 

düzenlemeye teĢvik etmekten yargılayarak mahkûm etti. 

10. Üniversite Olayları Davası: (2 ġubat–27 Temmuz 1961) 28–29 Nisan 1960 

Ġstanbul ve Ankara‟da meydana gelen olaylarda üniversite basmak, ateĢ etmek, 

yasalara aykırı sıkıyönetim ilan etmek suçlarından 118 sanık yargılandı, 84‟ü 

mahkûm oldu, 34‟ü beraat etti. 

11. Ġstimlâk Davası: (17 Nisan–12 Haziran 1961) baĢbakan Adnan Menderes ve 9 

devlet memuru araziyi istimlâk etmek ve bedelini tam olarak ödememek 

suçlarından yargılanarak mahkûm oldular.  

12. Vatan Cephesi Davası: (27 Nisan–21 Haziran 1961) 22 DP milletvekili “Vatan 

Cephesi” kurmak ve Türk halkını bölmek suçlarından yargılandılar. Menderes ve 

19 sanık mahkûm olurken 3 sanık da beraat etti.  

13. Anayasa’yı Ġhlal Davası: (11 Mayıs – 5 Eylül 1961) Adnan Menderes 

Anayasa‟yı ihlal etmek suçundan 8 ayrı davadan yargılandı. Bu davalarda 400‟ü 

aĢkın sanık yargılandı ve hepsi de mahkûm oldu.
34
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1 Eylül 1960 tarihinde Ankara Sulh Ceza Mahkemesi DP‟yi faaliyetten men ederek 

kapatma kararı aldı. 29 Eylül 1960‟ta ise tamamen feshetti. Böylece Yassıada da kurulmuĢ 

olan “Yüksek Adalet Divanı” 20 ayrı davadan dolayı DP‟yi yargıladı ve birçoğundan dolayı 

mahkûm etti. Celal BAYAR, Adnan MENDERES, F. RüĢtü ZORLU ve Hasan 

POLATKAN‟ın idamına karar verdi; ancak Celal BAYAR 65 yaĢını geçtiği için idamını 

onamadı. 11 sanık için de ömür boyu hapis cezası verdi. 16 Eylül 1961 tarihinde F. RüĢtü 

Zorlu ve Hasan Polatkan‟ın idamı infaz edildi. Bir gün sonra 17 Eylül 1961‟de ise BaĢbakan 

Adnan Menderes‟in idam kararı infaz edildi.  

Ġdam edilenler dıĢında içeride mahkûm olan DP‟liler 8 Ağustos 1966 yılında AP 

Hükümeti ve BaĢbakan Süleyman DEMĠREL‟in çıkardığı af kanunu ile serbest bırakıldılar.  

27 Mayıs 1960 ihtilali Türkiye‟yi 100 sene geriye götürmüĢtür. Devlet gemisi iskelede 

torpil yemiĢ, yana yatmıĢ ve ondan sonra bir türlü doğrulamamıĢtır. Bu günkü halin sebebi de 

budur. 3 Ağustos 1960 tarihinde 5.000‟e yakın subay emekliye sevk edilmiĢtir. 27 Ekim 1960 

tarihinde ise 147 Üniversite Öğretim Görevlisi görevinden alınmıĢtır. Bunların bu 

müesseseleri ne derece tahrip ettiği tartıĢma götürmez. 

Ġhtilal ihtilali doğurur. 27 Mayıs, Talat AYDEMĠR hadisesini, Aydemir hadisesi, 12 

Mart 1971 muhtırasını, o da 12 Eylül 1980 ihtilalini, o hadise de maalesef 28 ġubat 1997 

örtülü darbesini doğurmuĢtur. Maalesef bu ihtilal ve muhtıralara aydınlar, gazeteciler, 

üniversiteliler ve hukukçular hiçbir tepki göstermemiĢler, bilakis teĢvikçi ve tetikçi rolünü 

üslenmiĢlerdir. Resmi rakamlara göre 30.000 kiĢinin katili olarak bilinen “Apo”ya “Ġnsan 

Hakları” adına gösterdikleri tepkinin milyonda birini 10 yıl BaĢbakanlık yapmıĢ ve millete 

sayısız hizmetlerde bulunmuĢ olan Sayın Adnan MENDERES‟e göstermemiĢlerdir. 

 “Dün bir yumurta yedim de kendimi kuzu yemiĢ gibi tok hissettim” diye iĢkenceye 

maruz kaldığını zarif bir ifade ile dile getiren Adnan MENDERES idam edilmeden önce her 

gün idamdan çok fazla iĢkencelere maruz bırakılıyordu.
35

 Fatin RüĢtü ZORLU da çok metin 

bir insandı. Ġdam sehpasına çok emin adımlarla gitmiĢtir. Ġdam sehpasına çıkarken makamına 

giden bir bakan gibi ütülü elbise giyerek ve kravat takarak gitmiĢtir. Kimseye minnet etmeden 

idam sehpasına çıkmıĢ, boğazına ipi kendi geçirmiĢ ve sandalyeye kendisi tekme vurmuĢtur.
36

  

14 Mayıs 1950 öncesini yaĢamayan 60‟lı yılların nesli DP‟yi anlayamaz. Hele bu 

günün nesli hiç anlayamaz. 14 Mayıs 1950 Türkiye‟de CHP diktasının yıkılma tarihidir. DP 

bu tarihte %53.3 oy oranı ile CHP‟nin 69 milletvekiline karĢılık 408 milletvekili çıkararak 

CHP diktasına son vermiĢtir. Millet o gece CHP hükümetine “Siz seçimi kaybettiniz; seçimi 

millet kazanmıĢtır” mesajını vermiĢtir. Millet bu seçim ile sevinmek ne kelime bayram 

etmiĢtir. 1950 öncesi milletin söz ve konuĢma hakkı yoktu. DP milleti söz sahibi ederek, halka 

insan olduklarını hatırlattı ve insan gibi konuĢma hakkına sahip olduklarını gösterdi. Bunun 

için seçim sloganı olarak “Yeter söz milletindir” ifadesini kullandı.  

 “Menderes Devri” devletin demokratikleĢmesinin halkın “Din ve Vicdan Hürriyeti”ni 

kullanmasının ve fakirlikten kurtulmasının adı oldu. Köylüler ormancı ve tahsildar zulmünden 

kurtulmuĢtu. 27 yıldır %3‟ün üzerine çıkmayan kalkınma hızı DP ile %12‟lere kadar çıkmıĢtı. 

Her yerde fabrika, baraj, cami, yol ve okul inĢaatları beraber yürüyordu. 25 kuruĢ değerinde 

olan bir hayvana 400 kuruĢ vergi alınıyordu, bu zulme son verildi. 20 kuruĢa satılan bir çinik 

buğday 45 kuruĢa çıktı. Buğday üretimi %230, pancar üretimi % 190 arttı. 42 yeni baraj 

yapılmıĢ, 21.500 köye içme suyu götürülmüĢ, 20.000 köye okula kavuĢturulmuĢtu. Keyfi 

harcamalar kısılmıĢ, bütçenin %25-30‟u yatırıma yönlendirilmiĢti.  

DP‟nin iktidara gelmesiyle 17 yıllık ezan yasağı kalktı, CHP‟nin kapattığı ve sattığı 

800 camiye bedel 15.000 cami yapıldı. 19 Ġmam-Hatip Lisesi, 2 Ġlahiyat Fakültesi açıldı. 

Böylece DP din düĢmanlığı terörüne son verdi.  
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Bütün bunlar halkı memnun ederken Halk Partisini fevkalade mahzun etmekteydi. 

Çünkü CHP‟ye göre kendisine oy vermeyen millet “Nankör Milletti.” “DP dıĢarıdan borç para 

aldı ve milleti rezil etti” diyorlardı. Hâlbuki Amerika‟dan borç alan ilk hükümet 1946 yılında 

CHP hükümeti idi. CHP‟ye göre “ġartlar müsait olunca ihtilal meĢru olurdu.”  

Nihayet seçimden ümidini kesen “Halkçılar” “Irkçılarla” iĢbirliği içine girdi. Ġhtilal 

için anlaĢtılar. 27 Mayıs 1960‟ta ihtilali gerçekleĢtirdiler. Ġhtilalin kudretli albayı Alparslan 

TÜRKEġ idi.  

Ġhtilalin ilk icraatı “yatırımları durdurmak” idi. O günlerin gazete baĢlıkları Ģunlardı:  

 “Fuzuli yatırımlardan vazgeçiliyor: Soma Termik Santralinin faaliyeti 

durduruldu.” 

 “Ġstanbul Boğaziçi‟ne yapılması planlanan asma köprünün yapımından 

vazgeçildi.” 

Ġhtilalden hemen sonra ABD Devlet BaĢkanı Esinhower MBK BaĢkanı, Devlet 

BaĢkanı, BaĢbakan ve Milli Savunma Bakanı Cemal Gürsel‟e memnuniyet ve destek mesajı 

gönderiyordu. Ayrıca Türkiye‟ye 400 Milyon dolarlık mali destek de veriyordu. 21 Ocak 

1972 tarihli “The Daily Telegraph” ihtilalde CIA parmağı olduğunu açıklayacaktı.  

17 Eylül 1961‟de Adnan MENDERES idam edildi. Saat 13.21 de son sözü “Allah!” 

kelimesi oldu.  

 

16. Demokrat Partinin Genel Ġcraatları:  
Demokrat Partinin 10 yıllık iktidarı boyunca Türkiye‟nin sosyal ve iktisadi yapısını 

değiĢtirmiĢtir. Bu dönem halk ile hükümet arasında buzların eridiği bir dönem olmuĢtur. Bu 

dönemde: 

 Ġstihsal, mal ve kıymetlerin tedavülünde müthiĢ geliĢmeler olmuĢtur.  

 Tarımda verim artmıĢ, kara sabandan makineli tarıma geçilmiĢtir.  

 En küçük köylere kadar yollar yapılmıĢ, binlerce köy içme suyuna kavuĢturulmuĢtur.  

 Limanlar yapılmıĢ son olarak 27 Nisan 1960 tarihinde Mersin Limanı hizmete 

girmiĢtir.  

 Dev barajlar inĢa edilmiĢtir. 3 Haziran 1955 Elmalılı Barajı, 8 Nisan 1956 Seyhan 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 2 Aralık 1956 Sarıyer Barajı, 31 Aralık 1858 

Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı ve 8 Ocak 1960 tarihinde açılan Hirfanlı 

Barajı ve Hidroelektrik Santralı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca 6 Nisan 1956 Tunçbilek 

Elektrik Santralı açılmıĢtır. 

 11 Ekim 1953 Adapazarı, 19 Eylül 1953 Konya, 24 Kasım 1953 Kütahya31 Temmuz 

1955 Adapazarı, 23 Eylül 1955 Burdur, 28 Eylül 1955 Susurluk, 6 Kasım 1955 

Kayseri ġeker Fabrikaları açılmıĢ ve faaliyete geçmiĢtir. 30 Eylül 1956 tarihinde 

Erzincan ve Erzurum‟da, 1 Ekim 1956 tarihinde ise Malatya ve Elazığ ġeker 

Fabrikaları hizmete girmiĢtir. Yine 29 Ekim 1962 tarihinde Menderes‟in temelini attığı 

Ankara ġeker Fabrikası açılmıĢtır. 

 21 Nisan 1953 yılında Ġzmit‟te 3 Kâğıt Fabrikası faaliyete geçmiĢtir. 20 Eylül 1953 

tarihinde ise Ereğli Bez Fabrikası açılmıĢtır. 

 5 Nisan 1956 Ankara, 4 Nisan 1957 EskiĢehir, 26 Mayıs 1957 Adana, 11 Ekim 1957 

Tarsus, 26 Temmuz 1958 Balıkesir, 27 Kasım 1958 Pınarhisar Çimento Fabrikaları 

kurulmuĢtur.  

 25 Nisan 1956 tarihinde Ġstanbul Tuzla Jeep Montaj Fabrikası hizmete açılmıĢ, özel 

teĢebbüs teĢvik edilmiĢ, büyük Ģehirler çamurdan kurtarılmıĢtır.  

 Ġzmir‟de bir üniversite ve 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum Üniversitesi açılmıĢtır.  

 31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye Avrupa Birliğine (AET) girmek için teĢebbüse 

geçilmiĢtir ve üyelik baĢvurusu yapılmıĢtır.  



 23 Nisan 1953 tarihinde Batman Petrol Rafinerisi faaliyete geçmiĢtir. Menderes‟in 

yaptırdığı Ġzmir AtaĢ Rafinerisi 24 Eylül 1961 tarihinde, Mersin AtaĢ Rafinerisi ise 3 

Aralık 1961 tarihinde ihtilalciler tarafından açılmıĢtır.  

 27 Ağustos 1956 tarihinde “Atom Enerji Komisyonu” kurularak bu nevi çalıĢmaların 

temeli atılır. 

17. Demokrat Partinin Dine Hizmeti: 

Demokratlar Bediüzzaman hazretlerinin duasın almıĢlar ve dine pek büyük 

hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak: 

1. Müslümanların üzerinden baskının kaldırılması ve Ezan-ı Muhammedi’nin 

aslına uygun okunması.  

Atatürk Cumhuriyeti kurarken üç temel müessese oluĢturdu: Meclis-Ordu-Diyanet. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 3 Mart 1924 de çıkarılan 429 No‟lu kanun ile birlikte kurulmuĢtur.
37

 

18 Temmuz 1932‟de Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının yayınladığı bir tamim ile ezan ve kametin 

Arapça ibadet dili ile okunması yerine Türkçe olarak okunması tavsiye edilmiĢti. Arapça 

ibadet dili ile ezan okuyup kamet getirenler yakalanarak tutuklanıp mahkemelere 

çıkarılıyordu. Gerçi mahkeme beraat kararı veriyordu ama bu halk üzerinde büyük bir baskı 

unsuru oluĢturuyordu. Ancak 2 Haziran 1941 tarihinde CHP‟nin çıkardığı 4055 sayılı kanun 

ile Arapça ezan ve kamet tamamen yasaklandı.  

DP iktidarı 15 gününü doldurmadan bu kanunu değiĢtirme çalıĢmalarına baĢladı. 13 

Haziran 1950 de konu DP gurubunda görüĢüldü. Ramazan ayının arifesine rastlayan 16 

Haziran 1950 Cuma günü tekrar ibadet dili ile okunmaya baĢladı.
38

 8 Temmuz 1950 tarihinde 

ilk olarak Türkiye radyolarından ilk kez Kur‟an-ı Kerim okunmaya baĢladı. Bu da DP‟nin 

dine yaptığı hizmetlerinden birisidir.  

Bediüzzaman hazretleri “Menderes‟in Konya Nutkuna Dair Açıklaması”na yazdığı bir 

mektubunda Ģöyle der: “Ġslamiyet‟in bir kanun-u esasisi olan „Memuriyet, emirlik ise, reislik 

değil; millete hizmetkârlıktır.‟ Demokratlık ve Hürriyet-i Vicdan Ġslamiyet‟in bu kanun-u 

esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa Ģahsa geçer, istibdat mutlak keyfî 

olur.”
39

 Bediüzzaman Demokratlardan Ģunu ister: “Nasıl Ezan-ı Muhammedî‟nin neĢri ile on 

derece kuvvet buldukları gibi, öyle de Ayasofya‟yı da 500 sene devam eden vaziyet-i 

kutsiyesine çevirmeleri ve Âlem-i Ġslamda hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan ahalisine âlem-i 

Ġslâm‟ın hüsn-ü teveccühünü kazandıran Risale-i Nur‟un resmen serbestiyetini dindar 

demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya merhem vurmalı. O vakit âlem-i Ġslâm‟ın 

teveccühünü kazandıkları gibi, baĢkalarının zalimane kabahati onlara yüklenmez 

fikrindeyim.”
40

 

Ancak DP Bediüzzaman‟ın bu tavsiyelerini uygulama fırsatı bulamaz. Bediüzzaman‟ın 

23 Mart 1960 tarihinde vefatından sonra manevî desteğinden mahrum kaldığı için iki ay gibi 

kısa bir süre içinde 27 Mayıs 1960 ihtilaline maruz kalarak yıkılır.  

 

2. Ġmam- Hatip Liselerinin Açılması: 

DP‟yi iktidara getiren halk ondan en fazla dini konularda icraat bekliyordu. DP 

Kastamonu milletvekili Muzaffer Ali Mülka mecliste Ģöyle sesleniyordu: “Bizler DP‟den 

milleti refaha kavuĢturmasını değil, bizleri dini ve manevi sahada hürriyet ve refaha 

kavuĢtursun bu kâfidir”
41

 diyor, halkın bu beklentisini dile getiriyordu.  
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8 Eylül 1951 tarihinde Ġmam-Hatip Okullarının açılması konusunda bir komisyon 

kurulmasına karar verilir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Eyüp Sabri HAYIRLIOĞLU 

baĢkanlığındaki komisyonda Yusuf Ziya Yörükhan, H. Fikri Kanat, Hasan Hüsnü Erdem, 

Kamil Su, (Talim Terbiye Üyesi) Faik Binal (Özel Okullar Müdürü) bulunmaktadır. Bu 

komisyon ilk devresi 4, ikinci devresi 3 yıl olan ve Ġlkokullara dayalı olarak açılacak olan 

Ġmam-Hatip Okullarına karar vermiĢlerdir.
42

  

Bu karar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonu 13.10.1951 de toplanmıĢ 

ve müfredatını hazırlayarak 17.10.1951 tarihinde 601 sayılı kararı ile Ankara, Adana, 

Ġstanbul, Isparta, KahramanmaraĢ, Konya ve Kayseri‟de 7 yıllık Ġmam-Hatip Liselerinin 

açılmasına karar vermiĢlerdir. Karar aynı gün Milli Eğitim Bakanı Tevfik Ġleri‟nin imzasından 

çıkarak uygulamaya konulmuĢtur. 6 Mart 1957 tarihinde Ġmam-Hatip Okulları resmi okul 

sınıfına sokulmuĢtur. DP 1960 yılına kadar 22 Ġmam-Hatip Okulu açmıĢtır. 12 Mart 1971 

muhtırasına kadar AP Ġmam-Hatip Okullarının sayısını 72‟ye çıkararak her vilayette bir ĠHL 

açılmasını sağlamıĢtır. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra bu okulların orta kısmı kapatılmıĢ 

ve Ġmam-Hatip Lisesi haline getirmiĢtir. Daha sonra DP – AP ve DYP hükümetleri Ġmam-

Hatip Liseleri‟nin orta kısmını da açarak sayısını 605‟e kadar çıkarmıĢtır. Ancak 28 ġubat 

1997 tarihinden sonra bu okulların orta kısmı tekrar kapatılarak gerileme sürecine 

sokulmuĢtur. 

 

3. Yüksek Ġslam Enstitülerinin Açılması: 

Ġmam Hatip Mektepleri‟nin açılmasından sonra bu okulda okuyarak mezun olan 

öğrencilerin yüksek seviyede eğitimlerini tamamlayabilecekleri Yüksek Ġhtisas Mekteplerinin 

açılmasına ihtiyaç doğmuĢtur. Bunun için DP, 7344 sayılı kadro Kanunu ile 1959 yılından 

itibaren Yüksek Ġslam Enstitülerinin açılmasına karar vermiĢtir. Ġlk olarak 19.11. 1959 

tarihinde Ġstanbul Ġslam Enstitüsü açılmıĢtır. Daha sonra AP 1976 yılına kadar Konya, 

Kayseri, Ġzmir, Erzurum, Bursa ve Samsun‟da 6 Ġslam Enstitüsü daha açarak DP misyonunu 

devam ettirmiĢtir. 

 

4. Okullara “Din Dersleri”nin Konulması: 

1924 yılında çıkan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” sonucu medreseler kapatıldı. Yeni açılan 

okullarda ise “Din Dersi” yoktu. Medreselerde okuyan öğrenciler “Ġmam-Hatip Mektebine” 

alınmıĢlardı. Bunların geleceğinin olmamasından dolayı 1930 yılına kadara kademeli olarak, 

öğrenci yetersizliğinden kapatıldı. Mevcut mekteplerdeki “Din Dersleri” de 1927‟de 

Ortaokulların 1931‟de ise Ġlköğretmen (Muallim) mekteplerinden kaldırılmıĢtı. Böylece 20 yıl 

bu milletin evladı “Din Dersleri”nden mahrum kaldı. 

1950 de DP‟nin iktidarı ve Demokrasiye geçiĢ ile beraber 13 Eylül 1956 tarihinde Ġlk ve 

Ortaokullara “Din Bilgisi” dersi konuldu. Daha sonra DP‟nin devamı olan AP 1967 yılında 

Liselere seçmeli Din Dersleri koydu. Tabii ki bu dersler uzun tartıĢmalar ve mücadeleler 

sonucu okullara konulabilmiĢtir. 

 

5. Mukaddes Emanetlerin Depolardan Çıkarılarak Layık Olduğu Mevkie 

Konması:  

Mukaddes Emanetleri depodan çıkararak bu günkü yerine koyan, sırtında taĢıyarak 

getiren, bizzat BaĢbakan Adnan MENDERES‟tir. MuĢ Milletvekili Gıyasettin Emre‟nin 

anlattığına göre, BaĢbakan Adnan MENDERES bir gece Topkapı Müzesi Müdürü‟nü yanına 

alarak müzeye gider. Saat gecenin 22–23 sularındadır. Abdestini alır ve müzenin deposundan 

çıkarır. Bu günkü yerine koydurur.  
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15 Haziran 1960‟da Eyüp Sultan Camii yanına nakletmek için hazırlıklar yaptırır. Ancak 

27 Mayıs 1960 darbesi ile bu teĢebbüsü akim kalır.  

Daha sonra DP‟nin mirasına sahip çıkan AP, 1980 yılında Ramazan ayında 

Ayasofya‟nın hünkâr Mahfilini ibadete açar ve Ayasofya‟nın minarelerinden ezan okutmaya 

baĢlar. “Mukaddes Emanetler” bölümünde de devamlı Kur‟an okuma geleneğini yeniden 

baĢlatır; ancak 12 Eylül 1980 ihtilali ile bu teĢebbüsü de akim kalır.  

Bütün bu manevi hizmetleri yapmalarından dolayı Bediüzzaman hazretleri kendi fikrine 

sahip çıkan ve uygulamaya çalıĢarak samimiyetini gösteren Demokratlara desteğini vermiĢ ve 

“ĠnĢallah o Ahrarlar istibdâd-ı mutlakı kaldırarak tam bir hürriyet-i ġer‟iyeye vesile olacaklar” 

demiĢtir.
43

   

 

18. Demokrat Parti Döneminin Değerlendirilmesi 

DP II. Dünya savaĢı sonrasının çok partili siyasetinin gündeme girmesi ile Türkiye‟de 

yaĢanan siyasi oluĢumun sonucu kurulmuĢtur. Esasen Osmanlı MeĢrutiyet idaresinde birden 

fazla parti vardı. Cumhuriyette devlet ile halk arasında köprü olacak partilere ihtiyaç vardı. 

Tek parti ile Cumhuriyet olurdu, ama “Demokratik Cumhuriyet” olmazdı. Cumhuriyetin 

hedefi “Demokratik Cumhuriyet” idi. Bunu Demokrat Parti baĢarmıĢtır.  

Cumhuriyet döneminde Kâzım Karabekir PaĢa, Ali Fuat PaĢa, Cafer Tayyar PaĢa gibi 

değerli askerler TCF (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) nı kurmuĢlardı. Ancak “Ġrticaya 

taviz veriyor” bahaneleri ile ġeyh Said olayı sonunda kapatıldı. Sonraları bizzat Atatürk 

tarafından kurdurulan “Serbest Fırka” da sonuçta M. Kemal PaĢa‟yı devirme hareketi olarak 

görülmüĢ ve o da kapatılmıĢtır.  

1945 sonrası Komünist idareler dıĢındaki tüm ülkelerde çok partili hayata geçilmesi 

sonucu DP kurulmuĢtur. Kuranlar da Celal Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Koraltan ve Fuat 

Köprülü gibi siyasetçiler olmuĢtur. Nedense asker kökenlilerin kurduğu siyasi partiler 

yaĢamazken sivillerin kurduğu partiler siyasi hayatta meyve vermiĢ ve devam etmiĢlerdir.  

DP o günkü iktidara karĢı halkın sıkıntılarını dile getirme hareketidir. Halkın bağrından 

çıkmıĢ ve halka önderlik yapmıĢtır. Bu herhangi bir ideolojik hareket olmayıp tamamen sivil 

bir harekettir ve halkın hukukunu koruma ve hakkını arama hareketi olarak kendini ortaya 

koymuĢtur. BaĢarısının altında bu vardır.  

1946 seçimlerinde DP “Açık oy gizli tasnif” sisteminden dolayı 66 milletvekili ile 

kendini koruyabilmiĢ ve varlığını ispat etmiĢtir. Ġki sene sonra iktidar olan CHP‟nin bir oyunu 

ile BaĢında yine MareĢal Fevzi Çakmak gibi bir paĢanın kurduğu MP (Millet Partisi) ile ikiye 

bölünmüĢtür. Fevzi PaĢa baĢta DP‟ye destek verir konumda gözükmüĢ ve DP Ġstanbul 

Milletvekili olarak meclise girmiĢtir; ama iki sene sonra MP‟yi kurarak DP‟yi ikiye 

bölmüĢtür. Böylece DP ile ipleri koparmıĢtır.  

Menderes bütün bunlara rağmen 1950 seçimlerine kadar direnmiĢtir. Yüreklidir, 

cesurdur, yiğittir, bilgili ve gayretlidir. Partisini 1950 yılında iktidara taĢımıĢ ve 27 Mayıs 

1960‟a kadar partisini iktidarda tutmasını bilmiĢ ve her girdiği seçimde oyunu artırarak 

çıkmıĢtır. Muhalefet askerler, üniversite, bürokrat ve basın ile iĢbirliği yaparak ihtilal 

yapmaktan baĢka çare bulamamıĢtır.  

Ġhtilalden sonra DP ve Menderes‟i seçen halk AP‟yi kurmuĢ ve genel baĢkanlığına 

Süleyman Demirel‟i gererek tekrar iktidar olmuĢtur. Böylece Menderes‟in halkın üstün 

iradesini ülkeye hâkim kılma, hâkimiyeti kayıtsız Ģartsız halka verme idealini devam 

ettirmiĢtir.  

Her iki parti de bir taraftan idarede halkı hâkim kılma, diğer taraftan refahı sağlama 

mücadelesini yapmıĢlardır. Çünkü bunların her ikisi de birbirinden ayrılamayan siyasi 

unsurlardır. Ne zaman halk idareye hâkim olursa ülkeye de refah hâkim olmaktadır. Ne zaman 
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halk idareden uzaklaĢırsa ülkeye kara bulutlar çökmektedir. ĠĢte Demokrat Partilerin ideali ve 

misyonu budur.   

Bunun için Ġhsan Sabri Çağlayangil, “Menderes bir Ģahıs değil, bir zihniyettir” der. 

Hüsamettin Cindoruk da “Menderes hâkimiyeti millete verdi” demektedir. BaĢarısının 

temelinde de bu vardır.  

Süleyman Demirel de “Menderes bir cinayetin kurbanı olmuĢ ve Ģehit edilmiĢtir. Masum 

ve mağdurdur. Devletin gücü zora kullanılarak idam edilmiĢtir. Devlet bundan dolayı  

milletten özür dilemelidir. Bu yapılmadığı müddetçe Türkiye‟de hep ikilik olacaktır. 

Görünürde olmasa da vicdanlarda olacaktır”
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 demektedir. 

Demokrat Partisi bir anlayıĢtır. Bu anlayıĢın temelinde “Halka Hizmet” ve “Din ve 

Vicdan Hürriyeti” vardır.  Bu bir hizmet zihniyetidir. “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” 

temel yaklaĢımının siyasetteki versiyonu “Demokrat Zihniyettir.” CHP zihniyeti ise 

“Memuriyeti bir ağalık ve halka baskı aracı yapma” zihniyetidir ve bir nevi istibdattır. 

Demokrat zihniyet ihtilaller ile ve bölünmelerle siyasi hayattan uzaklaĢtırılarak siyaset 

yozlaĢtırılınca yerini siyaseti menfaat aracı olarak gören bir zihniyete terk etti. Türkiye‟nin 

“Temiz Siyaset Özlemi”nin altında “Demokrat Misyon” özlemi vardır. Çünkü Türkiye 

“Hürriyet” ve “Hürriyet içinde Refahı yakalamayı” Demokrat zihniyet ile öğrendi. 

 

 

19. ADALET PARTĠSĠ 

19.1. Adalet Partisinin KuruluĢu: 

Demokrat Parti (DP) 27 Mayıs 1960 Devrimi sonucu mahkeme kararı ile kapatılmıĢtı. 

Siyasal partilerin kurulmasına müsaade edilmesinden sonra DP‟nin kurucuları ve teĢkilatı 

onun devamı olmak üzere Adalet Partisi‟ni (AP) 11 ġubat 1961 tarihinde kurdular. Kurucuları 

Ģu isimlerden oluĢmaktaydı. Emekli Orgeneral Ragıp GÜMÜġPALA, Tahsin Demiray, 

Ethem Menemencioğlu, Nemci Öktem, Cevdet Perin, Emin Acar, ġinasi Osman, Muhtar 

Yazır, Kamuran Evliyaoğlu. 

AP Devrimden sonraki ilk seçimlere katılarak (15 Ekim 1961) oyların %34‟ünü alarak 

450 kiĢilik Millet Meclisi üyesinin 158‟ini kazandı. Senatoya 71 üye ile temsil edilmeye 

baĢladı. CHP ile devrim sonrası ilk hükümette yer almayı baĢardı. Ancak “Siyasi Aflar” 

konusunda anlaĢmazlığa düĢerek koalisyondan ayrıldı. 1963 yılında CHP‟yi saf dıĢı bırakarak 

diğer partilerle koalisyon kurdu.  

Ġlk genel baĢkan Ragıp GümüĢpala‟nın vefatı üzerine 29 Kasım 1964‟de yapılan genel 

baĢkanlık yarıĢını milliyetçi kanadın adayı “Saadettin Bilgiç” karĢısında Liberallerin adayı 

olan “Süleyman Demirel” kazanarak AP genel baĢkanı seçildi.  

1965 yılında yapılan Genel Seçimlerde Süleyman Demirel baĢkanlığındaki AP oyların 

%52,9‟unu alarak 254 milletvekilliği kazanarak tek baĢına hükümet kurma sayısını elde etti. 

Senatodaki üye sayısını 97‟ye çıkardı. 28 Ekim 1965‟de ilk hükümeti kurdu. 9 Kasım 1969 

tarihine kadar istikrarlı bir hükümet kurarak güzel icraatlara imza attı. 1968 yılındaki kısmî 

senato seçimlerinde senatodaki üye sayısını 101‟e çıkardı. Milletvekili sayısına 5 milletvekili 

daha katarak 261‟e çıkardı. Yerel seçimlerde ise 40 il belediyesini ve 1238 ilçe ve beldeden 

703‟ünü kazandı.  

1965–1969 dönemi AP‟nin en güçlü dönemi olmasına karĢın 1968 den sonra parti içinde 

baĢ gösteren mücadele partiyi zaafa uğratmaya baĢladı. 1965 yılında Genel baĢkanlık yarıĢına 

giren “Bilgiçler Gurubu” seslerini yükseltmeye baĢladılar. 1969 genel seçimine bu sancılarla 

giren AP seçimde oylarını %47‟ye düĢürerek 256 milletvekilliği kazandı. Hükümet kurma 

çalıĢmalarında parti içi sorunlar su yüzüne çıktı. Demirel kabineye kendine muhalif 

olanlardan kimseyi almadı.  
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1970 yılında yapılan 5. Olağan kongrede parti içi muhalefetle tam bir hesaplaĢma 

yaĢandı. Süleyman Demirel yine büyük bir çoğunluk ile Genel BaĢkan seçildi. 26 milletvekili 

haysiyet divanına verildi. Bunun üzerine 15 milletvekili daha ayrılarak “41‟ler Harekâtı” 

baĢlamıĢ oldu. 9 Kasım 1969 yılında kurulan AP hükümeti ise iktidarda kalmaya devam etti. 

Ancak Adalet partisinden ayrılan 41 kiĢiye meclis baĢkanı olan Ferruh BOZBEYLĠ‟nin de 

katılması ile 18 Aralık 1970 yılında Demokratik Parti (DP) kurularak AP bölündü ve siyasi 

olarak büyük güç kaybına uğradı. Ġktidarda kalmaya devam etmesi üzerine AP‟yi yıkmak için 

yeni planlar yapılmaya baĢlandı. 

Bu defa da devreye Türk Silahlı Kuvvetleri girdi. 12 Mart 1971‟de TSK adına 

CumhurbaĢkanı Cevdet SUNAY‟a ve hükümete muhtıra verildi. Bu muhtıra üzerine AP 

hükümeti istifa etti. (19 Mart 1971) 

 

19. 2. 12 Mart 1971 Muhtırası:   

“BaĢka ülkeler kuvvetli ve güçlü bir Türkiye istemez. Türkiye‟nin Jeopolitik durumu 

fevkalade önemlidir. ĠlerlemiĢ ve güçlenmiĢ bir Türkiye pek çok memleketin iĢine gelmez” 

diyordu Süleyman Demirel. BaĢkalarına muhtaç olmayan bir Türkiye elbette ki dünyada 

siyasi ağırlığı çok fazla olacaktı ve onu hiçbir devlet siyasi emellerine alet etmeye cesaret 

edemeyecekti. 

1948 yılında 27,4 milyar olan Gayri Safi Milli Hâsıla 1950‟de 28,4; 1960 yılında 49,9 

ve 1967 yılında 72 milyar liraya çıkmıĢtı. 1950 yılında milli gelirin %9,5‟uğunu yatırıma 

ayıran Türkiye 1970 yılında % 20‟sini ayırır duruma gelmiĢti. Bankalardaki mevduat 10 

milyardan 40 milyara çıkmıĢ, çimento üretimi 4 katına, elektrik üretimi 4 katına ve gübre 

üretimi 10 katına çıkmıĢtı. Türkiye ilerliyor ve kalkınıyordu.  

BaĢbakan Süleyman Demirel 1967 yılında Rusya ile anlaĢma imzalayarak “SeydiĢehir 

Alüminyum Tesisleri, Ġzmir Aliağa Rafinerisi, Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası, Ġskenderun 

Demir Çelik Fabrikası, Çanakkale Çan Linyit Tesisleri, Bursa Orhaneli Linyit Tesisi ve 

Seyitömer Transmisyon hattı” gibi tesislerin yapımı için anlaĢtı.
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 Zamanın basını Türkiye 

komünist olacak diye propaganda yapmaya baĢladı. AP‟li Seyfi Öztürk “Biz ideoloji değil 

teknoloji alıyoruz” Ģeklinde cevap verdi. Demirel de “Elektrik üreteceğiz. Elektriğin 

komünisti olmaz” diyordu. 12 Mart ile bir kısım yatırımlar durdu. Demirel 1976 yılında 10 

yıllık bir sürede tamamlanmak üzere 20 adet iĢletme, fabrika ve baraj inĢaatı için anlaĢtı.
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Ayrıca 1970 yılında Türkiye “Avrupa Ortak Pazar” için anlaĢma imzalamıĢtı. Bu 

ABD‟nin hoĢuna gitmedi. ABD Türkiye‟yi kaybediyordu.
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 Yine Demirel Türkiye‟de HaĢhaĢ 

üretimini yasaklatmak için küstahça konuĢan ABD büyükelçisi William J. Handley‟e kapıyı 

göstermiĢti.
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 1967 yılında baĢlayan Arap Ġsrail savaĢında Türkiye Arapların yanında yer 

almıĢtı. Bu da Ġslam dünyasını Türkiye‟ye yakınlaĢtırmıĢ Arapların güvenini kazandırmıĢtı.
49

 

Bir Ġngiliz filozofunun “Uyuyan Dev” dediği ülkemiz atağa kalkacağı zamanlarda 

beynelmilel ifsat komiteleri harekete geçer ve bir takım oyunlar sergilenmeye baĢlar. Buna 

uçağın havalanacağı “Take-off” noktası denilmektedir. Bunu güçlü devletler Atatürk ilke ve 

Ġnkılâpları” adına orduyu devreye sokarak, sanal tehlikeler üreterek ve korkuları iyi 

kullanarak yaparlar. Ordunun anayasal olarak kendilerine verilmiĢ “devleti koruma ve 

kollama görevi” vardır. Atatürk‟ün  “Ey Türk Gençliği” diye birinci derecede hitap ettiği 

“Harp Okulu Öğrencileri” ve mezun subayları” bunu kendilerine birinci görev bilirler. Çünkü 

onlara göre Atatürk‟ün mezkûr hitabesinde dediği gibi “Ġktidara sahip olanlar gaflet, dalalet 

ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri Ģahsi menfaatlerini, 
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müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.” Dolayısıyla “birinci vazifeleri olan Türk 

istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdaffa” etmek için iktidarı devirmek ve 

cumhuriyetin kurucusu ve devrimlerin yapıcısı ve laikliğin muhafızı ve uygulayıcısı olan 

CHP‟ye idareyi vermek görevini yerine getirirler. CHP‟nin ikinci lideri ve 33 yıl CHP‟yi 

idare eden Ġsmet Ġnönü‟ye göre de “Ģartlar müsait olunca ihtilal meĢru olur.” Ülkemizdeki 

darbelerin altında yatan felsefe budur. Bunun için ihtilaller Demokrat hükümetlere yapılır. 

12 Mart 1971 muhtırasın veren Faruk Gürler, Memduh Tağmaç ve Muhsin Batur gibi 

generaller CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‟ı da devreden çıkararak hükümetin istifasını 

istemiĢler ve doğrudan meclise müdahale etmiĢlerdir. Bu müdahaleyi ilk alkıĢlayanlar TĠP-

DĠSK-TÖS, Sosyal Demokratlar ve Kemalistler olmuĢtur. Müdahale doğrudan Hürriyetçi 

Demokratlara ve Demokrasiye olmuĢtur. Cumhuriyet Gazetesi baĢyazarı Nadir Nadi 

“Özlediğimiz düzen gelmiĢtir” diyordu. “Ülkü Ocakları” ve “Milli Mücadele Birliği” de 

müdahaleyi destekleyenler arasına katılmıĢlardı.  

BaĢbakan Demirel durumu CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay ile görüĢtü. “Süleyman Bey 

muhtıracılar beni de devreden çıkarmıĢlar. Ġstifa etsen iyi olur” demesi üzerine durumun 

vahametini anlayarak hiç olmazsa parlamento‟nun açık kalmasını sağlamak amacı ile istifa 

etti. 60 ihtilalini yaĢadığı için ihtilalin ne demek olduğunu biliyordu. 80 ihtilali de ihtilalin ne 

derece ülke için tehlikeli olduğunu gösterdi. Bundan dolayı 28 ġubat‟ta Demirel yine 

parlamento‟nun açık kalması yönünde iradesini koyacaktı.  

Ġsmet Ġnönü “Demirel‟in istifası demokratiktir” derken,”Kumandanların kontrolünde 

hükümet icraat yapamaz” diyerek, “partiler üstü hükümet” modelini ortaya koyuyordu. 

Anayasa‟nın öngördüğü reformları yapmak için Atatürkçü bir görüĢle icraat yapacak bir 

hükümet kurulmasını istiyordu. 18 Mart 1971‟de CHP‟den istifa eden Prof. Dr. Nihat Erim 

“Partiler üstü hükümet” kurmak üzere 19 Mart günü “Ģartsız desteklenmek üzere” 

görevlendirildi. Nihat Erim‟de “Reformları yapmak baĢlıca görevimizdir” “Kabinem beyin 

takımı olacak” diyerek 25 üyeli Bakanlar Kurulunu 11 üyesini parlamentodan diğerlerini 

uzmanlardan olmak üzere TBMM dıĢından seçti.  

“Demirel gider, her Ģey düzelir” diyen Nihat Erim, Demirel‟in “Bu Anayasa icraatın 

önünde engeldir; değiĢtirilmelidir” sözüne karĢılık da “Anayasa‟nın kılına dokundurmayız” 

diyerek iĢe baĢladı. Ama bir sene içinde Anayasa‟nın birçok maddesini değiĢtirmeye 

kendilerini mecbur hissettiler. Sonunda CHP zihniyetinden cesaret alan ve artan anarĢi 

karĢısında 26 vilayette sıkıyönetim ilan ederek asayiĢin teminini askerlere yıktılar. Artık 

askerler idareye hâkim olmuĢlardı.  

Halledecekleri meseleler arasında Süleyman Demirel‟in Ģahsını çürüterek AP Genel 

baĢkanlığından etmek de vardı. Bunun için hemen “AP Genel baĢkanı hakkında kayırma 

iddiaları” ortaya attılar. Bu iddialara göre devlet bankalarından kardeĢleri için çok büyük 

miktarlarda haksız krediler sağlanmıĢtı. CHP‟li bakanlardan Ġsmail Arar “Artık Demirel bir 

daha baĢbakan olamaz. Olursa ben bıyıklarımı keserim” diyordu. Demirel bütün bu iddiaları 

mecliste çürüttü ve aklandı. Bununla kalmadılar 6 Kasım 1971‟de 13.00 haberlerinde 

“Demirel dört ay izin alarak AP Genel baĢkanlığından çekileceğini” duyurdular. Demirel 

bunu hemen yalanladı. Hürriyet ve Günaydın gibi yüksek tirajlı gazeteler her gün Demirel‟in 

yolsuzluklarını yazıp çizerek Ģaibeli olduğunu bilgiler ve belgelerle kamuoyuna anlatıyorlardı. 

Bu iddiaları da Demirel‟e muhalif olan partiler doğru imiĢ gibi yayarak kendilerine oy 

toplamaya çalıĢıyorlardı. Bunların baĢında da “Demirel‟in masonluğu” geliyordu. Hala daha 

öyledir. Sağcı olduğunu iddia eden gazeteler aynı Ģeyleri hala daha gerçek belgeler imiĢ gibi 

yazarlar ve siyasi felsefelerini “Demirel‟in masonluğu” üzerine kurarlar.  

Erim hükümeti 4 Ağustos 1971‟de tarihinde 314/6033 sayılı kararı ile Ġmam-Hatip 

Liseleri‟nin orta kısmını kapattı. Sağcı gazeteler ve MSP sonradan bunu “Ġmam-Hatip 

DüĢmanı Demirel Ġmam-Hatipleri kapattı” Ģeklinde yaydılar. Erim Hükümeti‟nin ikinci icraatı 

Amerika‟nın baskısı ile “HaĢhaĢ ekimini yasaklamak” olmuĢtur. BaĢka icraat yapamayacağını 



anlayan Prof. Dr. Nihat Erim 19 Nisan 1972 tarihinde istifa etti. Yerine “Atatürkçü Atılım 

Hükümet i” iddiası ile Ferit Melen baĢbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu. Bu hükümet de 

hiçbir kalıcı icraat yapamayarak tarihteki yerini aldı.  

Cevdet Sunay‟ın görev süresi bitince yerine muhtıranın en güçlü ismi Faruk Gürler aday 

oldu. Herkes Faruk Gürleri muhtıranın en güçlü generali olarak destekliyor, geleceğin 

CumhurbaĢkanı olarak görüyordu. Hatta gazeteler onun cumhurbaĢkanlığını ilan etmiĢlerdi. 

Ancak AP ve Süleyman Demirel‟in politikaları ile seçilemedi. Demirel kendi adayını son 

anda açıkladı: Tekin Arıburun. 13 Mart 1973 günü yapılan oylamada bütün tehditlere ve 

korkutmalara rağmen AP gurubu dik durdu. Sabit Osman Avcı sonuçları açıkladı. “Tekin 

Arıburun 282, Faruk Gürler 175, Ferruh Bozbeyli 45.” Ġhtilalci Gürler yıkılmıĢtı.
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 Böylece12 

Mart‟ın rövanĢı alındı. Bu durum o günün Ģartlarında fevkalade büyük bir siyasi baĢarı ve 

parlamentonun açık kalmasının en güzel meyvesi olmuĢtur. Bu olay bile Demirel‟in 

parlamentonun açık tutulması için istifa kararının ne derece isabetli olduğunu göstermeye 

yeterlidir. Nihayet 6 Nisan 1973 tarihinde TBMM anlaĢarak Fahri Korutürk‟ü CumhurbaĢkanı 

seçtiler.  

12 Mart Muhtırasından sonra Demirel hükümetinin istifasından sonra Nihat Erim 

(19.3.1971–17.4.1972) Ferit Melen (19.5.1972–6.4.1973) Naim Talu (13.4.1973–26.1.1974) 

hükümetleri kuruldu ve devamlı olarak AP‟nin desteğine ihtiyaç duydular. 

 

19. 3. 12 Mart Muhtırasından Sonra AP’nin Ġkinci Kez Bölünmesi:  

AP 1972 yılında yapılan 6. Büyük Kongrede birlik ve beraberliği tekrar sağladı. 1973 

yılında yapılan genel seçimlerde 12 Eylül sonrası kurulan MSP ve AP‟den arılan 41‟lerin 

kurduğu DP hareketinin AP oylarını bölmesi sonucu oy oranı % 29,8‟e düĢtü. Bu durumda 

ancak 149 sandalye kazanabildi. CHP‟nin Koalisyon önerisini kabul etmeyerek muhalefette 

kalmayı yeğledi.  

12 Mart Muhtırası sonrası yapılan 1973 seçimleri sonrası ilk olarak partiler üstü CHP-

MSP hükümeti kuruldu. Bu hükümet “AnarĢistlerin Affı” meselesi ve diğer sebeplerden 

dolayı bozulunca partiler üstü hükümet kurma çalıĢmaları yapıldı. Ġlk olarak Sadi Irmak 

Hükümeti kurulması denendi. (17.11.1974) ancak bu hükümet meclisten güvenoyu alamadı. 

Bunun üzerine Demirel AP-MHP-GP ve MSP den oluĢan I. MC Hükümetini kurdu.  

5 Haziran 1977 tarihinde erken genel seçim yapıldı. Bu seçimde AP oyların %36,9‟unu 

alarak 189 milletvekilliği kazandı. MSP‟nin oyları yarı yarıya düĢtü. DP tarihe gömüldü. CHP 

213 milletvekilliği kazandı. Seçim sonrasında CHP tek baĢına hükümet kuramayınca II. MC 

Hükümetine yol açıldı. 1 Ağustos 1977 tarihinde AP-MHP-MSP den müteĢekkil II. MC 

hükümeti kuruldu. 11 Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AP oylarını %38‟e 

çıkararak artırmıĢ oldu. 1978 yılında AP‟den pazarlık sonucu ayrılan 11 milletvekili ile CHP 

hükümeti kuruldu. Bu hükümet ülkeyi iyi idare edemeyerek anarĢi, yokluk ve kıtlıklara 

mahkûm etti. Ülkede büyük bir kargaĢa havası hâkim oldu. 14 Ekim 1979 tarihinde yapılan 

kısmî senato ve 5 milletvekili için yapılan ara seçimde AP oyların %52‟sini ve 5 

milletvekilinin beĢini de aldı. Bunun üzerine “Milletin iradesi AP lehine tecelli etmiĢtir” diyen 

Bülent Ecevit 16 Ekim 1979 tarihinde istifa etti. Süleyman Demirel meclisteki diğer siyasi 

partilerin hükümete girmeden dıĢarıdan desteği ile 12 Kasım 1979 tarihinde 43. Hükümet olan 

“AP Azınlık Hükümetini” kurdu.  

AP azınlık hükümeti almıĢ olduğu 12 Ocak 1980 Ekonomik kararları ile 100 gün 

içerisinde enflasyonu kontrol altına aldı ve yoklukları, kuyrukları ve kıtlıkları kaldırdı. Buna 

karĢın Ocak ayı içinde Ordu adına CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk‟e “Anayasal KuruluĢların 

bir araya gelmeleri için” bir uyarı mektubu verildi. CumhurbaĢkanı bu mektup ile ilgili olarak 

BaĢbakan Süleyman Demirel‟i kabul ederek bilgi istedi. Demirel mektubun muhatabının 
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kendisi olamayacağını ifade ederek kabul etmedi. Henüz bir aylık bir hükümetin hiçbir 

meseleden sorumlu tutulamayacağını belirtti.  

CumhurbaĢkanlığı seçimi geldi. Süleyman Demirel vekâleten Ġhsan Sabri 

ÇAĞLAYANGĠL‟i teklif etti ve meclis kabul etti. 114 tur oylama yapılmasına rağmen yeni 

CumhurbaĢkanı seçilemedi. Meclis ve AP hükümeti içerden dıĢardan sıkıĢtırılmaya çalıĢılınca 

Demirel meclisten güvenoyu istedi. 2 Temmuz 1980 tarihinde yapılan Güven Oylamasında 

214 ret oyuna karĢı 227 oy ile güven tazeleyerek bir takım oyunları boĢa çıkardı. CHP Genel 

BaĢkanı Bülent Ecevit ile anlaĢarak “Erken Seçim” yapılması ve yeni CumhurbaĢkanının bu 

yeni meclis tarafından seçilmesini önerdi ise de kabul ettiremedi. B. Ecevit bir türlü diyaloga 

yanaĢmıyordu. CumhurbaĢkanı vekili Ġ. Sabri ÇAĞLAYANGĠL‟in liderleri bir araya 

getirerek çözüm araması da fayda vermedi. AnarĢi ise gittikçe tırmanıyordu. MSP‟nin 

Konya‟da yaptığı miting ve çıkan olaylar da iĢin tuzu biberi oldu. Ordu “AnarĢi ve Ġrtica” 

bahanesi ile 12 Eylül 1980 tarihinde darbe yaparak meclise el koydu.  

12 Eylül Askeri hareketi AP Hükümetinin görev yapmasına ve çalıĢmasına engel oldu. 

Anayasa‟yı yürürlükten kaldırdı. Meclisi kapattı. Partileri, Sendikaları, Dernek ve Vakıfları 

kapatarak çalıĢmalarına son verdi. AP Genel BaĢkanı ve Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı‟nı 

11 Eylül gecesi evinden alarak Çanakkale‟de bulunan Hamzakoy‟a sürgüne gönderdi. Ekim 

1981‟de AP kapatıldı ve mal varlıklarına el konuldu ve hazineye devredildi.  

Türk siyasi hayatına 1946 yılında baĢlayan DP‟nin devamı olan AP‟de askeri bir darbe 

ile siyasi hayattan uzaklaĢtırıldı. Bunun tek bir sebebi vardı. O da DP‟nin devamı olması idi. 

AnarĢi, Terör ve Ekonomik istikrarsızlık olsaydı CHP yüz defa daha ihtilali hak etmiĢti. Ama 

O Cumhuriyetin kurucusu ve Atatürk devrimlerinin muhafızı olduğu için ihtilalciler devamlı 

onu korunmuĢlar, hatta ihtilali “Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarını ihlal etmek, devrimlerden 

uzaklaĢmak ve Atatürkçü yoldan ayrılmak” bahanelerine bina edilmiĢtir. Bunun suçlusu da 

elbette CHP değil, DP ve AP olacaktı. Bunun için darbeler AP‟yi iktidardan uzaklaĢtırmak 

için yapılacaktı. Ve öyle oldu.  

 

20. 1965–1980 AP Dönemi Yapılan Hizmetler 

Türkiye 1965 yılından sonra Planlı Kalkınma Dönemine girmiĢtir. BeĢer yıllık kalkınma 

planları yapılmıĢ ve bunlar baĢarı ile uygulanmıĢ, böylece devamlı bir kalkınma sağlanmıĢtır. 

Bu dönemde yıllık %5 enflasyon ve % 7 kalkınma hızı ile dünyada örnek bir ülke olmuĢtur.  

10 Ekim 1965 genel seçimleri ile AP % 53 oy ile tek baĢına iktidara gelince Türkiye 

DP‟nin 1950 yıllarında izlediği ekonomi siyasetine yeniden döndü. 12 Haziran 1966 tarihinde 

Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı‟nın temeli atıldı. 5 Ekim 1967 tarihinde Tokat Almus 

Barajı hizmete girdi. 29 Aralık 1966 tarihinde Ambarlı Santralı hizmete açıldı. 29 Mayıs 1967 

tarihinde Kesikkaya Baraj ve Santralı hizmete girdi. 5 Ağustos 1967 tarihinde Altınapa Barajı 

hizmet vermeye baĢladı.  

Bu dönemde özel sektöre öncelik tanıyan, ancak kamu sektörünü de yer yer devreye 

sokan bir büyüme ve yatırımı hedef alındı. “Büyük Türkiye” AP ve onun genel baĢkanı 

Demirel‟in temel sloganı oldu. AP hükümetinin ilk dört yıllık dönemi ekonomik bakımdan 

ülkenin hızlı bir kalkınma içinde olduğu bir dönemdir. Bu dönemde pek çok yatırım yanında 

20 ġubat 1970 yılında Ġstanbul Boğaz köprüsünün temeli atıldı.  

En önemlisi de 14 Mayıs 1969 tarihinde DP‟nin iktidara geldiği gün DP‟lilerin hakları 

geri verildi.   

Yine bu dönemde AP 12 Mart 1971 muhtırası ile hükümetten uzaklaĢtırılmıĢ ve 

istikrarsız partiler üstü hükümet denemelerine sahne olmuĢ ve 1974–75 yılı CHP-MSP 

koalisyonu ve 1978 hileli CHP (Ecevit) hükümeti kurulmuĢ ise de plan ve program olarak AP 

programı uygulanmıĢtır. S. Demirel‟in baĢlatmıĢ olduğu “Planlı Kalkınma Modeli” döneme 

damgasını vurmuĢtur. “Devlette devamlılığın esas olması” da bu modelin devamını 

sağlamıĢtır. Ecevit‟in devamlı olarak vurguladığı “Köykent Projelerinin” bu kalkınma 



dönemine sağladığı bir artısı olmadığı gibi yatırımlara sekte vurmanın ötesinde bir faydası da 

olmamıĢtır. Diğer koalisyon partilerinin beylik sloganlar dıĢında ne projeleri ne de planları 

yoktu. 1971 yılında I. Boğaz Köprüsünün temeli atıldığı zaman Ecevit‟in “Boğaz köprüsü 

lükstür. Buradan zenginler geçecektir” diyerek “Zap suyuna köprü yapalım” kampanyası 

baĢlatması gibi komik icraatlarının ne derece ülke kalkınmasına fayda sağladığı ve 

sağlayacağı düĢünülmelidir. 

1965 yılında Türkiye‟nin 3 barajı vardı. 1980 yılına gelince 150 büyük baraj ve 200 

küçük baraj (Gölet) yapılmıĢtır. Bunlar hem sulama, hem de elektrik üretimi sağlamıĢlardır. 

1965 yılında Türkiye‟nin 508 köyünde elektrik varken bu sayı 1980 yılında 18.345‟e çıkarak 

köylerin %80‟ine ulaĢmıĢtır.  

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde yapımı planlanan GAP PROJESĠ dünyanın 

önemli projelerinden birisi olma özelliğini hala daha korumaktadır. Bu proje Cumhuriyet 

döneminin ihmal edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu kalkınmasında ilk ciddi projedir. 

Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, ġanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt illerinin tamamını 

kapsamaktadır. 22 baraj, 19 hidroelektrik santral yapımı ile sulama ve enerji ihtiyacı yanında 

ulaĢım, havaalanı, tarım, eğitim, sağlık ve inĢaat sektörünün motorunu teĢkil etmektedir. Ġlk 

olarak 18 Ekim 1976 yılında Keban barajı ile yapımına baĢlanmıĢtır. 3 Nisan 1977 yılında ise 

Urfa Harran Ovasına su götürecek Urfa Tünelleri‟nin temeli atılmıĢtır. Burada 1.693.027 

hektar arazi sulanacak ve 27 milyar 345 milyon kilovat/saat elektrik üretilecektir.  

Bu gün “Atatürk Barajı” adı verilen “Karababa Barajının” inĢaatına 24 ġubat 1980 

tarihinde baĢlama talimatı verilmiĢ ve 4 milyar liralık kredi bulunarak 23 Temmuz 1980 

tarihli Resmi Gazete ile ilan edilmiĢtir. Ancak 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra ihtilalcilerin 

“Biz borç ödeyemeyiz” demesi ile rafa kaldırılmıĢtı. 3 Kasım 1983‟de aynı kararlara 

dayanılarak yeniden inĢasına baĢlanmıĢ ama aradan geçen 22 yıldır yapımı devam etmektedir.  

Bir ülkenin kalkınmasında altyapı asla inkâr edilemez. Altyapısı olmayan bir ülke önce 

bu altyapıyı oluĢturması gerekir ki buna dayanarak kalkınma trendine geçsin. Altyapı yoldur, 

barajdır, elektriktir, üniversitedir. Almanya‟nın, Japonya‟nın, Fransa‟nın altyapısı vardı. 

Bunun için 1945 yılında savaĢla yerle bir olsa da kısa zamanda kalkındı. Çünkü yolu vardı, 

üniversitesi vardı ve mühendisi vardı. Bir insan en az 40 senede yetiĢir. Yol olmadan hiçbir 

Ģey yapılamaz, ticaret olmaz, madenler iĢlenmez, dolaĢım olmaz, üretim olmaz. 1965 yılına 

kadar Türkiye‟de yol yoktu, okul yoktu ve üniversite yoktu. Sadece 3 üniversite ve 3 tane 

barajı vardı. Enerjisi yoktu ve yetiĢmiĢ mühendisi yoktu. Önce bunların oluĢması gerekiyordu.  

1950 yılında her Ģeyi dıĢarıdan alan Türkiye 1980 yılına gelince 600 kalem mal üretip 

dıĢarıya ihraç edecek seviyeye çıkmıĢtır. Buna göre de ihracatta ilerleme kaydetmiĢtir. 1965 

yılında I. Plan döneminde 2 milyar dolar ihracat öngörülmüĢtü. Bu rakam 1980 yılına gelince 

20 milyar dolara çıkmıĢtır.  

1950 yılında 400 bin ton çimento üreten Türkiye 1980 yılına gelince 20 milyon ton 

çimento üretmeye baĢlamıĢtır. 1950 yılında 100 bin ton olan demir üretimi 1980 yılına 

gelindiğinde 3 milyon 100 bin tona çıkmıĢtır.
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 Bunun sebebi yapılmıĢ olan yeni 50 çimento 

fabrikasıdır.  

Eğer 12 Eylül 1980 ihtilali yapılarak yatırımlar durdurulmamıĢ olmasaydı GAP, DAP 

(Doğu Anadolu Sulama Projesi) Büyük Konya Ovası Sulama Projesi, Iğdır, ÇarĢamba, Bursa, 

Manisa, Antalya, Aksaray, Aras Ovası, Menderes Havzası ve Ceyhan Ovası Sulama Projeleri 

hayata geçecekti.  

1923 yılında Türkiye‟de bir Üniversite mevcut. 1950 de 3 üniversite varken 1980 yılına 

gelince bu sayı 57 ye çıkıyor. Daha bunlar gibi yapılan yatırımlar ile büyük bir imar ve inĢa 

hareketine baĢlanmıĢ ve bitirilmiĢtir. Türkiye‟nin her yeri yol ağları ile örülmüĢtür. 
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Türkiye‟de gidilemeyen yer kalmamıĢtır. Bu döneme Türkiye‟nin kalkınma dönemi denebilir. 

1980 sonrası elle tutulur bir yatırım hamlesi yapılamamıĢ yapılanların gelirleri bölüĢülmüĢtür. 

Dini Hizmetler olarak bu dönemde diyanete bütçeden büyük paylar ayrılmıĢ ve yüzlerce 

Kur‟an kursu açılmasına müsaade edilmiĢtir. Yine binlerce Cami yapılmıĢ ve yapılan her 

camiye kadro tahsis edilerek 60.000 camiye kadro verilmiĢtir. Bu dönem içinde cami sayısı 

okul sayısını aĢmıĢtır. Ġmam-Hatipler kadrolarına kavuĢturulmuĢtur. Ġmam-Hatip Liselerinin 

sayısı 450‟ye çıkarılmıĢtır. 10 adet “Ġslam Enstitüsü” açılmıĢ Ġmam-Hatip Lisesi öğrenci 

mezunlarına ihtisas yapma ve yüksek okul mezunu olma imkânı sağlanmıĢtır. 12 Eylül 

sonrasında bunların ikisi Yozgat Ġslam Enstitüsü ve Erzurum Ġslami Ġlimler Akademisi 

kapatılmıĢtır.  

AP‟nin dine yaptığı hizmetlerin en büyüğü 1979 Ramazan ayında Ayasofya‟nın 

“Hünkâr Mahfili”ni ibadete açarak minarlerinden Ezan okutması ve “Hırka-i ġerif”te 24 saat 

Kur‟an okutma geleneğini yeniden baĢlatmıĢ olmasıdır. 12 Eylül ihtilali ilk olarak bunu 

kapatmıĢtır.  

DP lideri Menderes “Bu millet Müslüman‟dır, Müslüman kalacak” diyordu. Süleyman 

Demirel ise “Herkes göğsünü gere gere, „Ben Müslümanım!‟ diyecektir” diyerek Laiklik 

politikasını bu sloganlar üzerine bina etmiĢtir. Bunda da baĢarılı olmuĢlardır. 

Sosyal güvenlik bakımından “Bağ Kur” müessesesi ile esnafların emekli olmaları 

sağlanmıĢtır. Yine kimsesiz dul ve garipleri korumak amaçlı olarak “65 YaĢ MaaĢı” 

bağlanmıĢtır. Bu hizmetlerle milyonlarca insana devletin Ģefkat eli uzatılarak sosyal devlet 

anlayıĢı yaĢatılmıĢtır.  

DıĢ politikada AP Ġslam Ülkelerine dostane münasebetleri geliĢtirmeye yönelik bir 

politika izlemiĢtir. 1969 Arap-Ġsrail savaĢında Müslüman Arapları açıktan destekleyerek 

Müslüman devletlerin sempatisini kazanmıĢ, 22–25 Eylül 1969 tarihinde ilk olarak Fas‟ın 

baĢkenti Rabat‟ta toplanan Ġslam Devletleri Zirvesinde ülkemizi DıĢ ĠĢleri Bakanımız Ġhsan 

Sabri ÇAĞLAYANGĠL temsil etmiĢtir.
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 Bu da bizi Ġslam dünyasına yaklaĢtırmıĢtır.  

AP Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli‟nin TBMM‟de yapmıĢ olduğu bir konuĢmayı 

kendisini rahmetle ve minnetle anmak açısından takdim etmekte fayda gördüğümüz için 

aĢağıya alıyoruz.  

 

Sayın Milletvekilleri, 

Milletin iktisadi ve içtimai kalkınmasında dinin ve din görevlilerinin önemi inkâr 

edilemez. Ancak bunu yanlıĢ olarak yorumlayanlar da olabilmektedir. Din adamını hor ve 

hakir görmek dine hakaret etmek demektir. 

Dinin vazı-ı hakikisi Allah‟tır. Muhatabı insandır. Mübelliği peygamberlerdir. Mükellefi 

hür ve akıllı tüm insanlardır. Din insanların fıtratında kalp gibi, ruh gibi mevcut olan bir 

duygudur. Ġnsanla beraber vardır. Ġnsanın insanlık sıfatını kazanması ile tezahür etmiĢtir. 

Peygamberler insan fıtratındaki din duygusunun nasıl inkiĢaf ettirileceğini, nasıl tatbik 

ettirileceğini, insanların dinden nasıl istifade edeceklerinin yollarını göstermiĢlerdir. 

Din insanların insani varlıklarını korumalarını sağlar. Peygamberler dinin mucidi değil 

mübelliğidirler. Din insanların manevi ihtiyaçlarından dolayı zaruri olarak sonradan icat 

edilmiĢ bir bilim de değildir. Din Cenab-ı Allah‟ın insanlar için vücuda getirdiği hava, su ve 

güneĢ gibi insanların müstağni kalamayacağı inanılması, uyulması ve tatbik edilmesini 

emrettiği, fonksiyonu bitmeyen, eskimeyen, akla hitap eden, hükümleri ebedi, kaynağı ezeli, 

nuru sönmeyen, ilahi emirler ve nehiyleri de içine alan Allah‟ın insanlara mesajıdır.  

Din içtimai kanunlardan ve ihtiyaçtan doğmuĢ değildir. Bilakis içtimai kanun ve 

nizamlar dinin emri olarak dinden doğmuĢtur. Dinin prensipleri ile kanunlar vücuda 

gelmiĢlerdir. Dolayısı ile din, içtimai bir netice değil, içtimai bir amildir. Ġnsanlığın gerek 
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ferdi gerekse içtimai hayatında dinin izlerini ve rollerini görmemek ve bunu silmek mümkün 

değildir. Tarafsız ve gerçekçi bir nazarla araĢtırılma yapılırsa beĢeriyette asalet taĢıyan bütün 

tarihi hadiselerin bu asaletini dinden ve dini kaynaklardan aldığı mutlaka görülecektir. 

Bir garp mütefekkiri bakınız ne diyor: “Cemiyet din ile kurulur, ilimle terakki ve 

tekâmül eder.  Bir milletten Allah fikrini ve inancını kaldırırsanız o millet menfaat ve 

korku üzerine kurulmuĢ bir topluluktan ibaret kalır. Böyle bir toplumun fertleri kardeĢ 

değil, menfaatin müĢterek ortaklarıdır.”  

Din bir bütündür. Bu dinin Allah‟ı, kitabı, peygamberi, ibadeti ve kuralları vardır. Hiçbir 

akıl ve ilim adamı Allahsız, kitapsız,  peygambersiz, bir din tanımaz ve tanınmaz. Dolayısıyla 

“Din bir vicdan iĢidir” diyerek Kur‟ana, peygambere dinin kaide ve Ģartlarına iltifat etmeyen 

yanılmıĢtır, yanlıĢ yol ve inanç içindedir.   

Ġslamiyet ise cihanĢümul bir dindir. Bu yüce din beĢer hayatının tüm yönlerini bir güneĢ 

gibi kuĢatır. Ġlimlere mevzu, sanatlara model bahĢeder. Hem ölüye, hem de diriye hitap eder. 

Hem dünya hem de ahireti kucaklar. Cesaret, çalıĢma, temizlik, intizam, ıslah, adalet, 

medeniyet, dostluk, muhabbet, doğruluk ve ilmi emreder.  

Dine sahip çıkmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın adıdır.  

 

                                                                                                        Feyzullah DEĞERLĠ 

(20 Mayıs 1974 TBMM) 

 

 

 

21. DOĞRU YOL PARTĠSĠ (DYP) 

 

21.1. DYP’nin KuruluĢ Macerası:  

DP ve AP‟nin devamı olup “Demokratik Misyonun” partisidir. Demokrat Parti 

demokratik taleplere cevap vermek üzere 7 Ocak 1946 tarihinde kurulur. 14 Mayıs 1950‟de 

büyük bir halk desteği ile iktidara gelir. 27 Mayıs 1960 tarihinde askeri bir darbe ile 

kapatılarak iktidardan uzaklaĢtırılır. Ġhtilalciler devrimin yapıldığı 27 Mayıs‟ı “Ulusal 

Egemenlik Bayramı” ilan ederler. Bu kutlamalar 1980‟de yapılan ikinci bir darbe ile kaldırılır. 

Parti yöneticileri 11 ġubat 1961 tarihinde Adalet Partisini (AP) kurarlar. Adalet Partisi de 

kuvvet komutanlarının önce 12 Mart 1971 muhtırasına, daha sonra 12 Eylül 1980 askerî 

darbesine maruz kalırlar. Bu darbeler doğrudan Demokratik idarelere yapılmıĢtır. Demokratik 

idarenin temsilcileri de DP ve AP olduğu için bittabi onların iktidarı döneminde olup, iktidar 

gücü Demokrat Parti ve Adalet Partisinin elinden alınarak devrimlerin yapıcısı olan CHP ve 

bu zihniyetin temsilcilerine verilmiĢtir. Darbelerin bahanesi kardeĢ kavgası, irtica ve Atatürk 

ilkelerinden uzaklaĢmadır. Ama ne gariptir ki bu suçlamaların hedefinde hep “Demokratlar” 

vardır ve iktidar onlardan alınmaktadır.   

12 Eylül 1980 ihtilalini yapanlar “ülkeyi uçurumun kenarından kurtararak huzur ve 

güven ortamına” getirmeyi amaçlamıĢlardır. 12 Eylülün Kenan Evren, Nejat Tümer, Nurettin 

Ersin, Tahsin ġahinkaya ve Sedat Celasun ekibinden oluĢan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 

anayasayı da rafa kaldırarak bildirilerle ülkeyi idare etmeye baĢlamıĢlardı. MGK 7 nolu 

bildirisi ile “Siyasi Faaliyetler” yasaklandı. 5 Haziran 1981 tarih ve 52 nolu bildiri ile de 

siyasi parti liderlerine 10 yıl siyaset yapma yasağı kondu. 16 Ekim 1981 tarihinde 2533 sayılı 

kanun ile siyasi partilerin feshine karar verildi. 7 Kasım 1982 tarihinde “Kurucu Meclisin” 

yaptığı ve 6 Kasım 1982 Pazar günü “Evet!” demeye mecbur olunan ve demeyenin vatan 

haini ilan eden yeni “Anayasa”  % 92 “Evet!” oyu ile yürürlüğe girdi. Böylece ihtilalin lideri 

Kenan Evren de otomatikman % 92 oy oranı ile halkın seçtiği “BaĢkanlık Sisteminde” imiĢ 

gibi “CumhurbaĢkanı” ilan edildi. 24 Nisan 1983 tarihinde “Siyasi Partiler Kanunu” çıkarıldı. 

16 Mayıs 1983 tarihinde “Siyasi Partilerin” kurulmasına izin verildi.  



Ġlk olarak 20 Mayıs 1983 de Ali Fethi ESENER, Hüsamettin Cindoruk ve Mehmet 

Gölhan tarafından “Büyük Türkiye Partisi” (BTP) kuruluĢ dilekçesi verildi. 10 gün içinde tüm 

Türkiye‟de teĢkilatını kurar. Ancak bu parti konseyce AP ve Demirel‟in devamı olarak 

algılanılarak Konseyin 79 sayılı bildirisi ile 31 Mayıs‟ta re‟sen kapatılır. Demokratlar Turgut 

Özal‟ın 20 Mayıs‟ta kurduğu ANAP‟a yönlendirilmek istenir.  

BTP‟nin kapatılmasından sonra S. Demirel, H. Cindoruk, Mehmet Gölhan, Ġ. Sabri 

Çağlayangil, Yiğit Köker, Saadettin Bilgiç, Ekrem Ceyhun ve Nahit MenteĢe, “Zincirbozan” 

da ikamet etmek üzere evlerinden alınır ve gözetim altında tutulurlar. Siyasi yapılanma içinde 

olunmasına, hatta fikirlerinin alınmasına engel olunur. Ancak Süleyman Demirel kendisini 

Zincibozan‟a uğurlamaya gelen Necmettin Cevheri‟ye “Yeni Kurulacak partinin adı „Doğru 

Yol Partisi‟ olmalıdır” diyerek DYP‟nin kurulması talimatını verir.  

Yeni CumhurbaĢkanı halkı aydınlatmak üzere yollara çıkar ve 1 Haziran 1983 tarihinde 

Çorum‟da toplanan kalabalığa ve TRT aracılığı ile tüm Türkiye‟ye BTP‟nin kapatılmasını 

Ģöyle yorumlar: “BTP adında bir parti kurmuĢlar. Amblemi de “El iĢareti.” Oy vermeye 

gidenler demir mührü ellerine alacaklar ve el‟e basacaklar. Böylece “Demirel” olacak. Biz 

bunu anlamıyor değiliz. 12 Eylül öncesinde tencereyi kirletenler ve ülkeyi uçurumun kenarına 

getirenler yeniden söz sahibi olacaklar. Biz bunu engellemek için BTP‟ yi kapattık” diyecekti.   

23 Haziran 1983 tarihinde 34 kurucu iye ile tüzel kiĢilik kazanan Doğru Yol Partisi 

(DYP) kurulur. Demokratlar DYP çatısı altında birleĢirler.  

DYP‟nin ilk kurucu üyeleri Genel baĢkanı Ahmet Nusret TUNA dâhil 30 kurucu üye 7 

Temmuz 1983 tarihinde MGK vetosu ile parti kuruculuğundan uzaklaĢtırıldı. Bunun üzerine 

Dr. Yıldırım AVCI baĢkanlığında bir diğer liste çıkarıldı. Bu listede 30 Temmuz 1983 

tarihinde 15 üyesi veto edilerek kuruluĢuna müsaade edilmedi. Listenin yarısına yakını 

konseyin vetosuna takılarak elendi. 6 Kasım 1983 tarihinde seçim yapılacaktı. Bunun için 

parti kuruluĢunu tamamlayarak teĢkilatlarını kurup seçimlere hazırlanması gerekiyordu. Veto 

edilenlerin yerine yenileri ilave edilerek 19 Ağustos1983‟de yeniden müracaat edildi ancak bu 

listenin de 9 üyesi veto edildi. 8 Eylül 1983 tarihinde 3 üyesi daha veto edildi. 29 Eylül 1983 

tarihinde yeni listenin 2 üyesi daha veto edilince DYP 1983 seçimlerine girme hakkını 

kaybetti. Yıldırım Avcı Manisa‟da “Türk Demokrasi tarihinde iki kara leke vardır. Birisi 1946 

seçimleri, diğeri 6 Kasım 1983 seçimleri” diyince soluğu mahkemede aldı.  

Nihayet konseyin istediği liste 29 Eylül 1983 tarihinde MGK‟nın uygun gördüğü 32 üye 

ile kuruluĢunu tamamlayabildi. Böylece DYP‟nin 91 kurucu üyesinden 59 üyesi sakıncalı 

görülerek MGK vetosuna takılmıĢ oluyordu. Seçime sokulmayan DYP ile Demokrat oylar 12 

Eylül partilerine yönlendirilmiĢ ve geri dönülmesi imkânsız bir hale getirilmesi amaçlanıyor 

ve Demokrat zihniyet eritilmek isteniyordu. 

Zincibozan‟a sürgün edilerek ikamete mecbur tutulan Süleyman Demirel, 

Zincirbozan‟dan komutanlara Ģöyle bir mektup göndermiĢti. Tarihi bir vesikadır. Bu belge 

“Ġnsan Hakları” adına nesillere dehĢet ve ibret belgesi olarak intikal edecektir. Bunun için 

buraya almayı uygun gördük.  

 

…………….. 
“YetmiĢ günü aĢan bir süredir hak ve hürriyetlerden mahrum ve ihtilattan men edilmiĢ bir 

halde bulunmaktayız. Bu durum yargısız, süresiz, sınırsız bir cezanın infazından baĢka bir Ģey değildir.  

Hak arama yolları kapatılmıĢtır. Kamuoyuna “Ġkamete tabi tutulma” gibi gösterilmek istenen 

bu olay, emsali görülmemiĢ (Sui generis) bir tutukluk halidir. Söylenen baĢka, yapılan baĢkadır. 

Savunma hakkı ise söz konusu değildir.  

“Ġhtilaldir, olur böyle Ģeyler” diyenler çıkabilir. Onlara “Ġhtilal mi? Kendi iddiasıyla 

haksızlıklar yaratmak olmayıp, haksızlıkları önlemek değil mi idi?” demek gerekecektir. Üstelik 

üzerinden otuz beĢ ay geçtikten sonra, referandumla yürürlüğe giren yeni bir Anayasa yapıldıktan 

sonra hala ihtilal Ģartları içinde yaĢandığını, haksızlıkların gerekçesi yapmak müĢkülatı ortadadır.  



Kendilerinden rahatsız olunanları, öfke veya haset duyanların ya da jurnalcilerin etkisiyle, 

suça ve yargıya dayanmadan, siyasi hayatın dıĢına itmek sürgünden baĢka bir Ģey değildir. Bu yol bir 

kere açıldı mı her siyasetçinin, her yöneticinin baĢına günün birinde böyle bir akıbetin gelmesi 

mukadderdir. Bu haliyle “Taif” ve “Fizan” vakalarının yeni bir halkası olarak Türk siyasi tarihinde yer 

alacaktır. 

Zincirbozan‟a itibarlardan rahatsız olmayı önlemenin çaresi diye bakmak da son derece 

muhataralıdır.  

Böyle bir yolu kendileri için yararlı sayanları, bir gün aynı biçimde öz itibarlarını yitirdikleri 

görülmemiĢ değildir.  

Zincirbozan vakası, Atatürk ilkeleriyle de bağdaĢtırılamaz. Ülkenin en zor Ģartlarında bile 

Atatürk‟ün kendine muarız saydıkları kimseleri askeri bir garnizona kapattığı görülmemiĢtir.  

Devlet yönetimini ellerinde tutanların taraf olmamaları, devletin gücünü keyfiliğe kaçmadan 

adil ölçüler içinde kullanmaları, husumet ve garazdan uzak kalmaları gerekir.  

Bu hem yeminlerinin, hem de vicdanlarının icabıdır. Yargının tatbiki dıĢındaki siyasi akımlar 

arasında tefrik ve tercih yapma hakkına yalnız millet sahiptir. Millet iradesine baskı ile yön verme 

halinde, bu yolla oluĢturulacak parlamentonun çıkaracağı hükümetin baĢının dik ve ömrünün uzun 

olacağı söylenemez. Zincirbozan Olayı‟ndan beklenen bu ise, fevkalade yanlıĢtır.  

Yapılanların bir haksızlık olduğu, Anayasa‟nın sarih bir ihlali bulunduğu açıktır. Ülkenin 

yönetimini elinde tutanların bu kadar kısa bir sürede kendi yaptıkları Anayasa‟nın dıĢına çıkmaları 

hazindir. “Devlet biziz, istediğimizi yaparız” zihniyetinin bu ülkeyi Tanzimat Fermanı‟ndan önceki 

devirlere iteceği muhakkaktır. Böyle bir durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟ni, Anayasa ve hukuk 

devleti olmaktan çıkaracaktır.  

Hür, demokrat, adaletin ve hukukun hâkim olduğu, müreffeh, mamur, birlik, beraberlik içinde 

milli ve manevi eğerlere sahip, güçlü ve kudretli büyük Türkiye‟ye mutlaka ulaĢacağına olan 

inancımızdan hiç bir Ģey kaybetmedik.  

Zincirbozan bizi ne Türkiye‟den, ne de inançlarımızdan koparamaz.  

Zincirbozan‟da tel örgü içinde kafese konan bizler değil, Anayasa, hak hukuk ve adalettir.  

Haksızlık ve adaletsizlik karĢısında sessiz kalmak, ona ortak olmak demektir. GörüĢlerimizi 

dile getirmek ihtiyacı, bu inançtan doğmuĢtur.  

Bu ülkenin ömrünü milletin refahına harcamıĢ bir kiĢi olarak, vicdanımın sesini, halin icabı 

ölçüsünde değerlendirmeyi, gerçek bildiklerimi söylemeyi milli bir görev saydım.  

Ülkeyi idare etme hakkı kendisine ait olan Türk milletinin rızasına ve hür iradesine 

dayanmayan hiçbir iktidarın payidar olamayacağı kanaatimi muhafaza ediyorum. Türkiye muhakkak 

velayet ve vesayetten arınmıĢ bir idare altında yaĢayacaktır. Millet sağ olsun, Allah devlet ve millete 

zeval vermesin.  

ġerre maruz kalanların Allah‟a sığınmak ve millete güvenmekten gayri yapacakları hiçbir Ģey 

kalmamıĢ demektir.  

Allah‟a ve millete sığınırım. 

Saygılarımla...” 

Süleyman DEMĠREL    

 

13 Haziranda 1983 tarihinde çıkartılan Seçim Kanunu MGK‟ya seçime katılacak 

partileri belirleme ve kurucuları denetleme hakkını verir. MGK da buna dayanarak 6 Kasım 

seçimlerine DYP ve SODEP‟in girmesini veto ederek engellemiĢ oldu.  

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan icazetli üç 12 Eylül Partisinin oy oranı Ģöyle idi: ANAP 

% 45.15 oy oranı ile birinci parti olurken HP ise %31.58 oy oranı ile ikinci, MDP % 23,27 oy 

oranı ile 3. parti konumunda kalmıĢtı. Oyların partilere dağılımı ise Ģöyle idi: ANAP 7 823 

817 oy almıĢtı. HP, 5 472 872 oy almıĢtı ve MDP 4 032 046 oya sahip olmuĢtu. 

 

21. 2. DYP’nin Ġktidar Mücadelesi:  

5 Ocak 1984‟de DYP, SODEP ve RP‟nin 25 Mart 1984 yerel seçimlerine katılmasını 

öngören bir yasa teklifinde bulunuldu. Bu teklif kabul edilerek seçime katılmaları lütfedildi. 



DYP 25 Mart seçimlerine girerek 13,2 oy alarak 3. parti konumuna yükseldi. Ama mecliste 

temsil edilmiyordu.  

6 Nisan 1984 tarihinde DYP‟nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava 

açılır. Anayasa Mahkemesi iddiaları geçerli görmeyerek 28 Eylül 1984 tarihinde kapatılmayı 

reddederek davayı kapadı. Ancak “DYP‟nin siyaset yapmasına ve TBMM‟ye girmesine asla 

müsaade edilmeyecek” propagandası ile kitleler DYP‟den uzaklaĢtırıldı.  

DYP bütün bu yıpratma politikaları içinde geçirdiği iki sene içinde büyük yaralar aldı. 

1985 yılında yapılan ilk büyük kongresinde Hüsamettin CĠNDORUK partinin Genel 

baĢkanlığına getirildi. DYP bundan sonra bütün politikalarını ANAP‟ı yıpratmak ve siyasi 

yasakları kaldırmak üzerine kurdu. Bunda baĢarılı da oldu. 1982‟de konulan bu yasaklar 

ANAP‟ın baĢını ağrıtır duruma gelince BaĢbakan Turgut ÖZAL konuyu meclise taĢıdı ve eski 

siyasilerden tamamen kurtulmak için yasakları halkoyuna, yani referanduma götürme kararı 

aldı. Amacı kamuoyunu ikna ederek yasakların devamını sağlamaktı. Devlet gücünü ve 

imkânlarını da kullanarak “yasakların kaldırılmasına hayır” dedirtmekti. Böylece halk sizi 

istemiyor, öyle ise bu iĢ burada bitmiĢtir” diyerek iĢi demokratik bir Ģekilde halletmiĢ 

olacaktı. Böylece Özal “AP‟yi ben bitiririm, Demirel‟in hakkından ben gelirim” diye Konseye 

vermiĢ olduğu sözü de yerine getirmiĢ olacaktı. Bunun için “Yasakların kalkmasına hayır 

mitingleri düzenledi. DYP de Süleyman Demirel ile beraber yasakların kalkması ve 

Demokratik yapının tekrar iĢlemesi için yurt gezilerine çıktı. Ancak her gittiği yerde savcılık 

tarafından dava açıldı. Çünkü konuĢması yasaktı. Ama o konuĢuyordu. “KonuĢan Türkiye” 

istiyordu. Nihayet 6 Eylül 1984 tarihinde yapılan Referandumda Demokrasi aĢığı Türk halkı 

tercihini yasaklardan yana değil, Hürriyetten yana kullandı. %51 oy oranı ile kıl payı yasakları 

kaldırdı. Bunun üzerine DYP ve Demirel hakkında açılan davalar düĢmüĢ oldu.  

DYP 1986 yılında 11 milletvekilliği için yapılan ara seçimde 4 milletvekilliği kazandı. 

24 Eylül 1987 tarihinde olağanüstü kongreye gitti. Hüsamettin CĠNDORUK adaylıktan 

çekilerek emaneti Süleyman DEMĠREL‟e devretti. 1987 yılında yapılan baskın seçimde ise 

DYP 59 milletvekilliği elde ederek parlamentoya girdi ve etkin muhalefet görevini yerine 

getirdi.  

DYP 20 Ekim 1991 milletvekilliği seçimlerinde 182 milletvekili kazanarak TBMM de 

birinci parti konumuna yükseldi. Süleyman Demirel baĢbakanlığında DYP-SHP hükümetini 

kurarak 21.11.1991- 25.6.1993 tarihleri arasında hükümet oldu.  

8. CumhurbaĢkanı Turgut Özal‟ın ölümü üzerine 16 Mayıs 2003 tarihinde meclis 

tarafından CumhurbaĢkanı seçilince 13 Haziran 1993 tarihinde yapılan olağanüstü kongrede 

Prof. Dr. Tansu Çiller diğer adaylardan (Köksal Toptan ve Ġsmet Sezgin) daha fazla oy alarak 

DYP Genel baĢkanı seçildi. Böylece DYP ilk olarak bir kadın adayı genel baĢkanlığa ve 

BaĢbakanlığa taĢıyarak kadına verdiği değeri gösterdi.  

Tansu Çiller 25 Haziran 1993 tarihinde SHP ile yeniden koalisyon oluĢturdu. 24 Aralık 

1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde % 19.20 oy oranı ile mecliste 135 milletvekili ile yer 

aldı. Önce ANAYOL hükümeti kuruldu. Ancak 3 ay sürdü. Sonrasında REFAHYOL 

hükümeti kuruldu. Ancak MGK‟nın “Ġrtica” bahanesi ile baĢlattığı 28 ġubat 1997 sürecinde 

iktidar nimeti elinden zorla ve meclise yapılan baskılar sonucu alındı. Eski genel baĢkan 

Hüsamettin Cindoruk‟a Demokrat Türkiye Partisi (DTP) kurdurularak DYP bölünme süresine 

sokuldu. ANAP-DTP-DSP hükümeti kurduruldu.  

Bu yıpratılma sürecinde 18 Nisan 1999 seçimlerine giren DYP % 12.01‟lik oy oranı ile 

85 milletvekili çıkarabildi. Yine muhalefette kalmak durumunda kaldı. ANA-SOL-D ve 

ANA-SOL-M hükümetleri döneminde devamlı olarak ekonomik ve siyasal yönden irticaya 

taviz vermek, irticayı artırmakla suçlanarak linç edilme süresine sokuldu. Bütün 

olumsuzlukların müsebbibi olarak ilan edildi. 



DYP bu Ģartlarda yapılan 3 Kasım 2002 seçimlerinde % 9.55 oy oranı ile meclis dıĢında 

kaldı. Bunun üzerine genel baĢkan Tansu Çiller bütün sorumluluğu kendi üzerine alarak istifa 

etti. DYP 16 sene sonra TBMM dıĢında kalmıĢ oldu. 

DYP‟nin kısa süre ve koalisyon dönemlerindeki icraatlarına kısa bir göz atacak olursak 

biri sosyal devlet açısından “YeĢil Kart” uygulaması getirilerek hiçbir güvencesi olmayan en 

az 2,5 Milyon vatandaĢa devlet imkânı ile tedavilerinin sağlanması Türk vatandaĢına yapılan 

en büyük hizmetlerden birisidir. Böylece fakir fukara hastane kapılarından kovulmaktan ve 

hastanelerde rehin tutulmaktan kurtarılmıĢtır. Ġkincisi de 150 Ġmam-Hatip Lisesi açılarak bu 

milletin evlatlarına devlet eliyle “Din Eğitimi” verilmiĢtir. Böylece Ġmam-Hatiplerin sayısı 

450‟den 605‟e çıkarılmıĢtır.  

 

22. DYP Meclis DıĢında 

14 Aralık 2002‟de yapılan 7. büyük kongrede 1109 delegenin 815‟inin oyunu alan 

Mehmet Ağar DYP‟nin 6. genel baĢkanı oldu. Mehmet Ağar yönetimindeki DYP ilk girdiği 

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde % 9.97 oy aldı. Mehmet Ağar partiye bir ivme 

kazandıramadı ve barajın üzerine çıkaramadı.  

DYP bağımsız Erzincan milletvekili olan Mehmet Ağar ile beraber ANAP‟tan ayrılan 

birkaç milletvekili ile TBMM‟de temsil edilmekteydi. 27 Nisan 2007‟de yapılan 

CumhurbaĢkanlığı seçiminin ilk turunda demokratik tercihini kullanarak TBMM‟ye girmedi 

ve AKP‟nin adayı Abdullah Gül‟ü protesto etti. CHP de boykot kararı alarak girmeyince AKP 

DYP‟nin Demokratik davranmadığını ve dindar bir CumhurbaĢkanı seçtirmek istemediği, 

BaĢörtülü hanımı olan CumhurbaĢkanı seçtirmek istemediği ve CHP‟nin arkasına takıldığı 

Ģeklinde propaganda ederek DYP‟yi linç etme giriĢimine baĢladı.  

 

23. DYP’den DP’ye GeçiĢ 

DP 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerine ANAP ile birleĢmek ve beraber seçime 

girmek için görüĢmelere baĢladı. 5 Mayıs 2007 tarihinde DYP Genel BaĢkanı Mehmet Ağar 

ve Anavatan Partisi Genel BaĢkanı Erkan Mumcu bir araya gelerek iki partinin Demokrat 

Parti (DP) adı ile bütünleĢmesi konusunda protokol imzaladılar. Bu protokol gereği DYP 27 

Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2. Olağanüstü Kongrede adını DP olarak değiĢtirdi. Ancak 

seçim öncesi ANAP Lideri Erkan Mumcu ile aralarında çıkan anlaĢmazlık sonucu 22 

Temmuz 2007 seçimleri öncesi bu bütünleĢme gerçekleĢmedi. DP seçimlere tek baĢına 

girmek durumunda kaldı. ANAP ise seçime girememiĢtir.  

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde Mehmet Ağar gerek TBMM‟de sergilediği 

tutum, gerekse DYP-ANAP bütünleĢme sürecini yönetmekte gösterdiği tavırla süreci iyi 

yönetememesi ve baĢarılı bir politika takip etmemesi sonucu seçmenlerini küstürmüĢ, halka 

iyi mesaj ve umut verememiĢ oylarını % 4 düĢürerek % 5,4‟e indirmiĢtir. Bu sonuç DP Genel 

BaĢkanı Mehmet Ağar‟ın istifası ile sonuçlanmıĢtır. 

6 Ocak 2008 tarihinde yapılan DP‟nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresinde Parti Genel 

BaĢkanlığına 3. turda geçerli 800 oyun 529‟unu alan Süleyman Soylu seçilmiĢtir. Ġkinci aday 

Çağrı Erhan ise 271 oy almıĢtır.  

DP 15 Kasım 2008 tarihinde yaptığı 9. Olağan Kongrede ise Süleyman Soylu‟nun 

karĢısına Gazeteci Nevval Sevindi ve Refaeddin ġahin aday olmuĢlardır. Ancak 993 geçerli 

oyun 922‟sini alan Süleyman Soylu DP Genel BaĢkanlığını pekiĢtirmiĢtir.  

Süleyman Soylu‟nun liderdiğinde DP girdiği 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde gerek 

parti teĢkilatlarından gerekse halktan beklenen desteği bulamayan DP oy kaybederek 

çıkmıĢtır. Bu seçimde DP % 3,72 oy alarak % 2 oy kaybına uğramıĢtır. “Oyları artıramazsam 

istifa ederim” diyen Süleyman Soylu istifa ederek olağanüstü kongre kararı almıĢtır. 

DP 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan 5. Olağanüstü Kongrede yeniden aday olan 

Süleyman Soylu‟nun karĢısına Mehmet Ali Bayar ve Hüsamettin Cindoruk aday olmuĢtur. Bu 



seçimde Hüsamettin Cindoruk DP ile ANAP‟ı birleĢtirme ve “Merkezi toplama” vaadi ile DP 

genel BaĢkanlık koltuğuna oturmuĢtur.  

Hüsamettin Cindoruk genel baĢkan olduktan sonra DP ve ANAP‟ı DP çatısı altında 

birleĢtirme çalıĢmalarına baĢlamıĢ ve nihayet ANAP‟ın yaptığı kongrede partiyi feshederek 

DP‟ye katılma kararı almıĢ ve daha sonra DP çatısı altında birleĢmiĢtir.  

15 Ocak 2011 tarihinde yapılan DP‟nin 10. Olağan Büyük Kongresinde ise 

Hüsamettin Cindoruk aday olmamıĢ ve DP Genel BaĢkanlığına Namık Kemal Zeybek 

seçilmiĢtir.  

  

Sonuç ve Değerlendirme: 

“Bu vatanda dört parti vardır” buyuran Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin 

Demokrat Parti kulvarındaki geliĢmeler yine Bediüzzaman‟ın haklı çıkarmıĢtır. 1950 yılında 

kurulan Demokrat zihniyeti temsil eden DP 1960 ihtilalinde kapatılmasından sonra 1960 ve 

1970 li yıllarda AP ile devam etmiĢtir. 1980 ihtilali ile tüm partiler kapatılarak DP tabanına 

hitap etmek için ANAP kurdurulmuĢtur. ANAP dört eğilimden oy alarak ve iktidar 

nimetlerinden istifade ederek 15 sene iktidar olmaya devam etmiĢ ve daima DP tabanına hitap 

etmeye çalıĢarak DP ve AP‟nin devamı olarak kurulan DYP‟yi yaĢatmamaya çalıĢmıĢ ve 

devamlı olarak ezmek ve tabanını dağıtmak ve kendisine çekmek için çalıĢmasına rağmen 

sonunda DP çatısı altında bir araya gelmeye mecbur kalmıĢtır.  

28 ġubat sonrasında ise DP ve ANAP tabanına ve Millet Partisi (MP) geleneğine hitap 

eden Refah Partisi (RP) kökeninden gelen ve dini ve dindarlığı da kullanan AKP ile farklı bir 

Ģekilde DP‟yi yok sayma ve yerine oturmaya devam etmektedir. Ancak Millet Partisi ve 

ANAP örneğinde olduğu gibi sonuçta DP yatağına oturacaktır. Nitekim CHP aradan geçen 

zaman sürecinde bölünmelere parçalanmalara ve kapanmalara rağmen sonuçta CHP çatısı 

altında birleĢmek zorunda kalmıĢtır.  

Evet, “Önce seni yok sayarlar. / Sonra sena gülerler. / Sonra seninle savaĢırlar. / Sonra 

sen kazanırsın” sözünde olduğu gibi mücadeleye devem ettiği sürece ırmak yatağını bulacak 

demektir. Sonuç olarak CHP yine CHP olarak devam ettiği gibi DP de sonuçta DP olarak 

devam edecektir. 

1983 yılında DYP ve ANAP olarak ihtilalcıların zoru ile yolları ayrılan 1902‟lerin 

AHRAR‟ları, 1960‟ların Demokratları ve 1980‟lerin AP‟lileri nihayet 26 sene sonra bir araya 

gelme kararı almıĢlardır. Bu gün millet sahipsizdir. DP ve AP‟nin hizmet anlayıĢına ve 

hizmetlerine muhtaçtır. KeĢke ANAP ve AKP onların yerini doldurmuĢ olsaydı da DP ye 

ihtiyaç olmasaydı… DP pek çok lider değiĢtirerek yoluna ve hizmetine devam etmiĢtir. Bu 

gün baĢında bulunan liderler de yarın olmayacaktır. Ama DP yoluna ve millete hizmet etmeye 

devam edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MĠLLET PARTĠSĠ VE TÜREVLERĠ 

GiriĢ: 

Ülkemizdeki siyasi partilerin tahlilini yaptığımız zaman dört tabandan kaynaklandığını 

görürüz. Birincisi, referansını dinden alan ve dine dayandığını iddia eden partiler. Ġkincisi, 

referansını milli ve manevi duygulardan alan ve buna dayanarak siyaset yapmak isteyen 

partiler. Üçüncüsü, laikliği esas alan, milli ve manevi değerleri siyasi ve sosyal hayattan 

çıkararak tamamen seküler ve lâik bir sistemi savunan siyasi partiler. Dördüncüsü de “Ġnsan 

hak ve hürriyetlerini esas alan” ve hürriyetçi demokrasiyi savunan demokratlar olarak 

görürüz.  

Tabii ki bu dört temele dayanan siyasi oluĢumların kendi içlerinde türevleri ve çeĢitli 

versiyonları olacaktır. Bunlar beĢeri ihtiraslar ve siyasi menfaat çekiĢmelerinden 

kaynaklanarak farklı isimler altında ortaya çıkarak iktidara talip olsalar da sonuçta felsefi 

olarak aynı fikir ve görüĢü farklı ifadelerle ortaya çıkararak kendilerin ifade etmektedirler.  

Biz bu makalemizde milli ve manevi değerler üzerinden siyaset yapan “Millet Partisi” 

ve türevlerini ele alacağız. Milli ve manevi değerler denince akla din gelmekle beraber millet 

kavramı saf dinden kaynaklanmaz. Genel olarak geleneklerin ve toplumda uygulanan ve 

tasvip gören doğru veya yanlıĢ inanç ve kültürlerle karıĢık, bazen de hurafelerle karıĢmıĢ bir 

din anlayıĢı ve milletlerin özelliklerine göre Ģekillenen ve ırkçılığa kadar uzanan milli 

değerlerle karıĢık bir siyasi yapılanmadır. Bu siyasi yapıyı oluĢturan daha çok milli ve manevi 

değerleri alet eden menfaatler, hissi kaygı ve düĢüncelerdir. Bu nedenle ne dinde ve ne de 

demokrasi konusunda samimi değillerdir.  

Millet Partisinin en belirgin özelliği “samimi birer Atatürkçü” olmalarıdır. Millet 

partisine göre CHP Atatürk ve devrimlerini yanlıĢ anlamıĢtır ve Atatürk‟ü kendi siyasetlerine 

alet etmektedirler. Bu nedenle Atatürk‟ü onlardan kurtarmak lazımdır. Millet partisinin iki 

kanadı vardır. Birincisi toplumun milli değerlerini temsil eden kanadı. Bunlar Atatürk‟ün “Bir 

Türk dünyaya bedeldir” ve “Ne mutlu Türküm diyene” sözlerini ve “Türk Ocaklarını” 

kurmasını ve soyadını “Atatürk” olarak almasını Türk milletine yaptığı hizmetler olarak 

değerlendirip sahip çıkarlar. Ġkincisi ise Atatürk‟ün “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı”nı kurması, 

hutbeyi Türkçe okutması, Balıkesir konuĢması ve Tefsir ve Hadis kitaplarını Türkçe‟ye Latin 

harfleri ile tercüme ettirerek bastırmasını onun dindarlığına bağlayarak dine büyük hizmetler 

yaptığını iddia ederler. Devrimlerini ise CHP‟ye ve lideri Ġsmet Ġnönü‟ye yükleyerek 

Atatürk‟ü yanlıĢ yönlendirdiğini savunurlar. Her biri Atatürk‟e sahip çıkarak “Atatürk hayatta 

olsaydı bizim partiyi desteklerdi” derler. Ġçlerinde farklı düĢünenler de vardır; ancak partinin 

yönetici ve hâkim kadrosunun görüĢü bu yöndedir, bu düĢüncede olmayanları yönetime 

almazlar. Her partide üyeler, partiye gönül verenler ile seçmenler vardır. Üyeler, seçmenler, 

sempatizanlar ve partiye gönül verenler ise çeĢitli sebeplerle bunu yaparlar, onların liderler ve 

yöneticiler gibi düĢünmeleri gerekmez. Zaten liderler dıĢındakilerin partinin politikalarını 

belirlemesi söz konusu değildir.       

Bu makalemizde biz sadece “Millet Partisi” yelpazesini oluĢturan partileri ele alacağız. 

Dini esas alan, laikliği siyasi faaliyetlerin odağı haline getiren partilerle demokratları ayrı ayrı 

ele almak daha faydalı olacağı kanaatini taĢımaktayız.  

 

Millet Partisinin KuruluĢu 

Millet Partisi ilk olarak 1948 yılında MareĢal Fevzi Çakmak, Osman BölükbaĢı, Prof. 

Yusuf Hikmet Bayur, Prof. Kenan Öner ve General Sadık Aldoğan tarafından kurulmuĢtur. 

Amacı da Demokrat Parti‟nin yumuĢak muhalefet yapması olarak gösterilmiĢtir. Gerçekte ise, 

CHP‟ye karĢı muhalefet cephesini oluĢturan DP‟yi bölmek ve pasifize etmektir.  



Genel BaĢkanlığını Yusuf Hikmet Bayur‟un üstlendiği Millet Partisi DP‟den 30‟u aĢkın 

milletvekilini transfer ederek DP‟yi bölmüĢtür. 1950 seçimlerinde % 3 oy almıĢ ve sadece 

KırĢehir‟den Osman BÖLÜKBAġI‟nı TBMM‟ye sokabilmiĢtir. Millet Partisi lâikliğe aykırı 

politika ürettiği için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Memduh Balamir tarafından 27 

Ocak 1954 tarihinde kapatılmıĢtır. 

Görüldüğü gibi Millet Partisi “Lâikliğe aykırı fikirlerin odağı” olduğu için kapatılan ilk 

dinci partidir.  

Millet Partisi 10 ġubat 1954 yılında Osman BölükbaĢı, Ahmet Tahtakılıç, Hasan 

Koçdemir, Enis Akaygen ve Suphi Batur tarafından “Cumhuriyetçi Millet Partisi” adı altında 

yeniden kurulur. Genel BaĢkanlığına Osman BölükbaĢı getirilir. 2 Mayıs 1954 seçimlerinde 

oyların % 4.8‟ini alan CMP 5 milletvekili çıkararak meclise girer. 27 Ekim 1957 seçimlerinde 

% 7.19 oy alarak 4 milletvekilliği kazanır. 16 Ekim 1958 tarihinde Türkiye Köylü Partisi ile 

birleĢerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) adını alır.  

27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra DP kapatılır. 1961 seçimlerine DP‟nin yerine kurulan 

AP katılmıĢtır. Bu nedenle CKMP 1961 genel seçimlerinde % 14 oy alarak CHP ve AP‟den 

sonra 3. Parti olarak TBMM‟ye girer. CHP ile koalisyon kurup kurmama konusunda parti 

içinde ihtilaf çıkınca partinin Genel BaĢkanı Osman BölükbaĢı bir kısım milletvekili ve 

senatörlerle CKMP‟den istifa ederek 13 Haziran 1962‟de yeniden Millet Partisi‟ni (MP) 

kurar.  

Millet Partisi 1965 seçimlerinde % 6, 16 oy oranı ile 31 milletvekili kazandı ve üçüncü 

parti oldu. 1969 genel seçimlerinde % 3, 22 oy alarak 6 milletvekilliği kazanabildi. 1972 

yılında Osman BölükbaĢı parti genel baĢkanlığından ve aktif siyasetten çekilince MP daha da 

güç kaybetti. Partiyi canlandırmak için eski Genelkurmay BaĢkanı Cemal Tural genel 

baĢkanlığına getirildi ama 1973 seçimlerinde hiçbir milletvekili kazanamadı. 1975 yılındaki 

genel kongrede Celal Kargılı genel baĢkanlığa getirildi ama hiçbir geliĢme sağlayamadı ve 

parti 1977‟de kendisini feshetti.  

 

1. Millet Partisi’nin Milliyetçi Kanadı: 

1965 seçimlerinde de fazla bir destek bulamayan CKMP 8-9 ġubat 1969 yılında 

gerçekleĢtirdiği Olağanüstü Büyük kongresinde Türk-Ġslamcı ve Milliyetçi bir kimliğe 

bürünür ve adını “Milliyetçi Hareket Partisi” (MHP) Ģeklinde değiĢtirir. Ġlk GĠK toplantısında 

partinin amblemini “Üç Hilal” olarak benimser. MHP Gençlik Kolları için de “Hilal” içinde 

“Kurt” amblemini kabul eder. 

MHP Atatürk Ġlkleri ile beraber “Türk-Ġslam” sentezini savunmaktadır. Atatürk‟ün 

“Milliyetçilik” ilkesi daha ön plana çıkarılmıĢtır. Alparslan TürkeĢ‟in “Dokuz IĢık” felsefesi 

ile beraber daha çok “Milliyetçi” bir siyaseti savundu. Alparslan TürkeĢ “Biz ne sağcıyız, ne 

solcu, biz milliyetçiyiz” diye tavrını net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

MHP 1969 ve 1973 Genel Seçimlerinde fazla bir geliĢme kaydetmedi. 1969 

seçimlerinde MHP Adana‟dan sadece Alparslan TürkeĢ milletvekili olabildi. 1973 

seçimlerinde % 3.4 oy oranı ile 3 milletvekili çıkarabildi. 1 Nisan 1975‟de I. MC 

Hükümetinde Alparslan TürkeĢ ve Mustafa Kemal Erkovan kabinede yerlerini aldılar. 

MHP‟nin kabinede yer alması ve devletin imkânlarını partililerine açması sonucu bir sonraki 

genel seçim olan 22 Temmuz 1977 seçimlerinde oylarını iki misli artırarak % 6,4‟e 

yükselterek 16 milletvekili ile mecliste grup oluĢturdu. II. MC hükümetinde biri BaĢbakan 

Yardımcılığı olmak üzere 5 bakanla temsil edilir oldu. Alparslan TürkeĢ, (BaĢbakan 

Yardımcısı) Agâh Oktay Güner, Cengiz Gökçek, Gün Sazak ve Sadi Somuncuoğlu. “BaĢbuğ” 

olarak nitelenen parti baĢkanı Alparslan TürkeĢ MHP‟yi “Ülkücü Gençlik Derneği” ÜGD 

“Milliyetçi ĠĢçi Sendikası Kurumu” (MĠSK) ve Pol-Bir gibi kuruluĢlarla toplumsal 

örgütlenmeye gitti. 1970-1980 arasından Ülkücü gençlerle Solcu gençler arasında büyük 



çatıĢmalar yaĢandı. Ülkücü gazeteci Ġlhan Darendelioğlu, milletvekili Gün Sazak, Ġstanbul il 

baĢkanı Recep HaĢatlı faili meçhul olarak su-i kasda kurban gitti. Bunlar anarĢiyi körükledi.  

MHP 1976 yılında milliyetçilikle beraber dine yöneldi. Alparslan TürkeĢ Haca giderek 

hacı oldu. Atatürk Ġlkelerine uygun “Türk Ġslam Ülküsünü” yani Ülkücülüğü Ġslama hizmet 

etme amacına yöneldiğini deklare etti. 1977‟de Millet Partisi‟nin dinci kanadı olarak ortaya 

çıkan Milli Selâmet Partisinden ümidini kestiğini basın diliyle açıklayan “Büyük Doğu” 

mecmuası fikir önderi Necip Fazıl Kısakürek MHP‟ye destek verdiğini açıkladı. Böylece 

“Abdulhâkim Arvasi” tasavvuf ekolünün desteğini kazandı. Hergün, Ortadoğu, Bayrak, 

Millet, Milli Ülkü gazeteleri ve Töre dergisi partinin görüĢlerini halk, üniversite ve bilimsel 

çevrelerde yaymaya çalıĢıyordu.  

 

1.1 12 Eylül Sonrası Millet Partisi Devamı MÇP ve MHP 

12 Eylülde bütün partiler gibi MHP‟de kapatılarak lideri Alparslan TürkeĢ‟de yasaklı 

liderler arasında Zincirbozan‟da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Millet Partisi‟nin milliyetçi 

kanadı bir süre 12 Eylül‟ün devamını sağlayan ve dört eğilimi içinde toplayan ANAP içinde 

devam etti.  

12 Eylülde kapatılan MHP‟nin yerine ilk olarak 7 Temmuz 1983 yılında Genel BaĢkan 

olarak Ali Koç ve arkadaĢları tarafından “Muhafazakâr Parti” (MP) adı altında bir parti 

kurarak “Milliyetçilerin” toparlanmasını amaçladılar. 80 Ġhtilalinin Milli Güvenlik Konseyi 

MP‟nin kurucularını 100 ve 117nolu kararlarıyla iki defa veto ettikleri için Konseyin tasvip 

ettiği ANAP, HP ve MDP dıĢındaki partilerle beraber kuruluĢunu tamamlayamayarak 6 

Kasım 1983 seçimlerine katılamadılar.  

 MP 30 Kasım 1985 tarihinde yaptığı Kurultayda partinin Genel BaĢkanlığına yine Ali 

Koç‟u seçmekle beraber adını “Milliyetçi ÇalıĢma Partisi” (MÇP) olarak değiĢtirdi. “Hilal” 

amblemi ve “Dokuz IĢık” felsefesinin simgesi parti amblemi olarak benimsendi. 

1987 yılına gelindiği zaman MÇP iki olağanüstü kurultay geçirdi. Birincisinde parti 

genel baĢkanlığından istifa eden Ali Koç yerine Abdülkerim Doğru‟yu genel baĢkan olarak 

seçmiĢtir. Bu arada Ülkücü Gençlik Derneği Eski Genel BaĢkanı Muhsin Yazıcıoğlu 7 yıllık 

cezaevi hayatını tamamlamıĢ ve tekrar MÇP‟ye dönmüĢtür. 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan 

“Siyasi Yasakların Kalkması” konusundaki Referandum‟dan iktidar partisi ANAP‟a rağmen 

“Evet” oyu çıkmıĢ ve halk tarafından 12 Eylül‟ün koyduğu siyasi yasaklar kaldırılmıĢ olduğu 

için Alparslan TürkeĢ‟in de siyasi yasağı kalkmıĢ oldu. 4 Ekim 1987‟de MÇP olağanüstü 

kurultaya giderek yeniden Alparslan TürkeĢ‟i MÇP Genel BaĢkanlığına getirdi.  

Ġktidar partisi ANAP yasakların kalkması ile baskın bir seçim kararı alarak 29 Ekim 

1987‟de yaptığı genel seçimde Alparslan TürkeĢ liderliğindeki MÇP % 2.93 oy alarak seçim 

barajını aĢamadığı için meclise girememiĢtir.  

1992 yılına gelindiği zaman MÇP iç çekiĢmeler yaĢamıĢ ve Temmuz ayında Muhsin 

Yazıcıoğlu MÇP‟den istifa ederek 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisini (BBP) 

kurmuĢtur.  

MÇP 27 Aralık 1992 tarihinde MHP‟nin 1979 delegeleri ile toplanarak Milliyetçi 

ÇalıĢma Partisi (MÇP) kurultayında Sadi Somuncuoğlu‟nun bütün çabalarına rağmen 

MÇP‟nin feshine karar verdi. 24 Ocak 1993 tarihinde yaptığı olağanüstü kurultay ile adını 

MHP olarak değiĢtirerek baĢa dönmüĢ ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ismini yeniden 

almıĢtır. 

MHP 1995 seçimlerinde % 8.2 oy alarak % 10 barajının altında kaldı ve meclise 

giremedi. Bu arada “BaĢbuğ” Alparslan TürkeĢ öldü. Bunun üzerine MHP 6 Temmuz 

1997‟de olağanüstü kongreye gitti. Tuğrul TürkeĢ ile Devlet Bahçeli arasındaki liderlik 

mücadelesini Devlet Bahçeli kazandı.  

MHP Devlet Bahçeli‟nin liderliğinde katıldığı ilk genel seçim olan 17 Nisan 1999 Genel 

Seçimlerinde % 17.98 oy oranı ile 550 milletvekilinin 129‟unu kazanarak en yüksek oy 



oranına yükseldi. Kurulan DSP-ANAP-MHP koalisyonunda bir BaĢbakan Yardımcılığı ve 12 

bakanlık ile koalisyonun ikinci büyük ortağı oldu. Bu koalisyon hükümetinde çok uyumlu bir 

tavır sergileyen MHP 28 ġubat 1997 Postmodern darbesi sonucu darbecilerin istekleri 

doğrultusunda bir icraat sergiledi. Ancak “Ekonomik krizi” aĢmak için “Dünya Bankasından” 

getirilen Kemal DerviĢ iĢe uyuĢamadı. MHP lideri Devlet Bahçeli‟nin aldığı 3 Kasım 2002 

Genel Seçim kararı ile seçime gitti. Ancak seçim MHP için büyük bir yıkım oldu. Oylarını % 

18‟den % 8,3‟e indirerek parlamento dıĢında kaldı. 

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde ise MHP % 14.29 oy oranı ile 71 milletvekili 

kazanmıĢ ve meclise AKP ve CHP‟den sonra 3. Parti olarak girmiĢ ve muhalefet cephesinde 

yerini almıĢ oldu. 2009 yerel seçimlerinde ise oylarını % 16.27‟ye çıkarmıĢ 10 il Belediye 

baĢkanlığını ve toplamda 490 Belediye BaĢkanlığını kazanmıĢtır. 

 

1.2 Millet Partisinin Türevlerinden Büyük Birlik Partisi (BBP) 

MÇP‟nin yeniden MHP‟ye dönüĢmemesini isteyen eski Ülkü Ocakları Genel BaĢkanı 

Muhsin Yazıcıoğlu 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi‟ni (BBP) kurdu. 22 Temmuz 

2007 tarihinde yapılan seçimlere katılmama kararı alarak katılmadı. Ancak Muhsin 

Yazıcıoğlu ile beraber bazı BBP adayları partilerinden geçici olarak istifa edip “Bağımsız” 

olarak aday oldular. Muhsin Yazıcıoğlu Sivas‟tan bağımsız olarak seçilip TBMM‟ye girdi. 

Daha sonra BBP‟ye katıldı ve yeniden Genel BaĢkanlığa seçildi. Böylece BBP mecliste temsil 

edilir oldu. 

BBP gücünü mahalli seçimde göstermek için 27 Mart 1994 Mahalli seçimlerine 238 

yerde aday göstererek girdi. % 1.3 oy oranı ile 11 Belediye baĢkanlığını kazandı. Daha sonra 

yeni katılımlarla bu sayıyı 29‟a çıkarttı.  

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan Genel Seçimlere ise ANAP ile ittifak kurarak girdi ve 

7 milletvekili ile meclise girmiĢ oldu. Daha sonra bu 7 milletvekili ANAP‟tan istifa ederek 

BBP‟ye katılarak BBP‟yi TBMM‟de temsil etmeye baĢladılar.  

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Genel ve Mahalli Genel Seçimlerinde % 1.46 oy alarak 

% 10 barajını aĢamadığı için TBMM‟ye giremeyen BBP mahalli seçim sonuçlarına göre 25 

Belediye BaĢkanlığını kazanmıĢ oldu. 22 Temmuz 2007‟de yapılan Genel Seçimlere de 

katılmayan BBP birçok ilde bağımsız aday gösterdi ve ancak Sivas‟tan Muhsin Yazıcıoğlu‟nu 

çıkarabildi. O da TBMM‟ye girdikten sonra yeniden BBP‟ye geçti ve yeniden kendisini 

partiye Genel BaĢkan seçtirdi. 29 Mart 2009 Mahalli Ġdareler seçiminde ise genel baĢkan 

Muhsin Yazıcıoğlu Helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Sivas halkı hemĢerisinin 

partisi olan BBP‟ye sahip çıkarak Sivas Belediye BaĢkanlığını kazandırdılar.  

 

1.3 Millet Partisinin Bir BaĢka Versiyonu Islahatçı Demokrat Partisi: 
12 Eylül 1980 sonrası “Milliyetçi, Muhafazakâr, Islahatçı ve Demokrat” kimliğini öne 

çıkararak 1984 yılında kurulan Aykut Edibali‟nin Islahatçı Demokrat Partisi (IDP) 1992 

yılında adını değiĢtirerek kapatılan “Millet Partisi”nin adını aldı.  

Millet Partisi lideri Aykut Edibali hedefindeki “MuhteĢem Türkiye” tezini hayata 

geçirmek için halkın desteğini almaya çalıĢmaktadır. Millet Partisi bu güne kadar girdiği 

hiçbir seçimde % 1 oranına dahi ulaĢamamıĢtır. En son girdiği 2009 yerel seçimlerde Türkiye 

çapında 43.379 oy alarak % 0.11 oranında temsil edilmiĢtir. 

 

2. Millet Partisinin Dinci Kanadı MNP ve Türevleri: 

2.1 Siyasi Kimlikleri ve Ortak Özellikleri: 

1950‟li yıllarda Demokrat Parti (DP) içinde yer alan ancak DP‟yi daha ılıman ve 

demokrat görerek kendilerini daha dindar ve milliyetçi olduğu iddiası ile ortaya çıkmıĢlardır. 

ÇıkıĢ sebebi görünüĢte DP‟nin CHP‟ye karĢı sert muhalefet yapmamalarıdır. Demokrasinin 

batıdan gelen beĢeri bir sistem olmasından dolayı dinde demokrasinin olmadığını ısrarla 



savunurlar. Kendi siyasi düĢüncelerine zemin hazırlamak için “Demokrasini araç olarak” 

gören ve konjoktör gereği DP ve devamı olan AP içinde faaliyet gösteren, zemin buldukça 

“Millet Partisi”nin devamı olarak kendi kimlikleri ile ayrılarak devlet idaresine talip olan bir 

anlayıĢ ve siyasi zihniyettir. “Milli” kimliklerini öne çıkaran bu siyasi felsefe muhalefette 

idealizmi, iktidarda ise hizmet üretmekten daha çok menfaat paylaĢımını esas alırlar. Devlet 

kurumlarında kadrolaĢma ve kendi siyasi düĢüncelerini paylaĢanları diğerlerinden üstün 

görme eğiliminde oldukları için söylemlerinde olduğu gibi adil davranamazlar. Taraftarlık 

hissi ile yatıkları haksızlıklarını ideolojik olarak “adalet ve hakkaniyet” ambalajında sunmakta 

mahirdirler.  

Siyasi söylemlerinde idealizmi, hakkaniyeti, adaleti ve doğruluğu savunmakla beraber 

uygulamada bunu baĢaramazlar. Zira “taraftarlık” hissi buna fırsat vermez. Menfaat kavgası 

ve makam hırsından dolayı da aralarında iç çekiĢmeler yaĢandığı için farklı versiyonlarda 

farklı söylemlerle farklı siyasi partiler oluĢturabilirler. Onları bir araya getiren ise menfaat 

paylaĢımıdır. 

Ortak özellikleri her Ģeyden önce “samimi birer Atatürkçü” olmalarıdır. Bunlar 

“Atatürk‟ün dindar olduğu ve devrimleri CHP‟nin yaptığını savunarak “Atatürk hayatta 

olsaydı bizim partiye girerdi” derler. Partilerin kurucuları ve yöneticileri samimi birer 

Atatürkçüdürler ve Atatürk‟ü CHP‟ye kaptırmak istemezler.  Ġkincisi, “demokrasi araçtır” 

söylemi ile Demokrasi‟ye inanmamalarıdır. Yani demokrasi ve hürriyetin insanları mutlu 

etmeyeceği ve ülkeyi kalkındırmayacağı tezini savunurlar. Kafalarında tek parti idaresi ve 

padiĢahlık özlemi vardır ve muhalefeti asla hazmedemezler. Üçüncüsü, kendilerinden 

baĢkasına hayat hakkı tanımak istemezler. Demokratik ve hürriyetçi bir anlayıĢa sahip 

olmadıkları için anlaĢma ve uzlaĢma kültüründen mahrumdurlar. Dördüncüsü, cerbeze ile 

insafsız muhalefet ve eleĢtiri yapmalarıdır. Söylemlerine ve faaliyetlerine bakıldığı zaman 

halkı etkileyecek her söylemi ve faaliyeti yaparlar; ancak kendilerine hizmet imkânı verildiği 

zaman söylemlerinin tam tersi icraatları vardır. Tarafsız ve hakperest bir Ģekilde icraatları 

incelendiği zaman bunu görmek mümkündür. Hizmet dedikleri Ģeyler göz boyamaktan ve 

memurların ve halkın normal faaliyet ve hizmetlerini propaganda ve reklamlarla parlatarak 

kendi icraat ve faaliyetleri gibi göstererek, bu zamana kadar yapılamamıĢ hizmetler olarak 

reklam etmesini çok iyi becermeleridir.  

Yukarıda sayılan özellikleriyle Millet Partisinin dinci kanadı dünyada da “Siyasal 

Ġslam”ın temsilcisi olarak siyasi hayatta yerlerini almıĢlardır. Siyasal Ġslam ise, Ġslam kimliği 

altında siyaset yapan, ancak pratikte, sosyal hayatta ve devlet idaresinde söylemlerinde olduğu 

gibi icraat yapmayan, hislerini, kendi düĢüncelerini, kaygılarını ve menfaatlerini idealizmin ve 

dinin önüne geçiren, dini ikinci ve üçüncü sıraya koyan bir nevi dinden ve toplumun din 

duygusundan faydalanan siyasi anlayıĢ olduğunu söyleyebiliriz. Söylemlerinde “din ve Ģeriat” 

dedikleri Ģeyler aslında “kendi kafalarında” bulunan düĢünceleridir; ancak din ve Ģeriat 

ambalajında sundukları için dini bilmeyen ve dikkatle bakmayanlar bu söylemleri dinin ve 

Ģeriatın gereği gibi algılarlar. Onların da amacı zaten budur. Bu bakımdan “Siyasal 

Ġslamcılara” göre “Demokrasi de din de araçtır.” Kendi aralarında bu söylemi dillendirmekten 

de çekinmezler.   

Bütün faaliyetlerinin odağında devlet imkânlarını ve kadrolarını partilerinin yöneticileri, 

üyeleri ve sempatizanları arasında paylaĢtırmak vardır. Bu nedenle de devletçidirler. Zaten 

bunu yapmayanları da beceriksizlikle ve akılsızlıkla suçlarlar. “Kuzu postuna bürünmüĢ kurt” 

tabiri sanki bunlar için söylenmiĢtir. Millet menfaati dedikleri Ģey kendi menfaatleridir; 

millete hizmet dedikleri de partiye üye olanlara devlet kesesinden yardım etmektir.   

 

2.2 Milli Nizam Partisi (MNP) 

Ġslamî söylemle ilk olarak ortaya çıkan Milli Nizam Partisi (MNP) 1960 Askeri ihtilali 

ile kapatılan Demokrat Partinin (DP) devamı olan Adalet Partisi‟nden (AP) ayrılanlar 



tarafından kurulmuĢtur. Kurucusu Necmettin Erbakan 12 Ekim 1969 seçimlerinde AP‟den 

adaylığı kabul edilmediği için Konya‟dan bağımsız olarak aday olmuĢ ve seçilerek 

parlamento‟ya girmiĢtir. 26 Ocak 1970 tarihinde 17 arkadaĢı ile beraber partinin kuruluĢunu 

açıklamıĢlardır. 

Kurucuları: Necmettin Erbakan, A. Tevfik Paksu, Ali Haydar Aksay, S. Arif Emre, 

Saffet Solak, Ali Oğuz, Ġsmail Müftüoğlu, Fehmi Cumalıoğlu, Hüsamettin Akmumcu, 

Hüseyin Abbas ve arkadaĢlarıdır. Tevfik Paksu MaraĢ AP milletvekili olup 1966-68 yılarında 

Süleyman Demirel Kabinesinde ÇalıĢma Bakanlığı yapmıĢtır. Hüseyin Abbas AP Tokat 

milletvekili, Hüsamettin Akmumcu ise AP Isparta Milletvekili oldukları halde partilerinden 

istifa ederek MNP‟nin parlamentoda temsil etmeye baĢlamıĢlardır. 

Partinin KuruluĢ Beyannamesinde özetle “Yolundan saptırılan halkımızı ve devletimizi 

yeniden ulvî ve Ģanlı tarihi yörüngesine oturtmak, karanlıktan aydınlığa çıkarmak, daima 

hakkı ayakta tutmak ve batıl ile mücadele etmek amacı ile kurulduğunu” deklare etmiĢtir. 

Ġslami bir söylemle ortaya çıkan MNP “ahlak ve fazilet” kavramını öne çıkarmıĢ ve “Serbest 

Rekabetçi Liberal Ekonomiye” ve “Faize” karĢı çıkarak devlet müdahalesi ve ağır sanayi ile 

kalkınmanın sağlanmasını savunmuĢ ve Avrupa Topluluğuna Ģiddetle karĢı çıkan bir politika 

izlemiĢtir. Kendisinden baĢka tüm partileri “Faizci” ve “Batı taklitçisi” olarak gösteren bir 

söylem geliĢtirmiĢ ve “Demokrasi Küfürdür” “Allah‟ın hükmü ile hükmetmeyenler 

kâfirlerdir” “Hüküm ve hâkimiyet Allah‟ındır” söylemleri ile siyaset yapmaya baĢlamıĢtır. 

Açıktan bu söylemleri ile halkın karĢısına çıkmamakla beraber yürüttüğü gizli propaganda ile 

de “ġeriatı” getireceklerini iddia etmiĢlerdir.  

Cumhuriyet BaĢsavcılığı 5 Mart 1971 tarihinde lâikliğe aykırı çalıĢmalar yürüttüğü 

gerekçesi ile dava açmıĢ ve 20 Mayıs 1971 tarihinde davayı sonuca bağlayarak partinin 

kapatılmasına karar verdi, ancak partinin kurucuları hakkında herhangi bir dava açmadı. 12 

mart 1971 Askerî Muhtırası ile AP ve Süleyman Demirel Hükümeti istifaya zorlanarak 

“Partiler üstü Reform Hükümeti” kurulması zorunda bırakılınca MNP kurucusu Necmettin 

Erbakan hiçbir zorlama ve tehdit almadığı halde Ġsviçre‟ye giderek bir süre orada ikamet etti. 

Muhtıracılardan Org. Muhsin Batur ve yanındaki bir heyet Ġsviçre‟ye giderek Necmettin 

Erbakan‟ı kendisine güvence verilerek yeni bir parti kurmaya ikna ederler. Bunun yeterli 

olmayacağını ve gereken finans desteğinin de verilmesi gerektiğini, bu desteği verdikleri 

takdirde yeni bir partinin baĢına geçebileceğini ifade eden Erbakan‟a gerekli finansman 

desteği de sağlandıktan sonra Erbakan Türkiye‟ye gelir ve yeni bir parti çalıĢmasına baĢlar.  

Kapatılan Milli Nizam kadroları bir araya gelir ve MNP programı ile ortaya konan 

görüĢler “Milli GörüĢ” adı altında bir araya getirilir. Bu görüĢü kamuoyunda anlatmak ve 

basın desteği sağlamak için de “Milli Gazete” adında bir gazete kurulur. 11 Ekim 1972 

tarihinde MNP yerine Milli Selâmet Partisi (MSP) adıyla yeni bir parti kurulur. Partinin Genel 

BaĢkanlığına geçici olarak Süleyman Arif Emre getirilir.  

 

2.3 Milli Nizam’ın Devamı Milli Selamet Partisi (MSP) 

11 Ekim 1972‟de MNP‟nin devamı olarak aynı kurucular ve aynı felsefe üzerine 

kurulan MSP daha kurumsal ve “Milli GörüĢ” adı altında ortaya koyduğu daha sistemli bir 

yapı ile siyasi hayatına baĢlar. Ancak hukuki olarak partinin ilk anda zarar görmemesi için 

MNP kurucularının hiçbiri MSP kurucular listesinde yerini almadı. Parti kısa zamanda 42 ilde 

teĢkilatlandı. Milli Gazete aracılığı ile felsefesini ve görüĢlerini daha geniĢ imkânlarla 

duyurmaya baĢladı.  

MSP yayın organı Milli Gazete ile dinci ve radikal bir söylem geliĢtirirken fikir olarak 

“Ġslam Ahlak ve Fazileti”ni müdafaa ediyordu. Özetle siyasi felsefesini “Avrupa birliği 

düĢmanlığı” ekonomiyi “Faiz Yasağı” ve “Milli Kalkınma Hamlesi ve SanayileĢme” üzerine 

kurmuĢtu. “Dünyada üç sistem vardır. Batının Kapitalist Sistemi, Rusya‟nın Komünist 

Sistemi ve Ġslam” söylemi ile kendisini “Ġslam‟ın müdafisi” olarak gösteriyordu. Siyasetini de 



“Hak ve Batıl” eksenine oturtmuĢtu. Milli Gazete‟nin logosunda “Hak geldi batıl zail oldu” 

ayeti her gün okurlarına mesaj veriyordu. 

Muhalefetini DP ve onun devamı olan AP‟nin yanlıĢları ve liderlerinin dinden uzak 

yaĢantıları üzerine odaklamıĢtı. Milli GörüĢ‟e göre “Türkiye‟de iki parti vardı. Birisi batı 

taklitçisi, Faizci ve din karĢıtı partiler, ikincisi ise Milli Selamet Partisi.” Halk tercihini ya 

Ġslamiyet‟ten yana yapacaktı veya Ġslam karĢıtı cephede yerini alacaktı. Halkın tercihine bir 

baĢka alternatif bırakmıyordu. Oy alabileceği kitle DP‟nin devamı olan AP seçmeni olduğu 

için DP ve AP‟nin politikalarını insafsızca eleĢtiriyordu. Milli GörüĢe göre Ülkenin geri 

kalmasının tek bir sebebi vardı. O da “DP‟nin ve AP‟nin politikalarıydı. Bilhassa AP Genel 

BaĢkanı Süleyman Demirel 33. Derecede Masondu ve münafıkça hareket ediyordu. Bu 

nedenle CHP AP‟den daha tehlikesizdi. Zira Kur‟an “Münafığın kâfirden daha tehlikeli 

olduğunu” haber vererek Müslümanları uyarıyordu. Seçimler “Müslümanların sayısını” 

belirleyecekti. Kendi partilerine oy verenler müslümandı. Diğerleri ise Erbakan‟ın tabiri ile 

“patates dinindendi.” 

MSP‟nin kuruluĢ çalıĢmaları içinde yer alan Necmettin Erbakan bu partiye ancak 20 

Ekim 1973‟de katılarak partinin genel baĢkanı oldu. Yukarıda genel çerçevesi ile ifade 

ettiğimiz siyasi söylemlerle 14 Ekim 1973 seçimlerinde oyların % 11‟ini alarak 48 

milletvekili ile millet meclisine girdi. Mecliste hiçbir parti hükümeti kuracak oyu alamadığı 

için koalisyonla hükümet kurulması gerekiyordu. 

Siyasi söylemleri gereği MSP münafık AP ile koalisyon kurmazdı. Bunun için 6 Ocak 

1974 tarihinde “namaz kılmayan solcu kardeĢlerimiz” dediği CHP ile hükümet kurarak iktidar 

ortağı oldu. MSP-CHP koalisyonunun küçük ortağı olarak BaĢbakan Yardımcılığı yanında 

“Diyanetten sorumlu devlet bakanlığı, içiĢleri, adalet, ticaret, gıda-tarım ve hayvancılık, 

sanayi ve teknoloji bakanlıklarını aldı. Bununla beraber ilk icraat olarak TCK‟nın 141 ve 142 

maddesinden ve terör suçundan 12 Mart Muhtırasından sonra hapse giren solcu kardeĢlerini 

kurtarmak için CHP‟nin çıkartmak istediği “Af Kanununun” çıkması için gayret gösterdi. 

MSP lideri Necmettin Erbakan‟ın af kanununu çıkarma konusundaki çabaları “Milli ve 

manevi değerleri savunan” MSP milletvekillerini ikiye böldü. 48 milletvekilinden 22‟si 

“Manevi değerlere savaĢ açmıĢ teröristlerin affına” karĢı oy vererek MSP‟den istifa ettiler. Bu 

arada TBMM kararı ile “Kıbrıs BarıĢ Harekâtı” yapıldı ve Türk askeri Kıbrıs‟ta katliama 

maruz kalan Türkleri korumak için Kıbrıs‟a baĢarılı bir çıkarma yaptı. Ancak bu baĢarıyı 

paylaĢamayan hükümet ortakları anlaĢamayınca 7 ay devam eden hükümet düĢtü. 

MSP koalisyon hükümetlerinde “Anahtar” rolü oynadığı için bu defa yeni ayrıldığı CHP 

ile hükümet olamazdı. Bu defa “münafık” diye nitelediği AP ile temasa geçti ve Süleyman 

Demirel liderliğindeki AP-MSP-MHP-CGP den oluĢan I. MC (Milliyetçi Cephe) hükümetini 

kurdu. Hükümet 5 Haziran 1977 seçimlerine kadar devam etti. Bu arada Millet Partisi‟nin her 

iki kanadı olan MSP ve MHP devlet kurumlarında kadrolaĢmaya ve devlet imkânlarını 

kullanarak hükümetin büyük ortağı olan AP‟nin altını boĢatmaya devam ettiler. Yaptıkları 

siyasi propagandalarda bütün olumsuzlukların sebebi olarak AP‟yi ve genel baĢkanı ve 

BaĢbakan Süleyman Demirel‟i suçlamaya devam ettiler. Hükümet ortağı oldukları ve 

BaĢbakan‟a bağlı oldukları halde bütün olumsuzlukları Demirel‟e yıkarak hükümet oldukları 

halde muhalefet gibi faaliyet gösteriyorlardı. Hükümetin bütün olumlu icraatlarını kendilerine, 

bütün olumsuzlukları ise AP ve BaĢbakan Demirel‟e mal ediyorlardı. 

Bu Ģartlar altında girilen 5 Haziran 1977 seçimlerinde MSP % 4 oy kaybederek oyların 

% 8,56‟sını alarak 24 milletvekili çıkardı. MSP bu seçimden yarı milletvekillerini kaybederek 

çıkmıĢ ve bütün çabalarına rağmen halk karĢısında büyük bir itibar kaybına uğramıĢtır. Bu 

dönemde Millet Partisinin iki kanadı olan MSP ve MHP‟nin siyasi faaliyet ve söylemleri 

muhalefette olan CHP‟nin ekmeğine yağ sürmüĢ ve oylarını % 42‟ye çıkararak 213 

milletvekili kazandırarak TBMM‟nin en büyük partisi haline getirmiĢtir.   



Bütün bunlara rağmen hükümet kurma görevi alan CHP kurduğu hükümet ile güvenoyu 

alamayınca Süleyman Demirel MSP ve MHP‟yi yanına alarak II. MC (Milliyetçi Cephe) 

hükümetini kurmuĢtur. Ama ne ki bu hükümet ancak 5 ay dayanabildi. 31 Aralık 1977‟de 

düĢtü. Bu defa CHP ve lideri Bülent Ecevit yaptığı milletvekili pazarlıkları ile AP‟den 11 

milletvekili kopararak hükümet oldu. CHP hükümeti baĢarılı olamadı. Ekonomik krizlerle 

beraber anarĢi ve terörü durduramadığı gibi ülkede “yokluklar ve kıtlıklar” baĢ gösterdi. 14 

Ekim 1979 tarihinde yapılan ara seçimde AP oylarını % 52‟ye çıkardı. Bunun üzerine Ecevit 

istifa etti. AP azınlık hükümeti kuruldu ve MSP bu hükümete katılmayarak sadece 

parlamentoda güvenoyu verdi. Amacı AP hükümetinin de tek baĢına baĢarılı olamayarak CHP 

gibi baĢarısızlığa mahkûm olarak halk nazarında itibarını ve desteğini kaybetme ümidiydi. 

Ama ne var ki AP azınlık hükümeti 100 gün içinde “Ekonomik Krize” çözüm üretti. 

Yokluklar ve kuyruklar kalktı ve enflasyonu % 120‟lerden % 30‟lara indirdi. AP halkın 

gözünde büyük bir itibar kazandı. Ama ne var ki bir taraftan ihtilal hazırlığı yapan askerler 

“Terör ile mücadele” edecekleri yerde “ihtilal olgunlaĢsın” halk bizi kurtarıcı olarak görsün 

diye “teröre göz yumdu” hatta provokasyonlarla “terörün azmasını sağladı.” Diğer taraftan 

MHP “Ülkü Ocakları” ile MSP “Akıncı Gençlik” ile CHP “Dev-Genç” “Dev-Sol” gibi 

gençlik kuruluĢları ile terörün ve anarĢinin artmasına sebep oldular. Bütün amaçları DP‟nin 

devamı olan AP‟nin ve lideri Süleyman Demirel‟in bir daha hükümet olmaması ve halkın 

gözünden düĢmesiydi. 

MSP Konya mitinginde “Ġstiklal MarĢında ayağa kalkmayanların olması” “Ġrticaya taviz 

vermesi” olarak değerlendirildi. AnarĢi, Parlamento‟nun CumhurbaĢkanı seçememesi ve 

MSP‟nin Konya mitingi bahane edilerek 12 Eylül Askeri Darbesine bahane üretilmiĢtir. 

Bunda MSP‟nin de payı olmadığı söylenemez. 12 Eylül yönetimi bütün partilerle beraber 

MSP‟yi de kapatarak lideri Necmettin Erbakan‟ı siyasi yasaklılar listesine dâhil etmiĢtir. 

Konya mitinginden dolayı yargılananlar ise daha sonra beraat etmiĢlerdir.  

 

2.4 Refah Partisi (RP) 

12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan icazetli partilerden baĢkası seçime sokulmadı. 

Ġhtilal hükümetinin baĢbakanı Bülent Ulusu‟nun BaĢbakan Yardımcıları olan Turgut 

Sunalp‟ın Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)  Necdet CALP‟in Halkçı Partisi (HP) ve 

Turgut Özal‟ın Anavatan Partisi (ANAP) dıĢında partilere seçime sokmadılar.  MSP‟nin 

kadroları daha önce MSP‟nin Ġzmir milletvekili adayı olan Turgut Özal‟ın “Dört Eğilimi” 

birleĢtiren “Milliyetçi, halkçı, maneviyatçı, liberal, demokrat” bütün kimlikleri içinde 

barındıran ANAP içinde yerlerini aldılar. 

Bu nedenle 19 Temmuz 1983 tarihinde avukat Ali Türkmen tarafından MSP‟nin devamı 

olarak kurulan Refah Partisine rağbet etmediler. RP MGK‟nın kurucuları birkaç defa veto 

etmesi sebebiyle 1983 seçimlerine katılamadı. Daha sonra MGK tarafından veto edilmeyen 

Ahmet Tekdal RP Genel BaĢkanlığına getirildi. RP 25 Mart 1984 tarihinde katıldığı mahalli 

seçimlerden % 4.44 oy alarak Urfa ve Van Belediye baĢkanlıklarını kazandı. 28 Eylül 1986 

yılında 11 ilde yapılan ara seçimlere katıldı ve % 4.76 oy alabildi. 

6 Eylül 1987 tarihinde “10 Yıllık Siyasi Yasakların” kalkması için yapılan 

referandumda Turgut Özal partisi ANAP ile beraber siyasi yasakların devamı için 

kampanyalar baĢlattı. Necmettin Erbakan ve çevresi de Süleyman Demirel‟in yasağının 

kalkmaması için “Hayır” kampanyasında yerini alarak ne kadar demokrat olduğunu gösterdi. 

Bununla beraber halkın demokrasiyi ve hürriyeti tercih ederek % 51 oy oranı ile yasakları 

kaldırmasından sonra bundan istifade ile 11 Ekim 1987 tarihinde RP genel baĢkanlığına 

Necmettin Erbakan seçilerek RP‟nin MSP ve Milli GörüĢ çizgisinin devamı olduğu 

kesinleĢmiĢ oldu. 

Necmettin Erbakan‟ın RP genel baĢkanı olmasıyla ANAP‟a giden bir kısım oylar da 

RP‟ye dönmeye baĢladı. 1987 yılında yasakların kalkması ile ANAP‟ın aldığı baskın seçim 



kararına rağmen oy oranını % 7,16‟ya çıkardı. Ancak % 10 barajını aĢamadığı için meclise 

giremedi. 1989 Mart ayında yapılan mahalli seçimlerde ise RP‟nin oy oranı % 9,8‟e çıktı ve 

ġanlıurfa, Van, KahramanmaraĢ, Konya ve Sivas Belediye BaĢkanlıklarını kazandı. 

12 Eylül 1980 ihtilalinin ve 1983 Anayasasının ürünü olan % 10 seçim barajı siyasi 

partileri yeni arayıĢlara itti. 20 Ekim 1991 Erken Genel Seçimlerine Refah Partisi, Milliyetçi 

ÇalıĢma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi bir araya gelerek “Kutsal Ġttifak” adı altında 

seçime girdiler. Anayasa‟ya göre seçim ittifakı yasak olduğu için de IDP ve MÇP güçlü 

olduğu bölgelerde Bağımsız aday oldular. Ancak ittifak için sözleĢen bu partiler o bölgede 

kendi adaylarını değil, o bağımsız adayları desteklediler, diğer bölgelerde ise RP adaylarına 

destek verdiler. Böylece bu seçimden RP % 16.90 oy oranı ile 62 milletvekili çıkararak 

TBMM‟ye girdiler. Daha sonra MÇP ve IDP adına RP‟den aday olanlar ayrılarak kendi 

partilerine geçmiĢlerdir; ancak RP‟nin yükseliĢine büyük katkı sağlamıĢlardır. 

Kapatılan partilerin açılmasına müsaade edilmesi üzerine MSP resmen RP‟ye iltihak 

ederek Milli GörüĢün devamının RP olduğunu bir daha ispat etti. 1994 yerel seçimlerinde ise 

RP büyük bir sıçrama yaĢayarak oy oranını % 19.14‟e çıkardı. Bunda yerel yönetimlerde 

gösterdikleri baĢarı etkili oldu ve Ankara ve Ġstanbul belediye baĢkanlıklarını kazandı. Ankara 

ve Ġstanbul Belediye imkânlarını da kullanan RP 24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde oy 

oranını % 21.38‟e çıkararak 158 milletvekilliği kazanarak millet meclisinin birinci partisi 

konumuna yükseldi.  Seçim sonrasında ANAP ile yapmak istediği koalisyon görüĢmeleri 

baĢarısızlıkla sonuçlandı. ANAP Refah Partisi ile koalisyon yapmayarak ne kadar demokrat 

olduğunu gösterdi.  

RP daha sonra DP‟nin devamı olan DYP ve lideri Tansu Çiller ile görüĢmelere baĢladı. 

DP Genel BaĢkanı Tansu Çiller “Demokrasinin gereği halkın iradesine ve eğilimine saygı 

duymaktır. Halkımız RP‟yi birinci parti yapmıĢtır, biz de Erbakan‟ın baĢbakanlığına saygı 

duymalıyız” diye Refah-Yol hükümetini kurdu. Refah-Yol hükümeti 28 Nisan 1996 tarihinde 

TBMM‟den güvenoyu aldı.  

Refahyol hükümetinin kurulması Laik çevrelerde rahatsızlığa sebep oldu ve 28 ġubat 

1997 Postmodern darbesi ile ülkeyi büyük bir sıkıntıya sokacak olan “28 ġubat Kararları” 

BaĢbakan Necmettin Erbakan tarafından imzalanarak yürürlüğe konuldu. 28 ġubat kararları 

yürürlüğe konmasına rağmen 21 Mayıs 1997 tarihinde Cumhuriyet BaĢsavcısı Vural SavaĢ 

RP aleyhine “Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerden dolayı” dava açtı ve hükümet 

istifaya zorlandı. Nihayet Refahyol hükümeti Haziran 1997‟de dağıldı. Hükümetin 

dağılmasından sonra RP aleyhine devam eden dava 16 Ocak 1998 tarihinde sonuçlanarak 

RP‟nin kapatılmasına karar verildi ve parti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Ayrıca 

mahkeme Necmettin Erbakan, ġevket Kazan, Ahmet Tekdal, ġevki Yılmaz ve Halil Ġbrahim 

Çelik hakkında 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirdi.   

RP‟nin kapatılma gerekçesi olarak “Laiklik karĢıtı eylemler, Devletin kurucuları 

aleyhindeki suçlamalar ve türban konusu vardı.  

Refah Partisi “Milli GörüĢ” çizgisini ve söylemlerini aynen devam ettirmiĢ ve “Adil 

Düzen” söylemi ile oylarını artırmıĢtır. Parti programında “Ağır Sanayi” “Ġslam ülkelerine 

yakınlaĢma” “Batıdan ve Avrupa Topluluğundan uzaklaĢma” “Faiz düzenini değiĢtirme” gibi 

öne çıkan baĢlıklar bulunmaktaydı. 

 

2.5 Fazilet Partisi (FP) 

Fazilet Partisi Refah partisine kapatma davası açılması üzerine partinin Anayasa 

mahkemesi tarafından kapatılma ihtimaline karĢı Ġsmail Alptekin tarafından 17 Aralık 1997 

tarihinde kurulmuĢtur. Amacı “Milli GörüĢ” ve “Adil Düzen” çizgisini devam ettirmekti.  16 

Ocak 1998 tarihinde Refah Partisi kapatılınca partinin kapatılması ile bağımsız kalan 150 

milletvekili Fazilet partisine geçerek TBMM‟de “Milli GörüĢ” çizgisini devam ettirdiler.  



Necmettin Erbakan yasaklı olduğu için partinin 14 Mayıs 1998 tarihinde yapılan 

kongresinde perde arkasında bulunan Necmettin Erbakan‟ın emanetçiliğini ve sözcülüğünü 

yapacak olan Recai Kutan genel baĢkan olarak seçildi. Ancak bu kongrede parti içinde 

“Yenilikçiler” “Gelenekçiler” olarak iki farklı görüĢ ayrılığı ortaya çıktı. Bununla beraber 

gelenekçi kanat galip gelerek Recai Kutan büyük bir farkla genel baĢkanlığa seçilmiĢ oldu. 

Yenilikçi kanat ise içten içe muhalefet yapmaya ve gelenekçilere karĢı gizli bir faaliyete 

baĢladılar.  

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Recai Kutan liderliğindeki Fazilet 

Partisi % 5 oy kaybederek oylarını % 21,38‟den % 15,41‟e düĢürerek 111 milletvekilliği 

kazandılar. Böylece FP büyük bir yara almıĢ oldu. 2 Mayıs 1999 tarihinde milletvekillerinin 

yemin töreninde FP Ġstanbul Milletvekili Merve Kavakçı‟nın meclis genel kuruluna türbanla 

girmesi büyük problem oldu ve CHP‟nin ve Bülent Ecevit‟in TBMM‟de sergilediği tavır ile 

kendisine yemin ettirilmedi ve meclis dıĢına çıkarıldı. MHP saflarında meclise giren baĢörtülü 

bir milletvekili ise baĢını açarak yemin etti. Böylece “BaĢörtüsü” üzerinden büyük bir kriz 

yaĢandı. 

Bu olayın hemen ertesinde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı Vural SavaĢ 7 Mayıs 1999 

tarihinde FP aleyhine kapatma davası baĢlattı. Bu durum FP içindeki “Gelenekçi” ve 

“Yenilikçi” kanat arasında mücadelenin daha da artmasını sağladı. Gelenekçilerin “Milli 

GörüĢ” söylemi yenilikçileri rahatsız etmeye baĢladı. Zira bu söylemler artık partiye zarar 

veriyordu ve partinin amacı olan iktidar hedefinin önünde en büyük engel oluyordu. Ġktidar 

nimetlerinden faydalanmaya alıĢan ve devlet ile tanıĢan ve bunun devamını isteyen 

“yenilikçi” kanat artık “devletin egemen güçleri ile barıĢmadan ve eski söylemleri 

değiĢtirmeden iktidara gelemeyeceklerini” anlamıĢlardı. Bu çekiĢme FP‟nin birinci olağan 

kongresinde daha çok su yüzüne çıktı. 14 Mayıs 2000 tarihinde yapılan FP Birinci Olağan 

Kongresinde yenilikçi kanat ilk defa gelenekçilerin ve partinin arka plandan idare eden 

Necmettin Erbakan‟ın adayı Recai Kutan‟ın karĢısında kendi adayı olan Abdullah Gül‟ü 

çıkardılar. Bu kongrede Abdullah Gül 521 oy alırken Recai Kutan 633 oyla yeniden genel 

baĢkan seçilmiĢ oldu.  

Dönemin Cumhuriyet BaĢsavcısı Vural SavaĢ 7 Mayıs 1999‟da FP‟nin kapatılması için 

dava açtı. Gerekçe olarak da Anayasa‟nın 68 ve 69. Maddelerinin ihlali, FP‟nin kapatılan 

Refah Partisi‟nin devamı olduğunun açıkça görülmesi, milletvekillerinin birkaç gün içinde 

Fazilet Partisine geçmeleri, siyasi yasaklı Necmettin Erbakan‟ın siyasi faaliyet yaptığının 

kanıtı olarak Balgat‟taki evinde sürekli FP kurmayları ile toplantı yapmaları ve parti genel 

baĢkanı gibi davranmasını gösterdi. Dava 8 Mayıs 1999‟da iĢleme kondu ve dönemin 

Anayasa BaĢkanı Ahmet Necdet Sezer dosyayı kabul etti. Dava çok uzun sürdü. Delillerin 

toplanması ve değerlendirilmesi sonucu nihayet “Tarikat toplantıları” Merve Kavakçı 

zerinden “BaĢörtüsü istismarı” vb. gerekçelerle “Laikliğe aykırı davranıĢlar” delil olarak 

toplandı ve 16 Kasım 2000‟de kapatma davası baĢladı.  

Bu arada CumhurbaĢkanlığı seçimi yapıldı. FP bu seçimde “Demirel gitsin, kim gelirse 

gelsin” kampanyası baĢlattı. Çünkü onlara göre tüm olumsuzlukların sebebi Süleyman 

Demirel‟di. Bu nedenle Demirel‟in CumhurbaĢkanlığının uzatılması formülüne ilk karĢı çıkan 

FP‟liler oldu. Anayasa Mahkemesi BaĢkanı A. Necdet Sezer‟in adaylığı söz konusu olunca da 

ilk olarak olumlu bakan yine FP‟liler oldu. Siyasal Ġslam‟ın hararetli savunucularında yazar 

Abdurahman Dilipak “Bütün olumsuzluklara rağmen benim adayım A. Necdet Sezer” 

diyordu. Onlara göre kimin cumhurbaĢkanı olduğu önemli değildi. Önemli olan Süleyman 

Demirel‟in gitmesiydi. Bu nedenle Ahmet Necdet Sezer‟i CumhurbaĢkanı olarak seçildi. 

CumhurbaĢkanı Necdet Sezer 18 Aralık 2000‟de kendisinden boĢalan Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığı makamına büyük bir oy alan Vural SavaĢ yerine 59 oy daha düĢük 

oy alan ikinci sıradaki Sabih Kanadoğlu‟nu atayınca FP‟liler oldukça sevindiler. Sabih 

Kanadoğlu ise yeni iddia delillerini ve ses kasetlerini de iddianameye koyarak 11 Haziren 



2001 tarihinde görüĢmelere baĢladı ve nihayet 22 Haziran 2001‟de Fazilet Partisinin 

kapatıldığını ilan etti. Ayrıca FP milletvekili Nazlı Ilıcak, Merve Kavakçı, Bekir Sobacı, 

Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay‟a 5 yıl süreyle siyasi yasak getirdi.  

Fazilet Partisi‟nin kapatılması ile hemen Recai Kutan önderliğinde Saadet Partisi 

kuruldu. Gelenekçi kanat Necmettin Erbakan‟ın talimatları ile Saadet Partisi‟nde toplanırken 

FP‟nin son kongresinde Abdullah Gül‟ü destekleyen yenilikçiler ayrılarak yeni bir parti 

kurma arayıĢına girdiler. Milli GörüĢ çizgisinin misyonunu tamamladığını iddia eden 

yenilikçiler bu nedenle “Milli GörüĢ gömleğini çıkarttık.” “Biz yenilikçiyiz.” “ġimdi değiĢim 

ve dönüĢüm zamanı.” “Bizler dini istismar ettik, dini siyasete alet ettik ve yanlıĢ yaptık.” 

“Hatadan dönmek fazilettir.” “Biz Avrupa Birliğine karĢı değiliz.” “Demokrasi ve halkın 

iradesini biz savunuyoruz” “Biz Demokrat Parti ve ANAP‟ın devamıyız” “Liderimiz 

Menderes ve Turgut Özal” “Erbakan yanlıĢ yaptı” diyerek “dört eğilimden” olan siyasilerle 

görüĢerek “Adalet ve Kalkınma Partisi” (AKP) adında yeni bir parti kurdular ve burada 

toplanmaya baĢladılar.  

 

2.6 Saadet Partisi (SP) 

Fazilet Partisi kapatılınca partinin geleneğe ve Erbakan‟a bağlı olan yöneticileri 20 

Temmuz 2001 tarihinde Ankara‟da Saadet Partisini kurdular. Fazilet Partisi‟nin genel baĢkanı 

Recai Kutan‟ı Genel BaĢkan seçtiler ve Milli GörüĢe bağlı olduklarını deklare ettiler. Fazilet 

partisinin kapatılması ile bağımsız kalan 5 yasaklı milletvekili dıĢında kalan 105 

milletvekilinden yarıya yakını Saadet Partisi‟ne geçtiler. Diğer yarısı da yenilikçi kanadın 

kuracağı AKP‟ye geçmek için çalıĢmalara baĢladılar. 

Saadet Partisi 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde % 2.49 oy oranı ile meclis dıĢında 

kaldı. 11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan olağan Kongre‟de Recai Kutan aday olmayarak partiyi 

partinin doğal lideri Necmettin Erbakan‟a bıraktı. Kongre Necmettin Erbakan‟ı yeniden Genel 

BaĢkan seçti. Ancak Aralık 2003‟te Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı Erbakan‟ın kesinleĢen 

hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinden ayrılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine 

Erbakan 30 Ocak 2004‟te Saadet Partisi‟nin Genel BaĢkanlığından ve üyeliğinden istifa etmek 

zorunda kaldı. Yerine yeniden emanetçi Recai Kutan getirildi. 

Saadet Partisi 2004 Yerel Seçimlerinde % 4.77 oy oranı ile 63 Ġlçe ve Belde Belediye 

baĢkanlığını kazandı. 8 Nisan 2006‟da yapılan Büyük Olağan Kongre‟de Genel BaĢkanlık 

görevini vekâleten yürüten Recai Kutan‟ın Genel BaĢkanlığı onanarak asalete dönüĢtürüldü.  

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Mahalli Seçimlerde almıĢ olduğu oy oranını 

koruyamayan SP oylarını % 2.34‟e düĢürdü. Bunun üzerine partinin gençleĢmesi ve genel 

baĢkanın değiĢmesi gündeme geldi. 26 Ekim 2008‟de yapılan 3. Büyük Kongre‟de genç ve 

akademisyen olan Numan KurtulmuĢ Genel BaĢkan seçildi.  

Numan KurtulmuĢ büyük kongrede “Harun gibi gelip Karun gibi gitmeyeceğiz” sözü ile 

mesaj verdi. Yapıcı muhalefet yapacaklarını söyledi. Yeni bir imaj ve genel baĢkan değiĢikliği 

ile kendisini yenileyen SP 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde oylarını % 90 oranında 

artırarak % 5,2 oy aldı. Bu baĢarı genel baĢkan Numan KurtulmuĢ‟un baĢarısı olarak kabul ve 

ilan edildi.  

11 Temmuz 2010 tarihinde 4. Olağan kongresini yapan SP tek aday olarak Numan 

KurtulmuĢ‟u gösterdi. Numan KurtulmuĢ bu kongrede kendi otoritesini ortaya koyarak 

Necmettin Erbakan imajını silmek istedi. Partinin Genel Ġdare Kurulu ve Disiplin Kurulu 

üyeliklerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde Necmettin Erbakan‟ın yakınları ve Milli 

GörüĢün ağır toplarına karĢı liste çıkaran Numan KurtulmuĢ kendi listesindekileri seçtirince 

bu durum Numan KurtulmuĢ‟un “Milli GörüĢü” tasfiye planı olarak değerlendirildi. 

Necmettin Erbakan ve ekibinin Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesine yaptığı baĢvuruyu 

değerlendiren mahkeme 11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan kongrede “usulsüzlük olduğu” 



iddiasını inceleterek karara bağladı ve “Yönetimin Kayyuma devredilmesi, Genel BaĢkan 

Numan KurtulmuĢ‟un görevinden alınmasına” ve kongrenin yenilenmesine karar verdi.  

Bu durum üzerine Numan KurtulmuĢ 1 Ekim 2010 tarihinde bir basın toplantısı yapan 

Numan KurtulmuĢ Saadet Partisinden istifa ettiğini duyurdu. Saadet Partisinden ayrılarak 

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) adında bir siyasi parti kurdu.  

17 Ekim 2010 tarihinde yenilenen SP kongresinde ise ilerlemiĢ yaĢına ve hastalığına 

rağmen doğal lider Necmettin Erbakan yeniden SP Genel BaĢkanlığına getirilerek “Milli 

GörüĢ”ün devamına karar vermiĢ oldu. Nihayet 28 ġubat Kararlarının ve Postmodern 

darbenin müsebbibi olan Necmettin Erbakan 27 ġubat 2011‟de 85 yaĢında vefat etti.  

 

2.7 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 

22 Haziran 2001‟de Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra gelenekçi kanat Necmettin 

Erbakan‟ın talimatları ile Recai Kutan‟ın Saadet Partisi‟nde toplanırken FP‟nin son 

kongresinde Abdullah Gül‟ü destekleyen yenilikçiler ayrılarak yeni bir parti kurma arayıĢına 

girdiler. Milli GörüĢ çizgisinin misyonunu tamamladığını iddia eden yenilikçiler bu nedenle 

“Milli GörüĢ gömleğini çıkarttık.” “Biz yenilikçiyiz.” “ġimdi değiĢim ve dönüĢüm zamanı.” 

“Bizler dini istismar ettik, dini siyasete alet ettik ve yanlıĢ yaptık.” “Hatadan dönmek 

fazilettir.” “Biz Avrupa Birliğine karĢı değiliz.” “Demokrasi ve halkın iradesini biz 

savunuyoruz” “Biz Demokrat Parti ve ANAP‟ın devamıyız” “Liderimiz Menderes ve Turgut 

Özal” “Erbakan yanlıĢ yaptı” diyerek “dört eğilimden” olan siyasilerle görüĢerek “Adalet ve 

Kalkınma Partisi” (AKP) adında yeni bir parti kurdular ve burada toplanmaya baĢladılar. 

Partinin kurucuları Ġstanbul Belediye BaĢkanı R. Tayyip Erdoğan, Kayseri milletvekili 

Abdullah Gül, Manisa milletvekili Bülent Arınç, Sivas milletvekili Abdüllatif ġener ve DYP 

Van milletvekili Hüseyin Çelik gibi partinin önde gelen isimleridir. ANAP‟ın devamı 

olduklarını ve dört eğilimi birleĢtirdiklerini iddia ederek 15 ay içinde tüm ülkede 

teĢkilatlanarak 3 Kasım 2002 seçimlerine katıldılar. Yapılan seçimlerde geçerli oyların % 34, 

63‟ünü alarak % 10 barajından da yararlanarak meclisin nitelikli çoğunluğu olan üçte iki 

çoğunluğu olan 363 milletvekilliğini kazandı. AKP genel baĢkanı Tayyip Erdoğan‟ın devam 

eden mahkemesi sebebiyle milletvekili olamadığı için Abdullah Gül baĢbakanlığında 58. 

Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.  

AKP genel baĢkanı R. Tayyip Erdoğan‟ın siyasi yasağı TBMM‟de CHP‟nin de 

desteklediği bir kanun değiĢikliği ile aĢıldı. Emine Erdoğan‟ın memleketi Siirt‟ten bir 

milletvekili istifa ederek Siirt seçimlerinin yenilenmesine zemin hazırlandı. 8 Mart 2003 

tarihinde Siirt‟te yapılan yenileme seçiminde aday olan R. Tayyip Erdoğan milletvekili 

seçilerek TBMM‟ye girdi. 11 Mart 2003 tarihinde 58. Abdullah Gül hükümeti istifa etti. R. 

Tayyip Erdoğan 59. Hükümeti kurdu. Hükümet CumhurbaĢkanı A. Necdet Sezer‟in 15 Mart 

2003 tarihinde onaylanmasından sonra görevine baĢladı. 

2004 yılında yapılan Mahalli seçimlerde Ġl Genel Meclisi oylarını % 41.67‟ye çıkardı. 

15 BüyükĢehir‟den 11‟ini kazanan AKP Ege ve Güneydoğu Anadolu hariç toplam 1950 

belediye baĢkanlığını kazanmıĢ oldu. 

28 ġubat Postmodern darbesi sonucu mağdur edilen ve kapatılan Refah ve Fazilet 

Partisinin mağduriyetlerini, Meslek Liseleri ve BaĢörtü mağduriyetleri gibi haksızlıkların 

mağduriyetlerini yaĢayan halkın büyük desteğini aldı. Yine okuduğu Ģiirden dolayı mahkûm 

edilen R. Tayyip Erdoğan‟ın mağduriyetlerden yararlanarak iktidar oldu.  

2007 yılına gelindiğinde CumhurbaĢkanı A. Necdet Sezer‟in süresi dolduğu için yeni 

CumhurbaĢkanı seçimleri yapması gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan‟ın CumhurbaĢkanı 

adaylığını engellemek amacı ile Laik çevreler, ADD, ÇYDD, Ġstanbul Barosu, DĠSK, KESK 

gibi kurum ve kuruluĢlar Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük Ģehirlerde Cumhuriyet 

Mitingleri düzenlediler. Bu arada Ergenekon Terör Örgütü ortaya çıktı Cumhuriyet Savcıları 

bu örgütü araĢtırmaya ve bu çerçevede ADD Genel BaĢkanı ve Emekli Orgeneral ġener 



Eruygur tutuklandı. Bu geliĢmeler üzerine AKP Recep Tayyip Erdoğan‟ın adaylığından 

vazgeçerek Abdullah Gül‟ü aday gösterdi. Cumhuriyet Onursal BaĢkanı Sabih Kanadoğlu 

CumhurbaĢkanı seçimi için mecliste nitelikli çoğunluğun Ģart olduğu iddiasını ortaya attı. Bu 

iddiaya CHP sahip çıkarak Genel Kurulda 367 milletvekilinin oylamada bulunmadığı 

CumhurbaĢkanı seçiminin meĢru olmayacağını savundu. 

CumhurbaĢkanlığı seçimi için toplanan oturumda 367 milletvekili bulunmasına rağmen 

toplam oy 367‟nin altında kalınca CHP CumhurbaĢkanlığı seçimi oturumlarının iptali için 

Anayasa Mahkemesine baĢvurdu. Anayasa Mahkemesi baĢvuruyu haklı bularak seçimi iptal 

etmesi üzerine AKP meclisteki salt çoğunluğa dayanarak erken seçim kararı aldı. 

22 Temmuz 2007 seçimlerine “Dindar CumhurbaĢkanı seçtirmiyorlar” “BaĢörtülü eĢi 

olan CumhurbaĢkanı istemiyorlar” “Bize oy verirseniz dindar ve baĢörtülü cumhurbaĢkanını 

seçer, çıkardığımız yasaları veto eden bir cumhurbaĢkanından kurtulur baĢörtüsünü de Ġmam-

hatiplere yapılan katsayı haksızlığını da gideririz” söylemleri ve mağduriyet edebiyatı ile 

halkın karĢısına çıktı. AKP ayrıca askerlerin 27 Nisan Bildirisinin muhatabı olarak “icraat 

yaptırmıyorlar” ve iktidarın bütün çabalarını engelliyorlar söylemi ve mağduriyet edebiyatı ile 

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerine girdi ve oylarını artırarak çıktı. Bu seçim sonucu 

AKP‟nin oyları % 46,58‟e yükseldi. Ancak MHP‟nin de barajı aĢarak TBMM‟ye girmesi 

sonucu 22 milletvekili kaybederek 341 milletvekili kazandı.  

AKP siyasi propaganda ve mitingler için çok büyük rakamlarda harcamalar yapmıĢtır. 

Ġstanbul‟da caddede gezerek AKP propagandası yapan AK Robot için 18 bin Avro 

harcanması bir örnek olarak yeterlidir.  

22 Temmuz 2007 seçimleri sonunda TBMM‟ye giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 

CHP‟nin aksine CumhurbaĢkanlığı seçimlerini boykot etmek amacı ile meclise girmeme 

fikrini benimsememesi üzerin yeniden aday gösterilen Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyetinin 

11. CumhurbaĢkanı seçilmiĢ oldu. 

14 Mayıs 2008 tarihinde Yargıtay BaĢsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya “AKP‟nin 

lâikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açtı. 

Aralarında CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın da 

bulunduğu 71 kiĢinin siyasetten 5 sene uzaklaĢtırılmasını istedi. Davanın Ergenekon 

SoruĢturmalarını yavaĢlatmak amacı ile açıldığı iddia edildi. 30 Temmuz 2008‟de dava 

“AKP‟nin lâikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmiĢ olduğunu kabul etmekle beraber 10 

üyenin 6‟sının kapatılması yönünde, 4 üyenin de hazine yardımının kesilmesi yönünde karar 

vermesi üzerine kapatılma yeter sayısı olan 7 üyeyi bulmadığı için Mahkeme BaĢkanı HaĢim 

Kılıç‟ın da kapatılmama yönündeki kararı üzerine kapatılmadı. Hazine yardımının yarısının 

kesilmesine karar verilerek dava sonuçlandı. Böylece AKP kapatılmaktan kurtuldu. 

AKP 2009 Yerel seçimlerde ise oylarının yaklaĢık % 8 oranında kaybederek % 38.8‟e 

düĢürdü. Elinde bulunan 1950 belediyenin 508 belediye baĢkanlığını kaybederek 1442 

belediye baĢkalığını kazandı. 

 

2.7.1 AKP’nin 9 Yıllık Ġcraatının Değerlendirilmesi: 

AKP 9 yıllık icraat dönemine, tek baĢına Anayasa‟yı değiĢtirecek derecede güçlü bir 

Ģekilde TBMM‟de temsil edilmesine rağmen ülkede “BarıĢ, huzur, refah ve kalkınmayı” 

sağlayacak bir icraat gerçekleĢtiremedi. 9 yıllık hükümet dönemi gerek siyasi yönden gerekse 

ekonomik bakımdan “duraklama dönemi” sayılabilir. 

 

1.  Ekonomik Yönden: 

Gelir dağılımında daha büyük bir uçurum oluĢmuĢtur. Zenginler daha zengin olmuĢtur 

ve devletten kredi alıp, devletin malını yok fiyatına alan yeni zenginler türemiĢtir. 



Yüce Allah “Servet zenginler arasında dolaĢan bir devlet olmasın” (HaĢr, 59:7) 

buyurmakta ve Peygamberimiz (sav) servetin tabana yayılması için gerekli tedbirleri alır ve 

uygularken AKP serveti zenginlere, vergiyi tabana yayma politikasına devam etmiĢtir.  

 “3 yılda halkı rahatlatacağız” “Yoksulluğu, Yasakları ve Yolsuzlukları” kaldıracağız” 

diye halktan aldığı destekle,  2002‟den 2009‟ye kadar dokuz yıl iktidarda kaldı. Verdiği 

sözlerine rağmen bu konuda hiçbir Ģey yapmadı. Bilakis devletin malları iktidar yandaĢları 

arasında paylaĢtırılmaya devam etti. 

Yatırım konusunda çok cimri davranan AKP hükümeti tenkit ettiği DP ve devamı olan 

AP‟nin üretim için yaptırdığı fabrikaları çıkardığı kendine özgü ihale kanunları ile 

yandaĢlarına satarak kapatmayı en önemli icraatlarından saymaktadır. Yerli üretimi, ziraat ve 

hayvancılığı bitirmiĢ, iĢçi ve köylüyü fakirleĢtirmiĢtir. 4 bin olan YeĢil Kartı 7 bine çıkararak 

yoksulluğu artırmıĢtır. Bunu da övünerek anlatmaktadır. 

Eğitimde devlet ihaleleri ile kitap ve bilgisayar ihaleleri ile bedava eğitim aracı vererek 

yüz binlerce kitapçının gelirini azaltarak mağdur etmiĢtir. Devlet eliyle TOKĠ yatırımları 

yaparak ĠnĢaat sektörünü zarara uğratmıĢ ve bu sahada da devletçiliği körüklemiĢ ve inĢaat 

sektöründe çalıĢan milyonlarca iĢçi, usta ve kalfanın gelirlerini azaltmıĢ ve fakirleĢtirmiĢtir.  

Araba kredilerini teĢvik ederek ülkeyi yabancı sermayenin pazarı haline getirmiĢ, pahalı 

benzin ve ağır ÖTV ve KDV vergileri ile % 70 oranında halktan vergi toplayarak hem halkı 

fakirleĢtirmiĢ, hem yabancıların mallarını pazarlayarak yabancıları zenginleĢtirmiĢtir. 

 

2. Siyasi Yönden:  

Meslek liseleri problemi çözülemedi. “Kamusal Alan” kavramı ile BaĢörtüsü yasağı 

daha da geniĢletildi. Müstehcenlik daha da yaygınlaĢarak genel ahlak bozulmaya devam etti. 

28 ġubattan günümüze tam 14 sene geçti. Bunun 9 senesi AKP iktidarı ile geçmiĢ 

olmasına, AKP‟nin mecliste 3/2 nitelikli çoğunluğu elinde bulundurmasına, CumhurbaĢkanı, 

Meclis baĢkanı AKP‟li olmasına rağmen “Hak ve hürriyetler” konusundan kurumsal 

gevĢemeler dıĢında hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Yapılan bütün değiĢiklikler göstermelik 

olmaktan öteye geçmedi. 

AKP 9 yıllık tek baĢına iktidarda olmasına karĢın Anayasa değiĢikliğini samimi olarak 

yapmak yerine polemik haline getirerek ülkeye değil, AKP‟ye çıkar sağlamayı hedeflemiĢtir. 

17 Aralık 2004‟de AB‟den “Müzakere Tarihi” alınmıĢ olmasına karĢın 9 senedir hiçbir 

ilerleme kaydetmeyerek bu konuda samimi olmadığını göstermiĢ ve AB yetkilileri bir konuda 

ısrarcı oldukları zaman da “Yeter be! Ġstemiyoruz sizi” demekten hiçbir zaman kaçınmamıĢtır. 

Adeta AB sürecini durdurmuĢ ve dondurmuĢtur.  

DemokratikleĢme ve düĢünce ifadesi konusunda hiçbir adım atmayan AKP devletin 

kurumları ile çatıĢma içinde kendisini göstererek ve kurumların yapısını değiĢtirmeye yönelik 

yasalar çıkararak halka Ģirin gözükme ve oy alma aracı olarak kullanmaya devam etmektedir. 

Kendisine muhalif gördüklerini “Ergenekon Terör Örgütü” ile bağlantılı göstererek adeta bir 

korku toplumu oluĢturmuĢtur.  

Seçim Kanunundaki % 10 barajını demokratik bulmadığını ve ilk icraat olarak bun 

kaldırmayı hedefledikleri yalanını söyleyerek basını ve kamuoyunu aldatmıĢ demokratik 

olmayan bu seçim sistemi iĢine geldiği için korumaya devam etmiĢtir. Böylece demokrasi 

konusunda samimi olmadığını göstermiĢtir. 

Türk Ġslam geleneğinde olmayan milletvekili dokunulmazlığını kaldırma sözü verdiği 

halde iĢine geldiği, dokunulmazlık zırhından yararlanarak kanunsuz iĢler yaptıkları için bunu 

kaldırmayarak usulsüzlük ve yolsuzlukların soruĢturulmasını sağlamıĢtır.  

 

3. Dine Hizmet Yönünden: 

AKP “ġeâir-i Ġslamı” ihya etmek konusunda hiçbir adım atmadığı gibi, baĢkalarının 

atacağı adımları da engellemektedir. “Ayasofya Cami olsun!” diyenlere Atilla Koç “Ayasofya 



müzedir, ibadet edilemez” derken BaĢbakan Erdoğan da “BoĢ ver bunları!” diye soranları 

baĢından savmıĢtır. (Sabah, 15 Ekim 2002) Aradan geçen bunca zamana rağmen bu konuda 

hiçbir adım atılmamıĢtır. 

BaĢbakan Erdoğan‟a göre “Din de demokrasi de araçtır!” Peki, neyin aracıdır? Din de 

demokrasi de araç ise amaç nedir? Tabii ki AKP‟ye göre iktidarın ve menfaatin aracıdır. 

Sigara‟ya yasak getiren AKP içki tüketimini ise teĢvik etmiĢtir. 10 Ağustos 2005 tarihili 

Resmî Gazete‟de “Yeni ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatları Yönetmenliğinde” Spor 

tesislerinde içki satıĢına müsaade ettiği gibi, içkili yerler ile okul arasındaki 200 metre 

mesafeyi 100 metreye indirmiĢtir. Maalesef “Ġçkilerimiz Cumhuriyet Tarihinin en parlak 

devrini Tayyip Erdoğan döneminde yaĢamıĢtır.” (Emre Aköz, Sabah, 19 Nisan 2007) 

Faiz konusunda AKP hükümetleri döneminde yapılan teĢvikler ise herkesin malumudur. 

Bütün çalıĢanları Banka kredilerine teĢvik ve mahkûm ederek piyasayı, peĢin alıĢveriĢi 

öldürmüĢ ve esnafa en büyük mağduriyetleri yaĢatmıĢtır ve buna devam etmektedir. 

Erdoğan‟ın “Paranın dini imanı olmaz” derken “helal ve haramı olmaz” mı demek istemiĢtir, 

anlaĢılamamıĢtır.  

AKP‟nin Faiz politikası “Milli GörüĢün” “Faiz düzenine karĢı olma” yerine “Faizi 

teĢvik etme” politikalarına dönüĢmüĢ ve “Bankalar en çok karı bizim zamanımızda 

sağlamıĢtır” diye övünmelere terk etmiĢtir. Nihayet 2006 Mayıs‟ında Endonezya‟da toplanan 

G-8 Zirvesinde Erdoğan “Ġslâmî Faiz meselesi ile kendimizi sınırlamayalım. Artık uluslar 

arası kurallara göre oynayalım” diye yeni bir açılım baĢlatmıĢ, Ġslam‟ın faiz yasağını 

geliĢmeyi engelleyen bir yasak olarak değerlendirmiĢtir. 

AKP BaĢörtü yasağını daha da geniĢleterek 17 Temmuz 2005 tarihli Resmî Gazetede 

yayınlanan yönetmenlik ile “Özel Dershaneleri” de yasak kapsamına almıĢ oldu. Bülent Arınç 

“BaĢörtü yasağını kaldırmak namus borcumuzdur” dediği halde daha sonra Tayyip Erdoğan 

“Bunun için toplumsal mutabakat gerekir; zaten biz söz vermemiĢtik” demiĢtir. M. Ali ġahin 

ise “BaĢörtüsü % 1.5‟luk kesimin meselesi” (24 Mayıs 2006 / Milliyet) diyerek iĢi hafife 

aldığını ifade etmiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik “Biz hiç Ġmam-Hatip Lisesi açmadık. Ġmam 

Hatiplere sözümüz yok. Benim beyanlarımda da BaĢbakan‟ın beyanlarında da göremezsiniz” 

(Bugün, 19 Aralık 2005) demektedir. AKP Din Eğitimi konusunda hiçbir geliĢme 

sağlayamazken din adamları olan imamların maaĢlarında yaptığı iyileĢtirme ve yaz 

kurslarında görev yapan imamlara ek ders ücreti verme gibi yine devletin imkânları ile din 

adamlarının ağzına bir parmak bal sürerek siyasi davranmıĢtır.  

 

2.7.2 AKP’nin Kemalizm’e Hizmeti 

Kemalizm, Atatürkçülük ve Atatürkçü düĢünce ekseninde siyaset yapmak, devrimlerini 

ve ilkelerini korumak ve kökleĢmesini sağlamaktır. Kemalizm ile Demokrasi birbiri ile 

çeliĢen iki kelime ve kavramdır. Kemalizm‟de tek adam zihniyeti ve ideolojinin korunması ve 

benimsetilmesi vardır. Demokraside ise çoğulculuk ve her çeĢit düĢünceye saygı ve tüm 

fikirlere eĢit mesafede yaklaĢım söz konusudur. Kemalizm‟in baĢka düĢünce ve fikirlere 

tahammülü yoktur. Bu nedenle daima demokrasiye darbe planları yapar ve zamanı gelince 

uygulamaya koyar. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 ġubat Kemalizm‟in ürünüdür. 

Her darbe kendi yasalarını ve hükümetlerini çıkarmıĢtır. 27 Mayıs hem Anayasa‟sını 

hem Millet Partisini hem de hükümetini çıkarmıĢtır. 12 Mart Milli Selamet Partisi‟ni, 12 

Eylül hem Anayasasını ve ANAP‟ı ve 28 ġubat AKP‟yi doğurmuĢtur. MHP, MSP, ANAP 

nasıl Kemalizm‟e hizmet etmiĢlerse AKP‟de aynı Ģekilde Kemalizm‟in korunması, 

kökleĢmesi ve geliĢmesi için çalıĢmıĢtır. Kemalistler dindar ve muhafazakâr toplumun oyları 

ile iktidara gelen hükümetleri kullanarak “Kemalist ideolojinin” hâkimiyetini ve devrimlerin 

kökleĢmesini sağlamaya çalıĢmıĢlar ve gerçekten de baĢarılı olmuĢlardır. Bu durumda 

kazanan Kemalistler, kaybedenler ise dindar ve muhafazakâr toplum olmuĢtur. 



12 Eylül Anayasayı yapmıĢ, ANAP gibi dindar ve muhafazakâr bir iktidara 

uygulatmıĢtır. Yine “BaĢörtüsü”nü kamusal alanda yasaklayan “Kılık Kıyafet 

Yönetmenliğini” hazırlamıĢ ve ANAP‟a daha sonra gelen ANA-SOL-D ve ANA-SOL-M 

hükümetlerine uygulatmıĢlardır. Milli Eğitim‟in müfredatı “Atatürkçülük” ile doldurulmuĢ ve 

tüm Ġlk ve Ortaöğretimde uygulamaya koymuĢlardır. Her gelen hükümet kendisinin ne kadar 

“Atatürkçü” olduğunu göstermek için bununla ilgili yeni bir uygulama ve yeni bir 

yönetmenlik çıkararak samimiyetini ispatlama yoluna gitmiĢlerdir.  

28 ġubat sürecinde ise gerek “Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim” ve “BaĢörtüsü Yasağı” 

gerekse “Kur‟an Kurslarına” yaĢ sınırlamasının getirilmiĢ olması ve “Katsayı Uygulaması” ile 

Ġmam-Hatip Liselerine olan talebin azaltılması ve bu durumun hiçbir değiĢime uğramadan 

aynen devam etmesi “Kemalizmin” baĢarısı ve dindar kesimin gafletinden baĢka bir Ģey 

değildir. AKP iktidarı döneminde Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının “Amacımız Atatürk‟ü 

sevdirmek” türünden beyanlar ile baĢlayan Diyanetin Atatürk açılımı, hutbelerde “Atatürk‟e 

methiyeler okunması” uygulaması ile de “diyanetin” bu konuda nasıl kullanıldığını 

göstermesi bakımından enteresandır. Ayrıca “Cenaze namazına kadınların katılımı” “Cuma 

namazını kadınların baĢları açık Ģekilde kılma” gayretlerine diyanetin ses çıkarmaması, hatta 

camilerde belli mekânları ayırarak bu güne kadar camilerde ve cumalarda uygulanan bir 

yanlıĢtan dönüldüğünü kabul etmiĢ görünmesi, peygamberimizin hadislerini ayıklama 

çalıĢmalarının baĢlatmaları ve bunu da dinin hurafe ve uydurmalardan, hadisleri de gerçek 

olmayan hadislerden ayırma kılıfıyla açıklamaları Kemalizm‟in “dinde reform” planının yeni 

uygulama Ģekilleri olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Toplum tarafından sevilen ve iktidara getirilen liderlerin dilinden “din de demokrasi de 

araçtır” sloganını zaman zaman dillendirerek ve siyasi mahfillerde, radyo ve TV 

ekranlarından defaatle vererek “dinin kutsallığı ve hiçbir Ģeye alet edilemeyeceği” gerçeğini 

yıkmaya çalıĢmak ve dini dünyaya ve siyasete alet edilebilecek bir araç olarak görülmesini 

sağlamaya yönelik planlı bir faaliyet olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Böyle tehlikeli 

bir ifade, söyleyeni töhmet altında bırakması gerekirken daha sempatik hale getirmesi ancak 

Kemalizm‟e yakıĢan garip bir cerbezedir. Demokrasinin araç olduğunu ifade etmek de 

demokrasinin aslında “Kemalizm‟in aracı” olabileceğini anlatmak ve kabul ettirme 

çabalarından baĢka bir Ģey değildir. Bu ayrıca Demokrasiye hak ve hürriyetlerin, kalkınmanın 

demokrasi ile olacağı inancını yıkma amacına yönelik ortaya atılan bir slogan olduğunu 

anlamak için çok da zeki ve akıllı olmaya gerek yoktur.  

AKP‟yi “Cumhuriyet ve Atatürk düĢmanı” ve “Ġrticanın odağı” olarak göstermek ve bu 

yönde propaganda yapmak ise AKP‟nin halkın yanında itibarını koruyarak iktidarının 

devamını sağlamak ve bu perde altında daha rahat faaliyet yaptırmak amacına yöneliktir. 

Bunun ikinci bir ayağı da AKP karĢıtlarını “Kuvay-ı Milliye” ve “Milli Çıkarlar” etrafında bir 

araya getirmek ve yeni bir güç birliği sağlaması da Kemalizm‟in nasıl ikiyüzlü ve aldatıcı bir 

politika izlediğini göstermektedir. 

Göründüğü gibi olmamak “Takıyye”, bilmeden istismara sebep olmak, baĢkalarının 

emellerine alet olmak ise, akılsızlık, gaflet ve dalalettir. Her ikisi de ehl-i hakikat nazarında ve 

akıllılar yanında en büyük kusur ve eksikliktir. Akılcı ve doğru politikanın ne takıyyeye 

ihtiyacı vardır, ne de kendisini bir baĢkasına alet ettirir. AKP‟nin Kemalist politikalara alet 

edilmesi ilkesiz ve ülküsüz bir menfaat birlikteliği olduğunu göstermektedir. 

Kemalistlerin “Dindar Atatürk” portresi ile ABD‟nin “Ilımlı Ġslam” projesi, Fethullah 

Gülen‟in “HoĢgörülü Ġslam” tezini “Sentez” yaptığınız zaman karĢınıza “AKP‟nin Siyasi 

Misyonu” çıkacaktır. Biraz milliyetçilik, bir tutam dindarlık, bir avuç devletçilik, bir miktar 

Sosyal Demokratlık, Lâiklik ve Liberalizm suyu ile Demokrasi kazanında piĢirildiği zaman 

karĢınıza AKP çorbası çıkacaktır. Bu çorba içenlerin bir kısmının açlığını giderirken 

birçoğunu da hasta etmektedir. Bu çorbanın içenin bünyesine göre değiĢik sonuçlar ortaya 

çıkarması mümkündür. Toplumdaki rahatsızlığın sebebi de budur. 



Bu ve buna benzer sonuçları nedeniyledir ki Ġsrailli akademisyen DıĢıĢleri MüsteĢarı 

Alon Liel “Ġslamın Yeni Yüzü” isimli kitabında “Erdoğanizm Kemalizmin güncel 

versiyonudur” tespitini yapmıĢtır. Bunu Erdoğan-Yahudilerle münasebetleriyle M. Kemal‟in 

Yahudi politikasının örtüĢmesinden de anlamak mümkündür. M. Kemal de söylemlerinde 

Yahudilere asla taviz vermez gözükürken ve “Mason Localarını” kapatırken gerçekte 

Yahudilerin menfaatlerini koruyacak Ģekilde bir politika izlediği tarihçilerin malumudur. 

Hatta devrimleri yaparken Yahudilerin ve Masonların büyük desteğini aldığı da kesinlikle 

sabittir.  Prof ġerif Mardin de bunun farkında olarak “AKP iktidarı Kemalizm‟in baĢarısıdır” 

tespitinde bulunmuĢtur. Bu duruma demokrat zihniyetle bakıldığı zaman çok garip ve kabul 

edilemez görünürken “Atatürk yaĢasaydı Refahlı olurdu” diyen Erbakan geleneğinden gelen 

ve “Pragmatizmi” siyasetsin amacı haline getirenler için siyasetin gereği ve baĢarısı olarak 

görülüp övünç sebebi olabilmektedir.   

Bu da göstermektedir ki 12 Eylülün ürünü olan Özal‟ın ANAP‟ı ile baĢlayan 

“Kemalizmin Ġslamla barıĢması” projesi “Ġkinci Özal” sıfatını çok seven Erdoğan‟ın AKP‟si 

ile “Ġslam‟ın Kemalizme uydurulması” tarzında yeni bir ivme kazanmıĢ gözükmektedir. 

Her ihtilal gibi 28 ġubat 1977 süreci de “Kemalizm‟in” hâkimiyetini ve daha da 

güçlenmesini sağlamıĢtır. Ancak her darbeden sonra farklı bir açılım ve yaklaĢım sergilendiği, 

daha önceki ezberler bozulduğu için toplum bir önceki uygulamalardan uzaklaĢıldığını 

görerek yeni oluĢuma ve duruma destek olurlar. Her destek Kemalist ideolojiyi güçlendirir. 12 

Eylül demokrasi ve hürriyet ortamının meydana getirdiği AnarĢi ve Terörü önlemiĢ ve kardeĢ 

kanının akmasını durdurmuĢtur. Bu nedenle muhafazakâr toplum “Bu kadar özgürlük bize 

çok fazla gelmektedir” diyen ihtilal liderinin büyük bir sempati ile desteklemiĢ ve yeni 

Kemalist Anayasa‟nın % 92 gibi büyük bir çoğunlukla kabulünü sağlamıĢtır. 

28 ġubat süreci Kemalizmi bir ideoloji haline getirmiĢtir. Atatürkçü DüĢünce Dernekleri 

bu sürecin ortaya çıkardığı fikir ocakları olmuĢtur. Gerçekte böyle bir ideoloji olup olmadığını 

ve M. Kemal‟in bir ideolog mu bir siyasetçi mi yoksa bir asker mi olduğunu da tarih ortaya 

koyacaktır; ama bu bizim konumuz dıĢındadır. Ama bilhassa AKP‟nin kendisini samimi 

“Atatürkçü” olduğunu iddia ederek ADD‟yi samimiyetsizlikle suçladığı gerçeğini de tarih 

kayıtları arasına almaktadır. Bu tartıĢmalar göstermektedir ki Atatürkçülük ADD‟ye, CHP‟ye 

ve AKP‟ye göre farklı anlamlar ifade etmektedir. Ancak ortak bir nokta vardır ki o da her 

üçünün de farklı algılama dıĢında Atatürkçülük ile hiçbir probleminin olmamasıdır.  

ġurası bir gerçektir ki Kemalizm‟in kurucusu olan M. Kemal Atatürk siyasi amacına 

ulaĢmak ve devrimlerini gerçekleĢtirmek için laiklerle, sosyalistlerle, dindarlarla ve 

milliyetçilerle ortak hareket ettiği ve tümünü kendi düĢüncelerini gerçekleĢtirmek için 

kullanmaktan çekinmediği tarihçe sabittir. M. Kemal‟in ve Kemalizm‟in problemi daha çok 

Hürriyet ve Demokrasi iledir. Zira Kemalizm‟in alternatifi Demokrasi‟dir. Ama ne ki burada 

da zihinleri bulandırmak için Kemalizm ile Demokrasi‟yi özdeĢleĢtirme çabalarını ve bunu 

baĢarmak için de daha önce ANAP‟ı, günümüzde ise AKP‟yi kullandıklarını görmekteyiz. 

Kemalizm tek parti ideolojisi olduğu için demokrasiyi içermez. Tek parti özlemlileri de 

Kemalizm‟i bunun için savunmaktadırlar. AKP‟de “tek parti özlemi” ve tek parti iktidarının 

icraatlarını ve söylemlerini açıkça görmek mümkündür. Bu da alternatifinin olmadığı, 

baĢkalarının yapacağı bir Ģeyi olmayacağı, muhalefete tahammülsüzlük, demokrasinin gereği 

olan anlaĢma uzlaĢma kültüründen uzak olmaları ve parti içi çok sesliliğe tahammül 

edemediği gibi muhalefetin söylemlerine de tahammülsüzlüğü bunun en güzel ispatıdır. 

Türkiye‟de statüko da çok partili hayata geçildikten sonra Kemalizm ile demokrasiyi 

aynı Ģey gibi sunarak vaziyeti muhafazaya çalıĢtığı ancak bütün olumsuzlukları demokrasiye, 

bütün iyilikleri Kemalizm‟e mal ederek her fırsatta “Kemalizm Demokrasiden iyidir” diyerek 

darbelere destek verdikleri ve demokrasiyi askıya aldıkları bir gerçektir. 

 

2.7.3 AKP Demokrat Olabilir mi? 



Demokrasi halkın kendi yöneticisini seçmesi ve yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan 

idari sistemdir. Peygamberimiz (sav) Yüce Allah‟ın “Dünya iĢlerini tanzimde Müslümanlarla 

istiĢare et. Bir karar verdiğiniz zaman da bunu uygulamaya azmet ve sonuçta Allah‟a tevekkül 

et ” (Âl-i Ġmran, 3:159) ve ġura Suresinde “Müslümanların iĢleri aralarında Ģura iledir” (ġura, 

42:38) emrini uygulayarak “MeĢveret ve ġura” sistemi ile Müslümanları yönetime katmıĢtır. 

Sahabeler de peygamberimizden (sav) sonra bu sistemi uygulayarak “Asr-ı Saadette” Hulefa-i 

RaĢidin” döneminde hak ve hürriyetlerin korunduğu, seçime dayalı, adaleti sağlayan örnek bir 

idarî sistem kurmuĢlar ve insanlığa bir “Model” sunmuĢlardır. Bu sebeple diyebiliriz ki, “Asr-

ı saadet” bir devlet değil, bir modeldir.” 

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin “Adalet, meĢveret ve kanun hâkimiyeti” 

çerçevesine oturttuğu ve içini doldurduğu bu idari sistemi “MeĢrutiyet, Demokrat ve 

Cumhuriyet” isimleri ile değerlendirmiĢ ve aynı anlamı ifade ettiklerini vurgulamıĢtır. 

Demokrat bir idareci halka faydalı hizmetler yaparken, insanlar da o idarecilerin zamanında 

adaletle idare edilmiĢlerdir. Ġnsan hak ve hürriyetleri demokrat idarecilerle uygulama imkânı 

bulmuĢtur. Bunun için demokrasi ve demokratlık devamlı bir yükselme trendi ile istibdat 

kalelerini yıkarak yoluna devam etmektedir. Ġnsanlar demokrat partilere ve demokrat 

idarecilere rağbet ettikleri için halkın karĢısına çıkan müstebit ruhlular ve menfaatçiler de 

kendilerini demokrat göstermeye çalıĢmaktadırlar. Öyle ise demokratlık nedir, demokrat 

kimdir sorunsa cevap bulmak gerekmektedir.  

Demokratlığın üç temel Ģartı vardır: Birincisi halka hizmet etmek ve yardımcı olmak, 

ikincisi halkın inanç ve fikirlerine saygı göstermek, üçüncüsü ise halk için kendi 

menfaatinden fedakârlık etmektir. Bediüzzaman‟ın ifadesi ile “Demokratlık ve hürriyet-i 

vicdan Ġslamiyet‟in “Seyyidü‟l-kavme hâdimühüm” yani „Memuriyet ve emirlik reislik değil 

millete bir hizmetkârlıktır‟ (Fethu‟l-Kebir, 2:195) hadis-i Ģerifine dayanabilir.” (Bediüzzaman, 

1997, Emirdağ Lâhikası, 386) Bu hadis-i Ģerife göre demokratlık dinimizin idareciler için 

kabul ettiği ve tavsiye ettiği bir yaklaĢım Ģeklidir ve esas amacı da halka hizmet etmektir.  

Bediüzzaman‟a göre “Demokrat” olmanın gereği “Hürriyetçi” olmak, “ġeâir-i 

Ġslâmiyeye” taraftar olmak ve ihya etmektir. (Emirdağ Lâhikası, 271) Demokratlar ġeâir-i 

Ġslâmiyeden olan “Ezan-ı Muhammedi”yi ilan etmekle Nur Talebelerinin manevi desteğini 

hak etmiĢlerdir. Bunun için “Nurcular demokratlara bir nokta-i istinattır.” (Emirdağ Lahikası, 

271) Ama ne var ki, ahrarlar iki defa baĢa geçtikleri halde Ġttihatçıların mason kısmı onlara 

müthiĢ darbe vurarak az bir zamanda onları devirdiler. Demokratlara da aynı Ģekilde iki 

müthiĢ darbe vurmaya hazırlandıklarını ifade etmektedir. (Emirdağ Lahikası, 271) Gerçekten 

de 1960 darbesi ile Demokrat Parti, 1980 ihtilali ile de onların devamı olan Adalet Partisi, 

Ġttihatçıların devamı olan ve onlara destek verenler tarafından iktidardan uzaklaĢtırılmıĢlardır. 

28 ġubat da iktidarda olan DYP-RP hükümetine yapılarak DYP‟li Tansu Çiller‟in baĢbakan 

olması ve ülkeyi istikrara kavuĢturması önlenmiĢtir.  

Bediüzzaman yine Demokrat ve Ahrar tanımı ve tarifi çerçevesinde “Eski tahribatı 

tamire baĢlamak” “Hürriyetperver olmak” ve “Nur ve Nurcuları takdir etmek” gibi kıstasları 

da ortaya koyar. Bu sayılan vasıflara sahip olan siyasi oluĢuma daima dua ettiğini ifade eder. 

Gelecek ile ilgili temennisini de “ĠnĢallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir 

hürriyet-i Ģer‟iyeye vesile olacaklar” (Emirdağ Lâhikası, 267) Ģeklinde özetler.  

Demokrat olmanın Ģartlarını maddeler halinde Ģöyle sıralayabiliriz: 

1. Her Ģeyden önce demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, 

2. Hürriyetçi olmak ve her nevi istibdada karĢı mücadele etmek, 

3. Din ve Vicdan Hürriyeti çerçevesinde “ġeâir-i Ġslamiyeyi ihya etmek”, 

4. Ġnançta, ahlakta ve kültürde yapılan eski tahribatı tamire çalıĢmak, 

5. Halka hizmeti esas almak ve Ģahsi menfaatini terk etmek, 

6. Risale-i Nurları ve nurcuların çalıĢmalarını ve hizmetlerini takdir etmektir.  

Bu sayılan Ģartlar AKP‟de olmadığına göre AKP‟nin demokrat olduğu da söylenemez.   



   

 

 

Sonuç: 

“Bu vatanda Ģimdilik dört parti vardır” buyuran Bediüzzaman‟ın bu tespitini tarih ve 

yaĢanan siyasi olaylar haklı çıkarmıĢtır ve haklı çıkarmaya devam etmektedir. Nitekim 

Bediüzzaman Millet Partisini tahlil ederken “Bu parti ittihad-ı Ġslamda esas olan Ġslâmiyet 

milliyeti esas almıĢ olsa bu demokrat anmasındadır. Dindar demokratlara iltihak etmeye 

mecburdur” (Emirdağ, 2006, s.747) buyurarak dine hizmeti esas alacak olsalar Demokratlara 

muhalif ve muarız olmamaları gerektiğini belirtmiĢtir. ġayet “Frenk illeti tabir ettiğimiz 

ırkçılık ve unsurculuk esas olsa yüzde otuzu hakiki Türk olan, yüzde yetmiĢi baĢka unsurdan 

olanlar, hem hakiki Türklerin, hem hâkimiyet-i Ġslâmiyenin aleyhinde cephe almaya mecbur 

olacaklar” (Age. 747) demektedir ki aynen böyle olmuĢtur. 

Millet Partisi içindeki “inhisarcılık zihniyetinin” hem millete hem vatana büyük zarar 

vereceğini de belirten Bediüzzaman bunun sebebinin de Ġslâmiyetin bir kanun-i esasisi olan 

„Birisinin günahıyla baĢkası muâheze ve mesul olmaz‟ (En‟am, 6:164) ayetine aykırı olarak 

ırkçılık damarı ile bir adamın cinayeti ile bütün milleti, kavim ve kabilesi suçlanacağı için 

adaletle hareket edemez. Yine bu inhisarcılık zihniyeti ile “dini ve manevi değerleri kendi 

taraftarlarına has gösterdiği için adaletle ve hakkaniyetle hareket edemez. ġayet siyasetçilik 

ve tarafgirlikle hareket ederse haksızlığa ve zulme sebep olacağı için manen mesul olur. 

(Sünuhat, 1996, s. 66)  

Bediüzzaman ayrıca Millet Partisinin her iki kanadının “terbiye-i islamiyenin zafiyeti ve 

terbiye-i medeniyenin galebesi” sonucu ideallerindeki “adil ve ideal düzeni” hayata 

geçirmelerinin mümkün olamayacağını da belirtmektedir. Zira toplumda “züht ve takva” 

hakim olmazsa idarecilerin “hak ve adaleti” gerçekleĢtirmesi elbette mümkün değildir. Asr-ı 

saadette Hulefa-i RaĢidin‟in adaleti sağlaması ancak züht ve takva sahibi seçkin sahabelerin 

çoğunluğu sağladığı sürece olmuĢtur. Hz. Osman‟ın (ra) son altı senesi ve Hz. Ali‟nin hilafeti 

döneminde toplum bozulduğu için toplumda büyük kargaĢa çıkmıĢ ve Hz. Ömer‟in (ra) 

zamanındaki adalet-i hakikiyeyi sağlamakta zorlanmıĢlardır. Bu nedenle terbiye-i islamiyenin 

zaafa uğradığı ve terbiye-i medeniyenin insanları menfaatçi yaptığı, siyasetin ve dünya 

hayatını kazanmanın rağbette olduğu bu zamanda elbette adil ve ideal bir düzeni kurmak daha 

zordur.  

Bu durumda yapılması gereken “Kavim efendisi ona hizmet edendir” (Fethu‟l-Kebir, 

2:195) hadisi gereği Ġslamın bir kanun-u esasisi olan “emirlik ve reislik millete bir 

hizmetkârlıktır” prensibi gereği halka hizmeti esas alan, din ve vicdan hürriyetini sağlayan, 

kanun hakimiyetine önem veren “Demokrat zihniyeti” benimseyerek demokrasinin ülkeye 

hâkim olmasına çalıĢmaktır. (Emirdağ Lahikası, s. 747) Bu nedenle Bediüzzaman‟ın “ittihad-ı 

Ġslamda esas olan Ġslâmiyet milliyeti esas almıĢ olsa bu demokrat anmasındadır. Dindar 

demokratlara iltihak etmeye mecburdur” tespiti gereği demokratlar aleyhinde bulunarak 

onların yerine geçmeye çalıĢmaması gerekir.  

 

 


