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Sami Süleyman Gündoğdu Demirel  

(D. 1 Kasım 1924 İslamköy-Isparta) 

ĠnĢaat ve Su Mühendisi, Hürriyetçi, 

Demokrat, Siyasetçi ve Türkiye‟nin 1965–1993 

yılları arasında 7 farklı hükümetinde 7 defa 12 yıl 

BaĢbakanlık yapmıĢ, 3 ihtilal ve 1 muhtıraya 

muhatap olmuĢ ve 9. CumhurbaĢkanı olarak görev 

yapmıĢtır. 31 yaĢında Genelmüdür, 40 yaĢında 

GenelbaĢkan ve 41 yaĢında BaĢbakan olan ender 

liderlerdendir. “Barajlar Kıralı” “Baba” “Bir 

Bilen” ve “Bilge” unvanları ile anılmıĢtır. 1961 – 2000 tarihleri arasında kesintili ve yasaklı 

da olsa 40 yıl siyaset sahnesini etkilemiĢtir ve hala daha etkilemeye devam etmektedir. 

Türkiye‟de en çok icraat yapan, en çok hizmeti geçen ve ülkenin her yerinde eserleri bulunan 

siyasi mimardır. Kendisi susan ama eserleri ile konuĢan bir kalkınmacıdır. Kırk yıl boyunca 

ülkenin bütçesini kullandığı halde kör kuruĢun hesabını verip alnının akıyla çıkan ve hiçbir 

yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanamayan bir ekonomisttir. Tüm siyasi partilerce en fazla 

eleĢtirilen dünyada en çok düĢmana sahip olan ama bütün bunlara karĢın hiçbir yanlıĢ icraatı 

ispat edilemeyen ve hiçbir mahkeme tarafından suçlu görülemeyen, ülkeye kazanımı ve 

yaptığı eserleri kendisi dıĢındaki bütün baĢbakanlardan daha çok olan acaip bir devlet 

adamıdır. Türkiye‟nin bütün olumsuzlukları ve yanlıĢları bütün muhalifleri tarafından 

kendisine yüklendiği ve herkes tarafından çamur atıldığı ve karalandığı, ihtilallere maruz 

kaldığı halde hiçbirine cevap vermeyen ve gülerek geçen, öfkelenmeyen ve herkesi affeden, 

hiçbirine dava açmayan, hiçbir iftira ve karalamaya değer vermeyen sabırlı ve tahammüllü bir 

devlet adamıdır. 

Her konuĢması basında ve siyaset sahnesinde gündem oluĢturan bir duayendir. Bu gün 

bile “Acaba bu konuda Demirel ne diyor? Veya “Demirel ne diyecek?” diye ağzından çıkacak 

her cümlesi Türkiye ve dünya kamuoyunca merak edilen ve sözleri manĢetlere çekilen 

gizemli bir dünya siyasetçisidir. KonuĢmadığı için Türkiye‟nin pek çok gerçekleri gizli kalan 

ve sır saklamada benzeri olmayan ketum bir yöneticidir. 

1960 ihtilalinden sonra ihtilalciler tarafından bütün milletvekilleri hapislerde idamla 

yargılanırken ve BaĢbakanı, DıĢiĢleri ve ĠçiĢleri Bakanları idam edilen DP‟nin devamı 

olduğunu söyleyerek AP‟yi kuran bir cesaret abidesidir. 1962 yılında GenelbaĢkanı olduğu bu 

partiyi CHP‟nin “Ata binen eĢekler, millet sizden ne bekler” Ģeklindeki alaylı ve tehdit kokan 

sloganlarına rağmen 1965‟de % 52 oy alarak iktidara taĢıyan cesur, yürekli, hürriyetçi ve 

demokrat bir liderdir. 

 

Hayatı: 

1 Kasım 1924 tarihinde Isparta‟nın Atabey ilçesine bağlı Ġslamköy‟de Hacı Yahya 

Demirel‟in (1893-1972) oğlu olarak dünyaya gelmiĢtir. Ġlköğrenimini Ġslamköy‟de, Ortaokul 

ve Lise‟yi Afyonkarahisar‟da okumuĢtur. 1949 yılında ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi‟nden ĠnĢaat 

Mühendisi olarak mezun olmuĢ ve iĢ hayatına atılmıĢtır. 

1953 yılında Seyhan Barajı inĢaatı baĢladığı zaman proje mühendisi iken BaĢbakan 

Adnan Menderes‟in dikkatini çekmiĢtir. 1954 yılında Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nde 



Barajlar Dairesi BaĢkanlığına atanmıĢtır. 1955 yılında henüz 30 yaĢında DSĠ Genel 

Müdürlüğüne getirildi. Bu arada Eisenhower Vakfı tarafından burs verilerek ABD‟ye giderek 

burada eğitimini tamamlamıĢtır.  

ABD‟den döndükten sonra 1962–1964 yılları arasında serbest müĢavir-mühendis olarak 

çalıĢtı. Aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi‟nde ĠnĢaat Mühendisliği alanında 

dersler verdi. 

1962 yılında ihtilalciler tarafından kapatılan ve BaĢbakanı ile Ġki değerli bakanı idam 

edilen DP‟nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi Genel Ġdare Kurulu üyesi olarak siyaset 

hayatında atıldı. Partinin Genel BaĢkanı Ragıp GümüĢpala‟nın ölümü ile boĢalan Genel 

BaĢkanlık için 28 Kasım 1964 tarihinde Adalet Partisi‟nin Genel Kongresine aday oldu. 

Saadettin Bilgiç, Tekin Arıburun ve Ali Fuat BaĢgil‟in de aday olarak yarıĢtığı bu ilk 

kongrede Süleyman Demirel Hürriyetçi ve Liberallerin adayı olarak görülüyordu. Ispartalı 

hemĢerisi olan Saadetin Bilgiç ise Milliyetçi ve Muhafazakârların adayı idi. Süleyman 

Demirel‟in seçilmemesi için Amerikancı ve “Mason” olduğu iddiasını ortaya attı. Süleyman 

Demirel ilk siyasi vefasızlığı ve acımasızlığı en yakınından görmüĢtü. Hemen bu iddiayı 

çürütmek için Türkiye Mason Locasından “Üyemiz değildir” diye bir belge alarak kongrede 

dağıttı ve iddiayı kesin dille reddetti. Ama ne var ki bu iddia Demirel‟in muhalifleri tarafından 

40 sene boyunca ellerinde ve dillerinde Demirel aleyhine kullanıldı. Ama Demirel ne bu 

iddialara cevap verdi ve ne de bu iddiayı ortaya atan Saadettin Bilgiç‟e küstü. Daima 

“Ağabeyim ve büyüğüm” diye saygı ve hürmetini esirgemedi. 

Bütün bunlara rağmen Geçici Genel BaĢkan ve Genel BaĢkan adayı Saadettin Bilgiç 

karĢısında 1679 delegenin 1072‟sinin oyunu alarak ezici bir çoğunlukla Genel BaĢkan seçildi. 

Kendisi milletvekili olmadığı için meclis dıĢından CHP-AP Koalisyonu hükümetinde 

BaĢbakan Yardımcısı olarak kabineye girdi. 1965 seçimlerinde GenelbaĢkanı olduğu AP ile % 

52.8 oy alarak 252 milletvekili ile tek baĢına iktidar oldu ve Isparta milletvekili olarak 

TBMM‟ye girdi, Türkiye‟nin 12. BaĢbakanı olarak 30. TC Hükümetini kurdu. 1. Demirel 

Hükümeti döneminde ülke 68 Olayları olarak bilinen öğrenci eylemlerine sahne oldu. 

16 ġubat 1969 tarihinde Ġstanbul Beyazıt meydanında ABD‟nin 6. Filosunu protesto 

etmek amacı ile 76 gençlik örgütü bir araya gelerek gösteri yaptılar. Komünizmle Mücadele 

Derneği üyeleri de daha önceden hazırlık yaparak halkı tepkiye çağırdılar. Ġki grup Beyazıt 

meydanında taĢlı sopalı kavga ettiler ve bu olaylarda Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan 

adında iki genç bıçaklanarak öldürüldü.  

1966‟da 1960 darbesinin lideri olan CumhurbaĢkanı Cemal Gürsel‟in TBMM tarafından 

sonra CumhurbaĢkanlığına Genelkurmay BaĢkanı Cevdet Sunay seçilmiĢti. Cevdet Sunay‟dan 

boĢalan Genelkurmay BaĢkanlığına da 16 Mart 1969‟da I. Ordu komutanı olan Org. Memduh 

Tağmaç getirildi. Bu arada TBMM‟de Demokrat Partililerin haklarının iadesi ile ilgili 

tartıĢmalar yaĢanıyordu. Mayıs ayında 218 imzalı bir Anayasa değiĢikliği teklifi verildi ve 

siyasi hakların iadesi istendi.  

14 Mayıs 1969‟da uzun yıllar kavgalı olan Celal Bayar ile Ġsmet Ġnönü bir araya geldiler 

ve barıĢtılar. Celal Bayar Ġsmet Ġnönü‟den destek istedi. Ġsmet Ġnönü de buna destek verdi. 

Genelkurmay karargâhı ise buna Ģiddetle karĢı çıkıyor ve hakların iade edilmesi halinde darbe 

yapmaya hazırlanıyordu. Buna da Milli Demokratik Devrim diyorlardı. 16 Mayıs‟ta darbe 

kararı alındı. ABD DıĢiĢleri Bakanlığı belgelerine göre 19 Mayıs 1969 akĢamı ABD‟nin CIA 

görevlisinin Washington‟a gönderdiği mesajda TSK‟nın 16 Mayıs‟ta darbe kararı aldığı 

bilgisi verilmiĢti. Aynı gün CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay Genelkurmay BaĢkanı ve Kuvvet 

Komutanları ile uzun bir görüĢme yapmıĢtı. Ordunun Anayasa değiĢikliğine karĢı olduğu 

ertesi günkü basına da yansımıĢtı. 

20 Mayıs 1969‟da Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanına bir mektup yazdı. Mektupta “Sayın 

CumhurbaĢkanı, CHP Genel BaĢkanı olarak ben ve partimin yetkili organları, siyasi hakların 

iadesi için Millet Meclisi'ne verilmiĢ bulunan 218 imzalı bir anayasa değiĢikliği teklifini 



destekleme kararı aldığımızdan beri, gerek Zatı Devletlerinin, gerek bazı yüksek komutanların 

uyarı ve ısrarlarına muhatap olmaktayız...” deniyordu.  

Süleyman Demirel 20 Mayıs 1969 grup toplantısında askerin rahatsızlığını dile getiriyor 

ve “Ordu muhtıra vermedi; ama bir rahatsızlık var. Seçimlere gidelim. Bu durumu ancak 

seçimle aĢarız. Seçimle hem meclisimiz hem de parlamentomuz yara almadan kurtulur” 

diyordu. Sonuçta Anayasa teklifi komisyona geri çekildi ve seçim kararı alınarak genel 

seçime gidildi. Askerlerin 20 Mayıs 1969 darbe teĢebbüsü de akim kaldı. 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılan seçimlerde Adalet Partisi % 46.55 oy alarak 450 

milletvekilinden 256‟sını alarak tek baĢına iktidar oldu. CHP ise oyların % 27.36‟sını alarak 

143 milletvekili ile Ana muhalefet partisi olmaya devam etti. 

Ülkede sağ-sol olayları artarak devam ediyordu. 1970 yılı ġubat ayında Bütçe 

görüĢmelerinde partili bazı milletvekilleri eski DP‟lilerin haklarının iadesini bahane ederek 

bütçeye ret oyu verdiler ve II. Demirel hükümetini düĢürdüler. 41 milletvekili AP‟den istifa 

ederek Ferruh Bozbeyli liderliğinde Demokratik Parti (DP) adında bir parti kurdular ve AP‟yi 

bölerek zayıflattılar.  

15–16 Haziran 1970 tarihlerinde sol DĠSK ve TÜRK-Ġġ sağ sendikalar iĢçi hakları ve 

kendilerine verilecek haklar ile ilgili toplu yürüyüĢler yaparak olaylara sebebiyet verdiler. 

Ġstanbul‟da gösterilere 75 bin iĢçi katıldı. Kadıköy‟de 2 iĢçi, 1 polis ve 1 esnaf hayatını 

kaybetti. Bakanlar Kurulu 60 günlük sıkıyönetim ilan etti. DĠSK‟e bağlı birçok yönetici 

Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafından sorgulanarak cezalandırıldı. 

 

1. 12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonrası:   

9 Mart 1971‟de Korgeneral Cemal Madanoğlu‟nun yönettiği askerî cunta “Milli 

Demokratik Devrim” adı altında darbe kararı aldı. Cunta içine sızmıĢ olan Mahir Kaynak ve 

MĠT‟ten Mehmet Eymür durumu haber verince darbe akim kaldı ve darbeye teĢebbüs edenler 

re‟sen emekliye sevk edildiler. Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç darbeye teĢebbüs 

eden Tüm general Celil Gürkan ve genç subayları ordudan tasfiye etti. Ancak ordu içinde 

rahatsızlık devam ediyordu. Orgeneral Muhsin Batur ve Faruk Gürler‟in de 9 Mart 1971 

darbesine destek verdikleri ama sonra deĢifre olunca desteklerini çektikleri sorgulamalarda 

açığa çıktı. Ancak ordudaki rahatsızlığı ortadan kaldırmak amacı ile Genelkurmay BaĢkanı 

Memduh Tağmaç 12 Mart 1971‟de hükümete bir Muhtıra verdi.  

12 Mart 1971 günü saat 13.00 de TRT‟den okumam muhtırada Ģöyle deniyordu: 

“Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüĢ ve icraatıyla yurdumuzu anarĢi, kardeĢ 

kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuĢtur. Atatürk'ün bize hedef verdiği 

çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢmak ümidini kamuoyunda yitirmiĢ ve Anayasasının 

öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiĢ olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir 

tehlike içine düĢürülmüĢtür.” Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri 

Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu‟nun imzasını taĢıyan 

muhtırada Ģu hususlara da dikkat çekiliyordu. 

 Meclis ve hükümetin icraatı tutum ve tavırları kardeĢ kavgasını, sosyal ve 

ekonomik barıĢı bozmuĢtur. Anayasa‟nın öngördüğü reformlar yapılamamıĢtır. 

 Türk Milletinin sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetler bu vahim durumdan kurtaracak 

çareleri partiler üstü bir anlayıĢla Anayasa‟nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir 

görüĢle ele alacak kuvvetli bir hükümetin teĢkilini zaruri görmektedir. 

 Bunlar yapılmadığı zaman TSK kanunların kendisine verdiği TC‟yi koruma ve 

kollama görevini yerine getirerek idareye doğrudan üzerine almaya kararlıdır. 

Bilgilerinize… 

Bu durumda hükümetin yapacağı en önemli karar istifa ederek parlamentoyu açık 

tutmak ve darbeye engel olmaktır. Süleyman Demirel önce kuvvet komutanlarını emekli 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anayasa


edilmesi için teĢebbüse geçer ve CumhurbaĢkanı ile görüĢür. Cevdet Sunay “Bu durum beni 

de aĢar” deyince yapacağı bir Ģeyi kalmadığını görerek istifasını sunar. 

Süleyman Demirel‟in istifası üzerine Kocaeli Milletvekili Nihat Erim 26 Mart günü 

CHP‟den istifa ederek güya partilerüstü “Reform Hükümeti”ni kurar. Nihat Erim hükümeti 

ancak 8 ay dayanabildi. ABD‟nin istediği “HaĢhaĢ Ekiminin Yasaklanması” ve ordunun 

istediği “Ġmam-Hatip Liselerinin” orta kısmının kapatılması dıĢında hiçbir reform ve icraat 

yapamayarak 11 Aralık 1971 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı. 

Hükümete talip çıkmayınca görev yeniden Nihat Erim‟e verildi. O da birkaç kiĢilik 

kabine değiĢikliği ile yeni bir hükümet kurarak yoluna devam etti. Ama bu da ancak 22 Mayıs 

1972‟ye kadar 4 ay dayanabildi. Bu anayasa ile reformla yapılamaz” diyen Demirel‟e inat 

“Bu Anayasa ile bal gibi hükümet idare edilir” diyen Nihat Erim Anayasa‟nın 50 maddesinde 

istediği değiĢiklikleri yapmasına rağmen hiçbir icraat yapamayarak 22 Mayıs 1972‟de istifa 

ederek BaĢbakanlıktan çekildi. Partiler üstü hükümetin hiçbir Ģey yapamayacağını ispat etti. 

12 Mart Muhtırasını Demokratik Demirel hükümetine yaparak Atatürkçü ve CHP‟li 

Erim Hükümetini kurduran muhtıracılar iĢin içine girdikleri zaman sıkıntının Demokrasiden 

ve Demirel‟den kaynaklanmadığını gördüler. Çünkü CHP‟den ve Atatürkçü görünen 

Komünizm taraftarlarının Ġsrail BaĢkonsolosunu Türkiye Halk KurtuluĢ Partisi Cephesi 

militanları tarafından kaçırılarak öldürüldü. Bunun üzerine Sokağa Çıkma Yasağı 

uygulanarak armalar baĢladı ve tutuklamalar zinciri oluĢturuldu. Bu harekâta “Balyoz 

Harekâtı” dendi. Sonuçta Yusuf Aslan, Deniz GezmiĢ ve Hüseyin Ġnan gibi militanlar 

tutuklandı. TĠP ve DĠSK kapatılmak zorunda kalındı. Askeri mahkeme Deniz GezmiĢ ve 

arkadaĢlarının idamına hükmetti ve idamlar infaz edildi. 

Nihat Erimin istifasından sonra “Geçici Hükümet” çalıĢmaları baĢladı. 22 Mayıs 1972 

Ferit Sadi Melen‟nin BaĢbakanlığında geçici bir hükümet kuruldu ve bu hükümet de ancak 11 

ay dayanabildi. 15 Nisan 1973‟de istifa ederek yerine Naim Talu hükümeti kuruldu. Bu 

hükümet de 26 Ocak 1974 tarihine kadar kalabildi.  

 

2. 1973 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: 

Faruk Gürler 1958 yılında Dokuz Subay Olayı‟ında DP‟ye karĢı darbe hazırlayan 

grubun içinde olmakla suçlanmıĢtı (http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?) ama delil 

yetersizliğinden berat etmiĢti. 1966 yılında Orgeneral olan Faruk Gürler Korgeralliği 

zamanında Harp Okulu Komutan Vekilliği ve Harp Akademileri Komutan Vekilliği yapmıĢ, 

MSB MüsteĢar Vekilliği görevlerini de yürütmüĢtü. Orgeneralliği döneminde de I. Ordu 

komutanı Faik Türün‟den sonra II. Komutan olmasına rağmen Harp Okulları Komutan 

Vekilliği yaptığı için genç subayların da gönlünü kazanmıĢtı. 28 Ağustos 1970‟de Süleyman 

Demirel baĢbakanlığında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 12 Mart Muhtırasının 

müsebbibi ve en aktif generali idi. Ġhtilal yapmak isteyen ekibin içinde bulunuyordu. Ġhtilal 

deĢifre olunca geri çekilenlerdendi. Ancak Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç‟a 

“Muhtıra” veresi konusunda baskı yapıyordu. Nihayet bunda muvaffak olmuĢ ve Demirel 

hükümetinin istifasını sağlamıĢtı.  

28 Mart 1973 yılında Cevdet Sunay‟ın görev süresi dolunca CumhurbaĢkanı olmak için 

Süleyman Demirel‟in bir oyunu ile AP milletvekillerinin kendisine oy vereceğine inanarak 5 

Mart 1973 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından kendi isteği ile emekli oldu ve 

CHP‟nin adayı oldu. Amacı Çankaya KöĢküne hâkim olmak ve Milli Güvenlik Kurulunu 

idare ederek hükümeti yönlendirmekti. TBMM “Ya Gürler ya da Askerî Darbe” seçeneği ile 

karĢı karĢıya idi. (http://www.taraf.com.tr/haber/cumhuriyet-in-kurulusunda-katiller-var.htm) 

Süleyman Demirel son anda Tekin Arıburun‟un AP‟nin adayı olduğunu açıkladı. 

CumhurbaĢkanlığı için oylama baĢlayınca Genelkurmay BaĢkanı Semih Sancar ve 52 General 

TBMM‟de seçimi izliyordu. I. Ordu komutanı olan Faik Türün ise Faruk Gürlerin 9 Mart 

1971 Darbe teĢebbüsü içinde olan sol tandanslı Milli Demokratik Devrimcisi olarak gördüğü 



için Faruk Gürlerin seçilmesine karĢı çıkmıĢtı. Ankara‟da cuntacılar Gürler seçilmedi diye 

darbe yapacak olursa TBMM‟yi Ġstanbul‟da toplayacağını Süleyman Demirel‟e bildirmiĢ ve 

destek vermiĢti. 

AP‟li Meclis BaĢkanı Sabit Osman Avcı‟nın yönettiği TBMM‟de yapılan ilk tur 

oylamada AP adayı Tekin Arıburun 282 Faruk Gürler ise 175 oy alınca Faruk Gürler oyuna 

geldiğini anladı ve oturduğu koltuğa yığılıp kaldı. Demokratik Parti ise kendi lideri Ferruh 

Bozbeyli‟yi aday göstererek ne Gürlere ve ne de Arıburun‟a destek vermedi. Böylece darbeci 

Gürler seçilmemiĢti ama AP adayı Arıburun da seçilememiĢti. Turlar böyle devam edip seçim 

çıkmaza girince Süleyman Demirel Ecevit ile görüĢerek 6 Nisan 1973‟de Emekli Orgeneral 

Fahri Korutürk‟ü seçtiler ve Korutürk Türkiye‟nin 6. CumhurbaĢkanı oldu. Faruk Gürler ise 

bu hayal kırıklığı ile hastalandı ve 23 Ağustos 1975‟de Ġstanbul‟da öldü. 

Süleyman Demirel 1971‟in rövanĢını 1973 yılında böyle almıĢtı.  

 

3. 14 Ekim 1973 Genel Seçimleri ve Sonrası: 

12 Mart sonrası kurulan CHP tabanlı asker denetimindeki hükümetlerin bir önemli 

görevi de DP‟nin devamı AP‟yi yıpratmak Demirel‟in yeniden iktidara gelmesini ve 

BaĢbakan olmasını önlemekti. Hatta 12 Mart muhtırasından sonra CHP‟li Kocaeli milletvekili 

Ġsmail Hakkı Arar “Demirel bir daha baĢbakan olursa ben bıyıklarımı keserim” diye iddialı bir 

cümlesi basına yansımıĢtı. Askerî cunta bununla kalamayarak AP‟yi bölmek için yeni bir sağ 

Ġslamcı parti kurulmasını öngördüler.  

Bunun için de 1960‟da Cemal Gürsel‟e “Devrim Otomobili Projesini” sunan ve 

bakanlık isteyen, bu isteği kabul görmeyince 1969‟da AP‟den milletvekili olmak için 

baĢvuran ancak Süleyman Demirel tarafından kabul edilmeyen ve Konya‟dan bağımsız 

milletvekili olarak TBMM‟ye giren Necmettin Erbakan uygun bir isimdi. Erbakan 17 Ocak 

1970‟de 17 arkadaĢı ile Siyasal Ġslamcı söylemlere sahip Milli Nizam Partisi‟ni (MNP) 

kurmuĢtu. MNP hakkında 12 Mart 1971 askerî muhtırası üzerine “Laikliğe aykırı çalıĢmalar 

yürütmekten” dava açıldı ve 20 Mayıs 1971‟de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıĢ ve 

yöneticiler hakkında herhangi bir dava açılmamıĢtı. Buna rağmen Prof. Necmettin Erbakan 

kendisine bir zarar gelmemesi için Ġsviçre‟ye gitmiĢti. 14 Ekim 1973 seçimleri öncesi AP‟yi 

bölmek amacı ile Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur ile Turgut Sunalp tarafından ikna 

edilerek Türkiye‟ye getirildi. Erbakan da 11 Ekim 1972 tarihinde MNP kadrolarıyla Milli 

Selamet Partisi‟ni (MSP) kurdu. 1973 seçimlerine girerek % 11.80 oy alarak 48 milletvekili 

çıkarımıĢlardır. AP‟den ayrılan Ferruh Bozbeyli‟nin Demokratik Parti‟si (DP) % 11.89 oy 

oranı ile 45 milletvekili çıkarınca AP % 16.71 oy kaybı ile % 29.82 oy alarak 149 milletvekili 

çıkarmıĢtır. CHP ise sağ oyların bölünmesi ile % 33.29 oy alarak birinci parti olmuĢ ve 185 

milletvekili çıkararak en fazla milletvekiline sahip oldu ve hükümeti kurmakla 

görevlendirildi.  

Hükümeti kurmakla görevli olan CHP GenelbaĢkanı Bülent Ecevit doğrudan Erbakan‟a 

giderek kendisine destek olmasını istemiĢtir. Erbakan da Muhsin Batur‟a verdiği sözün gereği 

olarak Ecevit hükümetine ortak olarak CHP‟yi iktidara taĢımıĢ ve Demirel‟in iktidarına engel 

olmuĢtur. Erbakan Ecevit hükümetinde Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı oldu. CHP-

MSP koalisyonu döneminde 1971 muhtırası sonrası ilk icraat olarak “Balyoz Harekâtı” ile 

hapishaneleri dolduran AnarĢistlerin affı gündeme geldi. Erbakan‟ın “AnarĢistlerin affına 

taraftar olup evet demesi MSP‟de çatlak meydana getirdi ve 24 Milletvekili MSP‟den istifa 

etti. 20 Temmuz 1974‟de Kıbrıs BarıĢ Harekâtı yapıldı. Ecevit “Kıbrıs Fatihi” unvanını alınca 

bu unvanı Erbakan ile paylaĢmak istemedi ve 17 Kasım 1974‟de hükümet dağıldı. 

Ecevit‟in istifasını vermesi üzerine hükümeti kurma görevi tekrar Demirel‟e verildi.  

 

 

 



4. I. Milliyetçi Cephe Hükümeti: 

Süleyman Demirel Sol ve CHP hükümetlerinin ülkede yaptığı maddi ve manevi 

tahribatı bildiği için Sol hükümetlere ülke yönetimini vermenin vebalini çok iyi hesap 

ediyordu. Bu nedenle ne bahasına olursa olsun kendisine rakip ve düĢman da olsalar, AP 

seçmenini ifsat da etseler, devlet imkânlarını siyasi ve ideolojik çıkarlarına alet de etseler 

MSP, MHP ve CGP‟yi “Ehven-i ġer” olarak görüyordu. Bu nedenle MSP, MHP ve CGP‟yi 

de yanına alarak yakın bir tehlike olarak gördüğü “AnarĢizm ve Komünizme” karĢı Milliyetçi 

Cephe” olarak anılan 31 Mart 1975 tarihinde MC Hükümetini kurdu ve TBMM‟den 

güvenoyu alarak çalıĢmaya baĢladı. Böylece “Demirel bir daha iktidar ve BaĢbakan olamaz” 

diyenleri ĢaĢkına uğrattı. Bu arada DP‟den ayrılan 9 milletvekili de Süleyman Demirel 

hükümetine desteklerini verdiler.  

Necmettin Erbakan, Alparslan TürkeĢ ve Turhan Feyzioğlu I. MC Hükümetinin hem 

Devlet Bakanı hem de BaĢbakan Yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Ayrıca milletvekili 

sayısı oranına göre de bakanlıkları paylaĢmıĢlardı. Bu hükümet 31 Mart 1975‟den 5 Haziran 

1977 tarihine kadar ülkeyi idare etti ve seçime götürdü. 

5 Haziran 1977 seçimleri sonucunda CHP oylarını % 8 artırarak % 41, 39 oy oranı ile 

213 milletvekili çıkararak birinci parti durumu daha da güçlendirdi. Bu oy artıĢında Bülent 

Ecevit‟in “ĠĢçi Babası Karaoğlan” ve “Kıbrıs Fatihi” imajının payı büyüktü. AP ise oylarını % 

7.05 artırmıĢ ve % 36.89‟a yükselterek 189 milletvekili çıkarmıĢtı. MSP % 3.24 oy kaybetmiĢ 

ve % 8.57 ile 24 milletvekili çıkarabilmiĢti. MHP oylarını % 3.04 artırarak 16 milletvekilliği 

kazanmıĢtı. CGP 3 milletvekili kazanmıĢ, DP ise tamamen silinerek ancak Konya‟dan Faruk 

Sükan‟ı meclise taĢıyabilmiĢti. Partinin Genel BaĢkanı Ferruh Bozbeyli daha seçilememiĢti. 

AP‟den ayrılan DP oyları bu seçimde tekrar yuvasına dönmüĢtü. 

1977 seçimlerinde Bülent Ecevit liderliğindeki CHP % 41 oy almasına rağmen elde 

ettiği 213 milletvekili ile Güvenoyu alabilecek salt çoğunluk olan 226 milletvekili 

kazanamadığı için hükümeti kuramadı. Hükümeti kurma görevi yine Süleyman Demirel‟e 

düĢtü.  

 

5. II. MC Hükümeti ve Ecevit’in İktidar Hırsı: 

1977 seçimlerinden sonra 213 milletvekili ile güvenoyu alamayan Ecevit‟in CHP‟si 

hükümeti kurmada baĢarısız olunca Süleyman Demirel MSP ve MHP‟yi de yanına alarak 229 

milletvekilinin güvenoyunu alarak II. MC olarak anılan hükümetini kurdu. 21 Temmuz 1977 

tarihinde göreve baĢlayan hükümet 31 Aralık 1977‟de verilen bir gensoru önergesi sonucu 

oylamada 228 olumsuz oya karĢılık 218 olumlu oy alınca güvenoyu alamayarak düĢürüldü.   

Hükümet kurma görevini alan Bülent Ecevit bakanlık vaadi ile AP‟den 11 milletvekili 

ile pazarlık yaparak CHP‟ye transfer etti. Bu transferler “GüneĢ Motel Olayı” olarak tarihe 

geçti. Bu nedenle bu hükümet 5 Ocak 1978 tarihine kadar ancak 6 ay görev yapabildi. Bunun 

nedeni CHP‟nin iktidar olmak için 13 milletvekili bulmaya çalıĢması ve bunu da otellerde ve 

motellerde çetin pazarlıklar sonucu AP‟den 11 milletvekili transfer etmesiydi. Bu sağlanınca 

hükümete verilen bir gensoru ile II. MC hükümeti düĢürüldü. Bu transfer olayı da siyaset 

tarihine kara bir leke olarak geçti. 

1978 Ocak ayında Ecevit‟in tek baĢına iktidar olmak için AP‟den transfer edilen Tuncay 

Mataracı (Gümrük ve Tekel Bakanı) Hilmi ĠĢgüzar (Sosyal Güvenlik Bakanı) Orhan Alp 

(Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Mete Tan (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) GüneĢ Öngüt 

(UlaĢtırma Bakanı) Mustafa Kılıç (Devlet Bakanı) ġerafettin Elçi (Bayındırlık Bakanı) Enver 

Akova (Devlet Bakanı) Ali Rıza Septioğlu (Devlet Bakanı) bakanlıkları verildi.  Oğuz Atalay 

ve Ahmet Karaaslan‟a bakanlık verilmedi. Ecevit‟in verdiği bu tavizler ayrıca yolsuzluk 

söylentilerine konu oldu ve bu durum daha çok CHP‟ye ve ülkeye zarar verdi.  

Bu arada Türkiye‟nin ekonomik durumu oldukça kötüye gitti. Bunda her ne kadar 1974 

Kıbrıs BarıĢ Harekâtı sonrası ABD‟nin uyguladığı Ambargo‟nun etkisi varsa da en büyük pay 



Ecevit hükümetinin yönetim konusundaki beceriksizliği ve yanlıĢ politikalarıydı. Bu nedenle 

TUSĠAD gazetelere tam sayfa eleĢtiri ilanları veriyordu. Türkiye adetâ yokluklar ülkesi haline 

gelmiĢ benzin ve yağ kuyrukları her yerde görülmeye baĢlamıĢtı. AnarĢi ve Terör ise oldukça 

ĢiddetlenmiĢ ve daha tehlikeli bir hal almıĢtı. Kahraman MaraĢ, Çorum ve Sivas olayları 

olarak bilinen meĢhur toplu terör olayları meydana gelmiĢti. Ülkede enflasyon tavan yapmıĢ 

ve % 120‟lere fırlamıĢtı. 

14 Ekim 1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve 5 ilde de Milletvekili 

ara seçimi yapıldı. Bu seçimde AP % 54.33 oranında oy alarak 33 senatörlük ve Konya, 

Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın‟daki tüm milletvekillerini almıĢtı. Bu seçimde CHP 12, 

MSP 4 ve MHP 1 senatörlük elde etmiĢlerdi. Bunun üzerine 16 Ekim 1979‟da Bülent Ecevit 

“Milletin iradesi AP yönünde tecelli etmiĢtir” diye istifa etti ve hükümeti kurma görevi 

yeniden Süleyman Demirel‟in üzerinde kaldı. 

 

6. AP Azınlık Hükümeti ve 12 Eylül Darbesi: 

Süleyman Demirel daha önceki MC tecrübelerinden yola çıkarak “Azınlık Hükümeti” 

kurmak için MSP ve MHP‟den güvenoyu istedi. Onlar da “Ecevit‟i istifaya zorlayan anarĢi, 

terör ve ekonomik bunalımların altından AP azınlık hükümeti kalkamaz ve CHP gibi baĢarısız 

olur. Bu fırsatı ona vererek siyasi istikbalini söndürelim. Bu Demirel‟den baĢka Ģekilde 

kurtulamayız” düĢüncesi ile hükümete girmeden parlamento desteği vermeyi kabul ettiler. 

Böylece Süleyman Demirel 12 Kasım 1979‟da AP azınlık hükümetini kurdu. Bu hükümet 12 

Eylül 1980 ihtilaline kadar tam 9 ay görev yaptı.  

AP azınlık hükümeti 25 Kasım 1979‟da güvenoyu alarak görevine baĢladı. AP azınlık 

hükümeti DPT‟nin baĢına Turgut Özal‟ı getirdi ve 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 TSK tarafından 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 kendisi olamayacağını ifade ederek kabul etmedi. 

Henüz bir aylık bir hükümetin hiçbir meseleden sorumlu tutulamayacağını belirtti. 

1980 yılında da anarĢi ve terör can almaya devam etti. Eski baĢbakanlardan Nihat Erim, 

Tekel Bakanı MHP‟li Gün Sazak ve Maden-ĠĢ Genel BaĢkanı Kemal Türker gibi önemli 

kiĢiler suikastlarla öldürüldü. 

CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk‟ün görev süresi dolunca Süleyman Demirel vekâleten 

Ġhsan Sabri Çağlayangil‟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. 

Bülent Ecevit bir türlü diyaloga yanaĢmıyordu. CumhurbaĢkanı vekili Ġ. Sabri Çağlayangil‟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. 

AP daima Demokrat Parti‟nin (DP) devamı olduğunu vurguladı ve adaylarını hep 

Demokratları aday gösterdi. Menderes‟e ve icraatlarına daima sahip çıktı ve felsefesini 

savundu. Sağ kanatta bulunan Nurcuları ve cemaatleri savunduğu için liberaller ve 

Atatürkçüler tarafından devamlı tenkide uğradı. 

Atatürkçü CHP‟liler ve ihtilalciler DP‟yi bölmek için Milliyetçi ve dindar görünen 

Fevzi Çakmak ve arkadaĢlarına Millet Partisi‟ni (MP) kurdurarak DP‟yi siyasi olarak bölmeye 

çalıĢtıkları gibi cemaatlerin, tarikatların ve dindarların oylarını AP‟den koparmak için 

Erbakan‟a MSP‟yi kurdurmuĢlardır. MP Daha sonra 1960 darbesinin baĢ mimarı olan 

Alparslan TürkeĢ tarafından Milliyetçi Hareket Partisi‟ne (MHP) dönüĢtürüldü ve 

milliyetçilerin oyları AP‟den kopartıldı. Aynı Ģekilde 12 Mart Muhtırası sonrası ihtilalci 

Muhsin Batur ve Turgut Sunalp tarafından Erbakan Ġsviçre‟den getirilerek dindar görünümlü 

siyasal Ġslamcı MSP kurdurulmuĢtur. Bu defa cemaat ve tarikatçıların oyları AP‟den MSP‟ye 

yönlendirilmiĢtir. Ayrıca DP ve AP‟nin açtığı Ġmam-Hatip Liseleri, Ġslam Enstitüleri ve 

Kur‟an Kurslarında okuyanlar siyaseten kasıtlı olarak MSP‟ye yönlendirilmiĢ ve din siyasete 

alet edilmiĢtir. Bu da yine Atatürkçü ihtilalcilerin CHP‟yi iktidar yapmak için kurdukları 

planın bir parçasıdır. 

 

7. Süleyman Demirel’in AP Dönemi İcraatları ve Ülkeye Kazanımları: 

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. (S. Demirel, Türkiye‟nin Siyasi ve Ġktisadi 

Panoraması, 30, 45, 57 vd.  (1978 yılı Meclis Bütçe GörüĢmeleri.) 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. 

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 yüksekokul 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 minarelerinden 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 Çağlayangil temsil etmiĢtir. (Prof. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Tarihi, (1983-

Ankara) s. 629 ve 845) Bu da bizi Ġslam dünyasına yaklaĢtırmıĢtır. 

 

8. 12 Eylül Darbesinden Sonra Süleyman Demirel 

12 Eylül 1980 ihtilalinin gecesinde evinden alınarak bir müddet Çanakkale Hamzakoy 

askerî tesislerinde tutuklu kalan Demirel bir müddet sonra Ankara‟ya evine gönderildi. Ama 

ihtilalciler tarafından 10 sene siyaset yasağı getirildi. Bu arada konuĢmaları, tüm çalıĢmaları 

ve görüĢmeleri kayıt altına alınıyor ve göz hapsine alınarak takip ediliyordu. Zira Demirel 

“Tapulu arazimin üzerine gecekondu kurdurmam” diye siyasetin içinde olduğunu ve 

faaliyetlerine perde arkasından da olsa devam edeceğini ifade etmiĢti. 

12 Eylül ihtilalini yapan Kenan Evren sırtında Genelkurmay BaĢkanı Üniforması ile 

cuntanın diğer üyelerini de yanına alarak Ģehir Ģehir dolaĢıp mitingler yaparak siyasetçileri 

“tencereyi kirletmekle” suçluyor ve “eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı” diyordu. 

Kur‟andan ayetler okurken bir taraftan da halkı “Ģeriat tehlikesine karĢı uyanık olamaya” 

davet ediyor ve Ramazan ayında Erzurum gibi dindar bir vilayette gündüz ortasında halkın 

huzurunda su içiyor ve “Benim babam da hocadır. Ben seferi olduğum için oruç tutmuyorum” 

diyordu. AnarĢi ve terör suçundan masum gençlere iĢkenceler yapılıp ve idam cezaları ile 

yargılanırken “ne yapalım yani asmayalım da besleyelim mi?” diye halka soruyor ve uzun 

süren alkıĢlar alıyordu. 

Ġhtilalciler 1982 Anayasasını yapmak üzere bir “Kurucu Meclis” oluĢturarak Anayasa 

çalıĢmalarına baĢladı. Anayasa‟ya geçici 15. Maddeyi ekleyerek “5 Generalin çıkardığı 

yasaların Anayasa‟ya aykırı olduğu iddia edilemeyeceği ve asla sorgulanamayacağını” 

yasalaĢtırdılar ve kendilerini garantiye aldılar. Kapattıkları siyasi partilerin merkez 

teĢkilatlarında çalıĢanlarına 10 yıl il ve ilçe teĢkilatlarında çalıĢanlarına da 5 yıl siyaset yasağı 

getirdiler. Böylece siyasilerin hakları ellerinden alınmakla kalmadı seçmenlerin de onları 

seçme hakları gasp edilmiĢ oldu. Böylece siyasette asker kafası ile “mıntıka temizliği” 

yapılmıĢ oluyordu. Böylece 12 Eylül öncesinin “Karizmatik” liderlerin tümü yasaklı hale 

getirilmiĢ oldu. 

1982 Anayasası 23 Eylül 1982 tarihinde DanıĢma Meclisi tarafından 18 Ekim 1982‟de 

Milli güvenlik Konseyi tarafından onaylanarak 7 Kasım 1982 tarihinde Referanduma sunuldu. 

“Evet” demenin zorunlu, “hayır” demenin de yasak olduğu bu referandumda % 92,17 “Evet” 



oyu ile “Anayasa” yürürlüğe girmiĢ ve Anayasa‟nın kabulü ile Cunta lideri Kenan Evren de 

otomatik olarak 7 yıllığına CumhurbaĢkanı seçilmiĢ sayıldı. Anayasa‟ya “Hayır” diyen 

Hürriyetçi Ahrarlar olan Demokratlar ve lider Demirel ile Yeni Asya Nurcuları ve Anayasaya 

karĢı çıkan Solcular da “Vatan haini” ilan edildi. 

 

8.1 Siyasi Partilerin Kurulması ve 1983 Seçimleri: 

1982 Anayasası ile “Siyasi Partiler Kanunu” da köklü değiĢikliklere gidilmiĢ ve seçim 

sistemine güya istikrarı sağlamak için % 10 seçim barajı getirilmiĢti. Buna göre bir partinin 

meclise girebilmesi için en az % 10 ülke barajını aĢacak oya sahip olması gerekmekteydi. 12 

Eylül öncesi var olan “Senato” kaldırıldı. 

24 Nisan 1983‟te siyasi faaliyetler serbest bırakıldı. 6 Kasım 1983 seçimlerine partilerin 

girebilmesi için 30 kurucu üyesinin MGK tarafından onaylanması, en az 34 ilde ve bu illere 

bağlı ilçelerin en az yarısında örgütünü kurmuĢ olması gerekiyordu. Konsey 12 Eylül öncesi 

partilerin hiçbirisine seçime girme Ģansı vermek istemiyordu. Ġcazetli partiler dıĢında hiçbir 

partinin seçime girme Ģansı yoktu. Ġlk olarak merkez sağın temsilcisi olma iddiası ile 16 

Mayıs 1983 tarihinde Turgut Sunalp liderliğinde Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu. 

20 Mayıs 1983‟de Demirel‟in onayı ile Ali Fethi Esener‟in liderliğinde Büyük Türkiye 

Partisi (BTP) kuruluĢ dilekçesini verdi. Parti kurucuları Demirel‟e yakınlığı ile tanınan 

Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan, Necmettin Cevheri, Nahit MenteĢe ve diğer bir kısım 

AP yöneticileri yürütmüĢtü. Partinin kurulmasının ertesi eski DıĢiĢleri Bakanı Ġhsan Sabri 

Çağlayangil ve 143 arkadaĢı BTP‟ye katıldılar. Partinin yönetiminde Melih Esenbel, Tevfik 

Fikret Alpaslan, Mehmet Dülger, Nadir YüzbaĢıoğlu, Mehmet Ahçıoğlu, Emin Bilgiç, Orhan 

MenteĢe, Kemal Demiralay, RüĢtü Naiboğlu, Baki Tuğ, Hasan Türkray, Mustafa 

Derin, Nezihe Sönmez, Aziz GümüĢ, Hasan Sağlam, Vehbi Parlar, Necip Güngör 

Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan YaĢar, Mustafa Demir, ġeref Cevheri bulunuyordu. Bir 

hafta içinde bütün illerde teĢkilatlandı. 

MGK BTP‟nin AP uzantısı olması gerekçesiyle 79 Nolu bildiri ile 16 Temmuz 1983‟te 

partinin kapatıldığını duyurdu. Süleyman Demirel, Ġ. Sabri Çağlayangil, Hüsamettin Cindoruk 

ve Mehmet Gölhan‟ı gözaltına alarak Zincirbozan‟a askeri tesislerine sürgün etti. Süleyman 

Demirel Zincirbozan‟a giderken Necmettin Cevheri‟ye “Doğru Yol Partisi” (DYP) adı altında 

yeni partinin kurulması talimatını verdi. Böylece BTP kuruluĢundan 26 gün sonra kapatılmıĢ 

oldu. Yine 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal Anavatan Partisi (ANAP) ve Necdet Calp‟in 

liderliğinde Halkçı Parti (HP) kuruldu. 

Ġlk olarak MGK tarafından geçici hükümetin BaĢbakanı olan Bülent Ulusu parti 

kurmakla görevlendirilmiĢti. Ulusu Süleyman Demirel‟in desteğini almak istiyordu. Ancak 

Demirel ihtilalcilere istedikleri desteği vermiyor ve “Tapulu arazime gecekondu yaptırmam” 

diyordu. Bu nedenle Bülent Ulusu 13 Nisan 1983 günü parti kurmayacağını açıklayrak siyasi 

hayattan çekildi. Bunun üzerine Turgut Sunalp isminde mutabık kalındı. (Kenan Evren‟in 

Anıları, 4 1991 s. 136–137) Sunalp‟in MDP‟sinde Süleyman Demirel muhalifi AP‟li üyeler 

bulunmaktaydı. Demirel‟in siyasi hayatının sona erdiğini düĢünen bazı eski AP mensupları 

konseyin Merkez Sağı temsil etsin diye kurdurdukları Turgut Sunalp‟in MDP‟sinde yer 

almıĢlardı.  

Turgut Özal 1977 seçimlerinde Necmettin Erbakan‟ın MSP listesinde Ġzmir adayı olarak 

siyaset sahnesine atılmıĢ ama seçilememiĢ bir bürokrattı. Süleyman Demirel 1979 AP azınlık 

hükümeti kurduğu zaman Özal‟ı DTP müsteĢar vekilliği ve BaĢbakanlık MüsteĢarlığı 

makamına getirerek 24 Ocak Ekonomik Kararlarını ona hazırlatmıĢtı. Bu kararlar ekonomik 

bunalıma giren ülkeyi 3 ay içinde rahatlatmıĢ, yoklukları kaldırmıĢ ve enflasyonu kontrol 

altına almıĢtı. Bu kararlar Süleyman Demirel‟e büyük prestij kazandırdığı gibi Turgut Özal‟ın 

da tanınmasını sağlamıĢtı. Demirel ekonomik kararları anlatmak için Özal‟ı Genelkurmay‟a 

göndermiĢ ve brifing verdirmiĢti. Askerler de kendisinden etkilenmiĢlerdi. 12 Eylül sonrası 
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askerler Bülent Ulusu hükümetinde BaĢbakan Yardımcılığı görevi vermiĢler o da kabul 

etmiĢti. Ancak Maliye Bakanı Kaya Erdem‟in istifası üzerine yerine Adnan BaĢer Kafaoğlu 

geleceğini öğrenince istifa etmiĢ ve önce Side‟ye gitmiĢ, oradan da sağlık nedeni ile ABD‟ye 

gitmiĢti. ġubat 1983‟de ABD‟den dönerek parti kurma çalıĢmalarına baĢlamıĢtı. 

Özal‟ın Anayasa oylamasından önce Eylül ayında MBK üyeleri ile görüĢerek siyasete 

girme kararını onaylatmıĢ, konsey üyeleri de kararını olumlu karĢılamıĢlardı. (Yavuz Donat, 

1978 s.239) Bundan anlaĢılıyor ki Konsey tarafından Turgut Özal‟ın iktidarı ve 12 Eylül‟ün 

korunması konusu önceden planlanmıĢ ve Özal bu nedenle BaĢbakan Yardımcılığından istifa 

ederek ABD‟ye gitmiĢtir. Yine bu nedenle Özal Bülent Ulusu ve MDP ile birleĢme önerilerini 

kabul etmemiĢti. AP tabanına “Konsey AP‟nin devamı olacak bir partiye müsaade etmeyecek 

bu nedenle gelin bana destek olun” mesajlarını Hüsamettin Cindoruk ve Ekrem Ceyhun 

aracılığı ile göndermiĢti.  

Turgut Özal parti kurma çalıĢmalarına baĢladığı zaman Türkiye‟de önemli görevlerde 

bulunan ABD büyükelçisi Hupe ve Ġstanbul BaĢkonsolosu Daniel Newberry ile görüĢtü. ABD 

eski DıĢiĢleri Bakanı Alexadr Haig Türkiye‟ye gelerek Turgut Özal‟a destek vermiĢ ve 

konsey nezdinde tavsiyelerde bulunmuĢtu. (YaĢar, 1990, 197–201) Özal DTP MüsteĢarı 

olduğu dönemde tanıĢtığı Veysel Atasoy, Mustafa TaĢar, Kazım Oksay, Vehbi Dinçerler, 

Hüsnü Doğan, Adnan Kahveci, Mehmet Keçecileri kurucu listesine aldı. ANAP‟ın hiçbir 

partinin devamı olmadığını deklare etti ve “Biz dört eğilimi birleĢtiren yeni bir partidir” 

demiĢti. Mitinglerde de ellerini havada birbirine kavuĢturarak bu dört eğilimi birleĢtirdiğini 

selamlama ile de teyit ediyordu. 

6 Kasım 1983 seçimlerine kurucularının üç defa üst üste veto yemesinden dolayı DYP 

sokulmadığı gibi, Erdal Ġnönü‟nün kurduğu Sosyal Demokrat Parti (SODEP) Milliyetçi 

kanattan Millet Partisi (MP) ve MSP‟nin devamı olan Refah Partisi (RP) sokulmadı. MDP, 

HP ve ANAP‟ın katıldığı seçimlerde ANAP % 45,15 oy alarak 211 milletvekili alarak tek 

baĢına iktidar oldu. 1983 seçimlerine girmeyi hak eden MDP lideri Turgut Sunalp emekli 

askerdi. HP lideri Necdet Calp ise askeri hükümette BaĢbakanlık müsteĢarıydı. Bu seçimlerde 

oy verme durumunda olan halk ve özellikle DP ve AP tabanı asker kökenli liderlerin olduğu 

MDP ve HP yerine sivil ve Demirel Hükümetinde müsteĢar olan ANAP lideri Turgut Özal‟ı 

tercih etmiĢti. 

SODEP 3 Kasım 1985 tarihinde Halkçı Parti (HP) ile birleĢerek Sosyal Demokrat 

Halkçı Parti (SHP) adını almıĢtır. Ali Koç tarafında kurulan MP daha sonra MÇP adını 

almıĢtır. MDP ise siyasi sahada baĢarısız oldu ve devamlı oy kaybetti. Nihayet 4 mayıs 

1986‟da kendisini feshetti ve siyasi hayattan çekildi. Böylece icazetli olarak seçime giren 

iktidar olmayan HP ve MDP siyasi parti olma Ģartlarını taĢımadığı için kısa zamanda 

sahneden silindi. ANAP ise iktidar nimetleri sayesinde varlığını devam ettirdi. Ne zaman ki 

iktidardan düĢtü kısa zaman içinde dağılarak kayboldu ve nihayet DYP ile birleĢerek yeniden 

DP adı altında siyasi hayatını tamamladı. 

 

8.2 Adalet Partisi (AP) ile ANAVATAN Partisinin Karşılaştırılması: 

AP MeĢrutiyet dönemi Ahrar Fırkasının devamı olan DP‟nin devamı olarak 

kurulmuĢtur. DP‟nin devamı olduğunu daima haykırmıĢ ve Demokrasi mücadelesinde 

Ġhtilallerin karĢısında yer almıĢ ve bundan dolayı da ihtilal ve muhtıralara hedef olmuĢtur. 

ANAP ise AP‟nin devamı olan BTP‟nin kapatılmasından ve devamı olarak kurulan DYP‟nin 

12 Eylül ihtilal konseyi tarafından 11983 seçimlerine sokulmamasından dolayı AP ve Merkez 

Sağ tabanına talip olmuĢ icazetli ve fırsatçı bir partidir. Hiçbir zaman DP ve AP‟nin devamı 

olduğunu söylememiĢ ve “dört eğilimi birleĢtiren ve yeni kurulan bir parti” olduklarını her 

platformda iddia etmiĢtir.  

ANAP‟ın kurucuları ve siyasi kadrosu 12 Eylül felsefesine uygun olarak “Dört eğilimi” 

birleĢtirmeyi hedef alan AP, MSP, MHP ve CHP kökeninden oluĢmaktaydı. Bununla beraber 



ANAP içinde ağırlıklı olarak “Muhafazakârlık” ve “Siyasal Ġslam” eğilimi daha ön plandadır. 

Bu nedenle kitlelere mal olan bir parti olmaktan ziyade iktidar nimetlerinden istifade etmek 

için “menfaat odaklı” kendisine destek verilen, ama iktidardan düĢünce terk edilen bir 

konumda kalmıĢtır. Bu nedenle iktidardan düĢünce varlık sebebini kaybederek siyasi hayattan 

çekilmiĢtir.  

AP‟nin felsefesi ve misyonu Demokrasi ve demokratlıktır. ANAP‟ın ise bir felsefesi 

yoktur ve misyonu 12 Eylül‟ün devamını sağlamaktır. Zira her parti kuruluĢ amacına hizmet 

eder.  AP‟nin kuruluĢ amacı Demokrasinin devamlılığını sağlamak, ANAP‟ın kuruluĢ amacı 

ise 12 Eylül‟ün ve ihtilal Anayasasının korunmasını ve ihtilalcilerin hukukunu korumaktır. Bu 

amaca hizmet etmiĢtir. Zaman içinde ANAP‟tan ayrıĢmalar yaĢanmıĢ ve Mesut Yılmaz ile 

dört eğilimi birleĢtirme fikrinden vazgeçilmiĢ ve AP tabanından gelen DYP‟ye kaymıĢtır. Bu 

nedenle Çiller döneminde DP ve AP‟ye sahip çıkarak Merkez sağı temsil etme iddiası ortaya 

atılmıĢtır. DYP ile ANAP‟ın mücadelesi her iki partiyi de zaafa uğratmıĢ ve nihayet 

Hüsamettin Cindoruk ANAP ile DYP‟yi birleĢtirerek DP‟yi yeniden merkez sağa oturtmaya 

çalıĢmıĢ ANAP ile DYP birleĢerek DP adını almıĢtır. 

ANAP hiçbir zaman DP ve AP misyonuna hizmet etmediği ve 1987‟deki Yasakların 

kaldırılması ile ilgili referandumda görüldüğü gibi demokrasi, hak ve hürriyetlerden ve 

hukuktan yana değil, 12 Eylül ihtilalinin yasaklarını savunan, demokrasi ve hukuku ayaklar 

altına alan bir tutum sergileyerek demokrat olmadığını ispat etmiĢtir. Yasakların kalkması 

AP‟nin devamı olan DYP ve Demirel‟in mücadelesi ile sağlanmıĢtır. Bununla beraber halkın 

ANAP‟a teveccühü özellikle 1983 seçimlerinde ANAP lideri Özal‟ın “Demirelin çırağı” 

imajından kaynaklanmıĢ ve bunu istismar ederek DYP‟ninde seçime sokulmamasını fırsat 

bilerek AP tabanının oyunu almıĢ ve iktidara gelmiĢtir. Burada da fırsatçı ve menfaatçi 

yönünü görmek mümkündür.  

Ekonomik yönden her ikisi de liberal ekonomiyi savunmakla beraber demokrasi, hak ve 

hürriyetler açısından bakıldığı zaman AP‟nin ve devamı olan DYP ve DP‟nin hürriyetçi ve 

demokrat, ANAP‟ın ise ihtilalci ve anti-demokrat ve hukukun üstünlüğü yerine çıkarcı olduğu 

görülmüĢtür. 

 

8.3 DYP’nin Kuruluşu ve Seçimlere Sokulmaması: 

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” deyince 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. 

Zincirbozan‟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.  

 

Demirel’in Zincirbozan’dan Konsey Üyelerine Yazdığı Mektubu: 

“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 değerlere 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 DEMİREL    

 

8.4. DYP’nin İktidar 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 Cindoruk adaylıktan çekilerek 



emaneti Süleyman Demirel‟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.  

 

9. Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı: 

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 istifa etti. Parti genel kongreyi toplayarak 

Mehmet AĞAR‟ı yeni genel baĢkan ilan etti. Daha sonra ANAP ile birleĢerek DP adını alan 

DYP yine meclis dıĢında kalınca Mehmet Ağar da istifa etti ve yapılan kongrede Namık 

Kemal Zeybek Genel BaĢkan oldu. 2012 yılında yapılan kongrede ise Gültekin Uysal DP 

Genel BaĢkanı seçildi.  

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.  

 

10. 28 Şubat Sürecinde Demirel: 

Önce “28 ġubat 1997‟de ne oldu?” sorusu ile baĢlamak gerekir.  28 ġubat‟ta Milli 

Güvenlik Konseyi (MGK) CumhurbaĢkanı Demirel baĢkanlığında toplanmıĢ ve 9 saat süren 

müzakereler yapılmıĢ ve ülke meseleleri görüĢülerek konuĢulmuĢtur. MGK üyeleri içinde 

kuvvet komutanları, BaĢbakan Necmettin Erbakan‟ın bulunduğu toplantıda “Laiklik prensibi 

ihlal edilmiĢtir” denilerek bir dizi tedbirler alınmıĢtır. Tedbirleri alanlar MGK üyeleri ve 

BaĢbakan ile beraber tüm üyeler “Ġrtica ve rejim aleyhtarı faaliyetlere karĢı alınması gereken 

tedbirler” adı altında bir dizi kararlara imza atmıĢlardır.  

Bu kararlara BaĢbakan olarak Necmettin Erbakan ve tüm hükümet üyeleri imza atmıĢ ve 

uygulanması kararı almıĢ ve itiraz etmemiĢlerdir. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel MGK 

baĢkanı olarak kurulun çalıĢmasını sağlamıĢtır ve kararları dikte eden bir konumda 

olmamıĢtır.  



 

Kararlar Şunlardır: (Milli Güvenlik Kurulu‟nun 28 ġubat 1997 tarih ve 406 Sayılı 

Kararına EK-A) 

1-Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 

4'üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle 

korunmalı, bunun korunması icin mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, 

mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

2-Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili organlarınca denetim 

altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı'na devri 

sağlanmalıdır. 

3-Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet 

sevgisi, Türk milletini çağdaĢ uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 

bilinçlendirilmesi ve çeĢitli mihraklarin etkisinden korunması bakımından: 

a-8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı. 

b-Temel eğitimi almıĢ çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam edebileceği 

Kuran kurslarının Millî Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri 

için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4-Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın din adamları 

yetiĢtirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluĢlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne 

uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 

5-Yurdun çeĢitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla 

gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında 

koordine edilerek gerçekleĢtirilmelidir. 

6-Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiĢ tarikatların ve bu kanunda belirtilen 

tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk 

düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 

7-Ġrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî ġûra kararları ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden (TSK) iliĢkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi dine 

karĢıymıĢ gibi göstermeye çalıĢan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları 

aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 

8- Ġrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadıĢı örgütlerle irtibatları nedeniyle 

TSK'dan iliĢkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdamı ile teĢvik 

unsuruna imkan verilmemelidir. 

9- TSK'ya aĢırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde 

alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluĢları, özellikle üniversite ve diğer eğitim 

kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluĢlarında da uygulanmalıdır. 

10-Bu maddenin tam metnini Turkiye'nin uluslararası iliĢkilerini ilgilendirdiği için 

yayınlayamıyoruz. 

11-AĢırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda 

kutuplaĢmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düĢmanca kamplara ayrılmasına yol 

açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 

12-T.C. Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler 

Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari 

iĢlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her 

kademede kesin önlemler alınmalıdır. 

13-Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağdıĢı bir görünüme 

yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları 

taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluĢlarında titizlikle 

uygulanmalıdır. 

http://tr.wikisource.org/wiki/1982_Anayasas%C4%B1
http://tr.wikisource.org/wiki/Siyasi_Partiler_Kanunu
http://tr.wikisource.org/wiki/T%C3%BCrk_Ceza_Kanunu


14-ÇeĢitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat iĢlemleri polis ve 

jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, 

özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 

15-Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim 

aleyhtarı örgüt ve kuruluĢlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiĢ yetki 

dıĢında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

16-Özel üniforma giydirilmiĢ korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal 

iĢlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasadıĢı uygulamaların ulaĢabileceği vahim 

boyutlar dikkate alınarak, yasa ile öngörülmemiĢ bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

17-Ülke sorunlarının çözümünü "Millet kavramı yerine ümmet kavramı" bazında ele 

alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaĢarak onları 

cesaretlendiren giriĢimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 

18-Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karĢı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine iĢlenen 

suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 

(http://tr.wikisource.org/wiki/28 ġubat_Kararları) 

Bu kararların altında CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel, BaĢbakan Necmettin Erbakan, 

BaĢbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, ĠçiĢleri Bakanı 

Meral AkĢener, Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı Karadayı, Kuvvet Komutanları Hikmet 

Köksal, Güven Erkaya, Ahmet Çörekçi ile Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman‟ın 

imzaları bulunmaktadır. Karara imza atan tüm üyeler ne kadar sorumlu ise Süleyman Demirel 

de o kadar sorumludur. Necmettin Erbakanı aklayıp Demirel‟i suçlamak hakperestlik 

sayılmaz.  

BaĢbakan Necmettin Erbakan 14 Mart 1997‟de “gereği yapılmak” üzere ilgi kararları 

bakanlıklara gönderdi. Bununla ilgili genelgeler de ĠçiĢleri Bakanı Meral AkĢener ve Adalet 

Bakanı ġevket Kazan tarafından yayımlandı.   

 

10. 1. Kararların Arka Planı: 

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi I. Parti olarak parlamentoya girmiĢti. 1996 

yılında DYP Genel BaĢkanı Tansu Çiller “Demokrasinin gereği ve halk iradesinin sonucu 

olarak parlamentoda en çok sandalyeye sahip olanın hükümet olması gerekir. Demokratik 

olan en çok oy alan liderin baĢbakanlık makamını temsil etmesidir” diye demokratik bir 

kararla Refah-Yol hükümetinin kurulmasına karar vererek hükümete ortak oldu ve Erbakan‟ın 

BaĢbakanlığını onayladı. 54. Hükümeti oluĢturarak 8 Temmuz 1996‟da TBMM‟den güvenoyu 

aldılar. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟de bu hükümeti onayladı. 

RP Genel BaĢkanı Necmettin Erbakan hükümet olduktan sonra öncelikle 2–7 Ekim 

1996‟da Mısır, Libya ve Nijerya‟yı ziyaret ederek dıĢ gezilere baĢladı. Erbakan‟ı çadırında 

kabul eden Libya lideri Kaddafi‟nin sözleri muhalefette ve basında ağır eleĢtiri konusu oldu. 

Zira Necmettin Erbakan Türkiye Cumhuriyeti Devletine hakaret eden Kaddafi‟ye gereken 

cevabı verememiĢ ve kendisini, dolayısıyla temsil ettiği hükümetini küçük düĢürmüĢtü. 

3 Kasım 1996‟da Susurluk‟ta meydana gelen kazada mafya-siyaset ve polis iliĢkileri 

açığa çıkmıĢ ve bu olayı eleĢtirenlere Erbakan “fasa-fiso” demiĢ, Adalet Bakanı ġevket Kazan 

da yapılan eylemleri “mum söndü oynuyorlar” diye hafife almıĢtı. 

10 Kasım 1996‟da Kayseri Belediye BaĢkanı ġükrü Karatepe Refah Partisi Ġl Divan 

Toplantısındaki konuĢmasında Kemalizm‟i eleĢtirerek ülkede demokrasi olmadığını ve RP‟li 

olarak bu düzeni değiĢtirmeliyiz” Ģeklinde özetlenecek bir konuĢma yapmıĢ ve bu çok büyük 

tepki toplamıĢtı. Karatepe de bu konuĢmasından dolayı özür üstüne özür dilemiĢti ancak 

hakkında açılan davada 1 yıl hapis ve 420.000 Lira para cezasına çarptırılmıĢtı.  

11 Ocak 1997‟de Necmettin Erbakan BaĢbakanlık Konutunda tarikat liderleri ve 

Ģeyhlere iftar yemeği verdi. Bu da henüz “tarikatların yasal olarak yasak olduğu” için büyük 

bir tepki nedeni olmuĢ, laikler, muhalefet ve askerler bundan çok rahatsız olmuĢ ve bunu da 



CumhurbaĢkanına iletmiĢlerdi. CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel bu nedenle BaĢbakanı 

yanına çağırarak uyarısını yapmıĢtı.  

22 Ocak 1997‟de Gölcük‟te toplanan yüksek rütbeli komutanlar irticanın iktidar 

olduğunu dile getirerek uyarıda bulundular. Buna rağmen 30 Ocak 1997 gecesi Sincan 

Belediyesi Kudüs Gecesi düzenledi. Ġsrail lanetlendi ve Kudüs‟ün kurtarılması ile ilgili 

konuĢmalar yapıldı. Bu geceye Sincan Belediye BaĢkanı Bekir Yıldız Ġran Büyükelçisini de 

davet etti ve beraber izlediler. Bunun üzerine Bekir Yıldız tutuklandı. 4 ġubat 1997‟de 

askerler Sincan‟da 20 tank ve 15 zırhlı araçla geçiĢ yaparak hükümete gözdağı verdiler.  

BaĢbakan‟ın umursamaz davranması üzerine CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel 

BaĢbakan Erbakan‟a uyarı mektubu gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya 

“Ġrtica PKK‟dan daha tehlikelidir” dedi ve askerlerin rahatsızlığını dile getirdi. 11 ġubat 

1997‟de ġeriat tehlikesine karĢı Laikçi Kadın KuruluĢları Ankara‟da bir yürüyüĢ yaptılar ve 

tepkilerini gösterdiler. 

 

10. 2. 28 Şubat Sonrası Gelişmeler:  

28 ġubat 1997 günü yapılan MGK toplantısı 9 saat sürdü. Sonuçta yayınlanan bildiride 

“Lâikliğin Türkiye demokrasisinin ve hukukun teminatı olduğu sert bir Ģekilde vurgulandı.” 

BaĢbakan Erbakan bu kararları imzalamamak için direndi. 4 Mart‟ta kararlar yumuĢatılmasını 

istedi. 13 Mart 1997‟de imzalamak zorunda kaldı. Ġmzalamayarak istifa hakkını kullanabilirdi 

kullanmadı. Ġktidar hırsı buna engel oldu. Nihayet hükümet de alınan kararların altına 

imzasını atarak BaĢbakan Erbakan‟ın imzası ile bakanlıklara uygulanması için gönderildi. 

Ama Erbakan daha sonra kararları değil, uygulaması için gönderdiği üst yazıyı imzaladığını 

söyleyecekti. 

BaĢbakan‟ın bakanlıklara gönderdiği yazılarda “Cemaatlere bağlı okulların denetimi ve 

“Tevhid-i Tedrisat Kanunu” gereği MEB‟e devredilmesi, 8 Yıllık kesintisiz eğitim kanunu 

çıkarılması, Kur‟an Kurslarının denetlenmesi, Tarikatların kapatılması, derilerin Türk Hava 

Kurumu‟na verilmesi, Medya‟nın kontrol altına alınması, Kılık-kıyafet kanununun 

uygulanması, Atatürk aleyhinde iĢlenen eylemlerin cezalandırılması” gibi hususların 

uygulanması istendi. 

21 Mayıs 1997‟de Yargıtay BaĢsavcısı Vural SavaĢ “Ülkeyi savaĢa sürüklediği” 

gerekçesiyle RP‟nin kapatılması için dava açtı. 7 ay aradan sonra 3 Haziran‟da DGM‟de 

Susurluk Davası baĢladı. 

7 Haziran 1997‟de Genelkurmay irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara 

ambargo uygulamaya baĢladı. 10 Haziran 1997‟de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay 

üyeleri ve Genelkurmay BaĢkanlığını çağırarak kendilerine irtica konusunda bilgi verdi. 

18 Haziran 1997‟de Necmettin Erbakan baĢbakanlıktan istifa dilekçesini vererek 

koalisyon Ģartnamesinde belirlendiği bir BaĢbakanlığı Tansu Çillere devretmek olduğunu 

belirtti. Ancak prosedür gereği istifasını CumhurbaĢkanı‟na verdiği için CumhurbaĢkanı 19 

Haziran‟da yetkisini kullanarak hükümeti kurma görevini Tansu Çillere değil, ANAP Genel 

BaĢkanı Mesut Yılmaz‟a verdi.  

30 Haziran 1997‟de Mesut Yılmaz Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk‟la beraber 

ANASOL-D hükümetini kurdu ve TBMM‟den güvenoyu alarak icra-i hükümet etmeye 

baĢladı. (http://tr.wikipedia.org/28Ģubat_süreci) 

 

10. 3. Değerlendirme: 

Süleyman Demirel 28 ġubatla ilgili olarak her zaman “28 ġubat‟ta hukuka, kanunlara 

aykırı hiçbir Ģey yoktur. Parlamentoyu kapanmaktan, demokrasiyi kesintiye uğramaktan 

korumak için, hükümetin de bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu‟nda alınmıĢ bir karardır. Asker 

gelmiĢ “Laiklik prensipleri ihlal edilmiĢtir” diyerek MGK‟nın önüne sebepler getiriyor. “Ġhlal 



edilmemiĢtir” diyecek hal yok zaten, 3–4 ay sonra Anayasa Mahkemesi partiyi kapatıyor” 

demektedir. 

Demirel devamında “Burada taviz de yoktur, MGK‟nın aldığı kararlar askerin dikte 

ettirdiği Ģeyler değildi. Hükümet asker baskısıyla düĢürülmüĢ değildi, 4 ay sonra bırakmıĢtır 

ve hükümetin de hiçbir itirazı olmamıĢtır. Aksine hükümet daha sonra orada alınan kararları 

icra etti. „Askeri idare edemediniz‟ diyorlar oysa asker de „Rejimi koruyalım‟ dedi. Asker de 

rejimin askeridir, bugün çok Ģey değiĢiyor olabilir ama o gün var olan Anayasa‟da yeri vardır, 

gerektiğinde Cumhuriyetin-laik rejimin korunması ona bırakılmıĢtır. 4 ay hiçbir Ģey 

değiĢmedi, 4 ay sonra BaĢbakan istifa ederek „yerime yardımcım baĢbakan olsun‟ dedi. Niye 

istifa ettiğini sordum, „gerginlik var‟ cevabını verdi. O zaman, yardımcın gelince gerginlik 

gider mi? „Kim kurabilirse ona veririm‟ kararıyla görevlendirme yaptım ve o hükümet 

güvenoyunu da aldı. 28 ġubat‟ta olup biten budur. 28 ġubat MGK tutanakları açılsın. O 

zaman her Ģey açığa kavuĢur.” Demirel‟in dediği budur. Olan biten de zaten budur. 

Gerçekten de 21 Mayıs 1997‟de Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı Vural SavaĢ iktidarda 

iken RP hakkında “Lâiklik ve Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemleri gerçekleĢtirdiği” 

gerekçesiyle dava açtı. Refah Partisi 8 ay süren dava sonunda 16 Ocak 1998‟de Anayasa 

Mahkemesi tarafından kapatıldı. Anayasa Mahkemesi Necmettin Erbakan, ġevket Kazan, 

Ahmet Tekdal, ġevki Yılmaz, Hasan Hüseyin Ceylan ve Halil Ġbrahim Çelik‟e 5 yıl siyaset 

yasağı getirdi. Mevcut yasalara göre suçlu görüldüğü için kapatılmıĢ olduğu için bu gün Vural 

SavaĢı ve Anayasa Mahkemesini hiç kimse suçlamamakta ve Demirel‟i yargıladıkları gibi 

yargılamamaktadırlar.  

Yine Demirel‟in dediği gibi “28 ġubat‟ta ne olmuĢtur? Parlamento fesh mi edilmiĢ? 

Hükümet alaĢağı mı edilmiĢ? Siyasi partiler mi kapatılmıĢ? Milletvekilleri mi tutuklanıp 

götürülmüĢ? Ne yapılmıĢ? Bunlar yapılmamıĢ, 28 ġubat‟ta Milli Güvenlik Kurulu toplanmıĢ, 

kararlar almıĢ. Bunları herkes imzalamıĢ ve sonra da uygulanmıĢ. Hükümet görevinin baĢında 

kalmıĢ. 3,5–4 ay sonra istifa etmiĢ. Anayasaya göre yenisi kurulmuĢ. Buna darbe denilmez.” 

ġayet Süleyman Demirel Necmettin Erbakan‟ın istifasından sonra hükümet kurma 

görevini Mesut Yılmaz‟a vermemiĢ olsaydı huzursuzluk daha da artacak ve askerler gerçekten 

ihtilal yaparak 12 Eylül 1980‟den daha dehĢetli bir ihtilal ile Demirel‟in de gayreti ile 

yumuĢatılan 28 ġubat kararları ile kalmayacak parlamento ve partiler feshedilecekti. Kur‟an 

Kursları, Ġmam-Hatip Liseleri kapatılacak, tarikatların ve vakıfların tüm mal varlıklarına el 

konulacak, haksız yargılamalar ile binlerce insan zarar görecekti. Çıkarılacak yeni yasalarla 

neler yapılacağını da kimse kestiremezdi. Bu nedenle iki ihtilal ve bir muhtıraya muhatap olan 

Süleyman Demirel ihtilali önleyerek, etkisini ve yetkisini kullanarak parlamentonun açık 

kalmasını ve yasalar çerçevesinde yeni hükümetin kurulmasını sağlayarak ülkeye büyük bir 

iyilik yapmıĢ ve AKP‟nin önünü açmıĢtır. Demirel burada “Ehven-i Ģer” kuralına göre siyasi 

kararlarını almıĢ ve Demokrasiyi koruma konusunda baĢarılı da olmuĢtur. Türkiye‟nin 

sorumlu bir CumhurbaĢkanı olarak ülkenin asayiĢ ve huzuruna hizmet etmiĢtir. Daha sonra 

“Balyoz Darbe Planı” soruĢturması ile ortaya çıkan davalarda görüldüğü gibi darbeciler 

ülkede nasıl bir darbe yapacaklarını planlamıĢlardı. ġayet böyle bir darbe gerçekleĢmiĢ 

olsaydı 12 Eylül 1980 darbesinden daha dehĢetli olacağı açıktı. Nitekim o gün asker 

“Nizamiyeden geri dönmüĢtür.”  

Gerçekte 28 ġubat askerin değil STK‟lar, MEDYA, Sendikalar ve TÜSĠAD, ĠSO gibi iĢ 

çevrelerinin tamamı iĢin içindeydi ve hepsi Mesut Yılmaz‟ın BaĢbakan olmasını ve 28 ġubat 

Kararlarının uygulanmasını istiyordu. 

 

10. 4. İhtilal Nasıl Yapılır? 

Ġhtilali elinde silah olan asker yapar ve bu tarih boyunca böyledir. Ġhtilal Anayasa‟ya 

elbette aykırıdır ve hiçbir Anayasa kendisine uyulmamasını ve ihtilal yapılmasını meĢru 

göremez; ancak ihtilale kalkıĢanlar baĢarılı olurlarsa mevcut Anayasa‟yı da değiĢtirerek yeni 



Anayasa yaptıkları için kahraman olurlar. Ġhtilal bir Ģekilde baĢarısız olursa bu durumda 

mevcut anayasa hükümlerine göre yargılanarak cezalandırılırlar. Ġhtilallerin kaderi budur. 

Ancak ihtilal sadece askerin yapacağı bir Ģey değildir; kamuoyu Ģayet ihtilali istiyorsa ihtilal 

yapılır.  

Bu nedenle 12 Eylül ihtilali yine ihtilalci Org. Bedrettin Demirel‟in de itirafı ile 

olgunlaĢsın diye bir sene beklenilerek yapılmıĢtır. Asker hükümetin sıkıyönetim kararını 

uygulamayarak ve görevini aksatarak bir senede 5 bin gencin ölümüne seyirci kalmıĢtır. 

Gerçekte asker duruma el koyacaksa Ecevit Hükümeti zamanında Kahraman MaraĢ, Sivas ve 

Çorum olayları gibi toplu olayların olduğu, ekonomik olarak kuyrukların ve kıtlıkların 

yaĢandığı dönemde duruma müdahale etmesi gerekirken müdahale etmemiĢtir.  

Ancak 1989 yılında Demirel‟in azınlık hükümeti 24 Ocak kararları ile ülkede yoklukları 

kuyruk ve kıtlıkları kaldırıp enflasyonu kontrol altına aldığı ve istihbaratı çalıĢtırarak AnarĢi 

ve Terör odaklarını tam tespit etmiĢtir. Hükümet anarĢiyi durma noktasına getireceği zaman 

askerler müdahale ederek hem durumdan vazife çıkarmıĢ, hem de istikrarı askerin sağladığı 

imajını vererek halkın güvenini kazanmayı amaçlamıĢ ve zamanlamayı buna göre yapmıĢtır. 

Ayrıca ihtilali yapa askerler kendi aralarında tam bir mutabakat sağladıkları zaman buna 

karar verirler. ġayet aralarında ikna edemedikleri kuvvet komutanları ve ordu komutanları 

olursa buna teĢebbüs edemezler. Bu nedenle Menderes döneminde Talat Aydemir ve 12 Mart 

1971 Muhtırası öncesi 9 Mart‟ta Faruk Gürler bu mutabakatı sağlayamadıkları için ihtilal 

yapamamıĢlar ve 12 Mart‟ta I. Ordu komutanı Faik Türün Faruk Gürler‟e “Siz meclisi 

kapatırsanız ben Ġstanbul‟da toplarım” diye TBMM‟nin kapatılmasına karĢı çıktığı için ihtilali 

muhtıraya dönüĢtürmek durumunda kalmıĢtır. Gürler askerliği bırakıp siyasete girdiği zaman 

da siyaset dâhisi Süleyman Demirel tarafından periĢan edilerek yaptıklarına piĢman edilmiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti askeri vesayetle ve askerlerin çalıĢması ile kurulmuĢtur. Bu 

nedenle asker vesayeti altındadır. Esasen askerlerin siyasete müdahalesi Osmanlı döneminde 

“Yeniçeri Ġsyanları” ile baĢlar. Asker her istediğini almıĢtır. II. Mahmud bu duruma müdahale 

ederek Yeniçeri ocağını kapatmıĢ ve bu olaya tarihte “Vak‟ay-ı Hayriye” (M. 1825) yani 

“hayırlı olay” denilmiĢtir. Ama yeni kurulan “Asakir-i Mansure-i Muhammediye”  (M. 1826) 

adı verilen orduda da bu gelenek devam etmiĢtir. Nihayet MeĢrutiyetin ilanında olsun 31 Mart 

1909‟da “Harekât ordusunun Ġstanbul‟a girerek isyanı bastırması ve Sultan Abdülhamid‟i 

tahttan indirerek Sultan ReĢad‟ı tahta çıkarması gibi olaylar hep asker kökenlidir. Ordumuz bu 

ordunun devamıdır. Harekat Ordusu içine YüzbaĢı rütbesi ile Ġstanbul‟a giren Mustafa Kemal 

daha sonra CHP‟nin kurucusu ve TC‟nin ilk CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Bu nedenle askerin 

siyasete müdahalesi ve çekidüzen vermesi bir gelenek haline gelmiĢ ve halkımız tarafından da 

yadırganmayarak büyük destek bulmuĢtur. Bu nedenledir ki askerlerin yaptığı 1982 Anayasası 

halkımız tarafında % 92 gibi ezici bir çoğunlukla kabul görmüĢ, hatta Anayasa‟yı demokratik 

bulmayan % 8‟lih hayır diyen kesim “Vatan haini” ilan edilebilmiĢtir.  

1982‟den günümüze 30 sene geçtiği halde Türkiye Cumhuriyeti henüz Ġhtilal 

Anayasa‟sından ve askeri vesayetten kurtulabilmiĢ değildir. Demokrasinin vazgeçilmez 

unsurları olan siyasi partiler ihtilalcilerin yaptığı ant-i demokratik ve halkın seçme hürriyetini 

kısıtlayan % 10 barajın bulunduğu “Seçim sistemini” değiĢtirmeye bir türlü cesaret 

edememekte ve bunu da “istikrar” kılıfı ile savunabilmektedir. Son on sene içinde Ergenekon 

ve Balyoz Mahkemeleri ise yine ordu içinde bulunan farklı yapılanmaların birbirlerini 

suçlayarak ihbar etmeleri ve Genelkurmay‟ın müsaadesi ile göstermelik olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca 12 Eylül Anayasa‟sı üzerinde değiĢtirmeye yönelik müdahaleler de yine asker-

hükümet mutabakatı ve beraberliği ile yürütülerek 12 Eylül askeri rejimi ve Anayasası 

değiĢen ve geliĢen Ģartlara uydurularak halkın ve hükümetin desteği ile devam ettirilmektedir.  

Ġttihat ve Terakki liderlerinden ve ihtilalci kanattan olan Enver PaĢa‟nın “Osmanlı 

devletinde yapılan yapısal, siyasi reformlar askerler eliyle yapılmıĢtır; bundan sonra da asker 

eliyle yapılmaya devam edecektir” sözü geçerliliğini korumaktadır. 



Bu durum demokrasinin önündeki en büyük engellerden birisidir ve bu durum 

düzelmediği sürece gerçek demokrasi ve sivil idareden bahsetmek mümkün değildir. 28 ġubat 

1977‟den sonra aslında gömlek değiĢtiren AKP ve Siyasal Ġslam değildir; gömlek değiĢtiren 

ihtilalci ve Kemalist zihniyet ve yapıdır. Konjonktür ve değiĢen dünya ve Türkiye Ģartları ve 

toplumun yapısı ve beklentileri doğrultusunda 12 Eylül zihniyeti ve Kemalizm “Dindar 

Kemalizm” Ģeklinde gömlek değiĢtirerek devam etmektedir. Zaten gömlek değiĢtirme 

kavramı beden ve zihniyet değiĢikliği anlamına gelmemektedir. DeğiĢen gömlektir ve 

görüntüdür.  

 

10. 5. AKP’nin 12 Yıllık İktidarında 28 Şubat Kararlarının Uygulanması: 

2002 tarihinde günümüze iktidar olan ve güya 12 Eylül ve 28 ġubat ile kavgalı 

görüntüsü veren AKP hükümeti gerçekten bunu yapmıĢ mıdır? 12 Eylül Anayasa‟nı 

değiĢtirme ve 28 ġubat kararlarına aykırı olarak görüntüyü koruma dıĢında hiçbir gerçekçi 

değiĢimi yoktur. Tüm icraatları 28 ġubat kararlarını uygulamaya ve zaman içinde değiĢmesi 

gereken yasaları değiĢtirmeye ve esası korumaya yöneliktir.  

28 Şubat Kararlarına baktığımız zaman: 

1. 8 yıllık kesintisiz eğitim, 12 yıllık kesintili eğitim haline getirilerek zorunlu eğitim 

12 yıla çıkarılmıĢtır. Bu 8 yıllık kesintisiz eğitimin daha da geliĢtirilerek 

uygulanmasıdır. Müfredat ise değiĢmemiĢtir. Ancak 12 Eylül‟ün Anayasa‟ya 

koyduğu zorunlu “Din Kültürü” dersine Kur‟an ve Siyer ilave edilmiĢ, Arapça 

dersi ile seçmeli yapılmıĢtır. 30 sene Din Kültürü dersini alan gençlerimizin din 

anlayıĢında geliĢme değil gerileme olduğu, dinde ve ahlakta yozlaĢma çöküĢ 

olmadığını kimse iddia edemez. Ġman Eğitimi olmayınca Ġman Hakikatlerinden 

yoksun bir din “Münafıklığı” artırmaktan baĢka bir Ģeye yaramaz. 

2. Tarikatlar, vakıflar ve cemaatlerin faaliyetleri daha fazla denetim altına alınmıĢ ve 

devletin denetim ve gözetimi, hatta desteği ile devlete bağımlı olarak 

yapılmaktadır. 28 ġubat bunu istiyordu; Ģu anda tam bir denetim hâkimdir. 

3. Ġrticacı denen basın ve yayın kontrol altına alınması istenen husustu. Bu gün hiç 

kimse basın ve yayının hür ve özgür olduğunu iddia edemez ve daha Ģiddetli bir 

Ģekilde denetim altındadır. 

4. “Ġrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askerî ġûra kararları ile Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nden (TSK) iliĢkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yi 

dine karĢıymıĢ gibi göstermeye çalıĢan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve 

mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır” kararı askerlikten 

atılanlara baĢka kurumlarda çalıĢma hakkı verilerek uygulanmıĢ ve hakları iade 

edilerek askere alınmamıĢlardır. Verilen hak sadece mağduriyetinin giderilmesi 

ile iĢe girmelerinin sağlanmasıdır. Bu da askeri ve 28 ġubatı yapan orduyu 

töhmetten kurtarmak içindir.  

5. Kur‟an Kursları denetim altına alınsın kararı Diyanetin denetimine verilerek 

uygulanmıĢtır. Kurslar çoğalmıĢ ancak kesintisiz eğitimle ve bunu 12 seneye 

çıkararak öğrencilerden yoksun bırakılarak içleri boĢaltılmıĢtır. 

6. Atatürkçülük diyanetin de gayretleri ile Cami kürsülerine kadar taĢınarak ve 

Kur‟an Dersi, Siyer Dersi kitaplarına taĢınarak daha yaygın hale getirilmiĢ ve 

getirilmeye devam etmektedir. 

7. Kılık Kıyafet Yönetmenliği “BaĢörtüsü yasağı” için çıkarılmıĢtır; aynen 

korunmaktadır. BaĢörtüsü dıĢında ise gevĢetilmiĢtir o kadar. 

8. Atatürk aleyhine iĢlene suçları düzenleyen 5816 sayılı kanun aynen yürürlükte 

olup devam etmektedir.  



9. Derileri THK tarafından toplanmaya devam edilmektedir. Ancak zaman içinde 

deriler para etmediği için genel bir gelir kaynağı olmaktan çıkmıĢtır ve üzerinde 

fazla durulmamaktadır.  

28 ġubat Kararları denen kararlar bunların uygulanmasını istemektedir. Aradan geçen 

15 sene içinde varlığını aynen devam ettirdiği gibi AKP hükümeti de bunları korumaya 

devam etmektedir ve değiĢen hiçbir Ģey yoktur.  

Bu durumda 28 ġubat‟ın sorumlusu neden Süleyman Demirel olmaktadır? Neden?    

 

** 

Ekler:  

1. Hüsamettin Cindoruk: “Niyetleri yargılamak hukukun iĢi değildir; hukuk sonuçları 

yargılar. Darbe silahla ve cebir unsuru ile olur. Silahsız darbe olmaz. “Post Modern” darbe 

diye bir kavram olmaz. Bu mizahi bir durum değerlendirmesidir.” 

(http://haber5.com/roportaj/28-subat-demirelin-basarisidir)  

 

2. Mesut Yılmaz: “28 ġubat bir darbe değildir, hükümet değiĢimidir. 28 ġubat ve bir 

sonraki MGK tutanakları yayınlansın mesele tavazzuh eder. 28 ġubat süreci dönemin 

CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel ve dönemin Genelkurmay BaĢkanı Ġsmail Hakkı 

Karadayı‟nın süreci çok iyi yönetmesi, sürecin darbeye gitmesini engellemiĢtir. Bu yönetim 

sayesinde hem ileride olası bir darbe tehlikesi ortadan kalkmıĢ hem de TBMM, yani siyaset 

kurumu iĢlemeye devam etmiĢtir.” (http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/18322-demirel-

ve-karadayi-iyi-yonetti.html) 

 

3. Hasan Cemal: “CumhurbaĢkanı Demirel'i o dönem yakından izledim. Açık darbenin 

önlenmesinde rolü göz ardı edilmemelidir. Dönemin Genelkurmay BaĢkanı Karadayı'nın, 

Ġsmet Sezgin'e söylediği, 'Nizamiyeden döndük' lafı vardır. Hakikaten askerin nizamiyeden 

dönmesinde Demirel'in rolü vardı. Darbeyi Demirel ve Genelkurmay BaĢkanı Karadayı 

önledi.” (http://www.ntvmsnbc.com/id/25388598) 

 

4. Nazlı Ilıcak: “Süleyman Demirel o dönemin en etkili ismi. Sıcak darbeye doğru 

gidiliyordu. Gerçek bir darbe gerçekleĢtirilebilirdi. Ġsmail Hakkı Karadayı‟yı etkiledi. Sıcak 

darbeye engel oluĢturdu. Onları “Erbakan istifaya doğru gidiyor” diye uyardı. Darbeyi teĢvik 

etmedi; aksine askerleri yumuĢatmaya çalıĢmıĢtır.” (http://www.ensonhaber.com/ilicak-

demirel-sicak-darbeyi-onledi-2012-04-24.html)   

 

5. Refahyol hükümetinin yıkılmasında en önemli dönemeç sayılan 28 ġubat 

sürecinde, dönemin CumhurbaĢkanı Süleyman Demirel‟in, Genelkurmay BaĢkanı Orgeneral 

Ġsmail Hakkı Karadayı‟yı ikna ettiği ve olası bir darbe giriĢimini önlediği belirtildi. Tempo 

dergisindeki habere göre, Necmettin Erbakan‟ın baĢbakanlıktan ayrılmasıyla sonuçlanan 

süreçte Demirel, Karadayı ile sürekli ikili görüĢmelerde bulundu. Demirel‟in çabaları sonucu 

28 ġubat anayasal çerçevede kaldı, mevcut parlamenter ve siyasal sistem içinde değiĢim 

sağlandı. Üst düzey bir komutan da, konuya iliĢkin olarak, "ġayet Demirel, Karadayı‟yı ikna 

etmeyi baĢaramasaydı, ordu koalisyonun devrilmesini beklemeden yönetime el koyacaktı" 

dedi. Dönemin TBMM BaĢkanı Mustafa Kalemli de, 28 ġubat‟ı değerlendirirken, Demirel‟in 

darbeyi önlemedeki rolüne dikkat çekti. (http://www.habervitrini.com/haber/darbeyi-demirel-

onledi-15610)  

 

6. İsmail Hakkı Karadayı ile ilgili “Nizamiyeden döndük” sözü: “28 ġubat‟la ilgili 

önemli tartıĢma konularından biri de Karadayı‟ya atfedilen, “nizamiyeden döndük” sözleridir. 

Demirel‟in 28 ġubat süreciyle bir darbeyi önlediği görüĢü de Karadayı‟nın bu sözlerine 



dayandırılır. Demirel, Karadayı‟ya atfedilen bu sözle ilgili soruyu da Ģöyle yanıtlamıĢtı: 

“Evet. Sayın Karadayı, bunu bana söylemiĢtir. Genelkurmay BaĢkanı olarak TSK‟nın 

sıkıntısını aktarmıĢtır. CumhurbaĢkanı‟nın görevi zaten kurumların, doğru, sağlıklı iĢleyiĢini 

sağlamak, sıkıntılarına çözüm bulmaktır. Ben de bunu yaptım” demiĢtir. (Fikret Bila / Yön) 

 

11. Cumhurbaşkanlığından Sonra Demirel 

1993 yılında baĢladığı CumhurbaĢkanlığı görevi yedi yılını 2000 yılında doldurunca 

görev süresinin 3 yıl daha uzatılması gündeme geldi. Görev süresinin bitmesinden sonra DYP 

ve CHP‟nin desteklemesine rağmen özellikle RP‟nin itirazı ile bu gerçekleĢmedi. Anayasa‟nın 

101 maddesinde yapılacak değiĢiklik 5 Nisan 2000 tarihinde reddedildi. RP‟liler daha sonra 

CHP‟nin adayı olan Ahmet Necdet Sezer‟i Demirel‟e tercih ettiler. 16 Mayıs 2000 tarihinde 

görevini Ahmet Necdet Sezer‟e devretmiĢtir.  

2000 yılından itibaren de 12 senedir siyasete karıĢmamaktadır. Buna rağmen AKP ve 

özellikle Genel BaĢkanı ve BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan aradan 12 sene geçmesine 

rağmen ülkedeki tüm olumsuzluklardan Süleyman Demirel‟i sorumlu tutarak bütün siyasi 

platformlarda kendisine laf atmakta ve evinde oturduğu yerde taciz etmektedir. 

Allah uzun ömürler versin. Hayatı hürriyet ve demokrasi, adalet ve hukuk mücadelesine 

kendisini adayanlara örnek olsun… 

 

Kaynaklar: 

1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Suleyman_Demirel 

2. http://www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanlarimiz/suleyman_demirel 
 


