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ALTHUSSER'ĠN ĠDEOLOJĠ KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKĠYE'NĠN ÇOK 

PARTĠLĠ HAYATA GEÇĠġĠNDE ORDUNUN KONUMU 

Yapısalcı-Marksist ekolün en önemli temsilcisi olarak kabul edilebilecek 
Fransız düĢünür Louis Althusser, ideoloji kuramını devlet mekanizması üzerinden 
açıklarken devletin baĢvurduğu aygıtları "devletin ideolojik aygıtları" ve "devletin 
baskı aygıtları" Ģeklinde kendisine özgü bir sınıflandırmaya tabi tutmuĢtur. Söz 
konusu ayrıma göre ideolojik aygıtlar, devletin, üzerine tesis edilmiĢ olduğu egemen 
ideolojiyi toplumun tüm kesimlerine yaymak ve benimsetmek iĢlevini üstlenirken; 
baskı aygıtları devletin iĢleyiĢ tarzına yön veren bu ideolojinin karĢılaĢabileceği 
direniĢ ve tehditlere karĢı caydırıcı veya ilgili tehlikeleri ortadan kaldırıcı nitelikler 
barındıran kurumlar olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Althusser bu doğrultuda okul, 
ibadethane, iletiĢim araçları, politik, kültürel ve sendikal örgütlenmeleri ideolojik 
aygıtlar çerçevesinde değerlendirirken; hükümet, ordu, polis, mahkemeler ve 
hapishaneler gibi kurumları da baskı aygıtı olarak tanımlamıĢtır. 

 Söz konusu tez çalıĢması, Althusser'in devlet aygıtlarına yönelik ortaya 
koymuĢ olduğu bu kategorizasyonu ordu-siyaset iliĢkisi perspektifinden ele alarak 
Türkiye örneğine uyarlandığında ortaya çıkan sonuçları tartıĢmayı hedeflemiĢtir. 
ModernleĢme projesinin ağırlıklı olarak askeri elitler aracılığıyla gerçekleĢtirildiği 
söylenebilecek olan Türkiye'nin siyasal yaĢamında ordunun yalnızca bir baskı aygıtı 
değil aynı zamanda ideolojik bir aygıt iĢlevi de gördüğü iddiasından yola çıkılarak, 
bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluĢ felsefesinin fikri bir karĢılığı olarak 
kabul edilebilecek Kemalizm ideolojisinin sahip olduğu temel prensip ve 
yaklaĢımların topluma yayılmasında ordunun üstlendiği fonksiyonlar ortaya 
konularak, silahlı kuvvetlerin niçin salt bir baskı aygıtı olarak değerlendirilemeyeceği 
sorusuna yanıt aranmaya çalıĢılmıĢtır. 
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THE POSITION OF THE ARMY WITHIN TURKEY'S TRANSITION 
PROCESS TO MULTY-PARTY SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF 

ALTHUSSER'S CONCEPT OF IDEOLOGY 

French philosopher Louis Althusser, who is accepted as one of the most 
significant representatives of Structuralist-Marxist school, made a unique classification 
regarding the apparatus of state as "ideological apparatus" and "Repressive apparatus" 
while explaining the ideology theory on state mechanism. According to this distinction 
ideological apparatus function to spread and infuse the dominant ideology upon which 
the state is built into all segments of the society, and repressive apparatus appears as 
institutions composed of qualifications to dissuade or eliminate resistance or threats 
which this ideology might encounter. Accordingly, Althusser evaluated schools, 
sanctuaries, means of communication, political, cultural or union organizations within 
the frame of ideological apparatus whereas institutions such as the government, the 
army, the police, courts, and prisons were defined as repressive apparatus. 

The said thesis study aims to address the categorization made by Althusser 
regarding the state apparatus from the perspective of military - politics and to discuss 
the consequences when adapted to Turkey. By looking at the claim that throughout 
Turkish political history in which modernism project was principally realized by the 
elite military units, military forces have functioned not only as a repressive apparatus 
but also an ideological apparatus, the functions undertaken by the military to spread 
the main principles and approaches of Kemalist ideology, which might be accepted as 
the intellectual equivalent of the foundation philosophy of Turkish Republic, will be 
revealed and the question why armed forces cannot be evaluated solely as repressive 
apparatus will be tried to be answered. 
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GĠRĠġ 

 Türkiye'nin siyasal yaĢamında asker ile siyasi otorite arasındaki iliĢkiyi, modern 

bir kurum olarak ordunun iĢleyiĢ tarzının Althusser'in ideoloji kuramı perspektifinden 

çözümlemeyi amaçlayan bu çalıĢma, resmi egemen ideolojinin prensipleri 

doğrultusunda Althusser'in ideolojik aygıtlar/baskı aygıtları sınıflandırmasını dikkate 

alarak ordunun söz konusu ayrımda nereye oturtulması gerektiğine de yanıt bulmaya 

çalıĢacaktır. ÇalıĢmanın temel iddiası Türkiye gibi modernleĢme projesini büyük ölçüde 

askeri elitler aracılığıyla gerçekleĢtiren ülkelerde ordunun salt bir baskı aygıtı olarak 

tanımlanamayacağı Ģeklindedir.  

 Türk siyasal yaĢamına bakıldığında özellikle tek parti iktidarı döneminde ordu, 

devletin diğer ideolojik aygıtlarının yetersiz kaldığı yerlerde devreye girerek hâkim 

ideolojinin yurt sathına yayılıp, topluma benimsetilmesi amacıyla bir ideolojik aygıt 

vazifesi üstlenmiĢtir. Çok partili yaĢama geçiĢ sonrası iktidarın el değiĢtirmesiyle, statü 

ve konumunda ciddi ölçüde gerileme olan ordunun eski pozisyonunu tekrar elde etmek 

amacıyla baskı aygıtına evirildiğini ve hükümet darbesiyle ayrıcalıklı konumuna 

yeniden kavuĢtuğunu söylemek mümkündür. 

 Bu bilgiler ıĢığında çalıĢmanın birinci bölümünde genel olarak ideoloji kavramı 

üzerinde durulacak olup, kavramın etimolojik kökeni, tarihçesi, günümüze kadar 

geçirmiĢ olduğu aĢamalar ele alındıktan sonra, ideoloji ve egemenlik arasındaki iliĢki 

değerlendirilecektir. Bu noktadan hareketle Karl Marx, Antonio Gramsci gibi egemen 

ideoloji kuramları hususunda çözümlemeler yapmıĢ düĢünürlerin eserlerinden 

faydalanılarak devlet, ideoloji ve toplum arasındaki iliĢkiler mercek altına alınacaktır. 

Akabinde çalıĢmanın teorik anlamda temeli oluĢturacak olan Louis Althusser'in ideoloji 

yaklaĢımı konu edinilerek, kendisine özgü bir ayrım olan devletin ideolojik ve baskı 

aygıtlarının ne olduğu, hangi kurumları kapsadığı ve bunları birbirlerinden ayıran 

farkların nitelikleri ortaya koyularak hem Althusser'i, Marx ve Gramsci'den ayıran 

noktalara dikkat çekilecek; hem de Türkiye'nin erken Cumhuriyet dönemi bağlamında 

ele alınacak konulara kuramsal bir zemin hazırlanacaktır. 

 Ġkinci bölümde Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Türkiye'de devletin egemen 

kıldığı ideoloji olan Kemalizm'e yaklaĢım biçimleri ayrıntılı bir Ģekilde açıklandıktan 

sonra söz konusu ideolojinin üzerine inĢa edilmiĢ olduğu temel ilke ve prensiplere 
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değinilecektir. Devamında Althusser'in yaptığı çözümleme ıĢığında egemen ideoloji 

olarak tanımladığımız Kemalizm'in yayılmasında ve korunmasında oluĢturulmuĢ 

ideolojik aygıtlar ve baskı aygıtlarının incelenmesine geçilecek, bu aygıtların üstlenmiĢ 

oldukları iĢlevlerin tanımı yapılarak, söz konusu iĢlevleri hangi ölçülerde yerine getirip 

getiremedikleri gerekçeleriyle ortaya konulacaktır. 

 ÇalıĢmanın üçüncü ve son bölümünde ise yine Althusser'in sınıflandırmasından 

yola çıkılarak Türkiye'de ordunun neden sadece bir baskı aygıtı olarak 

değerlendirilemeyeceği ortaya konularak, söz konusu kurumun aynı zamanda bir 

ideolojik aygıt vazifesi gördüğü örneklerle açıklanma yoluna gidilecektir. Bu bağlamda 

öncelikle Türkiye'nin modernleĢme tarihi üzerinde durularak, askeri kurumlarda 

gerçekleĢtirilen modernleĢme hareketleri irdelenecek, Osmanlı'dan Türkiye 

Cumhuriyeti'ne geçiĢ aĢamasında ordunun beraberinde taĢıdığı gelenekler 

açıklanacaktır. Üçüncü bölümün nihai kısmında ise çok partili hayata geçiĢ sonrasında 

özellikle Demokrat Parti iktidarı ile birlikte geçmiĢteki konum ve statüsünü kaybetmeye 

baĢlayan ordunun ideolojik aygıttan baskı aygıtına evirilerek askeri darbe yoluyla devlet 

kurumlarını yeniden düzenlemeye giriĢimi sebep ve sonuçlarıyla ortaya konulacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ĠDEOLOJĠ - EGEMENLĠK ĠLĠġKĠSĠ VE ALTHUSSER'ĠN 

EGEMEN ĠDEOLOJĠ KURAMI 

 

1. ĠDEOLOJĠ KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIġI VE TARĠHÇESĠ 

 Ġdeoloji sözcüğünün bir "kavram" olarak ortaya çıkıĢı tarihsel zaman dilimi 

bazında Fransız Devrimi'nin yaĢandığı döneme denk gelse de söz konusu kavramın 

felsefi arka plânının hazırlanması düĢünsel olarak devrimin yolunu açan filozoflar 

sayesinde gerçekleĢmiĢtir. Francis Bacon, Adrien Helvétius, Etienne Bonnot de 

Condillac, Dietrich Holbach gibi isimlerin ileri sürdüğü görüĢler ilerleyen süreçte 

ideoloji kavramının yeni belirlenimlerinin önünü açmıĢtır.
1
 

 Aydınlanma Çağı'na temel karakteristiğini veren bu ideologların ulaĢmak 

istedikleri hedef toplumun tamamen rasyonel bir zeminde yeniden yapılandırılması 

olmuĢtur. Dolayısıyla tüm toplumsal ve siyasi kurumların, mutlakiyetçi iktidarların 

kurduğu düzenin ayakta kalmasını sağlayan baĢtan din olmak üzere bütün metafizik 

öğelerin etkisinden kurtarılması gerekmektedir.
2
   

 Bu düĢünürlerin temelde buluĢtukları nokta, bilimsel aklın insan ruhunun en ücra 

köĢelerine kadar hâkimiyet kurmasının politik olarak bir zorunluluğa iĢaret etmesidir. 

Zira toplumla iliĢkili olan kurumların mantığa uygun bir Ģekilde dönüĢtürülebilmesinin 

yolu insan doğasının içinde barındırdığı eksiksiz bilgiden geçer. Adalet, mutluluk gibi 

olgular da bireylerin tabiatını keyfi olarak yapay kalıpların Ģeklini almaya zorlayarak 

değil; toplumsal kurumların evrensel yasalara göre tekrar düzenlenmesi ile doğar. Bu 

bağlamda radikal reformlar aracılığıyla insanların maddi yaĢam koĢullarının, duyusal 

deneyim ve düĢünceleri nihai mükemmellik hedefine odaklanması sağlanabilir.
3
  

 Ġdeoloji kavramı, burjuvazinin feodalizme karĢı verdiği ilk mücadeleler sırasında 

geleneksel aristokratik toplumda doğmuĢtur. Bu mücadeleler 18. yüzyıl 

                                                           
1
 Sinan Özbek, İdeoloji Kuramları, Ġstanbul, Notos Kitap Yayınevi, 2011, s.12. 

2
 Terry Eagleton, İdeoloji, (çev. Muttalip Özcan), 4. B., Ġstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2015, ss. 96-97. 

3
 Eagleton, a.g.e., ss. 97-98. 
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Aydınlanmacılığı'nın hazırlık safhasını oluĢturmuĢ; ideoloji de bu dönemin kültürel ve 

felsefi iklimi içinde üretilmiĢtir.
4
   

 Doğruya, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde ulaĢılabileceğine, bununla 

donanmıĢ bir toplumun rasyonel olarak yeniden inĢa edilebileceğine dair beslenen 

kuvvetli inanç, akıl yoluyla kavranılamayacak tüm olgulara eleĢtirel yaklaĢma olanağını 

sunmuĢtur. Ġdeolojinin de bir bilim olarak ilerleme, akıl ve eğitim gibi etkenleri 

benimsemesi beslendiği arka plânı somutlaĢtırmıĢtır.
5
 

 Fransız Aydınlanmacıları, ideoloji aracılığıyla sağduyu kavramlarını en küçük 

unsurlarına kadar indirgemeyi düĢünmüĢler, bunları bilimsel algılama yetisi ve denetim 

ile yeniden kurmayı ümit etmiĢlerdir. Onlara göre kargaĢa ve uyumsuzluk, sağduyunun 

önyargılarının sonucudur. Bu durum, ideolojinin bir siyaset bilimi olarak toplumsal 

refah için kusursuz bir siyasi tasarı üretebilmesi demektir.
6
 

 Ġdeoloji terimini ilk kez kullanan kiĢi 1754-1836 yılları arasında yaĢamıĢ olan 

Fransız düĢünür Antonie Destutt de Tracy olmuĢtur. Kendisi, aristokrat bir ailenin 

çocuğu olarak dünyaya gelmesine rağmen Fransız Devrimi'nin baĢat güçlerinden 

burjuvazi sınıfının en önemli savunucularından birisi Ģeklinde karĢımıza çıkmıĢtır. 

Fransız Devrimi'nde asker olarak savaĢan Tracy, devrim sonrası Jakobenlerin baskıcı 

kontrolünde geçen ve "terör dönemi" olarak adlandırılan zaman dilimini zindanda 

geçirmiĢ, bir "fikir bilimi" olarak yaklaĢtığı ideolojiyi bu günlerde tasarlamıĢtır.
7
 

 Tracy, fikirlerle ilgili tutarlı bir çalıĢma alanı yaratmayı amaçlamıĢ, düĢünce ve 

eylem ideallerini deneysel açıdan doğrulanabilir temele oturtmak istemiĢtir. Bu temelin 

ürünleri ise fikirlerin eleĢtirisi ve fikirler bilimi olacaktır. Tracy'nin bu giriĢimi, doğal 

bir bilime özgü yanılması mümkün olmayan araçlar yoluyla toplumları 

inceleyebilmenin olanaklılığını savunan 19. yüzyıl Fransa'sındaki olgucu harekete karĢıt 

olarak geliĢmiĢtir.
8
 

                                                           
4
 Jorge Larrain, İdeoloji ve Kültürel Kimlik, (çev. NeĢe Nur Domaniç), Ġstanbul, Sarmal Yayınevi, 1995, 

s. 21. 
5
 Larrain, a.g.e., ss. 21-22. 

6
 William T. Bluhm, "Ġdeoloji ve Politik Kültür", (çev. Can ġahan), İdeoloji Üzerine, Ġstanbul, Kuram 

Yayınları, t.y., s. 15. 
7
 Terry Eagleton, İdeoloji..., s. 98. 

8
 Michael Freeden, İdeoloji, (çev. Hakan Gür), Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2011, s. 11. 
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 Ġdeoloji kavramını herkese doğru düĢünme imkânlarını sağlamak için 

kullanılacak bir fikir bilimi olarak tanımlayan Tracy, toplumu meydana getiren 

bireylerin doğruyu yansıtmayan düĢüncelerini olması gereken mecraya çekebilmek 

adına bu fikir bilimi yaymanın zamanı geldiğine inanmıĢtır. Napoléon Bonaparte 

iktidarı ile birlikte, ideologların oluĢturduğu "Institut de France" isimli kuruluĢa 

temelinde Aydınlanma Felsefesi'nin ölçü alındığı bir eğitim sistemi geliĢtirmesi 

görevinin verilmesiyle bu fırsat elde edilmiĢtir.
9
 

 Ġdeoloji kavramsallaĢtırmasını yaparken John Locke'tan da etkilendiği görülen 

Tracy'e göre bilginin meydana gelmesi ve kitlelerle buluĢması idelerin yardımıyla 

mümkündür. Bu sayede idelerin bilimi olan ideoloji, aynı zamanda tüm bilimlerin de 

esasını teĢkil etmektedir. Ġdeolojiyi insana dair idrak, yapı ve içeriğin analizi olarak 

açıklayarak da bu savını desteklemektedir.
10

 

 Tracy'nin ideoloji tanımlamasında, bu terimin elde edilen neticeler itibariyle 

matematik ve matematiğe dayalı bilimler kadar geçerli olduğu düĢüncesi egemendir. 

Metafizik, bünyesinde barındırdığı prensipler uyarınca bilimsellikten uzak peĢin 

yargılarla insanı ve doğayı araĢtırıp açıklama yoluna giderken; ideoloji bu önyargıları 

çözümleyen bir bilim olarak metafiziğin karĢısında durmuĢtur.
11

 

 Ne var ki imparatorluk rejiminin kalıcılığını sağlamlaĢtırmak adına konulmuĢ 

olan dinsel kurumlara eğitim verdirme yasağının kaldırılması; Napoléon ile ideologları 

karĢı karĢıya getirmiĢ ve Napoléon'un ideolojiye yaklaĢım biçimi keskin bir Ģekilde 

değiĢikliğe uğramıĢtır.
12

 

 9 Kasım 1799 tarihinde Napoléon tarafından kendi diktasını meydana getirme 

amacıyla gerçekleĢtirilen hükümet darbesi, kendisi ile ideologlar arasındaki uçurumun 

büyümesine sebep olmuĢtur. Napoléon, ideologları gerçeklikten uzak olmakla eleĢtirmiĢ 

ve artık onları metafizikçi olarak değerlendirmekte herhangi bir sakınca görmemiĢtir. 

Bununla da yetinmeyip ideoloji kavramına bütünüyle olumsuz bir anlam yükleyerek; 

hakikati ve reel politikayı ıskalamanın bir ifadesi olarak görmeye baĢlamıĢtır.
13

 

                                                           
9
 George Lichteim, "The Concept of Ideology", History and Theory, Vol. 4, Connecticut, Wesleyan 

University, 1965, ss. 164-165. 
10

 Sinan Özbek, İdeoloji..., s. 34. 
11

 Özbek, a.g.e., ss. 34-35. 
12

 H.M. Drucker, Political Uses of Ideology, London, Macmillan, 1974, s. 12. 
13

 Sinan Özbek, İdeoloji..,  ss. 44-45. 
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 Napoléon, Aydınlanmacı ideologlara karĢı göstermiĢ olduğu tavrı gerçeğin ne 

olduğunu tam olarak kavraması ve yürüttüğü politikanın tamamen bu gerçekliğe 

dayanıyor olması temelinde biçimlendirmiĢtir. Toplumlarda yaĢanan iktidar kavgaları 

olduğu gibi idrak edilmelidir. Bu da beraberinde siyasi bir hedefi ve pozisyon almayı 

gerektirir. Aydınlama düĢüncesi ve ideologlar tüm bu gerçeklikten uzak olup, o nispette 

de ideolojiktirler.
14

 

 Mardin, bu noktada ideologların monarĢik otoriteye karĢı takındıkları tavra 

dikkat çekmiĢ; onların belli güç odaklarının koruyuculuğuna sığınmaktan sıyrıldıklarını 

vurgulayarak Napoléon'un kendilerine belli bir dönemde etkinlik sahası sağlamasına 

rağmen haklı oldukları noktalarda devletin karĢısına dikilmekten çekinmeyip ilkeli bir 

duruĢ sergilediklerinin altını çizmiĢtir.
15

 

 Ġdeoloji, ortaya çıktığı dönemlerde herhangi bir varlığa dayanan vurguya sahip 

olmayıp bir fikirler öğretisi anlamını taĢırken; modern anlamda karĢılığını Napoléon'un 

otoritesine tehdit olarak gördüğü düĢünürlere aĢağılayıcı bir tarzda "ideologlar" Ģeklinde 

hitap etmesiyle bulmuĢtur.
16

 

 Bu süreç sonrasında ideoloji sözcüğü, ideoloji olarak isimlendirilmeye tabi 

tutulmuĢ tüm düĢüncelerin gerçekliğe ulaĢmada pratik karĢısında yetersiz kalacağı 

anlamını ifade etmeye baĢlamıĢtır. Bu sayede hakikati algılamanın mantığında 

düĢünceleri göz ardı eden politikacının eylemlerinin yattığı vurgulanmıĢtır.
17

 

 19. yüzyıla gelindiğinde ise Karl Marx'ın ideoloji kavramına kazandırmıĢ olduğu 

boyut, söz konusu kavramın sağlıklı olarak analiz edilebilmesi bakımından baĢvurulan 

kılavuzlar arasında kendisini özel kılmaktadır. ġöyle ki, Marx ideoloji kavramını 

egemenlik boyutuyla ele almıĢ, bu yöntemini sınıfsal bir perspektife oturtmuĢ ve üretim 

araçlarının mülkiyeti meselesini aynı zamanda düĢüncenin mülkiyeti temelinde 

açıklama yoluna giderek ideolojiyle iliĢkilendirmiĢtir. Bu sayede baĢına "egemen" 

sıfatını alan ideoloji, toplumda yönetici konumunda bulunan egemen vasfına sahip 

sınıfların ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik bir iĢleve bürünmüĢtür. 

                                                           
14

 Sinan Özbek, İdeoloji..., ss. 46-47. 
15

 ġerif Mardin, İdeoloji, 17. B, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2015, s. 25. 
16

 Karl Mainheim, İdeoloji ve Ütopya, (çev. Mehmet Okyayuz), Ankara, De Ki Yayınları, 2008, s. 86. 
17

 Mainheim, a.g.e., s. 87. 
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 Dolayısıyla ideoloji ile toplumsal sınıflar arasında iliĢki kurarak, kavrama sosyal 

bilimler literatüründe çok daha sık Ģekilde baĢvurulmasına kaynaklık eden bir isim 

olması sebebiyle; Marx'ın ideoloji tanımını incelemeden ideoloji kavramının geçirmiĢ 

olduğu tarihsel aĢamaları anlamak güçleĢecektir.
18

 

 

2. KARL MARX'IN ĠDEOLOJĠ KAVRAMSALLAġTIRMASI 

 Marx her Ģeyden önce insanların düĢünce ve bilinçlerine yönelik yürütülen 

tartıĢmaları psikoloji odaklı olmaktan çıkarıp, toplumsal geliĢmenin tetikleyici unsurları 

bağlamına çekmiĢtir.
19

 Bu çerçevede toplumsal düĢüncelerdeki yanılsamanın sebepleri 

yanlıĢ bilgilendirmeden ziyade insan algılamalarıyla topluma dair uygulamalar 

arasındaki iliĢkide aranmalıdır. Böylelikle yanlıĢ bilginin doğru olana dönüĢtürülmesi 

düĢüncenin içeriğiyle sınırlanmaktan kurtarılmıĢ olur.
20

 

 Marx‟a göre ideolojinin en temel iĢlevi içinde yaĢanılan çeliĢkilerle kuĢatılmıĢ 

yeryüzünün egemen sınıfın lehine yeniden üretilmesine yardımcı olmaktır. Ġktidar 

tekelini elinde bulunduranların sömürü biçimleri ideoloji sayesinde kendi içerisinde 

tutarsız bir çözümlemeye tabi tutulur ve bunun sonucunda yaĢanılan sorunların gerçek 

sebepleri hem ıskalanır hem de gizlenir. Bu sayede sömürü ideoloji aracılığıyla yeniden 

üretilmiĢ olur.
21

 

 Bununla birlikte devlet içindeki tüm mücadeleler (demokrasi, oy hakkı vb.) 

çeĢitli sınıfların yürüttükleri gerçek savaĢların büründükleri aldatıcı mücadelelerdir. 

Egemen olmak isteyen her sınıf, siyasal iktidarı ele geçirmek adına kendi çıkarını 

toplumu oluĢturan tüm kesimlerin çıkarıymıĢ gibi gösterir.
22

 

 Marx, ideoloji ile sınıf kavramını iliĢkilendirerek tarihin her döneminde toplumu 

yöneten düĢüncelerin aynı zamanda yönetici sınıfın düĢünceleri olduğunu ifade eder. 

Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıflar, düĢünsel temeldeki üretim araçlarına 

                                                           
18

 H. Birsen Örs, "Ġdeoloji: KarmaĢık Dünyayı AnlaĢılır Kılmak", 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern 

Siyasal İdeolojiler, (der. H. Birsen Örs), 3. B., Ġstanbul, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009, s. 15. 
19

 Tim Dant, Knowledge, Ideology and Discourse: a socilogical perspective, New York, Routledge, 1991, 

s. 57. 
20

 Serpil Sancar, İdeolojinin Serüveni Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme, 3. B., Ankara, Ġmge 

Kitabevi, 2014, ss. 11-12. 
21

 Jorge Larrain, İdeoloji ve Kültürel..., s. 25. 
22

 Karl Marx, Frederich Engels, Alman İdeolojisi – Feuerbach,  (çev. Sevim Belli), 7. B., Sol Yayınları, 

Ankara, 2010, ss. 58-59. 
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da sahiptirler. Dolayısıyla bu araçlardan yoksun olanlar doğal olarak egemen sınıfın 

taĢıyıcılığını yaptığı fikirlere bağımlı hâle gelir.
23

 

 Sancar'a göre bu bağlamda Marx, egemen sınıfın nesnel çıkarlarıyla topluma 

egemen olan düĢüncelerin doğrudan örtüĢtüğünü ortaya koyar. Zira iktidar erkini elinde 

bulunduranlar sınıfsal konumlarının kendilerine sağlamıĢ olduğu yapısal imtiyazlar 

nedeniyle ideolojik aygıtlara da sahip olur ve düĢünceleriyle de toplumu yönlendirme 

gücünü ellerinde bulundururlar. Söz konusu durum, yönetici sınıfa kendi menfaatlerini 

ideolojik olarak tanımlayabilme olanağı sağlar.
24

 

 Larrain'e göre Marx‟ın ideoloji kavramını analiz ederken ortaya koyduğu 

çeliĢkilerin tümü aslında kapitalizmin çeliĢkilerinin – özellikle emek/sermaye olmak 

üzere- yansımasıdır ve canlı emek, sermayeyi ortaya çıkarırken, sermaye de buna 

karĢılık emeği kontrol altına alır. Böylece sermaye kendini zıddını her defasında 

yeniden üreterek sürekli olarak çoğaldığı bir süreci baĢlatır. ÇeliĢki içeren bu süreç, 

emek kesimini kendisinden soğutur fakat kendi yeniden üretimini sürekli hâle 

getirebilmek için gerçekleri gizleme ihtiyacı duyar. Marx‟ın bakıĢ açısından, ortaya 

çıkan bu durum ideolojinin iĢlevini net bir Ģekilde açıklamaktadır.
25

 

 Larrain, Marx‟ın bu analizinden ideolojinin, kapitalizmin temel çeliĢkisinin 

yeniden üretim sürecinin bir parçası olarak oluĢtuğu sonucu çıkarmaktadır. Larrain'e 

göre ideoloji, bu çeliĢkiye ruhunu veren iki uç noktasının, emek ve sermayenin, 

birbiriyle olan iliĢkisine bakılarak sorgulanabilir. ġöyle ki bu iki kavram ilk kez piyasa 

aracılığıyla iliĢki kurar. Özgür bireylerin serbestçe alıĢveriĢlerini yapmalarıyla birlikte 

sermaye ve emek eĢ değerleriyle takas edildiği adil ve eĢit bir etkileĢime girmiĢ gibi 

gözükür. Fakat bu Ģekilde üretim sürecinde ortaya çıkan artı değer sömürüsü gizlenmiĢ 

olur. Böylelikle hem sermaye sahibinin hem de emek kesiminin zihninde kapitalist 

ideolojiye dayanaklık eden eĢitlik ve özgürlük gibi değerler yeniden üretilir.
26

 

 Marx, ideoloji kavramına alt yapı-üst yapı ikilisine baĢvurarak çizmiĢ olduğu 

çerçeveden de yaklaĢmıĢtır. Bu bağlamda iktisadi esasların değiĢimiyle doğru orantılı 

olarak üst yapı kurumları da hızlı bir Ģekilde değiĢir ve dönüĢür. Ekonomik üretim 

                                                           
23

 Karl Marx, Frederich Engels, Alman..., s.75. 
24

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Serpil Sancar,  İdeolojinin...,  s. 15. 
25

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Jorge Larrain, İdeoloji ve Kültürel..., s. 25. 
26

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Larrain, a.g.e., s. 26. 
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koĢullarının değiĢime uğraması ile insanların sonuna kadar götürdükleri çatıĢmalara yön 

veren ideolojik biçimleri birbirinden ayırmak gerekir.
27

 Bu doğrultuda Marx‟ın, 

ideolojiyi maddi koĢullar temelindeki bir çeliĢkinin sonucu ve mücadele içindeki 

öznenin kendi konumunun farkına varma bilinci olarak tanımladığı söylenebilir.
28

 

 Marx‟a göre siyasal olanın veya devlet biçimlerinin, hâkim sınıfların hükmetme 

biçimlerini yansıtmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Aksine ekonomik anlamda egemen 

olanlarla siyasi ve ideolojik düzeyde belirleyici olan karar alıcıların farklı dünya 

görüĢleri olabilir.
29

 

 Marx‟a göre tüm toplumsal düĢünceler ideolojik değildir. Bir düĢünceyi 

ideolojik olarak değerlendirebilmek için o düĢüncenin toplumsal iliĢkilerden 

kaynaklanan nesnel çeliĢkilerin üzerini öreterek bunları öznelerin bilincinden saklaması 

gerekmekte olup; ideolojik düĢünce bir noktadan sonra egemen sınıfın çıkarlarına 

hizmet eder ve egemenlerin maddi çıkarlarının yeniden üretilmesine zemin oluĢturur.
30

 

Larrain bu durumu “eleĢtirel/negatif ideoloji” olarak ifade eder.
31

 

 Marx‟ın ideolojiye açıklama getirirken ölçü aldığı kriterlerden bir tanesi de 

iĢbölümünün geliĢmiĢliğidir. Mardin'e göre önceleri insan topluluklarının içinde 

iĢbölümünün geliĢmemesi sebebiyle kasabada yaĢayan birisi hem üretimini yapıp hem 

de düĢünür iĢlevi görebilmiĢken; iĢbölümünün geliĢmesiyle birlikte ise üretim araçları 

bireylerin elinden alınmıĢ, düĢünürlerden oluĢan grupların da üretimle iliĢkilerini 

keserek düĢünce sisteminin uzmanlaĢmasına yol açmasının da etkisiyle ideoloji, 

iĢbölümünün insanlara dünyaya tek bir pencereden bakmasına olanak sağlayan bir 

toplum yapısının yarattığı çarpık düĢünce formuna bürünmüĢtür.
32

 

 Öyle ki egemen sınıf içerisinde düĢünsel ve maddi faaliyetlerin kimler tarafından 

yürütüleceğinin paylaĢımı yapılmıĢ, bir grup "ideolog" vazifesi görerek sınıfa içkin 

                                                           
27

 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, (çev. Sevim Belli), 4. B., Ankara, Sol Yayınları, 1979, 

s. 26. 
28

 Serpil Sancar, İdeolojinin..., ss. 17-18. 
29

 Stuart Hall, “Rethinking the „Base and Superstructure‟ Metaphor”, Class, Hegemony and Party, (ed. 

Jon Bloomfield), London, Lawrance&Wishart, 1977, s. 60. 
30

 Sancar, a.g.e., s. 23. 
31

 Jorge Larrain, The Concept of Ideology, Hutchinson, 1979, s. 14. 
32

 ġerif Mardin, İdeoloji..., ss. 38-39. 
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düĢüncelerin iĢlenip hazırlanması görevini üstlenirken; bu süreçte baskın konumda 

olmayan öteki grup ise hazırlanan düĢünceleri onaylama yolunu tercih etmiĢtir.
33

 

 Marx, yakın çalıĢma arkadaĢı Engels ile birlikte ideoloji ve bilinç kavramlarını 

örtüĢtürerek, ideoloji kavramına egemen sınıfın menfaatlerini muhafaza etmek adına 

gerçek iliĢkileri gizemli ve esrarengiz bir havaya büründüren bir yanlıĢ bilinç olarak 

yaklaĢır.  Dolayısıyla ideoloji, bir tür çarpıtılmıĢ düĢünceden ibarettir. ĠĢlevi ise sınıfsal 

çeliĢkilerin üzerini örtmek ve toplumsal iliĢkileri somut bilgiler ıĢığında çözümlenebilir 

olmaktan uzak kılmaktır.
34

 

 Bu bağlamda "çeliĢki" ve "tersine çevirme" kavramları Marx'ın ideoloji 

formunun merkezi konumunu doğrudan iĢgal eder. Sınıf mücadelesinin gereksinimleri 

ile sınıfsal çeliĢkilerin arasındaki iliĢkinin açıklığa kavuĢturulması açısından ideolojinin 

bu kavramları detaylandırması kaçınılmazdır.
35

 

 Gerek siyasal iktidarı elinde bulunduran sınıf gerekse bu sınıfa tabi diğer sınıf 

kesimleri kendi konumlarını sağlama almak adına ürettikleri ideolojileri toplumun 

bütününün çıkarınaymıĢ gibi yansıtmaları söz konusudur. Bu sayede bireyler üzerindeki 

hâkimiyetlerini gizleme yahut meĢrulaĢtırma olanağını yakalar.
36

 

 Freeden'e göre bu sayede toplumu oluĢturan fertlerin eylem ve düĢüncelerini 

denetimleri altında bulunduranlar, hâkim ideolojilerini bu sınıflar üzerine de 

eklemlerler. Örneğin sömürülen bir iĢçi, belli bir zaman sonra iĢvereninin Ģirketinde çok 

düĢük bir ücretle çok uzun saatler çalıĢmanın iyi bir fikir olduğuna inanmaya baĢlar. 

Çünkü bu vahĢi endüstriyel düzenin kaçınılmaz bir parçası olduğunu, kendi iradesiyle 

bu yola baĢvurduğunu kabul eder. Emeğini satarak hayatını idame ettirmenin kiĢisel 

saygınlığının temelini oluĢturduğunu benimser. Böylece ideoloji neye ihtiyaç 

duyulduğuna değil, tamamen görünüĢe odaklanır. Marx da bu sebeple çarpık olarak 

değerlendirdiği düĢünür ve ideologların fikirleri yerine ideolojinin kaynaklandığı 

kapitalist uygulamalara odaklanmayı tercih etmiĢtir.
37

  

                                                           
33

 Sinan Özbek, İdeoloji..., s. 66. 
34

 Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (çev. Osman Akınbay), 4.B, Ġstanbul, Agora 

Kitaplığı, 2014, ss. 77-84. 
35

 Jorge Larrain, Marxism and Ideology, London, The McMillan Press, 1983, ss. 43-44. 
36

 Ted Benton, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri Kant, Durkheim, Weber, Marx, (çev. Ümit Tatlıcan), 

Ġstanbul, Küre Yayınları, 2013, s. 212. 
37

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Michael Freeden, İdeoloji..., ss. 14-15. 
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 Sancar'a göre Marx'ın ideoloji kavramı çerçevesinde kendisini takip eden 

düĢünürlere bıraktığı önemli kuramsal miraslardan birisi de yalnızca egemen maddi 

iliĢkilerin sürdürülebilir kılınmasına imkan sağlayan düĢünceleri ideolojik olarak 

nitelendirmesi olmuĢtur. Sancar'a göre Marx'ta ideoloji ancak iktidar iliĢkilerin 

çarpıklaĢtırdığı toplumsal iliĢkiler içerisinde hayat bulan bir bilinç olup, insanlara 

sadece iktidar iliĢkilerinin bozduğu idrak Ģekillerini dikkate almasını anımsatır. Bu 

sayede ideolojinin analiz edilmesinde toplumda var olup gayet normal karĢılanan iktidar 

iliĢkileri de açığa çıkmıĢ olur. Dolayısıyla ideoloji çözümlemeleriyle iktidar iliĢkilerinin 

çözümlemelerinin bir arada yapılması önem arz eder.
38

 

 Ġdeoloji böylelikle Marx‟ın katkılarıyla kapitalizmden kaynaklanan açmazların 

üzerini örten bir içeriğe bürünmüĢ; bununla yetinmeyip egemen sınıfların menfaatleriyle 

uyumlu bir Ģekilde üretmiĢ olduğu yaĢam bilgisini insanların bilinçlerine yedirmiĢtir. 

Buna ilaveten üretim süreçlerinde üstlendikleri rollere göre ana hatları belirlenen 

toplumsal sınıfların ideolojik ve politik faaliyetlerin yürütüldüğü zaman dilimlerinde 

farklı temsillere nasıl imkân sağladığı sorunsalı, ideoloji kavramının egemenlik 

kavramıyla bir arada düĢünülmesi zaruretini ortaya çıkarmıĢtır.
39

 

 Kapitalist sistemin ekonomik kriz yaratma potansiyeli taĢıyan çeliĢkilerinin 

dengelenmesi iktidar sahipleri açısından önem arz etmektedir. Bunun için de egemen 

sınıflarla yönetilen sınıfların çıkarlarını ortak zeminde buluĢturacak ideolojik ve politik 

süreçler harekete geçirilir. Yönetilenlerin rızasının kazanılmasını ideolojik düzlemde 

tesis edecek yapıların oluĢturulmasıyla da denge mekanizması kurulmuĢ olur.
40

 

 Marx'ın ideoloji anlayıĢı, egemenlik kavramını da içine almasıyla birlikte 

sistemin istikrar adına mevcudiyetini sürdürebilmesi için egemen sınıfın çıkarlarının 

yeniden üretimini sağlayacak ve devlet aygıtının Ģiddete baĢvurmasına gerek 

kalmayacak bir politik oluĢumun ortamını sağlayacak bir profile kavuĢur. “Egemen 

ideoloji kuramı” Ģeklinde formüle edilen bu söylemler bütünü, son kertede egemen 

sınıfların varlığını herhangi bir Ģiddet yoluna sapmadan devam ettirebilmesinin belirli 

ideolojik ve politik iliĢkilerin tesis edilmesine bağlı olduğu tezini iĢler.
41

 

                                                           
38

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Serpil Sancar, İdeolojinin..., s. 26. 
39

 Sancar, a.g.e., ss. 28-29. 
40

 Sancar, a.g.e., s. 29. 
41

 Sancar, a.g.e., s. 30. 
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 Egemen ideoloji kuramının daha ayrıntılı bir Ģekilde irdeleyebilmek adına 

kuramı “hegemonya” kavramı bağlamında dizayn eden Antonio Gramsci‟ye değinmek 

yerinde olacaktır. Ġdeoloji ve egemenlik iliĢkisinde üst yapının nasıl bir örgütlenme 

içerisinde olduğu, ideolojinin siyaset dıĢında hangi alanlarda toplumun karĢısına çıktığı 

gibi sorular Marx sonrasında Gramsci'yi ele almayı gerektirmektedir. 

 Zira, düĢüncelerini daha çok üst yapı ekseninde somutlaĢtıran Gramsci, 

"hegemonya" ve "tarihsel blok" gibi kavramlar üzerinden geliĢtirmiĢ olduğu tezlerle, 

Marx'ın yapı temelli olarak ortaya koyduğu ideoloji çözümlemelerine yeni anlamlar 

ilave etmiĢ, "rıza" unsurunu da bunlara ekleyerek toplumsal sınıfların kendi çıkarlarını 

korumasının yolunun iĢçi sınıfı çıkarları etrafında örgütlenmekten geçtiğini savunmuĢ 

ve bu sayede egemen sınıflar lehine süregelen hegemonya iĢleyiĢinin yönetilen sınıflar 

lehinde düzeleceğini iddia etmiĢtir.
42

 Marx'ın egemen ideoloji yaklaĢımlarına bu yeni 

kavramları da ilave ederek üst yapıya ağırlık veren Gramsci'nin analizleri, Marx 

sonrasında ideolojinin geçirmiĢ olduğu değiĢimi gözlemlemek açısından önemlidir. 

3. GRAMSCĠ’NĠN EGEMEN ĠDEOLOJĠ ÇÖZÜMLEMESĠ: 

HEGEMONYA VE TARĠHSEL BLOK 

 Gramsci‟nin, Marx‟ın geleneksel ideoloji yaklaĢımından ayrıldığı bir takım 

noktalar söz konusudur. Ekonomik ve ideolojik üst yapıların karĢılaĢtırmasını 

yaptığında önceliği ideolojik üst yapılara vermiĢtir. Bunun yanı sıra sivil toplum 

olgusunu da politik toplumun önüne koymuĢtur. Gramsci‟ye göre tarihsel geliĢmede 

etkili olan öğeler üst yapı tarafından temsil edilir. Çözümlemelerinin merkezine 

ideolojik/kültürel iliĢkiler, entelektüel yaĢam ve bunların politik yansımaları yerleĢir.
43

 

 Gramsci‟ye göre siyasal iktidarı elinde bulunduran sınıfın egemenliğinin 

geliĢmesine paralel olarak bu sınıfa ait olan ideoloji de toplumun tüm tabakalarına ve 

katmanlarına nüfuz eder. Yönetici sınıf, ideolojinin bu yayılma iĢlevini kendilerine tabi 

olan aydınlar vasıtasıyla gerçekleĢtirir.
44

 

                                                           
42

 A. Baran Dural, "Antonio Gramsci ve Hegemonya", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 39, 

2012, s. 312. 
43

Martin Carnoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, (çev. Simten CoĢar, Aykut Erküp, Mete Pamir, Mehmet 

YetiĢ), Ankara, Dipnot Yayınları, 2014, ss. 95-96. 
44

 Sinan Özbek, İdeoloji..., s. 131. 
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 Gramsci, ideolojilerin yapıları değil; yapıların ideolojileri değiĢtirdiğini öne 

sürer. Tarihsel açıdan organik, verili bir yapı için zorunlu olan ideolojilerle, keyfi, arzu 

edildiği gibi hazırlanan ideolojiler birbirinden ayrılmalıdır. Ġdeolojiler tarihsel açıdan 

zorunlu olurlarsa geçerlilik sahibi olurlar, kitleleri örgütlerler, insanların konumlarına ve 

mücadelelerine iliĢkin bilinçlendikleri bir alan oluĢtururlar.
45

 

 Gramsci için ideolojilerin tutarlılıkları yüksek ya da düĢük düzeyde olmakla 

birlikte ne bütünüyle yanlıĢ ne de bütünüyle doğru oldukları söylenebilir. Ġdeoloji 

genellikle içinde ekonomik mücadelenin yer tuttuğu yapı ile karmaĢık durumdaki üst 

yapıyı birbirine yapıĢtıran bir tutkal vazifesi görür.
46

 

 Grasmci, ideoloji kuramını Ģekillendirirken sivil toplum-devlet iliĢkisi üzerine 

odaklanarak "tarihsel blok" ve "hegemonya" kavramlarına baĢvurur. Bu noktadaki temel 

savı ise devletin zora ve siyasal egemenliğe dayalı iktidar alanına sahipken, sivil 

toplumun rızaya dayalı bir hegemonya alanı olduğudur. Devletin baskı ve Ģiddet içeren 

boyutu bu derece ön plândayken, kapitalizmin bu kısmı maskeleyip sivil toplum 

alanındaki kitlelerin onayını alarak nasıl bir entelektüel ve ahlâki egemenlik zemini 

oluĢturduğunu üzerinde durmaya değer bulmuĢtur.
47

 

 Tarihsel blok, ekonomik iĢleyiĢleri içeren yapı ile siyaset, hukuk, ideoloji gibi 

olguları bünyesinde barındıran bir politik örgütlenmeyi kapsayan üst yapının iç içe 

geçtiği bir iliĢkiler ağını temsil etmektedir.
48

  Bir tarafında üretici güçler iliĢkisine bağlı 

toplumsal sınıflar öteki tarafında ise ideolojik ve politik üst yapı kurumları bulunur. Bu 

iki öğe arasındaki organik bağ, görevleri üst yapısal düzeyde etkinlik sağlamak olan 

aydınlar tarafından kurulur.
49

  Aralarında herhangi bir ahenk barındırmayan, türlü 

açmazlara sahip üst yapılar topluluğu aynı zamanda toplumsal üretim iliĢkilerini içeren 

yapı topluluğunun bir nevi yansımasıdır. Ġdeoloji zemininde bütünüyle benzer yapıya ve 

karaktere sahip olan bir toplumsal grup oluĢursa, bu aynı zamanda dönüĢüm için gerekli 

olan öncüllerin etkin bir Ģekilde var olduğu anlamına gelir.
50

 

                                                           
45

David Forgacs, Gramsci Kitabı Seçme Yazılar 1916-1935, (çev. Ġbrahim Yıldız), Ankara, Dipnot 

Yayınları, 2010, s. 243. 
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Stuart Hall, Bob Lumley, Gregor McLennan, Siyaset ve İdeoloji “Gramsci”, (çev. Sadun Emrealp), 
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 Stuart Hall, Bob Lumley, Gregor McLennan, Siyaset ve... , s. 6. 
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 Hugues Portelli, Gramsci ve Tarihsel Blok, (çev. Kenan Somer), Ankara, SavaĢ Yayınları, 1982, s. 5. 
50
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 Bu bağlamda Gramsci'nin sivil toplum/politik toplum ayrıĢtırmasının üzerinde 

durmak yerinde olacaktır. Bu öğeler üst yapılardaki iki büyük basamak olup; egemen 

sınıfın yönetilenler üzerindeki egemenlik görevini karĢıladıkları gibi devlette ve 

hukuksal yönetimde direkt olarak baskı iĢlevini de üstlenmektedir.
51

 

 Gramsci'de sivil toplum, devlet olgusunu tamamlayan ve onun hakimiyet alanını 

pekiĢtiren bir iliĢkiler bütününü temsil eder. Yönetici sınıfın ideolojisine karĢılık 

geldiğinden ekonomi, hukuk, bilim, sanat ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren tüm 

ideolojik kollarını içine alır. Toplumun tüm tabakaları içinde kendisine yer bulmuĢ bir 

dünya görüĢü olarak söz konusu ideolojik uzantıları yönetici sınıfa bağlar. Ġdeolojiyi 

yaratan ve yayan örgütler ile teknik bakımdan ideolojiyi yayma araçlarıyla toplumun 

ideolojik yönetimine dahil olur.
52

 

 Gramsci, sivil toplum kavramına Marx'tan farklı yaklaĢmıĢ; onu üretim sürecine 

dahil olmayan ve kendilerini özel olarak isimlendirilen yapılanmaların tamamını 

kapsayan bir alan olarak görmüĢtür. Felsefeden sanata kadar tüm toplumsal pratiklerin 

sahası olduğu için de entelektüel seviyede ideolojinin iĢlerlik kazandığı bir zemindir.
53

 

 Politik toplum kavramının ise Gramsci'deki karĢılığı devlete denk gelir. Yalnızca 

ordu, polis gibi kolluk güçleri değil aynı zamanda yargı organları, hapishane gibi 

kurumlar da politik toplum kapsamında değerlendirilir. Politik toplum, egemen 

sınıfların kendisine tabi olan sınıflara yürürlükte olan üretim sürecine uygun davranması 

için zorladığı bir baskı aygıtı vazifesi görmektedir. Yani bir bakıma üst yapının zorlama 

iĢlevinin pratikteki yansımasıdır.
54

 

 Hegemonya kavramı Gramsci tarafından hâkim sınıfın egemen olma pratiği 

olarak adlandırılmıĢtır. Gramsci, toplumsal sınıfların iktisadi bağlamda açıklanabilen 

maddi çıkarları ile bu çıkarların politik iktidar vasıtasıyla ideolojik düzeyde temsili 

arasında bir iliĢki olduğunu öne sürmüĢtür. Bu çerçevede toplumsal sınıfların, üretim 

süreçlerinde edindikleri konum ve ideolojik aĢamada bu konumu temsil edebilecek 

fikirler arasında denklik meydana gelir. Dolayısıyla toplumda var olan sınıfların 
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ideolojik seviyede çıkarlarının temsili olanaklıdır. Bunun arkasında da toplumsal 

sınıfların maddi çıkarlarının Ģekillendirdiği bir dünya görüĢü yatar.
55

 

 Hegemonya yaklaĢımı gereğince bir temel sınıfın yalnızca kendi ekonomik 

çıkarlarının temsilciğini yapan bir oluĢumdan öteye geçerek, uzun dönemli 

menfaatlerini de gözetip, kendisine tabi olan sınıfların çıkarlarıyla kendi çıkarlarını 

ortak zeminde birleĢtirecek yeni bir çıkar tanımı yapması zaruridir. Gramsci bu noktada 

ekonomik, politik ve entelektüel hedeflerin ideolojik mücadele sayesinde 

bütünleĢtirilebileceğini savunur. Yöneten sınıf ile yönetilen sınıf arasındaki bu 

çıkarların birleĢtirilmesi "genel, evrensel" değerler olarak kendisini gösterir ve egemen 

sınıfın tabi sınıflar üzerindeki hegemonyasını yaratır.
56

 

 Hegemonya sözcüğü Gramsci tarafından genelde bir yönetici gücün kendi 

hakimiyetini tesis etmek adına hükmettiğin insanların rızasını alma Ģekli anlamında 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kavram Gramsci açısından hem rıza hem de baskı 

anlamına karĢılık gelecek Ģekilde de kullanılabilmektedir. Bu bağlamda hegemonya, 

ideolojiden ayrılır ve onu da içine alacak kadar oldukça geniĢ bir kategoride kendisini 

bulan bir kavram olarak karĢımıza çıkar.
57

 

 Gramsci'ye göre toplumda yer edinen alt katmanların bilinci düzgün ve berrak 

değildir. Yönetenlerin resmi görüĢlerinden türetilen anlayıĢlarla ezilen kesimlerin 

toplumsal pratiklerinden ortaya çıkan tutumların birbiriyle çatıĢma hâlinde olduğu 

ideolojik düzeyler söz konusudur. Bir toplumsal sınıfın organik bir bütün olarak bir 

eylemi gerçekleĢtirirken doğmakta olan yeni görüĢleri ile normal zamanlarda kendisini 

yönetenlerin fikirlerine teslim oluĢu arasındaki zıtlıkta bu tarihsel çeliĢkilerin temeli 

yatmaktadır.
58

 

 Toplumu yönetici sınıfa tabi kılma gerekliliğinden dolayı yönetici sınıfın sahip 

olduğu ideolojik anlayıĢ toplumu oluĢturan tüm katmanlara yayılma ihtiyacı duyar. 

Ancak toplumun homojen bir dokuya sahip olmayan çok çeĢitli tabakalardan insan 

tiplerini bünyesinde barındırması, toplumsal bloğun ideoloji birliğinin nasıl tesis 

edileceği sorunsalına dayanak teĢkil eder. Entelektüel anlamda belli bir geliĢmiĢlik 

                                                           
55
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seviyesini yakalamıĢ bireyle, türlü eğitim olanaklarından mahrum kalmıĢ sıradan bir 

bireyi yönetici sınıfın egemenliğinin çatısı altında nasıl bir araya getirilebileceği sorusu 

kritik önem arz etmektedir. Zira bu sorunun yanıtı aynı zamanda yönetici sınıfın 

egemenliğinin nasıl devam edeceğine de ıĢık tutacaktır.
59

 

 Carnoy'a göre Gramsci'nin analizinde hegemonya aygıtını oluĢturan kurumlar, 

sivil toplum alanı üzerindeki iktidar ve denetimini kendileri aracılığıyla geniĢleten 

egemen sınıflar ve bu egemen sınıfların diğer sınıflarla olan mücadelesi çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Söz konusu kurumlar idari veya teknolojiye dayalı yapılar değildir. 

Tıpkı üretim sisteminde olduğu gibi politik bir içerikle var olurlar. Bu içerik, hâkim 

sınıfların toplumsal geliĢme üzerindeki kontrollerini yeniden üretebilme hacimlerini 

geniĢletmeye yönelik teĢebbüsler olarak açıklanabilir.
60

 

 Mouffe'a göre Gramsci'de hegemonya, kapitalist ekonomik sistemde egemenliği 

elinde bulunduran esas tabakanın kendisini destekleyecek diğer kesimleri de yanına 

alarak kendisine karĢıt konumda bulunan sınıflara karĢı verdiği mücadele pratiği içinde 

varılan ve sistemin tamamının yeniden üretilmesinin yolunu açan ideolojik bir sentezdir. 

Dolayısıyla hiçbir sınıfın maddi çıkarlarıyla sınırlanamaz. Hegemonyanın yaratılması, 

ortak iradeyi oluĢturacak bir dünya görüĢü meydana getirmek adına ideolojik alanın 

dönüĢtürülmesi ile ilgilidir.
61

 

 Hegemonya analizi sayesinde Gramsci, ideoloji kavramını sistematik düĢünce 

olmaktan çıkararak toplumsal mücadele ve uyum bağlamında kolektif öznelerin 

kendilerin yeniden temsil etmeye çalıĢtıkları dinamik bir alan olarak açıklamıĢtır. Bu 

anlamda ideoloji statik bir olgu olmayıp, her gün her an yeniden biçimlenir. Dolayısıyla 

kurulduğu andan itibaren  sonsuz kalıcılığa sahip olamaz.
62

 

 Gramsci, yönetici sınıfın ideolojisini yaymak sorumluluğu noktasında da bir 

sınıflandırmaya giderek, üst düzey bürokrasi, ordu, dini kurumlar (kilise) ve  okulları 

ideolojiyi yaymaktan çok ideolojiye kültürel katkılar sunacak yapılar içerisinde sayar. 
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Ġdeolojiyi yaymakla yükümlü olarak ise yönetici sınıfın güdümünde çıkarılan gazete, 

dergi, kitap, tiyatro, sinema gibi araçları öne çıkartır.
63

 

 YerleĢik bir kapitalist sitem içerisinde gücü elinde bulunduran iktidar ile ideoloji 

arasındaki bağın netliğe kavuĢturulması Gramsci'nin teorik gayretlerinin odak noktasını 

oluĢturmuĢ, aynı düzlemde fakat çözümlemelerinin merkezine egemen ideolojinin 

"yapı" ve "özne" kavramlarıyla iliĢkilendirmesini koyacak olan Louis Althusser'e de bu 

anlamda ıĢık tutacak bir iĢlev üstlenmiĢtir. 

 Ġktidarın temelinde rıza unsurunun olduğuna ve bilhassa Batı toplumlarında söz 

konusu unsurun toplumun tamamında varlığını sürdüren kurumsal mekanizmalar 

aracılığıyla yeniden üretildiğine dair paylaĢtıkları ortak fikirler Gramsci ile Althusser'in 

düĢüncelerini birbirine yakınlaĢtırmıĢtır.
64

 Bir bakıma Althusser'in de gayretlerinin 

temelinde tıpkı Gramsci gibi kapitalist bir sistem içerisinde iktidar ile ideoloji 

arasındaki iliĢkinin niteliğini açığa çıkarmak yatmaktadır.
65

 

4. ALTHUSSER'ĠN YAPISAL ANALĠZE DAYALI EGEMEN ĠDEOLOJĠ 

KURAMI: DEVLETĠN ĠDEOLOJĠK AYGITLARI VE BASKI 

AYGITLARI 

 

4.1.  ĠDEOLOJĠ - YAPI - ÖZNE ĠLĠġKĠSĠ 

 Yapısalcı Marksist ekolün öncüsü olarak kabul edilen Fransız düĢünür Louis 

Althusser, ilk etapta Marx'ın metinlerini yeniden elden geçirerek, onun teorilerinin 

yapısalcı bir anlayıĢla yeniden inĢa etmeye koyulmuĢtur. Bu sayede Marx'ın temel 

tezleri kendisinin ortaya koyduğu yeni bir kuramsal zeminde bir kez daha iĢlerlik 

kazanacak ve temel amacının ne olduğunu kavrama noktasında yardımcı olacaktır. 

 Althusser'e göre Marx baĢtan "Kapital" olmak üzere pek çok eserinde toplumun 

yapılandırılma hâlinin izlerini sürer. Toplumsal yapılanmanın temel bileĢenleri ise 
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ekonomi, hukuk, ideoloji gibi yapılardır. Althusser buradan yola çıkarak Marx'ın 

toplumu yapısal bir iĢleyiĢ içerisinde değerlendirdiğini savunur.
66

 

 Althusser bu bağlamda Levi-Strauss'un yapısalcı yaklaĢımından beslenerek 

toplumu oluĢturan temel öğeleri aynı zamanda yapısal öğeler olarak ele almıĢtır. 

Strauss'un yapı anlayıĢına göre toplumlara ait çeĢitli kodlar vardır ve bu kodlar 

toplumsal alan içerisindeki her Ģeyi belirleyip Ģekillendirir. Söz konusu kodların güçlü 

etkileri zamanla bireylerin bilinç altına nüfuz eder ve kiĢi zamanla o yapıya uygun 

Ģekilde hareket etmeye baĢlar.
67

 

 Strauss'un bu toplum anlayıĢına göre bireyler toplumsal yapının kendilerine 

vermiĢ olduğu kodların dıĢında herhangi bir eylemde bulunamazlar. Toplumsal 

iĢleyiĢlerin sınırları açık bir Ģekilde belirlenmiĢ ve sabitlenmiĢ olup, fertlerin bu 

iĢleyiĢinin dıĢına çıkabilmesi söz konusu değildir. Bu iĢleyiĢ her toplumda tarih 

boyunca geçerli olmuĢtur.
68

 

 Althusser'e göre Marx'ın oluĢturduğu tarih teorisi tarihsici ve hümanist özellikler 

taĢımamaktadır. Zira Marx, tarihi alıĢılagelmiĢ yaklaĢımlarda olduğu üzere gözlem ve 

tecrübeye dayalı nitelikler taĢıyan olaylar üzerinden tanımlamaz. Marx'ın teorisinde 

tarih, toplumsal bütünün yapısını kapsar. Dolayısıyla toplum içerisinde ortaya çıkan 

bütün üretim iliĢkileri de bu tarihsel yapının içerisinde bir bütünü meydana getirir. Bu 

bütün içerisinde iĢleyen organlar aynı zamanda toplumsal sisteme de aittir.
69

 

 Althusser'e göre toplumsal formasyonu üretim iliĢkileri belirler. Üretim 

iliĢkilerini oluĢturan unsurların her birisinin etki derecesi birbirinden farklıdır. Her 

toplumsal formasyon da kendisini oluĢturan üretim iliĢkileri ve tarzıyla anlaĢılabilir.
70

  

 Bir toplumda birden fazla üretim tarzı olabilir fakat bunlardan yalnızca bir tanesi 

egemenliğini tesis eder. Üretim tarzının egemenliğinin sürekliliğini sağlayacak olan 

politik ve ideolojik yapısal unsurlardır. Çünkü üretim tarzı yalnızca maddi koĢulları 

değil aynı zamanda sosyal koĢulları da içinde barındırır. Maddi ve toplumsal koĢulların 

birliği üretim tarzını ortaya çıkarır. Üretim iliĢkileri ise bu koĢulların dıĢında müstakil 
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bir yapıdır. Althusser, Marx'ı bu yapının ve egemenliğinin ayırdına vardığı için 

muadillerine göre daha özel bir yerde konumlandırmıĢtır.
71

 

 Althusser'e göre Marx'ın metinlerinde merkezde olan öğe tarih değil yapıdır. 

Marx yapıyı ve daha da spesifik hâliyle altyapı'yı görmüĢtür. Kendisinden öncekiler 

ekonomik iliĢkileri çözümlerken yüzeysel geliĢmeleri dikkate alırken Marx yapıyı 

farketmiĢtir.
72

 

 Althusser toplumsal oluĢumu belli bir üretim tarzı temelinde eklemlenen 

olayların bütünlüğü olarak açıklar. Tüm olaylar egemenlik ve egemenlik yapısı 

açısından birbirine eklemlenir, buradaki hiyerarĢiyi en son aĢamada belirleyen ise 

üretim güçleri ve üretim iliĢkilerinin önceliğidir.
73

 

 Bu bağlamda bir yapısal iliĢki olarak üretim tarzı, tüm toplumsal yapılar için 

geçerli olan sistemin kendisini yeniden üretmesi ile dönüĢüme yönelik eğilimler 

arasında oluĢacak gerilimlere bağlıdır. Belirli bir toplumsal oluĢumda düzenleyici ilkeyi 

ve egemenlik yapısını oluĢturan ekonomik durumun yapısal gereklilikleridir.
74

 

 Sancar'a göre Althusser de tıpkı Gramsci gibi geliĢmiĢ bir kapitalist sistem 

içerisinde hâkim siyasal iktidar ve egemen ideoloji arasında nasıl bir bağlantı olduğunu 

kavramaya yönelik çabalara giriĢir. Ġdeoloji Althusser için toplumsal bütünlüğünün 

yeniden üretilmesinin sağlanması yolunda vazgeçilmez bir iĢlevi barındırır. Siyasal ve 

ekonomik açıdan iktidarı elinde bulunduran kurumların toplum üzerinde ideolojik bir 

ikna gücüne sahip olması Ģarttır. Ancak bu sayede sistem kendisini yeniden üretebilir.
75

 

 Althusser'e göre ideoloji toplumların tarihsel yaĢamının temel yapısına karĢılık 

gelir. Ġdeoloji, yeryüzündeki tüm toplumsal bütünlüklerin organik olarak bir parçasıdır. 

Her toplumda ekonomik faaliyetin, politik örgütlenmenin veya ideolojik biçimlerin 

varlığını gözlemek mümkündür. Ġdeoloji bilinçten bağımsızdır. Toplumu oluĢturan 

bireylerin büyük çoğunluğuna kendisini yapı olarak dayatır.
76
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 Althusser, ideolojiyi toplumların nefes alıĢ veriĢi için zorunlu bir unsur olarak 

görmektedir. Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ideolojiye bağlıdır. Ġdeolojiler 

her yana yayılmıĢ pratikler olarak insan etkinliklerinin içerisinde yer alır. KiĢilerin 

kendi öz bilinçleri dıĢında içinde yaĢadıkları toplumun geneline egemen olan ideolojiye 

karĢı bağımlılıkları söz konusudur.
77

 

 Althusser'e göre bilgi ister ideolojik olsun isterse bilimsel, mutlaka bir pratiğin 

ürünüdür. Toplumsal iliĢkilerin anlam kazanabilmesi için gerek sözde gerekse dil 

bazında temsil edilmeleri gerekir. Bu anlam ideolojik veya kuramsal çalıĢmaların bir 

sonucu olarak üretilir.
78

 Ġdeolojik bilgi, toplumun üst yapısının üretim iliĢkilerini 

eleĢtirel olmayan bir Ģekilde yansıtarak bireyleri yanlıĢ yönlendirir. Toplumun 

çoğunluğunca paylaĢılması kendisini nesnel kılar ancak söz konusu toplumun genel 

bakıĢ açısı dıĢında var olan gerçekliğe ulaĢılmasına engel olur. Althusser de bu noktada 

bilimsel bilginin yansıttığı nesnel gerçekliğe itibar eder.
79

 

 Althusser, klâsik Marksist anlayıĢtan farklı olarak ideolojinin gerçekliği 

bulanıklaĢtırdığını düĢünmez. Ġdeolojinin kendisinin yeni bir gerçeklik olduğunu kabul 

eder. Bina ettiği kuramın temeline ekonomik ve üretici güçleri, üzerine politik ve 

hukuki kurumları, en tepeye de ideolojik üst yapıyı yerleĢtirmiĢtir. Üretici güçler ve 

politik kurumlar doğrudan ideolojiye ait parçalar olmakla beraber ideoloji bu ikisinde 

görece olarak daha bağımsız bir konumda yer alır.
80

 

 Althusser, toplumsal bütünlüğü alt yapı-üst yapı özelinde değil de ekonomik, 

politik ve ideolojik düzeylerin birbiri karĢısındaki görece özerkliği ve ideolojik düzeyin 

toplumsal sistemi yeniden üretmesi üzerinden kuramsallaĢtırır. Ġdeolojik ve politik 

düzeylerin ekonomik düzeylerin karĢısında özerk bir konuma yerleĢmesi Althusser'in 

değerlendirmelerinde ekonomik indirgemecilikten uzak durduğunu gösterir.
81

 

 Althusser'e göre ideolojik düzeyin göreli özerkliği, ideolojinin kendisine özgü 

mekanizmalarıyla yeniden tanımlanması anlamına gelir. Ġdeolojik düzeyin sahip olduğu 
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mekanizmalar, kapitalist bir toplumsal bütünlük içinde sadece üretim araçlarının değil, 

emek gücünün de yeniden üretilmesini, üretici bireylerin de sisteme uyumlu hâle 

gelmesini olanaklı kılar.
82

 

 Ġdeolojinin insanların kendi dünyalarıyla yaĢadıkları iliĢkileri içerdiğini savunan 

Althusser, bu iliĢkilerin gerçek olduğu kadar hayali niteliklere sahip olabileceğini de 

ifade eder. Ġdeolojide gerçek iliĢki ile hayali iliĢki iç içedir. Bu doğrultuda bir gerçekliği 

tarif etmekten çok, baĢına hangi sıfatı alırsa alsın bir iradeyi, bir umudu veya bir 

nostaljiyi dile getirir.
83

 

 Ġdeoloji bu iliĢkiler demeti içerisinde insanların kendi varlık koĢulları ile olan 

bağını güçlendirir veya değiĢtirme yoluna gider. Bir ideolojiden saf bir eylem aracı gibi 

faydalanan bireyler yararlandıkları ideolojinin efendisi olduklarına inandıkları andan 

itibaren aslında o ideolojinin egemenliği girmiĢ, bir baĢka deyiĢle o ideoloji tarafından 

ele geçirilmiĢ olurlar.
84

 

 Althusser bu noktada sınıflı ve sınıfsız toplumlarda ideolojinin farklı bir 

karaktere büründüğünü ortaya koyar. Ġdeolojinin içeriğiyle özdeĢleĢtirdiği gerçek iliĢki-

hayali iliĢki ayrımını tarihsel misaller vererek açıklama yoluna gider. 

 Sınıflı toplumlarda egemen ideoloji tabii olarak egemen sınıfın ideolojisidir. 

Örneğin burjuvazi sınıfı on sekizinci yüzyıl boyunca eĢitlik, özgürlük ve akıl gibi 

unsurların temelini oluĢturduğu hümanist bir ideoloji geliĢtirdiğinde kendi tahakkümü 

altına almak istediği insanları bu değerlere inandırarak taleplerine evrensel bir görünüm 

kazandırır. Dolayısıyla burjuvazi kendi ideolojisi içinde yaĢadığı Ģey aslında kendi 

varlık koĢulları ile kurduğu bir hayali iliĢkiden ibarettir.
85

 

 Bu çerçevede ideoloji her ne kadar egemen sınıfın ideolojisi olmak gibi bir 

kimlikle ortaya çıksa da pratikte hem sömürülen sınıfları hem de ona sahip olduğunu 

düĢünen egemen sınıfın kendisini kontrolü altına aldığını söyleyebilmek mümkündür. 

 Althusser, ideolojinin "insanları yetiĢtirmek, dönüĢtürmek ve onları kendi varlık 

koĢullarının gereklerine cevap verebilecek hâle sokabilmek" adına her topluma gerekli 

olduğunu savunur. Sınıflı toplumda insanların bu varlık koĢullarıyla olan iliĢkilerinin 
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egemen sınıf adına düzenlenmesine ideoloji aracılık eder. Ve kendisi de bu düzenleme 

içinde gerçekleĢir. Sınıfsız toplumda ise ideolojinin iĢlevi insanlarını kendi varlık 

koĢullarıyla olan iliĢkilerinin tüm insanlık yararına yaĢanmasını sağlamaktır. Kendisi de 

bu yaĢayıĢın içinde gerçekleĢir.
86

 

 Althusser'e göre yapının basit taĢıyıcıları olan bireyleri ideolojiler öznelere 

dönüĢtürürler. Ġnsanlar gerçek varoluĢ koĢullarıyla olan iliĢkilerini adeta bu iliĢkinin 

belirleyicisi kendileriymiĢ gibi yaĢarlar. Her ideolojinin iĢlevi bireyleri özne olarak 

kurmaktır. Bir ideolojik söylemin birleĢtirici prensibini meydana getiren esas nokta 

çağırılan ve bu söylem aracılığıyla kurulan öznedir.
87

 Ġdeoloji de insanların gerçek 

varoluĢ koĢullarıyla girmiĢ oldukları bir hayali iliĢkiyi temsil eder. Bu temsil durumu da 

insanlara pratik yaĢamlarında yeterli bir kavrayıĢ sağlar.
88

 

 

4.2. YAPISAL NEDENSELLĠK VE ĠDEOLOJĠ 

 Althusser'in "yapısal nedensellik" adını verdiği anlayıĢ "bir yapının baĢka bir 

yapı tarafından belirlenmesi", "egemen olan, belirleyici yapının kendisine tabi olan 

yapının unsurlarını belirlemesi" olarak değerlendirilebilir. Althusser, Marx'ta yapının 

ekonomik bir yön taĢıdığını ancak soyut bir belirlemeye iĢaret ettiğini ifade eder. 

Üretim iliĢkileri ve tarzları buna rağmen somut iliĢkiler üzerinde gayet etkilidir ve bu 

etkileriyle görünüm kazanan yapısal öğeler olarak karĢımıza çıkabilir.
89

 

 Bu anlayıĢta Althusser, yapısalcı bir sistematikle Marx'ın tezlerini yeniden 

analize tabi tutar. Yapısal nedensellik, yapısal belirlenim toplumsal formasyonun 

Ģekillenmesini sağlar. Altyapının son kertede belirleyici olduğunu savunan Althusser, 

bir bina iskeletinin temeline benzettiği altyapı üzerine kurulmuĢ tüm üstyapı unsurlarını 

da o altyapının devamlılığını sağlayan mekanizmalar olarak tanımlar.
90

 

 Althusser, Marx'ın metinlerini analiz ederken ortaya koyduğu yapısal 

nedensellik ilkesi, doğrusal nedenselliğin karĢısında yer alır. Marx'ın tezleri klâsik 

anlamda bir iliĢkiselliğin merceğinden incelendiğinde sadece ekonomiye indirgenme 
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yanlıĢıyla karĢı karĢıya kalır. Bunun doğal sonucu olarak da her türlü toplumsal eylemin 

iktisadi unsurlarla açıklanması yoluna baĢvurulur.
91

 

 Marx'ta olduğu kadar Althusser'de de çeliĢkiler kritik derecede öneme haizdir. 

Her bir çeliĢki temeli meydana getiren altyapı olan ekonomik yapıya zorunlu olarak 

tabidir. Böylece hemen her toplumsal mesele yahut eylemi ekonomiye indirgemeden 

kaynaklanacak hatalı sonuçlar elde edilmesinin önüne geçilir.
92

 

 Althusser ortaya koyduğu bu yapısal nedensellik anlayıĢı ile toplumsal olaylar 

arasındaki mantıksal bağ ile gerçek bağı aynı potada eritmeye çalıĢır. Bu sayede yeni ve 

bütünsel nedensellik anlayıĢı geliĢtir. Böylelikle toplumu meydana getiren her sınıf aynı 

zamanda toplumun yapısını da oluĢturur.
93

 

 Althusser, toplumların ortaya çıkıĢ tarihinde ne kadar eskiye gidilirse gidilsin 

ideoloji içinde hayatlarını devam ettirdiklerini savunur. Hatta bu çerçevede ideolojiyi 

"ideolojik sosyal iliĢkiler" olarak tanımlar. ĠĢbölümü, emeğin örgütleniĢi, sosyal yaĢam 

gibi ölçüler bu iliĢkileri bağlar. Althusser için önemli olan "sosyal eylem yeteneğine 

sahip olan" fikirlerdir. Ġdeolojinin baĢlangıç noktası da burasıdır.
94

 

 Althusser'e göre insana dair bir eylemden bahsedebilmek için dil ve düĢünce 

mutlaka olması gereken unsurlardır. Sözcükler aracılığıyla temsil edilen fikirlerden 

meydana gelen ve onun ideolojisi oluĢturan bir sistem olmaksızın hiçbir insan pratiğinin 

sürekliliği sağlanamaz. Toplumsal bütünlükler veya mücadeleler ideolojinin egemenliği 

altında ortaya çıkar ve ideolojiler tarafından yapılandırılır.
95

 

 Bu bağlamda ister egemen olsun isterse egemenlik altında olsun sınıflı 

toplumlarda ideolojiler mutlaka bir sınıfın damgasını taĢır. Ancak burada Althusser 

egemen ideolojiler/egemen olunan ideolojiler ayrımından ziyade ideoloji içinde egemen 

olan/egemen olunan "eğilimler" sınıflandırmasını yapar. Buna göre tabi olan sınıfın 
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ideolojisi de egemen sınıfın ideolojisinden izler taĢır. Her iki ideolojinin de bazı 

unsurları birbirleriyle iç içe geçmiĢtir.
96

 

 Althusser, günlük yaĢantıda halkla arasına mesafe koymuĢ bir aydın grubun, 

ideolojik anlamda sorgulanamaz doğruları kontrolü altında tuttuğunu düĢünmez. Ġster 

bütünüyle isterse kısmen olsun bir ideolojik alan içerisinde hayatını sürdüren ve sınıf 

bilincinin farkında olan bir iĢçi de kendince çok iyi bir ideolojik kuram sunabilir. Klâsik 

Marksist anlayıĢta olduğu gibi Althusser'de de ideolojik kuram siyasal bir pratik 

hedefler. Kuramın doğruluğu veya yanlıĢlığı ise siyasi pratikten bağımsız olarak ele 

alınmalıdır.
97

 

 Althusser'e göre ideoloji toplumsal oluĢumlara, üretim biçimlerinin bir araya 

gelmesine ve bu sayede geliĢen sınıf mücadelelerine dayanır. Althusser, ideolojilerin bir 

tarihi olmadığını ifade eder. Ancak bir idari enstrüman olarak iĢlev gördüğü için varoluĢ 

koĢullarını, buna bağlı olarak da somut bireylerin tarihini üretir.
98

 Ġdeoloji, bireyin 

içinde yaĢadığı tüm atmosferi belirleyen, hayatını idame ettirebilmesi için elzem olan 

tüm gereklilikleri içinde barındıran ancak bireyin tüm bunlardan habersiz olduğu bir 

yaĢam alanının sınırlarını çizer.
99

 

 

4.3. BĠR SĠYASAL YAPI OLARAK DEVLETĠN ĠDEOLOJĠK VE BASKI  

AYGITLARI 

 Her ne kadar Althusser son kertede ekonomik yapının öneminin altını çizip 

hakkı teslim etse de ekonomik yapının dayanak noktası olması anlamında bir meĢru 

zemin olarak gördüğü hukuk düzenini ve bu hukuk düzeninin inĢasını sağlayacak bir 

siyasi yapının gerekliliğini de vurgular.
100

 Althusser, siyasal yapıdan bahsederken 

devleti kastetmiĢ olmakla beraber, devleti bölünmüĢ olmayan tek parça hâlinde bir yapı 

olarak görmez. 
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 Althusser'in çözümlemesinde siyasal yapının karĢılığı olarak ortaya çıkan devlet, 

bir yandan iĢleyiĢi sağlarken öte yandan da kanun, ahlâk gibi unsurlarla toplumun her 

hücresine yayılan bir yapı Ģeklinde kendisini gösterir. Siyasal yapının varlığı üretim 

iliĢkilerine bağlıdır. Bu üretim iliĢkilerini sağlayan yapı olarak hukuk, ahlâk ile 

birleĢerek bir sömürü aracına dönüĢür.
101

 

 Böylece kapitalist üretim iliĢkilerine esas teĢkil eden hukuk, bu iliĢkilerin 

varlığını teminat altına almakla kalmıĢ olmayıp, söz konusu iliĢkilerin gelecekteki 

yeniden üretimlerinin de önünü açmıĢ olacaktır. Ancak bu yeniden üretim için hukuk 

tek baĢına yeterli bir unsur teĢkil etmez. Ondan daha derin ideolojik aygıt ve yapıların 

varlığı olmazsa olmaz bir önem arz eder.
102

 

 Althusser, toplumsal yapının sürekliliğinin tesis edilebilmesi için birden fazla 

yapısal unsurun rol oynadığını ifade eder. Her Ģeyden önce ekonomik yapının yeniden 

üretilmesi gerekmektedir. Zira toplum üretim iliĢkilerine dayalı olarak kendisini var 

edebilen bir yapıdır. Toplumun yapısı ancak o toplumda egemen olan hâkim üretim 

tarzıyla anlaĢılabilir. Hâkim üretim tarzının yeniden üretilebilmesi için de devlet 

ekonomik unsurların yanı sıra politik ve ideolojik araçları da kullanır.
103

 

 Althusser, "sert çekirdek" olarak betimlediği devletin yapısının iki tip aygıttan 

oluĢtuğunu ortaya koyar. Bunlardan ilki iç ve dıĢ müdahalelerde bulunma özelliği olan 

silahlı güçler (ordu, polis, jandarma vb.), mahkemeler, hapishaneler, devlet baĢkanı, 

hükümet, valiler ve bütün büyük idarelerden oluĢan baskı aygıtı,
104

 ikincisi ise okul, 

ibadethane, aile, sendikalar, medya/haberleĢme araçları ve kültürel unsurların (edebiyat, 

güzel sanatlar, spor vb.) oluĢturduğu ideolojik aygıt Ģeklinde önümüze çıkar.
105

 

 Althusser'in baskı aygıtlarını tanımlarken kullandığı "baskı" sözcüğü en uç 

durumlarda bu aygıtların Ģiddete baĢvurarak iĢlerlik kazandığını ifade eder. Ancak ister 

baskı aygıtı isterse ideolojik aygıt olsun devletin tüm aygıtları hem Ģiddet hem de 

ideoloji kullanarak iĢlev görür. Ġkisi arasında önemli ayrım ise Ģiddet ve ideolojinin 

kullanımındaki sıralamadır. Devletin baskı aygıtları, iĢlerlik kazanmak için önce Ģiddete 
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daha sonra ideolojiye baĢvururken; devletin ideolojik aygıtları iĢleyiĢini sürdürmek için 

önce ideolojiye daha sonra -hafif ve sembolik olsa bile- Ģiddete baĢvururlar.
106

 

 Devletin baskı aygıtları, devlet iktidarını elinde bulunduran egemen sınıfların 

siyasetteki temsilcilerinin uyguladığı politika içerisinde kendisine yer bulur. Bu birlik 

altında farklı unsurları merkezileĢen örgütlenmiĢ bir bütündür. Söz konusu 

örgütlenmenin tamamen kendilerine ait olması aynı zamanda birliklerinin teminatıdır.
107

  

 Devletin baskı aygıtları esas olarak son aĢamada sömürü iliĢkileri olarak 

nitelendirilebilecek üretim iliĢkilerinin yeniden üretiminin siyasal koĢullarını -fiziksel 

ya da değil- zora baĢvurarak düzenlemeyi görev edinir. Yalnızca bununla da yetinmeyip 

her türlü baskı yoluyla ideolojik aygıtların iĢleyiĢinin de politik ortamını hazırlar. Bir 

baĢka deyiĢle üretim iliĢkilerinin yeniden üretilmesinde baĢat rol oynayan baskı 

aygıtları gelebilecek her türlü tehide karĢı da ideolojik aygıtları koruma altına alır.
108

 

 Althusser, klâsik Marksist anlayıĢın yapmıĢ olduğu devlet iktidarı/devlet aygıtı 

ayrımına katılmakla birlikte bu anlayıĢın devlet aygıtını yalnızca baskı unsuru ile 

nitelemesini ise eksik bulmuĢtur. Bunun yanına "ideolojik" sıfatını da ekler ve böyle bir 

ayrımın da zaruri olduğunu savunur.
109

 Egemen ideolojinin üstlendiği iĢlev de aslında 

bir bakıma bunu tamamlar. Zira, devlet iktidarını elinde bulunduran sınıfın temsil ettiği 

ideoloji, devletin baskı aygıtlarıyla ideolojik aygıtlarının birbirleriyle uyum içerisinde 

çalıĢmasını sağlar.
110

   

 Althusser söz konusu ayrıma giderken aslında bir bakıma da Antonio 

Gramsci'nin izini sürmüĢtür. Buna göre Althusser, egemen sınıfın politik iktidarının 

yalnızca devletin baskı aygıtlarının tekelinden değil aynı zamanda onların toplum 

üzerindeki kontrolünden oluĢtuğunun altını çizer. Bu kontrol, egemen sınıfın 

ideolojisinin Gramsci'nin "sivil toplum" olarak tanımladığı çok sayıda aygıt vasıtasıyla 

kurumsal hâle gelmesiyle Ģekillenir.
111

 

 Althusser'e göre ordu, polis, jandarma, yargıçlar vb. baskı aygıtlarının her biri 

ayrı ayrı dıĢa kapalı, gizliliği esas alan yapılardır. Her kurum, öteki kurumlarla her tür 
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çatıĢmadan kaçınmak için kendilerine ayrılmıĢ alanlarda "kurum ruhu" Ģeklinde 

nitelenebilecek bir ideoloji çerçevesinde çalıĢma eğilimindedir. Devlet de bu kendi 

içlerine kapanmıĢ özel kurumlardan meydana gelen çok "özel" bir yapı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.
112

 

 Althusser devleti bu derece özel kılan Ģeyin kamu kuvveti kullanarak iĢleyiĢini 

sağlaması olduğunu belirtir. Devletin müdahale zamanı gelinceye kadar eğitim 

verdirerek beklettiği, göğüs göğüse çarpıĢmaya hazır, disiplinli, olabildiğince az 

kullansalar da silahlı yüz binlerce adamın bakımını üstlenmesi; onu silahlı milis gücü 

oluĢturabilecek diğer tüm mekanizmalardan ciddi ölçüde ayırmaktadır.
113

 

 Devletin içinde iĢleyen her Ģey, bu silahlı fiziksel kamu kuvvetinin varoluĢuna 

ve egemenlik alanı içerisindeki her tarafa yayılmasına sırtını yaslar. Bu kuvvetin 

tamamen görünmemesi, iĢ baĢında olmaması ve genellikle ara sıra iĢe karıĢması ise 

tamamen varoluĢ ve eylem biçimini ifade etmektedir. Devlet yetkililerini yöneten 

hiyerarĢik iĢleyiĢin niteliği ve devletin çekirdeğinde yer alıp devletin tüm etkinliklerini 

kontrol altında tutan silahlı fiziksel kamu gücünün varlığı devletin özel bir iĢleyiĢe sahip 

olduğunun göstergesidir.
114

 

 Devletin ideolojik aygıtları ideolojiyi önceleyerek iĢleyen kurumlardır. Egemen 

sınıfın ideolojisi olan egemen ideoloji altında birlik hâlinde hareket ederler. Dolayısıyla 

ideolojik aygıtlar, egemen ideolojinin kendisi olurlar. Hiçbir sınıf da devletin ideolojik 

aygıtları içinde veya üzerinde kendi hegemonyasını uygulamadan devlet iktidarını kalıcı 

olarak elinde tutamaz.
115

 

 Althusser, devletin ideolojik aygıtlarını yalnızca sınıf mücadelelerinin konusu 

değil; aynı zamanda sahası olarak da görür. Devlet iktidarını elinde bulunduran sınıf 

veya sınıfsal ittifak, baskı aygıtları üzerinde kolayca sağladığı hakimiyetin benzerini 

ideolojik aygıtlar üzerinde tesis edemez. Zira kendisinden önceki egemen sınıfların aynı 

ideolojik aygıtlar içinde kolayca sökülüp atılamayacak Ģekilde konumlanmaları söz 

konusudur.
116
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 Devletin ideolojik aygıtları, çeĢitliliklerine ve çeliĢkilerine rağmen baskın 

ideolojinin altında birleĢmiĢ durumdadır. Bu ideoloji birbirine karĢı ideolojilere bile 

nüfuz ederek her öznenin ortak bir merkeze çağırılmasını sağlar. Althusser'in "öznesiz 

bir süreç" olarak tanımladığı tarih anlayıĢı ve ideoloji kuramı, devletin ideolojik ya da 

baskı aygıtları ve mevcut üretim iliĢkilerinin yeniden üretilmesi ile aynı zeminde 

buluĢur.
117

 Dolayısıyla sadece hukuki bir takım üstyapı unsurlarına değinip devletin 

ideolojik aygıtlarının iĢlevi ortaya konulmadan ideolojik sürecin çeliĢkileri sağlıklı 

olarak saptanamaz.
118

 Ġnsanlar yaratıcılarının kendilerinin olmadığı bir sürece katılmak 

için bir araya getirilirler ve ideolojinin iĢlevi onlarda tarihin kendileri için yapıldığı 

algısını yaratmaktır.
119

 

 Feodal üretim tarzının hâkim olduğu toplumlarda devletin ideolojik aygıtlarının 

sayıca daha az olmaları ve sayıca ayrıĢmaları söz konusudur. Örneğin Ortaçağ'da ilk 

etapta dinsel bir ideolojik aygıt olarak karĢımıza çıkan kilisenin aynı zamanda kültürel 

ve eğitsel iĢlevleri de bünyesinde topladığını, bir bakıma okulun yerini aldığını 

söyleyebilmek mümkündür. Bunun yanı sıra parlamento, siyasal hizipler, komünler gibi 

politik nitelikli ideolojik aygıtlarda kilisenin yanında konumlanmıĢlardır.
120

 

 Kapitalizm öncesi dönemde kilise, yalnızca dinsel iĢlevleri değil eğitim, kültür 

ve haberleĢme iĢlevlerini de kendi bünyesinde toplayarak egemen duruma geçen bir 

ideolojik devlet aygıtı olmuĢtur. Avrupa'da 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar süren 

ideolojik çatıĢmanın ana eksenini dine ve ruhban sınıfına karĢı verilen mücadeleler 

oluĢturduysa bunda devletin dinsel ideolojik aygıtı olan kilisenin egemen konumunun 

rolü tartıĢılmayacak boyuttadır.
121

 

 Althusser'e göre Fransız Devrimi'nin hedefleri ve varmıĢ olduğu sonuçlar 

arasında sadece baĢat baskı aygıtını ortadan kaldırıp yerine yenisini (örneğin Ulusal 

Halk Ordusu) koymak değil; aynı zamanda bir numaralı ideolojik devlet aygıtı olan 

kiliseye saldırmak ve onu zayıflatmak da olmuĢtur. Böylelikle ruhban sınıf sivil kimliğe 
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dayalı olarak oluĢturulmuĢ, kilisenin mallarına el konularak onun yerini alacak olan 

yeni ideolojik devlet aygıtları yaratılmıĢtır.
122

 

 19. yüzyıl boyunca ise daha önceden kilisenin yerinde getirdiği iĢlevlerde 

burjuva hegemonyası kurmak amacıyla sanayi burjuvazisi ile toprak aristokrasisi 

arasında yoğun sınıf mücadelelerin yaĢanması aynı zamanda kapitalist üretim 

iliĢkilerinin yeniden üretilmesi adına yürütülen savaĢın bir yansımasıdır. Bu noktada 

sonra burjuvazinin dayandığı politik nitelikli ideolojik devlet aygıtı parlamenter 

demokratik aygıt olmuĢtur.
123

 

 Althusser'e göre hangi ideolojik devlet aygıtı olursa olsun üretim iliĢkilerinin 

yani kapitalist sömürü iliĢkilerinin yeniden üretilmesini hedefler. Her ideolojik devlet 

aygıtının bu hedefe ulaĢmak için belirlediği kendine özgü yöntemler vardır. Örneğin 

siyasal ideolojik aygıt, bireyleri devletin ideolojisine uydurur. HaberleĢme aygıtı 

iletiĢim araçları vasıtasıyla toplumu egemen sınıfın arzu ettiği politik akımlarla iĢler. 

Kültürel ideolojik aygıt sporu kullanarak benzer bir yöneteme baĢvurur.
124

 

 Ancak tüm bu ideolojik devlet aygıtları içerisinde Althusser okula ayrıca bir 

önem atfeder. Olgun kapitalist oluĢumlarda, önceki dönemde egemen olan ideolojik 

devlet aygıtına karĢı verilen Ģiddetli politik ve ideolojik sınıf mücadelesi sonucunda 

egemenliği ele alan ideolojik aygıtın okul olduğunu ileri sürer.
125

  

 Tüm toplumsal sınıfların çocukları, anaokulundan baĢlayarak etkiye en açık 

oldukları çağlarda yıllar boyunca ister klâsik isterse modern yöntemlerle olsun egemen 

ideolojinin ilkelerini kapsayan beceriler (dil, matematik, fen bilgisi, edebiyat vb.) ile 

donatılır. On altı yaĢına doğru hatırı sayılır bir kitle üretim süreci ile tanıĢır. Bunlar 

iĢçiler ve küçük köylülerdir. Diğer kısım meĢakkatli ve kısa bir ilerlemeden sonra beyaz 

yakalı çalıĢan, orta düzey devlet memurları ve her türlü küçük burjuvazi sınıfını 

oluĢturur.
126

 

 Althusser son kalan bölümü ise "sömürü görevlileri" olarak adlandırdığı sermaye 

sahiplerinin, "baskı görevlileri" olarak adlandırdığı askerlerin, polislerin, siyaset 
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adamlarının ve toplumu Ģekillendirmeyi vazife edinmiĢ profesyonel ideologların 

oluĢturduğunu ortaya koyar. Böylelikle sömürülenden sömürene, ideologtan baskı 

yapan yöneticisine kadar her insan yığını sınıflı toplumda yerine getirilmesi gereken 

role uygun ideoloji ile donatılır.
127

 

 Toplumu oluĢturan bireylere birbirine karĢıt olan alçakgönülülük, feragat, itaat, 

hayasızlık, kibir, küstahlık gibi özellikler pek ideolojik ve baskı aygıtı vasıtasıyla 

öğretilebilir. Ancak Althusser burada okulu en öne çıkararak, haftanın hemen her günü 

kapitalist toplumsal oluĢum içerisinde büyüyen çocuklara tüm bu erdemleri zorunlu 

olarak dinletecek baĢka bir yapı olamayacağını savunur.
128

 

 Althusser'e göre kapitalist bir toplumsal oluĢumdaki üretim iliĢkilerinin, bir 

baĢka deyiĢle sömüren sınıf ile sömürülen sınıf arasındaki iliĢkilerin yeniden üretimi, 

egemen sınıfın ideolojisi ile kaplanmıĢ becerilerin kitlesel Ģekilde zihinlere kodlanması 

ile sağlanır. Sistemin devamı için hayati öneme sahip sonuçları üreten bu mekanizmalar, 

evrensel bazda etkili bir okul ideolojisi ile gizlenirler.
129

 

 Althusser, egemen ideolojinin okulun her türlü ideolojik etkiden uzak ve 

bağımsız bir kurum olduğu algısını toplumda ustalıkla yarattığını ifade eder. Bu sayede 

veliler gönül rahatlığıyla çocuklarını eğitmeleri için onların "özgürlüklerine" ve 

"vicdanına" saygılı öğretmenlere teslim eder.
130

 

 Althusser'e göre kapitalist toplumdan önceki dönemde kilisenin yanına aileyi de 

alarak oluĢturduğu dominant ideolojik devlet aygıtı ikilisinin yerini modern dönemde 

okul-aile ikilisi almıĢtır. Okul, egemen konumdaki ideolojik devlet aygıtı olarak sınıf 

mücadeleleri ile varlığı tehdit edilen üretim iliĢkilerinin yeniden üretilmesinde birinci 

derecede belirleyici rol oynar.
131

 

 Althusser'e göre ideolojide maddi bir varoluĢ söz konusudur. Ġdeolojinin bir 

aygıtta ve bu aygıtın pratiklerinde sürekli olarak varolur. Her bir aygıt bir ideolojinin 

gerçekleĢmesinin ispatıdır aynı zamanda. Birbirlerinden farklı yerlerde rastlamıĢ 
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olduğumuz dinsel, hukuki, politik vb. nitelikteki ideolojilerin birliği tüm bu ideolojilerin 

egemen ideolojinin hakimiyetine girmesiyle sağlanmaktadır.
132

 

 Althusser, devlet kavramı ortaya konulmadan, sınıflı bir toplumun baĢlıca 

ideolojik aygıtları "ideolojik devlet aygıtları" olarak tanımlanmadan o toplumda ideoloji 

mekanizmasının iĢleyiĢini, hayata geçtiği kurumları ve somutlaĢtığını anlamanın 

olanaksız olduğunu savunur.
133

 

 Althusser'e göre bir egemen sınıf devlet iktidarını ele geçirdiği zaman, eski 

devlet aygıtının içinde iĢleyiĢini sürdüren ideolojik aygıtları hazır olarak karĢısında 

bulur. Bu aygıtlar da yerel ve bölgesel ideolojileri egemen sınıfın ideolojisinin 

birliğinde birleĢtirme amacının doğal sonucudur.
134

 

 Her birey özne olarak egemen ideolojinin kendisine sesleniĢinin muhatabıysa, 

tüm ideolojik aygıtlar egemen ideolojinin koymuĢ olduğu kurallara aynı Ģekilde bağlı 

ise, sisteme muhalefet eden bir parti de tamamen sistemin yasasının tabi ve onun bir 

parçası olarak iĢleyiĢini sürdürür. Bu tip partiler de burjuva ideolojisinin emrine girecek 

ve emekçi yığınlarının tepkisini dizginleyerek boyun eğme ideolojisini aĢılamaya 

çalıĢacaktır.
135

 

 Althusser buradan devam ederek burjuva sınıf mücadelesinin sürekli olarak 

ideolojik hegemonyasını emekçi kesimlere dayatmak için mücadele ettiğini vurgular, 

emekçi kesimlerin mücadele örgütlerini kendi kontrollerine almak adına onların 

ideolojilerini revize edip içeriden fethetme yolunu benimsediklerini savunur. Devletin 

ideolojik aygıtları yaklaĢımı da burjuvazinin egemen konumunu kaybetmemek adına 

vazgeçemeyeceği eğilimleri dikkate alır.
136

 

 ÇalıĢmanın bundan sonraki bölümlerinde Althusser'in devlete dair yapmıĢ 

olduğu baskı aygıtları ve ideolojik aygıtlar sınıflandırması Türkiye'nin siyasal yaĢamı 

bağlamında ele alınacak, öncelikle devletin kuruluĢ felsefesinde hâkim olan ideolojinin 

adı konulup, sınırlarının ve esaslarının belirlenmesini takiben devletin bu ideolojiyi 
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yerleĢtirmek, yaymak ve kalıcılığını sağlamak adına baĢvurduğu temel aygıtlar 

incelenmeye tabi tutulacaktır. 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 



33 
 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ DEVLETĠ'NĠN KURUCU EGEMEN 

ĠDEOLOJĠSĠ OLARAK KEMALĠZM VE BAġLICA AYGITLARI 

 Milli mücadelenin baĢarıyla sonuçlandırılması ve Osmanlı Devleti'nin fiilen 

sona eriĢi sonrasında yeni rejimin niteliğinin ne olacağı ve hangi ilkeler üzerine bina 

edileceği mücadeleyi yürüten öncü kadronun temel tartıĢma alanlarından baĢlıcası 

olduğu söylenebilir. 

 Cumhuriyetin ilânı sonrasında yönetici kadro tarafından hayata geçirilen 

toplumsal, politik, kültürel bazlı köklü değiĢimler ve bu değiĢimlere rehberlik edecek 

prensipler "Kemalizm" kavramının çatısını teĢkil ettiği bir çerçeve etrafında 

toplanmıĢtır. Bu çerçevenin içermiĢ olduğu tüm unsurların yalnızca yeni devletin 

baĢkenti Ankara ve tarihsel mirasın devralındığı Osmanlı'ya uzun bir süre payitahtlık 

eden Ġstanbul ölçeğinde sınırlı kalması değil, aynı zamanda Anadolu'nun en ücra 

köĢelerinde yaĢayan insanlara kadar ulaĢtırılması kurucu iradenin öncelikli hedefi olarak 

kabul görmüĢtür. 

 Zira henüz emekleme dönemindeki bir rejimin istenilen doğrultuda büyüyüp 

geliĢerek sağlam temeller üzerinde yükselebilmesi, cumhuriyetin ayakta kalmasına 

kaynaklık eden ideolojik unsurların halkın çok büyük bir kısmı tarafından içselleĢtirilip 

gereklerinin yerine getirilmesiyle doğrudan ilgilidir. Nitekim daha ilk yıllarda 

karĢılaĢılan ġeyh Sait Ġsyanı, Ġzmir Suikastı, Menemen Olayı gibi rejimin geleceğini 

ciddi ölçüde hedef alan giriĢimler, çok partili hayata geçiĢ denemelerinde muhalif 

pozisyonda konumlanan partilerin kurucu ilkelere net olarak karĢıt olan kesimler için 

birer cazibe merkezi durumuna gelmesi baĢta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 

yönetici zümrenin söz konusu düĢüncelerini pekiĢtirmiĢtir. 

 Bu doğrultuda resmi ideolojinin özel ismi olarak değerlendirilebilecek 

Kemalizm'in taĢıyıcılığını yaptığı devlet yapısı, kendisine özgü bir takım ideolojik 

aygıtları ve baskı aygıtlarını devreye sokarak rejimin ülkenin her yerinde ve halkın tüm 

kesimleri tarafından kabul görmesi için gerekli çabaya giriĢmiĢtir. 
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1.  KEMALĠZM'ĠN ĠDEOLOJĠ DÜZLEMĠNDE TANIMLANMASI VE 

YAKLAġIM TARZLARI 

 "Kemalizm" kavramına ilk kez Ġstanbul ve Anadolu'dan önce milli mücadele 

döneminde yurt dıĢı kaynaklı metinlerde rastlandığı söylenebilir. Çanakkale SavaĢları 

sırasında Ġngiliz donanmasında da görev yapan Sir John de Robeck 1920 yılında kaleme 

almıĢ olduğu bir raporda "Fransızlar Kemalistlere karĢı iyi niyetli görünüyorlar" 

ifadesini kullanmıĢtır.
1
 

 Milli mücadele yıllarında Kemalizm, ideolojik bir mahiyet kazanmamıĢ, bir tür 

baĢkaldırı, direnç hareketi olarak değerlendirilmiĢtir. Bilhassa yurt dıĢındaki yayınlarda 

iĢgalci ve yayılmacı devletlere karĢı milliyetçi bir nitelik taĢıyan kalkıĢma olarak 

görülürken; Ġstanbul merkezli yayınlarda ise padiĢaha, halifeye isyan karakteri 

barındıran bir milli egemenlik mücadelesi olarak tanımlanmıĢtır.
2
 Buna ek olarak 

Ġstanbul basını, Celali Ġsyanları'na göndermede bulunarak padiĢaha ve onun otoritesine 

karĢı da isyan hâlinde gördükleri bu gruba "Kemaliler" yakıĢtırmasında bulunmuĢtur.
3
 

 Avrupa ülkelerinde bilhassa 1930 yılından sonra Kemalizm daha objektif ve sağ 

duyulu bir analize tabi tutularak Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı 

devrimler olarak tanımlanmıĢ ve bu dönemde Kemalizm yerine "Türk Ġnkılabı" tabiri 

tercih edilmiĢtir.
4
 Ġnan'a göre Kemalizm bu doğrultuda Atatürk'ün yaĢamının sona 

ermesiyle geçerliliğini yitirmiĢ bir terim görüntüsü vermiĢtir. Atatürk sonrası dönemde 

bu kavrama baĢvurulmadığı algısı doğmuĢtur.
5
 

 Kemalizm kavramının Türkiye'de kullanımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. 

Büyük Kurultayı ile baĢlamaktadır. Kurultayda partinin programına esas teĢkil eden ana 

fikirler, söz konusu kavramın öz Türkçe hâli kullanılarak "Kamâlizm yolu" olarak 

adlandırılmıĢtır.
6
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 Atatürk'ün ölümü sonrası özellikle Ġnönü dönemi ile birlikte Kemalizm 

kavramının yerini "Atatürkçülük" kavramına bıraktığı görülmekte olup, adlandırılıĢ 

Ģeklinin "Kemalizm" mi yoksa "Atatürkçülük" mü olacağı Ģeklinde ve günümüzde de 

güncelliğini koruyan tartıĢmalar da beraberinde gelmiĢtir. 

 Attila Ġlhan, "Kemalizm" kavramının tercih edilmesi gerektiği yönünde 

düĢünenler arasında yer alıp; kavramın devrimci ve reformcu yönünü vurgulayarak 

ulusal bir devrimle monarĢiden cumhuriyete geçiĢi sembolize ettiğini ifade eder. 

Kemalizm, anti-emperyalisttir ve kalkınmada BatılılaĢmayı değil çağdaĢlaĢmayı esas 

alır. Ġlhan, Atatürkçülük kavramının Ġnönü ile birlikte gündeme yerleĢtiğini belirterek, 

savunduğu prensiplerin Türkiye'yi bağımsız ülkeler arasından çıkartıp Atlantik bloğuna 

yaklaĢtırdığını savunur.
7
 

 KıĢlalı da her Ģeyden önce Kemalizm'in "akla ve insancıl değerlere dayalı, 

çağdaĢ bir toplum özlemine yanıt veren ve geri kalmıĢlıktan kurtulma istencini 

yansıtan" bir ideoloji olduğunu belirterek, Atatürkçülük ifadesinin kiĢi kültünden yola 

çıkılarak türetilen bir hayranlık anlayıĢından ibaret olduğunu ortaya koyar. KıĢlalı 

Atatürkçülük kavramının Atatürk'ün sağlığında gerçekleĢtirilen inkılapların bekçiliğiyle 

yetindiğinin altını çizerek, bunun Kemalizm'in "sürekli devrimci" yönüyle çeliĢtiğini 

ifade eder.
8
 

 Ġnsel'e göre Atatürkçülük, toplumu dönüĢtürmeyi hedefleyen devrimci bir 

ideolojiden ziyade toplumu olduğu yere sabitleyip statik kılan bir olgudur. Kemalizm'in 

evrelerinden bir tanesidir. Özellikle 12 Eylül sonrasında tetikleyici gücünü irtica, 

bölücülük vb. tehditlerle mücadeleden alan politik bir vaziyet almayı iĢaret eden 

Atatürkçülük, savunmacı ve mevcudun devamından yana bir güç iliĢkisi ile kendisini 

sınırlar.
9
 

 Atatürkçülük ile Kemalizm kavramlarını birbirinden farklı anlamlarda 

kullanmayan Mardin, Atatürkçülüğün, Osmanlı'dan miras kalan bir takım temel yapısal 

unsurların Cumhuriyet'e geçiĢle birlikte değiĢtirilerek Batı uygarlığının normlarına 

                                                           
7
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uygun bir toplum ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dünya görüĢü olduğunu ifade eder. Bu 

doğrultudaki temel ilkeleri Mustafa Kemal Atatürk bir devlet politikası hâline 

dönüĢtürdüğü için söz konusu görüĢ onun ismini almıĢtır. Mardin de Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin 4. Kurultayı'na atıfta bulunarak bu ilkelerin bütününün Kemalizm olarak 

adlandırıldığını belirtir.
10

 

 Köker, Kemalizm kavramının Tek Parti dönemine ait bir ilkeler bütünü 

olduğunu ifade ederken, Atatürkçülük teriminin ise 1940'lı yıllardan itibaren Kemalist 

düĢünce sistemini benimsemeyen muhalif çevrelerin, zarar görmemek adına 

kullandıkları bir ifade biçimi olduğunu savunur. 1960'lardan itibaren ise sol siyasi 

düĢünce çevreleri Kemalizm'i sahiplenirken, milliyetçi-muhafazakâr çevreler ise 

Atatürkçülük sözcüğünü kullanmayı tercih etmiĢlerdir.
11

 

 Kemalizm kavramını "Mustafa Kemal'in özgün tutum, davranıĢ ve 

düĢüncelerinin ortak adı" olarak tanımlayan Çeçen, kökü dıĢarıda olan hiçbir fikir ve 

düĢünce anlayıĢına kapılmadan bağımsız olarak ortaya çıkıĢın bir niĢanesi olarak 

Atatürk'ün çizmiĢ olduğu bu yol haritasını görmektedir. Çeçen, Atatürkçülük terimini 

reddetmemekle birlikte Kemalizm'i Atatürkçülüğün bilimsel adı olarak tanımlamıĢtır.
12

 

 Yayla, Kemalizm ile Atatürkçülük arasındaki ayrımın Kemalizm'e yöneltilen 

eleĢtirilerin baskısından bir çıkıĢ yolu bulmak amacına dayandığını ifade eder. 

Kemalizm adına yapıldığı söylenen bir takım zararlı icraat ve eylemlerin sonuçlarından 

Atatürk'ün manevi Ģahsının zarar görmemesi adına Atatürkçülük kavramını 

benimsenmeye baĢlanması söz konusu olmuĢtur.
13

 

 Ġnalcık, Atatürkçülük kavramını kullanmayı tercih etmekle birlikte Kemalizm 

kavramını kullanmayı tercih edenlerin sunduğu temel argümanlardan birisi olan 

devrimci ve reformcu karakteri ciddi Ģekilde vurgulamıĢ; Atatürk'ün kendi 
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 Levent Köker, "Kemalizm/Atatürkçülük: ModernleĢme, Devlet ve Demokrasi", Modern Türkiye'de 

Siyasi Düşünce Kemalizm, C. 2, 8. B., Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2015, s. 97. 
12

 Anıl Çeçen, Başlangıçtan Günümüze 100 Soruda Kemalizm, 9. B., Ankara, Kilit Yayınları, 2012, s. 22. 
13

 Atilla Yayla, "Kemalizme Liberal Açıdan Bakınca", Liberal Düşünce, Ankara, Liberte Yayınları, S. 36, 

Yıl. 9, 2004, s. 17. 



37 
 

beyanlarından hareketle Atatürkçülüğü bir "radikal devrimci modernleĢme fikri" olarak 

tanımlamıĢtır.
14

 

 Tarihsel koĢulların ortaya çıkardığı politik durumun barındırdığı zorunlulukların, 

erken Cumhuriyet dönemini inceleyen yazarların ve bilim insanlarının yaklaĢım 

tarzlarının Kemalizm-Atatürkçülük ikileminin varlığını doğurduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte tercih edilen kavramın toplumun farklı kesimlerine farklı anlamlar 

çağrıĢtırması da bu ikilemi perçinleyen durumlardan birisi olarak değerlendirilebilir. 

Örneğin milliyetçi/maneviyatçı gruplarda Kemalizm sözcüğü -sonuna almıĢ olduğu "-

izm" takısının da etkisiyle- "yabancı, dıĢarıdan ithal edilmiĢ bir düĢünce akımı" algısı 

oluĢturduğundan mesafeli durma eğilimini körüklerken; Atatürkçülük sözcüğü daha 

yerli, içinde yaĢanılan coğrafyaya aitmiĢ hissini yaratmıĢ ve kabul görmüĢtür. 

 Bu çalıĢmada ise incelenen dönem itibariyle ülke idaresinde tek söz sahibi irade 

olarak yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin -daha önceden de belirtildiği üzere- 4. 

Büyük Kurultayında resmi olarak tutanaklara geçirmiĢ olduğu "Kemalizm" kavramı 

tercih edilecektir. Ayrıca çalıĢmanın teorik arka plânını oluĢturan Althusser'in ideolojik 

aygıt-baskı aygıtı sınıflandırmasının yerine oturması açısından da söz konusu dönemde 

devletin resmi ideolojisine karĢılık geldiği söylenebilecek Kemalizm kavramının tercih 

edilmesinin daha uygun olacağı düĢünülmüĢtür. 

 Bir ideoloji olarak Kemalizm'in, herkesin üzerinde mutabık kaldığı sabit bir 

tanımı olduğunu söylemek mümkün değildir. Prensiplerinin içerikleri, amaçları, rejimin 

iĢlerliğini tesis edebilmek baĢvurduğu yöntemler, dönemin politik koĢulları 

çerçevesinde geçirdiği dönüĢümler farklı yaklaĢımlarla analize tabi tutulmuĢtur. 

 Belge, toplumsal alanın dini sembollerden temizlenmesini benimseyen tüm 

ideolojik hareketlerin geçirmiĢ olduğu evrelere iĢaret ederek, Kemalizm'in evrensel 

ölçekte tüm yaĢamı açıklama iddiasında bulunan bir anlayıĢ olmamakla birlikte ulusun 

çağdaĢlaĢtırılması idealini de içinde barındıran yerli bir ideoloji olduğunu ifade eder. 

Sınırları kesin çizgilerle belirlenmemiĢ ve faydacılığı esas alan prensiplerden oluĢan 
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yapısı kurumsal ve toplumsal bazda dönüĢümün gerçekleĢtirilmesine yardımcı 

olmuĢtur.
15

 

 Mardin, Kemalizm'e modernleĢtirme projesine adını veren bir ideoloji olarak 

yaklaĢarak devletin rolünün tekrardan düzenlenmesi ve sosyal mühendislik vasıtasıyla 

toplum için öngörülen değiĢim planlarının devreye sokulmasıyla anlamını bulduğunu 

savunur.
16

 Genç Osmanlılardan miras alınan demokrasiyi geliĢtirmekten ziyade devleti 

güçlü kılmak anlayıĢı Kemalist ideolojiyi benimsemiĢ yönetici kadrolarla da devam 

ettirilmekle birlikte buna ek olarak Rousseau kaynaklı Jakoben bir "kamu iradesi" 

düĢüncesi de hayata geçirilmiĢtir.
17

 

 Ahmad da Kemalizm'in demokrasiyi önceleme gibi bir amacının olmadığı 

noktasında Mardin ile aynı fikirdedir. Ahmad'a göre Kemalizm'in ilk hedefi 

modernleĢme projesini gerçekleĢtirmek olmuĢtur. Askeri bir diktatörlük hedeflememesi, 

"halk", "millet" gibi kavramlara vurgu yaparak yönetime kitlesel bazda katılımın 

önemsenmesi Kemalist ideolojinin olumlu tarafları olmakla birlikte çok partili hayata 

geçiĢ denemelerinin istenilen sonucu vermemesi eleĢtiri konusu olmuĢtur.
18

 Yine de 

buna rağmen siyasi partiler, sendikalar, basın ve ifade özgürlüğü gibi liberal kurumların 

mantığını kabul etmesi ve zamanı gelince bu maddelerin yürürlüğe konulacağını 

öngörmesi açısından Kemalist ideoloji, faĢizan hareketlerden ayrılır.
19

 

 Kemalizm'in gündeminde demokrasinin ilk sırayı iĢgal etmemesinin, ortaya 

çıktığı tarihsel ortam ve politik koĢulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi 

gerektiğini belirten Sarıbay, Ġngilizcedeki "prelude" sözcüğüne atfen Kemalizm'in 

kendisinden sonraki süreçte cazip hâle gelecek olan demokrasi öncesi bir nevi giriĢ 

niteliği taĢıdığını ortaya koyar.
20
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 Plaggenborg, Kemalist ideolojinin sürükleyicisi olan kadroların sosyolojik 

tabanına dikkat çekerek, ekseriyetle memur, subay ve aydınlardan oluĢan ittifakın 

hareketin çekirdeğini oluĢturduğunu belirtmiĢtir. Buna ilaveten Kemalizm'in, ulusal 

kurtuluĢ savaĢından zaferle çıkan kadroları barındırdığını ve dönemin politik iklimine 

sadık kalarak "Ģehirli, entelektüel ve Batılı" özelliklerini korumayı baĢardığını dile 

getirmiĢtir.
21

 

 Ġdeolojiyi "bireyin kafasında sistemleĢmiĢ düĢünceler bütünü" olarak tanımlayan 

AteĢ, Kemalizm'i "rasyonel-pragmatik" bir devlet adamı ve belli bir düĢünsel duruĢ 

sahibi olarak gördüğü Mustafa Kemal Atatürk'ün zihninde formüle ettiği fikirlerin 

hayata geçiriliĢ Ģekli olarak kabul etmektedir.
22

 

 Tunaya, Kemalizm'i milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 

söylemleriyle derinlik kazanan bir "kuruluĢ ve kurtuluĢ ideolojisi" olarak görmektedir. 

Kemalizm, devlet idaresine dair gerçekleĢtirilen yapısal reformlarla devamlılık 

yakalamıĢtır.
23

 

 Çelik'e göre Kemalizm her ne kadar kurucu bir hareket geçiĢ olarak tarihsel 

bağlamda bir kırılmaya iĢaret etse de söylem birliğinin temelini oluĢturan 

"modernleĢme" ve "ilerleme" kavramlarını aslında Osmanlı aydınlanmasından 

devralmıĢtır. Farklı düĢüncelere dair söylemleri dahi kendi potasında eritmeyi 

baĢarabildiği ve ona alternatif olma iddiasıyla ortaya çıkan görüĢlerin dahi kendisinden 

esinlenerek söylemlerini oluĢturduğundan aynı zamanda hegemonik bir karakter taĢır.
24

 

 Kemalizm'i salt bir "resmi ideoloji" tanımlamasından ibaret olarak görmenin çok 

isabetli olmadığını dile getiren Öğün, Kemalizm'in özellikle politik kültür açısından 

etkilerine vurgu yapmıĢtır. Öğün'e göre Türkiye'nin siyasal yaĢamındaki iktidar iliĢkileri 

göz önüne alındığında Kemalizm "kültürel diyalektik" bir sürece iĢaret eder. Dolayısıyla 
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politik yelpazenin ister sağından isterse solundan olsun çok sayıda neslin 

toplumsallaĢtırılmasında kültürel bir iĢlev üstlenmiĢtir.
25

 

 Köker de Öğün'ün Kemalizm'in etki alanının geniĢliğini daha iyi algılayabilmek 

adına yapmıĢ olduğu bu sağ ve sol kesim odaklı politik kültür vurgusunu 

detaylandırarak destekler. ġöyle ki Kemalizm'in sol yorumu halk oyuna dayalı klâsik 

demokrasi modeline mesafeli durarak bunun laiklik ilkesi ve kalkınma hedefleri 

bağlamında sıkıntı yaratacağını düĢünür. Liberal yahut sosyalist olmayan üçüncü bir yol 

benimsemekten yanadır. Erken Cumhuriyet dönemindeki Kadro Hareketi, 27 Mayıs 

askeri müdahalesi sonrası baĢ verip yükseliĢe geçen Yön-Devrim çizgisi bu yorumun iki 

baskın temsilcisidir. Sağ Kemalist yorum ise milletin ve cumhuriyetin menfaatlerini her 

Ģeyin üzerinde tutarak buna ekonomik kalkınma ve toplumun inancına dair ritüelleri de 

kapsayan geleneklerin muhafazasını da eklemektedir. 1970'lerdeki Adalet Partisi 

söylemleri bu çerçeve ile örtüĢür.
26

 

 Kahraman, Kemalizm'i kurucu elitin öncülüğünü yaptığı bir modernleĢme 

hareketi olarak değerlendirmiĢ ve bu süreci hazırlayan dinamikleri ontolojik ve ideolojik 

olmak üzere ikiye ayırmıĢtır. ĠnĢa edilmek istenen yapının kurumsal tarafı ontolojik 

temeli meydana getirir. Bu da Türk kimliği ve Türklük olgusu esasında kurulan ulus-

devlet ve bu devletin gözetimi ve koruyuculuğunda yürütülen modernleĢmedir. 

Kahraman'a göre Kemalizm'in ideolojik ayağını ise laiklik, milliyetçilik ve BatılılaĢma 

oluĢturur.
27

 

 Kemalizm'i bir harekete, eyleme rehberlik eden, koĢulların gerçekliğini göz 

önünde bulunduran, "pratik ve pragmatik bir ideoloji" olarak tanımlayan Parla, 

pragmatik ve pratik olmasının Kemalizm'i diğer ideolojiler ayırt etmek adına önem 

taĢıyan nitelikler olduğunu savunur. Cumhuriyetin yönetici kadroları da Kemalizm'i 

sosyal ve politik hem anlamlandıran hem de yönlendiren bir ilkeler bütünü olarak 

düĢünmüĢlerdir.
28
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 Yayla, Kemalizm için iki ayrı tanım belirlemiĢtir. Ġlki Cumhuriyetin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı iĢler, ortaya koyduğu ve savunduğum düĢünceler 

bütünü olarak karĢımıza çıkar. Ġkinci olarak ise  ilk tanıma Atatürk'ün vefatından sonra 

Atatürk adına yapılan her Ģeyin eklenmesiyle ortaya çıkan bir Kemalizm söz konusudur. 

Ġkinci tanımda Atatürk'ün yaĢaması hâlinde karĢılaĢılan güncel meseleler karĢısında 

nasıl hareket edeceği türünden söylemler geliĢtirilir. Bu sayede de söz konusu 

söylemlerin sahiplerine politik bir alan açılmıĢ olur.
29

 

 KıĢlalı, Kemalizm'i değiĢen koĢullara bağlı olarak kendisini sürekli ve akılcı  

yenilemeyi öngören ilerici bir ideoloji olarak tanımlamaktadır. KıĢlalı'ya göre 

Kemalizm, Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleĢtirilen Türk Devriminin ideolojik koludur. 

Ġkisi birbirinden ayrı olarak düĢünülemez.
30

 

 Kemalizm'i bir ideolojiden ziyade bir dünya görüĢü olarak ele almanın daha 

sağlıklı olacağını savunan Heper, Kemalizm'in sorunların çözümünde yöntemden ziyade 

yaklaĢım tarzına ıĢık tuttuğunu belirtir. DeğiĢen Ģartlar karĢısında din kurallarının yerine 

aklı koymaya çalıĢan Kemalist anlayıĢ, yapılan devrimlerle rasyonel düĢünce Ģeklini 

benimseyen yurttaĢ yetiĢtirmeyi hedefleyen bir ortam yaratmaya gayret etmiĢtir.
31

 

 Kemalizm'i ortaya çıkaran düĢünceler ve amaçlar bütününün 1930'lu yıllara 

denk geldiğini söyleyen Zürcher, bu düĢünceler bütününün evrensel ölçekte hayata dair 

hemen her Ģeyi kapsayan bir niteliğe sahip olmadığı fikrindedir. Zürcher'e göre 

Kemalizm, bir "tutum ve kanılar bütünü" olarak açıklanabilir. Bu tutum ve kanıların ne 

olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama getirilmemesi ideolojiyi esnek kılmıĢ ve çok farklı 

dünya görüĢlerine sahip olan insanlar kendilerini "Kemalist" olarak 

tanımlayabilmiĢtir.
32

 

 Cumhuriyeti kuran kadronun arzuladığı reformları hayata geçirmek ve 

hedeflediği toplumsal değiĢimi gerçekleĢtirmek adına kapsayıcı bir ideolojiye ihtiyaç 

duyulduğunu düĢünen Mahçupyan, Kemalizm'i "Cumhuriyetin siyasi ideolojisi" olarak 
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tanımlamıĢ ve devletin toplum için neyin daha iyi olduğunu/olacağını tayin edici 

özelliğiyle ön plâna çıkan bir anlayıĢ Ģeklinde değerlendirmiĢtir.
33

 

 Kemalizm üzerine yapılan değerlendirmelerde tarihsel zaman aralıkları, 

Türkiye'de yaĢanan özellikle siyasal geliĢmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni durumun 

dinamikleri, politik alanda gözlenen ideolojik/kültürel ayrımlar gibi noktalar dikkate 

alındığı ve bu doğrultuda söz konusu kavramın içeriğine dair bir takım analizlere 

baĢvurulduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

 

2.  KEMALĠZM'ĠN DÜġÜNSEL ARKA PLÂNI VE ĠLKELERĠ 

 Hangi bakıĢ açısından ele alınırsa alınsın Kemalizm'in modernleĢme amacını 

bünyesinde barındıran, taĢıdığı prensiplerle hem devlet yapısında hem de toplumsal 

alanda pek çok reformu hedefleyip gerçekleĢtiren bir ideolojik bütün olduğu hususunda 

büyük ölçüde bir fikir birliği mevcuttur. Bu doğrultuda devletin egemen bir ideolojisi 

olarak Kemalizm'in hangi felsefe ve düĢünce ikliminden beslendiği, hangi ilkeleri 

hayata geçirdiği ve bu ilkelerin içeriğinin nasıl doldurulduğu konuları, onun hâkim 

ruhunu daha iyi kavrayabilmek açısından önem arz etmektedir. 

 Mahçupyan, Kemalizm'in otoriter yapısının meĢruiyetini sağlayabilmesi ve 

yapmıĢ olduğu eylemleri doğrulayabilmesi için bilimsel bir yaklaĢıma sırtını yaslaması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Ġhtiyaç duyduğu felsefi temel ise 19. yüzyılda Batı'da da 

egemenliğini tesis etmiĢ Pozitivzm akımından almıĢtır. Bilimsel verilerin ancak somut 

gözlemler yoluyla elde edilebileceği ve metafizikten arındırılabildiği ölçüde bilimsel 

olarak kabul göreceği iddiasına dayanan Pozitivzm, Kemalizm'in vücut bulmasında 

oldukça etkili olmuĢtur.
34

 

 Ġnalcık da Atatürk'ün, Fransız Devrimi'ni gerçekleĢtiren ekibin bakıĢ açısıyla 

aynı doğrultuda pozitivist felsefeye bağlı olduğunu belirterek; ideal toplum 

tahayyülünde geleneğin yerini pozitif bilim düĢüncesinin almasını arzuladığını ifade 
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etmiĢtir. Ġnalcık'a göre bu belki de rejim değiĢikliğini gerçekleĢtirmekten daha büyük bir 

sorundur.
35

 

 Köker'e göre Kemalizm, Tanzimat sonrası Türkiye tarihine iliĢkin ilerlemeci bir 

yoruma sahiptir ve bu yorumunu pozitivzmin barındırdığı bilimsellik iddiası temelinde 

Ģekillendirir. Kemalizm'in devletin toplum üzerindeki vesayetini onaylayan tutumu da 

pozitivist anlayıĢla pekiĢtirilir.
36

 

 Çeçen de Kemalizm'in düĢünsel bazda izlerini pozitivist felsefede bulmanın 

mümkün olduğunu söyleyerek, bilimin öncülüğünde rasyonel bir toplum ve devlet 

düzeni kurmaya çalıĢtığını ifade etmiĢtir. Hatta buna ek olarak Kemalizm'i Türk 

dünyasına pozitivzmi getiren ilk düĢünce akımı olduğunu iddia etmiĢtir.
37

 

 Pozitivizm'in Kemalizm üzerindeki etkisini tarihsel bir bağlama oturtarak 

açıklama yoluna giden Kahraman, Jön Türklerin Osmanlı entelektüel hayatında bu 

Ģekilde yaptığı sıçramayla pozitivist düĢünceyi Cumhuriyet Türkiye'sinde 

gerçekleĢtirilecek toplumsal dönüĢümün temel dayanağı olmasını sağladıklarını 

savunmuĢtur.
38

 

 Kemalizm'in toplumun yapısal anlamda dönüĢümünü tesis etmek adına 

belirlemiĢ olduğu ilkeler bütününün ise Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, 

Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik olmak üzere altı baĢlıkta toplandığı görülür. Bu 

ilkeler 1931 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi 3 kurultayında “altı ok” olarak sembolize 

edilmiĢ ve 1937 yılında da anayasaya eklenmiĢtir. Söz konusu ilkeleri, taĢımıĢ olduğu 

anlamlar ıĢığında ana hatlarıyla açıklamak Kemalizm'in toplum için çizmiĢ olduğu 

sınırların nerede sonlandığını belirlemek açısından faydalı olacaktır. 

 

2.1. CUMHURĠYETÇĠLĠK 

 Kemalist düĢünce sisteminde cumhuriyetçilik ilkesinin içerdiği anlam itibariyle 

ilk etapta Osmanlı Devletinde hüküm süren saltanat yönetiminin tasfiyesini sembolize 

eden bir prensip olduğu söylenebilir. Halkı PadiĢahın kulu olmaktan devletin yurttaĢı 
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olmaya yönlendirme gayesi politik düzendeki karĢılığını Cumhuriyet rejimi ile 

bulmuĢtur. 

 Latince anlamıyla Cumhuriyet (res publica) hâkimiyetin kamuya ait olduğunu 

ifade eder ve bu doğrultuda devlet de kamu malıdır. Özgürlük temelli bir portre 

içerisinde tüm toplum kesimlerinin hakleri ve menfaatleri gözetilir.
39

 Cumhuriyet rejimi 

ile idare edilen ülkelerde tüm kamusal iĢler yurttaĢların ortak iĢidir ve yurttaĢ bu 

kamusal görevleri yerine getirirken ortak yararı hedefler.
40

  

 Mahçupyan, Kemalizm'in cumhuriyetçilik ilkesini yeni devleti kuran kadroların 

sabit kalması kaydıyla "diktatörlük" eleĢtirilerine meydan vermemek adına ve iktidarın 

aynı zamanda halkın iktidarı olacak Ģekilde siyasal yapının yeniden sistematize edilmesi 

gerekliğinin doğal bir sonucu olarak görmüĢtür. Mahçupyan'a göre teoride halkın 

kamusal alanda egemenliğini tesis etmesi anlamını taĢıyan bu ilke, uygulamaya 

bakıldığında ise halk adına hareket etme misyonunu kendilerine biçen yönetici 

zümrenin kamusal alanda hâkimiyet kurmasıyla kendisini göstermiĢtir.
41

 

 Çeçen'e göre Kemalizm'in cumhuriyetçilik ilkesi, demokrasiye geçiĢ öncesindeki 

hazırlık evresini ifade etmektedir. Yeni bir politik ortam içerisinde, halkın herhangi 

birikimi olmadığı bir alanda yeni bir rejimin kurulması ve bunun sağlam temelleri 

oturtulması, demokratik siyasal hayatın kurulması öncesinde elzem olan bir aĢamadır.
42

 

KıĢlalı ise Atatürk'ün "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet Ģekli 

demektir..." ifadelerinden yola çıkarak Kemalizm'in cumhuriyetçilik ilkesinin esasında 

demokrasi ile aynı anlama geldiğini savunmuĢtur.
43

 

 Ünder, cumhuriyetçilik ilkesinin politik bir kuram olarak Kemalizm'in diğer 

ilkelerini kapsayan bir yönü olduğunu vurgular. Ayrıca cumhuriyet kavramının tarihsel 

dönem ve koĢullara göre farklı anlamlarda kullanılabildiğine iĢaret eder. Ġlk anlamı 

Egemenliğin ulusa ait olduğu ve monarĢi rejiminin karĢıtı Ģeklinde karĢımıza çıkar. 
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Ġkinci anlamında ise ilk anlamla bağlantılı olarak yeni bir dönemi ifade etmek için 

kullanılır. Üçüncü anlamında ise devletin yönetim Ģeklini ifade eder.
44

 

 Ünder'e göre Kemalist cumhuriyetçilik anlayıĢı, klasik anlamdaki 

cumhuriyetçilik ile örtüĢmektedir. Cumhuriyeti kuran kadronun düĢünsel alt yapılarını 

Fransız Devrimi'nden ve aydınlanma çağı düĢünürlerinin ortaya koyduğu fikirlerden 

alması, bunun yanında bireycilik, ilerleme, aklın rehberliği, bilim, din ve vicdan 

özgürlüğü gibi hususların ön plâna çıkması söz konusu anlayıĢın belirleyici dinamikleri 

hâline gelmiĢtir.
45

 

 Kili, cumhuriyeti reform hareketlerinin yolunu açan bir devrim hareketi olarak 

tanımlama yoluna gitmiĢtir. Cumhuriyet ile birlikte halk egemenliğinin yasalaĢması 

sağlanmıĢ, ulusun koĢulsuz egemenliği ve bu egemenliğin halk tarafından kullanılması 

resmileĢmiĢtir.
46

 

 Parla'ya göre Kemalist cumhuriyet anlayıĢı taĢıdığı özellikler bakımından 

monarĢi ve teokrasiye olan karĢıtlığıyla öne çıkar. Ulusal egemenliğe dayanır ve en 

yüksek yönetsel makam olarak meclisi kabul eder. Parla, Atatürk'ün cumhuriyet 

anlayıĢını demokrasi iliĢkilendirmeyerek KıĢlalı ve Çeçen'in yaptığı tespitlerden 

ayrılmaktadır. Parla her ne kadar adı konulmasa bile Atatürk'ün cumhuriyet anlayıĢını 

sınıfsal temele dayanmayan otokratik yönüyle "Bonapartist" ve seçim ve halkoyu gibi 

demokrasiye özgü bir takım yöntemlere de baĢvurmasına rağmen neyin nasıl 

yapılacağını topluma gösteren yapısıyla "plebisiter diktatöryal" bir anlayıĢ olarak 

niteler.
47

 

 

2.2.  MĠLLĠYETÇĠLĠK 

 ÇeĢitli dini ve etnik unsurların uzun dönemler bir arada yaĢadığı çok parçalı bir 

imparatorluk bakiyesinden ulus temelinde yeni bir devlet inĢa etme arzusu Kemalist 

ideolojinin, milliyetçilik ilkesini benimsemesini zaruri kıldığı söylenebilir. Irkçılık 

çizgisine kaymamakla birlikte Türklerin Ġslamiyet‟ten önceki tarihlerine de bolca 
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referansta bulunularak dizayn edilen bu yeni Türk kimliği, hem yeni kurulan devletin 

hem de devletin sınırları içerisinde yaĢayan toplumun menfaatlerini birbirinden ayrı 

tutmayan bir anlayıĢın esasını teĢkil etmiĢtir. 

 Köker‟e göre Kemalizm‟in benimsediği milliyetçilik anlayıĢını hem dıĢarıya 

hem de içeriye dönük olmak üzere iki yönlü ele almak gerekir. Kemalizm‟in dıĢ 

dünyaya dönük milliyetçilik anlayıĢında Türk milletinin diğer tüm çağdaĢ uluslar gibi 

eĢit haklara sahip olma isteğini kapsamaktadır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibi de 

yayılmacı hedefleri içeren bir gündeme sahip olmadığının ispatı niteliğindedir.
48

 

 Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesinin iç siyasete dönük bakıĢ açısında ise 

geliĢtirdiği belli baĢlı unsurlar söz konusudur. Söz konusu unsurlardan ilki kendisini 

millet kavramının içeriğinin yeniden düzenlenmesi ile kendisini göstermiĢtir. Buna göre 

Osmanlı siyasal düĢüncesinde dinsel nitelikte bir aidiyeti simgeleyen millet kavramı, 

laiklik ilkesinin de etkisiyle dinsel niteliklerinden arındırılmıĢ olup; dil, kültür ve ülkü 

birliğinin korunması zemininde oluĢturulacak bir Türk ulusu hedeflenmiĢtir.
49

 

 Nitekim Mustafa Kemal Atatürk de millet kavramını tarif ederken Türk 

milletinin kurulmasında etkili olan olguların “siyasi varlıkta, dilde, ırk ve menĢede 

birlik ile tarihi ve ahlâki yakınlık” olduğunu ifade ederek dinsel öğeleri dıĢarıda 

bırakmıĢtır.
50

 

 Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesine getirdiği ikinci önemli unsur ise aslında kökü 

Jön Türk hareketine kadar dayandırılabilecek “ilerleme” kavramıdır. Kemalist 

ideolojinin felsefi anlamda beslendiği pozitivist düĢüncenin de anahtar kavramlarından 

olan ilerleme hedefinin bir düzen içerisinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda Jön Türkler‟in düĢünce dünyasında Osmanlı Devleti bünyesinde yaĢayan 

unsurların bir arada yaĢamasını simgeleyen “ittihad” kavramı söz konusu düzeni 

karĢılarken; Kemalist ideoloji içinde ilerlemenin sağlanacağı düzeni “millet” kavramı 

ile tanımlamıĢtır. Düzenin temellendirildiği zemin ise “milli bütünlük” fikridir.
51
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 Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesini tanımlayan üçüncü önemli unsur “milli 

devlet” anlayıĢıdır. Milli devlet anlayıĢı çok uluslu bir imparatorluk yapısından tarifi 

yeniden yapılmıĢ tek bir milletin egemen olduğu siyasal yapıyı ifade etmektedir. 

Kemalist düĢüncede devlet ve millet aynı potada eritilmiĢ, egemenliğin millete ait 

oluĢuyla da bu kaynaĢma perçinlenmiĢtir.
52

 Atatürk‟ün “Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran 

Türkiye halkını” Türk milleti olarak tanımlaması ve “Türk milleti, halk idaresi olan 

cumhuriyetle idare olunur bir devlettir.” yaklaĢımı da bu devlet-millet özdeĢliğini 

destekler niteliktedir.
53

 

 Çeçen‟e göre Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesi, içinde yaĢanılan vatanı sevmeyi 

ve onu dıĢarıdan gelecek tehditlere karĢı korumayı ifade eden “patriotism” kavramı ile 

açıklanabilir. Patriotism‟de yaĢadıkları ülkeyi vatan olarak kabul etmiĢ ve bağımsız 

olarak bir arada yaĢama iradesini ortaya koymuĢ halk kesimlerinin oluĢturduğu millet 

olgusu esastır. Bu doğrultuda Kemalist ideolojinin milliyetçilik prensibi de ırkçı veya 

ümmetçi anlayıĢtan uzak, ülke bağımsızlığını savunan insanları kapsayan bir tür “Türk 

patriotismi”dir.
54

 

 Kemalizm‟in milliyetçilik anlayıĢının devlet, millet ve milli kimlik tesis etmeyi 

kendisini birincil amaç olarak belirlediğini savunan Yıldız, bu sayede her türlü 

çatıĢmadan arınmıĢ, kurucu felsefenin doğrudan yansıtıldığı kamusal alanın istenmeyen 

sızmalara karĢı da güvence altına alındığını ortaya koymuĢtur. Dini, etnik veya sınıfsal 

göstergeler milli bütünlüğü doğrudan tehdit eden unsurlar olarak kabul edildiğinden 

bunların sınırları belirlenmiĢ olan kamusal alanda görünür kılınmaları yine Kemalist 

ideolojinin milliyetçilik prensibi gereğince devlet iradesi tarafından engellenmiĢtir.
55

 

 Bunun yanı sıra Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesi dini unsurları tamamen bir 

kenara bırakıp tarihsel bağlamda Türklerin Orta Asya‟daki kökenlerine sıkça vurgu 

yaparak dil ve tarih birliğini tesis edecek çalıĢmalara kaynaklık etmiĢtir. Osmanlı ve 

Ġslamiyet‟e yönelik öğelerin dıĢlanması, Türk Tarih Tezi, GüneĢ-Dil Teorisi, ezanın 
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TürkçeleĢtirilmesi gibi adımlar Kemalist ideolojinin ortaya koyduğu milliyetçilik 

anlayıĢının doğal sonuçları olarak varlığını hissettirmiĢtir.
56

 

 Nitekim 26 Nisan 1930 tarihinde düzenlenen Türk Ocakları‟nın 6. Kurultayında 

Türk tarihinin kapsamının sanılandan çok daha geniĢ olduğu belirtilmiĢ, özellikle 

Anadolu Uygarlıklarını ve Orta Asya‟yı kapsadığı önemle vurgulanmıĢtır. Ek olarak bu 

tarihin Heredot‟a göre Lidya‟dan göç eden bir kavim olan Etrüskler tarafından da 

Avrupa‟ya ulaĢtırıldığı söylenmiĢtir. Hatta Antik Roma ve Grek medeniyetlerinin de bu 

tarihin etkisi altında kaldığı iddia edilmiĢtir.
57

 

 1936 yılında toplanan 3. Dil Kurultayı‟nda açıklanan GüneĢ-Dil Teorisi arzu 

edilen etkiyi yaratamamıĢ, Türkçe‟nin dilbilimsel kökenlerinden ziyade Türk Tarih 

Tezinin bu alanda kanıtlanma çabası olarak görülmüĢtür. Teori gereğince yeryüzündeki 

tüm dillerin öncülünün Türkçe olduğunu iddia edilmiĢ ve Batı dillerindeki sözcüklerin 

Türkçe‟den türediği ispatlanma yoluna gidilmiĢtir.
58

 

 Mahçupyan, Benedict Anderson‟a da göndermede bulunarak “Türk Milleti”ni 

Kemalizm‟in benimsediği milliyetçiliğin yarattığı bir “hayali cemaat” olarak 

tanımlamıĢ, bu hayali cemaate Türk Tarih Tezi, GüneĢ-Dil Teorisi gibi unsurlar 

vasıtasıyla kökü Ġslamiyet‟ten öncesine kadar giden bir tarih hazırlandığını 

savunmuĢtur.
59

 

 Çetin de bu konuda Mahçupyan ile aynı doğrultuda tavır alarak Cumhuriyetin ve 

ona öncülük eden lokomotif kadronun birincil hedefinin bir millet yaratmaya ihtiyaç 

duymaları olduğunu ifade etmiĢtir. Bu bağlamda Kemalist ideolojinin en önemli inĢa 

aracı olan milliyetçilik, sadece politik bir korunma değil aynı zamanda kültürel açıdan 

da çevrelenme alanını iĢaret eder.
60

 Öğün'e göre Kemalizm kültürel vurgularla 

donatılmıĢ bir milliyetçilik taĢımaz. Atatürk'ün yapmak istediği, milliyetçilik ve 

popülizme kaymadan bir "politik toplum inĢa ederek" yurttaĢlık iliĢkilerini yerleĢik 
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kılmak olmuĢtur. Bu yönüyle de Ziya Gökalp ve muadillerinden genel kanının aksine 

ciddi anlamda ayrılmaktadır.
61

 

 KıĢlalı, Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesini hem ulusal bağımsızlık mücadelesi 

hem de çağdaĢlaĢma hedefi ile özdeĢleĢtirmiĢ, ulus olmanın da modern bir toplum 

olmanın ön Ģartı olarak belirlemiĢtir. KıĢlalı‟ya göre Kemalizm‟in milliyetçilik anlayıĢı 

emperyal hedefler gütmeyen, ırkçılığa sapmayan bir eğilime sahiptir. Buna ilaveten 

KıĢlalı Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesini “ilerici milliyetçilik” olarak tanımlamıĢ ve bu 

olguya “barıĢçı, birleĢtirici, çağdaĢ ve kalıcı” olmak gibi vasıflar yüklemiĢtir.
62

 

 Tunaya da Kemalist ideolojinin milliyetçilik anlayıĢını bağımsızlık kavramıyla 

açıklamıĢ olup, bağımsızlığın aynı zamanda ulusal bir amaç olduğunu ifade etmiĢtir. 

Dolayısıyla sömürü, kapitülasyonlar gibi bağımsızlığı tehdit edecek her türlü unsurun 

reddini de milliyetçilik ilkesinde aramak gerekir.
63

 

 Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesini yeni devletin idaresini elinde bulunduran 

siyasal eltin geriye gidiĢten kurtulmak adına yaslandığı bir dayanak Ģeklinde 

yorumlayan Gellner, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan etnik grubun Türkler olduğuna 

kanaat getirmiĢtir. Kemalist ideoloji, Batı toplumunun sahip olduğu ve gücünün 

kaynağını teĢkil eden unsurlardan birisi olan milliyetçiliği de çok net olmayan Ģekilde 

taklit etme yoluna gitmiĢtir.
64

 

 Ahmad, Kemalizm‟e özgü milliyetçilik ilkesinin kökenden ziyade bölgesel 

bazda anlam kazandığını belirtir. Atatürk‟ün 1933 yılında sarfetmiĢ olduğu meĢhur “Ne 

Mutlu Türk‟üm diyene” sözü Kemalizm‟in milliyetçilik anlayıĢının, o dönem için 

Almanya ve Ġtalya‟da hüküm süren faĢizmin ırk ve kan esasına dayalı milliyetçilik 

anlayıĢından ayrı tutulması gerektiği anlamını taĢımaktadır.
65

  

 Her ne kadar Kemalizm‟in milliyetçilik ilkesi çok partili hayata geçiĢ sonrasında 

temsil edilen politik cenahın bakıĢ açısına göre farklı içeriklerle Ģekillendirilse de 
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hemen her dönemde “devletin milletiyle bölünmez bütünlüğü”, “vatanın bölünmez 

bütünlüğü”, “devletin üniter niteliğinin korunması” gibi söylemler söz konusu 

milliyetçilik anlayıĢının geçerliliğini sürekli koruyan özünü teĢkil etmeye devam 

etmiĢtir.
66

  

 Erken Cumhuriyet dönemi incelendiğinde ise Kemalist ideolojinin milliyetçilik 

anlayıĢının dıĢarıya karĢı ortaya koyduğu bağımsızlıkçı, anti-emperyalist tavır gibi 

özellikleri üzerinde belirli bir fikir birliği olmakla birlikte, içeride temsil ettiği 

anlamlarda bu konsensüse rastlanmamaktadır. Milliyetçilik ve onun dayandığı millet 

mefhumu, çağdaĢ toplumlar nezdinde kabul ve eĢit muamele görmek adına bir 

zorunluluk olarak değerlendirildiği gibi; yeni kurulan devletin güçlü Ģekilde varlığını 

tanımlayabilmesi ve sürdürebilmesi adına hayata geçirme lüzumu hissettiği bir tür proje 

olduğu tarzında analizlere de tabi tutulmuĢtur. 

  

2.3.  HALKÇILIK 

 Halkçılık kavramının Türkiye‟de politik gündeme dâhil oluĢunun da tıpkı 

milliyetçilik gibi bir tarihsel arka plânı olduğu söylenebilir. Özellikle 19. yüzyılda 

Avrupa‟yı ciddi ölçüde etkileyen siyasal, toplumsal ve ekonomik geliĢmelerin doktriner 

anlamda karĢılığı olarak ortaya çıkan politik akımlar imparatorlukların bünyesindeki 

toplumsal unsurları harekete geçirmiĢtir. Dolayısıyla halkçılık kavramının bizdeki 

geçmiĢini bu döneme kadar dayandırmak mümkündür. 

 Karaömerlioğlu, Jöntürkler‟in modernleĢme sürecini hızlandırmak için II. 

Abdülhamit rejimiyle olan mücadelelerinin sertleĢmesiyle doğru orantılı olarak 

yanlarına halkı alma ihtiyacını hissetmelerini halkçılık düĢüncesinin doğup 

geliĢmesinde oldukça etkili olduğunu düĢünür. 1908 devriminden sonra ise halkçı 

düĢüncenin yayılmasında Türk milliyetçiliğinin de önemli isimlerinden olan Yusuf 

Akçura ve Ziya Gökalp‟in payı büyüktür.
67

 

 Akçura halk kavramını millet kavramından ayırma yoluna gitmiĢ, toplumun 

yoksul kesimlerini oluĢturan sınıfların halkı meydana getirdiğini savunmuĢtur. Gökalp 
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ise I. Dünya SavaĢı sonrası Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan sınıfsal uçurumların 

örtülmesine yönelik bir halkçılık anlayıĢı geliĢtirmiĢtir. Gökalp, eğitimli elitlerin dıĢında 

kalan tüm toplumsal tabakaları halk olarak nitelemiĢ, sınıf esasını gözardı ederek 

kaynaĢmıĢ bir kitlenin varlığına iĢaret etmiĢtir. Fransız sosyolog Emile Durkheim‟in 

fikirlerinden etkilenen Gökalp‟in bu dayanıĢmayı esas alan halk tanımlaması Kemalist 

ideolojinin halkçılık ilkesinin de düĢünsel alt yapısını oluĢturmuĢtur.
68

  

 Kemalist ideolojinin halkçılık söyleminde tarihsel bağlamda karĢılığını 3. 

Cumhuriyet Fransa‟sında bulan ve dilimize dayanıĢmacılık olarak geçen “solidarizm” 

anlayıĢının önemli etkileri vardır. Bu doğrultuda toplum birbiriyle çatıĢma hâlinde değil 

bütünleĢme ve dayanıĢma hâlinde olan parçaların bir araya gelmesiyle sağlıklı bir 

Ģekilde vücut bulur. Bu da Cumhuriyet‟in aydın kadrosunun idealindeki halk modelini 

ĢekillendirmiĢtir.
69

 

 Kemalist rejimin öngördüğü reformlardan birçoğunun II. MeĢrutiyet sonrası 

ortaya çıkan modern siyasal akımların programlarında halkçılık ideolojisi bağlamında 

yer bulması, Köker‟e göre halkçılık ilkesini Cumhuriyet‟in ve Kemalist düĢünce 

sisteminin en anlamlı ilkesi hâline getirmiĢtir.
70

 

 Kazancıgil, Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesine tarihsel koĢullara göre 

farklı içerikler yüklediğini ifade etmiĢ, bu sayede devlet seçkinleri ile sivil seçkinler 

arasındaki uyumun güçlendirilmesinin hedeflendiğini savunmuĢtur. Bu doğrultuda 

Atatürk 1920 yılında halkçılık kavramını bürokrasi ile halkı birleĢtiren bir unsur olarak 

görmüĢ, 1921'de kavrama sosyalist bir gönderme yaparak Ankara hükümetini "halkın 

hükümeti" olarak tanımlamıĢ, 1923'te ise dayanıĢmacı iĢbölümünü sembolize eden bir 

akım olarak değerlendirmiĢtir.
71

 

 Tekeli ve ġaylan Kemalist rejimin halkçılık ilkesini siyasal, kültürel ve sınıfsal 

olmak üzere üç boyutta değerlendirmenin gerekliliği üzerine durmuĢlardır. Halkın 

doğrudan yönetime katılması siyasal boyutu, toplumsal değiĢim hamleleri karĢısında 
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halkın geleneksel değerlerinin korunma yolunun aranması kültürel boyutu, toplumsal 

düzen ve yapının belirleyicileri de sınıfsal boyutu ifade eder.
72

 

 Halka dayalı bir siyasal rejim olan Cumhuriyet, Kemalizm‟in halkçılık ilkesi için 

en temel dayanaklardan birisi olarak kabul edilir. Egemenliğin kayıtsız Ģartsız millete ait 

olduğu anlayıĢı da halkçılık ilkesini doğrudan ilgilendirmektedir.
73

 Köker‟e göre bu 

düĢünce Cumhuriyet‟in ilk yıllarında geçerli olsa bile 1930‟lu yıllardan itibaren halkın 

politikaya dahil olması açısından parlamentonun varlığı yeterli görülmüĢtür.
74

 

 Halkçılık ilkesinin “Türk kimliği” ekseninde devletin ve toplumun menfaatlerini 

muhafaza etmek adına rejimin tercih ettiği bir anlayıĢ olduğunu savunan Mahçupyan, 

bu ilkenin bir zaman sonra Kemalist ideolojinin en etkili propaganda araçlarından birisi 

durumuna geldiğini düĢünmüĢtür. Mahçupyan‟a göre bu bağlamda resmi ideoloji Türk 

halkına kendisini özel ve emsalsiz hissetmesini sağlayacak bir takım değerler 

atfetmiĢtir.
75

 

 Halkçılık ilkesinin tıpkı milliyetçilik ilkesi gibi emperyalizm karĢıtı ulusal 

bağımsızlık mücadelesi ile özdeĢleĢtiren analizlere de tabi tutulduğu görülmektedir. 

Çeçen göre Kemalizm‟in Anadolu halkını esas alarak söz konusu halk kitlelerini yine 

halkın çıkarları doğrultusunda ve yine halkın iradesini esas alarak yönlendirmesi 

halkçılık ilkesine karĢılık gelmektedir.
76

 Çeçen, Kemalizm‟in halkçılık ilkesinin halkın 

bilinçlendirilmesi, halkın hükümeti olacak bir yönetimin kurulması, devlet yönetimin 

halkın menfaatlerinin gözetilmesi gibi anlamları da bünyesinde barındırdığını ifade 

etmektedir.
77

 Shaw da halkçılık ilkesinin doktrin olarak cumhuriyetçilik ve milliyetçilik 

ilkelerine yakınlaĢtırıldığını, hükümetin yönetici sınıfın değil halkın hükümeti 

olduğunun vurgulanmasına kaynak teĢkil ettiğini savunmuĢtur.
78

 

 KıĢlalı, milli mücadele dönemi Türkiye‟sinde Marksist jargona uygun olarak 

herhangi bir egemen yahut proletarya sınıfı bulunmadığından Kemalizm‟in öngördüğü 
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ayrıcalıksız ve sınıfsız toplum modelinin normal olduğunu dile getirir. Dolayısıyla 

burada önemli olan toplum içerisinde ayrıcalıklı kesimler yaratmak suretiyle herhangi 

bir sınıf mücadelesine zemin hazırlamamaktır. KıĢlalı‟ya göre Kemalist düĢünce sistemi 

gereğince hiçbir ayrıcalığa sahip olmayan toplumsal kesimlerin tümü “halk” kavramına 

karĢılık gelir.
79

 

 Tunaya‟ya göre halkçılık ilkesi Kemalist devrimin ulusal karakterinin doğal bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır. Halk ve ulus kavramlarını birbirinde ayırma yoluna 

gitmeyen Tunaya, Cumhuriyetle birlikte halkın yeni bir politik öğe olarak ortaya 

çıktığını ifade ederek yeni devlet ile Osmanlı Devleti arasındaki en önemli ayrımlardan 

birisinin bu durum olduğunu vurgulamıĢtır.
80

 

 Lewis, halkçılık ilkesinin Kemalist ideoloji tarafında yüzeysel geçiĢtirilen bir 

anlayıĢ olmadığını belirtmiĢ, gerek Cumhuriyet Halk Partisi‟nin programında, gerekse 

anayasada somut olarak yer verilerek “icracı” bir ilke olarak iĢlev gördüğünü 

vurgulamıĢtır. Lewis‟e göre Türk halkı çıkarları çatıĢan sınıflara ayrılmadığından 

ülkenin geleceğine iliĢkin projelerin hayata geçirilebilmesi için dayanıĢma hâlinde 

çalıĢması gerekmiĢtir.
81

 

 Karaömerlioğlu‟na göre Kemalizm‟im halkçılık ilkesinin iĢlevsel olarak zirve 

yaptığı dönem 1930‟lu yıllara denk gelir. Bu dönemden itibaren ekonomik alanda 

devletçilik, siyasette ise dıĢ politika ile bağlı olarak milliyetçilik baskın duruma geçmiĢ, 

devlet-parti bütünleĢmesinin yolu açılmıĢtır. Yine bu süreçte kurulan Halkevleri de 

halkçı düĢüncenin halkla buluĢmasında teorik de olsa kendisini gösteren kurumlar 

olmuĢtur.
82

 

 Halkçılık ilkesi de tıpkı milliyetçilik ilkesi gibi dönemler ve Ģartlar değiĢtikçe 

mevcut olan politik ikliminin bakıĢ açısına göre türlü değiĢikliklere uğramıĢ, halkın 

çıkarına olduğu düĢünülen projelerin niteliği ve uygulamaya konuĢ tarzı da dönemin 

siyasal iktidarının sahip olduğu ideolojik konuma göre farklılık göstermiĢtir. 
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2.4.  DEVLETÇĠLĠK 

 Cumhuriyetin ilânı sonrasında kurulan yeni devlet için takip edilecek ekonomik 

kalkınma modelinin hangi tarzda olacağı yönetici kadronun temel meselelerinden 

birisini teĢkil ettiği söylenebilir. 1920‟li yılların sonuna kadar sanayileĢme yolunda özel 

teĢebbüsün de teĢvik edilmesi söz konusu iken, 1929 yılında baĢlayan büyük ekonomik 

buhranın etkisiyle birlikte devlet ekonomide doğrudan söz sahibi olan baskın bir aktör 

hâline gelmiĢtir. 

 Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 1931 yılında kabul edilen programında devletçilik 

ilkesinin amacı olabildiğince çabuk bir süre içerisinde toplumu refaha kavuĢturup, 

memleketin imarını sağlamak Ģeklinde belirlenmiĢtir.
83

 1935 yılında kabul edilen 

programda ise devletin ekonomik alanda hangi iĢleri yapacağının milletin çıkarlarıyla 

doğrudan ilgili olduğu belirtilmiĢ, devletin yürütmek istediği herhangi bir ekonomik 

faaliyet alanı özel giriĢimcinin elinde bulunuyor ise bunun kanunla söz konusu 

giriĢimciden alınabileceği ve zararının karĢılanacağı ifade edilmiĢtir.
84

 

 Plânlı sanayileĢme 1930‟lu yıllarda Kemalizm‟in devletçilik ilkesinin en belirgin 

karakteristiklerinden birisi olmuĢtur. Kapitalist ekonomik sistemin derin krizlerle 

boğuĢtuğu bir dönemde totaliter rejimlerin ekonomik kalkınmada önemli adımlar attığı 

görülür. Türkiye de bu dönemde kapitalist ekonomik sisteme tamamen kapılarını 

kapatmadan sosyalist iktisadi planlama sistemini benimseme yoluna gitmiĢtir.
85

 

 Mustafa Kemal Atatürk benimsemiĢ olduğu devletçilik anlayıĢını Türkiye‟ye 

özgü bir sistem olarak değerlendirmiĢ, bireylerin özel teĢebbüslerini göz önünde 

bulundurmakla birlikte milletin tamamının ihtiyaçlarının bu Ģekilde 

karĢılanamayacağını dikkate alarak ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü devletin 

elinde tutulmasının gerekliliği üzerinden bir devletçilik ilkesi tanımı yapmıĢtır.
86

 Ġnönü 

de sanayileĢme ve beraberinde gelecek kalkınmanın hızla gerçekleĢtirilmesi için 

devletin ekonomide etkin vasıflar üstlenmenin zarureti üzerinde durmuĢ, aynı zamanda 
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devletin ciddi ekonomik krizler karĢısında serbest giriĢimciyi ayak tutma görevini de 

üstlendiğini vurgulamıĢtır.
87

 

 Çeçen‟e göre Kemalizm‟in devletçilik ilkesi, halkçılık ilkesinin doğal bir 

uzantısıdır. Zira halk için yapılması gereken tüm giriĢimlerin devletin öncülüğünde 

gerçekleĢtirilmesi söz konusu olmuĢtur. Ancak bu anlayıĢ, özel teĢebbüsün veya piyasa 

ekonomisinin reddi anlamına gelmez.
88

 SanayileĢme yolunda olumlu görülen özel 

giriĢimciliğin teĢvik edilmesi ve korunması, öte yandan da devletin iktisadi kuruluĢlar 

inĢa ederek ulusal kalkınmayı hızlandırma hamleleri Kemalist devletçilik anlayıĢının 

temel prensipleri olarak belirlenmiĢtir.
89

 

 KıĢlalı da devletçilik ilkesini halkçılıkla birlikte düĢünmek gerekliliğine inanmıĢ 

olup, halkı içine düĢtüğü derin yoksulluktan kurtarıp çağdaĢ refah düzeyine ulaĢtırmanın 

yolunun devletçi sanayi hamlelerinden geçtiğini ifade etmiĢtir. Ekonominin 

yönlendirilmesinde ve kaynakların rasyonel kullanılmasında devlet baĢat rol 

üstlenecektir.
90

 

 Kemalizm'in devletçilik ilkesini "karma bir sistem" olarak tanımlayan Tunaya, 

üretim araçlarının mülkiyetinde bireylere sınırlama getirilmemesi ve devletin 

müdahaleci iĢlevi nedeniyle bu devletçilik anlayıĢını sosyalist anlayıĢtan ayrı tutar. 

Tunaya'ya göre Devletin ekonomide inisiyatif üstlenen ve ihtiyaç duyduğunda müdahale 

eden rolü Cumhuriyet ile baĢlamamıĢ olup, daha öncesine dayanır. II. MeĢrutiyet 

döneminde de bu tarz uygulamalar denenmiĢ ve bu deneyimin ürünü olan bazı 

kurumları Cumhuriyet idaresi aynen devralmıĢtır.
91

 

 Boratav, Devletçilik sözcüğünün Kemalist ideolojinin terminolojisine 1930 

yılından itibaren girdiğini kabul etmekle birlikte ilk iki yıl için net bir içerikten yoksun 

olduğunu savunarak demiryolları dıĢında devletin herhangi bir üretim bandında etkin 

duruma geçmediğini ve müdahale mekanizmasının yalnızca dıĢ ticaret alanında 

kullanıldığını ifade eder.
92

 Boratav'a göre yine de Kemalist sistem saf, katı bir 

devletçilik modelini benimsememiĢ, savunma sanayi ve ağır sanayi dıĢındaki tüm alt 
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endüstriyel alanlarda özel sektör ile bir arada hareket etmiĢtir. Bunun yanı sıra devlet 

ihalelerine giren müteahhitler ve bazı sektörlere girdi sağlayan küçük sanayiciler için de 

kazançlı iliĢkiler ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla devletin sanayileĢme sürecinde etkin 

olması, özel sermaye birikiminin de gerçekleĢmesini sağlamıĢtır.
93

 

 Kuruç, 1930 sonrasında özel sektörün devlet desteğiyle ayakta tutulabileceği 

düĢüncesinin artık rağbet görmediğini ve ekonomik sahada ağırlık merkezinin devlete 

doğru kaydığını savunmuĢtur. 1932'ye kadar devam eden bulanık içerik ise 1933 

yılından itibaren baĢlatılan sanayi programlarıyla daha somut bir niteliğe 

büründürülmüĢtür.
94

  

 Keyder ise Kemalist devletçiliği cumhuriyeti kuran yönetici kadro ile henüz yeni 

palazlanmaya baĢlayan küçük burjuvazinin iĢbirliğine giderek her türlü sakıncalı 

buldukları etkiden yalıtılmıĢ bir milli ekonomi alanı yaratma teĢebbüsü olarak 

değerlendirir. Bu teĢebbüs aynı zamanda yeni bir toplumsal sistem yaratma iddiasını da 

barındırmaktadır.
95

 Türkiye'deki kapitalist aĢama politik örgütlenme ve sınıfı esasına 

dayalı ayrıĢmaları henüz üretemediği için yönetici kadro uygulamaya koyduğu projeler 

karĢısında kitle hareketine dayalı herhangi bir dirençle de karĢılaĢmamıĢtır.
96

 

 Kemalist devletçilik prensibi sadece tek parti döneminde değil -bir takım liberal 

tarzda müdahalelerle esnetilse de- çok partili hayata tam olarak geçiĢ sonrasında da 

etkisini göstermiĢ, dünyada baĢ gösteren geniĢ çaplı siyasal ve ekonomik çıkmazlara 

bağlı olarak da korumacı yapısını diri tutmayı baĢarmıĢtır. 12 Eylül 1980 askeri 

müdahalesi öncesi alınan 24 Ocak Kararları ile karma ekonomik sistemden serbest 

piyasa ekonomisine geçiĢ düĢüncesinin ilk adımları atılmıĢ, ithal ikameci saniyeleĢme 

politikaları terk edilerek ihracata dayalı sanayileĢme modeli tercih edilmiĢtir. Bu 

durumu zarar bilançoları yıldan yıla artan Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri'nin 

özelleĢtirilmesi hamleleri izlemiĢ ve neo-liberal anlayıĢa uygun olarak devletin 

ekonomik hayattaki rolü olabildiğince sınırlandırılarak, yalnızca savunma, adalet gibi 

kamusal hizmetlerden sorumlu olması benimsenmiĢtir. 
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2.5.  LAĠKLĠK 

 Sözcük olarak laikliğin kökeni eski Yunanca'ya dayanmaktadır. Eski Yunanca'da 

ruhban sınıfına dahil olmayan yani din adamı niteliği bulunmayan "sokaktaki adam" 

için "laikos" sözcüğü kullanılmıĢtır. Daha sonra bu sözcük Fransızca'ya "Laïcisme" 

olarak geçmiĢ ve buradan da dilimize aktarılmıĢtır.
97

 

 Laiklik kavramının Batı dünyasında mezhepsel farklılıklardan kaynaklanan 

gerekçelerle iki farklı baĢlık altında tanımlandığını belirten Hocaoğlu, söz konusu 

kavramın Katolik kültürün hâkim olduğu Akdeniz ülkelerinde "Laiklik", Protestan 

kültürün hâkim olduğu Germen ve Anglo-Sakson kökenli ülkelerde ise "Sekülerlik" 

ismiyle bilindiğini ortaya koymuĢtur. Hocaoğlu'na göre Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

kabul edilen model ise sert bir içeriğe sahip olan Fransız kültürü kaynaklı, Katolik 

yoruma dayalı "Laiklik" anlayıĢıdır. 
98

 

 Laiklik, toplumsal hayatın örgütlenmesinde dine dayalı otoritelerin devre dıĢı 

bırakıldığı ve dinsel görüĢlerin toplum hayatına yön veren referanslar olmaktan 

çıkarıldığı bir anlayıĢı karĢılamaktadır. Buna ilaveten siyasal iktidarın meĢruiyet 

kaynağını da dini kurum veya kuruluĢlar oluĢturamaz.
99

 Hilafetin kaldırılması, tekke ve 

zaviyelerin kapatılması, 1928 yılında "devletin dini Ġslâm'dır" ibaresinin anayasadan 

kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gibi hamleler de bu anlayıĢın somut ürünleridir. 

 Köker'e göre Kemalist ideolojinin milliyetçilik ve laiklik ilkeleri birbirinden 

beslenir. Zira Kemalist devrimin yeni toplumsal örgütlenme modelinin temeli "millet" 

olup, laik anlayıĢ gereği milletin de dinsel öğelerden arındırılması gerekmektedir. Bu 

sayede devletin de dinden ayrılması mümkün kılınabilir.
100

 

 Kemalist rejimin, laiklik ilkesi ve bu ilke doğrultusunda gerçekleĢtirilen 

reformlar aracılığıyla modern topluma dönüĢümün sağlanmasını hedeflediğini 

vurgulayan Mert, laikliğin -tıpkı Köker gibi- modern bir ulus ve ulusal kimlik inĢası 
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oluĢturma yolunda yalnızca dini niteliklerden değil aynı zamanda geleneksel 

ayrıcalıklardan da yalıtılmıĢ bir toplum hedeflediğini savunur.
101

 

 Laikliği "din ile devlet iĢlerinin birbirinden ayrılması" Ģeklindeki en genel tanımı 

ile kabul eden KıĢlalı, akıl ve bilimin toplumsal yaĢama rehberlik ettiği bir anlayıĢın 

laiklik ilkesinin esasını oluĢturduğunu belirtir. Bununla birlikte laiklik ilkesi gereğince 

toplumu oluĢturan hiçbir bireyin veya grubun diğerlerine göre dinsel bir ayrıcalığı yahut 

üstünlüğü söz konusu olamaz. KıĢlalıya göre laiklik ilkesi, devletçilik dıĢındaki 

Kemalizm'e dair tüm ilkelerin ön koĢuludur.
102

 

 Tunaya'ya göre laiklik ilkesi ile devlet yönetimi ilmiye sınıfının etkisinden 

kurtarılmıĢtır. Laiklik ilkesinin Kemalist devrimin hayati unsurlarından birisi olduğunu 

düĢünen Tunaya, laikliği modern devlet anlayıĢı ile bağdaĢmayan her türlü tehdidin 

sigortası olarak görür. Hatta her siyasal iktidar laiklik ilkesinin gereklerini uygulamayı 

bir "kamu hizmeti" olarak kabul etmelidir.
103

 Ortaylı da laik düzenin gelmesiyle birlikte 

modern toplumlara özgü ideal ölçekte siyasi, idari ve hukuki yapıya geçiĢin mümkün 

olduğunu savunmuĢ, bu sayede ortak kültür ve dil mirasına sahip olan Türk toplumunun 

mezhepsel çatıĢmalara sürüklenmesinin de önüne geçilmesinin hedeflendiğini 

vurgulamıĢtır.
104

 

 Mardin'e göre Ġslamiyet'in Türk toplumunu sosyal anlamda pekiĢtirme ve sosyal 

bilinci üst seviyeye çekme noktasında yetersiz kaldığını düĢünen Cumhuriyetin kurucu 

kadrosu bu hedeflere ulaĢabilmek adına laiklik ilkesini hayata geçirmiĢtir.
105

 Laik 

toplumsal düzene geçiĢteki reformlar da Atatürk'ün yetiĢtiği ortam gereği Osmanlı'daki 

mahalle, kahvehane, cami gibi sosyalleĢme araçlarına olan mesafeli duruĢunun bir 

yansıması olarak kabul edilebilir.
106

 

 Mardin'e göre laiklik ilkesi aracılığıyla modern topluma geçiĢin sağlanma hedefi 

halk tarafından içselleĢtirilmiĢ dini içerikli değerler sistemi sebebiyle belli ölçüde bir 
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dirençle de karĢılaĢmıĢtır. Bu değerler sistemi ilerleyen dönemde gerçekleĢtirilmesi 

düĢünülen reformlar açısından da Kemalist ideolojinin en ciddi rakibi olmuĢtur.
107

 

Mardin, bunun yanı sıra dinin karĢısına onun etkisini azaltacak rakip ideolojilerin 

çıkmasına müsaade etmemesini Kemalizm'in ciddi bir zaafı olarak da 

değerlendirmiĢtir.
108

 

 Ġçerik açısından Kemalist laiklik anlayıĢının "resmen ve aleni" olarak dinin 

temel değerleri ve prensiplerine karĢı çıkmadığını savunan Tunçay, -Atatürk'ün de 

konuĢmalarını referans alarak- laiklik ilkesinin karĢıtlık alanlarının hurafeler ve din 

istismarı olduğunu ortaya koyar. Dolayısıyla Kemalizm'in benimsediği laiklik ilkesinin 

dinin dayanmıĢ olduğu toplumsal kökenleri ortadan kaldırma gibi bir gayesi olmamıĢtır. 

Laiklik ilkesi daha çok devletin din üzerindeki denetim iĢlevini tesis etmesinin önünü 

açmıĢtır.
109

 

 Tanör, Kemalist rejiminin Cumhuriyet'in ilanı öncesi ve sonrasında dine karĢı 

takındığı tavrı vurgulayarak laiklik ilkesine yaklaĢımını sergiler. Tanör'e göre dinin 

kamusal alandaki baskınlığını en aza indirmek amacıyla Cumhuriyet'in kurucu 

kadrolarının uç bir söylem benimsemesi 1924 sonrasına dayanır. Öncesinde ise daha 

ihtiyatlı bir tavır takınmıĢlardır.
110

 Tanör, "Türk laikliği" olarak isimlendirdiği anlayıĢ 

uyarınca din ve devletin iki ayrı özerk alan olmadığını, Tunçay'ın düĢüncesine benzer 

Ģekilde devletin din üzerinde -bilhassa Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı aracılığıyla- denetleme 

ve düzenleme iĢlevlerini yürüttüğünü savunur.
111

 

 Çok partili hayata geçiĢ sonrası muhafazakâr sağ seçmen eğiliminin siyasal 

iktidarda söz sahibi olmasıyla birlikte laiklik ilkesine bakıĢ açısı belli değiĢiklikler 

geçirmeye baĢlamıĢtır. Bu noktada takip edilen iki temel yöntem dikkati çekmektedir. 

Ġlk olarak din ve inanç özgürlüğünü daha çok ön plâna çıkarmaya dayalı söylem tercih 

edilerek Kemalist devlet yapısının din üzerinde bilinen mekanizmaları aracılığıyla 

sürdürdüğü denetime karĢı durulduğu görülmektedir. Ġkinci olarak ise Kemalist düĢünce 
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sisteminin dini unsurlardan arındırılmıĢ bir millet oluĢturma amacına karĢı olarak dinin 

milletin ayrılmaz bir parçası Ģeklinde tanımlanması yoluna gidilmiĢtir.
112

 

 Sonraları Hocaoğlu tarafından "Milli Sekülerizm" adı verilecek olan bu anlayıĢ  

-Kemalist ideolojinin üzerinde durduğu Batıcı laik perspektif ile karĢılaĢtırıldığında- 

dine karĢı negatif bir duruĢ takınmadan da olmadan modernleĢmenin tesis 

edilebileceğine dair yeni bir açılımı ortaya koymuĢtur. Din ile barıĢık olan bir millet 

olgusu da bu modernleĢme hedefinin taĢıyıcı gücü pekalâ olabilecektir.
113

 

 Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ilk defa el değiĢtirdiği 1950 yılından 

günümüze kadar gelen politik yaĢamın laiklik ilkesi temelli incelenmesinde, aslında 

Batı kökenli Laisizm'i rehber edinen Kemalist ideolojik kesim ile yine Batı kökenli 

olmakla birlikte dine doğrudan cephe almaması sebebiyle kendileri tarafından daha 

tercih edilir olan sekülerizmin milli yorumunu kendisine rehber edinmiĢ muhafazakâr 

kesimin mücadelesi karĢımıza çıkmaktadır. Bu mücadele zaman zaman askeri müdahale 

veya muhtıralarla kesintiye uğramıĢ, 1990'lı yıllara kadar bu kesintilerin ana fikrini 

oluĢturan rejimin ve Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması gerekçesi, 1990'ların 

ortalarından sonra yerini devlet aygıtları tarafından çok büyük ölçüde laiklik odaklı 

rejim kaygısına dayalı bir pozisyon alıĢa bırakmıĢtır. 

 

2.6.  ĠNKILAPÇILIK 

 Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Kemalist ideolojinin, devlet yapısında ve 

toplumsal yaĢamın düzenlenmesinde hayata geçirilecek reformların bütünü inkılapçılık 

ilkesinin esasını oluĢturmuĢtur. her rejim değiĢikliğinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin 

sona ermesi sonrasında kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin "muasır medeniyetler 

seviyesine eriĢme" hedefi doğrultusunda gerçekleĢtirilecek reformlarla ayakta 

kalabilmesi kurucu kadroların üst sıradaki gündem maddelerinden bir tanesi hâline 

gelmiĢtir. 

 Köker, Kemalizm'in inkılapçılık ilkesini iki aĢamada değerlendirmeye tabi 

tutmuĢtur. Öncelikle bu bağlamda pek çok iĢin yapılması gerekliliği ve buna karĢılık 
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zamanın kısıtlı olması, reformların hızlı bir Ģekilde hayata geçirilebilmesini zaruri 

kıldığından ilerleme süreci de inkılapçı niteliğe sahip olmalıdır. Dolayısıyla inkılapçılık 

ilkesi topluma yön verecek hamleleri gerçekleĢtirecek politik kurumlar için ani bir 

değiĢimi öngörür.
114

 

 Ġkinci önemli husus ise Kemalist ideolojinin inkılâpların gerçekleĢtirilmesi 

hususunda halkın onayına baĢvurup vurmayacağı meselesidir. Bu açıdan da inkılâpçılık, 

"halk için halka rağmen" mantığını barındırmaktadır. Bu doğrultuda belirlenen 

hedeflere ulaĢabilmek adına gerçekleĢtirilecek yeniliklerin yönü yönetici kadrodan 

halka doğru olacaktır. Cumhuriyet de siyasal iktidarın sahibi olmak ve bu iktidarı elde 

tutabilmek adına kurucu kadrolar tarafından gerçekleĢtirilen politik nitelikte bir inkılâp 

olma özelliği taĢımaktadır.
115

 

 ÇağdaĢlaĢma hedefinin gerçekleĢmesi adına vakit kaybetmeden devrimlerin 

yapılması gerekliliğinin inkılâpçılık ilkesinin temel özelliklerinden birisi olduğu 

noktasında Köker ile aynı noktada duran Mahçupyan, halkın çıkarı için yapıldığı 

iddiasını taĢıyan devrimlerin halkın dâhil olamayacağı bir alan yarattığı Ģeklinde 

düĢüncesini ortaya koymuĢtur.
116

 

 Kemalist ideolojinin inkılâpçılık ilkesi için getirilen "tepeden inmeci" 

benzetmesinin olumsuz anlamda kullanılmasını doğru bulmayan KıĢlalı, devrimlerin 

dayanak bulacağı askeri/sivil bürokrasiden daha ilerici bir güç olmamasının bu durumu 

zaruri kıldığını savunur.
117

 KıĢlalı'ya göre inkılâpçılık ilkesi kurumsal bazda eskiyi 

bırakıp yeni olana yönelme ve yeniliklere daima açık olma gibi iki temel unsuru 

bünyesinde barındırır.
118

 

 Devrimlerin hayata geçirilip yürütülmesinde halktan gelen bir talebe 

dayandırılmamasının sebebini halkın Osmanlı'da hiçbir zaman siyasetin aktörü 

olmamasına bağlayan Kılıçbay, bu bağlamda Cumhuriyet devrimleri sürecinde halkın 

yönetilen sınıf olmasını tabii karĢılamıĢtır.
119

 Tunaya ise Kemalist ideolojinin 

inkılapçılık ilkesinin gereği olarak yürütülen devrimlerin "halka rağmen" yapıldığı 
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noktasındaki eleĢtirilere katılmakla birlikte bunun halkı rejim ve devrim muhalifi 

grupların baskısından kurtarmak adına izlenmiĢ isabetli bir yol olduğunu vurgular.
120

 

 Kemalist ideolojinin inkılâpçılık ilkesinin gereği olan yeniliklerin hazırlanıp 

yürütülmesinde halkın aktif bir unsur olarak dikkate alınmadığı hususunda genel bir 

fikir birliği olmakla birlikte, bunun anlamlı olup olmadığı noktasındaki ayrıĢmalar 

Kemalist devrimler hakkında tartıĢmaların esasını oluĢturmuĢtur denilebilir. Öte yandan 

yeni rejimin, meĢruiyetini tesis etmesi ve ele geçirilen siyasal iktidarın devamlılığının 

sağlanabilmesi gerekliliğinin de planlanan reformların hızla ve gerektiğinde sert 

tedbirler alınarak hayata geçirilmesine zemin hazırlamıĢ olduğu söylenebilir. 

 

3.  KEMALĠST DEVLET YAPISININ TEMEL ĠDEOLOJĠK VE BASKI 

AYGITLARI 

 Cumhuriyet‟in ilânı sonrasında yönetimde söz sahibi ve egemen sınıf 

konumunda olan sivil ve askeri bürokrasi yeni devletin temellerini sağlamlaĢtırmak 

adına savunuculuğunu yaptığı ideolojinin kalıcılığını ve sürdürülebilirliğini tesis etmek 

için kendi oluĢturduğu ideolojik aygıtları etkin bir biçimde kullanma yoluna gitmiĢtir. 

Bunun yanı sıra egemen ideolojinin yeniden üretimini sağlanacağı siyasal koĢulların 

zeminini hazırlamak ve karĢılaĢılması muhtemel dirençleri kırmak için de siyasal 

iktidarın hâkimiyeti altında iĢlev gören baskı aygıtlarının varlığı da söz konusudur. 

 

3.1.  ĠDEOLOJĠK AYGITLAR 

 Yeni cumhuriyetin kurucu kadrosunun gerçekleĢtirdiği devrimlerin memleket 

sathına yayılması ve kurucu felsefenin halk tarafından da içselleĢtirilmesi için rejimin 

oluĢturduğu ideolojik aygıtlar kritik bir rolü üstlenmiĢtir. Kültür, eğitim ve din alanında 

oluĢturulan bu ideolojik aygıtlar Kemalizm‟in fikri yapısı ve ilkeleri ıĢığında toplumun 

kontrol altına alınmasının birer aracısı olarak öne çıktıkları gibi, egemen ideolojinin 

yeniden üretilmesinde de üzerlerine düĢen görevi yerine getirmiĢlerdir. 
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3.1.1.  Halkevleri  

 Kemalizm ideolojisinin kültür ayağında toplumla rejimin kaynaĢması adına 

görev üstlenen Halkevleri‟nin temeli, kuruluĢu Osmanlı Devleti‟nin son dönemine 

kadar giden Türk Ocakları‟na dayanır. Dolayısıyla halkevlerinin ortaya çıkıĢ 

koĢullarının değerlendirilebilmesi için öncelikle Türk Ocakları hususuna kısaca 

değinmek yerinde olacaktır. ġunu da belirtmek gerekir ki bu bölümde konusu edilen ve 

bir ideolojik aygıt olarak iĢlev gören Halkevleri, 1932 yılında kurulan ve 1951 yılına 

kadar faaliyetlerinin devam ettiği tarihsel dilimi kapsamaktadır. 

 Fransız Devrimi‟nin etkisiyle yayılma gösteren milliyetçilik akımının çok uluslu 

bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti‟ni de etkilemesi ve bu doğrultuda Balkan 

coğrafyasında bulunun etnik unsurların sırayla ayrılıp bağımsızlıklarını ilân etmeleri 

tabii olarak devletin asli unsuru olan Türkleri de harekete geçirmiĢtir. Türklerin de milli 

bilinç sahibi olarak bir bütün hâlinde hareket etme zorunluluğu, dönemin Türkçü 

aydınlarının da öncülüğünde Türk Ocakları‟nın kuruluĢunun fikri alt yapısını meydana 

getirmiĢtir.
121

 

 Türk Ocakları‟nın kuruluĢ fikrinin hareket merkezi ise Askeri Tıbbiye olmuĢ, 

burada aldıkları modern eğitimin etkisiyle, karĢılaĢılan politik ve sosyal meselelere daha 

rahat teĢhis koyabilen öğrenciler hazırlamıĢ oldukları programı Türkçülük fikriyatının 

önemli isimleri ile paylaĢmıĢlardır. Nihayetinde Mehmet Emin Bey (Yurdakul), Yusuf 

Akçura, Ahmet Ferit Bey, Rıza Tevfik Bey gibi önemli isimlerin öncülüğünde 1911 

yılında Türk Ocakları fiili olarak kurulmuĢtur.
122

 Resmi kuruluĢu ise 25 Mart 1912 

tarihinde Hüseyin Cahit Yalçın‟ın Tanin Gazetesi‟nden ilan edilmiĢtir.
123

 

 Türk Ocakları bu tarihten itibaren siyasetin tamamen dıĢında kalıp, hiçbir siyasi 

parti ile organik bağ kurmadan Türk ulusunun ilmî, ahlâki, toplumsal, ekonomik 

ilerlemesine katkıda bulunarak ve Türk dilinin olgunlaĢması yönünde kültürel 

çalıĢmalar yürütmeyi amaçlamıĢtır. Bu amaçları da yurdun çeĢitli yerlerinde Türk 

Ocakları Ģubeleri açarak, konferanslar, yayınlar ve okullar yoluyla gerçekleĢtirmeyi ilke 
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olarak benimsemiĢtir.
124

 Milli Mücadele esnasında ve sonrasında çalıĢmalarını sürdüren 

Türk Ocakları, bünyesinden yetiĢtirdiği aydın sınıfı ile Cumhuriyet‟in temellerinin 

atılmasında ve kurucu felsefenin yerleĢmesinde önemli katkıları olmuĢtur.
125

 

 1930‟lu yılların baĢlarına gelindiğinde ise baĢta genel baĢkan Hamdullah Suphi 

Tanrıöver olmak üzere önde gelen isimlerin Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nın kuruluĢunu 

memnuniyetle karĢılayıp, destek vermeleri kurumun yola çıkıĢ programında belirtilen 

esaslardan birisi olan siyasetin dıĢında kalma ilkesinden sapma olarak 

değerlendirilmiĢtir. Buna ilaveten 1930 belediye seçimlerine Türk Ocakları‟nın bazı 

Ģubelerinin müdahil olarak ve Serbest Cumhuriyet Fırkası‟nı desteklemeleri Cumhuriyet 

Halk Partisi‟nin tepkisini çekmiĢtir.
126

 Nihayetinde 10 Nisan 1931 tarihinde toplanan 

son ve olağanüstü kongresinde alınan kararlarla Türk Ocakları kendisini lağvederek 

Cumhuriyet Halk Partisi‟ne katılmıĢ ve tüm malları da partiye devredilmiĢtir. Türk 

Ocakları‟nın yerini ise ondan aldığı mirası geliĢtirerek devam ettirecek olan Halkevleri 

alacaktır. 

 Halkevlerinin kuruluĢ sürecinin arka plânını Çekoslovakya‟da halk eğitimi 

üzerine özel çalıĢmalar yapan, belli aralıklarla düzenledikleri organizasyonlarla halkı 

ulus devletin idealleri doğrultusunda bir araya getirip kaynaĢtıran “Sokol” isimli kültür 

merkezlerinin oluĢturduğu söylenebilir. Cumhuriyet idaresinin eğitim için yurt dıĢına 

gönderdiği gençlerden Vildan AĢir SavaĢır, bu ülkedeki gözlemlerini aktırarak söz 

konusu modelin Türkiye‟ye uygulanıp uygulanamayacağının tartıĢmasını açmıĢtır.
127

 

 Bu tartıĢmaların ıĢığında Milli Eğitim Bakanlığı‟na yeni getirilen Dr. ReĢit 

Galip, Halkevlerinin kuruluĢ sorumluluğunu üstlenmiĢ ve Recep Peker, ġevket Süreyya 

Aydemir gibi önemli isimlerin de iĢtirak ettiği toplantı sonucunda gerekli hazırlıklar 

tamamlanmıĢ olup, 19 ġubat 1932 tarihinde baĢta Ankara olmak üzere 14 il merkezinde 

Halkevlerinin açılıĢ töreni düzenlenmiĢtir.
128

 

 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep Peker tarafından yapılan açılıĢ 

konuĢması Halkevlerinin takip edeceği strateji açısından önemlidir. Halkevleri‟nin 
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kuruluĢ amacında milletleĢme idealinin gerçekleĢtirilmesinin yanı sıra halkın terbiye 

edilerek dayanıĢma içerisinde çalıĢmasının da önemli bir unsur olduğu, Cumhuriyet 

Halk Partisi‟nin de bu doğrultuda Halkevleri aracılığıyla Kemalist ideolojinin 

ideallerine bağlı,  teĢkilatlanmıĢ ve bilinçli bir millet ortaya çıkarmayı hedeflediği söz 

konusu konuĢmanın ana fikrini oluĢturmuĢtur.
129

 

 ġimĢek‟e göre Halkevlerinin kuruluĢunda baĢat rol üstlenen Dr. ReĢit Galip de 

Türk Halkının ihtiyacını derinden hissettiği ilerleme hedefi ile Kemalizm‟in ilkeleri 

arasında bir bağ kurmayı amaçlamıĢ, Türk Tarih Tezi‟nin etkin bir Ģekilde iĢlenmesi 

vasıtasıyla ulus bilincinin inĢa edilmesini hedeflemiĢtir. Halkevlerine düĢen görev ise 

egemen ideoloji doğrultusunda toplumun talep ve beğenilerini yeniden Ģekillendirmek 

olmuĢtur. Dolayısıyla Halkevleri Türk Tarih Tezini kıstas alarak destanlar, Ģiirler, spor 

dalları vb. üzerinde duracak ve bu alanlardan “kritik semboller” üretecektir.
130

 Bu 

bağlamda Halkevlerinin çıkarmıĢ olduğu dergilere verilen Ülkü, Yeni Türk, 19 Mayıs, 4 

Eylül gibi isimler, rejimin yeni bir toplum inĢa etme idealinde kullanılan sembollere 

örnek teĢkil etmektedir.
131

 

 Ulusal birliği perçinleyecek tüm kültürel öğeleri ortaya çıkartıp geliĢtirmeyi 

hedefleyen Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi‟nin -doğal olarak Kemalizm‟in- temel 

esaslarının ve bunların ülkenin bütününde nasıl uygulandığını anlatmak için 

kullanılacak bir merkeze dönüĢtürülmek istenmiĢtir.
132

 Bunun yanı sıra Halkevlerinin 

çalıĢmalarının gündemleri bulundukları yerdeki Cumhuriyet Halk Partisi il, ilçe 

teĢkilatları tarafından belirlenmesinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan fiziki ve maddi 

olanaklar da yine parti tarafından sağlanmıĢtır.
133

 

 Cumhuriyet Halk Partisi‟nin Halkevleri için hazırladığı öğreneğinde halkevi 

açan her örgütün halkın buraya olan ilgisini pekiĢtirmekle yükümlü olduğunun altı 

çizilmiĢtir. Bunun yanı sıra parti genel merkezi tarafından Halkevleri Ģubelerine 

konferans konuları, Ģiir, kitap, nota vs. yardımlarında bulunulacağı vurgulanmıĢtır.
134
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Halkevleri, Dil-Edebiyat ve Tarih Kolu, Güzel Sanatlar Kolu, Temsil Kolu, Spor 

Kolu, Halk Dershaneleri ve Kurslar Kolu, Kütüphane ve NeĢriyat Kolu, Müze ve Sergi 

Kolu, Sosyal Yardım Kolu ve Köycülük Kolu olmak üzere dokuz kolda kurum içi 

örgütlenmesini gerçekleĢtirmiĢtir.
135

 

 Dil-Edebiyat ve Tarih Kolu, Halkevlerinin uluslaĢma süreci açısından birincil 

derece önem atfettiği alan olup, Kemalizm‟in ilkeleri doğrultusunda yurttaĢlık bilincini 

arttıracak çalıĢmalar yaparak bunların yazılı eserler vasıtasıyla topluma yayılmasını 

hedeflemiĢtir. Güzel Sanatlar Kolu, halkın güzel sanatlara olan ilgisini arttırarak 

yetenekli kiĢileri bu alanda ustalaĢmaları için eğitir. Ortaya çıkan ürünleri topluma 

tanıtır. Temsil Kolu‟nun ilgi alanını tiyatro oluĢturur. Geleneksel değerleri iĢleyen 

ulusal nitelikteki piyeslerle halkın eğitilmesini amaçlar.
136

 

 Spor Kolu, ülkeye sağlıklı, ahlâklı ve sağlam fertler yetiĢtirmek gayesini taĢır. 

Bu çerçevede Halkevlerinin her Ģubesinde ulusal spor bayramları tertip edilecektir. 

Sosyal Yardım Kolu, ihtiyaç sahibi yurttaĢlara sağlık yardımı ve ekonomik yardımlar 

yapılmasını amaçlarken, maddi durumu müsait olmayan yoksul çocukların eğitiminin 

üstlenilmesini sağlar. Halk Dershaneleri ve Kurslar Kolu, okuma-yazma seferberliğinin 

yürütücü gücü olmakla birlikte, vatandaĢlara geçimlerini temin edebilmeleri için özel 

kurslar aracılığıyla meslek edindirmeyi hedefler.
137

 

 Kütüphane ve NeĢriyat Kolu, halka kitap okuma alıĢkanlığının kazandırılması 

projesinden hareketle ihtiyaç duyulan kitapları temin etmek, gezici kitaplıklarla 

kütüphane açılmayan yerlere kadar gidip kitap, gazete vb yayınları götürmekle 

yükümlüdür. Köycülük Kolu, “zengin ve kalkınmıĢ Türk köyü” idealinden hareket 

ederek köylerin her açıdan kalkındırılmasını, köy yaĢamı ile kent yaĢamını benimseyen 

vatandaĢlar arasında güven ve dayanıĢmanın tesis edilmesini amaçlar. Müze ve Sergi 

Kolu ise Türk tarihine ait eserler hakkında halkın bilgilendirilmesi, bu eserlerin 

korunması ve sergilenmesi için müzeler açmak ile görevlendirilmiĢtir.
138

 

 Gerekli fiziki ve ekonomik altyapı sağlandıktan sonra bir Halkevleri Ģubesinin 

faaliyete geçebilmesi için yukarıda sayılmıĢ olan branĢlardan en az üç tanesinin açılmıĢ 
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olması Ģartı getirilmiĢtir. Bu koĢulun sağlanamadığı yerlerde ise (genellikle köyler) 

Halkodaları kurulmuĢtur.
139

 Nitekim 1946 yılına gelindiğinde mevcut 455 halkevinden 

63‟ü il merkezlerinde, 288‟i ilçelerde, 73‟ü bucaklarda, 28‟i köylerde, 2‟si mahallelerde 

ve bir tanesi de yurt dıĢında (Londra/Ġngiltere) yer almıĢtır. Yine aynı tarihte ilçelerde 

103, bucaklarda 727, köylerde 3206 ve mahallelerde de 30 halkodası faaliyet 

göstermiĢtir.
140

 

 Halkevlerinin çıkardığı yayınlar içerisinde en kapsamlı ve uzun soluklu olanı 

Ankara Ģubesi tarafından yayınlanan Ülkü dergisidir. Ülkü dergisi, Halkevleri 

bünyesinde çıkarılacak ve Cumhuriyet rejiminin propaganda ihtiyacını karĢılayacak 

diğer yayınlara da öncülük etmesi açısından da önem taĢımıĢtır.
141

 Özellikle 1935 

yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında parti ilkelerinin “Kemalizm” ismiyle 

kabul edilmesinden sonra devrimlerin tanıtılmasına iliĢkin yazılar Ülkü‟de sıkça yer 

tutmaya baĢlamıĢtır.
142

 

Her ne kadar üst düzey parti yöneticilerinin vermiĢ olduğu beyanatlarda 

Cumhuriyet Halk Partisi‟nden bağımsız bir teĢekkül olduğu sıklıkla vurgulansa da 

iĢleyiĢ biçimi açısından Halkevlerini parti yapısından ayırmak çok mümkün 

gözükmemektedir. 

 Cumhuriyet Halk Partisi, rejimin ilkelerinin dıĢında herhangi bir bağımsız 

eğilimin geliĢmesine engel olmak ve dönemin koĢulları içerisinde bağımsız derneklerin 

karĢılaĢacağı sıkıntılarla boğuĢmaması adına Halkevlerini kendi bünyesinde örgütleme 

yoluna gitmiĢtir. Bu doğrultuda Halkevlerinin yöneticileri partinin üyeleri tarafından 

oluĢmuĢtur. Türk Ocakları‟nda yaĢanılan tecrübelere dayanılarak Halkevlerinin de ayrı 

bir genel merkezi olmasına izin verilmemiĢ olup, yürütülen etkinliklerin tamamı 

Cumhuriyet Halk Partisi‟nin temsil ettiği ilkeler ve ideoloji ile sınırlandırılmıĢtır.
143

 

Nitekim partinin hazırladığı tüzükler doğrultusunda faaliyet gösteren Halkevlerinin söz 
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konusu etkinlikleri yürütebilmek adına ihtiyaç duyduğu mali kaynaklar devlet 

bütçesinden karĢılanmıĢtır.
144

 

 Kemalist ideolojinin ve Cumhuriyet Halk Partisi‟nin ilkelerinin yayılması, 

gerçekleĢtirilen devrimlerin toplumda yerleĢtirilmesi adına Halkevleri önemli bir iĢlev 

üstlenmiĢ, davranıĢ ve düĢünüĢ biçimlerinden sosyal yaĢam tarzlarına kadar yeniden 

ĢekillendirilmiĢ bir modern toplum inĢa etmeyi amaçlamıĢtır. Egemen ideolojinin tezleri 

ile yoğrulmuĢ, çağdaĢ ve milli nitelikli, terbiye edilerek eğitilmiĢ bu yeni toplum ideali 

aynı zamanda yeni devletin de temel dayanağı olacaktır.
145

 Kemalizm‟in ilkeleri ve 

hayata geçirdiği devrimler açısından Halkevleri yeni bir dönemi baĢlatmıĢ olup, 

halkçılıkla desteklenmiĢ milliyetçiliğin bir ideolojik form olarak toplumda 

yaygınlaĢması Halkevleri aracılığıyla gerçekleĢmiĢtir.
146

 

 Cumhuriyet rejiminin öngördüğü modern yaĢam biçiminin Ġstanbul dıĢında 

Anadolu‟nun çeĢitli yerlerinde de varlığını hissettirmesi adına öncülük eden Halkevleri, 

dans, müzik, tiyatro, spor gibi etkinliklere ağırlık vererek taĢrada yaĢayan halka ev ve iĢ 

yaĢamları dıĢında alternatif sosyalleĢme alanları yaratmıĢtır. Bu etkinliklerin içerikleri 

de Kemalizm‟in benimsediği prensipler gereğince oluĢturularak, halkın resmi ideoloji 

ıĢığında siyasallaĢması sağlanmıĢ, bunun yanı sıra düzenlenen kurslar sayesinde teknik 

bilgi ve beceriler edinmelerinin önü açılmıĢtır.
147

 

 Çavdar‟a göre toplum içerisinde ortak menfaatleri barındıran kesimler arasında 

somut, canlı bir kenetlenmeye dayalı bir yapısal değiĢim yerine, kültürel giriĢimlerle bir 

Ģeyleri baĢarmaya çalıĢan yönetici sınıfın araçlarından birisi olan Halkevleri 

deneyiminin bütünüyle istenileni verdiği söylenemez. Öz Türkçe bazlı dil çalıĢmalarının 

aydınlar ile halk arasındaki uçurumu daha da açması, yapılan çalıĢmalarda köylerde 

yaĢayan insanların edilgen bir konuma itilmesi bunun örnekleridir.
148

 

 Bunun yanı sıra, Halkevlerinin askeri ve sivil bürokrasinin kontrolünde faaliyet 

göstermesi, halkın katılım kanallarının egemen ideolojinin çizmiĢ olduğu sınırlar izin 

verdiğince açık kalması, kitlelerin kültürel seviyesinin Batı tipi modernleĢme ıĢığında 
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yükseltilmesi için öngörülen çalıĢmaların sert mizaçlı, tepeden bakan bürokrat profili 

tarafından yürütülmesi bu denemede karĢılaĢılan baĢarısızlıkların sebepleri 

arasındadır.
149

 ġimĢek‟e göre de Halkevlerinin kâğıt üzerinde her statüden insana açık 

olduğu söylenmesine rağmen, halkın beğenisine ve bilgi düzeyine uygun olmadığı için 

düzenlenen etkinliklere ağırlıklı olarak aydınların ve bürokratların katılması bir 

kopukluk yaĢanmasına neden teĢkil etmiĢtir. Halkın gelenek ve inançları karĢısında 

bilime mutlak bir üstünlük atfedilmesi, egemen ideolojinin beslendiği pozitivist görüĢün 

doğal bir sonucudur.
150

 

 Cumhuriyet Halk Partisi ile olan organik bağının bu derece kuvvetli olması 

Halkevlerinin siyasetten bağımsız olarak değerlendirilmesine engel teĢkil etmiĢtir. 

Nitekim politik iktidarın el değiĢtirip Demokrat Parti‟ye geçiĢi ile birlikte bu husus 

üzerinde durulmuĢ ve 1951 yılında Halkevleri kapatılarak sahip olduğu mal varlığı 

hazineye devredilmiĢtir. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonrası yeniden faaliyete 

geçen Halkevleri, bu kez 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile kapatılmıĢ olup; 1988 

yılında üçüncü kez açılarak faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmüĢtür.
151

 

 

3.1.2.  Köy Enstitüleri 

 Kemalist ideolojinin eğitim alanındaki aygıtı olarak değerlendirebileceğimiz 

Köy Enstitüleri, bir yandan köylerde yaĢayan nüfusun bilimsel ve teknik anlamda 

eğitilip öğrendiklerini de oralarda uygulamasını sağlayan, öte yandan da köy halkının 

Cumhuriyet rejiminin temel ilke ve devrimleri ıĢığında Ģekillendirilmesi yönünde ciddi 

bir sorumluluk üstlenen kurumlar olarak karĢımıza çıkmıĢtır. 

 Cumhuriyetin ilânı sonrası köy yaĢamının ve köylünün bir müddet yalnızca 

söylem düzeyinde övülüp onurlandırılması, yerini 1930‟lu yıllardan itibaren 

Kemalizm‟in somut olarak ilgilenmesine ve projeler üretme çalıĢmalarına bırakmıĢtır. 

Bu yönelimin yükseliĢe geçmesinde resmi egemen ideolojinin politik zeminin 

geniĢletilme amacı önemli bir sebep teĢkil etmiĢtir.
152

 1930 yılında yaĢanılan Serbest 
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Cumhuriyet Fırkası deneyimi ile Kemalist ideolojinin özellikle köylerde istediği ölçüde 

destek bulamadığını görmesi, sözcülüğünü üstlenen aydın kesiminin buralara 

yönlendirilmesini gerektirmiĢtir. Ayrıca Kemalizm‟in temel taĢıyıcı ilkelerinden birisi 

olan milliyetçiliğin köylerde yeterince yerleĢmemiĢ olması da enstitülerin kurulma 

düĢüncesini pekiĢtirmiĢtir.
153

 

 Rejimin daha geniĢ düzlemde ideal bir Ģekilde etkinliğini sağlama arzusu 

dıĢında, özellikle kırsal bölgelerde yaĢanan eğitim krizi de Köy Enstitüleri‟nin 

kurulmasında önemli rol oynamıĢtır. YetiĢtirilen iĢgücünün üretim sürecine tam 

anlamıyla dâhil olamaması, köy yaĢamı hakkında bilgisi olmayan ve buralardaki 

okullara gitmekte gönülsüz davranan kentli öğretmenlerin varlığı gibi nedenler de 

kurucu idarenin enstitüler aracılığıyla arzu edilen aydınlanma reformunun yapılacağına 

dair inancını arttırmıĢtır.
154

 

 Bu bağlamda enstitü öncesi bir tür ön çalıĢma olarak değerlendirilebilecek köy 

öğretmen okulları projesi üzerinde durulmuĢ, kırsal bölgelere eğitim hizmetini 

götürecek öğretmenlerin yetiĢtirilmesi amacıyla 1937-1939 arasında Kızılçullu (Ġzmir), 

Çifteler (EskiĢehir), Kepirtepe (Lüleburgaz) ve Gölköy (Kastamonu) olmak üzere dört 

bölgede köy öğretmen okulu hizmete girmiĢtir.
155

 Yine bu süreçte dönemin ilköğretim 

genel müdürü Ġsmail Hakkı Tonguç‟un enstitülerin kurulması gerekliliğine dair Milli 

Eğitim Bakanı Saffet Arıkan‟a sunmuĢ olduğu rapor söz konusu projenin düĢünsel 

altyapısını oluĢturmuĢ, 17 Nisan 1940‟ta 278 milletvekilinin kabul oyuyla 3803 Sayılı 

Köy Enstitüsü Yasa tasarısı kanunlaĢarak enstitülerin kuruluĢu resmiyete kavuĢmuĢtur. 

Çıkarılan kanun sonrasında mevcut köy öğretmen okulları enstitü statüsüne geçirilmiĢ 

ve bunlara ilaveten 1940-42 yılları arasında 17 adet köy enstitüsü daha açılarak eğitim 

faaliyetleri yürütülmüĢtür.
156

 

 Yaparak ve üreterek öğrenme, enstitüleri diğer eğitim/öğretim kurumlarından 

ayıran baĢlıca vasfı olmuĢtur. Enstitülerde öğrenciye yaptırılacak olan iĢlerin önce 

öğrencinin aklından sonra da elinden çıkması amaçlanmıĢtır. ĠĢ, öğrencinin yetiĢmesine 
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ve bilgilenmesine araç vazifesi görerek üretimle sonuçlanmalıdır. Böylelikle öğrenciler 

iĢin her aĢamasında aktif rol üstlenip, ortaya çıkardıkları ürünleri toplum yararına 

sunabilme fırsatını elde edeceklerdir.
157

 Koç‟a göre yapılan üretimin hangi boyutta 

olacağı hakkında enstitü idarecileri arasında görüĢ ayrılıkları da yaĢanmıĢtır. Bir kısım 

üretime araçsal bakılması gerektiği üzerinde durarak öğrenmenin ön plana çıkarılmasını 

savunmuĢ, üretime öncelik verilmesinin enstitülere bir nevi “iĢletme” muamelesi 

yapılması anlamına geleceği yanlıĢlığına dikkat çekmiĢtir.
158

 

 Öğrenim süresi beĢ yıl olan enstitülerde okutulan dersleri üç grupta 

sınıflandırmak mümkündür. BaĢta Türkçe, tarih, coğrafya, fizik, kimya, matematik, 

yurttaĢlık bilgisi vs. olmak üzere haftada 22 saat okutulan kültür dersleri, tarla ziraatı, 

bahçe ziraatı, kümes hayvancılığı, arıcılık vs. olmak üzere haftada 11 saat okutulan 

tarım dersleri ile demircilik, nalbantlık, marangozluk, duvarcılık, dikiĢ, örgü, dokuma 

vs. olmak üzere haftada 11 saat okutulan teknik ders ve çalıĢmalar enstitülerin 

müfredatını oluĢturmuĢtur.
159

 

 Enstitüler, Kemalist ideolojinin prensiplerini toplumsal değerler bakımından 

somut kılmayı da hedefleyen kurumlar olmuĢlardır. Geleneklerin kuĢatıcılığından 

sıyrılıp çağdaĢ uygarlığı benimseyen öğrenci profili oluĢturarak, Cumhuriyet devrimleri 

aydın sınıfına ihtiyaç duymadan yaymayı vazife edinecek bir öğretmen kuĢağı hayata 

geçirmiĢlerdir.
160

 

 Kemalizm‟im halkçılık ilkesini köylü-kentli dikotomisine savrulmadan ele alan 

enstitülü aydınlar tüm toplumun varlığını tehdit eden unsurlar üzerinde durmuĢ, 

“bürokrat”, “ağa”, “tefeci” gibi statüler etrafında eleĢtirilerini temellendirmiĢlerdir. Esas 

olan toplumun uğratıldığı zarar olup, zarar veren çevrelerin köylü yahut kentli olmasının 

da herhangi bir önemi yoktur.
161

 

 Kirby‟e göre enstitü hareketi düĢünce biçimi ve ilgi alanı olarak aynı zamanda 

tümüyle ulusal bir nitelik taĢımıĢtır. Örneğin yaĢanan doğal afetlerde, afetin yaĢandığı 

alanda tüm enstitülerin dayanıĢma içerisinde çalıĢarak yaraların sarılmasına yardımcı 
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olmaları, toplumsal kültürün yerel kalmıĢ taraflarının ulusallaĢtırılmasına hizmet 

etmiĢtir.
162

 Laiklik ilkesi uyarınca da enstitüler halkın sahip olduğu inanç ve kültürün 

insancıl yorumlarının millileĢtirilmesine katkıda bulunmuĢtur. Köylerde de Ġslam dinini 

hurafeye dayalı yorumlarla baĢkalaĢtırmaya çalıĢan kesimlerle enstitü mezunu 

öğretmenler sıkça karĢı karĢıya gelmiĢtir.
163

 

 Kemalizm‟in ve onun politik kurumsal uzantısı Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 

enstitülerden ideolojik ve siyasal beklentiler içine girdiği söylenebilir. Hatta dönemin 

devlet baĢkanı Ġsmet Ġnönü, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel‟e çok partili 

seçimlere gidilmesi durumunda enstitüden yetiĢen gençlerin köylerine döndüklerinde 

Cumhuriyet Halk Partisi‟ni destekleyip desteklemeyeceğini sormuĢtur.
164

 Bu doğrultuda 

Ġsmail Hakkı Tonguç da 1946 seçimleri öncesinde bütün enstitü yöneticilerine mektup 

yazarak onlardan tüm imkânlarını Cumhuriyet Halk Partisi için seferber etmelerini 

istemiĢtir.
165

 Ancak Köy Enstitüleri‟nin zaman içerisinde egemen ideolojinin belirlediği 

esaslardan uzak düĢmeye baĢlaması iktidarın bakıĢ açısında da değiĢikliklere yol 

açmıĢtır. 

 Enstitüler, “sınıfsız, kaynaĢmıĢ bir kitle” iddiasındaki halkçılık ilkesinin pratikte 

uygulanabilirliğinin en somut ispati hâline gelmiĢtir. YetiĢtirdikleri nesillerin resmi 

ideolojiye itaat etmesi üzerine tasarlanan bir yapıda kırsal kesim insanlarının enstitüler 

aracılığıyla özgüven sahibi olması siyasal iktidar tarafından potansiyel bir tehlike olarak 

görülmüĢtür.
166

  

Enstitülerden yetiĢmiĢ olan öğrencilerin sahip olduğu özellikler de egemen 

ideoloji tarafından tercih edilebilir nitelikte olmamıĢtır. “Yaparak öğrenme” anlayıĢının 

daha fazla sorumluluk almayı gerektirmesi enstitü mezunu öğrencilerini haksızlıklara 

tahammül edemeyen ve itirazı güçlü bireyler hâline getirmiĢtir.
167

 Hatta yaz tatillerini 

memleketlerinde geçiren pek çok öğrenci devlet memurlarıyla problemler yaĢamıĢtır. 

Dolayısıyla en küçük bir adaletsizlikle karĢı karĢıya kalsalar karĢı çıkmaya hazır Ģekilde 
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vaziyet almıĢlardır.
168

 Bu tip durumlar ise siyasal iktidar tarafından hoĢ 

karĢılanmamıĢtır. Tütengil‟e göre, yüzyıllardan beri susup yapılması istenilen Ģeyleri 

yerine getirmeye alıĢkın insanların kanuni yollardan hak arayıĢı mücadelesi vermeye 

baĢlaması yönetici kadro tarafından “Ģımarıklık” olarak değerlendirilmiĢtir.
169

 

Devletin eğitim bürokrasisinin önemli isimlerinin Köy Enstitüleri ile ilgili 

yapmıĢ olduğu konuĢmalar, enstitüler ile hedeflenen önemli amaçlardan birisi de köy 

ahalisinin köylerinde kalmasını sağlayarak kente göçün önüne geçmek olmuĢtur. 

Enstitülerde yetiĢen kiĢilerin ait oldukları sınıftan ayrılarak baĢka bir toplumsal sınıfa 

dâhil olma ihtimali siyasal iktidarın endiĢe kaynağını teĢkil etmiĢtir.
170

 

Köy Enstitüleri için toplumsal temelli baĢka bir sorun ise yer ve finansmanının 

sağlanması noktasında kuruldukları yöredeki halkın üzerine binen yükün fazlalığı 

olmuĢtur. Kentlerdeki okulların masrafları devlet bütçesinden karĢılanırken, enstitülerin 

yapımında ve masraflarına köylülerin ortak edilmesi yöre halkında huzursuzluk 

yaratmıĢtır.
171

 Bunun yanı sıra okulların yapımı esnasında soğuk, açlık, aĢırı çalıĢma 

saatleri dolayısıyla hastalık ve ölümler yaĢanmıĢ,
172

 inĢaat çalıĢmalarında öğrencilerin 

de aktif olarak yer alması devletin kendilerine ucuz iĢ gücü muamelesi yaptığı yönünde 

eleĢtirilere neden olmuĢtur.
173

 

II. Dünya SavaĢı sonrasında değiĢen politik konjonktür sonucunda tek parti 

rejimlerinin gözden düĢmeye baĢlaması enstitülerin geleceğini de etkilemeye 

baĢlamıĢtır. Zira tıpkı Halkevleri gibi tek parti yönetimi temelli resmi ideolojinin bir 

ürünü olan enstitülerin çok partili hayata geçiĢte varlığını sürdürebilmesi tehlikeye 

girmiĢtir.
174

 Ayrıca her ne kadar siyasi nitelikte olmasa da birlikte iĢ görmenin sonucu 

olarak öğrenciler arasında geliĢen kolektif bilinç, ileride enstitü mezunlarının sol siyasal 

söylemlere meyletmesinin endiĢesini siyasi iktidarda doğurmuĢtur.
175

 

Öte yandan özellikle Demokrat Parti‟nin kuruluĢu sonrası muhafazakâr çevreler 

tarafından enstitüler için getirilen ideolojik temelli yıpratıcı eleĢtiriler, bir noktadan 
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sonra köy öğretmenleri ile geniĢ toprak sahiplerinin karĢı karĢıya gelmesi gibi sebepler, 

buna ek olarak kendi teĢkilatlarından yükselen baskılar Cumhuriyet Halk Partisi‟nin 

enstitüler için gösterdiği 1940‟ların baĢındaki kararlı duruĢunu daha fazla 

sürdürememesini beraberinde getirmiĢtir.  

BaĢta Hasan Âli Yücel ve Ġsmail Hakkı Tonguç olmak üzere Köy Enstitüleri 

fikrinin doğup olgunlaĢmasında pay sahibi olan isimler görevden el çektirilmiĢ ve 

enstitülerin kuruluĢ amaçlarının belkemiğini oluĢturan prensipler kaldırılmaya 

baĢlanmıĢtır. 1950 genel seçimleri sonrasında Demokrat Parti‟nin iktidara geliĢi ile 

birlikte Köy Enstitüleri‟ne karĢı olan mesafeli duruĢ daha da somut hâle bürünmüĢ ve 

27 Ocak 1954 yılında çıkarılan 6234 sayılı yasa ile enstitüler resmen kapatılarak 

Öğretmen Okulları‟na dönüĢtürülmüĢtür.
176

 

Köy Enstitüleri, dönemi için oldukça önemli bir atılım olup eğitimin yanı sıra 

politik, kültürel, ideolojik alanlarda yaratmıĢ olduğu etkiler açısından devamlılığı 

sağlamak noktasında sıkıntı çekmiĢ bir giriĢim olarak kalmıĢtır.
177

 Köy halkının eğitimi 

ve yetiĢtirilmesinin yanında Kemalizm‟in kırsal kesimde varlığını sağlamlaĢtırması ve 

toplumsal bazda olabildiğince geniĢ bir tabana yayılması hedeflenerek oluĢturulan bu 

kurumlar, egemen ideolojinin politik ayağı olan Cumhuriyet Halk Partisi‟nin dünyadaki 

genel değiĢimlerin etkisiyle yıpranması sonucu iĢlerliğini kaybetmiĢ ve muhalefet 

konumuna düĢmesiyle birlikte de varlığı sona ermiĢtir. Ancak enstitülerden mezun olan 

kiĢiler bilhassa 1960 sonrasında Türkiye‟de sol siyasetin geliĢip palazlanmasında ve 

kitleselleĢmesinde etkin rol oynayacaklardır. Bu durum da aslında ideolojik aygıt olarak 

Köy Enstitüleri‟nin Kemalist ideolojinin istediği tarzda aydın sınıfının yetiĢmesinde 

büyük mesafe alamadığı anlamına gelmektedir. 

 

3.1.3.  Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

 Cumhuriyet rejimine geçiĢle birlikte devletin ve toplumun modernizasyonu 

yolunda geleneksel bir siyaset ve kimlik aracı olan Ġslam dininin yeri laik temele dayalı 

bir ideoloji olan milliyetçilikle ikame edilmiĢ, bu sayede dinin kamusal alandan 
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çıkarılarak fertlerin özel yaĢamını ilgilendiren bir konu olarak kalması amaçlanmıĢtır.
178

 

Yeni politik düzende ulema sınıfına, hilafet makamına yer olmaması egemen ideolojiyi 

yeni çözümler bulma arayıĢına itmiĢtir. Ġslam‟ın devletle iç içe geçmiĢ yapısının 

tasfiyesi sayesine din, devletin dıĢında kalan bir inanç meselesine dönüĢecektir.
179

 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nı da Kemalist ideoloji açısından böyle bir zaruretten doğan 

bir kurum olarak nitelendirmek mümkündür. 

 Tarihsel arka plân bakımından incelendiğinde Cumhuriyet‟in bir kurumu olan 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nın kökeni Osmanlı Devleti'ndeki ġeyhülislamlık makamına 

kadar götürülebilir. Tanzimat modernleĢmesi ile birlikte ġeyhülislamlığın yetki alanı 

içerisinden eğitim ve adalet çıkarılmıĢ olup, görev pozisyonu yalnızca dini konularla 

ilgilenmek, bu çerçevede çıkan sorunlara çözüm getirmekle sınırlandırılmıĢtır. Milli 

mücadele sonrasından 1924 yılına kadar ise din hizmetleri ġer'iye ve Evkaf Vekâleti adı 

altında kurulan bakanlık eliyle yürütülmüĢtür.
180

 

 Kara'ya göre Osmanlı'daki BatılılaĢma hareketleri incelediğinde gerçekleĢtirilen 

yahut gerçekleĢtirilmesi düĢünülen faaliyetlerin hemen her aĢamasında - her ne kadar 

temel olarak dini mantık açısından uygun düĢmese de- Ġslam'a dayalı bir açıklanma 

gayreti görülmekte olup, devletin geleceği aynı zamanda Ġslam'ın geleceği olarak 

görüldüğünde modernleĢme ve din olgusu birlikte devam ettirilmiĢtir.
181

 Cumhuriyet 

ilânından sonra ise yeni rejim dini tamamen ötekileĢtiren bir siyaset izlememekle 

birlikte, din olgusunu siyasi yön değiĢtirmeler, meĢruiyet tesis etme, toplum üzerinde 

hâkimiyet kurma gibi hedeflerle yeniden dizayn etme çabasına giriĢmiĢtir.
182

 Bu 

bağlamda egemen ideoloji tarafından eğitim, hukuk, giyim-kuĢam, kullanılan alfabe, 

rakamlar, takvim ve saat, resmi tatil günleri alanında yapılan tüm reformların doğrudan 

ya da direkt olarak dini ilgilendirmesi, kurucu kadronun söz konusu çabalarını destekler 

cinstendir. 
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 Nihayetinde 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan ve 1965 yılına kadar yürürlükte 

kalacak 429 sayılı kanunla birlikte Hilafet makamının yanı sıra ġer'iye ve Evkaf 

Vekâleti de kaldırılarak Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı resmi olarak kurulmuĢ olup, "Ġslam 

dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili iĢleri yürütmek, din konusunda toplumu 

aydınlatmak ve dini kurumları idare etmek" görevi kendisine verilmiĢtir. BaĢbakanlığa 

bağlı bir kurum olarak faaliyet gösterecek olan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, ülkedeki tüm 

cami, mescit vb. Ġslamî ibadet alanlarının yönetiminden sorumlu olup, ihtiyaç duyulan 

personeli de atamakla görevlendirilmiĢtir.
183

 

 Kara'ya göre Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, görevlerini yerine getirirken resmi 

ideolojinin barındırdığı felsefe ve ilkeler bütününün dıĢına çıkmamaya özen göstermiĢ, 

Müslüman ahalinin benimsediği Ġslam anlayıĢından daha ziyade, devletin uygun 

gördüğü din iĢlerine bakan bir kurum hüviyetinde karĢımıza çıkmıĢtır.
184

 1927'de 

hutbelerin, 1932'de ezanın TürkçeleĢtirilmesi, 1934'te Ayasofya Camii'nin müze hâline 

dönüĢtürülmesi gibi dini doğrudan ilgilendiren faaliyetler konusunda Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı'nın görüĢüne baĢvurulmadan veya aleyhte bildirdiği görüĢler dikkate 

alınmadan siyasi irade tarafından karar alınması buna örnek teĢkil etmektedir.
185

 Bu 

çerçevede Kemalist devlet ideolojisi, din olgusunu sosyal hayatın içinde yaĢamını 

sürdüren canlı bir varlık olarak ele almamıĢ, Ġslam dininin gereksinimlerinin yerine 

getirileceği alanları ibadet yerleri ile sınırlamıĢtır.
186

 Nitekim erken Cumhuriyet 

döneminin en uzun süreli ĠçiĢleri Bakanlığı görevini yürütmüĢ olan ġükrü Kaya da 

Kemalist ideolojinin laiklik ilkesine iĢaret ederek devlet iĢlerinin dinden etkilenmesine 

müsaade etmeden dinin ibadet yerlerin dıĢarı çıkmamasının kurucu iradenin hedefleri 

arasında olduğunu vurgulamıĢtır.
187

 

 Karpat'a göre devlet halkın yaĢadığı Ġslam üzerinde sıkı bir denetim ağı 

kurarken, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nın iĢleyiĢinde görev alan modernist dinsel elitleri 

aracılığıyla da Ġslam'a kendi düĢüncelerini aĢılamıĢtır. Bu süreçte de resmi ideolojinin 

ibadetlere karĢı mesafeli tutumu, dine karĢı bir kampanya yürütüldüğü algısının 
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doğmasına yol açmıĢtır.
188

 Heyd de bu noktaya dikkat çekerek Kemalist rejimin hiçbir 

zaman Sovyet tarzı bir din düĢmanlığına soyunmadığını, Ġslam'ı yalnızca bireysel inanç 

ve ibadetle sınırladığını savunmuĢtur.
189

 

 BaĢgil, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nın idari konumunun kurucu felsefenin laiklik 

ilkesiyle çok da örtüĢmediğini savunur. Zira kurumun baĢbakanlığa bağlı olması, din ile 

devlet iĢlerinin birbirinden ayrılmasından ziyade dinin devletin denetime altına girmesi 

anlamını taĢımaktadır.
190

 Toprak bu durumu Ġslamiyet'in din olma gerçekliğinin yanı 

sıra politik bir doktrin de öne sürmesine bağlamaktadır. Toprak'a göre din ile devlet 

Ġslamiyet'te iç içe olduğundan ve devlet ile toplum arasından bir ayrıma 

gidilmemesinden dolayı devletin dinden bağımsız bir yapı olarak inĢa edilebilmesi için 

dini denetim altına alması gerekmektedir. Dolayısıyla Kemalist ideolojinin laiklik 

ilkesini de Ġslamiyet'in bu politik özelliği ĢekillendirmiĢtir.
191

 Hatemi de laiklik ilkesinin 

anayasaya girmesi sonrasında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı'nın varlığını sürdürmesini 

olumlu bulmuĢ, bu sayede özerkliğe hiç hazır olmayan din adamlarının yalnızca günlük 

dini gereksinimleri karĢılayan bir memura dönüĢmelerinin önüne geçildiğini ve Ġslam 

dinin prestijinin sarsılmasının da engellendiğini savunmuĢtur.
192

 AkĢit‟e göre de 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, modern ulus-devlet anlayıĢına uygun laik kimlikli bir yurttaĢ 

tipi oluĢturmak ve dini kimliklerin özel alana itilmesi adına gerekli bir kurum olup, 

Fransa tipi laiklik modeli ile de çeliĢmemektedir.
193

 

 Tunaya'ya göre Kemalizm'in laiklik prensibi ilmiye sınıfının varlığını sona 

erdirmiĢtir ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı ile de Cumhuriyet rejiminin kendine özgü yeni 

bir ilmiye sınıfı oluĢturduğu kanısına varmak doğru bir değerlendirme olmaz. Zira 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanı ruhani bir lider değil, tıpkı diğer bürokratlar gibi devlet 

kademesinde çalıĢan bir memurdur.
194
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 Özay, egemen ideolojinin yürütücüsü olan kadronun bütünüyle dine karĢı bir 

tavır almamak ancak öte yandan da devlet yapısı içerisinde laik sistemin iĢlerliğini 

sürdürebilmek adına çözümü Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı mekanizmasının 

oluĢturulmasında bulduğunu savunur.
195

 Gözaydın‟a göre kurucu irade bu vesile ile hem 

dinin bir kamusal hizmet olarak sunulmasını sağlamıĢ hem de söz konusu hizmeti 

yürütmek olan dini personeli denetleme olanağına kavuĢarak laik düzenin korunmasını 

hedeflemiĢtir.
196

 

 Kemalizm‟in, din konusunu toplumsal değil de bireysel olarak ele alması ve 

bunun vicdanlarda değerlendirilmesi gerektiğini düĢünmesi Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‟nın varlığını zaruri kılmıĢtır. Bu anlamda Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, dinin 

rejim dıĢında kalabilmesi açısından güvenli bir tercihtir.
197

 Özbudun da “muasır 

medeniyet” amacının güvenliği konusuna vurgu yaparak, din iĢlerinin dini cemaatlerin 

oluĢturduğu kurumların inisiyatifine bırakılmasının yaratacağı riskler çerçevesinde 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın varlığının önemine dikkat çekmiĢtir.
198

  

 Mardin, -Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı da dâhil olmak üzere- laiklik ilkesi gereğince 

Kemalizm‟in din alanında giriĢtiği modernleĢme esaslı reformların “halk dini” olgusunu 

gözardı edilecek Ģekilde yapılmasının uzun zaman diliminde zararlı bir takım sonuçlar 

doğurduğunu savunmuĢtur. Her ne kadar egemen ideolojinin yürütücüleri bu hususun 

üzerinde durmasa da Ġslam dininin yaĢanıĢ Ģeklinin halk nezdinde daha farklı olduğunun 

farkında olan yerel dini kanaat önderleri ve bu iĢleri hurafe temelli olarak yürüten bazı 

odaklar söz konusu zaaftan faydalanma imkânı bulmuĢlardır.
199

 Dolayısıyla resmi 

ideolojinin hemen her kurumu gibi Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın halk nazarındaki 

meĢruiyeti de halkın ve devletin uyumlu birlikteliğiyle yakından ilgilidir. Bu ikili 

arasındaki güvenin tesis edilemediği durumda ise Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı hükümetin 

bir kurumundan ibaret kabul edilmiĢtir.
200
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 Kemalizm‟in devletin egemen ideolojisi olması ve buna karĢılık Ġslam‟ın, 

egemen ideolojiye muhalif pozisyonda bulunan kesimlerin sembolü hâline gelmesinin 

sonuçları çok partili hayata geçiĢte etkisini göstermiĢtir. Ġslam‟ın Türk milletinin ayırt 

edici vasfı olduğundan hareketle din ve vicdan hürriyetinin önemini vurgulayan 

Demokrat Parti, laiklik ilkesinin de din düĢmanlığı anlamına gelmediğini savunmuĢtur. 

Kemalizm‟i kimin daha iyi yorumladığı iddiası iki parti arasındaki politik rekabetin 

unsurlarından birisi hâline gelmiĢ, bu rekabeti sürdürürken gerçek anlamda Ġslam‟a 

kimin daha çok saygı duyup değer verdiği tartıĢması da öne çıkmıĢtır.
201

 

 En nihayetinde bir kurum olarak Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, devletin dini alanda 

toplumsal yaĢamı kontrol altına alıp düzenlemek adına iĢlev gören ideolojik bir aygıt 

olmuĢ, gerek tek parti döneminde gerekse çok partili hayata geçiĢ sonrası siyasal 

iktidarların dünya görüĢleri çerçevesinde Ģekillendirmesiyle varlığını korumaya devam 

etmiĢtir. Toplumsal hayatın alternatif dini oluĢumlara bırakılma gibi bir düĢüncenin 

somut anlamda bir karĢılığının bulunmaması da bu mevcudiyetin devamında etkilidir.
202

 

 

3.2.  BASKI AYGITLARI 

 Kemalizm‟in hâkim ideoloji olarak hüküm sürdüğü devletin, ideolojik aygıtlar 

vasıtasıyla toplumun bütününe yerleĢtirmeye çalıĢtığı bu temel felsefeyi tehdit eden 

oluĢumların etkisiz hâle getirilmesi, resmi ideolojinin esasını oluĢturan prensiplerin 

korunması adına devreye soktuğu baskı aygıtları, üzerinde durulması gereken 

tamamlayıcı yapılardır. Althusser‟in ortaya koyduğu teori çerçevesinden bakıldığında 

baĢlangıcı Takrir-i Sükûn kanununa kadar götürülebilecek, siyasi iktidar olarak ise 

bilhassa 1930‟ların baĢlarından itibaren devletle özdeĢleĢmiĢ olan ve 1945 yılına kadar 

bu niteliğini muhafaza eden Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk alanında Ġstiklâl 

Mahkemeleri ve güvenlik boyutunda ordu, devletin baskı aygıtları olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 ÇalıĢmanın temel tartıĢma alanı olması bakımından ordunun konumu bir sonraki 

bölümde ele alınacak olup, bu kısımda politika ve adalet zemininde Kemalizm ile 

yoğrulmuĢ devlet yapısının, ihtiyaç duyduğu durumlarda -benimsediği ideolojinin 
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devamını sağlamak adına- devreye soktuğu diğer iki baskı aygıtı ana hatlarıyla ele 

alınmaya çalıĢılacaktır. 

 

3.2.1.  Cumhuriyet Halk Partisi 

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin kuruluĢundan itibaren politik hayatın en 

önemli aktörlerinden birisi belki de birincisi olarak gösterilebilecek bir kurum olan 

Cumhuriyet Halk Partisi‟nin görev edindiği tarihsel misyonun incelenmesi, erken 

Cumhuriyet döneminde egemen ideolojinin yerleĢmesi için yürütülen faaliyetlerde 

görmüĢ olduğu iĢlevin netleĢtirilmesi bakımından da gereklilik arz etmektedir. Bu 

bağlamda 1923-1925 yılları arasında kurucu felsefenin temel prensiplerini ideolojik 

söylem düzeyinde ortaya koyarak iĢe baĢlayan Cumhuriyet Halk Partisi‟nin, 1925 

yılında çıkardığı Takrir-i Sükûn kanunundan baĢlayarak yirmi yıl boyunca egemen 

ideolojiye muhalif konumda bulunan tüm oluĢumların tasfiyesine giriĢen bir baskı 

aygıtına evirildiği söylenebilir. 

 Tarihsel arka plâna bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi‟nin kökeni Milli 

Mücadele döneminde üstlenmiĢ olduğu kritik rolle öne çıkan Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti‟ne ve akabinde birinci mecliste aynı isimle kurulan gruba 

dayanmaktadır. 6 Aralık 1922 tarihinde yaptığı açıklamayla Mustafa Kemal PaĢa, “Halk 

Fırkası” ifadesini kullanarak partinin kurulmasına dair ilk iĢareti vermiĢ, kazanılan 

bağımsızlık sonrası ülkeyi içine düĢmüĢ olduğu geri kalmıĢlık hâlinden hızla 

kalkındırmanın çözümlerini üretecek projelerin hayata geçirilmesini partinin esas hedefi 

olarak belirlemiĢtir.
203

  

 8 Nisan 1923 tarihinde ise kurulması düĢünülen partinin çekirdek programı 

olarak kabul edilebilecek “Dokuz Umde” yayınlanmıĢ, ulusun temsilcisinin Türkiye 

Büyük Millet Meclisi olması, saltanatın kaldırılması gerekliliği, güvenliğin öncelikli 

husus olarak tanımlanması, mahkemelerin adil bir Ģekilde çalıĢmasının sağlanması, 

tarım, sanayi, hayvancılık, sağlık, ulaĢım, madencilik gibi alanlarda geliĢimin 

sağlanması, zorunlu askerliği kısaltılması, askeri bürokrasi ve kamu bürokrasisinin 

hayat standartlarının geliĢtirilmesi, özel giriĢimin teĢvik edilmesi ilkeleri kabul 
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edilmiĢtir.
204

 Dokuz Umde‟nin ilânını takiben 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası 

kurulmuĢ, 10 Kasım 1924 tarihinde isminin baĢına Cumhuriyet sözcüğü eklenmiĢ, 1931 

yılında ise “fırka” yerini “parti” kelimesi almıĢtır.
205

 

 Kurulduğu dönem itibariyle üyelerinin çoğunluğu aydınlar, bürokratlar, emekli 

subaylar ve büyük toprak sahiplerinden oluĢan Cumhuriyet Halk Partisi,
206

 modern ve 

bağımsız bir ulus-devletin inĢasını görev edinmiĢtir.
207

 Bunun yanı sıra aralıksız 

sürdürülecek bir toplum değiĢimi hamlesini yapabilecek politik ve sivil kurumların 

oluĢturulması hedeflenmiĢ, halkçı anlayıĢ ve demokratik ideallerden vazgeçmeden fakat 

bunların seçkinci düĢünce yapısı içinde geçerliliğini koruyacak bir parti örgütü 

tasarlanmıĢtır.
208

 

 Cumhuriyetin ilk yıllarında patlak veren, rejimi tehdit edici nitelik barındıran 

ġeyh Said Ġsyanı, siyasal iktidarın -dolayısıyla Cumhuriyet Halk Fırkası'nın- çözmesi 

gereken bir mesele olarak ortaya çıkmıĢ, ayaklanmanın bastırılması sonrasında mevcut 

baĢbakan Fethi Bey'in (Okyar) görevi bırakmasını takiben yeni hükümeti kuran Ġsmet 

PaĢa (Ġnönü) öncülüğünde düzenin yerleĢmesinin ve istikrarının sağlanması adına daha 

sert tedbirler alınması kararlaĢtırılmıĢtır. 

 Bu çerçevede Ġsmet PaĢa kabinesi tarafından hazırlanmıĢ ve 4 Mart 1925 

tarihinde meclisten çıkarılmıĢ olan Takrir-i Sükûn Kanunu ile devlet ideolojisinin 

iĢlerliğinin daha etkin bir Ģekilde sağlanması yoluna gidilmiĢtir. Yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli kalması kabul edilen ve üç maddeden oluĢan 

kanunun ilk maddesi, aynı zamanda çıkarılıĢ amacını da net bir Ģekilde yansıtmaktadır. 

Söz konusu madde uyarınca siyasal iktidar, cumhurbaĢkanının da onayını alarak baĢta 

irtica ve isyan olmak üzere ülkenin düzenini bozmaya yönelik çalıĢmalarda bulunan her 

türlü oluĢumun varlığına son verme yetkisini eline almıĢtır.
209

 Ayrıca birisi doğu 

vilayetleri birisi diğer Ģehirler olmak üzere oluĢturulan iki Ġstiklâl Mahkemesi kurularak 

kanun gereğince suçlu bulunanların yargılanması sağlanmıĢtır.
210
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 Kanun etkisini öncelikle basın alanında öne çıkarmıĢ, ilk etapta Ġstanbul'da 

faaliyet gösteren ve çeĢitli politik görüĢleri savunan  Tevhid-i Efkâr, Ġstiklal, Son 

Telgraf, Aydınlık, Orak Çekiç, SebilürreĢat, Tanin isimli yayın organları 

kapatılmıĢtır.
211

 Takrir-i Sükûn'un ikinci önemli etkisi ise siyasal muhalefet üzerinde 

kendisini göstermiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa'nın Milli Mücadele yıllarında kader birliği 

yaptığı ve daha sonrasında politik açıdan ayrıldığı yol arkadaĢları tarafından 1924 

yılının Kasım ayında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, siyasal faaliyetlerine 

dini alet ettiği ve bazı temsilciliklerinin ġeyh Sait Ġsyanı'nda parmağı olduğu 

gerekçesiyle 5 Haziran 1925'te kapatılmıĢtır.
212

 

 17 Haziran 1926 tarihinde yapılan bir ihbar üzerine ortaya çıkan ve Mustafa 

Kemal PaĢa'yı hedef alıp, tarihe "Ġzmir Suikastı GiriĢimi" olarak geçen olay sonrasında, 

giriĢimin planlayıcıları arasında yer alan, birinci meclisin Lazistan mebusu Ziya HurĢit 

ve arkadaĢları ile bunun haricinde rejime muhalif kimlikleriyle bilinen ve geçmiĢte 

Ġttihat ve Terakki bünyesinde aktif görevler üstlenen pek çok isimin yanı sıra baĢta 

Kâzım Karabekir PaĢa olmak üzere kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 

vekilleri de tutuklanmıĢtır.
213

 

 Zürcher'e göre Takrir-i Sükûn Kanunu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir 

dönüm noktasına karĢılık gelmiĢtir. Kanunun etkin bir biçimde kullanıldığı iki yıl 

boyunca muhalefet ve basın devre dıĢı bırakılmıĢ, iktidar yolunda kendisine rakip teĢkil 

edebilme potansiyeline sahip olan tüm unsurlar sistemin dıĢına itilmiĢtir. Egemen 

ideolojinin yürütücüleri kendilerini tam anlamıyla güvende hissettikleri 1929 yılına 

kadar yürürlükte kalan kanunun etkileri ise çok partili hayata geçiĢe kadar devam 

etmiĢtir.
214

 

 Türkiye'deki politik rejim hakkında Batı dünyasının sahip olduğu olumsuz imajı 

yıkmak ve siyasal tansiyonu düĢürmek adına çözüm arayıĢı içinde olan Mustafa Kemal 

PaĢa 1930 yılına gelindiğinde iki partili sistemi yeniden denemeye karar vermiĢ ve 

arkadaĢlıkları Harbiye yıllarına kadar dayanan Fethi Bey'den bir parti kurmasını talep 

etmiĢtir. Fethi Bey de bu talebi kabul ederek 12 Ağustos 1930 tarihinde Serbest 
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Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuĢtur.
215

 Serbest Fırka, rejimin temel prensiplerine sadık 

kalacağının sözünü vermekle birlikte ekonomi ve politikada liberal çizgiyi savunan bir 

program etrafında örgütlenme yolunu tercih etmiĢtir.
216

 

 Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın "güdümlü muhalefet" olarak tanımlayan 

Tunçay'a göre fırkanın ciddi bir iktidar alternatifi olması endiĢesi söz konusu giriĢimi 

yapay kılmıĢtır. Zira Mustafa Kemal PaĢa açısından ülke menfaati Cumhuriyet Halk 

Fırkası'nın menfaatleri ile özdeĢ olduğundan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın varlığı da 

yalnızca siyasal iktidarın uyguladığı hatalı politikaları ortaya koyup daha iyi iĢlerlik 

kazanmasına yardımcı olması açısından bir anlam taĢımaktadır.
217

 Gerçekten de Serbest 

Cumhuriyet Fırkası'nın iktidarı hedefleyen bir politik giriĢime dönüĢme olasılığının 

yarattığı huzursuzluk 1930 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk 

Fırkası'nı bir dizi tedbirler almaya itmiĢtir. 

 Bu doğrultuda bazı Serbest Fırka adaylarının seçimden çekilmeye zorlanması, 

Serbest Fırka'ya oy vereceği düĢünülen bazı mahallelerdeki seçmenlerin sandık 

baĢlarından uzaklaĢtırılması, kimi köylerde köy ahalisinin tarım kredisi alabilmesi ve 

ürününü satabilmesinin Serbest Fırka ile iliĢki kurmamaları koĢuluna bağlanması, 

Cumhuriyet Halk Fırkası'na oy vermeyi düĢünmeyen kamu çalıĢanlarının iĢten 

çıkarılması gibi yaptırımların uygulanması söz konusu olmuĢtur.
218

 Tüm bunlara 

rağmen Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yerel seçimlerinde 502 seçim bölgesinden, iki 

tanesi kent merkezi (Samsun ve Silifke) olmak üzere 40 belediye kazanmayı 

baĢarmıĢtır.
219

 

 Yerel seçimler sonrasında Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkası'nı seçimlere hile 

karıĢtırmakla suçlamıĢ ve ĠçiĢleri Bakanı ġükrü Kaya hakkında bir gensoru önergesi 

vermiĢtir.
220

 Bu geliĢme üzerine siyasal iktidar da refleks göstermekte gecikmeyerek, 

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı ve yöneticilerini vatana ihanetle itham etmiĢtir. Mevcut 

gerilimde Cumhuriyet Halk Fırkası'nı iĢaret ederek taraf olduğunu belirten Mustafa 
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Kemal PaĢa ile karĢı karĢıya gelmek istemeyen Fethi Bey de 16 Kasım 1930 tarihinde 

partisini feshetme kararı almıĢtır.
221

 

 Koçak'a göre Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini feshetme kararı alması 

dönemin dinamikleri göz önüne alındığında pek de ĢaĢırılacak bir durum değildir. Zira 

muhalefet partisi olarak iktidardaki Cumhuriyet Halk Fırkası'na yönelttikleri her eleĢtiri 

aynı zamanda devlete ve onun temsil ettiği ideolojiye yönelik kabul edilmiĢtir. Buradan 

da Cumhuriyet Halk Fırkası, devlet, iktidar, rejim ve ideoloji kavramlarının aslında 

birbirlerinden bağımsız düĢünülemeyeceği anlamı çıkmaktadır.
222

 

 Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminin de baĢarısızlıkla sonuçlanması 

sonrasında Cumhuriyet Halk Fırkası, 1931 yılından itibaren gücünü daha da 

sağlamlaĢtırarak muhalefeti sadece parti içi ile sınırlamıĢtır.
223

 1931 kurultayı ile birlikte 

egemen ideolojinin ilkeleri parti programında da resmi olarak yerini almıĢ ve bu sayede 

parti-devlet bütünleĢmesinin ilk adımları atılmıĢtır.
224

 Ġlk aĢamada bazı toplumsal ve 

kültürel kurumların tasfiyesine giriĢilmiĢ olup, bu çerçevede Türk Ocakları kapatılmıĢ 

(1931), kuruluĢu 1924 yılına dayanan Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin lider kadrosunun talebi üzerine 1935 yılında topladığı olağanüstü kongresi 

sonucunda kendisini feshetme kararı almıĢtır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na görüĢlerine 

daha yakın duran ve Ġsmet PaĢa kabinesinin bilhassa iktisadi politikalarını eleĢtirmesiyle 

bilinen "Yarın" gazetesi ise çıkarılan yeni basın kanunu uyarınca kapatılmıĢtır.
225

 

 Ġkinci önemli hamle ise akademide gerçekleĢtirilmiĢtir. Darülfünun mektebi, 

1933 yılında Ġstanbul Üniversitesi olarak yeniden kurulmuĢ, öğretim kadrosunun 2/3'si 

görevlerinden alınarak yalnızca Kemalist ideolojinin çizgisine sıkı sıkıya bağlı öğretim 

üyeleriyle yola devam edilmiĢtir. Ortaya çıkan açık ise Hitler iktidarı sonrası 

Almanya'dan ayrılan profesörlerin ders vermeleri için Türkiye'ye davet edilmeleriyle 

kapatılmıĢtır.
226
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 1930'lu yılların ortasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca iktidarı 

elinde bulunduran bir siyasi teĢekkül olmakla kalmamıĢ, aynı zamanda bir devlet partisi 

hüviyetine bürünmüĢtür. Parti, tüm vatandaĢların ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

nitelikte olan ve milli birliğin somut göstergesi sayılan bir kurum olmakla birlikte, 

devletin iĢleyiĢini sağlayan bir "motor gücü" vazifesi de görmüĢtür. Parti meclisi üyeleri 

ve milletvekili adaylarının listeleri ise cumhurbaĢkanı, parti genel baĢkanı ve baĢbakan 

ile parti genel sekreterinin onayıyla hazırlanmaya baĢlanmıĢtır.
227

 1936 yılında 

yayımlanan beyanname ile ise ĠçiĢleri Bakanı aynı zamanda partinin genel sekreteri 

olmuĢ, valilerin de partinin il baĢkanlıkları görevini yürütmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
228

 

Koçak'a göre söz konusu beyanname ile amaçlanan öncelikle devlet dıĢındaki her türlü 

özerk siyasi varlığa son verip bunları parti içerisinde eritmek ve devamında partiyi 

devletin bileĢenlerinden birisi hâline getirmek olmuĢtur.
229

 

 Parti-devlet bütünleĢmesinin nihai adımı ise 1931 yılında Cumhuriyet Halk 

Partisi programına dahil edilen Kemalizm'in altı temel ilkesinin 1937 yılında anayasaya 

girmesiyle atılmıĢtır. Bu çerçevede 1924 Anayasası'nın ikinci maddesi "Türkiye devleti, 

cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir" Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerin devletin anayasasının metni 

içinde de yer almıĢ, daha sonra kurulacak tüm siyasi partiler de bu ilkelere 

programlarında yer vermiĢtir.
230

 

 Koçak'a göre parti bu noktada devlet tarafından hiyerarĢik açıdan daha alt 

kademede bulunan bir organ olarak görülmüĢtür. Bu doğrultuda parti-devlet 

iliĢkilerinde partinin görev tanımı, kamu bürokrasisi tarafından verilen talimatları 

harfiyen uygulamak Ģeklinde belirlenmiĢtir. Dolayısıyla parti, devleti denetleyen yahut 

ona rehberlik eden bir kurumdan ziyade, devletin ülkenin en ücra noktalarına kadar 

nüfuz edebilmesi adına kendisinden faydalandığı bir örgüte karĢılık gelmektedir.
231
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 Atatürk'ün ölümü ve yerine son dönemde arasının pek de iyi olmadığı Ġsmet 

Ġnönü'nün cumhurbaĢkanı seçilmesiyle birlikte farklı bir dönemin kapısı aralanmıĢ, 

"değiĢmez genel baĢkan" ve "Milli ġef" ilân edilen Ġnönü döneminde Kemalizm'in 

Ģekillendirilip yeniden üretilmesi çalıĢmaları karĢımıza çıkmıĢtır. Koçak'a göre 

uluslararası politik Ģartların etkisiyle devlet-toplum iliĢkileri totaliter bir niteliğe 

bürünmüĢtür.
232

 

 II. Dünya SavaĢı'nın patlak vermesiyle birlikte bu duruma uygun bir ekonomi 

politikası belirleyen devlet, bu bağlamda üç temel yasa çıkararak uygulamaya 

sokmuĢtur. Bunlardan ilki 18 Ocak 1940 tarihli Milli Korunma Yasası olup, tarım 

ürünlerinin ve sanayi kuruluĢlarının üreteceği malların niteliği, miktarı, fiyatlarının 

belirlenmesi, bu sektörlerdeki iĢçilerin çalıĢma yükümlülükleri, yurttaĢlara karne ile 

ekmek dağıtımı gibi hususlar hükümetin inisiyatifine ve denetimine bırakılmıĢtır.
233

 

 Bu dönem içerisinde çıkarılan ikinci yasa, 11 Kasım 1942 tarihli Varlık Vergisi 

Kanunudur. Bu kanunla savaĢ ekonomisi ortamında servetlerini ciddi ölçüde arttırarak 

olağanüstü kazançlar elde eden kiĢilerden hiç değilse bu miktarın belli bir kısmını tahsil 

ederek toplumda yaĢanan ekonomik darboğazın aĢılması hedeflenmiĢtir. Ayrıca büyük 

meblağlara varan devlet harcamalarının bütçede yarattığı boĢluğun bu sayede 

kapatılması amaçlanmıĢtır.
234

 

 Yasa uyarınca kazanç ve buhran vergisi mükellefleri, büyük çiftçiler, yüksek 

miktarda gayrimenkul sahipleri, asıl meslekleri olmasa dahi 1939 yılından beri bir kez 

bile olsa ticaret yapmıĢ kiĢilerden bir defaya mahsus olmak üzere vergi tahsil edilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Vergi miktarları il ve ilçelerde oluĢturulan komisyonlar tarafından 

belirlenmiĢ olup itiraz yolu kapatılmıĢtır. Mükelleflere ödeme için 15 gün süre (faiziyle 

ödemek Ģartıyla artı 15 gün de gecikme marjı) tanınmıĢ, bir ay içerisinde vergisini 

ödemeyenler ise AĢkale ve Sivas-Erzurum demiryolu hattının yapımında çalıĢmaya 

gönderilmiĢtir.
235

 

 Boratav'a göre Varlık Vergisi Kanunu ile burjuvazinin tüm grupları arasında 

devlet tarafından objektif bir yaklaĢım sergilenmemiĢ, siyasi iktidara yakın olan 
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kesimler kayrılırken ağırlıklı olarak azınlıkların içinde bulunduğu kesimler ise önemli 

derecede mağdur edilmiĢtir. Bu sayede büyük bölümünü gayrimüslimlerin oluĢturduğu 

Ġstanbul burjuvazisinden, Anadolu orijinli yeni zenginlerin lehine doğru hissedilir 

ölçüde değiĢimler ortaya çıkmıĢtır.
236

 Koçak, Boratav'ın görüĢünü daha da ileri 

taĢıyarak Varlık Vergisi Kanunu sayesinde ekonominin tüm alanlarını kapsayacak 

Ģekilde Türk ve Müslüman kökenli giriĢimcilere yer açılarak gayrimüslim kökenli 

giriĢimcilerin tasfiyesinin sağlandığını ve bunda da büyük ölçüde amaca ulaĢıldığını 

savunmuĢtur.
237

 

 SavaĢ ekonomisinin uygulandığı dönemde çıkarılan üçüncü önemli yasa ise 15 

Mayıs 1943 tarihli Toprak Mahsulleri Yasası olmuĢtur. Yasaya göre miktarı önceden 

tahmin edilmek üzere tüm tarım ürünlerinden %8 oranında vergi alınması hükme 

bağlanmıĢ, 1944 yılında kanun yeniden revize edilerek vergi oranı % 10'a 

yükseltilmiĢtir.
238

 

 Boratav'a göre Toprak Mahsulleri Yasası, büyük ölçekli toprak sahipleri ile 

küçük çiftçi arasında vergi oranı açısından herhangi bir fark gözetmemesi sebebiyle 

önemli sıkıntılara yol açmıĢtır. SavaĢ Ģartları dolayısıyla ancak kendi geçimini 

sağlayabilecek kadar üretebilen küçük çiftçi, belirlenen vergi miktarının olumsuz 

etkilerinden en ciddi Ģekilde zarar gören kesim olmuĢtur.
239

 

 Ahmad'a göre tüm bu yasaların üzerinde fazla çalıĢılmadan çıkarılması, 

uygulanmasında yaĢanan aksaklıklar ve sonuçları özellikle ticaret erbabı ile büyük 

toprak sahipleri arasında huzursuzluğa yol açmıĢ, Cumhuriyetin ilânından beri iktidar ve 

pek tabii devlet ile kurulmuĢ olan sağlam iĢbirliği güven unsurunun zedelenmesi 

sebebiyle sarsıntıya uğramıĢtır.
240

 

 Atatürk sonrası tek parti dönemine politik açıdan bakıldığında ise Ġnönü'nün 

1938 öncesinde çeĢitli gerekçelerle muhalif konumda olan ve iktidar çevresinden 

uzaklaĢtırılan siyasi figürlerle bir nevi barıĢma yolunu tercih ettiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda baĢta Kâzım Karabekir olmak üzere pek çok önemli ismin yeniden 
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Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmaları ve milletvekili olarak parlamentoya girmeleri 

sağlanmıĢtır.
241

 

 Atatürk ve Ġnönü'den sonra partinin üç numaralı ismi olarak gösterilen Recep 

Peker, tek parti yönetiminin egemen ideolojiye uygun olarak gerekliğini bir dizi 

konferans vererek açıklamıĢ, Peker'in bu konuĢmaları 1935 yılında "Ġnkılap Tarihi" 

ismiyle kitaplaĢtırılarak üniversitelerin müfredatına zorunlu kaynak olarak 

konulmuĢtur.
242

 

 Peker'e göre Kemalizm'in öngördüğü reformların uygulanması ve yerleĢik hâle 

getirilebilmesi için güç kullanımına baĢvurulması zaruridir. Çünkü Türkiye'deki 

geleneklerin kökleri halk içerisinde oldukça derinlere uzanmaktadır.
243

 Parti lideri ise 

parti için hayati derecede önemli bir aktördür. Parti lideri, partinin felsefesini, iradesini 

ve yaratıcı gücünü kendi kimliğinde somutlaĢtıran kiĢidir.
244

 

 Eğitim alanında da yeni kuĢakların Kemalizm'in prensiplerini özümseyecek 

Ģekilde yetiĢmeleri için azami titizlik gösterildiğini, bunun haricinde herhangi bir fikir 

akımına yönelik okumaların yapılmasının önüne geçildiğini söyleyebilmek mümkündür. 

Örneğin 1938 yılında ĠçiĢleri Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ġükrü 

Kaya'nın Halkevleri baĢkanlarına yönelik yayınlamıĢ olduğu genelgeyle sol yayınlar 

üzerinde böyle bir tedbir alma yoluna gidilmiĢ, Karl Marx'tan Hikmet Kıvılcımlı'ya, 

Sabiha Sertel'den Nazım Hikmet'e kadar pek çok düĢünür ve yazarın eserleri 

Halkevlerinin kütüphanelerinden toplatılmıĢtır.
245

 

 II. Dünya SavaĢı'nın bitimiyle birlikte Avrupa merkezli uluslararası politika 

anlayıĢı yerini Amerika BirleĢik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin odak noktası olduğu 

iki kutuplu yeni bir düzene terketmiĢ, ortaya çıkan bu yeni tablo savaĢ yılları boyunca 

dikkatli bir denge siyaseti izleyen Türkiye'yi de alacağı pozisyon bakımından net bir 

karar verme sürecine itmiĢtir.
246

 Zira savaĢı müttefiklerin kazanması aynı zamanda 
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otoriter nitelikli tek parti rejimlerine karĢı çok partili demokratik anlayıĢın zaferini 

simgelemiĢ, Türkiye de bu noktada yönünü Batı'ya doğru çevirme kararını almıĢtır.
247

 

 Bu doğrultuda savaĢın bitimiyle birlikte kurulmasına karar verilen BirleĢmiĢ 

Milletlerin temel yapısının ve statüsünün belirleneceği San Francisco Konferansı'na 

katılan Türkiye, BirleĢmiĢ Milletler ġartı'nı imzalayarak bir bakıma demokrasinin temel 

prensiplerini göz önünde bulunduran daha özgürlükçü bir rejime geçeceğinin de 

teminatını vermiĢtir.
248

 Yanı sıra Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik ortaya çıkan 

somut toprak talepleri de hükümeti Atlantik bloğuyla yakınlaĢmaya daha çok sevketmiĢ, 

Türkiye'nin komünizm aracılığıyla Sovyetlerin yörüngesine girmesini istemeyen 

Amerika BirleĢik Devletleri de 1947 yılında Truman Doktrini kapsamında ekonomik 

yardımda bulunarak bu yakınlaĢmayı perçinlemiĢtir.
249

 

 Gerek dıĢ politikaya dair geliĢmeler gerekse iç politikada savaĢ yıllarından 

çıkarılan vergi yasaları sonucu büyük/küçük sermayedarların ve toprak sahiplerinin tek 

parti iktidarına karĢı takınmıĢ oldukları mesafeli tutum, Ġsmet Ġnönü'nün de çok partili 

hayata geçiĢi onaylayan ılımlı açıklamalarla da birleĢince Cumhuriyet Halk Partisi 

bünyesindeki muhalif grupların daha da cesaretlendiği söylenebilir. 

 1945 yılında mecliste konuĢulan yeni Bütçe Kanunu ve peĢinden gelen Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu tasarısının oturumları muhalif milletvekillerinin görüĢlerini 

açıklaması bakımından ideal bir ortam oluĢturmuĢ, Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik 

Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından yeni bir parti ihtiyacının vurgulanmasından ziyade 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde demokratikleĢmeye yönelik reformlar yapması 

gerekliliğini içeren "Dörtlü Takrir" isimli bildirge meclis baĢkanlığına sunulmuĢtur.
250

 

 Dörtlü Takrir'in sert tartıĢmalar sonrasında reddedilmesinin akabinde, takrire 

yönelik ağır eleĢtirilere Menderes, Köprülü ve Koraltan tarafından gazetelerde 

yazdıkları makalelerle aynı ağırlıkta yanıtlar verilmiĢ ve bunun üzerine söz konusu üç 

isim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmiĢtir. Celal Bayar ise mevcut Basın 
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Kanunu ile ilgili sunmuĢ olduğu bir değiĢiklik önerisinin kabul edilememesini takiben 

önce milletvekilliğinden, daha sonra da partiden istifa etmiĢtir.
251

 

 Bu geliĢmeler ıĢığında CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü'nün oluru da alınarak 7 Ocak 

1946 tarihinde Demokrat Parti, dörtlü takririn hazırlayıcıları tarafından resmen 

kurulmuĢ olur. KuruluĢ öncesinde Ġsmet Ġnönü'nün bir görüĢme gerçekleĢtirdiği Celal 

Bayar'a parti programında din konusu, laiklik ve köy enstitülerine karĢı hangi 

yaklaĢımların sergileneceğine dair yöneltmiĢ olduğu sorulara aldığı olumlu yanıtlar 

üzerine onay vermesi,
252

 egemen ideolojinin devamına yönelik hassasiyetleri göstermesi 

bakımından da çarpıcı bir anlam teĢkil etmektedir.
253

 

 Demokrat Parti ülke sathındaki örgütlenmesini tam olarak tamamlayamadan 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin manevrası sonucunda genel seçim tarihinin geriye 

çekilmesiyle 1946 yılının Temmuz ayında hazırlıksız olarak siyasal iktidar ile yarıĢa 

girmiĢ, 465 milletvekilli sandalyesinden 62'sini kazanabilmiĢlerdir.
254

 Açık oy/gizli 

sayım ilkesi, tarafsız gözlemcilerin olmaması, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra oy 

pusulaların imha edilmesi ve özetle Demokrat Parti'nin seçimlere hile karıĢtırıldığı 

gerekçesiyle yapmıĢ olduğu itirazlardan ise bir sonuç çıkmamıĢtır.
255

 

 Koçak'a göre 1946 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamenter 

demokratik rejimin tesisine öncülük edeceği ve bunun için gerekli politik eğitimi 

vereceği türünden savları boĢa çıkarmıĢtır. Gerekli politik eğitimin verildiği varsayılsa 

dahi bu sayede demokratik düzenin yerleĢtirmesi mümkün olmamıĢtır.
256

 

 1946 genel seçimleri sonrası iktidar ve muhalefetin gündemindeki hâkim 

suçlayıcı tema "komünizm" olmuĢ, soğuk savaĢ sonrası Türkiye'nin içinde yer almayı 

tercih ettiği bloğun da etkisiyle bu dönemdeki baskılar daha çok sol akımlar üzerinde 

kendisini göstermiĢtir.  

 Nitekim siyaset sol çizgide konumlanmasıyla bilinen ve Demokrat Parti 

öncülerinin de hükümete yönelik eleĢtirel yazılarına sayfalarında yer veren Tan 

                                                           
251

 Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Ġstanbul, Milliyet Yayınları, 1970, ss. 102-103. 
252

 Toker, a.g.e., s. 112. 
253

 Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal...-II, s. 200. 
254

 Hikmet Bilâ, CHP..., s. 103. 
255

 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin..., s. 312. 
256

 Cemil Koçak, Türkiye'de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950)  İktidar ve 

Demokratlar, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2012, ss. 531-532. 



91 
 

Gazetesi, iktidara yakın duran yayın organlarının da kıĢkırtmasıyla saldırıya uğramıĢtır. 

Ayrıca önemli sosyalist siyasetçilerden Dr. ġefik Hüsnü'nün kurmuĢ olduğu Türkiye 

Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kapatılmıĢtır.
257

 AĢırı sağ anlayıĢ ise II. Dünya 

SavaĢı'nın bitimine doğru Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği önünde yenilgiye 

uğraması sonrasında tek parti yönetiminin hıĢmına uğramıĢ; Hüseyin Nihal Atsız, 

Alparslan TürkeĢ, Reha Oğuz Türkkan gibi isimlerin öncülük ettiği Türkçü-Turancı 

kesim, iktidarı ele geçirme iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıĢtır.
258

 

  1946 seçimleri sonrasının iktidar ayağına bakıldığında ise ilk aĢamada 

baĢbakanlık için, sert tutumuyla bilinen Recep Peker'in görev alması söz konusu olmuĢ, 

ancak iktidar-muhalefet iliĢkilerinin daha da gerginleĢtiğini gören CumhurbaĢkanı Ġsmet 

Ġnönü 12 Temmuz 1947'de yayımladığı bir beyanname ile Demokrat Parti'nin 

demokratik sistemin geliĢmesi adına ortaya koyduğu talepleri haklı bulduğunu 

belirterek bir anlamda Peker hükümetini sona erdirmiĢtir.
259

 12 Temmuz 

beyannamesinin perçinlediği demokratik ortamın sonuçlarından bir tanesi de Demokrat 

Parti'nin  Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleĢtirilerinin dozajının yetersiz kaldığını 

düĢünerek ayrılma kararı alan Fevzi Çakmak, Osman BölükbaĢı gibi isimlerin 

öncülüğünde 1948 yılında Millet Partisi'nin kurulması olmuĢtur.
260

 

 Recep Peker sonrası daha ılımlı kabul edilebilecek Hasan Saka'nın baĢbakanlığı 

dönemiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi liberalleĢme yönünde bir takım adımlar 

atmaya baĢlamıĢ, -grev hakkı tanınmamakla birlikte- sendikalar kanunu çıkartılmıĢ, 

basın kanununda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte gazete kapatma yetkisi hükümetten 

alınarak yargı organlarına verilmiĢtir.
261

 Buna ilaveten 1947 yılında toplanan 7. 

kurultayda parti-devlet anlayıĢının esnetilmesine yönelik giriĢimler baĢlatılmıĢ, parti il 

baĢkanlarının aynı zamanda valilik yapması sona erdirilmiĢtir. CumhurbaĢkanı, partinin 

baĢkanı olarak kalmaya devam edecek ancak yetkileri onun adına parti genel baĢkan 

vekili kullanacaktır.
262

 Bunun yanı sıra rejime ruhunu veren Kemalizm'in ilkeleri 

yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. Cumhuriyetçilik ilkesi demokrasi kavramı ile 

birlikte ele alınırken, milliyetçilik politik ekseninden çıkartılarak dil, kültür ve tarih 
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temelli bir anlayıĢla dizayn edilmiĢtir. Devletçilik ilkesinde özel sektör lehine olacak 

Ģekilde bir ayrıma gidilmiĢ, laiklik ilkesinde de devletin dine daha hoĢgörülü ve daha az 

müdahaleci olması anlayıĢı benimsenmiĢtir. Halkçılık ilkesi bağlamında halkın 

çoğunluğunu oluĢturan köylünün yaĢam standartlarının yükseltilmesi üzerinde 

durulmuĢtur. Ġnkılapçılık ilkesinin odağı "evrim" olarak belirlenmiĢ, süreklilik esas 

alınmıĢtır.
263

 

 Ülkede ekonomik durumun iyiye gitmeyip bunun halkın günlük yaĢantısına da 

ciddi Ģekilde tesir etmesi, Demokrat Parti'nin etkin muhalefetiyle de birleĢince Hasan 

Saka baĢkanlığındaki iki kabinenin de ömrü çok uzun sürmemiĢ ve yerine Ġslam Tarihi 

alanında uzmanlaĢmıĢ ve belli bir dönem Darülfünun Ġlahiyat Fakültesinde dekanlık 

görevini de üstlenmiĢ olan ġemsettin Günaltay baĢbakanlığında yeni hükümet 

kurulmuĢtur.
264

 

 Günaltay'ın sahip olduğu akademik ve siyasi profil, Cumhuriyet Halk Partisi 

içinde egemen ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olan tutucu kanat tarafından tepkiyle 

karĢılanmıĢ ve kendisinin baĢbakanlığında bir kabine kurulması Kemalizm'in 

ilkelerinden sapma anlamına gelebileceği Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
265

 Hatta rivayet 

düzeyinde kalsa da böyle bir hamlenin parti içinde bölünmeye yol açacağı ve partiden 

ayrılması beklenen kanadın -baĢta istifasını sunan Erzincan milletvekili Ģair Behçet 

Kemal Çağlar olmak üzere- "Kemalist Parti" isminde yeni bir oluĢuma liderlik 

edecekleri konuĢulmuĢtur.
266

 

 Günaltay döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği ılımlı siyaset 

çizgisi geçerliliğini korumuĢ, özellikle halkın inanç değerlerine yönelik bazı 

düzenlemelere gidilmiĢtir. Örneğin okullarda din dersi eğitiminin verilmesi, türbelerin 

yeniden ziyarete açılması gibi hamleler Günaltay kabinesi tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Son olarak tek dereceli, genel, eĢit, gizli oy/açık sayım yeni seçim 

kanunun da hayata geçirilmesi ile 1946 seçimlerinin aksine daha adil bir yarıĢın 
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olacağına dair inanç da Günaltay hükümeti tarafından baĢta muhalefet olmak üzere tüm 

toplumsal kesimlere aĢılanmıĢtır.
267

 

 Böyle bir ortamda girilen 14 Mayıs 1950 genel seçimleri sonrasında Demokrat 

Parti'nin kazandığı baĢarı 22 yılı tek parti olmak üzere toplamda 27 yıl süren 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sonlandırmıĢ, egemen devlet ideolojisinin politik 

kurumsal ayağı, gerek ekonomik sıkıntıların gerekse siyasal, sosyal ve kültürel 

uyuĢmazlıkların etkisiyle halk tarafından muhalefet konumuna itilmiĢtir. 

 Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir "vesayet partisi" olarak tanımlayan Tunaya'ya 

göre hukuki anlamda baĢka bir partinin kurulmasında herhangi bir engel 

bulunmadığından bu dönem "fiili tek parti" dönemi olarak değerlendirilebilir. Bu 

bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi konumundaki siyasal kurumlar demokratik düzene 

geçiĢin hazırlayıcıları konumundadır.
268

 Duverger'e göre ise Cumhuriyet Halk Partisi ve 

muadilleri "hakim parti" sınıfına sokulabilir. Dolayısıyla partinin iktidar dönemi ne tek 

parti ne de çok parti rejimi ile açıklanabilir.
269

 AkĢin'e göre baĢta Almanya, Ġtalya, 

Portekiz, Ġspanya olmak üzere pek çok ülkenin diktatörlükle yönetilen rejimleriyle 

mukayese edildiğinde tek parti yönetimi demokrasiye daha yakın durmaktadır.
270

 

 Tunçay'a göre Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde geçen dönem bir tek parti 

yönetimi dönemidir. Bu bağlamda 1925 yılının ilk yarısından itibaren muhalif 

oluĢumlara karĢı fazla bir siyaset Ģansı verilmemiĢtir. Egemen ideolojinin halkçılık 

ilkesi geniĢ katılımlı bir demokrasi anlayıĢını tesis etmek  yerine monarĢi karĢıtlığı ve 

statüye dayalı imtiyazlara karĢı tavır almakla yetinmiĢtir.
271

 

 Karpat'a göre Cumhuriyet Halk Partisi, politikaları çoğu zaman yanlıĢ 

yönlendirilmesine karĢın demokratik bir toplumun vücuda getirilmesi adına lâzım gelen 

enstrümanları sağlayan bir anayasa hazırlamıĢ, bir takım önemli hatalarına rağmen 
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Osmanlı dönemine göre gelecek kuĢaklara çok daha kullanıĢlı bir idare tarzını 

aktarmayı baĢarmıĢtır.
272

 

 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1945 yılına kadar geçen süreçte rejimi, devlet 

ideolojisini Ģu veya bu Ģekilde tehdit edeceğini düĢündüğü tüm unsurları devre dıĢı 

bırakmaya yönelik bir siyaset anlayıĢı izlediği görülmektedir. Mustafa Kemal 

Atatürk'ün kiĢisel gayretleri yahut onayı sayesinde söz hakkı bulabilmiĢ legal kurumsal 

muhalefet veya kurumsallaĢma aĢamasına geçmemiĢ grupların egemen devlet 

ideolojisinin gerekleri bağlamında parti aracılığıyla baskı ve denetim altına alındığı 

söylenebilir. 

 

3.2.2.  Ġstiklal Mahkemeleri 

 Althusser'in sınıflandırmasından yola çıkılarak bakıldığı zaman erken 

Cumhuriyet döneminin 1925-1927 aralığı incelendiğinde Kemalist devrim ideolojisine 

ters düĢen her türlü yapılanma ve eylemin önünü almak adına devletin adalet ayağındaki 

baskı aygıtının Ġstiklal Mahkemeleri olduğu söylenebilir.  

 Ġstiklal Mahkemeleri ilk olarak Milli Mücadele döneminde 1920-1923 yılları 

arasında faaliyet göstermiĢ, bu süreçte düzenli ordu düĢüncesinin hayata geçirilmesi ve 

devamlılığını sağlamak adına asker kaçakları problemini çözmeyi hedeflemiĢtir. 1925-

1927 yılları arasındaki zaman diliminde ise devrime karĢı iĢlenen suçlar mahkemelerin 

gündemi olmuĢtur.
273

 Türkiye Büyük Millet Meclisi adına çalıĢan Ġstiklal 

Mahkemeleri'nin kararları kesinlik arz etmiĢ ve itiraz yolu kapatılmıĢtır. Alınan kararlar 

da -sivil veya asker olsun- bürokrasi tarafından harfiyen uygulanmıĢtır. Üye sayısı 

baĢlangıçta üç olarak belirlense de sonrasında dörde çıkmıĢ, ilerleyen dönemlerde 

savcılar da yargılama sürecine dahil olmuĢtur.
274

 

 Olağanüstü Ģartlarda çalıĢmalarından ötürü mahkemelerin çalıĢma tarzlarının da 

alıĢılmıĢın dıĢında olduğunu söylemek mümkündür. Bunlardan en belirgini verilen 

kararların herhangi bir delile dayandırma zorunluluğunun bulunmamasıdır. Hükmün 

                                                           
272

 Kemal Karpat, Türk Siyasi..., s. 71. 
273

 Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ġstanbul, Doğan Kitap, 2014, ss. 46-47. 
274

 Aybars, a.g.e., s. 46. 



95 
 

verilmesi için yargılanan kiĢinin suçluluğu hakkında mahkeme heyetinde vicdani 

kanaatin uyanması yeterli görülmüĢtür.
275

 

 Ulus temelli bir devletin kurulduğu bir zaman diliminde çalıĢmalarını yürütmüĢ 

olması açısından Ġstiklal Mahkemeleri'nin 1925-1927 arası dönemi baskı aygıtı iĢlevini 

daha somut olarak gerçekleĢtirdiği kesit olarak değerlendirilebilir. Devlet ideolojisinin 

yerleĢikliğini ve sürekliliğini sekteye uğratacak pek çok giriĢimin failleri söz konusu 

süreçte yargılanarak ölüm dahil olmak üzere çeĢitli cezalara çarptırılmıĢtır. 

 Takrir-i Sükun dönemi ile birlikte 4 Mart 1925 tarihinde kurulan Ġsyan Mıntıkası 

(ġark) Ġstiklal Mahkemesi ve Ankara Ġstiklal Mahkemesi'nin üyeleri Türkiye Büyük 

Millet Meclisi tarafından seçilmiĢ, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri bunun 

anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle oturuma katılmamıĢlardır.
276

 

 1925-1927 arası dönemde mahkemelerin yargılamasına konu teĢkil eden suçların 

temel kapsamını baĢta ġeyh Said Ġsyanı olmak üzere rejime ve devrimlere karĢı 

gerçekleĢtirilen ayaklanmalar, Atatürk'e yapılan saldırı giriĢimleri ve Ġttihatçılık (Ġzmir 

Suikastı GiriĢimi Davası), basın muhalefeti, komünist örgütlenmeler ve hükümete 

muhalefet oluĢturmuĢtur. Bunlar içerisinde ayaklanmaların ve Atatürk'e düzenlenen 

suikast giriĢiminin öncüleri idamla cezalandırılırken, diğer suçlardan yargılananlar ise 

hapis ve sürgün cezalarına çarptırılmıĢtır.
277

 

 7 Mart 1927 tarihinde kaldırılan Ġstiklal Mahkemeleri, adi suçlardan 

yargılananların da dahil edilmesiyle birlikte 360 kadar idam cezası kararına imza 

atmıĢtır. Mahkemelerin kuruluĢuna dair 1922 yılında çıkarılan kanun ise 1949 yılına 

kadar yürürlükte kalmıĢ ancak bu süre zarfında yeniden kurulup faaliyete 

sokulmamıĢtır.
278

 

 Ġstiklal Mahkemeleri'nin konumu, sahip olduğu yetkilerin derecesi ve iĢleyiĢ 

tarzları çeĢitli tartıĢmaların da konusunu oluĢturmuĢtur. Mumcu'ya göre Ġstiklal 

Mahkemeleri, bilinen karĢılığıyla mahkeme olarak değil de savaĢ ve devrim benzeri 

olağan kabul edilemeyecek koĢullarda faaliyet gösteren, demokrasiyle de 

bağdaĢtırılamayacak "infaz kurulları"dır. Fransa'da belirli dönemlerde benzer çalıĢma 
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prensiplerine sahip olup, çok daha acımasız uygulamalara baĢvuran mahkemeler 

olmuĢtur. Dolayısıyla Atatürk dönemindeki Ġstiklal Mahkemeleri abartılı ve dayanaksız 

eleĢtirilerden muaf tutulmalıdır.
279

 

 Koçak ise mahkemelerin kısa zaman içerisinde eriĢtiği gücün derecesine dikkat 

çekmiĢ, dönemin baĢbakanı Ġsmet PaĢa'nın tutuklanma giriĢiminin ve yasama 

dokunulmazlığı bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mebuslarının 

tutuklanmalarının bu durumun somut kanıtları olduğunu savunmuĢtur.
280

 

 Ġstiklal Mahkemeleri üzerine en kapsamlı araĢtırmayı gerçekleĢtirmiĢ olan 

Aybars, bu kurumlar değerlendirilirken olağanüstü bir dönemden geçildiğinin gözardı 

edilmemesi gerektiğine değinerek, normal hukuk anlayıĢı penceresinden bakılmaması 

gerektiğini vurgulamıĢtır. Karar alınmasında vicdani kanaatin yeterli olmasına rağmen 

delillere her zaman birinci sırada önem atfedilmiĢ, verilen kararlarda dil, din, ırk ayrımı 

gözetilmemiĢtir.
281

 

 Sonuç olarak bakıldığında gerekliliği vb. tartıĢmalar bir tarafa bırakılacak olursa 

Ġstiklal Mahkemeleri, Kemalist ideolojinin yürütücüleri açısından politik olarak hem 

mevcut hem de ileride kendilerine rakip olması muhtemel potansiyel taĢıyan 

muhalefetin tasfiye edilmesi bakımından önemli bir baskı aygıtı vazifesi görmüĢ, bunun 

yanında ilke ve devrimlere yönelik ayaklanma baĢlatan her türlü grubun da etkisiz hâle 

getirilmesi adına caydırıcı cezalar vererek bu vazifeyi daha da pekiĢtirmiĢtir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇOK PARTĠLĠ DEMOKRATĠK HAYATA GEÇĠġTE BĠR DEVLET 

AYGITI OLARAK ORDUNUN KONUMU VE ĠġLEVĠ  

 

 Tarihsel düzlemde ele alındığında Türklerde "ordu" kavramının geçmiĢinin 

Ġslamiyet'ten öncesine kadar dayandığını söyleyebilmek mümkündür. Gerek coğrafi 

açıdan içinde bulundukları çetin koĢullar, gerekse birliklerini muhafaza edebilmek adına 

-genellikle Çin olmak üzere- kendilerine tehdit unsuru olarak gördükleri komĢularıyla 

giriĢtikleri mücadeleler kavim olarak Türklerin savaĢçı bir geleneği inĢa etmesini de 

beraberinde getirmiĢtir. 

 Ülke sınırlarının korunması, bütünlüğün tesis edilmesi veya nüfuz ettiği 

sahaların geniĢletilmesi bakımından süreç içerisinde ordu, devletin varlığının birincil 

dayanak noktası hâline gelmiĢ, olası bir küçülme veya geriye gidiĢte düzeltilmesi hatta 

yenilenmesi gerekli görülen ilk kurum olmuĢtur. Osmanlı Devleti'nde 18. ve 19. 

yüzyıllarda askeri alanda giriĢilen modernizasyon çalıĢmaları ve baĢlatılan okullaĢma 

hamlesiyle birlikte pozitivist düĢünce ıĢığında yetiĢtirilen "mektepli subay" profili ile 

ordu, mutlak otorite olan padiĢaha ekonomik gerekçelerle isyana kalkıĢan bir 

mekanizma durumundan çıkarak kötü gidiĢatın gerekçeleri üzerine kafa yorup bunların 

bertaraf edilmesi yönünde çareler arayan, yönetimde söz sahibi olmak isteyen 

kadroların hâkimiyetine geçen bir yapıya dönüĢmüĢtür. 

 Milli mücadelenin kazanılmasına ve modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

kurulmasına öncülük eden bu kadrolar her ne kadar geçmiĢ tecrübeleri göz önünde 

bulundurarak askeri, politik alanın dıĢında tutmaya gayret etmiĢse de Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin iç hizmet yönetmeliğinde kendisine atfedilen görevler söz konusu 

çabaları pek olanaklı kılmamıĢtır. 

 Althusser'in sınıflandırmasında devletin baskı aygıtları içinde yer alan ordunun, 

Türkiye özelinde değerlendirildiğinde muhtıralar ve darbeler aracılığıyla bu iĢlevini 

yerine getirdiği, öte yandan da -Demokrat Parti iktidarına kadar geçen süreçte daha 

yoğun olmak üzere- Kemalist devlet ideolojisinin prensiplerini yerleĢtirmek adına 
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ideolojik bir aygıt olma vazifesini de üstlenen unsurlardan birisi olarak karĢımıza çıktığı 

söylenebilir.  

 

1.  TÜRK MODERNLEġMESĠNDE ORDUNUN YERĠ VE ÖNEMĠ 

 Gaza ve fetih kültürü üzerine inĢa edilmiĢ olan Osmanlı Devleti'nde ordunun 

geleneksel konumu devletin kendisiyle özdeĢtir. Sultana sarsılmaz bir sadakatle bağlı ve 

son derece disiplinli bu askeri güç, devletin coğrafi sınırlarının belirlenmesinde birinci 

derecede etkin rol oynamıĢtır.
1
 17. yüzyıla kadar devĢirme esasına dayalı Yeniçerilerin 

ve toprak esasına dayalı Tımarlı Sipahilerin lokomotif gücünü oluĢturduğu ordu, bu 

tarihten itibaren toprak kayıplarının baĢlaması ve artarak devam etmesiyle birlikte çağın 

Ģartlarına göre modernize edilmesi gereken ilk kurum olarak ele alınmıĢtır. 

 Daha önceleri Osmanlı'daki yönetici zümre tarafından güç bakımından daha 

zayıf görülerek ötekileĢtirilen Batı, 17. yüzyıldan itibaren daha farklı bir anlam ifade 

etmeye baĢlamıĢ, örnek alınması gereken askeri yeniliklerin merkezi olarak kabul 

edilmiĢtir. Devam eden süreçte de modernleĢme hareketleri çerçevesinde Osmanlı 

Devleti'nin Batı ile arasındaki iliĢki askeri tekniklerin ve eğitim amaçlı subay sınıfının 

ithaline yönelik olarak kendisini gösterecektir.
2
 

 Nitekim III. Selim dönemiyle birlikte teknik donanım, eğitim ve savaĢ kabiliyeti 

açısından Osmanlı Ordusu'nu Batılı orduların seviyesine çıkarma amacı taĢıyan bir dizi 

reform hareketine giriĢilmiĢ, bu noktada Fransa'nın birikimlerinden yararlanılma yolu 

seçilmiĢtir.
3
 Nizam-ı Cedid adı verilen bu reform hareketi çerçevesinde ordunun 

modernizasyonu Fransa'dan eğitmenler aracılığıyla baĢlatılmıĢ olup, yürütülen bu 

faaliyetler aynı zamanda yeni bir toplumsal unsurun ortaya çıkıĢına da aracılık etmiĢtir. 

ġöyle ki aldıkları eğitim, okutulan ders kitapları sayesinde Batı uygarlığının temel 

özelliklerini öğrenmiĢ, genellikle Fransızca olmak üzere Batı dünyasına ait en az bir dile 

hâkim olan, yol gösterici olarak kabul ettikleri hocalarının etkisiyle sürekli daha iyiyi 
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aramaya meyilli genç bir çekirdek subay topluluğu ilk kez bu zaman diliminde kendisini 

göstermeye baĢlamıĢtır.
4
 

 Ne var ki III. Selim'in söz konusu gayretleri ordunun geleneksel kolları 

tarafından dirençle karĢılaĢmıĢtır. Geçim sıkıntısını gerekçe göstererek asli görevleri 

dıĢında ek olarak ticaretle uğraĢan Yeniçeriler, askerliğin modern eğitime dayalı 

profesyonel bir meslek olarak icra edilmesine kendi yerleĢik düzenlerinin bozulacağı 

kaygısıyla karĢı çıkmıĢlardır. Nitekim çıkarttıkları isyan sonrasında III. Selim'i tahttan 

indirerek askeri reformların bir müddet kesintiye uğratmayı baĢarmıĢlardır.
5
 

 Ġlk dönem reformların dar kapsamlı kalmasında büyük payı olan Yeniçeriler, 18. 

yüzyıla gelindiğinde artık askerlikle olan iliĢkisini büyük ölçüde kaybetmiĢ, ekonomik 

kazançlarını sürdürmek ve arttırmak adına devletin karĢısına dikilen bir güç konumuna 

gelmiĢtir.
6
 Bunun yanı sıra Osmanlı ordusunda ciddi bir sayıya ulaĢmaları ve tüketici 

konumları sebebiyle de hazineye ciddi bir yük oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Ek olarak 

pek çok asayiĢ sorununun birinci dereceden kaynağını teĢkil etmeleri de halk arasında 

ciddi sıkıntılar doğurmuĢtur.
7
 Öğün'e göre Osmanlı'nın çöküĢ döneminde ilk önce askeri 

niteliğini kaybeden Yeniçeri ordusu hızla lümpenleĢme sürecine girerek, politik açıdan 

da yönlendirilebilir bir hâle gelmiĢtir.
8
 

 Bu sebeplerden ötürü çok geçmeden dönemin padiĢahı II. Mahmut radikal bir 

tavırla bu kurumun üzerine giderek varlığını sona erdirmek suretiyle bir daha geri 

dönülmemek üzere askeri modernleĢmenin de yolunu açmıĢtır. Modern prensipler 

gözetilerek Osmanlı ordusuna subay yetiĢtirme iĢi de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 

döneme rastlamaktadır.
9
 Vaka-i Hayriye olarak adlandırılan Yeniçeri Ocağı'nın 

kaldırılması Belge'ye göre Türk modernleĢmesinin baĢlangıcı olarak kabul edilebilir. 

Zira birçokları tarafından baĢlangıç olarak kabul edilen Tanzimat Dönemi de aslında 

Vaka-i Hayriye'nin bir ürünüdür.
10

 

                                                           
4
 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin..., s. 84. 

5
 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 22. B., Ġstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2016, s. 118. 

6
 Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, 2. B., Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2006, s. 19. 

7
 Ġsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, 25. B., Ġstanbul, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 

2016, ss. 152-153. 
8
 Süleyman Seyfi Öğün, "Bir Hegemonya Sorunsalı Olarak Asker-Sivil ĠliĢkileri", Politika ve Kültür, 

Bursa, Dora Yayınları, 2010, s. 187. 
9
 Akyaz, a.g.e., s. 19. 

10
 Murat Belge, Militarist Modernleşme Almanya, Japonya ve Türkiye, Ġstanbul, ĠletiĢim Yayınları, 2011, 

s. 541. 
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 II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nın kaldırmasını takiben Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye isimli yeni bir ordu kurumaya karar verdikten sonra yapısal bir takım 

değiĢikliklere de imza atmıĢ, kuvvet komutanlığı ve savaĢ bakanlığı iĢlevlerini 

bünyesinde barındıran Serasker makamını hayata geçirmiĢtir. Ayrıca ordu sistemi 

içerisinde meydana getirilen tabur, alay, liva gibi örgütlenmeler ile askeri personele 

Batılı tarzda üniformalar giydirilmesi gibi düzenlemeler yine II. Mahmut döneminde 

hayata geçirilen reformlar olmuĢtur.
11

 

 Ordunun modernleĢtirilmesi sürecinde II. Mahmut döneminin dikkat çeken 

baĢka bir özelliği ise Fransız sisteminin terkedilerek askeri alanda kara Avrupa'sında 

daha çok ön plâna çıkmaya baĢlayan Prusya sistemine geçiĢ olmuĢtur. Bu çerçevede 

Osmanlı ordusu üzerinde incelemelerde bulunan Prusyalı subaylar Osmanlı askerlerinin 

savaĢma kabiliyetlerini takdir ederken, en büyük zafiyetin bu askerlerin baĢındaki 

modern eğitim almıĢ donanımlı subay eksikliğinden kaynaklandığını saptamıĢlardır. Bu 

bağlamda söz konusu profilde subayların yetiĢtirilmesi adına harp okullarının açılmasını 

bir zaruret olarak görmüĢlerdir.
12

  

 Nitelikli subay yetiĢtirmek adına askeri okulların açılması ve faaliyet göstermesi 

ideolojik anlamda hem Osmanlının son döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin kuruluĢunda ordunun kilit rol oynamasını sağlamıĢtır. Ġleriki bölümlerde de 

iĢleneceği üzere en baĢta Colmar von der Goltz olmak üzere pek çok Prusyalı 

komutanın, ortaya koyduğu çalıĢmalar vasıtasıyla, askeri okullardan yetiĢip modern 

Türk devletini kuran ve resmi ideoloji çerçevesinde toplumun Ģekillendirilmesine ön 

ayak olan kadroları oluĢturan subayların birinci dereceden ilham kaynağı olduğu 

görülecektir. 

 Tanzimat döneminden baĢlamak üzere I. ve II. MeĢrutiyet dönemlerini de 

kapsayacak Ģekilde gerek sivil gerekse askeri alanda baĢlatılan okullaĢma hamlesi 

Osmanlı bürokrasisinin geleneksel yapısının sorgulanmasına yol açmıĢ olup, Türk 

modernleĢmesinin yönetici zümre katında etkilerinin somut olarak gözlemlenebilmesini 

de sağlamıĢtır. Bu çerçevede Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinin, devlet 

bürokrasisinin hem sivil hem de askeri ayağında mevcut durumun sürdürülmesinden 

                                                           
11

 Willam Hale, 1789'dan Günümüze..., s. 28. 
12

 Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin..., s. 21. 
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yana olanlarla radikal değiĢimleri arzulayanların mücadelesi Ģeklinde geçtiğini 

söyleyebilmek mümkündür. 

 

2.  ASKERĠ MODERNLEġME HAREKETĠNĠN KURUMSAL ALTYAPISI: 

ASKERĠ OKULLAR 

 ĠĢleyiĢ yapısı ve sonuçlarıyla yeni bir dönemin baĢlangıcına iĢaret eden harp 

okullarının kuruluĢ süreci hızlı bir Ģekilde geliĢmemiĢtir. Yeniçeri Ocağı'nın 

kaldırılması sonrasında kurulan yeni ordu için asker olarak yazılan halk çocuklarından 

baĢarılı olanlar seçilerek Rami ve Selimiye kıĢlalarında oluĢturulan "Mektep 

Bölükeri"nde subay olarak yetiĢtirilmiĢlerdir. Mektep Bölükleri, Kara Harp Okulu'nun 

temelini oluĢturmuĢ, 1834 yılında "Mekteb-i Ulum-u Harbiye" ismiyle de resmi olarak 

öğretime baĢlamıĢtır. Mekteb-i Harbiye'nin yerleĢik, modern bir kurum kültürüne 

kavuĢması ise Tanzimat dönemi ile birlikte kendisini göstermiĢtir.
13

 

 Mardin'e göre Tanzimat ile baĢlayıp II. Abdülhamit dönemi ile birlikte devam 

eden toplumsal değiĢim ve bunun getirdiği politik farklılaĢma süreci, Weber'in 

bahsettiği "patrimonyal bürokrasi"den "rasyonel bürokrasi"ye geçiĢ durumuyla 

yakından ilgilidir. Bu bağlamda modern topluma geçiĢte idare mekanizmasının sahip 

olduğu iki temel ilke olan "hukukilik" ve "uzmanlaĢma" kavramları öne çıkmıĢtır. Bu 

durumun Osmanlıdaki modernleĢme hareketleri doğrultusundaki en açık etkileri ise 

orduda gözükmüĢtür.
14

 

 II. Abdülhamit'in yönetim tarzının Ģahsının hükmetme ve tercihlerine fazlasıyla 

bağlı olması rasyonel bürokrasinin gerekleriyle çatıĢma hâlini doğurmuĢ, çatıĢmanın 

keskinleĢtiği alan ise kurumlaĢmasını en ileri seviyede gerçekleĢtiren askeri 

mekanizmalar olmuĢtur. Zira bu dönemde gerçekleĢtirilen köklü askeri reformlar 

sayesinde askeri eğitim rasyonel bir zemine oturtulmuĢ, askeri okulların 

müfredatlarında uzmanlaĢmaya yönelik dersler önemli bir yekun tutmaya baĢlamıĢtır. 

Ayrıca askeri orta öğretimin süresi uzatılarak, ülke genelinde açılan askeri okullar 

                                                           
13

 Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin..., s. 23. 
14

 ġerif Mardin, "Atatürk, Bürokrasi ve Rasyonellik", Türkiye'de Toplum ve Siyaset, 21. B., Ġstanbul, 

ĠletiĢim Yayınları, 2015, ss. 250-251. 



102 
 

aracılığıyla daha önce ulaĢılmakta güçlük çekilen halkın çeĢitli katmanlarından öğrenci 

alınmıĢtır.
15

 

 Askeri okullarda orta öğretim süresinin uzatılması ileride yetiĢecek subay 

profilinde ve bunun toplumsal hayata yansımalarında kritik bir önem arz etmiĢtir. 

Ġlkokul sonrasında askeri rüĢdiyeye giren bir öğrencinin eğitim süresi 8-12 yıl arasında 

değiĢmekle birlikte, yurdun çeĢitli yerlerinden ve genel olarak toplumun yoksul 

kesimlerinden bu okullarda okumak için gelen bu öğrenciler ailelerinden edinmiĢ 

olduklarından çok daha farklı bir kültürle tanıĢma olanağı yakalamıĢlardır.
16

  

 Bu bağlamda toplumsallaĢmaya yönelik değer aktarımlarında ve eğitimlerinde 

ailelerinin yerini askeri okullar almıĢ, öğrencilerin fen, matematik, tarih, coğrafya gibi 

pozitif bilimler ıĢığında Ģekillendirilmesinin yanı sıra vatanperverlik duygularının 

yerleĢmesinin de önü açılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin yükselmelerinde baĢarının kıstas 

olarak alınması ve öğrencileri baĢarı "ahlâkının" aĢılanmasıyla, her türlü haksızlık ve 

kayırmacılığa karĢı seslerini yükseltecek bir davranıĢ kalıbına kavuĢmalarını 

sağlamıĢtır.
17

 Askeri okullardan çıkan mezunlar devletin askerlik hizmetine yönelik 

ihtiyaçlarını gidermenin yanında, mühendislik gibi birtakım teknik görevleri de 

üstlenmiĢ, bunun yanında devletin gidiĢatı ve geleceği üzerine fikri anlamda 

yoğunlaĢmaya baĢlamıĢtır.
18

 

 Nitekim I. MeĢrutiyet'in ilanına giden zaman dilimi içerisinde Harbiye'nin içinde 

bulunduğu düĢünsel iklim politikaya da kayıtsız kalamamalarına neden olmuĢ, ülke 

gündemine dair yoğun fikirsel tartıĢmaların yaĢandığı bir kurum olarak bir takım siyasal 

geliĢmelerde yönlendirici bir rol üstlenmelerini de beraberinde getirmiĢtir. Ki bunlardan 

en çarpıcı olanı da Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi ve takiben meĢrutiyetin ilan 

edilmesi olmuĢtur.
19

 Bu geliĢme sonraki dönemlerde de -büyük bir kısmını II. 

Abdülhamit dönemi kapsar- siyasi otoritenin Harbiye mektebine karĢı oldukça temkinli 

                                                           
15

 ġerif Mardin, "Atatürk, Bürokrasi ...", s. 252. 
16

 Mardin, a.g.m, s. 252. 
17

 Mardin, a.g.m., s. 253. 
18

 Yusuf Çam, Atatürk'ün Okuduğu Dönemde Askeri Okullar (1892-1902), Ankara, Genelkurmay 

Basımevi, 1991, ss. 180-181. 
19

 Cemalettin TaĢkıran, Yüzyıllardır Harbiye, Ġstanbul, Doğan Kitap, 2009, s. 53. 
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yaklaĢmasını sağlamıĢ, örneğin sultanın iktidarına yönelik bir tehdit barındırmaması 

adına silahlı eğitimler tahta ve mekanizması olmayan tüfeklerle yaptırılmıĢtır.
20

 

 Tanzimatla birlikte açılan askeri okulların, buralara kabul edilen öğrencilerin 

dünya görüĢlerini değiĢtirerek yeni kamusal alanlar oluĢturmasının etkileri 19. yüzyılda 

zirveye çıkmıĢtır. Zira bu sayede politik otoriteyi ve politikanın meydana getirdiği 

alanları düĢünme tarzı değiĢikliğe uğramıĢ olup, yeni ortaya çıkan eğitimli seçkin zümre 

sadakat noktasını sultandan devlete doğru kaydırmaya baĢlamıĢtır.
21

 Örneğin II. 

MeĢrutiyet'in ilânından sonra padiĢahlığını devam ettiren II. Abdülhamit'i selamlama 

merasimi için Harbiyeli öğrencilerin son derece isteksiz olduğu ve bu durumu 

kabullenemedikleri hatıratlarına yansımıĢtır.
22

 

 Batılı usulde eğitim almıĢ, modern donanımlı yeni subay profilinin ortaya çıkıĢı 

ordu içerisinde okullu subaylarla alaylı subaylar arasından esaslı bir gerilimin patlak 

vermesine sebep olmuĢtur. Bilgi, beceri, liyakat ve uzmanlaĢmayı ölçü alan bir sistem 

içerisinde yetiĢtirilmiĢ genç kadrolar, silahlı kuvvetlerin köhnemiĢ yapısı içerisinde pek 

çoğu okuma-yazma bilmeyen, akraba iliĢkileri ile belli bir yere gelmiĢ alaylı yaĢlı 

subaylar karĢısında terfi sorunlarıyla yüzleĢmiĢlerdir.
23

 Müstakil görevlerde bulunan, 

farklı kültürlerle temas kurma olanağına kavuĢan bu yeni nesil subay sınıfı ülkenin 

içinde bulunduğu Ģartları geliĢmiĢ diğer devletlerle mukayese imkânını yakalamıĢ, bu 

durum onları düzene karĢı tepkisel bir pozisyon almaya yönelterek radikal bir çizgi 

takip etmeye itmiĢtir. Ġlerleyen dönemde de bu radikal yönteme hem ordu içerisindeki 

hâkimiyeti ele geçirmek hem de siyaseten istenilen gücü elde etmek adına sıkça 

baĢvurulmuĢtur.
24

 

 GidiĢatı değiĢtirme amacıyla yetinmeyip yeni bir düzen kurmak adına bir 

mücadeleye giriĢen bu genç subaylar, reforma ve aydınlama hareketine öncülük 

edeceklerine inanmıĢ, geleneksellikten sıyrılmıĢ bir eğitim sisteminin de referansıyla 

politik misyonlarını belirginleĢtirmiĢlerdir. Nitekim hem I. MeĢrutiyet'te hem de II. 

MeĢrutiyet'te devrimci karaktere bürünmüĢ radikal politik hareketlerin ordu içinden 
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 Harpokulu Tarihçesi 1834-1945, Ankara, Harpokulu Matbaası, 1945, s. 33. 
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 Odile Moreau, Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu Askeri Yeni Düzenin İnsanları ve Fikirleri 
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gelmesi, padiĢah otokrasisine dayalı siyasal gelenekçiliğe duyulan tepkinin de bir iĢareti 

olmuĢtur.
25

 

 1908 sonrası ordu içinde tartıĢmaların da odak noktası idarenin daha da 

kötüleĢmesi sonucu ortaya çıkan kriz anlarında takınılması gereken tavrın ne olması 

gerektiği ile yakından ilgilidir. Tecrübeli komutanların baĢını çektiği bir grup orduyu 

yalnızca bir savaĢacak güç olarak tanımlamaya ve bu çizgide kalmasını sağlamak adına 

çalıĢırken, diğer gruptakiler gerçekleĢtirilen devrimlerin yerleĢikliğinin ve sürekliliğinin 

sağlanabilmesi için ordunun siyaseten belirleyici bir rol oynaması gerektiğini 

savunmuĢlardır.
26

  

 1908'den itibaren ordu örgütlenmesi ulusal temeller üzerine yükselmeye 

baĢlamıĢ, askeri modernleĢmenin getirdiği bir sonuç olarak devlet ile birey arasındaki 

iliĢkiler de değiĢikliğe uğramıĢtır. Devlet aygıtı, en küçük idari birimlerine kadar askeri 

okullar, ordu birlikleri ve askerleri bir araya getiren yönetmelikleriyle kuĢatıcı varlığını 

güçlü Ģekilde hissettirmiĢtir. Askerlik yoklamaları bireyin devletle cemaat gibi 

geleneksel bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan iliĢki kurabilmesini sağlamıĢtır.
27

 

 Çok fazla bir geçmiĢi olmayan modern askeri okullardan yetiĢen subay sayısının 

fazla olmaması bu kiĢilerin toplum içerisindeki statülerini de özel kılmıĢtır. Dolayısıyla 

askeri okullar bu anlamda toplumda yükselmenin de bir aracı olmuĢ, büyük çoğunluğu 

halk içinden gelen bu subaylar sahip oldukları askeri kadroların yanı sıra siyasi 

kadroların yönetimine de talip olmuĢlardır. Toplum tarafından kusursuz eğitimli ve 

seçkin bir birlik olarak kabul gören Harbiyeliler, 1908 devriminin baĢat aktörü olma 

sıfatıyla idari kadrolarda da kendileri göstermeye baĢlamıĢ, bu geliĢme askeri alan ile 

sivil alan arasındaki ayrımı sıfıra indirmiĢtir.
28

 

 Siyaset ile iç içe geçmenin kurumsal anlamdaki tüm yıkıcı etkilerini Balkan 

SavaĢı ile tecrübe eden ordu, I. Dünya SavaĢı ile gelen büyük çaplı yenilgi, üst ve orta 

düzey komuta kademesini vatanperver ve pozitivist felsefe ıĢığında yetiĢmiĢ genç 

subayların oluĢturduğu orduyu bağımsızlık mücadelesini vermesi adına yeni bir 
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 William Hale, 1789'dan Günümüze..., s. 59. 
26

 Hale, a.g.e., s. 59. 
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 Odile Moreau, Reformlar Çağında..., s. 242. 
28
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reaksiyoner tavır göstermeye ve tüm halkı da seferber edeceği bir milli mücadele 

hareketini baĢlatmaya itmiĢtir. 

 

3.  CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARINDA ORDUNUN KONUMU: 

EGEMEN ĠDEOLOJĠYĠ SAHĠPLENME VE YAYMA 

 ModernleĢtirici ordu geleneğinde fertler henüz erken yaĢlarda egemen 

ideolojinin gerekleri ve prensipleri doğrultusunda Ģekillendirilerek hiyerarĢiyi 

kabullenmeyi, disiplinli yaĢamayı, ulusal çıkarları her Ģeyin üzerinde tutmayı öğrenerek 

içine doğdukları topluma geri kazandırılırlar. ModernleĢme faaliyetlerini öncelikle 

ordudan baĢlatan kültürlerde ordular, içinden çıkmıĢ oldukları toplumu da bu değiĢime 

uydurma ve değiĢime göre yeniden düzenleme misyonunu kendilerine atfederler.
29

 

 II. MeĢrutiyet döneminden itibaren ordu, ortaya çıkan koĢulların da itmesiyle uç 

noktaya kadar giden politik gerilimlerin belirleyiciliği altında siyasal gücü ele geçirme 

olanağına kavuĢmuĢ ve devletin yapısında bir takım düzenlemelere giriĢmiĢtir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kadroların en önemli isimlerini kendi bünyesinden 

çıkarması, modern ulus-devlet sürecinde de gerek duyduğu zamanlarda gidiĢata 

müdahale etme refleksini de tarihsel bir süreklilik zeminine oturtmuĢtur.
30

 Milli 

mücadelenin görkemli  bir zafere imza atan ordusu, yeni rejimin ilânı ile birlikte 

geleneksel vatan savunması rolünü aĢarak devrimin ve ilkelerinin uygulanması 

noktasında takipçilik misyonunu kendisine edinen bir Cumhuriyet ordusuna 

dönüĢmüĢtür.
31

 

 Geleneksel toplumdan modern topluma geçiĢin aynı zamanda homojenleĢerek 

politik bütünleĢmesinin sağlaması Ģeklinde kavranması, bu hareket için ideal öncünün 

ordu olacağı fikrinin halk içinde kabul görmesini sağlamıĢ, bu bağlamda devlet 

ideolojisinin temel değerler ve tesis edilmeye çalıĢan toplumsal hayat ile ekseriyetle 

köylerden gelen gençler askerlik aracılığıyla tanıĢmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle ordunun 

gerçekleĢtirdiği her hamle arkasında toplumsal bir destek bulmuĢtur.
32
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 Halis Çetin, Modernleşme ve Türkiye'de Modernleştirme Krizleri, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s. 
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 Kemalizm'i politik bir ideoloji olarak tanımlayıp kendisini onun taĢıyıcısı olarak 

kabul eden ordu, söz konusu ideolojinin politik, toplumsal ve ruhsal iktidarına da 

hizmet etmeyi bir görev olarak addetmiĢtir. Buna ek olarak egemen ideolojiyi sistemi 

meydana getiren tüm unsurların kalbine ve bilincine aĢılayarak yeniden üretimine 

öncülük etmiĢtir. Bu yeni anlayıĢı askerlik yoluyla toplumu meydana getiren erkek 

bireylere benimsetirken, Cumhuriyet'e özgü Batılı tarzda modernleĢmenin kurucusu, 

yürütücüsü ve koruyucusu olarak herhangi bir ayrıma gerek kalmaksızın tüm fertlere 

toplumsallaĢma yoluyla ulaĢtırmıĢtır.
33

 Bu çerçevede rejimin yerleĢmesi adına ihtiyaç 

duyulan yurttaĢ profilinin türetilmesinde ordu bir "okul" vazifesi görmüĢtür. Askere 

alınan vatandaĢlara okuma-yazma dersleri verilmiĢ -ki bu bağlamda asker ocağı halk 

arasında "Ali Okulu" olarak adlandırılmıĢtır-, sağlık, matematik, yurttaĢlık bilgisi ile 

tarım ve hayvancılığa yönelik kurslar faaliyete geçirilmiĢtir.
34

 

 Ordunun, toplumu Ģekillendirici ve eğitici bir iĢlevi üstlenmesinde Osmanlı'nın 

son döneminde silahlı kuvvetlerin modernizasyonu için görevlendirilen Alman komutan 

Colmar von der Goltz'un fikirlerinin etkisi de büyük olmuĢtur. Goltz'un, "Millet-i 

Müsellaha" olarak çevrilen, ordu ve milletin birbirinden ayrılamaz parçalar olduğu 

ilkesini esas olarak iĢleyen eseri, ordu mensuplarını toplumsal ve siyasal meselelerle 

daha yakından ve etkin olarak ilgilenmeleri gerektiği düĢüncesine itmiĢtir.
35

 Dolayısıyla 

Goltz'un düĢünceleri Cumhuriyet'in kuruluĢuna da öncülük eden subay kadrosunu 

yalnızca profesyonel anlamda askerlik mesleği bakımından etkilemekle kalmamıĢ, 

onların toplumla kurmuĢ oldukları iliĢki biçimine iliĢkin algılamalarını ve doğal olarak 

politik bakıĢ açılarını da farklılaĢtırmıĢtır.
36

 

 Bu bağlamda hem rejimin güvencesi hem de Kemalist devlet aygıtının seçkin ve 

ayrıcalıklı zümresi olan ordu, aynı zamanda Kemalist egemen ideolojinin milliyetçilik 

ilkesi çerçevesinde ulus temelli bir vatandaĢlık bilincinin yerleĢtirilmesinde de önemli 

görevler üstlenmiĢtir. Ülkenin pek çok yanından ailesinden koparak gelen erlere ulus 
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duygusunun aĢılanması birliklerdeki komutanların vazifesi olmuĢtur.
37

 Askerin kim 

olduğu sorusunun cevabı Türk milletinin kökleri Orta Asya'ya kadar götürülerek 

tarihten gelen cesaret ve kahramanlıklarına, üstün vasıflarına, diğer milletlere göre ayırt 

edici üstün niteliklerine dayandırılarak, söz konusu tarihsel referanslarla bundan sonra 

da atalarına layık olacak Ģekilde davranması gerektiği anlatılmıĢtır.
38

  

 Ulus bilincinin ordu tarafından yurttaĢların benliğine iĢlenmesi amacıyla hemen 

her askeri birlik, ulusa cumhuriyetçi, dürüst, eğitimli ve çalıĢkan yurttaĢ kazandırmak 

adına birer okula dönüĢmüĢtür. Ve ilerleyen dönemlerde tarımda makineleĢmeden, 

taĢranın en ücra köĢelerinde gerçekleĢtirilen alt yapı çalıĢmalarına kadar halkın ortaya 

koyduğu çalıĢmanın verimliliği, orduda verilen eğitimlerin etkinliğiyle 

bağdaĢtırılmıĢtır.
39

 

 Türk milliyetçiliğinin politik bir düĢünce hareketi olarak benimsenmesinden 

itibaren orduya "kurtarıcı/kurucu" sıfatının yanında "modernleĢtirici/devrimci" bir rol de 

biçilmiĢtir. Egemen ideoloji, milli mücadelenin kazanıldığı dönemdeki olumsuz Ģartlara 

vurgu yaparak, askerliği parçalanmıĢ birliği yeniden tesis adına gerekli toplumsal 

motivasyonu sağlayacak pekiĢtirici bir güç olarak görmüĢ ve bu gücü modernleĢme 

projesinin sürükleyicilerinden birisi olarak kabul etmiĢtir.
40

 Bu bağlamda milliyetçilik 

ilkesi, ordu için Osmanlı'dan Cumhuriyet seçkinlerine intikal eden bir yönetici sınıf 

ideolojisinin doğal uzantısı olmuĢ, topluma yeniden bir "çeki-düzen" vermenin de 

meĢruiyet temelini teĢkil etmiĢtir. Dolayısıyla askerlik hizmeti yoluyla da taĢradan gelen 

genç erkek nüfusa benzersiz bir eğitim ve doktrin aĢılama fırsatı sunmuĢtur.
41

 

 Bu çerçevede resmi ideolojinin inĢası ve toplumun tabanına yayılması sürecinde 

askerlik kavramının, devrimler ve ulusun ruhu ile iliĢkili olduğu egemen söyleme 

yansımıĢ, Atatürk devrimlerinin hem düĢünsel hem de maddi altyapısını vücuda getiren 

asıl zümrenin ordu olduğu savunulmuĢtur. Bunu yaparken de askeri anlamda sağlam 

terbiye, kusursuz disiplin ve üstün komuta kademesinin milli varlığın ve ilerlemenin en 
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önemli destekçisi olduğu savından hareket edilmiĢtir.
42

 Cumhuriyet'e sadakat ve vatan 

sevgisi her askerin görevi olarak belirlenmiĢtir.
43

 

 Aynı zamanda milliyetçilik prensibinin daha da iĢler kılınması adına Ġslamiyet 

öncesindeki Türk tarihi de sıklıkla referans gösterilmiĢ, ulusun yüceltilmesi için tarihten 

dersler çıkarmanın zorunluluğu öne çıkarılmıĢtır. Buna ek olarak Türk milletini 

oluĢturan fertleri diğer uluslardan farklılığını da ortaya koymak adına Türklüğün sahip 

olduğu üstün özellikler maddelenmiĢtir.
44

 Özellikle etnisite temelli milliyetçiliğin 

yükseliĢ trendine geçtiği 1930'lu yıllarda toplumun askeri vasıfları ve savaĢçı özellikleri 

Türklük özelinde anlamlandırılmıĢ, Ģehitlik kavramı baĢta olmak üzere pek çok dini 

motif de ulusal bir karaktere büründürülmüĢtür.
45

 Türklerin doğuĢtan asker ve kahraman 

bir niteliğe sahip oldukları, gündelik hayatlarındaki problem çözme yetilerinin askeri 

baĢarılar elde etmelerinde de etkili olduğu vurgulanmıĢ ve ulus olarak var olmalarının 

birincil sebebinin cesaretlerinin perçinlediği savaĢma gücü olduğu ifade edilmiĢtir.
46

  

 Egemen ideolojinin yerleĢik hâle geçirilmesinde bir aygıt olarak iĢlev gören 

ordu, bu misyonunun gereği olarak bünyesinde bulunan erlere yalnızca askerliğe dair 

teknik bilgileri kazandırmakla yetinmemiĢ, aynı zamanda onlara Cumhuriyet'in yurttaĢı 

olmalarını sağlamak adına öğrenmeleri gereken bilgileri de aktarma yoluna gitmiĢtir.
47

 

Nitekim silahlı kuvvetlerin iç hizmet kanununun 102. maddesinde de erbaĢ ve erlerin 

ülkesini ve dünyayı tanımak, yurttaĢlık bilgilerini genel olarak bilmek, okuma-yazma 

öğrenmek, modern tarım uygulamaları, vergi mevzuatı, seçim usulleri gibi alanlara da 

hâkimiyet gibi görevleri olduğu açıkça ifade edilmiĢtir.
48

 Ordu bu sayede özellikle 

kırsal kesimden gelen gençleri içinde büyüdüğü geleneksel üretim ve egemenlik 

iliĢkilerinin etkisinden çıkarıp, yurttaĢlık vurgusu kapsamında modern ulus devletin 

bireyi olmalarını amaçlamıĢtır. Zira egemen ideolojinin sağlam toplumsal temellere 

oturtulması için yeni üretim iliĢkilerinin yaygınlık kazandığı bir ortam zaruridir.
49
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 Ordunun toplumun Ģekillenmesinde fertleri gelenekselliğin etkisinden kurtarmak 

istediği alanlardan bir baĢkası inanç konusudur. Bu bağlamda Cumhuriyet idaresinin ve 

demokrasi kavramının Ġslam diniyle ters düĢmediği iddiası, laiklik ilkesinin inanç ve 

vicdan özgürlüğünü vurgulayan tarafı Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed'in 

hadisleriyle desteklenme yoluna gidilmiĢ, dinin kiĢileri bağlayan bir inanç sorunu 

olduğu üzerinde durularak devletin dini kurallarla yönetilemeyeceği fikri iĢlenmiĢtir.
50

 

 Özellikle toplumun okul çağındaki ve genç kesimi olmak üzere kaynaĢmayı 

bütünüyle sağlamak adına Prusya sisteminin mirası olan "asker-millet" ve "topyekun 

savaĢ" anlayıĢı bağlamında verilen eğitimler de ordunun ideolojik Ģekil verme 

yöntemlerinden birisi olmuĢtur.  

 Buna göre ilkokul çağındaki öğrencilere öğretilen marĢ, askeri yürüyüĢler ve 

oyunlar, ortaokul ve lise öğrencileri için milli savunma dersleri ve izcilik eğitiminin 

verilmesinin yanı sıra askeri birliklere ve savaĢ gemilerine geziler düzenlenmesi, askeri 

törenlere ve tatbikatlara izleyici olarak katılımlarının sağlanması, yüksek öğretim 

öğrencilerine genelkurmay baĢkanlığınca görevlendirilen uzmanlar tarafından verilen 

konferanslar, ayrıca bu öğrencilerden son öğrenim yılından bir önceki öğrenim yılında 

bulunanların iki aylık kıta hizmeti ile mükellef olmaları, ordu ve millet kaynaĢması 

adına gerçekleĢtirilen faaliyetlerdir. Buna ek olarak kız öğrenciler de lise çağında ve 

üniversitede olmak üzere iki adet birer aylık milli savunma kursu görmek zorundadır.
51

 

 Prusya sisteminin bir diğer özelliği ise subayların profesyonel meslekleri 

dıĢında, sanat, siyaset, spor gibi pek çok entelektüel/kültürel alanda donanımlı olma 

zorunluluğudur.
52

 Bu sistem dahilinde yetiĢen Türk ordusunun subayları da köylerden 

askere gelen gençler için öğretici ve yol gösterici üstün birer kiĢilik olarak kabul 

görmüĢtür. Ordu da "milletin en büyük okulu" ve "ulusun Ģeref sembolü" olarak 

tanımlanmıĢ, burada yetiĢen erler de cehaletten kurtularak ideal bir vatandaĢ olmak 
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olanağını yakalamıĢlardır.
53

 KıĢlalar bu noktada kiĢilik üretim merkezleri olarak görev 

yürütür, köy ve kasabalar da onlara bunun için temel malzemeyi hazırlayan yardımcı 

kuruluĢ vazifesini üstlenir.
54

 

 Resmi ideolojinin gerektirdiği ölçüde iĢlenmeye hazır olarak gelen askere gelen 

erler ordunun tedrisatından geçtikten sonra burada öğrendiklerini memleketlerine 

döndüklerinde unutmamaları ve komutanlarıyla diyaloglarını sürdürmeleri gerekliliği 

vurgulanmıĢtır. Böylece ordu sivil hayatta da kendilerine yol göstermeye devam etmiĢ 

ve kontrolünü sürdürmüĢtür. Terhis olan kiĢiler doğup büyüdükleri yerlere 

döndüklerinde baĢta ailesinin fertlerine, daha sonra çevresine askerdeyken 

öğrendiklerini aktarmıĢ, böylece egemen ideolojinin toplumsal bazda yayılmasına 

katkıda bulunmuĢtur.
55

 

 Milli mücadele döneminde göstermiĢ oldukları fedakarlık ve kahramanlık 

üzerinden kadın kimliği de ordunun egemen ideolojinin arzuladığı yurttaĢ tipini 

oluĢturmak adına baĢvurduğu unsurlardan birisi olmuĢtur.
56

 KurtuluĢ SavaĢı'nda 

cepheye mermi ve erzak taĢıyan, yaralıları tedavi eden Türk kadınına, yeni devletin 

kuruluĢu sonrasında da yeni sorumluluklar biçilmiĢtir. Buna göre kadının görevi 

yalnızca dünyaya bir çocuk getirmek değil, aynı zamanda onlara vatan ve millet 

sevgisini benimsetmek, vatanın ve milletin son dayanağının da ordu olduğuna 

inandırmak olmuĢtur.
57

 Çocuk sahibi olmayan anne ve babalara da bu durum için 

üzülmemeleri, kıĢlalarda vatan ve millet sevgisiyle yetiĢip sivil hayata dahil olan 

gençleri evlat olarak kabul etmeleri telkin edilmiĢtir.
58

 

 Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde egemen ideolojinin temel niteliklerini 

belirleyen altı temel ilke, parti-devlet birlikteliğini somutlaĢtırırken bu birlikteliğin 

üçüncü kolunu ise ordu oluĢturmuĢtur. Ordunun askere gelen toplumun genç nüfusu için 

yürürlüğe koyduğu faaliyetler, partinin toplum için yürüttüğü ideolojik önderlikle 

örtüĢmüĢtür. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi, rejimin geleceği için Türk Silahlı 

Kuvvetlerin önemine vurgu yaparken, ordunun da bünyesinde askerlik vazifesini yerine 
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getiren fertlerin eğitimi esnasında partinin devreye soktuğu ideolojik aygıtlara atıfta 

bulunduğu dikkati çekmiĢtir.
59

 

 Nitekim bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Cumhuriyet Halk 

Partisi'nin "halkın partisi" olduğu vurgusu yapılarak, halkevlerinin önemine değinilmiĢ, 

insanların buralarda edineceği bilgilerin kendilerini donanımlı birer vatandaĢ hâline 

getireceği ifade edilmiĢtir.
60

 

 Belge'ye göre ordunun kurucu rolünden hareketle egemen ideolojinin yerleĢik 

kılınmasında önemli bir rol oynaması, Cumhuriyet'in kuruluĢ yılları özelinde rejimin 

niteliğini militarist kılmamaktadır. Tarih, uygarlık gibi alanlarda yapılan çalıĢmaların 

temel amacı Kemalizm'in ilkeleri doğrultusunda yeni bir ulus tesis etmek olmuĢ, bu 

yapının yıkılmasını önleme ve sürekliliğini sağlama görevi de fiziksel varlığı sayesinde 

orduya düĢmüĢtür.
61

 

 Tek parti iktidarının son dönemlerinden itibaren uluslararası konjonktürün 

değiĢmeye baĢlamasının Türkiye üzerindeki etkileri, ekonomik geliĢmelerin genel 

anlamda olumsuz yönde seyretmesi, profesyonel anlamda ve mesleğin özlük haklarına 

dair karĢılaĢılan bir takım sıkıntılar orduyu siyaset kurumu ile karĢı karĢıya getirmiĢ, 

Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kendisini gösteren iktidar ve asker birlikteliği yavaĢ 

yavaĢ yerini karĢılıklı güvensizliğe bırakarak devlet ideolojisinin gerçek temsilcisinin ve 

koruyucusunun kim olduğuna dair bir çatıĢmanın da baĢlangıcı verilmiĢtir.  

 

4.  ÇOK PARTĠLĠ HAYATA GEÇĠġ SONRASINDA ORDUNUN 

ÜSTLENDĠĞĠ ĠġLEV VE DEMOKRAT PARTĠ MUHALEFETĠNĠN 

DAYANDIĞI TOPLUMSAL TEMELLER 

 II. Dünya SavaĢı'nın bitimine kadar geçen süreçte egemen ideoloji olarak 

Kemalizm'in belirlediği hedefler doğrultusunda modernleĢme projesi kapsamında 

toplumun Ģekillendirilmesinde rejime muhalif unsurlar devletin ideolojik ve baskı 

aygıtları vasıtasıyla devre dıĢı bırakılmıĢ, bu çerçevede büyük toprak sahiplerinden 
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ticaret burjuvazisine kadar tüm kesimler devlet bürokrasisi ile ittifak hâlinde olma 

zorunluluğu hissetmiĢtir. 

 II. Dünya SavaĢı sonrasında ise yükseliĢe geçen demokrasi hareketlerinin 

etkisiyle burjuvazi, bürokrasinin boyunduruğundan kurtulmak için harekete geçmiĢ, 

buna karĢılık bürokrasi içinde de parçalanmalar baĢgöstermiĢtir. Sivil bürokrasinin 

iktidar alanını askeri bürokrasinin aleyhine geniĢletmesiyle birlikte Cumhuriyet'in 

ilanından bu yana süregelen devlet-parti-asker iĢbirliğinde ordu yönetsel yapının dıĢına 

doğru itilmiĢtir.
62

 Sanayiciler, tüccarlar, serbest meslek sahipleri gibi sosyo-ekonomik 

gruplar daha demokratik bir siyasal sistem talep etmiĢ, Cumhuriyet Halk Partisi de çok 

partili bir düzene geçiĢin kendi iktidarının devamına engel teĢkil etmeyeceğini 

düĢünmüĢtür.
63

 Tanör'e göre bu zaman dilimi sivil bir nitelik taĢımaktadır. Ordunun bir 

kurum olarak çok partili hayata onay veren veya karĢı çıkan politik açıdan aktif bir rolü 

olmamıĢtır.
64

 

 Sovyet tehdidi sebebiyle Amerika BirleĢik Devletleri ile girilen yakınlaĢma 

sonucunda alınan askeri yardım, ordudaki rahatsızlığın bir baĢka boyutunu 

oluĢturmuĢtur. ModernleĢmenin öncülüğü vazifesini kendisine edinmiĢ bir kurumun 

çağın gerektirdiği modern teknik donanımdan ve eğitimden yoksun kalması, 

gerçekleĢtirilen yeniliklerden en az payı kendisinin alması gibi bir gerçekle 

yüzleĢmesini sağlamıĢtır.
65

 Yanı sıra Amerika BirleĢik Devletleri'nin savaĢ doktrinin 

kabulü, askeri okullarda verilecek eğitimde Amerikan sistemine geçilmesi, silah 

temininde Amerika BirleĢik Devletleri'nin tek kaynak olması gibi bağımsızlığı sekteye 

uğratacak sonuçlar silahlı kuvvetlerin kurumsal ve tarihi misyonuyla örtüĢmemiĢtir.
66

 

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1946 sonrası iktidardan duymuĢ olduğu 

hoĢnutsuzluğun bir baĢka gerekçesi ise iktisadi kriz ortamı olmuĢtur. Topraksız 

köylüler, sabit ve dar gelirli kesimler ekonomik durgunluktan ciddi Ģekilde etkilenmiĢ, 

bu kesimlerle daha iç içe olan subay zümresi de durumu yakından gözlemleyerek 
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rahatsızlıklarını ortaya koymuĢlardır.
67

 Buna ek olarak harp okullarından fazla sayıda 

mezun edilen genç subaylarla ordunun alt kademesinde belirgin ölçüde kadro ĢiĢkinliği 

meydana gelmiĢ, siyasi otoritenin bu sorunu alt kademedeki subayların terfi sürelerini 

uzatarak çözme yoluna gitmesi sıkıntının boyutlarını daha da arttırmıĢtır.
68

 Böyle bir 

ortamda askeri bürokraside, mevcut sıkıntıların Demokrat Parti ile giderileceğine dair 

inanç kuvvetlenmiĢ, II. MeĢrutiyet döneminde gözlemlenen ordunun sadakat noktasının 

sultandan devlete kayıĢı bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından devlete kayıĢ 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.  

 Dolayısıyla bu dönemde ordunun tavrı Türkiye'nin olabildiğince hızlı bir Ģekilde 

demokrasinin hüküm süreceği bir ortama kavuĢmasından ziyade, kendi kurumsal 

sorunlarını çözüme kavuĢturacak bir hükümetin iĢ baĢına gelmesini arzu etmek 

noktasında kendisini göstermiĢtir. Kendi örgütsel iĢleyiĢine karıĢmadığı, isteklerini 

yerine getirdiği, Kemalizm'in ilkelerinden ödün vermediği müddetçe Türk Silahlı 

Kuvvetleri için Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında herhangi bir farkın 

bulunmadığı çok partili hayata geçiĢ sürecinin ortaya çıkardığı gerçeklerden birisi 

olmuĢtur.
69

 

 1950 genel seçimleri öncesinde Demokrat Parti'nin yürüttüğü muhalefetin ana 

unsurlarından bir tanesi devlet müdahalesi temelli iktisadi anlayıĢa karĢılık, pazarı 

savunan özgürlükçü ekonomik çizgi olmuĢtur. Ekonomi üzerindeki sıkı bürokratik 

denetimden bıkma noktasına gelen burjuvazi, II. Dünya SavaĢı döneminde elde ettiği 

servet birikiminden sonra kendisine ideolojik olarak da devlet bürokrasisinden 

ayrılmaya yetecek gücü bulmuĢtur. Bu noktada da milli birlik ve bütünlüğü her Ģeyin 

üzerinde tutan dayanıĢmacı bir ekonomi politikası karĢısında piyasa liberalizminin 

kurallarına sıkı sıkıya sarılmıĢtır.
70

 

 Böyle bir ortamda Demokrat Parti'nin kuvvetli bir popülist siyasi söylem 

etrafında birleĢtirdiği toplumsal ortaklık, 1930'lu yıllarda uygulanan devletçilik ana 

eksenli ekonomik uygulamalardan zarar gören kesimlerden oluĢmuĢtur. SavaĢ yıllarında 

ortaya çıkan ekonomik maliyetin yansımaları ise en çok orta ve küçük ölçekli köylü 

kesim ile ücretli çalıĢanlar tarafından hissedilmiĢtir. Bunun yanı sıra Varlık Vergisi ve 
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Milli Koruma Kanunu uygulamalarının getirdiği sonuçlar sermaye çevrelerini, Köy 

Enstitüleri uygulamaları ve toprak reformu giriĢimleri büyük toprak sahiplerini, grev 

hakkı vaadi de iĢçi kesimini Demokrat Parti etrafında toplanmaya itmiĢtir.
71

 

 1946 yılı itibariyle alınmaya baĢlanan Amerika BirleĢik Devletleri kökenli 

yardımlar Türkiye'de burjuvazi sınıfının özerk bir alana taĢınmasında etkili olmuĢtur. 

Zira bu yardımlarla birlikte yerli burjuvazi, devletçi bürokratik elitin ekonomi 

üzerindeki sıkı kontrolünün çözülmeye baĢlayacağını farketmiĢtir. Bu durumda da 

Demokrat Parti, burjuvazinin hem ekonomik hem de politik mecradaki liberalizm 

özlemine bir umut teĢkil etmiĢtir.
72

 

 Demirel'e göre bu dönemde burjuvazinin gücünü kesin olarak ölçebilecek sabit 

kriterler mevcut değildir. Kendi çıkarlarını, dünyaya bakıĢını savunabilen, meslek 

örgütleri aracılığıyla siyasi otorite üzerinde bir baskı grubu formuna dönüĢebilen ticaret 

ve sanayi erbabının sayısız az olduğundan bu anlamda burjuvazinin güçsüz olduğu 

söylenebilir. Öte yandan da devlet iĢleyiĢini sağlayan yapıların uzun vadede bu sınıfın 

çıkarlarına aykırı hareket edememesi de dikkate alınması gereken baĢka bir gerçektir. II. 

Dünya SavaĢı sonrasında Türkiye'nin, yönünü Atlantik bloğuna çevirmesi de bu 

gerçekliği pekiĢtirmiĢtir.
73

 

 Demokrat Parti'de görev yapmıĢ önemli isimlerden Samet Ağaoğlu'na göre parti, 

kuruluĢunu halk hareketine dayandırmıĢtır. Halkı harekete geçiren temel motivasyon ise 

ekonomik ve sosyal düzendeki mevcut aksaklıkların yanında bireyin hür olma 

arzusudur. Bu doğrultuda da MeĢrutiyet ve tek parti döneminde küçük yahut büyük 

görevler almıĢ askeri ve sivil bürokrasi halkla el ele vererek Demokrat Parti'yi 

kurmuĢtur.
74

 

 Özbudun'a göre Demokrat Parti kentli sanayi ve ticaret burjuvazisi, taĢra 

burjuvazisi ve taĢra eĢrafının ittifakının bir ürünüdür.
75

 Cem'e göre ise Cumhuriyet'in 
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ilanı sonrasında erk, burjuvazi ile bürokrasi arasında paylaĢılmıĢtır. Fakat karar 

mekanizmasının kontrolü elinde tutan ve bu çerçevede burjuvaziyi yönlendiren yine 

bürokrasidir. SavaĢ sonrası dünyadaki Ģartların değiĢmesi Türkiye'deki tüccar ve eĢrafın 

ufkunu geniĢletmiĢ ve onları bürokrasinin vesayetinden kurtarmıĢtır. Demokrat Parti de 

kurulduğu günden itibaren bu sınıfların sözcüsü olmuĢ ve yine bu sınıflar tarafından 

finanse edilmiĢtir.
76

 Kongar da Demokrat Parti'yi sermaye sınıfının politik bir ürünü 

olarak tanımlamıĢ, toprak sahipleri, tüccarlar ve iĢ adamlarının açıkça bu partiyi 

desteklediğini ifade etmiĢtir.
77

 

 Koçak'a göre Demokrat Parti, kurulduğu ilk yıllarda kentlerde ve geliĢmiĢ 

ilçelerde serbest meslek sahiplerinin, küçük ölçekli yerleĢim birimlerinde ise çiftçilerin 

oluĢturduğu orta sınıfın desteğini almıĢtır. Ġktidarın kendine yakın olarak görmediği ve 

politik alanın dıĢına itilen bu gruplar Demokrat Parti aracılığıyla bürokratik elite karĢı 

siyaseten mücadele edebilecekleri bir zemine kavuĢmuĢtur. Ekonomik bakımdan derin 

sınıf farklılıklarına rağmen iktidardan duyulan rahatsızlık noktasında buluĢulan politik 

ortak payda, halkın geniĢ kesimlerinin bu ayrımları göz ardı ederek Demokrat Parti 

etrafında birleĢmeye itmiĢtir.
78

 

 Ġktidarın, ekonomik ve sosyal egemenliği kentlerde ve taĢrada belirli gruplara 

teslim etmesi aynı nitelikleri gösteren sınıfların rekabet etmesini önlemiĢ, bunun 

sonucunda aynı sınıfa mensup olan topluluklar, oligarĢik bir yapıya bürünmüĢ 

bürokratik siyasi elit sayesinde elde edilen ekonomik kazanımları rekabete açma yoluna 

gitmiĢtir. Dolayısıyla taĢradaki politik rekabet, belli sınıflara ekonomik anlamda önemli 

imtiyazlar ve ödünler tanıyan siyasi iktidarın tekelini ortadan kaldırmaya yönelik 

iĢlemiĢtir. Bu doğrultuda da hem siyasi hem de ticari tekele karĢı halkın farklı 

kesimlerini bir araya getiren sınıfsal bir reaksiyon ortaya çıkmıĢtır.
79

 

 Gürel'e göre özellikle kırsal alandaki köylü kesimin 1950 seçimlerine gidilen 

süreçte Demokrat Parti'yi desteklemesi gayet olağan bir durumdur. Bunun birinci sebebi 

iktidarın 27 yıl boyunca uygulamıĢ olduğu tarım politikaları sonrasında git gide 
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yoksullaĢan köylülere karĢı siyaseten söyleyebileceği bir Ģey kalamamasıdır. Buna ek 

olarak Demokrat parti de seçim propagandalarında köylünün içine düĢtüğü fakirliği 

ustalıkla iĢlemiĢ ve onları kendi iktidarları döneminde refaha kavuĢturacağına ikna 

etmekte baĢarılı olmuĢtur. 1946 seçimlerinde sandık baĢlarında karĢılaĢtıkları tutum, 

yükselen fakirlik karĢısında politik otoriteye karĢı artan tepki ve bu tepkiyi 

Ģekillendirecek örgütlü bir sol partinin bulunmayıĢı, tarımla uğraĢan kırsal kesimin 

desteğini normal olarak Demokrat Parti ekseninde somutlaĢtırmıĢtır.
80

 

 Mardin'e göre de kasabadan yaĢayanların ve ticari ileri gelenlerin ekonomik 

etkinlikleri arttıkça Demokrat Parti özel giriĢimi teĢvik eden bir iktisadi programla 

kitlelerin önüne çıkmıĢ, bürokratik denetimin zarar verdiği çıkarlar hedeflerine 

ulaĢmada bu partiyi araç olarak görmüĢlerdir. Demokrat Parti'nin köylüleri bürokrasinin 

baskısından kurtaracağı, onların sorunlarının politikanın temel gündemine taĢınacağı, 

hizmetler getireceği ve dini yaĢamı daha özgür kılacağına dair ortaya koyduğu vaatler 

kendisini bu kesimlerin gözünde çok cazip bir alternatif haline getirmiĢtir.
81

 

 Çok partili hayata geçiĢ sonrası Demokrat Parti'nin muhalefetini belirleyen temel 

dayanaklardan bir tanesi de din olgusu olmuĢtur. Dinin kitleleri mobilize etmedeki 

rolünün farkında olan egemen ideoloji, laiklik ilkesini tavizsiz bir Ģekilde uygulamıĢ, 

1930'lu yıllarda liberal ekonominin krize girmesi sonucu toplumun dokusunda meydana 

gelen tahribatı gidermek adına da milliyetçiliği merkeze alan bir modernleĢme hareketi 

yürütmüĢ fakat beklediği neticeyi alamamıĢtır. Ayrıca siyasi otorite merkezi, Ģehir ve 

kasabalarda yaĢamlarını sürdüren küçük burjuvazi ve köylü kesimin, kökü çok eski bir 

tarihsel geçmiĢe uzanan yaĢam tarzlarını değiĢtirebilecek ekonomik ve sosyal 

dinamikleri üretememiĢ, egemen ideolojinin kuĢatıcılığını hisseden bu kesimler 

geleneklerine daha sıkı bağlanmıĢtır.
82

 

 Boran'ın 1940'lı yıllar özelinde yaptığı bir çalıĢma da Demokrat Parti'nin kırsal 

kesimin desteğini kazanmak adına Ġslamiyet'in bütünleĢtiriciliğine baĢvurduğu 

göstermesi açısından önemlidir. Bu çerçevede Boran'a göre köyler ve kasabalar 
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toplumsal bazda birbirileriyle daha yakın iliĢkiler içine girdikçe köylüler kendi 

yaĢamlarını küçümseme yoluna gitmiĢtir. Demokrat Parti ise 1950 seçimleri için 

yürüttüğü çalıĢmalarda bu kesimleri yaĢantılarını küçük görmemeleri gerektiği inancını 

aĢılama gayreti göstermiĢ, böyle Ġslamiyet'e dair değerlerle kırsal değerleri 

resmileĢtirmiĢtir.
83

 

 Sarıbay'a göre Kemalizm'in egemen ideoloji olması ve Ġslamiyet'in de bu 

ideolojiye muhalif olan unsurların sembolü haline gelmesi çok partili hayata geçiĢ 

sürecinin etrafı kesin çizgilerle çizilmiĢ Ģekilde "biz-onlar" ayrımına dayalı bir zeminde 

gerçekleĢmesine sebep olmuĢtur. Esasen hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de 

Demokrat Parti devletin gözetiminde topluma yön verici bir bürokratik-otoriter zihniyeti 

benimserken, bir taraftan Ġslam'ın politikleĢtirilmesinin de önünü açmıĢlardır. Örneğin 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktadaki tavrı kendi politikalarını meĢru bir taban 

üzerinde yürütmekte zorlandığı anda Demokrat Parti'nin politikalarını sahiplenmek 

Ģeklinde kendisini göstermiĢtir.
84

 Bürokratların ilkokullara din dersi koymaları, türbe 

ziyaretlerini serbest bırakmaları, imam hatip okulları açmaları söz konusu tavrın ortaya 

çıkardığı sonuçlardır. 

 Tüm bu veriler ıĢığında 1950 seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi var olan 

durumun büyük ölçüde sürdürülmesinden yana bir irade göstererek bürokratik merkezi, 

Demokrat Parti ise taĢra burjuvazisi, eĢraf ve kırsal kesimin ana hatlarını oluĢturduğu 

çevreyi temsilen girmiĢ,
85

 sonucunda tarihi milli mücadele ve Cumhuriyet ile 

özdeĢleĢen Cumhuriyet Halk Partisi 27 yıllık siyasal iktidarını ilk kez devretmek 

durumunda kalarak, muhalefet konumuna geçmiĢtir. 

 

5. DEMOKRAT PARTĠ ĠKTĠDARININ ANA DĠNAMĠKLERĠ VE TÜRK 

SĠLAHLI KUVVETLERĠNĠN TUTUMU 

 

5.1.  DEMOKRAT PARTĠ ĠKTĠDARININ BĠRĠNCĠ BEġ YILLIK DÖNEMĠ 
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 Demokrat Parti'nin o güne kadar süregelen politik merkezin dıĢında 

konumlanması, tıpkı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası 

gibi siyasal çizgi bakımından liberal kanatta yer aldığı Ģeklinde değerlendirilmiĢtir. 

Oysa politik açıdan da ekonomik açıdan da Demokrat Parti'nin liberalizm anlayıĢı sınırlı 

mahiyet kazanmıĢtır.
86

 

 Demokrat Parti için iktisadi açıdan karma ekonominin prensipleri esas alınmıĢ 

ve benimsenmiĢtir. Devlet, ekonomik yaĢamda belli bir dokunulmazlık zırhı içerisinde 

kalmaya devam ederken, Demokrat Parti'nin liberal anlamda getirdiği yenilik pazarın 

özgürleĢmesi ve çeĢitlenmesi olmuĢtur.
87

 Bu bağlamda burjuvazinin bürokrasiye karĢı 

elde ettiği seçim zaferi, bürokratik denetim altındaki kapitalist düzenden, pazar 

mekanizmasına daha kuvvetli Ģekilde bağlı kapitalist sisteme geçiĢin de habercisi 

niteliğindedir.
88

 

 Tarımla iĢtigal eden kesimlerin mağduriyetlerini gidermekle iĢe baĢlayan 

Demokrat Parti, destekleme alımlarını yaygınlaĢtırmıĢ, çeĢitli kredilerle çiftçilere gelir 

ve kaynak aktarımı sağlamıĢ, geçmiĢte Ģikayete konu olan pek çok vergiyi kaldırmıĢtır. 

Önemli ölçüde gelen Amerika kaynaklı dıĢ yardımlar, elveriĢli hava koĢulları sebebiyle 

tarımsal üretim yaĢanan bolluk ve Kore SavaĢı'nın bir sonucu olarak ihraç mallarına 

gelen aĢırı taleple birlikte 1950'lerin baĢlarında Türkiye'nin gerçekleĢtirdiği çarpıcı 

iktisadi büyüme siyasi otoritenin toplumsal sınıflar nazarındaki prestijini oldukça 

arttırmıĢtır.
89

 Tarımdaki modernleĢme hamlesine paralel olarak karayolu yapımı için de 

gerçekleĢtirilen geniĢ ölçekli yatırımlar sonucunda farklı bölgelerin birbirine bağlanması 

gerçekleĢtirilmiĢ, bu sayede Türkiye'de tarım gerek ulusal gerekse uluslararası pazara 

sıkıca eklemlenerek büyük ölçüde geçimlik olmaktan çıkıp ticari bir nitelik 

kazanmıĢtır.
90

 

 Demokrat Parti politik alanda Kahraman'ın deyimiyle ideolojik olarak otoriter 

ancak pasif bir modernleĢme yolunu tercih etmiĢtir. Temel problemi din ile 

özdeĢleĢtirilen geleneksel kültürün kamusal alandan bütünüyle çıkarılması Ģeklinde 
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tanımlamıĢ ve bu durumu giderme yolunda adımlar atmıĢtır.
91

 Kemalizm'in ilkelerine 

bağlı kalma noktasında ise hakim ideolojiyi yalnızca korumak değil aynı zamanda 

özünü muhafaza ederek daha da geliĢtirip, canlı kılmak siyasal iktidarın söylemlerinde 

kendisine yer bulmuĢtur.
92

 Buna ilaveten muhalefetin dini irtica temalı sert 

eleĢtirilerinin önüne geçmek maksadıyla da 25 Temmuz 1951 tarihli Atatürk'ü Koruma 

Kanunu çıkarılmıĢ ve ilgili kanun uyarınca Atatürk devrimlerine, heykellerine yönelik 

her çeĢit saldırının cezai müeyyideye tabi tutulacağını hükme bağlanmıĢtır.
93

 Böylelikle 

Demokrat Parti, egemen ideolojiyle herhangi bir sorun yaĢamadığını ortaya koyma 

fırsatı bulmuĢ, aynı zamanda mevcut rejime sadık bir politik teĢekkül olduğunu 

göstererek bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nden geri kalmadığı mesajını da vermek 

istemiĢtir.
94

 

 

5.2.  DEMOKRAT PARTĠ ĠKTĠDARININ ĠKĠNCĠ BEġ YILLIK DÖNEMĠ 

 Kore SavaĢı'nın umulandan erken sona ermesi sonrasında ihraç mallarına 

yönelik aĢırı talebin kesilmesi, iklimsel Ģartların kötüleĢmesiyle tarımsal üretimde 

yaĢanan düĢüĢ ile birlikte 1950'li yılların ikinci yarısında Türkiye'de siyasal iktidarın 

iktisadi anlamda sorunlarla boğuĢtuğu bir sürecin baĢladığı söylenebilir. Ekonomik 

alanda yaĢanan sıkıntılar doğal olarak politik alana da sirayet etmiĢ, Demokrat Parti 

hükümeti kendisine muhalif tüm kesimler üzerinde sert tedbirler almaya yönelen bir 

baskı aygıtı kimliğiyle kendisini gösterme ihtiyacı hissetmiĢtir.  

 1955 yılından itibaren Demokrat Parti iktidarı tarıma dayalı büyüme modelinin 

zaaflarıyla yüzyüze gelmeye baĢlamıĢ, modern tarımsal yöntemlerin çok sınırlı kaldığı 

bir ortamda hava koĢullarının kötüleĢmesiyle birlikte tarımsal üretim düzeyinde geriye 

gidiĢ baĢlamıĢtır.
95

 Buna rağmen destekleme alımlarının Merkez Bankasından Toprak 

Mahsulleri Ofisine açılan geri ödemesiz kredilerle finanse edilmesi ve dolaĢımdaki para 

miktarının hızla yükselmesiyle birlikte enflasyon dalgası oluĢmuĢ, hızla artan ithalat 
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ülkenin döviz rezervlerinin tükenmesine yol açmıĢtır.
96

 Bu noktada hükümet ihtiyaç 

duyduğu dıĢ kaynaklı krediyi bulmakta büyük zorluklar yaĢamıĢ, 1958 yılında Türk 

lirası dolar karĢısında aĢırı değerlenmiĢ ve fiili olarak devalüasyona gidilmiĢtir.
97

 

 1957 genel seçimlerinden yine birincilikle çıkmasına rağmen oy ve sandalye 

kaybeden Demokrat Parti, siyaseten daha hırçın bir politika yolunu izlemeyi tercih 

etmiĢ, partideki otoriterleĢme eğilimlerinin farkına varan kesimler özgür ve demokratik 

bir sistem arzusuyla politik tercihlerini değiĢtirme yoluna gitmiĢtir.
98

 Demirel'e göre 

Ģehirli orta sınıf olarak kabul edilebilecek bu kesimler, Demokrat Parti'nin Kemalist 

nitelikli modernleĢme projesinin ilkeleriyle çeliĢkili dini değerlere yaslanan bir yapıya 

dönüĢtüğüne kanaat getirmiĢ ve bu yapıya oy veren kesimlerin kendi yaĢam tarzlarını 

tehdit ettiği düĢüncesini daha kuvvetli bir Ģekilde beslemeye baĢlamıĢtır.
99

 1950'lerin 

kapitalistleĢme ve kentleĢme sürecinde ortaya çıkan, ekonomik sektörlerde çalıĢan üst 

düzey yöneticiler, teknisyenler, mühendisler gibi beyaz yakalıları; hukukçu, doktor gibi 

serbest meslek sahiplerini; gazeteci, öğretmen, öğretim üyeleri gibi kültürel sermaye 

sahiplerini, askeri ve sivil bürokrasiyi içine alan bu yeni orta sınıf, 27 Mayıs'a giden 

yolda siyasal iktidara karĢı muhalefetin ve askerin dayandığı toplumsal zemini 

oluĢturmuĢtur.
100

 

 Enflasyonist ortamın hızını kesmeden devam etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi ile 

siyaseten düĢmanlık noktasına gelinmesi, muhalif basın ve diğer kuruluĢlardan yükselen 

sert eleĢtiriler karĢısında Demokrat Parti iktidarı siyasal otoritesini daha da güçlü 

kılacak tedbirlere baĢvurmuĢ, hayata geçirdiği Tahkikat Komisyonları aracılığıyla 

örgütlü olsun ya da olmasın kendisine muhalif tüm unsurları kontrol altına alarak 

sindirme yoluna gitmiĢtir. Özdağ, Demokrat Parti iktidarının Tahkikat Komisyonlarının 

kurulması için hazırlamıĢ olduğu yasa tasarısında kullandığı dile vurgu yaparak; 

hükümetin Cumhuriyet Halk Partisi'ni, muhalefet görevini yürüten bir siyasi partiden 

ziyade, kendileri aleyhinde tertiplenen toplumsal gösterilerin kıĢkırtılmasında etkin rol 
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oynayan bir illegal teĢekkül olarak gördüğünü ve siyasal yaĢamdan tasfiyesine yönelik 

bir çabaya giriĢtiğini savunmuĢtur.
101

 

 1958 yılına gelindiğinde hükümet, baĢta yargı ve sivil bürokrasi akabinde ordu 

ve üniversiteler tarafından bütünüyle dıĢlanmıĢ olan bir yapıya dönüĢmüĢ olup, yine bu 

tarihte Irak'ta gerçekleĢen askeri darbeden psikolojik anlamda ciddi ölçüde 

etkilenmiĢtir.
102

 1959 yılı ise iktidara muhalif tutumlarıyla bilinin pek çok yayın 

organının kapatılması ve çalıĢanlarının hapis cezasına çarptırılmasıyla geçmiĢ, ortalama 

yurttaĢ yaĢanan bu kaos ortamından dolayı politik açıdan demoralize olmuĢtur.
103

 

 Kahraman'a göre Demokrat Parti, kendisini iktidara getiren sivil/askeri 

bürokrasi, ticaret burjuvazisi, aydın sınıf gibi taĢıyıcı unsurların oluĢturduğu ortak 

zemini 1955 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırmıĢ, söz konusu 

koalisyonun bileĢenlerinden kendisine tek destekçi olarak sağ muhafazakar kesimler ve 

köylü sınıfı kalmıĢtır.
104

 Bilhassa burjuvazinin, bürokrasiyle ılımlı iliĢkiler 

sürdürmekten yana olan tavrı dolayısıyla, Demokrat Parti'ye olan desteğini takip ettiği 

agresif siyasetten dolayı çekmesi iktidarı zor durumda bırakmıĢtır.
105

 

 

5.3. ORDUNUN YENĠDEN BĠR BASKI AYGITI OLARAK ORTAYA    

ÇIKIġI: 27 MAYIS ASKERĠ DARBESĠ 

 Demokrat Parti iktidarının, 1950'lerin sonlarına doğru gelindiğinde baĢvurmuĢ 

olduğu idari uygulamalardan rahatsız olan kesimlerin en önemlilerinden birisi de 

Ģüphesiz ordunun orta ve alt rütbeli subay grubu olmuĢtur. Hükümetle çok daha ılımlı 

bir çizgide iliĢkilerini sürdüren yüksek rütbeli komutanlarının aksine bu grup, içinde 

yetiĢtiği egemen ideolojinin ilke ve amaçları doğrultusunda büyük bir titizlikle 

eğitilmiĢ, itiraz kültürü yüksek, idealist ve dinamik bir kimliği bünyesinde barındıran 

kiĢilerden meydana gelmiĢtir. Söz konusu kesimin hükümete yönelik tepkisel 

yaklaĢımlarının temelinde Kemalizm'den uzaklaĢılması endiĢesi yattığı kadar, ekonomik 
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gerekçelerin de tetiklediği yoğun bir hoĢnutsuzluğun da önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir. 

 1950 genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tarafından özlük 

haklarının çözüme kavuĢturulamaması ve refah seviyelerinin arzu ettikleri noktaya 

çekilememesi gibi gerekçelerle Demokrat Parti'yi desteklemekte herhangi bir beis 

görmeyen ordunun geniĢ kesimleri, iktidarın ikinci beĢ yılında ekonomik açıdan daha da 

fakirleĢmelerinin yanında devletin karakterine Ģekil veren Kemalizm'in hükümet eliyle 

erozyona uğratıldığı kaygısının da etkisiyle özellikle 1946-1950 yılları arasında 

bulunduğu pozisyonu keskin bir Ģekilde değiĢtirme yoluna gitmiĢtir.  

 Ayrıca bu karĢıt duruĢun muhatabı yalnızca hayata geçirdiği politikalardan 

memnuiyet duymadıkları siyasal iktidar değil, onlarla aynı doğrultuda hareket 

ettiklerine kanaat getirdikleri üst rütbeli komutanlar da olmuĢtur. Demirel'e göre bu 

genç subaylar sorunluk gördükleri bu hiyerarĢik yapı içerisinde yükselme veya kilit 

noktalara geleceklerine dair besledikleri inancı kaybettikleri gibi söz konusu yerlere 

gelmenin yolunun da mevcut iktidarın istediği Ģekilde hareket etmekten geçtiğini 

düĢünmüĢlerdir.
106

 

 Ġktisadi alanda Demokrat Parti iktidarının uygulamaya koyduğu dıĢa açılan 

kapitalist kalkınmaya dayalı sistemin kendisine karĢı herhangi bir negatif tutuma sahip 

olmayan askeri bürokrasinin muhalefetini belirleyen esas nokta, bu sistemin yaratacağı 

olumsuzluklardan kendileri gibi sabit gelirli memur kesiminin daha az etkilenmesine 

yönelik taleplerinden ibarettir.
107

 Buna karĢılık siyasal iktidar ise orduyu dıĢ politikanın 

bir enstrümanı olarak görmüĢ, finansmanını ise devlet bütçesinden ziyade Amerika 

BirleĢik Devletleri ve NATO kaynaklı yardımlarla karĢılama yoluna gitmiĢtir.
108

 

Toplumdaki yoksul ile varlıklı kesimler arasındaki makasın gitgide daha fazla açılması, 

maddiyata dayalı niteliklerin manevi değerlere göre daha ön plana çıkması askerlerin 

konumunu da etkilemiĢ, artan hayat pahalılığı karĢısında gelirleri zayıf düĢen ordu 

mensuplarının önemli bir kısmı ortalama bir yaĢam standardı süremez duruma 

gelmiĢtir.
109

 Nitekim tek parti dönemiyle karĢılaĢtırıldığında, Demokrat Parti iktidarında 
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askeri personelin ücretlerinde % 38 ile % 57 arasında bir düĢüĢ söz konusudur.
110

 

MaaĢları ile geçinemeyen memur sınıfının büyük kısmı geçimlerini sağlamak amacıyla 

resmi görevleri dıĢında da ek iĢler yapmaya baĢlamıĢtır.
111

 Buna ilaveten Amerika'da 

eğitim görmek için gönderilen subayların, yeterli kaynak aktarımı yapılmadığı için 

yabancı meslektaĢlarından borç almaları ve bu borçları kiĢisel eĢyalarını satarak 

ödemeleri, yaĢadıkları diğer zor Ģartlar Menderes hükümetine gönderilen bir mektubun 

konusu olmuĢtur.
112

 

 Asker ile siyasal iktidar arasındaki politik temelli gerilimin temelinde ise resmi 

ve egemen ideoloji olarak benimsenmiĢ Kemalizm'in özellikle laiklik ilkesinin 

hükümetçe aĢındırıldığı düĢüncesinin orduda yaygınlaĢmasının yattığı söylenebilir. 

Akyaz'a göre 1950'lerin ikinci yarısından itibaren Demokrat Parti'nin lider kadrosu, 

milletvekillerinin partinin genel stratejisine ters düĢmemek kaydıyla söylem ve 

davranıĢlarında dini motiflere yahut muhafazakâr temalara baĢvurmasında herhangi bir 

sakınca görmemiĢtir.
113

 Askerlerce ezanın Arapça okunmasına dair yasağın kaldırılması 

hayretle karĢılanmıĢ,
114

 eğitim ve öğretimde laik çizgiden sapılarak bu alanda dini 

tutuculuğa dayalı gayrı resmi çalıĢmaların hükümetçe teĢvik edildiği kanaati 

kendilerinde hasıl olmuĢtur.
115

 Dolayısıyla laiklik ilkesinin güvenli bir zemine 

oturtulamaması düĢüncesinin yarattığı endiĢe, kendisini devlet ve devlete hâkim olan 

ideolojiyle özdeĢleĢtirmiĢ olan orduda rahatsızlığa sebebiyet vermiĢtir.
116

 

 Bu doğrultuda ordu içinde aslında temelleri 1954 yılından itibaren -baĢlangıçta 

birbirinden habersizce- atılmaya baĢlanan irili ufaklı pek çok ihtilalci klik 1960 yılına 

gelindiğinde disiplinli bir örgütlenme ile birleĢerek siyasal iktidarı devirmek adına 

uygun Ģartların oluĢmasını beklemiĢtir. Söz konusu ihtilalci örgütlenmeleri oluĢturan 

subayların hepsi rütbesi yüzbaĢı ile albay arasında değiĢen isimlerden oluĢmuĢ, ortak 
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paydaları sorumlusunu hükümet olarak gördükleri ülkenin kötü durumunun düzeltilmesi 

etrafında ĢekillenmiĢtir.
117

 

 13 Mayıs 1960'ta muhalefet lideri Ġsmet Ġnönü'nün hükümet aleyhindeki 

demeçlerini basıp çoğaltan, 14 Mayıs 1960'ta hükümet karĢı bildiriler dağıtan toplam 8 

subay tutuklanmıĢ;
118

 21 Mayıs 1960'ta ise Kızılay'da Kara Harp Okulu öğrencileri 

Demokrat Parti iktidarını hedef alan bir yürüyüĢ düzenlemiĢtir.
119

 Harbiye'nin siyasal 

iktidara karĢı açıktan tavır alması önemlidir, zira hükümet müdahalesinin zamanlaması 

noktasında tereddüt halinde bulunan lider kadronun elini, tarihsel birikimi açısından bu 

tip eylemlerin tetikleyicisi olmuĢ, milli mücadeleyi yürüten ve ülkenin kurucu 

kadrolarının önemli bir kısmını içinden çıkaran, kurulduğu günden beri gerekli gördüğü 

hallerde siyasal otoriteye karĢı baĢkaldırma geleneğine sahip, aynı zamanda "icap 

ettiğinde devletin kaderine el koyma" güdüsünü her daim harekete geçirmeye hazır 

tutan bir kurum olarak rahatlatmıĢtır. 

 Tüm bu geliĢmeler doğrultusunda 27 Mayıs 1960 darbesinin, ilk etapta ordunun 

üst düzey komuta dıĢındaki bölümünün, düĢünsel arka planda Kemalist ideolojiden güç 

alarak kendisine atfettiği tarihsel misyon, mesleki anlamda yaĢadıkları kaygılar ile 

siyaset, ifade özgürlüğü ve ekonomi bazında kriz yaĢayan toplumsal sınıflarla girmiĢ 

olduğu koalisyona yön vermesi doğrultusunda gerçekleĢtirdiği bir hareket olduğu 

söylenebilir. 

 Demirel'e göre yönetime el koyan subaylar, bu eylemi koĢulların olgunlaĢmasına 

bağlı olarak konumlarının kendilerine yüklediği ahlâki bir sorumluluk olarak görmüĢ 

olup, bunun hukuk dıĢılığı teorik olarak kabul edilse de uygulamada yeterince 

özümsenmemiĢtir.
120

 Bunun yanı sıra askerlerin ülkenin idaresinde görev alan siyaset 

erkanının yeterli bilgi, beceri ve donanımdan uzak olduğunu düĢünmeleri, ülkenin içine 

düĢtüğü durumun da buna bağlanması sonucunda çözümü modern, çalıĢkan, idealist, 

birikim sahibi yöneticilerin baĢa getirilmesinde aramaları, müdahalelerini meĢru 

kılmaları bakımından önemli bir argüman vazifesi görmüĢtür.
121
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 Karpat'a göre 27 Mayıs, sınıfsal çıkarların hakimiyet kurduğu farklı bir anlayıĢa 

karĢı, geleneksel yönetici elitin göstermiĢ olduğu reflekse iĢaret eder.
122

 Karpat, iktidara 

karĢı ilk muhalif tepkilerin yükseldiği ve devamında askeri müdahalenin iĢaretini veren, 

Türk modernleĢmesinin ürünü olan Mülkiye ile Harbiye'ye dikkati çekerek; Demokrat 

Parti iktidarının geleneksel ve yeni egemen gruplar arasındaki dengeyi sağlamakta 

yetersiz kaldığını savunmuĢtur.
123

 Karpat ayrıca, darbenin toplumsal gruplar arasındaki 

çatıĢmalara dayandığını iddia etmiĢ, ordunun toplumsal statüsünü korumak ve 

ekonomik üstünlüğe kavuĢmak amacıyla ticaret burjuvazisini de yanına alarak siyasal 

iktidarın üstünlüğüne sona erdirmeyi amaçladığı sonucuna varmıĢtır.
124

 

 Ünsaldı'ya göre de 27 Mayıs, askerin tek parti dönemindeki söz sahibi ve 

ayrıcalıklı pozisyonunu yeniden elde etme çabalarının bir sonucu olup; ordu, 

cumhuriyetçi meĢruiyet tekelini yerel eĢraf ve toprak sahipleriyle paylaĢmak yerine 

kentli burjuvazinin, aydınların ve üniversite öğrencilerinin desteğini alarak, kendisinin 

devlet örgütü içindeki hareket alanını kısıtlayan siyasal iktidara müdahalede bulunmayı 

çıkar yol olarak benimsemiĢtir.
125

 Zira tek parti döneminde siyasal seçkinlerin devlet 

mekanizmasındaki ağırlığı incelendiğinde meclisin % 17'sinin asker kökenli 

milletvekillerinden oluĢtuğu, Demokrat Parti iktidarı döneminde ise bu oranın % 3'e 

düĢtüğü görülürken; yine tek parti döneminde görev yapan 11 Milli Savunma Bakanının 

tamamının asker kökenli, Demokrat Parti iktidarında ise aynı mevkide görev yapan 6 

kiĢiden 5 tanesinin sivil siyasetçi olduğu dikkati çekmiĢtir.
126

 

 Balcı, 27 Mayıs'ı bir grup subayın hareketinin yanında basın, muhalefet partisi 

ve üniversiteler yoluyla "söylemsel mümkünlük" koĢullarının yaratıldığı bir giriĢim 

olarak değerlendirmiĢ; asker bu sayede diğer devlet aygıtlarını kontrol altına almıĢ, yeni 

kurumlar oluĢturmuĢ ve böylelikle kendi ayrıcalıklı pozisyonunu normalleĢtirerek 

meĢru kılmıĢtır.
127

 Balcı'ya göre 27 Mayıs darbesi ile birlikte ordu kendisini diğer 

kurumlar karĢısında özerk konuma taĢıyacak süreci baĢlatmıĢ, o güne kadar bölük 
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pörçük bir Ģekilde varlığını sürdüren militarist dili devlet aygıtlarının merkezine 

taĢıyarak öteki söylem metotlarını tasfiye etmiĢtir.
128

 

 Kayalı'ya göre 27 Mayıs darbesi darbeyi yapanların ve destekleyenlerin iddia 

ettikleri gibi demokrasiyi değil toplumun sınırlı kesimlerine özgürlük getirmeyi 

hedeflemiĢtir.
129

 Kayalı, Demokrat Parti iktidarında subayların prestij ve statü 

bakımından en dip noktaya geldiğini kabul etmekle birlikte, Cumhuriyetin ilk 

yıllarından beri durumlarının iyi olmadığını vurgulayarak darbenin gerekçesini askeri 

bürokrasinin yoksullaĢmasıyla açıklamanın pek sağlıklı olmadığını savunmuĢtur.
130

 

Nitekim, Demokrat Parti de askeri personelin ekonomik durumu ile ilgili olarak meclise 

kanun teklifi de sunmuĢtur.
131

 

 27 Mayıs darbesine sınıf çıkarlarının çatıĢması kaynaklı yaklaĢan analizlerin 

genel olarak dikkat çektiği nokta egemen ideolojinin veya askeri bürokrasinin yaĢamıĢ 

olduğu ekonomik zorlukların bağlayıcılığından daha çok sermaye sınıfının Demokrat 

Parti iktidarı ile yaĢadığı anlaĢmazlıklardır. Bu anlaĢmazlıkların odak noktasını 

oluĢturduğu hükümet karĢıtı tavır alıĢlar, aynı gerekçeleri paylaĢmasa da siyasal iktidar 

karĢıtlığında birleĢen pek çok toplumsal grubun beraberce hareket etmesinin önünü 

açmıĢtır. 

 Savran'a göre 27 Mayıs darbesi, sanayi burjuvazisinin siyasal iktidar ile yaĢamıĢ 

olduğu aĢılamayan çeliĢkilerinin çözümü için baĢvurmak durumunda kaldığı zorunlu bir 

adres niteliği taĢımıĢ olup; bu darbe ile birlikte siyasal üst yapı, "tarımsal/ticari sermaye 

birikiminden sınaî sermaye birikimine geçiĢin ihtiyaçlarına" göre yeniden dizayn 

edilmiĢtir.
132

 27 Mayıs rejiminin tanıdığı iĢçi hakları ve sosyal haklar ise kent soylu 

koalisyonun politik temsilcisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif ve dinamik bir 

karaktere bürünmemiĢ iĢçi sınıfının desteğine almak adına verilen ödünlerdir.
133

 

 27 Mayıs'ı sınıfsal açıdan incelemeye tabi tutan isimlerden bir baĢkası olan 

Keyder, darbenin arkasındaki temel bölünmeyi kırsal kesim ve kentlerdeki küçük 

sermaye ile sanayi burjuvazisi arasındaki çeliĢkiyle açıklamıĢ; sanayi burjuvazisinin 
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uluslararası ölçekteki bağlantıları geliĢen sermaye birikimi sürecinin mevcut siyasal 

iktidar tarafından düzenlenemeyeceğinin anlaĢılması üzerine askeri darbeye 

baĢvurulduğunu öne sürerek söz konusu müdahalenin "restorasyoncu" değil 

"dönüĢümcü" olduğunu savunmuĢtur.
134

 

 Keyder'e göre sanayi burjuvazisi o dönemde henüz yeterince güçlü olmamasına 

rağmen bürokrat, aydın ve asker koalisyonu ile birlikte 27 Mayıs'ın ortaya koyduğu 

tekonolojist ve kalkınmacı bir ruha sahip dönüĢümden oldukça faydalanmıĢtır.
135

 Fakat 

hemen darbe sonrasında da büyümenin hangi yollardan gerçekleĢtirileceğine dair bir 

ayrıĢma gerçekleĢmiĢ; saf pazar ekonomisini savunanlarla sınaî kalkınma modelini 

savunanlar karĢı karĢıya gelmiĢtir.
136

 

 Akça ise 27 Mayıs askeri darbesini -Gramsci'ci bir yaklaĢımla- ortaya çıkan bir 

hegemonya krizinin çözülmesine yönelik bir adım olarak görmüĢ; müdahalenin baĢat 

bileĢeni olan ordunun "kardeĢ kavgası", "demokrasinin içine düĢtüğü durum", "partiler 

arası uzlaĢmazlık" gibi söylemsel pratikler geliĢtirerek müdahalesine meĢruiyet zemini 

oluĢturma gayret içinde olduğunu ortaya koymuĢtur.
137

 Ekseriyeti hukuk 

profesörlerinden müteĢekkil aydın grubu ise "demokrasi esasları", "hukuk devleti", "kiĢi 

hak ve hürriyetleri" gibi konulara vurgu yaparak Demokrat Parti iktidarına yönelik bir 

"hegemonya ve otorite krizinin" mevcudiyetini kanıtlamaya çalıĢmıĢtır.
138

 

 Askeri darbe aynı zamanda devam eden süreçte iktisadi sistemin iĢleyiĢi 

açısından Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) gibi önemli bir aktörü de doğurmuĢtur. 

Ġlk aĢamada OYAK'ın kuruluĢunun arkasında yatan temel motivasyonun silahlı 

kuvvetler mensuplarının gerek tek parti gerekse Demokrat Parti iktidarı döneminde 

yaĢamıĢ oldukları ekonomik güçlükleri aĢma iradesinin olduğu söylenebilir. Akça'ya 

göre dönemin güç dengeleri gözetildiğinde askerin mevcut ağırlığı ıĢığında OYAK 

kontrolü elinde tutarak sanayi burjuvazisinin güdümüne girmeden müstakil bir sermaye 

gücü olma yönünde ilerlemiĢtir.
139
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 Gerekçeleri farklı alanlarda farklı Ģekillerde ortaya konulmakla birlikte ordunun 

modern devletin kuruluĢuyla birlikte tek parti döneminde ideolojik temelli yön verici 

ayrıcalığının, egemen ideolojiyi toplum içerisinde yayma misyonunun ve kudretinin, 

siyasal iktidarın el değiĢtirmesi ile birlikte örselenmeye ve kaybolmaya yüz tuttuğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Fakat sahip olduğu tarihsel birikimin etkisi, -her ne kadar 

ekonomik durumlarının kötüleĢmesine bağlı olarak sekteye uğrasa da- varlığıyla 

toplumun nazarında barındırmaya devam ettiği saygınlık orduyu, idealindeki ülke 

idaresini tesis etmek adına tehdit unsuru olarak gördüğü yapıların karĢısında güç 

kullanmaktan alıkoyamamıĢtır. 

 Kemalizm'in prensipleriyle yoğrulmuĢ bir kurum olarak özellikle orta ve alt 

rütbeli subayların zihin dünyasında rejim karĢıtı olarak kodlanan Demokrat Parti 

iktidarı, tasfiye edilmesi gereken bir siyasal aygıt olarak görülmüĢ; hâkim ideolojinin 

gerekleri doğrultusunda ve muhalif ittifakın diğer bileĢenlerinin çıkarları da gözetilerek 

yeniden dizayn edilmesi zorunluluğunu hisseden, bununla doğru orantılı olarak baskı 

aygıtı kimliğine bürünen ordu tarafından sistemin dıĢına itilerek varlığına son 

verilmiĢtir. 
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SONUÇ 

 Althusser'in düĢüncesinde insanların değiĢtirilip, dönüĢtürülerek egemen sınıfın 

talepleri doğrultusunda yeni bir Ģekle sokmak adına aracılık üstlenen ideoloji kavramı, 

aslında hem egemen olarak tanımlanan sınıfları hem de söz konusu sınıfların tahakküm 

altına aldığı tabi sınıfları kapsayan geniĢ bir yelpazedir. Hatta yöneten ve yönetilen 

sınıfların mensubu oldukları ideolojiler kimi yerlerde ortak bir takım unsurlar da 

barındırabilir. Ancak niteliği ne olursa olsun -egemen ya da tabi farketmez- ideolojiler 

mutlaka bir sınıfın damgasını taĢırlar.  

 Althusser egemen niteliği taĢıyan ideolojinin yayılması için iĢlev üstlenen 

aygıtlar arasında silahlı kuvvetleri göstermemiĢtir. Louis Althusser'in devlet aygıtlarını 

sınıflandırması doğrultusunda üretim iliĢkilerinin yeniden üretimi amacıyla Ģiddet 

tercihini önceleyen baskı aygıtları içerisinde kendisine yer bulan ordu, devlet 

mekanizmasının üzerine inĢa edildiği ve iĢleyiĢinin devamlılığını sağladığı ideolojinin 

topluma kabul ettirilmesi yönünde polis, mahkemeler, iktidar ve hapishanelerle aynı 

grup içerisinde yer alır. Devlete dair ideolojik aygıtların etkin bir Ģekilde görev 

yapabilmesi, toplumun siyasal iktidarın istek ve beklentileri ıĢığında Ģekillendirilmesi, 

hâkim ekonomik düzenin devamının sağlanabilmesi gibi gerekliliklerin tehlikeye 

düĢmesi durumunda söz konusu baskı aygıtlarının devreye girmesi devletin devamlılığı 

adına yaĢamsal bir önem arzeder. 

 Ordunun, Althusser'in sınıflandırmasında teĢkil ettiği konuma modern Türkiye 

üzerinden bakacak olursak böyle bir yapıyı yalnızca baskı aygıtı olarak tanımlamak güç 

olacaktır. Mutlaka tarihsel düzlemde ele alındığında, modernleĢme aĢamasına kadar 

ordunun egemen gücün (kağan, hakan, sultan) himayesinde bir baskı aygıtı olarak görev 

yaptığı açıktır. Fakat özellikle 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ndeki geriye 

gidiĢin sebeplerinin öncelikle ordu içerisinde aranması modernleĢme hareketinin 

baĢlatıldığı ilk yapının da ordu olması sonucunu doğurmuĢtur. Kontrolden çıkmıĢ, baĢı 

bozuk bir oluĢum hâline gelen ve savaĢma yeteneğini gün geçtikçe tüketmiĢ bir 

Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesiyle baĢlangıç yapılmıĢ, askeri alanda örnek kabul edilen 

Batılı ülkelerden ithal edilen askeri eğitmenler eliyle ordunun yeni baĢtan dizayn 

edilmesi çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 
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 Askeri tarzda modernleĢmenin çarpıcı sonuçları aslında en net anlamda 

okullaĢma hareketinin baĢlatılmasıyla alınmaya baĢlar. Harp okullarının açılmasıyla 

birlikte Fizik, kimya, matematik gibi derslerin yanı sıra Batı orijinli düĢünce akımlarını, 

filozofları okuyup öğrenmeye baĢlayan bu yeni tahsilli subay sınıfı, edinmiĢ olduğu 

birikimleri yabancı dil eğitimi, yurt dıĢı görevleri gibi tecrübelerle donatınca, yalnızca 

savaĢamaya odaklı klasik subay profilinden sıyrılarak ülkenin gidiĢatından hoĢnutsuzluk 

duyan ve buna çözüm yolları aramaya baĢlayan birer muhalif karakterli yapıya 

bürünmüĢlerdir. 

 18. yüzyıldan itibaren Osmanlıcılık, Türkçülük, Ġslamcılık gibi siyasal 

ideolojilerle tanıĢan, "hak, hukuk, hürriyet, özgürlük" gibi kavramlara daha sıkı sıkıya 

bağlı bu yeni askeri zümre, padiĢahın otoritesini sınırlayan, mutlak monarĢiyi 

meĢrutiyet ile çevreleyen, parlamento, anayasa gibi kavramları siyasal gündeme taĢıyan 

pek çok hareketin tetikleyicisi olmuĢtur. I. Dünya SavaĢı sonrasında, milli mücadeleyi 

yürüten ekibin çekirdek kadrosunu oluĢturan bu kiĢiler bağımsızlığın kazanılmasından 

sonra kurulan modern yeni Türk devletinin de kurucu ekibini meydana getirmiĢlerdir. 

 Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de dâhil olmak üzere yönetici elitinin önemli 

bir kısmı asker kökenli olan yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerine bina edileceği 

temel yaklaĢım ve prensipler de Atatürk tarafından belirlenmiĢ olup, devletin de egemen 

ideolojisi Kemalizm ismiyle karĢımıza çıkacaktır. Gelenekle büyük ölçüde bağlarını 

koparan ve toplumun geliĢip aĢama kaydetmesi adına kıstas alan Batı dünyasının 

modern değerlerini Kemalizm, eğitim, hukuk, sosyal yaĢam vb. tüm alanları bu 

doğrultuda yeni baĢtan düzenleme yoluna gitmiĢtir.  

 Kemalizmle yön haritası çizilmiĢ devlet mekanizması, belirlemiĢ olduğu ilke ve 

devrimlerin toplum tarafından benimsenip içselleĢtirilmesi adına ideolojik aygıtlar 

hayata geçirmiĢ, bu ideolojik aygıtlar egemen ideoloji doğrultusunda toplumun istenilen 

tarzda dönüĢtürülmesinde görev üstlenmiĢlerdir. Eğitim alanında Köy Enstitüleri, 

kültürel alanda Halkevleri ve yayın organı Ülkü Dergisi, dini alanda ise Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Kemalist egemen ideolojinin ülkenin en ücra köĢelerine kadar yayılması ve 

kabul görmesi adına devlet idaresi tarafından meydana getirilen ideolojik aygıtlar 

olmuĢlardır. 
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 Ġdeolojik aygıtların yürüttüğü faaliyetler esnasında yahut sonucunda egemen 

ideolojinin dirençle karĢılaĢtığı yerlerde bu kez Kemalist devlet mekanizması baskı 

aygıtlarını harekete geçirmiĢ, siyasal iktidarın sahibi ve yegane temsilcisi Cumhuriyet 

Halk Partisi, hukuk alanında egemen ideolojiye muhalefet eden veya onun için birer 

potansiyel tehdit unsuru barındıran odakların yargılandığı Ġstiklal Mahkemeleri, silahlı 

ve zora dayalı Kemalizm karĢıtı ayaklanmaları bastıran ordu devletin baskı aygıtları 

olarak görev yapmıĢlardır. 

 Ancak tek parti iktidarı dikkate alındığında ordunun, köy enstitüleri, halkevleri 

ve diyanet iĢleri baĢkanlığının nüfuz edemediği alanlarda birinci dereceden ideolojik 

aygıt iĢlevi gördüğünü söyleyebilmek mümkündür. Silahlı kuvvetler, özellikle zorunlu 

askerlik hizmeti yoluyla Anadolu'nun pek çok farklı kesiminden gelen gençleri 

Kemalizm'in ilke ve prensipleri doğrultusunda yetiĢtirmiĢ, ideal bir yurttaĢın nasıl 

olması gerektiği noktasında bu gençler etraflıca bir eğitimden geçirilmiĢtir. Bu eğitim 

esnasında ordunun özellikle temel aldığı ve aĢılamak için çaba sarfettiği iki baĢat ilke 

Milliyetçilik ve Laiklik olmuĢtur. Zira Cumhuriyetin idealindeki yurttaĢ tipi öncelikle 

Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyacak ve ülkesi uğruna her türlü fedakarlığı 

çekinmeden göze alabilecek bir profilden oluĢmalıdır. Ġkinci olarak da din adı altında 

dayatılan batıl inançların, hurafelerin etkisinden kurtulmuĢ bir vatandaĢ arzu 

edilmektedir. Özetle modern bir ulus devlet projesiyle yola çıkan ve bu devleti dinin 

kuĢatıcılığından soyutlamak isteyen Kemalist ideolojinin talebi doğrultusunda 

yetiĢtirilecek yurttaĢ tipinin eğitiminde ordu ciddi bir ideolojik sorumluluk üstlenmiĢtir. 

 Bu sayede kıĢlalar okula, komutanlar ise gelen öğrencilerini egemen ideolojinin 

gerekleri doğrultusunda yetiĢtiren birer öğretmene dönüĢmüĢtür. Burada yetiĢen genç 

erkekler memleketlerine döndüklerinde kıĢlalarda öğrendiklerini yakınlarına ve sosyal 

çevrelerine aktararak Kemalizm'in taĢradaki taĢıyıcılığını yerine getirmeye 

çalıĢmıĢlardır. "Ordu-millet" anlayıĢının subaylara yalnızca mesleklerine dair 

profesyonel görevleri yerine getirmekle değil aynı zamanda eğitici ve yol gösterici bir 

misyon yüklemesi silahlı kuvvetlerin ideolojik bir aygıt rolüne bürünmesini olanaklı 

kılmıĢtır. Halkın gözünde Cumhuriyet'e bağlı, çağdaĢ, Batılı değerleri sembolize eden, 

rejimi ve ülkesini korumakla yükümlü örnek bir tip olarak kabul görmüĢ Türk Subayı, 

sorumluluk hissettiği halkının fertlerini aynı değerler doğrultusunda ĢekillendirmiĢtir. 
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 Demokrat Parti'nin kurulduğu 1946 yılından itibaren, devleti aygıtlarının bir 

araya getirdiği koalisyonun ayrıĢma iĢaretleri verdiği görülmüĢ, özlük hakları ve ücret 

noktasında Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ordunun beklentilerini karĢılayamaması 

silahlı kuvvetleri belli oranda Demokrat Parti'ye yakınlaĢtırmıĢtır. Kemalist rejimin 

ideolojik aygıtlarının bilhassa kırsal kesimde istenilen baĢarıyı elde edememesi, II. 

Dünya SavaĢı nedeniyle yaĢanan ekonomik krizin baĢta tarımla uğraĢan kesim olmak 

üzere, büyük kentlerdeki gayrimüslim nüfusu da derinden sarsması 1950 genel 

seçimlerinde iktidar aygıtının el değiĢtirmesine sebep olmuĢ ve Demokrat Parti önemli 

bir üstünlükle siyasal iktidarı eline almıĢtır. 

 Askeri bürokrasinin orta ve alt kademelerinin yanında, tarım kesimi ve ticaret 

burjuvazisinin de desteğini alarak iktidara gelen Demokrat Parti'nin ilk beĢ yılında hem 

ağırlıklı olarak hitap ettiği tabanın hem de desteğini arkasında hissettiği bürokratik elitin 

ekonomik beklentileri fazlasıyla karĢılanmıĢ olup, siyaseten de fazlaca zıtlaĢma yoluna 

gidilmemiĢtir. 1950'li yılların ortasından sonra ise bozulan ekonomik durumun 

beraberinde getirmiĢ olduğu yoksulluk, sabit gelirli memur kesimi, baĢta da askerleri 

vurmuĢ; Demokrat Parti iktidarının tavır ve davranıĢlarına yansıyana hırçınlık, askerin 

hoĢ karĢılayamayacağı bir takım faaliyetlere giriĢmesini de beraberinde getirmiĢtir. 

Ġktidar aygıtının otoriter çizgide bir yönetime kayması, Demokrat Parti'ye destek veren 

kırsal kesim haricindeki meslek kollarının ve toplumsal zümrelerin kendilerinden 

desteğini çekmesiyle sonuçlanmıĢtır. Kentlerde sivrilmeye baĢlayan, Kemalist devlet 

ideolojisiyle beyaz yakalı çalıĢanlar, gerilim ortamından rahatsızlık duyan sanayi 

burjuvazisi, rejime sadakatle bağlı üniversiteler ve öğretim üyeleri, kurucu ideolojinin 

politik kurumsal simgesi Cumhuriyet Halk Partisi ve kurtarıcılık misyonunu öteden beri 

kendisinde hak ve ödev gören ordunun oluĢturduğu muhalif koalisyon siyasal iktidarı 

devirmiĢtir. 

 27 Mayıs darbesine bakıldığında sahne önünde devletin iki baskı aygıtının karĢı 

karĢıya geldiğini söylemek mümkündür. Egemen ideolojinin siyasal iktidar yönetiminde 

yayılması amacıyla baskı aygıtlarının toplum üzerinde kontrolü sağladığı bir ortamdan, 

toplumu meydana getiren pek çok sınıfın desteğini arkasına alan bir baskı aygıtı olarak 

ordu, diğer bir baskı aygıtı olan iktidardaki Demokrat Parti'yi sistemin dıĢına itmiĢtir. 

Darbeyle birlikte ideolojik açıdan birbiriyle özdeĢ gruplar yeniden ülke yönetiminde bir 

araya gelmiĢ, üretim iliĢkileri baĢta sanayi ve ticaret burjuvazisinin çıkarlarını sekteye 
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uğratmayacak Ģekilde yeniden düzenlenmiĢ ve onların rahat hareket etmeleri için uygun 

siyasi ortam sağlanmıĢtır. Devlet, var olanların yanında Milli Güvenlik Kurulu, 

Yassıada hapishanesi ve mahkemeleri gibi yeni baskı aygıtlarını da türetmiĢtir. Bunun 

yanı sıra silahlı kuvvetler OYAK aracılığıyla bizzat ekonomik bir aktör olarak sisteme 

dahil olmuĢ ve sermaye sınıfının temsilcilerinden birisi konumuna gelmiĢtir. 

 ĠĢçi sınıfına tanınan sosyal haklar, toplantı, gösteri ve yürüyüĢ özgürlüğü gibi 

düzenlemeler sonrasında 1950-1960 arasındaki dilime göre daha özgürlükçü bir ortama 

kavuĢulması sonucunda Türkiye'de palazlanan sol hareket, ordu içerisinde ideolojik 

anlamda ayrıĢmaların önünü açmıĢ, Kemalist ideolojiden uzaklaĢılmaması ve kapitalist 

olmayan yoldan devlet eliyle kalkınma hamlesinin gerçekleĢmesini savunan subaylarla, 

serbest pazar ekonomisiyle daha barıĢık, NATO ile iliĢkilere önem veren komuta 

kademesi arasında da gerilimlere sebep olmuĢtur. Bu doğrultuda 1962 ve 1963 yılında 

düzenlenen iki kalkıĢma devletin iktidar aygıtı ve ordunun komite kademesinin karĢı 

refleksiyle bastırılmıĢtır. 

 Ordunun bir baskı aygıtı olarak emir komuta zinciri içerisinde tam anlamıyla 

fonksiyonu yerine getirdiği eylem ise 12 Eylül 1980 darbesi olacaktır. Bu sayede 

Türkiye iktisadi bağlamda serbest piyasa ekonomisi koĢullarına tam olarak riayet 

edecek pek çok düzenlemenin önünü açmıĢ, liberal ekonominin kuralları büyük sermaye 

sınıflarının arzuladığı Ģekilde iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. 28 ġubat sürecine bakıldığında 

ise her ne kadar ordunun ideolojik aygıt olarak yeniden sahne aldığı ve gerekli 

yaptırımların uygulanması adına baskı aygıtına evirildiği görülse de esasında yapılanın 

üretim iliĢkilerinin seküler nitelikli sermaye grupları adına ve çıkarına yeniden 

düzenlenmesi olduğu görülmüĢtür. 
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