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GENEL DEĞERLENDİRME
Darbe, siyasi iktidarın güç kullanılarak veya güç kullanma tehdidiyle, yasal olmayan yollardan
değiştirilmesidir. 1 Bu genellikle bir ülkedeki en örgütlü ve kapsamlı silahlı güç olan ordu veya
onun desteklediği bir grup eliyle gerçekleştirilir. Darbeden sonraki düzen de aynı güç
tarafından korunur, sürdürülür veya devredilir. Darbeler; insan hak ve hürriyetlerinin, hangi
elin tuttuğundan asla emin olunmayan, bir silahın namlusuna asıldığı uygulamalardır.
Darbeler sadece ülkelerin sosyolojisiyle oynamaz, tek tek bireylerin psikolojileri üzerinde
yaptığı ağır tahribatlarla, insanları kişiliksizleştirir bu sayede tektipleştirir. Darbelerin bozuk
adalet anlayışlarında zanlı veya suçlu yoktur, “düşman” vardır. “İç düşman” kavramı böyle
bir zihniyetin gereği halka enjekte edilmiştir.
“Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor.”
“Hainleri asmayıp da besleyecek miyiz?”
“Bu bir savaştır, savaşta her zaman iyi şeyler olmaz”
“Siz bu olanlara, hukukçu kimliğinizle bakmayacaksınız”

Hukuksuzluğun vücut bulduğu bu cümleler, Türkiye’nin darbeler tarihinde birer kara leke
olarak yerlerini almışlardır. Uluslararası hukukta “düşman”ın durumu bile yasalar tarafından
belirlenmiş ve belli hakları yargı güvencesi altına alınmıştır.
Darbe yapanlar ile darbeye maruz kalanların anlattıklarının doğası gereği subjektif olması
olgunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Diğer yandan darbe, devrim, ihtilal denildiğinde
Türkiye’de hemen her kesimde oluşmuş önyargılı bir algı olduğu söylenebilir. Önyargı ve algı
katılığı darbe konusunda algı ile olgu arasındaki makasın giderek açılmasına sebep
olmaktadır. İnsanlar çoğu zaman ihtilaller konusunda yanlış bilinen doğrular ile doğru bilinen
yanlışlar arasında bir yerlerde bulunmaktadır. Bu anlamda temenni, arzu, nefret, sempati,
antipati ya da önyargılar, gerçeği anlamanın önündeki en büyük engellerdir. Darbe ve
ihtilalleri ideolojik referans kaynakları olarak kullanmaktan kaçınmak olgunun gerçeğini
kavramak için ön şarttır.
Asıl olan meydana gelen olay ya da olayların kökenlerini, beslendiği damarları, kendisini
meydana getiren tarihi müktesebatı ve nedenleri anlayabilmektir. Sonuçların değil sebeplerin
kavranması olgunun tekrarını önlemekte büyük katkı sağlar. Ak/kara, melek/şeytan,
iyiler/kötüler ya da demokrat/diktatör bağlamı içinde olayları ele almak, sorunu karşıt
duygular arasına hapsederek anlamsız hale getirmekten öte bir yararı olmaz.

Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi
değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi. Devrim: Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir
gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir
değişme. İhtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara
uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim. (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük).
1
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Darbe bir sonuçtur. Bütün sonuçlar gibi anların değil süreçlerin ürünüdür. Darbe ya da
demokrasiye müdahale söz konusu olduğunda hiçbir kurum, organ ya da kişinin masum
olmadığı açıktır. Darbenin zamanı, mekânı ve şartları kadar içinde mayalandığı tarihi
müktesebat da önemlidir. Sosyal hareketleri kavrayabilmek için hangi sosyal, kültürel ve
ekonomik laboratuarda mayalandığının bilinmesi şarttır.
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1. TÜRKİYE’DE DEVLET GELENEĞİ ve DEMOKRASİ
Doğu geleneğinin son mirasçısı ve temsilcisi olan Osmanlı rejimi, büyük Asya geleneğinin
İslâmlaşmış türü olarak Batı’ya en çok yaklaşmış, hatta onun alanına kadar girmiştir. Osmanlı
devleti Batı geleneğinin kapı komşusu olduğu halde, hatta tarihinin başında ondan etkilenmiş
de olduğu halde, batılılaşma anlamında çağdaşlaşması tarihinin sonuna dek olamamıştır.
Hâlbuki Avrupa’dan çok uzakta olan, örneğin Japonya gibi bir Uzakdoğu ülkesi için bu
çabuk ve kolay olmuştur. Osmanlı, bir siyasal güç ve örgüt olarak sömürgecilik aşamasına
varan Avrupa devletlerinin işgali altına girmemiş olduğundan, rejiminin ekonomik yanları
bozulduğu halde siyasal yanları bozulmamıştır. Avrupa devletleri Osmanlı ekonomisini kendi
çıkarlarına göre değiştirme isteğinden hiç şaşmadıkları halde onun siyasal ve kültürel anlamda
çağdaşlaşmasıyla hiç ilgilenmedikleri gibi iç işlerine karıştıkları zamanlarda da bunu yapmayı
istememişlerdir. Çağdaşlaşmış bir devletin siyasası altındaki bir toplumun ekonomisine
hükmedemeyeceklerini biliyorlardı. Bu paradoks, Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde yaşadığı
zikzakların bir açıklaması niteliğindedir.2

Militarizm, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistemin
Darbelerdeki Rolü
Demokratikleşemeyen Cumhuriyetin önündeki en büyük engelin adı ise militarizmdir.
Militarizm ve militaristleşme, askeri değer ve pratiklerin yüceltilmesi ve sivil alanı
şekillendirmesi olarak tanımlanır. Bu şekillendirme süreci bazen darbe dönemlerinde olduğu
gibi ordu veya askeri kesimin militaristleşme süreçlerinde doğrudan etkin bir rol oynamasıyla
gelişirken bazı durumlar da öznesi belli olmayan, sivillerin aktif katılımı ve rızasını içeren
süreçlerle yaygınlaşır. Bu bağlamda militaristleşme kültürel, kurumsal, ideolojik ve ekonomik
boyutları içermektedir. Bu boyutların bütünüyle işlediği bir yerde bireyler ve toplum askeri
varsayımları, sadece değerli değil, normal olarak da görmeye başlar. Söz konusu
normalleştirme süreci bilinçli bir politikayı gerektirdiği kadar, aynı zamanda bu söylemin
kusursuz işleyebilmesi, arkasını büyük bir sessizliğe dayamasıyla mümkündür. Diğer bir
ifadeyle militarizmin etkinliğini mümkün kılan en önemli saiklerin başında militaristleşme
süreci karşısındaki entelektüel, politik, ekonomik ve toplumsal düzlemde işleyen birçok
sessizliğin varlığı gelir. Bu bağlamda 1960-1983 arası dönemde militarist söylemi hâkim kılan
şey sadece militarizmin sivil alanı kontrolü altına alması değil aynı zamanda bu kontrole
yönelik ciddi bir itirazın gelişmemiş olmasıdır. “Metodolojik militarizm” olarak
tanımlanabilecek bu kabul biçimi nedeniyle özellikle 1980’lerin sonuna kadar ordunun sivil
alandaki nüfuzuna yönelik ciddi bir eleştirel analiz yoksunluğu ve militarizm ile
militaristleşme tartışması eksikliği vardır.
Soğuk Savaş dönemi olarak adlandırılan 1947-1987 arası yıllar, militaristleşen devlet
sistemlerinin sayısının katlanarak arttığı dönemdir. Militarizm özellikle az gelişmiş ülkelerde
askeri müdahaleler ya da ordunun politik alanı dolaylı kontrolü yoluyla dönemin
2

Niyazi Berkes; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 34.
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karakteristiği halini alırken, militaristleşme daha çok gelişmiş ülkelerde etkin bir söylem
biçimi olmuştur. Samuel P. Huntington, otoriter tek partiye, askeri veya kişisel diktatörlüğe
dayalı rejimlerden çok partili demokratik düzene geçişi, tarihsel süreç içinde üç ana dalgada
değerlendirilmektedir. Demokrasiye geçişte Amerikan ve Fransız devrimleri önemli birer
dönüm noktaları olmuşsa da Birinci Demokratlaşma dalgası ancak 1828 yılında ABD’de
başlamıştır. 19. yüzyılın bitmesinden önce İsviçre, deniz aşırı İngiliz dominyonları, Fransa,
Büyük Britanya ve Bazı küçük Avrupa ülkeleri demokrasiye geçmişlerdir. 1920'lerde sona
ermiş olan bu dalgayı bir geriye dönüş dalgası izlemiştir. Diğer taraftan İkinci Dünya
Savaşından sonra başlayan ve nispeten kısa süren İkinci Demokratlaşma Dalgası süresince
Müttefiklerin işgaline giren İtalya, Almanya, Japonya, Avusturya ve Kore'de demokratik
kurumlar teşvik edilmiş, Türkiye ve Yunanistan'da çok partili hayata geçilmiş; Güney
Amerika’da Uruguay, Brezilya, Kosta Rika, Arjantin, Peru, Kolombiya ve Venezüella’da
seçimlere dayalı sistemler kurulmuştur. Asya'da da bazı gelişmeler gözlenmiş ve bu süreç
1960'ların başında tersine dönmüştür. Üçüncü Demokratlaşma Dalgası ise 1974 yılında Portekiz
diktatörlüğünün sona ermesiyle başlamış ve bu süreçte pek çok ülkede demokratik sistemler
kurulmuştur. Halen devam etmekte olan Üçüncü Dalga Orta ve Doğu Avrupa'yı derinden
etkilerken henüz İslâm dünyası ile Konfüçyüs kültürünün etkisindeki Çin'i pek fazla etkisi
altına almış değildir. Üçüncü Dalganın ne zaman sona ereceği ve bir geri dönüş dalgasının
başlayacağı belli değildir. Huntington'un analizine göre Türkiye ikinci Demokratlaşma
Dalgası sırasında çok partili demokrasiye geçmiş ve demokrasiyi işletme konusunda ciddi
geriye dönüşler yaşamıştır.3
1960’larda ve 1970’lerde demokrasilerden küresel düzeydeki uzaklaşma, çarpıcı nitelikteydi.
1962’de dünyada 13 yönetim hükümet darbeleri ürünüydü. 1975’de bunların sayısı 38 oldu.
1958’de dünyadaki 32 işler demokrasiden üçte biri, 1970’ler boyunca rejim değişikliklerinin
en yaygın yöntemi olarak işleyişe girmiş ve Eric Hobsbawm’ın “askeri hükümetlere yönelik
görülmemiş bir global moda” olarak adlandırdığı süreç yaşanmıştır. Militarizmin hâkim
söylem halini almasında askeri müdahaleler olmaksızın politik ve sivil alanın bizzat kendisinin
militarist bir söylem geliştirmesi de bu dönemde etkili olmuştur. Bu da demokratik rejimlerin
varlığına rağmen militarist söylemin dönemin hâkim söylemine nasıl dönüştüğünü açıklıyor.4
Demokrasinin tarihi, Huntington’a göre yavaş ve kesintisiz bir ilerleme olmayıp, ilerleyen,
geri çekilen, sonra toplanan ve tekrar yükselen bir dalgalar dizisidir. Huntington’a göre,
geçmişte olup bitenlerden kalkarak, demokrasinin gelecekte pekiştirilmesini ve
yaygınlaşmasını etkileyen en belirleyici etkenler; ekonomik kalkınma ve siyasal önderliktir.
“Ekonomik kalkınma demokrasiyi mümkün kılar; siyasal önderlik ise gerçek.”5
Klasik Militarizmlerde ordunun bizzat yönetime el koyması gerekmez. Ordu, militer ideoloji
ve değerler, devlet aygıtının işleyişine ve özellikle eğitim sistemine nüfuz ettiği için hükümet
kadrolarının sivilliği ve hatta ortada çok partili bir rejimin olması sorun yaratmaz. Ordu
gündelik politikanın içinde asla görünmez. Ordu komuta ‘kast’ı, organik bir parçası olduğu
aristokrasinin sivil siyasi parti veya kadroları ile arasındaki iş bölümü ve hiyerarşi kuralları
uyarınca, siyasi çatışma alenen silahlı mücadeleye dönüşünceye kadar sahneye çıkmaz. Bu
çıkışta da kendi sivil siyasi kadrosunu, partisini bertaraf ederek değil, onu saflarına katarak,
yani -yönetici- sınıfın silahlı güç, topyekûn savaş hali örgütlenmesi olarak nihai hesaplaşmaya
girer. Türk militarizminin ilk safhasında klasik militarizmlerden esasta farklı olan ilk yönünün
aristokratik bir kökeninin, dayanağının olmamasıdır. Ancak bu dönem boyunca ordu subay
kadrosu bir kast görünümü de vermekteydi. Mensuplarını çoğu alt-orta sınıf mensuplarından
3

Davut Dursun (1999); 27, 28.

4

Ali Balcı; Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi, Kadim Yayınları, Ankara, 2011, s. 14, 15, 19, 20, 21.

5

Türk Demokrasi Vakfı (1992); s. 57.
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devşirilmekte, subaylar -görev yerleri sık değiştirilmekle birlikte- “halkın içinde”
yaşamaktaydı. 1980’lerle birlikte ise hem subay kadrolarının orta-üst sınıf mensuplarından
devşirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Hem de subay-astsubay çocuklarının
“kadro”daki oranın sürekli artmasına çalışılarak ve bu arada subayların büyük çoğunluğunu
lojmanlara, boş zaman ihtiyaçlarını karşıladıkları orduevlerine çekerek, adeta subaylığın dışa
kapalı bir kast haline gelmesine yönelik yol izlenmeye başlandı. Bugünkü haliyle bile ordu,
“Savunma Sektörü”ne bağlı işletme ve organizasyonlarda çalışan, bir kısmı emekli asker
personelin bir toplumsal destek veya çıkar grubuyla çevrelediği, ayrıcalıklı, dokunulmaz
haklara sahip bir kesim görünümündedir. Bu konumu kendisini devletle özdeşleştirmiş ve
siyaseten toplumun üzerinde konumlanmış bir kesimin tıpkı aristokrasi gibi toplumla arasına
mesafe koymasını andırmaktadır.
Milletle, halkla araya konulan “mesafe”, sıradan militarizmlerin yeri geldiğinde açıkça ifade
etmekten çekinmedikleri bir fikrin, inancın da yansımasıdır. Sıradan militarizmlerin kendi
ayrıcalıklı ve üstün konumların meşruluğuna kendilerini inandırabilmek için ürettikleri bu
fikir, özetle; kendi halklarının değer, yetenek ve nitelikler bakımından zayıf, gelişmemiş ve
hatta gelişmeyecek olduğu yolundadır. Bu haliyle halk, millet tekinsiz, güvenilmez bir
sürüdür. Bu sürünün iktisadi seçkinlerinin (burjuvazi ve mülk sahiplerinin) vurgunculuğu,
politik seçkinlerinin -partilerinin- yolsuzlukları ve geniş yığınların bu durumda çaresizce
debelenmeleri, militer zümre için bu fikrin, inancın doğrulanmasından başka bir şey değildir.
Böylesi durumlarda yapılan askeri darbelerle kendi imtiyazlı konumunu daha da pekiştirmek
fırsatı bulan militarizmler, askeri rejimden “normal”e geçildiğinde, eskisine benzer hatta daha
beter bir gidişatın ortaya çıkması karşısında, bunu kendilerinin düzenleme istek ve
yeteneklerinin olmayışını değil, milletin o ezeli ve onulmaz aczine, gelişmemişliğine atfetmeye
zaten hazırdırlar. Latin Amerika’da, Afrika ve Güneydoğu Asya’daki sayısız askeri darbenin
ve Türkiye’deki darbelerin bilançosu budur.6
Militarizm aynı zamanda, kadim zihniyetlerden biri olan otoriter zihniyetin çocuğudur ve
otoriter davranış ve algılama kalıpları içinde anlam kazanır. Tarih boyunca birçok sivil,
yığınlar halinde militarizme destek vermiştir. Diğer bir deyişle militarizmin çekiciliği, askersivil arasındaki zümresel ve sınıfsal çelişkilerden çoğu zaman çok daha baskın çıkmıştır.
Çünkü militarizm kendi arka planında yatan otoriter zihniyet içinden üretilecek ideolojilerden
sadece biri, muhtemel bir uzantısıdır. Esas olan ise daima zihniyettir. Ve otoriter zihniyetteki
sivillerin bu nedenle kendilerini ‘askeriyeye’ ideolojik olarak yakın hissetmelerinin şaşırtıcı bir
yanı yoktur. Militarizm, yönetenlerde ve yönetilenlerde simetrik nitelikler gösteren;
konjonktürel olmakla birlikte kendisini kalıcı kılacak araçlara sahip olan; otoriter zihniyete
dayanan bilimsel ve siyasi her türlü ideolojiyle bütünleşme istidadına sahip bir ‘mikro’
ideolojidir. Kendi hakkında sahip olduğu güçlü ve başarılı tarihsel imgeyle, yaşadığı koşulların
ima ettiği zayıflık ve başarısızlık arasında sıkışmış; edilgen, ‘özneleşmemiş’ toplumlarda
kendisine uygun bir ortam bulur. Bu nedenle militarizm bir iktidar ideolojisi olduğu kadar,
bir toplumsal eziklik ideolojisidir de.7
Son kırk yılda olduğu gibi ordu, toplum hakkında giderek yüksek sesle konuşsa, ordu
mensupları toplumun hemen her sorunuyla ilgili görüşlerini dile getirme yetkisini
kendilerinde bulsalar da, bu durumun tersi söz konusu olduğunda akan sular durur.
Toplumun üyeleri veya siyasal temsilcileri, benzer bir yukarıdan sesle, hatta çok daha pes sesli
bir ifadeyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tasarruflarını sorguladığında ordunun kurumsal
6

Ömer Laçiner; Türk Militarizmi, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 14, 24, 26.

Etyen Mahçupyan; Bir Mikro İdeoloji Olarak Militarizm, Zihniyet, Özne ve Etik Meseleleri Üzerine Bir Not, Bir
Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 120, 133.
7
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olarak ilk refleksi bu girişimde “tahkir ve tezyif” unsurları aramaktır. Bu tehdidin yeterli veya
mümkün olmadığı yerde TSK’nın psikolojik harekât stratejisinin uygulayıcıları doğrudan veya
dolaylı olarak devreye girerler. TSK, diğer ülke ordularına göre fazla konuşan, ama kendisi
hakkında konuşulmasından bir o kadar rahatsız olan bir kurumdur. Demokrasilerde genel
olarak ordudan siyasal ve toplumsal konularda dilsiz olması istenir. Türkiye’deki otoriter
demokraside ise, asıl istenen toplumun ordu konusunda ya dilsiz olması ya da konuştuğunda
övücü sözler dışında bir şey söylememesidir.8
Almanya ve Japonya’daki militarist sistemlerin sona ermesi ve Türkiye’deki militarizmin
akıbeti hakkında Murat Belge şunları ifade eder: “Almanya’nın iki dünya savaşını da
kaybetmesi onlar için militarizmin sonu oldu. Evet, Türkiye’de orduyu yenen olmadığı için
militarizm de yenilmedi! Arjantin’de de öyle oldu. Militarist diyebileceğimiz bir rejim kuruldu,
dünya kadar cinayet işlendi; Falkland Adaları’nda boyundan büyük maceralara kalkışıp
İngiltere karşısında rezil olunca yıkıldı. Daha çok dış konjonktürün göçerttiği militarizmleri
görüyoruz. Türkiye’de belki dış konjonktüre gerek kalmadan toplum kendi içinde militarizmi
bitirebilir. Bu şans kuvvetle var.”9
Genel anlamda 1945-1991, dar anlamda ise 1947-1987 tarihleri arasındaki dönem soğuk
Savaş dönemi olarak adlandırılır. ABD ve Sovyetler Birliği arasında dünyanın temel iki
kampa bölünmesi olan soğuk Savaş etkin olduğu süre boyunca ‘zamanın sistemi’ olarak işlev
görmüş ve uluslararası yaşamın neredeyse diğer tüm yönlerini gölgeleyen merkezi bir rol
üstlenmiştir. Bu dönem sürekli bir silahlanma yarışının olduğu, silahların bütün dünyaya
dağıtıldığı, büyük ölçüde militaristleşen bir ekonominin etkinliğini sürdürdüğü, askeri
darbelerin yaygınlaştığı, silah satışları için yeraltı örgütlerinin ortaya çıktığı, gerilla savaşlarının
yaygınlaştığı, korku ve şüphenin hâkim olduğu, güvenliğin paranoya halini aldığı bir
dönemdir. Kısacası Soğuk Savaş yılları “çevreleyici bir militarizmin” (ambient militarism) etkin
olduğu bir zaman dilimidir.10
Soğuk Savaş’ın en önemli sonuçlarından biri ABD ve Sovyetler arasındaki gerilimin yol açtığı
askeri üsler yoluyla mekânın militaristleşmesi olmuştur. Üslerin, bulundukları ülkeleri
militaristleştirmesinin en önemli göstergesi bu ülkelerde politik, ekonomik ve sosyal
problemleri çözmede demokratik yöntemlerden ziyade askeri yöntemlerin devreye sokulması
olmuştur. Soğuk Savaş’la birlikte askeri alanda yaşanan değişimler, militarist söylemi bir hayli
güçlendirmiş ve böylesi koşullar altında “sivil hükümet yapıları daha az gelişmiş ve daha az
olgunlaşmış” ülkelerde askeri darbeler daha kolay gerçekleşmiştir. Kısacası Soğuk Savaş,
üçüncü dünya ülkeleri için askeri müdahalelerin mümkünlük koşullarını sağlayan en önemli
yapısal unsurdu.
Askeri rejimlerin Soğuk Savaş koşulları altında onaylanması hatta bizzat süper güçlerin direkt
ve dolaylı katkılarıyla kurulmaları, üçüncü dünya ülkeleri söz konusu olduğunda yaygın bir
pratik olup çıkmıştır. 1960’larda Latin Amerika’da askerin politik alanda artan rolünün
arkasındaki en önemli faktör ABD’nin buradaki ülkelere yönelik askeri yardım ve eğitim
politikalarıydı. 1964’den itibaren ABD’nin Latin Amerika’da askeri rejimlere yönelik ilgisinin
nedeni 1964 Küba devriminin bölgede yayılma olasılığıydı ve bu dönemde Brezilya, Bolivya,
Şili, Uruguay ve Arjantin’de kurulan yeni yapılanmalar bu bağlamda anti-devrimci askeri rejimler
şeklinde tanımlandı. Bu politika sonucu ortaya çıkan askeri rejimler de ABD tarafından
komünist devrime karşı bir duvar oluşturdukları için meşru görüldüler. Türkiye’deki askeri
8

Ahmet İnsel ve Ali Bayramoğlu; Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 7-9

9

Muhsin Öztürk; 27 Mayıs Devleti 1960-2011, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2012, s. 124, 125.
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Ali Balcı (2011); s. 19, 20.
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darbeler ve bunların sonucunda hâkim söylem olarak işleyişe giren militarizm, doğrudan
Soğuk Savaş geriliminin bir sonucu olmasa da, Soğuk Savaş koşullarının militarizme sağladığı
onay/normallik Türkiye’de militarizmi hâkim söylem düzlemine yerleştiren en önemli unsurdu.
27 Mayıs 1960 Darbesi, sadece iç politikanın militarist müdahaleyi onaylayıcı ortamı içinde
değil aynı zamanda daha geniş perspektifte bir onayın da mümkün olduğu Soğuk Savaş
koşulları içinde gerçekleşmiştir. Darbeden sadece 3 gün sonra, yeni rejim ABD ve İngiltere
tarafından tanındığı gibi demokratik Batı cephesinden de darbeye yönelik bir tepki gelmedi
ve müttefiklik ilişkisi olduğu gibi devam etti. Soğuk Savaş mantalitesi doğrultusunda ABD
için belirsiz bir politika izleyen sivil yönetimler yerine daha “sorumlu” bir davranışı garanti
eden geçici askeri yönetimler makul bir seçenekti.11
12 Mart 1971 öncesinde yaşananlara dikkat çeken Rıdvan Akar, ABD ve NATO’nun etkisini
şöyle izah eder:
12 Mart döneminde, iki farklı cunta kendi aralarında ciddi bir rekabet
gerçekleştiriyorlar. Biri 9 Mart Cuntası diye bilinen daha sol, daha radikal
bir asker grup, diğeri 12 Mart cuntası diye bildiğimiz o ünlü muhtıranın
sahipleri. 9 Martçıların çok çarpıcı bir durumu var: Faruk Gürler Paşa ikisi
arasında gidip geldiği bir dönemde Faruk Gürler’e geliniyor ve deniyor ki:
“Paşam, DEV-KUR harekete geçti.” DEV-KUR, 1962-63 yılında NATO
tarafından Türkiye’de oluşturulan “devleti kurtarma planı.” Yani bir darbe
girişimi olduğunda devlet hangi refleksleri gösterecek, nereyi kontrol
altında tutacak ve darbeyi nasıl savuşturacak? Bu tamamen NATO
tarafından planlanmış olan ve doğrudan da fiilî olarak NATO tarafından
da harekete geçirilmesi istenen bir plan. DEV-KUR’un harekete
geçmesiyle birlikte 9 Martçılar tasfiye ediliyorlar. Çünkü DEV-KUR
refleksini ortaya çıkaran şey 9 Martçıların radikal dünya görüşleri ve 12
Mart galebe çalıyor. Şimdi, dolayısıyla, ben her darbe sürecinde mutlaka
Türkiye’nin stratejik müttefiki olan Amerika’nın şu veya bu şekilde bu
sürecin içerisinde olduğu ya da şu veya bu biçimde bu süreci engelleyip
manipüle edebileceği duygu ve düşüncesine sahibim.12
Türkiye’nin dış politikasının inşasında ordunun ağırlığı ve etkililik düzeyi ele alınmaya
değerdir. Ordu, tıpkı iç politikada siyasetin sınırlarını belirleyip siyasal parti ve aktörlerin bu
sınırlar içinde politika yapmasını istediği gibi, dış politikada da Kürt sorunu, İsrail ile ilişkiler,
Kuzey Irak Politikası, Kıbrıs ve Ege sorunları gibi kritik konuları kendi yetki alanı içinde
gördü. Sonuçta ortaya siyasal iktidarların, ana eksenlerini ordunun belirlediği çerçeve içinde
dış politika oluşturabildikleri bir yapı çıktı. Dışişleri bürokrasisi doğal olarak bu politikaların
oluşturma sürecinin bir parçasıydı, ama zaman zaman görüş ayrılıkları belirdiğinde askerlerin
çıkışıyla karşılaştı. Siyasetin üstünde bir devlet politikası anlayışının sonuçta seçim ve
iktidarların değişmesi olgusunu anlamsız kıldığı ortadadır.13 Ordu, Kıbrıs ve Ege, İnsan
Hakları Dairesi, Doğu Çalışma Grubu gibi birimler oluşturarak ve SAREM14 gibi merkezler
11

Ali Balcı (2011); s. 26, 28, 29, 32. 56.
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Rıdvan Akar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012, s. 24.

İlhan Uzgel; Ordu Dış Politikanın Neresinde, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009,
s. 313.
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Genelkurmay en çok tartışılan birimini kapattı. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından açılışı 8
Ocak 2002’de yapılan Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi (SAREM) 2011 Kasım ayında faaliyetlerine son verdi. SAREM'in
adını gündeme getiren en önemli gelişme ise 2007 yılında yaşandı. Türkiye üzerine 'felaket senaryoları'nın
konuşulduğu ABD'deki Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıya, dönemin SAREM Başkanı Süha Tanyeri'nin katıldığı
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kurarak bu önemli konularda politika oluşturmaktadır. NATO ve silahlanma ile ilgili konular
tamamen askerlerin eline bırakıldı, Kuzey Irak politikası 1996’daki bir Özel Millî Siyaset
Belgesi ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetlere havale edildi.15
Soğuk savaş ve sonrası dönemdeki dinamikler 11 Eylül ile birlikte önemli bir değişime
uğradı. Balkanlar’da belirleyici gücün AB olmaya başladığı ve belli bir istikrarın sağlandığı,
İsrail ile ilişkilerin 1990’lardaki önem ve hızını yitirdiği bir ortamda ABD’nin Türkiye’ye özel
ve ayrıcalıklı bir müttefik gibi davranmasının anlamı kalmamıştı. Ayrıca, ABD kendisine yeni
ve çok daha hevesli müttefikler bulmuştu. Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya,
Arnavutluk, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan ABD’yle askeri ve siyasal alanda işbirliği
yapmak için kendileri önerilerde bulunuyorlar, ABD Almanya’daki birliklerini Polonya’ya
kaydırıyor, Irak’ta kullanabileceği muhalif unsurları Macaristan’daki üste eğitiyordu. Yani,
Doğu Avrupa’dan başlayan bir hat boyunca, Türkiye’yi de içine alan ve Kafkaslara, Orta
Asya’ya ve Afganistan’a uzanan bir eksende, Avrasya Bölgesinde ABD askeri ve siyasal
olarak konumunu pekiştirmişti. Ayrıca, ABD için 1990’ların başından beri yaşamsal önem
taşıyan Irak, doğrudan ABD yönetimi altına girmişti. İşte böyle bir stratejik yeniden
yapılanmada Türkiye zincirin halkalarından birine dönüşmüştü ve ABD’li yetkili ve yazarlar
bunu farklı şekillerde, ama açıkça belirtmişlerdi. Örneğin, Brooking Institute’den Philip
Gordon “Türkiye’nin askeri değerinin çok fazla olduğu efsanesinin yıkılmasının iki ülke
arasında daha sağlıklı ilişkilerin kurulması için zemin oluşturacağını” yazdı (America’s
Partnership With Turkey is Still Valuable,” International Herald Tribune, 6 Ağustos 2003). Eski
Ankara Büyükelçisi Mark Parris ise ABD’nin Türkiye’ye bakışının Irak savaşından önce
değişmeye başlamış olduğunu ve artık stratejik ortaklıktan söz etmenin bir anlamı olmadığını
söylüyor (Starting Over: US-Turkish Relations in the Post Iraq War Era, Turkish Studies Quarterly,
Nisan 2003).
Silahlı Kuvvetlerin dış politikayı ve özelde Türkiye’nin dış politikasını nasıl algıladığı üzerinde
durmak gerek. Dünyanın her yerinde askerlerin sivillerden farklı bir zihin yapısına sahip
oldukları kabul edilir. Askeri zihniyet (military mind) olarak da adlandırılan ve dünyayı güvenlik
penceresinden gören bu yaklaşımda genel hatlarıyla belirleyici olan dost-düşman ayrımıdır ve
gri tonlar pek bulunmaz ki, bu da alınan eğitimin ve ordunun işlevinin gereğidir. Dış politika
alanında güvenlik merkezli bu bakış açısı teorik karşılığını realpolitik’te bulur ve uluslararası
ilişkiler literatüründeki bütün eleştiri ve gelişmelere rağmen askerlerin bakış açılarına en
uygun şemayı bu yaklaşım oluşturur. Yaratılan kuşku ve korku Türkiye’nin
demokratikleşmesini ve insan haklarının gelişimini engelleyen en önemli etkenlerden biri
oldu. Dünyanın en büyük emperyalist güçlerine ve onların içte ve çevremizdeki uzantılarına
karşı savaş veriliyorsa, demokrasiden ödün verilmesinden doğal bir şey olmazdı. Sonuçta,
askerler insan hakları ve demokratikleşme ile etkin çatışma ve parçalanma arasında bire bir
ilişki kurarak, bu konuda Batı’dan gelen eleştiri ve baskıları doğrudan bölünmeye giden yolu
açmak olarak değerlendirdiler. O yüzden de insan hakları ve demokratikleşme kendi içinde
insanlığın oluşturduğu bir değer olarak alınmak ve cumhuriyet projesinin en önemli parçası
olarak kabul edilmek yerine, Batı’nın özellikle Türkiye’ye karşı kullanmayı seçtiği emperyalist
araçlarından biri olarak görüldü, diğer konular gibi güvenlik alanına hapsedildi.16
ortaya çıktı. Uzun süre tartışılan senaryolara göre; dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu suikasta kurban
gidecek, Beyoğlu'nda düzenlenecek canlı bomba saldırısını terör örgütü PKK üstlenecek, ardından da TSK 50 bin askerle
Kuzey Irak'a girecekti. Basına sızan senaryonun ardından Genelkurmay bir açıklama yaparak Tuğgeneral Tanyeri'nin, bir dizi
temasta bulunmak üzere ABD'de olduğu, Hudson Enstitüsü'ndeki toplantıya da bu çerçevede katıldığını duyurdu.
(http://siyaset.milliyet.com.tr/genelkurmay-en-cok-tartisilan-biriminikapatti/siyaset/siyasetdetay/20.01.2012/1491491/default.htm Milliyet Gazetesi, 20 Ocak 2012, Erişim: 1 Temmuz 2012)
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16

İlhan Uzgel (2009); s. 315, 325.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

12 / 145

Mahir Kaynak; Türkiye’nin Batı’yı bir bütün olarak göremediğini, Batı’nın içinde ciddi
rekabetler olduğunu ve Türkiye’deki darbelere de Amerika - Avrupa (özellikle İngiltere)
çekişmesinin sirayet ettiğini, yine Türkiye’de komünistlerin varlığından bahsedilebileceğini
ancak bir komünist hareketin hiç olmadığını, özellikle sol bir tehlikenin yaşanmadığını bunun
abartılarak kullanıldığını ifade etmiştir. Düşüncelerinin devamında:
Türkiye’nin dünya politikasındaki yerine dair büyük hatamız Batı’yı bir bütün
olarak görmemiz ve her şeyi Batı-Doğu şeklinde analiz etmemiz. Hâlbuki Batı’nın
içerisinde ciddi rekabetler vardır. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi -şimdi de
öyle ya- Avrupalıydı. Daha açık bir ifadeyle, Türkiye İngiltere’nin nüfuz alanı
içerisinde, onun dediklerini yapan bir ülke olarak bilinirdi. Fakat Amerika Birleşik
Devletleri askerî olarak Orta Doğu’ya ve Türkiye’ye girdi. Türkiye’ye girince de
giderek Türkiye içerisindeki etkileri artmaya başladı. Bu etkileri artınca hemen bir
darbe hazırlığı olmaya başladı. Yani oradaki mesele Amerika’nın Türkiye’deki
etkinliğini bertaraf etmekti. Daha ziyade İngilizler ama birçok Avrupa ülkesi de
işine geldiği zaman onunla birlikte hareket eder. Geçmişte de böyleydi şimdi de
böyle. Özetle, 1960 darbesi Amerika’nın Türkiye üzerindeki etkinliğini azaltmak
amacıyla yapılmıştır. Sorun Türkiye’nin Batı’nın içerisinde Avrupalı veya
Amerikalı olup olmamasıyla ilgilidir. Dünyadaki mücadelenin bir de bu tarafı
vardır. Kimse buna bakmaz. Bu yüzden yaptılar ve Amerika’ya daha yakın olan
Demokrat Partiyi bertaraf ettiler, İsmet Paşa geldi. 12 Mart 1971 darbesi, benim
katıldığım darbe de bu sürecin bir devamıdır. Neden? Amerika’nın etkinliğini
iyice azaltmak için sol bir cunta hazırladılar. Sol cuntanın özelliği, solculuğun
Amerika karşıtı olmasıydı. Bu solcu olmaya yetiyordu.17

Demokrasi, Darbeler ve Türk Modernleşmesi
Demokrasi, birçoğumuz için tanıdık bir sözcük olabilir fakat yine de, totaliter rejimler ile
askeri diktatörlüklerin, birbirlerine benzer bir biçimde, kendilerine demokratik etiketler
yapıştırarak halk desteğine sahip olduklarını ileri sürdükleri bir dönemde, yanlış anlaşılmış ve
yanlış kullanılmış bir kavramdır. Sözlük tanımında demokrasi: Üstün iktidarın halkta
bulunduğu veya halk tarafından doğrudan ya da özgür bir seçim sistemi içinde seçilmiş
temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı, halk tarafından yönetimdir. Abraham Lincoln’ın deyişiyle,
demokrasi, “halkın, halk tarafından ve halk için” yönetimidir. Gerçekten de demokrasi,
özgürlüğe ilişkin bir fikirler ve ilkeler kümesidir ama aynı zamanda, uzun ve çoğu kez
dolambaçlı bir tarih boyunca biçimlenmiş bir uygulamalar ve usuller kümesini de içinde
barındırmaktadır. Kısacası demokrasi, özgürlüğün kurumsallaşmasıdır. Bu nedenle, herhangi
bir toplumun, doğru anlamda demokratik diye adlandırılabilmesi için, anayasal yönetimin,
insan haklarının ve kanun önünde eşitliğin, zamanın sınamasından geçmiş olması
gerekmektedir.18
Demokrasiler, devletin halka hizmet için var olduğu ilkesine dayanırlar; halk devlete hizmet
için var olmaz. Bir diğer deyişle, insanlar demokratik devletin tebaası değil, yurttaşlarıdır.
Devlet, yurttaşlarının haklarını korurken, bunun karşılığında, yurttaşlar da devlete sadakat
gösterirler. Buna karşılık, otoriter bir sistemde devlet, toplumdan ayrı bir varlık olarak, kendi
Mahir Kaynak, İktisat Profesörü, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 14 Ekim 2012,
s. 3-4.
17
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Türk Demokrasi Vakfı; Demokrasi Nedir? (Çev: Levent Köker), Türk Demokrasi Vakfı, Ankara, 1992, s. 9, 10.
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halkından, devletin eylemlerine rıza göstermelerini garantiye almak gibi herhangi bir karşı
yükümlülük getirmeden, sadakat ve hizmet talep eder.
Bütün demokrasiler, yurttaşların özgürce, çoğunluğun yönetimi ilkesine uygun olarak siyasal
kararları aldıkları sistemlerdir. Hiç kimse, örneğin, nüfusun yüzde 51’inin, geriye kalan yüzde
49’u çoğunluk adına baskı altında tutmasını hakça ya da adil diye nitelemez. Demokratik bir
toplumda, çoğunluğun yönetimi, bireysel insan haklarının güvenceleri ile birlikte var
olmalıdır ki, bu da, karşılık olarak, ister etnik, dinsel veya siyasal ya da ister çekişmeli bir
yasama sorunu ile ilgili tartışmada kaybedenler anlamında olsun, azınlıkların haklarını
korumayı sağlamaktadır. Azınlıkların hakları, çoğunluğun iyi niyetine bağlı değildir ve
çoğunluk oyuyla ortadan kaldırılamaz. Bu itibarla demokrasinin temel dayanakları şu başlıklar
altında sıralanabilir: Halk egemenliği; hükümetin yönetilenlerin rızasına dayanması;
çoğunluğun yönetimi; azınlık hakları; temel insan haklarının güvence altında olması; özgür ve
adil seçimler; kanun önünde eşitlik; davaların hukuki usullere göre görülmesi; hükümetin
anayasa ile sınırlandırılması; toplumsal ekonomik ve siyasal çoğulculuk; hoşgörü ve uzlaşma
değerlerinin benimsenmesi.
Aydınlanma filozoflarının 17 ve 18. yüzyıllarda formüle ettikleri ‘vazgeçilmez haklar’, 20.
yüzyılda uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış ve Temel İnsan Hakları başlığı altında
düzenlenmiştir. Bunlar: Söz, ifade ve basın özgürlüğü; din özgürlüğü; toplanma ve
örgütlenme özgürlüğü; hukuk koruması karşısında eşit olma hakkı; hukuki usullere uygun
muamele görme ve adil yargılanma hakkı. Bu haklar, tahrip edilmez ve ne toplum ne de
devlet bu hakları kaldırabilir veya devredebilir. Bu sayılanlar, her demokratik devletin kabul
etmek zorunda olduğu hakların çekirdeğini oluşturmaktadırlar. Bu haklar devletten bağımsız
olarak var oldukları için, yasama yoluyla ortadan kaldırılmaları mümkün olmadığı gibi,
herhangi bir seçmen çoğunluğunun anlık kaprislerine de tabi değildir. Söz ve ifade özgürlüğü,
herhangi bir demokrasinin can damarıdır. Tartışmak ve oy kullanmak, toplanmak ve protesto
etmek, ibadet etmek, herkes için adaleti güvence altına almak bunların hepsi söz ve
enformasyonun sınırlandırılmamış akışına bağlıdır. Otoriter devletlerin aksine, demokratik
yönetimler, yazılı veya sözlü beyanların içeriğini ne denetlerler, ne dikte ederler, ne de
yargılarlar. Din özgürlüğü, ya da daha geniş anlamıyla vicdan özgürlüğü, kadın veya erkek
hiçbir kimsenin, kendi isteklerine aykırı olarak, herhangi bir din veya inancı ikrar etmek
zorunda olmaması demektir. Buna uygun olarak, kadın veya erkek, hiç kimse, bir dini
diğerine tercih ettiği veya aslında hiçbir dine inanmadığı için kesinlikle cezalandırılmamalıdır.
Demokratik devlet, kişinin dinsel inancını tümüyle kişisel bir konu olarak görür. Hukuk
önünde eşitlik veya daha sık olarak ifade edildiği biçimiyle hukukun korumasından eşit
yararlanma hakkı, herhangi bir adil ve demokratik toplum için temel niteliğindedir. Zengin ya
da yoksul, etnik çoğunluk ya da dinsel azınlık, devletin siyasal müttefiki ya da muhalifi olsun
herkes hukuk önünde eşit korunma hakkına sahiptir.19
1876 yılında Serasker (Genelkurmay Başkanı) Hüseyin Avni Paşa’nın Sultan Abdülaziz’i hal
edip intihar süsü vererek katletmesi ile başlayan süreç; “Türkiye Askeri Müdahaleler Tarihi”
için önemli bir milattır. Türkiye’nin bundan sonra karşılaşacağı tüm askeri darbelerde olduğu
gibi 1876 darbesinde de bir “dış etki, dış güç” mevzubahistir. Abdülhamit döneminde,
cuntadaki rolü yüzünden yargılanmak üzere tevkif edileceğini haber alan Mithat Paşa İngiliz
konsolosluğuna sığınır. Çünkü İngiliz büyükelçisi Sir Henry Elliot bu işin organizatörleri
arasındadır.20
19

Türk Demokrasi Vakfı (1992); s. 17-21, 25, 29.

Süleyman Paşa ve Sir Henry Elliot; Emperyalizmin Hükümet Darbesi Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi (Çev: Av.
Dr. Faruk Yılmaz), Berikan Yayınevi, Ankara, 2007, s. 25.
20
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Avni Özgürel, Sultan Abdülaziz’in katledildiği ve ilk modern darbe olarak kabul edilmesi
gereken bu hadise ile ilgili komisyonumuza şunları ifade etmiştir:
Bizim ülkenin ilk maruz kaldığı bugün anladığımız manada darbe sivil kadroların
gerçekleştirdiği bir darbe. Evet, içinde yine asker var ama planlamasını sivillerin
yaptığı yani Mithat Paşa’nın yaptığı bir darbe. Bu, Sultan Abdülaziz’in katliyle
sonuçlanan bir darbe. Finansmanını V. Murat ve Ermeni bankerlerin yaptığı,
insanların yevmiye karşılığı sokaklara döküldüğü, medrese talebelerinin sokaklara
döküldüğü bir dizi olayın neticesi “erkânı erbaa” diyorlar yani “dörtlü çete”,
Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, efendim, Mütercim Rüştü Paşa filan, bu dörtlü
çete Padişah’ı tahttan indirdiler, dört gün sonrada Feriye Sarayı’nda katlettiler,
üstelik de buna “İntihar etti.” dediler, hâlâ da “intihar” deniliyor. Sultan
Abdülhamit bir büyük soruşturma açtı. Bu, Türkiye’deki ilk büyük darbe
soruşturmasıdır ve bu cinayetin failleri başta Mithat Paşa olmak üzere hepsi tanık
beyanlarıyla yani cinayetin asli faillerinin itirafları, “Evet, biz öldürdük ve emri de
falancalar verdi.” diye itiraflarıyla hepsi mahkûm oldular. Şimdi, bu bizim
yaşadığımız ilk darbe ama bu bir alışkanlık da oldu. Nitekim akabinde Türkiye bir
İttihat Terakki darbesine tanık oldu. Dünyada iktidara gelmiş ilk ve tek çete
İttihat Terakkidir.21

Abdülaziz’in hallinden sonra önce V. Murat ardından II. Abdülhamit tahta çıkar. II.
Abdülhamit, darbeci gruba Anayasayı ilan edeceği teminatını verir. 19. yüzyıl başından
itibaren Osmanlı devletinin reform asrı diyebileceğimiz dönem, yerini artık inkılâp asrına
devretmiş ve Türkiye’nin siyasal hayatında, fikir hareketlerinde yapısal bir değişim
başlamıştır. Meşrutiyet hareketi padişahın değil, aslında Babıâli’nin (Osmanlı hükümeti)
mutlakıyetçiliğine karşı, gene Babıâli’nin bir kadrosu tarafından başarılmıştı. Meşrutiyete geçiş
bir büyük ihtilale değil, gene yönetici grubun içindeki bir başka grubun
başkaldırmasıyla/darbesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu ilginç görünüme, günümüz tarihçilerinin
bir kesiminin yorumu: Bu bir darbedir ve sapkınlıktır ve de imparatorluğu mahva götüren bir
harekettir. 1876 yılının Aralık ayında, imparatorluk yöneticileri anayasayı top sesleriyle ve
anayasanın her şeyi düzelteceği inancıyla ilan ettiler. Mithat Paşa ile o gün başlayan ve
bugüne kadar süren bir anayasa romantizmi toplumsal siyasette hâkim olmuştur. Anayasa ile
her sorunun çözümleneceği ve toplumsal, siyasal gelişmenin bu sayede sağlanacağına
inanılmıştır. Yüz yılı aşkın deneyim bunun böyle olmadığını göstermiştir.22
Sultan Abdülaziz’in hallinin modern Türkiye Cumhuriyeti’ne bakan yüzü önemlidir. Eskiden
iktidar değişikliklerinde yeniçerilerin oynadığı rol, artık Nizam-ı Cedid23 döneminin ‘modern
ordusu’ tarafından devralınmış bulunuyordu. Ama bundan sonraki ayaklanmaların asli
unsuru olan ‘modern ordu’ için kimse mürteci, yobaz, gerici, vb. kavramları kullanmayacaktı.
Artık 20. yüzyılın sonuna kadar modern ordu (zinde kuvvetler) gerektiğinde ‘durumdan
vazife çıkaracak’ ilericilik adına iktidara ya doğrudan el koyacak ya da kuliste kalarak sahneyi
düzenlemeyi yeğleyecekti. Herhalde şöyle düşünüyor olmalıydılar: Modern çağda yapılan
darbeler ilericidir. Birileri çıkıp da ilerici darbe olamayacağını, darbelerin doğası gereği her
21

Avni Özgürel, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 15 Ekim 2012, s. 35.

22

İlber Ortaylı; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 261, 262, 268.

Nizam-ı Cedid: Yeni Düzen anlamını taşıyan kavram, Osmanlı Devleti'nin gerileme devrinde, askerin ıslah ve
yenileştirilmesine karşılık gelir. Dar Anlam: Avrupa usulünde yetiştirilmek istenen talimli asker. Geniş
Anlam: Yeniçeriliği kaldırmak veya hiç değilse faydalanabilecek şekle getirmek, Avrupa talim usulünü yeni kurulan askeri
kuvvetin baskısı ile kabul ettirmek, ulemanın çağdışı düşüncesine karşı koyup nüfuzlarını kırmak, Osmanlı
Devleti'ni Avrupa'nın ilim, sanat, ticaret, ziraat, teknik ve sanayide yaptığı ilerlemelere ortak etmek için gelişen yenilik
hareketlerinin bütünü.
23
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zaman gerici ve gericiliğin hizmetinde olduğunu, ilerici darbe kavramının eşyanın tabiatına
aykırı olduğunu söylemediğine (söyleyemediğine) göre, gereği de yapılmayınca, yüzyılların
geleneği sürüp gidecekti.24
Çağdaş bir gelişme olan “cumhuriyet” kendi içinde önemli değişimler geçirdi. Kontrollü çok
partili hayat geçiş denemeleri sistemin kendine ve halka güvensizliği sebebi ile çok kısa
sürelerde otoriter sistemin daha da güçlenmesine dönüşmüştü. 14 Mayıs 1950 genel seçimleri
ile tek partili otoriter cumhuriyetten çok partili demokratik cumhuriyete geçildi. On yıllık
Demokrat Parti iktidarının ardından başlayan ve yarım asrı aşan demokratik cumhuriyet
döneminde
gerçekleşen
beş
ayrı
askeri
darbe/müdahale,
cumhuriyetin
demokratikleşememesinde birinci derecede engelleyici rol oynadı. 1960 ve 1980
darbelerinden sonra mevcut anayasalar yürürlükten kaldırılarak yenileri yapıldı. 1971’de
anayasanın üçte biri yenilendi. 1997’de ise rejimin yeniden restore edilmesi için köklü bir
program yürürlüğe sokuldu. Dünya hızla demokratikleşirken Türkiye bu süreci izlemekte
zorlanmıştır. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıramayan Türkiye, yeni bir bin yılda hâlâ asrın
başlarında tartıştığı “hürriyet”, “insan hakları”, “hukuk devleti”, “sınırlı devlet”, “özgür
birey” gibi çağdaş kavram ve değerleri tartışmayı sürdürmektedir. 20. yüzyılın refleksleri ve
sorunları “Cumhuriyetin” demokratikleşmesini engellemekte, devlet elitleri yeniçağın
değerler ve kurumlarına karşı ayak diremektedirler.25
Türkiye’nin değişim sürecine girdiği 1800’lü yıllardan beri gündeminde muasırlaşma veya yeni
tabiri ile modernleşme vardır. Modernleşme; devleti ve toplum kültürünü çağına uydurarak
canlandırmak, güçlendirmek ve böylece varlığını devam ettirmek gayesini güder. Peki, bu
nasıl olmalıdır? Yeni kurumlar inşa etmek, rejim değiştirmek, gerçek tarihi bir yana atmak ve
modernleşmenin gereklerine göre tarihi yeni yorumlarla tekrar yazmak, modernleşmeyi belirli
şekilde tanımlayarak bu tanımlara uymayan kurumları, bazı sosyal sınıfları ortadan kaldırmak
veya susturmak modernleşmeyi nihai amaç olarak gören Jakoben bir yaklaşımdır. Fransız ve
Rus devrimlerinin yaklaşımları bu olmuştur. Asker, devrimlerin gerçekleşmesini sağlamış,
fakat devlet idaresini sivillere bırakmıştır. Devlet gücü ile gerçekleştirilen, idealize edilen bu
modernleşme devlet-toplum ikiliği yaratır.
Modernleşmeyi nihai ideal bir amaç değil de toplumun yaşam standardını yükseltme, devlet
karşısında hakların koruma aracı olarak ele alırsak o zaman bireyin idaresi ve mutluluğu ön
plana çıkarak değişimin içinde sosyal, tarihsel ve kültürel devamlılık muhafaza edilir. Bu
ikinci tip modernleşmeyi Anglosakson, yani İngiliz ve Amerikan toplumlarında görmek
mümkündür. Jakoben tipi modernleşmede devrim yapan elitler siyasal gücü ellerinde tutarak
ön plana geçmelerine karşılık Anglosakson değişiminde halkın görüşünü temsil eden veya
öyle görünen halk temsilcileri karar verme mevkiindedir. Her iki değişim tarzında da zorlama
vardır fakat çok farklı derecelerdedir. Anglosakson değişimlerinde zor kullanılmıştır fakat güç
ancak eski tutumları ve kuralları ısrarla çıkarları uğruna muhafaza edenlere karşı kısa süre ile
kullanılmıştır. Örnek olarak İngiltere’de aristokrasinin gücünü kırmak için Oliver
Cromwell’in (1599-1658) kral ile mücadelesi veya ABD’de köleliği kaldırmak için girişilen iç
savaş; rejimi, toplumu değiştirmek için değil toplumun ilerlemesine engel olan belirli bir
nedeni yok etmek için Anglosaksonlarda görülen zorlama örnekleridir. Her iki durumda
nihai çözüm askeri güce dayanmışsa da ondan sonra kurulan idareler tamamıyla sivil nitelikte
kalmıştır. Bazen devrimi idare eden askerler devlet başkanı olmuşlarsa da sivil idarenin
üstünlüğünü kabul etmişlerdir. Türkiye’de modernleşmenin, hem Fransız hem Anglosakson
Fikret Başkaya; Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet Geleneğinin Anatomisi, Ütopya Yayınları, Ankara,
1999, s. 226, 227.
24
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Davut Dursun; Demokratikleşemeyen Türkiye, İşaret Yayınları, İstanbul, 1999, s. 7-8.
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değişimlerine benzer yönleri olmakla beraber onlardan farklı yönleri de vardır. Osmanlı’da
değişim devleti güçlendirmek için en üst makamın yani Sultanın kararıyla başlamıştır. Pratik
ihtiyacı yani devleti güçlendirmek için araç olarak kullanmış, yapılan değişikliklerde rol alan
elitler bir dereceye kadar devlet idaresinde söz sahibi olmak isteyen sivil gruplarla zaman
zaman işbirliği yapmışsa da devlet kontrolünü daima elinde tutmuştur. Fakat devleti temsil
eden sivil ve askeri bürokrasi, değişmeyi ve modernleşmeyi, devleti güçlendirmeyi ve halkı
devlete hizmet eden bir grup haline getirmeyi amaçlayan bir unsur olarak görmüştür. 26
Şerif Mardin’in, “bürokratik muhafazakârlık” olarak adlandırdığı otoriter-elitist teoriler ve
halk aleyhtarı tutumlar, Jön Türkler’in sahneye çıkmasıyla kendine yeni bir yaşam alanı buldu.
Askeri davranış; daha çok vatanperverlikten “vatanı kurtarma” düşüncelerinden hareket
eden, toplumun derin sorunları üzerine eğilmekten çok kısa vadede “hareket”e yönelen bir
davranıştır. Enver Paşa’nın daha sonraki yıllardaki politikası bunun saf bir örneğini verir.
Sivil-bürokratik davranışa gelince, bu davranışın temel unsuru bazen bir ‘entelektüeller
ihaneti’ne yaklaşabilen halk aleyhtarı tutumudur. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti
kurulduğu zaman kurucular arasında halka güvenilebileceği fikri ağır basıyordu. Askeri
Tıbbiyelilere bunun böyle olmadığını anlatan, halka “önder” olmayı telkin eden, halkın
sesinin kurulacak birimde yeri olmadığına inanan Murat (Mizancı) ve Ahmet Rıza Bey gibi
sivil bürokratlardı. Bu gibi bir inançta Osmanlı İmparatorluğu’nda eskiden beri egemen bir
avam havas ayrılığı düşüncesinin mi, yoksa Avrupa’da bu yöne iten gelişmelerin mi etkili
olduğunu anlamak zordur. Fakat her türlü anlama, otoriter elitist düşüncedeki bu sivil
bürokratları birer “demokrat” haline getiremez. Bu düşüncelerin Osmanlı İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nde yayılmış olmasının sorumluluğu onlara yüklenmelidir.27 Bu fikirler kendine
yaşam alanı bulacak, Osmanlıyı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni derinden etkileyecektir. Yeni
Osmanlılar’ın kuruluşunda ilham kaynağı oldukları Jön Türkler, 1902 yılında Paris’te
topladıkları I. Kongre’lerinde kabul ettikleri tezlerden biri, “yalnız propaganda ve neşriyatla
inkılâp yapılamayacağı,” uygar askeri kuvvetlerin de inkılâp hareketine katılmalarının gerekli
olduğu fikriydi. Bu kongreden sonra Jön Türkler, “müdahale taraftarı ve aleyhtarı” olmak
üzere birbirine zıt iki gruba ayrılır. Bu kongredeki teorik-pratik kutuplaşmalar daha sonra
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal embriyosunu oluşturacaktır.28 1908’de Hareket
Ordusu’nun 31 Mart İsyanı’nı bastırması ile “modern ordu”nun bugünlere ulaşan ‘devletin
sahibi olma’ misyonu da başlamış oldu.29 Bu misyonun hayat geçirilmesi çok uzak
olmamıştır. 23 Ocak 1913 tarihinde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki’nin fedailerinden Yakup
Cemil’in başı çektiği grup Bâb-ı Âli’de Bakanlar Kurulu’na toplantı halindeyken baskın
düzenler. Harbiye Nazırı öldürülür ve silah zoruyla hükümet istifa ettirilir.
Devlet-toplum ikiliği Cumhuriyet döneminde devam etmiştir. Devlet seçkinlerinin toplum
algılaması Hegelci30 olarak kalmıştır; toplum çoğunlukla “evrensel egoizm alanı” olarak

26

Kemal Karpat; Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset, (Çev: Güneş Ayas), Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 7, 8.

27

Şerif Mardin: Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 310

Cenk Reyhan, Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare Merkeziyetçilik – Adem-i Merkeziyetçilik, İmge Kitabevi Yayınları,
Ankara, 2007, s. 27.
28

Avni Özgürel’e göre İttihatçılık: “Bir koltuğa oturmadan, o koltuğun yetkilerini kullanma arzusudur. Yani, dipçik zoruyla
siyasete işi yaptırmaktır. Bir bakıma 28 Şubat, hani “Erbakan’a imzalattırıldı, imzalattırılmadı, imzaladı, kabul etti...”, işte
“Zaten yasal bir şey canım ne olacak işte o da imzalamış, söylenecek bir şey yok...” denilen tablo, esasında tastamam
ittihatçıların uyguladıkları metotlardır bunlar. (Avni Özgürel, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 15 Ekim 2012, s. 36)
29

Hegel ve Devlet. “Evrensel olan şey Devlet’te bulunur. Devlet, ilahi fikrin yeryüzündeki şeklidir… bundan dolayı devlete
yeryüzündeki kutsallığın tezahürü olarak tapmalıyız ve düşünmeliyiz ki, doğayı anlamak zorsa Devletin özünü kavramak
sonsuzca daha zordur. Devlet, Tanrının dünyadan geçmesidir… esasında bilinç ve düşünce bütünlüğe varmış haliyle devlete
özgü şeylerdir. Devlet ne istediğini bilir… Devlet gerçektir ve… gerçek gerçeklik zorunludur… Devlet kendisi için vardır.
30
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düşünülmüştür. Toplumu temsil ettiklerini iddia edenlerin bu tutuma karşı tepkisi de daha az
radikal olmamıştır. Bir grup diğerini sürekli olarak “bölücülük” ile suçlarken, karşıt eğilim,
ilgili grubun siyasal partisi tarafından kullanılan siyasal gücü mutlak olarak algılamak ve
otoriteye uzlaşmaz biçimde karşı çıkmak olarak belirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
subay kadrosunun yüzde 93’u ve memurlarının yüzde 85’i hizmetlerine yeni Cumhuriyet’te
devam etmişlerdir.31 Türkiye Cumhuriyetine Osmanlı’dan, aşkın - transcendental bir devlet
ve zayıf bir toplum miras kalmıştır. Osmanlı döneminde olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde
de bürokratik seçkinler aşkın devleti, topluluğu bir arada tutabilmek için vazgeçilmez
görmeye devam ettiler. Bu şartlar altında Türkiye’de açık bir siyasal rejime geçilmesi, çoğul
çatışmalar (siyasal dinamikler) yoluyla, hatta karşılıklı yasal yetki alanlarının net biçimde
tanınması (hukuk) yoluyla bile gerçekleşemedi. İsmail Cem’e göre; Osmanlı’nın sosyal ve
ekonomik düzeni, Cumhuriyet döneminde de değişmedi: “Cumhuriyet yönetimi, toplumun
üst yapısına yeni biçimler getirmek isteyen bürokratlarla, temeldeki geri sosyal düzeni aynen
sürdürmek amacındaki eşrafın ve üst yapı Batılılaştığı oranda daha çok kazanan tüccarın bir
koalisyonu olmuştur. Bu güç birliğinin sonucu, durgunluktur, çok yavaş bir değişimdir.
Cumhuriyetin son Osmanlılardan devraldığı geri sosyal düzenin uzun süre devam etmesi, bu
gerçeğin en açık belirtisidir. Medeni Kanun gelmiş, hilafet gitmiş, Cumhuriyet kurulmuş,
kıyafet değişmiş, harfler değişmiş, fakat sosyal ve ekonomik düzen temelde aynı kalmıştır.
İnkılâplar bu sosyal temeli değiştirememiş, değiştirmeye yönelen gelecekteki bir iktidarın
karşılaşacağı engellerden bazılarını kaldırmıştır. O iktidar ise gelmemiştir.”32
Atatürk, cumhuriyetçi devletin temel görevini, halkı çağdaş medeniyet seviyesine çıkartmak
olarak görmüştü. Halk, kendi başına bu temel hedefe ulaşmaya yeterli ve istekli değildi.
Padişahların kişisel yönetimleriyle geçen uzun yüzyıllar boyunca halk, inisiyatifi kendi eline
alma kabiliyetini kaybetmişti. Atatürk’ün vardığı sonuç, reformların “yukarıdan aşağıya”
yapılması gerektiği idi. Bu yaklaşım “egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesiyle nasıl
bağdaştırılabilir. Hâkimiyet bilâ kayd-u şart milletindir. Evet, fakat hemen değil. Egemenlik,
kolektif şuuru belirli bir düzeye ulaşıncaya kadar halka ait olamazdı.33 Halk tarafından
biçimlendirildiği şekliyle millî irade, halkın medenileştiği oranda ortaya çıkabilecekti.34
1950’lerde ortaya çıkan siyasi tablo aslında Cumhuriyetin Osmanlı Devleti’nde tevarüs ettiği
siyasi yapıya uygundu. II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki’nin temsil ettiği
merkeziyetçi, batıcı, devletçi, milliyetçi, laik, devletin bekasını ve toplumsal inşayı temel alan
siyasal inanç ve değerler sistemini CHP sürdürürken bunun karşısında serbestiyeti, yerel yapı
ve gelenekleri, yerinden yönetimi, din ve fikir hürriyetini, milliliği temel alan kenar yapısını da
CHP karşısındaki muhalif partiler temsil etmişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası,
Serbest Cumhuriyet Fıkrası ve bu çizginin devamı olarak ortaya çıkmış ve gelişme
kaydetmiştir. CHP’nin oluşturmaya çalıştığı modern, ulusal, devrimci, laik toplumu yukarıdan
tüm boyutlarıyla dönüştürmeyi amaçlayan, halkçı, devletçi merkez ancak ülkenin büyük şehir
merkezlerine nüfuz etmiş, toplumun büyük kesimini oluşturan kenar (köylü, kasabalı)
kesimlerinde ise etkisini fazla gösterememiştir. 14 Mayıs 1950 seçimleri Cumhuriyetçi merkez

Devlet gerçekten varolan, gerçekleşmiş ahlaksal hayattır.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Mümtaz’er Türköne
(2003); s. 49
Ellen Kay Trimberger; Tepeden İnmeci Devrimler, Japonya, Türkiye, Mısır, Peru, (Çev: Fatih Uslu), Gelenek
Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 53, 54.
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İsmail Cem (2011); Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s. 256.

Bu kuvvet zaman ile ve insanların terakkiyatı medenisiyle teali eder, kesbi resanet eder ve yükselir ve irade-i milliye,
hâkimiyeti milliye bu kuvvetten ibarettir. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, s. 211-212, TTK).
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ile giderek yükselen kenar arasındaki bir çatışmadan ibaret olup serbest seçimler sonunda
çatışmayı yükselen kenar kesimi kazanıyordu.35
Arnold Toynbee ve Kenneth Kirkwood’a göre Türkiye’de: “Siyasal rejimin üzerinde
kurulduğu temel siyasal düşünce, ulusal açıdan türdeş, idari olarak merkezileşmiş ve mutlak
egemenliğe sahip bir devlet düşüncesidir. Söz konusu devlet, çeşitlilik ve özerkliğe karşı
hoşgörüsüz bir Tanrı’dır ve bireyler ona hizmet etmekle yükümlüdürler.” Kemal Karpat’a
göre, “Cumhuriyet rejiminin yaratmak istediği yeni birey rasyonel ve din karşıtı kişiydi.”
Türklerin nihai amacı çağdaş uygarlığı yakalamak hatta geçmekti; uygar kişi mantıklı davranan
kişiydi. Bu nedenle, Türk inkılâbının temel hedefi, dinin toplum ve siyasal hayat üzerindeki
zincirlerini kırmaktı. Şerif Mardin’in çarpıcı bir şekilde işaret ettiği gibi, “Türk inkılâbı,
durumundan memnun olmayan burjuvazinin ürünü değildi, toplumsal düzenden hayal
kırıklığına uğrayan köylülerin desteği ile meydana gelmedi ve feodal ayrıcalıkları ortadan
kaldırmak gibi bir hedefi de yoktu: Bu inkılâp, Osmanlı ancien regime (eski düzen)’ine karşı
yapılmıştı.” Giovanni Sartori’nin deyimi ile, Atatürk’ün benimsediği siyasal rejimden,
“pragmatik tek parti rejimi” olarak söz etmek gerekir, çünkü Sartori’ye göre Atatürk
Türkiye’sinde “ideoloji”, “pragmatik mantalite”den başka bir şey değildir. Bu nedenden
dolayı Atatürk’ün taraftarı olduğu devlet ılımlı aşkın aynı zamanda geçici bir devlettir. Aynı
zamanda geçicidir, çünkü seçkincilik sadece çağdaş uygarlığa varmanın bir aracı olarak
görülmüştü. Çağdaş uygarlığa varıldığı zaman ise aşkın devlete yer olmayacaktı.
Atatürk’ün zihnindeki modelin bürokraside hayata geçirilmesi kolay olmamıştır. Sivil
bürokrasinin üst düzeylerine yaptırdığı atamalar siyasal kriterlere dayanıyordu. Fakat burada
bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Bir yandan sivil bürokrasiyi makine benzeri bir örgüt haline
getirmeye çalışmıştı. Diğer yandan, bürokratların müstakil bir değerler sisteminin, yani
Atatürkçü düşüncenin, savunucuları olmalarını istemişti. Bürokratik seçkinler giderek
Atatürkçülüğün savunmasını üstlendiler fakat siyasal kadrolar karşısında “ast rolü” oynamaya
razı olmadılar.36
Halkçılık ilkesi, toplumu sosyal sınıflardan değil çeşitli meslek gruplarına mensup fertlerden
meydana gelmiş bir bütün olarak kabul etmekteydi. Toplumun kaynaşmış, imtiyazsız ve
sınıfsız homojen bir yapı olarak algılandığı bir ortamda demokrasinin gereği olarak farklı
siyasal partilerin kurulması, iktidarın belli sınıflara dayanması, yarışmacı ve adil seçimlerle el
değiştirmesi pek mümkün olmamaktadır. Nitekim toplumsal inşa faaliyetlerinin yoğun
şekilde sürdürüldüğü tek parti döneminde birden çok partinin kurulması ve yaşatılması
mümkün olmamıştır. Temelde Türk siyasal sisteminde çoğulcu, uzlaşmacı, gelenekçi ve
liberal değerlerle merkeziyetçi, bürokratik ve elitçi değerler arasında bir çatışma mevcuttur ve
bu çatışmaya dayalı dinamizm siyasal gelişmenin hâkim çizgisini oluşturmaktadır. Çoğulcu,
gelenekçi ve liberal söylem II. Meşrutiyet, Birinci Meclis, Demokrat Parti yönetimi ve
1983'ten sonra Özal yönetimi sırasında öne geçmiştir. 1923’te kurulan Cumhuriyetin “muasır
medeniyet” içinde yer alabilmek için monarşinin yerine cumhuriyeti, millet fertlerini bir arada
tutacak bağ olarak dinin yerine milliyeti, şer’i kanunlar yerine seküler/laik kanunları
yerleştirmeye çalışması ve demokrasiyi ihmal etmesi cumhuriyetin demokratikleşmesini
sınırlandıran bir gelişme olmuştur. Cumhuriyetçi, lâik, milliyetçi, devrimci, devletçi ve halkçı
bir ulus-devletin kurulması için gösterilen çabalar demokratik bir cumhuriyetin kurulmasını
zorlaştırmış, dahası böyle bir hedef ortaya konmamıştır.37
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Tek-tip insan yetiştirme hedefi bütün toplumu belirli bir kalıba sokmak ve bireyleri her
bakımdan standartlaştırmak isteyen bir anlayışın doğal sonucudur. Bu anlayışı kısaca
tanımlamak gerekirse, bunun sosyo-politik modelinin adı totalitarizm, felsefesi pozitivizm,
yöntemi de “kurucu akılcılık”tır. Totalitarizm yanlıları siyasi alanı ayrıcalıklı bir seçkinler
zümresinin tekeline almakla yetinmezler, aynı zamanda sivil toplumu da tümüyle denetim
altına almak isterler. Başka bir anlatımla, bu modelde siyasi alanda rekabete izin verilmediği
gibi; piyasalar, kültür ve din gibi toplumsal alanlar da düzenlenmeye ve denetlenmeye çalışılır.
Bu, özgürlük yerine baskı ve zorlamanın, hak yerine ödev ve sorumluluğun, hukuk devleti
yerine “polis devleti”nin, çoğulculuk yerine üniformizmin ve demokrasi yerine de bürokratik
elit tahakkümünün geçerli olması demektir.38
Uzun zaman Türkiye’yi Batılılaştırma misyonunu bürokratik seçkinler üstlendiler. Bu yüzden
demokrasiyi salt Batılılaşmanın bir alt boyutu olduğu için benimsediler. Bu nedenden dolayı,
“demokrasinin en iyi rejim olduğu” sonucuna varmalarına rağmen 1960’ların sonuna
gelindiğinde “politikacılara güven olmayacağını” da düşündüler. Bu nedenle Atatürk’ün
vazettiğinin tersine, bürokratik seçkinler, Atatürkçü düşüncedeki içkin seçkinciliği bir araç
değil, bir amaç olarak algılamışlar, araçsal bir devlet anlayışını aşkın bir devlet anlayışının
yerine ikame etmeyi düşünmemişlerdir. Kemal Karpat’ın belirttiği gibi, bürokratik seçkinlere
göre entelektüelin görevi kitlelerin gelişimi için önlerini açmak değil, aksine kitlelere kılavuz
olmaktır. Bu yüzden bir dünya görüşü olan Atatürkçü düşünceyi bir “ideolojiye”
dönüştürmeye gayret etmişlerdir. 1923’ten sonra ordu kendisini, hem Cumhuriyet devleti
hem de Atatürk’ün reformları ile başka kurumlarla karşılaştırılamayacak derecede
özdeşleştirmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine kanun ile yüklenen Türkiye
Cumhuriyeti’ni hem iç hem dış düşmanlara karşı koruma ve Cumhuriyetle gelen kazanımları
teminat alma görevini üstlenince bu rolünü giderek kurumsallaştırdı. Bu olgu Türkiye’deki
sivil - ordu ilişkilerini diğer gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında olağandışı kılmıştır.
Devlet ile özdeşleşmesi ve rejimin vasisi rolünü benimsemesi sonucunda ordu, hiçbir siyasal
partiye destek vermemiştir. Askeri müdahalelerde ordunun temel güdüsünün, “ulusal misyon
duygusu”ndan kaynaklanması şaşırtıcı değildir.
Çok partili düzene geçme konusunda 1945 yılındaki gelişmeler son derece önemli olup
Türkiye açısından hem iç hem de dış siyasetinde köklü bir değişikliği ifade etmiştir. Bu
itibarla 1945 yılında olup bitenleri hatırlamakta yarar vardır: San Francisco'da toplanacak
Birleşmiş Milletler toplantısına katılabilmek için İngiltere'nin telkini üzerine 23 Şubat 1945
tarihinde Almanya ve Japonya'ya karşı savaş ilan edildi. 19 Mart 1945'te Sovyetler Birliği,
1925 tarihli Türk Sovyet dostluk ve saldırmazlık Anlaşması'nın uzatılmayarak feshedileceğini
bildirdi. 5 Mart 1945'te Türkiye Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın San Francisco'daki kuruluş
konferansına davet edildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığında bir heyet Nisan
1945'te San Francisco'ya gitti ve BM'nin kuruluş antlaşmasını imzaladı. Hasan Saka, San
Francisco'da Reuters Haber Ajansı muhabirine verdiği demeçte; “Cumhuriyet rejimi siyasi
bir müessese olmak sıfatı ile modern demokrasinin yolu üzerinde azimle gelişmektedir.
Anayasamız, en ileri demokratik anayasalarla mukayese edilebilir. Ve başkalarını da çok
geride bırakır.” diyordu. İki yıl sonra Amerikan Kongresi'nde Türkiye ve Yunanistan’a
yardım yapılmasını öngören Başkan Truman'ın 12 Mart 1947 tarihli konuşması üzerindeki
tartışmalar sırasında Türkiye'nin siyasal yapısıyla ilgili sert eleştiriler yapılmıştır. Amerikan
Kongre üyeleri; Türkiye'yi tek partili askeri bir diktatörlük olmakla suçluyor ve özgürlüklere
özen gösterilmediğinden şikâyet ederek demokrasinin olmadığını söylüyorlardı. Yardım ise
ancak istibdata karşı demokrasiyi korumak için verilebilirdi. Aynı yıl İsmet İnönü tarafında
ilan edilen “12 Temmuz Beyannamesi” ile demokrasiden dönüş olmayacağı deklare edildi.
38
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Burada tartışılması gereken temel soru iktidarı elde tutan CHP ve İsmet İnönü'nün hangi
sebeplerle bir muhalefet partisinin örgütlenmesine daha doğrusu tek parti yönetimine son
vererek çok partili düzene geçmeye karar verdikleri İnönü’yü bu noktaya getiren temel sebep
nedir?39
Sistemde gerçekleşen bu ciddi dönüşüm, iki temel parametreye indirgenerek açıklanabilir:
Birincisi; İkinci Dünya savaşı siyasal sisteminin meşruluk zemininde önemli değişiklikler
meydana getirmiş, modernleştirici diktatörlüğün ve milliyetçi otoriterliğin temellerinin
sarsılmasına sebep olmuştur. Almanya’nın yenilmesi tek parti rejiminin meşruluk zemininde
ciddi bir gerilemeye sebep olmuştur. Savaş sonrasında kurulmakta olan yeni Dünya
Düzeni’nin merkezi ve başlıca gücünün İngiltere değil Amerika Birleşik Devletleri olacağı
açıklık kazanmıştı. Bu sebeple Türkiye'deki iktidar sahiplerinin kulaklarını Batıya ve özellikle
de ABD'ye karşı duyarlı hale getirmeleri doğal bir davranış idi. İşte böyle bir süreçte
Türkiye'de çok partili düzene geçiş gündeme gelmiştir. Bu bakımdan iktidarı elinde tutan
CHP'nin yanında bir muhalefet partisinin bulunmasının düşünülmesinde rejimin gerileyen
meşruiyet ve başarısızlığının etkisi olduğu gibi savaş sonrasının uluslararası şartlarının ve yeni
gelişmelerin de etkisi olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Batının şemsiyesi altına
sığınmak mecburiyetinde olan Türkiye'nin çok partili düzene geçmek ve bunu
kurumsallaştırmaktan başka bir seçeneği bulunmuyordu. Ayrıca bu durumunun Türkiye'nin
tarihsel siyasal geleneğine de uygun düştüğü belirtilmelidir. Türkiye iç sistemindeki köklü
değişiklikleri, genellikle dış aktörlerin etkisi ve dış baskıları gözeterek yapmıştır. 1839
Tanzimat Fermanı’nın ilanı, 1856 Islahat Fermanı'nın yayınlanması, 1876 Kanun-u Esasi’nin
yürürlüğe konulması, 1908 II. Meşrutiyet’e geçiş gibi önemli yeniliklerin hepsi de dış
dünyadaki gelişmeler ve telkinler dikkate alınarak yapılmıştır. Bu geleneğin cumhuriyet
yönetiminde de devam etmesi gayet normaldir.40
Çok partili demokrasiye geçmenin pek de kolay olmadığının işaretleri de vardır. Örneğin
1946-1947 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti 15. Hükümeti Başbakanı olan Recep Peker’in,
1949 yılında, “Bu halk demokrasiyi bilmez” ve “Halk hazır değil” gerekçeleriyle demokrasiye
geçilmemesi yönünde çok ciddi mücadelelerinin var olduğu da malumdur. Peker, aynen şu
ifadeleri kullanmıştır: “Zigana Dağı’nın tepesine portakal ağacı dikemezsiniz!”41
Cumhuriyet döneminin kendini kalkınmacı olarak görmek isteyen devlet eliti, toplumdaki
konumu itibariyle, gerekli inanırlığa, güvene ve yeterli prestije sahip değildi. Böyle bir
ortamda toplum, devlet elitinin yaptıklarına şüpheyle bakıyorsa, devletin projelerinin kendi
yararına olduğuna inanmıyorsa, kalkınmacı devlet modeli de iflas edecektir. Toplum, devletin
projelerine inanmadı, bunların altında devlete yarayan fakat kendisini dışlayan gizli amaçlar
aradı. Bu şartlar altında devletin güçlü olması çok zordu. Sonuçta devletin kendi projelerine
toplumu ortak etmekte başarılı olmadığı muhakkaktır; bunda en önemli unsur, devletin
yerleşik değil, aksine uzak ve kendi içine kapanık olması, potansiyel olarak kullanabileceği
kurum ve örgütleri de düşman diye görmesi olmuştur. Yani nüfusun tümünün paylaştığı bir
tavır vardır ki “devletin malı deniz…” diye başlayan cümlede özetlenmektedir. Bu deyişin
dile getirdiği ve cumhuriyet tarihinde sürekli gündemde olan hareket tarzı, devletten bir
şeyler koparmak ve yakalanmamayı başarmak şeklinde ifade edilebilir. İşadamlarından
gecekondu inşa edenlere, kaçak elektrik kullananlara kadar herkes bu davranışa ortak
olmuştur. Japonya, Kore ve diğer Doğu Asya devletlerinin tarihi tecrübeleri ile
39
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karşılaştırıldığında, Türkiye’deki devlet elitinin kalkınmacılıkta başarısız olmasının temel
sebepleri; devlet elitinin toplumla kaynaşmış bir grup olmaması, toplum içinde olumsuz bir
prestije sahip olması ve gerekli sosyolojik koşullara sahip olmamasıdır.42
Türkiye, Pakistan ve Latin Amerika’daki bazı ülkelerde rejimin iki merkezi güce sahip olduğu
söylenebilir. Genel oy ve serbest seçimlerden çıkan halk iradesinin ürünü parlamentolar sivil,
silahlı güç durumundaki ordu ise güç odağı konumundadırlar. Dış ve iç dengeler üzerinde
oluşturulan rejimin sürekliği, bir tür nöbet değişimi ile mümkün olabilmektedir. 27 Mayıs
rejimi ile bunun formülü keşfedilmiştir. Türk Anayasacılık hareketinde 23 Nisan 1920’de
Büyük Millet Meclisi ile başlatılan ve 1921 ve 1924 Anayasalarında ifadesini bulan
Parlamento üstünlüğü, 27 Mayıs 1960 darbesi ile pratikte olduğu kadar teoride de terk
edilmiştir.43 1982 Anayasasının ‘Başlangıç’ kısmında da: “Kuvvetler ayrımının, Devlet
organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetkilerinin
kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve
üstünlüğünün ancak Anayasa ve Kanunlarda bulunduğu” hususu ayrıca belirtilmiştir. “Türk
Milleti, Egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle”
kullanmaktadır. Olur olmaz pek çok konuda inanılmaz ayrıntıları Anayasa Metnini dolduran
Anayasa yapıcının, yetkili organları tek tek saymaktan kaçınması ise ayrıca anlamlıdır.
Egemenliği, en güçlü olanın kullanmak durumunda olduğu bir ayrıcalık veya üstünlük
şeklinde anlamak neden yanlış olsun?44 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in bir
değerlendirmesi, acı da olsa, bir tarihi gerçeğin tespitidir: “1960, halkın elinden devleti alma
hareketidir.”45
1960 darbesi, militarist söyleme devlet nezdinde hâkim bir pozisyon kazandırdı, 1961
Anayasası ise söz konusu militarist söylemin kurumsal temele oturmasını mümkün kıldı.
Türklerin Orta Asya’da tarih sahnesine “bir ulus olarak değil bir ordu” olarak çıktığı ve
Osmanlı’nın da zaten “başka her şeyden önce bir ordu” olduğu, Türklerin savaşçı bir toplum
olduğu, bu özelliğin “en az iki bin yıllık olmasından” ve “Türk milletini topyekûn ordu
saymak gerektiğinden” bahsedilmiştir. Orduya ilişkin bu sunma biçimleri askeri müdahaleleri
meşrulaştırmış ve onlara bir tarihsel süreklilik kazandırarak darbeleri normalleştirmiştir. Bu
görme biçimi sorunlu bir argüman üzerinde kendisini kurar. Türk milletinin “millet-ordu” ya
da “ordu-toplum” “vasfını tarihinin başlangıcından bugüne kadar muhafaza” ettiği argümanı
Cumhuriyet döneminde oluşturulan resmi devlet söyleminin akademik bir uzantısıdır. Batılı
tarihçiler arasında da fazlasıyla yaygın olan bu bakış açısının, indirgemeci ve üstelik ideolojik
bir yaklaşım olduğu söylenebilir.
1960 darbesi, on yıllık iktidarı boyunca DP’nin izlemiş olduğu politikalardan çok, DP’nin
yönetim mantığı ve dayanmakta olduğu kültür kodlarından rahatsızlık duyan kesimlerin,
askerin yardımıyla yeni siyasi elitlerin tasfiye edilerek, eski yönetici bloğun iktidara taşınması
süreci olarak okunmalıdır. DP dönüştürme sürecini yönetememiş, başarıyla tasfiye edemediği
ya da ittifak kurmayı beceremediği bir bloğun darbesiyle devrilmiştir.46 Bu itibarla, 27 Mayıs
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1960 darbesinin neden gerçekleştiği sorusu değil, hangi koşullar altındaki söylemler etrafında
gerçekleştiği sorusu daha gerçekçidir. Konuya ilişkin literatürde darbenin nedenlerine ilişkin
üç temel argüman öne çıkmaktadır. Darbeyi yapan askerleri merkeze alan ilk argüman “orta
alt sınıfa” mensup askerlerin Demokrat Parti’nin politikalarının ürünü olan yüksek memur ve
iş adamları sınıfı karşısında ikincil konuma düşmeleri ve yaşanan yüksek enflasyonun
gelirlerinde yol açtığı gerileme karşısındaki hoşnutsuzluğunu ileri sürer. İkincisi, 1950’lerde
Bürokratlara yönelik olumsuz politikaların bir sonucu olarak darbenin sistemin yeninden
restorasyonu ve bürokrat elite yeniden itibarlarını iade etme amacıyla gerçekleştiğini savunur.
Üçüncü ve en yaygın görüş ise Demokrat Parti’nin otoriter uygulamaları ve yaşanan
parlamenter krizin darbeye giden süreci hazırladığı ve darbenin “en dolaysız nedeni” olduğu
şeklindedir. Askeri müdahalenin yapılması ve militarist bir yönetimin kurulması noktasında
bütün bu nedenlerden daha kritik olan şey, ordunun politik ve sivil alana müdahale etmesinin
makul gören ve onaylayan bir söylemin darbe öncesinde gelişmeye başlamış olmasıdır. Bu
bağlamda darbenin gerçekleştiği zaman diliminde “ordu - üniversite - basın” üçlüsü denilen
ve muhalefetin de etkin bir şekilde dâhil olduğu militarist söylemsel ittifaka daha yakından
bakmak gerekir.47
Demokrat Parti dönemi ve sonrasında, bürokratik seçkinler karşıtı siyasal seçkinler, “devletağırlıklı” siyasal rejimi, “toplum-ağırlıklı” değil fakat parti ağırlıklı siyasal rejime
dönüştürmeye çalıştılar. “Siyasal parti-ağırlıklı siyasal rejim” ibaresi ile toplum
katmanlarından büyük ölçüde özerk bir şekilde faaliyet gösteren parti sistemi
kastedilmektedir. Osmanlı-Türk siyasal yapılanmasında siyasal etkinliğe sahip toplum
kesimlerinin bulunmamış olması böyle bir siyasal parti sisteminin ortaya çıkışının nedenidir.
Bu kendine özgü durum, Türkiye’nin siyasal dinamiklerinin ussallık, ılımlılık ve ödün vererek
uzlaşma normları çerçevesinde gelişmemesine ve aşırı çoğulculuk (çoğunluğun azınlığa hak
tanımama) ve bürokrasiyi normalin ötesinde derecede araçsallığa dönüştürmeye çalışma
eğilimlerini beraberinde getirmiştir. Bu durum, ülkenin siyasal hayatının zaman zaman krizler
ile karşılaşmasına yol açmıştır. Türk siyasetçileri iktidarı mutlak olarak algılama eğilimindeydi,
iktidarı elinde tutanın sınırsız yetkiye sahip olduğu düşünülüyordu. Bu durum, bürokratik
seçkinler merkezli siyaseti, parti merkezli siyasete dönüştürme çabalarının sonucu idi.
Demokratların Atatürkçü düşüncenin bürokratik yorumuna alternatif sunamamaları, diğer
bir deyişle, yıkmakla meşgul olduklarının yerine geçebilecek yeni bir adap oluşturamamaları,
rejimin zaman zaman partide yapılanmış aşırı aşkıncılığa kaymasına katkıda bulundu. Feroz
Ahmad’a göre: “Devlete yaslanmayı başaramayan Demokratlar, kendilerinin ve haleflerinin
bir fetiş haline getirdikleri millî irade’yi kendilerine bir bayrak olarak aldılar. Demokratların
1950 - 1960 döneminde, ezici bir çoğunluğa sahip oldukları halde neden bütün bir on yıl
boyunca muhalefetle uğraştıklarını anlamak zordur.” Nitekim Ahmad, bu durumun sonucu
olarak Demokratların benimsedikleri stratejiyi şu şekilde belirtmiştir: “Bu… (millî irade
anlayışı) Demokratları, devlet kurumlarını tamamen denetimleri altına alma ve yalnızca kendi
amaçları için kullanma hakkına sahip oldukları sonucuna götürdü.48
Siyasal kültürümüze sinmiş muhalefete tahammülsüzlük, halka güvenmemek, bir takım
gelişmeleri ülkenin tehlikeye doğru sürüklendiği şeklinde değerlendirilmesi ve siyasal elitin
mevcut gelişmelerin ışığında geleceği iyi okuyamamaları ve buna uygun bir tavır
sergileyememeleri darbelerin oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Türk siyasal sisteminde
merkez ile kenar arasındaki fay hattının karşıt değerler ve ilkeler üzerinde yükselmesi ve her
iki kesimin temsilcileri arasında demokratik süreçlere ve değerlere öncelik tanıma
konusundaki farklı tutumlar darbeyi beslemektedir. 27 Mayıs darbesinin ürünü olan 1961
47
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Anayasanın siyasal iktidarın kullanılmasına bürokratik güçlerle ordu ve aydınları millî iradeye
ortak etmesi paradoksal olarak demokrasinin gelişimi ile merkez güçleri arasındaki çatışmayı
ortaya koymaktadır. Bu demokrasinin üzerinde yükseleceği demokratik kültürü henüz
içselleştirememiş toplumların demokrasiyi kurmaları elbette ki zor olmaktadır.49
18 Nisan 1960’da Ana Muhalefet Partisi Lideri İsmet İnönü’nün TBMM’de Demokrat
Parti’nin muhalefeti sınırlandıran yasalar çıkarmasını eleştirdiği bir konuşmasında kullandığı
ifadeler dikkat çekicidir. İnönü’nün konuşmasının satır aralarına bakıldığında onun da DP’yi
eski iktidar bloğuyla ittifak kuramamakla suçladığı görülebilir:
Milletleri ihtilale nasıl zorladıkları İnsan Hakları Beyannamesine girmiştir. Eğer
idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa, o memlekette ayaklanma
olur… Eğer insan hakları yürütülmez vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi
kurulursa, ihtilal behemehâl olur… Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi
kurtaramam… Arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman milletler için, başka çıkar
yol yoktur kanaati zihinlere ve bütün müesseselere yerleşirse, meşru bir hak
olarak kullanılacaktır.50

Askerin sivil alana müdahalesini normalleştiren bu görme biçimi sadece darbenin hemen
öncesi ile sonrasındaki süreci birbirine bağlayan söylemsel bir sürekliliktir. İnönü’nün darbeyi
meşrulaştıran bu akıl yürütmesi darbenin ardından askeri rejimin meşrulaştırılması sürecinde
kullanılacak ve uzun bir süre akademik çalışmalarda 1960 darbesinin temel nedeni olarak ileri
sürülecektir.51 Süleyman Demirel’in 27 Mayıs’a ilişkin değerlendirmesi ise az ve özdür: “CHP
lehine DP’nin ordu tarafından ezilmesidir. Hepsi bundan ibarettir.” şeklindedir. Bu açıdan
bakıldığında, 28 Mayıs’ta Cemal Gürsel’in İsmet İnönü’ye: “Emirleriniz bizim için
peygamber buyruğudur, paşam” gibi bir ifade kullanması, Ordu ve İnönü arasındaki yakın
ilişkiyi desteklemektedir. Ayrıca Darbe sonrasında, CHP’nin teşkilatlarına yolladığı genelgede
MBK’nın “iyi niyetli” olduğuna yönelik inancın dile getirilmesi ve bu süreçte komitenin
desteklenmesinin istenmesi de bu ilişkiyi doğrular niteliktedir.52
27 Mayıs 1960 tarihini dikkate değer kılan ise, söylemsel olarak dominant pozisyon kazanan
dili, yasalar, kurumlar, aygıtlar, stratejiler ve pratikler üzerinden sürdürmeyi sağlayacak bir
dönemi başlatmış olmasıdır. Bu tarihte askeri, sivil denetimden bağımsızlaştıran
düzenlemelerden, bu ayrıcalıklı pozisyonu değiştirmeyi bir suç haline getiren kanunlara kadar
birçok uygulama hayata geçirilmiştir. Askerin aygıtlar üzerindeki kontrolü ve yeni kurumlar
oluşturması bu ayrıcalığın meşruluk ve normalleşmesi noktasında önemli bir işlev
üstlenmiştir. “Hükümetler üstü bir kurul” şeklinde işleyen Millî Güvenlik Kurulu gibi yeni
yaratılan kurumlar yoluyla da yürütme bütünüyle askerin denetimi ve kontrolü altına
sokulmuştur. Bu kurumlar 1960 sonrası dönemi öncesinden farklılaştırdığı için önemlidir ve
militarist söylemsel dilin sınırlarını belirleyen, diğer söylem biçimlerini suskunluğa iten ve
militarist dili ayrıcalıklı kılan tam da bu kurumlar oluşmuştur.53
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27 Mayıs’ın anti demokratik yöntemlerle anayasa yapma geleneğini başlattığını ifade eden
Serap Yazıcı: “27 Mayıs müdahalesi, Türkiye’de siyaset sürecinin demokrasi yönünde
evrilmesini önleyen çok önemli sonuçlar yaratmıştır. Bunlardan biri, demokratik olmayan
yöntemlerle anayasa yapma geleneğidir. İlk kez 27 Mayıs’ın ardından ortaya çıkan bu yöntem,
12 Mart’ta ve 12 Eylül’de tekrarlanmıştır. Böylece, Türkiye’de belirli kesimlerde demokratik
yöntemlerle anayasa yapmanın mümkün olmadığı gibi tuhaf bir zihniyet yerleşmiştir.
Demokratik bir düzende tüm kararlar, halka hesap verme yeteneğinde olan seçilmiş organlar
tarafından verildiği ve askeri makamların da bu organların iradesine tabi olduğu halde,
Türkiye’de bunun tam aksi bir tablo yerleşmiştir. Nihayet 27 Mayıs Müdahalesi, vesayet
kurumları yaratmak suretiyle de seçilmiş organların hareket sahasını daraltmıştır.
Cumhurbaşkanlığı ile Anayasa Mahkemesi, 27 Mayıs müdahalesini gerçekleştiren ve bu
müdahaleye destek veren devlet elitlerinin vesayet kurumu olarak tasarladıkları organlardır.
1961 Anayasası’nın yürürlüğü süresince, Cumhurbaşkanlığına, asker kişilerin seçilmesi, bir
tesadüf değildir. Anayasa mahkemesi ise bu anayasanın yürürlüğü döneminden başlayarak,
hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasinin icaplarını korumak yerine, devletin resmi
ideolojisini koruyacak kararlara imza atmıştır.”54
Askerin politik alana müdahalesinin meşru bir zemine oturtulması sadece basın, aydınlar ve
politikacılar düzleminde olmadı, daha da önemlisi başta lise ders kitapları olmak üzere
devletin sivil alan ile fazlasıyla iç içe olduğu kurumlar da bu normalleştirme sürecine dâhil
oldular. Örneğin militarist söylemsel dönem boyunca liselerde “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”
adıyla okutulan ders kitabı 27 Mayıs’ı ordunun açıkladığı bildiri temelinde analiz etmiş ve
yaşananları bir “devrim” olarak tanımlamıştır. Aynı isimli bir başka ders kitabında da 27
Mayıs bir devrim olarak sunulmuş, ekonomi ve özgürlük temelinde yaşanan gerilimler
karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “işe karışma zorunluluğu duyduğu” belirtilmiştir. Diğer
ders metinlerinde de DP iktidarı “karanlık çağ” olarak tasvir edilirken, 27 Mayıs da “milleti
kurtarmaya” girişen, “genç demokrasimizi yıkmak, Atatürk devrimlerini yok etmek isteyen
gerici zümreyi” ezen bir hareket olarak tanımlanmıştır. Bu örneklerde görüldüğü gibi
dönemin lise ders kitaplarında askerin sivil alana müdahil olması bir problem değil, aksine bir
zorunluluk hatta devrimsel bir hareket olarak sunulmuştur.
27 Mayıs’ın sorunları çözemediği, bilakis çözülebilecek meseleleri dahi çözümsüzlüğe
mahkûm ettiği gerçeği, 12 Mart 1971 günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a sunulan MGK
temsilcileri sıfatıyla altında komutanların imzasının bulunduğu muhtıra ile tekrar ortaya çıktı.
Muhtıra ülkedeki anarşi durumunu sona erdirebilecek ve reformları “Atatürkçü bir görüş”
doğrultusunda hayata geçirebilecek güçlü bir hükümetin kurulması önerisiyle dolaylı olarak
Demirel hükümetinin istifasını talep etti. Demirel ise yaptığı açıklamada ordunun
müdahalesinin Anayasa ve hukuk devletiyle bağdaşmadığını söylese de, açık bir şeklide
gelişen darbe sürecine karşı hiçbir şekilde güçlü bir muhalefette bulunmamıştır. Ayrıca,
muhtıranın ‘sol’a karşı yapıldığını anlayan ‘sağ’ aydınlar ve basın, muhtıranın ülkeyi
“anarşiden kurtarıp demokrasiyi iyi işletmek için” verildiğini savunmuşlardır.55
12 Eylül 1980’e gelindiğinde işler artık çığırından çıkmış/çıkartılmış durumdaydı. Askerin
sivil alana dâhil olmasının en üst aşamasını temsil eden sıkıyönetim, sokak çatışmalarından
kaynaklanan güçlü bir sivil onayın ardından gelmişti. Haziran 1980’de “hiçbir devirde devlet,
hükümet ve kamuoyu sıkıyönetimin bugünkü kadar yanında olmadı” diyen Süleyman
Demirel, askerin politik ve sivil alandaki etkinliğinin meşruluk koşullarının ne kadar güçlü bir
şekilde ortaya çıktığına işaret etmiştir. Bu normalleşme sıkıyönetim uygulamalarıyla daha da
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güçlendirildi ve sürekli askerle iç içe yaşayan sivil alan, 12 Eylül’de gelen askeri müdahaleyi
gündelik yaşamının bir alt üst olması şeklinde görmedi. Asker ve sivil alan arasında
birincisinin lehine olan bir hiyerarşinin varlığı, kaçınılmaz olarak politik alanın sürekli bir
şekilde askeri referans noktasına dönüştürmesine yol açmıştır. Bu hiyerarşik ilişkinin çarpıcı
örneği Diyarbakır’daki sıkıyönetim komutanını değiştirmek isteyen Demirel ile dönemin
Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren arasındaki bir diyalogdur. Evren anılarında bu
konuşmayı şu şekilde anlatır:
Güneydoğu Anadolu’daki bölücü ve anarşik olaylardan bahsediyor, bunun bir
türlü önlenemediğinden şikâyet ediyordu. Maksadını anlamıştım. Diyarbakır’daki
7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanının değiştirilmesini dolaylı olarak istiyordu.
Kendisine Sıkıyönetim Komutanı”nın bu hususta bir ihmali ve kusuru olmadığını
bugüne kadar gelmiş geçmiş iktidarların o bölgede uyguladıkları yanlış politika
yüzünden yörenin patlamaya hazır barut fıçısı haline geldiğini, bu bakımdan
görevinden alınmasını düşünmediğimi söyledim. Bu konu üzerinde fazla
durmayarak konuyu değiştirdi.

Evren ve Demirel arasındaki bu diyalog militarist söylemin etkin olduğu dönemde sivil ve
askeri alan arasındaki diyaloğun tipik bir örneğini teşkil etmesi açısından önemlidir. Bir
taraftan bütün olumsuzluklar sivil iktidarlara yüklenip ordu temize çıkarılırken, diğer taraftan
sivil iktidarlar “önemli” konularda askerin düşüncesi dışına taşmayan bir politik yaşam
sürdürmektedirler. Bu durumun kaçınılmaz sonucu da hemen her durumda askere yönelik
gerçekleştirilen dolaylı ve direkt referans olmuştur. İktidarını doğası gereği partisinin alacağı
oylara borçlu olan sivil politikacıların bu durumlarını tehlikeye düşüreceğini bilmelerine
rağmen askerin politik alan üzerindeki tahakkümüne izin vermeleri tam da bu militarist
söylem koşullarının sonucudur.
Sivil ve politik alanın yanı sıra bu ikisi arasındaki iletişimi sağlayan basın da 12 Eylül
öncesinde önemli ölçüde militaristleşmiştir. Bu durumun basındaki izdüşümü Cumhuriyet ve
Tercüman gazeteleriydi ve bu iki gazete yaşanan çatışmaları temsilcileri oldukları kesimin
dilinden aktarmaktaydı. Bunun da ötesinde basının neredeyse tamamına yayılan hava açık bir
askeri darbe olmasa da, ordunun sokak çatışmalarına müdahale etmesi yönündeydi.
Çatışmalara sıklıkla yer vermenin yanı sıra, basında terör problemine politik alanın çözüm
olamadığı argümanının yaygın bir şekilde dillendirilmesi dolaylı olarak askeri, politik ve sivil
alana müdahil olmaya çağırmak anlamına geliyordu ve bu sunma biçimi askeri müdahaleye
yönelik toplumsal rızanın sağlanması noktasında önemli bir işlev görmüştür. Öte yandan,
ordunun müdahalelerini onaylayan ve meşru gören bir dil de basına hâkim olmuştu. Örneğin,
1979’un son günlerinde ordunun yayınladığı “tüm anayasal kuruluşlar ve siyasî partileri”
uyaran metin birçok basın organı tarafından “anayasal görevin” yerine getirilmesi,
demokrasinin talimatı ve ona tanınan son fırsat gibi ifadelerle karşılanmıştır. Bütün bu
ifadeler en keskin halini ise Necip Fazıl Kısakürek’in 12 Eylül darbesinden hemen sonraki:
Bu hareket olmasaydı devlet olmayacak, millet yerinde kalmayacaktı.

Sözlerinde anlam bulacaktır. Kısacası, ekonomik, sosyal, politik ve uluslararası düzlemde
işleyen mümkünlük koşulları ve bunların militarist söylemi onaylayıcı yönü 1980 darbesinin
en önemli nedenidir. 12 Eylül’ü diğer iki darbeden ayıran en önemli unsur aksi bir sesin
çıkmadığı, emir komuta zinciri içinde planlı bir şekilde gerçekleşmiş olmasıdır. Ordu bir
bütün olarak sol gibi başka ideolojik kaygılardan bağımsızlaşarak sivil ve politik alana
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müdahalesini, kendisine “emanet” edildiğini düşündüğü bir ülkede gerçekleştirilen normal bir
pratik olarak görmüştür.56
12 Eylül 1980’den yönetimin sivil iktidara bırakıldığı Aralık 1983’e kadar 669 yasa çıkaran
askeri rejim, adeta devleti militarist düzelmede yeniden restore etmiştir. Cumhuriyet tarihinin
en yoğun yasa yapma sürecinin izlediği bu dönemde devletin merkeze alındığı, hiyerarşik ve
mutlak denetimi mümkün kılan yasal ve kurumsal bir yapı oluşturuldu. Sol düşüncenin hiçbir
şekilde dâhil edilmediği büyük ölçüde askerin belirleyici olduğu bu restorasyon sürecinin
sonucu ise muhafazakâr, denetim ağırlıklı, otoriter ve hiyerarşik bir devlet yapılanması oldu. 12
Eylül rejimi yapılanmasının temsilini bulduğu, diğer bir ifadeyle militarist söylemin etkin bir
şekilde üzerine sindiği en önemli yasal düzenleme 1982 Anayasası oldu. Siyasi hiçbir
temsilcinin içinde yer almadığı ve tümüyle bürokratlardan oluşan “Danışma Meclisi”
tarafından hazırlanan 1982 Anayasası; devlet dışındaki tüm kurumlar ve kişilere mesafeli
bakan, devletin bu kurumlar ve kişileri denetimine öncelik veren, bu denetimi mümkün kılan
merkezi kurumları öngören, devlet dışındaki kurum ve kişiler arasındaki yatay
bağı/bağlantıları kesen, kişi ve kurumları hiyerarşik bir şekilde devlete bağlayan ve
özgürlüklerin istisnalarla sınırlandırıldığı bir anayasa oldu. Kısacası 1982 Anayasası militarist
söylemin temel özelliklerini içinde barındıran yasal bir metin olarak görülebilir.
Anayasanın 118. Maddesi, MGK’nın tavsiye alanı olan “millî güvenlik alanını” tanımlamış ve
“toplumun huzur ve güvenliği” olan sivil alanı, açık bir şekilde millî güvenlik alanına dâhil
etmiştir. Bunun yanı sıra, “tavsiye eder” ibaresi ile değiştirilerek Bakanlar Kurulu’nun MGK
kararlarına olan bağlılığı daha da artırılmıştır. Dikkat çekici olan bir husus, bu ibarenin
Anayasa taslağında “hükümetin uymakla yükümlü olduğu tavsiyeler” şeklinde geçmiş
olmasıdır. Söz konusu ifade, dünyadan gelecek tepkiler göz önüne alınarak yumuşatılsa da,
ifşa ettiği en önemli şey, “dikkate alır” ifadesinin askerin gözünde bir tavsiyeden çok, emir
olarak görüldüğüdür.57
1961 tarih ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasasının 35. maddesinde: “Silahlı
Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini
Kollamak ve Korumaktadır.” Hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemenin geçmişi 1935’lere
dayanmaktadır.
1935’te 2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Yasasının 34. maddesinde; “Ordunun
vazifesi, Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu ile (Anayasayla) tayin edilmiş
olan Türk cumhuriyetini kollamak ve korumaktır. Ordu, askerlik sanatını
öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası (yerine getirilmesi) için
lazım gelen tesisler ve teşkiller (kurumlar ve örgütler) kurulur ve tedbirler alınır.”
şeklinde idi.

1961’de çıkarılan 211 sayılı yasa ile ‘kollamak ve korumak’ ile ilgili hüküm ayrı bir maddede
yapılmıştır. İlk yasanın 34. madde dışında kalan hükümlerinden pek çoğu 1938, 1945, 1949
ve 1953’te değiştirilmiş; 1961’de 211 sayılı yasa ile tümden yürürlükten kaldırılmıştır. 1930’lu
yıllarda, millî bağımsızlık mücadelesinin anıları ile yaşayan bir meclisin “Türk yurdunu ve
teşkilatı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyetini Korumak ve Kollamak”
derken ne kast ettiği tahmin edilebilir; fakat 26 Mayıs 1960 günü Hükümet aleyhinde gösteri
yapan Harp okulu öğrencilerinin başındaki subay ile 12 Eylül 1980 günü Parlamentoyu

56

Ali Balcı (2011); s. 111-117.

57

Ali Balcı (2011); s. 118, 121-123.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

27 / 145

feshederek ülke yönetimine el koyan generallerin hareketi, yasa koyucunun vermek istediği
mesajda yer almamaktadır. Aksine yasa koyucu aynı Yasanın bir başka maddesinde:
Madde 43: Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve
üstündedir. Bundan ötürü silahlı kuvvetler mensuplarının siyasi parti ve
derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her
türlü siyasi gösteri, toplantı işlevine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat
vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.

Diyerek Ordunun siyaset dışında olması gerektiğini açıkça hükme bağlamış, farklı davranışta
bulunmayı yasaklamıştır. Bu uygulama yasanın çıkarıldığı 1930’lu yıllar için de aynıdır. 1934’te
Başvekil İsmet İnönü imzasıyla parlamentoya sunulan tasarının 34. maddesinde ordunun
vazifesi: “Türkiye vatan ve cumhuriyetini müdafaa etmek” şeklinde yazılırken de askerin
siyaset dışı kalmasına özen gösterilmiştir. 58 Millî Müdafaa Encümeninin, 34. maddenin ordu
vazifesinin daha iyi anlaşılması ve bu vazifenin iyi öğretilmesi maksadıyla, madde metninde
değişiklik yaparak ‘Türkiye vatan ve cumhuriyetini müdafaa etmek’ yerine ‘Türk yurdunu ve
Teşkilatı Esasiye kanunu ile tayin edilmiş olun Türk Cumhuriyetini kollamak ve korumak’
diye hükümet tasarısında değişiklik yapması, kesinlikle, Silahlı Kuvvetlerinin siyasete
müdahalede bulunması gerektiği anlamına gelmemektedir.59 Ordunun 2004 yılı itibariyle, hâlâ
siyasetle uğraştığını Alper Görmüş şöyle anlatır:
Günlüklerin 4 Kasım 2004 bölümünün sonrasında, çeşitli kolordu ve ordularda
Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarına verilen brifinglerin tam metni
yer alıyor. Bu brifingler, TSK’nın yalnız Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları
karargâhları seviyesinde değil her seviyede yoğun bir politik hareketliliğin
yaşandığını; siyaseti ve hükümeti izleme - denetleme faaliyetinin
gerçekleştirildiğini gösteriyor. Brifinglerin tamamını okuduktan sonra, zihnimde
tam bir siyasi parti canlandı. (Türk Silahlı Kuvvetleri Partisi-TSKP): Bu partinin
genel merkezi Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları karargâhları; il merkezleri
ordu karargâhları; ilçe ve belde merkezleri ise kolordu ve daha küçük askeri
birliklerin karargâhlarıydı. Bilgiler, tıpkı bir siyasi parti organizasyonunda olduğu
gibi aşağıdan yukarıya iletiliyor, genel merkez de bu bilgileri yorumlayarak
TSKP’nin60 izleyeceği siyaseti belirliyordu.61

Toplumdan yalıtılmış, kendisine mahsus ayrıcalıkları olan, bazı araştırmacıların deyimiyle ‘bir
zümre teşkil eden’ bir kurumla karşı karşıya olmanın ötesinde, anayasal sistem içerisindeki
vesayetçi konumunu koruma kaygısı da var. Bu vesayetçi konumun sisteme yansıyan pek çok
unsuru var. Bir defa, Türkiye’de silahlı kuvvetlerin hukuki statüsünü düzenleyen mevzuata
doğrudan veya dolaylı olarak bakıldığı zaman; Millî Güvenlik Kurulunun anayasal
konumunun dışında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu, Genelkurmay Başkanının
Görev ve Yetkilerine Ait Kanun, Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun, Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve bunlara benzer
58

Hikmet Özdemir (1993); s. 233, 234, 235.

Buna rağmen, sorunu başka açılardan inceleyen tanınmış bazı yazarların, 35. maddeyi darbelerin yasal dayanağı olarak
gördükleri bilinmektedir Şevket Süreyya Aydemir şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Kendi iç hizmet kanununa göre bütün batı
demokrasileri arasında ordu, yalnız bizde devletin koruyucusu olduktan başka bir de düzenin gözetleyicisidir. Yani Türk
ordusunun iç hizmet kanunu bizde orduya, ülkenin sınırlarını savunmaktan başka, bir de Cumhuriyet kurumunun ve sosyal
siyasi düzenin gözetleyicisi olmak zihniyetini vermiştir. Ordu. Bu kurumun ya da onun getirdiği düzenlerin sarsıldığını
görünce yasama ve yürütme organlarına müdahale edebilir.” Hikmet Özdemir (1993); s. 238.
59

Alper Görmüş’ün tespitleri Samuel Huntington’ın şu sözünü hatırlatır: “Türkiye, 1920’lerin sonunda siyasi generallerin bir siyasi
parti yarattığı ve bu partinin siyasi generallere son verdiği ülkelere, Meksika’yla birlikte örnek oluşturmaktadır.”
60

Alper Görmüş; İmaj ve Hakikat Bir Kuvvet Komutanının Kaleminden Türk Ordusu, Etkileşim Yayınları, İstanbul,
2012, s. 302.
61

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

28 / 145

birçok mevzuatın, esas itibarıyla 1960 darbesinden sonraki ortamda silahlı kuvvetlerin sistem
içerisindeki konumunu pekiştirmek üzere yaptığı bir düzenlemeler serisidir ve Türkiye’de bu
mesele de başka meseleler yanında kökten ele alınmadığı sürece yani silahlı kuvvetlerin
hukuki statüsünün demokratik, çoğulcu, Batılı tarzda bir demokrasiye uygun biçimde ve sivil
inisiyatifte yeni baştan, öyle palyatif tedbirlerle, 35’inci maddeyle şu veya bu ölçüde
oynayarak değil de kökten düzenlemedikçe, meselenin bir yönü eksik kalacaktır.62
Türk Anayasa geleneğinde ve yasalarında silahlı kuvvetlerin parlamenter sisteme
müdahalesini meşru ve hukuk açısından yerinde gören bir düzenleme olmaması bir yana,
Anayasa koyucu bu tür mekanizmalara anayasada yer verilmesini de ‘tehlikeli’ bulmuştur.
Ayrıca Silahlı kuvvetlerin kime karşı hangi koşullarda ve kimler tarafından kullanılabileceğini
de açık hükümlerle düzenlemiştir. Buna rağmen:
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev, ya üst makamlardan verilir, ya da durumdan
çıkarılır. (Türkiye’de Yıkıcı ve Bölücü Akımlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ‘Hizmete
Özel Yayın’, 1982, s. 6).63

Şeklindeki maksadını aşan yorumlar, konunun açıklığa kavuşturulması ihtiyacını ortaya
koymaktadır. Bu çerçevede, yasa yapıcı tarafından yanlış yorumlara son vermek maksadıyla,
mevcut anayasadan başlamak üzere, özellikle darbe dönemlerinde çıkarılan ve halen
yürürlükte olan binlerle ifade edilebilecek kanun, tüzük, yönetmelik, genelge vb.
düzenlemelerin, demokratik ve sivil bir anlayışla beyaz ve yeni bir sayfa açmak şeklinde ele
alınma zorunluluğu vardır.
1950'deki genel seçimlerde Demokrat Parti'nin ezici çoğunlukla seçimi kazanması, halkın
oyuyla 27 yıllık tek partili rejime son vermiştir; ama bu dönemdeki Resmi Türkiye'nin yapısı,
misyonu ve konumu çok az değişmelerle olduğu gibi devam etmiştir. Temel ilkeler, hedefler,
yönelişler korunmuş, sadece bazı ufak tefek rötuşlar ve restorasyonlara gidilmiştir. Resmi
Türkiye’nin yapısı ve misyonunda sapmanın olduğuna inanıldığında 1960, 1971 ve 1982’de
ordunun darbeleri gelmiştir. Bir bakıma öteki Türkiye’nin çok partili rejimle ele geçirdiği
sandık ve bazı hürriyetler yoluyla Resmi Türkiye'yi dönüştürme ve kendine yaklaştırma
çabaları; ordunun darbeleri, insan hakları ihlalleri ve anti demokratik yöntemlerle
durdurulmuş ve bozulan dengeler Resmi Türkiye'nin lehine yeniden yerli yerine
konulmuştur. 1960 darbesinden sonra hazırlanan 1961 anayasası, 1971'de yapılan
değişiklikler, 1980 darbesinin ürünü olan 1982 anayasası gelişmeleri Resmi Türkiye'nin lehine
kurumlaştırmıştır. Türkiye’nin, ulusal ve evrensel gelişmeleri pek ciddiye almaksızın dirençle,
inatla ve içine kapanarak yoluna devam ettiği söylenebilir. Bunun ne kadar böyle sürüp
gideceği ise cevapsız bir soru olmakla birlikte sonunda Resmi Türkiye'nin Öteki Türkiye'nin
gelişmesi karşısında pes etmesi mukadderdir.64
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 1982 Anayasası referandumuyla ilgili olarak: “…
Hadi diyelim ki halk bir şey yapamadı. Yani 1980 darbesinden sonra yapılan referanduma
gidip yüzde 92 oy vermeye mecbur mu yani? O zaman bizim belimiz kırılıyor, “Hürriyet”
diyenlerin, ondan sonra “Adalet” diyenlerin beli kırılıyor. ‘Yüzde 92 oy aldım kardeşim.’
diyor.”65 Bu tespitin çok da yerinde olmadığı, referandumun olağanüstü şartlarda yapıldığı ve
Mustafa Erdoğan, Akademisyen - Hukukçu, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 18
Ekim 2012, s. 2.
62

63

Hikmet Özdemir (1993); s. 236, 237.

64

Davut Dursun (1999); s. 218, 219.

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 7 Haziran 2012, Ankara Güniz Sokak, s. 9.
65
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halk üzerinde mevcut darbe ortamının oluşturduğu baskının alınan sonuçta çok etkili olduğu
hususu, 1989 yılında Işıl Alatlı’nın yaptığı Türk seçmeninin siyasi bilincini ele alan
araştırmada ortaya çıkmıştır. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesini isteyenlerin oranı %58
olarak tespit edilmiştir.
Türkiye örneğindeki darbelerin dünyadaki emsallerinden ayrılan yanı; askeri müdahalelerin
bütün yıpratıcılığına rağmen, Türk ordusunun, kendisini aranılır kılabilmiş olması ve imtiyazlı
konumunu kabul ettirme konusunda önemli mesafeler alabilmiş olmasıdır. Askeri müdahale
dönemlerinin kısa süreli olması, tam da askerlerin öngördüğü gibi, ordunun prestij kaybını
sınırlayabilmiştir. Bu olgu, hem insan hakları ihalelerinin vahim olarak algılanmasını
zorlaştırmış, hem de TSK’nın ekonomik, siyasal veya askeri başarısızlıkların müsebbibi olarak
görülmesi ihtimalini azaltmıştır. Oysa Arjantin, Brezilya ve Şili gibi ülkelerde uzun süreli
askeri yönetimler, orduların yıpranmasını kaçınılmaz kılmış böylece askeri müdahalelere karşı
geniş bir toplumsal ittifakın temelleri atılmıştır.66
TSK’yı aranılır kılan faktörlerin başında, demokratik siyasetin ve sivil kurumların etkili
çalışmadığına dair yaygın kanı gelmektedir. Toplum içinde bir arada yaşama, belli
fonksiyonların yerine getirilmesini gerekli kılar. Eğer bazı kurumlar kendilerinden beklenen
işlevleri yerine getirmekte zorlanıyorlar ise, diğer bazı kurumların devreye girmesi temel
sosyolojik aksiyonlardan biridir. Toplumsal olaylarda polis yerine, askerin çağrılması, görevini
kanunlara uygun ve tarafsız bir biçimde yapması gereken emniyet teşkilatına güvensizliğin bir
göstergesidir. Mesela, demokratik siyasetin Alevilerin sorunları konusunda çözüm
üretemeyeceğine inanılması, Cem Vakfı başkanının umutlarını MGK’ya bağlamasında etkili
olan faktörlerdendir.67
Aynı minvalde başörtüsü meselesinde de sivil siyasi irade özgürlükten yana tavır koymak
yerine “devlet” eksenli bir yaklaşım sergilemiştir. Üniversite kapılarından geri çevrilen, eğitim
hakları ellerinden alınan kız çocuklarına okumaları için bu ülkenin dışında ülkeler
gösterilmiştir. Burada paternalist (babacı) devlet bakışının bir yansıması olarak güçlü, tam itaat
bekleyen, erkek egemen baba figürü anlayışının tezahür ettiği görülmüştür.
Komisyonumuzca dinlenen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel şunları söylemiştir:
Bir basın toplantısında, basın toplantısının sunucusu sual soruyor: “Bu başörtüsü
meselesini niye halletmediniz?” Benim verdiğim cevap şu: Başörtüsü meselesi
dediğiniz meseleyi iyi ayıralım. Benim anam başörtülü, kız kardeşim başörtülü,
eşim başı açık ve kimsenin bir şey dediği yok, aynı evde oturuyoruz. Bizim
başörtüsü diye bir meselemiz yok, başörtüsü üniversitenin var, devlet dairelerinin
var. Bu devlet dairelerinde ve üniversitede başörtüsü istenmemesi de mevcut
hukukun gereği. Benim itirazım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına
uyulmamasınadır. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa Mahkemesi ve
Danıştay’ı o kararları vermişse ona uyacaksınız. “Peki, okumak isteyenler ne
yapsın?” Okumak isteyen bu kadar çocuk var yani. Aşağı yukarı, bugün,
üniversite öğrencilerinin yarısı kız. Bunların yüzde 90’ının-95’inin bir problemi
yok. Onlar da ona uysunlar, o kızlara uysunlar. “Peki, onu yapmıyor, ne yapsın?”
O zaman, bu işin serbest olduğu yere gider kardeşim. Neresi serbestse oraya
Tanel Demirel; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu,
Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 353, 358, 396.
66

Alevilerin umudu MGK. Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, siyasi partilerin yıllardır Alevi sorununun
çözümü için her defasında söz verdiklerini ama sözlerini yerine getirmediklerini ifade etti. Devlet adamı tutabileceği sözü
vermeli ve bunun gereğini yapabilmelidir. Yalancı eşittir siyaset adamı, imajının silinmesi gerekir. Sorunlarımız büyük.
Bunların çözümü için söz veren siyasi partiler her defasında sözlerini tutmadılar. Bu yüzden umudumuz Millî Güvenlik
Kurulu.
Bu
meseleyi
ancak
MGK
çözebilir.
Buna
da
inanıyorum.
(Milliyet
Gazetesi,
http://www.milliyet.com.tr/2000/08/13/yasam/yas01.html 13 Ağustos 2000, Erişim: 1 Temmuz 2012).
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gider. Nerede serbest? Avusturya’da, oraya gider yahut Arabistan’da, oraya gider
insanlar. Vay sen misin bunu diyen! Demirel, “Türban takan Arabistan’a gitsin.”
dedi. Öyle diyen falan yok. Denilen şu: “Eğer türbanı mutlaka takacaksan, bunun
müsait olduğu, münasip olduğu yere git.” Benim başörtüsü diye bir meselem yok.
Benim sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunları meselem var.68

Askeri vesayet sisteminin tamamen zora ve korkuya dayalı olarak ayakta durduğu görüşü ve
tezini sorgulamak gerektiğini ifade eden Tanel Demirel: “Vesayet sisteminin tam olarak
bittiği kanaatinde değilim. Vesayet sistemi dediğimizde sistemin kurumları, onun yasal
çerçevesi, onu besleyen zihniyet dünyası halen devam ediyor. Bu sistemin hukuki alt yapısına
fazlaca dokunulmuş değil; vesayet sistemini besleyen zihni donanımla tam anlamıyla
mücadele edilebilmiş değil. Belki daha önemlisi bizim vesayet sistemi dediğimiz şeyi bir
garanti olarak gören veya vesayet sistemini şu ya da bu şekilde benimseyen hiç de
azımsanmayacak bir seçmen kitlesi mevcuttur. Biz 1950 Demokrat Parti zaferinden söz
ediyoruz, CHP’nin aldığı oy yüzde 39,45. Halen bu taban olduğu içindir ki bu ülkede vesayet
dediğimiz şeyin tasfiyesinde zorluklar yaşanıyor. Türkiye’de farklı toplumsal kesimler ve
gruplar var, farklı kesim ve grupların birbirlerine karşı şüpheleri, korkuları ve kaygıları var. Ve
Silahlı Kuvvetler darbelere destek devşirirken karşısına aldıkları bir kesime karşı ötekilerin
desteğini almayı başarıyor. 27 Mayıs 1960 darbesinde darbeye maruz kalanlar genellikle
muhafazakâr, mütedeyyin, köylü, taşralı kesimlerdi. Arkasından 12 Mart ve 12 Eylül
darbelerinde bir şekilde bu kesimlerin desteği alındı. İhtilalleri meşrulaştırmak için “Biz 12
Mart’ı, 12 Eylül’ü sizin kutsallarınız olan devlet ve dini korumak için yapıyoruz. Sola karşı
yapıyoruz. Batılılaşmacı elitin çocukları solcu oldu ve arkalarındakilerin büyük bir kısmı
alevidir.” tezi ileri sürüldü ve kendine ciddi bir destek de buldu. 28 Şubat ve sonrasında ise
Alevilerin desteği arandı. “sizi bu Sünni dindarların baskıcılığından ancak biz koruruz” mesajı
verilince, Alevi kesimde ciddi bir çoğunluk “Ne yapalım, demokrasi olmasa da olur. Sünni
korkusu çok daha önde.” deyip bu hareketleri alkışladılar. Alkışlamasalar bile en azından
tepki göstermediler. Askeri vesayet sisteminin tamamen zora ve korkuya dayalı olarak ayakta
durduğu görüşü ve tezini sorgulamak lazım.”69
İttihat Terakkinin önde gelenlerine bakıldığında, bu ülkenin bugünkü siyasal kültürünün
temellerini atmış olan kadrolardır. Cumhuriyeti kuran kadrolar buradan gelmişlerdir. Dikkat
edilecek olursa bunların hepsi mütevazı orta kesim ailelerinin çocuklarıdır. Yani Sadrazam
Talat Paşa bir posta memurudur örneğin. Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşamıza kadar
hepsi mütevazı orta sınıf ailelerin çocuklarıdır. Bunların bir ekonomik gücü yoktur yani
üretim sürecinde belirleyici bir rolleri yoktur. Toplumun beğenisini kazanıp, onun üzerinden
bir siyasi güç devşirme kaygıları yoktur. Peki, nereden aldılar güçlerini? Üniformalı ve silahlı
olmaktan kaynaklanan devlet aygıtı ve devlet memuriyeti üzerinden toplumu yönetme ve
yönlendirme geleneğinden aldılar güçlerini. Türkiye’de İttihat Terakki anlayışı bugüne kadar
hiç değişmedi. Memurun ne topluma karşı bir sorumluluğu ne de ekonomik bir artı değer
yaratma kaygısı vardı. Memurun devlet aygıtını kontrol edip toplumu şekillendirme, yönetme
ve yönlendirme gücünü eline geçirmesi bu toplumda normalleştirildi, makulleştirildi,
yasallaştırıldı ve kurumsallaştırıldı. Şimdi, darbeleri çağırmaya, darbe ortamı yaratmaya lüzum
yok. Türkiye’de zaten bunun hem hukuksal, hem kurumsal, hem psikolojik alt yapısı
oluşturulmuş bulunuyor. Askerlerin sadece yaptıkları, zamanı geldiğinde bu alt yapıyı, bu
mekanizmaları harekete geçirmek ve bu İttihat Terakki geleneğini sürdürmek. Mehmet Ali
Birand, “Faks çektim Genelkurmay Başkanına, ‘Allah’a faks çekilir mi?’ dedi. Bir teşkilat ki
kendi teorisini oluşturmuş, bu tabii laik siyasal bir teoloji, kendi Allah’ını ve ruhban sınıfını
Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 7 Haziran 2012, Ankara Güniz Sokak, s. 45, 46.
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Muhsin Öztürk (2012); s. 187, 188.
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da oluşturmuş. Toplumdan soyut bu anlayış fevkalade tehlikeli bir şey. Bu orduyu lojmanlar
marifetiyle toplumdan soyutlamanın gerekçesi ise şudur: Askerler halkın içinde yaşayınca yani
kiralık ev tutunca o zaman halk gibi düşünmeye başlar, ordunun yeniçeri gibi düşünmesi
lazım yani padişahın şahsına bağlı olması, bu çok tehlikeli.
Bunun önemi şurada. Siz ordunuzu halkın içinden seçiyorsunuz, halkı bir tarla olarak
düşünün, oradaki çiçekleri kökünden koparıyorsunuz; işte askerî lise, harp okulu, daha ileri
olanları, harp akademisi. Bu halk çocuklarının bir zaman sonra artık halkla hiçbir teması
kalmıyor, bunlar devletin çocukları oluyorlar. Devletin çocuğu olduğu zaman, kendisini de
kamu görevlisi olarak görmüyor yani topluma karşı sorumlu memur olarak görmüyor,
“devlet memuru” diyor kendisine ve sadakati devlete karşı ama o “Sadakati devlete karşı.”
dediğimiz o devleti de kendisi işleten bir aygıt olarak gördüğünden aslında kendine hizmet
ediyor. Kendi ayrıcalığına, kendi gücüne hizmet ediyor. O yüzden, bürokrasinin devlet
aygıtını bırakması mümkün değildir. Bütün gücü, imtiyazı ve bütün kaynakları, derlediği ve
kullandığı kaynakları devlet mekanizmasından elde ediyor ve bunu da paylaşıyor. Bunu
kısmen siyasilerle, kısmen işte akademisyenle paylaşıyor, basınla paylaşıyor işte basının
arkasındaki ekonomik çıkarlarla paylaşarak yani bir tür avantajların distribütörlüğünü
yaparak, bu ayrıcalıklı konumunu ve bu ayrıcalıkları sağlayan düzeni sürdürebiliyor. Bu düzen
bugün siyasi gücünü kaybetmiştir ama hukuken varlığını sürdürmektedir, kurumsal olarak da
hâlâ ayaktadır. Ne zaman ki bugün, baskın olan siyasi otorite yavaşlar bu mekanizma
tekrardan işleyebilir. Darbe dediğiniz şey sadece mevcut iktidarı değiştirmek değildir.
Darbecinin yıldırarak ve sindirerek bir toplumu köleleştirmesidir, onu bir sürü hâline
getirmesidir ve Türkiye’de toplum maalesef bir sürü hâline getirildi ve darbeyi ve darbecileri
onaylayacak bir psikolojiye kavuşturuldu. Türkiye’nin asıl mücadele etmesi gereken budur ve
buna üniversite de alet oldu, basın da alet oldu ve kendisine aydın diyenler de. Çünkü
değişmeyen iktidar askerler olduğu için devletin olanaklarından onlarda yararlandırıldı.70
Bazı kaynaklarda ‘son darbe’, kamuoyunda da ‘postmodern darbe’71 olarak bilinen 28 Şubat’ı
analize tabi tutan Mustafa Erdoğan; sözde irticaya karşı yapılan bu girişimin aslında
kendisinin irticai bir hareket olduğunu ve 28 Şubatçıların tarihi geri çevirmek istediklerini
söyler: “28 Şubat’ın failleri siyasette meşruluğun kaynağının halk olduğunu reddetmişlerdir.
Onlara göre, meşruluğun kaynağı halkın iradesi değil resmi ideoloji, hatta onun karikatürize
edilmiş biçimci bir türüdür. Onlar Türkiye halkının siyaseten ergin olmadığını ve ilânihaye
vesayet altında yaşamaya müstahak olduğunu düşünen haddini bilmezlerdir. Onlara göre
“halk” dediğin “dünkü” erbaş ve yedek subaylardan olan bir yığından başka bir şey değildir.
Onlar Türkiye’nin bütün problemlerinin kaynağının halkın siyasi tercihleri olduğunu
vehmetmişlerdir. Modernleşme dönemi Türkiye tarihinde hukukun bu kadar açıkça ve kaba
saba bir şekilde ihlal edildiği başka bir dönem göstermek zordur. 28 Şubat bu bakımdan 12
Eylül rejimiyle bile yarışabilecek bir durumdadır. Anayasayı kanunla, kanunları yönetmelikle
etkisiz kılmaya çalışmak ancak 28 Şubat zihniyetinin akıl edebileceği bir işti. Hukukun
evrensel ilkeleri fütursuzca ve sistematik olarak bu dönemde çiğnenmiştir. Bu zihniyetin
insan haklarıyla ilişkisini ‘düşmanlık’ kelimesiyle ifade etmek belki de anlamsızdır; çünkü bu
kafa yapısı esasen “insan hakları” diye bir kavramdan habersizdir. Açıktır ki, 28 Şubatçılar
her bir kişinin ‘insan onuru’na sahip bir değer olduğu fikrine yabancıdırlar. İşte bu zihniyet,
Doğu Ergil, Siyaset Bilimci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 4 Ekim 2012, s. 1820.
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Postmodern Darbe: Kavram, ilk olarak Radikal Gazetesi yazarı Türker Alkan'ın 13 Haziran 1997 tarihli ve “postmodern bir
askerî müdahale" başlıklı yazısında yer aldı. 28 Şubat 1997 dönemimde Genelkurmay Genel Sekreteri olan Tümgeneral Erol
Özkasnak da 14 Ocak 2001'de katıldığı Ceviz Kabuğu programında: “28 Şubat postmodern bir darbedir!” şeklinde
açıklamasıyla darbeyi itiraf etmiştir. Hulki Cevizoğlu, Generalin 28 Şubat İtirafı “Postmodern Darbe”, ismiyle konuyu
kitaplaştırmıştır. (Ceviz Kabuğu Yayınları, 2001).
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gayet doğal olarak, devlet eliyle insan haklarına karşı bir saldırı kampanyası başlatılmasına,
başta din ve vicdan, ifade ve örgütlenme özgürlükleri olmak üzere temel hakların fütursuzca
çiğnenmesine yol açmıştır. 28 Şubatçılar toplumsal çeşitliliği ortadan kaldırarak bütün bir
toplumu tek-biçimli hale getirmek, standardize etmek istemişlerdir. İnsanların doğuştan
getirdikleri, kendi iradelerinin eseri olmayan farklılıklarını bile bir komplo olarak
değerlendirmişlerdir. Onun içindir ki, devlet merkezli kaba bir milliyetçilik anlayışını hâkim
kılmaya çalışmışlar, bu anlayışı karanlığın örtüsü yapmışlardır. Başlıca, Kürt kimliğini ve
İslami hassasiyetleri resmi düşman olarak ilan etmiş ve buna göre icraat yapmış,
yaptırmışlardır. Kışla düzenini bütün bir topluma teşmil etmek, toplumu demirden bir
disiplin altına almak istemişlerdir. Karmaşık toplumsal sorunları bu nedenle anlamamışlar,
her türlü sorunun emirle yok edilebileceği zehabına kapılmışlardır. 28 Şubat bilim karşıtı,
dogmatik bir hareket olduğundan, üniversiteleri kışlalaştırmaya yeltenmiş; bu çerçevede bilim
adamlarının sorgulayıcı ve tartışmacı değil, resmi ideolojinin buyruklarını sorgusuz sualsiz
kabul eden ‘dogmatik’ kişiler olmalarını ve öğrencilerini de öyle yetiştirmelerini sağlamaya
çalışmışlardır. 28 Şubat kalkışması tipik bir ‘cahil cesareti’ örneğidir.72
Oktay Ekşi’ye göre Türkiye’de darbeler dönemi artık tarihe gömülmüştür:
Sultan Abdülaziz’den alıp bugüne gelebilirsiniz. Ta o tarihten itibaren sürece
bakarsanız giderek metotların değişmekte olduğunu ve yumuşamakta olduğunu
da görürsünüz. Bu neyi ifade eder? Bu, toplumun artık darbelere tahammülünün
kaba, ağır, baltayla olayın üstüne gider gibi darbe yapma geleneğinin toplumdan
tepki görmesinin ve toplumdaki olgunlaşmanın getirdiği bir sonuçtur. Nitekim en
son hatırladığımız kiminin “darbe” dediği, kiminin “elektronik darbe”, “e-darbe”
dediği 27 Nisan’a gelince bakıyoruz ki artık İnternete kadar inmiş darbe metodu.
Bu, zaten ölümün geldiğini gösteren bir gelişmedir, yani darbeciliğin öldüğünün
bir somut örneğidir. Ben bunu daha çok toplumdaki gelişmeye, iletişimin
yaygınlaşmasına ve demokrasinin hakikaten artık kuşakların iliklerine, genlerine
kadar işlemiş olmasına bağlıyorum. O nedenle, darbenin, darbeciliğin artık
öldüğünü düşünüyorum.73

1960, 1971, 1980 darbeleri, hatta 1990’lardaki 28 Şubat postmodern darbesi ya da 27 Nisan
gibi askeri yönetim ve müdahaleler aynı zamanda Türkiye’de demokrasi adına büyük
fırsatlardı. Yunanistan’da, İspanya’da, Portekiz’de, Arjantin’de sivil siyasetçiler, 1970’li ve
1980’li yıllarında askeri dönemlerin noktalanmasıyla birlikte hem darbecilerden hesap
sordular, hem darbecileri cezalandırdılar, hem de darbeleri tarihe gömen demokrasi
reformlarını yaptılar. Yunanistan’da 1960 darbesini yapan ve yedi yıl süreyle ülkeyi demir elle
yöneten askeri cuntanın tüm üyeleri yargılandılar, hapse atıldılar. Bir kısmı hapiste öldü.
Sonuncu general, 2009 yazında yaş haddi ve sağlık nedeniyle hapisten çıkmadan önce,
parlamento tarafından kamuoyu önünde yazılı olarak özür dilemek zorunda bırakıldı. Bizde
ise hep tersi yaşandı. 27 Mayıs darbesini yapan cuntanın lideri cumhurbaşkanı seçildi. Cunta
üyeleri, ömür boyu senatör yapıldılar. 12 Mart’ı yapanlara dokunulmadı. Hatta biri74 az daha
yine cumhurbaşkanı seçiliyordu. 1970’li yıllarda patlayan “Lockheed Yolsuzluk Skandalı”nın
asker kanadındaki hesabı bir tek Türkiye’de sorulmadı. 12 Eylül’ü yapanlara da dokunulmadı.
Cuntanın lideri cumhurbaşkanı seçildi. Hatta daha ilginci, Süleyman Demirel daha sonraki
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Mustafa Erdoğan, 28 Şubat Günlüğü Post-Modern Darbenin Anatomisi, Orion Kitabevi, Ankara, 2012, s. 39-43.
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Oktay Ekşi, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 30 Ekim 2012, s. 42, 43.

Orgeneral Faruk Gürler. Türk Silahlı Kuvvetleri 15. Genelkurmay Başkanı. 12 Mart Muhtırasında Kara Kuvvetleri
Komutanı sıfatıyla imzası vardır.
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yıllarda cumhurbaşkanı olunca, 1980’de kendisini deviren 12 Eylül darbesinin liderini
Çankaya Köşkü’nde ağırlayabilmiştir.75
12 Eylül 1980’den 6 Kasım 1983’e kadar bütün mevzuat yeni baştan ele alınmıştır, ihtiyaca
uygun hâle getirilerek âdeta ikinci bir anayasa yapılmıştır. Sonra sistem kendi hâlinde
işlemeye bırakılmış ama bu sefer, daha evvel 71’deki ara müdahale benzeri bir durumu
yaratmak üzere 28 Şubat müdahalesi yapılmıştır. Fakat farkı, bu, eskiden yapıldığı gibi
doğrudan doğruya silahlı güç kullanarak veya güce dayanarak yönetimi kendi kontrolüne
almak şeklinde olmamıştır. Çünkü böyle bir metot, Türkiye'nin gitgide gelişen, Batı
dünyasıyla bütünleşme yolundaki ilişkilerine, yeni profiline artık uymuyordu. Darbeler
konusunda toplumda iyi kötü bir uyanıklık oluşmuştu. Türkiye'nin, 12 Eylül darbesi
sonrasında Avrupa Konseyinden çıkarılması için bazı Kuzey Avrupa ülkeleri girişimde
bulunmuşlardı ve Türkiye NATO’daki ve Amerika’nın nezdindeki kredisinden dolayı Avrupa
Konseyinden çıkarılmaktan kurtulmuştu. Daha sonraki dönemde bu tecrübe göz önünde
tutulmuştur ve daha akıllıca, ustaca bir yöntemle bu sefer sivil veya yarı sivil güç unsurlarının
devreye sokulması suretiyle genel bir atmosfer yaratılmıştır. Görünüşte biçimsel olarak
demokratik süreçler işliyor gibi görünüyor fakat gerçekte yetki anayasal kurumlarda değil
fiilen başka yerde.76
Her ne kadar 1960 ve 1971 dönemlerine ilişkin tarihsel olarak bir fırsat kaçtıysa da 12 Eylül
ve 28 Şubat sürecinin aktörlerinin hemen hemen hepsi bugün hayattadır. Örneğin, Turgut
Özal, 12 Eylül darbecileriyle ciddi bir işbirliği içerisine girmiştir. Başbakan yardımcılığı
yapmıştır ama kendisi bugün bir demokrasi kahramanı olarak algılanmaktadır. Bu
tutarsızlıktır çünkü darbe, kendi bakanlarını, kendi bürokrasisini, kendi polis teşkilatını da
yaratmıştır. Darbecilere karşı ayakta duran ve “Hayır, ben sizlerle birlikte hareket etmek
istemiyorum, çünkü sizler bu ülkede demokrasiyi yok ediyorsunuz.” diyen siyasetçiler,
gazeteciler ya da daha önemlisi aktörler çok az sayıdadır ve bugün onları değil, hâlâ onlarla
işbirliği yapanları Türkiye’nin anıyor olması önemli bir paradokstur, önemli bir çelişkidir.77
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, darbeleri filin zücaciye dükkânına girmesine
benzeterek darbelerin Türkiye’ye büyük zararlar verdiğini ve memleketi kurtarıcılardan
kurtarmak gerektiğini komisyonumuza ifade etmiştir:
Darbeler Türkiye’ye büyük zarar vermiştir. Eğer Türkiye bir darbe ülkesi
olmasaydı bugünkü durumdan daha iyi olurdu her şey, çok daha iyi olurdu.
Darbeyi alkışlayanlar dâhil veya darbeyi teşvik edenler dâhil veya darbeden
memnun olanlar dâhil, olmayanlar, olanlar, hepsi zarar görmüş. Bunun idraki
içinde olunmazsa, bundan sonra Türkiye’yi ileriye götürmekte zorluk olur. Onun
için, birinci mesele halkın sıkıntılarının çözümünü olağanüstü birtakım
reçetelerde, olağanüstü birtakım kurallarda, olağanüstü yönetim şekillerinde değil,
kendi hür iradesiyle seçtiği idarelerde araması lazım ve eğer halk kendi hür
iradesiyle seçtiği idarelerden memnun değilse, bekleyecek, yani o idarenin
değişme zamanı gelinceye kadar bekleyecek. Değişme zamanı sandıktır. Sandık
gelene kadar bekleyecek ve orada kendi iradesini kendisi ortaya koyacak. Bunu
yerleştiremedikçe Türkiye’de huzuru, sükûnu sağlamakta sıkıntılarımız zor geçer,
ne kadar uğraşsak zor geçer. Yani şunu söylemek istiyorum: Türk vatandaşı
birbiriyle olan meselesini darbe yoluyla halletmeye kalkmamalı, bir. İki, kendi
75
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meselesine yine darbe yoluyla çözüm aramaya kalkmamalı, bunların hepsini,
meşruiyetten uzaklaşmamalı, meşru yollardan giderek neyi arıyorsa onu bulmalı.
Darbe, aslında filin zücaciye dükkânına girmesidir. Yani girdiği zaman
kırmadık, dökmedik bir şey bırakmaz, kırar döker, “İyi yapıyorum” diye yapar,
“Kötü yapıyorum” diye yapmaz veya yani kabiliyetsizliğinden öyle yapar veya
onun işi değildir, yanlış bir işin içine girmiştir ama zarar verir ülkeye neticede ve
ondan sonra yeniden böyle şeylerle karşılaşmayalım diye uğraşmak gayet doğaldır.
Yani bir milletin askeri onun emrinde olacak. Eğer bundan sonra darbe olmasın
istiyorsak, mutlaka silahlı gücün Anayasa’daki yerini iyi tayin etmemiz, nereden,
kimden direktif alacağını iyi tayin etmemiz ve millî irade üstünlüğünü, Anayasa
üstünlüğünü mutlaka tesis etmemiz lazım. Zaten asker sivil idarenin emrinde
değilse, ona demokrasi demek de mümkün değildir. Onun için, bu 35’nci
maddeyi kaldırmak veya tadil etmek hangi şekil olursa olsun, netice itibarıyla yine
aslında devletin birden fazla silahlı gücü olmayacağına göre, münhasıran silahlı
güç devlete ait olduğuna göre, yani devletten başkasının silahlı güç kurmaya
kalkması felaket. Ne olması lazım? Devletin silahlı gücü devletin emrinde
dediğimiz zaman, millî iradenin karar yeri olan Meclisinden ve onun ondan
güvenoyu almış hükümetinden mutlaka direktif alması lazım ve o zaman, o
direktifle, o direktife dayanarak hizmetini görmesi lazım.
“Bizim kurtarılacak bir şeyimiz yok.” İhtilal yapanların kullandıkları şey:
“Memleket uçurumun kenarına geldi. Bölünüyordu memleket de onun için biz el
koyduk.” oluyor. Kullanılan gerekçe bu. Bu gerekçe, yani “memleket bölünüyor.
Memleket uçurumun kenarına geldi. Çöküyoruz, yıkılıyoruz.” gerekçesi aşağı
yukarı bütün ülkelerde ihtilalcilerin kullandığı gerekçedir ve bizim
memleketimizde de 1912’deki subayların meydana getirdiği bir grubun
beyannamesi de budur, bu oraya dayanır ve 27 Mayıs beyannamesine
bakıyorsunuz, aynı şey, “Memleket çöküyordu. Ülke bölünüyordu. Ne yapalım?
Biz el koyduk.” Vatandaş da diyor ki: “Memleket madem çöküyormuş,
bölünüyormuş, ordu el koymuş, yani?” “İşte, el koymuş!” Sonra anlıyor neyin ne
olduğunu falan. 12 Eylül’e gelirseniz, o da aynı şey. Yani farklı farklı şeyler
olmalarına rağmen, gerekçeleri hepsinin aynıdır. Bu gerekçeden Türkiye’yi
kurtarmak lazım. Şu manada söylüyorum: “Kurtaralım” talebi karşısında veya
teklifi karşısında “Neyi kurtaracaksın?” diyebilmeli vatandaş. “Bizim kurtarılacak
bir şeyimiz yok.” diyebilmeli. “Kurtaralım” diyorsa, “Gel kurtar kardeşim”
dememeli. Bunu çok önemsiyorum yalnız. Bu “kurtaralım” aşağı yukarı tesirsiz
hâle getirilmesi lazım gelen önemli, çok önemli bir olay.
O 27 Mayıs ki Adnan Bey’i astı. Eğer bir ülkede Meclisi hapishaneye
götürürseniz, o ülkede ondan sonra seçim manasını yitirmiştir ve bir kere
başbakan asarsanız, ondan sonra gelecek başbakanların hepsi çalıştığı oda
darağacı görür. Bunlar yapılmış. Yani şimdi bugün “Bunlara bir şey yapalım.” diye
söylemiyorum bunları, bunlar yapılmış ama şimdi, bütün bunlar bu ülkede olan
şeyler. Ben Türkiye’nin uğradığı zararları söylüyorum. Darbe hem rejiminize zaaf
getiriyor hem de bu ülkede 27 Mayıs bayramı oldu. Belki bir kısmınız hatırlamaz,
yaşınız müsait değil, bayram yaptık 27 Mayısı. O 27 Mayıs ki Adnan Bey’i astı.
Yassıada’nın hayaleti! Siz, neler çektiler o adamlar biliyor musunuz
Yassıada’da, Yassıada’ya gidenler? Onların, karısı, kızı, çoluk çocuğu nasıl sefil
oldu biliyor musunuz? Nasıl sefil oldular? Ne kadar büyük eziyet yapıldı o
insanlara biliyor musunuz? Yalnız o insanlara değil, onlara oy vermiş olan
insanlara da… Yani çok önemli hadise. Korkular, bu şeyin getirdiği korkuları
küçümsemeyin. Korku insani bir şey. Yani herkesten kahramanlık
bekleyemezsiniz.
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Amerika Senatosundaki senatörler okuma yazma bilmezdi. Bizim
demokrasimizde elit, halkı beğenmiyor. Elit, sistemi de beğenmiyor. Yani daha
pratik çözümler arıyor, yeni metotlar arıyor, yeni şeyler arıyor ve onları sistemden
önce koyuyor orta yere. Şöyle beğenmiyor: Yassıada’da hâkim birisine dedi ki
“Otur, otur, cahil oy çoğunluğunun mümessili!” Halkı beğenmiyor adam. Elit,
halkı beğenmiyor. Bizim demokrasimizdeki sıkıntı o. Halka kendisini kabul
ettirinceye kadar “Bu halk güzel halktır, bunun bir sıkıntısı, bir şeyi yoktur, başka
memleketlerin…” “Efendim, cahil halk.” Okumuşluk diyorsan, şimdi yüzde 95’e
çıkardık okur seviyesini. Kaldı ki başka memleketlerde, demokrasinin olduğu,
yapıldığı memleketlerde okumuşluk diye bir şey yoktu. Amerika Senatosu
kurulduğu zaman senatörler okuma yazma bilmiyordu, parmak bastılar şeye.
Bütün hikâye, bütün bu kargaşanın içerisinde elitin halkı kucaklaması. Halk da
eliti beğenmiyor. Bunlar zamanla aşılabilecek şeyler. Daha çok şehirleştikçe…
Yüzde 80 köylü kalamayız. Daha çok şehirleştikçe ve daha çok okudukça, daha
çok zenginleştikçe -çok önemli bir hadise- bunların hepsi kalkacak orta yerden.78

Samuel Huntington: “Toplum sofistike hâle geldikçe asker onu yönetemeyeceğini anlar ve işi
uzmanlara bırakmak mecburiyetinde kalır.” diyor ancak bu genel sosyolojik izahtan somuta
inersek bundan sonra darbe olmaması için iki şeyin olmaması lazım. Bir, asla ekonomik kriz
olmamalı. İki, asla Hükümet krizi olmamalı çünkü koalisyonlar ülkeyi düzgün idare edemez.
Türkiye koalisyonlarda çok on yıllar kaybetti 60’lı yılları koalisyonlarla kaybetti, 70’li yılları
koalisyonlarla kaybetti, 80 Özal dönemidir tek başına iktidara geldiği, 90’lı yıllar koalisyonda
kaybedildi. Cumhuriyetin ortalama kalkınma hızı yüzde 5’tir, hâlbuki Uzak Doğu’da ortalama
kalkınma hızı yüzde 10’dur, yüzde 11’dir. İtalyan siyaset bilimci LaPalombara göre; yeni
kurulan devletlerde, yani uluslaşma sürecindeki devletlerde farklı kültürleri, farklı bölgeleri
birleştiren çatı partileri muvaffak olursa hem demokrasi başarılı olur hem ulusal bütünleşme,
ulusal entegrasyon başarılı olur ve örnek olarak da Hindistan Kongre Partisi’ni vermektedir.
Hindistan’da niye demokrasi bu kadar devam ediyor diye sorar. Çünkü 1948’den yani
Hindistan kurulduğundan beri, Hindu’yu, Müslüman’ı, zengini, fakiri toplayan bir Kongre
Partisi var. Lakin bu çatı partileri tahrip edilirse yahut başarısız kalırsa veya herhangi bir
şekilde engellenirse o vakit politika dağılır, ülkenin yönetimi zorlaşır ve alt kimlikler politize
olur. Türkiye’de askerler bunu okumuş olsalardı Menderes’in partisini kapatmazlardı. Bugün
Kürt meselesi bu hâle gelmemiş olurdu çünkü ayrı bir Demokrat Parti aidiyeti ve Cumhuriyet
Halk Partisi aidiyeti olurdu. Demokrasinin en büyük teminatı; Güneydoğu’dan da, İzmir’den
de oy alan güçlü bir sağ parti ve onun rakibi olan güçlü bir sol partinin olmasıdır.79
Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı sıfatıyla; darbe anayasalarını yürürlükten
kaldıramadığı, toplumuna bir bütünlük içinde demokratik anayasa sunamadığı, kanunun bir
maddesi için saatleri yutan köhne usulünü dönüştüremediği için meclisin hiçbir şekilde
savunulamayacağını ifade eden Ahmet İyimaya, siyaset kurumunun ortak günahını açıklar:
Yasama organı, tarif edilmemiş bir krizin içindedir. Büyük Meclisin milli iradeyi
kurallara dönüştürme kapasitesi, işlevsel zaafa uğramıştır. Meclisin, şartları
oluştuğunda kendiliğinden işleyen kurumsal refleksi yoktur. Bu sonuç, siyaset
kurumunun sistemli ihmalinin acı semeresidir. Siyaset kurumunun ortak günahı,
yine siyaset kurumunun ortak girişimiyle ancak silinebilir.80

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 7 Haziran 2012, Ankara Güniz Sokak, s. 4, 5, 10-12, 16, 17, 47.
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Taha Akyol, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 4 Ekim 2012, s. 21.

Ahmet İyimaya, Siyaset Kurumunun Ortak Günahı Yasama Reformu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 93, MartNisan 2011, s. 284.
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Darbe kırılmalarını yaşamış ve demokratik konsolidasyonlarını tamamlamış ülke
parlamentolarının darbe sonrası pratikleri, olağan dönem süreçleri bakımından ufuk açıcı
örneklerle doludur. 2007 yılında İspanya Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen “Tarihin
Anısından Kurtulma Yasası (The Law on the Recovery of Historical Memory)”, Franko rejimini
kınamakta, mağduriyetleri telafi edici ekonomik hükümler içermekte ve toplu mezarlarda
yakılma ve benzeri kayıpların açığa çıkarılması yolunda hükümler sevk etmektedir. Yargıç
Baltasar Garzon’un uluslararası hukukun kendisine yetki verdiği içtihadı ile kurduğu cesur
kararlar anılmaktadır.
Aynı şekilde Arjantin örneği de öğreticidir. Arjantin Parlamentosu yürürlüğe girmiş olan
askeri affın kaldırılması kararını almış, yargılama sonunda darbeciler mahkûm olmuş, darbede
zarar görenler için tazminat düzenlemelerine gitmiştir. Bu ülkede 2000 yılına kadar ödenen
yaklaşık tazminat tutarı, 750 milyon dolardır. Portekiz, Şili, Yunanistan benzer örneklerle
doludur. Türkiye’nin 1960, 1971, 1980, ara rejimler ve akla geldiğinde verilen muhtıralar
sırasında veya sonrasında genellikle susmanın, istisnaen de söylemin dışında kurumsal
çözümler üretememesi sorgulanmalıdır. Silahlı kuvvetlerin, koruma ve vesayet yükünün
bozucu ve tahrip edici ağırlığından kurtarmak, yurt savunması kamu görevinin geniş alanına
özgülemek, yasama reformunun da ön koşuldur. Darbe ve muhtıraların birincil muhatabı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.81
Silahlı kuvvetler, kendisini Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onu önceleyen ilkelerin gerçek
koruyucusu olarak görmektedir. Sıkı bir eleme sürecinden sonra askeri okullara giren genç
öğrenciler, ilk günlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletini ‘koruma ve kollama’nın
asli görevleri olduğu düşüncesiyle yoğruldukları gibi; bütün meslek hayatları boyunca bu
doğrultuda düşünmeye ve davranmaya teşvik edilirler. Bu misyonun temel objeleri, diğer bir
deyişle korunması gereken değerler silsilesinin başında gelenler; devlet otoritesi, ülkenin
bütünlüğü ve laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesinin bu değerler manzumesi içinde yer
bulabilmesinden de anlaşılacağı gibi, TSK kendisini sadece dış güvenlikten sorumlu görmekle
yetinmemekte, ayrıca içerde cumhuriyetçi batılılaşma misyonunun da esas sahibi olarak
algılamakta ve enerjisinin büyük çoğunluğunu buna ayırmaktadır.82
Türkiye’de bir asker sorunu olduğunu söyleyen Hasan Cemal, meseleyi etraflıca tarif eder: “Ne
midir asker sorunu? Kendi vatandaşlarının bir bölümünü Türkiye düşmanı ilan edebilmektir.
Halkın oyuyla seçilmiş bir parlamentoda çoğunluğun, meşru anayasal kurallar içinde
gösterdiği bir adayın cumhurbaşkanı seçimine karşı çıkmaktır. Rejim içinde Çankaya’yı kendi
tekelinde tutma çabasıdır. Kürt sorununda, Kıbrıs’ta, Ermeni meselesinde, AB konusunda
kendi anlayışı dışına çıkanları ‘vatan hainliği’ne kadar varan suçlamalarda bulunacak ölçüde
kendi ezberine inanmaktır. Darbeler yapmak, rejime müdahalelerde bulunmaktır. Siyaseti
istikrarsızlaştırıcı ve sivil siyaset alanını daraltıcı yasaklar koyarak, siyasal normalleşmeyle
demokratik olgunlaşmayı geciktirmektir. Kendi düşüncelerine, kendi ezberlerine körü körüne
bağlı olmak, onları sorgulamaktan uzak durmak, sorgulamaya kalkışanları psikolojik savaş
yöntemiyle korkutmak, etkisiz kılmaya çalışmaktır. Evet, Türkiye’nin asker sorunu vardır.
Türkiye’de asker sorunu, aynı zamanda bir ‘Sivil Sorunu’dur.”83
Mümtaz’er Türköne soruna farklı bir açıdan yaklaşır: “Halkın orduya güvendiğini,
askerlerimiz gururla ifade ediyor. Peki, bu doğruysa, askerine güvenen halka, asker neden
güvenmiyor? Neden onun sandıkta yanlış kararlar aldığını, lâikliği ve cumhuriyeti ona karşı
81

Ahmet İyimaya (2011); s. 296-298.
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Tanel Demirel (2009); s. 348.
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Hasan Cemal (2010); s. 43, 43.
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korumak gerektiğini, hatalarının ancak darbelerle düzeltilebileceğini düşünüyor? Neden bu
halkın reşit olmadığını ve sürekli vesayet altında tutulması gerektiğini öne sürüyor? O zaman,
güvenilmez bir halkın güvendiği orduya gerçekten güvenilebilir mi?” Türk ordusu bu savaşı
kaybetti; çünkü bu savaş yanlış bir savaştı. Bir ordu kendi halkına savaş açar mı? Kendi
halkına savaş açan ordunun, işgal ordusundan ne farkı kalır? Silahının parasını, maaşını,
askerini aldığı halkı düşman ilan eden bir ordunun zafer kazanma ihtimali olur mu? Yanlış
savaşlar kazanılamaz. Halkına karşı örtülü bir savaş yürüten ordu. Kendisini var eden her şeyi
tahrip etmeye girişir. Halkı hedef alınca, insanı koruyan devlet, devleti var eden hukuk
ortadan kalkar; geride ne savunulacak bir ülke ne sarılacağınız değerler kalır.84
İki yüzyıl önce Thomas Jefferson şöyle demektedir: “Toplumun en üst gücünün emanet
edilmesi için halkın kendisinden daha güvenilir bir şey bilmiyorum. Eğer yurttaşların kendi
denetimlerini, sağlıklı bir akılla yapacak ölçüde aydınlanmamış olduklarını düşünüyorsak,
bunun çaresi denetimi onların elinden geri almak değil, onları bilgi sahibi kılmaktır.”
Amerikan toplumu Jefferson’un önerinse uydu demokrasiyi kökleştirdi. Jefferson’un halkı,
bugünkü Türk toplumundan daha geri bir dünyada yaşıyordu. Çünkü aynı olanaklara sahip
değildi. O halkın bir yılda ulaşacağı bilgilere, bugünkü halklar saniyelerde ulaşıyorlar. Ancak,
Jefferson’un halkı, kendisini yurttaşlar olarak ciddiye alıyordu. Çünkü demokrasi; büyük
önderler tarafından değil, yetkin ve sorumlu yurttaşlar tarafından güvence altına alındığı
zaman güçlü demokrasi olarak yaşayabilir. Etkili diktatörlükler büyük önderleri gerektirir.
Etkili demokrasiler ise ‘büyük yurttaşlar’ı gerektirir. Ancak yurttaş olduğumuz sürece
özgürüz; özgürlüğümüz ve eşitliğimiz yurttaş kaldığımız oranda kalıcıdır.85
Asker sorununun çözülmesinde Türkiye için henüz riskli eşik aşılamamıştır. Mevcut
düşünme modellerinin ötesini görememe, görmeyi kabul etmeme veya geçerli modele
fazlasıyla bağlılık hallerinde değişim gerçekleşemez ve sorunlar çözülemez. Bu durum için
kullanılan kavram ‘paradigma felci’dir. Askeri vesayetin kurumsal ve hukuki temellerine
yönelik sistemik bir dönüştürme iradesi henüz ortaya çıkabilmiş değil, hâlâ tereddütler
mevcut. 27 Mayıs sistemini inşa edenler; Türkiye’ye dışarıdan bakıldığında demokratik
seçimlerin yapıldığı, demokratik dünya standartlarına uymuş bir ülke gibi görünmesini
istiyorlar. İçeride de halk bunu böyle bilsin isterler ama gerçekte de iktidarı kimselere vermiş
değiller ve iktidarda hep onlar var.
Soğuk Savaş sonrası konjonktürde Türkiye ile ilgili yapılan tasvirlerin mihver ülke (pivotal
state) ile parçalanmış ülke (torn country)86 uçları arasında gidip gelmesi aslında bu çok yönlü
dinamizmin ortaya çıkardığı bir çelişkidir. Bir ülkenin farklı parçalar içinde gerilim yaşıyor
gibi görünmesi bile kendi içinde barındırdığı güç potansiyelinin bir işareti sayılmalıdır. Kendi
bunalımından ve parçalanmışlığından dahi güç üretebilen toplumlar tarihe ağırlık koyma
hakkını ve imtiyazını da elde ederler. “İnsanlık ileri doğru bir sıçramayla karşı karşıyadır, eski
düşünce tarzları, eski formüller ve ideolojiler, geçmişte ne kadar değerli veya yararlı olurlarsa
olsunlar, artık gerçeklerle örtüşmüyorlar; yeni değerlerin ve teknolojilerin, yeni yaşam
tarzlarının ve iletişim araçlarının çatışmasından doğan dünya, tamamen yeni fikirler ve
84
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Samuel Huntington: Türkiye, Meksika ve Rusya gibi ülkeleri torn countries (kimliği parçalanmış, siyaseti parçalanmış ülkeler)
olarak tanımlar. Rusya’nın 17. yüzyılda Avrupa yanlısı çarı Büyük Petro zamanında, Türkiye’nin ise 1920’lerde Atatürk
Devrimleri ile yırtılmaya başladığını anlatır. Huntington, siyasi iktidar tarafından tepeden inmeci metotlarla gerçekleştirilen
toplumsal değişim ve bu değişimin ürünü kurumsal yapılanmanın ne gibi sonuçlar doğurduğu konusuna eğilir. Türkiye’nin
çağdaşlaşmaya direnim gayretleri nedeni ile “parçalanmış ülke” statüsü kazandığını söyleyen Huntington, siyasal değişimin
Türkiye gibi bir ülkede tehlikeli olduğuna ve bu gibi uygulamaların “bölünmüş ülke”ler ortaya çıkaracağına değinir.
Huntington her ne kadar çağdaşlaşma yanlısı olsa da, bunun doğal bir süreç içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyor.
Türkiye’nin batılılaşma projesinin yarattığı kimlik karmaşasını “kültürel şizofreni” olarak nitelendirenler de vardır.
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analojiler, sınıflandırmalar ve kavramlar gerektiriyor.”87 diyen Alvin Toffler, gelmekte olan
yeni uygarlığın tüm eski varsayımları alt üst ettiğini ve umutlu bir bakışla muhafazakâr
tutumların değişmek zorunda olduğunu ve bu dünyada bugüne ait sorunların düne ait
yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirtir. Türkiye’nin sahip olduğu geçerli
vesayet düzeninde paradigma değişikliğine gitmenin şart olduğu noktasında bir konsensüse
ulaşılmış durumdadır. Bunu kimin başarabileceğinin cevabını, paradigma ve bunalım
kavramları üzerinde düşünce üreten Thomas Samuel Kuhn verir: “Yeni bir paradigmaya
yönelik temel buluşları yapan kişilerin hemen hepsi, ya çok genç ya da paradigma değişikliği
yaptıkları alana yeni girmiş kişiler olmuştur.”
Türkiye’nin gerçek bir demokrasi olmayan ‘kendine has’ vesayetçi demokrasisi temel olarak
iki algı üzerinde yükselmektedir. Birincisi kendi çıkarından başka bir kaygısı olmayan, kişisel
hesapları uğruna rakipleriyle didişmekten başka bir şey düşünmeyen sivil siyaset sınıfı algısı.
İkincisi, sadece ülkenin ve milletin âli menfaatlerini düşünen, bu uğurda bütün kişisel
kaygılarından uzaklaşmış askeri sınıf algısı. Toplumun kirinden, pasından münezzeh,
bambaşka bir kategori oluşturduğuna inanılan Türk Silahlı Kuvvetleri, işte bu ‘ahlaki
üstünlüğü’ nedeniyle gerektiğinde sivil siyasetçileri görevden uzaklaştırıyor, ülkeyi bir süre
yönettikten sonra nispeten gevşek bir vesayet düzeyini korumak koşuluyla kışlasına
çekiliyordu. Son 10 yılda, özelliklede son 3-4 yılda ortaya çıkan çok sayıda olgu, askerle ilgili
bu ‘ahlaki üstünlük’ mitini, imajını önemli ölçüde sarsmış, imajın hakikate tekabül etmediği
anlaşılmıştır. Günümüzde artık ordunun da içinde yaşadığı toplum kadar kirli ve toplum
kadar temiz olduğu yaygın olarak kabul gören sosyolojik bir gerçektir.
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2. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU
Uygarlık tarihindeki gelişmeler göstermektedir ki, askerler, kahramanlık çağı diye adlandırılan
İ.Ö. 9. ve 8. yüzyıldan itibaren toplum ve siyaset hayatında oynadıkları rolü
sürdürmektedirler. Devlet ortadan kalkmadığı sürece de onların üstünlükleri ilk günkü
gücünden bir şey yitirmeden devam edecek gibi. Askerin bu gücünün tartışmasız bir tek
kaynağı vardır: Silah! O bakımdan asker deyince normal insan değil, silahlı kişiyi; askerlikten
ise savaşa hazırlığı ve savaşı anlamak gerekmektedir.88 Türkiye’de devlet ve asker bir araya
geldiğinde ortaya ‘vesayet’ çıkmaktadır. Ergun Özbudun’a göre vesayet rejimi: “Seçilmiş
devlet organlarının seçilmemiş denetim organlarının vesayeti altında bulunması demektir.”
Yani Millî Güvenlik Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar marifetiyle, seçilmiş sivillerin
‘esas’ meselelere giremediği, kısacası devleti yönetmesine izin verilmediği bir durumdur.89

Ulusal Güvenlik Siyaseti
Millî Güvenlik Kurulu’nun oluşturulmasında 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle NATO
çerçevesinde Batı ordularında yaşanan gelişmelerin payı vardır. Savaş sırasında karşılaşılan
koordinasyon sorunları gidermek ve tüm kaynakları ve barış dönemindeki hazırlıkları devreye
sokan topyekûn savunma stratejisinin gereklerini yerine getirmek için, bu tür bir kurul önce
ABD’de kurulmuş, ardından NATO üyesi ülkeler onu izlemişlerdi. Türkiye’de de MGK’dan
önce 1949 yılında Millî Savunma Yüksek Kurulu adı altında benzer bir teşkilat kurulmuştu.
Bu teşkilatın görevi “millî savunma politikasını tespit ve topyekûn millî seferberlik planın
barışta hazırlanması” olarak tanımlanmış. Millî Savunma Bakanı ve onun önereceği diğer
bakanları içine almıştı. MSYK gücü başbakana veriyor, gündemi onun tespit etmesini
öngörüyordu. 12 yıl içinde başbakanlar bu kurula sadece bir kez katılmışlardır, kurula
başkanlık görevi ise Millî Savunma Bakanları tarafından yürütülmüştür. Ne var ki, Millî
Güvenlik Kurulu uygulaması NATO gereklerini de ihmal etmeyen, ancak ağırlığı devlet ve
siyaset yapısına veren yeni bir gelişme ya da uyarlamadır. Askeri otoritenin devlet otoritesini
siyasetçiyle paylaşma eğiliminin bir sonucudur. Nitekim Anayasa MGK üyeleri arasında
başbakanı, devlet bakanını ve başbakan yardımcılarını, Millî Savunma, İçişleri, Maliye ve
Ulaştırma ve Çalışma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı hava, deniz, kara kuvvet
temsilcilerini yerleştirmiş, asker-sivil karması bir yapı ortaya çıkarmıştır.90
Ordu, savunma görevlerinin kapsamını geniş tutan bir anlayış adına, doğrudan askeri
olmayan alanlarda karar alma sürecine (decision making) katılma eğilimini benimsemişse ve
meşru otoriteleri yerinden etmeden sivil/asker ilişkisini tersine çevirerek iktidarı kontrolü
altında tutabiliyorsa demokrasi adına tuhaf bir durum yaşanıyor demektir. Millî Güvenlik
Kurulu genel oya ve siyasal partiler rejimine karşı duyulan güvensizlik sonucu kurulmuş
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olduğunu iddia etmek acaba spekülasyon mu olur? Böyle bir iddia, en azından ciddiye
alınmak durumundadır. Millî Birlik Komitesi üyesi Haydar Tunçkanat, 1966’da, MGK ile
ilgili önemli ipuçları vermektedir:
Komite (MBK), oy çokluğu ile iktidara gelecek olan siyasi partilerin yeni
Anayasamızla kurulacak ikinci Cumhuriyeti de dejenere edip yeni bir ihtilale
sebep olmalarını önlemek için, yeni Anayasa ile Millî Güvenlik kurulunu bir
tedbir olarak getirmiş ve vazifelerini de açık ve seçik olarak belirterek
Cumhurbaşkanının ve Kurulun asker üyelerini de millî güvenliğimizi ilgilendiren
her türlü problemlerde temel görüşlerini bu kurulda bildirmekle hem görevli hem
de sorumlu kılmıştır. (Akşam, 22 Eylül 1966)

Buradaki mantıkla dile getirilen altı husus çok anlamlıdır: Oy çokluğu ile iktidara gelecek olan
siyasi partiler; Birinci Cumhuriyeti dejenere ettiler; İkinci Cumhuriyeti de edebilirler; yeni bir
ihtilale sebep olmalarını önlemek için; tedbir olarak Millî Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur;
Cumhurbaşkanı ve Kurulun asker üyeleri görüşlerini bildirmekle görevli ve sorumludurlar.
1961 Anayasasına Temsilciler Meclisinin ve Anayasa Komisyonunun direnmesine rağmen
Millî Birlik Komitesinin ısrarı ve müdahalesi ile yerleştirilen ‘Millî Güvenlik Kurulu” bir
anayasal mekanizma olarak gerçekten böyle düşünülmüşse (ki, tersini kanıtlamak çok zor)
“bu anayasa ile hükümet edilmez” (Eski Başbakan Süleyman Demirel’in cümlesidir) diyen
siyaset çevrelerine hak vermemek mümkün değildir.91 O zamanki Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun millî güvenlik politikasından ne anlaşılması
gerektiğine dair yaptığı tanım ilginçtir. Prof. Feyzioğlu’na göre:
Bugün (1962 yılı) millî güvenlik politikası dendiği zaman, yalnız bizde değil,
bütün memleketlerde, askeri politikadan, dış politikadan ibaret meseleler
gelmeyecek, sağlık, ticaret politikası ile ilgili meseleler, sanayi, ziraat, ulaştırma,
bayındırlık politikası ile ilgili meseleler bu kurulda görüşülecektir.

Yasa koyucunun ‘millî güvenlik’ ve ‘devletin millî güvenlik siyaseti’ kavramlarını ne şekilde
tanımladığını bilmek gerekmektedir. 1983 tarihli ve 2945 sayılı Yasaya92 göre: “Millî güvenlik,
devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi (anlaşma ile ilgili) hukukun her
türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması; devletin Millî Güvenlik Siyaseti; millî
güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî Güvenlik Kurulu’nun
belirlediği görüşler dâhilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma
hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaset” olarak ifade edilmektedir. Bu kavramların
açıklanmasında çizilen sınırlar, Millî Güvenlik Kurulunun görev ve yetki alanını
belirlemektedir. Gerçekte görülen o ki, tanımlarda herhangi bir sınırlama olmadığı gibi
MGK’nın görev alanı alabildiğine geniş tutulmuştur. Yetkilerinin de o geniş alana uygun
olarak düzenlendiği bilindiğine göre yasa koyucunun çelişkili davrandığı söylenemeyecektir.
Millî Güvenlik Kurulu toplantılarından sonra Genel Sekreterlik tarafından kamuoyuna
yapılan açıklamaların Bakanlar Kurulunun ve Parlamentonun karar alma sürecindeki rolleri
de üzerinde durulmaya değer bir konudur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği neden
böyle bir açıklamayı kamuoyuna yapma gereği duymaktadır? Kurulun işlevi sadece Bakanlar
Kuruluna görüş bildirmek olduğuna göre, bunun yolu herhalde bildiri ile kamuoyuna
seslenmek değildir. Millî Güvenlik Kurulunun bir toplantısında aldığı kararın kamuoyuna
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duyurulması Anayasaya aykırıdır; MGK tamamıyla “istişari” bir organ olduğundan kamuoyu
ile doğrudan ilişki kuramaz.93
Ordu genel karargâhında, kurmay subayların araştırma ve inceleme çalışmalarında gerekli her
türlü bilgi ise askeri ve sivil istihbarat şebekesi yardımı ile hızlı, eksiksiz ve güvenilir olarak
sağlanmaktadır. Bütün askeri ve sivil istihbaratın depolama ve değerlendirme işlemi genel
karargâhta yapılmaktadır. Fakat hükümetin yararlanabileceği istihbarat bilgisi
sınırlandırılmıştır. Bu yoldan asker, hükümetin ve parlamentonun bile sahip bulunmadığı
bilgilere (dolayısıyla da güce) sahip olmakta; üstelikte ordunun üzerinde onun bu gücünü
denetleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Sonuç olarak ordu, rejim üzerinde kontrolü
imkânsızlaştıran bir güce kavuşmaktadır. Türk savunma ve güvenlik Konsepti’nin sonucu
olarak asker, rejim üzerinde bu gücünü iki şekilde kullanmaktadır: Gözetleme (supervision)
ve müdahale (intervention). Gözetlemede süreklilik vardır. Bir askeri garnizonun kule
nöbetçisi gibi asker rejimi gözetlemektedir. Müdahale ise gerektiğinde yapılan bir davranış
kontrolüdür. Bu anlamda 1960, 1971 ve 1980 darbeleri, askerin rejime müdahalesidir.94
27 Mayıs darbesi orduyu bütün diğer kurumlar karşısındaki özerk bir konuma taşıyan ve bu
özerk konumunu sürdürmesi için gerekli kurumları inşa eden bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Diğer bir ifadeyle, 27 Mayıs sadece Demokrat Parti iktidarının devrilmesi ile sonuçlanmamış,
o güne kadar dağınık bir şekilde işleyen militarist dili devlet söyleminin ve aygıtlarının
merkezine taşıyarak diğer bütün konuşma biçimlerin tasfiye etmiştir. Bu oluşum sayesinde
askeri bürokrasinin, görev ve uzmanlık alanıyla ilgili görüşlerini Bakanlar Kurulu’na Millî
Savunma Bakanı aracılığıyla iletmesi teamülü terk edilmiştir. Böylelikle askeri bürokrasinin
üst düzey komutanlarıyla, milletin oyuyla seçilmiş hükümetin bakanlarını bir araya getiren,
yarı-sivil ya da yarı-militer bir yüksek devlet konseyi yaratmıştır. Bu durum MGK’yı 1960
sonrası yeni sistemin merkezi unsuruna dönüştürmüş ve yeni rejimin muhafızlığını yapan
gizli bir cunta bu kurum üzerinden varlığını sürdürmüştür. Yine İdris Kücükömer’in de
belirttiği gibi “1961 Anayasası’nın en önemli kurumu Millî Güvenlik Kurulu’dur. Bu
parlamentonun adeta üçüncü bir bölümü gibi düşünülebilir”. Böylelikle politik sürecin
yüksek askeri komuta tarafından gündelik olarak izlenmesini mümkün kılan Millî Güvenlik
Kurulu, politik alanın bütünüyle militarize edilmesinin kurumsal simgesi olmuştur.95
MGK’nın yetki ve görevleri tek cümleyle şöyle özetlemek mümkündür: Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği ve genel sekreteri anayasal kurumları yönlendiren temel siyasi bilgi
ve bilgi derlemesi tekelini elinde tutar. MGK Genel Sekreterliği sadece siyasi ve ekonomik
bilgileri istihbari mantık çerçevesinde değerlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda istihbari
bilginin de tek elde toplandığı merkez olmaktadır. Genelkurmay İstihbarat Dairesi, Emniyet
İstihbarat Dairesi ve Millî İstihbarat Teşkilatı ve MGK temsilcisinin katıldığı istihbarat
koordinasyon toplantıları Genel Sekreterlikte yapılmakta, devlet kurumlarına ve siyasi
merkezlere sunulacak tüm veriler sonuç olarak genel sekreter tarafından şekillendirilmektedir.
Türkiye’de devlet sisteminin ve ona bağlı olarak siyasal sistemin çalışmasının temel
özelliklerinden birisini oluşturan önemli dört özellik ortaya çıkmaktadır:


MGK Genel Sekreterliği, her türlü bilginin aktığı, ısmarlandığı, değerlendirildiği
ve koordine edildiği “devlet hafıza ve eylem merkezi”ni oluştur. MGK bu bilgi
derlemesi çerçevesinde TRT, RTÜK, DPT, YÖK, valilikler ve bakanlıklar gibi
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devlet kurumlarıyla doğrudan ilişkiye geçer, yönlendirme yapar, en önemlisi
taleplerde bulunur.


Siyaset ve siyasetçi bu bilgiler tarafından kuşatılmıştır. Bu bilgiler, hükümet dâhil
olmak üzere TBMM komisyonlarının, ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşların
karar donanımını sağlar. Bu şekilde kararların yönünü ve niteliğini belirler. Bu
durum, fiili olarak siyasi iktidarı bağımlı hale getiren ve hükümet-devlet çarkının
çalışma biçimine işaret eden bir durumdur.



MGK alt birimleri sadece bilgiyi üretmekle, derlemekle ve politika uygulamalarını
denetlemekle yetinmez, toplumu, ekonomiyi, siyaseti her yönüyle tümünü takip
ve kontrol eder.



Bilgi tekeli oluşturmaktan toplumu yönlendirmeye kadar tüm bu faaliyetler
askerin siyasi ve ideolojik kontrolü altındadır. MGK Genel Sekreteri’nin ordu
komuta kademesinin 15 üyesinden biri olduğu ve kendi üzerinden MGK’yı fiilen
Genelkurmay karargâhının bir parçası olması, en az bunun kadar önemli olan
diğer bir husus da MGK’nın diğer personelinin asker ya da asker kökenli
olmasıdır.

MGK üzerinden askerin siyasete müdahalesi öylesine normalleştirilmiştir ki, dönemin
akademisyen hukukçuları “batı demokrasilerinin en ileri olanlarında bile silahlı kuvvetlerin
yüksek kademelerindeki kumandanların istemedikleri bir kararı, sivil hükümetin alması çok
ender olabilir” gibi yorumlar yapabilmiştir. Ordunun sivil alana mutlak müdahalesi anlamına
gelen düzenleme ya da “misyon” zamanla militarist söylemin sorunsallaştırılması noktasında
etkin bir şekilde kullanılacaktır. Mutlak müdahalenin ve bir misyon üstlenmenin uzun vadede
ordu için sonuçları fazlasıyla sarsıcı oldu.96
30 Temmuz 2003 tarihinde TBMM’den geçen Avrupa Birliğine ilişkin 7. Uyum Paketi
kapsamında yapılan yasa değişiklikleri ile ordunun siyasal ağırlığını kurumsallaştıran
MGK’nın bileşimi epeyce “sivil”leştirilmiş, kararlarının bağlayıcılık vasfı ve yetkileri bir hayli
törpülenip dağıtılarak, MGK’nın konumu neredeyse olağan demokrasilerin benzer
kurumlarının düzeyine indirgenivermiştir. Askeri vesayet rejiminin ayrıcalıklı araçlarından
MGK’nın, 1990’lardan 2000’li yıllara Silahlı Kuvvetlerin siyasete müdahale, siyaseti
denetleme, temel siyasi kararlara katılma, kamuoyu ve kamu kurumlarıyla doğrudan ilişki
kurma, askeri demokrasiyi yasal kurallara uydurma gibi temel siyasi faaliyetlerinin odaklandığı
kurum olması, başka deyişle askeri politikaların aklandığı ve kâğıt üzerinde “sivilleştirildiği”
ana birim işlevini görmesi dikkate alınırsa atılan adımın kalıcı, fiili ve sembolik önemi
kendiliğinden ortaya çıkar. Bununla birlikte, yapılan değişiklikler MGK’nın simgelediği ve
hayata geçirdiği temel modeli ortadan kaldırmamıştır. Türkiye’de askeri vesayet sisteminin
taşıyıcısı olan ana mekanizma devlet iktidarı-siyasi iktidar farklılaşmasıdır. Bu farklılaşma,
toplumsal talep-siyasal karar ilişkisini manasız kılan, siyasi partilerin varlıklarını boğan, siyasi
alanı daraltan bir anti-siyaset, dolayısıyla anti toplum düzeni üretmekte, gücünü siyasi iktidar
karşısında devlet iktidarını temsil eden askerin varlığından almaktadır.
2003’te MGK Kanununda yapılan yasal değişiklikte; “icra yetkileri” kaldırılmakla birlikte
yasada mevcudiyetini koruyan geniş ve muğlâk millî güvenlik tanımı ile devletin millî
güvenlik siyasetine ilişkin kapsayıcı tanım üzerinden “icra fikri” yerinde kalmıştır. Nitekim
millî güvenlik kavramını devletin anayasal düzeninin, millî varlığı ve menfaatlerinin türlü dış
ve iç tehditlere karşı korunması olarak tanımlayan 2945 sayılı MGK Kanunu’nun 2. maddesi
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değişmemiştir. Geniş ve muğlâk bir nitelik taşıyan bu tanım millî güvenliği sosyal, kültürel
alanlara taşımakta, iç politikaya uzanmakta, fiilen ve geleneksel olarak iç tehdit adı altında ele
alınan toplumsal hareketler ve taleplere, eğitim ve sanayi politikalarına uzanmakta, ayrıca
yürütmenin yetki alanıyla üst üste oturmaktadır. Nitekim “devletin millî güvenlik siyaseti”
aynı maddede hatırlanacağı gibi şöyle tanımlanmaktadır: “Millî güvenliğin sağlanması ve millî
hedeflere ulaşılması amacı ile Millî Güvenlik Kurulu’nun belirlediği görüşler dâhilinde,
Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, dış savunma hareket tarzlarına ait esasları
kapsayan siyaset…” Bu tanımla, millî güvenlik siyaseti, eğitimden sivil toplum örgütlerine,
Kıbrıs meselesinden teknolojik yatırımlara kadar iç ve dış politik çerçevede temel politikaları
millî hedefler adı altında belirleyen, bunları MGK’nın görüşleri çerçevesinde şekillendiren
siyaset üstü bir ana politika haritası haline dönüşmektedir ve MGK’nın görev alanını
tanımlayan ana öğe olmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede her siyasetçinin, her bürokratın
önüne ana harita olarak sürülen Millî Güvenlik Siyaset Belgesi varlığını korumaktadır.97
MGK’ya ilişkin analizlerde altı önemle çizilmesi gereken hususlardan birisi, bu kurumun
Genelkurmay Başkanlığı’nın bağımlı değişkeni olarak çalışmasıdır. Diğer bir deyişle birçok
çalışma, talimat, hazırlık Genelkurmay Başkanlığı merkezli olmakta, MGK’nın elde ettiği
bilgiler bu süzgeçten geçirilmekte ve yeniden MGK tarafından dolaşıma sokulmaktadır.
Örneğin MGK Genel Sekreterliğinde Psikolojik Hareket Müşavirliğinde iki kadrolu elaman
bulunmasına karşılık, Genel Kurmay Başkanlığındaki Psikolojik Harekât Dairesi’nde 200’ün
üzerinde personel çalışmaktadır. MGK, bir anlamda koordinatör ve meşrulaştırıcı olarak
faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle MGK’nın bir anlamda askeri eylemlerin “sivilleştirildiği”
bir tampon mekanizması görevi yaptığı açıktır. Bu özellik MGK’nın ayrıcalıklı bir müdahale
aracı olarak kullanıldığı 28 Şubat günlerinde iyice belirginleşmiştir.
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurumsallaşmış yapısıyla, özellikle 12 Eylül
1980’den itibaren siyaseti ve devlet işleyişini yönlendiren ve takip eden bir birim haline
gelmiştir. Daireleri ve müsteşarlıklarıyla kurumun altyapısının önemi üst kurulun önemiyle
eşitlenmiş, hatta zaman zaman onu geçmiştir. Yasa tasarısının genel gerekçesi bu açıdan açık
ve ilginçtir:
12 Eylül 1980 öncesi devlete müteveccih tehditlerin ulaştığı boyutlar ve tehditler
karşısında Millî Güvenlik Kurulu’nun tetkik, araştırma ve incelemeleri sonucu
tespit ettiği ve büyük çoğunlukla 12 Eylül’den sonra uygulanan tedbirlerin,
zamanın yürütme, yasama ve yargı organlarınca yerine getirilmemesi veya istenen
şekil veya düzeyde uygulamaya konmaması sonucunda hâsıl olan durumlarla
tekrar karşılaşmayı önlemek için Anayasanın öngördüğü esaslar çerçevesinde
kurulan ve Genel Sekreterliğin görev, yetki ve çalışma usulleri yeni tasarıda yar
almış bulunmaktadır.

Millî Güvenlik Kurulu Kanunun 2. maddesi millî güvenliği, “devletin anayasal düzeninin,
millî varlığının, bütünlüğünün, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin
ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması” şeklinde
tanımlar. Bu tanım yürütme organının bütün yetkilerini içermekte, daha da öte sosyal,
kültürel, ekonomik teknolojik iç gelişmeleri takip edilip yönlendirilecek, hatta müdahale
edilecek millî güvenlik unsurları arasında sıralamaktadır.98 MGK’nın görevleri temelde icrai
niteliklidir, bu çerçevede ‘devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması’na
ilişkindir. MGK Kanunu devletin millî güvenlik siyasetini ise:
97
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Millî güvenliğin sağlanması ve Millî Güvenlik Kurulu’nun tespit ettiği görüşler
dâhilinde Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç ve dış savunma hareket
tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti;

Şeklinde tanımlamıştır. Bu çerçevede millî güvenlik politikası, millî güvenlik kavramının
kapsadığı alan da dikkate alınırsa eğitimden ekonomiye, dış politikadan siyasi hareketlere tüm
siyasi alanı kapsayan resmi bir devlet politikaları manzumesini ifade eder. Başka bir deyişle
uygulayıcılara, yani siyasi iktidarlara çizilen eylem çerçevesini oluşturur. Nitekim millî
güvenlik politikası her aşamada değişime her an açık olan, ancak belirli sürelerle (beş yılda
bir) yenilenen bir metne, Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’ne (MGSB) dönüştürülmüştür.
Millî Güvenlik Kurulu’nun, millî güvenlik siyasetinin işlevini daha iyi kavramak için, en son
31 Ekim 1997 tarihinde değiştirilen MGSB’nin içeriğine göz atmak yeterlidir. 2 kitap ve 10
ekten oluşan 14 maddelik bu belge, iç ve dış tehdit değerlendirmesinin yanı sıra özelleştirme,
AB’ye üyelik, adalet mekanizması, mahalli ve kültürel özelliklere yönelik politikaları da bir tür
devlet hükmüne bağlamıştır. Bu konular koşullara göre değişen, toplumsal taleplere göre
ivme kazanan esas olarak siyasi otoriteye ve TBMM’ye ait alanlardır. Bir siyasi partiden
diğerine göre değişiklik gösterecek hususlardır. Siyasi partilerin toplumsal talepleri siyasi
kararlara dönüştürme işlevi, yani demokrasi işlevi göz önüne alınırsa, bu uygulama tam tersi
bir akışı getirmekte, devletin siyaset üzerindeki egemenliğini ifade etmektedir. 31 Ekim 1997
tarihindeki MGK’da değiştirilen MGSB’nin basında99 yayımlanan özet metni şöyledir:















Bölücü ve irticai faaliyetler, eşit ve birinci derecede önceliklidir.
Siyasal İslam Türkiye için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir.
Türk milliyetçiliği bazı kesimlerce ırkçılığa dönüştürülmek istenmektedir. Ülkücü
mafya bundan yararlanmak istemektedir. Bu da bir tehdit unsuru
oluşturmaktadır.
Aşırı sol yine tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Ancak bir yumuşama
içinde olduğu görülmektedir.
Yunanistan’la ilişkilerde tehdit algılamasına dikkat edilmelidir. Türkiye’nin bir
tercihi olmamasına karşın, Yunanistan ile bir çalışmanın çıkabileceği gözden
kaçırılmamalıdır.
Yunanistan ile çıkabilecek bir çatışma halinde, Suriye de Türkiye ile çatışmaya
girebilir.
Türkiye’nin komşusu olan ülkelerle ilgili önceki değerlendirmeler aynen
korunmalıdır.
Kamusal alana kaymamak koşuluyla mahalli ve kültürel özelliklerin
geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
Adalet ve devletin yönetim sistemindeki eksiklik ve aksaklıkları acilen
gidermelidir.
Türkiye’nin Batı’ya dönük yüzünde hiçbir değişikliğe gidilmemelidir.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusundaki hedefi korunmalıdır. Ancak bazı
Avrupa ülkelerinin bu konudaki olumsuz tutumları göz ardı edilmemelidir.
Bu madde, devletin hassas ve çok gizli bir kararı olması gerekçesiyle gazete tarafından
yayımlanmamıştır.
Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesine yönelik, özelleştirme de dahil ekonomik
çabalar artırılmalıdır.
Türk Cumhuriyetleri’yle ilişkiler güçlendirilmeli ve bu ülkelerin yönetimlerinin
gücünün korunmasına destek olunmalıdır.

İşte o belge. Hürriyet Gazetesi, 9 Ağustos 2001. (http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=9021 Erişim: 1 Eylül
2012).
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Bu belgeyi hazırlama yetkisi Başbakana ait olsa da, fiili olarak belgenin hazırlanmasındaki
inisiyatif ve yetki Silahlı Kuvvetler’e aittir. Belgeye ilişkin çalışma önce Genelkurmay
karargâhında yapılmakta ve MGK Genel Sekreterliğinde son haline çevrilmekte, MGK üst
kuruluna sunulmakta ve daha sonra Başbakan tarafından neredeyse zorunlu olarak
onaylanmaktadır. Başbakan’ın verdiği bu “güdümlü talimat” sonrasında ve bu talimata göre
Millî Strateji Belgesi oluşturulmakta, içinde tehdit değerlendirmelerinin de yer aldığı MASK
(Millî Askeri Stratejik Konsept) hazırlanarak Askeri Şura’ya getirilmekte tekrar Başbakanın
onayına sunulmaktadır.

İç Tehdit Algısı
1996 İlkbaharında Silahlı Kuvvetler, Millî Askeri Stratejik Konsept’te yaptığı bir değişiklikle
ülkeye yönelik tehdit değerlendirmesinde ilk kez birinci sırayı iç tehdide vermiş ve buna göre
yeniden yapılanmıştır. İç tehditle özellikle irticai hareketleri ve iktidardaki RP kastedilmiş,
Askeri Şura’da Başbakan Erbakan kendisinin ve partisinin kastedildiği bu metni onaylamak
zorunda kalmıştır. Anti siyaset mantığı üzerine oturan, demokratik değer ve kurumların tam
tersi bir güzergâhta ilerleyen bu durumu en basit şekliyle eski Genelkurmay Başkanları’ndan
(1990-1994) Doğan Güreş, 1997 yılındaki bir açıklamasında şöyle ifade etmektedir:
Anayasamızda tanımlandığı gibi MGK, Millî Güvenlik Siyaseti’ni tayin eder ki, bu
bütün politikaların tanrısıdır, anayasasıdır. Buna aykırı davranılması düşünülemez.
Bu nedenle 1982 Anayasası, ‘MGK hükümete tavsiye eder’ ifadesi yerine ‘bildirir’
ifadesini kullanmıştır. Anayasal durum bu olduğuna göre MGK kararlarının
tavsiye mahiyetinde değerlendirilmesi yanlıştır.

27 Mayıs ile 12 Eylül, hatta 12 Mart sert ve ani darbelerdi. Fiilen askerin iktidara açık el
koymasıyla meydana gelmişlerdi. 28 Şubat ise askerin silah gücü ve mevzuat desteği ile
yetinmeyip, medya üzerinden kamuoyunu seferber eden ve kamuoyunda meşruiyet arayan
bir girişimdir. Daha ötesi; demokrasinin şekli olarak ve askeri vesayet altında çalışmaya
devam eden kurumlarından güç almaya çalışan bir müdahaledir. Bu çerçevede, MGK başta
olmak üzere anayasal kurumları yeni işlevler yükleyip, kullanarak siyasi karar hiyerarşisini
bozan, sonuç olarak şekli işleyişine dokunmadığı “demokrasiyi militarize eden”, tekeline
aldığı siyaseti savaş ve tehlike mantığına endeksleyen bir niteliğe sahiptir. Emsal oluşturması
açısından Psikolojik Harekât Şubesinin faaliyetleri ele alınabilir. Genelkurmay
Başkanlığındaki Psikolojik Harekât Şubesi, 28 Şubat döneminde Psikolojik Harekât
Dairesi’ne dönüşmüş, personel sayısı arttırılmıştır. Bu da yetmemiş psikolojik harekât sadece
bu daire tarafından değil, aynı zamanda Genelkurmay İstihbarat ve Harekât Başkanlıkları
tarafından da yürütülmüştür. 1997 yılında Genelkurmay Başkanlığı Psikolojik Harekât
Dairesi’nin 1997 yılı faaliyetleri bir “emniyet istihbarat notu”nda şöyle özetlenmiştir:100
Genelkurmay Harekât Başkanlığı’na bağlı Psikolojik Harekât Dairesi 5 şubeden
oluşuyor. Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul’da toplam 150 kadar subay ve
astsubaydan oluşan gruplar da var. Gruplarda görevli personel sivil ve sakallı
olarak çalışıyor. Bu daire tarafından bu yıl yapılan ve yasal olmayan en önemli
faaliyetler şunlar: RP’nin aleyhine haber hazırlayarak basına vermek ve
yayımlanmasını sağlamak, şu ana kadar bu dairede hazırlanan 200’den fazla haber
gazetelerde yayımlandı. Çiller’in “şerefsiz onbaşı” sözüne tepki olarak DYP
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Genel Merkezi önünde yapılan ve Gaziler, Emekli Subaylar ve Emekli
Astsubaylar Derneği üyelerinin katıldığı gösteri yine bu dairece düzenlendi.

28 Şubat 1997’e gelene kadar Türkiye’ye bir illüzyon yaşatıldığını ifade eden Rıdvan Akar,
komisyonumuza durumu şöyle izah eder:
Hatırlayalım, 1991 yılından itibaren bir “Müslüman gençlik” olgusu öncelikle
gündeme getirildi. Bu örgüt, Beyazıt Meydanı’nda kitlesel eylemler yapmaya
başladı. Daha sonrasında Jack Kamhi’ye yapılan suikast dâhil olmak üzere üç
önemli suikast eylemi içerisinde üç tane adı birbirinden farklı İslamcı örgüt ortaya
çıktı ve bu örgütler yaptıkları eylemle sınırlı kaldılar. Türkiye’deki siyasal örgüt
pratiği, bu örgütten çıkan çeşitli unsurların başka örgütler kurması, örgütlerin
sürdürülebilir ve devamlı olması gibi birtakım şeyleri beraberinde getirir. Bu
örgütler bir anda buharlaştılar. Yani bir konjonktür içerisinde en çok
konuştuğumuz örgütler, bir anda buharlaşıp ortadan yok oldular. 12 Eylül’ün baş
düşmanı komünizmdi ya da aşırı cereyanlar. İşte, bunun içerisinde ülkücü hareket
de kısmen sayılıyordu, kısmen de Konya mitinginden hareketle irticayı ama asli
olarak komünistler yani sosyalistler, devrimciler hedef alınmıştı. 28 Şubatın o
millî askerî stratejik konsepte PKK’nın ya da terörün ikinci sıraya düşürülüp
irticanın birinci sıraya çıkarılması sürecinin bir gerekçesi olması gerekiyordu; o
gerekçe işte Fadimeler, Tarikat Şeyhi Aliler ve birtakım isimlerle hazırlandı. Çok
çarpıcı olan şey şudur: Bütün bu silahlı, radikal İslami gruplar bugün nedense
ortada yoklar ya da son derece marjinalize oldular. “Peki, o zaman niye bu kadar
kalabalıktılar?” sorusu, kafamızı kurcalamaya devam ediyor.101

Öte yandan 28 Şubat günlerinde komuta kademesine verilen “Psikolojik Harekat Görevleri”
başlıklı bir brifing metninin sonunda, sadece ordunun değil basının da bir dönem
serencamını gözler önüne serercesine şöyle denmektedir:
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk defa Psikolojik Harekât İcra Birliği olarak
Psikolojik Harekât Grup Komutanlığı teşkil edilmiştir. Psikolojik Harekât Dairesi
TSK’da çok önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bugün azınlıkta olan irticai basın
hariç tüm gazete ve TV’ler Silahlı Kuvvetler’in her hareketini destekler duruma
getirilmiştir.

Başka bir deyişle psikolojik harekât, Kürt sorunundan laiklik tartışmalarına değin demokratik
öneri ve fikirleri, meşru kurum ve yapıları hedef almakla kalmamış, bu çerçevede YÖK’ten
başlamak üzere bütün devlet kurumları ve medya bu yönde yönlendirilmiş ve kullanılmıştır.
Ana hedef, tektip toplum yaratmak, oradan güç alarak siyaset üretmek, siyasete müdahale
etmek olmuştur. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın inisiyatifinde
başlatılan Silahlı Kuvvetler’in hemen tüm kademelerinde birer bürosu oluşturulan ve bir
“fişleme şebekesi” olarak faaliyet gösteren Batı Çalışma Grubu’nun çalışma biçimi, Erkaya
tarafından birimlere gönderilen talimatta açık olarak ifade edilmiştir:
İl ve ilçedeki tüm dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, işçi ve işveren
sendikaları, yüksek öğrenim kurumları, öğrenci yurtları, vali, kaymakam, belediye
başkanları ve diğer mülki makamlarda bulunan görevlilere ait biyografiler ve
anılan şahısların siyasi görüşlerinin tespit edilmesi, il genel meclis ve belediye
meclis üyeleri, siyasi parti il ve ilçe teşkilatları yönetim kurulları, yerel TV, radyo,
gazete, dergi basın yayın kuruluşlarına ilişkin temin edilen tüm bilgilerin, yazılı ve
anketlere kayıtlı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda toplanacaktır. (Deniz
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Kuvvetleri Komutanlığı’nın 5 Mayıs 1997 tarihli ve İsth. 3429-3, 97/IKK. Ş. numaralı
yazısı.)102

28 Şubat askeri vesayet sistemine yönelik, olağan dönemlere ilişkin kalıcı etkiler bırakacak en
kesin yasal adımı, ünlü 28 Şubat 1997 MGK toplantısından 1,5 ay kadar önce, 9 Ocak 1997
tarihinde çıkartılan, altında Erbakan ve Çiller’in imzası bulunan Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi Yönetmeliğinin (BKYM) Resmi Gazete’de yayımlanması olmuştur. Darbe
kuvvetinde olarak tanımlanabilecek bu yönetmelik bir Başbakanlık genelgesiyle uygulanmaya
konduğu andan itibaren MGK üzerinden devlet işleyişini hiçbir istisnaya yer olmayacak ve
açık bir şekilde askere teslim edecek bir mantık içermektedir. Bu yönetmelikle yasal ve
toplumsal hareketler kriz tanımı içine sokulmuş, hangi hareketlerin ne zaman krize işaret
ettiğinin tespitini askere bırakmış kriz halinde denetimi ve idareyi tümüyle askere
devretmiştir.103 Aşırı yetkili ama sorumsuz askeri otorite modelinde ve askerin özerk alanının
genişlemesinde, BKYM bir zirve noktadır.
Bu Yönetmelik, Türkiye'nin bir kriz durumunda olduğunu varsayarak yetkileri güya Başbakan
adına Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine veriyordu, koordinasyon görevi yapıyordu,
Millî Güvenlik Kurulu kararlarını takip görevi yapıyordu. Hâlbuki mevcut Anayasa’ya göre,
ülkenin bir krize düçar olup olmadığına karar vermek politik bir karar meselesidir yani bunu
Parlamento ve hükmet kararlaştırır. Anayasa olağanüstü rejimlerin nasıl ilan edileceğini belli
etmiştir ve bu rejimlerde kimin ne kadar etkili olacağını belirlemiştir. Sıkıyönetim Kanunu
vardır, Olağanüstü Hal Kanunu vardır, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu vardır. Bütün olağanüstü
ihtiyaçları karşılayacak şekilde yasal düzenlemeler ve ona uygun kurumlar varken, bir
yönetmelikle bütün bunlar saf dışı edilmiştir.104
Millî Güvenlik Kurulu yoluyla askeri hiyerarşi toplumsal alanın tüm vektörlerini kapsayan bir
müdahale yetkisini elinde toplamıştır. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nce “Millî
Güvenlik Siyaseti” adı verilen bu yeni siyasi anlayış ordunun, toplumu ve çıkarlarını öznel
algılayışında şekillenmiş, demokrasi ile bağdaşmayan, boyun eğen, değişime kapalı, tarihten
gelen korkularla beslenen militarist bir toplum tahayyülünde sıkışıp kalmıştır. Nitekim 1990’lı
yılların başında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin Devletin Kavram ve Kapsamı
adıyla yayımladığı kitapta bu zihniyetin “teorisi” açık bir şekilde görülmektedir. Devlettoplum ilişkisi ve rejimin ana hatlarının çizildiği kitapta millî güvenlik konusunda şöyle
denilmektedir.
Hemen hemen ülkelerin tümünde özel olarak oluşturulmuş kuruluşlarca, millî
güvenlik konuları (politikası ve stratejisi dâhil) ele alınmakta, ülkenin çıkarlarına
göre karşılaştırılmakta ve uygulanmaktadır. Bu sistem içerisinde; ülkenin Millî
Güvenlik Politikasının belirlenmesi, uygulanması ile ilgili kararların alınması, Millî
Güvenlik Politikasını ve stratejisini etkileyecek Millî Güç Unsurlarını ve ülkenin
siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik gelişmelerinin takibi ve
değerlendirilmesi sürekli olarak yapılır. Bu itibarla; Millî Güvenliğin sağlanması ve
millî hedeflere ulaşılması için hareket tarzlarına ait esasların tespiti; yani millî
güvenlik politikasının belirlenmesi; çok büyük araştırma değerlendirme isteyen
idari sistem içinde işbirliği ve koordinasyonu ve mutlaka çok özel ihtisas birikimi
gerektiren gizliliği olan; çeşitli baskı gruplarının etkisine maruz kalmaması
102
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RP Hükümetinin devrilmesinden birkaç ay sonra, 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Mesut Yılmaz
döneminde, 1 Eylül 1997 tarihli ve B.02.PPG.0.12383/20062 sayılı Genelgeyle Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği uygulamaya girmiştir.
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Ekim 2012, s. 2.
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gereken konular olduğu için, hazırlık ve takip bakımından özel bir sisteme
bağlanmış bulunmaktadır. Millî güvenliğin korunması ve kollanması maksadıyla
araştırma, inceleme, değerlendirme, karar alma, uygulama vb. işlemlerinin;
demokratik düzen içinde fakat daha kısa yoldan, gizliliğine halel gelmeyecek
tarzda ve özelliği dolayısıyla ihtisas kurallarına daha fazla uymayı sağlayan bir
sistemle oluşturulması gerekmektedir. Bu sistem millî güvenlik sistemi
olmaktadır. (Devletin kavram ve kapsamı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Yayınları: Ankara, 1990, s. 43-44.)

1990’lar süresince “sistem”e uygulanan politikalar ekseninden bakıldığında, bu metne bağlı
kalındığı görülmektedir. Ancak beraberinde ironi ve çelişkileri de getirerek. 1990’larda
demokratik bir siyasi yapının gerekliliği olan baskı gruplarının “etkisine maruz kalmak” bir
yana, bizzat bu “grupların” millî güvenliğe tehdit olarak algılandığı bir süreç yaşanmış,
demokratik talepler asayiş çerçevesinden ele alınıp “bölücülük”, “şeriatçılık” ve “hainlik”
olarak nitelendirilmiştir. Söz konusu “tehdit odakları”, Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği’nce hazırlanan ve millî güvenlik sisteminin resmi belgesi olarak kamuoyuna
sunulan Millî Güvenlik Siyaset Belgeleri’nde (MGSB) ve Genelkurmay karargâhında
hazırlanan andıçlarda yansımasını bulmuştur.
Millî güvenlik sisteminin “gizliliğine halel gelmemesi” gereken uygulamalarında rejimin
karanlık yüzü ile karşılaşılmaktadır. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis tarafından
Demirel’in başbakanlığındaki DYP-SHP koalisyonu döneminde hazırlanıp Çiller’in
başbakanlığı sırasında uygulamaya konduğu öne sürülen, PKK’ya lojistik destek veren kurum
ve kişilerin ortadan kaldırılması, DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması,
PKK’ya karşı Hizbullah militanlarının kullanılması ve PKK itirafçılarına tetikçilik,
tahsildarlık, taşıyıcılık görevlerinin verilmesini içeren Kale Planı’ndan, susurluk kazasıyla
ortaya çıkan devlet içindeki “çeteleşme pratikleri”ne, Batı Çalışma Grubu’ndan “Orgeneral
Çevik Bir tarafından 1998 yılında hazırlanan ve PKK itirafçısı Şemdin Sakık’ın iddialarını
kullanarak Fazilet Partisi, HADEP ve insan Hakları Derneği ile bazı gazeteci, yazar ve
milletvekillerini hedef alan yıpratma planı”na kadar uzayan bir dizi hukuk dışı yapı ve eylemle
karşı karşıya gelinmektedir. Tüm bu gizlilik gerektirten gelişmelerin “demokratik düzen”le
bağdaştırılması ise askeri seçkinlerin demokrasi anlayışı ile kavramın 21. yüzyıldaki tanımı
arasında var olan daha derin bir çelişkiye işaret etmektedir. Ancak bu tanım sorununun ordu
ile sınırlı olmadığı muhakkaktır. Kısır bir demokrasi anlayışının hâkim olduğu toplumsal
düzlemde sürekli bir korku kültürü yaratılarak aranan destek karşılığını büyük ölçüde
bulurken, kendi mevkilerini ordunun gözünde görece sağlamlaştırmak ve iktidar rantından
daha büyük pay almak isteyen, farklı konumlardaki siyasi örgütlenmeler de rejimin millî
güvenlik temelinde militerleşmesi sürecine taşeronluk yapmışlardır.105
Türkiye siyasetinde ordu lehine oluşan denge, TSK’nın kurumsal varlığını yeniden üretme
kaygısı ile bu kaygı da laik ve modern bir rejim kimliğini koruma-kollama misyonu ile sıkı bir
biçimde bağlantılıdır. Askeriyenin sol siyaset-merkez sağ-siyasal İslam- liberaller-aydınlar gibi
çok geniş bir hedefler spektrumuna karşı savaşması, eksik tasavvurlu bir demokrasi projesiyle
hareket ettiğini gösteriyor. İrtica ve bölücülük, askeriyenin varlığına ve muhafız rolünün
meşruluğuna hizmet eden tehditler olarak algılandığında da şöyle bir sonuç çıkmakta: Hep
“öteki”ler bulan ve onlar karşısında hukuk devleti güvencelerini yeterli bulmayarak
müteyakkız duran bir rejimde asker-siyaset ilişkisi hep gerilimli olmaya mahkûm. Dolayısıyla,
korunaklı bir rejim, korunacak vatandaşlar, yaşam biçimleri, değerler, taahhütler, kurumlar
demek oluyorsa bunu gerçekleştirecek kurum olarak askeriyenin konumu daha da şiddetli bir
Zeynep Şarlak; Atatürkçülükten Millî Güvenlik Rejimine: 1990’lar Türkiyesine Bir Bakış, Bir Zümre, Bir Parti
Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 287-289, 292, 293.
105
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biçimde korunacak demektir. Ancak bu mantıktan yola çıkarak, Cumhuriyetçi reflekslerin
subay kadrolarınca samimi bir biçimde içselleştirilip bir militer altkültür normuna
dönüşmediği de söylenemez. Varoluşunu sürdürme anlamında kurumsal çıkarın korunması
kaygısının da bu kültürle iç içe geçtiğini düşünmek gerekiyor.106
Ulusal güvenlik; soğuk savaştan bu yana, Cumhuriyetçi kavrayışa göre, siyasal, sosyolojik,
kültürel, diplomatik, iktisadi ve hukuksal alanları da kaplayan çok geniş bir kavramdır.
Nitekim bu kavram -Anayasal değil, 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği
Kanunu’nda- şöyle tanımlanmıştır:
Ulusal güvenlik, devletin anayasal düzeninin millî varlığının, bütünlüğünün,
milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün
menfaatlerinin ve ahdi hukukun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve
kollanmasını ifade eder.

Batı orduları, savaş merkezli işlevlerini büyük ölçüde yitirmeleri nedeniyle askerlik dışı, yani
topluma hizmete yönelik alanlara kayarken, diğer sivil kurumlardan farklı olmadıkları da
vurgulandı. Hâlbuki TSK için askerlik dışı alanlarla ilgilenmek, ulusal güvenlik anlayışının bir
gereğidir ve ordunun toplumsal gruplarla eşitliğini değil, onlardan ayrıcalığını vurgulamaya
hizmet eder. Soğuk savaş sonrasının daha az gergin ortamında TSK ve rejim açısından ulusal
güvenlik kavramının tanımı, uygulanması ve siyasal sonuçları konusunda açıklığa
kavuşturulması gerekli iki soru var: Birincisi, ulusal güvenlik, iç ve dış tehditlerle ilişkili bir
olgu olduğuna göre, Türkiye’ye yönelik tehditlerin ve dış ve iç düşmanlara karşı oluşmuş
güvensizliğin azaldığını düşünebilir miyiz? İkincisi ise ulusal güvenliğe tehdit unsurlarını ve
güvenlik politikasını belirleyen ve uygulayan otorite hangisidir?
Birinci soru başlı başına bir sorun. Çünkü asıl mesele Türkiye’ye yönelik tehditlerin azalıp
azalmaması değil. Tehdit algılamasını yapan ve ulusal güvenlik stratejisini onun üzerine
kurgulayan ajanın kimliği. Çünkü ulusal güvenlik, objektif kriterlerle belirlenebilen bilimsel
bir olgu değil. Öznel algılayışları, entelektüel bir birikimi, yaşama bakış felsefesini yansıtır.
Kimin üstlendiğine bağlı olarak iktidar sahiplerini, dengesini, dağılımını, ideolojisini hem
belirler hem de açığa vurur. Kiminin oluşturduğuna ve formüle ettiğine bağlı olarak içeriği ve
dolayısıyla hizmet ettiği amaçlar değişir. Türkiye'de, yasal olarak, ulusal güvenliği belirleme ve
uygulama yetkileri sivil hükümete değil MGK'ya verilmiştir. Bu husus, hem Anayasanın 118.
maddesinde hem de 2945 sayılı MGK ve MGK Genel Sekreterliği Kanunu’nda şöyle
belirtilmiştir:
Ulusal güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacıyla Millî Güvenlik
Kurulunun belirlediği görüşler dâhilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen
iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti ifade eder.

Bu strateji, 1992'den bu yana Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi adıyla anılan bir resmi belgenin
muhtevası olarak kamuoyuna açıklanmakta. Soğuk savaş döneminde Batı'da Yunanistan,
Doğu'da Sovyetler Birliği olarak belirlenen tehdit odakları, Soğuk Savaş sonrasında 18 Kasım
1992 tarihli belge ile yenilendi ve tehdit odağı olarak Kürt milliyetçiliği ve terörü tayin edildi.
Ulusal güvenlik anlayışı 29 Nisan 1997’den başlayarak MGK tarafından değiştirilerek irtica
öncelikli tehdit düzeyine çıkarıldı. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonrası Türkiyesi'nde ulusal
güvenlik stratejisinin askeri ağırlıklı mimarları, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin
azalmadığı konusunda birleşmektedir.
Ümit Cizre; Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kavramsal ve İlişkisel Bir Analiz, Bir Zümre, Bir Parti
Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 155-156.
106

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

50 / 145

Soğuk Savaş sonrasında gevşemeyen bir Türkiye, 21 yüzyılla normalleştirilmiş asker-sivil
ilişkileri ile girmek durumda. Batı geleneğinde askeri kesim, düşmanın oluşturduğu tehdidin
doğasını tarif eder, ancak ülkenin tehdit altında olup olmadığına ve tehdit altında ise buna
nasıl bir cevap verileceğine karar veren sivil otoritedir. O coğrafyalarda, iç ve dış tehdidin ve
temeller üzerinde inşa edilen ulusal güvenlik politikasının askeri bürokrasinin egemenliğinde
belirlenmesinin sakıncalı olduğu düşünülür, çünkü bu durumun, silahlı kuvvetlerin kendi
kurumsal ve varoluşsal çıkarlarını koruyabilmek için abartılı tehdit değerlendirmesi
yapmasına ve optimum üstü bir kuvvete sahip olmasına yol açacağından endişe edilir. Ayrıca,
tehdit algılayışını ve ona cevap oluşturan politikalarının formülasyonunu kendi tekeline alan
herhangi bir ordunun, siyasetin özünü ve usulünü, yani yaşamsal önemi olan bütün konuların
aşağıdan yukarıya tartışma, diyalog, ikna ve uzlaşma yolu ile belirlenmesi ilkesini ihlal ettiği
kabul edilir.107
Bu haliyle demokratik sistemin bir varoluş sorunu yaşadığını iddia etmek mümkündür. 1970 1980 yılları arasında bakanlık görevlerinde bulunmuş Korkut Özal’a108 göre Türkiye’deki
demokrasi uydurmadan ibarettir:
Yasalar öyle sınırlanmış ki siyasi sistem Türkiye’nin meselelerinde radikal çözüm
getirecek güce kavuşamıyor. Türkiye, bir nevi iktidarsız yönetimlere teslim
ediliyor. Bunun çözümü bir tane: Demokrasi neyse, odur. Türkiye bundan çok
daha iyi yönetilebilir. O da demokrasiyle olur. Biz demokrasiyi biçimsel olarak
yaşamaya devam ediyoruz. Yaşadığımız demokrasiyi, halkın önünü açan,
sorunlarını çözen bir yapıya getiremiyoruz. Çin’de eskiden kız çocuklarının ayağı
büyümesin diye bağlarlarmış. Demirden pabuçlar giyerlermiş. Şimdi bizim
demokrasi de buna benziyor. 61 ve 82 Anayasaları demokrasinin çalışmasını
engellemiştir. Fikri suç saymıştır. Dolayısıyla minicik ayak güzel görünüyor. Ama
iş yapmıyor, üzerinde duramıyor. Bunun çözümü demokrasinin gerçekten
çalışmasıdır. Getiren de halk olsun, götüren de. Şimdi böyle değil, halk gibi
görünüyor ama halk hiçbir şeye müdahale etmiyor. Bu sisteme kimi
getirirseniz yozlaşır.109

MGK eliyle askeri güç, yürütme erkine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yanında ortak
olmuş ve ağırlığını hissettirmiştir. 1961 Anayasası’yla kamu hukuku alanına giren millî
güvenlik kavramı dış savunma ve güvenlikle birlikte iç güvenliği de kapsadığından her türlü
hukuk, ekonomi, eğitim, hak ve özgürlük sorunu bu kurulun gündemine girmektedir. Bu
durum askeri gücün etki alanını hızla genişletip, siyaset alanını ve sivil alanını daraltarak
askerileşmesine neden olmakta, toplum sivilleşememekte, sorunlar özgürce
tartışılamamaktadır. Daha da önemlisi temel hak ve özgürlükler denetime tabi kılınıp,
MGK’nın yetki alanına girdiğinden hukuk zemin kaybetmekte siyaset ise çözüm yeri
olmaktan çıkmaktadır. Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı’dan edindikleri deneyimle askeri,
daima siyasetin dışında tutmuşlar ve askeri siyasetle buluşturacak hiçbir yapılanmaya
gitmemişlerdir. Cumhuriyetin demokratik değer ifade eden en önemli ilkelerinden biri bu
olmuştur.110

107

Ümit Cizre (2009); s. 158-161.

1974-1977 yılları arasında T.C. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve 1977-1978 yıllarında T.C. İçişleri Bakanlığı
görevlerinde bulunmuştur.
108
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Davut Dursun (2005); s 297-298, 302-304.
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Ümit Kardaş (2009); s. 304, 305.
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1776 tarihli Virginia İnsan Hakları Bildirisinin 13. maddesi: “Ordu her durumda sivil gücün
emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.” Fransız kamu hukukçusu Leon
Duguit: “Silahlı kuvvetler hükümetin elindeki pasif bir araçtır. Onun görevini yapabilmesi,
hükümetin emrinde tam anlamıyla bilinçsiz bir aygıt olarak kullanılabilecek bir konumda
olmasına bağlıdır. Askeri liderlerin hükümetin emrini tartışma konusu yapabildikleri yerde
devlet yoktur.” demiştir. Sanıldığının aksine, anayasa düzeni bakımından Türkiye’de durum
aslında bundan çok farklı değildir. Nitekim Anayasa’nın 117. maddesine göre, Bakanlar
Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin
komutanı olarak görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Yine aynı
maddenin 2. fıkrasından, silahlı kuvvetlerin anayasal görevinin “yurt savunmasına
hazırlanmak” olduğu anlaşılmaktadır. Yine 117. maddeden, bu görevin bihakkın yerine
getirilmesinden ve genel olarak “millî güvenliğin sağlanmasından siyasi bakımdan sorumlu
olan merciin Bakanlar Kurulu olduğunu da öğreniyoruz. Silahlı kuvvetler her ne kadar “yurt
savunması” için teşkil edilmiş bir devlet gücü ise de, yurdun ne zaman savunulacağına, böyle
bir ihtiyacın var olup olmadığına Silahlı Kuvvetlerin kendisi karar veremez. Gerçi İç Hizmet
kanunu (m.35) açıkça silahlı kuvvetlerin “Türk Yurdunu” ve “Türkiye Cumhuriyetini
kollamak ve korumak’la görevli olduğunu belirtmekte; ama silahlı kuvvetler bu görevi ancak
anayasal organlarca kendisine bu görev verildiğinde hükümetin emir ve talimatı çerçevesinde
yerine getirebilir. Nitekim Anayasa’nın 92. maddesine göre, “savaş hali ilanına” ve “silahlı
kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmelerine” izin vermeye TBMM ve istisnai olarak da
“silahlı kuvvetlerin kullanılmasına” cumhurbaşkanı yetkilidir. Ayrıca, ‘millî güvenlik’ zaman
zaman silahlı kuvvetlerden iç düzeninde yararlanılmasını gerektirebilir. Nitekim olağanüstü
hal ilan edilen yerlerde sivil makamlar silahlı kuvvetlerden bu konuda yardım isteyebilirler;
sıkıyönetim dönemlerinde ise siyasi yönetim değilse de, mülki-idari yönetim tümüyle silahlı
kuvvetlere geçer. Ancak, Anayasa’nın 119-122. maddeleri gereğince, bütün bunlar yürütme
organı tarafından (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından) tayin ve takdir edilecek
hususlardır. Yoksa silahlı kuvvetler kendiliğinden bu tür görevleri üstlenmez.111
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu; 28 Şubat süreci örneğinde ülkenin
Millî Güvenlik Kurulu eliyle birbirine düşürüldüğünü komisyonumuza ifade etmiştir.
Düşüncelerinin devamında:
12 Eylül 1980 darbesi, askerî vesayeti çok ciddi anlamda arttıracak, sivil iradeyi,
millet iradesini yok edecek birtakım yetkilerle Millî Güvenlik Kurulunu
donatmıştır. Onun için, 28 Şubat sürecinde askerlerin fiili bir darbe yapmasına
gerek yoktu. 28 Şubat sürecinin önüne “post” sözünü koyarak bunun bir darbe
olmadığını söylemek yanlıştır. 28 Şubat süreci Türkiye’de yarattığı sosyal açıdan,
hukuk açısından, iç ve dış dinamikler, savunma refleksleri açısından, kurumlar
arası birlik ve beraberlik açısından, en önemlisi kamplaşmalar açısından
Türkiye’ye çok ciddi anlamda zarar vermiş bir süreçtir. Yani burada Türkiye’de ilk
defa o cunta ekibi tarafından millî güvenlik siyaset belgesi, iktidarın bilgisi dışında
değiştirilmiştir. Birinci sıraya “irtica” adı altında milletin değerleri konmuştur.
PKK ve diğer tehditler alt sıralara indirilmiştir. Burada bu yapılırken yani neye
dayanarak yapılmıştır belli değildir.112

Demokratik ülkelerdeki MGK’lar, askerlerin sivil siyasete müdahale etmesini sağlayacak
nitelikte olmadığı gibi, askerlerin güvenlik ve savunmaya ilişkin görüşlerini ifade
edebilecekleri başka platformlar bulunuyor. Millî Güvenlik Kurulu niteliğindeki kuruluşların
111

Mustafa Erdoğan (2012); s. 96-98.

Bülent Orakoğlu, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme
Tutanağı, 16 Ekim 2012, s. 88, 89, 103, 104.
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hepsinde İçişleri, Dışişleri ve Savunma Bakanları daimi üye statüsünde ve pek çok ülkede
Genelkurmay Başkanları MGK üyesi değil, Savunma Bakanları ile daimi üyeler arasında.
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerindeki MGK’lar Türkiye’deki MGK’dan çok farklıdır. Bu
ülkelerde MGK’lar sadece danışma fonksiyonu gören ve sivillerin emrinde olan kuruluşlardır.
Avrupa Birliği ülkelerinde MGK’lar daha çok istişari kuruluş mahiyetindedir. Bu itibarla Batı
MGK’ları polemik konusu olmamaktadırlar. AB ülkelerinde sadece İngiltere’de MGK
yoktur. Millî Güvenlik Kurulları’nın yaptığı işleri İngiltere’de hükümet yapıyor.113

Gültekin Avcı; Genelkurmay Cumhuriyeti, Ordunun Devleti mi Devletin Ordusu mu? Metropol Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 130-132.
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3. DEVLET TEŞKİLATI ve GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
Mustafa Kemal Paşa’nın 2 Mayıs 1920 tarihinde bir Meclis konuşmasıyla Genelkurmay’ın
görevini tanımlaması ve bu istikametteki uygulamayla Genelkurmay, doğrudan doğruya iç ve
dış siyasi kararların merkezinde yer almış, Millî Savunma Bakanlığı askeri karargâh merkezli
bağımlı bir yapıya dönüşmüştür. Askeri merci, aynı sahada yetkili olan kuruluşlar üzerinde de
üstünlük elde etmiş. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, millî savunmaya ilişkin yetkileri
tekeline almıştır. Bu gelişme sadece savaşa ilişkin gerekçeler içermez. İttihat Terakki’nin son
dönemindeki uygulamaları, Enver Paşa’nın tüm yetkileri kendi elinde toplamasının bilinen
sonuçları, ordu-siyaset, daha doğrusu asker-siyasi parti ilişkilerinin uç noktaya varması gibi
kaygılar da devrededir. Mustafa Kemal Paşa, bu gerekçelerle sivilden askere uzanan bir
siyasileşmeyi reddederken, siyasileşme fikrini tümüyle yok saymamış, askerden sivile uzanan
siyasileşmeyi yeğlemiştir. Bu konuda Mustafa Kemal Paşa’nın şu sözleri açıktır:
Bizim memleketimizde öteden beri Harbiye Nazırları harekâtı harbiyeyi ve
kumandayı dahi uhdelerinde bulundurmaktan zevk alırlardı. Doğrudan doğruya
Harbiye Nazırı’nın arzusu dâhilinde hareket eden bir Erkân-ı Harbiye reisi vardı.
Tabii Harbiye Nezareti’ne Harbiye Nazırına merbut olan bir Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye reisinin mesuliyeti de Harbiye Nazırı olan zata münhasırdır. Bazen bu
iki makam bir şahısta birleşmiştir. Enver Paşa’da olduğu gibi. Fakat kaideden
hiçbir vakit Harbiye umur ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye’yi birleştirmek muvafık
değildir ve garp memleketlerinde ve her yerde daima Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
Riyaseti müstakil bırakılmıştır. (TBMM Gizli Zabıt Ceridesi, c.1, s. 163-164)

Özerk Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti kaldırılarak yerine müstakil Erkân-ı Harbiye-i Umumiye
Riyaseti kuran yasa 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılmıştır. Söz konusu yasanın ilgili maddeleri
şöyledir:
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti ilga edilmiştir (madde 8). Reisicumhurca
niyabeten hazarda orduya emir ve kumanda ile görevli en yüksek askeri makam
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’dir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti
müstakildir (madde 9). Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Başvekil’in inhası ve
Reisicumhur’un onayı ile tayin edilir (madde 10), Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
Reisi vazifesine giren hususlarda her vekâletle muhabere eder (madde 11).
TBMM muvacehesinde askeri bütçenin sorumluluğu Müdafaa-i Milliye Vekili’ne
aittir (madde 12).

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nin bağımsız statüsü, askeri otoritenin idari açıdan
sorumluluk dışı kalmasıyla tamamlanmıştır. Yasa herhangi bir idari bağımlılık ya da
sorumluluk mekanizmasından söz etmediği gibi, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisini atayan
ve barış sırasında adına başkumandanlığı temsil ettiği, bu yolla dolaylı sorumlu olduğu
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makam Reisicumhur da 1924 Anayasası’na göre sorumluluk dışı tutulmuştur. Bu çerçevede
Silahlı Kuvvetler “sorumlu bir makam”a bağlı olmayan bir kurumdur.114
Zamanla bu savaş modeli pekiştirilmiştir. Bu kez riyaset, aynı sahadaki bir bakanlığın da
üzerinde yer alan bağımsız bürokratik bir kurumdur. Nitekim bu ters ilişkide yeni nokta,
daha doğrusu “kritik mekanizma” şudur: Siyasi yetkiye sahip olmayan, ancak sahip olmadığı
siyasi yetkilerin siyasi sorumluluğunu taşıyan bir Millî Müdafaa Vekâleti ile taşıdığı yetkilere
karşılık bu yetkilerden dolayı sorumluluk taşımayan bir Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti.
Bütçe politikasının ardındaki savunma konsepti konularında yetki Genelkurmay’a aitken,
bunun siyasi sorumluluğu Millî Savunma Bakanlığı’na aittir. Nitekim askeri bütçeler ordu
tarafından hazırlanmakta, millî savunma bütçesi olarak sunulmaktadır. Bu, 1924-1927 arası
böyle olduğu gibi bugüne kadar hep böyle kalmıştır.
Bu durum, alınan yönetsel kararların toplumsal, ekonomik, vb. gibi kriterlere göre değil,
asayiş kriterlerine göre alınmasına yol açacak; askerin devlet adına siyaseti denetlemesine
zemin hazırlayacaktır. Bu yasa söz konusu yetkiler açısından 1924-1944’e değin bu tür
uygulamalara dayanak olmuştur. Uygulamada yetki, bakanlıkların Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye Reisi’nden izin alması, daha da öte devletin bütün işlerini Genelkurmay vizesine
tabi kılan bir şekle dönüşmüştür. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa bir siyasi
karar alıcı gibi çalışmış, neredeyse tek başına bugünkü MGK’ya benzer bir işlev görmüş,
demir çelik sanayi alanında atılacak adımlardan, Doğu ve Güneydoğu illerinde yapılacak
eğitim, bayındırlık, sanayi adımlarına kadar birçok konuda bakanlıklara müdahale etmiştir.
Samet Ağaoğlu’nun bu konudaki, bakanlık belgeleriyle de sabit tanıklığı çarpıcıdır:
Fevzi Paşa’nın askerlik bakımından muhafazakâr görüşleri birçok noktada
alınması düşünülen olumlu ekonomik kararlarının önüne dikilmişti. Mesela demir
çelik sanayinin kurulması konusunda İktisat Bakanlığı’nın ekonomik işletme
prensipleriyle tesis yeri olarak seçtiği Karadeniz Ereğli’sini sırf askerlik
bakımından savunulması zor düşüncesi ile kabul etmemiş… Demir sanayinin
ekonomik şartları zor bir bölgede, Karabük’te kurulmasını sağlamıştı. Böylece de
maliyeti yüksek, işletmesi zor bir tesis meydana gelmişti. Mareşal yine aynı
düşüncelerle Doğu ve Güney illerinde sanayi kurulmasını, yollar yapılmasını
istememiş, yol yapıldığı takdirde bir savaş halinde bu sınırlardan geçecek
düşmanın memleketi kolaylıkla işgal edebileceğini ileri sürmüştür… Mareşal’e
göre Doğu illerinde okul açılması bu iller halkını uyandıracak, Kürtlük gibi bir
takım bölücü akımlara yol verecekti. Cehaletin, geriliğin Türk milliyetçiliğini
başka milliyetçi akımlara karşı koruyabilecek bir silah olabileceği gibi zararlı
zanlara kapılmıştı Fevzi Paşa. (Samet Ağaoğlu, Demokrat Parti’nin Doğuş ve Yükseliş
Sebepleri, İstanbul 1972, s.135).

Bir dönemin Urfa milletvekili Behiç Bey’in İktisat Vekili Celal Bey’den (Bayar) bölgesine bir
fabrika istemesi üzerine vekilin verdiği yanıt da ilginçtir:
Telefon burada emrinizde, şimdi Mareşal’ı arayalım, bulalım, siz konuşun.
Mareşal izin versin ben Diyarbakır’da da, Urfa’da da birer fabrikanın temelini
atayım. Ama müsaadeyi alın bakalım. Mareşal izin vermiyor, engelliyor… (Cemal
Madanoğlu, Anılar 1911-1938, İstanbul, 1962, s.135.)

Tüm bunlardan sonra fiili referansını savaş ve iktidar mücadelesi koşullarından alan askeri
otorite - sivil otorite ilişkileri modeli şöyle tanımlanabilir: Silahlı Kuvvetler; siyasi işlerle
114

68.

Ali Bayramoğlu; Asker ve Siyaset, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 61, 62, 67,
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doğrudan ve kurumsal olarak ilgili; siyasi kararlara ilişkin ilkeleri tespit eden, karar ve
uygulamaları denetleyen; bu yolla, bazı siyasi sorunlar üzerinden siyasi alanın önemli bir
bölümünü devletleştiren, yani bu sorunları ve siyasi alanı tartışmaya ve toplumsal taleplere,
siyasi görüşmelerle kapatarak toplumsal- siyasal niteliğinden arındıran; bu çerçevede ‘siyasetdevlet ayrımı’nı devreye sokan (bu ayrıma göre askerin siyaset dışılığı partiler karşısındaki
tutumunu ifade ederken millî meseleler, millî çıkarlar, devlet politikaları adı altında
tanımlanan temel siyasi kararlar, devlet işleri ve siyaset dışı işler olarak tanımlanmakta,
askerin görüş bildirme, müdahale etme sahasına girmektedir); bu işleri yerine getirebilmesi
için devlet alanı içinde özerk, kendi içinde aşırı merkezi bir yapıda, siyasi etkiye kapalı, ancak
bu siyasi karar süreçlerini etkileyebilecek oranda siyasallaşmış bir gelenekle donatılmıştır. Bu
çerçevede hem savunma kurumları arasındaki, hem siyasi iktidar ile askeri bürokrasi
arasındaki hiyerarşi ters yüz edilmiştir. Sonuç olarak devlet-toplum, devlet-siyaset ilişkilerinde
devletin egemenliği bu yolla pekiştirilmiş ve devlet yapılanması ve işleyişinde militarizasyon
normal bir hal olarak kabul görmüştür.115
Fevzi Paşa’nın (Mareşal Fevzi Çakmak) kişilik özellikleri ile birlikte “Büyük Erkan-ı Harbiye
Riyaseti” devlet içinde ayrıcalıklı bir yer alarak gelişmiş ve 1944’e kadar öyle kalmıştır. Bu
süre boyunca TBMM’de askeri harcamalar hakkında tek bir soru dahi sorulamamıştır. Millî
Savunma bütçesi Genelkurmay tarafından hazırlanarak adeta formalite tamamlansın diye
Meclise gönderilmiştir. Böyle bir Genelkurmay modeline acaba neden gerek duyulmuştur?
1924 Anayasası için TBMM’de yapılan görüşmelerde bu sorunun yanıtı bulunabilir.
Başkomutanlık konusunu düzenleyen 40. maddenin uzun ve şiddetli tartışmalara neden
oluşturması da rastlantı sayılmamalıdır. Sert eleştirilerde bulunanların en başında yer
alanlardan Eskişehir Mebusu Arif Bey’e116 göre, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine çok
büyük mevki verilmiş ve Müdafaa-i Milliye Vekâleti bu makamın emrine sokulmuştur. Arif
Bey açıkça “Fevzi Paşa Hazretleri Müdafaa-i Milliye Vekili olsaydı bu şekil kabul edilmezdi”
diye konuşur. (TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem 2 (1924), Cilt 8, s. 337) Mareşal Çakmak,
yeniliklere kapalı, sert mizaçlı ve tutucu bir asker, öfkeli bir asker/politikacı olarak
ünlenmiştir.
Bağımsız Genelkurmay modelinin Büyük Ekran-ı Harbiye Reisinin adı ve kişiliği ile ilgisi
bulunmadığı kesindir. Mustafa Kemal ve İsmet Paşalara egemen olan görüş son derece
açıktır: Paşalar, iç politika mücadelesinde ordunun siyasi rakipleri tarafından kullanılmasını
önleyip savaş ve olağan dışı yönetim koşulları nedeniyle öne çıkan muhalif generalleri tasfiye
etmek amacıyla, ordunun ve Çankaya’nın birlikte güven duyacağı, Mareşalin gözetiminde,
fakat asıl güç olarak Reisicumhura “biat” ettirilen (Cumhurbaşkanının egemenliğini tanıyan)
bir Genelkurmay Modeli. Türk Genelkurmayının gelişme evreleri arasında özel bir önemi
bulunan Mareşal Çakmak’ın aşırı merkeziyetçi yönetiminin, Çankaya ve hükümet
çevrelerinde de, tepki ile karşılanmak bir yana desteklendiği bilinmektedir.117
Erken Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Paşa, parlamenter olmak isteyen Millî
Kurtuluş Savaşı kahramanı generallerin askerlikten istifasını isteyerek üniforma gölgesi
dışında bir sivil siyasetten yana olduğunu gösterir. Ancak bu gelenek muğlâktır, çünkü 192024 arasında görev yapan 6 kabinede de Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi (İsmet ve Fevzi
Paşalar) bakanlar kurulunun üyesi olarak görev yapmıştır. Buna ek olarak Müdafaai Milliye
Vekâletinde de Fevzi, Refet ve Kazım Paşalarla, kabinede her zaman iki generalin bulunduğu
115

Ali Bayramoğlu (2009); s. 69-71, 73, 74.

Eskişehir Mebusu Albay Arif Bey (Ayıcı Arif), 1926’da Ankara İstiklal Mahkemesi’nce İzmir Suikast girişimi nedeniyle idam
edilenler arasındadır.
116
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Hikmet Özdemir (1993); s. 74, 76, 77
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görülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı 1924’te bakanlık statüsünü kaybettikten sonra 1944’e
kadar Cumhurbaşkanına bağlanmış, hükümet ve parlamento denetiminin dışında
tutulmuştur. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak’tan oluşan üçlü
troykanın kaygısı, aslında ordunun rakip bir iktidar odağı olarak güçlenme ihtimalini
engellemektir. Bir diğer deyişle, bu dönemde ordunun sivil siyasette bir ağırlık taşımaması ve
Batı ülkelerindeki sivil-asker ilişki modeline benzer bir modelin işler gibi olmasının ardında
Silahlı Kuvvetler’in siyasetten arındırılmış olması değil, rejime sadakatini sağlayarak bir karşı
darbe yapmasını engellemek fikri yatmaktadır.118
İkinci Dünya Savaşının ortaya çıkardığı başka gerçekler de vardır. Askeri teknoloji alanındaki
gelişmeler, piyade esastır şeklinde ifade edilen modası geçmiş savaş planlarına dayalı ordu
örgütlenmelerinin terk edilmesini gündeme getirmiştir. 1939’a kadar teknik anlamda uçak ve
hava kuvvetleri büyük gelişme göstermiş; uluslararası kara ve deniz stratejisi uzmanları bile
olası bir savaşta bu silahın nasıl kullanılacağını tartışmaktan kendilerini alıkoyamamışlardı.
Denizciler, uçağı donanmanın en iyi görme aracı ve uzun mesafe silahı saymaya
başlamışlardı. Askeri anlamda uçak, savaşta da gerçekten mükemmel bir saldırı silahı olma
yolunda hızla ilerlemiştir. Aynı şekilde denizaltıcılıktaki teknolojik gelişmelerin de komuta
açısından önemli sonuçlar yarattığı bir gerçektir. Bu nedenle 1940’larda savaş gücü açısından
Türk Genelkurmayının iflas ettiği tespiti yapılırken, faturayı Büyük Erkan-ı Harbiye Reisi
Mareşal Çakmak’a çıkarmak yerine, ordu politikasını tartışmak ve gerçekte iflas edenin tek
kuvvete (Kara Kuvvetleri) dayalı büyüme stratejisi olduğunu teslim etmek gerekmektedir.
Nitekim Mareşal Çakmak’ın İkinci Dünya Savaşında Almanya’nın kaderi belli olduktan
hemen sonra emekli edilmesi sorunu çözmemiş, sistemin tartışması gündeme gelmiştir.

Millî Savunma Bakanlığına Bağlı Genelkurmay Başkanlığı
1949’da Cumhuriyet Halk Partili 18. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Şemsettin
Günaltay kabinesi tarafından hazırlanan Millî Savunma Yasa Tasarısının “gerekçe”sinde:
Bugün (1949) demokratik rejimle idare olunan memleketlerde Devletin Silahlı
Kuvvetlerine ait işlerden dolayı Millet Meclisine karşı muhatap ve mesul olan icra
uzvu (yürütme organı) ya Millî Savunma Bakanı veya o memleketin teşkilatına
göre Ordu, Deniz ve Hava Bakanlarıdır. Bizde ise bu hizmetler biri komuta, talim
ve terbiye, diğeri idare, levazım ve kısmen zat işleri olmak üzere ikiye ayrılmış ve
birinci kısım Başbakanın mesuliyeti altında Genelkurmay Başkanlığına ve diğer
kısımda Millî Savunma Bakanının mesuliyetine tevdi edilmiş (sorumluluğuna
verilmiş) bulunmaktadır. Askeri idarede mevcut olan bu iki başlılık her iki
makamını vazife ve salahiyetleri arasında tedahüllere (birbirinin içine girmeye) ve
aynı mevzu (konu) üzerinde muzaaf (fazladan) çalışmalara yol açmıştır. Millî
Savunma Bakanlığı, Genelkurmayın kanunlarla tayin edilen özel durumu
karşısında bu vazifesini tam yapmak için lazım gelen yetkiyi fiiliyatta (gerçekte)
elde edememiş ve ikmal ve idare işleriyle muvazi ve ahenkli (paralel ve uyumlu)
olarak yürümesi icap eden komuta ve eğitim hizmetleri de, muvaffakiyeti için
lazım olan şartları ve imkânları tahakkuk ettirememiştir (gerçekleştirememiştir).
Kaldı ki, bugünkü harplerin istediği süratin sağlanması ve birçok silah ve
malzemenin kullanış, ikmal ve bakımlarının meydana getirdiği işlerin maksada
uygun tarzda yürütülmesi için kara, deniz ve hava kuvvetlerinin komuta, eğitim
ve ikmal ve idare hususlarında yeter yetki ile teşkilatlandırılmalarını icap
ettirmektedir. Arz edilen sebepler, bugünkü gayri tabiliğin (yapaylığın)
giderilmesini ve aynı mevzu (konu) üzerinde çalışan teşkilatın bir araya getirilerek
118

Ümit Cizre (2009); s. 141, 142.
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tek bir mercide (makamda) toplanmasını ve nihayet demokrasi rejimiyle idare
edilen bir memlekete olduğu gibi bizde de askeri işlerin ilgili Bakanın yetki ve
sorumluluğuna verilmesini zaruri kılmış ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.

Bu görüşler, İkinci Dünya Savaşından sonra (1944’te) Türk Genelkurmayında gerçekleştirilen
statü değiştirme operasyonunun yeterli olmadığını kanıtlamaktan öte başka anlamlara da
gelmektedir. 1944-1949 arası uygulamanın ortaya çıkardığı iki gerçek vardır: İki başlılık ve
kuvvet komutanlıklarının yeterli yetki ile örgütlendirilmemesi. İlkini, Genelkurmayı Savunma
Bakanlığına bağlayarak; diğerini Kuvvet Komutanlıklarına dayalı Genelkurmay modeli ile
çözme şeklinde bir formülasyon 1949 sistemini oluşturmaktadır.
Ortak karargâh şeklinde örgütlenen Türk Genelkurmay modelinin Kuvvet Komutanlıkları
uygulamasına 1949’da geçilmiştir. Bu yıla kadar Genelkurmay Başkanlarını Kara Kuvvetleri
komutanı olarak düşünmek gerekmektedir. İlk hava birliklerinin Kara Kuvvetleri içinde
kurulması, donanmanın ise Balıkesir’deki karacı bir generale bağlı oluşu bunun
kanıtlarındandır.
1961 ve 1982 Anayasalarında ifadesini bulan ve 1970 sisteminden her alanda ileri ve
demokratik öğelere sahip 1949 sistemi, Türkiye’deki asker-sivil ilişkileri açısından esaslı bir
dönüm noktasıdır. Prof. Dr. Oral Sander, Survey of International Affairs Middle East 19451950 adlı kaynağa dayanarak:
ABD’nin Türk Genelkurmayının statüsünde köklü değişiklikler yapılması için
baskıda bulunduğu ve Amerikan askeri yardımı, askeri işlerin bir tek sorumlu
hükümet organında odaklaşmasını gerekli kıldığı görüşündedir. (Oral Sander, TürkAmerikan İlişkileri 1947-1964 Ankara 1979, s. 30-31).

1949’dan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine kadar 11 yıl uygulanan Savunma Bakanlığına
bağlı Genelkurmay modelinin ordu çevrelerini rahatsız ettiği şeklinde bir takım spekülatif
iddialar dışında, ne tür aksaklıklara yol açtığına dair ciddi hiçbir örnek göstermek mümkün
değildir. 1961 Kurucu Mecliste, daha çok asker kökenli üyelerce savunma bakanı
genelkurmay ilişkisine yöneltilen eleştirileri 1949 sisteminin eleştirisi olarak değil, Demokrat
Parti hükümetinin ordu politikasından kaynaklanan bazı protokol ve nezaket sorunları olarak
görmek doğru olacaktır. Aksi halde darbe sonrasının psikolojisi ile “Millî Savunma Bakanının
paltosunu Genelkurmay Başkanı tutuyordu” veya “Gülhane Askeri Hastanesinde yatan
Cumhurbaşkanını ziyarete gelen Genelkurmay Başkanı odaya alınmadı, bir şarkıcı alındı”
türünden sözleri 1949 sistemini eleştiren ciddi görüşler olarak kabul etmek nasıl mümkün
olabilir? İki olaydan kaynaklanan kişisel tutum ve davranışların asker kökenli kişilerce ifade
şekli bile eleştirilerin yüzeyselliğini göstermek için yeterlidir.
Günümüzde, komuta ve savaşa hazırlık için askeri planlama görevleri dışında Genelkurmay
Başkanına, kamu güvenliğinden kültür, sivil eğitim ve öğretim alanına kadar oldukça geniş bir
platformda görev verildiği ve kimi zaman bu makamın yetkilerinin, normal yönetim
dönemlerinde bile sivil otoritenin denetimi dışında tutulabilmesini sağlayan yasal
mekanizmalar ile donatıldığını söylemek mümkün olmaktadır. 1961 ve 1982 Anayasalarında
yer aldığı şekli ile bakanlar üstü Genelkurmay modeli bu anlamda demokrasi kültürü
gelişmemiş Türk siyasal elitine uygun görünmektedir.119

119

Hikmet Özdemir (1993); s. 83, 84, 86-88, 96-98, 165.
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Otonomi
Askerler açısından 1961 Anayasasının getirdiği en önemli düzenleme, Genelkurmay
Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığından alınarak sistem içinde otonom bir halde
bırakılması, yalnızca Başbakana karşı “sorumlu” tutulmasıdır. Anayasa komisyonlarındaki
tartışmalar, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisinde yapılan uzun görüşmelerin
esasında hep Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı ilişkisinin ne şekilde
düzenleneceği yatar. Askerler ve rejimin gelişmesi için kritik mekanizmalar getiren
‘Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı’ ile ‘Millî Güvenlik Kurulu’ maddelerinin Millî
Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu arasında gidip gelmesi de bu
yüzdendir.
1970 tarih ve 1325 sayılı, Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Yasanın
Bakanlık ile Genelkurmay işbirliğini düzenleyen 6. maddesi sivil otorite silahlı kuvvetler
ilişkisi acısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle maddenin ikinci bendinde:
Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları, diğer makamlar
ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine
bilgi verirler.

Şeklindeki ifade kritiktir. Yasa koyucu bununla:


Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının aracısız olarak Kuvvet
Komutanlıkları, diğer makamlar ve kurumlarla yazışma yapabileceklerini kabul
edilmektedir.



Bu yazışmalardan önemli ve ilgili olanlarını karşılıklı olarak Genelkurmay ve
Bakanlık birbirlerine bildirecektir. Fakat önemli ve ilgili olan yazışmaların takdiri
kendilerine bırakılmıştır.



Genelkurmay Başkanlığının diğer makam (bakanlıklar) ve kurumlarla yazışma
yapabileceği hükme bağlanmıştır.

Kaynağını Anayasadan alan bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanlığının farklı statüsünü
yasa koyucuya bir kere daha tescil ettirmektedir. Bu yolla söz konusu makamın özerk yapısı
daha bir pekiştirilmek istenmiştir. Sivil otoritenin askerleri kontrolü şeklinde bir bakış açısı
kesinlikle gözlenmemektedir. Amaç yalnızca ‘işbirliği’ni yasada belirterek zorunlu hale
getirmektir.120
1982 Anayasası’nın 117/2 maddesine göre silahlı kuvvetler “yurdu savunmak” görevini,
bağımsız bir şekilde ve kendi takdirine göre değil, tam aksine TBMM’ye karşı sorumlu olan
Bakanlar Kurulu’na bağlı olarak yerine getirmek zorundadır. Nitekim Genelkurmay Başkanı
görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur (m.117/4) esasen “demokrasi”
olduğunu iddia eden bir rejimde bunun aksi düşünülemez. Bu hukuki durum karşısında, bazı
asker memurların121 rütbeleri ne olursa olsun kendi görevleri dışına çıkarak Cumhurbaşkanı,
Bakanlar Kurulu ve parlamentonun anayasal görevlerini sahiplenmesi, anayasal düzeni
değiştirme girişiminden başka bir şey değildir. Ayrıca, ordu içindeki bazı unsurlar bu
girişimde bulunma cesaretini ordunun ülke içindeki en büyük ve düzenli “silahlı kuvvet”
120

Hikmet Özdemir (1993); s. 273, 290.

121

Memur: Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse. (Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük).
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olmasından aldıklarına göre, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde tarif olunan suçun
“cebir” unsuru da gerçekleşmiş olmaktadır. Çünkü söz konusu unsurların eğer silahları
olmasaydı anayasal görev sınırlarını aşmaya tevessül etmeleri mümkün olmazdı.
Esasen silahlı kuvvetler ancak askeri amaçlarla ve yurt savunmasına katkıda bulunmak üzere
faaliyet gösterebilir, istihbarat yapabilir bu ise ancak savaş durumunda veya sıkıyönetim ilan
edilen bölgede ve sıkıyönetimin amacıyla sınırlı olarak yapılabilir. Silahlı kuvvetlerin
Cumhuriyetimizin “yegane” koruyucusu olması sadece yurt savunması bakımındandır; onun
dışında kalan, Cumhuriyetin nitelikleri gibi, hususların vatandaşlara karşı korunması hiçbir
şekilde söz konusu olamaz. Çünkü bir demokraside devletin nasıl olması gerektiğini
belirleme yetkisine (egemenliğe) sahip olan zaten yurttaşların kendisidir, onların oluşturduğu
millettir. Eğer devlet vatandaşların ise ve vatandaşlar için ise, kimi kimden koruyacaksınız?
Öte yandan, bir kurumun kendi görevini algılama biçimi eğer yanlışsa, bu yanlışın on yıllar
boyunca sürmekte olması onu doğru ve meşru yapmaz. Genelkurmay bu kuralın bir istisnası
değildir.122
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Türkiye’nin, Genelkurmay Başkanı’nın
statüsünden dolayı NATO’da yaşadığı uyumsuzluğu ve sıkıntıyı şu şekilde anlatır:
NATO Askeri Komitesinde kıran kırana mücadele ediliyor ve benim rastladığım
-iki sene de o askerî komitede Türkiye’yi temsil ettim- maalesef, Türk
Genelkurmay Başkanı en fazla sıkıntıya sahip olan askerî komutandır. Bir kere,
diğer NATO ülkelerinin Genelkurmay başkanlarının komutanlık sıfatları yoktur,
karargâh subayıdır. Karargâh subayıdır. NATO’da komutanlık sorumluluğu ve
yetkisi olan tek komutan Türk’tür. Karaya da komutanlık yapar, Denize de,
Havaya da, Jandarmaya da komutanlık yapar. NATO ülkelerinde başka böyle bir
ülke yok. Karargâh subayı. Ama kritik konular olduğunda bir bakarsınız, o 26 kişi
anında birleşir, tek kalırsınız. Neden? Çünkü NATO’da görev yapan
Genelkurmay başkanlarının birçoğu Avrupa Birliği üyesinin Genelkurmay
başkanlarıdır.123

122

Mustafa Erdoğan (2012); s. 179-182.

Yaşar Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri 25. Genelkurmay Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma
Komisyonu Dinleme Tutanağı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı, 8 Kasım 2012, s. 7.
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4. İÇ GÜVENLİK
Ordu, 1921-1922 arasındaki Millî Mücadele yıllarından başlanarak Cumhuriyet tarihi boyunca
Türkiye’de her zaman bir zabıta kuvveti olarak görülmüş ve kullanılmıştır.
Öyle ki, asayişin sağlanması için hiçbir yasa ve ahlak anlayışında yeri olmayan infaz mangası
gibi davranmaktan, banka ve özel sektöre ait fabrikaların bekçiliğine kadar yerine getirilen
çok çeşitli işler herhalde esas görevi yurt savunmasına hazırlanmak olan askerin, yurttaş
nezdinde prestij kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmamaktadır. Bir kimsenin suçlu olup
olmadığına ancak mahkeme karar verebilir. Suçlu bile olsa cezayı mahkeme takdir edebilir.
Başka hiçbir kimse veya makam, böyle bir yetkiye sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise
bir devlet politikası olarak ordunun asayiş işlerinde kullanılması halkın vicdanında derin
yaralar açan bazı olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle askeri yönetim
dönemlerinde rastlanan bu tür olayların rejim ve asker ilişkisini hangi yönde etkileyeceği
açıktır. Mustafa Muğlalı ve Mersin Arslanköy olayları, tek parti dönemindeki rejim ve asker
ilişkisinin şekli boyutlarını göstermesi bakımından çok düşündürücüdür.
Türkiye’de artık şu noktanın tartışılması gerekir. Asker ile yurttaşın karşı karşıya bırakılması,
yalnızca 1946 öncesinde rastlanılan tek parti yönetimine özgü bir politika değildir. Daha
sonra, bugün de benzeri öldürme olaylarına tanık olunmaktadır. Böyle olaylarda suçlu ile
sorumluyu ayırmak ve ona göre önlem bulmak gerekir. Belki tetiği çekenin suçlu olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Peki, sorumlu kimdir? Sorumlu bizzat devletin kendisidir; 1923’ten
beri orduya asayiş görevi yaptıran, olur olmaz ilan edilen sıkıyönetimlerde bir devlet
politikasına dönüşen garnizon-devlet uygulamaları ile yurttaşları baş başa bırakanlardır.
Asker, dünyanın her yerinde kendisine öldürme teknikleri öğretilen kişidir. Özel savaş
okullarında bunun için eğitilir. Yok etmesi gerekenin düşman olduğu anlatılır. Emir ve
disiplin onun her şeyidir. Ateş emri verilmişse, ateşkes emrine kadar ateş edecektir. “Öldür”,
denilirse öldürecektir. Her kademeye bir emir veren bulunacaktır. Belki bazıları daha ileriye
giderek, emirlerden kendilerine ek görevler de çıkaracaklardır.
İşverene karşı grev yaparak hakkını arayan işçinin, taban fiyatı yetersiz bularak protesto
yürüyüşü yapan çiftçinin, ülkesindeki insan haklarına aykırı uygulamalara karşı çıkan aydının
ve öğrencinin yol açtığı dalgalanmaya bir devlet politikası olarak baraj diye sıkıyönetimler ve
askeri rejimler konulmaya devam edilirse ve bu, yurt savunması amacıyla eğitilen silahlı
kuvvetler aracılığı ile yapılırsa; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ordu zarar
görecektir. Yakın zamanlarda, 1960, 1971 ve 1980 müdahaleleri ardından 1961, 1973 ve
1983’de kışlasına dönmek durumunda kalan Türk Ordusu, birazda kendi yaralarını sarmak,
yıpranmasını asgariye indirmek için geri çekilmiştir. 124
Türkiye’de rejim, İkinci Dünya savaşı bitiminden 1970’lerin başına kadar ağır çekim bir film
gibi, garnizon-devlet uygulamalarından millî güvenlik devletine doğru ilerlemesini
sürdürürken, ordunun zabıta kuvveti olarak üstlendiği asayiş sağlama görevinde esaslı bir
değişim gözlenmektedir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki
124

Hikmet Özdemir (1993); s. 28, 30, 37, 38.
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ayrılmacı Kürt aşiretlerin ayaklanmalarına karşı söz konusu bölgelerde görev yapan ordu,
1960’lı yıllarda ve sonrasında işçi sınıfının büyük bir nüfus yoğunluğuna ulaştığı İstanbul,
Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, İçel gibi metropollerde de asayiş görevini
üstlenmiştir. Bu metropollerin hemen hepsinde üniversitelerin bulunması, işçi ve memur
kesimine göre radikal düşünceye daha açık öğrenci ve aydınların, uygulanan resmi politika
gereği nüfusun potansiyel tehlike taşıyan kesimi olarak gözetimde bulundurulmalarını
gerektirmiştir. Nitekim rejimin askeri yönetim dışında kalan dönemlerde sıkıyönetimi olağan
bir yönetim biçimi şeklinde kullanması, uygulamanın süreklilik kazandığını göstermektedir.
1960-80 döneminde, 1964-70 arasındaki beş yıl dışında İstanbul-Ankara başta olmak üzere
işçi nüfusun yaşadığı metropoller ve Diyarbakır-Siirt illeri sıkıyönetim ile yönetilmiştir.
1920’lerin başında Anadolu’da gayrimüslimlere zulüm uygulamaları ile ün yapan merkez
ordusu Komutanı Sakallı Nurettin Paşa gibi 1943’te 33 yurttaşı kurşuna dizdiren General
Mustafa Muğlalı’nın çok özel örnekler olduğu söylenebilir. Bir daha Sakallı Nurettin Paşaların
ve General Muğlalıların çıkamayacağı söylenebilir mi?
1960’da değil, fakat 1971 ve 1980 darbelerinde askeri hapishane ve garnizonlar, fabrika ve
atölyelerde işverene karşı sendika kurma mücadelesi veren, hak aramak için anayasa ve
yasalar ile kendilerine sağlanmış toplantı ve gösteri hakkını kullanan işçi ve sendikacılarla
doldurulmuştur. Soru garip gelebilir, işçinin sigorta primini yatırmadı veya insanca yaşaması
için gerekli ücret ve sosyal yardımları ödemedi diye askeri makamlarca hakkında soruşturma
açılan işveren var mıdır? Grev yasağını duyuran sıkıyönetim bildirilerinin sigortasız işçi
çalıştırmaya herhangi bir yasak getirmemesi, ordunun hakemlik rolünü savunanlar açısından
yanıtlanması gereken bir sorudur. İşveren örgütleri ve askeri makamlar, çeşitli amaçlarla
kamuoyuna bilgi vermek için hazırladıkları broşür ve kitaplarda yalnızca grevler yüzünden
kaybedilen iş günleri ile ilgili istatistikleri açıklarlar. Nedense, işçi ücretlerindeki reel azalma,
kötü çalışma koşulları ile işverenin ağır ihmali yüzünden her yıl ölen, yaralanan veya sakat
kalan işçilerin sayısı Genelkurmay Başkanlığı veya ordu komutanlarının dokümanlarında yer
almaz.
DP’nin 1950’de 6 Haziran operasyonu ile başlayan ve 1960 Mayısında bu defa
Genelkurmay’a ve kendilerine karşı genç subayların gerçekleştirdikleri bir başka askeri
operasyonla sona eren iktidar yıllarındaki rejim ve asker ilişkisi açısından, bu partinin ciddi
kapsamlı ve hedefleri belirlenmiş bir ordu politikasına sahip olmadığı görülür. Rejimi
sivilleştirme vaadi ile geniş halk desteğine dayanarak iktidara gelen DP ciddi bir ordu
politikası oluşturmak yerine, kendine bağlı generalleri göreve getirmek şeklinde ifade
edebilecek, kolay fakat komplocu yola girmiştir. Hükümetlerin birlikte çalışacakları askeri
şeflere her anlamda güven duymak istemeleri doğaldır ve haklarıdır. Fakat önemli olan güven
içinde işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Yoksa iş, fazlasıyla subjektif değer yargılarıyla karar
vermeye kalır.125
Sedat Laçiner, ordunun bir iç güvenlik birimi olarak terörle mücadeledeki rolünü farklı bir
bakış açısıyla ele alır ve TSK’yı bekleyen tehlikenin ne olduğunu söyler:
PKK terörüyle mücadelenin 24 yılını şöyle bir hatırlayacak olursak hangi yılında
güvenlik güçlerinin mücadelede yetersiz kaldıklarını itiraf ettiklerini ve ciddi bir
hesaplaşma içine girdiklerini gördük. Aksine her safhada ne kadar çok başarılı
olunduğu tekrarlandı duruldu. Oysa PKK teröründe İspanya’nın yaklaşık 20,
İngiltere’nin ise yaklaşık 40 misli insan ölmüştür. Yaralananlar, sorgudan geçirilen
yüz binlerce insan, dağılan hayatlar, çeyrek asır boyunca olağanüstü bir halde
yaşamak zorunda bırakılan milyonlar ve ulusal ekonominin kaybettiği 1 trilyon
125

Hikmet Özdemir (1993); s. 39, 41, 46, 50.
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dolarlık kayıp da eklendiğinde ortada ciddi bir başarı olmadığı anlaşılacaktır.
Fakat meseleyi sadece terörist kovalamak olarak aldığınız zaman başarınızı sadece
öldürdüğünüz ve yaraladığınız terörist sayısı ile ölçersiniz. ‘Ne kadar insan
öldürdük, o kadar başarılıyız’ anlayışı yerleşir. Sizin kayıplarınız ise
başarısızlığınızın göstergesi değil, yeni yeni teröristler öldürmek için güçlü
gerekçeler oluverir. Artık zaman kalmadı. Halının altında yer kalmadı. Toplum
kendi kaderine el koymak zorunda. Terörle mücadelede Meclis ve Hükümet
sorumluluklarını kolluk güçlerine ve Ordu’ya atmamak zorunda. Aksi takdirde
çeteler ülkenin dört bir yanını sarmaya devam edecek, terörle mücadele her
seferinde yeni teröristler üretecek, bazıları terörist peşinde terörle mücadele
ettiğini sanırken ülke yangın yeri olmaya devam edecek ve en kötüsü kolluk
güçleri ve Ordu yeteneklerini kaybederek ülkenin iç ve dış güvenliğini
koruyamayacak hale gelecektir.126

Terörle mücadelenin yanında, kolluk kuvveti olarak görev yapan jandarma teşkilatının
mevcut durumu modern demokratik devletlerde olması gereken kriterlere uymamaktadır.
Avrupa’da olmayan jandarma teşkilatının (sadece Fransa ve İtalya’da var, ancak bunlar da
Türkiye’nin Jandarma teşkilatı gibi değil tamamen sivil bir birim gibi İçişleri bakanlığına
bağlıdır) Türkiye’de taşıdığı askeri bakış açısı gereği, iç güvenlik ve adli mekanizmada görev
yapması sakıncalar taşımaktadır. Jandarma ya tamamen sivil bir kır polisi örgütlenmesine
dönüştürülmeli ve Genelkurmayla bağlantısı kesilmeli veya iç güvenlik-adli görevden
alınmalıdır. Polis sayısı da buna göre arttırılabilecektir.127

Sedat Laçiner; Şeffaf ve hesap veren bir ordu ihtiyacı, Radikal Gazetesi, 17 Ekim 2008. (Erişim: 13 Haziran 2012)
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=903799&CategoryID=99
126
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Gültekin Avcı (2008); s. 241.
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5. ÖZEL HARP DAİRESİ, KONTRGERİLLA ve GAYRİ
NİZAMİ HARP
Derin devlet kavramını Türkiye’de ilk kullanan kişi Mahir Kaynak’tır128 ve 1995 yılında
şunları ifade etmektedir:
Türkiye’de derin devlet yok. Oysa dünyada büyük güçleri temsil eden devletlerin
hepsinin içerisinde görünen yöneticilerin arkasında derin devlet vardır. Sovyetler
Birliği’nde derin devlet yapılanması gizli servis içerisindedir. ABD’de büyük
sermayenin etrafında kümelenmiştir. Türkiye’de -eğer kurulursa- her iki
devletinkine de benzemeyecek ve ordu etrafında kurulacaktır. Çünkü Türkiye’de
siyasal açıdan deneyimli olan, siyasal kararları veren güç, esas itibariyle ordudur.
Ordu Cumhuriyetin de kurucusudur. Türkiye’de istihbarat servisi böyle bir
fonksiyona ve yapıya sahip değildir; onun için derin devlet rolünü oynayamaz.129

Mahir Kaynak başka bir yerde; “Türkiye’de problem devletin tek olmamasıdır.” derken
aslında ışığı doğru yere tutmakta ve konuyu tam olarak aydınlatmak, 9. Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’e kalmaktadır:
Gladiodan bahsediliyor, derin devletten bahsediliyor, “Derin devlet var mı yok
mu?” Derin devlet var. Derin devlet askeriye. Türkiye’de bir tane devlet var
aslında. Bunun derini de, düzü de bir tane. Eğer ikinci bir devlet arıyorsanız o,
askeriye işte.130

Türkiye’yi bir askeri darbeye sürüklemek için bir kargaşa ortamı131 yaratılır ve devlete çalışan
bazı kiralık katiller bu amaçla cinayet işler. Maşalar ve maşaları kiralayanlar belliyse de
maşaları kullananlar hiç ortaya çıkartılamaz.
Rıdvan Akar, 12 Eylül öncesi Maraş olaylarında ‘şartların olgunlaşması’nın nasıl beklendiğini,
toplumun darbelere nasıl hazırlandığını komisyonumuza şu şekilde anlatmıştır:
9 Mart 1971 Darbe Teşebbüsü: Mahir Kaynak, 9 Mart cuntacılarını deşifre ettikten sonra MİT tarafından deşifre edilmiştir,
belki de kendi istihbarat servisi tarafından deşifre edilen tek ajandır. 12 Mart 1971 darbesine giden süreçte Doğan
Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim gazetesi etrafında toplanan ve içlerinde 27 Mayıs Darbesini yapan Millî Birlik Komitesi'nin
gerçek lideri Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun da bulunduğu “Millî Demokratik Devrimciler”, o dönemin siyasi
partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamaca olduğunu ileri sürerek ulusçu-devrimci yöntem olarak ifade edilen ilkeler
doğrultusunda parlamento dışı muhalefeti savunuyorlardı. Devrim gazetesinin genel yayın yönetmeni Hasan Cemal çok
sonraları anılarını anlattığı ‘Cumhuriyet'i Çok Sevmiştim’ adlı kitabında o zamanki maksatlarının “ulusalcı” subayları ikna
ederek onlarla birlikte bir “Millî Demokratik Devrim” darbesi yapmak olduğunu yazdı. Nitekim 9 Mart 1971 tarihinde
planlanan darbe, içlerinde Mahir Kaynak ve Mehmet Eymür'ün de bulunduğu Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının
durumu Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı Faik Türün'e haber vermesiyle akamete uğratıldı ve
darbeye adı karışan ve Orgeneral rütbesinden daha kıdemsiz olanlar re'sen emekliye sevk edildi.
128
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Ömer Lütfi Mete ve Mahir Kaynak; Derin Devlet Tanımlanamayan Güç, Timaş Yayınları, İstanbul, 2005, s. 114, 151.

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 7 Haziran 2012, Ankara Güniz Sokak, s. 64.
130

Darbe şartlarının oluşmasını beklemek: 12 Eylül’ün önde gelen paşalarından olan Orgeneral Bedrettin Demirel’in acı itirafı:
“Darbe kararını çok önceden aldık, ama darbe şartlarının oluşmasını bekledik.” 12 Eylül öncesi iki yılda Türkiye’de 5 bine
yakın genç hayatını kaybetti. Bu kanlı sonuçtan özellikle sivillerin büyük ders çıkarmaları gerekir. (Fikri Sağlar ve Emin
Özgönül (2000); Kod Adı Susurluk Derin İlişkiler, Boyut Kitapları, İstanbul, s. 315.)
131
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Bugün bile yapılan anketlerde “Özellikle terörle mücadeleyi ne bitirir?” sorusuna
halkın yüzde 44’ü “Askerî darbe, askerî müdahale bitirir.” şeklinde yanıt
verebiliyor. Biz bunca badireleri atlatmış olmamıza, demokrasi bunca yara almış
olmasına karşın, hâlâ böylesi bir yaklaşımın halkın kafasının bir yerlerinde var
olması, yani bu anlayışın ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü darbecileri en çok
yaptıkları şey şu: Ekonomik ve siyasi konjonktürü kullanarak toplumu bir süre
darbeye hazırlıyorlar ve bu hazırlık süreci onların olgunlaşması, yani darbenin
olgunlaşmasına kadar geçen bir zaman dilimini kapsıyor. Düşününüz ki
Kahramanmaraş katliamı gerçekleştiği sırada Başbakan Bülent Ecevit,
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’i arıyor ve diyor ki: “Lütfen bir şeyler yapın,
müdahale edin.” Yaklaşık 500 bin askeri olan, NATO’nun ikinci kalabalık askeri
olan bir ordudan söz ediyoruz. Sayın Evren’in verdiği yanıt: “Yeterli gücümüz
yok.” İnsanlar orada ölmeye devam ediyorlar. Biliyorsunuz, Maraş katliamı üç
gün süren bir katliamdır. Yani üç gün boyunca insanlar orada hayatlarını çoluk
çocuk kaybederken neden asker müdahale etmiyor? Çünkü o sırada Bülent
Ecevit’le sıkıyönetimin ilan edilmesi, hangi illerde ilan edileceği ve sıkıyönetimin
hangi yetkilerle donanacağı konusunda ciddi ve sert pazarlıklar oluyor. Ne zaman
ki pazarlıklar sonucunda asker istediğini alıyor, gidiyor Maraş’a, müdahale ediyor
ve can kaybını durdurabiliyor. Dolayısıyla, bu bir süreç işi, yani darbeler
olgunlaştırılan bir zaman ve sonunda gerçekleştirilen bir süreç.132

Yıllarca derin devlet üzerinde araştırmalar yapan emekli deniz subayı Erol Mütercimler
sonunda ulaşılamayan bu örgüte ulaşır. Mütercimler’e göre ülkeyi darbelere sürükleyen de bu
örgütün ta kendisidir:
İlk kez bu örgütün adını Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk’ten133
öğrendiğimde şok oldum. Gerçek anlamda şok oldum. Ünlütürk Paşa kendisinin
de bu örgütün içinde olduğunu söyledikten sonra devamında: ‘Genelkurmayın da,
hükümetlerin de, bürokrasinin de herkesin üstünde bir örgüttür. Yasayla falan
kurulmuş bir örgüt değildir. Bu, 27 Mayıs darbesinden sonra CIA, Pentagon
tarafından kurdurulmuştur. Bunun içinde bulunan insanlar, vatana ihanet olsun
diye hizmet etmezler. Biz vatanı kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruz, vatana
yararımız dokunuyor düşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışlardır. Özellikle
Amerika’da kontrgerilla eğitimi görmüş olan, bu kurslardan geçmiş olan
generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu kontrgerilla içinde yer alır.’ dedi.
Sonuçta ben daha başka insanlardan konuyu araştırdığımda şunu gördüm: Bunun
içinde subaylar, emniyetçiler, profesörler, gazeteciler, işadamları ve sıradan
insanlar var. Bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler
yapının içindeki birer bölüm, birer parça. Bülent Ecevit araştırmalarında bunun
ne olduğunu gördü. Cumhuriyet tarihinde tanıdığım en gözü kara, daha doğru
deyimle en deli cesareti olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kendisine yapılan
suikastı araştırdığında ne dedi? ‘Bir örgüte geldim çakıldım.’ İşte Özal’ın
bahsettiği örgüt bu.134

Türkiye’de derin devlet hâkim ve oligarşik zümre olan askeri yelpaze etrafında vücut
bulmuştur. Karar alıcılar merkez olarak askeri yapı ve etrafında ve liderliğinde oluşmuşsa da,
132

Rıdvan Akar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012, s. 17.

Tümgeneral Memduh Ünlütürk: 7 Nisan 1991 günü uğradığı suikast sonucunda yaşamını yitirdi. Kontrgerilla ve darbelerle
özdeşleşen Ünlütürk, 1917 doğumluydu. Topçu subay, kurmaylığın ardından general oldu. Kontrgerillayı en iyi bilen isimdi.
Bu örgütün bütün sırlarına sahipti. Zaten Ziverbey Köşkü’ndeki işkenceli sorguları bizzat yönetmişti. Ama ilginç olan
Memduh Ünlütürk'ün son dönemde kontrgerilla hakkında çevresindeki insanlara bir şeyler anlatmasıydı. Yapının sırlarını
deşifre ediyordu. İşte o günlerde öldürüldü. (Ecevit Kılıç, 2011, s. 99)
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134

Can Dündar ve Celal Kazdağlı; Ergenekon Devlet İçinde Devlet, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, s. 83-85.
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yapının içinde istihbarat, medya, mafya, sermaye ve bürokrasiden unsurlar mevcuttur.
Uygulayıcılar ise görünür, yerüstü birimi Özel Kuvvetler Komutanlığı; yeraltı birimleri ise
vatansever sivillerden müteşekkildir. Eski CIA Başkanı William Colby, yaptığı açıklamada
“NATO üyesi olması münasebetiyle Türkiye’de Gladio muadili bir yapının varlığı ihtimalinin
bulunduğunu” ve Türkiye’nin komünistlerin eline düşmemesi için CIA’in antikomünist
kuruluşlara destek vermiş olması ihtimali bulunduğunu” en azından ifade etmiştir. Türkiye’de
derin devlet devasa bir yapıdır, operasyonel eylemler yapmıştır, yapmaktadır ve tasfiyeye
tevessül edilmediği için belli ki yapmaya devam edecektir.135
NATO’ya katılmanın doğrudan bir sonucu bu kuruluşun Türkiye’nin hızla militaristleşen
yapısını desteklemesi ve hatta yönetmesi olmuştur. Soğuk Savaş boyunca birçok NATO
üyesi devlette olduğu gibi, Türkiye’de de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA)
desteklediği kontrgerilla gladio oluşumu Ankara’daki Amerikan Yardım Delegasyonu136
binasında faaliyet gösterdi. Aşırı sağ grupların kullanılarak sokağın militarize edilmesinde
NATO’nun uzantısı olarak oluşturulan bu kontrgerilla örgütünün etkisi büyük olmuştur. 137
1970’lerde sol örgütlerin Türkiye’deki NATO üslerini ve Amerikan birimlerini hedef alması
bir taraftan da sokağı gittikçe artan bir militaristleşmeye mahkûm etmiştir. Yine NATO üç
askeri müdahalede de dolaylı ya da dolaysız bir şekilde rol alarak siyasal iktidarın militer bir
yapıya bürünmesinin en önemli ayaklarından birini oluşturmuştur.138
12 Eylül darbesinde Amerika’nın tavrını CIA’in ünlü Türkiye istasyon şefi Paul Henze139
açıklar: “Aslında Washington olayların bu şekilde gelişmesine izin verdi. Zira çıkarlarımız
bunu gerektiriyordu.” Amerika 1980’e gelindiğinde İran ve Afganistan’ı kaybettikten sonra,
Türkiye gibi bir müttefikin sağlam kazığa bağlanması, Amerika’yı mutlu etmeye yetti.140
Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla 27 Eylül 1952 yılında Silahlı Kuvvetler bünyesinde ve Millî
Güvenlik Kurulu işlevini gören Millî Savunma Yüksek Kurulu'nun kararıyla kurulan, Özel
Harp Dairesi’nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin gizli tarihidir. Diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye'nin gizli ordusunun yani Özel Harp Dairesi'nin adı gizlendi. Daire kâğıt üzerinde
seferberlik Tetik Kurulu olarak gözüktü. Özellikle sivil unsurların oluşturulmasında daha
rahat faaliyet yürütmek için bu isim tercih edildi. Ancak görevliler kendi aralarında dairenin
gerçek adını kullandılar. Özel Harp Dairesi'nin merkezini konuşlandırmak üzere Ankara
Kızılay'da bir ev kiralandı. Adakale Sokak 36 numaradaki tek katlı bu ev bahçe içindeydi.
Doğrudan NATO merkezinden yönetilen bu daire, Türkiye'de doğrudan Genelkurmay İkinci
Başkanlığı'na bağlandı. Böylece yönetimi ve denetimi en üst düzeyde oldu. Askeri hiyerarşi
açısından bu, çok önemli bir ayrıcalıktı.
135

Gültekin Avcı (2008); s. 256, 257.

JUSMAT (Joint US Military Mission for Aid to Turkey, "Türkiye'ye Yardım için Ortak ABD Askeri Kurulu"), resmi
amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim yardımı yapmaktır ve Ankara Kirazlıdere’de yerleşik ABD askeri kuruluşudur.
136

CIA, NATO’ya üye devletler içinde oluşmasında ve eğitiminde büyük katkılar sağladığı yasadışı, gizli ve gölge
ordularının örtülü ve kanun dışı operasyonlarında, bu ülkelerin NATO ile yaptığı anlaşmaları bir şemsiye olarak
kullanmaktadır. Bu yasadışı yapının faaliyetlerin ortaya çıkması halinde CIA veya NATO gündeme gelmemekte, yıpranan o
ülkede sızdığı kuruluşlardaki birimler olmaktadır. (Bülent Orakoğlu; İhanet Çemberi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2008, s.11)
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Ali Balcı (2011); s. 45, 46.

[Y]our boys have done it. 12 Eylül Darbesi sırasında dönemin ABD Merkezi Haberalma Ajansı CIA Türkiye Masası
İstasyon Şefi Paul Henze'in askerî müdahaleyi haber alırken haberi ulaştıran diplomatın [y]our boys have done it (seninkiler
yaptı/bizim çocuklar işi bitirdi) anlamındaki konuşması, 12 Eylül Darbesi içinde ABD'nin rolü konusunda tartışmalara
neden olmuştur. Henze'den sonra Ankara’daki çocuklar başardı şeklindeki mesaj Başkan Jimmy Carter’a iletilmiştir. Paul
Henze 2003 yılında bir Türk gazetesine verdiği demeçte Bizim çocuklar işi başardı sözlerinin Mehmet Ali Birand’ın
uydurması olduğunu belirtmiş, ancak kısa bir süre sonra Birand 1997'de Henze ile yaptığı görüşmenin sesli ve görüntülü
kayıtlarını yayınlayarak Henze'i yalanlamıştır.
139

140

Mehmet Ali Birand ve diğerleri, 12 Eylül Türkiye’nin Miladı, Doğan Kitap, İstanbul, 2010, s. 148.
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Sovyetler Birliği işgaline karşı ülkenin belli yerlerinde gizli silah ve patlayıcı depoları
oluşturuldu. Bunlar çoğunlukla tenha yerlerde yer altına gömüldü. Bu silah zulalarının yerine
o bölge ile ilgili görevi bulanan, dairedeki önemli askerler ve bir de o bölgede bulunan ve
kamplarda eğitimden geçirilen sivil unsurlar biliyordu. Olası bir Sovyet işgali veya Komünist
tehlikede, Özel Harp Dairesi'nde görevli siviller, bu silahları çıkartacaktı. Büyük bir gizlilikle
yer altına gömülen bu silahların numara kayıtları devlette kesinlikle bulunmuyor,
kaybolmaları halinde hiç bir yasal işlemde yapılamıyordu. 1970'li yıllarda ülke içinde
gerçekleştirilen katliamlarda kullanılan silahlar, sivillerin kullanması için gömülenlerdendi.
Yine bu katliam, cinayet ve suikastları gerçekleştirenler, dairenin sivil unsurunu oluşturan
"vatanseverler"di. İlk özel harpçi subaylardan ve Özel Harp Dairesi'nin ilk Lojistik Şube
Müdürü olan emekli Albay İsmail Tansu, bu sivil güçleri şöyle anlatıyor: “Sivil uzantılar, ülke
işgal edilince kullanılmak üzere barış zamanından eğitilip bekletilenlerdir. Görev verilemez.
Kopuk tespih taneleri gibi her yere dağılmışlardır. Türkiye'nin her yerindedirler. Savaşla
beraber tespihin ipi bağlanır. Görev alırlar. Karı-koca aynı birimdedirler ama birbirlerinden
haberleri yoktur. Herkes kendi görevini yapar.141
Albay Tansu’nun söz ettiği “Beyaz Kuvvetler”, gerekmedikçe silah kullanmayan, daha çok
toplum içinde etkin olan, toplumsal kesimleri manipüle eden elemanlar. Meslek sahibi, etkili,
itibarlı; ama derin yapı hesabına organize edilmiş ve çalıştırılan kimseler (gazeteci, yazar,
milletvekili, siyasetçi, doktor, öğretim görevlisi, din adamı, öğretmen, avukat, polis, hemşire
vs). Eğer mevcut iktidarda veya Türkiye’de bir tökezleme, bir sürçme olursa bu sivil unsurlar
alana iner ve Türkiye’ye yeniden kâbuslar yaşatabilecek kudrette. Avrupa’daki gizli ordularda
olduğu gibi, Özel Harp Dairesi’nin yapısı da Amerikan kuvvetlerine göre oluşturuldu.
Amerikan askeri yönergelerinin birebir örnek alındığı bu yapıya göre Özel Harp Dairesi üç
ana bölümden oluşturuldu: Gayrinizamî Harp, İstikrar Hareketi ve Psikolojik Harp.
Bunlardan Gayrinizamî Harp kendi içinde üç farklı birime ayrıldı: Gerilla Harekâtı,
Mukavemet Harekâtı ve Kurtarma Kaçırma Harekâtı. Eğitimlerdeki başucu kaynağı ise FM31 koduyla başlayan Amerikan askeri yönergeleri oldu. Bunlardan önemli olanları ST-31
koduyla Türkçeye çevrildi. Özel Harpçilerin yanlarında hiç ayırmadıkları temel yönerge; FM31-15, ST-31-15 koduyla aynen Türkçeye çevrilen142 Gayrinizamî Kuvvetlere Karşı
Harekât’tır. (Sahra Talimnamesi’nin orijinali: FM-35 Unconventional Warfare Department Of The
Army, Government Printing Office, 1961).
Bu dairenin eğitimlerde kullandığı diğer bir kaynak da CIA ajanı David Galula'nın yazdığı
“Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı Teori ve Tatbikatı” adlı kitap oldu. Albay Hasan Lembet
tarafından Türkçeye çevrilen kitap Genelkurmay Başkanlığı tarafından basılıp askerlere
dağıtıldı. Yönerge ve Galula'nın Ayaklanmaları Bastırma Harekâtı kitabında Özel harp
Dairesi'nin yapacağı eylemler ve operasyonlar tek tek yer alıyor. Bunun yanı sıra özel
harpçilerin de görevleri net olarak belirtiliyor. Bu görevler ve öneriler dikkatlice
okunduğunda 1970’li yılların başından itibaren solculara ve halka yönelik katliamların,
aydınlara yönelik suikastların ve hatta darbelerin kimler tarafından ve neden yapıldığı çok net
görülebiliyor.

141

Ecevit Kılıç, Özel Harp Dairesi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 11, 44, 52.

Mümtaz’er Türköne bu tercüme ile ilgili ironi yapar: “Galiba hepimiz bir yanlış tercümenin kurbanıyız. Özel Harp Dairesi’nin
talimatnamesi ‘Sahra Nizamnamesi’ ABD’de hazırlanan ‘Field Manuel 31-15’in tercümesi. Bu tercüme yanlış yapılmış.
Orijinalinde, ülke dışındaki askeri operasyonlar için önerilen yöntemler, yanlış tercüme sonucu ülke içinde, yani ‘içimizdeki
düşmanlar’ için uygulanmış. Dışımızın “dış düşmanlarla” çevrili olması ayrı konu, ama içimizin ‘iç düşmanlar’ la dolu olması,
bu yanlış tercümenin eseri.” Mümtaz’er Türköne (2010); Sözde Askerler, Nesil Yayınları, İstanbul, s. 95.
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Özel harpçi subayların “öğretmeni” kabul edilen David Galula’nın kitabı, 1960’lı yıllardan
günümüze kadar gelen büyük kanlı olaylara adeta ışık tutuyor. Darbeden sonra
gerçekleştirilecek seçimlerin dahi nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlatan Galula, hem sol
hareketleri hem de muhalefeti ayaklanma olarak nitelendiriyor. Bu ayaklanmaların en önemli
özelliğinin halk için yapılan mücadele olduğunu kabul eden Galula ayaklanmaların en tehlikeli
evresini ise halkla bütünleştiği dönem olarak gösteriyor. Gizli orduya, sol hareketlerin ve
muhalefetin halkla bütünleşmelerine izin verilmeden, hızla müdahale etmeleri önerisinde
bulunuyor. Sol hareketlerin “siyasi oyunla ya da yıkıcı faaliyetlerle” iktidarı ele geçirebileceğini
söyleyen Galula, gizli orduya halkı ayaklanmacılardan yani solculardan ayırmak için teröre
yani kontrgerilla operasyonlarına başvurması gerektiğini belirtiyor. Galula, bu
operasyonlardan ilkini “şuursuz terörizm” olarak adlandırıyor:
Şuursuz terörizm; alaka toplamak ve halkın dikkati bir defa çekildikten sonra
gizli olarak bulunan tarafları cezp etmektir. Bu da gelişi güzel yapılan terör
hareketleriyle, bombaların patlamasıyla, yangın çıkartmakla, suikastlar yapmakla
ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci cezp edebilecek şekilde toplu olarak,
koordine edilerek ve ayarlı şekilde yapılır.

Galula, ilk operasyonunun başarılı olması için devamında gizli ordunun yapacağı suikastlarda
kimleri öldürerek başlayabileceğini açıklıyor, “seçilmiş terörizm”:
Seçilmiş terörizm; çarçabuk şuursuz terörizmi takip eder. Bundan maksat halkı
mücadeleye sokmak ve askeri olarak halkın pasif suç ortaklığını temin etmektir.
Bu memleketin muhtelif yerlerinde bazı kimseleri, halkla en yakın teması olan
küçük rütbeli hükümet memurlarını, polis, postacı, belediye reisi, belediye meclis
azası ve öğretmen gibi insanları öldürerek yapılır. (David Galula Ayaklanmaları
Bastırma Harekâtı ve Teori ve Tatbikatı (ABH-T ve T) Genelkurmay Basımevi,
1965, s. 84).143

Galula’nın bu öğretileri uzun yıllar Özel Harp Dairesi’nde “Kontrgerilla, Ayaklanmaları
Bastırma Hareketleri” adlı derste okutuldu. Türkiye'de işlenen cinayet ve suikastlar
düşünüldüğünde akla, yaşananlar bu dersin uygulanması mıydı sorusu geliyor. 1964 yılında
dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Keskiner imzasıyla yine Genelkurmay
Basımevi'nden yayımlanan ve Amerikan ordu yönergesiyle aynı olan ST 31-15 kodlu “Gayri
Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât Talimatnamesi”nde ise dairenin yeraltı örgütünü oluşturan
sivil unsurların yapılanmasıyla ilgili detaylı bilgiler alıyor. Talimname olduğu için daire içinde
uygulanması emir kabul edilen bu düzenlemede; “Sivil kuvvetler genel olarak askeri
kuvvetlerin yardımına ve desteğine muhtaçtır. Yardıma ihtiyaç, kaide olarak teşkilat, eğitim ve
harekâtın planlanması konularında; desteğe ihtiyaç ise silah, mühimmat, ulaştırma, muhabere
malzemesi ikmalinde kendisini gösterir.” deniliyor. Talimatnamede bu sivil unsurların
eylemlerinden yargılanmalarının engellenmesi için de bunların hiçbir kanuni statüsünün
bulunmadığına yer veriliyor. Aynı talimatnamede bu yeraltı örgütünün yapabileceği eylemler
olarak adam öldürmekten başlanarak bombalamaya kadar pek çok yöntemden bahsediliyor.
Korkunç olarak nitelendirilebilecek noktalardan birisi Emekli Tümgeneral Cihat Akyol’un144
beyanlarından çıkmaktadır. Özel Harp Dairesinin eski başkanlarından aynı zamanda eski bir
MİT görevlisi olan Akyol, Silahlı Kuvvetler Dergisi Mart 1971’deki sayısında yazdığı bir
143

Ecevit Kılıç (2010); 56-58.

Tümgeneral Cihat Akyol: 1966-1971 yılları arasında Özel Harp Dairesinde başkanlık yaptı. Dairenin 27 Mayıs darbesinden
sonra oluşan sorunlarını çözdü. Özel Harp Dairesi’nde varlığını bugün bile sürdüren yeni yapılanmaya gitti. Amerikan askeri
yapısı ve teknikleri doğrultusunda birlikleri, hatta timleri yeniden dizayn etti. Özel harpçi subaylara göre, Özel Harp
Dairesi'nin bugünkü temelleri Cihat Akyol döneminde atılmış, dairenin kurumsallaşmasını sağlamıştır. Ecevit Kılıç (2010); s.
121, 145.
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yazıda Özel Harp Dairesinde egemen olan anlayışa yönelik olarak şu ibret verici satırları
kaydetmektedir:
Mukavemetin en verimli tohumunun zulüm olduğu bilinmelidir. Bazen
gayrinizami kuvvetlerin bu gerçeği bile bile sahte operasyonlarla halkın
mukavemet cephesine iltihakına çalışılır. Halkı mukavemetçilerden ayırmak için
sanki ayaklanma kuvvetleri tarafından yapılıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince
zulme kadar varan haksız muamele ile sahte operasyonlara başvurulması tavsiye
edilir.

Cihat Akyol’un tavsiyelerinin; ST 31-15 kodlu “Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekât
Talimatnamesi”nde sıralanan görev ve faaliyetlerle uyumlu olduğu görülür. Bunlar: “Adam
öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm hale getirme, adam kaçırma
suretiyle tedhiş, olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonulması, kundakçılık, sabotaj,
propaganda ve dezenformasyon, zorbalık, şantaj.” Yok edilen hedef kişinin sağ veya sol
düşünce yelpazesinde yer alması fark etmemektedir. Yapılacak eylemin bu oluşumun amacına
uygun ve lüzumlu olması yeterlidir.145
1950’li yılların ortalarından itibaren Türkiye’nin gündeminde Kıbrıs sorunu vardı.
Uluslararası düzeyde büyük bir anlaşmazlığa dönüşen Kıbrıs, artık Türkiye’nin iç politikasını
da belirlemeye başlamıştı. Gerçekliği olmayan, Kıbrıslı Rumların adadaki Türklere yönelik
saldırı düzenleyebileceği dedikoduları Türkiye’deki Rumları tedirgin ediyordu. 6-7 Eylül
tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen olayların146 “resmi” bilançosu: 3 ölü 30 yaralı, 73
kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır, 3.584'ü Rumlara ait olmak üzere toplam 5.583 işyeri ve
evin tahrip edilip yakılması. Gayrimüslimlerin evlerinin işaretlenmeye başlandığı günden
itibaren İstanbul polisi alarmdaydı. Eskişehir ve başka illerden de takviye polisler geldi.
Olaylar başladığında ise polis, saldırıları seyretmekle yetindi. Olaylar sırasında İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Berkan Tümerkan, Yassıada’daki
duruşmalarda o geceyi şöyle anlattı:
Olaylardan üç saat evvel, yani saat dörtte bize Emniyet Müdürlüğü merkezinden
bir emir geldi. Saat beşten sonra hiç bir polis memuru karakolları terk
etmeyecekti. Bu haber üzerine hepimiz binada kaldık. Saat altıya doğru her
taraftan, özellikle Beyoğlu’ndan saldırılarla ilgili haberler geliyordu. Dükkânlar
yağmalanıp kiliseler yakılıyormuş. Polis şefimiz Celal Kosovalı o zaman
Avrupa'daydı. Biz de onun vekili olan Necati Eğinç'e sorduk. Kendisi ikinci bir
emre kadar hiç bir müdahalede bulunmamamızı söyledi. Kapıları kilitleyip
bekledik.147

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Sacit Adalı’nın, komisyonumuza yaptığı açıklamalar arasında
yer alan, 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili tanıklığını burada vurgulamakta yarar varıdır:
145

Gültekin Avcı (2008); s. 261, 262.

6-7 Eylül Olayları: Türk basınına göre 11 kişi, bazı Yunan kaynaklarına göre 15 kişi öldürülmüştür. Sabancı Üniversitesi
öğretim üyesi Dr. Dilek Güven'in Sabah gazetesine verdiği röportaja göre ölü sayısının az oluşu gruplara "ölü olmasın" emri
verilmesi sebebiyledir. Resmî rakamlara göre 30 kişi, gayri resmi rakamlara göre 300 kişi yaralanmıştır. Güven'e göre resmi
rakamlara göre altmış olan tecavüze uğrayan ve utanmalarından veya korkmalarından dolayı şikâyette bulunamayan kadın
sayısının 400’e yakın olduğu tahmin edilmektedir. 4.214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manastır, 26 okul ile
aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5.317 mekân saldırıya uğramıştır. Maddi hasarın, o günün değerine göre
150 milyon - 1 milyar Türk Lirası arasında olduğu tahmin edilmektedir. Demokrat Parti hükümeti zarara uğrayıp tescil
ettirenlere toplam 60 milyon Türk Lirası civarında tazminat ödemiştir. Zamanın gazetelerine göre "asıl suçlu, Türkleri provoke
eden Rumlardır". Hâlbuki 6-7 Eylül olaylarının sadece Kıbrıs'la ilgili olarak Rumlara yapılmış bir misilleme olmadığının bir
göstergesi, tahrip edilen işyerlerinin sadece yüzde 59'u Rumlara aitken, kalan yüzde 17'sinin Ermenilere, yüzde 12'sinin
Yahudilere ait olması, hatta dönmelere ve Müslüman olmuş Beyaz Ruslara ait mekânların bile saldırıya uğramasıdır.
146
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Ecevit Kılıç (2010); 59, 74, 75, 81.
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Yenikapı’da bir komşumuz Yahudi diğeri Rum’du. Kalabalık öğleden sonra
gelmeye başlayınca ve yaklaştığı da görülünce… Bağıra çağıra büyük nümayişlerle
dar sokaklardan geliyorlar. Hemen yanımızdaki Yahudi komşumuza -demek fazla
varmış- babamlar bir bayrak verdiler Öbür yanımızdaki Rum komşumuza
Kur’an-ı Kerim verdiler ki soruyorlar: “Türk müsünüz, Müslüman mısınız değilse
ispat edin.” Onun ispatı da ya bayrakla olacak ya Kur’an-ı Kerim’le olacak.
Yanımızdakiler kurtuldu bizde ama onların yanındakiler Rum ve Yahudi olanlar,
Ermeni olanlar tarumar edildi. O sırada biz top oynuyorduk öğleyin, bunu duyan
Ermeni arkadaşlarımızdan biraz bizden daha büyük olanlar hemen gittiler. Sonra
gördük ki Abraham olan ismini İbrahim diye değiştirmiş kapı ziline ve onlar da
kurtuldu. Kapı zillerine bakıyorlar, kimler Türk, Müslüman? Böyle bir sürecin
kendiliğinden olmayacağı, kendimizi idrak ettikten sonra anladık. Çok şeyin
güdülenerek yapıldığının daha sonra farkına vardık, kolay bir iş değildi çünkü.148

6-7 Eylül olaylarına neden olan bombalama provokasyonu ve ardından başlayan yağmalama
olaylarının iki “kahramanı” vardı: Bombayı Atatürk Evi'ne atan MİT görevlisi Oktay Engin
ve Taksim’deki olaylarda yağmacıları yönlendiren, elinde gayrimüslimlerin ev ve işyerlerinin
adresleri bulunan Mürşit Yolgeçen. Atatürk Evi’ne bombayı koyanın Engin olduğu ortaya
çıkınca Yunanistan polisi tarafından Hasan Uçarla birlikte tutuklandı. Türkiye
Başkonsolosluğu Oktay Engin için iki Yunanlı avukat tutu. Oktay Engin suçluluğu ispat
edilince bu iki avukat savunma yapmaktan vazgeçti. Bunun üzerine Atina Türkiye
Büyükelçiliği'ndeki hukuk müşaviri, Oktay Engin'in avukatlığını üstlendi. Kısa bir süre sonra
Türk Vatandaşlığına kabul edilen Engin'in kendisine ve ailesine hükümet kanadıyla yardım
edildi. Öğrenci kaydı da İstanbul Hukuk Fakültesi'ne alındı. Selanik Üniversitesinde öğrenim
gördüğüne dair hiç bir belgesi bulunmamasına rağmen Üniversite Senatosu Hukuk Fakültesi
ikinci sınıftan devam etmesine karar verdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra avukatlık stajını
yaptı ve 1961 yılında dönemin İçişleri Bakanı Orhan Öztırak'ın yardımıyla emniyet
istihbaratında çalışmaya başladı. Görevi, Rumlara karşı istihbarattı. Oktay Engin, siyasi
cinayetlerin, kontrgerilla eylemlerinin başladığı yıllardan, 12 Eylül darbesine kadar en kilit
makamlarda görev yaptı. Emniyet Müdürlüğü Planlama Daire Başkanlığı'nın ardından
Eskişehir ve Nevşehir Valiliği görevlerinde de bulundu ve sonrasında emekli oldu.
Peki, bu tertibin organizatörü, mimarı kimdi? Bombalama haberini veren istihbaratçı Mithat
Perin'in sahibi olduğu İstanbul Ekspres gazetesinin o dönemdeki redaktörü ve o sayıyı
yayıma hazırlayan Gökşin Sipahioğlu, olayların istihbarat örgütü MAH tarafından organize
edildiğini açıkladı. Yıllar sonra konuşan başka bir isim daha vardı: Orgeneral Sabri
Yirmibeşoğlu. Olaylar başlamadan birkaç gün önce İstanbul'a gelen ve sonradan Özel Harp
Dairesi'nin başına geçecek olan Sabri Yirmibeşoğlu, 1991 yılında gazeteci Fatih
Güllapoğlu'na 6-7 Eylül olaylarının Özel Harp Dairesi örgütlenmesi olduğunu anlattı: “Sonra
6-7 Eylül olaylarını ele al. Pardon paşam anlamadım. 6-7 Eylül olayları mı? Tabii 6-7 Eylül
olayları Özel harp işiydi. Ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı.”
Darbe, gizli orduların dünyanın birçok yerinde uyguladığı özel bir harp metodudur. Siyasal
cinayetler işleniyor. Kimin yaptığı belli olmayan bombalar patlatılıyor. Katliamlar
gerçekleştiriliyor. Sol görüşlü öğrencilerle ırkçılar karşı karşıya getiriliyor… Amaç, halkı
bıktırmak ve böylece darbe bile olsa gelecek yönetime razı olmasını sağlamak! Aynı özel harp
metodu ve darbe süreci 21 Nisan 1967’de Yunanistan’da da uygulandı. Darbelerin arkasında
CIA ve o ülkelerde oluşturulan gizli ordu vardı. 12 Mart darbesi ardından düzenlenen
Sacit Adalı, Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 11
Ekim 2012, s. 1.
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operasyonlarda özel eğitimli subaylar ile MİT mensupları ortaklaşa yer aldı. Özel Harp
Dairesi ve MİT arasındaki bu işbirliği dairenin kuruluşundan itibaren vardı. Hatta
işbirliğinden öte bir iç içe geçmişlik durumu söz konusuydu. Bu durumun birinci nedeni, her
iki kurumun etkili isimlerinin Amerika ve Almanya’daki özel harp kamplarında aynı
eğitimden geçirilmesiydi. İkinci neden ise MİT’in başına çoğunlukla askerlerin gelmesi ve bu
askerlerin de önemli bir kısmının özel harp eğitimi almış olmasıydı. Bu iç içelik ve işbirliğinde
komuta üstünlüğü her zaman Özel Harp Dairesi’nde oldu Planlanmasını çoğunlukla dairenin
yaptığı eylemlerin, uygulaması ise MİT’e ve sivil unsurlara düştü. 12 Mart darbesi öncesinde
düzenlenen provokatif eylemlerde, operasyonlarda bu durum açığa çıktı. Nedense bu ortak
eylem ve operasyonlarda hep deşifre olanlar MİT mensupları oldu. Bu operasyonlara katılan
özel harpçilerin kim oldukları hala bilinmiyor.
CHP’nin lideri Bülent Ecevit, o yıllarda yavaş yavaş Avrupa'nın gündemine gelmeye başlayan
kontrgerilla tartışmalarıyla ilgili ilk açıklamalarını yapıyordu. Bu konudaki ilk sözünü 26
Mayıs 1973'te istihbarat teşkilatıyla ilgili olarak dile getirdi: “MİT’in ne yaptığı karanlıktır.”
Daha sonra: "Kontrgerilla adlı bu resmi görüntülü, fakat gayri resmi örgütün niteliği ve amacı
üzerindeki örtü kaldırılmamıştır. Kontrgerilladan hesap soracağız." Ecevit’in Başbakan
olmasının ardından Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Başbakanlığa gitti. Devamını
Ecevit’ten dinleyelim:
1974'teki başbakanlığım sırasında, zamanın Genelkurmay Başkanı rahmetli
Orgeneral Semih Sancar, Başbakanlığın örtülü ödeneğinden acil bir ihtiyaç için,
bir kaç milyon lira istedi. O yıllarda milyonlar büyük paraydı ve benden istenen
miktar da örtülü ödenekteki paranın tümüne yakındı. Üstelik ben örtülü ödeneği
ancak sosyal yardımlar için kullanıyordum ve mecbur olmamakla birlikte bu
kaynaktan yapılan tüm ödemeleri belgelere bağlatıp, Başbakanlık Müsteşarı'nın
kasasında saklatıyordum. Onun için Genelkurmay’dan bu paranın ne amaçla
istenildiğini sormak zorunda kaldım. “Özel Harp Dairesi için” dediler. O güne
kadar böyle bir dairenin adını bile duymamıştım. Daha önce onlara parayı ABD
veriyormuş. Bir anlaşmazlık çıktığı için ödeneği kesmişler. Özel Harp Dairesinin
nerede bulunduğunu sordum. "Amerikan Yardım Heyeti'yle aynı binada” yanıtını
aldım. Özel Harp Dairesi’nin Türkiye’nin veya bir kısım topraklarımızın düşman
istilasına uğraması durumunda istilacılara karşı gerilla yöntemleriyle ve her türlü
yer altı etkinliğiyle mücadeleye hazırlanmak için kurulduğunu anlattı. Adları gizli
tutulan bazı ‘vatansever gönüllüler’ Özel Harp Dairesi’nin sivil uzantısı olarak
çalışmak üzere ömür boyu görevlendirilmişlerdi. Gerektiğinde bu gönüllü sivil
vatanseverlerin kullanmaları için de Türkiye’nin bazı yerlerinde gizli silah depoları
oluşturmuşlardı.

Başbakan Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk’e Özel Harp Dairesi’yle ilgili bilgileri bir
mektupla gönderdi. Bu mektup Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Türkiye’nin sır gibi
saklanan gizli ordusu Özel Harp Dairesi’nin varlığı böylelikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki resmi
belgelere de girmiş oldu:
Örgüt gizlilik içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır. 12 Mart döneminde
sözü çok geçen ve kontrgerilla denen kimselerin bu örgütle bağlantılı olma
olasılığı vardır. Eylemlerden bazıları alelade olmayan güçlü bir örgüt tarafından
düzenlenecek niteliktedir. 1 Mayıs 1977 Taksim olayı bu izlenimi vermektedir. Bu
örgütte görev almış, yönetici olarak çalışmış kimselerden bazılarının emekli
olduktan sonra da bilgilerini ve yetiştirdikleri elamanları, siyasal nitelikteki
eylemler için kullandıklarını gösteren belirtiler vardır.149
149

Ecevit Kılıç (2010); s. 82-85, 124, 142, 143, 162-167, 190, 191.
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Savcı Doğan Öz ve Abdi İpekçi cinayetleri aslında Türkiye’de 12 Eylül askerî darbesini
çözmek isteyenler açısından bütün malzemeleri içermektedir. Bu cinayetin dosyaları,
gelişmeleri izlense, araştırılsa zaten her şey ortaya çıkacaktır. Ankara Cumhuriyet Savcısı
Doğan Öz,150 öldürülmeden kısa bir süre önce Başbakan Bülent Ecevit’e Özel Harp Dairesi
ve kontrgerillayla ilgili bir rapor sunuyor. Savcı olarak yaptığı yakalamalardan, aldığı
ifadelerden, sorgulamalardan vardığı sonuçları içeren bir rapor sunuyor ve diyor ki:
“Türkiye’de esas tehlike Özel Harp Dairesi merkezli kontrgerilladır ve ben adımımı attığım
her yerde bununla karşılaşıyorum.” Bu raporu yazmasından kısa bir süre sonra evinin
önünde öldürülüyor.151 Öldürüldükten sonra katil yakalanıyor. Katil ifadesinde Doğan Öz’ü
öldürdüğünü itiraf ediyor. Mahkemede tanıklar da Doğan Öz’ü öldüren katili teşhis ediyorlar
ve mahkeme idamla sonuçlanıyor. İbrahim Çiftçi, Doğan Öz’ü öldürmekten idama mahkûm
ediliyor. Dosya Askerî Yargıtay’a gidiyor. Askerî Yargıtay’a gittiğinde yine askerî savcı
dosyanın onaylanmasını istiyor ve idam kararını 4. Daire onaylıyor. Tam onaylayacak, karar
kesinleşecek, karar düzeltmesi talebiyle aynı savcılık dosyayı Askerî Yargıtay Ceza Daireleri
Genel Kuruluna gidiyor ve o Kurul 8’e 7 oyla, delil yetersizliğinden davayı sonuçlandırıyor ve
beraatle bitiriyor. Yargıtay kararı, sonunda mahkemenin önüne geri geliyor. Mahkeme şöyle
bir karar veriyor: “Elimizdeki bütün deliller, bulgular ve vicdani kanaatimiz bu cinayetin bu
şahıs tarafından işlendiğine inanmakla birlikte, Yargıtay Genel Kurulu kararına uymak
mecburiyeti nedeniyle beraat kararı veriyoruz.” Nasıl oldu da 1 günde oy birliğiyle verilen
idam karar 8 üyenin ikna edilmesiyle beraate dönüştü?
Abdi İpekçi cinayetinde de benzer bir süreç yaşandı, Mehmet Ali Ağca yakalandı, suçunu
itiraf etti, katilin sorgulaması sürerken ilginç bir şey daha oldu. Sorgulamayı İstanbul
Emniyeti, bizzat o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan
Fehmi Güneş yönetiminde yapmaktaydı. Sorgulamanın yarısında dönemin İstanbul
Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, “Siz yeteri kadar, doğru dürüst
sorgulayamazsınız.” gerekçesiyle soruşturmayı durdurdu ve “Biz sorgulayacağız.” diyerek
Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’yı aldı Sıkıyönetim Savcılığına teslim etti. Fakat daha
sonra anlaşılıyor ki herhangi bir sorgulama ve soruşturma yapılmamış, sorgulama
yapılmamakla kalmayıp sonradan o çok korunaklı Askerî Cezaevinden katilin çok rahat bir
şekilde kaçırıldığını herkes biliyor. Bu sorgulamanın daha sonraki aşamaları var. Oral Çelik’in
getirilmesi, sonra Oral Çelik’in olay yerinde olduğunu söyleyen tanığın bu tanıklığından
vazgeçmesi, tanığın devlet tarafından korunmaması gibi olaylar sonucunda Mehmet Ali Ağca
dışında, cinayet konusunda çeşitli sorumlulukları olanlar, işbirlikçiler ve cinayeti
azmettirenlerin hiçbiriyle ilgili ciddi bir yargılama ve sorgulama veya cezalandırma
yapılmaksızın dosya kapatıldı.152

Doğan Öz, 1978’in Ocak ayında yaptığı bu konuşmadan sonra, kontrgerillayla ilgili bir dava açma hazırlığına girişti.
Başlatacağı büyük soruşturmanın bir ön çalışması olarak kısa bir rapor da yazdı. O raporda şöyle diyordu: “Şiddet olayları,
anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç, demokrasi umudunu yok etmek; onun yerine faşist
düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontrgerilla gibi
gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek
demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.” (Darbeyi çete mi hazırladı? Can Dündar,
http://www.candundar.com.tr/_v3/#Did=5983 Erişim: 1 Kasım 2012).
150

Başbakan Bülent Ecevit tarafından, o dönemde çatışmaların ve cinayetlerin en çok yaşandığı merkezlerden biri olan
Adana'ya atanan Cevat Yurdakul. Adana'ya atanmasının ardından Yurdakul, altı ay içinde 17 cinayet dosyasını çözdü ve bu
cinayetlerin faali olarak 50'ye aşkın kişi tutuklandı. Ancak asıl hedefi bireysel cinayetlerin failleri değil, bu cinayetlerin
arkasındaki yapılanmaydı. 20 Eylül 1979 tarihinde Adana'ya gelen Başbakan Bülent Ecevit'le baş başa bir görüşme yapan
Yurdakul, daha sonra görüşmeyle ilgili eşi Ülker Yurdakul'a şunları söyleyecekti: "Çok şükür bütün bildiklerimi anlattım,
artık ölsem de gam yemem" Yurdakul, Ecevit'le gizli görüşmesinden tam sekiz gün sonra, 28 Eylül sabahı görev yerine
giderken, otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ecevit Kılıç (2010); s. 11.
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Oral Çalışlar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 6 Kasım 2012, s. 2-4.
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Gladio denen ve Avrupa’da birçok iç çatışma ve iç savaşı kışkırtan kuruluşların NATO
vasıtasıyla devletler içinde, ordular içinde kurulduğu biliniyor. Türkiye’deki bunun muadili
olan kurum Özel Harp Dairesi’dir ve hâlâ buranın üzerindeki perde kaldırılmış değil. Özel
Harp Dairesi kimleri, nasıl ve ne kadar yönlendirdi, ne kadar görevlendirdi? Mesela Korkut
Eken, “Biz Abdullah Çatlı’yı 12 Eylül öncesi de kullandık.” dedi. Eğer Abdullah Çatlı 12
Eylül öncesi kullanıldıysa, Abdullah Çatlı’nın neler yaptığı ortada. Yani, Türkiye’yi askerî
darbeye götüren bütün kritik cinayetlerde önemli bir isim olarak var. Özel Harp Dairesi
bugüne kadar sivil güçlerin denetimine açılmamıştır. Bülent Arınç’a suikast iddiasıyla bir
hâkim kozmik odaya girdi, ona not tutmasının dışında hiçbir imkân tanınmadı. Yani
“Fotokopi çekemezsin, o belgeleri dışarıya götüremezsin.” dendi. Türkiye’de askerî
darbelerin hazırlanmasında rol oynayan karanlık cinayetlerin belgeleri, bilgileri bu kozmik
odalarda araştırılmalı, bu kurumlar her açıdan sorgulanmalıdır.153
Solu ne pahasına olursa olsun durdurmak, 1970-1980 arasında yoğun çalışan gizli örgütün
temel hedeflerindendi. Yıllardır varlığı bilinen, ancak herkesin elle tutamadığı, gözle
göremediği bu yapının hedefi ülkücülerle aynıydı ve 12 Mart döneminde öğrenci liderliği
daha sonra da ülkücülerin avukatlığını yapmış olan Can Özbay, kendisine yapılan teklif
hakkında şunları söyler:
Hukuk Fakültesinde Ülkü Ocağı Başkanı olduğum dönemde karşı kahvede en
köşedeki masada tek başına oturan şahsın beni beklediğini, görüşmek istediğini
söylediler. Gittim. Şahıs; Can hoş geldin, sen şöyle cesursun, böyle akıllısın, şu
kadar beceriklisin, seni daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Yeteri kadar
maddi imkân temin edilecek, sana kimlik verilecek, mahkemelerde, şurada burada
ceza almaman sağlanacak. Buna karşılık vatan haini komünistlere karşı
çalışacaksın. Bize bilgi vereceksin, verilen görevleri yapacaksın şeklinde teklifte
bulundu. Tabiî bu tür teklifler sadece bana değil, benim gibi sağda solda temayüz
eden birçok kişiye yapıldı. Pek çok öğrencinin itiraz edemeyeceği avantajlarla
teklifler yapıldı. Onlar da kabul ettiler.154

Rıdvan Akar, konuyla ilgili komisyonumuza şu açıklamayı yapmıştır: “32. Gün”de çalıştığım
dönemde bugünlerde çokça tartışılan, hakkında davalar açılmış olan bir emniyet müdürüne
çok merak ettiğimiz bir soruyu sorduk. Dedik ki: “Bu derin devlet kim?” Bir devlet var, bir
de derin devlet. Kim bu derin devlet? Çünkü kendisi emniyet teşkilatı içerisinde o vasfı haiz
ya da isim olarak zikredilen biriydi. Kendisi şöyle ifade etti, dedi ki: “Bize göre derin devlet 3
tane J komutanlığıdır.155 Siyasetçilerin her zaman devletin sahibi olmadığını düşünürüz. Eğer
hükümetten ya da siyasetten bize yönelik bir talep gelirse biz o J komutanlarını ararız ve deriz
ki: ‘Bunun ne kadarını verelim?’ O da: ‘Nasıl olsa bu adamlar gidici. Şu kadarını verin.’ derler.
Biz de o kadarını veririz. Çünkü bizim terfilerimiz vesaire gibi birtakım prosesler de oralarda
konuşulur. O nedenle biz bu J komutanlarını hükümetten daha çok önemseriz.” J
komutanlıkları tam olarak ne işleve sahipler, onları tam olarak bilmiyorum.”156
1980 sonrasında Türkiye, Özel Harp Dairesi’ni PKK’ya karşı güçlendirmeye çalışırken, Batı
ülkelerindeki gizli örgütler deşifre oluyor ve çözülme sürecine giriyordu. Başlangıç ülkesi ise
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Oral Çalışlar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 6 Kasım 2012, s. 4, 5.

154

Mehmet Ali Birand ve diğerleri (2010); s. 39, 41.

Genelkurmay karargâhında, Genelkurmay İkinci Başkanı’na bağlı: Personel Başkanlığı (J1), İstihbarat Başkanlığı (J2), Harekât
Başkanlığı (J3), Lojistik Başkanlığı (J4), Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı (J5), Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri
Başkanlığı (J6), Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (J7) bulunmaktadır. (Levent Kalyon, Cumhuriyet Dönemi
Savunma Politikaları, Doktora Tezi, Ankara, 2008, s. 40, 41.)
155

156

Rıdvan Akar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012, s. 22.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

73 / 145

en güçlü bulunduğu İtalya oldu. İtalya gizli ordusu üzerinde çalışan İtalyan Hâkim Felice
Casson, 1984’te üç polisin öldüğü bombalı saldırı davasının dosyasını yeniden açtı. İlk
keşfettiği, bombalı saldırının kızıl Tugaylar tarafından gerçekleştirilmediği oldu.
Bombalamada kullanılan patlayıcının da NATO tarafından kullanılan C4 olduğunu ortaya
çıkardı. Saldırının sol örgütler tarafından değil sağ örgütler ve askeri gizli servis tarafından
gerçekleştirildiğini de belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Casson, Gladio’yu tamamen açığa
çıkartıp sorumluların yargılanmasını sağlamak istiyordu. Bu amaçla Ocak 1990’dan İtalyan
Askeri Gizli Servisi’nin arşivlerini incelemek için başbakanlığa ve diğer üst düzey makamlara
başvurdu. Yedi ay sonra Başbakan Giulio Andreotti, Casson’un istihbarat servisinin arşivinde
araştırma yapmasına izin verdi. Casson, görevi Türkiye’deki Özel Harp Dairesi’yle aynı olan
Gladio’nun varlığını kanıtlayan belgeleri arşivden buldu. Ulaştığı belgeler sadece İtalyan gizli
ordusu Gladio değildi, Amerika ve İngiltere tarafından NATO bünyesinde diğer Batı
ülkelerinde oluşturulan örgütlerin varlığını ve bunların sağ ve milliyetçi teröristlerle ilişkilerini
ortaya koyan belgeleri de çıkarttı.
Bunun üzerine bu örgütün karıştığı cinayet ve katliamları açığa çıkartmak için İtalya
Meclisi’nde milletvekillerinden bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, 2 Ağustos 1990’da
Başbakan Giulio Andreotti’den Gladio’nun varlığı, niçin ve ne amaçla kurulduğu hakkında
en geç 60 gün içinde detaylı bilgi verilmesini istedi. Ertesi gün başbakan Andreotti gizli
örgütün varlığını kabul etti, ancak bu örgütün faaliyetlerinin 1972’ye kadar devam ettiğini,
ondan sonra dağıtıldığını savundu. Ayrıca verilen süre içinde komisyona detaylı yazılı bir
rapor vereceğini açıkladı. Ancak Andreotti, komisyonu oyalamaya, yanlış yönlendirmeye, bazı
olayları manipüle etmeye çalışıyordu. Bunun üzerine ülkede yüz binlerce kişi günlerce
“gerçeği istiyoruz” sloganları ve pankartlarıyla protesto yürüyüşleri düzenledi. Sonunda
Andreotti, komisyona nihai raporunu gönderdi. Raporda Gladio’nun NATO ülkelerinde
olduğu gibi bir yeraltı direniş örgütü olarak olası Sovyetler Birliği işgaline karşı
oluşturulduğunu anlattı. Gladio, CIA tarafından sağlanan silah, teçhizat ve diğer
mühimmatlarla dağlarda, ormanlarda, mezarlıklarda tam 139 silah deposu oluşturmuştu.
Daha sonra bu silah depolarından birkaçı ortaya çıkartıldı. Tüm bunların sonunda örgütün
karıştığı tüm olayların dosyaları yeniden açıldı. İtalya senatosu 370 sayfalık çok detaylı bir
rapor hazırladı. Yıllarca Türkiye’dekine benzer kanlı eylemlerle ülkenin gündeminde kalan
örgütün varlığını ve devam ettiğini devlet de kabul etmek zorunda kaldı ve faaliyetlerine son
verildiğini açıkladı. Başbakan Giulio Andreotti bile örgütün suçlarıyla ilintili olarak hâkim
karşısına çıktı.
İtalya’dan sonra Gladio tartışması Yunanistan’a sıçradı. Savunma bakanı Nikos Kouris,
‘koyun Postu’ kod adlı örgütün Soğuk Savaş sürecinde aktif olduğunu doğruladı. Bu süreçte
devlet yetkilileri de örgütün kesinlikle ülke içinde faaliyette bulunmadığını savunarak
faaliyetine son verildiğini söyledi. Çözülmenin sıçradığı üçüncü ülke Almanya oldu. Eski
Nazi subayı Peter Naumann, 1995’te örgütün 13 yeni silah deposunu gösterdi. Naumann bu
depoların eski olmadığı, son 17 yılda oluşturduğu bilgisini de verdi. Zamanla NATO üyesi
Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg’da da bu gizli
örgütler açığa çıkartıldı. Tüm bu ülkelerdeki devlet yetkilileri, örgütlerin dağıtıldıklarını
açıkladı. Geriye bir tek Türkiye kalmıştı. Bülent Ecevit’in yaptığı yeni açıklamalara ve basında
yer alan Özel Harp Dairesiyle ilgili yer alan “Kontrgerilla Özel Harp Dairesidir” haberlerine
rağmen: Özel Harp Dairesi 1992’de Özel Kuvvetler Komutanlığı adını alarak tümen
seviyesine yükseltildiğinde, sivillerin bağlı olduğu birim ayrı bir daireye dönüştürülmüştür.
Batı’da bu gizli orduların sivil unsurları tamamen dağıtılıp, kendileri için oluşturulan silah
depoları açığa çıkartılırken, Türkiye’de sivil unsurların sayısında artışa gidilmiştir. Seferberlik
Tetkik Kurulu’nun komuta seviyesi bu gün tümgeneral düzeyindedir. Çoğunlukla kilit
bölgelerde ve noktalarda bulunan sivil unsurların sayıları hakkında kesin bir rakam
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bilinmemektedir. Bu konuda bugüne dek bir rakam bile telaffuz edilmiş değildir. Ancak
sayıları yüz binlerle ifade edilmektedir.
1990’larda Özel Harp Dairesi ve Kontrgerilla tartışması tam 27 kez TBMM gündemine
getirildi. Ancak bir türlü Meclis araştırması kararı çıkmadı. Ordu, PKK’ya karşı aktif olarak
kullanılan Özel Harp Dairesini kapatmak sivil unsurlarında lav etmek yerine daireyi yeniden
yapılandırma yoluna gitti. Dairenin nasıl yapılandırılacağı görevini ise bizzat Genelkurmay
Başkanı Doğan Güreş üstlendi. Güreş, bunun için İngiltere’ye gitti. Ardından Amerika’ya iki
ülkenin de Özel Harp Dairesiyle aynı işlevi gören yapılarını inceledi. Ardından Amerikalıların
yardımıyla dairenin yapısında değişikliklere gidilerek Özel Harp Dairesi’nin adı 1991
Eylül’ünde Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirildi. Tıpkı Seferberlik Tetkik
Kurulu'nun Özel Harp Dairesi adını alması gibi. 157
Meclis’te Özel Harp Dairesi’nin faaliyetlerinin araştırılması önergeleri ret edilirken
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki faili meçhul cinayetler doruk noktasındaydı. Özelliklede
Kürt sorununa duyarlı gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler öldürülüyordu. Hiçbir cinayetin faili
yakalanamıyordu. Hatta soruşturmasının bile yapılmadığı cinayetler oluyordu. 1993 yılından
itibaren ise faili meçhul cinayetlerde Güneydoğunun yanı sıra dikkat çeken bir başka bölge
daha oldu: Bolu-Düzce –Sapanca’nın kesiştiği sınırlar. Hedefte bu kez Kürt iş adamları vardı.
‘Ölüm Üçgeni’ adı verilen bu bölgenin çok önemli bir özelliği var. Özel Harp Dairesi’nin
1950’li yılların sonlarından itibaren, olası bir işgal durumunda Sovyetler Birliği ordusunu
durdurmak amacıyla sivil unsurları örgütlediği bölgeydi burası. Kürt iş adamlarının bu
bölgede öldürülmesi 1993 yılı Millî Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlardan sonra başladı.
Özel Harp Dairesi’nin ve diğer güvenlik kuvvetlerinin Güneydoğu’da yürüttüğü mücadele
tek başına yeterli değildi. En önemlisi örgütün ekonomik kaynaklarının kesilmesi
gerekiyordu. 5 Temmuz 1993 günü MGK’ya sunulan rapora göre, kaynaklardan biri de Kürt
işadamlarıydı. Ve bu iş adamlarının büyük kısmı Türkiye’nin en zenginleri arasında yer
alıyordu. MGK toplantısından bir süre sonra “PKK’ya yardım eden iş adamları” adı altında
bir liste hazırlandı. Listede 67 Kürt iş adamının ismi vardı. Listenin başında Liceli iş adamı ve
PKK’nın yayın organı olmakla itham edilen Özgür Gündem gazetesinin ortağı Behçet
Cantürk vardı. Listede yer alan diğer isimlerin de kimler olduğu konuşulurken Başbakan
Tansu Çiller, 4 Kasım 1993 tarihinde İstanbul Holiday Inn otelinde ilginç bir açıklama yaptı:
“Türkiye milis hareketi niteliğine dönüşmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı
karşıyadır. PKK’nın haraç aldığı iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz, hesap
soracağız.” O günlerde bu açıklama fazla önemsenmedi. Çiller’in ne kadar ciddi olduğu iki ay
sonra anlaşıldı. Medyada sık sık adı “PKK’ya yardım eden işadamları” arasında geçen, Kürt
mafyasının önemli ismi Behçet Cantürk, 14 Ocak 1994’te kaçırılıp öldürüldü, Sapanca
yakınlarında cesedi bulundu. Kürt işadamlarının kimler tarafından öldürüldüğünün ipucu
Susurluk kazasından sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş’ın hazırladığı
Susurluk Raporu’nda yer aldı:
Kim olduğu ve ne yaptığı aşikâr olmasına rağmen devlet, Cantürk’le baş
edememiştir. Yasal yollar yetmemiş, neticede Özgür Gündem Gazetesi, plastik
patlayıcılarla havaya uçurulmuş, Cantürk’ün devlete biat etmesi beklenirken, adı
geçenin, yeni bir tesis kurmak üzere harekete geçmesi üzerine öldürülmesi
kararlaştırılmış ve karar infaz edilmiştir. Böylece 100 kişiye yakın olduğu tespit
edilen ve zamanın Başbakanı'nın ifade ettiği ‘PKK finansörü iş adamları’
listesinden bir kişi eksilmiştir.
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Geriye tek soru cevapsız kalıyordu: Kürt işadamları neden bu bölgede öldürüldü, bu
bölgenin özelliği neydi? Bu bölge Özel Harp Dairesinin Sovyetler Birliği’nin Türkiye’yi işgal
etme olasılığına karşın sivil halkı eğitimden geçirdiği yerdi. Özel Harp Dairesi’nin planına
göre Rus ordusunun engellenebileceği son nokta burasıydı. Adapazarı - Bolu - Sapanca
üçgenindeki sivil unsurlar halkı da örgütleyerek Sovyetler Birliği ordusunu vuracaktı. Ayrıca
işgal durumunda sivil unsurların kullanabilmeleri için bölgede bir de silah deposu vardı. Peki,
Komünistleri son durdurma noktası olarak Özel Harp Dairesi neden bu bölgeyi seçmişti?
Bunun cevabını da yine Özel Harp Dairesi’nden emekli albay verdi: “Bu yerlerin coğrafi
yapısı direnişe uygun. Dağınık araziler ve geniş ormanlıklardan oluşuyor. Bölgedeki yapılaşma
da dağınık. Evler birine çok uzak. Bu durum kontrolü güçleştirir. Ayrıca bu bölgede
çoğunlukla Çerkez, Çeçen, Abaza, Türkmen gibi silah tutkunu ve operasyonlarda görev
alabilecek insanlar çoğunlukta. Lazlar da yoğunlukla yaşıyor. Bu nedenle silah zaten bu
bölgenin kültürünün bir parçası. İstanbul ile Ankara arasındaki konumu da önemli.”
Cinayetler döneminde bölgenin önemli bir bölümünü içine alan Bolu Emniyet
Müdürlüğü’nde ise yıllarca tanıdık bir isim görev yaptı: Uğur Gür. 12 Mayıs 1977
katliamında, alanda bulunan ve olayların başlamasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen
polis şefi. Hatta kalabalığın üzerine ateş açılan Sular İdaresi üzerindeki polis olarak basına
yansıdı. Kanlı olayların yaşandığı 1970’li yılların tamamında İstanbul’da görev yapan Gür,
cinayetlerin başlamasından önce 1992’de Bolu Emniyet Müdürü oldu. Tam 12 yıl Bolu’da
görev yaptı.158
PKK terör örgütünün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artan terör faaliyetleri üzerine,
1983’te kurulmuş bulunan Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı bölgede aktif hale getirildi.
Cem Ersever’in hazırladığı raporlar doğrultusunda bu komutanlık yeniden yapılandırıldı.
1987’de Jandarma İstihbarat Grup Başkanlığı’nın adı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele
olarak değiştirildi. Böylece varlığı yıllarca tartışılacak JİTEM kurulmuş oldu. 1996 yılında
patlayan Susurluk skandalının ardından dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu
Savaş’ın hazırladığı meşhur susurluk Raporu’nun devlet sırrı olduğu gerekçesiyle sansürlenen
bölümlerinde JİTEM’in kuruluş hazırlıklarının Hulusi Sayın’ın Jandarma Genel Komutanlığı
Kurmay Başkanlığı yaptığı dönemde tamamlandığı bilgisi yer aldı (Kutlu Savaş, Susurluk
Raporu, s.79). JİTEM kurulmuştu ama hiçbir yasal dayanağı yoktu. Tamamen illegal bir
yapıydı.
JİTEM oluşturulurken Özel Harp Dairesi’nin yapısı örnek alınmıştı. JİTEM’in kurulmasıyla
birlikte Güneydoğu’da faali meçhul cinayetler başladı. İnsanlar evlerinden, işyerlerinden
götürülüp ya da yolda çevrilip gözaltına alındı. Kaçırılanların bazıları birkaç gün sonra ya bir
köprü altında, ya da bir yol kenarında ölü olarak bulundu. Büyük çoğunluğun cesetleri bile
bulunamadı. Bu cinayetlerin arkasında hep aynı örgüt vardı: JİTEM. Eylemleri nedeniyle
JİTEM, en çok terörle mücadeleye zarar verdi. Hatta sekteye uğrattı. Bugün artık kabul
edilen bir gerçek var: JİTEM’in terörün bitirilmesi noktasında hiçbir faydasının olmadığı,
aksine büyük zararlara sebebiyet verdiği biliniyor. JİTEM’in bölge halkına verdiği zarar
ortada. En büyük zararlardan birisini ise Türk Silahlı Kuvvetlerine verdi. Çünkü kurucu
unsurlarının subaylar olması nedeniyle bölge halkı, bu yapıyı orduyla bir tuttu. Bu da dağda
terörle mücadele eden subayların bile zan altında kalmasına neden oldu. En önemlisi ise
JİTEM, bölge halkının devlete güveninin sarsılmasına yol açtı. JİTEM’in eylemlerine
baktığımız zaman PKK ile Kürt halkını bir tutma politikası net bir şekilde görülüyor. Bu
JİTEM liderlerinin gazete arşivlerine düşen sözleriyle kendini gösteriyor. Ama JİTEM
liderlerinin aksine terörün şiddetle bitmeyeceği noktasında ısrar eden, bu noktada yapılacak
en büyük hatanın da yöre halkı ile PKK’ya aynı gözle bakılması olacağını vurgulayan güvenlik
158

Ecevit Kılıç (2010); s. 297, 299, 300.
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görevlileri de var. Korgeneral İsmail Selen, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan gibi, ama ne
yazık ki bu isimler de suikastlara kurban gitti.
Asayiş Kolordu Komutanlığı’nın ilk komutanı aynı zamanda JİTEM’in de kurucusu
Korgeneral Hulusi Sayın, emekli olduktan iki yıl sonra 30 Ocak 1991’de bir suikast sonucu
öldürüldü. Hulusi Sayın suikastını Dev-Sol üstlendi. Sayın’ın öldürülmesi, görünürde Dev-Sol
tarafından, işlenecek seri general cinayetlerinin ilkiydi. Emekli Tümgeneral Memduh
Ünlütürk 7 Nisan 1991, Tuğgeneral Temel Cingöz 23 Mayıs 1991, emekli Korgeneral İsmail
Selen 24 Mayıs 1991, emekli Orgeneral Adnan Ersöz 13 Ekim 1991, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı yapmış olan Emekli Oramiral Kemal Kayacan 29 Temmuz 1992’de uğradıkları
suikastlar sonucunda hayatlarını kaybettiler. Peki, cinayetlerin arkasındaki güç kimdi?
Tümgeneral Memduh Ünlütürk’ün kontrgerilla hakkında sahip olduğu sırlara Orgeneral
Adnan Ersöz de sahipti. Hem ordu içinde önemli bir istihbaratçıydı. Hem de MİT
Müsteşarlığı yapmıştı. Oramiral kemal Kayacan ise NATO konsepti çerçevesinde kurulan
Özel harp Dairesi'ni çok iyi biliyordu. Özel harp Dairesi hakkında bildiklerini yazmaya karar
vermişti. İşte Kayacan da o günlerde öldürüldü. Asayiş Kolordu Komutanlığı'nı Hulusi
Sayın'dan devralan İsmail Selen de JİTEM 'i yönetti. Ama pasifize ederek. Bu nedenle
JİTEM'ci subayların hedefindeydi. Bir de terörle mücadele yönetimini eleştirince görevinden
alınmıştı. Zaten öldürülmesi görevden alınmasından kısa bir süre sonra oldu.159
İşadamı Özdemir Sabancı’ya düzenlenen suikast, derin devletin gözünü kararttığı karanlık
olaylardan sadece bir tanesidir.160 Bu suikastın stratejik amacı ile ilgili olarak 2005 yılında
Mahir Kaynak’ın analizi: “Bütün para sahiplerine, ‘Kürt sorununa karışmayın. Sizi 27. Katta
bile buluruz.’ mesajı verildi.”161 Bu sözlerin ciddiyeti ve doğruluğu 2 Eylül 2008 tarihinde
basına da yansıyan bir videoda daha iyi anlaşıldı. Karagümrük çetesi lideri Nuri Ergin ve
kardeşlerinin 2000 yılında Uşak Cezaevinde çıkardıkları isyan sırasında, Nuri Ergin Özdemir
Sabancı suikastının faili Mustafa Duyar'ı öldürme emrini kendisine Tuğgeneral Veli
Küçük'ün verdiğini söylemiştir. Görüntülerde Nuri Ergin:
‘Bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü, ben öldürdüm. Şimdi canlı
söylüyorum.’ Kardeşi Vedat Ergin de; ‘Veli abiyi ara, Veli Küçük'ü ara. Bizi sor!
Başka bir şey söylemiyorum. Allah'a emanet olun!’

Demişlerdir. Suikastın arkasında derin devletin olduğu, DHKP-C’yi taşeron olarak kullandığı
şüphesi ağırlık kazandı. Peki, ama Sakıp Sabancı’yı derin devletle karış karşıya getiren şey
neydi? Onu kimler, neden hedef almış olabilirdi? Gazeteci Ersin Kalkan:
Çünkü sermaye sınıfı kontrolden çıkmaya başlamıştı o dönemde. Kürtler ve
Türklerin arasında süren bu anlamsız savaşı çözmek için bir demokratikleşme
paketi hazırlamışlardı. TÜSİAD, Prof. Doğu Ergil’in başkanlığında bir heyete
demokratikleşme paketi hazırlatmıştı. TÜSİAD’ın yönetiminde o dönemde
Sabancı ailesi vardı. Demokratikleşme paketi olmayacak şeyler söylüyordu. Asker
vesayetine doğrudan değinmese bile, demokratikleşme sürecinin doğrudan
meclisin iradesiyle ve meclis dışı güçlerin tasfiyesiyle mümkün olabileceğini ve
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Ecevit Kılıç; Jitem Türkiye’nin Faili Meçhul Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011, s. 97-106.

Özdemir Sabancı, 9 Ocak 1996'da DHKP/C militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından İstanbul
Levent’teki Sabancı Merkezi'nde uğradığı silahlı saldırıda Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün
Hasefe'yle birlikte yaşamını yitirdi. Sabancı Center binasında çalışan ve diğer iki katilin binaya girmesini sağlayan Fehriye
Erdal, 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk Kazasında ölen polis müdürü Hüseyin Kocadağ'ın tavassutuyla işe
alınmıştı.
160
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Ömer Lütfi Mete ve Mahir Kaynak (2005); s. 165.
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onların kontrol edilmesiyle mümkün olabileceğini söyleyen, bugün aslında
“açılım” adı verilen pakete de öncülük eden bir metindi.

Sakın Sabancı, bir yıl önce İstanbul Sanayi Odası’ndan bir heyetle birlikte Diyarbakır’ı ziyaret
etmişti. Bu geziden sonra “Doğu Anadolu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Politikaları
Raporu”nu hazırladı. Kitap olarak da yayımlanan bu raporda, bölgede yatırımların teşvik
edilmesi ve artırılması için bir sistem geliştirmeyi öneriyordu. Ancak, sorunun sadece fabrika
kurmakla çözülemeyeceği görüşündeydi. “İspanya ve İngiltere’de de bu tür olaylar oldu,
onları inceleyelim” diyordu. Bu sözler o günlerde birçok kesimde tepki uyandırmıştı. Hatta
MHP lideri Alparslan Türkeş, Sabancı’ya “Sakıp Ağa, çizmeden yukarı çıkıyorsun. Politikayı
oyuncak mı zannediyorsun!” bile demişti. Suikastla birlikte Sabancı ailesi sessizliğe
gömülürken, Mustafa Duyar cezaevine girdi. “Bildiğim her şeyi açıklamaya hazırım” dediği
günlerde, Can Dündar kendisiyle röportaj yapmak istedi. Adalet Bakanının izin verdiği
röportajı, dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun engelledi. Çok
geçmedi, Duyar’ın kaldığı Afyon Cezaevi’ne “Karagümrük Çetesi” üyeleri nakledildi. Çete
üyeleri, Duyar’ın kaldığı hücrede, başına üç kurşun sıkarak öldürdü. Tarih 15 Şubat 1999’du
Mustafa Duyar artık bildiklerini asla açıklayamayacaktı.162
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı (1997) Bülent Orakoğlu’nun bir tespitini
burada hatırlatmakta yarar var: “11 yıl istihbarat ve terör şube müdürlüğü, 9 yıl da il emniyet
müdürlüğü görevinde bulundum, edindiğim tecrübelerden Hizbullah, PKK ve Dev-Sol'un
sanki bir yerlerden yönetildiğini gördüm.”163
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, JİTEM isminde bir teşkilat görmediğini söyler:
Devlette çok uzun süre hizmet yaptım, “JİTEM” diye bir teşkilat görmedim.
Diyarbakır’da kolordu komutanlığı yaptım. Yasal zemine oturmuş “JİTEM” diye
bir teşkilat yok.164 Ama ben mesela biliyorum. Bir tarihte Genelkurmay İkinci
Başkanı iken bir bankanın yöneticilerinden biri beni ziyaret etti. Nezaket ziyareti
yani iş ziyareti değil. 2 kişi gelmiş bankasına “Biz JİTEM elemanıyız. Şunu
yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız.” falan filan gibi birtakım şeyler söylemiş.
Dedim ki: “Yahu, sen onları oyalayıp polise haber veremedin mi?” Ver polise
haber. Gelmiş bana söylüyor. “Bana söylemenin ne faydası var, polise haber
vereceksin.” Zaten sonra yok olmuşlar. Yani böyle kendilerine isim takan,
karanlık işlere bulaşmış insanlar Türkiye’de olabilir. Ama buna “JİTEM” diye bir
isim takmak da bence uygun değil.165

İsmail Beşikçi, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’deki askeri darbelerin önemli nedenlerinden
birinin Kürt sorunu ve Kürt milliyetçiliğindeki gelişmeler olduğunu ifade ediyor. Bunun dile
getirilmemesi Kürtleri, Kürt sorununu, özellikle Kürtlerin bilincine çarptırmamak
endişesiydi. Bu konuda bir bilincin gelişmesi, Kürt sorunun, Kürt milliyetçiliğinin gelişmesine
162

Mehmet Ali Birand ve Reyhan Yıldız; Son Darbe: 28 Şubat, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 132-133.

Hizbullah, PKK ve Dev-Sol bir yerlerden yönetiliyor. Zaman Gazetesi, 24 Mayıs 2012. (Erişim: 6 Eylül 2012)
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1292577&title=bulent-orakoglu-hizbullah-pkk-vedevsol-bir-yerlerden-yonetiliyor&haberSayfa=1
163

Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal imzalı ve 22 Şubat 1990 tarihli Jandarma Binbaşı Ahmet Cem
Ersever’e verilen takdir belgesinde: “… SİLOPİ JİTEM-2 Tim Komutanı” tabiri geçmektedir. (Ecevit Kılıç 2011; s. 76)
Yine “Jitem’i Ben Kurdum” diyen emekli Albay Arif Doğan, aynı isimli kitabında “Olay Değerlendirme Raporu” örneği
sunmuş ve raporun altında ilgili Jandarma Üsteğmen’in adı soyadı ile “JİTEM-2 İsth. Sb.” unvanı yer almıştır. (Arif Doğan
2011; s. 208)
164

Yaşar Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri 25. Genelkurmay Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma
Komisyonu Dinleme Tutanağı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı, 8 Kasım 2012, s. 9.
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hizmet ederdi. Bu bakımdan askeri darbelerin nedenleri sayılırken, Kürtlere, Kürt sorununa
ima bile yapılmamasına özen gösterilirdi. Ama darbelerin önemli bir nedeni Kürt sorunuydu.
Kürt sorununu geriletmek, toplumun gündeminden düşürmek önemli bir nedendi.166
JİTEM, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hukuk devletinin askıya
alınmasını, yasadışılığı, teröre karşı terörü ifade ederken; bu oluşumun başka bir versiyonu 3
Kasım 1996’da Susurluk skandalıyla gün yüzüne çıktı. Görevleri terörle mücadele etmek
olanların, ülkeyi yönetmek adına yola çıkanların, kamu görevlilerinin, uyuşturucu tacirleriyle
girdiği sıkı işbirliğinin, karanlık işlerin, kanunsuzluğun, haraçların, fidyelerin, faili meçhullerin,
derin devletin fotoğrafıydı. O fotoğrafta; mafya liderleri, PKK itirafçıları, özel harekâtçı
polisler, emniyet güçleri, siyasiler, istihbarat elemanları, işadamları, askerler, silah kaçakçıları
yerlerini aldılar. Kısa zamanda anlaşıldı ki Susurluk aslında yıllardır alttan alta süregelen
düzenin adıydı. Sürekli Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi Üyesi Ufuk Uras, Susurluk’ta
kapanmayan defterin Türkiye’ye maliyetini en iyi anlatanlardan:
Susurluk olayı gerçekleştikten hemen bir gün sonra Türkiye genelinde süpürge
eylemleri başlattık. Çeteleri süpürelim, yurttaşlar siyasetin bir parçası olsun diye.
Fakat hatırlarsınız o dönem Mehmet Ağar’ın ‘Bir tuğlayı çekersem yıkılır bu
duvar!’ veciz ifadesi vardı. Ya da ‘Ne yaptıysam MGK’nın bilgisi dâhilinde
yaptım’ diye. Bu işler genelde birisine fatura ediliyor, doğrudan bir sistem
sorgulanması gelmiyor. O defter kapanmadığı için bu gün hâlâ hikâye devam
ediyor.167

Özel Harp Dairesi’nin kuruluşunun üzerinden tam 60 yıl geçti. Bu süre içinde değişen tek şey
adı oldu. En önemli ve en tehlikeli gerçek de 1970’li yılları kana bulayan sivil unsurların hala
faaliyette olması. Uğur Mumcu’nun öldürülmesi168 Özel Harp Dairesi için yeni bir dönem
oldu. Özellikle sivil unsurlar yeniden yapılandırıldı ve bu yapılanma hali hazırda devam
etmektedir.169
1996 yılında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, öncesinde de Valilik ve Emniyet Genel
Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Ağar170, kalmış olduğu Aydın Yenipazar Cezaevinde,
komisyonumuz tarafından ziyaret edilmiştir. “Türkiye’de derin devlet/kontrgerilla var mı?
sorusuna verdiği yanıt:

İsmail Beşikçi; 27 Mayıs ve Kürtler, Resmi Tarih Tartışmaları - 9, 27 Mayıs: Bir Darbenin Anatomisi, Özgür Üniversite
Kitaplığı, Ankara, 2010, s. 159.
166
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Mehmet Ali Birand ve Reyhan Yıldız; Son Darbe: 28 Şubat, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 168, 171, 174, 175.

24 Ocak 1993 günü Uğur Mumcu’ya yapılan suikasttan iki gün sonra ilginç açıklamalardan birini Refah Partisi Genel
Başkanı Necmettin Erbakan yaptı. Erbakan; “Mumcu cinayetinde şüpheler, böyle profesyonel bir olay dolayısıyla
Kontrgerillanın üzerinde toplanmaktadır. Hükümet, Gladio ve Özel Harp Dairesi’nin faaliyetlerini yasaklasın.” diyordu. Can
Dündar ve Celal Kazdağlı (1997); s. 119.
168
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Ecevit Kılıç (2011); s. 300, 301.

Mehmet Ağar, “Susurluk Davası” kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “cürüm işlemek için silahlı
teşekkül oluşturduğu” iddiasıyla yargılandı ve 5 yıl hapse mahkûm edildi. İddianameye giren suçlamalardan ikisi şöyle: Kayıp
silahlar: Emniyet’e 1994’ten itibaren silah ve malzeme hibe eden İsrail silah şirketi Hospro’dan milyonlarca dolarlık silah ve
malzeme satın alındı. Bu silah ve malzemenin kaydı tutulmadı, bir bölümü kayboldu. Hibe silahlardan birisi Susurluk’taki
kazada bulundu. Çatlı’ya pasaport: Yaşar Öz’ün evinde kendisi ve MİT’çi Tarık Ümit adına düzenlenmiş yeşil pasaport
bulundu. Ağar’ın “pasaportlar Öz’e yurtdışı istihbarat ve devlet sırrı niteliğindeki görevler nedeniyle verilmiştir” talimatı
doğrultusunda Öz, serbest kaldı. Ağar’ın Çatlı’ya da yeşil pasaport düzenlediği ortaya çıktı.
(http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1085049&CategoryID=77 Ağar’a 2 yıl
cezaevi yolu açıldı, Radikal Gazetesi, 16 Nisan 2012, Erişim: 16 Kasım 2012)
170
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Türkiye’de kontrgerilla olsa hiçbir zaman yaygın terör örgütleri olamazdı, keşke
olsaydı. Bu kadar yaygın terör örgütleri olamazdı yani mümkün değildi. Çoktan
önlerlerdi o işi.171

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel “Kontrgerilla diye bir şey yoktur.” diyor ve ekliyor: “Yok
olduğu hâlde var idiyse, onlar ortaya çıkarsa ‘yok’ diyen adamlar sorumludur.”:
Kontrgerilla konusu çok tartışıldı Türkiye’de. 70’li yılları hatırlıyorum, rahmetli
Ecevit, biz hükümetken çıkar çıkar “kontrgerilla” derdi, ben de hükümete
güvenlik mensuplarını çağırırdım, yani Emniyet Genel Müdürünü, MİT
Müsteşarını, Genelkurmay Başkanını teker teker çağırdım. “Muhalefet
‘kontrgerilla’ diyor, bu nedir kardeşim?”, “Yok efendim böyle bir şey.” Şimdi,
devletin yüksek memurları “Yok efendim böyle bir şey.” diyorsa ya yok hakikaten
ya yalan söylüyor. Benim bunu ayırt etme imkânım yok ki ama ne oldu sonradan?
Sonradan 78’de Sayın Ecevit, rahmetli, bizim elimizden hükümeti aldı
milletvekillerinin bir kısmını aktarmak suretiyle, Güneş Motel hadisesi, hükümeti
aldı. Hükümetin üçüncü günü ben kendisine bir mektup yazdım “Hadi bakalım,
bu kontrgerillayı bul çünkü dört sene her gün omzumdaydın ‘kontrgerilla’ diye,
ben de bulamadım kimseyi, hadi sen bul kontrgerillayı kardeşim.”
Bir süre sonra, rahmetli Hasan Işık geldi, Savunma Bakanıydı, Hasan Işık dürüst
bir adamdı, bizim büyükelçiliğimizi falan yaptı, çok dürüst bir adamdı. O dedi ki:
“Bu işi karıştırmayın, yok böyle bir şey.”, “Hasan sen temin ediyor musun
bunu?”, “Evet.” Siyaseten “yok” diyorsanız yok kardeşim. Ondan sonra, ben,
kendi başıma Cumhurbaşkanı olarak veya Başbakan olarak ne kontrgerilla kampı
arayabilirdim ne şunu yapabilirdim ne bunu yapabilirdim. Bana derlerdi ki:
“Kardeşim, biz sana söyledik ya işte yok yani bunlar.” Yok olduğu hâlde var
idiyse, onlar ortaya çıkarsa “yok” diyen adamlar sorumludur. Ben size bir şey
söyleyeyim: Bizim idaremizde, benim başında bulunduğum idarede
Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık veya herhangi bir şey, umumi müdürlük,
devletin her kademesinde bulundum, meşruiyete dayanmayan hiçbir şey yoktur,
her şey meşru ve meşru kökenden yetki almayan hiçbir hareket de yoktur.172

“Kontrgerilla yoktur” sözünün bizzat kendisinin, kontrgerillanın psikolojik harp sloganı
olduğu ve kontrgerillanın bugünkü rejimin çelik çekirdeği olduğu yönündeki düşünceler de
anti tez olarak orta yerde durmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu bu iklimde, bilerek ya da
bilmeyerek sivillerin payının olduğu muhakkaktır. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller,
Susurluk’un baş sanıkları hakkında 1996’da:
Bu millet uğruna, ülke uğruna, devlet uğruna kurşun atan da yiyen de her zaman
bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler...

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, devletin başı sıfatıyla 2000 yılında:
Devlet, halin icabına göre hareket eder. Yani, her zaman rutini takip etmek
mecburiyetinde değildir. Devletin yüksek menfaatleri icap ettirdiği zaman devlet
rutinin dışına çıkabilir.

Mehmet Ağar, Eski Adalet ve İçişleri Bakanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı,
Aydın Yenipazar Cezaevi, 10 Kasım 2012, s. 57.
171

Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, 7 Haziran 2012, Ankara Güniz Sokak, s. 22.
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Şeklinde hukuksuzluğu çağrıştıracak açıklamaların olumsuz etkileri olmuştur. Yine Kutlu
Savaş’ın hazırladığı Susurluk Raporu’nda, devletin “itlaf” (öldürme, yok etme) yetkisinden
bahsedilmiştir. Bu raporun özü şuydu: Devletin itlaf yetkisi vardır, ancak devlet bu itlaf
yetkisini olur olmadık insanlara devretmiştir, yanlış insanlar için kullanılmıştır,
denetlenememiştir, mafya işin içine girmiştir. 173 Bu karmaşık mesajlar ve yüzünden
Susurluk’un derinliğine inilememiş bu da daha sonra devlet içindeki çete tipi örgütlenmelerin
ipuçlarının elde edilmesine ciddi bir engel teşkil etmiştir.
Türkiye’de bir gerginlik ve kutuplaşma iklimi oluşturan ve tetikleyen yapılar var. Bu gayri
kanuni çetelerin sayısının 50’den aşağı olmadığı tahmin edilmektedir. Böyle bir yapılanma
ortaya net izlerini koymuşken İtalya’nın ‘Gladio Operasyonu’ ile deşifre edilen illegal ağları
gibi Türkiye de bu illegal iç buhran gönüllülerini tabandan zirveye tespit etmeli ve tasfiye
etmelidir. Bu noktada sorumluluk; siyasi iktidar, ana muhalefet, TBMM’de grubu bulunan
siyasi partiler, Genelkurmay Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının omzundadır. Yoksa
kendini ve milleti yiyen bu kurt, ülkeyi ateşe verecektir.174 Temiz toplumun aydınlığına giden
yol, geçmişte karanlıkta kalmış dosyaların aydınlanmasından geçmektedir.175 Devlet hukukla
yaşadığına göre, devleti hukuk dışına çıkartan her düşünce ve eylem devlete zarar verir. Çete
usul ve mantığı ile devlet yönetilirse eşkıyadan da hükümdar olur. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti gibi, yeryüzünün en köklü devlet birikimine sahip bir toplumun içinde yaşadığı bir
devlette, “vatan elden gidiyor” diye ayağa kalkmanın, tarihte benzeri görünen “şeriat isteriz”
ayaklanmalarından bir farkı yoktur. “Derin devlet”, devletin ve vatanın iflah olmaz
düşmanıdır. Devlet silahla değil, silahın üzerinde bile egemen olan hukukla yaşar. Devleti
hukuk korur ve güçlendirir.176

173

Gülay Göktürk, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 15 Ekim 2012, s. 30.

174

Gültekin Avcı (2008); s. 213.

175

Can Dündar ve Celal Kazdağlı (1997); s. 149.

176

Mümtaz’er Türköne (2005); s. 102.
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6. ASKERİN EĞİTİMİ
Eğitimin genel kabul gören iki tanımı: İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır,
karakter gibi önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla
yürütülen düzenli bir etkileşimdir. Kişinin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla istendik
yönde ve bir dereceye kadar kalıcı değişmeler meydana getirme sürecidir.
Askerin eğitim sorununu ele almadan önce, Türk eğitim sisteminin durumuna bakmakta
yarar vardır:
Türk eğitim sistemi son derece katıdır, aydınlanmacı ve eleştirel özelliklerden
bütünüyle yoksundur. Eşitliğe aykırı ilkelere dayanan hiyerarşik ve elitist bir
sistemdir. Ama dahası da var. Üniversitelerde dahi akademik özgürlüğe hiçbir
şekilde yer vermediği için, liberal anlamda özgürlüğe bile tahammülsüz bir sistem
söz konusudur. Türk millî eğitim sistemi, bu açıdan, Mori Arinori’nin kurduğu
milliyetçi Japon eğitim sisteminin bile gerisine düşmektedir. Anımsanacağı gibi,
Mori Arinori’nin oluşturduğu eğitim sistemi aynı derecede eşitliğe aykırı ve
hiyerarşik bir yapıda olduğu halde, üniversitelerin düşünce özgürlüğü ile
aydınlanma değerlerinin serpilip geliştiği merkezler olmasını öngörmekteydi. Türk
millî eğitim ideolojisi, evrensellik ve enternasyonalizme karşı güvensizliği ve
önyargıları pekiştirme eğilimi taşımaktadır. Siyasal ve ideolojik öğretilemeye
yönelik olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için, eğitim
sistemini, insanlığın köklü felsefelerine, uluslararası kültüre, evrenselliğe, dünya
halklarının ortak mirasına açmak gerektiği öne sürülebilir. Türkiye’deki eğitim
sisteminin bir felsefe değişikliğine ihtiyacı vardır. Her alanda özgürlüğü ve eşitliği
esas almayan düzenlemeler toplumsal çıkmazları daha da derinleştirmektedir.177

Fransa hem ilk ulus devlet, hem de ordu-milletti. 19. yüzyılın başından itibaren Fransa’yı
örnek alan Avrupa’da paralı askerlik üzerine kurulu imparatorluk orduları, yerlerini zorunlu
askerlik görevine dayalı millî vatandaş ordularına bırakmaya başladılar. Bu ordular
uluslaşmanın hem sonucu hem de aracı oldular. Sosyolog Eugen Weber'in deyişiyle,
Fransa'da köylülerin "Fransız"a dönüşmeleri sürecinde askerlik ve eğitimin rolü büyüktü. Her
iki pratikte de 18. yüzyıldan itibaren önce Avrupa'da daha sonra (veya eşzamanlı olarak)
başka coğrafyalarda özel alanlarından sıyrılıp belirli sınıfların tekelinden çıkarak, herkesi
kapsayan (en azından niyet bazında) ve hatta "zorunlu" bir nitelik kazandı. Yeni bir "disiplin"
anlayışının geliştirilip uygulandığı bu iki kurum aracılığıyla, aynı üniformayı giyen, aynı dili
konuşan, aynı marşları söyleyen itaatkâr ve üretken bedenler, milliyetçi ve sadık vatandaşlar
yaratmak hedeflendi. Bu anlamda vatandaş orduları, yalnızca ulus devletin vatandaş yaratma
projesinin önemli bir ayağı olmakla kalmayıp, diğer önemli bir ayak olan eğitimin de
şekillenmesine katkıda bulundular. “Ordu-millet” kavramı ilk olarak İngiltere’de yayımlanan
(yazarı belirsiz) The French Considered as a Military Nation Since The Commencement of Their
Revolution (Londra, Egerton, 1803) kitabında yer alır. Bu kitap, Fransa’nın tüm vatandaşlarını

İsmail Kaplan; Türkiye’de Millî Eğitim İdeolojisi ve Siyasal Toplumsallaşma Üzerindeki Etkisi, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2002, s. 165-166, 172, 393-397.
177
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askere dönüştürerek askeri alanda çok önemli ve tehlikeli bir yeniliğe imza attığını anlatıyor
ve Büyük Britanya’nın bu tehdit karşısında yapması gerekenleri sıralıyor.178
TSK kendisini Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onu önceleyen ilkelerin gerçek koruyucusu
olarak görmektedir. Sıkı bir eleme sürecinden sonra askeri okullara giren genç öğrenciler, ilk
günlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletini ‘koruma ve kollama’nın asli görevleri
olduğu düşüncesiyle yoğruldukları gibi; bütün meslek hayatları boyunca bu doğrultuda
düşünmeye ve davranmaya teşvik edilirler. Bu misyonun temel objeleri, diğer bir deyişle
korunması gereken değerler silsilesinin başında gelenler; devlet otoritesi, ülkenin bütünlüğü
ve laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesinin bu değerler manzumesi içinde yer bulabilmesinden de
anlaşılacağı gibi, TSK kendisini sadece dış güvenlikten sorumlu görmekle yetinmemekte,
ayrıca Cumhuriyetçi Batılılaşma/çağdaşlaşma misyonunun da esas sahibi/taşıyıcısı olarak
algılamaktadır.
Orduların demokratik rejimle birlikte yaşamayı öğrenmeleri kolay olmamıştır, olmamaktadır.
Hiyerarşinin, disiplinin kayıtsız şartsız itaatin vurgulandığı bir örgüt kültüründe yetişen
insanlar için, demokratik rejimin düzensiz, karar alma mekanizmaları çok yavaş işleyen,
demagojiye izin veren bir rejim olarak algılanması kuvvetle muhtemeldir. Gerçekten da
askerlerin anlayışında sivil siyasetçi imajı, kişisel menfaatler için ilke ve kural tanımayan,
demagojiye başvurmaktan çekinmeyen, iyi niyetinden ve bilgisinden şüphe edilecek kişi
profiline çok yakındır. Böyle olunca da, meşru kanallardan iktidara gelmiş olan sivillere itaat
etme, onların denetimine açık olma fikrinin kabul edilmesi kolay olmamaktadır. Ayrıca, temel
fonksiyonu güvenlik sağlamak olan bir yapılanmada ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin
abartılı bir biçimde algılanması söz konusudur. Bu da demokratik rejimin gerektirdiği
özgürlüklerin aşırı bulunmasına yol açan bir etkendir. 27 Mayıs’ın etkili isimlerinden Orhan
Erkanlı’nın179 konuyla ilgili görüşleri anlamlıdır:
Türk subayının yetişme tarzı diğer ordulara hiç benzemez. Diğer ordularda
subaylık herhangi bir devlet hizmeti gibi, profesyonel meslektir. Bizde ise, bir
mesleğin çok üstünde millî bir vazifedir. Devlet muhafızlığıdır. Bütün okullarda
bu telkinlerle yetişen subaylar, rütbeleri yükseldikçe, yetki ve imkânları arttıkça
aynı fikirleri kendi muhitlerine de yayarlar ve böylece okulda başlayan,
Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevine bağlılık bütün ordu hayatları
boyunca onlar için değişmez bir inanç haline gelir. Şartlar gerektirdiği zaman bu
vazifeyi yapmak için ya kendileri harekete geçerler veya verilen müdahale
emirlerini normal bir vazife yapmanın rahatlığı içinde yerine getirirler.

Harbiye Marşı’nın sözleri bu düşünceyi doğrular niteliktedir: “Kanla irfanla kurduk biz bu
cumhuriyeti, cehennemler kudursa ölmez nigâhbanıyız (bekçisiyiz).”180
Modernizm, tarihsel dönemlerde olduğu gibi, belirli bir eğitimden geçmiş olanlara
diğerlerinden farklı oldukları bilincini enjekte eder. Böylece bunların içinden çıktıkları sınıfa
yabancılaşmaları sağlanır. Farklı oldukları bilinci taşıyan bu insanlarda; ‘Eğer farklı isem diğer
insanlardan farklı yaşamaya, ayrıcalıklı olmaya ve otorite kullanmaya da hakkım vardır.’
bilinci yerleştirilir.181
Ayşe Gül Altınay; Eğitimin Militarizasyonu, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009,
s. 180,181.
178

179

Kurmay binbaşı rütbesiyle fiilen darbeye katıldı ve 38 kişilik Millî Birlik Komitesinde yer aldı.

180

Tanel Demirel (2009); s. 349, 360.

181

Fikret Başkaya (1999); s. 92.
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Askeri öğrenciler, diğer öğrencilere göre çok farklı bir eğitimden geçmektedirler. Onlara
Atatürk’ün çocukları oldukları ve kötülüklerle dolu dünyada çıkarını düşünmeyen bir kadro
oldukları defalarca söylenmektedir. İnsanlığını ve bireyin değerlerinden çok, devlet ve ulus
değerlerini öğrenmektedirler. En başarılıları, derin bir görev duygusuyla, sadece askeri
yönden değil, siyasi ve manevi yönden de Türkiye’nin kaderinin kendilerine bağlı olduğu
inancıyla mezun olmaktadır. Askeri okullarda, dünyayı tehlikelerle dolu gösteren stratejik
doktrin öğretilmektedir. Her yerde tehdit vardır. Yabancı güçler, Türkiye’yi yıkmak, bölmek
ve zayıflatmak için hiç durmadan komplolar kurmaktadır. Atatürk düşmanı olan kötü Türkler
de bu komplolara katılmaktadırlar. Bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya olan ulusu
savunmak için, ordunun elinde çok sayıda tank, helikopter ve top olması yeterli değildir.
Nankör bir iş olsa da, toplumu düzenlemek, ulusu felakete götürmek isteyen tehlikeli fikirleri
ve bireyleri bastırmak görevlerini de üstlenmelidir. Günler yıllar boyunca bu mesajla
doldurulan öğrenciler, kişi hakları ve sivil gücün üstünlüğü gibi insancıl değerlerden çok,
“devlet” ve “görev” gibi soyut idealleri benimsemiş subaylar haline gelmektedirler. Onların
Türkiye’si, birçok sivilin gördüğü yaşam dolu, kendine güvenli ve hırslı Türkiye değildir.
Düşmanlarla çevrili ve kolayca yönlendirilebilen saf insanların oluşturduğu bir halk
görmektedirler.
Bir ülkenin acil toplumsal ve siyasi sorunları olsa da askeri sorunları yoksa, barış içinde ve
güvenli ise, ordu o kadar da öncelik taşımaz. Bazı Türkler, sahip oldukları üstünlüğü
korumak isteyen generallerin tehditleri abarttığını, hatta olmayan tehditleri varmış gibi
gösterdiğini düşünmektedir. Bunu söylemek haksızlık olur. Generaller, büyük kurumsal
güçlerini korumayı doğal olarak istemektedir. Ancak korkularında, artık zamanın gerçeklerine
uymayan bir stratejik doktrine göre eğitildikleri ve yaşadıkları uzun yılların büyük etkisi
vardır.182
Harbiye’nin öğretim yılının açılış töreninde, o zamanın Genelkurmay başkanı “Biz, sizi burada
devlet adamı olarak yetiştiriyoruz.” dedi. Harbiye bir meslek okuludur. Tıbbiye ve Mülkiye gibi
bir meslek okuludur. “Devlet adamı” denilen şey mektepten yetişmez. Nasıl oluyor da, siz
orada doğru dürüst bir profesyonel asker, bir savunma elemanı yetiştireceğinize kendinize
böyle bir rol biçiyorsunuz? İşte bu sınırı aşmaktır. O öğrenciler öyle koşullanıyor. Askerlerin
askerlik yapması gerekir; siyaseti ve rejimi tartışmak değil. O zihniyette yetişmiş olan bir
generalin de kendisine “Sen devlet memurusun.” dendiği zaman, memuriyeti küçültücü bir ifade
olarak görmesi de sistemin içinde var olan eğitimin bir sapmasıdır. Bu aynı zamanda meslek
eğitiminden bir sapmadır. Zaten en büyük sorun da askerliğin bir ideolojik meslek grubu
hâline gelmesidir ve toplumu militarize eden bir ideolojiye dönüşmesidir. Askerlerin
merkezinde olduğu bir siyasal sistemin varlığını ve sürdürmesini içeren bir ideolojidir bu.
Askerlerin merkezinde olduğu bir sistemin sürmesi demek, onun otoriter, hiyerarşik ve
devletin toplum üzerindeki tahakkümünü içeriyor olması demektir zaten.183
Darbeler sonrasında demokrasiye geçişte iyi bir uygulama örneği olarak kabul edilen İspanya:
Öyle bir ülkeydi ki, son 200 yıllık tarihinde 150 civarında darbeye, darbe girişimine ve askeri
komplolara sahne olmuştu. Üstelik Franco faşizmi kırk yıl boyunca iktidarda kalabilmişti.
Sivil demokrasi karşısında sanki İspanyol ordusu siyasal bir özerkliğe sahipti. Franco
diktatörlüğü döneminin 1975’te kapanıp demokrasiye geçişinden sonra 1982’de yapılan yasal
değişiklikle belirsizlik giderildi Ordunun siyasal özerkliği ortadan kaldırıldı. Bütün ders
kitapları ve tarih kitapları İspanya iç savaşında Franco’nun Cumhuriyetçi güçlere karşı
kazandığı zafere göre yazılmıştı. Demokrasiye geçişle birlikte okullardaki ders kitapları
182

Stephen Kinzer (2002); s. 215, 216, 222.

183

Doğu Ergil, Siyaset Bilimci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 4 Ekim 2012, s. 22.
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bütünüyle değiştirildi. Askeri akademilerde okutulan ders kitapları tümüyle gecikmeli de olsa
değiştirildi.184
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök; askerlerin eğitimi meselesi,
demokratikleşme ve askerlik mesleğinin ne olduğu ile ilgili komisyonumuza şunları ifade
etmiştir:
“Darbeler sağlıksız bir demokrasinin semptomudur. İspanya eski Millî
Savunma Bakanı Narcis Serra isimli birisi vardır. Bu 1980’li yıllarda İspanya’da
özellikle demokratikleşme -Franco’dan sonra- ve ordunun demokratik nizam
içerisindeki özgün yerinin alması konularında çalışmış, daha sonra çeşitli
ülkelerde akademisyen olarak danışmanlık yapmış, üniversitelerde ders vermiş,
gerçekten bu konularda çok değerli bir siyasetçidir. Serra diyor ki: “Darbeler
sağlıksız bir demokrasinin semptomudur. Semptomla uğraşmak meseleyi çözmez,
hastalıkla da uğraşmak lazım.” Tabii hastalıkla uğraşmak 1950’den beri yani çok
partili demokrasiye geçtiğimizden beri çeşitli merhalelerle, çeşitli şekilde ele
alınmıştır ve bu gayretler sürmektedir. Tabii onu sizler benden çok daha iyi
bilirsiniz -genel demokratikleşme- ama bunun içerisinde ordunun yeri konusunda
işte bugün ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.
Thomas Bruno diyor ki: “Yeni ya da eski tüm demokrasilerde sivil-asker ilişkileri
meselesi temelde aynıdır.” Yani bu bize şunu gösteriyor: Bu mesele sadece
Türkiye’ye özgü bir mesele değildir. Askerliğin temel özellikleri: Askerlik en eski
mesleklerden birisidir -iki meslek daha vardır bunun yanında- bu nedenle
gelenekleri çok kuvvetlidir. Bunu insanların güvenlik içgüdüsü yaratmıştır. Yani
doğaya baktığımız zaman her yerde güvenlik vardır. Öyle şeyler var, böyle ağacın
üstüne çıkar bir tanesi nöbetçidir bakar çünkü içgüdüsel olarak insan hayatını
veya bir hayvan hayatını idame ettirmek ister ve bunun için de evvela güvenlik
şarttır, arkasından üreme. Bu iki duygu insanların bütün davranışlarını çok
yakından etkileyen duygulardır.
Askerliğin özü, mensuplarını başkaları için ölmeye veya öldürmeye
götürmektir. Askerlik yemininde bunu üstelik seve seve yapmamız bize
öğretilmektedir ve canımızı; vatanımız, ulusumuz, anayasal düzenimiz için seve
seve vereceğimizi yeminle askerliğe başlarken içimize çakarız. Ölümü göze almak
da, öldürmek de çok acı vericidir. İkinci Dünya Harbi’nde Alman askerlerinin
çoğunun hedeflere değil, hedeflerin sağına soluna ateş ettiklerini tespit etmişler
yani bir sürü mermi atılıyor fakat zayiatı karşı tarafın beklendiği kadar değil ve
bunu inceliyorlar, psikologlar bunu tamamen insan öldürmemek içgüdüsüyle,
kendi öleceğini de bildiği hâlde -kendisi öldürmezse, kendisini öldüreceklerhedefe ateş etmediğini görüyorlar ve psikolojik olarak bir uzun eğitim ve tedavi
döneminden sonra ancak bunun üstesinden gelebiliyorlar. Bu zor işi insanlara
veya askerlere yaptırabilmek için askerler kayıtsız şartsız itaate alıştırılmışlardır.
Süslü üniformalar giydirilmişlerdir, mutluluk hormonu sağlasın diye savaşa ritmik,
uygun adımla götürülmüşlerdir. Bunların hepsinin anlamı bu zor görevi askerlere
yaptırabilmektedir ve onlara gene bu ölümü göze almaları ve öldürebilmeleri için
çok güçlü bir vatan ve ulus sevgisi -bunu bütün ordular için söylüyorumaşılamıştır. Millî menfaatlerinin önemi öğretilmiştir. Düşünün Amerika her iki
dünya harbinde binlerce askeriyle geldi Avrupa’da öldü. Lüksemburg’dan
Belçika’ya girerken büyük bir mezarlık vardır, binlerce Amerikan askeri haçlarla
temsil edilmiştir, orada yatmaktadırlar. Neden ölmüşlerdir? Vatanları, milletleri
için değil, Amerika’nın menfaatleri için ölmüşlerdir çünkü Avrupa demek
Amerikan ekonomisi için sürdürülebilirlik demek, bütün menfaatleri oraya bağlı
184

Hasan Cemal (2010); s. 72, 73.
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ve şimdi de -bakın- bunları çok gözlemliyoruz, bütün ülkeler artık sınırlarında
değil, sınırlarının ötesinde millî menfaatlerine doğan tehditleri yavaş yavaş orada
gidermeye, böyle kanlı canlı eski Prusya muharebeleri gibi harp yapmamaya
çalışıyorlar ve hepsi de ordularını küçülttüler daha ziyade politik ve ekonomik
gücü tatbik ederek istediklerini karşı tarafa kabul ettiriyorlar.
Mamafih askerliğin bu temel özellikleri artık değişiyor -bunu da endişe etmeyin
diye söylüyorum- askerlerin yerini ölüm makineleri alıyor, orta vadede harp eden
iki ülkenin belki de askerleri birbirini görmeyeceklerdir. Şimdi görüyorsunuz
Amerika’da konsolun başından Afganistan’da basıyor yani artık bundan sonraki
savaşlar robotlar savaşı olacak. Belki de o zaman insanları ölüme götürmenin
yöntemleri bu söylediğimin çok dışında olacak ama bunlar tabii bizim gibi orta
üstü ülkeler için -teknoloji yönünden kastediyorum, silah teknolojisi yönündenbiraz zaman alacaktır.
Öğretmekle tabii etkileyebilirsin insanları ama en doğru şey örnek olmaktır. Ben
çocuklarımdan öyle biliyorum. Eşimle kararlaştırdık, biz doğru davranırsak onlar
bizim gibi olurlar. Söylüyorsunuz, buradan girer, buradan çıkar. Bunun da çok
hikâyesi vardır ama iyi örnek olmak, bu da bir yöntemdir. Öğretimle tabii bunu
desteklemeli ama insanların entelektüel seviyesi… Artık gençlerde ben bunu
görüyorum. Gençler, inanın, bizden çok daha demokratik düşünüyorlar bizim
jenerasyona nazaran. Biz çünkü biraz daha eski günleri, soğuk savaşı falan
yaşadığımız için öyleyiz yani şey böyle.
Siyasete ve siyasetçiye güvensizlik hissederse halk ordudan bir şeyler
beklemeye başlıyor. Bu büyük bir sorumluluk yükü oluşturuyor ordu üzerinde
yani halkın böyle bir beklenti içerisinde olduğunu sezinlemek çok büyük bir yük
bindiriyor askerlerin omzuna ve her şeye karışmaya başlıyor bu etkinin atında.
Demokratikleşme geliştikçe müdahale ihtimalleri, askerî müdahale ihtimalleri
azalacaktır çünkü hastalık ortadan kalkarsa semptomlar da ortadan kalkacak.
Dolayısıyla güçlü, kuvvetli, halka dayanan temsilî bir demokrasinin varlığı bu
konuda çok büyük önem taşımaktadır. Tabii darbeleri, muhtıraları ve olumsuz
girişimleri incelerken demokrasiyi sorunlu hâle getiren unsurlar da araştırılmalı ve
yapılacaklar saptanmalıdır.185

Gazeteci Rıdvan Akar, TSK’nın eğitim modeli ile ilgili olarak: “Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisindeki eğitim modeli sorgulanmalıdır. Kendisini devletin biricik kollayıcısı ve sahibi
gören, sivil ve yurttaşı ve siyasetçiyi de aslında devletin onlara karşı da gerektiğinde
korunması gerektiğini düşünen bir eğitim modeli içerisinde yetiştirilen askerlerin, işte
1946’dan 60’a, 1956’dan 80’e kadar uzanan o darbecilik duygu ve düşünceleri ve saikiyle
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kalmamaları gerektiğini, onlarda da ordunun gerçekten
millet için var olduğunun, güçlü ordu değil güçlü milletin olması gerektiğinin altının çizilmesi
gerektiğini düşünüyorum.”186
Demokrasinin üzerindeki gölge olarak tasavvur edilen ordu inisiyatiflerinin menşeinde
özellikle subay olacak askeri okul talebelerinin yetiştirildikleri psikolojik ortam ve kendilerine
ülke bürokrasisinde biçtikleri rol fevkalade önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kuşkusuz, askeri okullarda yapılan eğitim ve öğretimin demokratik siyasetin unsurlarıyla
uyuşabilecek bir zihniyeti taşıması sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde mümkün
değildir. Ama maalesef, Türkiye’de mesele bunun da ötesinde bir vahamet arz etmektedir.
Hilmi Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri 24. Genelkurmay Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu
Dinleme Tutanağı, Ankara, 4 Ekim 2012, s. 1-3, 19.
185
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Rıdvan Akar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012, s. 17.
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Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay adaylarına verdiği eğitim teknik olmaktan ziyade
ideolojiktir. Türk subayı aldığı eğitimin bir neticesi olarak, kendisini, mesela mühendis gibi,
polis gibi bir kamu hizmetini yerine getiren teknik bir eleman olarak değil; tam aksine rejimin
bekçisi olarak görüyor ve bundan dolayı da imtiyazlı sanıyor.187

187

Gültekin Avcı (2008); s. 169.
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7. YARGI BİRLİĞİ ve ASKERİ YARGI
Sivil demokratik bir sistemde askeri güç sivil otoriteye bağlı olup onun emrindedir.
Türkiye’de anayasal süreç içerisinde askeri güç ilk 1961 müdahalesinden sonra yapılan
anayasa ile sisteme ağırlığını koymaya başlamıştır. 1971 ve 1980 askeri müdahalelerinden
sonra da anayasal planda etkinliğini giderek arttırarak kendisine ait yargı alanının gerek ceza
hukuku gerekse idare hukuku alanında genişletmiş, yürütme erkini Bakanlar Kurulu’ndan
daha etkin bir şekilde kullanarak siyasi temsilcileri etkisiz bırakmış, dolayısıyla siyaset alanını
da alabildiğine daraltmıştır.188

Çift Başlı Yargı
1961 Anayasası’nın 141. maddesi ile Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden verilen kararların
temyiz incelemesini yapan yüksek bir mahkeme olarak düzenlenmiştir. Böylece ceza
yargılaması alanında Yargıtay’ın yanına bir Askeri Yargıtay konularak yargılama birliği ilkesine
aykırı, çift başlı bir ceza yargılaması yaratılmıştır.
20.9.1971 tarihli ve 1488 sayılı yasa ile yapılan değişiklik, sivillerin askeri mahkemelerde
yargılanacakları alan daha da genişletilmiştir. Bu değişiklikle askeri mahkemeler artık sivil
kişileri sadece özel kanunda belirtilen askeri suçlardan dolayı değil, ayrıca kanunda gösterilen
askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri suçları nedeniyle de yargılar hale gelmişlerdir.
Yine 353 sayılı yasanın 12. maddesine göre asker ve sivil kişiler müştereken bir suç işlerlerse
bu işlenen suç askeri bir suç ise her iki sanık da askeri mahkemede yargılanacaktır. Bunun en
somut örneği Sarmusak – Orakoğlu davası olmuştur.189 Asker kişi olan Sarmusak’a yüklenen
suç Türk Ceza Yasası’nın 54. maddesiyle askeri suç ile hiç ilgisi olmadığı halde askeri suç
haline getirtildiğinden Sarmusak askeri mahkemede yargılanmıştır. Oysa Sarmusak’ın da
asker kişi olmasına rağmen işlediği savlanan suç askeri bir suç olmadığından doğal yargıcı
önünde yargılanması gerektirdi. Orakoğlu ise sivil bir kişi olmasına rağmen asker kişi olan
Sarmusak ile müştereken bir suç işlediği savlandığından ve yüklenen suç yapay bir şekilde
askeri suç kapsamı içine sokulmuş bulunduğundan askeri mahkemede yargılanmıştır. Bu
durum doğal yargıç ilkesine tamamen aykırıdır.

Ümit Kardaş; Askeri Gücün Anayasal Bir Yargı Alanı Yaratması ve Yürütme Erkini Etkin Bir Şekilde
Kullanması, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 295-298.
188

Köstebek Davası: 1997 yılında Emniyet İstihbarat Dairesi bazı önemli belgelere ulaştı. Belgelere göre Orgeneral Çevik
Bir'in emriyle, Batı Çalışma Grubu (BÇG) adında bir birim oluşturulmuştu. 16 Nisan 1997 tarihli olan ve bütün askerî
birimlere gönderilen ilk belgede, laiklik aleyhtarı faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması
emrediliyordu. Plana göre görevli askerî personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon
komutanlıklarına bildirecekti. Çevik Bir imzasını taşıyan ve bütün askeri birimlere gönderilen 29 Nisan 1997 tarihli ikinci
belgede her ildeki öğrenci yurtları, özel okullar, dernekler, vakıflar, Kur'an kursları, imam hatip okulları ve bu kurumlara
giden gelenlerin sayısının ve kimliklerinin tespit edilmesi isteniyordu. Üçüncü belge ise birimin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması
hakkında idi. Emniyet İstihbarat Dairesi, askeri darbe hazırlığı olarak algıladığı belgelerle ilgili bir rapor hazırlayıp dönemin
İçişleri Bakanı Meral Akşener, Başbakan Necmettin Erbakan ile Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e iletti. Erbakan,
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i BÇG belgelerinden haberdar etti.
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Yine 1971 değişikliğiyle ilk kez önemli bir düzenleme idari yargı alanında yapılmıştır. Bu
düzenlemeyle artık askeri güç kendisine idari hukuku alanında yeni bir yargı yeri
yaratmaktadır. 1961 Anayasası’nın Danıştay’ı düzenleyen 140. maddesine 20.9.1971 tarih ve
1488 sayılı yasa ile bir fıkra eklenmiş ve asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin yargı
denetimi Danıştay’dan alınarak yeni oluşturulan Askeri Yüksek İdari Mahkemesine
verilmiştir. Askeri güç kendisine ceza yargılamasının yanında örneği bulunmayan bir Askeri
Danıştay da yaratmıştır. Böylece idari yargıda gevşemeyle birlikte çift başlılık yaratılmıştır. Bu
yüksek mahkeme hukuki bir mantığa ve ilkeye dayanmamaktadır. Her bakanlık kendi
personeli için, kendi gölgesi altında yüksek mahkeme isteyebilir. Bu mantıktan hareket
edilirse 800 bin personeli olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın idari işlem ve eylemlerine ilişkin
davaların Eğitim Yüksek İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı’nın idari işlem ve
eylemlerine ilişkin davaların da İç Güvenlik Yüksek İdare Mahkemesinde görülmesi gerekir.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, görev alanı daha da genişletilmiş haliyle 1982 Anayasasının
157. maddesinde yerini almıştır. Bu düzenleme ile artık AYİM askeri olmayan makamlarca
tesis edilmiş olsa bile asker kişileri ilgilendiren idari işlem ve eylemlerden doğan
uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece bir yüksek mahkeme durumuna
getirilmiştir. Hatta askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olma
şartı aranmayacaktır. Böylece sivil kişilerde askerlik yükümlülükleri ile ilgili davaların
AYİM’de açacaklardır. Bu mahkemenin askeri yargıç üyeleri dışındaki subay üyeleri
Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek üç aday içinden Cumhurbaşkanınca
seçilmektedir. 1961 Anayasası ile başlayan süreç 1982 Anayasasında askeri gücün ceza ve
idari yargısı ile (bir kısım suçları ve uyuşmazlıkları nedeniyle sivilleri de kapsayacak şekilde)
kendisine ait, geniş ve etkili olduğu bir yargı alanı yaratması sonucuna ulaşmıştır.190

Yargının Bağımsızlığı ve Ordu
Anayasa yargısında asker etkisini inceleyen Hikmet Özdemir, 1962-1986 arasında Anayasa
Mahkemesinin silahlı kuvvetler, askeri kurum ve kişiler ile savunma ve askeri yargı
konularında 47 karar verdiğini tespit etmiştir. Varlık sebebi anayasada yazılı temel hak ve
özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan yasaların, başvuru üzerine anayasaya
uygun olup olmadığını denetlemek olan Anayasa Mahkemesinin, dört kararını ele alan
Özdemir; Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin kararlarında kendisine hayat veren orduya
duyduğu şükran ve gönül borcunu ödediği ve kararlardaki “askeri etkinin” ölçüsünün fazla
kaçırıldığı sonucuna varmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin açtığı davada, 1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Yasasındaki
bazı maddelerin kimi hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 7, 14, 30, 138.
maddelerine ve ‘hukuk devleti’ ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülerek iptalleri istenilmiştir.
1930’ların suç ve ceza sistemi ile 1961 Anayasasında kişinin temel hak ve hürriyetlerini ‘ileri’
bir şekilde düzenleyen anlayışın bağdaştırılması herhalde mümkün değildir. Bu durumun
farkında olan Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubunu, 14 Şubat 1963 günlü birleşiminde
oybirliği ile Anayasaya aykırı yasalar için iptal davası açma kararı almaya zorlayan gelişme
anlamlıdır. Ülkenin en büyük partisinin parlamento grupları toplanarak, Askeri Ceza
Yasasında anayasa açısından ‘geri’ buldukları hükümlerin ayıklanması içinde girişimde
bulunma kararı almak gereğini duyuyorlarsa, Anayasa Mahkemesinin de en azından böyle bir
eğilim başladı diye sevinmesi beklenebilir. Beklenenin aksine yüksek mahkeme, ötekilere göre
190

Ümit Kardaş (2009); s. 298-300
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çok uzun (40 sayfa) kararında askeri disiplin ile ilgili 1930’lardaki düzenlemenin, 1961
Anayasasında temel hakların korunmasına yönelik hükümlere nasıl uygun düştüğünü
kanıtlama çabasına girecektir: “Askerlik hizmetinde disiplinin ölüm-kalım derecesindeki
önemine ve disiplini koruyabilmek için askerliğe özgü cezaların ve cezalandırma yollarının
gerektiğine” inanan Anayasa Mahkemesi, Türk hukukunda askeri yönetim dönemlerinde
başvurulan ‘çifte standart’ uygulamalarında öncülük yapar duruma düşmüştür. Daha kötüsü,
yüksek mahkemenin askerlik görevinin önemini vurgulamak isterken kullandığı
cümlelerdedir. On beş seçkin hukuk adamı şunları söylemektedir:
Askerlik, şerefli bir görevdir. Bu şerefin korunması kaygısı en ağır müeyyideleri
(cezaları) dâhil haklı kılar. Askerlik şerefine leke sürenlerin, yerine göre hapis, ağır
hapis, hatta idam cezasıyla cezalandırılmaları yeterli değildir. Böylelerinin bir daha
geri alınmaksızın asker topluluğunun dışına atılmaları, askerlikle olan ve askerlik
hizmetinden doğan bütün ilişkilerinin kesilmesi ve bu ilişkileri hatırlatacak bütün
izlerin silinmesi; kısacası, hiç askerlik hizmetine girmemişler gibi bir duruma
getirilmeleri gerekir.

Bir ülkenin Anayasa Mahkemesi, insanların: “Yerine göre hapis, ağır hapis, hatta idam
cezasıyla cezalandırılmaları yeterli değildir” diye gerekçeli kararlar yazabiliyorsa, o ülkede
hukuk diye başka bir şey yaşanıyor demektir.191
Anayasada gösterilmediği halde Anayasa Mahkemesi tarafından uygunluk denetimi sırasında
yapılan: “Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Yurdunu, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti korumakla
yükümlü silahlı Devlet kuvvetidir.” veya “yurdumuzu, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyeti dış ve
iç düşmanlara karşı korumak ve kollamak görev ve sorumluluğunu yüklenmiş olan Türk
Silahlı Kuvvetleri (…)” türünden tanımlanan anlam ne olabilir? Yüksek mahkeme üyeleri de
bilmektedirler ki, TC Anayasası millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt
savunmasına hazırlanmasından (1961’de ‘savaşa hazırlanmasından’ denilmekte idi) Türkiye
Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulunu sorumlu tutmuştur. Anayasa koyucu
isteseydi söz konusu tanımlarda geçen silahlı kuvvetlerin ‘koruma ve kollama’ görevini
belirtebilirdi. Özellikle böyle bir yola gidilmediği gibi 1961 ve 1982 Anayasalarında Bakanlar
Kurulunun sorumluluğu hiçbir tereddüde gerek olmayacak biçimde düzenlenmiştir. Yüksek
Mahkemenin bu tutumunu açıklamak için iki yol vardır: Ya gerçekten silahlı kuvvetleri
tanımlamak gerekmekte veya silahlı kuvvetler deyince cumhuriyetin (rejimin) gözetimi akla
geldiğinden böyle bir tanıma ihtiyaç duyulmaktadır. Ne yazık ki her iki halde de Yüksek
mahkemenin tuttuğu yol yanlış ve demokratik rejim açısından sakıncalıdır. Silahlı Kuvvetleri
tanımlayacak öğe yalnızca ‘koruma ve kollama’ mıdır? İkincisi, Anayasada yasama ve yürütme
ile yargı güçleri açıkça düzenlenmesine rağmen neden başka kurumlar değil de Silahlı
Kuvvetler öne çıkarılmaktadır.
1963 yılında Adalet Partisi TBMM Grubu tarafından 1949 tarih ve 5398 sayılı, Millî Savunma
Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine Dair Yasanın Anayasadaki hükümlere aykırı olduğu
iddiasıyla açılan davada: Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında değil
bağlılık ilişkisini, “idari bir bağlantı kurulmasını” bile Anayasaya uygun bulmayan Anayasa
Mahkemesinin:
Anayasanın 110’ncu maddesinin Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma
Bakanlığına bağlanması hususunu kesin olarak önlemiş olduğunu kabul etmekte
zorunluluk bulunmaktadır. Esasen bu dava dolayısıyla mahkememizce halli lazım
gelen mesele de Genelkurmay Başkanlığının hangi Bakanlığa bağlanabileceğinin
191

Hikmet Özdemir (1993); s. 304, 314, 315.
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tayini olmayıp onu, Millî Savunma Bakanlığına bağlayan söz konusu kanun
hükmünün Anayasaya uygun olup olmadığının tayininden ibaret bulunmaktadır.

Görüşünden hareket ile 1949’daki düzenlemede Millî Savunma Bakanlığına verilen görev ve
yetkilerin iptali talebini yerinde bulması şaşırtıcı olmamıştır. Anayasa Mahkemesi, sivil
otoritenin üstünlüğü ilkesini savunmak bir yana, Millî Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay
Başkanlığının 1970 tarih ve 1325 sayılı yasanın 6. maddesi ile düzenlenen ‘işbirliği’
çerçevesinde, her iki makam görev ve yetkileri icabı, öteki makamlar ve kurumlar arasında,
Kuvvet Komutanlıklarıyla yaptıkları yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi vermeleri
hükmünü bile Anayasaya aykırı bulmuştur. Anayasa Mahkemesi, Türk hukuk sistemindeki
yerleşmiş hükümlerin açıkça ihlal edildiği bir olayda, askeri kaygıları hukukun önüne alma ve
silahlı kuvvetleri korumacı çizgisini sürdürmeyi tercih etmiştir.
1982 Anayasanın 119 ve 120. maddelerinde, doğal afet ve ağır ekonomik bunalım veya şiddet
olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle ilan
olunacağı hükme bağlanan olağanüstü hal, toplumun günlük yaşamında esaslı değişiklikler
getirmektedir. Bunlardan biri, 1985 tarih ve 3175 sayılı Köy Kanununun 74. maddesine İki
Fıkra Eklenmesine Dair Yasanın 1. maddesidir.192
Yasa koyucu, köyde veya çevrede meydana çıkacak olağanüstü hal ilanını gerektiren
sebeplere ve şiddet hareketlerine ait ciddi belirtiler karşısında ‘Geçici Köy Korucusu’ adı
altında yeni ve özel bir kolluk kuvveti oluşturmuştur. Bu durum 1985 yılında Halkçı Parti
tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal davasına konul edildiğinde Yüksek Mahkemenin:
Mahalli idarelerin en küçük birimini oluşturan köylerde asayiş ve düzeni korumak
Devlete olduğu kadar köy tüzel kişiliğini temsil eden muhtara ve onun emrindeki
köy korucularına ait bir görevdir.

Şeklinde bir yorum yapması, köy korucuları sisteminin uygulandığı Güneydoğu ve Doğu
Anadolu’daki “köy korucuları ile 442 sayılı köy Yasasında sözü edilen köylerde asayiş ve
düzeni sağlamakla görevli muhtar ve bekçi” arasındaki farkı anlamadığının göstergesidir.
Belki sadece bu nedenle Anayasa Mahkemesi, Olağanüstü Hal ilan edilen illerde hükümetin,
eline silah verdiği eğitimsiz köy erkeklerini eş ve çocukları ile birlikte ölüme gönderişine
ortaktır. Bu insanlar köy korucusu olduklarında ayrılma yanlısı silahlı gurupların; bu işi kabul
etmeyince de güvenlik kuvvetlerinin karşısında hesap vermek durumunda kalmaktadırlar.
Anayasa Mahkemesinin önüne gelen davalara birey veya topluluklar açısından değil, devlet ve
özellikle ne olduğu ve ne yana çekileceği belli olmayan “kamu yararı” gibi soyut kavramlarla
bakması, kimi zaman yurttaşların canı pahasına uygulanan yasaları devlet ve toplum
yaşamında tutabilmektedir.
Belirtilmesi gereken diğer önemli bir husus; Türkiye’de askeri darbelerin geleneksel ürünü
olarak ortaya çıkan 1961 ve 1982 Anayasalarından askeri yönetim uygulamaları ile ilgili olarak
karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında cezai, mali ve hukuki
sorumluluk iddiası ileri sürülemeyeceği ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine
başvurulamayacağı hükme bağlandığı için Anayasa Mahkemesine bir iş düşmemektedir.193

192

Hikmet Özdemir (1993); s. 316, 317, 318, 322, 323, 328.

Askeri yönetim dönemindeki uygulamalardan dolayı cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemeyeceği ve bu
maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamayacağı hakkında: 1961 Anayasası, geçici 4.md. ve 1982 Anayasası, Geçici
15. Md.
193
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Askerlerin 27 Mayıs 1960 eylemini eleştirmeyi Millî Güvenlik açısından sakıncalı bularak
yasaklayan 38 sayılı yasaya aykırı davrananların bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis ile
cezalandırılmalarını hükme bağlayan yasa koyucunun (parlamento çoğunluğu), bu şekilde bir
uygulama ile darbe sonuçlarının tartışılmasını önlemek istediği açıktır. Anayasa
Mahkemesinin de böyle bir yasağı yerinde bulması, darbe sonuçlarını koruma isteği dışında
bir anlam taşımamaktadır. Anayasa Mahkemesine kendisine hayat veren 27 Mayısçı subaylara
duyduğu şükranı ve gönül borcunu ödeme fırsatı yaratan, bu kapsamdaki üç davada da ret
kararı verilmiştir. İlginç bir nokta ise, her üç dosyanın da 20/21 Mayıs 1963’teki askeri
ayaklanmadan kısa bir süre önce ve aynı gün (8 Nisan 1963) karar bağlanmasıdır.
Anayasa Mahkemesinin tutum ve davranışları üzerinde öteki ülkelerde de tartışma
yapılmaktadır. Siyasi sistem içindeki yeri yasama ve yürütme ile ilişkilerinin sistemin işleyişi
açısından rolü hakkında birbirleri ile çelişkili görüşler öne sürülmektedir. Prof. Mümtaz
Soysal’ın anlatımıyla:
Anayasa Mahkemesinin tutumu toplumdaki sosyal güçler dengesi üzerinde etki
gösterir ama mahkemenin içtihatları da aynı sosyal güçlerin gelişmesinden kopuk
olarak meydana çıkmaz mutlaka onların etkisi altında kalır.

Anayasa Mahkemesi kararlarında çeşitli güçlerin etkisi bu anlamda kaçınılmaz olmaktadır.
Bununla birlikte askeri etkide ölçünün biraz fazla kaçırıldığı da kabul edilmelidir. Bu
durumda hemen bir soru akla gelebilir: Anayasa Mahkemesi kararlarında görülen askeri
etkide askerlerin payı nedir? Herhalde bu pay, askerlerin rejim üzerindeki etkilerinden daha
az değildir.194
Özdemir’in bulgularını, bir dönem Anayasa Mahkemesinde raportörlük de yapan Osman
Can teyit etmektedir: “Bugün cari olan siyasal, sosyal ve yargısal hayatımıza ilişkin temel
doğruların yüzde 80’den fazlası darbe zihniyetinin ürünüdür: Anayasa Mahkemesi bu güne
kadar demokrasiyi güçlendirecek hiçbir şeyi yapmamıştır, temel hak ve özgürlükleri değer
olarak görerek koruyucu hiçbir şeye imza atmamıştır.195
Askeri yargılama hukuk devletinin gerçekleşmesine engel oluşturmaktadır. Çünkü askeri
yargıçlar bağımsız ve güvenceli değil. Çünkü askeri yargıçlar subay üniforması ve dolayısı ile
hiyerarşik bir yapılanma içinde görev yapıyorlar. Askeri hâkimlerin biri mesleki, diğeri kıta
amirlerinden aldıkları subay sicili olmak üzere iki tür sicil almaktadırlar. Bu sicillerin
ortalamasına göre askeri hâkimler terfi etmektedirler. Bu, askeri hâkimlerin idarenin bir
noktada emrinde olduğunun da göstergesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
benimsediği objektif ölçüte göre, Türkiye’de askeri yargı komutan etkisine maruz
olduğundan, bağımsız ve yansız değildir. Türkiye bu ve benzeri kararlardan dolayı 1999’da
Devlet Güvenlik Mahkemelerinden askeri üyelerin çıkarılmasını kabul etmiştir.196 Askeri
hâkimlerin atanmalarında bağlı bulundukları kuvvet komutanları yetkilidir. Denetlemelerini
Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı teftiş kurulu yapmakta, Millî Savunma Bakanı kendilerine
disiplin cezası verebilmektedir. Üstelik askeri mahkemelerde komutan tarafından
görevlendirilen bir muharip sınıf subayı yargıçlık yetkisi kullanmaktadır. Hiçbir demokratik
ve hukuki çerçeveye sığmayan bu mahkemelerin olağan dönemlerde dahi bazı suçları
nedeniyle sivilleri yargıladığını düşünün. Türkiye’de televizyon programcısı iki sivil, halkı
askerlikten soğutmak suçundan askeri mahkemede yargılandı. Anglosakson hukuk sistemine
194

Hikmet Özdemir (1993); s. 329, 330, 334, 340.
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Muhsin Öztürk (2012); s. 55.
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Gültekin Avcı (2008); s. 100.
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bağlı ülkelerde (İngiltere, Amerika, Kanada) askeri yargılamanın siviller üzerinde hiçbir
yetkisi yoktur. Kaldı ki, salt sivillerin mi bağımsız ve güvenceli yargıçlar önünde yargılanma
hakkı vardır? Subay, astsubay gibi doğal yargıçlarından bir süre için ayrılmış bulunan
askerlerin de bu hakları anayasal planda yurttaş olmaları sıfatıyla vardır. İşte
demokratikleşmenin ve hukuk devleti olmanın ipuçları burada yatmaktadır. Çoğulcu
demokratik sistemle yönetilen ülkelerden Almanya, İsveç, Danimarka ve Norveç’te barışta;
Avusturya’da ise savaşta dahi askeri mahkemeler bulunmamaktadır. Fransa, Belçika,
Hollanda, İsviçre ve İspanya’da askeri mahkemelerin kuruluşuna sivil yargıçlar katılarak
sivilleştirme yolu açılmıştır. Hatta Cezayir, Fas, Tunus gibi Afrika ülkelerinde dahi askeri
mahkemelerin kuruluşunda sivil yargıçlar görev almaktadır. Ayrıca Belçika, Fransa, Hollanda,
İngiltere, Kanada, Rusya, Cezayir ve Tunus’ta Askeri Yargıtay yoktur.
O halde Silahlı Kuvvetlerin, iç disiplini açısından Almanya’da olduğu gibi disiplin
yargılamasına sahip kılınması yeterli olup, askeri mahkemelerin kaldırılarak gerekiyor ise
adliye içerisinde uzmanlık mahkemesi olarak; “Askeri” değil “asker” mahkemesi olarak
düzenlenmesi (iş mahkemesi, basın mahkemesi, çocuk mahkemesi gibi) ve bu mahkemede
görülecek davaların temyiz incelemesi görevinin de Yargıtay’ın ceza dairelerinden birine
verilmesi, yargılanacak sivil ve asker kişiler bakımından güvence sağlayacaktır.
Tarihsel süreç içinde asker-sivil ilişkileri bir dansa dönüşmüştür. Bugün her konuda yaşanılan
ve demokratik sistemin önünü tıkayan ilişkiler zincirini Osmanlı İmparatorluğundan miras
alındığı bir gerçektir. Sorunları çözemeyen yöneticilerin asker üzerinden siyaset yapma
çabaları, askeri siyasetin içine çekme ve hatta iktidarı askerle paylaşarak sorumluluktan kaçma
gayretleri sivil kadroların ve dolayısıyla gerçek bir demokrasiye ulaşmanın çıkmazı durumuna
gelmiştir. Öte yandan askerin, sivil kadroların yetersizliğini ve başarısızlığını kullanarak ve
bazen de başarılı olmalarının önüne tıkayarak ya da demokratik süreç içinde bunalımların
aşılabileceği noktalarda yapılan müdahalelerle bu süreci geciktirerek siyaset yapmak ve ülke
yönetme hevesi de bu çıkmazı derinleştiren diğer bir boyut olmuştur. Orduların görevi yurt
savunması ve buna bağlı olarak askeri hizmetleri, aksamadan ve düzenli yürütmeleridir. Bunu
sağlayacak ise hazır olma ve itaat ilkeleri, yani sonuç olarak askeri disiplindir. İşte askeri ceza
hukuku ve onu uygulayan askeri yargının varlık nedeni de ordu disiplinidir. Bu ölçüt
çerçevesinde asker kişilerin söz konusu ilkelere aykırı eylemlerinin askeri mahkemelerde veya
disiplin mahkemelerinde görülmesini anlamak olanaklıdır. Ancak asker kişileri bu suçların
dışındaki suçlar bakımından askeri yargılamaya bağlı kılmak doğru değildir. Hele sivil kişilerin
askeri yargılanmaya bağlı kılınmaları askeri yargılamanın varoluş nedeniyle açıklanmayacağı
gibi doğal yargıç ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Askeri suçlar sırf askeri suçlara indirgenerek
tanımlanmalıdır. Diğer bir deyişle askeri suçlar salt askerler tarafından işlenebilen ve
doğrudan doğruya askeri disiplini bozan askeri yarar ve gerekleri ihlal eden eylemleri
düzenlemelidir. Bu suçlar askeri mahkemelerin görev alanlarının belirlenmesinde ana ölçüt
olmalıdır. Yine Anayasanın 37. maddesindeki “kanunen tabi olduğu mahkemeden başka”
ibaresi “doğal yargıcından başka” olarak değiştirilerek doğal yargıç ilkesi anayasada ve net bir
şekilde yer almalıdır.197
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Ümit Kardaş (2009); s. 303, 306, 308-310.
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8. EKONOMİ ve DARBELER
Türkiye’de yaşanan bütün darbeler aslında ekonomiyle önemli ölçüde iç içe süreçlerdir.
Örneğin, Demokrat Parti döneminde ilk cuntaların kurulduğu tarih 1954’den itibaren
Demokrat Partinin iktisadi olarak kriz yaşamaya başladığı ve bu krizin 1956 ithalatın
kesilmesi, 1958’de devalüasyon ve istikrar politikasının uygulanmasına yol açan bir sürecin
devamıdır. Demokrat Parti, özellikle dış politikada arayışlarını, krizi çözme yönündeki
arayışlarını çeşitlendirme yönünde adımlar atmaya başladığında da darbe süreciyle karşı
karşıya kalmıştır. 12 Mart’ta da 1971 istikrar politikaları devalüasyonu dolar karşısında Türk
lirasının değer kaybetmesi ve ekonomik krizin sonunda halkın iki biçimde hazırlanması. Bir,
yönetenler bizi istediğimiz gibi yönetemiyorlar. İkincisi de biz bu hayat pahalılığından ve ekonomik
krizden de yorulduk. Bunların çözümünü acaba hangi halaskâr sağlayacaktır arayışı, psikolojik
olarak toplumun hazırlanması açısından son derece önemlidir. Keza 12 Eylül’e baktığınızda
da 24 Ocak istikrar tedbirlerinin alınmasından itibaren ki çok önemli bir kırılmadır, tıpkı
71’de olduğu gibi serbest piyasa ekonomisinin Türkiye’de uygulanması yönünde atılmış son
derece önemli bir adımdı ve bu adım atıldığında dönemin DPT Müsteşarı Turgut Özal 3 kere
askerlere giderek 24 Ocak istikrar tedbirlerini onlara izah etme ihtiyacı duymuştur, ne
zamandan bahsediyoruz? Henüz 12 Eylül askerî rejimi gerçekleşmemiş ve orada Kaya
Erdem diyor ki: “Biz, özellikle DİSK’in gerçekleştirdiği ve yaklaşık 100, 110 bin işçiyi
kapsayan, mesela, karşı hak grevleri sırasında bunları anlattığımızda, dönemin kuvvet
komutanlarından biri, “O zaman bu iktisadi tedbirleri uygulamanın imkânı yok, işçileri bir
şekilde bu sürecin dışında bırakmak gerekir.” açıklamasını yapıyor.
Sayın Evren de o dönemde eğer, 12 Eylül olmasaydı 24 Ocak198 istikrar tedbirlerinin bu
ülkede uygulanamayacağı yönünde bir beyanatta bulunmuştur. Benzer bir beyanat Memduh
Tağmaç tarafından 12 Mart döneminde halkın sosyal uyanışıyla iktisadi gelişmenin geride
kalması arasındaki benzetmesidir. Dolayısıyla, 28 Şubat sürecinde, alâmetifarikalarından biri
1994 iktisadi krizinin yarattığı ortam ve o ortamla 2001 krizine kadar giden o süreç içerisinde
Türkiye’deki sermaye birikiminin çeşitli çevreler tarafından bir şekilde içselleştirilmeye ya da
bundan büyük bir pay kapma yarışına girmiş olmalarıdır.
Özellikle 1993-2001 sonu aralığını dikkate alacak olursak, o dönemde özellikle 2001 krizinde
hangi bankaların o döviz krizinden büyük paralar kazanmış olduğu sorusu, bugün hâlâ tam
olarak yanıtlanamamış bir sorudur. Oysa kamuoyunun çok merak ettiği bir sorudur aynı
zamanda. Çünkü aşağı yukarı 200-250 milyar dolar civarında bir parayı halk ödemek zorunda
kalmıştır. 94 krizinde de yaklaşık 800 bin kişinin işsiz kaldığı, sübvansiyonların ortadan
kaldırıldığı, döviz krizi nedeniyle iflasların yaşandığı bu dönemin sonunda insanlar “Ben artık

Kenan Evren anılarında: “12 Eylül olmasaydı 24 Ocak kararları fiyasko ile biterdi. 24 Ocak kararlarına bağlı tedbirler
ancak böyle sıkı bir askeri rejim sayesinde meyvesini verdi.” demiştir. Ayrıca, Korkut Boratav: 24 Ocak Kararları’nın
uluslararası sermayenin özellikle Dünya Bankası aracılığıyla pazarladığı, içe ve dışa karşı piyasa serbestliği ile uluslararası ve
yerli sermayenin emeğe karşı güçlendirilmesi gibi yönleri de vardır. Programın bu boyutu zaman içinde daha da ön plana
çıkmaktadır. Bir diğeri Demirel Hükümeti bu programı, Özal’ın ve sermaye çevrelerinin istekleri doğrultusunda yani sistemli
ve sürekli olarak emek aleyhtarı bir doğrultuda uygulayabilmenin ve geliştirebilmenin araçlarından yoksundur. İşte 12 Eylül
1980’de gerçekleşen rejim değişikliği, 24 Ocak programının önündeki bu önemli engeli ortadan kaldıracaktır. Korkut
Boratav (2003); s. 148.
198
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böyle yaşamak istemiyorum.” duygusuna fena hâlde sahiptiler. İşte o sahip olma duygusudur ki
bir darbenin meşruiyetini de sağlayabilirdi.199
Bir ülkede demokratik işlevlerin geçerliliğini yitirdiği darbe süreçleri siyasi sonuçları yanında
ekonomik sonuçları bakımından da önemli tahribatlar meydana getirmektedir. Toplumsal
reflekslerin tam olarak gelişmediği Türkiye gibi ülkelerde kamu kaynakları rasyonaliteden
uzaklaşılarak darbeyi destekleyen çıkar gruplarının istekleri doğrultusunda kullanılmaktadır.
Aynı zamanda kendileri gibi düşünmeyen diğer grupların ekonomik aktiviteleri de çeşitli
yöntemler kullanılarak engellenmektedir. Bunun yanında kurumların işleyişinde piyasa
kurallarının dışına çıkılması, işletmelerin muadil ekonomilere göre küçük, yoğunlaşmanın az,
risk yönetimi kültürünün tam olarak yerleşmediği yapıya bürünmelerine neden
olabilmektedir.
Böylesi bir durumda ulusal ekonominin uluslararası platformda rekabetçi kimliğe kavuşması
mümkün olmadığı gibi dışarıdan gelecek şoklara karşı kırılganlık katsayısı da artış
göstermektedir. Öte yandan küreselleşme sürecine bağlı olarak ülkelerin birbirlerine karşı
bağımlılıklarının giderek arttığı içinde bulunduğumuz dönemde uluslararası sermaye
akımlarının bir ülkede makro ekonomik performans üzerindeki etkinliği daha da
belirginleşmektedir. Sermaye yetersizliğinin bulunduğu Türkiye gibi ülkelerde demokrasinin
kesintiye uğradığı darbe dönemlerinde uluslararası sermayenin ülkeye girişleri de önemli
oranda düşmektedir. Demokratik işleyişe dışarıdan yapılan her türlü müdahale ulusal ve
uluslararası bağlamda iktisadi faaliyetlerin ülke lehine gelişmesine engel olmakta ve bedeli ağır
tahribatlar meydana getirmektedir. Bu bakımdan siyasi ve ekonomik yapının doğal
dinamiklere bağlı olarak değişimine mani olan dış müdahaleleri ortadan kaldıracak toplumsal
refleksin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunun yanında
demokrasiye müdahaleyi engelleyecek yasal düzenlemelerin de hayata geçirilmesi,
önümüzdeki süreçte kaynakların daha etkin kullanıldığı rekabetçi üretim yapan ekonomik
yapının oluşumuna önemli düzeyde katkı sağlayacaktır.
Demokratik usullerin geçerli olduğu ekonomilerde şeffaf kuralların bulunması bir taraftan
belirsizliği azaltırken, diğer taraftan yöneticilerin kaynakları gayri meşru araçları kullanarak bir
başkasına devretmelerini ve politik aşırılığa gitmelerini engellemektedir. Demokrasi politik
gücün barışçı ve öngörülebilir biçimde transferini ifade ederken, otokrasilerde politik güç
şiddetle ve intizamsız biçimde transferlere konu olmaktadır. Bu türden yönetimlerde kamu
harcamalarına ilişkin büyüklükler siyasal karar alma sürecinde baskı ve çıkar gruplarının rant
kollama faaliyetleri yoluyla aktif görevler aldığı ve kamu harcamaları kompozisyonunu
büyüme ve kalkınmanın finansmanı yerine hiç de rasyonel olmayan kişisel ya da grupsal
çıkarlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Nitekim Türkiye’de bunun en son örneği 28 Şubat sürecinde yaşanmıştır.
1997 yılından itibaren kamu harcamalarının kullanımında ekonomik kriterlerin göz ardı
edilmesi yanında harcamaların finansmanında da ekonomik rasyonaliteden uzaklaşılmasının
meydana getirdiği sorunlar borçlanmayı besleyen ve daha maliyetli konuma getiren sebeplere
dönüşmüştür. Bu dönemde kamu ve bankalar asli görevlerinden uzaklaşmışlardır. Popülist
politikaların finansmanı amacıyla kamu bankalarının kullanılması bu bankaların görev
zararları yazmalarına neden olmuştur. 2001 krizi sonrasında finansal sistemin güçlendirilmesi
sürecinde kamu bankalarının görev zararlarının ülkeye maliyeti 21,9 milyar ABD doları
199
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Rıdvan Akar, Gazeteci, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 8 Ekim 2012, s. 14, 15,
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seviyesindedir. Öte yandan yüzde 100 mevduat garantisi altında özel sektör bankaları zayıf
denetim altında toplamış oldukları fonları geri dönüşü olmayan ekonomik birimlere transfer
etmeleri, öz kaynakları yetersiz ve küçük ölçekli özel bankaların risklere karşı kırılganlığını
artırmıştır. Nihayetinde bankacılık görevini yerine getiremeyecek hale gelen şirketlerin
yönetimlerine TMSF tarafından el konulmuştur. TMSF’nin yönetimlerini devraldığı 25 banka
için 31,4 milyar ABD dolarlık kaynak ihtiyacı doğmuştur. Sonuç olarak bu süreçte, özel sektör
ve kamu sermayeli bankaların yeniden yapılandırılmasının ülkeye maliyetinin 53,3 milyar ABD
doları olduğunu ifade edebiliriz.
Türkiye’de yüksek kamu borçlanma gereğine bağlı olarak artan faiz oranları bir taraftan özel
sektör yatırımlarını dolayısıyla da büyüme sürecini olumsuz etkilerken, diğer taraftan da
bankacılık kesiminin asli görevinden uzaklaşmasına ve daha çok Hazinenin fon ihtiyacına
cevap verecek yapıya bürünmelerine neden olmuştur. 28 Şubat süreci sonrasında şoklara
karşı kırılganlıkların daha da yükselmesiyle 1999 ve 2001 yıllarındaki ekonomik küçülmelerin
yatırımlara olumsuz yansımaları 47 milyar ABD doları civarındadır. Devlet iç borçlanma
senetlerinin bankaların toplam aktiflerindeki payı 1990 yılında %10 iken, bu oran 1999’da
%23 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kamu kesiminin faiz harcamalarının gayri safi milli hasılaya
oranının değişmediğini kabul ettiğimizde 1997-2007 periyodunda yaklaşık 119 milyar ABD
doları fazladan faiz giderlerine harcama yapıldığı görülmektedir.
Bunun yanında ilgili dönemde hükümetlerin yapısal sorunlara kayıtsız kalması ve popülist
harcamalarını finanse etmek için yüksek faiz oranlarını teşvik etmeleri kısa vadeli sermaye
akımlarını teşvik etmiş ve kur-faiz arasındaki makasın açılmasına neden olmuştur. Böylesi
durumlarda ekonomi kısa vadeli sermaye akımlarına karşı bağımlılık katsayısı yükselmekte ve
meydana gelen cari açığın sürdürülemez boyuta ulaştığının hissedilmesinin akabinde sermaye
çıkışlarının yaşanması, iktisadi büyümeyi olumsuz etkilemekte ve büyüme performansını
istikrarsız kılmaktadır. Bu bağlamda 1999 yılında meydana gelen ani sermaye çıkışlarının
ardından ekonomide %6,1 oranında, 2001 yılındaki sermaye çıkışları sonrasında ise gelir
seviyesinde %9,5 oranında daralma söz konusu olmuştur. İki dönemdeki sermaye çıkışları
sonrasında gayri safi milli hasıla düzeyinde toplamda 75 milyar ABD Doları azalış meydana
gelmiştir.
Fiyat istikrarının olmadığı, piyasada güven unsurunun eksik bulunduğu ve karlılık oranlarının
tahmin edilemediği ekonomilerde doğrudan yabancı sermaye girişleri beklentilerin altında
kalmaktadır. Küresel bazda sermaye girişlerine yönelik genel eğilimlerin yoğunlaştığı 19942001 yılları arasında Türkiye’ye yönelik doğrudan sermaye yatırımları beklentilerin altında
kalmıştır. Meksika ve Brezilya örneklerinde 1995-2000 periyodu için doğrudan yabancı
sermaye girişlerinin gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı Brezilya’da %3 ve Meksika’da %3,2
düzeyinde iken ilgili yıllarda Türkiye için bu oran %0,4 seviyesindedir. Milli gelirin %2
seviyesinde sermaye girişlerinin olacağını varsaydığımız takdirde 16,5 milyar ABD Doları daha
fazla net doğrudan yabancı sermaye girişlerinin olacağını söyleyebiliriz.
2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sonrasında uygulamaya konulan ekonomik
program ve 2002 Kasım ayında yapılan genel seçim sonrasında şekillenen tek partili hükümet
yapısı ile birlikte makro ekonomik istikrarın sağlanması yönünde alınan önlemler ekonomide
istikrarsızlıkların azalmasını sağlamış, bankacılık sektöründe 2003 yılında yaşanan İmar
Bankası olayı dışında her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir.
Ekonominin krizlere maruz kalması, mafyatik örgütlerin toplumun hücrelerine kadar nüfuz
edip finansal sistemin işleyişine ve adalet sistemine bile müdahale edecek cesaret gösterisine
kalkışması, bankaların peş peşe batması darbe süreçlerinde yaşanan deformasyonun ve
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çürümenin vahim sonuçları arasında yer aldığını söyleyen eski TMSF (Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu) Başkanı Ahmet Ertürk, komisyonumuza şu açıklamalarda bulunmuştur:
Ekonomik manipülasyonlar, darbe korkusunu oluşturmak ve darbeyi
insanların zihninde meşrulaştırmak için yapıldı. Darbeci güçler, demokrasi
düşmanı unsurlar zaman içinde model ve strateji değişikliğine gittiler ve bizzat
doğrudan darbe yapmak yerine darbe korkusu yaratma yoluna gittiler. Bu yeni
model, birilerinin “postmodern darbe” diye adlandırdığı bu yeni strateji
darbeciler için daha kolay ama toplum için sonuçları daha ağır ve daha tahrip
edici bir modeldir. Darbeciler için kolaydı çünkü darbe yaparken aslında darbe
yapmamış görünüyorlardı. Toplum için daha zahmetli ve vahim idi çünkü darbe
korkusu yaratma süreci toplumun en kritik kesimlerini zihinsel olarak darbe
destekçisi bir psikolojiye soktu. Toplumun, ekonominin, sosyolojinin ve toplum
psikolojisinin bütün dinamiklerini deforme etti. Korkuyu besleyen bir ortam
oluşturmak için toplumda ağır ajitasyonlar ve manipülasyonlara başvuruldu.
Suikastlar dâhil, ekonomik manipülasyonlar dâhil darbe korkusunu oluşturmak ve
sonuçta modern veya postmodern -her neyse- meydana gelen darbeyi insanların
zihninde meşrulaştırmak için böyle bir dezenformasyon ve manipülasyon süreci
yaşandı. Bu, medyanın, bazı sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin,
üniversitelerinin, yargının 28 Şubat sürecinde oynadıkları rol, bu vahim
sonuçların ibret verici, acı örnekleri arasında hatırlanmaktadır. Ekonominin
krizlere teşne hâle gelmesi, mafyatik örgütlerin toplumun hücrelerine kadar nüfuz
edip finansal sistemin işleyişine ve adalet sistemine bile müdahale edecek cesaret
gösterisine kalkışması, bankaların peş peşe batması bu deformasyonun ve
çürümenin vahim sonuçları arasındadır. Onun içindir ki birilerinin “Ben, darbeyi
önledim aslında.” demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Bu tavır ve söylem, aslında o
darbe sürecinin bizatihi bir parçasıdır. Yani, bu rol aslında o senaryoda zaten
yazılmıştır, bu yazılan rolü oynamıştır birileri. Darbe korkusu yaratmak ile aslında
darbe yapmış gibi aynı sonuçları alıyorsunuz ve almışsınız.
28 Şubat aynı zamanda bir finansal mühendislik projesidir. 28 Şubat bir
toplumsal ve siyasal mühendislik projesiydi. Bununla birlikte, aynı anda, buna
paralel olarak bir finansal mühendislik projesi de o zaman, o dönemde hayata
geçirildi. Bu iki proje arasındaki bağlantı neydi? Aynı güçler tarafından mı eş
zamanlı olarak bu iki proje oluşturulup dizayn edilip hayata geçirilmişti, yoksa
başka bir şey miydi? Ben şahsi fikrimi arz etmek isterim: Burada, aslında bu
projenin siyasi ve toplumsal ayağını dizayn edenlerin mantığı şuydu: Banknot
matbaasını basarsın, parayı sürersin piyasaya, memleketin ihtiyacı hallolmuş olur.
Böyle bir mantık, böyle bir ekonomi felsefesine sahip bir proje mimarının bu
kadar ince işi dizayn edebildiğine ben inanamıyorum. O hâlde şöyle bir durum
vardı: Eş zamanlı, iki proje iki farklı güç tarafından ama birbirlerinden destek
alarak, birbirlerine gülücükler atarak hayata geçirildi. Bu, ikinci finansal
mühendislik projesi bankaların batmasına sebep olan bu proje, aslında öbür
projenin yarattığı kaotik ortamda yüksek kâr, hak etmedikleri kazançlar, adaletsiz
kârlar peşinde koşan, kötü niyetli müteşebbisler tarafından hayata geçirildi.
Siyasette hak etmediği mevkileri silah zoruyla veya silah korkusuyla elde etmeye
çalışan güçler ekonomide de hak etmediği kazançları manipülasyonlarla, çeşitli
gayrimeşru yollarla elde etmeye teşvik etmiştir. Bu iki güç, bu iki paralel haksızlık
ve adaletsizlik birbirini destekleyerek, birbirini besleyerek ekonomiyi çöküşe
sürüklemiştir. Bunlar -şöyle bir izlenim kamuoyunda var- bankaların bir kısmında
sizin de bildiğiniz gibi asker kökenli kişiler yönetim kurulu üyelikleri200 yaptılar.
Komisyonumuzca Fon'a devredilen bankalar ve kamu bankalarında üst düzey yöneticilik yapmış olan asker kökenli
kişilerin görev dönemlerine, sorumluluk alanlarına ve varsa haklarında yapılmış suç duyurularına ve akıbetlerine ilişkin ilgili
kurum ve bankalardan bilgi talep edilmiş olup, söz konusu bankalarda görev yapmış olan asker kökenli personel ve görev
dönemlerine ilişkin bilgiler ise şu şekildedir: (Emekli Orgeneral) Hüsnü ÇELENKLER (Halkbank Danışma Kurulu Üyesi)
(1990-1991); (Emekli Orgeneral) A. Doğan BAYAZIT (Kentbank) (1996-1999); (Emekli Oramiral) Ö. Feyzi AYSUN
200
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Şu anda tam sayı olarak veremeyeceğim ama sayısını vermenin de çok önemli
olduğunu düşünmüyorum ama en azından beş altı tane bankada emekli askerler
yönetim kurulu üyesi olarak görev almışlardır. Şimdi, burada şu soru sorulabilir:
Şimdi, emekli askerlerin ya da emekli güvenlik mensuplarının o bankaya ne gibi
katkıları olabilir? Bunların bankanın finansal işleyişine bir katkılarının olmayacağı
açıktır. O hâlde neye katkıları olmuştur? O banka sahipleri bu kişilerden ne
beklemişlerdir ki bunları yönetim kurulu üyesi yapmışlardır? Burada benim
açıklamam şu: Bu eski emekli askerler o bankalardan yararlanmak için oraya
gitmediler, o banka sahipleri hak etmedikleri kazançları, çözmek istedikleri işleri
elde etmek, çözebilmek için o günün güçlü gördükleri kişilerinden yararlanma
yolunu seçtiler. Aslında, sonra, muhtemelen bu emekli generallerin büyük kısmı,
belki de hepsi çok pişmanlık duydu ve çok acı çekti çünkü bunlar aleyhine hukuk
davaları açıldı. Bir kısmı aleyhine ceza davaları açıldı ve bunların sonuçta aldığı,
yönetim kurulu ücretleriydi. Yani orada bu banka sahiplerinin profilini aklımıza
getirirsek bunların önemli bir bölümü bazı iyi niyetli olan, o günün kaotik, kötü
ekonomik şartlarından dolayı zor duruma düşmüş olan banka sahiplerini hariç
tutarsak, bir bölümü kötü niyetle bu sektöre girmiştir.
Batık bankaların paraları nereye gitti? 25 tane banka o dönemde battı,
bunların yirmi tanesi denetim ve yönetimi fona devredilerek, geri kalan beşi
tamamen doğrudan tasfiyeye sokularak ve iflas yoluyla tasfiye edilerek. Ayrıca
batan yirmi beş bankanın on tanesi aynı zamanda medya sahibi olan bankalardır.
Yani on tanesinin ya televizyonu, gazetesi veya ikisi birden olan bankalardır. Bazı
paralar nereye gitti? Bunun açıklaması finansal mantık içinde mümkün olamadı ve
bunun izini sürmek de o kadar kolay değil, para uçucu. Bugünün şartları içinde
bir bilgisayar tuşuna bastığınız zaman, o paranın dünyanın neresine gittiğini artık
izleyemez hâle gelebilirsiniz çünkü dünyada maalesef bu tür paralara sığınak
olmak için yaratılmış mekânlar da var. Oralara gittiği zaman bu paranın akıbetini
süremiyorsunuz. Dolayısıyla, açıklanamayan, bankaların kaynaklarının gittiği
yerlerden bir kısmı bilinmiyor, belli değil.
Şimdi, şunları bilebiliyoruz: Bankaların zararlarının önemli bir bölümü, o banka
sahiplerinin kendilerine aktardığı kaynaklardır, doğrudan veya dolaylı olarak.
Kendi şirketlerine kredi açmış, sonra o krediler geri ödenmemiştir. Kendi
şirketlerine iştirak edilmiş, yani şirketin hisselerini banka satın almış, o şirketler
sonra sıfırlanmış, o paralar gitmiş. Dolaylı yollardan akrabalarına, eşine, dostuna,
tanıdıklarına krediler aktarmış, o paralar batmış. Bunlar klasik, bildiğimiz “back to
back” krediler yoluyla yani iki batık bankacının birbirlerine kredi vermişler, o ona
kredi vermiş, o ona vermiş. Bir de “fiduciary” dediğimiz bir işlem var.
Türkiye’deki bir banka yurtdışındaki bir bankaya para gönderiyor, orada bir hesap
açıyor, o hesabı teminat olarak göstererek yurtdışındaki banka bu kişiye kredi
açıyor, bir de böyle bir yolla… Yani bu yolları tespit edebiliyoruz, bu yollarla ne
kadarlık paranın kaybolduğunu tespit edebiliyoruz ama buna rağmen, izah
edilemeyen zararlar var, bunların akıbeti nedir? Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla,
bu iki süreç arasında finansal, parasal bir ilişki olmuş olabilir ama bunu çok
somut rakamlarla tespit etmek maalesef mümkün değil ve bu sürecin, bu
(Bayındırbank) (1991-1993); (Emekli Orgeneral) Sabri YİRMİBEŞOĞLU (Bayındırbank) (1996); (Emekli Koramiral) Çetin
ERSARI (İnterbank) (1996-1999); (Emekli Orgeneral) Teoman KOMAN (İnterbank) (1997-1999); (Emekli Koramiral) Işık
BİREN (Egebank) (1989-1991); (Emekli Oramiral) H. Vural BAYAZIT (Etibank) (1999-2000); (Emekli Orgeneral) M.
Muhittin FİSUNOĞLU (Sümerbank) (1998-1999); (Emekli Oramiral) Zahit ATAKAN (Impexbank) (1989-1991); (Emekli
Koramiral) Ekmel TOTRAKAN (Etibank) (1997-Özelleştirme öncesi); (Emekli Korgeneral) Alaettin GÜVEN (Etibank)
(1998-Özelleştirme öncesi); G. Aydın AKSAN (Etibank) (1994). BDDK ve TMSF tarafından gönderilen cevabi yazılarda
bu kişilerden H. Vural BAYAZIT ve Muhittin FİSUNOĞLU hakkında BDDK tarafından, Teoman KOMAN ve Çetin
ERSARI hakkında ise Hazine Müsteşarlığı tarafından görev yaptıkları dönemlere ilişkin suç duyurularının tespit edildiği
belirtilmiştir. (23. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu döneminde emekli paşaların bu tür görevlerde bulunmaları
yasaklanmıştır.)
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ekonomik ve politik sürecin en büyük hasarlarından biri bütün bunlar olup
biterken yani ekonomi çöküşe doğru giderken, siyasi sistem işlemez hâle
gelmişken bunlara “Dur” diyecek bir akıl ve sağduyuyu da yok etmişti o dönem.
Batık bankalardan TMSF eliyle 20 milyar dolar civarında bir tahsilât yapıldı ve bu
tahsilatın önemli bir bölümü daha sonra yapılan hukuksal düzenlemelerle,
güçlendirilen yaptırımlar sayesinde alınmış oldu. Yoksa aslında bu paranın belki
dörtte biri bile eski sistemle ve eski mantaliteyle dörtte bir bile alınması mucize
olurdu.201

Yabancı sermayenin bir ülkede yatırım yapması için siyasi, ekonomik istikrar ve kârlılık
oranları önemli faktörler arasında bulunmaktadır. Bu anlamda sık sık darbelerin yapıldığı,
konuşulduğu ya da tehlikesinin bulunduğu ekonomilerde yabancı sermaye girişleri sınırlı
düzeyde kalmaktadır. Bunun yanında fiyat istikrarının olmadığı, piyasada güven unsurunun
eksik bulunduğu ve kârlılık oranlarının tahmin edilemediği ekonomilerde doğrudan yabancı
sermaye girişleri beklentilerin altında kalmaktadır. Küresel bazda sermaye girişlerine yönelik
genel eğilimlerin yoğunlaştığı 1994-2001 yılları arasında Türkiye’ye yönelik doğrudan sermaye
yatırımları beklentilerin altında kalmıştır. Meksika ve Brezilya örneklerinde 1995-2000
periyodu için doğrudan yabancı sermaye girişlerinin gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı
Brezilya’da yüzde 3 ve Meksika’da yüzde 3,2 düzeyinde iken ilgili yıllarda Türkiye için bu
oran yüzde 0,4 seviyesindedir. Milli gelirin yüzde 2 seviyesinde sermaye girişlerinin olacağını
varsaydığımız takdirde 16,5 milyar ABD doları daha fazla net doğrudan yabancı sermaye
girişlerinin olacağını söyleyebiliriz. Türkiye’de bir taraftan yatırım ve üretimde bulunması için
yurt dışından yabancı sermayenin gelmesini istenirken, diğer taraftan da kendi bünyesinde
bulunan yerli sermayenin bir kısmına yeşil sermaye adı verilerek, sahiplerinin yatırımlarını
engelleme veya ürettikleri malların bazı kurumlarda satışına izin verilmeme gibi bir uygulama
28 Şubat darbesi sonrasında yaşamıştır.
Darbelerin bir iç denge ve iç dinamikler sorunu olarak görülmemesi gerektiğini, Türkiye’nin
dünyadaki ekonomik değişimlerden doğrudan etkilenen bir ülke olduğunu söyleyen İstanbul
Üniversitesi İktisat Politikaları Ana Bilim Dalı Profesörü Mehmet Altan komisyonumuza
yaptığı açıklamada:
Türkiye’nin darbeleri hep dünyayı iyi okuyamamaktan kaynaklanmıştır
ve Türkiye’de darbeler aslında içeriden kaynaklanan unsurlar değildir. Türkiye bir
NATO ülkesidir ve siyaseti dünyayı algılayamadığı vakit, dünyadaki gelişmeleri
okuyamadığı vakit uluslararası sistem, işin çok çıkmaza girdiği noktalarda
askeriyeyi kullanmıştır. Yani siyasetin okuyamama bazen de 80’de olduğu gibi
okumasına rağmen alamayacağı, alamadığı kararlara karşı dünya sisteminin
reaksiyonu olarak gelmiştir ve dünya sistemini okuyamayan girişimlerde Talat
Aydemir, Balyoz gibi hikâyeler de akamete uğramıştır. Uluslararası sistemin bir
şekilde emir-komuta zinciri dışındaki darbeler kişisel macera olarak kalmıştır ve
hepsi bir şekilde akamete uğramıştır. Yani aynı siyaset gibi askeriye de bunu iyi
okuyamadığı vakit, yeryüzünü iyi değerlendiremediği vakit, kendi başına kalkıştığı
vakit iyi okuyamamasının cezasını iktidara gelerek değil işte, başına belalar gelerek
öder. Onun için bu dış politikadaki esas, dünyayla irtibatların ahenksizleştiği
noktadan darbelere bakmak gerek hep biz bunu iç nedenlere bağlarız. Aslında, iç
nedenler hiç önemli değildir yani o Türkiye’de her seferinde bu darbeler dış

Ahmet Ertürk, eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma
Komisyonu Dinleme Tutanağı, 16 Ekim 2012, s. 69, 77-81, 84, 86.
201
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dünyayla anlaşmazlıktan, dış politikadaki kaymalardan şekillenmiştir. Ve
Amerika’nın izni olmadan Türkiye’de darbe olmaz.
Türkiye cumhuriyet tarihi Osmanlı’yı da içine alarak baktığınızda tasarruf oranı
çok düşük bir ülkedir. Yani zenginleşme refleksleri gelişmemiş bir ülkedir, kendi
ihtiyacı olan kalkınmayı hiçbir zaman kendi kaynaklarıyla sağlayamaz. Onun için
hep dış tasarruflara ihtiyaç duyar, dış tasarruflara ihtiyaç duyduğu vakit dünya
sisteminin gelişmesi, değişmesi, dönüşmesini iyi okumak lazımdır. Okuyamadığın
vakit dış tasarruf gelmez, içeride kriz başlar, kriz başladığı vakit dış politikada bu
söylediğim yapı 28 Şubatta biraz daha farklılaşmıştır çünkü ikili bir dünya sistemi
olduğunda, Sovyetler’in var olduğunda, Batı’yla başı derde girdiği vakit
Sovyetler’den kaynak bulmaya gitmiştir. Yani 60 darbesine ve Hükümet
üyelerinin başbakanın asılmasının gerekçelerine bakarsan ihanettir o, NATO’ya
ihanettir aslında, ondan başı belaya girmiştir. İçeride o kaynak gelmeyince
Sovyetler’den kaynak almaya kalkışmıştır ve dış politikasını değiştirmek, en
azından esnetmek istemiştir ve ceza olarak geri dönmüştür. 28 Şubatta da
Müslüman dünya zorlamasıyla sistemin sınırlarının dışına girmiştir yani o bir
postmodern darbe olması Amerikalıların askerleri kullanmadan yani fiilî darbe
için kullanmadan ama mevcudu da Batı sisteminin dışına doğru fazla taşmasını
engelleyecek bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Yani bunun ekonomik olarak
tasarruf yetersizliğini giderecek bir dış dünyayla ahenk bozulur. O, dış politikaya
yansır, sonra krize dönüşür ve darbeyle sonuçlanan bir şeyi vardır. Bunların
temelinde tabii, Türkiye’nin kendisinin istediği kaynakları bulamaması, o
kaynakları bulabilecek bir dünya okuması yapamaması.
Yeryüzündeki iktisat politikasını anlamak. 60’taki nispi, ordu eliyle gelen
özgürleşmenin temelinde ithal ikamesi vardır. Yani bir büyüme modeli, montaj
sanayinin, dışarıdaki sanayinin ki bu, dayanıklı tüketim mallarıdır ve onu
Türkiye’de herkesin alabileceği bir alım gücünü yükseltmek ve dolayısıyla daha
toplu sözleşme, grev, aynı zamanda işçilerin alım gücünün yükselmesi. Bu,
uluslararası sermayenin gelişmesini sağlayacak bir montaj sanayinin gelişmesiyle
bağlantılı bir iktisat politikasını bize enjekte etmiştir. Ama onu da bizim
sermayemiz kendi aklıyla ve talebiyle oluşturamadığı için o ithal ikamesinin ikinci
aşamasına biz geçemedik. Ama daha sonra, yeryüzündeki yapı değişmeye yani
sanayi döneminden sanayi sonrası döneme geçmeye başladığı sırada Türkiye
bunu okuyamadı ve 71 muhtırasıyla 80 arasında hiçbir fark yoktur. 24 Ocak
kararları siyasetin alabileceği bir karar değildi çünkü bütün alım gücünü
sıfırlıyordu ve böyle bir baskıyı ancak darbeyle sağlayabildi Türkiye. Amerika
Birleşik Devletleri bugün dünyanın siyasi, ekonomik yapısı içinde en güçlü devlet
ama Amerika Birleşik Devletlerinden de daha güçlü olan bir güç var. O, zamanın
ruhu, tarihin temposudur, teknolojik değişimdir. Türkiye’nin iç tartışmaları,
bunun sosudur, biberidir, tuzudur ama esas belirleyici unsur uluslararası
sistemdir. Sistem seni geliştirmeye çalışıyor ki işte iPhone 5 satsın. Türkiye’de
hane başına düşen gelir, aylık gelir, 683 lira bugün. 683 lira geliri olan bir hane
iPhone 5 alamaz, onun için buranın demokratikleşmesi, gelişmesi, dönüşmesi
lazım. Belki bugünkü siyasi kadroların anlamadığı bu, demokratikleşmeden
gelişemez, ekonomik olarak kalkınamaz.
Banka soygunları. Son Bankalar Birliğinin açıkladığı bir rakama göre,
bankalardaki, toplam mevduatın yüzde 46’sı, yani Türkiye’de ne kadar banka
varsa, bu bankalardaki paraların aşağı yukarı yarısına yakını, 49 bin kişiye ait.
Yani, askerî dönemlerdeki soygun dışında da, “Egemenlik milletin de paralar
kimin?” yani o çarpıklık temelde hiçbir zaman değişmez. 28 Şubattaki
soygunda banka sahipleri bankaları çaldılar yani adam halkın verdiği mevduatı
cebine koydu, gitti. Laiklik, bilmem gericilik kavgası derken esas bankaları alıp
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götürdüler ve bu paraların 50-60 milyar doların götürülmesinde siyasetçinin
ortaklığı vardır, aynı zamanda bürokratın ortaklığı vardır, paşaların, ordunun üst
kademelerinin vardır, iş adamlarının. Bunları söylüyorum ama burada sistem
değişmiyor yani eğer bu darbeler, bu Araştırma Komisyonu, Sovyetik modeller
görüntüden ibaret değilse ki inşallah değildir, o zaman bu sistemi, rejim,
Parlamentonun demokrasiden yana mevcut rejim muhalifi olması lazım. Resmî
olarak statükonun her unsuru o 60 milyardan yararlanmıştır. 60 milyarı geri
alamadık biz, uçtu, gitti yani onların hepsi halkın parasıydı. Burası aslında bir
Prusya tipi bir ordudur. Prusya tipi ordu, askerlerin “Biz milletin parçasıyız.”
demeleriyle çok kısaca anlatılabilen bir yapıdır. Hâlbuki gelişmiş demokratik
ülkelerde ordu, milletin parçası değildir, devletin hizmet üreten, güvenlik üreten
bir birimidir; sorgulanır, şu olur, bu olur. Ama Türkiye’de sistemi ve rejimi
demokratikleştirmek yerine sosyal sınıfların gelişmemesi, emek ve sermayenin
olmaması, tasarruf oranlarının düşüklüğü, sanayi devrimini yapamaması başka bir
yapılanma çıkarmıştır.202

1960 darbesinin ardından sermayenin iki yönlü olarak, militaristleştiği söylenebilir. İlk olarak,
bizzat sermaye kesiminin ordunun politikalarını onaylayıcı ve ordu ile yakın ilişkiler geliştiren
bir yaklaşımı olmuştur. Bu bağlamda Sakıp Sabancı anılarında babasının sürekli bir şekilde
askerlerle irtibat halinde olduğunu ve Sabancı şirketlerinde emekli askerlerin yönetici olarak
sorumluluk üstlenmelerine özen gösterildiğini dile getirmiştir. Ordunun 1960 öncesi
işadamlığı karşıtı tutumu, bu tarihten itibaren değişmiş ve karşılığında iş dünyası seçkinleri de
bir ortaklık ya da boyun eğme duygusuyla, orduya hem insan gücü hem de maddi kaynaklar
sunmayı akıllıca bir yönelim olarak görmeye başlamışlardır. Zaten siyasal nitelikli bir
özerkliğin ve müdahale yetkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkan OYAK, orduyu kapitalist
sisteme ihtiyacı olan ve bu nedenle siyasal sisteme müdahale etmekten kaçınan bir yapıya
dönüştürmemiş, aksine ordunun ülkenin siyasal gelişimine müdahale etme eğilimini daha da
arttırmıştır.203
Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden kısa bir süre sonra, günün askeri-sivil
hükümetince önerilen sui generis bir yasa maddesi Kurucu Meclis tarafından çıkarılan bir
“özel Kanun” ile OYAK adı altında bir oluşum meydana getirerek, hızla onandı.204 Bu
Yasanın “amaç” maddesi (Türk Silahlı Kuvvetleri üyeleri için yardımlaşma hizmetlerinin
sağlanması), oluşumun asıl etkinlik alanını olduğundan eksik gösteriyordu; son maddenin
ayrıntılı listesi, büyük bir ticari işletmenin silahlı kuvvetlerin kurumsal yapısıyla birleştirileceği
gerçeğinden azını anlatmıyordu. Çoktan siyasetçi olmuş at sırtındaki memur; tüccar, sanayici,
sermayedar ve gelir sahibi olacaktı. Öyle de oldu ve bunu başarılı bir şekilde yaptı. 1961’den
1970’e OYAK’ın net değeri şaşılacak bir biçimde yüzde 2.400 oranında arttı.205
Ordu açısından bakıldığında temel güdünün, askerin geçmiş yıllarda oldukça kötüleşmiş olan
maddi koşullarını iyileştirme ve kendilerini o koşullara düşüren sivil iktidarlar karşısında
iktisadi özerkliklerini garantileme olduğu söylenebilir. 205 sayılı Yasanın Teklifi ve Güvenlik
ve iktisat Komisyonu Raporları’nda OYAK'ın kuruluş gerekçesi:

Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi İktisat Politikaları Ana Bilim Dalı Profesörü, TBMM Darbe ve Muhtıraları
Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 2 Ekim 2012, s. 12-15, 19, 21.
202

203

Ali Balcı (2011); s. 65, 66.

204

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu (1961, 1 Mart). T.C. Resmi Gazete 10702.

Taha Parla; Türkiye’de Merkantilist Militarizm 1960-1998, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim Yayınları,
İstanbul, 2009, s. 201, 202.
205
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Filhakika, uzun hizmet yılları sonunda TC Emekli Sandığı'ndan alınan maaş ve
ikramiye ile ancak mütevazı geçim şartları sağlanmakta, küçük bir ev sahibi olmak
hususunda müşküllerle karşılaşılmaktadır... İktisadi hayatın gün geçtikçe inkişaf
ettiği memleketimizde ordu mensupları herhangi bir sebep tahtında vazifeden
ayrıldıkları takdirde, bugünkü mevzuat muvacehesinde kendilerine sağlanan
yardımlarla kendi içtimai seviyelerine uygun bir hayat seviyesi temin
edememektedirler... Ordu mensuplarının kendi içlerinde ve kendi mali
imkânlarıyla bir dayanışma suretiyle istikbal endişesinden kurtularak maddi ve
manevi huzura kavuşmalarını temin maksadıyla Ordu Yardımlaşma Kurumu
Kanunu Tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır.

OYAK ile askeri personelin üst orta sınıflara denk refah düzeyinde bir yaşam sürebilmesini
sağlamak hedeflenmektedir.206
Kurumun özel hukuka mı kamu hukukuna mı dâhil olduğuna ilişkin Yargıtay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi’nin aralarındaki uyuşmazlığın görüldüğü 1978 tarihli Uyuşmazlık
Mahkemesi, OYAK’ı bir kamu tüzel kişiliği olarak tanımlamış ve ancak üçüncü kişilerle olan
ilişkilerinde özel hukuka tabi tutulabileceğine karar vermiştir. Kazanç merkezli faaliyetlerinde
kendisine daha geniş bir alan açmasını sağlamak amacıyla kurum 1. madde ile özel hukuk
hükümlerine bağlanmış ve buna karşılık 2001 yılana kadar hiçbir kurumun denetimine açık
olmamıştır. OYAK böylelikle hukuksal düzlemde de piyasadaki diğer rakiplerinden daha
ayrıcalıklı bir konuma kavuşturulmuştur. Bu durum ordunun siyasî ve ekonomik sınıf
karşısındaki ayrıcalıklı konumu ile birlikte düşünüldüğünde kurumun mutlak bir güçle
piyasaya dâhil olduğu söylenebilir. Bu mutlak gücün sonuçları hemen hissedildi. Kurumun
net varlığı yaşanan bütün ekonomik krizlere rağmen 1960-1980 arası dönemde sürekli bir
artış trendinde seyretti ve el attığı bütün girişimlerde başarılı oldu. 1971 ve 1980 askeri
darbelerinin hemen ardından kurumun gelirleri ilk olarak 1973 ve 1974’de daha sonra 1981
ve 1982’de olmak üzere ikişer kat artması ise kurumun nasıl geliştiği noktasında hayli dikkat
çekicidir. 1990’a gelindiğinde Türkiye’nin en büyük holdingi olan kurum, 1996’da dördüncü,
2000’de yine üçüncü sırada yer almıştır. Bu hızlı gelişim sayesinde kurum kısa sürede
Türkiye’nin pazar ekonomisini yönlendirebilecek kadar güçlü bir kuruluş halini aldı ve
ülkenin sanayileşmesinin ve ekonomik gelişiminin doğal müttefiki oldu. Sonuç olarak
OYAK’ın böylesine güçlü bir şekilde piyasaya dâhil olması kaçınılmaz bir şekilde
“sermayecilerin militaristleşmesi” denen sürece katkıda bulundu.207OYAK çeşitli yasal
ayrıcalıklara sahiptir ve bunlar arasında en önemlisi vergi muafiyetleri olup OYAK’a bağlı
iştirakler normal bir şekilde vergi ödemesine rağmen, OYAK’ın kendisi vergi muafiyetleriyle
diğer holdinglere göre bir ayrıcalık taşıyor.208 OYAK şunlardan muaftır: Kurumlar vergisi,
diğer her türlü gelir vergisi, katılım ücreti ve düzenli aidat alan tüm kuruluşların ödediği özel
gelir vergisi, bütün satış ve tüketim vergileri, tüm yasal işlemlerden alınan damga vergisi.
Dahası, OYAK'ın serveti, kazancı ve tahsil olunacak hesapları, tıpkı hükümetlerinki gibi
üçüncü şahıslara karşı rüçhan hakkına sahiptir. OYAK'ın mal varlığına zarar veren her şahıs
ya da kuruluş devlet malına zarar vermiş gibi işlem görür. Bunlara rağmen Özel Yasa,
OYAK'ın Özel Ticaret Yasası'na bağlı yasal bir oluşum olduğunu söyler. Bu çelişkiler
tablosunu tanımlamak için, yasanın OYAK'ı Savunma Bakanlığı'na bağlı, mali ve idari
anlamda özerk, özel bir anonim şirket olarak tanımladığını ayrıca belirtmemiz gerekir. Askeri
seçkinler ve iş dünyasının seçkinleri arasında kusursuz bir görüş birliğinin varlığı, Türk
İsmet Akça; Kolektif Bir Sermayedar Olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu, Birikim
Yayınları, İstanbul, 2009, s. 232, 233, 238.
206
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Ali Balcı (2011); s. 67, 68, 69.

208

İsmet Akça (2009); s. 249.
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sanayisi ve ticaretinin “imparator”u Vehbi Koç'un ve Türk özel bankacılığının baronu Kazım
Taşkent’in, ilk yönetim kurulunda yerlerini almış olmalarıyla ve ayrıca ilk önemli OYAK
girişimlerinde -Koç, OYAK Goodyear'da; Taşkent, OYAK Renault'da- birer kurucu hissedar
olmalarıyla kanıtlanmıştır.209
Türkiye’de ordunun savunma sanayinde girişimci olarak yer almaya başlaması, 1970’lerin
ikinci yarısında kuvvetlere (Kara, Deniz ve Hava) bağlı vakıfların kurulmasıyla başlamış
olmakla beraber, bünyesinde yerli ve yabancı sermaye ortaklıkları olan 15 şirketi barındıran
büyük bir holding yapısına kavuşması, çok kısa bir yasa olan 3388 sayılı yasa210 ile tüm
vakıfları bünyesinde birleştiren “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı”nın
kurulmasının ardından gerçekleşmiştir. Vakıfların birleşmesi ile beraber TSKGV’ye şu
şirketler o dönemdeki hisse oranlarıyla geçmiştir: ● ASELSAN yüzde 83,16; ● TUSAŞ yüzde
45; ● TAI yüzde 1,9 (yüzde 49 hissesi Tusaş’ındır, diğer ortak yüzde 42 ile Lockheed211
Martin Turkey ve yüzde 7 ile General Electric International’dır.) ● HAVELSAN yüzde 98,7
● TEI yüzde 3,02; ● ASPİLSAN yüzde 95,1; ● İŞBİR Elektrik yüzde 90,47; ● ROKETSAN
yüzde 15; ● MERCEDES-BENZ TÜRK yüzde 5; ● DİTAŞ yüzde 20; ● NETAŞ yüzde 5
vb.212 Medeni Kanuna bağlı bu yeni kurum şunlardan muaftır: Kurumlar Vergisi (kendi
ekonomik girişimlerinin dışında), bağışlar ve aldığı yardımlarla ilgili veraset ve intikal vergisi,
tüm resmi işlemlerden alınan damga vergisi.
OYAK ve TSKGV, bir başlarına, hesaba katılması gereken birer ekonomik güç haline
geldiler. İkisi bir arada düşünüldüğünde ekonomide daha da güçlü bir varlık oluşturuyorlar.
Daha şimdiden 55 ortak girişimde yatırımları bulunuyor (sırasıyla 25 ve 30), yaklaşık 40.000
insanın işvereni durumundalar (OYAK daha 1990'da 23.000, TSKGV ise 1998’de 10.000).
Ama bütün bu ekonomik göstergelerden daha önemlisi, OYAK ve TSKGV, Türkiye
ekonomisinin yapısını ve doğasını değiştirmiş bulunuyor. Önce OYAK’la birlikte pazara
askeri sermayenin girişi, sonra, TSKGV ile birlikte ekonomide, savunma ve savaş sanayinin
gelişimiyle ekonominin militaristleştirilmesi. Belki daha da önemlisi, bu olgu, özel sektörle
kamu sektörü ve ekonomiyle siyaset arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı ve ayrıca yansız bir
bürokrasinin tüm kalıntılarını tehlikeye attı; ordu sermayesi ve yerli-yabancı özel sermayenin
organik birlikteliğini yarattı.
TSK'nın OYAK aracılığıyla kapitalist ilişkiler ve çıkarlar geliştirmesi, 'siyasal' nitelikli bir
özerkliğin ve müdahale potansiyelinin nedeni değil sonucudur. Kurum ve diğer toplumsal
aktörler arası ilişkiler üzerinden bakıldığında, siyasal özerkliği sınırlayıcı etki çok daha
209

Taha Parla (2009); s. 205, 211.

210

3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (1987, 25 Haziran). T.C. Resmi Gazete 19498.

Lockheed Martin: Lockheed Corporation ve Martin Marietta iştiraki olarak kurulmuş çok uluslu, ileri teknoloji ve havacılık
şirketidir. Dünya çapında 56 ülkede faaliyet göstermektedir. İki ortaktan bir olan Lockheed, rüşvet skandalları ile
hatırlanmaktadır. 1976 Şubat'ında Lockheed Aircraft Corporation'ın Japonya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa ve
Türkiye'de rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. Türkiye, 1974–1975 yılları arasında Lockheed firmasından çok sayıda savaş uçağı
satın almıştı. Lockheed skandalı, Japonya'da başbakanı hapse düşürdü. Hollanda'da kraliçenin tahtını sarstı. Türkiye’de
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı, iddiaları araştırmak için birer komisyon kurmak zorunda kaldı. Türkiye dışındaki
ülkelerde yürütülen soruşturmalar sonucunda yolsuzluk skandalına bulaşanlar yargılandı, ağır cezalara çarptırıldı.
211

Mehmet Altan, komisyonumuza darbe ekonomisini anlattığı konuşmasının bir bölümünde: “Lockheed askerî uçak
alımındaki rüşvet, burada ben yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa (501) numaralı Meclis Komisyon Raporu’dur. Bu
soygunları sorarken bir tane, en güzel örneklerinden biridir. Orada da muazzam, adam “Rüşveti ben verdim.” dedi,
dünyanın her tarafında çıktı, Türkiye’de çıkmadı, aynı 28 Şubat ve yani o soygun sistemi bir, uluslararası iktisat politikasının
değişimiyle meşru ülke içi paylaşım değişir ve o sırada darbeyi yapanların peynir fareliği vardır, onlar işte parasını, pulunu,
bilmem nesini arttırır.” demiştir. (Mehmet Altan, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 2
Ekim 2012, s. 14)
212

İsmet Akça (2009); s. 257-2598.
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barizdir. Her ne kadar tek tek OYAK mensupları steril bir orta sınıf yaşamına çekilerek
toplumsal ve siyasal yaşamdan belli oranda soyutlansalar da bir (bütün) kurum olarak ordu,
OYAK ve TSKGV'nin faaliyetleri sonucunda sermaye birikim sürecinin ve sınıflar arası ve
sınıf içi güç ilişkilerinin daha çok içine çekilmekte ve özellikle orta vadeli yeniden yapılanma
sürecinin de doğrudan bir tarafı olarak yer almaktadır. Özellikle sınıf içi ilişkiler açısından
bakıldığında büyük sermaye kesimi ile aynı organik çıkarları paylaşan ordu, büyük sermaye ve
küçük ve orta boy işletmeler arasındaki çelişkilerden azade olamayacaktır. Anadolu'daki
esnafa, küçük ve orta boy sanayi işletmelerine kepenk kapattıran krizleri, büyük sermaye
kesimleri gibi askeri sermaye de kapitalist sermaye birikiminin çalışma sistematiği uyarınca bir
fırsat olarak algılayacaktır. Ya da örneğin Anadolu menşeli İslamcı sermayenin 1990’lar
boyunca gelişmesi, Türkiye büyük sermayesinin yaşam alanlarına el uzatması ve dünya ile
alternatif bir bütünleşme modelinin taşıyıcısı olması, TÜSİAD gibi yapılarda örgütlenen
büyük sermaye için olduğu kadar aynı organik çıkarlara sahip askeri sermaye açısından da bir
tehdit olgusudur. Ancak bu tehdit salt ideolojik-kültürel bir algılamanın ötesinde bir olgudur,
tıpkı İslamcı sermayenin askeri sermayenin hâkim olduğu savunma sanayisine gireceğini
beyan etmesinin orduda yarattığı tedirginlik gibi.213
OYAK, kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratan bir kurumdur. TBMM Dilekçe
Komisyonuna Şubat 2012’de bilgi veren Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel
Müdürü Coşkun Ulusoy; 2010 yılı itibariyle OYAK’a 30 yıl aidat ödeyen bir subaya 260 bin
lira, 30 yıl aidat ödeyen astsubaya 205 bin lira,45 yıl aidat ödeyen bir orgenerale emekli
olurken 600 bin lira emekli ikramiyesi ödendiğini ifade etmiştir.214 Sivil bürokraside durum
farklıdır ve hemen hemen aynı hizmet süresiyle emekli olan bir büyükelçinin emekli
ikramiyesi ise yalnızca 75 bin liradır. Hakim, savcı, vali, kaymakam ve benzer statülerdeki
kamu görevlilerinin ikramiyeleri büyükelçinin üstünde değildir. Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim
gibi kamu kurumlarında çalışanların, aynı şartlarda fabrikaları, holdingleri neden olmasın?
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İsmet Akça (2009); s. 263, 265.

Ulusoy: Orgeneral emekli olurken 642 bin lira alıyor, 3 Şubat 2012, (http://t24.com.tr/haber/ulusoy-orgeneral-emekliolurken-642-bin-lira-aliyor/195615 Erişim: 20 Eylül 2012)
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9. ASKERİ İŞLERİN DENETİMİ
İkinci Dünya savaşı başlangıcına kadar Türkiye’de genel bütçe harcamaları içinde
savunmanın yeri yüzde 30 - 35 arasındadır. 1929 Dünya Krizinin etkisiyle askeri
harcamalarda 1937’e kadar mutlak değer olarak bir düşme görülmekteyse de, bu yıldan,
1944’e savaşın bitimine kadar sürekli artış olmuştur. İkinci Dünya Savaşı boyunca toplam
bütçe harcamasının yaklaşık yüzde 60 – 65’i askeri amaçlar için kullanılmıştır.
1961 Anayasasında parlamentonun mali denetimini düzenleyen 127. maddesinin ilk şeklinde;
Sayıştay’ın genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını parlamento
adına denetlemek ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlevini
yapmakla görevli olduğu şeklinde getirilen düzenlemede istisnalara yer verilmemiştir. 12 Mart
1971 Müdahalesinden sonra gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile:
Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Millî Savunma Hizmetlerinin gerektirdiği
gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.

Denilerek gizlilik kıstası getirilmiş ve bu düzenleme 1982 Anayasasında da benimsenmiştir.
‘Gizlilik’ konusunun askeri harcamalar üzerinde bir örtü şeklinde anlaşıldığı bu eğilim, bir
yanda anayasadaki parlamento adına Sayıştay’a mali denetim yetkisi veren düzenlemenin
özüne aykırı olurken; öte yanda askeri harcamaların parlamento denetiminden kaçınılmasına
yol açmaktadır. Askeri harcamaların her kuruşunun hesabını soran ve günlerce bu konularda
tartışmalı oturumlara sahne olan Meşrutiyet Meclisi Mebusan’ı ile Millî Mücadele Meclisinin
sahip olduğu yetkiler açısından düşünüldüğünde, Cumhuriyet dönemi meclislerine ait mali
denetim yetkisine getirilen kısıtlamalar soru işareti taşır.215
1924 Anayasası döneminde gelenek olmuştu: Atatürk ve İnönü Cumhurbaşkanı iken, her yıl
parlamento açılışında konuşmalarında orduya usulen değinilirdi. Çok şeye ayrıntılı olarak yer
verildiği halde sıra bu kuruma gelince:
Ordumuzu en yeni vasıtalarla mütemadiyen teçhiz etmeye çalışıyoruz. Yüksek
kıymetini arttırmaya verdiğimiz ehemmiyet ise daha ziyadedir.

Ordunun çalışmalarından ve bütün milletin vatan müdafaası için severek ve isteyerek çalışma
şevkinden memnuniyet belirtilirdi. Yalnızca Celal Bayar (1957 yılı dışında, o yılki açış
konuşması çok kısadır) hemen her yıl öbür sorunlar gibi rejimin ordu politikasını çizmiş,
yapılan çalışmalar ve tasarlanan işler hakkında meclise bilgi vermiştir. 1960 darbesinden beri
tek parti dönemindeki eğilime dönüldüğü gözlenmektedir. Orduyu konuşmayan bu eğilimin
en çarpıcı örneği Başbakan İsmet İnönü’nün 27 Kasım 1961 günü parlamentoda okuduğu 1.
Koalisyon Hükümeti programında ifadesini bulur:
Millî Savunmanın karakteri itibarıyla teferruatını arz etmeme imkân yoktur.
Ordumuz, varlığımızın başlıca teminatı olarak milletçe aziz bildiğimiz bir
215
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müessesedir. Bu büyük millî müessesenin her bakımdan vazifesini ifa edecek
kudrette olmasını hükümet daima göz önünde bulunduracaktır.

Birçok istisna dışında parlamentolar orduyu konuşmaktan hep kaçınmış, hatta bütçe
görüşmeleri sırasında siyasi parti sözcülerinin takındıkları tutum “orduya selam, oldubitti
vesselam” tekerlemesiyle anlatılır olmuştur. Oysa Meşrutiyet Türkiye’sinde ve 1920 Ankara
Meclisi’nde askeriye ile ilgili konular, harcamalar günlerce hatta haftalarca tartışılır,
gerektiğinde hükümetten hesap sorulurdu. Kimseye ve en başta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
yararı olmayan bugünkü eğilim Türk Parlamentoculuğunun önemli bir zaafıdır. Yetkilerine
sahip çıkamayan, onları kullanamayan parlamentonun askeri darbelerle kapatılmasına
sivillerin karşı duramayışlarındaki bir neden de bu zaaftır. Ordu dâhil hiçbir kurum tabu
olmamalıdır.216
Parti-devlet sisteminin yürürlükte olduğu totaliter rejimlerde, silahlı kuvvetler siyasal güç
tekelini elinden tutan konuma tabidirler. Bu rejimlerde ordunun idari özerkliği zayıftır. Siyasi
komiserler ordu için faaliyet gösterirler. Totaliter gücün kaçınılmaz olarak ana destek gücü
olmak durumunda olan silahlı kuvvetler, aynı zamanda bu rejimlerde iktidar için en güçlü
potansiyel tehlikedir. Totaliter rejimlerde, siyasal güçle silahlı kuvvetler arasında hem bir
tamamlayıcılık ilişkisi hem de karşılıklı şüpheye dayalı bir yapısal gerginlik yaşanır. Bu
gerginliğin tür ve yoğunluğuna göre, totaliter rejimlerde ordu, kaynak tahsisi ve kullanımı
konusunda, diğer kurumlara nazaran ayrıcalık elde edebilir. Ama bu ayrıcalık, son tahlilde,
totaliter yapının merkez güçleriyle yapılması gereken pazarlık sürecini ortadan kaldırmaz.
Buna karşılık, totaliter rejimlerde ordu siyasal ve toplumsal olarak dilsizdir. SSCB veya Nazi
Almanya’sında ordunun konumu bu açılardan benzerdir. Demokratik rejimlerde de ordular,
siyasal ve toplumsal olarak dilsizdirler. Bu dilsizlik karşılığında silahlı kuvvetlerinin
harcamalarının belirlenmesi konusunda sivil siyasal güçler göreli bir özerkliği çoğu yerde
kabul ederler.
ABD’de askeri harcamalar parlamentoda didik didik edilip, incelenirken, Fransa’da bu konu
Meclis komisyonlarında daha global bir değerlendirmeyle yetinilerek geçilir. Ama askerlik
hizmetinin tanımı, süresi gibi konularda silahlı kuvvetler temsilcileri teknik bilgi veren uzman
konumundadırlar. Aynı şey, silahlanma stratejileri ve genel dış güvenlik stratejisinin tespiti
konusunda da geçerlidir. Türkiye’de ordunun konumu, demokratik ve totaliter rejim
örneklerindeki konuma uymuyor. Kısa süreler için birkaç kez yaşanmış olmasına rağmen, söz
konusu olan askeri diktatörlük de değil. Bu nedenle siyaset literatüründe, Türkiye’deki rejimin
karma yapısını pretoryen cumhuriyet217 olarak tanımlamak mümkündür. TSK’nın kurum olarak
elinde tutuğu özerk ve üstün konum, pretoryen cumhuriyet yapısının ayırıcı özellikleri içinde
en önemlisidir. Bu yapıda güç ve ondan türeyen ayrıcalık ve üstünlük hakları (bunlar kısmen
yasal kısmen fiili haklardır ve hepsi toplumsal bir zımni kabule dayanırlar), şahsi değil
zümreseldir. Pretoryen cumhuriyetin merkez zümresi konumunda olan TSK, rejimin
pretoryen özelliklerinin giderek ağır bastığı 12 Eylül sonrasından günümüze kadar, giderek
216

Hikmet Özdemir (1993); s. 14, 15.

Pretoryen tabiri, Antik Roma’da konsüllerin etrafında oluşan koruma birlikleridir. Pretuar alan, komutan çadırının
etrafındaki alana işaret eder ve o alana girmek yasaktır. Roma’da önemli ilkelerden bir tanesi senatonun alanına kimsenin
girememesiydi. Bir müddet sonra bu pretuar güçlere, hassa birlikleri oldukları için senatonun kutsal alanına girme izni
verildi. Milattan sonra 2. yy’dan sonra pretuar güçler, güçlü birlikler haline geldiler. Böylelikle pretoryen güçler imparatoru
deviren yerine, imparator seçen dolayısıyla kendileri için çalışan bir zümre haline geldiler. Roma İmparatorluğu’nun
çöküşünden sonra bu güçler likide edildi, ama tabir kaldı. 19.yy’da Marks, Napolyon’un darbesinden sonra seçimle
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gelmeyen, kendini iktidarın doğal sahibi olarak gören, bunu darbeyle, entrikalarla sürdürmeye kararlı olan bir çevreyi
belirtmek için kullanıldı. Modern siyaset biliminde ise, pretoryen devlet kavramı Latin Amerika’da üst üste askerî ve sivil
darbeleri yapanları belirtmek için kullanılmıştır. (Ahmet İnsel, Yeni Asya Gazetesi, 25.06.2007, Erişim: 20 Eylül 2012,
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daha fazla kendi içine kapalı ve kendi kendine üreten bir toplumsal zümre, bir tür sosyal sınıf
özellikleri sergilemektedir. Ama bunu yaparken, sadece “kendisi için sınıf” olma özelliği
değil, bir yönetici sınıf görünümü sunmaktadır. TSK mensupları, kendi profesyonel alanları
dışındaki sorunların da ilgilisi ve çözümlerinin sorumlusu olarak kendilerini görmekte ve
bunu ifade etmektedirler.
Bugün sivil siyasal güçlerin TSK tasarrufları konusunda suskun kaldıkları konular, sadece
siyasetle ilgili olanlar değildir. Askeri harcamaların boyut ve içeriği hakkında da, özellikle bu
konularda ordu hiyerarşisi, sivil siyasi otoriteyi sadece formel bir bilgilendirme ötesinde işe
bulaştırmamaya itina eder. Görünüşte harcamalar Millî Savunma Bakanlığı’nın
denetimindedir. Ama bütçe görüşmelerinde, millî savunma komisyonun görüşmeleri gizli
celsede yapılır. Çok uzun bir zamandan beri, bütçe kanunun eklerinde yer alan, kamu
kuruluşlarının kadroları, TSK personeli hariç tutularak yayımlanır. Komisyona gizli oturumda
verilen bu bilginin, toplumun ilgili kesimlerinin doğrudan ve açık biçimde kullanamayacağı
bir bilgi olarak kalmasına özen gösterilir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, askerî harcamalar
içinde personel harcamalarının artışında ücret artışlarıyla istihdam artışı arasındaki farkı
incelemek mümkün olmaz. Ama bu bilgiler, NATO kaynaklarına aktarıldığı için, uluslararası
veri tabanlarından temin edilebilmektedir. Her yıl Londra’da yayımlanan Military Balance
dergisinden, sadece kendi ordunuzu değil, bütün dünya ordularını ve silah ve cephane
konusundaki değişmeleri izlemek mümkün. Bu “çok gizli bilgi” denilen şeylerin çoğu Soğuk
Savaş dönemine özgü yalanlar ve bu yalanlar üzerine kurulmuş örgütlenmelerden oluşuyor.218
Askeri sır olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan bu bilginin, gizli kalmasına yol açan
esas neden simgesel güç kullanımıyla ilgilidir. Gizli olmasının operasyonel bir nedeni
olmamasına rağmen, TSK’yı ilgilendiren bu tür bilgilerin simgesel olarak gizli, yani
dokunulmaz kalması önemlidir. Askeri strateji açısından gizli kalmasının günümüzde hiçbir
yararı olmayan bilgilerin gizlenmesi, Türkiye’de ordunun dokunulmazlık alanını simgelemek
açısından anlamlıdır.219
Türkiye’de devlet sırrı, batılı muadillerinin aksine, tam olarak millî güvenlik devleti anlayışı
üzerine oturan ve kapalı tutulması gerekenlerin adıdır. Bir ülkede milli güvenlik denilen
kavram eğer militarist bir biçimde belirleniyorsa, herkesin bilmesi gereken kavramlar milli
güvenlik ekseni içerisinde devlet sırrına dönüştürülüverir. Bu, devletin sözde milli güvenlik
anlayışı içersinde atacağı bütün hukuk dışı adımları meşrulaştırmaya ve onları çözümsüz
bırakmaya yarayan bir araç olarak çalışır. Devlet sırrı; derin devlet, Özel Harp Dairesi,
kontrgerilla gibi korkunun, ölümün, suikastların kol gezdiği çevrelerde dolaşır. Bu sırlar;
Hrant Dink, Doğan Öz, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu gibi siyasi cinayetlerin meşrulaşmasına
ve siyasi cinayetler üzerine Türkiye’nin daima bir OHAL düzeni içinde tutulmasına yarayan
bir araç oldu. Modern devlette, devlet sırrı denilen olguya parlamento ya da parlamentonun
denetiminde olan bir komisyon karar verir. Türkiye’ye bakıldığında, devlet sırrına kimin karar
vereceğine ilişkin herhangi bir yasa yoktur ortada, devlet sırrı kavramının asker sırrı
kavramıyla özdeşleştiği görülür. Bu açıdan bakıldığı zaman devlet sırrı kavramı aslında
askerin, neyin sır olması gerektiğini söylediği şeyin adıdır. Dolayısıyla burada asker ile
devletin eşit olduğu gibi bir sonuç ile karşılaşılır. Devlet sırrı kavramı üzerinden Türk siyasal
yapısının DNA’sı çok rahat bir şekilde okunabilir, orada devletin aslında “ordu” olduğu
görülür. Vurgulanması gereken diğer bir husus da devlet sırrının esasında ne olması gerektiği
herhangi bir yasal mevzuatta yoksa bu durumda devlet sırrı aslında yoktur da denilebilir.220
Türk Ceza Kanunu’nda ve hatta Anayasa’da (26. madde) geçen “devlet sırrı”, Türkiye'de
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cezalandırılan ancak özel olarak tanımı yapılmayan bir kavram. Bu kapsamda değerlendirilen
belgelerin; ne şekilde belirleneceği, korunacağı, açıklanacağı ve bu hususlara ilişkin
yükümlülüklerin neler olduğu belirsizdir.
Ulusal güvenlik kavramının verdiği olağanüstü durum değerlendirmesi üzerine inşa edilmiş
pretoryen cumhuriyetin merkez zümresi olan bir siyasal parti görünümü de sunabilen TSK,
aynı zamanda kendisi için var olan bir zümre halinde günümüzde yapılanmıştır. Bu pretoryen
zümre, otoriter özellikleri ağır basan cumhuriyet rejiminin nihai dayanağı işlevini görmekte ve
bu rejim tarzının toplumsal tahayyülde hâkim konumda yer almaya devam etmesini
sağlamaktadır. Otoriter rejimden demokratik cumhuriyete geçişin olmazsa olmaz
koşullarından birisi, üstün ve ayrıcalıklı zümre konumunu ve bundan türeyen hikmetinden
sual edilmez tasarruflarda bulunmak hakkının sivil siyasal güçlerce sorgulanır olmasıdır.
Sadece askeri zümrenin siyasal alandaki hâkim konumunun değişmesi değil, askeri
harcamaların toplumsal kaynak tahsisi öncelikleri içinde serbest bir değerlendirilmeye tabi
tutularak tespit edilmesi pratiğinin yerleşmesi de bu geçişin gerekli adımlarından biridir.
Bunların gerçekleşebilmesi için, her şeyden önce, demokratik sivil güçlerin kendilerinde bu
hak ve yetkiyi görmeleri gerekir. Bu ise, askeri vesayet rejiminin taşıyıcısı olduğu otoriter
refkleslerden sivil siyasal güçlerin arınmış olmalarını öngörür. Ne var ki, Türkiye’de
muhafazakârlık kadar yaygın biçimde paylaşılan siyasal değer, otoriterliktir. Bu nedenle
pretoryen cumhuriyet güçlerinin hâkim konumlarının geri çekilmesi, kendisi için var olan
üstün ve ayrıcalıklı bir zümre olarak zümre konumlarını yeniden üretmelerine son verilmesi
konusunda yegâne engel TSK değil, kendinde bu hak ve yetkiyi görmeyen, “ordulaşmış
millet” ideolojisi içinde toplumsal bilinçleri şekillenmiş egemen siyasal ve toplumsal
tasavvurdur.221
Türk Silahlı Kuvvetleri 24. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, komisyonumuza askerin
denetimi hususunda yaptığı açıklamada:
Denetim konusunda yol alınmıştır. Sayıştay bazı yerleri biliyorsunuz denetliyor.
Gayet tabii ki denetlemeli ama tabii bir de zaruretler var. Yani gizli olan şeyi
denetlemede sıkıntı olabilir mi, olamaz mı? Bence artık o da değişiyor, olabilir
çünkü Bulgar geliyor tak, tak kapıyı çalıyor Edirne’de, “Ben orduevinde
kalacağım, yarın birliğinizi bir denetleyeceğim.” diyor. Ondan sonra, ertesi gün
sabahleyin biniyorsunuz arabaya “Beni falanca zırhlı tugaya götürün, tankları
sayacağım.” diyor, götürüyorsunuz veya sizin uçağınızı alıyor, başka bir ülke
kiralıyor, gidiyor başka bir ülkenin üzerinde uçuyor veya Ukrayna’nın uçağı
geliyor Türkiye’de Açık Semalar Anlaşması, Konvansiyonel Silahlar Anlaşması;
bütün bu anlaşmalara imza koymuş bir Türkiye. O bakımdan, artık belki gizli şey
olmaz yani Silahlı Kuvvetler de hiçbir zaman “Hayır.” demiyor ama yeter ki
bizim saygınlığımıza şey gelecek yani öyle sanki suçüstü… Öyle empoze ediliyor.
Dolayısıyla, demokratikleşmede adımları atmak, zamanlamak ve bir zaman-olay
çizelgesi yapmak çok önemli; İspanya böyle yapmış. Hangi tarihlerde ne
yapılacak? Bu iş böyle kısa bir şeyle olmuyor. Tam entegrasyon,
demokratikleşmeyi bir bütün olarak alıyorum. Onun için bunun böyle adım adım,
sindire sindire ve akıllıca hâl tarzları araştırarak, bularak yapılmasında fayda var.222
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Türkiye; askeri223 giderler için gayri safi yurt içi hâsılasının yüzde 2,4’ünü harcamakta ve 155
ülke içerisinde 15. sırada yer almaktadır. Aynı listede yer alan Fransa, gayri safi yurt içi
hâsılasının yüzde 2,3’ünü, Almanya yüzde 1,3’ünü, Brezilya yüzde 1,5’ini, İtalya yüzde 1,6’sını
askere harcamaktadır.
Denetlen(e)meyen ordu sorununu Sedat Laçiner açık yüreklilikle anlatır: “27 Mayıs’tan bu
yana terör başta olmak üzere ulusal güvenlik konuları fiili olarak, hatta bazı hallerde yasal
olarak sivil siyasetin yetkisinin dışına itilmiştir. 27 Mayısçılar bankacılıktan eğitime, sağlıktan
dış politikaya kadar neredeyse tüm konulara müdahale ettiler. Ama asıl ilgilendikleri alan
Ordu’nun yapılanması ve devlet sistemi içinde dokunulmaz hale getirilmesi oldu. Ordu
mensuplarının maaşlarına okkalı zamlar ve onları Hükümetlere mahkûm etmeyecek OYAK
tarzı mali düzenlemeler yaptılar. Zaten Menderes ve iki bakanının idam edilmiş bedenlerini
gördükten sonra askerlere meydan okuyabilecek kadar ‘babayiğit sivil siyasetçi’ bulmak da
artık zordu. Siyasetçiler darbeyi unutacak gibi olduklarında önce söz ile söz ile uslanmayanı
ise kötek ile yola getirdiler. 1960’lar ve 1970’ler boyunca meydana gelen pek çok terör olayı
ve karışıklığın içinde karanlık devlet memurlarının olması herhalde tesadüf değildir. 1970’li
yıllarda tanınmış bir sağcı ile tanınmış bir solcuyu öldüren silahın aynı olması da tek bir
merkezin olayları nasıl da orkestra ettiğini açık bir şekilde gösteriyor olmalıdır. Hükümeti
baştan ayağı değiştiren 1971 Muhtırası’nı (veya darbesi) 12 Eylül Darbesi izlemiştir. 28 Şubat
Postmodern Darbesi ile birlikte askerin siyaset üzerindeki kesin belirleyiciliği sürmüştür.
Darbelerin arasında muhtıralar, muhtıraların arasında ise gizli kapılar ardında ‘ikna
çalışmaları’ sivilleri iyiden iyiye sindirmiştir. Böylece siviller esas görev alanlarının barajlar,
otobanlar ve duble yollar yapmak, maaşları ödemek, kredi bulmak vb. olduğuna, güvenlik
konularının ise ancak askerlerce ele alınabileceğine kanaat etmişlerdir. Türkiye’nin başbakan
olma rekortmeni Süleyman Demirel’e neden terörü önleyemediği sorulduğunda verdiği yanıt
aslında gerçek tabloyu özetlemektedir: ‘Asker polis ne istemiş de vermemişim.’ Bu sözlerden
de anlaşılacağı üzere sivil yönetimler güvenlik konusundaki görevlerini askerin (ve polisin)
isteklerini temin etmek olarak tanımlamışlardır. Özal gibi terör politikalarını sorgulamaya
kalkanlara ise aracılar gerekli uyarılarda bulunmuş, daha da olmadı bildik yöntemler devreye
girmiştir. Her kapalı yapıda olduğu gibi toplumun gözetimi altına girmeyen, denetlenmeyen,
eleştirilmeyen ve hesap vermeyen terörle mücadele yapısında da ciddi çürümeler
yaşanmaktadır: Türkiye yaklaşık yarım asırdır halının altına süpürdüğü gerçeklerle yüz yüze
gelmektedir. Tıpkı sivil kurumları gibi, hatta belki de onlardan çok daha fazla askeri
kurumlarının da ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu toplum daha yeni yeni keşfediyor.
Çetelerden sonra, askeri kurumlardaki iç rekabet, çürüme, yolsuzluklar, ihmaller ve karanlık
noktalarla yüzleşmeye hazır olmak zorundayız.”
Laçiner, düşüncelerinin devamında TSK’nın başına gelenleri şu şekilde açıklar; eleştirilmeyen,
denetlenmeyen ve yanlışları konusunda uyarılmayan her kurum içten içe çürür, çürümeye ek
olarak yabancı unsurların bünyesine sızmasına ve yerleşmesine uygun yapılar haline gelir:
Hükümetler güvenliğin diğer alanlarıyla birlikte terörle mücadelede de şoför
koltuğuna oturamamış, tüm sevk ve idare Ordu’nun eline geçmiştir. Oysa ordular
doğaları gereği tüm dünyada terörle mücadelenin lideri olamazlar. Hatta gelişmiş
ülkelerde sadece sivil kolluk güçlerine istisnai katkı sağlayan yapılar olabilirler.
Fakat Türkiye’de Ordu terörle mücadelenin hem beyni, hem de uygulayıcısı
olmuştur. Buna karşın tüm politikaları eleştiriden ve denetimden uzak
tutulmuştur. Meclis Ordu’yu veya eylemlerini eleştirememiş, hükümetler buna
cesaret edemezken, medya da Ordu ile ilişkilerini koruyabilmek için başını her
List of Countries by Military Expenditures, Stockholm International Peace Research
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures Erişim: 5 Kasım 2012).
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zaman başka yönlere çevirmiştir. Oysa eleştirilmeyen, denetlenmeyen ve yanlışları
konusunda uyarılmayan her kurum içten içe çürür. Çürümeye ek olarak yabancı
unsurların bünyesine sızmasına ve yerleşmesine uygun yapılar haline gelirler. Bu
tür kurumlarda çürük elmalar ve dış düşmanlar ile içeriden işbirlikleri artar.
Çeteleşme de çürümenin ardından gelen bir hastalıktır. En kötüsü ise
eleştirilmeyen, uyarılmayan ve hesap vermeyen kurumlar en temel yeteneklerini
de kaybetmeye başlarlar. Önce körelme başlar, ardından pek çok yetenek
kaybolur. İşte TSK’nın başına gelen de budur. Meclis tarafından sözde
denetlenen, hükümetlerin asla karşısına almak istemediği, Sayıştay’ın siyasi
iradenin cesareti kadar ve askerin lütfettiği kadar kışlaya girebildiği bir ortamda
terörle mücadelenin asıl liderlik koltukları adeta boş kalmıştır. Meclis terörle
mücadelenin fikri ve ahlaki liderliğine bir türlü geçemezken, hükümetler de
terörle mücadeleyi sevk ve idare etmeyi asker ve polisin her istediğini yapmak
sanmıştır. Böylece hataların hata olduğu bile görülememiş, hatalar yeni hataları
getirmiş, mevcut yanlışlar kronikleşirken sorunlar içinden çıkılmaz bir hal
almıştır. Buna rağmen yine de hatalar görülememiş, ya da hatalar yasalar, anayasa,
diğer devletler, iç ve dış hainler gibi söylemler ile perdelenmeye çalışılmıştır.
Hataların üzerine gitmek yerine yasalar daha da sertleştirilmiş, güvenlik güçlerinin
bütçeleri ve yetkileri daha da arttırılmış ve böylece mevcut gariplikler
perdelenmiştir. Ordu içindeki iletişim mekanizmasını dahi anlayabilmiş değiliz.
Sistemin çok hantal olduğunu, terörist saldırılar karşısında yavaş kaldığını, iletişim
ve istihbarat problemleri yaşadığını anlıyoruz. Fakat karşımızda bu eleştirilere
önem veren bir yapı da görülmüyor. Bunun yerine eleştirenleri hain ilan eden bir
alınganlık var. Çünkü güvenlik güçleri bugüne kadar böyle eleştirilere
alıştırılmamışlar.224

Sedat Laçiner; Şeffaf ve hesap veren bir ordu ihtiyacı, Radikal Gazetesi, 17 Ekim 2008. (Erişim: 13 Haziran 2012)
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=903799&CategoryID=99
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10. ULUSAL İSTİHBARAT ve DARBELER
MİT kısa adıyla Millî İstihbarat Teşkilatı’nın bir yasaya kavuşması eski değildir. Türkiye
Cumhuriyeti istihbarat örgütü ile ilgili ilk yasa 1965’de çıkarılmıştır. Oysa örgütün geçmişi
1920’lere uzanmaktadır. Kurtuluş savaşında farklı merkezlerden ve bir kısmı da kendiliğinden
yönetilen istihbarat grupları tasfiye edilerek TBMM Reisi ve Başkumandan Mustafa Kemal
Paşa’nın ve yakın arkadaşlarının denetiminde faaliyetleri kontrol altına alınmıştır. Türk
istihbarat mevzuatı açısından ilk hukuki girişim, istihbarat hizmetinin sürekliliğini sağlamak
için, 1926’da Atatürk’ün emri ile görev, yetki ve ödeneği Başvekâlet tarafından takdir edilecek
şekilde, fakat özel bir yasaya dayanmadan ‘Millî Emniyet Hizmetleri Riyaseti’nin
oluşturulmasıdır. Bu örgütün eski alfabedeki kısa adı olan MAH yeni alfabede de
kaldığından, Türk istihbarat örgütü 1965’te yasası çıkana kadar bu adla adlandırılmıştır.
1963’te istihbarat örgütü ile ilgili bir tasarı koalisyon hükümetince Millet meclisine
sunulmuştur. Gerekçenin aktarılan kısımlarında dikkati çeken iki nokta vardır. Birincisi,
kurulacak istihbarat örgütünün Millî Güvenlik Kurulunun bir organı şeklinde düşünülmüş
olması ki, böyle bir ihtiyaç Millî Güvenlik Kurulunun görevleri açısından bakılırsa
kaçınılmazdı; ikincisi, o zamana kadar istihbarat faaliyetinde bulunan örgütlerin MAH’ın
beynini ve iskeletini oluşturmasıdır. Tasarı ile yapılmak istenilenin MAH’ın tüm sorunlarıyla
birlikte Türk hukuk sistemine ithal etmek anlamına geldiğini söylemek gerekmektedir. Böyle
bir tutum, 1960’lardaki adıyla Millî İstihbarat Teşkilatını kuranların ilk yanlışını
oluşturmuştur. MAH’ın hastalıkları dereden geliyordu? Veya MAH hangi geleneğin temsilcisi
idi? Burada MAH’ın üç esaslı miras devraldığını belirtmekte yarar var:




İkinci Abdülhamid’in jurnalciliğe dayalı hafiye (gizli polis) politikası,
1908’den sonraki İttihat ve Terakki terörü,
Millî Kurtuluş Savaşı Türkiye’sinde işgalcilere karşı bütün sınıf ve tabakalarda
gelişen mücadele bilinci.

1922 sonbaharı sonrası dönem özetlenecek olursa; MAH, sözü edilen üç miras üzerine, tek
parti rejimi istihbarat örgütü olarak faaliyet göstermiştir. Bir diğer anlatımla MAH, partinin
istihbarat örgütü konumundadır. Bu ise örgütün, parti üst yönetimi emrinde olmasıdır.
Valilerin aynı anda tek partinin il başkanlığı görevini üstlendikleri 1930’lu yıllarda MAH’ın
parti muhaliflerini (ki burada parti muhalifleri sözünden ‘rejim düşmanı’ ve ‘vatan haini’
anlamı çıkartmak gerekir) fişlemek işinde kullanılmasından doğal ne olabilirdi? Tek parti
rejimlerinde istihbarat örgütü, partinin yeraltındaki vurucu gücüdür. 225
MİT’te Daire Başkanlığı da yapan ve Mahir Kaynak:
Bizim istihbaratımızı hiç tutmuyorum. Şu ana kadar hangi yabancı operasyonu
ortaya çıkardı? Hiçbirini. Bir sürü oyun oynandı, hiçbirisi engellenmedi. Bizim
istihbaratçılar gidiyor orada, şu adam solcu, şu adam sağcı, şu adam dinci. Bu,
225

Hikmet Özdemir (1993); s. 179, 181, 182, 183, 184.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

111 / 145

Türkiye’nin büyük bir zaafıdır. Türkiye’nin dört düşmanı vardır: Solcu, dinci,
komünist, faşist. Bunlar düşmanıdır, öyleyse bunları ararlar.226

1950’lerde Türk istihbaratçılığı açısından gözlemlenebilen en önemli gelişme MAH’ın CIA ile
ilişkilerinin dostluk ötesi platforma taşırılmasıdır. Bu ilişkinin dayatmasıyladır ki MAH, adeta
CIA’in yerel (local) birimi gibi çalışmak, iç politika istihbaratına ağırlık vermek durumunda
kalmıştır. CIA ile girilen böyle bir ilişkinin Türk istihbarat birimlerine bazı bakımlardan
olumlu katkıları da olmamıştır denilemez; CIA’den sağlanan mali fonlar, ABD’de eğitim
imkânları, istihbarat teknolojisindeki ilerlemenin hissedilmesi… Fakat bunların ne pahasına
olduğunu da düşünmek gerekir. Bu nedenle uzun yıllar tek parti rejiminin istihbarat örgütü
olarak iç politika alanında faaliyet gösteren MAH’ın sırtındaki CIA bağlantısı ile 1963’te,
hukuki bir düzenleme sonucu kurulacak MİT’e dönüştürme kararını, çok partili sistem
açısından yapılan ciddi bir yanlış şeklinde değerlendirmek doğru ve yerinde bir tespit
olmaktadır.
1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Yasası’na
göre yasa koyucu MİT’e, yürütme görevinde bulunan Bakanlar Kurulu dışında ayrı bir organ
konumunda bulunan Millî Güvenlik Kurulunun bilgi toplama merkezi görevi vermektedir.
Daha ilginci, MİT’in isteklerini karşılamak durumunda olduğu kişilerin sıralanmasıdır. MİT’in
görevlerini düzenleyen 4. Maddenin (a) ve (b) bentlerinde iki kez sayılan bu kişiler;
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve
ilgili Bakanlıklar olarak belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak, Türkiye’de Millî Güvenlik
Protokolü’nün aşağıdaki şekilde olduğunu iddia etmek mümkündür:






Cumhurbaşkanı,
Başbakan,
Genelkurmay Başkanı,
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı.

Millî Güvenlik Kurulunun siyasi sistem içindeki konumu, bileşimi, görev ve yetkileri ile
birlikte düşünüldüğünde, bir istihbarat örgütü olarak Millî İstihbarat Teşkilatının yasasından
kaynaklanan, Türkiye’ye özgü bir olgu gündeme gelmektedir. 28 Haziran 1983 gün ve
KKTD 18/101-1528/05467 sayılı, Başbakan Bülent Ulusu imzası ile Danışma Meclisi
Başkanlığına gönderilen, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Yasa
Tasarısının Gerekçesinde söz konusu olgu veya başka bir anlatımla Türk istihbaratçılık
tarihinin bir paradoksu şöyle itiraf edilmektedir.
Millî istihbarat Teşkilatı, emsali birçok yabancı devletler gizli servislerinden farklı
olarak iki ana görevi birden deruhte etmiş (üstlenmiş) bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi iç istihbarat (güvenlik istihbaratı) diğeri de yabancı devletler istihbaratıdır
(stratejik istihbarat). (Danışma Meclisi Tutanak Dergisi. Cilt 22, 1983, 585 sevk sayılı
belge)

MİT’in siyasi sistem açısından yarattığı bunalımların bir nedeni iç ve dış istihbarat görevini
birlikte yapmasıdır. 1965’teki tasarı Cumhuriyet Senatosunda görüşülürken Haydar
Tunçkanat bu olguyu eleştirerek şunları söylemiştir:

Mahir Kaynak, İktisat Profesörü, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, 14 Ekim
2012, s. 16.
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Cumhuriyet rejimi yeni kurulduğu zaman düşmanları çok olduğundan İçişleri
Bakanlığının aslı vazifelerinden olan rejimin güvenliği görevi istihbarata ilaveten
Millî Emniyet Başkanlığına da verilmiş bulunmaktadır. Fakat aradan geçen uzun
zaman içerisinde jandarma ve polis teşkilatımız genişlemiş ve kuvvetlenmiştir.
Rejim oturmuştur. Şayet bu rejimin ve Anayasa düzeninin güvenliği İçişleri
Bakanlığının yüz bine yaklaşan polis ve jandarma kuvvetleri, yüzlerce milyonluk
bütçeleri ile yapamayacaklarsa, 3-5 milyonluk bütçesi ve beş-altı yüz personeli ile
hem istihbarat, istihbarata karşı koyma ve hem de rejimin güvenliğinin temini
görevini Millî Emniyet Teşkilatının nasıl başarabildiğinin sırrını bilmek elbette
faydalı olacaktır.

Başlangıçta rejimin güvenliği görevini üzerine alan bu teşkilat, zamanla benzeri teşkilatlar gibi
değişen şartlar karşısında genişleyip inkişaf edeceği (gelişeceği) yerde rejimin güvenliği
konusuna daha fazla önem vererek teşkilatın büyük kısmını yurt içine yaymış ve iktidarın
güvenliği bir reis veya başkanın emri altında ordu ve emniyet kadrolarında ödünç alınan
personelle kendisine verilen gizli tahsisatla ayakta zor kalabilmiş ve dışta teşkilatlanma ise
asgari ölçüde tutulmuştur. (Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Birleşim 86, 1965, s.29).
MİT Müsteşarlığı gibi, uygulamada ülke genelinde siyaseti gözetleyen bir gizli örgütün başı
olan generalin Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkisi ordunun kendi hiyerarşisi açısından
düzenlenmiştir. Genelkurmay Başkanlığında olduğu gibi yasa koyucu MİT Müsteşarını da
Başbakana karşı ‘sorumlu’ tutmaktadır, ‘bağlı’ değil. Acaba MİT Müsteşarı kime veya kimlere
bağlıdır? Bu sorunun yanıtını Müsteşarın göreve atanma sürecini inceledikten sonra vermek
doğru olacaktır.


1965/644 Sayılı yasa: MİT Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulunda
görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının onaması ile
atanır; Müsteşarlığa bir askeri şahıs atandığı takdirde, bu şahıs görev
süresince Silahlı Kuvvetler makamları tarafından bir denetim ve teftişe tabi
tutulamaz. (Md.12).



1983/2937 Sayılı yasa: Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Millî Güvenlik
Kurulunda görüşüldükten sonra Başbakanın inhası ve Cumhurbaşkanının
onayı ile atanır (Md. 13).

Buna göre, MİT Müsteşarının kim olacağına karar veren makam Millî Güvenlik Kurulu
olmaktadır. Başbakan inha yetkisini ancak “Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra”
kullanabilmektedir. MİT Müsteşarı için inha yetkisini kullanırken Başbakana kısıtlama
getirilmesi, bu makamdaki kişiye güvenilmediğini değil, Millî Güvenlik Kuruluna daha çok
güvenildiğini gösterir. Başbakan bu modelde kendisi katılmamış bile olsa, Millî Güvenlik
Kurulu kararını (veya görüşünü) uygulayan bir ‘yüksek memur’ durumuna
düşürülmektedir.227
MİT’in başına kimin geçeceğine karar verenler, doğal olarak ulusal istihbaratın da efendisi
olmaktadırlar. 12 Mart’a giden yolda, 32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı
Süleyman Demirel MİT konusunda sitemkârdır:
İstihbarat Teşkilatı aslında büyük meselelerde Hükümet’e en son olacak işi
söyleyememiştir. Mesela Angola’daki iki kabile birbiriyle çarpışmış, şu kadar
Zululu, bu kadar da Mululu ölmüş. Onu size her gün sabah verir. Ama Ankara’da
sizin altınızı oymuşlar onu vermez.
227

Hikmet Özdemir (1993); s. 187, 191, 192, 197, 199, 200.
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11 Mart 1971 gece yarısı darbe yapılacağını dört general dışında iki kişi daha biliyordu.
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve MİT Müsteşarı Fuat Doğu. Sunay’ı köşke Demirel
çıkarmıştı ama o, ne olursa olsun eski bir askerdi. MİT Müsteşarı Fuat Doğu’ya gelince, o da
bir asker olsa da, yasal olarak Başbakan’a bağlı bir kurumun başındaydı ve derhal durumu
Demirel’e bildirse belki de ülkenin kaderini değiştirecekti.228
Millî Güvenlik Kuruluna bağlı bir istihbarat merkezi olarak düşünülen MİT’e yasa ile verilen
‘rapor hazırlama’ görevi ile parlamenter demokratik sistemin özüne aykırı hükümler
taşıyabilmektedir. Her ne kadar rapor sunulacak ‘Devlet Organları’ arasında Başbakanlık da
var denilebilirse de, hükümet tasarısını hazırlayanların, Millî Güvenlik kurulu belirtirken
Başbakanlığı neden ayrıca belirtmediklerini sormak, onlara haksızlık etmek anlamına gelmez.
Başbakanlık ile MİT ilişkisinde sorun kaynağı şuradan geliyor: Başbakan, MİT müsteşarlığı
gerçekten kendisine bağlı ise, MİT’çe hazırlanan bir raporu yürütmenin başı ve aynı zamanda
Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık yapan Cumhurbaşkanına neden kendi eliyle sunmasın?
Aynı biçimde, Millî Güvenlik Kurulunun öteki üyelerine Genel Kurmay başkanı, Kuvvet
komutanları ve ilgili bakanlara neden vermesin? Yasa koyucu Başbakanın atlanarak, üst
makama ve altındaki makamlara (isim belirterek) MİT raporlarının aracısız iletilmesini hükme
bağlamaktadır. MİT üzerine yapılacak değerlendirmede yalnızca yasadan hareket etmek, bu
kurum ile ilgili hukuki tabloyu verecektir. Türkiye gibi bir ülkede MİT’in faaliyetleri hakkında
söylenebilecek çok şey bulunmaktadır. Gerçekçi bir değerlendirme bu örgütün faaliyetleri
incelendikten sonra yapılabilir. Madalyonunu görünen yüzünde (kimi çevreler kabul etmek
istemeseler de) zor ve baskıya dayalı bir sorgu yöntemi ile işkence ve bazen ölüme giden
uygulamaların olduğu bilinmektedir.229
1996’da yaşanan Susurluk skandalında, devletin içine kapanmasının, ser verip sır
vermemesinin birinci dereceden sorumlusu Millî İstihbarat Teşkilatı’dır. 48, 53 ve 55.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Başbakanı Mesut Yılmaz;
Ben (Refahyol’dan sonra) hükümetin başına geldikten sonra bu konuda yeni bir
araştırma başlattım. Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan bu konuda neler
yapılabileceğine ilişkin bir rapor istedim. Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş
bizzat kendisi bu çalışmayı yürüttü. Bir gün bana MİT’ten gerekli bilgileri
alamadığını ifade etti. Kendisiyle beraber MİT’e gittik. MİT Müsteşarı Sönmez
Köksal’la bir toplantı yaptık. Orada gayet iyi hatırlıyorum, MİT müsteşarı, bu
olayın çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını bize ifade etti.230

Başbakan’ın kendisine bağlı bir memur olan MİT Müsteşarı’nın telkinine bağlı kalması; millet
iradesini temsil edenlerin Susurluk Skandalı gibi karanlık odaklara uzanan bir olayı çözme
konusundaki isteksizliğinin delili niteliğindedir.
Türkiye’nin tek bir ulusal istihbarat örgütü vardır o da MİT’tir. Kaos ve istikrarsızlaştırma
operasyonlarının maşası olan çeteleri deşifre etmek, gerçek yüzlerini millete göstermek Millî
İstihbarat Teşkilatı’nın temel görevleri arasındadır. “Millî” bir istihbarat biriminin asli
vazifesi, karanlıkları aydınlığa çıkarmak ve ülke insanının huzur ve güven içinde yaşamasına
katkıda bulunmaktır. MİT, Türkiye’nin dış istihbaratının yanında iç istihbaratından da

228

Mehmet Ali Birand ve diğerleri (2008); s. 213, 246.

229

Hikmet Özdemir (1993); s. 209

230

Mehmet Ali Birand ve Reyhan Yıldız; Son Darbe: 28 Şubat, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 175.
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sorumludur, bu sorumluluğun bir gereği olarak MİT’in aydınlatmak zorunda olduğu belli
başlı olaylar şunlardır:
6-7 Eylül 1955 Olayları; 27 Kasım 1970 Kültür Sarayı yangını; 5 Mart 1972
Marmara Yolcu Gemisi yangını; 28 Haziran 1972 Eminönü Araba Vapuru’nun
batırılması; 1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı; 17 Nisan 1978 Hamit Fendoğlu
suikastı; 19-26 Aralık 1978 Maraş Katliamı; Mayıs - Temmuz 1980 Çorum
Olayları; 18 Haziran 1988 Turgut Özal’a suikast girişimi; 31 Ocak 1990
Muammer Aksoy suikastı; 7 Mart 1990 Çetin Emeç suikastı; 4 Eylül 1990 Turan
Dursun suikastı; 6 Ekim 1990 Bahriye Üçok suikastı; 30 Ocak 1991 Emekli
Korgeneral Hulusi Sayın suikastı; 23 Mayıs 1991 Adana Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz suikastı; 7 Temmuz 1991 HEP Diyarbakır
İl Başkanı Vedat Aydın suikastı; 29 Temmuz 1992 Emekli Oramiral Kemal
Kayacan suikastı; 20 Eylül 1992 Musa Anter suikastı; 24 Ocak 1993 Uğur
Mumcu suikastı; 17 Şubat 1993 Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in şüpheli
ölümü; 4 Eylül 1993 DEP milletvekili Mehmet Sincar suikastı; 22 Ekim 1993
Tuğgeneral Bahtiyar Aydın suikastı; 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Olayı; 4
Kasım 1993 Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever suikastı; 3 Şubat 1994 Tunceli
Jandarma Alay Komutanı Kazım Çillioğlu cinayeti; 1994 Bolu Düzce Sapanca
üçgeninde işlenen Kürt işadamları suikastları; 12 Mart 1995 Gazi Mahallesi
Olayları; 12 Ağustos 1995 Mardin Jandarma Alay Komutanı Rıdvan Özden
suikastı; 9 Ocak 1996 Özdemir Sabancı suikastı; 24 Ekim 1999 Ahmet Taner
Kışlalı suikastı; 18 Aralık 2002 Necip Hablemitoğlu suikastı; 19 Ocak 2007 Hrant
Dink suikastı; 18 Nisan 2007 Zirve Yayınevi Katliamı.

Türkiye’de “istihbarat birimi” enflasyonu vardır. Bu istihbarat dağınıklığının, şişkinliğinin ve
görev örtüşmelerinin temel sebebi, yasal bir boşluk veya yasal yetersizlikler değildir; tek
cümleyle ‘silahlı kuvvetlerin fiili durumdan kendisine vazife çıkarmasıdır.’ Batı Çalışma
Grubu ve EMASYA örneklerinde; Jandarma’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını fişleme
yetkisi, ‘Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda
verilmemişken, Jandarma Genel Komutanlığı bu alanda istihbarat faaliyetlerinde
bulunmuştur.
1985 yılında ‘Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na 7. madde eklendi:
Polis devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve
genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi
sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar,
değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat
kuruluşlarıyla işbirliği yapar.

Uzun süre Jandarma İstihbarat Teşkilatı olan JİTEM’in varlığının inkâr edilmesinin altında
yatan sebep; prensip olarak jandarmanın istihbarat üretme yetkisinin olmayışı ve bu yetkinin
belirtilen kanun maddesiyle ülke içinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire
Başkanlığı’na verilmiş olmasıdır. 1985 yılında yapılan değişikliğin anlamı şuydu: “Sivil
iktidarların darbelerden hiç haberi olmuyordu, ama artık olacak.” Nitekim 28 Şubat sürecinde
Batı Çalışma Grubu denilen mekanizmanın faaliyetleri polisin topladığı istihbaratla ortaya
çıkmıştı. Jandarma, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 25. maddesine dayanarak, polisin
bulunmadığı bölgelerde istihbarat toplama hakkına sahip olduğunu ileri sürüyor. Bu
maddede: “Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile
jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.”
denilmektedir. Hâlbuki Jandarma Genel Komutanlığı unsurları kendi sorumluluk sahasında
olmak kaydıyla ancak ve ancak, suçu önleme amaçlı teknik istihbarat ve teknik takip
yapabilir. Peki, kanundaki açık maddeye rağmen jandarma bunu nasıl yapabiliyor? Askerin
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Türkiye’de oluşturduğu fiili durum ve nüfuzundan yararlanarak komutanlarının emriyle
yapabiliyor.231 Genelde askeri istihbaratın özelde Jandarma’nın yaptığı bu istihbarat
faaliyetleri; yetki ve görev tecavüzü niteliğindedir ve açıkça kanun dışıdır ve suçtur.
Jandarma’nın tüm ülke genelinde yaptığı fişlemeler gibi, 9 Kasım 2005’te Şemdinli’de
yaşanan olayda232 da iki Jandarma Astsubayının, polis sorumluluk bölgesinde, habersiz ve
izinsiz olarak yaptıkları eylem bu kapsamdadır.
Türkiye’deki askeri otoritenin devlet içindeki özerk alanının zemini iki katmanlıdır. İlki
yasalar katmanıdır. Sivilleşme süreci bu birinci katmanı bir ölçüde kırmıştır. İkincisi, özellikle
28 Şubat döneminde tahkim edilmiş olan yönetmelik ve protokoller katmanıdır. Sivilleşme
süreci bu ikinci kademeye hemen hiç ulaşmamıştır. Denebilir ki bugün askeri vesayet
rejiminin değişmeyen unsurlarının en önemlileri, millî güvenlik düzenine 28 Şubat’ta dâhil
olan girdilerdir. 28 Şubat’ın bu açıdan kalıcı etkisi 2000’li yıllarda fark edilmiştir. Bu etkinin,
daha doğrusu devletin iç işleyişinin, mülki, istihbari ve asayiş alanının görece
askerileştirilmesinin kökeninde EMASYA233 protokolü yatar. Bu protokole göre, illerdeki
askeri otorite valilerden izin almadan da (daha sonra bilgi vermek ve izin prosedürünü yerine
getirmek koşuluyla) acil durumlarda asayiş olaylarına müdahale edebilmektir. Bu çerçevede
her ilde askeri garnizonda düzenli faaliyet gösterecek, yani kurumlaşacak bir güvenlik birimi
kurulmuştur. Bu birim askeri ve sivil istihbarat ve operasyon planlamasının, tehdit ve tehlike
değerlendirmelerinin merkezi olarak faaliyet göstermektir. Şu açıktır: Her ilde askeri bir birim
içinde oluşturulan “Asayiş Güvenlik Merkezleri” sivil emniyeti ve mülki amiri istihbarat,
değerlendirme ve planlama açısından askere bağımlı kılmıştır. Tüm toplumsal ve istihbari
bilgiler askerin elinde birikmekte, fişleme234 doğal bir işlem haline gelmektedir. MİT, emniyet
istihbaratı açısından bir anlamda iller düzeyinde bu askeri birimlerin bağımlı değişkeni haline
gelmiştir. Bu durum yaygın, tehlikeli ve “sıradan” bir askerileşme sürecine işaret etmektedir.
En önemli noktalardan birisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç güvenlik doktrinini bu protokole
göre yapılandırmış olmasıdır. Tedbir alma gerekçesiyle askeri merkezli fişleme, istihbarat ve
operasyonlar böyle yaygınlaşmıştır.235 28 Şubat sürecinin ardından yaklaşık 6 milyon kişinin
fişlenmesine neden olan bu protokol 2010 yılında kaldırılmıştır.236 Eski Emniyet İstihbarat
Gültekin Avcı; Karanlık İlişkiler Susurluk Şemdinli ve Danıştay Olaylarının Şifresi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2006, s.
201-203.
231

Jandarma Astsubay Ali Kaya için, “Tanırım, iyi çocuktur” diyen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı halen emekli
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, konuyla ilgili olarak komisyonumuza şunları ifade etmiştir: “97 baharında Kuzey
Irak’a operasyon yaptık. 2 tane yardımcım vardı. 1 tane Türk Silahlı Kuvvetlerinden tümgeneral, 1 tane de peşmergelerden
yardımcım vardı, “peşmerge komutanı” diyorlardı onlar. Onlarla konuşmam lazım. Ali Kaya çok iyi Kürtçe konuşurdu,
Jandarmada görevli. Yanıma verdiler ki tercümanlık yapsın diye. Oradan tanıyorum yani iki üç ay Kuzey Irak’ta bana
tercümanlık yaptı. “Ben onu tanırım, şöyle çocuktur.” dedikten sonra o cümlenin devamı o: “Bir kusuru varsa cezasını çeker.”
Maalesef bizim insanımız böyle. Hani “Abdestsiz namaz kılmak günahtır.” dersiniz abdestsizi atarsanız “Namaz kılmak
günahtır.” olur. Ona benziyor. Yani o cümlenin ikinci paragrafını bazısı yazdı, bazısı hiç yazmadı.” (Yaşar Büyükanıt,
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme Tutanağı, İstanbul Dolmabahçe Sarayı, 8 Kasım 2012, s. 12,
13)
232

EMASYA Protokolü (Emniyet, Asayiş, Yardımlaşma): İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu “11/d maddesi” gereğince alınması gereken müşterek tedbirlere ilişkin 7 Temmuz 1997’de imzalanan
protokoldür. Dönemin İçişleri Bakanı ise Murat Başesgioğlu’dur.
233

Yaşayan boyutlarıyla 28 Şubat (2): EMASYA üç ‘şey’ ifade etmiştir: (1) Asayiş alanının askerileştirilmesi ve bu çerçevede
tüm illerde ön tedbir adı altında toplumun tasnif edilmesi ve fişlemeler yapılması, (2) Gerektiğinde siyasete ve kamusal alana
tümüyle koyacak darbe planlarının EMASYA planlarına enjekte edilmesi, (3) Askere toplumsal olaylara doğrudan el koyma,
kendi başına hareket etme imkânının verilmesi. Askeri yapının iç güvenlik alanına sürekli ve denetleyici bir biçimde
yerleşmesi olarak tek cümleyle tanımlanabilecek 'EMASYA düzeni' faaliyetlerini bundan iki yıl öncesine, 2010 yılına kadar,
protokol ilga edilene kadar sürdürmüştü. Sorular şudur: Bu 10 yılın bilançosu nedir ve topluma dair fişler nerededir? (Ali
Bayramoğlu, Yeni Şafak Gazetesi, http://yenisafak.com.tr/yazarlar/AliBayramoglu/yasayan-boyutlariyla-28-subat-2/34429
Erişim: 16 Ekim 2012).
234

Ali Bayramoğlu; 28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2007, s.
91, 92.
235

236

Mehmet Baransu; Karargâh, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2010, s. 485.
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Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’na göre de, EMASYA faaliyetleri kapsamında komutanlıklar,
Türkiye’de 11 milyon insanı fişlemiştir. Bu fişler de halen Millî İstihbarat Teşkilatı’nda
tutulmaktadır.237
İç güvenlik istihbaratı, bu konuda rüştünü sahip olduğu teknoloji ve çalışmalarıyla ispatlamış
olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına bırakılmalıdır. Bu saha esasen
bir suç istihbaratı mahiyetini taşımaktadır. MİT, ana istihbarat servisi olarak hasseten dış
istihbarata yönelmelidir. ABD modeli CIA-FBI ayrımına gidilmeli. FBI (Federal Bureau of
Investigation- Federal soruşturma bürosu) iç güvenlik istihbaratı yapmakta olup aynı
zamanda adli polis olarak görev yapmakta ve ABD Federal Savcıları’na fevkalade yardımcı
bir istihbarat birimi durumundadır. MİT, kanuna göre dört makama bilgi vermekle
görevlidir. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MGK Genel Sekreterliği. Bu
dörtlüden Genelkurmay Başkanı ve MGK Genel Sekreterliği çıkarılmalı, ulusal istihbaratın
öncelikle sivil otorite elinde toplanması temin edilmelidir. Diğer ikisine istihbarat akışı
gerektiğinde bu iki sivil otorite tarafından sağlanmalıdır. Çünkü Genelkurmay istihbarat
Başkanlığı (J2) ve Kuvvet Komutanlıkları istihbarat Başkanlıkları geniş bir yelpaze olarak
zaten Genelkurmay Başkanının nüfuz ve kontrolü altında olup, bu birimlerin faaliyetinden
hiçbir sivil otorite ve mercii haberdar değildir. Askeri istihbarat yelpazesinin hiçbir sivil
makam ve kişiye bağlılığı, kontrolü, denetimi, bilgi verme mükellefiyeti söz konusu
olmadığından (Cumhurbaşkanına bile), demokratik hukuk devleti mekanizmaları dikkate
alındığında ülkemiz açısından paranormal bir konumda olduğu bir vakadır. Bu cihetle askeri
istihbarat birimlerinin üst seviyede Millî Savunma Bakanına ve dolaylı olarak Başbakanlığa
bağlılığının temin edilmesi kaçınılmaz bir mecburiyettir. İstihbarat, bilhassa günümüzde
entelektüel ve stratejik vizyon gerektiriyor, bu itibarla MİT askeri kadrolardan arındırılmalı ve
sivil hüviyetine kavuşturulmalıdır.238
Sivil siyasi otorite, teşkil ettiği tamamen kendine bağlı sivil bir istihbarat servisi kanalıyla
orduyu izletmeli ve ordu içindeki antidemokratik filizlenmeleri derhal durdurmalı ve
böylelerini ve bunlara ön ayak olanları ordudan derhal kovmalıdır. Türkiye 21. asırda
gerçekten demokrasi oyununu kuralına göre oynamak istiyorsa, demokrasi istiyorsa, bunun
asker ile değil siviller ile gerçekleşeceği idrakinde olmalıdır. Evet, yıllar boyu ulusal güvenliğe
tehdit olarak Komünizm, Kürtçülük, Türkçülük İrtica görülmüş ve istihbarat servislerimiz de
bu tehditlere göre konuşlandırılmıştır. Dikkat edilirse bu tehditler arasında bir tek dış tehdit
vardı o da Sovyet Rusya’nın çökmesiyle bitti. Artık maalesef hiçbir dış odaklanma ve hedef
kalmamış ve tamamen içe dönük bir güvenlik kaygısıyla KGB sendromlu paranoya
toplumuna dönülmüş durumda. Zaten dış istihbarat odaklarının istediği de buydu ve
başardılar. Vakit kaybedilmemeli ve kendi toplumunu takip eden bir ‘büyük birader’ devleti
anlayışı terk edilerek, devletlerarası denge ve stratejik menfaatlere dayalı operasyonları
mercek altına alan bir istihbarat odaklanmasına gidilmelidir. 239

Bülent Orakoğlu, Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Dinleme
Tutanağı, 16 Ekim 2012, s. 108.
237
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Gültekin Avcı (2008); s. 232.

Gültekin Avcı; Genelkurmay Cumhuriyeti, Ordunun Devleti mi Devletin Ordusu mu? Metropol Yayınları,
İstanbul, 2008, s. 186, 230.
239
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11. MEDYA, AYDINLAR, SİVİL TOPLUM ve DARBELER
Tanel Demirel’e göre, Askerler meşruiyet arayışını darbe kadar önemsiyor: “Türkiye’de
askerler siyasete her müdahalelerinde farklı toplumsal kesimleri birbirine karşı
kullanabiliyorlar. Darbelere destek devşirirken karşısına aldıkları bir kesime karşı ötekilerin
desteğini şu ya da bu şekilde alıyorlar.”240 Devlet geleneğinin de etkisiyle anayasaya uygunluk
ve hukukilik endişesi o kadar ileri gitmiştir ki; Türk darbecilerinin darbelerden sonra yardıma
ilk çağırdıkları meslek grubu üniversitelerin hukuk ve siyasal bilimler alanındaki öğretim
üyeleridir. Her askeri müdahaleden sonra üniversitenin sözlü ve yazılı olarak darbenin
meşrutiyetine dair “fetva” vermesi alışkanlık haline gelmiştir. Türkiye’de asker, fiili iktidarı ele
aldığında kendisine akıl vermek isteyen çok sayıda okur-yazarı daima hazır bulmaktadır.241
Cemil Meriç aydının vasıflarını şöyle sayar: “Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan
mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın, kendi kafasıyla
düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan; uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve
hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs.”242
Darbe dönemlerinde akademisyenlerin çoğunluğu, askerin politik ve sivil alana müdahil
olmasını yadırgamamış bilakis onaylayan bir söylem geliştirmişlerdir. Örneğin, Enver ziya
Karal gibi önemli aydınlar ve Hüseyin Nail Kubalı ve Sıddık Sami Onar gibi hukukçular bir
taraftan darbeyi onaylarken, diğer taraftan bunların bir kısmı askeri rejimin yasa yapma
sürecine dâhil olarak militarist rejimin organik aydınlarına dönüşmüşlerdir. Darbenin olduğu
gün İstanbul Üniversitesi’nden yeni anayasayı hazırlamak amacıyla Ankara’ya getirilen beş
hukuk profesörü 28 Mayıs’ta yayımladıkları bildiri ile Demokrat Parti’nin anayasaya aykırı
olarak kurduğu Tahkikat Komisyonları nedeniyle meşruluğunu kaybettiğini ve bu nedenle
askeri müdahalenin haklı olduğunu ifade ettiler. Yine bu isimlerin hazırladığı ve 14
Haziran’da yürürlüğe giren “1 Sayılı Yasa”, darbenin kanunla orduya verilen: “Cumhuriyeti
kollamak ve korumak vazifesi” temelinde yapıldığını belirtmiştir. Böylelikle hocalar ordunun
ihtilal eylemini “anayasal, hukuksal ve bilimsel bir kılıfa” soktukları gibi daha sonraki darbeler
için de yasal bir gerekçe icat etmiş oldular.243
27 Mayıs’ta aydınların yaşadığı durumun bir benzerine, 1971 muhtırası sonrasında rastlanır.
Demokrasi kavramı üzerinde henüz bir konsensüsün sağlanamadığı, demokrasinin herkese
aynı şeyi ifade etmediği dönemlerdir. Parlamento dışı muhalefet hareketi öne geçerken bazı
radikal sol gruplarda silahlı propaganda ve darbeci oluşumlar içinde çalışma tercih edilir bir
yöntem olmuştur. Çok partili hayatı küçümseyen, Batı demokrasisini “cici demokrasi”,
“Filipin demokrasisi” ifadeleriyle küçümseyen ve temelde tek partili otoriter rejim özlemi
içerisinde olan darbeci devrimcilerin muhtırayı selamlamalarını ortaya koyan pek çok veri
bulunmaktadır. Muhtıranın ertesi günü Cumhuriyet Gazetesinin “Devrimci ordunun sesi”
240

Muhsin Öztürk (2012); s. 109.
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Hikmet Özdemir (1993); s. 47.
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Cemil Meriç; Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 54.
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manşeti ile çıkması, solcu olarak bilinen köşe yazarların destek yazılarını kaleme almaları,
devrimci kuruluşların destek mesajları yayınlamaları bunun somut göstergeleriydi.244 Darbeci
devrimciliğin savunucusu Devrim dergisi büyük bir mutlulukla “Ordu Antikemalist Gidişe
Artık Dur Dedi” manşetiyle çıkmıştı.245 O dönemin etkili dergilerinden Devrim’in246 yazı
işleri müdürü Hasan Cemal, o yıllardaki eğilimi şu cümlelerle özetlemektedir: “Gençler dâhil
büyük çoğunluğumuz, çok partili rejimi küçümser, Batı Demokrasisi deyince tüylerimiz diken
olurdu. Biz gerçek demokrasiden, proletarya diktasını, ‘Üçüncü Dünya’ ülkelerinin tek partili
otoriter rejimlerini, Sovyetlerdeki, Çin’deki ya da Küba’daki diktatörlükleri anlardık.”247
Demokratlıktan darbeciliğe yönelişi siyasi sefalet olarak nitelendiren Babür Pınar: “Halkın
desteğini arkasına alamayan burjuva sol partilerin, burjuva sağ partilerin hükümet olmaları
durumunda; ordunun sopasının gölgesi altında “özgürlük” ve “demokrasi” havarisi
kesilmeleri, kafalarının arkasında yer alan “devletin sahibi biziz” yargısının dışa vurumudur
ve bu bayların orduyu halkın ordusu gibi gösterme çabaları büyük bir aldatmacanın
parçasıdır.”248
Hasan Bülent Kahraman, farklı bir bakış açısıyla Türkiye’de ordu ile aydınlar arasında bir
mücadele olduğunu ifade eder:
Ben Türkiye’deki modernleşmenin Osmanlı’dan beri tarihsel blok (ordu, aydınlar
ve bürokrasi) ile yapıldığını; fakat bu bloğun zaman zaman kendi iç iktidar
mücadelesinin siyaseti belirlediğini düşünüyordum. 1920-30’larda bu hareket bir
bütün. 1950’de çevre, tarihsel bloğu yeniyor. 1960’ta ‘tarihsel blok’ bir bütün
olarak iktidarı darbe ile çevreden geri alıyor. Ama 1961’den itibaren tarihsel blok
kendi içinde çatlamaya başlıyor. Aydınlarla ordu arasında mücadele var. Doğan
Avcıoğlu gibi bazı aydınlar ordusuz olmuyor diyor, bazı aydınlar da kendilerini o
dönemdeki Marksist rüzgârlara kaptırarak ordu tarafından dışlanıyor. Ve 12 Mart
aslında Demirel’e ve çevre’ye karşı bir muhtıra değil, ordunun belli bir kanadının
diğer kanadına verdiği bir muhtıradır. 1980’de ordu, aydınları bu defa tamamen
oyun dışına atmak için darbe yapıyor.249

12 Mart 1971 Muhtırasına destek mesajları yayınlayan devrimci kuruluşlar arasında: Türkiye Öğretmenler Sendikası,
Devrimci Avukatlar Birliği, Harita ve Kadastro Mühendisler Odası, Türkiye Millî Gençlik Teşkilatı, Teknik Personel
Sendikası, Üniversite Asistanları Sendikası, Mimarlar Odası, Türk Hukuk Kurumu, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat
Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Cemiyeti, Dev-Genç, Maden Mühendisleri Odası, Türkiye Orman Yüksek
Mühendisleri Sendikası gibi örgütler bulunmaktaydı. Davut Dursun (2003); s. 65.
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Doğan Avcıoğlu Teşhis ve Tedavi başlıklı yazısında şunları dile getirmiştir: “Cici demokrasinin artık sonu geldi. Fakat
can çekişmesi hayli zaman alabilir. Parlamento ve hükümet, yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik
huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk’ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyu da yitirmiş
ve Anayasa’nın öngördüğü reformları gerçekleştirememiştir. Türkiye’miz cici demokrasi uğruna 25 yıl israf etti, yeter artık.”
Doğan Avcıoğlu, “Teşhis ve Tedavi”, Devrim, sayı: 73, 17 Mart 1971. Davut Dursun (2003); s. 66.
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Doğan Avcıoğlu ve Millî Demokratik Devrim: Avcıoğlu 1961'de Mümtaz Soysal ile birlikte kurduğu, yayımını 1967'ye değin
sürdürdüğü Yön dergisiyle 1960 sonrası siyasal düşünce ortamında etkin bir rol oynadı. Yön dergisinde yayımlanan
yazılarında bir tür “Kemalist sosyalizm” anlayışını savundu. Avcıoğlu, 1968-1969 yıllarında ise CHP Yüksek Danışma
Kurulu üyeliği yaptı. 12 Mart 1971 Muhtırası'na kadar çıkardığı haftalık Devrim Dergisinde yayımlanan yazılarında
“devrim”in Kemalist aydınların yol göstericiliğinde ve Kemalist “genç subay”ların öncülüğünde geniş bir cephe
tarafından Millî Demokratik Devrim olarak gerçekleştirilebileceğini öne sürdü. Türkiye'de Orduyu tahrik ederek solsosyalist, bir çeşit Baasçı yönetim kurdurmak için ciddi faaliyetler vardı. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra 9 Mart 1971
darbe teşebbüsünde “orduyu başkaldırmaya teşvik” iddiasıyla Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu ile birlikte yargılanan ve
beraat eden Avcıoğlu 1973'te siyasal yaşamdan çekildi.
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Jakobenler, Fransa devrimini ‘korumak’ için sertlik yanlısı olan, ‘devrim elden gidiyor’
diyerek kan dökmekten çekinmeyen taraftarlara verilen ad. Bazı aydınlara göre jakobenlik,
çok saygıdeğer ve soylu bir hareket ve tepeden inmeci hareketlerin tümüne jakoben demek
de yanlış. Fransız devrimiyle beraber ‘çatışma’ kültürü üzerinden siyasetin yürütüldüğü
Fransa, 2. Dünya savaşı sonrası totaliter, pozitivist, kurgulayıcı rasyonalist yapıdan sıyrılarak
‘demokratikleşti.’ Yani Fransa, katı ve sert modernleşmesini değiştirip, post-modernizm ve
benzeri adlar verdikleri yeni siyaset felsefesi ile Anglo-Sakson ekole oldukça yakınlaşıyor.
Demokrat olduğunu iddia eden bazı aydınların aslında jakoben olduğunu söyleyen Niyazi
Öktem:
Sol düşünceye yandaş olanların büyük bir kısmı 12 Mart döneminde çok büyük
sıkıntı çekmişlerdi. O dönemin felsefesi şuydu; hiçbir demokrasi kendisini
reddetmeyi hedefleyen siyasi düşüncelere yer vermez. Bunu özellikle
Komünizmle Mücadele Dernekleri kullanıyorlardı. O dönemin solcuları bundan
da çok rahatsız oluyorlardı. 90’lardan sonra iş tam tersine döndü. Şimdi o solcular
düşünce özgürlüğü hoş ama demokrasiyi tehdit eden düşüncelere hayat hakkı
tanınmasın diyorlar. İşte “militan demokrasi” dedikleri şey. Hâlbuki kendileri bu
sıkıntıyı çekti. Çünkü o dönemde sosyal demokratlar solun her fraksiyonuyla aynı
kefeye konuyordu, dolayısıyla sosyal demokratlar çok sıkıntı çektiler. Şimdi de
Fethullah Gülen’le Hizbullah aynı kefeye konuyor. Yanlış. Rousseau’dan John
Locke’a geçelim derken sistem değişikliği öneriyorum. Ama benim daha ziyade
ağırlıklı olarak üzerinde durmak istediğim nokta şu; gelin biraz bunun üst yapısını
oluşturalım, görün artık Anglo-Sakson sisteminin özgürlükçülüğünü,
demokrasisini, dayanmış olduğu siyaset felsefesini.

Aydınlanmanın dünyaya armağan ettiği iki ekol var; birincisi Rousseau’nun öncülüğünü
yaptığı ve Fransa’yla özdeşleştirilen Fransa ekolü, ikincisi John Locke’un fikir babalığını
yaptığı ve İngiltere ile birlikte anılan bugün Amerika’yla özdeşleşen Anglo-Sakson ekol.
Birincisi sosyalist, diğeri ise liberal karakterli. Birincisinin devletçi, toplumcu özelliği var;
“Halka rağmen halkçılık” lafı bu ekol için söylenmiş. Ahmet Arslan’ın deyimiyle
“Rousseau’nun temsil ettiği aslında totaliter demokrasi geleneği, ya da demokratik
totalitarizm; Locke’un temsil ettiğine aslında totaliter demokrasi geleneği, ya da demokratik
totalitarizm; Locke’un temsil ettiğine liberal demokrasi demek de mümkün.” Birincisinde
birey olarak insanın yaşamı toplumun genel iradesinin ne dediğine ve devletin nasıl uygun
gördüğüne bağlı iken ikincisinin de birey sistemin merkezinde yer alıyor. Locke’a göre,
devletin korumakla sorumlu olduğu bireyin mutlak ve temel bazı hakları var; din ve vicdan
hürriyeti, ifade hürriyeti ve mülkiyet hakları gibi. Bu ekolde, Niyazi Öktem’in ifadesiyle birey
sadece cezalandırma hakkını devlete devreder. Ahmet Arslan da benzer bir şeyi söylüyor:
“Locke’a göre devlet ancak doğuştan itibaren geçerli devredilemez temel haklarını korumak
görevini üstlenir”. Bu aynı zamanda devlete biçilen rolü gösteriyor; devlet yargılama, dış ve iç
güvenlik işlevleri yüklenmekle yetinmelidir. Toplumsal hayat bireyin, sivil toplulukların
belirleyeceği bir alandır.250
Cumhuriyetin çok dar, jakoben, fanatik ve Türk toplumunun temel ihtiyaçlarına uymayan bir
çağdaşlaşma anlayışı var. Mesela, 17 Kasım 1924’te Kâzım Karabekir’in kurduğu
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu parti programında kendisinin liberal olduğunu yazıyor,
ademimerkeziyet fikrine, demokrasi fikrine bağlı olduğunu ilan ediyor. Bunu, Atatürk
Nutuk’ta “En hain dimağların kurduğu irtica partisi.” olarak niteler. İsmet Paşa 1946’da
demokrasiye geçmeye karar verdiğinde demokrasiye geçişin sıkıntıları yaşanıyor. Çünkü
250
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İsmet Paşa’da, etrafında ve Türkiye’nin entelektüellerinde, bu 1925’le 1946 arasındaki
ideolojik eğitimin meydana getirdiği bir şartlanma var; “Halk gerici, halkı serbest bırakırsak irtica
gelir.” diye. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1949 yılında yazdığı, 1950 yılında yayımlanan
“Panorama” isimli bir romanı vardır. Romanda; Türkiye seçimlere gider, seçimleri mürteciler
kazanır, ikinci 31 Mart yaşanır ve mürteciler ilericilerin evlerini basarak onları kıtır kıtır
keserler. 1949’da yazılan bir romanda, demokrasiden nasıl korkuluyor, nasıl bir fikir
yerleştirilmiş, nasıl bir şartlanma yapılmış görülebiliyor. İsmet Paşa sonradan 1948’lerde, Faik
Ahmet Barutçu’ya diyor ki: “Terakkiperver Fırkayı kapatmakla çok büyük hata yaptık.”
Mesela, Yakup Kadri Karaosmanoğlu -rahmetli, edebiyatımızın en büyük, en saygın
isimlerinden biridir- yaşıyor olsaydı hiç kimseden emir almadan 28 Şubatta herhâlde alkış
tutardı. O da “İrticaya Karşı Topyekûn Savaş” diye nutuk atabilirdi. Türkiye’de böyle çarpık bir
çağdaşlık anlayışıyla, başka türlü bir çağdaşlaşma olamayacağı şartlanmasıyla yetişmiş geniş
bir okuryazar kesimi, geniş bir burjuvazi kesimi var.251
Ülkenin okumuş, kültürlü, münevver insanları 1960’lı yılların en etkili iletişim gücü olan yazılı
basın aracılığıyla, fikirlerini halkla paylaşmaktaydılar. 27 Mayıs darbesinin ardından, toplum
üzerinde etkili yazılar kaleme alan bazı aydınların gazetelere yansıyan fikirleri: Ulus
Gazetesinde yazan Bülent Ecevit yazısına “Karanlık günlerin sona erdi! Günaydın Türk
Milleti!” girişi ile başlıyor:
Çetin bir medeniyet sınavını, bir hürriyet, haysiyet ve insanlık sınavını, sen yalnız
Türk tarihine değil, insanlık tarihine de şeref sayfaları katacak bir başarı ile
geçirdin… Dün Türkiye’de büyük bir inkılâp gerçekleşti, kökleşti Bu inkılâp
vatandaş şuurunda boy verdi, gençlik kanı ile sulandı, ordu eli ile pekişti… Türk
milleti dün ordusu ile övünmekte ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gördü…
Türkiye halkı, dün sabah uyandığında güneşin ışığıyla beraber hürriyetin
aydınlığına da kavuştu. Bu aydınlığı ona, Türk Ordusu, bir büyük müjde olarak,
gecenin karanlığında sesiz sedasız hazırlayıp hak ettiği bir armağan olarak, gün
ışığıyla beraber sundu. Sağ olasın Türk Ordusu! Günaydın Türk Milleti!
(Günaydın Türk Milleti! Bülent Ecevit, Ulus Gazetesi, 28 Mayıs 1960)

Ulus Gazetesinin bir diğer yazarı Doğan Avcıoğlu ise, 1 Haziran tarihli yazısında elitist bir
görüş ileri sürer: DP’yi okuma yazma bilmeyen birinin oyu ile profesörün oyunu bir tutmakla
eleştirir ve seçkinlerini ülke yönetimine getirmeyen iktidarların başarı şansının olmadığını
vurgular:
Sabık iktidara hâkim olan bir kanaat vardı: Demokrasi baş rejimdir. Bir
profesörün reyiyle okuma yazma bilmeyen bir vatandaşın reyi müsavidir. Bu
inanışın tabi neticesi, sayıya ehemmiyet verilmesi, bir memleketin özünü teşkil
eden aydınların en seçkinlerine, yani susmayan üniversite hoca ve talebelerine,
genç subaylara, mücadeleci yazarlara, hülasa Atatürk’ün inkılâplarının bekçiliğini
yapmakla vazifelendirdiği aydın gençliğe dudak bükülmesi oldu. Sayı kalitenin
yerini aldı… Bilhassa Türkiye gibi henüz iktisadi gelişme safhasında bulunan,
halli zaruri muazzam iktisadi ve sosyal meseleler karşısındaki bir memlekette,
cemiyetin en dinamik elamanları, iktidarın şevkle hizmetinde olmadıkça, onu
desteklemedikçe, iktisadi ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek imkânsızdır.
(Doğan Avcıoğlu, Ulus Gazetesi, 1 Haziran 1960).

Sonrasında ise, demokrasinin baş rejim olduğu yönündeki yaklaşımları doğru bulduğunu
ancak, demokrasinin; “en seçkinlerin iktidara geçmesine imkân verdiği ve iktidar, ordudaki,
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üniversitedeki, basındaki, vs. en dinamik elamanlar tarafından desteklendiği takdirde, Türkiye
gibi az gelişmiş bir memlekette payidar olabileceğini” öne sürer.
Akşam’da yazan Aziz Nesin ise aynı gün 28 Mayıs 1960 “Az gittik Uz Gittik” isimli
köşesinde 28 Mayıs’ı kutsayan yazısına “Sağ ol generalim, sağ ol albayım, yarbayım, binbaşım,
yüzbaşım!” sağ olun yiğit komutanlarım! Var olsun Türk Ordusu!” girişiyle başlıyor:
Kara günlerin acısıyla ezgisiyle değil; halkımızın, aydınlarımızın bu son yiğitçe
davranışı karşısında, sevinç gözyaşları dökerek yazıyorum… Atatürk’ün en kutsal
varlığımız Cumhuriyeti emanet ettiği ama kendini bilmezlerin çoluk çocuk diye
küçümsedikleri genç üniversitelim! Temiz anlında taçlanan boncuk boncuk terler,
akıttığın mübarek kan boşa gitmedi. O kandan, o terden, yiğit Türk Ordusu, Türk
ulusuna pırıl pırıl hürriyet armağan etti. Kara cübbeli diye aşağılanan, saygıdeğer
hocalarım, yurdumuzun çile çekmiş aydınları, bilginleri, sayın profesörlerim! En
kara günlerde alınlarınızda parlayan ışıklar, tükettiğimiz soluk boşa gitmedi. O
ışıklardan, o dertlerden, yiğit Türk Ordusu, Türk Ulusuna, işte bu nurlu günü
yarattı. (Sağ ol generalim, sağ ol albayım, yarbayım, binbaşım, yüzbaşım!
Sağ olun yiğit komutanlarım! Aziz Nesin, Akşam Gazetesi, 28 Mayıs 1960).252

Akşam Gazetesinin bir başka köşe yazarı olan Vecihi Ünal, 10 Haziran’daki makalesinde
günümüzde de kullanılan bir ifadeyi başlık olarak kullanıyor. Ayaklar baş olursa:
Geçmişten ders almayan ve insanları mideden ibret birer yaratık sanan gözü
dönmüş diktatörlerin kara zincirine, 27 Mayıs sabahı, gün ağarmadan yenileri
katıldı. Basın umumi efkârı hazırlayarak görevini yaptı. Aydın gençlik, Atatürk’ün
kendilerine emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için can verdi ve ordu,
milletin kurtarıcı meleği olduğunu ispat etti. (Ayaklar Baş Olursa, Vecihi Ünal,
Akşam Gazetesi, 10 Haziran 1960).

Cumhuriyet Gazetesinin başyazarı Nadir Nadi 28 Mayıs’taki köşesinde, vatandaşı ordunun
arkasında kenetlenmeye çağırır:
Türk Silahlı Kuvvetleri, bu şartlar altında devlet idaresine el koyarak patlamasına
ramak kalan kardeş kavgasını önlemeyi bilmişlerdir. Yaşadığımız günlerin
ciddiyetini ve her birimize düşen vatandaş borcunu unutmayalım. Bu borç
azımsanmayacak kadar ağırdır. Her şeyden önce, sevgili vatanımızı huzura
kavuşturmak uğruna olağanüstü sorumluluk yüklenen kahraman ordumuza
güvenelim. Milletimizin göz bebeği, kahraman ordumuzun yaptığı ilk hamlenin
vatandaş kanı dökülmeksizin başarılması, bize iyi yarınlar müjdeleyen bir talih
eseridir. Yaşasın Türk Milleti! Yaşasın onun kahraman ve şerefli ordusu! (Nadir
Nadi, Cumhuriyet Gazetesi, 2 Mayıs 1960).

Yaşar Kemal de darbenin yaratığı coşkudan payını almıştır. 11 Haziran’da yayınlanan yazısına
“Zulüm” başlığını atar ve okurlarını, sonraki günler için yüreklendirir:
Bizim milletimiz güçlü millet, yapıcı millet. Her hareketinde bunu gördük. Temel
devrimlere yönelirsek, aydın olarak, asker olarak onun istekleriyle birlikte olursak,
çok az, ama çok az bir zamanda ileri bir millet olmamak için hiçbir sebep yoktur.
Bunu böylece bilip şimdiden kolları sıvamalıyız. (Zulüm, Yaşar Kemal,
Cumhuriyet Gazetesi, 11 Haziran 1960).

Renan Acar; Basın ve 27 Mayıs Darbesi, Resmi Tarih Tartışmaları - 9, 27 Mayıs: Bir Darbenin Anatomisi, Özgür
Üniversite Kitaplığı, Ankara, 2010, s. 207, 208, 211.
252
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Cumhuriyet’in bir diğer yazarı Hamdi Varoğlu ise, “Kadife eldivenli Orduya” başlığını attığı
4 Haziran tarihli yazısında keskin cümleler kurar. Yazar, kan ve intikam peşindedir:
Hürriyet müjdesini, senin kahraman bir subayından aldığım ilk gece gözümün
önünden gitmiyor şanlı ordu! Demir elindeki kadife eldiveni artık çıkar. Çalınan
haklar geri alınırken senin demir eline çok muhtacız. Çalınanları, çiğnenenleri,
ezilenleri, yok edilenleri kurtaran elin nasıl bükülmez bir el olduğunu, bu
memleket de bütün dünya da görsün! (Kadife eldivenli Orduya, Hamdi
Varoğlu, Cumhuriyet Gazetesi, 4 Haziran 1960).253

Milliyet Gazetesi’nde Çetin Altan, darbe öncesi ve sonrasında çok heyecanlıdır. 27 Mayıs’ta
“Taş” isimli köşesinde “Büyük Gün” başlığını kullanır:
Bütün Türk vatanperverleri bu muazzam ve şanlı günün sevinci ve heyecanı
içindedirler. Çürümüş, süfli politika ve tertiplerinin şahsi ihtiraslarla Türkiye’yi en
tehlikeli badirelere, kardeş kavgalarına sürüklemek üzere olduğu bir sırada, Türk
Silahlı Kuvvetlerinin medeni bir şekilde devlet idaresine el koymaları ve
memleketi karanlık bir akıbetten kurtarmaları, tarihimizin büyüklüğüne yakışan
mutlu bir hareket olarak, Milletimize hür ve insan Hakları’na uygun yeni ufuklar
açmaktadır… Hakiki hürriyetin saati çalmıştır. Atatürk’ün İnkılâplarına bağlı
olarak demokratik bir memlekette Türklüğün şerefine yakışan bir nizamın
temelleri atılmaktadır. Yaşasın Türk Milleti, Yaşasın Türk Ordusu. (Büyük Gün,
Çetin Altan, Milliyet Gazetesi, 27 Mayıs 1960).

Abdi İpekçi 30 Mayıs’ta kaleme aldığı yazısında askerin işbaşı yapmasını nasıl bir umutla
beklediklerini anlatmaya çalışır:
Size iki hafta evvel yazdığımız mektup şu satırlarla bitiyordu: ‘…Daha anlatmak
istediğimiz çok şey var. Onlardan da bahsedeceğimiz gün inşallah çok yakında
gelecektir.’ Bu cümlenin ifadesi o günkü rejimde çıkan bir gazete için çok tehlikeli
bulunmuş ve kelimelerde değişiklik yapılmıştı. Ama mana aynıydı ve arif olan
anlıyordu. Bugün gelecekti, yakınlaşmıştı. Biliyorduk ve inanıyorduk. Bu bir ay
yıllardır artan baskının patlama kıvamına geldiği günlerdi. Ve nihayet bu bir ayın
sona erdiği gecenin sabahı, beklediğimiz ve inandığımız rüya gibi güzel günün
geldiğini gördük, yaşadık. Matbaada herkes kucaklaşmaya başladı… Ve biraz
sonra gelen askeri bir kamyon diğer meslektaşlarımızla birlikte bizi ordu evine
götürecek, orada Türk Ordusu’nun en şanlı, en büyük, en medeni, en cesur, en
insani başarısını resmen duyacaktık. (Abdi İpekçi, Milliyet Gazetesi, 30 Mayıs
1960).

Bir gece yarısı ifade vermek üzere Örfi İdare Kumandanlığı’na götürüldüklerinde bazı
subayların kendilerini kucaklayıp bağırlarına bastıklarını ve “On beş gün daha dişinizi sıkın”
dediklerini de hatırlatan İpekçi, bu subayların aynı cümleleri gazetenin kapatıldığı gün de
tekrarladığını belirtir ve yazısını şu cümle ile bitirir:
Sabrettik, şimdi sevinçten ağlıyoruz.

1960 darbesinin üzerinden geçen 52 yıla rağmen Türkiye’deki gazetelerin yayın politikalarının
hemen hemen hiç değişmeden bugün de devam ettiğini belirtmek gerekir. O günlerde
merkez bir çizgide yayın yapan Hürriyet, Cumhuriyet, Ulus, Milliyet, Tercüman vb.
gazetelerin günümüzde de yayın hayatlarına bu profillerini sayfa formatlarını bile bozmadan
sürdürüyor olmaları oldukça ilginç. Atılan manşetler: yandaş basına el altından servis edilen
253
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bilgi ve belgeler; düzmece ve sansasyonel haberler, yalanlar, söylentiler ve hakaretler; köşe
yazarlarının kalıplaşmış yorumları; ön ve arka sayfa mizanpajları vb. günümüzde de neredeyse
tamamen aynı. 27 Mayıs darbesinin gerçekleşmesiyle birlikte var olan farklılıklar, doğal olarak
tamamen ortadan kalkıyor. Bütün gazeteler tek bir ağızdan 38 kişilik Millî Birlik Komitesine,
Komitenin lideri Cemal Gürsel’e övgüler ve devrilen hükümet üyelerine lanetler
yağdırıyorlar. Kendi deyimleriyle ‘devrim ve hürriyet şehitleri’ anıtı için kampanya ile yardım
toplanmasına cenazelerinin Anıtkabir’in bahçesine defnedilmesine ve sonraki haftalarda ise
zor durumdaki darbe hükümeti adına vatandaşın elindeki para ve ziynet eşyasının ‘hürriyet
için feda olsun’ temasıyla toplanıp maliye için önemli bir kaynak oluşturulmasına önayak
oluyorlar.254
Türkiye’de darbeler karşısında basın, gerçekten, en önemli sorumlular arasında yer
almaktadır. Bu, basının kendi meşrebine göre özellikle, misyon gazeteciliği yapan gazeteleri
blok olarak kenarda bırakırsak çeşitli gazetecilerin de vicdani duruşlarına göre değişen bir
çeşitlilik arz etmekle beraber özellikle merkez medya farklı darbe dönemlerinde genellikle
darbecileri destekleyen ve sonrasında da bu darbecilerden beslenen bir tutum ve davranış
içerisine girmiştir. Bir darbe süreci sadece darbenin sorumlularıyla kısıtlanmaması gereken bir
olay olarak değerlendirilmelidir. Darbe, sadece darbeciler tarafından gerçekleştirilen bir iş
değildir, darbe, önce kendi ideolojik aygıtlarını oluşturur. Bu aygıtlar içerisinde, eğitim yani
akademik camia ve basın gibi birtakım organlar darbenin hazırlık süreçlerinde halkın bu
duyguya alıştırılması açısından son derece tarihî bir işleve sahiptirler.255
27 Mayıs’ın hemen ardından gazetelerde yer alan bazı manşet ve haberler: “Parayla tutulmuş
adamlara dağıtılmak üzere 7 bin silah ve asker elbisesi ele geçti” (Ulus Gazetesi - 30 Mayıs
1960); “Öldürülen öğrencilerin mezarları tespit ediliyor” (Cumhuriyet Gazetesi - 29 Mayıs
1960); “İktidar, İnönü’yü sınır dışı etmeye hazırlanıyordu” (Yeni Sabah Gazetesi - 30 Mayıs
1960); “Buzhane ve çukurlarda cesetler bulundu” (Cumhuriyet Gazetesi - 2 Haziran 1960);
“İstanbul’da 9 ceset bulundu” (Ulus Gazetesi - 11 Haziran 1960); “DP düşmeseydi dün geniş
bir katliama girişecekti” (Dünya Gazetesi - 31 Mayıs 1960); “Harbiyeliler bir meydana
toplanacak, makineli tüfek ve bombalarla imha edilecekti” (Vatan Gazetesi - 9 Haziran
1960); “Katliam planı! DP’nin 40 milyon lira sarfıyla üniversiteyi ve Harbiye’yi imha için
teşkilat kurduğu anlaşıldı” (Dünya Gazetesi - 31 Mayıs 1960).
Milliyet gazetesine göre darbe, bir ihtilal değil inkılâptır, devrimdir. 4 Haziran 1960’ta
yayınlanan başyazı, “Bu bir ihtilal değildir” başlığı altında bu konuyu işlemektedir. Yazıya
göre 27 Mayıs “Dünya tarihinin şimdiye kadar kaydetmediği, eşi görülmemiş bir inkılâp”tır,
yabancı basın da bu hareketi “zarif ihtilal”, “centilmenler ihtilâli” gibi özenle seçilmiş
kelimelerle tanımlamaktadır. 27 Mayıs’ı diğer ihtilâllerden ayıran en büyük özellik bunun
“meşru” olmasıdır:
Ordunun iktidarı devralması keyfi ve mesnetsiz bir kararın neticesinde
olmamıştır. Hareket Anayasa’nın ihlaline ve kanunsuz davranışlara karşıdır.
Mesnedini İç Hizmet kanunun 34. maddesinden almaktadır. Bahis konusu madde
Türk Ordusu’nu Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Anayasa’sını müdafaa ile
görevlendirmektedir. Her ihtilâlin yarattığı kahraman vardır: Nasır, Kasım, Castro
gibi… 27 Mayıs harekâtı ise tek bir şahsın hazırladığı ve gerçekleştirdiği bir iş
değildir. Anonimdir. Ordumuzun en alt kademelerinden en yüksek rütbelerine
kadar “isimsiz kahraman” subayların gerçekleştirdiği bir başarıdır. Kahraman
yaratmamaya, isimler etrafında reklam yapmamaya bilhassa dikkat edilmiştir. O
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kadar ki, harekâtın genelkurmayı olan Millî Birlik Komitesi’nin üyeleri
açıklanmamış, gizlenmiştir. Orgeneral Gürsel bir ihtilal kahramanı olmak
iddiasında değildir. O sadece hareketin nihai gayesine erişmesini sağlayacak bir
lider, bir vatanseverdir. (Bu Bir İhtilal Değildir, Milliyet Gazetesi, 4 Haziran
1960).

Başyazıya göre darbecilerde iktidar hırsı da yoktur. “27 Mayıs inkılâbını gerçekleştiren
kuvvet, memleketi kardeş kavgasına sürükleyen parti kavgasında şu veya bu tarifi ilzam
etmemiştir. Etmeyeceğini de kesin olarak bildirmiştir. Huzuru kuracak sonra iktidara gelecek
partinin tayin işini milletin reyine bırakacaktır. İşte 27 Mayıs inkılâbı bu vasıfları dolayısıyla
herhangi bir ihtilal değildir ve tarihe müstesna bir hadise olarak geçecektir.”256
Ulus Gazetesinin ne kadar kışkırtıcı olduğunu, çizgisini ancak tahrik edici ve yalan haberlerle
koruyabildiğini göstermek için bir bir en yakın iki günde kullandığı manşetleri vermek
gerekir. 30 Mayıs nüshası “Sabık iktidarın yarıda Kalan Tertibi” başlığı ile başlıyor ve altında
İstanbul’da parayla tutulmuş adamlara dağıtılmış 7.000 silah ve asker elbisesi ele geçti.
Depolar bulundu. Tahrip teşkilatı yakalandı… Memleketimiz ve halkımız büyük tehlike
atlattı. Bu silahlarla yüzlerce kişi tevkif ve yok edilecekti… Sahte askerler tarafından yapılacak
bu tedhiş hareketi de ordumuza yüklenerek halkla kahraman ordumuz arasındaki sevgi
bağlarının kopartılmasına çalışılacaktı” 9 Haziran’da ise ön sayfada sekiz sütuna “sabık
iktidarın Harp Okulu öğrencileri için tasarladığı suikast tasarısı dün açıklandı” manşeti
atılıyor ve haberin spotunda; “Gürsel’in subaylarla yaptığı konuşma: Harp Okulu makineliler
ve bombayla imha edilecekti. Açıklanan plana göre öğrenciler yürüyüşe çıkarılıp yolda
kurşunlanacak veya öğrencilere izin verildikten sonra evlerinden teker teker alınarak imha
edilecekti.” Neden üretildiği kolayca anlaşılabilen bu düzmece haberler, Yassıada
duruşmalarında geçerli birer delil olarak kabul edilecektir.
Haftalık siyasi dergi Kim, diğer birçok gazete ve dergi gibi muhalif yayınları nedeniyle
kapatılmış ve darbe sonrasındaki ilk baskısını 30 Mayıs 1960 tarihinde yapabilmiştir.
Kapandığında Cemal Gürsel’in resmini kullanan dergi, manşet olarak da “Milletçe Özlenen
İnkılâp”ı tercih ediyor. Derginin başyazarı Ali İhsan Göğüş ise aynı gün, “Okuyuculara
Mektup” başlıklı yazısına; “Şanlı Türk Ordusu mazisine yaraşır bir vakar ve asalet içerisinde
kansız bir iktidar değişikliği yaptı” girişi ile başlıyor ve orduya yönelik abartılı bir övgü ile
devam ediyor:
Sayın devlet ve hükümet başkanı, Millî Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal
Gürsel’in radyo ile yaptığı ilk konuşmasında ve sonraki beyanlarında belirttiği gibi
kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen muhteris ve gözü dönmüş politakıcılara doğru
yolu anlatmak bir türlü kabil olmamış, sarf edilen gayretler hep neticesiz kalmıştır.
Ordu son dakikalarda duruma müdahale etmekle bir felaketi önlemiştir. Türk
Silahlı Kuvvetleri çilelerle, ıstıraplarla uyanan bir gecenin sabahında bütün vatanı
ve milleti huzura, ferahlığa, saadet ümitlerine hazırlamış, her şey birkaç saatin
içinde değişmiştir. Beklenen, dualarla tekrar edilen, özlenen emeller tahakkuk
etmiştir. Ordu, millet sulh içinde yeni bir zafer daha sağlamış, Türklüğün
gururunu yükseltmiştir. (Ali İhsan Göğüş, Kim Dergisi, 30 Mayıs 1960).

Başyazara göre Türkiye tam bir batılı devlettir; zulme mukavemet hakkını bu derece efendice,
medeni dünya ölçüsünde emsalsiz bir şekilde kullanmıştır. “Dünya siyasi tarihinde, şimdiye
kadar hiçbir ordu, demokrasi namına duyduğu endişelerle, böylesine mükemmel bir
teşebbüsü gerçekleştirmiş değildir.” Göğüş, makalesinin sonunda, 27 Mayıs’ın bayram ilan
256
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edilmesi gerektiği fikrini de ortaya atıyor. “Millet, ordusu ile iftihar ediyor ve onunun
hazırladığı hürriyet ve emniyet havası içinde istikbale daha emin adımlarla ilerleyeceğine iman
ediyordu. 27 Mayıs bunun için millî bayramdır.” Kim dergisinde ise şair Behçet Kemal
Çağlar 28 Nisan’da Beyazıt’ta ölen Turan Emeksiz için 23 Mayıs’ta kaleme aldığı, ancak dergi
kapatıldığı için zamanında basılamayan bir şiirde: “Namık Gedik257 didik didik olasın, her
parçanı bir çalıda bulasın, çakılasın bir kazığın üstüne, korkuluktan beter hödük olasın, … Bir
tek umut sende kaldı amanın, Türk Ordusu, Türk Ordusu yetiş gel.”
İmtiyaz sahipliği ve başyazarlığını İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker’in yaptığı haftalık
Akis Dergisi, darbeyi 29 Mayıs’ta basılan sayısıyla karşılıyor. Üzerine boydan boya çarpı
çekilmiş bir Adnan Menderes resmi, altında ise “Adnan Menderes Sabık Başbakan.” Dergi,
“kendi aramızda” başlıklı sunuş yazısında, okurlarıyla yeniden kucaklaşmanın sevincini ve
kapatılma gerekçelerini sıralamaya çalışıyor. Dergi, 29 Mayıs sayısında, tutuklanan DP ileri
gelenlerinin acz içindeyken, uykulu, sakalı veya iç çamaşırlı vb. resimlerini ve güya Çankaya
köşkünde ve DP’li vekillerin köşklerinde yapıldığı iddia edilen bazı özel partilerle ilgili
dedikoduları basarak rakiplerine fark atma peşindedir. Hangi kaynaktan servis edildiği
kolaylıkla kestirilebilecek bu haber ve söylentiler için belden aşağı ifadesi bile terbiyeli kalır.
Bir sonraki 5 Haziran sayısında ise darbeden bu yana gelişen olaylar “ Yurtta Olup Bitenler”
başlığı altında değerlendiriliyor. Yine aynı kaynaktan servis edilen ‘bilgiler’ ele alınıyor. Tabi,
abartının dozu da darbe öncesine göre oldukça artmıştır. Bunlar arasında, o sıralar ordunun
bile elinde olmayan en modern silahlarla donatılmış yedi tabur büyüklüğünde hazır bir kıta
olduğu; bu kıtanın DP’nin bir emrine baktığı ve görevinin merkez garnizonundaki normal
askeri birlikleri bertaraf etmek olduğu; harp okulu öğrencilerini İzmir civarındaki kamplara
götürecek trenin bombalanarak havaya uçurulacağı; kıta görevi için tayini çıkan teğmenlerin
kurşuna dizileceği; üniversite profesörlerinin yok edileceği ve Tarım Bakanlığı binasının
bodrum katının, silah deposu olarak kullanıldığı iddiaları da var.258
Akis, aynı sayıda, İnönü’nün darbedeki kendi rolünü belirsizleştirmek amacıyla verdiği bir
demecini yayınlar. Başlık “İsmet İnönü’nün 27 Mayıs’taki Rolü”dür. Makalenin isimsiz
yazarı, darbe olacağını ‘büyük bir önsezi’ ile önceden tahmin eden İnönü’nün “Hiç kimseyi
inandıramıyorum. Ama temin ederim ki hareketten zerrece haberdar değildim” dediğini
aktarır. Paşa röportajında şöyle devam etmiştir.
Ben onlara bu milletin baskı rejimine tahammül etmeyeceğini, çıkar yol
bırakılmadığına göre ihtilâlin meşru hale getirildiğini söyledim. Şimdi, böyle
söylemiş bulunduğum için hadiselerden haberdar olduğumu sanıyorlar. Hâlbuki
bunlar milletini iyi tanıyan bir insanın teşhislerinden başka şey değildir. Onlara
Türk milletini hiç tanımadıklarını da defalarca hatırlatmıştım. Tanımamakta ısrar
ettiler ve başlarına bu geldi.

Renan Acar, 27 Mayıs darbesinde basının oynadığı role dair şu sonuçlara ulaşır:


Mükemmel eşgüdüm tesadüf olamaz: 50 yıl önce günümüz teknolojisinin çok azına
sahip olan bir basında, 27 Mayıs darbesinin hazırlanışı ve sunuşundaki bu uyum ve
mükemmel eşgüdüm tesadüfî olamaz.



Encümen-i Daniş: Darbe kararı, Mayıs ayı sonunda kendiliğinden gelişen bir sosyal
tepki sonrasında değil, çok daha önceden verilmiştir. Faal ve emekli generallerin
görüşmelerinde, üniversite profesörlerinin bildirilerinde, İnönü’nün de katıldığı
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Encümen-i Daniş toplantısında vb. gidişatı önleminin tek çıkar yolunun darbe
olduğu çözümüne varılmış ve bu karar basına empoze edilmiştir.


Yaygın bir kitlesel destekten bahsedilemez: 27 Mayıs öncesinde oluşturulan karmaşa ve
sonrasında yaratılan coşku genellikle gazetelerin ilk sayfalarında kalmakta, sokağa
aynen yansımamaktadır. Basının iddiasının aksine, darbenin yaygın bir kitlesel
destekle yapıldığı da doğru değildir. 27 Mayıs sürecinde gelişen olaylar ve
gösteriler esas olarak İstanbul, Ankara ve İzmir illeriyle ve öğrenci kitlesiyle
sınırlıdır. Darbe sonrasında da bu üç il dışındaki bölgelerde, bırakın yöre halkını,
darbeyi gerçekleştiren birliklerin bile, bu askeri harekâtın neden yapıldığına dair
net bir bilgileri yoktur.



Babıâli’nin işbirlikçilikte yaptığı bir devrim: 27 Mayıs’ın bir devrim olduğuna yaygın
olarak inanılır; birilerinin devrildiği gerçekten doğrudur. Yine de bu bir inkılâp
değil darbedir. Ama devrim yakıştırmasında ısrar edilecekse de bu olsa olsa
Babıâli’nin işbirlikçilikte yaptığı bir devrim olabilir.



Bu masalın yazarı da, kahramanı da, okuru da kusurludur: Darbe sürecinde basının
kulağımıza fısıldadığı bir hikâye vardır. Bu öyküde 27 Mayıs öncesinde, kötü adam
lanetlenmekte ve hep “Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu?”
konusu işlenmektedir. Askeri harekât sırasındaysa öykünün kahramanı olan iyi
adam, kötü adamı yenerek ülkesini ve halkını kurtarmaktadır. Çok değil, (Adnan
Menderes ve arkadaşlarının darağacına gönderileceğinin kesinleştiği) darbeden
hemen sonraki birkaç ay içinde ise, pişmanlık hâkimdir ve tuhaf bir şekilde tema
da değişmiştir. Artık kahramandan pek söz edilemez. “Olur mu böyle olur mu?
Kardeş kardeşi asar mı?” konusu işlenmeye başlar. Bizi toplum olarak uzunca bir
süre uyutmayı başarmış olan bu masalın yazarı da, kahramanı da, okuru da
kusurludur.259

Yazılı basının ve aydınların ve ön planda yer aldığı ve 27 Mayıs’tan yeterli dersi çıkaramamış
olmanın tekrarı niteliğindeki film, bir kez daha 12 Mart 1971 Muhtırası’nda çekilmiştir.
Radikal sol çevreler açıkça ordu merkezli bir darbe beklentisi içerisinde olduklarından ilk
günlerde muhtırayı büyük bir memnuniyetle karşılamış ve desteklerini dile getirmişlerdir. Sol
aydınlar, 12 Mart Muhtırasını da tıpkı 1960’da olduğu gibi sağ iktidara karşı bir darbe olarak
görmüş ve alkışlamışlardır. 1971 Muhtırası radyoda okununca sol hareketlerin çoğu, birbirini
kutlayıp orduya önerilecek reform programları hazırlamaya girişmişlerdi ama kısa bir zaman
içinde bunun böyle olmadığı ortaya çıktığında “müthiş bir yanılgı” yaşanmış ve darbenin
devrimci subaylar tarafından değil komutanlar tarafından gerçekleştirildiğinin farkına
varılmıştır. Sol radikalizmin güçlü kalemleri olan Çetin Altan, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu,
İlhami Sosyal gibi isimlerin 12 Mart Muhtırası sonrasında kaleme aldıkları yazılarda açık bir
memnuniyet ve darbeye destek verdikleri gözlenmektedir. Mesela Devrim dergisinin
Muhtıradan hemen sonra yayınlanan sayısında Uğur Mumcu “Erkekseniz Karşı çıkın”
başlıklı yazısında şunları yazmıştır:260
Bugüne kadar cici demokrasinin kara sevdalıları ne savunmuşlarsa, bugünden
sonra da aynı ilkeleri savunsunlar. Desinler ki, biz silahların gölgesinde
yaşayamayız. Desinler ki tepeden inme devrimcilere karşıyız. Erkeklerse ordunun
bildirisine karşı çıksınlar Evet, Halk Partililerin, Adalet Partililerin, Güven
Partililerin, Demokratik Partililerin, hepsinin bir daha geri dönmemek üzere Türk
Siyasal hayatından atılmalarını istiyoruz. Atatürkçü meclis, bugünkü partilerin
bulunmadığı Meclistir. Açıkça söylüyoruz: Ordu’yu böyle bir bildiri yayınlamaya
259
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zorlayan siyasal koşulları, bugünkü siyasal partiler yaratmışlardır. Bu düzenin
sorumluları mutlaka yargılanmalıdır. (Erkekseniz Karşı çıkın, Uğur Mumcu,
Devrim Dergisi, 17 Mart 1971).

İlhan Selçuk da 13 Mart günü Akşam’da yayımlanan yazısında siyasilerle açıkça eğleniyor ve
Muhtıradan duyduğu mutluluğu dile getiriyordu:
Ey sandıktan çıkanlar, nasılsınız, eyi misiniz? Eyisiniz, eyi… Nasrettin hoca’nın
kar helvasına benzer cici demokrasi mucidi İsmet Paşa’ya da sormak lazım:
Nasılsınız? Ey misiniz? Eysiniz, eyi… Ya Türkiye’ye her yıl yeni bir Türkiye
katma peşindeki Süleyman Bey, sen nasılsın? Eyi misin? Eyisin, eyi… Başbuğ
Türkeş, senden ne haber? Komando kursların ne alemde? Necmettin Molla,
şehadet parmağın havada mı gene? Şerbetçi profesör, bakalım şimdi hangi
nabızlara şerbet vereceksin? Ordu bildirisi, hiçbirinizin bir ötekinden daha
becerikli olduğunu söylemiyor. ‘Parlamento ve Hükümet’ diyor. Bu
sınıflandırmanın içinde tümünüz varsınız. (Nasılsınız, Eyi misiniz? İlhan
Selçuk, Akşam Gazetesi, 13 Mart 1971).

Solun güçlü kalemi Çetin Altan da Muhtıradan memnuniyet duymuş ve desteğini
esirgememiştir. Altan muhtıranın hemen arkasından kaleme aldığı “Ve Şahmerdan Güm
Diye İndi Sonunda” başlıklı yazısında mevcut siyasetçilere en ağır şekilde saldırarak adeta
onlara karşı yapılan her şeyin normal olduğu intibaını vermeye çalışmıştır:
İnsanı insan yapan erdemlikler vardır; haysiyet, vakar tutarlılık, dürüstlük, seviye,
mantık ve kültür, beyin ve yürek sahibi olmak gibi… Bir âdemoğlundan bunların
tümünü birden çıkarınız, geriye bizdeki politikacı tipi kalır… Haysiyetsiz,
mantıksız, kültürü az, kafasız ve yüreksiz bir rastlanmadık cehennem zebanisidir
bizdeki politikacı tipi. (Ve Şahmerdan Güm Diye İndi Sonunda, Çetin Altan,
Akşam Gazetesi, 14 Mart 1971).

Basın dünyasında 12 Mart Muhtırasına açıkça karşı koyan ve ağır eleştiriler yönelten tek kişi
Bedii Faik olmuştur. Solda ve sağda hemen herkes Muhtıraya destek yazıları kaleme alıp
çeşitli örgütler yayınladıkları bildirilerle gelişmeyi onaylarken Bedii Faik, bunun kabul
edilemez olduğunu, 27 Mayıs tecrübesini yaşamış bir ülkede buna destek verilemeyeceğini,
asla makul ve kabul edilebilir bir gerekçesinin olmadığını yazmıştır. Bedii Faik Dünya
Gazetesindeki köşesinde 12 Mart Muhtırası aleyhinde çeşitli yazılar yazmış ve bundan dolayı
da başına bazı sıkıntılar gelmiştir. Sadi Koçaş’ın şu değerlendirmesi o günlerdeki durumu
özetlemektedir:
Yalnız Dünya’da Bedii Faik muhtıraya karşı çıkmıştı. Hatta karşı çıkmakla da
kalmamış, yaylım ateşine geçmişti. Bunun dışında yalnız muhtıradan memnun
olanlar değil, muhtıradan nefret ettiği muhakkak olan, düşürülen iktidarın en
güçlü kalemleri bile ‘Kahraman Orduya’ övgü düzmekle birbirleri ile yarış
ediyorlardı. Ve bu hal her gün biraz daha dozunu attırarak devam etti.261

12 Mart müdahalesi ile ordu bir kez daha sistemi kendi istediği gibi düzenleyerek ülkenin
sosyal, ekonomik ve siyasal geleceğini yönlendirme ve dar kalıba sokma yöntemini hayata
geçirmiştir. Ama bu ara dönemde demokratik kurumlar üzerinde kurulan baskı ve
yönlendirmelerle takip edilen politikaların yetmişli yıllarda toplumu yüz yüze bıraktığı terör,
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anarşi, derin sosyo-ekonomik ve siyasal krizlerin temel sebeplerini oluşturduğu kabul edilse
bile kimse bunun hesabını sormayı düşünmemiştir.262
12 Eylül’de medya tekrar darbe sınavına girmiştir. Türkiye'nin önde gelen gazetelerinin 13
Eylül 1980 manşetleri şöyledir: Hürriyet: Atatürk yolunda devam. Tercüman: Yeni anayasa
hazırlanacak Ordu mecbur kaldı. Milliyet: Yeni yönetime herkes yardımcı olsun. Cumhuriyet:
Ana hedef Atatürkçülük. Bu manşetlere ve basının tüm şirin görünme gayretlerine rağmen
darbenin basına maliyeti ağır olmuştur: 400 gazeteci için toplam 4.000 yıl hapis cezası istendi;
gazetecilere 3.315 yıl 6 ay hapis cezası verildi; gazetecilerden istenen toplam tazminat miktarı
12.848.000.000 Lira; 31 gazeteci cezaevine girdi; 300 gazeteci saldırıya uğradı; 3 gazeteci
silahla öldürüldü; gazeteler 300 gün yayın yapamadı; 13 büyük gazete için 303 dava açıldı; 39
ton gazete ve dergi imha edildi. En önemlisi de apolitik bir basın oluşturmak için getirilen
yasaklar ve sınırlamalar gazetelerin içini boşalttı, yayın anlayışına magazin gazeteciliği hâkim
oldu.
Gazeteci Oral Çalışlar; özelde 12 Eylül, genelde tüm darbelere dair medyayı değerlendirir:
12 Eylülde medyanın oynadığı rol utanç vericidir. Darbe destekçisi, darbe
şakşakçısı yani hiç tartışılacak bir şey yok burada, zaten öyle yapmayanların
gazetecilik yapma şansı kalmamıştı o zaman. Yaşanmış tecrübelerle, biraz itiraz
edenlerin hemen hapse atıldığı ve gazetesinin kapatıldığını biliyoruz. Medya,
maalesef her dönemde böyledir. Türkiye'nin sivilleşmesi konusunda veya
Türkiye'de darbelerin desteklenmesi ve kamuoyunun zehirlenmesi konusunda
esas itibarıyla çok olumsuz bir rol oynadı. Tabii ki istisnalar var, tabii ki düzgün
davranan ve davranmaya çalışan insanlar vardı, onların hepsini bir kefeye koymak
istemiyorum ama “Genel bir değerlendirme yap.” derseniz, yüzde 90, yüzde 80
itibarıyla Türk medyasının bu tür sınavlardaki durumu kötüdür, çok kötüdür.263

28 Şubat 1997 MGK toplantısı ile özdeşleşen 28 Şubat sürecinde: “Olmayan bir savaş ve
düşman medya ile ilan edilebilir. Çünkü medya, insanları her şeye inandırabilir.” sözünün
hayata geçirildiğine ve basının bu çerçevede kullanıldığına tanık olundu. Normal
demokrasilerde, yasama - yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet kabul edilen ve toplumsal bir
denetim aracı işlevi gören medya, Türkiye pratiğinde kendini sık sık 1. kuvvet konumunda
görüyor ve buna göre tavır alıyor. Birinci kuvvet anlayışı, medyayı sürekli hataya zorluyor.
Kendini bütün kurumların üstünde gören yöneticiler - yazarlar, hatta muhabirler, ellerindeki
gücü toplum yararına değil, kendi çıkarları için kullanabiliyor. Peki, sonuçta ne oluyor?
Siyaseti kendi anlayışına göre dizayn etmek, başbakanları ve hükümetleri belirlemek, devlet
ihalelerinde söz sahibi olmak, seçimlerde vatandaşı yönlendirmek, toplum mühendisliğine
soyunmak, yalan haber yapmak, hatta yalan haberi rutinleştirmek, beğenmediği kişi ve
kurumlar hakkında haksız ve karalayıcı sıfatlar kullanmak, insanların şeref ve haysiyetlerini
rencide edici yayınlar yapmak gibi konu başlıkları; Türkiye’deki ‘merkez medya’ anlayışının
yerleşik konu başlıkları haline geliyor.
28 Şubat günlerinde basın-asker ilişkileri, 27 Mayıs çizgisine geri dönmüş, 12 Eylül ve 12
Mart sanki hiç yaşanmamıştır. Manşetlerinden bazı örnekler: Bu defa işi Silahsız kuvvetler
halletsin (Hürriyet - 20 Aralık 1996); Ordu Rahatsız (Sabah - 13 Aralık 1996); Gerekirse Silah
Bile Kullanırız (Hürriyet - 12 Haziran 1997); Erbakan Pes Etmiyor (Radikal - 3 Mart 1997);
Tayyip’e Şok Ceza Muhtar Bile Olamaz (Hürriyet - 22 Nisan 1998); Refah’a üç uyarı (Sabah 1 Şubat 1997); Tanklar Sincan’da (Sabah - 5 Şubat 1997); Muhtıra Gibi Tavsiye (Cumhuriyet 262
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1 Mart 1997); İşte Fadime’nin Suçladığı Adam (Sabah - 5 Ocak 1997); Karadayı’dan Humeyni
Dersi (Sabah - 1 Eylül 1996); Ordudan Ambargo (Milliyet - 6 Haziran 1997); Askerden RP’ye
Şok Suçlamalar (Hürriyet - 11 Haziran 1996); Şeyhler Ordusu Kuruldu (Cumhuriyet - 11
Haziran 1996); Ya Uy Ya Çekil (Hürriyet - 4 Mart 1997); Refah Bunalımı (Milliyet - 1 Mart
1997).
Türkiye’de son yıllarda medya patronlarının iş adamı olması, gazetecilikten gelmemesi, medya
bağımsızlığı ile de çok ilişkilendirildi. ‘Basın sermayesi ne kadar güçlü olursa, iktidarlara karşı
da o kadar bağımsız olur’ tezi işlendi. Ancak yaşanan gelişmeler bu tezleri desteklemiyor. Can
Dündar’ın tespit ettiği gibi, Türkiye gibi ekonomideki ağırlığın hala devlette ve dolayısıyla da
hükümetlerde olduğu ülkelerde, iş hayatında etkin olmak medyaya bağımsızlık getirmediği
gibi tam tersi onu hükümetlerin güdümüne sokuyor. Akçalı işlerde hükümetlerle medya
sürekli karşı karşıya geliyor. Medya eleştirmeni Ragıp Duran sorunu Türkiye’deki medya
mülkiyetiyle ilişkilendirenlerden:
Bir yandan gazetecilik, bir yandan inşaat, arazi, petrol işi yaparsınız burada
gazeteciliğiniz sorgulanır. “Siz hangi maksatla gazetecilik yapıyorsunuz?” sorusu
gündeme gelir. Kamuoyu bilgilensin diye mi, yoksa diğer faaliyetlerinizde bir
takım kolaylıklar sağlansın veya yaptığınız usulsüzlükler gizlensin diye mi
gazetecilik yapıyorsunuz? Bu soruların sorulması kaçınılmaz olur. 264

Aynı konuyu, “Devlet üzerinden zenginleşen medya” başlığıyla ele alan Mehmet Altan:
Gazetecilik yapmak yerine ‘devlet üzerinden zenginleşme’ bugün medyaya olan
güveni sıfırladı. Ergün Babahan’ın da vurguladığı gibi, siyasi iktidar üzerinde
gücünü kullanarak zenginleşme peşinde koşan medya patronu, iş takipçisi
konumundaki gazete yöneticisi, ticari kaygı ve kişisel öfke ile yapılan ‘holding
medyacılığı’, asıl işlevi sadece ve sadece habercilik olan gazeteciliği neredeyse
tamamen öldürdü. Medyanın zenginleşmesine olanak sağlayarak kendi
çürümüşlüğünü gözlerden saklamaya uğraşan Ankara ve rant dağıtım işinin
taşeronluğunu üstlenmiş olan halktan kopuk siyaset kurumu, bu zihniyetin enkazı
altında debeleniyor şimdi. Medya, Türkiye’deki sistemin ‘kilit taşıdır.’ O kilit
açılmadan, Türkiye düzelemez. Çünkü ülke kendini her gün çarpık bir aynadan
izlemeye mecbur kalır, yalanların, çarpıtmaların arkasına gizlenen gerçeği
göremez. (Holding Medyası, Mehmet Altan, Sabah Gazetesi, 21 Ekim 2002)

Hürriyet’in patronu Erol Simavi ise Turgut Özal ile giriştiği kavgayla hatırlanan eski bir basın
patronu. Onun Başbakan Özal ile giriştiği kavganın en çarpıcı ve hatırda kalan bölümü, 19
Nisan 1988’de Başbakan Özal’a yazdığı açık mektuptur. Bu mektubun son satırlarında:
Evet, Sayın Başbakanım... Gelelim netice-i kelama: Montesquieu, “Kuvvetler
Ayrılığı” sistemini getirirken üçlü bir düzen düşünmüştü: Yasama, Yürütme,
Yargı... Zatı devletiniz bu ilkeyi tekliye düşürdünüz: Şimdi varsa da, yoksa da
“Özal”... Anayasayı bile, ama bir kez, ama on kez ihlal etmekte beis görmeyen siz
değil misiniz? Bilirsiniz... Devlet organları arasında yer almasa da, azıcık fantezi,
aslında bir gerçeğin ifadesi olarak “Basın”ı da “kuvvetler” arasına katarlar. Ona
da bir numara yakıştırırlar: “Dördüncü Kuvvet”. Ben de şimdi, sizin ilhamınızla,
yeni bir “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesi getiriyorum. Demokrasiye ve demokratik
düzenin kutsallığına olan sarsılmaz inancımın da ışığında, benim kuvvetler ayrılığı
kitabım, Türkiye’de, birinci kuvvet faslına bilir misiniz ne yazar? Basın... Ya
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ikinci? Buyurun, kalemimi zatıâliniz teslim alın... Aklınızdan ve gönlünüzden ne
geçiyorsa, varın oracığa onu yazın. Saygılarımla. Erol Simavi.

Üstüne vazife olmayan işlerle iştigal eden medya kervanına 28 Şubat sürecinde devlet
kurumu olan TRT de katıldı. 12 Eylül 1996 tarihli, Ertürk Yöndem klasiği Perde Arkası;
TRT-1 ve TRT Int’de yayımlanan programda, mevcut ortam 12 Eylül öncesine benzetilerek
Konya mitingi ve İran görüntülerine yer verildi. Yöndem’in sözleri şunlar oldu:
Bu gün aradan tam 16 yıl geçti. En acısı şu ki, bugün yine 12 Eylül 1980 öncesi
kara günlere dönmek üzereyiz. Acı ve gözyaşı devam ediyor, katliamlar, ölümler
devam ediyor. Ülkemiz parçalanma tehlikesini hala tam anlamıyla atlatmış değil.
Dün olduğu gibi bugün de silahlı kuvvetlerimiz ülkemizde 12 Eylül 1980
ortamını istemiyor. Ancak, ülkemizin birlik ve beraberliği, demokrasi, Atatürk
ilke ve inkılâpları, vatan toprakları tehlikeye girdiği an yasanın verdiği yetkiyi
kullanmak zorundadır. (Perde Arkası TRT, Ertürk Yöndem, 12 Eylül 1996).

Programın MGK kaynaklı olduğu ileri sürüldü. Yöndem bu iddiaya genelde itiraz etmedi.
“Bizden kritik dönemlerde MGK ya da Genelkurmay’ın hassasiyet gösterdiği konularda bazı
program istekleri olmuştur.”265
Milliyet’in başyazarı Güneri Cıvaoğlu ‘Anayasa mı dediniz?’ başlığını uygun gördüğü
yazısında RP’nin zamanında hizaya getirilmemesini eleştiriyor.
Tarihi MGK toplantısının, komutanlar arasındaki değerlendirmesi şöyle:
“Kurbağayı içinde soğuk su olan tencereye atarsınız... Az sonra başına
geleceklerden habersiz, yüzmeyi sürdürür. Tencerenin altındaki ateşi yakarsınız...
Suyun yavaş yavaş kaynadığını fark etmez. Çünkü yükselen ısıya alışır. Su iyice
kaynadığında, artık çok geçtir. Reflekslerini yitirmiştir. Oysa kurbağayı, doğrudan
kaynar suya atsaydınız... Derhal tencereden dışarı fırlardı. RP, laisizm dışı
uygulamaları, kurbağanın içinde bulunduğu suyun yavaş yavaş ısıtılması gibi bir
taktikle toplumsal yaşama ve devlet hayatına sokuyordu. Su kaynadığında artık
çok geç olacaktı. Toplum alışacaktı. Refleksler körelmiş olacaktı.” Bu
sözler, laisizm adına tepki koyan sivil kesimin silahsız güçlerinin ve silahlı
kuvvetlerin aymazlığa düşmediğinin simgesel anlatımıdır. Ve başka sürpriz
görüntüye işaret edeyim. Galiba... Asıl, son MGK toplantısında, sıcak suya
kurbağa atıldı. Birilerinin hayli haşlandığını söyleyebilirim. Tekke mensuplarına,
tekkelerin kapatılması açıklamasına imza koydurtmak az şey mi? (Haşlama,
Güneri Cıvaoğlu, Milliyet Gazetesi, 2 Mart 1997)

Hürriyet yazarı Fatih Altaylı ise kendine özgü üslubu ile MGK’yı ne kadar demokratik
bulduğunu ifade ediyor ve ‘artık muhbir vatandaşım’ vurgusunda bulunuyordu.
Artık muhbir vatandaşım. Kendime yeni bir iş buldum, Bundan böyle artık böyle
kılık kıyafet kanunu aykırı olarak dolaşanları, sarıklıları, kolundan tutuğum gibi
karakola götüreceğim. Evlerini polise göstereceğim. Otomobilde görürsem
plakalarını alıp bildireceğim. Yapılan işlemi savcılığa kadar takip edeceğim. Yok
yok, savcılıkta da takip edeceğim. (Hürriyet Gazetesi, 3 Mart 1997).

Mehmet Ali Birand Sabah’taki köşesinde, “Aslında, hepimizin ‘ince ayara’ ihtiyacı var”
diyerek müdahaleye antidemokratik denemeyeceğini savunuyordu.
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Olanlar oldu... Siyasilerimiz yine boşluk yarattılar ve normal koşullarda Meclis'te
görülmesi gereken bir hesap, MGK'da görüldü. Asker, siyasi yaşamımızda balans
ayarını veya ince ayarı tamamladı. Kendi düşen ağlamaz. Bundan böyle kimsenin
şikâyete hakkı yok. Askerin bu tutumunun demokrasi ile bağdaşmadığını da
söylemeyin... Oktay Ekşi'nin dün yazdığı gibi, "Eğer siz beceremezseniz, yerinize
başkaları yapıverir..." Türkiye için artık yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni bir
demokrasi tarifi, yeni bir hükümet ediş şekli, yeni bir dengeler dönemi... Buna
"Türk usulü demokrasi" demek gerekir. Durumu gerçekçi şekilde
değerlendirirsek belki bu yeni dönemi uzatabiliriz. Yok, 12 Eylül öncesindeki gibi
"mektup bana değil, karşımdakine yollandı" kargaşasına düşülürse, bu iş kısa
sürede karakolda biter... Şimdi bir hesap yapma dönemi başlıyor... İşin gerçeğine
bakacak olursak, hepimizin bir ince ayara ihtiyacımız var... (Aslında hepimizin
“ince ayara” ihtiyacı var, Mehmet Ali Birand, Sabah Gazetesi, 3 Mart 1997)

Sabah yazarı Necati Doğru ise ‘Hasan Ali Yücel anlatıyordu’ başlıklı yazısında bir askeri
müdahaleye karşı iktidar ortaklarını uyarmakla kalmıyor, açıkça MGK kararları
uygulanmadığı takdirde Başbakan Erbakan ile Başbakan Yardımcısı Çiller’in götürülüp
hapsedileceğini ifade ediyordu:
Anayasa ayrıca MGK'nın son aldığı ve henüz halka açıklanmayan 20 kararın
uygulanıp uygulanmadığını da denetleme yetkisini Orgeneral İlhan Kılıç'a vermiş.
Dolasıyla Erbakan ve Çiller, MGK'nın kararlarına ivedilikle uymak zorundalar.
Uymazlarsa... Uydurulurlar... Ordu kışlasından çıkar... Erbakan ile Çiller'i...
Anayasa suçu işlemiş ilan eder... Götürür bir yerlere hapseder. (Hasan Ali Yücel
anlatıyordu, Necati Doğru, Sabah Gazetesi, 6 Mart 1997)266

Gazeteci Şamil Tayyar, Star Gazetesindeki köşesinde, Sincan’da tankların yürütülmesi
meselesini anlatırken; Hürriyet muhabirinin olayı görüntüleyememesi üzerine, tankların
çekim için tekrar Sincan caddelerinden geçirildiğini yazdı. Bu ayrıntı bile 28 Şubat sürecinde
medyanın oynadığı rolü anlatmaya yetiyor. 4 Şubat 1997’de gerçekleşen tankların yürümesi
hadisesi ile ilgili ayrıntıyı Şamil Tayyör şöyle anlatıyor.
Sincan’da tankların yürütüleceği bilgisi, belli bir merkezden bazı gazetelere
önceden haber verildi. Bunlardan biri Sabah, diğeri Hürriyet’tir. Birçok gazetenin
muhabiri gece yorgun düşüp Ankara’ya dönerken sadece Sabah muhabirleri
Cemal Doğan ile Kamil Elibol Sincan’da kaldı. Ve sabahleyin Sincan’da dolaşan
tankları ayrılana kadar görüntüledi. Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Tank
görüntülerinin Sabah tarafından çekildiği duyulunca, başta Hürriyet olmak üzere
çok sayıda gazete o fotoğrafların peşine düştü. Ama Sabah, fotoğrafları vermedi.
Bunun üzerine bazı gazetelerin üst düzey yöneticileri, Genelkurmay’ı arayarak
tankların Sincan’da ikinci kez yürütülmesini sağladılar. Aynı gün saat 16.00
sularında tanklar ikinci kez Sincan sokaklarında tur attılar. Böylece, tank yarışında
geride kalan medyamız muradına erdi. Fakat buna en çok bozulan ilk fotoğrafları
çeken Cemal Doğan’dı. Tanklar ikinci kez yürütülürken bir komutana yanaşıp
sordu: ‘Komutanım ne oldu?’ Komutan: ‘Tankları bakıma götürüyoruz.’ Cemal
yeniden devreye girdi: ‘O zaman niye ters istikamete gidiyorsunuz?’ Komutanın
şu sözü tarihe geçecek nitelikteydi: ‘Ne sorup duruyorsun? Sizin büyük başlarınız
aramış. Döndük geldik.’ (Sincan’da tankların yürüdüğü o sabah, Şamil Tayyar,
Star Gazetesi, 11 Ocak 2008).

Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güveni sarsan en ciddi olay: Andıç. 25 Nisan 1998’e Hürriyet
ve Sabah, bir süre önce Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye getirilen PKK’nın ‘iki numaralı adamı’
266
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Şemdin Sakık’ın askeri istihbaratta verdiği ifadesini o gün manşetten yayımladı. Gazetelerin
bu yalan vakayı haberleştirmesinden saatler önce, 24 Nisan 1998 akşamı ‘araştırmacı gazeteci’
Uğur Dündar’ın başında bulunduğu Kanal D Ana Haber’de; Şemdin Sakık’ın, PKK ve irtica
ile ilgili itiraflarının ardından aynen şu ifadelere yer verildi; “Türkiye'de bazı gazetecilerin
örgütten para alarak terör örgütü PKK lehine haber yaptıkları iddia ediliyor. PKK'dan
menfaat temin ederek terör örgütü lehine haber yapanların şunlar olduğu öğrenildi; Mehmet
Ali Birand, Çengiz Çandar, Yalçın Küçük ve Mahir Kaynak.” Konuyla ilgili olarak Hürriyet
gazetesinde, başyazar Oktay Ekşi, ifadelerin bu bölümlerine dikkat çekerek, bu gazetecilerin
açıklanmasını istedi. ‘Alçakları tanıyalım’ başlıklı yazıda Ekşi şöyle diyordu:267
PKK'nın sırrı kalmadı. Çünkü Şemdin Sakık isimli şeririn verdiği ifadelerden,
PKK ile kimlerin bağlantılı olduğunu, gizlice ne gibi destekler verdiklerini Türk
kamuoyu henüz bilmiyor olsa da devlet biliyor. Bu bilgilerin ‘‘Şemdin Sakık
hakkında yapılan soruşturmanın selameti açısından bir süre daha gizli
kalması'' mümkündür. Ama konu yargıya intikal ettiği andan itibaren Türk
kamuoyu bu bilgilerin tamamını öğrenme hakkına sahiptir. Gerçekten bilmeliyiz:
Vatanseverlikte kendileriyle yarışılamayan pek fiyakalı zenginlerimizle allame
geçinen gazeteci ve yazarlarımızdan hangileri aslında PKK'ya uşaklık
yapıyorlarmış. Keza dürüst gazeteci veya sorumlu aydın havalarında, bizleri
arkadan hangi alçaklar hançerliyormuş, bilmeye mecburuz. Kimi alçaklığını
saklamak için hukuku kullandı. Kimi insan hakları, kimi demokrasi dedi. Şimdi
hepsi geride kaldı. Sıra kulaklarından tutup adalete gönderilmelerine veya
kamuoyuna teşhir edilmelerine geldi. Onu bekliyoruz. (Alçakları tanıyalım,
Oktay Ekşi, Hürriyet Gazetesi, 25 Nisan 1998)

Oktay Ekşi, öğrenmek istediği bilgiye çabuk kavuştu, çünkü bir gün sonraki manşetlerde
Sakık’a atfen daha ilginç ve bir o kadar da çarpıcı ayrıntılar vardı. Hürriyet’in manşeti,
‘ifadesindeki isimler’ başlığını taşıyordu. “Sakık’tan Şok İddialar” (26 Nisan 1998) başlığını
atan Sabah ise kendi yazarları Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar’ın ismini de birinci
sayfadan, ‘PKK yandaşı’ sıfatıyla okurlarına duyurmakta beis görmemişti.
28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi, yalan suçlamalarla süslenen
bir komploya imza atmıştı. Genelkurmay, iki kelimelik açıklamayla ‘andıç’ın doğruluğunu
kabul etti. Ancak ne mağdur bıraktığı kişilerden özür diledi, ne de iç tahkikat açıp sorumluları
cezalandırdı. Görmezden gelmeyi tercih etti. Gazeteci Ersin Kalkan:
138 sayfalık bir ifade metni sunuldu gazetecilere. Daha doğrusu servis edildi…
Sadece bir kişinin söylediği, tabii önemli bir isimdi o, bir kişinin söylediği metin
üzerinde Türkiye’nin dört bir tarafında büyük bir dalga yaratıldı. Çok planlı, çok
iyi hesap edilmiş bir şey olduğu anlaşılıyordu. Gazeteciyseniz bunu anlıyorsunuz.
Sonra bir kaynaktan, mahkemeye yakın bir kaynaktan “Sadece şeyi öğrenmek
istiyorum, sorgu metni kaç sayfadır?” dedim. “105 sayfa” diye cevap geldi. Geriye
kalan her şey eklenmiş.

Ertuğrul Özkök (Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), o gün bizi resmen kullandılar
diyerek nedamet getirdiği yazısında:
28 Şubat’ta benim en pişman olduğum ve en kendi kendime ayıpladığım şey
andıç’tır. Askerlerle zaten andıç olayından sonra bütün psikolojik ilişkilerim
kesildi. Zaten yoktu ilişkim de, psikolojik ilişkilerim. Ben Türk ordusuna
gözümün bebeği gibi baktım hep. Hâlâ da içimdeki duygu odur vatandaş olarak
267
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ama Türk ordusunun subay eğitimi, şu bu konularla ilgili, o zihniyetiyle ilgili
kafamdaki şeylerin hepsi yıkıldı. O günden sonra yıkıldı. Çünkü resmen
kullandılar bizi orada. Yani bizi kullandılar ve biz de kendimizi
kullandırtmayabilirdik o durumda.268

Olayın failleriyle ilgili ilk itiraflar 28 Şubat döneminde Sabah Gazetesi köşe yazarı ve yayın
koordinatörü olarak da görev yapan Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, Öküz dergisine verdiği
röportajda, 28 Şubat sürecinde Sabah’ın ve diğer büyük gazetelerin verdiği ‘haberlerin yüzde
90’ının yalan” olduğunu söylüyordu. Şemdin Sakık’la ilgili itiraflarla ilgili ilginç bir bilgi
veriyordu. Ataklı: “Dönemin çok güçlü bir Generali, bu haberlerin konulmaması durumunda
gazeteyi batırma tehdidini de bulunmuştu.” Bu röportajdan sonra Zaman gazetesi de
Ataklı’yla bir söyleşi yapmış. Ataklı orada da benzer şeyler söylemişti:
Türk basını 28 Şubat sürecinde kötü bir sınav verdi. 28 Şubat süreci içerisinde
özellikle büyük gazete ve televizyonların yaptığı haberlerin yüzde 90'ı (doksan)
yalandır. Biz yazdık, biz okuduk... Ben bunu her yerde söyledim. Gene de
söylüyorum. O dönemde öyleydi ya!.. Otur, bu olaya böyle bakalım, deyip
yazıyorduk. Yaz işte!.. Gayet netti. 28 Şubat'la birlikte bir düşman ilan edildi ve
bu düşman gelecek, başımıza oturacak… mışş! endişesi içerisinde bir savunma
mekanizması çalıştı. Bu savunma mekanizmasının çalışmasıyla birlikte zemberek
de koptu. (Haberlerin yüzde 90’ı yalandı, Can Ataklı, Zaman Gazetesi, 22
Aralık 1999).

Ataklı’nın şok sözleri Şemdin Sakık’ın düzmece itirafları kadar basında prim yapmadı ve olay
birkaç gazetede yer alabildi. İşte bu süreç basının ilk Andıç macerası olarak kayıtlara geçti.
Kendisi de kapatılan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak benzer bir süreci yaşayan
Gazeteci Alper Görmüş’e göre bu olayla Türkiye’de ilk kez ordunun, ‘sadece sivillere has’
kirden pastan arındığı bilinci sarsıldı, askerlerin de kumpas yapabileceği görülmüş oldu.
Taha Akyol; 28 Şubat’ta asker ve medya ilişkileri bağlamında Türkiye’nin sosyolojisini,
komisyonumuza şu örnek diyalogla anlatmıştır:
28 Şubatın böyle çok hayhaylı olduğu günlerde Çevik Bir Milliyet gazetesini
ziyarete geldi. “Arkadaşlar, ben Türkiye’nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya
olduğunu size anlatmak istiyorum.” dedi. Bütün Milliyet yazarları var, ben de
varım. Umur Talu Çevik Bir’i protesto etmek için katılmadı. Çevik Bir, sözüne
şöyle başladı: “Arkadaşlar, tehlikenin farkında değilsiniz, Türkiye yeşilleniyor.”
Yeşilleniyor dediği Greenpeace değil yani şeriat geliyor anlamında ve işi yine
kızlara getirdi. Konuşması tipik bir fanatik cumhuriyetçi konuşmasıydı. Ben
kendisine dedim ki: “Sayın Bir, siz Milliyete geldiniz, misafirimizsiniz, çok
teşekkür ederiz, sizinle sohbet etmekten de memnun olurum. Biz kapıya şöyle bir
yazı yazsaydık nasıl karşılardınız? Üniformayla bu sivil müesseseye girilemez.”
Birdenbire irkildi böyle. “Yahu bu ne demek, bu üniforma yasak mı yani?”dedi.
Ben dedim ki: “ Çevik Bey, bakın nasıl tepki gösteriyorsunuz? 18 yaşındaki
kızlara siz bunu yapıyorsunuz.” İşte, türban ilericilik midir, gericilik midir
tartışması buradan çıktı ve ben kendisine türbanın bir modernleşme simgesi
olduğunu, bilimsel kaynakları göstererek anlattım ve mesela dedim ki: İzmir’de
altı ay önce toplanan 1. Sosyoloji Kongresinde başı açık, modern, cumhuriyet
kadınlarından sosyologların sunduğu tebliğ var. Onlar diyorlar ki türban
geleneksel kadının modern hayata, modern eğitime katılmasını sağlayan bir
modernleşme aracıdır, bir modernleşme simgesidir. Bana inanmayabilirsiniz, ben
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sizi eleştiriyorum. Ya hiç olmazsa sosyologları dinleyin, onlardan mütalaa alın.”
Kabul etmedi tabii.269

Görüşmenin devamında Taha Akyol, Çevik Bir’e sorar: ‘Niye Türk toplumunun
geleneklerine bu kadar karşı çıkıyorsunuz? Bunun için Türkiye’de çok değerli sosyologlar var.
Niye onlara danışmıyorsunuz? Çevik Bir de “eğer sosyologlara270 danışırsak bu konudaki
kararlılığımız dağılır” diyor.271
Asker - medya münasebetleri konusunda kayıtlara geçen bir diğer olay da Genelkurmay
Başkanlığı Genel Sekreteri Erol Özkasnak ve Kurmay Kıdemli Yüzbaşı M. İhsan Tavazar
imzalı “Basınla Temas” başlıklı belgedir (8 Haziran 1998 tarihli ve 3050-296.98/İCRA.SB). 28
Şubat sürecinde yararlanılan gazetecilere teşekkür mektubu gönderilmesi talimatının verildiği
“Hizmete Özel” bir yazıdır. Bu iki sayfalık belgede tam 40 gazetecinin ismi yer alıyor ve “Söz
konusu basın mensuplarına, bu çalışmalarında gösterdikleri işbirliğinden ve vermiş oldukları
hizmetlerden dolayı takdir ve teşekkürlerimi bildiren mektuplar yazılacaktır” deniliyor. 272
TSK, lâik merkez medya ile o güne kadar görülmemiş bir ilişki oluşturdu. Yazılı ve görsel
basını “beslemeye” başladı. Özel turlar, brifingler ve kulaklara fısıldanan bilgilerle manşetleri
ve televizyon haberlerini açıkça kontrolüne aldı. O günün resmini Ali Bayramoğlu (Yeni
Yüzyıl Gazetesi) şöyle çizmektedir:
Gazetelerin yaptığı birinci iş: Toplumu şekillendirmek, toplumu yönlendirmek.
İkinci yaptığı iş de şudur: Silahlı Kuvvetler’in silahı olmak. Silahlı Kuvvetler, 28
Şubat müdahalesini silahla yapmadı, ama basınla yaptı. Basını silah gücünde
kullandılar. Gerek fişlemelerle, gerek andıçlarla, gerek nokta atışlarında basın;
doğrudan doğruya kullandıkları, doğrudan doğruya hem ahlaki yaptırım, hem
siyasi yaptırım, hem hukuki yaptırım açısından devrede tuttukları bir yapı oldu.
Dolayısıyla 28 Şubat’a baktığımızda hakikaten basının kara sayfasını, utanç
sayfasını görürüm ben. Eğer basın bu tavrı almasaydı, bunu yapabilir miydi, başka
bir tartışma konusu ama basın bu tavrı almasaydı zannediyorum bu kadar
fütursuzca, bu kadar rahat bir şekilde bazı sorunlar yaşanmazdı.

Fikret Bilâ (Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi) başarısızlığın faturasını, o günlerde medya
etiğini çiğneyen basına değil siyaset kurumuna çıkarır:
Siyaset kurumunun kendi işlevini yerine getirememiş olmasından kaynaklanan
mahcubiyetle, sorumluluk medyaya yöneltiliyor. Aslında siyaset kurumu askerin
karşısına çıkmamıştır. 28 Şubat’ta onun karşısında dik bir duruş
sergileyememiştir… Medyanın fonksiyonu olmuş mudur, olmuştur, ama
medyanın fonksiyonu birinci derece bir fonksiyon değildir. Mesela şu soruya
cevap vermeleri gerekir; Erbakan tankın üstüne çıktı da biz yazmadık mı? Böyle
bir şey olmadı. Siyaset kurumu kendi gücüyle uyumlu bir tepki vermedi ki,
Erbakan MGK’dan, “Ben bunları imzalamıyorum” diyerek rest çekip çıkmadı ki.
Niye o zaman suçu medyaya yönlendiriyorlar?
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Güneri Cıvaoğlu Kanal D Haberde, “Günün Yorumu”nda o akşam şöyle diyordu:
Genelkurmay’da bugün tarihi bir brifing verildi. Durum gerçekten vahimdir.
Silahlı Kuvvetler’in artık iyi bildiğimiz ve yaklaşık onar yıllık aralıklarla
karşılaştığımız iç hizmet yasası bağlamında laik cumhuriyeti korumak ve kollamak
üzere durumdan vazife çıkarmak söylemi anlamlı bir mesajdır. Keşke
demokrasinin tatile çıkmasına çanak tutanlar ve de onların çanak yalayıcıları, bu
pisliğin üzerinde uçuşan sinekler yaklaşan fırtınayı sezebilseler… Türkiye
Refahyol adlı bu bitli yorganı artık sırtında taşıyamaz. Erbakan’ı uzaklaştırıp
Çiller’i başbakan yaparak tersyüz edilse de bu yorgan bitlerinden arınmaz.

Fatih Altaylı (Sabah Gazetesi):
Bütün mesele siz de gayet ili biliyorsunuz MGK kararlarının imzalanıp
imzalanmaması… Şimdi imzalayacaksınız, tamam diyeceksiniz, hükümette
kalmak uğruna her türlü adımı atacaksınız ve buna rağmen kalamadıktan sonra da
“Biz mağduruz” diyeceksiniz. Ben inanmıyorum böyle bir mağduriyet
yaklaşımına… Asker peki yani kafana şaplak vurur, şaplak da değil el şöyle katlığı
zaman “Al abi, başbakanlık” diyenlerin hiç mi suçu yok? O zaman niye
giriyorsunuz siyasetin içerisine, niye Türkiye’yi yönetmeye soyunuyorsunuz?273

2006’daki Danıştay saldırısı medya için tekrar bir turnusol kâğıdı vazifesi görmüştür. 17
Mayıs 2006’da Danıştay 2. Dairesine silahlı saldırıda bulunan Avukat Alparslan Aslan, Daire
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürdü. Aralarında Daire Başkanı Mustafa Birden’in de
bulunduğu dört üyeyi ise yaraladı. Daha sonra kaçmaya çalışan saldırgan polisin zamanında
müdahalesi ile yakalandı. Yakın tarihin en provokatif olayına, daha duyur duyulmaz
hükmünü veren medya, saldırının gerekçesinin, bu dairenin aldığı türban kararı olduğunu ilan
etmekte gecikmedi. Daha hiçbir resmi açıklama bile yapılmadan bazı televizyonlar alt
yazılarla olayı, ‘Danıştay’a türban saldırısı’ diye vermekte sakınca görmedi. Bu gibi olayların
en duyarlı gazetesi olma özelliğine sahip Milliyet’in ertesi gün attığı, ‘Laikliğe kurşun’ başlığı,
gazete koleksiyonlarında olduğu kadar, hala o güne ait internet gazetesinde duruyor. Danıştay
saldırısının en ilginç en anlamlı manşeti Milliyet’e ait ancak en çarpıcı köşe yazısı Ertuğrul
Özkök’ün. 18 Mayıs tarihli Hürriyet Gazetesinin manşeti “kaşıya kaşıya” şeklindeydi.
Özkök’ün aynı gün kaleme aldığı yazı, ön sayfada “Rejimin 11 Eylül’ü” iç sayfada ise
“Cumhuriyet'in 11 Eylül’ü” başlığını taşıyordu. Yazıda:
Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin "11 Eylül"üdür. Rejimin temel direklerinden biri
olan yargı tam kalbinden vurulmuştur. Bu hepimize karşı yapılmış bir saldırıdır.
Bu ülkede din üzerinden siyaset yapmak çok, ama çok tehlikelidir. (…) İster dini
amaçla yapılsın ister başka emellere hizmet etsin, sonunda bu bahaneyi üreten tek
etken, dinin siyaset alanına sokulmasıdır. (Cumhuriyet'in 11 Eylül’ü, Ertuğrul
Özkök, Hürriyet Gazetesi, 18 Mayıs 2006)

Bu yazıdan yaklaşık iki ay sonra 14 Temmuz 2006 tarihli köşesinde, bazı gerçekler ortaya
çıkmasına rağmen, Özkök ısrarlıdır: “Ben ilk günden beri hep aynı şeyi yazdım. Arkasında
kim olursa olsun, bu, hepimize yönelik bir girişimdir. Hedefi rejimdir. İşte o nedenle bu
saldırıyı sembolik olarak “Türkiye’nin 11 Eylül’ü” olarak niteledim. Hâlâ aynı şeyi
düşünüyorum.”
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Milliyet’in yazarı Can Dündar, “İran’da mı eğitildi?” başlıklı yazısında öylesine cümleler
kaleme aldı ki, olayı Vakit’in kapatılmasından, türbanlı kızların isyanına ve topyekûn dinci
basının sorumluluğuna kadar taşımakta hiç sakınca görmedi:
Danıştay Başkanı'nın uyarı konuşmasından sonra "Bunları hep dinliyoruz" diye
dudak büken ve "Hedef gösteriliyoruz" kaygılarına zerrece aldırış etmeyen
Başbakan, sorumluların en başındadır. Danıştay'ı hedef seçen hükümet ve dinci
basın da öyle... O yüzden şimdi “Gerekçesi ne olursa olsun...”la başlayan ve
“gerekçe”yi aklayan lanetleme mesajları “timsah gözyaşları”nı andırıyor.
Erdoğan'ın “Danıştay Başkanı'nın kaygılarını dikkate almamakla hata ettik”
demesini, hâkimleri hedef gösteren Vakit'in kapatılmasını, hakları için kan
dökülen türbanlı kızların “Biz böyle insanlık dışı bir hesaplaşmada yokuz.
Saldırıyı lanetliyoruz” diye yollara dökülmesini beklemek hayalperestlik olur.
(İran’da mı eğitildi? Can Dündar, Milliyet Gazetesi, 18 Mayıs 2006)274

Darbelerden önce ve sonra müdahaleyi meşrulaştırmak için psikolojik harekâtlar yapıldı. Bu
bazen gelmekte olan tehlikeye dikkat çeken propaganda, bazen de fiilen ülke güvenliğinin
sağlanamadığı zehabını yaygınlaştıracak kanlı olaylar şeklinde oldu. Her yönüyle kirli bir bilgi
savaşı var. İnternet siteleri kuruldu, strateji düşünce kuruluşları adı altında uzmanlarla
desteklendi, jandarma istihbarat finansörlüğünde hükümet aleyhine kitaplar yazıldı, kara
propaganda ve itibarsızlaştırma faaliyetleri rutine dönüştü. Gazete patronları, genel yayın
yönetmenleri, etkili köşe yazarları ve Ankara temsilcilerine doğrudan ya da toplu
bilgilendirmeler yapıldı. Müdahale süreçlerinde ise ricalar emre dönüştü. Bir emirle ‘Bu defa
silahsız kuvvetler halletsin’ (1996) manşeti atılabildi. Eğer gazeteci tamamen işin içindeyse bu
başlık ‘Genç subaylar tedirgin’ (2003) şeklinde oldu.275
Turgut Özal ile başlayan, girişimciliği teşvik etme ve ekonomiyi dışa açma politikaları 1990’lı
yıllardan itibaren geleneksel ‘merkez’in dışında yani, ‘devlet’ten nispeten bağımsız-oluşan ve
adına kısaca ‘Anadolu Sermayesi’ dediğimiz yeni bir iktisadi gücün ortaya çıkmasını
kolaylaştırmıştır. ‘İslamcı Siyasetin’ o dönemde yükselişe geçmesi de bir yanıyla bu ekonomik
dinamikle bağlantılıdır. Ne var ki, bu yükseliş geleneksel kayırmacı ekonomik sistem içinde
devletle işbirliği halinde palazlanmış olan yerleşik ve daha ‘büyük sermaye’yi ciddi olarak
kaygılandırmıştır. Bu çevreler Refah Partisi iktidarının kendileri aleyhine olarak bu ‘kenar’
gücünü destekleyeceğinden endişe ediyorlardı. Nitekim RP’nin büyük ortağı olduğu
hükümetin ekonomi alanında izlediği kimi politikalardan ‘büyük sermaye’nin rahatsızlık
duyduğunu ve bunu kontrol ettiği merkez medya aracılığıyla dışa vurduğunu kolayca
hatırlayabiliyoruz. Büyük ölçüde bu nedenle, devlet eliyle dağıtılan ranttan kendisinin artık
yararlandırılmayacağı, dolayısıyla geleneksel avantajlı pozisyonu ve ‘seçkin’ sınıfsal statüsünü
kaybedeceği endişesine kapılan ‘büyük sermaye’ RP, DYP koalisyonuna sert bir muhalefet
yürütmeye başladı. Bu statünün bir yanı da bu kesimin ‘çağdaş’ hayat tarzı idi. Bu muhalefet
zamanla merkez medya eliyle silahlı kuvvetleri hükümete karşı kışkırtma şeklini aldı.276
Gülay Göktürk, her darbenin ardında çökmüş bir demokrasi, yerlerde sürünen bir hukuk,
onurunu yitirmiş bir meclis bıraktığını, 28 Şubat sürecinde basının çok kötü bir sınav
verdiğini, bütünüyle çok büyük ve ağır bir yenilgiye uğradığını ifade eder:
28 Şubat sürecinde ve ben şuna inanıyorum ki: Eğer basın dik durabilseydi,
basında 15-20 tane istifa etmeyi göze alabilen genel yayın yönetmeni, yazı işleri
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müdürü olabilseydi, bütün o kendilerine talimatla gelen manşetleri atmayı
reddeden ve bunu kamuoyuna açıklayan, bunu kamuoyuna açıklama cesareti
gösteren çok değil 10-15 tane üst düzey yönetici olabilseydi 28 Şubat böyle
derinleşemezdi, 28 Şubat çok daha erken tasını tarağını toplayıp gitmek zorunda
kalırdı. Sadece basın değil, entelektüel sınıfımız da bütünüyle sınıfta kaldı,
aydınlarımız da sınıfta kaldı. Bunun birinci, belki en önemli sebeplerinden bir
tanesi: Zaten hamurlarında bir darbecilik geleneğinin olmasının yani
hamurlarında bir jakobenliğin olmasının, siyasi ve ideolojik çizgi olarak alttan
yukarı gelen halk hareketlerinin, alttan yukarı gelen Demokrat Parti hareketinden
tutun da daha sonra Refah hareketi ve daha sonra Ak Parti hareketine hep gerici,
çağ dışı ve Türkiye için tehlikeli bulmalarının bir rolü var ama aynı zamanda
akıntıya karşı yüzme geleneği de yok yani bir entelektüelin en temel vasıflarından
biri, azınlıkta kaldığı zaman akıntıya karşı durmayı bilebilmektir. Türkiye'nin
entelektüellerinin çok büyük oranda çoğunluğa uyma, rüzgâr nereden esiyorsa o
tarafa yelken açma geleneği olması, akıntıya karşı durma geleneklerinin olmaması
da bir başka zaaftı ve sonuçta ortaya çıkan tablo, evet, bütün basın çok büyük bir
çoğunluğuyla, tıpkı 27 Mayısta olduğu gibi demokrasinin çanına ot tıkamasına
yardım etti, gönüllü yazıldı ve yaratıcı bir biçimde haberler üretti, kendisine
verilen talimatlarla da yetinmeyip onun da ötesine geçip aslında hem halkına
ihanet etti hem de mesleğine ihanet etti.277

Hasan Cemal, darbeler karşısında, basın özgürlüğünün ve demokrasinin bayrağını sallamayan
gazetecilere ve toplumun diğer kesimlerine hitapla:
Asker karşısında sürekli boyun eğen bu Şark kurnazlığı, bu uysallık da Türkiye’nin
‘sivil sorunu’dur. Bu ‘Sivil Sorunu’nun bir boyutunda hiç kuşkusuz özellikle
yargıdan başlayarak, üniversite, iş dünyası ve tabii medyadan çok önemli parçalar
vardır. Bu durum, demokrasi kültüründen bu nasipsizlik hali, demokrasi ve
hukukun üstünlüğü alanında Türkiye’nin Avrupa’dan, örneğin bir
Yunanistan’dan, bir İspanya’dan geri kalmasının kolaylaştırmıştır. Bu ülkede,
yalnız siyasetçilerin darbelere meydan okumaları değil, hukukun üstünlüğünü
gerçekten benimsemiş yargının da, bir Yunanistan örneğinde olduğu gibi, darbe
yapmış ya da darbeye kalkışmış askerleri yakasından tutup adaletin karşısına
çıkarması, hapse atması gerekirdi. Bu ülkede, akademik özgürlüğü gerçekten
benimsemiş bir üniversitenin askeri darbe ve yönetimlere çanak tutmak ve destek
vermek yerine, ‘Ne duruyorsunuz, elinizi çabuk tutun!’ demek yerine,
üniversiteleri ‘asker partisi’nin akademik uzantısı yapmaya kalkışmak yerine, kışla
düzenleri karşısında demokrasiyi sonuna kadar savunması gerekirdi.
Bu ülkede, ekonomik büyümeyle kalkınma yolunun barış, demokrasi ve
istikrardan geçtiğini gerçekten benimsemiş bir iş dünyasının, Kürt meselesi gibi,
PKK ve şiddet gibi, Kıbrıs gibi sorunlar çözümsüz kaldığı sürece Türkiye’de
ekonomik gelişmenin kilitleneceğini bilen bir iş dünyasının, askerin politikayla
ilişkisinin Avrupa’daki kadar sınırlanmasına çok daha büyük katkılar yapması
gerekirdi. Bu ülkede, kendi varlık nedeni olan basın özgürlüğünün gerçekten
benimsemiş bir medyanın, generallerin sesine kulak vermek ve askeri
müdahalelerin gönüllü gönülsüz destekçiliğini yapmak yerine demokrasi ve basın
özgürlüğü bayrağını darbecilere karşı sallaması gerekirdi. Bugüne kadar bunlara
çok az tanık oldu Türkiye. Türk basınının duayenlerinden, 1960’lar ve 1970’lerde
Hürriyet ve Günaydın gazetelerini yönetmiş olan Necati Zincirkıran, Hürriyet ve
Simavi imparatorluğu adını taşıyan anılarında, 1960’ların başındaki 22 Şubat
darbe girişimi ile ilgili olarak şunları yazar: “22 Şubatçılar arasında
277
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üniversitelerden sivil akıl hocaları vardı. Ünlü profesörler, bilim adamlarımız,
ünlü gazetecilerimiz cuntaya destek veriyorlar, onlara yol gösteriyorlardı. Çünkü
Türkiye’yi birlikte kurtaracaklardı! Dünya gazetesi sahiplerinden Fatih Rıfkı Atay,
bir yazısında, ‘Albay Talat Aydemir’in gözlerinde Mustafa Kemal’in pırıltılarını
gördüm” diyebiliyordu.”278

1986 yılında, medyanın apolitikleşme ve magazinleşmeye kaymasıyla oluşan sorunları, ilkesiz
yayıncılık anlayışını gidermek ve basın alanında meslek ilkeleri teşkil ederek bir özdenetim
kuruluşu oluşturmak gayesiyle kurulan Basın Konseyi’ne, 1988'den 2011 yılına kadar
başkanlık yapmış olan Oktay Ekşi, basının darbeler karşısındaki tutumuyla ilgili olarak
komisyonumuza şunları ifade etmiştir:
Darbeler konusunda basın iyi imtihan vermedi. Bu yeni bir şey de değil, sevgili
basının tarihi boyunca değişmemiş bir gerçektir bu. O nedenle bugün bir darbe
olacak olsa Türk basınının dünkünden farklı bir tavrı olacağını düşünmüyorum,
Türk basınının değil adliyesinin, üniversitesinin, sokaktaki adamın, tüccarının,
siyasetçisinin bir başka farkı var mı ki Türk basınından, öyle olmasın da böyle
olsun diye ayrı bir tavır bekliyoruz. Onun için hamurun yarısını kesip öbür
yarısını görmeden hüküm vermeye kalkmamız doğru olmaz. İçinde çalıştığım,
kırk dört senemi verdim Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin 26 Mayıs gecesi
basılan gazetesi 27 Mayıs sabahı çıkan gazeteden farklıdır, niye? Çünkü 26 Mayıs
gecesi merhum Adnan Menderes’in Eskişehir’de yaptığı konuşmanın ve o
tarihteki dâhiliye vekili Namık Gedik’in sözlerini büyüten ve onu ön plana alan
gazetedir, fakat gece yarısı üç buçukta filan darbe meselesi ortaya çıkınca bütün o
sayılar yakılmış veya tahrip edilmiştir, ertesi gün okuyucunun önüne “Silahlı
Kuvvetler idareye el koydu” diyen müjdeli bir başlık atılmıştır. Bu, sadece
Hürriyet gazetesi için böyle değil.279

Medyanın ve medya elitlerinin 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan’da
yaşadıkları ve yaşattıkları sendromu, “Kendi kurduğumuz sistemi paylaşmak istemedik,
tasfiye oluyoruz!” diyen Mehmet Ali Birand özetlemektedir:
Bizim kuşak için devlet daima öncelikliydi. Devleti de asker temsil ederdi.
Siyasetçi üçkâğıtçı, yalancı; asker namuslu, her şeyini vatana harcayan
kahramandı. Üstelik Atamız laik-demokratik Cumhuriyeti koruyup kollama
görevini ona bırakmıştı. Askerin politikacıyı denetleme hakkı vardı. İşler
bozulduğunda da asker müdahale edebilirdi. Hatta tereddütlü bir davranışla
karşılaştığımızda ‘komutan neredesiniz, devlet elden gidiyor…’ diye yazdık…
Genlerimize, belki de farkına varmadan darbecilik işlendi… Üniformaların
pırıltısını yarı hayranlık, yarı korkuyla izlerdik. Bütün darbeleri anlayışla karşıladık.
Yardımcı olduk… Genel algılama, sanki darbeler asker kendi keyfiyle veya
Washington’dan aldığı işaretlere göre gerçekleşiyordu. Hayır, işler o kadar basit
değil. Askeri darbeye iten, zorlayan daima laik kesim olmuştur… Cumhuriyet’in
kuruluşundan itibaren, iki geleneksel düşman olan dindarlar ve Kürtlere karşı
sürekli aynı sert yaklaşımı gösterdik. Kendi sistemimizin mühendisliğini yaptık.
Bu sistemi oluştururken de, bu ülkenin sadece bize ait olmadığını, dindar kesim
ve Kürtlerle paylaşmamız gerektiğini hiçbir zaman kabullenmedik. Düşünmedik
dahi... Düşünenlerimizi de hapishanelere yolladık. Ne Cumhuriyet'in siyasi
sistemini, ne de lâik kesimin egemen olduğu ekonomik pastayı paylaştık. Böyle
bir baskı altında kaldıkça, bu iki düşman da radikalleşti. Başka bir cephe
oluşturdular ve siyasi-ekonomik pastayı paylaşmak ister oldular. İşte o zaman da,
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hemen askere başvurduk. Demokrasi adına, darbelerle ince ayar yaptırdık. Bir
gün, Türkiye’nin ve dünyanın değişebileceğini ve sürekli köşeye sıkıştırdığımız bu
insanların güçleneceklerini ve bizleri azınlıkta bırakabileceklerini düşünemedik.
Bugünlere gelmemizin başlıca nedeni, şimdiye kadar hazırladığımız anayasaları
hep, tek taraflı düşünmemiz ve kendimize göre ayarlamamızdır.

Uluslararası literatürde sivil toplum kuruluşları olarak isimlendirilen Türkiye’deki meslek
örgütleri, darbe zamanlarında hükümetlerin düşmesi için ortak veya bağımsız deklarasyonlar
yayımlarlar [28 Şubat için beşli çete: TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), TİSK (Türkiye İşverenler Sendikası
Konfederasyonu), DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve TESK (Türkiye
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu)]. Ağırlıklı olarak işçi temsilcisi olan bu siviller bunu
yaparken işverenler ne yapıyor? TÜSİAD üyesi İshak Alaton’un anlatımıyla: “İş dünyası
askere selam çakıyor.”280
Sendikaların darbe karşısında aldıkları tutum incelendiğinde: 1960 darbesi döneminde,
sendikacılar da iktidarın tercihlerine rıza göstermiş, onunla çalışmak yerine ona boyun eğip
iktidarın yakınında olmanın avantajını kullanmak istemişlerdir. Sendikal hareketteki hâkim
eğilim her zaman yüzünü üyelerine değil devlete ve onu yöneten kadrolara döndürmüştür. Ve
bu sayede iktidarını koruyabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu bağlamda sendikacılar, darbeleri
de “büyük coşku ve heyecanla” karşılamışlardır. 1960 darbesini “Doğan inkılâp güneşi”
olarak selamlayan Türk-İş 1971 darbesini ise “Türk Silahlı Kuvvetlerinin duruma, ortada
hiçbir sebep yokken müdahale ettiğini söylemek mümkün değildir… Türk Silahlı
Kuvvetlerinin sesiz kalmasını beklemek O’nun var oluş nedenini temel felsefesini inkâr
etmesini istemek demektir.” sözleriyle meşrulaştırmaya çalışır. DİSK ise Türk Silahlı
Kuvvetlerinin yanında yer almaktan “kıvanç” duyduğunu ilan eden bildiriyle selamlar
darbeyi.
12 Eylül 1980’de ise DİSK açıklama yapma şansı bulamadan kapatılır. Ancak Türk-İş Genel
Başkanı İbrahim Denizciler: “Milletin bağrından çıkan ordunun tam bir bütünlük içerisinde
milletimize huzur veren davranışını” desteklediğini ve yanında yer aldığını ilan eder.
Sonrasında toplanan Türk-İş Yönetim Kurulu yaptığı açıklamayla: “12 Eylülden sonra
yurdumuzun en büyük işçi kuruluşu olarak Millî Güvenlik Konseyine yardımcı ve destek
olmayı bir vatan perverlik sayacağını” belirtir ve darbeciler tarafından kurulan hükümette
Genel Sekreterini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görevlendirir.281
Buradan hareketle sendikacıların bu tavrına karşı işçilerin tutum alışlarına bakacak olursak,
işçilerin gecikmeli de olsa darbe mağduru siyasi partileri desteklediğini görürüz. 1960
Darbesinin DP’ye karşı yapıldığını hatırlarsak; onun devamı olan Adalet Partisi (AP) 1961
yılında yapılan seçimlerde yüzde 34.78, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yüzde 13,95 ve
Yeni Türkiye Partisi yüzde 13,72 oy almışlardır. Üç partinin oyu yüzde 62,45’tir. Seçmen tüm
sessizliğinin ardından Yassıada’ya ve İmralı’ya tepkisini oylarıyla göstermişti. Süngüyle
gidenler sandıkla geri dönüyordu.282 Bir sonraki genel seçim olan 1965 yılında ise Adalet
Partisi rekor bir oyla yüzde 52.87 oranında oy almıştır. 1971 yılında yapılan darbenin sola karşı
yapıldığını hatırlarsak 1973 yılında yapılan seçimlerde CHP yüzde 33.29, 1977 yılında ise
yüzde 41.39 oranında oy almıştır. Darbeciler, süngüyle iktidara gelmişlerdi ama onun üzerine
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oturmanın imkânsız olduğunu sandıktan çıkan sonuçlardan anlamışlardı. İşçiler, sınıfsal bir
tavırdan çok ezilen kesimlerin bir parçası olarak, mağdurun yanında yer almışlardır.
1980 yılında yapılan darbenin eskinin bütün siyasi unsurlarını silmeyi hedefleyen tavrını
düşündüğümüzde, 1983 seçimlerinde ANAP yüzde 45.14, Halkçı Parti yüzde 30.46 oranında
oy almışlar, darbelerin açıkça desteklediği MDP yüzde 23.27 oranında oy alabilmiştir. Siyasi
yasakların kalktığı göreli rahatlama döneminin olduğu 1991 seçimlerine baktığımızda ise
AP’nin devamı olan DYP, CHP’nin devamı olan SHP ve CHP’nin eski genel başkanının
partisi olan DSP’nin aldığı toplam oylar yüzde 59’lar civarındadır. Bu bütün tutum alışlar
yakın dönemde yaşanan adına “örtülü darbe” ya da “postmodern darbe” de denilen 28
Şubat’ta da benzer biçimde olmuştur. Dönemin Türk-İş ve DİSK Genel Başkanları açıkça
darbenin yanında yer almışlar, hatta darbenin bir parçası olmuşlardır. Darbenin mağduru
Refah Partisi (RP) geleneğinin devamı olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 2002 yılında
yapılan seçimlerde, yüzde 34.28 oy almış ve tek başına iktidar olmuştur (2007 genel
seçimlerinde ise yüzde 46.58 ve 2011 seçimlerinde yüzde 49,8 oy oranına çıkmıştır). Sonuç
olarak darbelere ve darbecilere karşı işçilerin ve sendikacıların yaklaşımları farklı olmuştur.
Sendikacılar darbe yapanların yanında yer alıp onlara destek olurken, işçiler daha çok
darbeyle sorunlu partilere yönelmiş, en azından darbelere açıkça destek vermemişlerdir. 283
Tam demokrasiye sahip olamayan bir devlet sisteminin kusursuz işleyen bir sivil toplum
yapısına sahip olması da beklenemez. Bu anlamda Türkiye’nin kayıp halkası sivil toplumdur
önermesi yanlış değildir. Sivil toplumun gelişemeyişinin tarihi, sosyal ve kültürel
gerekçelerinden çok önce peşinen ifade edilmesi gereken somut bir sebebi vardır.
Ekonominin yüzde 70’e yakın bölümünün devlete ait olduğu bir ülkede sivil toplumdan
ancak düşünce alanının bir nesnesi olarak söz edilebilir. Devlet iktidarının siyasetçi ve
bürokrat tarafından suistimal edilmesini önleyecek tek güç sivil toplumdur. Sivil toplumun
denetlemediği ve hizaya çekmediği devlet iktidarı rasyonellikten uzaklaşır ve sonunda
yozlaşır.284 Darbeler karşısında kendilerinden beklenen sivilliği gösteremeyen kamu kurumu
niteliğindeki işçi ve işveren örgütlerinin statüleri ve fonksiyonları yenilenmeye elden
geçirilmeye muhtaçtır. Bu kuruluşlar özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik bir yapıya sahip
değildirler. Otoriteryen ve korporatist bir durum arz eden mevcut yapıları vasıtasıyla devlet,
sivil görünümlü olan ama aslında sivil olmayan bu kuruluşlar yoluyla sivil toplum alanına
müdahil olmakta ve buraları kontrol altında tutmaktadır.

283

Haydar Çetinbaş (2010); s. 157.

284

Mümtaz’er Türköne (2005); Türkiye’nin Kayıp Halkası, Etkileşim Yayınları, İstanbul, s. 74, 75, 79.
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12. SONUÇLAR
Demokrasilerde esas olan millî iradenin dokunulmazlığıdır. Türkiye’de her on yılda bir
gerçekleştirilen darbeler, ‘milli iradeyi’ yok ederek, demokrasinin kesintiye uğramasına yol
açmış; Türkiye’nin kanun devletinden hukuk devletine dönüşmesini engel olmuştur. Milletin
temsil hakkını tehlikeye düşürecek her müdahale demokrasi, hukuk ve insan hakları ile
evrensel değerleri çiğnemek manasına gelir. Millet iradesinin sürekliliği ve aksatılmaya
uğratılmaması temsili demokrasinin temelidir. Bu yüzden demokrasi, her koşulda korunması
gereken ve kültür benliğimize nakşedilmesi gereken bir değerdir.
Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana atanmışlar ile seçilmişler arasında var olan ve
zaman zaman gün yüzüne çıkan çekişmenin adı: Devlet - hükümet kamplaşmasıdır. Bunun arka
planında, Türkiye’de kendisini devletin gerçek sahibi olarak gören bazı bürokratların,
toplumun içinden çıkan seçilmişlere yönelik derin güvensizlikleri yatmaktadır. Bu hastalıklı
düşünceye göre, Türkiye’de seçilmişler, bir başka deyişle siyasiler, nihai tahlilde “kendi
menfaatlerini millî menfaatlerin üzerinde gören, güvenilmez kişilerden oluşmaktadır.” Bu
nedenle siyasilerin, devlet ve devlet aygıtı tarafından her zaman ve her şart altında ve
gözetlenmesi zaruridir. Bu anlayış, 1982 Anayasası’nda vücut bulan kuşkucu, kendisinden
başka kimseye güvenmeyen aynı zamanda statükocu bürokratik vesayetin de temel
dayanağıdır.
Türkiye’de meydana gelen darbeler görünürde bazen sağa, bazen sola, kimi zaman hem sola
hem sağa bazen de dindarlara karşı yapılmıştır. Darbeler gerekçelendirilirken bu tür ideolojik
argümanlar kullanılmış olmakla ve değişik dönemlerdeki askeri müdahalelerde, bazı kesimler
diğerlerinden daha fazla diyet ödemekle birlikte aslında fatura tüm toplum tarafından
ödenmiştir. Dünya ve Türkiye örneklerinin öğrettiği; darbelerin tüm halka karşı yapılmış, hak
ve hukuk kavramlarının askıya alındığı talihsiz dönemler olduğudur. Toplumun tüm kesimleri
ve bunların siyasi temsilcilerini her çeşit darbe, muhtıra ve demokrasiye müdahale süreçlerine
karşı ortak tepki göstermesini sağlayacak, demokratik bilinç düzeyini yükseltecek bir eğitim
sistemine ihtiyaç vardır. Hiçbir kesim diğerinin acılarına kayıtsız kalmamalıdır. Yalnızca
mağdur olunduktan sonra evrensel haklar hatırlanmamalı, herkesin asgari bir ilkesel duruş
göstermesi ve empati kurması insanlığın ve vicdanın bir gereğidir.
Askeri müdahaleler Türkiye’nin yakın tarihinin karanlıkta kalmış dönemleridir. Sözde millet
ve milletin huzuru bahanesiyle yapılanlar; yüz binlerce insanın sorgusuz sualsiz cezaevlerine
ve kışlalara kapatıldığı, işkencelerin yapıldığı, geleceklerin çalındığı, idamların yaşandığı
karanlık dönemler olarak anılacaktır. Darbeler; özde toplumsal huzuru tesis etmeye gelenlerin
Edirne’den Ardahan’a tüm ülkeyi açık hava hapishanesine dönüştürdüğü, konuşmanın yasak
olduğu, kitlelerin dilsizleştirildiği, susturulduğu, hatta kitapların suç sayıldığı, yakıldığı korku
imparatorluğunun inşa zamanlarıdır.
“Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi
İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan” komisyonumuz mecliste grubu
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bulunan tüm partilerin ortak girişimi ve uzlaşması ile teşekkül etmiş ve faaliyetlerini
sürdürmüştür. Cumhuriyet tarihinde bir ilki başaran Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu adımla
ülkedeki demokrasinin ve toplumsal barışın tesisinde önemli bir kazanım sağlamıştır. Bu
komisyonun varlığı aynı zamanda, siyasi kültürün demokratik olgunluğunun da tescili
niteliğindedir. Türkiye bugün, dünle mukayese edilmeyecek bir noktadadır. Bundan sonrası
demokrasi kültürünün, çoğulculuğun, hoşgörünün ve farklılıklara saygının yaygınlaştırılması
ve silahlı bürokrasi ile işbirliği içine giren sivillerin bu tepeden inmeci anlayıştan bir sonuç
alamayacaklarına inandırılmasıdır, ikna edilmesidir. Dünün darbe iş birlikçilerinin ve
heveslilerinin, tümünün olmasa da, nedamet ifade edici açıklamaları Türkiye’nin yarınları için
umut ışığıdır. Komisyonumuz üç alt komisyon halinde çalışmalarını yürütmüş ve
sonlandırmıştır.




27 Mayıs 1960 Darbesi ve 12 Mart 1971 Muhtırası Alt Komisyonu,
12 Eylül 1980 Darbesi Alt Komisyonu,
28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi ve 27 Nisan 2007 E-Bildirisi Alt
Komisyonu.

Bu üç komisyonun ulaşmış olduğu sonuçlar ile getirdikleri öneriler birleştirilerek aşağıda
sunulmuştur.

…

Öneriler; 26 Kasım 2012 Pazartesi günkü
Komisyon Toplantısında Ele Alınacaktır.

…

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

143 / 145

Kaynakça
AVCI, Gültekin (2006). Karanlık İlişkiler Susurluk Şemdinli ve Danıştay Olaylarının
Şifresi, Birey Yayıncılık, İstanbul.
AVCI, Gültekin (2008). Genelkurmay Cumhuriyeti, Ordunun Devleti mi Devletin
Ordusu mu? Metropol Yayınları, İstanbul.
BALCI, Ali (2011). Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi, Kadim Yayınları, Ankara.
BARANSU, Mehmet (2010). Karargâh, Karakutu Yayınları, İstanbul.
BAŞKAYA, Fikret (1999). Yediyüz, Osmanlı Beyliğinden 28 Şubata: Bir Devlet
Geleneğinin Anatomisi, Ütopya Yayınları, Ankara.
BERKES, Niyazi (2011). Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
BİRAND, Mehmet Ali ve diğerleri (2008). 12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi, İmge
Kitabevi, Ankara.
BİRAND, Mehmet Ali ve diğerleri (2010). 12 Eylül Türkiye’nin Miladı, Doğan Kitap,
İstanbul,
BİRAND, Mehmet Ali ve YILDIZ Reyhan (2012). Son Darbe: 28 Şubat, Doğan Kitap,
İstanbul.
BİREY (2007). 28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Sosyal ve Siyasal Analizi, Birey
Yayıncılık, İstanbul.
CAN, Osman (2010). Darbe Yargısının Sonu, Karargâh Yargısından Halkın Yargısına,
Timaş Yayınları, İstanbul
CEM, İsmail (2011). Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul.
CEMAL, Hasan (2010); Türkiye’nin Asker Sorunu Ey Asker, Siyasete Karışma! Doğan
Kitap, İstanbul.
DOĞAN, Arif (2011). JİTEM’i Ben Kurdum, Timaş Yayınları, İstanbul.
DURSUN, Davut (1999). Demokratikleşemeyen Türkiye, İşaret Yayınları, İstanbul.
DURSUN, Davut (2001). 27 Mayıs Darbesi Hatıralar Gözlemler Düşünceler, Şehir
Yayınları, İstanbul.
DURSUN, Davut (2003). 12 Mart Darbesi Hatıralar Gözlemler Düşünceler, Şehir Yayınları, İstanbul.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

144 / 145

DURSUN, Davut (2005). 12 Eylül Darbesi Hatıralar Gözlemler Düşünceler, Şehir
Yayınları, İstanbul.
DÜNDAR, Can ve KAZDAĞLI, Celal (1997). Ergenekon Devlet İçinde Devlet, İmge
Kitabevi Yayınları, Ankara.
ERDOĞAN, Mustafa (2012). 28 Şubat Günlüğü Post-Modern Darbenin Anatomisi,
Orion Kitabevi, Ankara.
GÖRMÜŞ, Alper (2012). İmaj ve Hakikat Bir Kuvvet Komutanının Kaleminden Türk
Ordusu, Etkileşim Yayınları, İstanbul.
HAYDAR, Tolga ve ÇETİNBAŞ Ersoy (2010). Resmi Tarih Tartışmaları - 9, 27 Mayıs:
Bir Darbenin Anatomisi, Özgür Üniversite Kitaplığı, Ankara.
HEPER, Metin (2006). Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları, Ankara.
İNSEL, Ahmet ve BAYRAMOĞLU, Ali (2009). Bir Zümre, Bir Parti Türkiye’de Ordu,
Birikim Yayınları, İstanbul.
İYİMAYA, Ahmet (2011). Siyaset Kurumunun Ortak Günahı Yasama Reformu,
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 93.
KALYON, Levent (2008). Cumhuriyet Dönemi Savunma Politikaları, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri)
Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
KAPLAN İsmail (2002). Türkiye’de Millî Eğitim İdeolojisi ve Siyasal Toplumsallaşma
Üzerindeki Etkisi, İletişim Yayınları, İstanbul.
KEYDER, Çağlar (2004). Memâlik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne, İletişim Yayınlar,
İstanbul.
KILIÇ, Ecevit (2010). Özel Harp Dairesi, Timaş Yayınları, İstanbul.
KILIÇ, Ecevit (2011). Jitem Türkiye’nin Faili Meçhul Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul.
KINZER, Stephen (2002). Hilal ve Yıldız İki Dünya Arasında Türkiye, İletişim
Yayınları, İstanbul.
MARDİN, Şerif (2008). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları,
İstanbul.
MERİÇ, Cemil (2008). Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul.
METE, Ömer Lütfi ve KAYNAK, Mahir (2005); Derin Devlet Tanımlanamayan Güç,
Timaş Yayınları, İstanbul.
ORAKOĞLU, Bülent (2008). İhanet Çemberi, Timaş Yayınları, İstanbul.
ORTAYLI, İlber (2005). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul.

T ü r k i y e B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i D a r b e v e M u h t ı r a la r ı A r a ş t ı rm a K o m i s yo n u

145 / 145

ÖZCAN, Zafer (2010). Arz ederim 28 Şubat 1997 / 12 Eylül 2010 Basın Sendromu,
Kaynak Yayınları, İstanbul.
ÖZDEMİR, Hikmet (1993). Rejim ve Asker, İz Yayıncılık, İstanbul.
ÖZDEMİR, Hikmet (1995). Türkiye Cumhuriyeti, İz Yayıncılık, İstanbul.
ÖZTÜRK, Muhsin (2012). 27 Mayıs Devleti 1960-2011, Ufuk Yayınları, İstanbul.
REYHAN, Cenk (2007). Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare Merkeziyetçilik – Adem-i
Merkeziyetçilik, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007
SAĞLAR, Fikri ve ÖZGÖNÜL, Emin (2000). Kod Adı Susurluk Derin İlişkiler, Boyut
Kitapları, İstanbul.
SELÇUK, Sami (1999). Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

SÜLEYMAN PAŞA ve ELLIOT, Sir Henry (2007). Emperyalizmin Hükümet Darbesi
Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi (Çev: Av. Dr. Faruk Yılmaz), Berikan Yayınevi, Ankara.
TOFFLER, Alvin (2008). Üçüncü Dalga, Koridor Yayıncılık, İstanbul.
TRIMBERGER, Ellen Kay (2003). Tepeden İnmeci Devrimler, Japonya, Türkiye,
Mısır, Peru, (Çev: Fatih Uslu), Gelenek Yayıncılık, İstanbul.
TÜRK DEMOKRASİ VAKFI (1992). Demokrasi Nedir? (Çev: Levent Köker), Türk
Demokrasi Vakfı, Ankara.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er (2005). Türkiye’nin Kayıp Halkası, Etkileşim Yayınları, İstanbul.
TÜRKÖNE, Mümtaz’er (2010). Sözde Askerler, Nesil Yayınları, İstanbul.

