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ÜNİTE
II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E
TÜRKİYE’DE SİYASAL YAŞAM (1908-1923)
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; İTC’nin kuruluşu, iktidar dönemi, yerel direniş hareketleri, birinci meclisin özellikleri ve Lozan barış görüşmelerinin ayrıntıları iyi bilinmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu
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İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ VE II. MEŞRUTİYET’İN İLANI
II. Abdülhamit İdaresi ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin Kuruluşu
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi 1876 yılında ilan eden ve ilk Mebusan Meclisini 1877’de açan II. Abdülhamit, Osmanlı-Rus Harbi’ni öne sürerek, 1878’de önce meclisi kapattı ardından da anayasayı askıya aldı. Bu amaçlarla bir araya gelen bir grup Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencisi,
1889 yılında İttihad-ı Osmanî Cemiyeti adıyla gizli bir örgüt kurdular. Cemiyet hızla yüksek okul öğrencileri ve memurlar arasında yayıldı. Üyelerin 1895 yılında, Ahmet Rıza Bey’in liderliğinde Paris’te oluşan
bir muhalif grupla temas kurması sonucunda Cemiyet, “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” adını aldı.
Cemiyetin amacı II. Abdülhamit’i tahttan indirmek ve anayasayı yeniden getirmekti. Ahmet Rıza’nın
başını çektiği Paris merkezli grup, imparatorluğun kurtuluşu için güçlü merkeziyetçi bir idare biçimini ve
korumacı ekonomi modeline dayanan millî iktisat politikasını benimsedi. Mizancı Murat’ın liderliğindeki
Cenevre grubu ise daha İslamcı bir çizgideydi ve II. Abdülhamit’in Ermeni politikasını destekliyordu. Cemiyetin içindeki üçüncü grup ise Prens Sabahattin liderliğinde toplanmıştı.

Ahmet Rıza, İttihat ve Terakki Cemiyetini, Prens Sabahattin ise önce Osmanlı Liberalleri Cemiyetini, 1906’da da Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet Cemiyetini kurdu.
İTC’nin Selanik’te tutunmasının nedenlerinden biri, şehrin 18. yüzyıldan beri Osmanlı
İmparatorluğu’nun önde gelen ticaret merkezlerinden biri olmasıydı. Selanik şehri, Yahudi, Rum, Bulgar
ve Türklerden oluşan kozmopolit bir nüfusa sahipti.

İTC’nin kısa sürede Makedonya’da yayılmasının en önemli nedenlerinden biri bölgenin Yunan, Bulgar, Makedon ve Sırp milliyetçiliklerinin merkezi olmasıydı. Edirne’deki 2. ve Makedonya’daki 3. Ordu
birlikleri hareketin ağırlık merkezini oluşturdular.
İTC’nin örgütlenme modeli ve eylem biçimi, Makedonya’daki milliyetçi hareketlerden büyük ölçüde
etkilendi. İTC kısa sürede Abdülhamit yönetiminden hoşnutsuz asker ve küçük memurların ağırlıklı olduğu paramiliter bir örgütlenmeye dönüştü. Örgütün işleyişine askeri disiplin ve gizlilik hakimdi. Örgütün
ideolojisi alttan alta gelişen bir Türk milliyetçiliğiydi.

Hürriyetin İlanı ve Seçimler
İTC’nin amacı yeterince güçlendiğinde İstanbul’a giderek II. Abdülhamit’i devirmek ve meşrutiyeti
ilan etmekti. 1908 yılının Haziran ve Temmuz aylarındaki gelişmeler beklenen fırsatı doğurdu.
“Hürriyetin İlanı” olarak adlandırılan bu olay, özellikle Rumeli vilayetleri ve İstanbul’da büyük coşkuyla karşılandı. Müslüman, Hristiyan, Yahudi gruplar ortak gösterilerle meşrutiyete geçişi kutladılar. Hürriyet, Müsavat (Eşitlik), Uhuvvet (Kardeşlik) ve Adalet yeni düzenin sloganları oldu.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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RI

Anayasanın ilanından sonra yapılması gereken ilk iş Mebusan Meclisi seçimleriydi. İlk kez İkinci
Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı toplumu çok partili siyasal hayata geçiyordu. 1877’den kalma bir seçim yasası taslağı İTC’nin baskısıyla yürürlüğe sokuldu ve seçim hazırlıklarına başlandı. Anayasada
“Meclis-i Umumi” adı verilen genel meclis iki kanattan oluşuyordu. Birinci kanadı padişahın atadığı üyelerden oluşan “Heyet-i Âyan”, ikinci kanadı ise seçmenlerin oylarıyla seçilmiş milletvekillerinden oluşan
“Heyet-i Mebusan” oluşturuyordu.

LA

Seçimleri ezici çoğunlukla İTC kazandı. Meclis, imparatorluğun kozmopolit yapısını yansıtan, temsil gücü yüksek bir bileşime sahipti.

31 Mart İsyanı ve II. Abdülhamit’in Tahttan İndirilmesi

YIN

31 Mart İsyanı olarak adlandırılan ayaklanma başladı. İstanbul’daki Makedonya taburları subayları esir alındı. İTC, isyanı meşrutiyet devrimini hedef alan karşı devrimci bir kalkışma olarak gördü. Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a girdi. 24 Nisan’da kenti işgal eden Hareket
Ordusu isyanı bastırdı.

1909-1913 Dönemi Siyasal Yaşam

31 Mart İsyanı’ndan kısa bir süre sonra çoğulcu siyasal yaşama geri dönüldü. Osmanlı Mebusan
Meclisi 1909-1913 yılları arasında Kanun-i Esasi’de yaptığı bir dizi değişiklikle meclisin ve hükûmetin
yetkilerini padişahın yetkilerine karşı güçlendirerek anayasal parlamenter düzeni pekiştirdi.

YA

31 Mart İsyanı sonrasında sinen muhalefet izleyen dönemde yeniden toparlandı. İTC’ye karşı canlanan liberal ve muhafazakâr muhalefet, 21 Kasım 1911 tarihinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası adı altında
birleşti.

İTTİHAT VE TERAKKİ İKTİDARI VE İMPARATORLUĞUN SONU
Babıâli Baskını ve İttihat ve Terakki İktidarı

T

23 Ocak 1913’te aralarında Enver, Talat ve Cemal Beyler de olmak üzere İttihatçı bir grup subay
Babıâli’ye yürüdü. Toplantı hâlindeki kabineyi basan İttihatçılar, Sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladıkları gibi, Harbiye Nazırı Nazım Paşa’yı öldürdüler. Siyasal tarihe Babıâli Baskını olarak geçen bu darbe, İTC’nin siyasal iktidarını pekiştirmesini sağladı. Ocak 1913 darbesinden sonra İTC, iç siyasete tamamen hakim oldu.

MU
RA

Türkçülük İdeolojisinin Yükselişi

II. Meşrutiyet’in resmî ideolojisi Osmanlıcılıktı. Osmanlıcılık ideolojisi, Osmanlı idaresi altında yaşayan tüm dinsel ve etnik unsurları Osmanlı vatanı ve Osmanlı hanedanına sadakat temelinde birleştirme
ülküsü güden bir ideolojiydi. Osmanlıcılığa en önemli darbeyi Balkan Savaşları vurdu.
Balkan topraklarının kaybı, imparatorluğun coğrafi ve beşerî yapısını büyük ölçüde değiştirdi. Tüm
bu gelişmeler Müslüman-Türk kimliğine dayalı Türkçülük ideolojinin güçlenmesine yol açtı.
Türkçülüğün bu yıllarda sistematik bir fikir akımı olarak gelişmesini sağlayan düşünür, aynı zamanda İTC’nin ideologu olan Ziya Gökalp’tir. Gökalp’in Türk milliyetçiliğine ilişkin fikirleri en olgun ifadesini
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” ve “Türkçülüğün Esasları” adlı iki eserinde bulur.

Bu dönemin bir başka milliyetçi projesi de Pantürkizmdir. Yusuf Akçura, 1904’te yayımladığı Üç
Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde, Türk etnik kimliğini öne çıkaran, ırk ve kültür temeline dayalı Türk dünyası formülüyle Pantürkizmin ilk tutarlı ifadesini yazmıştır.

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu
25 Ekim 1914’te savaşa girme kararı alan İttihatçı yönetim, 11 Kasım’da Almanya ve Avusturya’nın
yer aldığı üçlü İttifak içinde savaşa girdi. Osmanlı orduları Kafkasya, Çanakkale, Hicaz-Yemen, Sina
ve Filistin, Irak, Makedonya ve Galiçya cephelerinde savaştılar. 1918 yılında savaş İttifak Devletleri’nin
yenilgisiyle sonuçlanınca, Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’te Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı.
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YEREL DİRENİŞ HAREKETLERİ VE MERKEZÎLEŞME (1918-1920)
Mondros Mütarekesi ve Yerel Direniş Hareketlerinin Doğuşu

RI

İtilaf Devletleri donanması, 13 Kasım 1918’de İstanbul limanına gelerek işgali başlattı. İstanbul’un
işgalinin ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetleri mütarekenin 7. maddesi uyarınca ülkenin değişik bölgelerini işgal ettiler.

LA

Mütarekeden hemen sonra İTC’nin önde gelen liderleri Enver, Talat ve Cemal Paşalarla Bahattin
Şakir Bey bir Alman gemisiyle yurt dışına kaçtılar. Osmanlı Mebusan Meclisi, 21 Aralık 1918’de, Padişah Vahdettin tarafından feshedildi. 1919’da padişahla uyum içinde çalışan Damat Ferit Paşa hükûmeti
iş başına geldi.
Yunan ordusu, 15 Mayıs 1919’da İzmir ve çevresini işgale başladı.

YIN

İzmir ve çevresinin Yunan birlikleri tarafından işgaline karşı İstanbul’un herhangi bir direniş göstermemesi, yerel direniş hareketlerinin ortaya çıkmasını ve devletten bağımsız olarak örgütlenmesini sağladı.

Direniş, İttihatçılar için hem kişisel kurtuluş hem de ülkenin kurtuluşu ve iktidara geliş için yegane
yoldu.

1919 yılının ortalarına gelindiğinde yerel MHC’ler civar kaza ve vilayetleri kapsayacak ölçüde genişlediler ve kendi bölgelerinde İstanbul hükûmetinden ayrı birer güç odağı hâline geldiler.

YA

Mustafa Kemal Paşa ve Yerel Direniş Hareketlerinin Merkezîleşmesi

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtiği ilk günlere rastlayan Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa’ya liderlik yolunu açması ve direnişi merkezileştirecek ilk adımları atması açısından büyük
önem taşır.

23 Temmuz-7 Ağustos arasında gerçekleşen Erzurum Kongresi, 10 maddelik bir bildirinin yayımlanmasıyla son buldu. Bildiride millî sınırlar içinde bulunan bütün vatan topraklarının bir bütün olduğu, birbirinden ayrılamayacağı ve her türlü işgale karşı koyulacağı belirtiliyordu.

Mustafa Kemal Paşa, tüm direniş hareketlerini birleştirmek amacıyla Sivas’ta bir kongre düzenlemeye karar verdi.

T

Kongre’de alınan en önemli karar, bütün MHC’lerin merkezî bir yapı altında toplamasıydı. Bu amaçla
yürürlükteki Cemiyetler Kanunu’na uygun olarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (A-RMHC)
adıyla bir cemiyet kuruldu. Cemiyetin yönetimi, Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki Heyet-i Temsiliye’ye
verildi.

MU
RA

A-RMHC tüzüğü çeşitli açılardan çok önemli bir belgedir. Tüzük, ülke topraklarının savunulmasıyla
ilgili 1. maddesiyle, Misak-ı Milli’nin özünü oluşturuyordu.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve İstanbul’un İşgali

Mustafa Kemal Paşa’nın, Sivas Kongresi’ni engellemeye çalışan Damat Ferit Paşa hükûmetiyle
tüm ilişkilerin kesilmesi yönünde verdiği talimata uyulması sonucu, etki alanı İstanbul ve civarıyla sınırlı kalan hükûmet 1 Ekim 1919’da istifa etti. Yerine kurulan Ali Rıza Paşa hükûmeti Sivas’la yakınlaşmayı sağladı.

İstanbul’un işgal edilmesi ve meclisin dağılmasının yarattığı en önemli sonuçlarından biri,
A-RMHC’nin, tüzüğünün 4. maddesi uyarınca ülke yönetimini üstlenmesidir. 23 Nisan 1920’de Ankara’da
toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldiler. Birinci Meclis olarak da anılan ilk meclis ve
Ankara hükûmeti bundan böyle Milli Mücadele hareketinin tek meşru temsilcisi oldu.
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BİRİNCİ MECLİS VE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİLERİ
TBMM’nin Kuruluşu ve Rejimin Temelleri

RI

Mustafa Kemal Paşa’nın hükûmet kurulmasına yönelik önergesi yeni idarenin nitelikleri hakkında
önemli ipuçları taşır. Önerge, yasama ve yürütme yetkilerinin meclisin elinde toplandığı, meclis üstünlüğüne ve kuvvetler birliği esasına dayalı bir yönetim tarzı teklif ediyordu.

LA

Birinci Meclis ilk aylarında bir dizi önemli yasayı yürürlüğe koydu. 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi. Bu kanunla TBMM’nin meşruiyetine karşı koyanların vatan haini sayılacağı ve
mahkemelerin bu yönde vereceği kararların kesin olduğu hükme bağlandı.

YIN

1921 Anayasası’nın ilk üç maddesi rejimin temel niteliklerini belirler. 1. madde egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ilkesini kabul eder. 2. madde, TBMM’nin milletin tek ve gerçek temsilcisi olduğunu ve yasama, yürütme kuvvetlerinin TBMM’de toplandığını belirtir. 3. maddeye göre Türkiye Devleti
Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti ‘Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ unvanını taşır.

Sevr Antlaşması ve Londra Konferansı

10 Ağustos 1920’de İstanbul hükûmeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti açısından çok ağır koşullar içeriyordu. Osmanlı Devleti’ne sadece Orta Anadolu’nun küçük bir bölümünü bırakan bu antlaşma, imparatorluğun kalan topraklarını İngiltere, Fransa ve Yunanistan arasında paylaştırıyordu.

YA

Londra Konferansı’nda TBMM hükûmetini Dışişleri Bakanı Bekir Sami (Kunduh) Bey ile İstanbul
hükûmetini Tevfik Paşa temsil etti.
A-RMH Grubu’nun Kuruluşu ve Muhalefet

Birinci Meclis, Milli Mücadele sürecini, çoğulcu ve demokratik bir tartışma ortamı içinde yönetti. Mustafa Kemal Paşa 10 Mayıs 1921’de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nu (A-RMH Grubu) kurdu. Grubun programı Misak-ı Milli’nin sağlanması ve devlet teşkilatının anayasa uyarınca adım adım kurulmasını içeren iki maddeden oluşuyordu.
Muhalif vekiller özellikle Heyet-i Vekile’nin meclisin bilgisi dışında yürüttüğü bazı uygulamaları, meclis üstünlüğü ilkesinin ihlali olarak eleştiriyorlardı.
Bir başka tartışma konusu da Heyet-i Vekile üyelerinin seçimiyle ilgiliydi.

MU
RA

T

Muhaliflerle A-RMH Grubu arasında en sert tartışma konularından biri de Başkumandanlık
Kanunu’na ilişkindi. Kritik askerî durum nedeniyle, 5 Ağustos 1921’de Başkumandanlık Kanunu kabul
edildi. Kanun uyarınca Mustafa Kemal Paşa, TBMM’nin tüm yetkilerini üç aylık bir süre için kullanma
hakkı gibi olağanüstü bir yetkiyle donatılarak Başkumandanlığa getirildi.

İkinci Grup’un Kuruluşu, Programı ve Faaliyetleri

Muhalifler mecliste bir grup çatısı altında örgütlenerek uzun süredir eleştirdikleri konularda sonuca
ulaşmak istiyorlardı. İkinci Grup Hüseyin Avni (Ulaş), Vasıf (Karakol), Mehmet Besim (Fazlıoğlu), Süleyman Necati (Güneri), Rıfat (Çalıka), Salahattin (Köseoğlu) ve Emin (Geveci) Beyler tarafından kurulmuştu.

İttihat Terakki iktidarının 1913’ten sonra lider tahakkümüne girmesi, İkinci Grup’u kişi tahakkümü
konusunda hassas kılmıştır. Bu nedenle eleştirileri Mustafa Kemal Paşa’nın şahsına yönelik olmaktan
çok, Milli Mücadele sürecinin özel koşulları nedeniyle elinde toplanan olağanüstü yetkilerin meclis üstünlüğü ilkesini zedeleyeceği endişesinden kaynaklanıyordu. İkinci Grup’un bir diğer temel ilkesi de ülkede kanuna dayalı bir yönetimin kurulmasıdır. İkinci Grup bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin korunması üzerinde durmuş, İstiklal Mahkemeleri’nin işleyişini ve uygulamalarını bu çerçevede eleştirmiştir.
İkinci Grup’un çabaları sonucunda, 31 Temmuz 1922’de İstiklal Mahakimi Kanunu kabul edildi. Bu
kanuna yeni kurulacak İstiklal Mahkemeleri üzerinde meclis denetimi sağlandı.
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LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE 1923 SEÇİMLERİ
Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması

RI

Türk ordusunun işgallere son veren kesin askerî zaferi 26 Ağustos 1922’de başlayan Başkumandanlık Meydan Savaşı’yla geldi.

LA

İsviçre’nin Lozan kentinde bir konferans düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Ancak konferansa TBMM
Hükûmeti’nin yanı sıra İstanbul Hükûmeti’nin de çağrılması üzerine Saltanatın kaldırılması gündeme
geldi.
Yapılan oylamalar sonucunda saltanat 1 Kasım 1922’de oy birliğiyle kaldırılarak Osmanlı Devleti hukuken sona erdirildi.
Türkiye’nin, Hariciye Vekili İsmet Paşa’nın (İnönü) başkanlığında bir heyetle katıldığı Lozan Konferansı, 20 Kasım 1922’de açıldı.

Boğazların statüsü de varılan anlaşmayla netleşti.

YIN

Görüşmelerde anlaşma sağlanan maddelere göre Batı Anadolu kıyılarındaki adalar askerden arındırılacak, Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye, 12 ada ise İtalya’ya bırakılacaktı. Türkiye’nin Doğu Trakya sınırı Meriç Irmağı olarak belirlendi. Anlaşmaya varılan en önemli maddelerden biri de Türk-Yunan
nüfus mübadelesiydi.

YA

Görüşmeler, Osmanlı borçları, Türk-Yunan sınırı, Boğazlar, Musul, azınlıklar ve kapitülasyonlar gibi
önemli konularda anlaşma sağlanamayınca, 4 Şubat 1923’te kesildi.

23 Nisan 1923’te Lozan’da yeniden başlayan görüşmelerde bir dizi anlaşmazlık konusu sonuca bağlandı. Türk heyetinin kararlılığı sayesinde kapitülasyonlar kaldırıldı. Türkiye ile İtalya arasındaki anlaşmazlık, Türkiye’ye kabotaj hakkının tanınmasıyla giderildi.
Konferans, Musul ve Osmanlı borçlarının ödenmesi sorunlarının çözümü ileri bir tarihe ertelenerek,
24 Temmuz 1923’te sona erdi.
Lozan Antlaşması, milletvekili seçimlerinden sonra iş başına gelen yeni meclis tarafından 11 Ağustos 1923’te onaylandı.

Halk Fırkası’nın Kuruluş Hazırlıkları

T

Mustafa Kemal Paşa 7 Aralık 1922’de, Ankara’da verdiği bir basın demecinde barıştan sonra Halk
Fırkası adıyla bir siyasi parti kurma kararını açıklamıştı.

MU
RA

Kurulacak fırkanın ilkeleri Dokuz Umde bildirisiyle yayımlandı. Bildiride yer alan birinci ilkeyle millî
egemenliğe bağlılık vurgulandı. İkinci ilke de ise saltanatın kaldırılması kararının değiştirilemeyeceği yer
aldı. Halk Fırkası’nın kuruluşu 23 Ekim 1923’te gerçekleşti.

Seçimler ve Muhalefetin Tasfiyesi

Birinci Grup, adaylarını belirlemek üzere Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında çalışmalarına başladı. İkinci Grup ise seçime katılmama kararı aldı. Seçim merkezden belirlenen Birinci Grup adaylarının
başarıyla sonuçlandı. 11 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan meclis büyük ölçüde Mustafa Kemal Paşa’nın
denetiminde seçilen milletvekilleriyle çalışmalarını 1927’ye kadar sürdürdü.
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3.

Tanzimat ve Abdülhamit Dönemlerinde açılan okullardan mezun olanlar, imparatorluğun toprak bütünlüğünün sağlanması ve
farklı etnik ve dini toplulukların birlikte yaşama iradesi göstermesi için meclisin yeniden
açılmasını istiyorlardı.

A) Avrupa merkezli Jön Türkler

B) Cenevre merkezli Mizancı Murat
C) İstanbul merkezli Ahmet Davud
D) Selanik merkezli Enver Paşa

E) Makedonya merkezli Talat Paşa

Bu amaçla bir araya gelen Askeri Tıbbiye
mektebi öğrencileri aşağıdakilerden hangisini kurdular?

YIN

AÇIKLAMA

Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti içinde farklı
gruplar vardı.
• Ahmet Rıza (Paris) Grubu: İmparatorluğu kurtuluşu için güçlü merkeziyetçi bir idare biçimi
ve korumacı ekonomi modeline dayanan milli iktisat politikalarını benimser.
• Mizancı Murat (Cenevre) Grubu: Daha İslamcı bir politika izleyerek II. Abdülhamit’in Ermeni politikalarını destekler.
• Prens Sabahaddin Grubu: Adem-i merkeziyetçi / federalist yönetim ve iktisadi alanda özel
teşebbüsü savunan gruptur.
YANIT: B

A) İttihat ve Terakki
B) Jön Türkler

C) İttihad-ı Osmanî

D) Ademi Merkeziyet

YA

E) Hürriyet ve İhtilaf
AÇIKLAMA

T

İttihad-ı Osmanî cemiyetini kurdular. Cemiyet kısa süre sonra farkedilip dağıldı. Ahmet Rıza Bey
liderliğinde “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti”
adını aldı.
YANIT: C

İttihat Terakki Örgütünün Selanik’teki en
yakın müttefikleri aşağıdakilerden hangisidir?

4.

MU
RA

2.

LA

1.

RI

AÇIKLAMALI SORULAR

Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde yer alan farklı fikirlerden biri Ahmet
Rıza’nın başını çektiği Paris merkezli
gruptur. Diğer grup aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı toplumu çok partili siyasal yaşama ilk kez ne zaman geçmiştir?
A) I. Meşrutiyet döneminde

A) Ermeni Cemaati

B) II. Meşrutiyet döneminde

B) Rum Cemaati

C) Tanzimat döneminde

C) Bulgar Cemaati

D) Cumhuriyet döneminde

D) Müslüman Cemaati

E) TBMM döneminde

E) Yahudi Cemaati

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

1877’den kalma bir seçim yasası taslağı İTC’nin
baskısıyla 1908’de (II. Meşrutiyet) yürürlüğe kondu.
YANIT: B

Selanik Yahudileri yükselen milliyetçi hareketler
karşısında Makedonya’da Osmanlı idaresinin sürmesini kendileri için bir güvence olarak görüyorlardı. İTC’nin mason localarıyla yakın ilişkileri vardı.
YANIT: E
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7.

A) Heyet-i Âyan - Heyet-i Mebusan

1908 seçimleriyle iş başına gelen meclis içerisindeki gruplarda aşağıdakilerden
hangisi yer almamıştır?

B) Heyet-i Beyan - Heyet-i Mebusan

A) Rum - Ermeni

D) Heyet-i Âyan - Heyet-i İdare

C) Kürt - Musevi

B) Arnavut - Sarp

E) Heyet-i Mebusan - Heyeti-i Vekil

D) Bulgar - Arap

LA

C) Heyet-i Cemhur - Heyeti Ayan

RI

Aşağıdakilerden hangisi “Meclis-i Umumi”
adı verilen mecliste yer alan gruplardır?

E) Fransız - İngiliz

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Mebusan meclisi iki gruptan oluşurdu.
• Heyet-i Âyan: Padişahın atadığı üyeler
• Heyet-i Mebusan: Halkın seçtiği vekiller.
YANIT: A

Mecliste Fransız ve İngiliz mebuslar yer almamıştır. Toplamda çeşitli etnik sınıflarda oluşan 281
mebus yer almıştır.
YANIT: E

Osmanlı idaresi altında yaşayan tüm dinsel ve etnik unsurları Osmanlı vatanı ve
Osmanlı hanedanına sadakat temelinde
birleştirme ülküsüne ne denir?

YA

8.

YIN

5.

A) Türkçülük

B) Turancılık
C) İslamcılık

D) Ümmetçilik

E) Osmanlıcılık

T

AÇIKLAMA

Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Ayaklanmasının nedenlerinden biri değildir?

Osmanlıcılık tanımı yapılmıştır. Bu ideoloji İttihad-ı
Ânasır (unsurların birliği) fikrini benimsemiştir.
YANIT: E

MU
RA

6.

A) Ahrar Fırkası ile İTC arasındaki muhalefetin sertleşmesi

B) Muhalif bir gazetecinin vurulmasıyla İTC
aleyhine yapılan gösterirler.

9.

C) Nakşibendi Şeyhi Derviş Vahdet’in Volkan gazetesi aracılığıyla şeriat düzeni
lehine yayınlar yapılması

D) 12 Mart 1909 tarihinde bazı askeri birliklerin ani bir şekilde ayaklanması

Türkçülüğün sistematik bir şekilde gelişmesini sağlayan ve İTC’nin ideoloğu olan
düşünür kimdir?
A) Prens Sabahaddin
B) Ziya Gökalp

E) II. Abdülhamit’in isyancılardan yana bir
tavır sergilemesi

C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa

E) Ahmet Mithat

AÇIKLAMA

31 Mart ayaklanması 12 Nisan 1909 tarihinde başlamıştır. II. Abdühamit isyancıları kınamadığı gibi
destek de vermemiştir.
YANIT: E

AÇIKLAMA

Ziya Gökalp İTC’nin ideoloğu olmuştur. Düşüncelerini Türkçülüğün esasları adlı kitabında paylaşmıştır.
YANIT: B
9
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10. 30 Ekim 1918 yılında imzalanan ve 25
maddeden oluşan Mondros Mütarekesinin Anadolu’nun işgaline dayanan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

12. İTC iktidara gelme planlarını yürürlüğe
koyarken aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdi?

RI

A) İttihat ve Terakki Fırkası feshedildi. Teceddüt Fırkası kuruldu.

A) 4. madde
B) 5. madde

B) Talat Paşa’nın doğrultusunda, Kara Kemal ve Kara Vasıf’ın girişleri ile Karakol
Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.

LA

C) 7. ve 24. madde
D) 2. madde

C) İstanbul’dan, Anadolu’ya silah ve insan
sevkiyatı yapıldı.

E) 10. madde

D) Bölgesel örgütlemelerin içine girerek, yerel kongreler yoluyla bu hareketlerin merkezileşmesinde etkin rol oyladı.

AÇIKLAMA

E) Hepsi

AÇIKLAMA

İTC örgütlenmesi sayesinde 1919 yılı ortalarına gelindiğinde MHC’ler civar kaza ve vilayetlerin
kapsayacak ölçüde genişlediler ve kendi bölgelerinde istanbul Hükümeti’nden ayrı birer güç odağı haline geldiler. A, B, C, D şıkları İTC’nin iktidar planları için yürürlüğe koyarak gerçekleştirdikleridir.
YANIT: E

T

YA

•

7 madde: → İtilaf Devletleri güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdit durumunda istedikleri
stratejik noktaları ele geçirebileceklerdir.
24 madde: → Erzurum, Van, Elazığı, Bitlis, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerinde karışıklık çıkması durumunda bu bölgelerin herhangi bir
bölümünü işgal edebileceklerdir.
YANIT: C

YIN

•

13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele
yıllarında İTC adına iktidar mücadelesi yürüten örgüttür?

MU
RA

11. İzmir’in
işgal
edilmesi
karşısında
İstanbul’un herhangi bir direniş göstermemesi karşısında gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) ARMHC

A) İstanbul hükümetine karşı bağlılığın artması

B) Karakol Cemiyeti

C) Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) Yerel direniş örgütleri İstanbul hükümetinden bağımsız olarak örgütlenmiştir.

D) Hürriyet ve İttilaf Fırkası

E) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

C) Padişah’a ve Hükümet’e karşı güven artmıştır.

AÇIKLAMA

D) İttihatçıların etrafında örgütlenmiştir.

Karakol Cemiyeti İTC’nin yasaklı olduğu dönemde
Talat Paşa’nın emirleriyle Milli Mücadeleye destek olmuştur.
YANIT: B

E) Kuvayı Milliye oluşturulmuştur.

AÇIKLAMA

İzmir ve çevresinin işgaller karşısında İstanbul hükümetinin sessiz kalması, yerel direniş hareketlerinin ortaya çıkmasını ve devletten bağımsız olarak
örgütlenmesini sağlamıştır.
YANIT: B
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2016-ARA SINAV

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

14. İşgale karşı direnişin merkezileşmesi yönünde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

1.

RI

ÇIKMIŞ SORU

A) Erzurum Kongresi

Teşebbüs-ü Şahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti’nin kurucusu aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Alaşehir Kongresi

A) Ahmet Rıza

E) Sivas Kongresi

C) Prens Sabahaddin

LA

B) I. Balıkesir Kongresi

B) Mizancı Murat

D) I. Nazilli Kongresi

YIN

D) Rıza Nur

E) Ahmet Mithat

AÇIKLAMA

YA

Mustafa Kemal Paşa tüm direniş hareketlerini birleştirmek amacıyla Sivas’ta bir kongre düzenlemeye karar verdir.
YANIT: E

2.

İTC Makedonya’da yaşayan Türk toplulukları tarafından desteklenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölgenin huzurlu olması

B) Bölgede kendilerine yönelik herhangi bir
tehdit bulunması
2016-ARA SINAV

T

ÇIKMIŞ SORU

MU
RA

15. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan
Kanun-i Esasi’yi 1876 yılında ilan eden
padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) I. Abdülaziz

C) Yükselen milliyetçi hareketler karşısında
kendilerini tehdit altında hissetmeleri
D) II. Abdülhamit idaresinden memnun olmamaları

E) Selanik’te kendi okullarını açamıyor olmaları

B) II. Abdülhamit
C) Abdülmecid
D) IV. Mustafa

E) V. Mehmed

3.

AÇIKLAMA

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i
Esasi 1876 yılında II. Abdülhamit tarafından ilan
edildi.
YANIT: B

Aşağıdakilerden hangisi 1908 seçimlerinde oy vermek için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Erkek olmak

B) 25 yaşı doldurmak

C) Vergi veriyor olmak

D) Akli dengesi yerinde olmak
E) Müslüman olmak
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Türk tarihinin ilk çok partili seçimleri ne
zaman gerçekleştirmiştir?

7.

İTC’ye muhalif olarak kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1907

A) Osmanlı İTC

C) 1908

C) Hürriyet ve İhtilaf Fırkası

B) 1095

B) Ahrar Fırkası

D) 1903

D) T. C. F

E) S. C. F

5.

YA

YIN

LA

E) 1904

RI

4.

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet’in
resmi ideolojisidir?
A) Türkçülük

8.

Mustafa Kemal Paşa’ya Milli Mücadele’de
önderlik yolunu açan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum Kongresi

B) İslamcılık

B) Sivas Kongresi

C) Turancılık

C) Alaşehir Kongresi

D) Osmanlıcılık

D) Nazilli Kongresi

E) Sosyalizm

6.

MU
RA

T

E) I. Balıkesir Kongresi

9.

“Türkleşme, Türk harsına (kültüre) sahip çıkmak, milli şuur, millî vicdan ve biz kimliğini
millet üzerinden tanımlamakla mümkündür”
diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş stratejileri içerisinde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Cumhuriyeti kurma fikirlerini yaymak

B) Anadolu halkının desteğini alarak düşüncelerini gerçekleştirmek

A) Prens Sabahaddin
B) Ziya Gökalp

C) İçerdeki mücadeleyi kazanıp direnişi
kendi liderliği altında merkezileştirmek

C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa

D) İşgal güçlerine karşı askeri zafer kazanmak

E) Ahmet Mithat

E) İmparatorluğun bütünlüğünü korumak
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10. Aşağıdakilerden
hangisi
Erzurum
Kongresi’nde yayınlanan 10 maddelik bildirim içeriğinde yer almaz?

13. İstiklal Mahkemeleri aşağıdaki kanunlardan hangisiyle kurulmuştur?
A) İcra Vekillerinin Seçim Şekline Dair Kanun

RI

A) Milli sınırlar içinde bulunan tüm vatan
toprakları bir bütündür.

B) Firariler Hakkında Kanun

B) Direniş için yeni bir örgütsel yapı oluşturulacak.

C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
D) Nisab-ı Müzakere Kanunu

LA

C) Temsil Heyeti seçilecek.

E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

D) Heyetin başına Mustafa Kemal Paşa getirilecek.

YA

YIN

E) Öncelikle Ermeni işgaline karşı konulacak.

11. Sivas Kongresi’nin kararlarına ilk tepki
kimden gelmiştir?
A) Balıkesir örgütünden
B) Nazilli örgütünden

C) Alaşehir örgütünden

14. Aşağıdaki konulardan hangisi Birinci
Meclis’te Birinci Grup’la ikinci Grup arasında tartışma konusu yaratan sorunlardan biri değildir?
A) Meclis Başkanlık Divanı’nın
B) Aday gösterme şekli

D) Erzurum örgütünden

C) Başkumandanlık Kanunu Yetkileri

E) İzmir örgütünden

D) Saltanatın kaldırılması

MU
RA

T

E) İstiklal Mahkemeleri

12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi hangi olaydan sonra dağılmıştır?

15. Lozan görüşmelerinin ilk bölümünde aşağıdaki sorunlardan hangisinde anlaşmaya varılmıştır?

A) İzmir’in Yunan ordusu tarafından işgal
edilmesi

A) Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi

B) Kütahya - Eskişehir muharebeleri yenilgisi

B) Osmanlı Borçları
C) Musul sorunu

C) İstanbul’un resmen işgali ve kent yönetimine işgal kuvvetlerin el koyması

D) Kapitülasyonlar
E) Azınlık hakları

D) Sivas Heyet-i Temsiliyesi ile Ali Rıza
Paşa hükûmeti arasında Amasya görüşmelerinin yapılması
E) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’nin kurulması ve Meclisin işlevini yitirmesi
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10. E

2.

C Bölgenin; Yunan, Makedon, Sırp milliyetçiliklerinin merkezi olması ve Türklerin
yükselen milliyetçi akımlar karşısında güvende hissetmemeleri İTC’nin burada örgütlenmesini kolaylaştıran nedenlerden
biridir.

3.

E

4.

C İlk çok partili seçim 1908 yılında gerçekleştirilmiştir.

5.

D Osmanlıcılık ideolojisini benimsemiştir.

6.

B Ziya Gökalp bir milleti birleştiren unsurlar içinde en çok dile önem vermiştir.
Gökalp’e göre islamiyet siyasal bir model
olmaktan çok toplumu birleştiren önemli
bir kültürel unsurdur.

8.

9.

11. D Erzurum’da kabul edilen tüzüğün birkaç
değişiklikle A-RMHC’nin tüzüğü yapılması ve bunun için izin alınması Erzurum’un
tepkisine neden olmuştur.

12. C İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve işgal kuvvetlerini yönetimi ele geçirmesinden sonra SOMM dağıtılmıştır. Yakalanan vekiller Malta’ya sürgüne gönderilmiştir.

YA

Oy vermek için müslüman olmak şartı
yoktur.

13. B Asker Kaçaklarını engellemek adına Firariler Hakkında Kanunla kurulmuştur.

T

14. D I. ve II. Grup Saltanatın Kaldırılması
(1 Kasım 1922) konusunda görüş ayrılığı
yaşamamışlardır.

MU
RA

7.

LA

C Prens Sabahaddin Cemiyeti de Osmanlı Liberalleri Kongresinde Ahmet Rıza ile
yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle cemiyetten kopararak kurmuştur.

YIN

1.

Erzurum Kongresinde yetkili bir temsil
heyetinin seçilmesi ve bu heyetin Mustafa Kemal’in başkanlığında yürütme organı olarak hareket etmesi kararı Mustafa
Kemal Paşa’ya liderlik yolunun açmıştır.
Alınan karada “Milli sınırlar içinde bulunan tüm vatan toprakları bit bütündür ve
her türlü işgale karşı korunacaktır.” kararı alınmıştır. Sadece Ermenilere değil.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

15. A Batı Trakya’daki Türklerle, İstanbul’daki
Rumlar hariç mübadele yapılması kararlaştırılmıştır.

C İTC’ye karşı çıkan liberal ve muhafazakar muhalefet Hürriyet ve İhtilaf Fırkası
adı altında birleşti.

A Erzurum Kongresi, Milli Mücadele’de önderlik yolu açan kongredir.

E

Mustafa Kemal Paşa’nın stratejisi içerisinde İmparatorluğun bütünlüğünün korunması yoktur.
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ÜNİTE
TEK PARTİLİ DÖNEM (1923-1946)

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Halk Fırkasının kuruluşu, Cumhuriyetin ilanı, Şeyh Sait ayaklanmasının neden ve sonuçları, CHF’nin ikinci
kurultayı ve Büyük Nutuk’un özellikleri, çok partili hayata geçiş ve DP
dönemi iyi bilinmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5
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ATATÜRK DÖNEMİNDEKİ SİYASAL GELİŞMELER
Halk Fırkasının Kuruluşu
Birinci Meclis döneminin sonlarına doğru 7 Aralık 1922’de Mustafa Kemal Paşa, Ankara basınına
verdiği bir demeçte, barış sağlanınca, halkçılığa dayanan ve Halk Fırkası adını taşıyacak bir siyasi parti kurma kararında olduğunu açıklamıştır.
Mustafa Kemal Paşa, nihayet 8 Nisan 1923’te de Halk Fırkasının, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin (A-RMHC) bir fırkaya dönüştürülmesi yoluyla kurulacağını açıkladı. Partinin ilkelerini
“Dokuz Umde” bildirisi ile yayınladı.
Halk Fırkası adaylarının mutlak zaferiyle sonuçlanan 1923 seçimlerinden sonra 9 Eylül 1923’te partinin tüzüğü kabul edildi, 11 Eylül’de Mustafa Kemal Paşa partinin genel başkanlığına seçildi.

Cumhuriyetin İlanı
Birinci TBMM bir yandan Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırırken bir yandan da birbiri ardına yaptığı yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini atmıştı.
29 Ekim’de Halk Fırkası Meclis grubu toplanarak Mustafa Kemal Paşa’yı heyeti vekile sorununu çözmekle görevlendirdi. Önce Halk Fırkası Meclis Grubu, ardından TBMM Genel Kurulu anayasanın bazı
maddelerinin değiştirilmesini benimsedi ve cumhuriyet resmen ilan edildi.
Anayasanın birinci maddesinde yapılan değişiklikle Türkiye devletinin yönetim biçiminin cumhuriyet
olduğu vurgulandı. İkinci maddede yapılan değişiklikteyse Türkiye Devleti’nin dininin İslam, resmî dilinin Türkçe olduğu belirtildi.
Mustafa Kemal Paşa, toplantıda hazır bulunan 158 milletvekilinin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Paşa’nın Başvekilliğe atadığı İsmet Paşa da kısa sürede kabinesini oluşturdu ve 30
Ekimde meclisten güvenoyu alınca bir hafta süren heyet-i vekile buhranı da sona erdi.

Halifeliğin Kaldırılması
18 Kasım 1922’de, Şehzade Abdülmecid Efendi’yi halife seçmişti. Abdülmecid Efendi’nin siyasi yetkilere sahip olmadan elinde bulundurduğu halifeliği 16 ay kadar sürdü ve 3 Mart 1924’te halifelik makamı da kaldırıldı.
3 Mart görüşmeleri sırasında meclis konuyla ilgili iki kanun daha kabul etti. Bunlardan birincisi ile Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılıp yerine Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Reisliği ile Vakıflar Umum Müdürlüğü örgütleri kuruldu. Kabul edilen ikinci yasa ise “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” idi.
20 Nisan 1924’te de yeni anayasa kabul edildi. 1924 Anayasası’nın öngördüğü sistem, güçler birliği
ile güçler ayrılığı arasında bir karma sistem olarak nitelendirilebilir.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kuruluşu

LA

RI

1923’te ikisi dışında tümü Müdafaai Hukuk adayları olarak seçilen ve Halk Fırkası içinde yer alan
milletvekillerinden bir bölümü zamanla bu partiden istifa ettiler ve istifa edenlerin bir bölümü 17 Kasım
1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF) adıyla bir muhalefet partisi kurdular.
TpCF kurulduktan 3 gün sonra Başvekil İsmet Paşa sıkıyönetim ilanını istedi. CHF grubu bu öneriyi reddedince İsmet Paşa, 21 Kasım’da hükûmetin istifasını açıkladı. Ertesi gün, yeni kabineyi, İsmet
Paşa’ya göre daha ılımlı bir kişiliğe sahip olan ve muhtemelen CHF’den kopuşları durdurması beklenen
Fethi (Okyar) Bey kurdu.

Şeyh Sait Ayaklanması ve Takrir-i Sükûn Kanunu

YA

YIN

13 Şubat 1925’te, günümüzde Bingöl’e bağlı bir ilçe olan Genç’in Piran köyünde patlayan silahlar
hem Doğu Anadolu’da geniş çaplı bir ayaklanmayı başlattı hem de Türkiye’nin siyasal yaşamında radikal dönüşümlere yol açtı.
Şeyh Sait Ayaklanması olarak bilinen bu ayaklanma, eşkıya oldukları gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı bulunan on kişinin jandarmaya teslim olmayıp, ateşle karşılık vermeleriyle başladı.
Bu gelişmeler üzerine hükûmet, 21 Şubat’ta Doğu illerinde sıkıyönetim ilan etti.
Mustafa Kemal Paşa, Mart başında, Başbakan Fethi (Okyar) Bey’in istifasını istedi. Hükûmetin istifa etmesi üzerine, 3 Mart’ta başbakanlık görevi İsmet (İnönü) Paşa’ya verildi. 4 Mart’ta Takrir-i Sükûn
Kanunu’nu çıkarttı.
Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanılarak atılan ilk önemli adımlardan biri muhalif gazetelerin kapatılması olmuştur. Ordu birlikleri 26 Mart’ta ayaklanmacılara karşı toplu saldırıya geçti. Bu saldırıyla birlikte
üstünlük hükûmet güçlerinin eline geçti.

Şark İstiklal Mahkemesi: TpCF’nin Kapatılması ve Gazeteciler Davası
Şark İstiklal Mahkemesi, ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırttığı gerekçesiyle, TpCF’nin katib-i mesulü
emekli Yarbay Fethi Bey hakkında da dava açtı. Dava sonucunda Fethi Bey, 5 yıl hapse mahkûm edilirken mahkeme, bu davaya dayanarak, 25 Mayıs’ta, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının mahkemenin
görev bölgesi içindeki bütün şubelerini kapatma kararı aldı. Ankara İstiklal Mahkemesi’nin de baktığı
bazı davalarda bu parti ile ayaklanma arasında ilişki kurulması, hükûmetin, 3 Haziran’da, Takrir-i Sükûn
Kanunu’na dayanarak, TpCF’yi tamamen kapamasına olanak verdi.

T

İzmir Suikastı ve Muhalefetin Sonu

MU
RA

1926 yılının Haziran ayı ortalarında Türkiye müthiş bir haberle çalkalandı: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya, İzmir’de suikast düzenlemeyi planlayan bir çete ortaya çıkartılmış ve çete üyelerinden birinin yaptığı ihbar sonucunda sorumlular tutuklanmıştı. Suikastı planlayan çete, eski Lazistan Mebusu Ziya Hurşit’in yönlendirdiği Çopur Hilmi, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Sarı Efe Edip ve Giritli Şevki adlı bir grup kiralık katilden oluşuyordu.
Hükûmet, Ankara İstiklal Mahkemesini suikastın sorumlularını yargılamakla görevlendirdi. Mahkeme heyeti 18 Haziran’da İzmir’e geldi ve hemen soruşturmayı başlatarak yurt çapında seri tutuklamalara girişti. Tutuklananlar arasında daha önce kapatılmış bulunan TpCF’nin lider kadrosunu oluşturan Kazım (Karabekir), Ali Fuat (Cebesoy), Cafer Tayyar (Eğilmez) ve Refet (Bele) gibi Millî Mücadele döneminin ünlü komutanları da vardı.
Yargılanan kişiler dört grupta toplanıyordu:
➣➣ Suikast planı içinde doğrudan sorumluluğu bulunan çete üyeleri
➣➣ Suikastı düzenleyenlerle ilişkisi olan ve olmayan eski TpCF mensupları
➣➣ Eski İkinci Grubun önde gelen üyeleri
➣➣ Eski İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelenleri.
49 tutuklu sanığın duruşmasına 26 Haziran’da başlandı, karar 15 Temmuz’da açıklandı. Mahkeme
heyeti aralarında hâlen milletvekili olan eski TpCF üyesi 6 kişinin de bulunduğu 15 kişiyi idama mahkûm
etti.
Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Ali Fuat, Refet ve Mersinli Cemal Paşalar, Cumhurbaşkanının özel
isteğiyle beraat ederken, eski İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle eski İkinci Grup üyelerinin davalarına Ankara’da devam edilmesi kararlaştırıldı. Yaptığı ihbarla suikastçıları ele veren Giritli Şevki’ye 1 Eylül 1926’da 6.500 liralık bir ödül verildi.
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Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İkinci Kurultayı ve Nutuk

YA

YIN

LA

RI

1927 seçimlerinden hemen sonra 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası İkinci Büyük Kurultayı Ankara’da toplandı. Mustafa Kemal Paşa’yı değişmez genel başkanlığa getiren yeni
bir nizamname kabul edildi. Nizamnamenin ilk maddesinde CHF Cemiyetler Kanunu’na dayanarak kurulmuş cumhuriyetçi, halkçı ve milliyetçi siyasi bir cemiyet olarak tanımlandı. Üçüncü madde de partinin
devlet ve millet işlerinde din ile dünyayı tamamen birbirinden ayırmayı en önemli esaslardan saydığı vurgulanarak, kelime olarak telaffuz edilmemekle birlikte laiklik ilkesi de getirildi.
Kurultay’da ayrıca Mustafa Kemal Paşa Millî Mücadele dönemiyle Cumhuriyet’in ilk yıllarını ayrıntılı
olarak değerlendiren uzun bir söylev verdi. 6 günde ve toplam 36,5 saatte tamamladı. Okunduktan sonra kitap olarak basılan ve yabancı dillere de çevrilen bu Nutuk o günden bu yana Türkiye’nin siyasal tarihinin en önemli belgelerinden biri olarak kabul edilir.
Nutuk’un ilk cildi, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasından, birinci meclisin açılmasına kadar olan dönemi kapsar. İkinci ciltte, birinci meclisin açılışından 1927’ye kadar olan dönem değerlendirilir. Üçüncü cilt ise ilk iki ciltte yorumu yapılan olaylarla ilgili belgelere ayrılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, Nutuk boyunca amacının “devrimimizin incelenmesinde tarihe kolaylık sağlamak” olduğunu sık sık tekrarlamıştır.
Nutuk, Mustafa Kemal Paşa’nın “1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” sözleriyle başlar.
Türkiye’nin en sancılı günlerinin dönemin en sorumlu kişinin ağzından anlatımı olan Nutuk “Türk
Gençliğine Hitabe” ile sona erer. Mustafa Kemal Paşa’nın çok sayıda kişinin eylem ve kişilikleri üzerinde yaptığı gözlem, değerlendirme ve yargılar da Nutuk’ta geniş bir yer tutar. Nutuk, aynı zamanda, Mustafa Kemal Paşa’nın, Millî Mücadele’ye katılmakla birlikte daha sonra muhalefete geçmiş ve siyasal yaşamdan uzaklaştırılmış kişilerle siyasi bir hesaplaşmasıdır.

Tek Parti Yönetiminde Geçici Yumuşama: Serbest Cumhuriyet Fırkasının
Kuruluşu

MU
RA

T

1920’li yıllar sona ererken ülke içindeki bütün muhalefet odakları artık kesin olarak susturulmuş
ve katı bir tek parti yönetimi kurulmuştu. Buna karşılık ekonomik ve toplumsal alanlarda, 1929 dünya ekonomik buhranının da etkisiyle çeşitli sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu sorunların giderilebilmesi için
hükûmeti eleştirecek ve denetleyecek kontrollü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu düşünen Mustafa Kemal
Paşa, 1930 yılının yaz aylarında bu görevi üstlenecek, sınırlı ve denetim altında tutulabilecek bir muhalif partinin kurulmasına karar verdi.
Muhalefet partisinin kuruluş süreci Paris Büyükelçisi Ali Fethi (Okyar) Bey’in 22 Temmuz 1930’da
izinli olarak İstanbul’a gelmesiyle başladı.
SCF’nin, başkan Ali Fethi Bey’in de katıldığı 7 Eylül tarihli İzmir mitingi halkın büyük ilgisini gördü. Ama miting öncesinde CHF binasının taşlanması gibi çeşitli şiddet olaylarının da yaşanması
Cumhurbaşkanı’nın büyük tepkisini çekti.
Mustafa Kemal Paşa’nın CHF ile SCF arasında tarafsızlığını terk edip açık bir biçimde iktidar partisinden yana tavır koyması yeni kurulan muhalefet partisinin sonunu hızlandırdı. Ali Fethi Bey, 17 Kasım
1930’da Dâhiliye Vekâletine bir dilekçe göndererek partinin kendini feshettiğini açıkladı.

Ülkedeki Bütün Örgütlerin CHF Bünyesinde Bütünleşmesi

CHF’den bağımsız olarak sürdürülen bütün sosyal ve kültürel örgütler de ortadan kaldırılmaya başlandı. Böylelikle önce ülkedeki bütün örgütler iktidardaki tek partinin bünyesinde bütünleşti, ardından ülkeyi tek başına yönetmekte olan CHF’nin göreli özerkliği de ortadan kaldırılıp parti ile devlet bütünleşti.
19 Şubat 1932’de, Türk Ocaklarının yerini, doğrudan CHF’ye bağlı olarak çalışan ve giderleri hem
devlet hem de CHF tarafından karşılanan halkevleri aldı. İl ve ilçe merkezlerinde CHF’nin yerel örgütleri tarafından sıkıca denetlenen halkevi şubeleri açıldı; ardından kasaba ve köylerde halkodaları kuruldu.
Halkevleri ve halkodalarının faaliyetlerine Demokrat Parti iktidarı döneminde, 11 Ağustos 1951’de son
verildi. Faaliyetleri sona eren bir başka örgüt Türk Kadınlar Birliğidir.
10 Kasım 1935’te de Türk Mason Locaları, hükûmetin isteği üzerine faaliyetine son verdi. 1936 yılı içinde de Talebe Birliği feshedildi. 19 Nisan 1936’da da Türk Spor Kurumu, CHP’ye bağlanma kararı aldı. “1933 Üniversite Reformu” olarak bilinen bu uygulama çerçevesinde, kapsamlı bir “temizlik”
harekâtına girişilerek, çok sayıda öğretim üyesi ve görevlisinin işine son verildi.
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Parti-Devlet Bütünleşmesi

LA

RI

1936 yılının ortalarında CHP yönetimi parti-devlet bütünleşmesi yolunda çok önemli bir adım daha
atarak partinin görünüşteki özerkliğini tamamen ortadan kaldırdı.
Üç gün sonra, 18 Haziran’da Başvekil İsmet İnönü bütün parti örgütüne, vilayetlere ve genel müfettişliklere bir genelge göndererek parti bünyesinde yapılan esaslı değişiklikleri bildirdi.
1935’te benimsediği yeni programla ilkelerini oluşturan 6 Ok’u iyice olgunlaştırmıştı. 1923 Tüzüğü’nde
yer alan milliyetçilik ve halkçılık ilkelerine, 1927’de cumhuriyetçilik ve adı belirtilmeden laiklik eklenmiş,
1931’deki programda bu 4 ilkenin yanı sıra devletçilik ve inkılapçılık ilkelerine de yer verilmesiyle 6 Ok
tamamlanmıştı.

Atatürk-İnönü Çatışması, Celal Bayar’ın Başbakanlığı,
Atatürk’ün Ölümü

YIN

İsmet İnönü, 1937 sonbaharında Cumhurbaşkanı Atatürk ile anlaşmazlığa düştü. 20 Eylül 1937’de
İnönü başbakanlıktan izinli olarak ayrıldı ve bu görevi Celal Bayar vekâleten üstlendi. 25 Ekim 1937’de
İnönü resmen istifa etti ve görev asaleten Celal Bayar’a geçti.

İNÖNÜ DÖNEMİ VE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ
İnönü Dönemi

YA

İnönü’nün cumhurbaşkanlığı dönemi İkinci Dünya Savaşı’nın yoğun sorunları içinde geçti. Dönem
boyunca başbakanlık görevini sırasıyla Celal Bayar, Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu yürüttü.
Savaş döneminde devletin gelirlerini artırabilmek için ekonomik alanda da birçok kararlar alındı.
Bunların başlıcaları Millî Korunma Kanunu, Toprak Mahsulleri Kanunu ve Varlık Vergisi’dir. Bu arada inkılabın ideolojisini kırsal kesime de götürebilmek için 1940 ilkbaharında köy enstitüleri kuruldu.

Savaşın Bitmesinden Sonraki Siyasi Gelişmeler
ve Tek Parti Döneminin Sonu

Sovyet tehdidiyle karşı karşıya kalan Türkiye, güvenlik açısından, savaş sonrasında oluşturulmakta olan Yeni Dünya düzeninin bir parçası olmak arzusundaydı. 25 Nisan’da San Fransisco’da toplanan
ve 26 Haziran 1945’te Birleşmiş Milletleri kuran konferansa Türkiye bir heyet gönderdi ve Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi oldu.

T

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Dörtlü Takrir

MU
RA

CHP içinde alttan alta gelişen muhalefet, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’yla (ÇTK) ilgili meclis görüşmeleri sırasında açığa çıktı ve hızla gelişen olaylar Demokrat Partinin kurulmasıyla sonuçlandı.
Mecliste ilk kez 14 Mayıs 1945’te ele alınan yasada, esas olarak, toprağı olmayan veya yetmeyen
çiftçi ailelerine, geçimlerine yetecek kadar toprak verilmesi öngörülüyordu. CHP içindeki büyük toprak
sahibi milletvekilleri yasa tasarısının bu maddesine şiddetle karşı çıktılar.
7 Haziran’da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın imzaladığı ve “Dörtlü
Takrir” olarak anılan ünlü önerge CHP Meclis Grubuna verildi. Dörtlü Takrir’in verilmesinden birkaç gün
sonra, 11 Haziran’da ÇTK meclis tarafından kabul edildi. 21 Eylül’de Menderes ve Köprülü CHP’den çıkarıldı. Bayar da bu kararı protesto ederek 28 Eylül’de milletvekilliğinden istifa etti. 27 Kasım’da da bu
kez Koraltan CHP yönetimi tarafından partiden çıkarıldı. CHP’den ayrılanlar 1946 başında Demokrat
Partiyi kurarak Türkiye’nin siyasal yaşamında yeni bir döneme damga vurdular.

Demokrat Partinin Kuruluşu

Dörtlü Takrir’i imzalayan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan 7 Ocak
1946’da Demokrat Partiyi (DP) kurdular. Parti programında esas olarak ekonomik ve siyasal alanlarda
liberalleşme politikası benimseniyordu.

Tek Parti Döneminin Sonu: 1946 Seçimi

26 Nisan 1946’da toplanan CHP meclis grubu belediye seçimi ile genel seçimin öne alınmasını kararlaştırdı. 5 Haziran’da Milletvekili Seçim Kanunu değiştirilerek, tek dereceli seçim esasına geçildi. 21
Temmuz 1946’daki seçimler adli denetim dışında, açık oy, gizli sayımla ve çoğunluk sistemi esasına göre yapıldı. 465 milletvekilliğinden 395’ini alan CHP büyük bir seçim zaferi kazandı. DP, meclise sadece
66 milletvekili sokabildi.
Seçim sonuçları ilan edildikten sonra DP seçimde baskı, hile ve yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.
1946 seçimi literatüre “Türkiye’nin siyasal tarihindeki en şaibeli seçim” olarak geçti.
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SEÇİMLER VE REFORMLAR
Tek Parti Döneminde Seçimler ve Milletvekilliğinin Önemi
veya Önemsizliği
1946’ya kadarki dönem tek partili dönem olarak nitelendirilse de dönem boyunca 1923’ten 1946’ya
kadar dört yılda bir düzenli olarak seçimler yapılmıştı. Seçimler iki derecelidir, 1935 genel seçimlerine kadar sadece erkeklerin seçme ve seçilme hakkı vardı; 1935’ten başlayarak bu hak kadınlara da tanındı.

Kemalist Reformlar
Tek parti dönemi boyunca siyasal ve toplumsal hayatı radikal biçimde değiştiren birçok reform yapılmıştır. Bu reformlar, tıpkı II. Meşrutiyet dönemi boyunca İttihat ve Terakki’nin yaptığı reformlar gibi esas
olarak laikleşme ve modernleşmeyi hedefliyordu.
Devletin laikleştirilmesi sürecinde 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmış, 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, 20 Nisan 1924’te yeni anayasa yürürlüğe girmişti. Bu
süreç, 11 Nisan 1928’de, Türkiye Devleti’nin dininin İslam olduğu hükmünün anayasadan çıkarılmasıyla
ve nihayet 5 Şubat 1937’de laikliğin bir ilke olarak anayasaya girmesiyle tamamlandı. 30 Kasım 1925’te
bir başka yasayla tarikatların dinsel tören, toplantı ve eğitim yerleri olan tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı; 1932’den itibaren camilerde ezan ve Kuran Türkçe okundu. 16 Haziran 1950’de TBMM’nin bu yasağı kaldırmasıyla son verildi ve ezan yeniden Arapça okunmaya başlandı. 21 Haziran 1934’te Soyadı Kanunu kabul edildi.
“Geleneksel”in yerini “modern”in alması sürecinde 26 Aralık 1925’te saat ve takvim, 20 Mayıs
1928’de rakamlar değiştirildi. Bunları 1 Kasım 1928’de Arap harflerinin yerine Latin harflerine dayalı yeni alfabenin kabul edilmesi izledi. Eğitim alanındaki laikleşme, daha önce de belirtildiği gibi 3 Mart 1924
tarihli “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile gerçekleştirilmiştir.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

A) Rauf Bey

C) Ali Fuat Paşa
D) Adnan Bey

E) İsmet Paşa

A) Kazım Karabekir
B) Celal Bayar

AÇIKLAMA

C) İsmet İnönü

RI

B) Kazım Karabekir Paşa

Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olduktan
sonra Halk Fırkası’na yerine kim atanmıştır?

LA

1.

Aşağıdakilerden hangisi TPCF kurucuları
arasında değildir?

TPCF’yi: Kazım Karabekir Paşa, Ail Fuat Paşa,
Rauf Bey, Adnan Bey, Rafet Bey, kurmuştur.
YANIT: E

D) Rauf Bey

YIN

E) Rafet Bey
AÇIKLAMA

YA

İsmet İnönü Halk Fırkası Reisliğine atanmıştır.
YANIT: C

2.

Mustafa Kemal Paşa “Winer Neue Freie Presue” muhabirine verdiği demeçte ilk kez
hangi kelimeyi kullanmıştır?

4.

A) Laiklik

C) Demokrasi

MU
RA

D) Özgürlük

A) Menemen Ayaklanması

T

B) Cumhuriyet

Türkiye’nin siyasal yaşamında radikal dönüşümlere yol açan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

E) Halkçılık

B) 31 Mart Ayaklanması

C) Şeyh Sait Ayaklanması
D) Celali Ayaklanması

E) Yeniçeri Ayaklanması

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Verilen demeçte 22 Eylül 1923’te Cumhuriyet kelimesi ilk defa kamuoyu önünde açıkça dile getirilmiştir.
YANIT: B

Şeyh Sait Ayaklanması, 13 Şubat 1925’te Bingöl’e
bağı olana Genç Piran köyünde eşkiya oldukları
gerekçesiyle haklarında tutuklama kararı bulunan
on kişinin jandarmaya teslim olmayıp ateşle karşılık vermesiyle başlamıştır.
YANIT: C
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Aşağıdakilerden hangisi muhalif gazetelerden biri değildir?

İzmir Suikasti için oluşturulan İstiklal
Mahkemesinde tutuklananlar içerisinde
milli mücadelenin hangi komutanları vardır?
A) Kazım Karabekir

A) Tevhid-i Efkar

B) Ali Fuat Cebesoy

B) İstiklal

RI

7.

Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanarak atılan
ilk önemli adımlardan biri muhalif gazetelerin
kapatılması olmuştur.

C) Cafer Tayyar Eğilmez

C) Son Telgraf

LA

5.

D) Refet bele

D) Aydınlık

E) Hepsi

E) Tercüman-ı Ahval

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

YIN

Milli Mücadele’nin ünlü komutanları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez,
Refet Bele tutuklananlar içerisindedir.
YANIT: E

YA

Tercüman-ı Ahval kapatılan gazetelerden biri değildir.
YANIT: E

6.

TPCF’nin kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A) Parti programı

B) CHP’ye yönelik muhalefet

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığında
muhaliflerle barışma politikası gereğince
itibarı iade edilen ve yeniden vekil seçilen
eski başvekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mithat Şükrü

E) Mustafa Kemal’in baskısı

C) Hüseyin Avni

T

C) Şeyh Sait ayaklanması

MU
RA

D) Takrir-i Sükûn Kanunu

B) Kara Vasıf

D) Rauf Orbay
E) Giritli şevki

AÇIKLAMA

Şeyh Sait Ayaklanması’nı dolaylı olarak kışkırttığı
gerekçesiyle TPCF kapatılmış Yarbay Fethi Bey
hakkında da dava açılmıştır.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Rauf Bey’in 1939’da itibarı iade edildi.
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9.

Mustafa Kemal Paşa’yı değişmez genel
başkanlığa getiren kongre aşağıdakilerden hangisidir?

11. 1929 dünya ekonomik krizinin de etkisiyle ülkede çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu dönemde CHF’yi de denetlemek üzere bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulur.

RI

A) CHP’nin birinci kurultayı

Bu dönemde 1930 yılında kurulan partinin
adı nedir?

B) TBMM ikinci dönem ilk toplantısı
C) CHF”nin birinci kurultayı

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası

D) CHF’nin üçüncü kurultayı

LA

B) Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası

E) CHF’nin ikinci kurultayı

C) Ahali Cumhuriyeti Fırkası
D) Mutedil Hürriyet

AÇIKLAMA

E) Türkiye İşçi Fırkası

YIN

15-20 Ekim 1927’de toplanan Cumhuriyet Halk
Fırkası ikinci büyük kurultayda Mustafa Kemal
Paşa’yı değişmez genel başkanlığı getirdi.
YANIT: E

AÇIKLAMA

YANIT: A

YA

12 Ağustos 1930’da SCF kurulur.

10. “Türkiye siyasal tarihinin en önemli, belgelerinden birisi” kabul edilen hangi belge
CHF’nin ikinci kurultayında okunmuştur?

12. CHP içerisinde büyük bir direnişe neden
olarak DP’nin kurulmasına yol açan süreç
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beşinci yıl değerlendirmesi

A) Topraksız köylüye toprak dağıtımı kararı

C) Nutuk

T

B) Atatürk’ün meclis açılış konuşması

MU
RA

D) Misak-ı Milli Belgesi
E) Yeni Anayasa

B) Devletçiliğin sona erdirilmesi
C) Laiklik ilkesi

D) Liberal politikaların öne çıkması
E) Savaş süresi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Mustafa Kemal 6 günde toplam 36, 5 saatte okuduğu Nutkunu bu kurultayda sundu.
YANIT: C

1945’te ele alınan yasa belli bir sınırın üzerinde
toprağa sahip kişilerin toprağının kamulaştırılmasına olanak veriyordu. Buna CHP içindeki büyük
toprak sahibi olan milletvekilleri itiraz etti.
YANIT: A
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2015- ARA SINAV

ÇIKMIŞ SORU

B) 1924-1927

15. Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilişinden Atatürk’ün vefatına kadar olan
(1923-1938) dönemde sırasıyla başbakanlık görevinde bulunan siyaset adamları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

D) 1926-1931

A) Fevzi Çakmak - İsmet İnönü - Fethi Okyar - Celal Bayar

RI

13. Hükümete olağanüstü yetkiler veren
Takrir-i Sükûn Kanunu hangi yıllar arasında yürürlükte kalmıştır?

2016-ARA SINAV

LA

A) 1923-1927
C) 1925-1929
E) 1927-1929

B) İsmet İnönü - Rauf Orbay - İsmet İnönü Celal Bayar
C) İsmet İnönü - Ali Fethi Okyar - İsmet İnönü - Celal Bayar

YIN

AÇIKLAMA

Hükümete olağantüstü yetkiler veren Takrir-i
Sükûn Kanunu 1925- 1929 yılları arasında yürürlükte kalmıştır.
YANIT: C

D) İsmet İnönü - Fevzi Çakmak - Celal Bayar - İsmet İnönü

YA

E) Celal Bayar - Fevzi Çakmak - İsmet İnönü - Fethi Okyar

AÇIKLAMA

1923’ten 1938’e kadarki dönemde sırasıyla başbakanlık yapan siyaset adamları;
İsmet İnönü - Ali Fethi Okyar - İsmet İnönü Celal Bayar
YANIT: C

T

14. Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mart 1931 tarihli “Memleketin ve İnkılabın içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi
kuvvetlerin bir yerde toplanması lazımdır.”
demecinden sonra aşağıdaki hangi adım
atıldı?

MU
RA

A) Kurulan siyasi partilerin programları
CHF’ninkilerle uyumlu hale getirildi.
B) CHF ile devlet bütünleşti

C) Kalkınma için topyekün bir hamle başlatıldı
D) Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik temel ilkeler haline getirildi.
E) CHF özerk bir yapı haline getirildi.

AÇIKLAMA

Ülkedeki bütün örgütler tek parti bünyesinde birleştirildi ve CHF’nin göreli özerkliğinde son verildi.
Parti ile devlet bütünleşti.
YANIT: B
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4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

RI

A) Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler
B) Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması

Mustafa Kemal Paşa seçimden sonra kuracağı Halk Fırkası’nın dayandığı anlayışı
nerede açıklamıştır?

C) Yedek subaylara, malul gazi, dul ve yetim, emeklilere yardım edilmesi

LA

1.

Aşağıdakilerden hangisi Dokuz Umde’de
yer almaz?

D) Bürokrasinin düzeltilmesi

A) İzmir

E) Bayındırlık işleri için yabancılardan yardım alması

B) İzmit

C) İstanbul
E) Sivas

5.

YIN

D) Ankara

3 Mart 1924 Tarihli yasalarla hangi reformlar gerçekleştirilmiştir?
A) Halifelik Kaldırıldı.

B) Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı.

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

“İşçilerin sayısı çok azdır, kendi partilerini
kursalar bu parti güçsüz olacaktır ve kendi
başına çıkarlarını koruması imkansızdır. İşçinin köylüden farkı yoktur ve ülke için gereklidir. Özellikle ilerde sanayi kuruluşlarının sayısı artınca oranlarda bunlar çalışacaktır.” diyen Mustafa Kemal, bu konuşmasını nerede gerçekleştirmiştir?

YA

2.

D) Diyanet İşleri Reisliği ve Vakıflar Umum
Müdürlüğü kuruldu.
E) Hepsi

6.

A) İzmit’te Halk Fırkası kuruluşunda, halka
yaptığı konuşmasında

T

B) İstanbul’da, yerli sanayicilerle yaptığı görüşmelerinde
C) İzmit’te işçilerle yaptığı konuşmasında

MU
RA

D) İstanbul’da işçilerle yaptığı konuşmada
E) Halk Fırkası kongresinde

3.

“Benim naciz vücudum elbet birgün toprak
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacaktır.” Mustafa Kemal bu ünlü
konuşmayı nerede yapmıştır?
A) İzmir suikastinden sonra
B) Nutuk okurken

C) Saltanatı kaldırırken

D) Cumhuriyet’in ilan edilirken
E) Halifeliği kaldırırken

7.

Sivas Kongresi’nde kurularak Milli Mücadeleyi yürüten A-RMHC savaştan sonra aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?
A) Halk İştiraki Fırkası

TPCF kurulduktan sonra sıkıyönetim isteyen
İsmet Paşa CHF grubu öneriyi reddedince istifa etmiştir. Ertesi gün kabineyi ılımlı kişiliğiyle bilinen ve partiden kopuşları durdurabileceği düşünülen kişi kurmuştur.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Türkiye Komünist Fırkası
C) Halk Fırkası

A) Kazım Karabekir

E) Serbest Cumhuriyeti Fırkası

C) Fethi Bey

B) Adnan Bey

D) Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası

D) Rauf Bey

E) Ali Fuat Paşa
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12. Nutuk aşağıdakilerden hangisi ile sona
erer?

– Orak Çekiç

– Sübiülreşat
– Tanin

A) Onuncu yıl nutku

Yukarıdaki gazeteler hangi kanunla kapatılmıştır?

C) Andımız

B) İstiklal Marşı

– Vatan

D) Türk Gençliğine Hitabe
E) Atatürk’ün devrimleri

LA

A) Vatana ihanet

B) Takrir-i Sükun

C) Anayasanın 1. maddesi

D) Anayasanın 28. maddesi

YIN

E) Tekke Zaviye Türbe Kanunu

13. 1927 - 1952 arasında faaliyet yürüten tek
partili dönemine özgü birden fazla ili kapsayan bölgesel örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

Mustafa Kemal’e İzmir’de yapılacak suikastını kendisini kurtarmak adına İzmir
Vilayet vekiline ihbar eden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parti Müfettişi

B) Devlet Müfettişi

YA

9.

RI

8.

A) Sarı Efe Edip

C) Genel Müfettişlikler
D) Genel Direktörlük

B) Giritli Şevki

E) Bölge Temsilciliği

C) Gürcü Yusuf
D) Çopur Hilmi
E) Laz İsmail

14. Devletçilik ve İnkılapçılık ilkelerinin eklenmesiyle ilkelerin 6’ya tamamlanması hangi yıl gerçekleşmiştir?

MU
RA

T

10. Ankara’da açılan duruşmalarda ittihat ve
Terakki Cemiyetinin üyelerinden idama
mahkum edilenler içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Maliye Nazırı Cavit Bey

A) 1923
B) 1935

B) Dr. Nazım

C) 1938

C) Filibeli Hilmi

D) 1931

D) Yeni Bahçeli Nail Beyler

E) 1927

E) Rauf Orbay

15. İsmet İnönü hangi tarihte Mustafa Kemal
ile anlaşmazlığa düşerek başbakanlıktan
istifa etti?

11. İkinci kongre sonrası yayınlanan parti genel başkanlık bildirisinde, 1923 Nizamnamesinde yer almayan hangi ilkelerden
bahsedilmiştir?

A) 1929

A) Cumhuriyetçilik - Laiklik

B) 1937

B) Cumhuriyetçilik Devletçilik

C) 1933

C) Laiklik - Devrimcilik

D) 1932

D) Halkçılık - Milliyetçilik

E) 1935

E) Halkçılık - Devletçilik
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A Mustafa Kemal bu konuşmasını İzmit’te
Halk Fırkası kuruluşunda, halka yaptığı
konuşmasında yapmıştır.

3.

C Mustafa Kemal ARMHC’nın Halk Fırkasına dönüştürüldüğünü 8 Nisan 1923’te
açıklamıştır.

4.

E

Bayındırlık işleri için ortaklıkların kurulması söz konusudur. Yabancı yardımı
alınması yoktur.

5.

E

3 Mart 1924 Tarihinde kabul edilen “Halifeliğin iflası ve Hanedan-ı Osmani’nin
Türkiye Cumhuriyeti merlaiki haricine çıkarılmasına dair yasa ile A, B, C, D şıklarının tamamı gerçekleşmiş ayrıca Eğitim
öğretimde Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır.

Rauf Orbay yurtdışında olduğu için gıyabında 10 yıl hapse mahkum edilmiştir.

11. A 1923 Nizamnamesi’nde yer alan Milliyetçilik ve Halkçılık ilkelerine 1927’de Cumhuriyetçilik ve Laiklik eklendi.

12. D Türk Gençliğine Hitabe ile sona erer ve
Türk Cumhuriyeti’ni ve bağımsızlığını,
Türk Gençliğine emanet eder.

YA

2.

10. E

RI

B Halk Fırkasının dayandığı anlayış 16 - 17
Ocak 1923’de “İzmit”te İstanbul basınının temsilcilerine açıklanmıştır.

YIN

1.

B Mustafa Kemal’in İzmir seyahatinin bir
gün gecikmesiyle suikast planı ortaya
çıkmıştır. Suikastçıları Sakız adasına kaçıracak olan Giritli Şevki ihbarda bulunmuştur.

LA

9.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

13. C Genel müfettişlikler, ilki 1927’de sonuncusu da Beşinci Umumi Müfettişlik olarak
1945’de kurulan bölgesel örgütlenmelerdir.

6.

7.

8.

MU
RA

T

14. D 1931’deki programa devletçilik ve inkılapçılık eklenerek 6 ok tamamlanmıştır.
(Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilik)

15. B 1937 sonbaharında anlaşmazlık su yüzüne çıkınca önce geçici olarak sonra da
resmen görevi bıraktı.

A Haziran 1926 da İzmir suikastinden sonra yapılmıştır.

C Fethi Bey’in hükümeti 3 ay yaşamış ancak bu süre içinde CHF deki çalkantılar
sona ermiştir.

B Tahrir-i Sükun Kanunu 2 yıl yürürlükte
kalmak koşuluyla çıkarılmış fakat 4 yıl
yürürlükte kalmıştır. 1929’da yürürlükten
kaldırılmıştır. Bu süre zarfında ise muhalif gazetelerin kapatılması söz konusu olmuştur.
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ÜNİTE
ÇOK PARTİLİ HAYAT: SİYASET, PARTİLER,
SEÇİMLER
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Demokrat Parti’nin iktidar dönemindeki tutum ve uygulamaları iyi bilinmelidir. 60 darbesinin nedenleri ve
sonuçlarına dikkat edilmeli, 80 darbesinin öncesi ve sonrasındaki gelişmeler gözden kaçırılmamalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

2

GEÇİŞ DÖNEMİ VE DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI (1946-1960)
Demokrasinin İlk Yılları

1946 seçimlerinden Demokrat Parti’nin (DP) iktidara geldiği 1950 seçimlerine kadar süren dönemde
hem partilerin ılımlı kanatlarının uzlaşma yolunu tercih etmeleri hem de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
kararlı politikaları sayesinde başarıyla tamamlandı.
Başbakan Recep Peker DP’yi yasa dışına çıkıp halkı ayaklanmaya teşvik etmekle, Celal Bayar da
Peker’i seçimlerde yansız davranmamak, tek parti döneminin baskılarını sürdürmek ve demokrasiye
inanmamakla suçladı. Devreye giren İnönü yayınladığı 12 Temmuz Beyannamesi’nde hükûmet ve muhalefet başkanı ile yaptığı görüşmeleri, iki taraf arasında diyalog sağlanması için harcadığı çabaları ve
konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.
CHP yönetimi, 1949’da yeni bir seçim yasası için çalışmalara koyuldu. Yasaya göre, seçimler tek
dereceli, genel ve eşit oyla yapılacak; seçimde adli denetim sağlanacak ve gizli oy-açık sayım esası uygulanacaktı.
DP’nin seçim kampanyası ağırlıklı olarak tek parti dönemindeki antidemokratik uygulamaların eleştirisi üzerinde yoğunlaştı.
14 Mayıs 1950’de yapılan seçime CHP ve DP ülke genelinde katılırken, Millet Partisi (MP) sadece
22 ilde aday gösterdi.
Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 22 Mayıs’ta Celal Bayar cumhurbaşkanlığına, Refik
Koraltan da meclis başkanlığına seçildi. Hükûmeti kurmakla görevlendirilen Adnan Menderes’in DP’nin
meclisteki coğunluğuna dayanarak oluşturduğu hükûmet 2 Haziran’da güven oyu aldı. Kısa bir süre sonra dönemin CHP dışındaki üçüncü partisi olan Millet Partisi (MP) kapatıldı.

DP İktidarının İkinci Evresi

2 Mayıs 1954’te yapılan seçimlerle DP iktidarının ikinci evresine geçildi. Seçimden DP büyük bir başarıyla çıktı. Bu seçimde Türkiye’de ilk ve son kez yaşanan bir olay gerçekleşti ve iktidar partisi bir önceki seçime göre hem oy hem de temsil oranını artırdı.
Muhalefet partileri arasındaki pazarlıklar sürerken DP seçim kanununu değiştirerek seçimde partilerin ortak liste çıkartarak güç birliği yapmasını engelledi. 1957 seçiminde DP’nin oyları yarının altına
(%47,3) düşmesine rağmen seçim sisteminin adaletsizliğinden yararlanarak milletvekillerinin %69,5’ini
kazandı. Seçimden sonra yeni hükûmeti yine Menderes kurdu.

Siyasette Gerginliğin Artması

DP, 1957 seçimlerinden zaferle çıkmasına karşın oyları, muhalefet partilerinin toplam oylarının gerisinde kalmıştı.
Muhalefetin bu güç birliği karşısında atağa geçen DP, bir Vatan Cephesi kurarak DP’ye katılımları
artırma, bu yolla da partiyi güçlendirme çabasına girişti.
1959 yılı siyasal yaşamdaki gerginliğin iyice tırmandığı bir yıl oldu. Yıl önemli bir gelişmeyle açıldı ve
ana muhalefet partisi CHP’nin 14. Kurultayı, 12 Ocak 1959’da Ankara’da topladı.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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“İlk Hedefler Beyannamesi”ni kabul etti. Bu bildiriye göre partinin temel hedefleri şunlardır:
➣➣ Antidemokratik kanunların kaldırılması;

RI

➣➣ Anayasanın; halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve güvenlik esaslarına göre değiştirilmesi;
➣➣ Bütün hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması;
➣➣ Devlet başkanının tarafsızlığının sağlanması;

➣➣ Bütün idari tasarruflara yargı denetimi getirilmesi;
➣➣ Sosyal adaletsizlik ve dengesizliğin giderilmesi;

LA

➣➣ Yasamanın yürütme üzerindeki denetiminin etkin bir biçimde sağlanması;

YIN

➣➣ Yasaların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi, yasa yapımında
uyum ve dengenin sağlanması için İkinci Meclis, yargıç güvencesinin sağlanması için Yüksek
Hukuk Şurası’nın kurulması.

YA

İnönü’nün 29 Nisan 1959’da çıktığı Batı Anadolu gezisi sırasında gerginlik iyice tırmandı. Uşak’ta
DP’lilerle CHP’liler arasında bir arbede çıktı. Kargaşa sırasında bir taş İnönü’nün başına isabet etti.
1960 yılının ilk ayları oldukça gergin geçtikten sonra 7 Nisan 1960’ta DP Meclis grubu bir bildiri yayınladı. Bildiride, CHP’nin ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde topladığı, halkı ve orduyu iktidara
karşı ayaklanmaya kışkırttığı öne sürülüyordu. Meclis içinden 15 kişilik bir Tahkikat Komisyonu kurulacak ve bu komisyon üç ay boyunca muhalefetin ve basının eylemlerini soruşturacaktı.
Tahkikat Komisyonunun kurulması ülkede geniş yankı yaptı. Komisyon çalışmalarına başlar başlamaz İstanbul ve Ankara’da öğrenciler protesto gösterileri düzenlediler. Orman Fakültesi öğrencisi Turan
Emeksiz aldığı bir kurşun yarası sonucunda can verdi.
Olaylar nedeniyle İstanbul Üniversitesi 15 gün süreyle kapatılırken, İstanbul’da sıkıyönetim ilan edildi ve gece sokağa çıkmak yasaklandı. Ordu içinde de on yıllık DP iktidarına karşı alttan alta başlayan
hareket bu son protesto gösterileri sırasında kendini açıkça belli etmeye başlamıştı. Bu kez Ankara’daki Harp Okulu öğrencileri iktidarı protesto için bir gösteri yürüyüşü düzenlediler.

27 MAYIS ASKERİ YÖNETİMİ

MU
RA

T

27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi (MBK) ilk iş
olarak TBMM ve hükûmeti feshetti ve her türlü siyasal faaliyeti yasakladı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar,
Başbakan Adnan Menderes, TBMM Başkanı Refik Koraltan ile bütün Bakanlar Kurulu üyeleri ve DP’nin
önde gelen yöneticileri hemen tutuklandılar.
28 Mayıs’ta MBK, Orgeneral Cemal Gürsel’e MBK Başkanlığının yanı sıra, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Başkumandanlık görevlerini de verdi. Gürsel asker ve sivil üyelerden oluşan bakanlar
kurulu listesini aynı gün ilan etti. Bu arada, Ragıp Gümüşpala Genelkurmay Başkanlığına, Cevdet Sunay da Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
29 Eylül’de DP mahkeme kararıyla kapatıldı ve eski yönetimin sorumluları 14 Ekim’de İstanbul
Yassıada’da Yüksek Adalet Divanında yargılanmaya başladı.
Yapılan toplam 202 oturumun ardından Yüksek Adalet Divanı, Celal Bayar, Adnan Menderes, eski
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı oy birliğiyle, 11 sanığı da oy
çokluğuyla ölüm cezasına çarptırdı.

Sivil Yönetime Geçiş Süreci

7 Aralık 1960’ta kabul edilen bir yasayla MBK ve Temsilciler Meclisinden oluşan ve temel işlevi yeni
anayasa ile seçim kanununu hazırlamak olan bir Kurucu Meclis kuruldu. 6 Ocak 1961’de Kurucu Meclis ilk toplantısını yaptı. Yeni anayasa ve seçim kanununun hazırlanmaya başlamasıyla birlikte sivil yönetime geçiş süreci hız kazanmış oldu.
DP’nin mirasına sahip çıkarak AP’den iki gün sonra kurulan YTP ise siyasal hayata, 27 Mayıs’tan
sonra kurulan hükûmette Maliye Bakanı olarak görev yapan Ekrem Alican’ın bakanlığında atılmıştı. Buna karşılık eski DP örgütünün büyük çoğunluğu AP içinde yer almıştır.
Kurucu Meclis 26 Nisan’da seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunu kabul etti. Kurucu Meclis 21 Temmuz’da yaptığı birleşik toplantıda genel seçimlerinin 15 Kasım 1961’de
yapılmasını kararlaştırdı.
CHP’nin seçimleri tek başına kazanamaması 27 Mayıs yönetimi için ciddi bir sorun doğurdu. Siyasal
parti liderleri kuvvet komutanlarının önünde “Çankaya Protokolü” olarak anılan bir bildiriye imza koydular. Buna göre, siyasal partiler 27 Mayıs’a karşı çıkmayacak, anayasaya aykırı bir tutum içine girmeyecek, Yassıada’da çeşitli cezalara çarptırılan kişilerin affını söz konusu etmeyecekler ve Cemal Gürsel’i
cumhurbaşkanı seçeceklerdi.
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Seçimden hemen sonra İnönü’nün başbakanlığında kurulan CHP-AP hükûmeti döneminde ordu
içindeki kaynama ve siyasetteki çalkantılar devam etti. AP’nin Yassıada’da mahkûm edilen DP’lilerin affı
konusunda diretmesi ve ordunun bu konuda taviz vermeyen bir tutum sergilemesi koalisyon hükûmetinin
sonunu getirdi ve İnönü 30 Mayıs 1962’de Cumhurbaşkanı Gürsel’e istifasını sundu. Bu hükûmet döneminde, Talat Aydemir, ilk darbe girişiminden tam 14 ay sonra, 20 Mayıs 1963’te, Harp Okulu ve Zırhlı Eğitim Tank Taburu’nun desteğini arkasına alarak yeni bir darbe girişimi başlattı. Talat Aydemir ve
altı arkadaşı ölüm cezasına çarptırıldı. Gürcan 27 Haziran’da, Aydemir ise 5 Temmuz’da idam edildi.
Hükûmet kurma çalışmalarını yeniden üstlenen İnönü, hiçbir partiyi koalisyona girmeye razı edemeyince bu kez hükûmeti meclisteki 33 bağımsız milletvekilini yanına alarak kurdu. 1964 yazında Ragıp
Gümüşpala’nın ölümü üzerine boşalan AP Genel Başkanlığı’na 27 Kasım 1964’te toplanan parti kongresinde Süleyman Demirel seçildi.
10 Ekim 1965’te yapılan milletvekili genel seçimine altı siyasal parti katıldı. AP oyların %52,9’unu
alarak, 240 milletvekili çıkardı. Bu milletvekili sayısı AP’nin tek başına hükûmeti kurmasına yetecek düzeyde idi. Millî bakiye sisteminden, esas olarak, küçük partiler yararlandılar: MP %6,3’lük oy oranıyla 31,
YTP %3,7’lik oy oranıyla 19, TİP %3,0’lük oy oranıyla 15, CKMP de %2,2’lik oy oranıyla 11 milletvekilliği kazandılar. Türkiye’nin siyasal yaşamında ilk kez bir sosyalist parti de bu sistem sayesinde 15 milletvekili kazanarak Millet Meclisinde grup kurmayı başarmıştı.
AP tek başına hükûmeti kurabilecek sayıya ulaştığı bu seçimin ardından Birinci Süleyman Demirel
Hükûmeti kurularak göreve başladı.
1966 sonlarında bu kez CHP’de önemli bir değişim yaşandı ve 18-21 Ekim tarihleri arasında toplanan CHP 18. Kurultayı “ortanın solu” görüşünü benimseyenlerin zaferiyle sonuçlandı. Bu görüşün önderliğini yapan Bülent Ecevit partinin genel sekreterliğine seçildi.
AP, 1965’e göre oy kaybına uğramasına karşın, yine de seçimden zaferle çıktı. %46,5’lik oy oranıyla
256 milletvekili çıkaran AP, Millet Meclisinde bir kez daha tek başına çoğunluğu sağladı.
Seçimden sonra Süleyman Demirel partisinin meclisteki çoğunluğuna dayanarak hükûmeti yeniden kurdu. Türkiye 1970’li yıllara oldukça sancılı bir biçimde girmişti. 1960’lı yılların ortalarında başlayan öğrenci hareketleri 1970’lerin hemen başında nitelik değiştirmiş, çeşitli gerilla grupları silahlı eylemlere başlamışlardı. Sendikalar için hazırlanan yasa tasarısına karşı 15-16 Haziran 1970’te gerçekleştirilen işçi eylemleri de toplumsal huzursuzluğun bir başka göstergesiydi.
Bu ortam içinde, 12 Mart 1971 günü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst yönetimi hükûmete bir muhtıra
verdi. Muhtırayı, anayasa ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaştırmanın mümkün olamayacağını belirten
Başbakan Demirel hemen istifa etti ve Türkiye 14 Ekim 1973’te yapılan seçimlere kadar sürecek olan
ara rejim dönemine girdi. Bu dönem içinde ikisi Nihat Erim, biri Ferit Melen ve sonuncusu Naim Talu’nun
başbakanlığı altında dört ara rejim hükûmeti kuruldu. Partiler açısından en önemli gelişme CHP’de oldu
ve parti içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden İnönü’nün yerine Ecevit genel başkanlığa seçildi.
12 Mart dönemi içinde bir de cumhurbaşkanlığı sorunu yaşandı. Sunay’ın görev süresi 28 Mart
1973’te sona erdi. Sonuçta partiler kontenjan senatörü olan Fahri Korutürk’ün ismi üzerinde anlaştılar
ve Korutürk 6 Nisan 1973’te yapılan oylama sonucunda cumhurbaşkanı seçildi.
1973 seçiminde hiç bir parti çoğunluğu sağlamadığından Türkiye yeniden 12 Eylül 1980 darbesine
kadar sürecek olan koalisyonlar dönemine girdi.
Seçimden birinci parti olarak çıkan CHP’nin yönetimi ve tabanı, partilerini, her ne olursa olsun,
hükûmette görmek istiyordu. Sonunda CHP, Millî Selamet Partisi (MSP) ile anlaştı ve bu iki partinin kurduğu hükûmet 7 Şubat 1974’te güvenoyu aldı.
Nispi temsil yönteminin uygulandığı 5 Haziran 1977 milletvekili genel seçimine katılma oranı, bir önceki seçime göre artarak, %72,4 olarak gerçekleşti. Beklendiği üzere, CHP seçimden birinci parti olarak
çıktı. Oyların %41,3’ünü alan CHP, Millet Meclisinde 213 milletvekili kazandı.
Seçimlerin ardından hiçbir partinin gerekli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle 1980 askerî darbesine kadar kısa ömürlü koalisyon ve azınlık hükûmetleri birbirini izledi.

1980’DEN BUGÜNE TÜRKİYE

12 Eylül rejimine biçimini veren Anayasa’nın ve diğer temel yasaların Milli Güvenlik Konseyi’nin
(MGK) istekleri doğrultusunda oluşturulmasının ardından, “demokrasiye geçiş süreci” söylemiyle yeni bir evreye geçildi.
Kurgulanan modelin belirgin unsuru, gerçek bir siyasal partiler çoğulculuğu yerine merkez sağ ve
merkez sol siyasi yelpazede odaklaşacak ve yasallık sınırı içerisinde kendi sağ ve solundaki unsurları
bu merkez örgütler içerisinde eritecek iki partili bir model yaratmaktı.
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1983 Mayısında MGK siyasal partilerin oluşmasına izin verdi. MGK’nin onayını alamayan siyasal
partiler, 6 Kasım 1983 seçimlerine katılamayacaklardı. MGK sadece yeni kurulan partilerin kurucu üyelerini belirlemekle kalmıyor, seçime girecek milletvekili adaylarını da belirleme yetkisini elinde tutuyordu.
MDP, HP ve ANAP’ın kurucuları veto engelini aştı ve sadece bu üç parti seçim için onay aldı.
10 Haziran 1983 tarihli milletvekili seçimi yasasına göre seçimde çifte barajlı nispi temsil yöntemi uygulanacaktı. Birinci baraj ülke barajıydı ve seçime katılan partilerin milletvekilliği kazanabilmeleri için ülke genelindeki geçerli oyların en az %10’unu almaları gerekiyordu. İkinci baraj ise seçim çevresi (il) barajıydı.
Seçimlere katılma oranı %92,3 düzeyinde gerçekleşti. Seçimlerin kesin galibi ANAP oldu. Oyların
%45,1’ini alan ANAP 400 milletvekilinden oluşan TBMM’de 212 sandalye kazandı. Cumhurbaşkanı Evren 7 Aralık 1983’te yeni hükûmeti kurma görevini ANAP genel başkanı Turgut Özal’a verdi.
1986 ve 1987’de milletvekili seçim yasasında önemli değişiklikler yapılmıştı. Her şeyden önce milletvekili sayısı 400’den 450’ye çıkarılmıştı. İkinci olarak, seçim çevreleri yeniden düzenlenmiş ve altıdan
çok milletvekili çıkaracak iller birden çok seçim çevresine bölünmüştü. Bir başka önemli yenilik de tercihli oyun getirilmesiydi.
Yapılan seçime yedi parti katılırken, seçmenlerin %93,3 gibi çok büyük bir bölümü sandık başına giderek oylarını kullandılar. Ülke genelindeki %10’luk genel barajı sadece üç parti aştı ve milletvekillikleri
bu partiler arasında dağıtıldı, öteki partiler meclis dışında kaldılar.
Hükûmeti kurmakla görevlendirilen Özal’ın oluşturduğu bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Evren tarafından 21 Aralık’ta onaylandı. TBMM’nin 24 Ağustos 1991’de yaptığı olağanüstü toplantıda
ANAP grubunun verdiği yasa teklifi benimsenerek erken genel seçimlerin 20 Ekim 1991’de yapılması kararlaştırıldı.
DYP %27,0’lik oy oranıyla 178 milletvekili kazandı ve seçimden birinci parti olarak çıktı. ANAP
%24,0 ile 115, SHP %20,8 ile 88 milletvekili çıkardı. Demirel’in SHP genel başkanı İnönü’yle yaptığı görüşmelerden sonra bir DYP-SHP koalisyon hükûmetinin kurulması konusunda uzlaşma sağlandı.
1995 yılı içinde yaşanan hükûmet çalkantılarından sonra, 22 Ekim 1995’te DYP ve CHP, normal koşullarda Ekim 1996’da yapılması gereken genel seçimlerin erkene alınması koşuluyla hükûmeti kurma
konusunda anlaşmışlardı. 27 Kasım 1995’te partiler aday listelerini açıkladılar. RP, bu kez tek başına
katıldığı seçimlerde oy oranını %21,4’e yükseltmeyi başardı. RP bu oy oranıyla tam 158 milletvekilliği
kazandı. Refah-Yol hükûmeti kuruldu. Yeni meclis çalışmalarına 8 Ocak 1996’da başladı. Hükûmet ancak Mart 1996’da kurulabildi. Bununla birlikte meclis aritmetiği güçlü bir hükûmete izin vermediğinden,
1999’a kadar kısa ömürlü koalisyonlar birbirini izledi.
Ecevit hükûmeti uzunca bir süre işbaşında kaldıktan sonra seçimler bir kez daha erkene alındı ve
2002’de yeniden seçime gidildi.
Seçim AKP’nin mutlak bir başarısıyla sonuçlandı. Oyların %34,3’ünü alan AKP tam 363 milletvekili
çıkarırken, CHP %19,4 oyla 178 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkını kazandı.
Seçimden sonra, 18 Kasım 2002’de Abdullah Gül AKP’nin meclisteki çoğunluğuna dayanarak
1991’den o yana Türk siyasal hayatında süregelen koalisyon hükûmetlerine son vererek bir tek parti
hükûmeti kurdu. Partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üzerindeki siyasal yasak kalkınca, 18
Mart 2003’te başbakanlığı devraldı.
2007’de yapılan seçimi oylarını %46,5’e yükselten AKP bir kez daha kazandı. CHP %20,9’la ana
muhalefet partisi konumunu korudu, MHP de %14,3 ile ülke barajını aştı ve yeniden mecliste temsil edilme imkânı buldu. 2011 seçiminde AKP bu kez oyların yarısını (%49,8) aldı ve seçimden yine galip çıktı.

Seçim Sistemlerinin Yarattığı Orantısızlıklar, Parti Sistemi ve Seçmen
Tercihlerindeki Değişimler

Orantısızlık endeksi “Gallagher Endeksi” olarak bilinir. Bir seçimde partilerin almış oldukları oy oranları ile sandalyelerin dağılımı arasındaki orantısızlığın derecesini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Gallagher Endeksine göre bu orantısızlıklar en çok 1950’li yıllarda yaşanmıştır. En yüksek sapma %33,2 ile
1954 seçimlerinde yaşanmıştır. Orantısızlık Endeksi değeri 1950’de %29,3, 1957’de de %18,3 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Oy Salınımı Endeksi: İki seçim arasında bir bütün olarak partiler arasındaki oy kaymalarının oranını gösterir. Seçime katılan bütün partilerin, karşılaştırılan iki seçimdeki oy oranları birbirinden çıkartılarak net kayıp veya kazançları hesaplanır.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

1953 yılında DP hangi partinin “dini esasa
dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet”
olduğunu söyleyerek kapattırmıştır?
B) MKP

Türkiye tek partili sistemden çok partili
sisteme aşağıdaki tarihlerden hangisinde
geçmiştir?

C) MHP
D) MP

A) 1945

E) RP

C) 1950

AÇIKLAMA

B) 1946

LA

1.

RI

A) CHP

MP’nin ilk genel başkanı Hikmet Bayur Partinin
“dinci ve gericilerin eline geçtiğini” söyleyerek istifa etmiş ve DP de bunu ihbar kabul ederek partiyi kapattırmıştır.
YANIT: D

D) 1951

YIN

E) 1947
AÇIKLAMA

YA

1946 yılında çok partili hayat başlamıştır.
YANIT: B

4.

DP 1953’de CHP için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?
A) Partiyi kaptırmakla tehdit etmiştir.

B) Partinin mal varlığını hazineye devretmiştir.
C) Partinin muhalefetine engel olmuştur.
D) Partiye yardımı kesmiştir.

E) Parti halkında dava açmıştır.

T

AÇIKLAMA

Partinin mal varlığını hazineye devretmiştir.
YANIT: B

CHP yöntemi, DP’nin uyarıları karşısında yeni bir seçim kanunu hazırladı.

MU
RA

2.

Bu kanun ne zaman kabul edilmiştir?
A) 16 Şubat 1950
B) 16 Şubat 1949
C) 15 Şubat 1946

5.

D) 18 Şubat 1950

DP hangi seçimlerde oy kaybetmiştir?
A) 1950

E) 20 Şubat 1950

B) 1954
C) 1957

AÇIKLAMA

D) 1960

16 Şubat 1950’de kabul edilen yeni seçim kanunu
muhalefetin isteklerini büyük ölçüde karşılamıştır.
YANIT: A

E) 1961
AÇIKLAMA

DP aldığı sert tedbirler yüzünden 1957’de oy kaybetmiştir. % 47,3’e düşmüştür. Ama adaletsiz seçim sistemi nedeniyle vekillerin %69,5’ni kazanmıştır.
YANIT: C
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Aşağıdakilerden hangisi 1957 seçimlerine DP dışında kalan partilerden değildir?

9.

A) Askeri bir heyete

C) Türkiye Köylü Partisi

C) İş çevrelerinden tanınmış kişilere

B) Laik bürokratlara

D) Milli Nizam Partisi

RI

A) Cumhuriyetçi Millet Partisi
B) CHP

D) Profesörlerden oluşan bilim heyetine

E) HP

E) Hiçbiri

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

DP iktidarına karşı muhalif profesörlerden oluşan
bir bilim heyeti oluşturulmuş ve görevi üstlenmiştir.
YANIT: D

YIN

MNP bu seçim katılan partilerden birisi değildir.
YANIT: D

DP iktidarına karşı Harp Okulu öğrencilerinin yürüyüşü hangi tarihte gerçekleşti?

YA

7.

27 Mayıs sonrası anayasa hazırlama görevi kimlere verildi?

LA

6.

A) 21 Mayıs 1960
B) 27 Mayıs 1960
C) 18 Ocak 1959

D) 21 Mayıs 1961
E) 1 Ocak 1963
AÇIKLAMA

Harp Okulu öğrencileri iktidarı protesto etmek için
21 Mayıs 1960’da yürüyüş yapmışlardır.
YANIT: A

8.
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10. Aşağıdakilerden hangisi 1960 Askeri Müdahalesi sonrası Yassıada duruşmalarında oybirliği ile idam cezası alanlardan birisi değildir?
A) Celal Bayar

B) Adnan Menderes
C) Rüştü Erdelhun

D) Hasan Polatkan

E) Fatih Rüştü Zorlu

NATO hangi tarihte kurulmuştur?
A) 1944

AÇIKLAMA

B) 1955

4 sanık oy birliğiyle idam cezası aldı, bunlardan
Celal Bayar’ın cezası ömür boyu hapis cezasına
çevrildi Rüştü Erdelhun bu şekilde idam cezası
alanlardan birisi değildir.
YANIT: C

C) 1970
D) 1949
E) 1962

AÇIKLAMA

4 Nisan 1949’da NATO kurulmuştur.

YANIT: D
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11. Çankaya Protokolü kimler arasında yapıldı?

ÇIKMIŞ SORU

2017 - DÖNEM SONU

14. Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden bir
grup milletvekilinin partilerinden ayrılarak Demokrat Parti’yi kurmalarıyla sonuçlanan süreç hangi kanunun görüşülmesi
sırasında başlamıştır?

A) MBK ile siyasi parti liderleri arasında

RI

B) MBK ile Silahlı Kuvvetler Birliği arasında

C) Silahlı Kuvvetleri Birliği ile siyasi parti liderleri arasında
D) Seçime giren partiler arasında

LA

A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

E) Anayasa komisyonu ile siyasi parti liderleri arasında

B) Varlık Vergisi Kanunu

C) Takrir-i Sükûn Kanunu
D) Milli Korunma Kanunu

AÇIKLAMA

E) Seçim Kanunu

YIN

21 Ekim Protokolünden hemen sonra 23 Ekim’de
MBK ile siyasi parti liderler arasında imzalandı.
YANIT: A

AÇIKLAMA

YA

Demokrat partinin kurulmasıyla sonuçlanan süreç
“çiftçiyi topraklandırma kanunu” görüşülmesi sırasında başlamıştır.
YANIT: A

12. 27 Mayıs’ın amacına ulaşmadığı gerekçesiyle yeni bir darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalışan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevdet Sunay
B) Talat Aydemir
C) İrfan Tansel

D) Ragıp Gümüşpala

ÇIKMIŞ SORU

E) Sıddık Sami Oner

T

AÇIKLAMA

15.

MU
RA

Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir böyle bir darbe girişiminde bulundu fakat başarılı olamadı.
YANIT: B

2013-ARA SINAV

I. Fatin Rüştü Zorlu

II. Celal Bayar

III. Adnan Menderes

IV. Hasan Polatkan
V. Rüştü Erdelhun

Yukarıdaki eski yönetimin sorumlularından hangileri 27 Mayıs 1960 darbesinden
sonra Yassıada’da yapılan yargılamalardan sonra idam edilmiştir?
A) I, III ve IV

13. Milli Güvenlik Konseyinin başkanı kimdir?

B) I, II, III ve IV

C) I, III, IV ve V

A) Nurettin Ersin

D) II, III ve IV

B) Tahsin Şahinkaya

E) II, III, IV ve V

C) Sedat Celasun
D) Kenan Evren

AÇIKLAMA

E) Nejat Tümer

27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idam edilen siyasetçiler
• Fatin Rüstü Zorlu
• Hastan Polatkan
• Adnan Menderes
YANIT: A

AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren
MGK’nın başıdır.
YANIT: D
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4.

A) DP → % 53 → 408 milletvekili

1946 seçimlerinden sonra muhalefetin seçimlerde hile yapıldığını söylemesi ve iktidar olan CHP’nin bunu kabul etmemesiyle ilişkiler gerginleşti ve 1947 ara seçimlerine DP katılmadı. Araya girerek ortamı
yumuşatmaya çalışan İsmet İnönü aşağıdaki beyannamelerden hangisini yayınlamıştır?

B) CHP → % 39,9 → 69 milletvekili

LA

C) MP → % 1 → 1 milletvekili

D) MKP → % 1,1 → 1 milletvekili
E) MKP → % 0 → 0 milletvekili

A) 12 Temmuz Beyannamesi
B) 14 Temmuz Beyannamesi

5.

C) 16 Temmuz Beyannamesi
D) 18 Temmuz Beyannamesi

YIN

1.

Aşağıdakilerden hangisinde 1950 seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları ve çıkardıkları milletvekili sayıları doğru verilmemiştir?

RI

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

İktidarın 27 yıl sonra CHP’den alınması,
DP yanlıları tarafından nasıl anılmıştır?
A) Beyaz Devrim

E) 24 Temmuz Beyannamesi

B) Beyaz İhtilal

YA

C) Büyük ihtilal

D) Büyüt Devrimi
E) Beyaz İnkılap

2.

İsmet İnönü’nün yayınladığı hangi beyanname ülkede çok partili yaşama geçildiğini vurgulamıştır?

6.

A) 15 Mart Beyannamesi

T

B) 12 Temmuz Beyannamesi
C) 14 Ocak Beyannamesi

MU
RA

D) 28 Şubat Beyannamesi

E) 30 Ağustos Beyannamesi

3.

2 Mayıs 1954 tarihinde yapılan seçimlerde Türkiye’de ilk ve son kez gerçekleşen
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) İktidar partisi bir önceki seçimlere göre
hem oy hem de temsil oranını arttırmıştır.

B) İktidar partisi düzgün muhalefet yapmıştır.
C) Seçimlere yolsuzluk karışmamıştır.
D) Seçimlerde şaibe yaşanmamıştır.

E) Seçimler iktidar ve muhalefetin çalışmasıyla yürütülmüştür.

16 Şubat 1950’de kabul edilen seçim kanununda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Seçimler tek dereceli genel ve eşit oyla
yapılacak

7.

B) Seçimde adli denetim sağlanacak

C) Gizli oy, açık sayım esası uygulanacak

D) Siyasi partiler sandık kurullarında temsilci bulundurabilecek

DP’nin içinde partinin ekonomik politikaları ve muhalefete karşı izlenen tutum nedeniyle ortaya çıkan görüş ayrılığı sonucunda kurulan pati aşağıdakilerden hangisidir?
A) HDP

E) Nisbi temsil usulü uygulanacak

D) FP
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B) HP
E) SP

C) MP

8.

12. 13 Mayıs 1956’te İnönü hükümeti hangi
gerekçeyle istifa etmiştir?

Türkiye NATO’ya hangi tarihte üye olmuştur?
A) 1949

A) İstifalarla azınlığa düştüğü için

C) 1952

C) İnönü rahatsızlandığı için

B) Koalisyon ortağı desteğini çektiği için

RI

B) 1950

D) Hükümetin bütçesi reddedildiği için

D) 1955

E) Bakanlar listesi Cumhurbaşkanınca
onaylanmadığı için

YIN

9.

LA

E) 1957

13. Türkiye siyasal yaşamında ilk kez meclise
giren sosyalist parti aşağıdakilerden hangisidir?

CENTO’nun varlığı ne zaman sona ermiştir?
A) 1956

A) TİP

B) 1965

YA

D) SP

C) 2008
D) 1985
E) 1979

10. 27 Mayıs sonrası anayasa hazırlamakla
görevli heyetin başkanı kimdir?

MU
RA

B) Sıddık Sami Onar

E) İP

C) TKP

14. Sancılı geçen yıllardan sonra TSK üst yönetimi hükümete hangi tarihte bir muhtıra verdi?

T

A) Ragıp Gümüşpala

B) TİKP

A) 1968
D) 1975

C) Mümtaz Soysal

B) 1970
E) 1980

C) 1971

D) Rüştü Erdelhun
E) Cevdet Sunay

15. Bir seçimde partilerin almış oldukları oy
oranları ile sandalyelerin dağılımı arasında oranların tutarsızlık derecesini ölçmek
üzere geliştiren endeks nasıl isimlendirilir?

11. Aşağıdaki
partilerden
hangisi
27 Mayıs’tan sonra 1961 yılında yapılan
ilk seçimlere katılan partilerden değildir?
A) CHP

B) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

A) Oran Endeksi

C) AP

B) Orantısızlık Endeksi

D) Yeni Türkiye Partisi

C) Seçim Endeksi

E) Güven Partisi

D) Sandalye Endeksi
E) Sonuç Endeksi
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12. D Bütçesi reddedilen hükümet istifa etti.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

A Muhalefetle iktidarın arasını bulmaya çalışan İsmet İnönü 12 Temmuz Beyannamesini yayınlamıştır.

3.

E Yeni seçim kanununa göre “Nisbi temsil” değil, “Liste usulü çoğunluk” benimsemiştir.

4.

D MKP seçimlerinde varlık göstermemiştir.
Bağımsızlar vekil çıkmışlardır.

5.

B “Beyaz İhtilal” olarak anılmıştır.

6.

A 2 Mayıs 1954 seçimlerinde iktidar partisi
bir önceki seçimlere göre hem oy hem de
temsil oranını arttırmıştır.

7.

B Partinin ihracı ve 10 vekilin istifa etmesi sonucunda Hürriyet partisi kurulmuştur.

9.

15. B Orantısızlık Endeksi ya da Galagher Endeksi olarak bilinir.

T

MU
RA

8.

LA

B 12 Temmuz beyannamesi ülkenin çok
partili yaşama geçtiğinin geri dönülmez
bir vurgusu olmuştur.

YA

2.

14. C 12 Mart 1971 günü

YIN

1.

RI

13. A Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM’de grup
kurmuştur.

C Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.

E CENTO’nun varlığı 1979 yılında sona ermiştir.

10. B İstanbul Üniversite Rektörü Sıddık Sami
Onar

11. E

Seçime 4 parti katıldı. GP katılmadı.
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ÜNİTE
TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA ANAYASAL
GEÇİŞLER
Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Osmanlı dönemi anayasacılık hareketleri 1876, 1921, 1924, 1961 anayasalarının temel özellikleri iyi bilinmelidir. 1982 anayasası ve yapılan değişikliklere dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

5

2

Anayasalar, temel hak ve özgürlükleri tanımlayarak devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri ve yasama, yürütme, yargı gibi devletin temel organlarının kuruluş ve işleyiş esaslarını düzenleyen kurallar
bütünüdür. 1787 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ilk yazılı anayasa olarak kabul edilir.

OSMANLI DEVLETİ’NDE ANAYASACILIK HAREKETLERİ
İlk Anayasal Nitelikte Belgeler
Sened-i İttifak
Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikte ilk belge 1808 tarihli Sened-i İttifak olarak kabul
edilir. II. Mahmut tarafından da imzalanmıştır. Sened-i İttifak, bir yanda merkezî gücü temsil eden aktörler, diğer yanda merkez dışı çevre güçleri temsil eden âyanlar arasında yapılan iki taraflı bir anlaşmadır
ve bu özelliğiyle misak (sözleşme) niteliğindedir.
Amaç, sarsılan devlet otoritesinin kuvvetlendirilmesi olarak belirtilmiştir. Ayanlar, padişahın otoritesini ve onun mutlak vekili sadrazama itaat etmeyi kabul ederken, vergilerin adil toplanacağı taahhüdü bu
belgenin tarafı olmayan halkın da bazı kazanımları olduğunu göstermektedir.
Tanzimat Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı sorunlara çözüm getirmek amacıyla ve Batılı devletlerin etkileri ile 19. yüzyıl başında bazı reform girişimleri yapılır. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi
1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) ise bir diğeri 1856 tarihli Islahat Fermanı’dır.
Padişah, tebaasına bir takım haklar bahşetmiş, bunlara uyacağına dair yemin etmiş, ancak bunlara
uyulmamasını herhangi bir yaptırıma bağlamamıştır.
Islahat Fermanı ise 1856 yılında yapılan Paris Konferansı öncesinde bazı Avrupa devletlerinin baskısıyla ilan edilmiştir. Belgenin asıl amacı Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında tam bir eşitlik sağlanmasıdır.

İlk Anayasa (1876 Kanun-i Esasi)

İlk anayasa olan Kanun-i Esasi de bu konferansın açılışının yapılacağı gün ilan edilmiştir (23 Aralık 1876). Genç Osmanlılar II. Abdülhamit’i tahta geçirirken meşrutiyet rejimine geçileceği sözü almıştır.
Sadrazam Mithat Paşa tarafından taslakların hazırlanmasının ardından anayasa hazırlamakla görevli
resmî bir komisyon oluşturulmuştur.
Kanun-i Esasi’ye göre, ülkesiyle bölünmez bütün olan Osmanlı Devleti’nin resmî dili Türkçe, başkenti İstanbul’dur. Saltanat ve hilafet hakkının Osmanoğulları soyuna ait olduğu devletin dini İslam’dır.
Yürütme organı padişah ve Heyet-i Vükeladan (Bakanlar Kurulu) oluşur. Padişah, yürütmenin başı
olduğu gibi, Heyet-i Vükela başkan ve üyelerini (sadrazam, şeyhülislam ve vekiller) kendisi seçer, atar
ve görevden alabilir.
Meclis-i Umumi adı verilen yasama organı Heyet-i Âyan ve Heyet-i Mebusan adında iki kanattan oluşur. Dört yıl görev yapmak üzere seçim yoluyla oluşan Heyet-i Mebusan’da, her elli bin erkek nüfusa bir
temsilci düşmektedir. Ömür boyu görevde kalan Heyet-i Âyan üyeleri ise 40 yaşını aşan ve seçkin hizmetleri ile tanınan kişiler arasından doğrudan padişah tarafından belirlenir. Meclis ile hükûmet arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde padişahın Heyet-i Mebusan’ı dağıtma yetkisi vardır. Parlamentonun
asıl işlevi olan yasa yapım sürecinde de padişahın ağırlığı görülmektedir. Padişahın mutlak veto yetkisi
bulunur. 1876 Anayasası, padişahın zaten sahip olduğu yetkilerin bir anayasa ile meşrulaştırılması işlevini görmüştür.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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LA

RI

II. Abdülhamit’in uygulamaları kendi muhalefetini de doğurmuş ve özellikle Jön Türk hareketi gerek
örgütlülüğü gerekse oluşturduğu kamuoyu ile 1908 yılında ikinci kez meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra Kanun-i Esasi’de önemli değişiklikler yapılacaktır.
İttihat ve Terakki Cemiyetince gösterilen adayların çoğunlukta olduğu Meclis 17 Aralık 1908 günü padişah tarafından açılmıştır. Ancak sistem tam olarak oturmuş olmadığı için 31 Mart ayaklanmasının ardından bu kazanımlardan geriye dönüş yaşanmaya başlamış ve bu süreç ayaklanmayı bastırmak amacıyla Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişinin ardından padişahın tahttan indirilmesine kadar
devam etmiştir.

YA

YIN

1909 Değişiklikleri
1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanı ile Kanun-i Esasi’nin uygulamasında bazı değişiklikler yapılmaya
başlanmışsa da 31 Mart ayaklanmasının bastırılması ve padişah değişikliğinin ardından Meclis-i Umumi
temel hukuki yapının değiştirilmesi yönünde adımlar atmaya başlamıştır. 1909 değişikliği milletin temsilcileri tarafından yapılmış, padişah sadece kabul edip onaylamıştır.
1909 değişikliklerinde devletin monarşik ve teokratik yapısı korunurken padişahın gerçekten sınırlanması yönünde adımlar atılmıştır. Artık en önemli kurum Meclis-i Mebusandır. Meclis-i Mebusanın birinci ve ikinci başkanları padişah tarafından değil, bizzat meclis tarafından seçilecektir. Meclis-i Mebusan padişah izni olmaksızın her konuda teklif verebilir hâle gelmiştir. Bakanlar Kurulu, padişah önünde
sorumlu olmaktan çıkarılıp Meclis-i Mebusan önünde sorumlu hale getirilmiştir.
Padişahın yürütme alanına ilişkin yetkilerine bakıldığında, artık sadece sadrazam ve şeyhülislamı
bizzat atayabildiği, diğer vekilleri ise sadrazamın seçimi doğrultusunda usulen atadığı görülmektedir.

1921 ANAYASASI (TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU)

MU
RA

T

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkmasının ardından, İstanbul işgal
edilmiş (16 Mart 1920) ve Meclis-i Mebusan feshedilmiştir. 23 Nisan 1920’de Ankara’da olağanüstü yetkileri haiz bir meclis kurulmuştur.
20 Ocak 1921’de BMM tarafından kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 23 madde ve bir de
madde-i münferideden (ayrık maddeden) oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir.
1921 Anayasası’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Osmanlı Devleti resmen son bulmadığı
hâlde, onunla aynı topraklar üzerinde bir Türkiye Devleti’nden bahsetmesi ve bu devletin Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunduğunu bildirmesidir. İkinci önemli özelliği ise egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirtilmesidir. Kuvvetler birliği ilkesi ve meclis hükûmeti sistemi daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Meclis Başkanı olan Mustafa Kemal’in fiilen devlet başkanlığı görevi yürüttüğü görülmektedir.
Özellikleri:
➣➣ Yürütme organı üyelerinin tek tek meclis tarafından seçilmesi, gerektiğinde meclis tarafından
görevden uzaklaştırılması,
➣➣ Hükûmetin meclisi feshetme yetkisinin olmaması,

➣➣ Meclisin yürütme tarafından alınan kararları değiştirebilmesi,
➣➣ Ayrı bir devlet başkanlığı makamı bulunmaması.

1924 ANAYASASI

20 Nisan 1924’te kabul edilen Anayasa’nın temel özelliklerine bakıldığında, ilk maddede Türkiye
Devleti’nin cumhuriyet ile yönetildiğine ilişkin hükmün yer aldığını ve bu maddenin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ilkesinin kabul edildiği görülmektedir. Egemenliğin kullanımı millet adına Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne bırakılmıştır. Meclis yasama yetkisini bizzat, yürütme yetkisini ise kendi seçtiği
cumhurbaşkanı ve onun belirlediği bakanlar kurulu eliyle kullanacaktır. Yargı yetkisi ise, yine millet adına bağımsız mahkemelerce kullanılacaktır.
Parlamenter sisteme doğru bir kayış başladığı görülmektedir.
Özellikleri:
➣➣ Yürütme organı iki başlıdır: Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu.
➣➣ Devlet başkanı siyasi olarak sorumsuzdur.
➣➣ Bakanlar Kurulu sorumludur.

➣➣ Yürütme yasamayı feshedebilir.
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1924 Anayasası temel hak ve özgürlükler alanında bireyci ve liberal bir anlayışa sahiptir. Kişi dokunulmazlığı, düşünce, ifade, vicdan, din, basın, seyahat, sözleşme, mülkiyet, toplantı yapma, dernek kurma gibi klasik hakların çoğu “Türklerin tabii hakkı” olarak kabul edilmiştir. Seçme hakkı 18, seçilme hakkı ise 30 yaşını bitiren erkek Türk vatandaşlarına tanınmıştır. 1924 Anayasası ilk hâlinde devletin dini
olarak İslam dinini belirtmişse de, 1928 yılında yapılan değişiklikle bu madde Anayasa metninden çıkartılmıştır. 1924 Anayasası döneminde tek partili rejimden çok partili hayata geçilirken Anayasa’da bir değişiklik yapılmamıştır.

YIN

Türkiye tarihindeki ilk kurucu meclis, o dönemde sayısı 23’e inmiş olan Millî Birlik Komitesi’nin yanı
sıra Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Kurucu Meclis, anayasa tasarısı hazırlanması için kendi arasından 20 kişilik bir Anayasa Komisyonu belirlemiştir.
Anayasa’nın kabulünde son olarak halk oylaması yapılması öngörülmüştür. 9 Temmuz 1961 günü
yapılan halk oylaması öncesinde propaganda bakımından en azından hukuki olarak bir sınırlama getirilmemiş olması sonuçlara da yansımış, %80’in üstünde bir katılım oranının yakalandığı oylamada geçerli oyların %61,5’i anayasanın kabul edilmesi yönünde olmuştur.

Temel Hak ve Özgürlükler Alanı

YA

1961 Anayasası devlet karşısında bireyi ön planda tutmuştur. 1961 Anayasası’nın en önemli katkılarından biri ise sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinin yanı sıra sosyal haklara da yer vermiş olmasıdır.
1961 Anayasası temel hak ve özgürlükleri tanımanın yanı sıra, bunların etkin bir biçimde korunmasını sağlamaya yönelik olarak etkili bir idari yargı, etkili bir anayasa yargısı ve yargı bağımsızlığı konularına özel bir önem vermiştir.

İktidarın Paylaşımı ve İşleyişi

T

Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece yasama yetkisini kullanmaktadır ve artık Millet Meclisi (450
üye) ile Cumhuriyet Senatosu (150 üye) adı verilen iki kanattan oluşmaktadır. Millet Meclisi üyeleri için
30 yaş üstü okuryazar olmak yeterli görülürken, senato için 40 yaş ve yükseköğrenim görme koşulu
aranmıştır. Senato’da seçimle gelen üyeler dışında, cumhurbaşkanınca atanan 15 kontenjan üyesi, eski cumhurbaşkanları ve eski MBK üyeleri de bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu, Millet Meclisine karşı sorumludur. Yürütmenin uzantısı olan idareye yönelik düzenlemelerde ise yerinden yönetim ilkesi, yerel
yönetim organlarının seçimle oluşması ile TRT ve üniversiteler gibi özerk kurumlar dikkat çekmektedir.

Anayasanın Üstünlüğünün Korunması

MU
RA

Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Nitekim 1961 Anayasa’nın en önemli yeniliklerinden biri de kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır.

Anayasa Değişiklikleri

1969-1974 yılları arasında yedi anayasa değişikliği yapılmış olmakla birlikte, bunlardan en geniş ölçekli olanı 1971 yılı değişikliğidir. Askerin siyasi hayata müdahale ettiği 12 Mart 1971 muhtırasının ardından elliye yakın maddede değişiklik yapılmıştır. Yürütmenin güçlendirilmesi, özerk kurumların yetkilerinin daraltılması ya da kaldırılması, temel hak ve özgürlüklerin daha kolay sınırlanabilir hale gelmesi, bu haklara ilişkin bazı güvencelerin kaldırılması, askerî yargının ve askerin siyasi hayattaki konumunun güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinden ödün verilmesi bu değişikliklerin
ana çizgisini oluşturur.

1982 ANAYASASI

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kez daha yönetime el koymuştur. 1961 Anayasası’nın
hazırlık dönemine benzer biçimde Kurucu Meclisin de asker ve sivil iki kanattan oluşturulması esası benimsenmiştir. Ancak, sivil kanadı oluşturan Danışma Meclisi Millî Güvenlik Konseyi tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla kısmi de olsa seçimle değil, asker tarafından yapılan atama ile oluşmuş bir kuruldur
ve Temsilciler Meclisi kadar geniş bir kitlenin temsili söz konusu değildir. Üstelik Danışma Meclisinin yetkisi Anayasa taslağını hazırlamakla sınırlıdır. Her konuda son karar yetkisi Millî Güvenlik Konseyindedir.
Sivil toplumun anayasa hakkında görüş bildirmesine de ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Bu koşullarda 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan halk oylamasına seçmenlerin %91,27’si katılmış ve Anayasa %91,37
oyla kabul edilmiştir.
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RI

1982 Anayasası’nın temel özelliklerine bakıldığında otorite-özgürlük dengesinde otoriteden yana olduğu, devlet organları arasında yürütmeyi, yürütme içinde de cumhurbaşkanını güçlendiren ve 1961
Anayasası’na göre daha az katılımcı bir demokrasi modelinin benimsenmiş olduğu görülür. Üniversiteler ve TRT’nin özerkliklerine son verilirken, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını sağlamaya yönelik ilkelerden büyük ödünler verilmiştir.

Anayasa Değişiklikleri

LA

1987 yılında yapılan ilk değişiklikte seçmen yaşı indirilmiş, milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmış, anayasayı değiştirme usulü nispeten kolaylaştırılmış ve en önemlisi 1980 öncesi dönemde siyaset yapmış olan birçok kişiye siyaset yasağı getiren hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
1993 yılında halk oylamasına gerek duyulmadan yapılan ikinci değişiklik ile özel radyo ve televizyon
kurulmasına engel olan hüküm değiştirilmiştir.

YIN

1995 yılında halk oylamasına gerek duyulmadan yapılan üçüncü değişiklik ile 1982 Anayasası’nın
başlangıç bölümünden başlayarak, temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı alanlarında oldukça kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

2001 Değişiklikleri

YA

1999 yılında halk oylamasına gerek duyulmadan yapılan 4. değişiklikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Devlet Güvenlik Mahkemelerinin asker üyelerinin yerine sivil üye atanması usulü kabul edilmiştir.
2001 yılında, Avrupa Birliği’ne uyum sağlama amacıyla kabul edilen 6. değişiklik paketi bugüne kadar yapılan en kapsamlı değişikliktir. Anayasanın başlangıç dahil 33 maddesinin değiştirildiği bu paketin amacı Avrupa Birliği’ne uyum doğrultusunda Kopenhag kriterlerini sağlamaktır. 2001 değişikliğinin en
önemli kazanımı temel hak ve özgürlükler alanındadır.

2001 değişikliğinin bir diğer önemli noktası, 12 Eylül 1980 ile 6 Aralık 1983 tarihleri arasında Millî
Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan kanunların Anayasaya uygunluk denetiminin yapılmasını engelleyen Geçici 15. maddenin 3. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıdır.

2002 Değişikliği

MU
RA

2004 Değişikliği

T

Bu değişiklik, Kasım 2002’de yapılan milletvekili seçimleri sonucunda ortaya çıkan sorunun çözümüne yöneliktir. Seçimden birinci parti konumunda çıkan Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mevzuat nedeniyle aday olamamış, dolayısıyla milletvekili seçilememiştir.
2004 yılında yapılan 9. değişiklik, Avrupa Birliği’ne uyum amacıyla iktidar ve muhalefet partilerinin
uzlaşması ile kabul edilmiştir.

2007 Değişiklikleri

2007 yılında yapılan asıl değişiklik, cumhurbaşkanı seçiminde yaşanan krizi aşma amacıyla yapılan
14. değişikliktir. Bu değişiklik, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan krize bir tepki olarak kısa bir sürede yapılmıştır. Bu nedenle de bazı özensizlikler dikkat çekmektedir.

2008 Değişikliği

2008 yılında yapılan bu değişikliğin amacı üniversitede türban yasağının aşılmasıdır.

2010 Değişikliği

2001 değişikliğinden sonra 1982 Anayasası’nda en kapsamlı değişiklik 2010 yılında yapılmıştır. Bu
değişikliğin asıl ağırlık noktasını Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
(HSYK) yapısı ve yetkilerinin değiştirilmesi oluşturmaktadır.

2011 Değişikliği
Buna göre, spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarda zorunlu tahkim getirilmiş ve
tahkim kurulu kararlarına karşı yargı yolu kapatılmıştır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Osmanlı İmparatorluğunda 19. yy. İçerisinde iktidarın yetkilerini düzenleyen ilk
metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat Fermanı

B) Tanzimat Fermanı

Anayasanın tüm unsurlarını taşımadığı halde devlet iktidarının sınırlanmasına
yönelik yazılı belge aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kanun-i Esas

D) Teşkilat-ı Esasiye
E) Heyet-i Mebusan

A) Sözleşme

AÇIKLAMA

B) İttifak

1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı
YANIT: B

YIN

C) Anayasal nitelikte belge
D) Protokol

E) Toplumsal sözleşme
AÇIKLAMA

Anayasal nitelikte belgedir.

LA

1.

YA

YANIT: C

4.

Osmanlı İmparatorluğunda ilk anayasa
hangi tarihte ilan edilmiştir?
A) 1921

D) 1876

C) 1913

AÇIKLAMA

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikte ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşkilat-ı Esasiye

B) 1856

E) 1808

23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’dir.
YANIT: D

T

2.

RI

3.

MU
RA

B) Gülhane Hattı Hümayunu
C) Kanun-i Esası

D) Islahat Fermanı
E) Sened-i İttifak

5.

AÇIKLAMA

Kanun-i Esasi’ye göre yürütmenin başı
kimdir?
A) Sadrazam

Anayasal nitelikte ilk belge Sened-i ittifak kabul
edilir.
YANIT: E

B) Şeyhülislam
C) Padişah

D) Parlamento Başkanı
E) Başvekil
AÇIKLAMA

Yürütmenin başı padişahtır ve siyasi, hukuki cezai
hiçbir sorumluluğu yoktur.
YANIT: C
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İlk Osmanlı Parlamentosu hangi tarihte
açılmıştır?
D) 1877

B) 1913

E) 1871

C) 1908

A) Kuvvetler ayrılığı ilkesini düzenlemiştir.

B) İki parçalı bir parlamenter yapı öngörülmüştür.

AÇIKLAMA

19 Mart 1877 günü açılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın en dikkat çeken özelliklerinden birisidir?

RI

A) 1857

9.

C) Osmanlı İmparatorluğu resmen son bulmadığı halde aynı topraklarda bir Türkiye
Devleti’nden bahsetmiştir.

YANIT: D

LA

6.

D) Başkanlık sistemini tarif etmiştir.

YIN

E) Hepsi
AÇIKLAMA
II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jön Türk hareketleri
B) Genç Osmanlılar
C) İttihat Terakki

D) Müdafa-i Hukuk
E) Panislamizm

YA

7.

Anayasa kabul edildiğinde Osmanlı Devleti henüz resmen son bulmamıştır. Bu nedenle Kanun-i
Esasi’nin bazı maddeleri de yürürlüktedir.
YANIT: C

AÇIKLAMA

Jön Türk hareketi örgütlülüğü ve oluşturduğu kamuoyu ile meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olmuştur.
YANIT: A

8.

MU
RA

T

10. Yasama ve yürütme kuvvetlerinin aslen
yasama organı olan mecliste toplandığı
yönetim biçimine ne ad verilir?

D) 1892

B) 1885

E) 1913

B) Monarşi

C) Kuvvetler ayrılığı
D) Yarı Başkanlık
E) Demokrasisi

AÇIKLAMA

1876 Anayasası hangi tarihte önemli bir
değişikliğe uğramıştır?
A) 1877

A) Meclis Hükümeti

Meclis Hükümeti sistemi denir.

C) 1909

AÇIKLAMA

1909 yılında temel yapısı değişikliğe uğramıştır.
En önemli değişiklik, padişahın yasama yetkisinin
sınırlandırılması ve 113. maddesinin kaldırılması
yönünde olmuştur.
YANIT: C

42

YANIT: A

11. Yeni bir anayasa hazırlamak üzere oluşturulan kurula ne ad verilir?

ÇIKMIŞ SORU

2014-ARA SINAV

B) Parlamento

RI

14. Laiklik ilkesi ilk olarak hangi Anayasaya
dâhil edilmiştir?

A) Meclis-i Mebusan
C) Senato

A) 1876 Kanun-i Esasi

E) Geçici Meclis

C) 1924 Anayasası

LA

B) 1921 Anayasası

D) Kurucu Meclis

D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

AÇIKLAMA

Kurucu Meclis denir.

AÇIKLAMA

YANIT: D

YIN

Laiklik ilkesi 1937’de yapılan değişiklikle ilk olarak
1924 Anayasası dahil edilmiştir.
YANIT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın özelliklerinden değildir?

YA

A) Yürütme organı iki başlıdır; Cumhurbaşakanı ve Bakanlar kurulu
B) Devlet Başkanı siyasi olarak sorumsuzdur.
C) Bakanlar Kurulu sorumludur.

D) Yürütme organı üyelerini tek tek meclis
seçer.
E) Yürütme Yasamayı feshedilebilir.
AÇIKLAMA

ÇIKMIŞ SORU

2016-ARA SINAV

T

Bu madde 1921 Anayasanın özelliklerindendir.
YANIT: D

MU
RA

15. 1876 Kanuni Esasi’ye göre yürütme organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişah ve Heyet-i Ayan

B) Padişah ve Meclis-i Umumi
C) Şuray-ı Devlet

13. Anayasaya göre Türk kelimesi neyi ifade
eder?

D) Padişah ve Heyet-i Vükela
E) Padişah ve Sadrazam

A) Millet olarak Türkleri
B) Soy olarak Türkleri

AÇIKLAMA

C) Türkiye’de yaşayan herkesi

1876 Kanun-i Esasi’ye göre yürütme organı padişah ve Heyet-i Vükela (Bakanlar Kuruludur)
YANIT: D

D) Kendini Türk kabul edenleri
E) Irk olarak Türkleri

AÇIKLAMA

Din ve ırk ayırt etmeksizin vatandaşlık bakımından
kendini Türk hisseden herkesi ifade eder.
YANIT: C
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5.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi 1971 yılında
1961 Anayasasında yapılmış olan değişikliklerle ilgili söylenemez?

D) 177

B) 105

E) 157

C) Temel haklara ilişkin bazı yeni güvenceler getirilmiştir.

LA

A) 23

2.

B) Yürütme güçlendirilmiştir.

1961 Anayasası kaç maddeden oluşmaktadır?
C) 119

D) Özerk kurumların yetkileri daraltılmıştır.

E) Askerin siyasi hayattaki konumu güçlendirilmiştir.

YIN

1.

RI

A) 1982 Anayasasına giden yolda ilk adımlar olarak görülebilir.

1961 Anayasası’nın egemenliğin kullanımına ilişkin önceki anayasalardan temel
farkı nedir?
A) Kuvvetler birliği ilkesi

C) Yarı başkanlık sistemi

YA

B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
6.

D) TBMM’yi iki kanattan oluşan bir yapıya
dönüştürmüştür.
E) Cumhurbaşkanının yetkileri artmıştır.

1982 Anayasasının yapım süreci 1961
Anayasasının yapım sürecinden temelde
hangi noktada farklılaşır?
A) Kurucu meclisin hazırlaması

B) Yapımında asker konsejan yer alması

C) Hazırlandıktan sonra halk oyuna sunulması
D) Halk oylamasının sonucu olumsuz olursa
ne olacağının beli olması

1961 Anayasası Kanunların anayasaya
uygunluğu ile ilgili nasıl bir yol izlemiştir?

T

3.

A) Kanunlar anayasaya aykırı olamaz ilkesi
getirilmiştir.

E) Kurucu meclisini belirlenmesinde askerlerin etkisi

MU
RA

B) Kanunları denetleyecek bir kurul oluşturulmuştur.
C) Kanunları denetleyecek bir anayasa
mahkemesi kurulmuştur.
D) Anayasaya uygun olmayan kanunlar yok
hükmünde sayılmıştır.

7.

E) Hiçbiri

4.

A) Otorite-özgürlük dengesinde ağırlık özgürlükten yanadır.
B) Devlet organları arasında yürütmeyi güçlendirmiştir.
C) Daha az katılımcı bir demokrasi modelini
benimsemiştir.

1961 Anayasası en kapsamlı değişikliğe
ne zaman uğramıştır?
A) 1964

D) 1969

B) 1971
E) 1973

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası
için doğru değildir?

D) Üniversiteler ve TRT’nin özerkliğine son
verilmiştir .

C) 1977

E) Hukuk devletini sağlamaya dönük ilkelerden büyük ödün verilmiştir.
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8.

12. II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra oluşturulan meclis nasıl bir birleşmeye sahip olmuştur?

1924 Anayasası ilk metninin dine yaklaşımı nasıldır?
A) Laiktir

D) Devletin dini İslam’dır.

C) Ayan ve eşraf çoğunlukta

RI

A) Jön Türklerin adayları çoğunlukta
B) Ulema çoğunlukta

E) Bütün dinlere aynı mesafededir.

D) Çoğunluğu padişah seçti.

LA

C) Dinle ilgili yaklaşım yoktur.

E) İttihatçılar çoğunlukta

Yasama ve yürütme kuvvetleri arasında
iş birliğine dayanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

9.

B) Sekülerdir

A) Monarşi

B) Parlamenter sistemi

13. 1876 Anayasası esas olarak hangi işlemi
görmüştür?

C) Yarı başkanlık

YA

D) Yerel yönetim

A) Padişahın yetkilerini kısıtlamıştır.

E) Meclis yönetimi

B) Sadrazamın yetkilerini arttırmıştır.

C) Padişahın zaten var olan yetkilerini meşrulaştırmıştır.
D) Yetkilerini paylaştırmıştır.

E) Hükümetin oluşmasını sağlamıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Ayrı bir devlet başkanlığı makamının bulunmaması

T

B) Meclisin yürütme tarafından alınan kararları değiştirebilmesi

MU
RA

C) Hükümetin Meclisi feshetme yetkisinin
olmaması

D) Yürütme organı üyelerinin tek tek meclisce seçilmesi ve görevden uzaklaştırılması

14. Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edilmiştir?
A) 1871

E) Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi

D) 1908

B) 1856

E) 1876

C) 1881

11. İstanbul’un işgalinin ardından Kurtuluş mücadelesinin bir parçası olarak
Ankara’da kurulan olağanüstü yetkilere
sahip meclisin adı nedir?
A) TBMM

15. Sened-i ittifak hangi tarihte imzalandı?

B) Büyük Millet Meclisi

A) 1808
C) 1856

C) Meclis-i Mebusan
D) Senato

E) 1848

E) Milli Güvenlik Kurulu
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B) 1787		
D) 1876
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1.

E

2.

D Egemenliğin kullanımını Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu arasında paylaştırmıştır. Çift kanattan oluşan bir yapıya
dönüşmüştür.

157 madde, 22 geçici madde ve başlangıç kısmından oluşan, oldukça kapsamlı
bir metindir.

4.

B 12 Mart 1971 muhtırasının ardından elliye yakın maddesi değişmiştir.

5.

C Temel hak ve özgürlükler kolayca sınırlanabilir hale getirilmiş ve bu haklara ilişkin
bazı güvenceler kaldırılmıştır.

6.

D Halk oylamasının sonucu olumsuz olursa, 1961’de yeni bir Temsilciler Meclisi seçileceği belirtilmiş fakat 1982’de ne
olacağı belirtilmemiştir.

LA

13. C Esas olarak padişahın yetkilerini bir anayasa ile meşrulaştırmıştır

YIN

C Kanunların anayasa uygunluğunu denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

İttihat ve Terakki Cemiyetince gösterilen
adayların çoğunlukta olduğu bir meclis
oluşturulmuştur.

14. B Paris Konferansı öncesi bazı Avrupa
devletlerinin baskısıyla 1856’da ilan edilmiştir.

YA

3.

12. E

RI

11. B Meclise, Büyük Millet Meclisi (BMM) denmiştir. Meclisin açılış konuşmasını Sinop
Milletvekili Şerif Bey yapmıştır.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

8.

9.

MU
RA

7.

T

15. A 1808 tarihinde imzalanmıştır.

A Ağırlık otoriteden yanadır.

D Devletin dini İslam olarak belirtilmiş fakat
1928 yılında bu madde çıkarılmıştır.

B Parlamenter sistemdir.

10. E

Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.

46

5.

1.

RI

ARA DENEME SINAVI - 1

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşlarının kaybıyla İmparatorluğun coğrafi ve
beşeri yapısında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?
A) Bu savaşta Avrupa’da kalan toprakların
% 83’ünü kaybedildi.

Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

B) Osmanlı, Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp
Anadolu merkezli bir ülke oldu.

LA

A) Sened-i İttifak

C) Hıristiyan toplulukların kaybı İmparatorluğun kozmopolit politik yapısını değiştirdi.

B) Kanun-i Esasi

C) Teşkilat-ı Esasiye

D) Osmanlı toplumu daha fazla müslümanlaştı - Anadolu’nun müslüman Türk halkı
en sadık unsur olarak önemsendi.

D) Tanzimat Fermanı

YIN

E) Gülhane-i Hatt-ı Hümayun

E) Avrupa, İmparatorluğun iktisadi ve beşeri
merkezi oldu.

1902 yılında düzenlenen Osmanlı Liberaller Kongresine aşağıdakilerden hangisi
katılmamıştır?
A) Jön Türk grupları
B) Ermeni grupları
C) Bulgar grupları

D) Rum, Arnavut ve Yahudiler
E) İngilizler

6.

Mustafa Kemal Paşa 19 Ocak İzmit’te halka
Halk Fırkasının kuruluşuna temel olan anlayışı ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışlardan
biri değildir?

A) Parti iktisat amacına dayalı olarak kurulur.

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Selanik’te tutunmasının nedenlerinden biri değildir?

T

3.

YA

2.

MU
RA

A) Osmanlı İmparatorluğu önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması
B) Yahudi, Rum, Bulgar ve Türkler’den oluşan Kozmopolit bir yapısının olması

B) Kurulan parti bütün milletin çıkarını temsil
eder.
C) Toplumun çoğunluğunu köylüler oluşturur ve parti onların çıkarlarını temsil eder.

D) Kasabadaki orta tüccar da köylü de gereklidir. İmha edilemez, daha çok zenginleştirilmelidir.

C) Okullaşma oranını yüksek olması ve tüm
toplulukların kendi okullarını olması

E) Büyük tüccar ve sermaye sahipleri yok
edilmelidir.

D) Aydın sınıfın varlığı, gazetelerin ve entellektüel çevrelerin yaygınlığı

E) İmparatorluğun müdahalesinin bu bölgeye ulaşması

4.

7.

II. Meşrutiyet ne zaman ilan edilmiştir?
A) 23 Temmuz 1908

Halifeliğin kaldırılış tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 Kasım 1922

B) 24 Temmuz 1908

B) 3 Mart 1924

C) 21 Temmuz 1908

C) 8 Mart 1924

D) 20 Temmuz 1908

D) 10 Mart 1923

E) 25 Temmuz 1908

E) 2 Kasım 1922
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12. 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimlere aşağıdaki partilerden hangisi katılmamıştır?

Aşağıdakilerden hangisi TPCF’nin parti programında yer alan maddelerden biri değildir?

A) CHP

A) Halk Hakimiyeti (demokrasi)

C) MP

C) Umumi Hürriyetler (genel özgürlükler)

D) MKP

D) Dinsel düşünce ve inançlara saygı

E) AP

YIN

E) Laiklik

9.

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn
Kanunun sonuçlarından biri değildir?

13. DP kaç kez iktidara gelmiştir?
A) 2

A) TPCF’nin kapatılması

B) 4

B) Takrir-i Sukûn Kanununun çıkarılması

C) 3

C) Şark İstiklal mahkemelerinin kurulması
E) Basın yayına özgürlük tanındı

D) 5

YA

D) Şeyh Sait Ayaklanması

RI

B) DP

B) Hürriyetperverlik (liberalizm)

LA

8.

E) 1

10. Nutuk esas olarak nasıl bir belge olarak
kabul edilir?

14. 1957 seçimlerinde toplam oyları muhalefet partilerinin gerisinde kalan DP, hangi
girişimde bulunmuştur?

T

A) 1919 - 1927 arası Türkiye’nin siyasi ve
ekonomik değerlendirmesi

MU
RA

B) 1919 - 1923 arası dönemi değerlendirerek Türkiye’nin geleceğini anlatan bir belge

A) Tekrar seçime gitti
B) Küçük seçime gitti
C) Koalisyon kurdu

D) Vatan Cephesini kurdu

C) Milli Mücadele döneminin askeri, siyasi
diplomatik bir tarihi

E) Seçimler geçersiz saydı

D) 1915 - 1923 arası dönemin askeri ve siyasi ve diplomatik bir tarihi

E) Türkiye’de yapılacak olan devrimlerin sunumu

11. Çok partili yaşama geçerken aşağıdakilerden hangisinin kararlı tutumları etkili
olmuştur?

15. 21 Ekim Protokolü nedir?
A) MBK ile seçimi kazanan parti arasında
imzalanmıştır.

A) Mustafa Kemal

B) Ordu içerisinde etkili bir grubun bildirisi

B) Adnan Menderes

C) Seçimi kazanan CHP’nin bildirisi

C) İsmet İnönü

D) Eski DP’lilerin bildirisi

D) Ali Fuat Paşa

E) Anayasayı hazırlayan komisyonun bildirisi

E) Celal Bayar
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19. Milli egemenliğe ilk kez aşağıdakilerden
hangisi yer vermiştir?

16. Temel hak ve özgürlükleri tanımlayarak
devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri ve yasama, yürütme gibi devletin temel
organlarının kuruluş ve işleyiş esaslarını
düzenleyen kurallar bütünü nasıl adlandırılır?

A) Kanuni Esasi

C) 1921 Anayasası
D) Sened-i İttifak

A) Yasa

E) 1961 Anayasası

LA

B) Rejim

RI

B) Tanzimat Fermanı

C) Demokrasi
D) Anayasa

YA

YIN

E) Anayasal Nitelikte Belge

17. Kanun-i Esasi’nin taslağını aşağıdakilerden hangisi hazırlamıştır?

20. Türkiye tarihinde ilk kurucu meclis hangi
dönemde oluşturulmuştur?

A) Mithat Paşa
C) Piyole Paşa

MU
RA

D) Cemal Paşa

A) 1921 Anayasası için

T

B) Sait Paşa

E) Zağonos Paşa

B) 1924 Anayasası için
C) 1961 Anayasası için
D) 1876 Anayasası için
E) 1982 Anayasası için

18. II. Meşrutiyet ne zaman ilan edilmiştir?
A) 1856
B) 1876

1.
2.
3.
4.
5.

C) 1896
D) 1908
E) 1892
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B
E
E
B
E

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
E
B
E
E
C

11.
12.
13.
14.
15.

C
E
C
D
B

16.
17.
18.
19.
20.

D
A
D
C
C
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5.

A) Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Levhalarını silip yerine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yazıldı.

1878’de Mebusan Meclisini kapatarak,
anayasayı askıya alan II. Abdülhamit buna gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir?

LA

B) MHC ler kısa zamanda ortak örgütlenmelere dönüştüler.

C) MHC’ler milis birliklerinden oluşan
Kuvay-ı Milliye güçleriyle işgale karşı direnişe geçtiler.

A) Balkan Savaşları

B) Trablusgarp Savaşı

C) Makedonya’daki karışıklıklar

D) Asıl hedefleri bölgelerini işgalden kurtarmaktı.

D) 93 Harbi (Osmanlı - Rus Harbi)
E) Kırım Savaşı

İttihat ve Terakki Cemiyetini aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
A) Rıza Nur

B) Ahmet Rıza

6.

B) Saltanatın kaldırılması

D) Enver Paşa

C) İç güvenlik ve asayişin sağlanması

E) Talat Paşa

D) Mahkemelerin hızlı işlemesi

E) Bayındırlık işleri için ortakların kurulamayacağı

T

Aşağıdakilerden hangisi İTC örgütünün
özelliklerinden biri değildir?
A) Örgütün işleyişinde askeri disiplin ve güzellik hakimdir.

7.

MU
RA

B) Kara merkezini “Merkezi Umumi” adlı çekirdek kadro oluşturur.

Mustafa Kemal Paşa hangi tarihte Cumhurbaşkanı seçilmiştir?
A) 20 Nisan 1920

C) Devletin varlığını koruma herşeyin üstündedir.

B) 28 Ekin 1923
C) 4 Mart 1924

D) Fransız İhtilali’nin, eşitlik, kardeşlik, özgürlük sloganlarından etkilenmişlerdir.

D) 29 Ekim 1923

E) 23 Nisan 1923

E) Gelişen Türk milliyetçiliği yerine Osmanlıcılık esas alınmıştır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Dokuz Umde içerisinde yer almaz?
A) Ulusal Egemenliğe bağlılık

C) Hasan Cemal

3.

E) Hepsi

YA

2.

YIN

1.

RI

ARA DENEME SINAVI - 2

Ege direnişlerinin örgütlenmesinde büyük rol oynayan İTC, direniş başlatmak
için aşağıdaki çalışmalardan hangisini
gerçekleştirmiştir?

8.

1908 seçimlerine katılan partiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hürriyet ve ihtilaf Fırkası - İTC

Şey Sait Ayaklanmasının Türkiye tarihi
açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

B) İTC - Ahrar Fırkası

A) Olağanüstü hal ilen edilmesi

D) İTC - Halk Fırkası

C) Halklararası Ayrışmaların yaşanması

C) Ahrar Fırkası - Hürriyet ve İhtilaf Fırkası

B) Takrir-i Sükûn Kanunları

E) İTC - TCF

D) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

E) İsmet inönü’nün yeniden başbakan olması
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9.

13. DP, CHP, HP ve CMP kendisine yönelen
güç birliği oluşturmalarını engellemek
için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi İzmir Suikastında yargılanan gruplarından biri değildir?

RI

A) Suikast planı içinde doğrudan sorumluluğu bulunan çete üyeleri

B) Suikastı düzenleyenlerle ilişkisi olan yerde olmayan eski TPCF üyeleri

A) Seçim kanununu değiştirmiştir.

D) Eski ittihat ve Terakki’nin önde gelen
üyeleri

D) Muhalefete hoşgörüyle bağlanmıştır.

B) Daha ılımlı bir politika izlemiştir.
C) Partileri dinlemiştir.

LA

C) Eski ikinci Grubun önde gelen üyeleri

E) Parti tüzüğünde değişiklik yapılmıştır.

YIN

E) HF üyeleri

A) Türk Ocakları

B) Türk Kadınlar Birliği

C) Türk Mason Loncaları
D) Talebe Birliği

YA

10. Aşağıdakilerden hangisi ülkedeki bütün
örgütlerin CHF’de bütünleşmesi sürecinde kapanan ya da kendini fesheden yapılardan biri değildir?

14. 27 Mayıs askeri müdahalesinde kurulan
MBK’nin başına kim geçmiştir?

E) Halk evleri

A) Alparslan Türkeş
B) Cemal Gürsel
C) Celal Bayar

D) Cemal Madanoğlu

T

11. Tek partili sistemden çok partili sisteme
geçerken DP’nin en çok önem verdiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

E) Fahri Korutürk

MU
RA

A) Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi
B) Yeniden seçim yapılması

C) Muhalefetinin önünün açılması
D) Seçimlerin tekrar edilmesi
E) İktidarın istifa etmesi

12. 1950 seçim sonuçları kesinleştikten sonra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis başkanlığına aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?

15. Parlamentoda çoğunluğu olmayan bir
partinin diğer parti ya da partilerin hükümete fiilen katılmadan dışardan destek
vermesiyle oluşturulan hükümet biçimine ad verilir?

A) İsmet İnönü - Refik Koraltan

B) F. Rüştü Zorlu - Refik Koraltan

A) Koalisyon Hükümeti

D) Celal Bayar - Adnan Menderes

C) Yetersiz Hükümet

C) Celal Bayar - Refik Koraltan

B) Eksik Hükümet

E) Cemal Gürsel - Adnan Menderes

D) Azınlık Hükümeti

E) Dışardan Hükümet
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19. 20 Nisan 1924’te kabul edilen anayasanın
ilk maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

16. Hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk
tarafından seçilen bir meclis tarafından
sınırlandırıldığı yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.

RI

B) Türkiye devleti TBMM tarafından idare
edilir.

A) Monarji

B) Parlamenterizm

C) Türkiye devleti bir Cumhuriyet’tir.

C) Demokrasi

yetkisi

ancak

LA

D) Yasama ve yürütme
TBMM’ye aittir.

D) Meşrutiyet

E) Türkiye devleti ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür.

YA

YIN

E) Tanzimat

17. Devletin temel organlarına yetkilerin tek
bir kişide ya da grupta toplandığı yönetim
biçimi nasıl adlandırılır?
A) Krallık

20. 1961 Anayasası, temel hak ve özgürlükler
alanında nasıl bir yaklaşım gösterir?
A) Devleti bireye karşı korur.
B) Özgürlükleri kısıtlayıcıdır.

B) Meşrutiyet

C) Bireyi devlet karşısında ön planda tutmuştur.

C) Despotizm
D) Padişahlık

D) Liberal bir anlayışı vardır.

E) Mutlakiyet

MU
RA

T

E) Baskıcı ve cezalandırıcıdır.

18. 1909 yılında anayasada yapılan en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşik yapı değişmiştir.

B) Meclis tam yetkiye kavuşmuştur.

C) Padişah yetkileri sınırlandırılmıştır.

1.
2.
3.
4.
5.

D) Yürütmenin başı sadrazam olmuştur.
E) İkili bir yönetim kurulmuştur.
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D
B
E
B
E

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
E
D
B
E
E

11.
12.
13.
14.
15.

A
C
A
B
D

16.
17.
18.
19.
20.

D
E
C
C
C

5

ÜNİTE
İDEOLOJİK ÇEŞİTLENMELER VE TOPLUMSAL
HAREKETLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Osmanlı’nın son döneminde ortaya
çıkan ideolojik akımlar iyi bilinmelidir. Cumhuriyet dönemi ideolojik anlayışların amaçlarına dikkat edilmelidir. İdeolojik anlayışlar ile parti ilişkilerine dikkat edilmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

3

Toplumsal gerçeklik, her ideolojiye farklı görünür. Çünkü her ideoloji toplumsal gerçekliği açıklamak
için belirli bir sebep-sonuç ekseni kurar. Dolayısıyla ideoloji, bir düşünce dizgesinden beslenir ve onun
da ötesine geçerek, bir siyasal duruş, pozisyon, eylem planı, hatta yol haritası çizer.

OSMANLI MİRASI: 19. YÜZYIL İDEOLOJİLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemde ortaya çıkan fikir akımları hem tarihsel hem de coğrafi
(toprak kayıpları) koşulların ürünüdür.

Milliyetçilik
Milliyetçilik, 19. yüzyıldan itibaren dünyada dalgalar hâlinde yayılan bir ideoloji olarak Osmanlı
Devleti’nin siyasetini etkilemiştir. Dünyada “her milletin bir devleti olması” fikrini temsil eden Milliyetçilik
akımı, Osmanlı aydınlarının söylemini de dönüştürmüştür.
Yeni milliyetçilik dalgalarıyla başa çıkmak için ortaya “imparatorluk vatanseverliği” kavramı ortaya
çıkmıştır.

Osmanlıcılık
Osmanlıcılık ideolojisi milliyetçilik ideolojisiyle baş etmek ve “imparatorluk vatanseverliği”nin sonucu
olarak elde alan toprakların bütünlüğünü korumak ve dağılmasını önlemek için doğmuştur. Bu ideolojinin amacı Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün milletleri dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı hak ve
yetkilere sahip kılarak birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. I. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur.

Panislamizm
Panislamist düşünce Osmanlı birliğini korumak için “din”i merkeze koyan bir ideoloji üretmiş. Panislamizm, Müslüman liderlerin en çok tuttukları görüş olmuştur. II. Abdülhamit (876-1909) Müslüman
dünyasındaki birliği bütün Müslümanlara yaymak için girişimlerde bulunmuştur. Fakat II. Abdülhamid’in
projesinin başarısız olması, bu hareketin içinde bulunanları yeni bir arayışa sevk etmiştir. “Irk ve dil”i
temel alan başka bir ideloojik akım Türkçülük yaklaşımını üretmiştir.

Türkçülük
Türkçülük akımı millî birlik düşüncesini dil ve kültür bağlamında ele almıştır. 1904’te Osmanlıcılık ve
İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan Yusuf Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset adlı kitapçığı yayımlanmış, bu kitapta “Türklük” merkezli somut bir siyasi bütünlük projesi çizilmiştir.
Ziya Gökalp, Akçura’dan farklı olarak Turan fikrini -ideal veya ülkü anlamında- kültürel ve siyasi bir
ifade olarak kullanır.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Turancılık

LA

RI

Turancılık ideolojisi İmparatorluğun parçalanmasına karşı gelişen bir refleks, Türklük bilincini açan
bir anahtar olmuştur.
İttihat ve Terakki hareketinin ideoloğu olan Ziya Gökalp, Turancı düşüncenin sözcüsü olmuş,
Gökalp’in yanı sıra, hikâyeci Ömer Seyfettin de Turan fikrinin popüler söylemde yer etmesine destek
olmuştur.
Turancı düşüncenin tanınmış önderi Ziya Gökalp 1923’te Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Turancılığı “uzak ideal/mefkûre” ilan ederek, Türkiye Devleti’nin kuruluşunu esas alan yeni bir milliyetçilik
tanımını getirmiştir.
Dönemin ünlü fikir insanları Ahmet Ağaoğlu, Halide Edip ve Yusuf Akçura, 1922 ve 1923’te çeşitli
şekillerde Turancılık ideolojisini terk ettiklerini beyan etmişlerdir.

YIN

CUMHURİYET DÖNEMİ: RESMÎ İDEOLOJİNİN İNŞASI

Osmanlı Türkçülüğünden cumhuriyete giden süreç Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilanı aşamalarından geçerken “ulusal sınır” kavramının ortaya çıkışıyla, “ulusal egemenliğe” doğru
ilerlemiştir.

Kemalizm

T

YA

Kemalizm, Mustafa Kemal’in temelini attığı bir ideolojik yaklaşımdır, amacı bağımsız bir ulusal devlet
ve yeni bir siyasi rejim kurmaktır. Yeni rejim, Türklerin laik cumhuriyetidir. Cumhuriyet rejimine geçiş,
saltanatın kaldırılması ve ulusal egemenliğe dayalı halk hükûmetinin kurulması sürecini başlatmıştır.
Nutuk’taki Milliyetçilik kültürel ve mekânsal milliyeçiliktir, yani mevcut sınır içinde millî aidiyeti tanımlar; fetihçi ve yayılmacı değildir. Kemalizm, bu yönü ile toplumun büyük bölümü tarafından paylaşılan,
“ulusal modernleşme ve ulus devlet”i idealize eden bir ideolojidir.
“Kemalizm” terimi 1930’larda kullanılmaya başlanmıştır.
Kemalist ideoloji Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşleşen Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Milliyetçilik, İnkılapçılık/Devrimcilik ve Laiklik ilkeleriyle kendini tanımlamıştır.
Kemalizm, Türkiye’nin ancak Batı’nın medeniyetine uyum sağladığı ölçüde sağlıklı bir alternatif ortaya koyabileceğine inanıyordu.
Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Kemalist ideolojiyle beraber Osmanlı kurumsal yapısından (saltanat, hilafet, geleneksel meşruiyet) ve çok parçalı/çeşitli (heterojen) bünyeden kopmuş ve (homojen) tek
parça bir ulus kimliğine geçiş iradesi göstermiştir.

MU
RA

Kemalizm dört teorik varsayım üzerinde durmuştur:
➣➣ Hükümdar otoritesi üzerine kurulan meşruiyet anlayışı yerine, kanun ve yasalara bağlı meşruiyet
anlayışı,
➣➣ Ümmet toplumundan bir ulus devletine geçiş,
➣➣ Teba/Halk-Kral/Sultan ikiliğinden oluşan siyaset yerine ulusun egemenlik kurduğu bir siyasal
alan inşa etmek,
➣➣ Dünyayı analiz ederken dinî yaklaşımdan, pozitif (olgusal) anlayışa geçmek.

ANADOLUCULUK

Anadoluculuk, hem bir ilimcilik hem kalkınmacılık hem ahlakçılık ve maneviyatçılık hem de felsefi
anlamda Türk hümanizmasını gerçekleştirecek bir ideoloji ve toplumsal harekettir.
1923-1925 arasında Mükrimin Halil Yinanç ve onun çıkardığı Anadolu dergisi etrafında oluşmuştur.
Anadoluculuk akımının üç çeşidi vardır.

Mavi Anadoluculuk
1940’lar ve 1950’lerde ortaya çıkan Mavi Anadolculuk akımına göre “Batılılaşma aslında öze dönmek demektir çünkü Batı medeniyetinin kaynağı da Batı Anadolu’daki ve Orta Asya’daki kültürdür”.
Özellikle Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Melih Cevdet Anday, Azra Erhat.

54

İslamcı Anadoluculuk

RI

İslamcı Anadoluculuk, 1939 sonrası dönemde ortaya çıkan bir harekettir. Hüseyin Avni Ulaş,
Nurettin Topçu öncülük etmiştir. Mekânın manevi gücüne vurgu yaparak mekânın ırkı millete dönüştürülmesinden söz etmişlerdir.

Türkçü Anadoluculuk

LA

Türkçü Anadoluculuk, Etnik Anadoluculuk olarak da adlandırılan bu akım, Anadolu’yu dünyaya
değil “öze” ve “yerel olana” açılan bir kapı olarak görür. Türkçü Anadoluculuğun fikir önderlerinden
Remzi Oğuz Arık’a göre milliyetçilik idealinin ağırlık merkezi olarak vatan kavramının kabul edilmesi bir
“realite”dir. Bu realiteyi oluşturanlar Türk kütlesi ve Türkmen kütlesidir.

BATICILIK, ÇAĞDAŞLAŞMA VE MODERNİZM

YA

YIN

Batı, hem gelişme aracı hem de bir tehdit kaynağı olarak görülmüştür. Dolayısıyla Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye’nin ulus,devlet kurma aşamasında kendi modernleşmelerini kendilerinin yaratması gündeme gelmiştir. Çağdaşlaşma kavramı bu bakımdan modern olmayı “çağın
gelişmelerine açık olmak ve uyum sağlamak” anlamışlar Batıcılıktan farklı bir akım şeklinde gündeme
getirilmiştir, modernleşmeyi sadece Batı’ya endekslememek için teknik bir çerçeve sunmayı amaçlamıştır.
Ziya Gökalp’in modernleşme ideolojisinde önemli yer tutar. Gökalp’in kültür/hars ve medeniyet ayırımına göre hars, ulusal kültürdür.
Mustafa Kemal Atatürk’te Batılılaşma fikri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından itibaren çağdaşlaşmanın, çağdaş bir devlet ve toplum olmanın temelini oluşturmuştur.
Kemalist yaklaşıma göre çağdaşlaşma, siyasal bilimler açısından sanayileşmeye eşlik eden siyasal
ve toplumsal değişiklikler olarak tanımlanır.
Modernizmin temelde dayandığı bir anahtar kavram, yenilik ve değişimdir.
Kemalizm “çağdaş uygarlık seviyesi”ne ulaşmayı hedeflerken Batı kültürünün, yaşam biçiminin, iktisadi ve siyasal yapısının yüzyılların süzgecinden geçerek bugünkü ideal hâline geldiğini varsayarak,
Doğu’ya da bunu bir nihai seviye olarak sunmuştur.

MUHAFAZAKÂRLIK

MU
RA

T

Muhafazakârlık, kelime olarak “düzeni korumak”, “var olanı muhafaza etmek” fikri üzerine oturur.
Muhafazakâr ideoloji için gelenek en önemli yapı taşıdır.
Türkiye muhafazakârlığının gelişimi, Türkiye modernleşme tarihinde ortaya çıkar.
Muhafazakâr düşüncede modernleşmek, Batı’nın teknolojisinden faydalanmaktır. Türk muhafazakârlığının teknolojiyle problemi yoktur. Modernleşmeye çalışırken korunmak istenen ögeler “din ve kültür” olmuştur.
Türkiye’deki muhafazakâr ideolojiyi kabaca üçe ayırabiliriz:

Kültürel Muhafazakârlık

Kültürel muhafazakârları diğer muhafazakârlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerini
siyasal değil kültürel düzlemde ifade etmeleridir. Kültürel muhafazakârlar olarak Mustafa Şekip Tunç,
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Peyami Hamdi Tampınar önemli figürlerdir. Bu düşünceler “geçmiş kültürlerin
yok oluşa terk edilmemesi ve dinin ve kültürel kurumların toplumsal yaşam için işlevsel olduğunu” vurgular.

İslamcı Muhafazakârlık

İslamcı Muhafazakârlığı diğer muhafazakârlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerinde
dinî duygu ve anlayışa daha çok yer vermeleridir. Sait Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa gibi isimler
İslamcı muhafazakâr olarak nitelenebilir.
Mehmet Âkif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler günümüze etki etmiştir.
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Milliyetçi Muhafazakârlık

SİYASAL İSLAM

LA

RI

Milliyetçi muhafazakârları diğer muhafazakârlık türlerinden ayıran en büyük özellik, düşüncelerini
siyasal ve kültürel düzlemde ifade etme yolunu tercih ederek, millî duyguları daha çok önemsemeleridir.
“Millî bünye”, “millî hissiyat” ve “millî öz” ve kavim anlamında Türklük bu akımın başlıca temelidir. Milliyetçi muhafazakârlar olarak, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, Erol Güngüör, Sâmiha Ayverdi, Ekrem
Hakkı Ayverdi’yi örnek gösterebiliriz. Türkiye’de 1970’lerdeki milliyetçi siyasete 1969’da kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ideolojisi damgasını vurmuştur.

YA

YIN

Türkiye’de Siyasal İslam modern siyasal alanının kuruluşu ile ortaya çıkan ve söylemini konjonktüre
göre güncelleyen, iktidarı toplumsal destek yoluyla sağlamaya çalışan modern bir ideolojidir. Siyasal
İslamcı akımın birinci nesli, 1908 devrimi/II. Meşrutiyet ile başlamakta ve Cumhuriyet döneminde çok
partili hayata geçiş ile sonlanmaktadır.
II. Dünya Savaşı sonrasında tek parti modelinden çok partililiğe geçiş. Demokrat Parti’nin İslam’ın
popülizm ile bütünleşmesini de getirmiştir.
DP dönemi boyunca ve devamında sanayileşme, tarımda makineleşme ve buna bağlı kentleşme
sürecinde toplumsal sınıflar netleşmiş ve belirli ideolojiler etrafında gruplaşmalar olmuştur.
Türkiye’de siyasal İslamcılığın ikinci nesli, Millî Nizam Partisi’nin faaliyete geçmesi ile başlamaktadır.
Millî Nizam Partisi, demokrat Parti dönemi ve sonraki on yıl içerisinde Türkiye’nin toplum yapısındaki
dönüşümün ürünüdür. Millî Nizam Partisi, Türkiye’de siyasal İslamcı söylemi parti programı olarak benimseyen ve belirli bir sosyopolitik, ekonomik ve kültürel taban etrafında seçmen kitlesini örgütleyebilen
ilk parti olma özelliği taşımaktadır.
1960-80 döneminde Türkiye’de sağ siyasetin ideolojisi aşırı milliyetçi ve İslami söylemlere kaymıştır.
Bu bağlamda 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında siyasal ve toplumsal alanda belirli bir güç kazanan bir ideoloji vardır: Türk-İslam Sentezi. Bu sentezin başlıca amacı, Müslümanlığı üst kimlik olarak
tanımlama yoluyla, ulusal düzeyde ümmetçi, evrensel boyutta ise İslam olan milletlerin dayanışmasını
savunmaktır.

SOL VE SOSYALİZM

MU
RA

T

Sosyalizm, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanır.
Solculuk, mevcut sosyal hiyerarşiyi, eşitsizliği kaldırmak isteyen ve zenginliğin ve imtiyazların adaletli dağılımını destekleyen bir politik harekettir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyalist gruplar
Selanik ve İstanbul merkezli idiler. Bir kısmı Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) katılmıştır. Özellikle de
Şefik Hüsnü’nün liderlik ettiği Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (TİÇSF) bunlardan biridir.
Türkiye’de sol ideoloji milliyetçi ve muhafazakâr ideolojiyle şu bakımlardan ters düşer: Evrenselcidir
ve seküler bir toplumsal yapıyı savunur. Dolayısıyla sol yaklaşımın odağında din, ırk, milliyet, cinsiyet
vb. kavramlar yerine insan, eşitlik ve emek kavramları vardır.
1950’de kurulan tek yasal sosyalist parti Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Vatan Partisi’dir; bu parti adli kovuşturmaya uğratılarak kapatılmıştır. TKP ise 1950’lerin başında bir ayrışma yaşadıktan sonra yeniden
canlanmış ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin takipçisi olma yoluna girmiştir.
Türkiye’de ekonomik sınıfların ortaya çıkması ve 1961 Anayasası’nın getirdiği ortamda örgütlenmeye başlamıştır.
1960’ların en önemli olaylarından biri bir sosyalist partinin, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), kuruluşu ve
ülke genelinde yarattığı etkidir. 1960 ile 1970 arası, TKP’nin ülke içindeki kadroları TİP’i desteklemiştir.
TİP, 13 sendikacı tarafından 14 Şubat 1961’de yapılan bir basın açıklamasıyla kurulmuştur.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1965 seçimlerinde TBMM’ye 15 milletvekili sokabilmiş ve Türk siyasal hayatına kalıcı yenilikler getirmiş önemli bir siyasal oluşumdur. TİP’in bir diğer vurgu yaptığı konu da
antiemperyalizmdir.
1960-80 arası dönemde Türkiye’de sosyalist ideolojinin yaygınlaşmasında etkili olmuş bir diğer grup
Yön Hareketi’dir. Yön Hareketi ismini ilk olarak 20 Aralık 1961’de yayınlanmış Yön Dergisi’nden alır.
Yön Dergisi kurulurken 27 Mayıs’ın da coşkuyla dönemin bütün entelektüellerinden destek görmüştür.
Derginin imtiyaz sahibi ve başyazarı daha çok “Türkiye’nin Düzeni” adlı eseriyle bilinen Doğan
Avcıoğlu’dur.
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LİBERALİZM

YIN

LA

RI

Tarihsel olarak dünyada 17. yüzyılda ortaya çıkan liberalizm, bireyciliği, bireysel hak ve özgürlükleri,
özel mülkiyeti ve devlet müdahaleciliğinden uzak serbest piyasa sistemini temel alır.
Liberal düşüncenin odağında “özerk birey” yer alır. Özgür düşünen ve eylemde bulunan birey; hiçbir amacın aracı olarak kullanılmaz; o, kendi başına bir amaçtır. Liberalizmin bu derece önem atfettiği
“özerk birey”, Türk siyasal düşüncesinde genellikle olumsuz bir kategori olarak algılanır. Birey; cemaati,
toplumu ya da partiyi “bozan”, “bölen” veya en azından “çözen” bir öge olarak görülür.,
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde Ocak 1946’da Celal Bayar’ın önderliğinde kurulan ve
1950’de iktidara gelmesinden sonra Adnan Menderes’in önderliğini devraldığı Demokratik Parti ana
hatları bakımından liberal bir program önermiş, özellikle din özgürlüğü ile iktisadi özgürlük vaad etmiştir.
Demokratik Parti’nin kapatılmasından sonra siyasi mirasını üstlenen Adelet Partisi zaman zaman
“liberal” bir parti olarak algılanmış ise de kendinden önceki Demokrat Parti gibi, o da daha ziyade kalkınmacı-popülist bir söylemle var olmuştur. Bu yaklaşım çoğunluğu ve “millî irade”yi kutsayarak vurgular.
Aynı durum 1980 sonrasında kurulan Doğru Yol Partisi (DYP) için de esas itibarıyla geçerlidir.
Buna karşılık 1983 yılında Anavatan Partisini (ANAP) kuran Turgut Özal (1927-1993) liberal temalardan daha fazla etkilenmiştir.

TOPLUMSAL CİNSİYET VE FEMİNİZM

MU
RA

T

YA

Toplumsal cinsiyet ve feminizm endüstriyel kapitalist toplumlarda mevcut erkek egemen yapıları
sorgulayan bir yaklaşımdır; erkek egemenliğini sürekli kılan toplumsal ve siyasal yapıları çözümlemeyi
amaçlar. Ataerkillik yani erken egemen toplumu eleştiren feminizm, kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini ve toplumda gerçek bir çeşitlik durumunun sağlanmasını hedeflemiştir. “Feminizm” eşitliğin
yeniden üretildiği toplumsal yapıları sorgular. Bu sorgulama kadının karşılıksız ev-içi emeğine dayalı
heteroseksüel tek eşli evlilik, erkek emeğini merkeze alan iş gücü piyasası, askerlik ve vergi vermeye
dayalı vatandaşlık temelli ulus-devlet yapılarına ilişkin analizler yapmayı mümkün kılar.
Ataerkil toplumsal yapıları sorgulayan Feminist ideoloji Türkiye’de 1981 ile 1984 arasında, İstanbul
Cağaloğu’nda Yazko dergisi bünyesinde küçük bir grup kadının tartıştığı, öğrendiği, o zamanlar yayınlanan Somut gazetesinin bir sayfasında dile getirdiği bir kavram olarak popüler söyleme girmiştir.
1986’da BM’nin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalanması için kampanya başlatılmıştır.
Feminist hukuk anlayışı “cinsiyetlendirilmiş kamu” anlayışının kamu alanında atılan her adımın farklı
cinsiyetten vatandaşlara eşitsiz sonuçlar doğurduğunu göstermeyi ve ortaya çıkan eşitsizlikleri gidermek için yeni tür bir ‘kamu sorumluluğu’anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştı.
Türkiye’de Anayasa’nın eşitlikten ne anladığını tanımlayan 10. maddesi, 2004 yılında değiştirilmiş
ve ‘devlet kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlüdür’ ifadesi eklenmiştir.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

RI

A) Milliyetçilik ideolojisiyle baş etmek için
doğmuştur
B) Osmanlı sınırları içinde yaşayan Türkleri
bilinçlendirmeyi amaçlar

İçinde yaşadığımız dünyanın, yani toplumsal gerçekliğin nasıl olduğunu, neden
meydana geldiğini ve nereye gideceğini
açıklamak isteyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

C) İmparatorluk vatanseverliğinin bir sonucudur

LA

1.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıcılık için
doğru değildir?

D) I. Meşrutiyet döneminde etkili olmuştur

E) Elde kalan toprakların bütünlüğünü korumak ve dağılmasını önlemeyi amaçlar

A) Fraksiyon		
B) Politika

YIN

C) İdeoloji		

AÇIKLAMA

D) Siyaset

Amacı, Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün milletleri dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı hak ve
yetkilere sahip kılarak birlik ve bütünlüğü sağlamaktır
YANIT: B

E) İdeal
AÇIKLAMA

YA

İdeolojiler her şeyden önce belirli bir dünya görüşünü yansıtır.
YANIT: C

2.

Milliyetçilik akımı, aşağıdaki fikirlerden
hangisini temsil etmekteydi?

4.

T

A) Fitneci muhalefet yapma

MU
RA

B) Hukukun üstünlüğünü geçerli kılan şeffaf
bir devlet modeli
C) Her milletin bir devleti olması

1904’te Üç Tarz-ı Siyaset adlı kitapçığı
aşağıdakilerden hangisi yayınlamıştır?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Hüseyin Nihal Atsız		
C) Reha Oğuz Türkkan
D) Fethi Tevetoğlu

D) Siyasal ve sosyal eşitlik

E) Yusuf Akçura

E) İmparatorluğun ortadan kaldırılması

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Üç Tarz-ı Siyaset adlı kitapçığı Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan Yusuf Akçura yayımlamıştır.
YANIT: E

Milliyetçilik akımı dünyada “her milletin bir devleti
olması” fikrini temsil ediyordu.
YANIT: C
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Turancı düşüncenin tanınmış önderlerinden Ziya Gökalp 1923’te yazdığı eserlerinde hangi fikirleri geliştirmiştir?

7.

İlk Anadoluculuk hareketi aşağıdakilerden hangisinin etrafında oluşmuştur?
A) Günay Göksu Özdoğan		

A) Turancı fikirleri sertleştirerek aksiyon
aşamasına geçilmesini savunmuştur.

C) Namık Kemal

B) Türkiye devletinin kuruluşunu esas alan
yeni bir milliyetçilik tanımı getirmiştir.

RI

B) Mükrimin Halil Yinanç		
D) Yahya Kemal			
E) Ziya Gökalp

C) Turan ideolojisini İslami bir sentezle yeniden yorumlamıştır.

AÇIKLAMA

D) Osmanlıcı fikirleri savunmaya başlamıştır.

LA

5.

İlk Anadoluculuk hareketi Mükrimin Halil Yinanç
ve onun çıkardığı Anadolu dergisi etrafında oluşmuştur.
YANIT: B

YIN

E) Türkiye’nin toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için Amerikan mandacılığını savundu.
AÇIKLAMA

YA

Ziya Gökalp 1923’te Türkçülüğün Esasları adlı
eserinde Türkiye devletinin kuruluşunu esas alan
yeni bir milliyetçilik tanımı getirmiştir.
YANIT: B

Mustafa Kemal, Nutuk adlı eserinde milliyetçiliği nasıl tanımlamıştır?

8.

İslamcı Anadoluculuk, hangi dönemde ortaya çıkan bir harekettir?

A) Fetihçi ve yayılmacı		

A) 1908

C) Batılılarla işbirliğini hedefleyen

C) 1950’lerde

T

6.

MU
RA

B) Turancı fikirlerle beslenen

D) Mevcut sınırlar içinde milli aidiyeti tanımlayan

B) 1923-1925 arasında		
D) 1940’larda
E) 1928

E) Saldırgan vatanseverlik

AÇIKLAMA

İslamcı Anadoluculuk, 1939 sonrası dönemde ortaya çıkan bir harekettir.
YANIT: D

AÇIKLAMA

Nutuk’taki Milliyetçilik kültürel ve mekansal
milliyetçiliktir, yani mevcut sınırlar içinde milli aidiyeti tanımlar; fetihçi ve yayılmacı değildir.
YANIT: D
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Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki muhafazakar ideolojilerden birisidir?

12. Türk-İslam sentezi, aşağıdakilerden hangisi tarafından kavramsallaştırılmıştır?

A) Milliyetçi Muhafazakârlık 		

A) Aydınlar Ocağı			

C) Klasik Muhafazakârlık

C) Anavatan Partisi

B) Demokrat Parti		

D) Yeni Sağ Muhafazakarlık 		

RI

B) Neo-Muhafazakarlık 		

D) Milli Nizam Partisi			

E) Paternalist Muhafazakarlık

E) Adalet Partisi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Türk-İslam sentezi, 1970 yılında kurulan Aydınlar
Ocağı tarafından kavramsallaştırılmıştır.
YANIT: A

YIN

Türkiye’deki muhafazakar ideoloji kabaca üçe ayrılabilir: Kültürel, İslamcı ve Milliyetçi Muhafazakârlık
YANIT: A

LA

9.

YA

10. Milliyetçi muhafazakar akımın başlıca temeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümmet

B) Din		

C) Kavim		

D) Türklük		

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sol
ideoloji için doğru değildir?

E) Osmanlıcılık

A) Solculuk, mevcut sosyal hiyerarşiyi, eşitsizliği kaldırmak isteyen bir ideolojidir

AÇIKLAMA

MU
RA

T

Milli bünye, milli hissiyat, milli öz ve kavim anlamında Türklük bu akımın başlıca temelidir.
YANIT: D

B) Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyalist gruplar geniş kitle örgütlerine dönüşememişlerdir
C) Evrenselcidir ve seküler bir toplumsal yapıyı savunur

D) Şefik Hüsnü’nün liderlik ettiği Türkiye İşçi
ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Türkiye’deki
sol gruplardan biridir

11. Türkiye’de Siyasal İslamcı akımın ikinci
nesli aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

E) Sol görüş milliyetçiliğe karşıdır

A) Tek parti modelinden çok partililiğe geçiş
ile			

AÇIKLAMA

Sol ideoloji kendi içinde çok fazla çeşit barındırır.
Sol görüşün Ulusalcı-milliyetçi fikirleri benimseyen
çeşitleri de vardır.
YANIT: E

B) Demokrat Parti ile

C) Adalet Partisi ile			
D) Türk-İslam sentezi ile

E) Milli Nizam Partisi’nin faaliyete geçmesi
ile

AÇIKLAMA

Türkiye’de siyasal İslamcılığın ikinci nesli, Milli Nizam Partisinin faaliyete geçmesi ile başlamaktadır
YANIT: E
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2013 - DÖNEM SONU

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

14. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında siyasal ve toplumsal alanda belirgin
bir güç kazanan ideoloji aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

RI

ÇIKMIŞ SORU

A) Muhafazakârlık

Panislamist düşünce aşağıdaki gruplardan hangisi arasında daha çok tutulmuştur?

C) Sosyalizm

A) Yoksul halk

E) Türk İslam Sentezi

C) Askeri idareciler

LA

B) Liberalizm

B) Okumuş kesim		

D) Kemalizm

YIN

D) Müslüman liderler

E) Eşraf ve tüccar kesim

AÇIKLAMA

ÇIKMIŞ SORU

YA

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında siyasal
ve toplumsal alanda belirgin bir güç kazanan ideoloji “Türk-İslam Sentezi” dir.
YANIT: E

2.

2014 - DÖNEM SONU

15. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan Yusuf Akçura’nın,
1904 yılında yayımladığı kitap aşağıdakilerden hangisidir?

B) Osmanlılık

MU
RA

B) Turana Doğru

A) Dil ve kültür

T

A) Üç Tarz-ı Siyaset

Türkçülük akımı milli birlik düşüncesini
hangi bağlamda ele almıştır?

C) İslamiyet

D) Ulusal kurtuluş

E) Sömürgeciliğe karşı

C) Türkçülüğün Esasları
D) Türk Ülküsü
E) Kızıl Elma

AÇIKLAMA

Yusuf Akçura’nın 1904 yılında yayımlandığı kitap
“Üç Tarz-ı Siyaset”tir.
YANIT: A

3.

“Kemalizm” terimi hangi tarihte kullanılmaya başlanmıştır?
A) 1920’lerde
B) 1930’larda
C) 1938’de

D) 1940’larda		
E) 1980’lerde

61

TÜRK SİYASAL HAYATI

Aşağıdakilerden hangisi felsefi anlamda Türk hümanizmasını gerçekleştirecek bir ideoloji ve toplumsal hareket olan
Anadoluculuk akımının bir çeşidi değildir?

7.

İslamcı muhafazakarlık için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Geçmiş kültürlerin yok oluşa terk edilmemesi gerektiğini vurgular

RI

4.

B) Mehmet Âkif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimler günümüze kadar etki
etmiştir

A) Türkçü Anadoluculuk

B) Mavi Anadoluculuk			

C) Ümmet kavramını kavim kavramının
önüne almaktan yanadır

LA

C) İslamcı Anadoluculuk

D) Milliyetçi Anadoluculuk

D) 1950 sonrası ağırlık kazanan muhafazakarlık yorumları, yüksek bir antikomünizm dozu içerir

E) Sosyalist Anadoluculuk

5.

YIN

E) Evrensel boyutta İslam olan milletlerin
dayanışmasını savunur

Atatürk, “uygarlığı” nasıl tanımlamaktadır?

YA

A) Geçmiş kültürlerin yok oluşa terk edilmemesi

B) Bir milletin devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta gösterdiği ilerlemenin bileşkesi

8.

C) Farklı toplumların bir arada geliştirdikleri
bir bütün

A) Gelenek		

D) İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve
davranışlar bütünü

B) Devlet		
C) Din		

MU
RA

T

E) Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi
varlıklarının tamamı

6.

Aşağıdakilerden hangisi Batı Muhafazakarlığı ile benzer bir şekilde Türkiye’deki
muhafazakarlar için de değerlerin başında gelmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi muhafazakarlığın tanımıdır?

9.

A) İnsanın akıl, bilgi ve birikim bakımından
sınırlılığına inanan görüş

D) Kültür
E) Millet

Türkiye’de İslam üst kimliğinin milli bir
boyutta ortaya atılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Milliyetçiliğin güç kazanması

B) Mevcut statükoyu koruyarak, toplumdaki
radikal değişimlere kuşkulu yaklaşma

B) Geleneği muhafaza etmek

C) Modern vatandaşlık kavramına alternatif
bir seçenek yaratmak

C) Yenilikçi değerleri düşman ilan etmek

D) Karşısındakinin fikir, görüş, inanç gibi kişisel özelliklerini sistemli bir biçimde reddetme

D) Söylemini konjonktüre göre güncellemek

E) Batılılaşmaya tepki

E) İktidarın yoğunlaşmasının bireysel özgürlükleri yok edeceği anlayışı

62

10. Türkiye’de etkili olmuş siyasal düşünce akımları içerisinde, evrensel düşünce kaynaklarıyla ilişkisi en dolaysız olan
akım aşağıdakilerden hangisidir?

14. Feminist ideoloji Türkiye’de hangi dönemde bir kavram olarak popüler söyleme girmiştir?
B) 1967 - 1968 		

B) Sol ideoloji		

C) 1944 - 1949

C) Siyasal İslam

LA

D) 1981 - 1984 			

D) Anadoluculuk			

E) 2002 - 2005

YIN

E) Turancılık

11. İslamcı Muhafazakar düşünceyi aşağıdakilerden hangisi sistemleştirmiştir?

15. Türkiye’de Feminist ideoloji için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) M. Akif Ersoy			

A) Mevcut erkek egemen yapıları sorgulayan bir yaklaşımdır

B) Necip Fazıl Kısakürek		

D) Ahmet Cevdet Paşa		
E) Yahya Kemal

B) Kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini ve toplumda gerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasını hedefler

YA

C) Ekrem Hakkı Ayverdi

RI

A) 1970 - 1975			

A) Kültürel Muhafazakarlık		

C) BM’nin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalanması için kampanya başlatmışlardır
D) Dünyadan bir çok feminist yazarların
kitaplarını Türkçe’ye kazandırmışlardır

12. Liberal kavramını ilk kullanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

T

A) Adam Smith			
B) Jacob Landau		

MU
RA

C) Edmund Burke		
D) Joseph de Maistre		
E) Benjamin Diraeli

13. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel aldığı kavramlardan birisi değildir?
A) Bireycilik				
B) Özel mülkiyet			
C) Serbest piyasa sistemini

D) Emek ve eşitlik			
E) Bireysel hak ve özgürlükler
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E) Feminist hukuk, yeni tür bir ‘kamu sorumluluğu’ anlayışı çerçevesinde kadınların
kayırıldığı yeni tür bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştır

TÜRK SİYASAL HAYATI

11. D Ahmet Cevdet Paşa, entelektüel birikimi,
olaylara yaklaşımı ve düşünceleriyle tipik
bir İslamcı muhafazakâr olarak kabul edilir. Onun sistemleştirdiği bu düşünce birçok milliyetçi düşünürü de etkilemiştir.

3.

A Türkçülük akımı millî birlik düşüncesini dil
ve kültür bağlamında ele almıştır.

13. D Emek ve eşitlik sol ideolojiye ait kavramlardır.

B “Kemalizm” terimi 1930’larda kullanılmaya başlamıştır.

4.

E

5.

B Bir milletin devlet hayatında, fikir hayatında ve ekonomik hayatta gösterdiği ilerlemenin bileşkesi” olarak tanımlamaktadır

14. D Feminist ideoloji Türkiye’de 1981 ile
1984 arasında, İstanbul Cağaloğlu’nda
Yazko dergisi bünyesinde bir araya gelen küçük bir grup kadının çabalarıyla bir
kavram olarak popüler söyleme girmiştir.

YA

Anadoluculuk akımının Sosyalist çeşidi
olmamıştır.

15. E

B Muhafazakârlık mevcut hukuki durumu
(statüko) korumak, toplumdaki radikal
değişimlere kuşkulu yaklaşma şeklinde
tanımlanır.

7.

8.

9.

MU
RA

T

6.

12. A Liberal kavramını“Ulusların Zenginliği”
adlı eserinde Adam Smith, kullanmıştır

LA

2.

D Panislamizm, Müslüman liderleri tarafından en çok benimsenen görüş olmuştur.

YIN

1.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

A Bu görüş Kültürel muhafazakarlara aittir.

B Devlet geleneği, değerlerin en başında
gelmektedir. Devlet daima kutsal bir kurum olarak algılanmıştır

C Başlıca iki sebebi olabilir. 1960 sonrası
kurumsallaşan modern vatandaşlık kavramına alternatif bir seçenek yaratmak
ve radikal sol akımlara alternatif olmak.

10. B Sol ideoloji diğer siyasal düşünce akımları ile karşılaştırıldığında, uluslararasıevrensel düşünce kaynaklarıyla ilişkisi
en dolaysız olan akımdır.
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Feminist hukuk anlayışı kamu alanında
atılan her adımın farklı cinsiyetten vatandaşlara eşitsiz sonuçlar doğurduğunu
göstermeyi ve ortaya çıkan eşitsizlikleri
gidermek için yeni tür bir ‘kamu sorumluluğu’ anlayışı geliştirmeyi amaçlamıştı.

6

ÜNİTE
TÜRK SİYASAL HAYATINDA DİN-DEVLET
İLİŞKİLERİ
Öğretmen Diyor ki! Bu üniteyi 4 bölüme ayırarak çalışmanız yararlı olacaktır.
• Sekülarizm Tezi ve Uluslararası Bağlam
• Osmanlı Devleti’nde Reform ve Sekülerleme Süreci
• Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkisi
• 2002’den Günümüze Din-Devlet İlişkileri

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

Osmanlı Devleti’nden başlayarak, din-devlet ilişkisini ele almaya başlamadan önce bir noktanın altını önemle ve ısrarla çizmemiz gerekiyor: Din ve devlet arasındaki ilişki çok boyutludur. Çok katmanlıdır.
Hem tarihsel bakımdan hem de muhtelif toplumlardaki görünümleri bakımından.
Din ve devlet arasındaki ilişki tek yönlü değildir. Aksine karşılıklıdır. İkincisi, din ve devlet arasındaki
ilişki durağan değildir. Değişime tabidir. Üçüncüsü, din ve devlet ilişkisinde çoğu zaman aynı anda birden fazla aktörün birbirinden farklı ve çatışan eğilim ve taleplerinin karmaşık yapısı belirleyicidir. Dördüncüsü, her toplumda din ve devlet ilişkisi farklı seyirler izleyebilir. İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da,
Amerika’da ve Türkiye’de, din ve devlet ilişkisi aynı seyri takip etmemiş olabilir.

SEKÜLARİZM TEZİ VE ULUSLARARASI BAĞLAM

Barrington Moore (2016), Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri isimli eserinde, İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Japonya, Çin ve Rusya örneklerinden hareket ederek yaşanan farklı tarihsel deneyimlerin ilgili ülkelerde farklı siyasal sistemlerin ortaya çıkışını nasıl mümkün kıldığını anlatmaktadır.
Tıpkı ülkelerin siyasal sistemleri gibi din-devlet ilişkilerinin seyri de farklı gelişim çizgilerinin ürünüdür. Tam da bu sebeple farklı laiklik tipleri ile karşı karşıya kaldığımız açıktır. Örneğin, Birleşik Krallık’ta
ulus-devletleşme sürecinde devlet ile birlikte onun bir kurumu olarak ulus öncesi hiyerarşiden koparılan
ve kurumlaştırılan Anglikan Kilisesi’nin merkezde yer aldığı bir laikleşme modeli söz konusudur.
İkinci tip laiklikte ise devlet bütün din ve mezheplere eşit mesafede durmaktadır. Bu tip laiklik için en
bilinen örnek Amerika Birleşik Devletleri’dir. Almanya’da uygulanan üçüncü tip laiklikte devlet bütün din
ve mezheplere hem eşit mesafede durmakta hem de topluma daha iyi hizmet verebilmeleri için destek
olmaktadır. Fransa’da uygulanan bir diğer laiklik tipi ise jakoben niteliği ile öne çıkmaktadır. Bu çatışmalı tipte Katolik Kilisesi’nin gücü topraklarını halka dağıtmak yoluyla kırılmıştır. Dinsel sembol ve modeller bu tipte kamusal alandan dışlanmıştır. İspanya’da karşımıza çıkan beşinci tip laiklikte Katolik Kilisesi uzun mücadeleler neticesinde devleti ve siyasal alanı kontrol etme iddiasından vazgeçmiş ve devlet de kilisenin kamusal alanda temsil edilmesini kabul etmiştir. Benzer bir laiklik tipine Polonya’da rastlanır. Sovyet dönemindeki zora dayalı laikleşme uygulamalarına direnen Katolik Kilisesi, 1990’lı yıllarla birlikte sivil alanda temsil edilmeyi kabul ederek siyasal iddialarından vazgeçmiştir. Brezilya’da yürürlükte olan bir başka laiklik tipinde ise halkın kurtuluşu için mücadele eden rahipler ve kurtuluşçu teolojiler sayesinde ‘halk kiliseleri’nin doğumu gerçekleşmiştir. Yani Brezilya’da halk ve kilisenin özdeşleştiği
bir model söz konusudur. Son olarak Yunanistan’daki laiklik tipinde Ortodoks Kilisesinin devletten ayrılması ile devlet laikleşmiştir.
Türkiye’deki laiklik tipi genellikle Fransa’dakine benzetilir. Türkiye’de de, dinsel semboller ve modeller kamusal alanın dışında bırakılmak istenmiştir. Din uzunca bir süre bireyin özel alanına münhasır bir
inanış muamelesi görmüştür. Tek-parti dönemi reformları ağırlıkla dinin devlet üzerindeki tasarruflarından vazgeçmesi için yürürlüğe konmuştur.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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RI

Seküler kavramı, etimolojik olarak asra ait; dine değil dünyaya ait, dünyevî gibi anlamlara gelmektedir.
Casanova’ya göre, bir ülkenin veya toplumun laikleşmiş olduğunu söylediğimizde, üç farklı boyutta
değerlendirme yaparız; farklılaşma, özel alana çekilme ve dinselliğin azalması. Burada farklılaşma ile,
din, siyaset, ekonomi ve bürokrasi gibi alanların özerkleşmesi ima edilmektedir. Özel alana çekilme ise,
dinin devlete ilişkin taleplerini terk ederek bireyin özel alanı ile sınırlı bir etkinliğe sahip olmasıdır. Son
olarak, dinselliğin azalması, bir anlamda yukarıda sekülarizm tezi ile ifade edildiği üzere, dinin tüm alanlar üzerindeki etkinliğini yitirmesini temsil etmektedir.

OSMANLI DEVLETİ’NDE REFORM VE SEKÜLERLEŞME SÜRECİ

YA

YIN

Kurumsal düzeyde, Osmanlı Devleti’nde din adamlarının devlet işleri üzerinde ancak kısmi bir tasarrufundan söz edilebilmektedir. Bu tasarruf ya da müdahalenin sınırı bizatihi devlet erkanı tarafından çizilmiştir. Çünkü öncelik, klasik dönem Osmanlı Devleti için devletin ihtiyaçları ya da gereklilikleridir. Din
ve din adamları bu gerekliliklerin sağlanması için ancak izin verildiği ölçüde aracılık etme işlevi ile donatılmıştır. Benzer bir durum, bu dönemde, dini gruplar ile devlet arasındaki ilişkiler için de söz konusudur.
Osmanlı Devleti dini gruplar ile devlet maslahatının gerektirdiği ölçüde ve kontrollü bir biçimde ilişki
tesis etmiştir. İlk önce Sünni İslam empoze edilmiştir, devletin bekasına zarar verecek çeşitli teşebbüslerde bulunamaması için Şiilik sürekli göz hapsinde tutulmuştur. İkincisi tehlikeli addolunan heterodoks
unsurlar imparatorluğun uzak köşelerine sürgün edilmişlerdir. Alınan üçüncü tedbir ise, devletin kontrolü altına alınmış bir dini elitin yaratılmasıdır. Yüksek dini görevliler yani ulema sınıfının üyeleri, geçimleri devlet tarafından karşılandığı ve meslek hayatları sırasında yükselmeleri devlet tarafından tespit edilen ilkelere bağlı bulunduğu için birer devlet memuru haline gelmişlerdir.

KLASİK DÜZENİN BOZULUŞU, REFORMLAR VE ULEMANIN GÜÇ KAYBI

MU
RA

T

Yüzyıllar boyunca tesis ettiği düzen ile Osmanlı Devleti geniş bir coğrafya üzerinde hâkimiyet kurmayı ve dönemin dünya sistemi içinde etkin bir aktör olarak varlığını sürdürmeyi başarmıştı. Buna karşılık,
17. yüzyıldan başlayarak yavaş yavaş irtifa kaybettiğini ve 19. yüzyılla birlikte ise yaşadığı toprak kayıpları sebebiyle küçüldüğünü biliyoruz. ‘Gerileme’ve ‘çöküş’denilen bu sürecin aynı anda pek çok faktörün
bir araya gelişi ile yaşandığını söylemek yanlış olmaz.
Osmanlı klasik düzeninin bozuluşuna yol açan sebepleri kısaca sıralamak istersek, karşımıza şöylesi bir liste çıkar: a) vergi toplamaktan ve savaş zamanı asker temin etmek-ten sorumlu kişilerin sebep
oldukları yolsuzlukların devlet gelirlerini azaltması, b) ateşli silahların kullanılmaya başlanması, c) yeni ticaret yollarının keşfi ile birlikte Osmanlı Devleti’nin uluslararası ticaret içindeki etkinliğini kaybetmesi, d) nüfus artışı ve şehirleşmenin beraberinde tarımsal alandaki istihdamın hızlı düşüşünü getirmesi,
e) savaş giderlerinin artması ve son olarak f) hazineyi sarsacak yeni tüketim alışkanlıklarının (kahve ve
şeker gibi) ortaya çıkması.
Osmanlı Devleti’nin son yıllarına kadar yürürlüğe konan uygulamalar aracılığıyla daha somut bir biçimde tespit edebiliriz. Örneğin 1838’de, o dönem, idari vaka olarak tarif edilen olaylar, yeni oluşturulan
Meclis-i Vâlâyı Ahkâm-ı Adliye tarafından üstlenilmiştir.
1840’da Ceza Kanunnâme-i Humayunu çıkarılmıştır. Bu girişim ayrı bir kamu hukuku oluşturulması
yolunda atılan ilk adımdır. Ayrıca, 1858’de şeriat mahkemelerinin cezaî davalara bakma yetkisi ortadan
kalkmıştır ve Arazi Kanunname-i Humayunu ile laik nitelikte bir arazi yasası çıkarılmıştır.
1859’da Fransız Ticaret Hukuku’ndan mülhem çıkarılan ticaret yasası ve idari personel yetiştirilmek
amacıyla Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin kurulması, 1864 tarihli deniz ticareti yasası ve kadıların idari işlevine son veren Vilayet Nizamnamesi, 1867’de şer’i mahkemelerden bağımsız işleyen idari mahkemelerin kurulması örnekleri de hukuk alanının sekülerleştirilmesine ve dahası ulemanın gücünün aşınmasına yönelik uygulamalardır.
1914’te Ziya Gökalp’in İslam’ın rolüyle ilgili İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) için hazırlamış olduğu
layiha, Jön Türkler tarafından uygulanmıştı. Söz konusu uygulama ile Şeyhülislam kabine dışına çıkarılmış, Şer’iye mahkemeleri şeyhülislamlıktan ayrılıp adalet bakanlığına bağlanmış, vakıfların idaresi kabinenin bir üyesinin uhdesine verilmiş ve medreseler şeyhülislamlıktan alınıp eğitim bakanlığının idaresine bırakılmıştı. Bir cümle ile, bütün bu uygulamalar ulema sınıfının konumunu sarsıcı yönde açık bir
etki uyandırmıştır.
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Bu genel eğilimi bir kenara not edelim. Buna rağmen, özellikle II. Abdülhamid döneminde, bir İslamcı ideolojinin, dolayısı ile dinin devlet nazarında bir kurtuluş reçetesi sunması bakımından öne çıkışının
da üzerinde durmamız gerekiyor. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi ile başlayan reform çabaları bir
Osmanlı kimliği inşa etmenin devletin beka sorununu çözeceği varsayımından hareket ediyordu. Bu sebeple uzunca bir süre Osmanlıcılık ideolojisi, devletin resmi politikası idi. Bu politika doğrultusunda din,
mezhep ve etnisite ayrımı yapmaksızın Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan herkes eşit vatandaşlar haline getirilecekti. Ancak bu politikanın sonuç üretmediği ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da hızla toprak kaybettiği bir vasatta, İslamcılık bir süre yürürlükte kalan bir devlet stratejisi haline gelmişti. İslamcılıktan iki yönlü bir fayda murat edildiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki Avrupa’dan Anadolu’ya doğru çekilen Osmanlı Devleti’nde artık demografik bakımdan hâkim unsur haline gelen Müslümanlara dayalı bir siyasal kimlik inşa edilmesiydi.
İslamcılık, özelliklerini daha çok 19. yüzyıl ortalarında kazanan, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzak
çevresinde ve Hindistan’da şekillenmiş olmasına rağmen 1870’lerden itibaren gün geçtikçe güçlenen bir
ideolojik davranış kümesine verilen isimdir. Temel hedefi İslam birliğidir. Tüm Müslümanların aynı çatı altında toplanmasıdır.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ
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12 Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı Meclisi 28 Ocak 1920’de Kurtuluş Savaşı’nın manifestosu niteliğinde kararlar almıştı. Misak-ı Milli denilen bu kararlar alındıktan bir süre sonra ise, 23 Nisan
1920’de Büyük Millet Meclisi toplandı. Yeni Türkiye devletinin kuruluşu için bu gelişme oldukça kritik bir
eşiği temsil etmekteydi. Zira önce Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması aşamalarında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi büyük
işler başarmıştır. Bu dönemde dinin kitleleri Kurtuluş Savaşı lehine harekete geçirebilmek için önemli bir
rol üstlendiğini görüyoruz.
Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun gerçekleştiği ara dönemde, dinin kitleleri harekete geçirici ya da birlik tesis edici gücü işe yaramıştır. Ancak, milli mücadele başarı ile tamamlandıktan ve yeni devlet kurulduktan sonra teşebbüs edilen reformlar ile birlikte din-devlet
ilişkisinin seyrinin radikal bir dönüşüme uğradığını söyleyebiliriz. Burada bu radikal kırılmayı ve sonrasında yaşananları dikkate alarak cumhuriyet ilân edildikten günümüze kadar geçen süreyi üç ana başlık altında ele alacağız. İlki tek-parti dönemi ile çok partili hayata geçiş arasındaki zaman dilimini kapsıyor. İkincisi çok partili hayatın başlangıcından 2002 yılına gelene dek geçen süreyi ihtiva ediyor. Sonuncusu ise 2002 yılından başlayıp günümüze kadar geçen sürede din-devlet ilişkilerinin seyrine genel
bir bakışı amaçlıyor.

TEK-PARTİ DÖNEMİNDE DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ

1923 ile 1946 yılları arası Türk siyasi tarihinde tek-parti dönemini temsil eder. Sebebi, anılan yıllar
arasında Halk Fırkası adı ile kurulan ve önce Cumhuriyet Halk Fırkası ve sonrasında Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) adını alan partinin dışında –kısa süreli Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimlerini akılda tutmak kaydıyla hiçbir partinin varlığına izin verilmemesidir.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 17 Kasım 1924 tarihinde kurulmuştur. Kazım Karabekir’in başkanlığını yaptığı kurucular kurulunda Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, İsmail Canbolat, Feridun Fikri Düşünsel, Sabit Sağıroğlu, Refet Bele ve Rüştü Paşa gibi isimler yer almıştır. Fırka, siyasi tarihimizin ilk muhalif siyasi partisidir. Liberal bir dünya görüşünün izlerini taşıyan programında temel hak
ve özgürlüklere özel önem veren ve tek-parti döneminin otoriter laiklik uygulamalarından çok fazla hazzetmeyen bir içerik öne çıkmaktadır. Şeyh Said isyanını bastırmak üzere çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu doğrultusunda irticai faaliyetlere destek olduğu iddiası ile kapatılmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde sürdürülen reform projesinin temel motivasyonu çağdaş medeniyetler seviyesine erişmek idi. Dolayısı ile cumhuriyet dönemi reformlarının asrî ve asra ait olan, yani
seküler bir Türkiye inşa etmek üzere yola koyulduklarını söylemek yanlış olmaz. En karakteristik özelliği
sekülerlik olan bu reformları üç faaliyet alanı kapsamında ele alabiliriz. Bunlardan ilki, devlet, hukuk ve
eğitimi dinselliğin etkilerinden arındırmak üzere icra edilen reformları kapsamaktadır. İkincisi, dinsel simgelerin üstüne giden ve dinî simgelerin yerine Avrupa uygarlığının sembollerini koyan reformlardır. Son
sırada ise gündelik ya da toplumsal hayatın dinsel etkiden arındırılması ve gerektiğinde popüler İslam’ın
üzerine gitmek amacıyla girişilen reform teşebbüsleri yer almaktadır.
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1 Kasım 1922 tarihinde Saltanat’ın ilga edilmesi devleti, hukuk sistemini ve eğitim sistemini sekülerleştirmeye yönelik Cumhuriyet dönemi reformlarının habercisidir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilân
edilmesi de din-devlet ilişkilerinin uğrayacağı radikal dönüşümün bir başka habercisidir.
3 Mart 1924’te alınan bir dizi kararda karşımıza çıkar. Bu tarih öncelikle halifeliğin ilga edilmesi bakımından kritik bir önemdedir. İkincisi eğitim birliğini sağlamak üzere Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış
ve akabinde medreseler de kapatılmıştır. Dahası şeyhülislamlık makamı ve Şer’iye ve Evkaf Vekâleti
kaldırılmış yerlerine Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 1928 yılında yapılan
bir düzenleme ile Anayasa’dan “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır. Nihayet 1937 yılında da laiklik ilkesi Anayasa’ya ilave edilmiştir.
Cumhuriyet dönemi reformları ikinci olarak dinî simgeleri değiştirmeye yönelmiştir. 1925 yılında fes
giymenin yasaklanması ve şapka giymenin zorunlu hale getirilmesi bu türden reformlar arasında yer alır.
Ayrıca Aralık 1925’de ibadethaneler dışında dinsel kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması, 1926’da Batı takvim ve saatinin, 1928’de Latin harflerinin ve 1931’de Batı ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabul edilmesi de dinî simgeleri yerinden etmeye yönelik diğer reformlar arasında yer almaktadır. Kasım 1925’te
tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını, 1932 yılında ezanın Türkçeleştirilmesini de toplumsal hayatın
sekülerleştirilmesine yönelik reformların en önemlileri arasında sıralayabiliriz.

TEK-PARTİ DÖNEMİ REFORMLARININ SİYASAL HAYATIMIZ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
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Cumhuriyet dönemi reformlarını alt alta sıralamak tek başına çok fazla anlam ifade etmez. Önemli
olan söz konusu reformların Türk siyasal hayatı içindeki yerini tespit edebilmektir.
a) Cumhuriyet dönemi reformları Osmanlı modernleşmesi ile belirgin bir sürekliliği içinde barındırır. Cumhuriyet dönemi reformlarındaki fazlalık toplumun da sekülerleştirilmesi yönündeki çabada karşımıza çıkar. b) Cumhuriyet dönemi reformları ulemanın ve tarikat liderlerinin konumlarını büyük oranda
sarsmıştır. Aslında bu sürecin de daha Osmanlı Devleti zamanındaki reformlar ile başladığını söyleyebiliriz. Aradaki fark Cumhuriyet dönemindeki hamlenin radikalliği ve modern devlet nosyonuna atfettiği
önemdir. Şerif Mardin’in ifadesi ile söylenirse, Mustafa Kemal’in “düşüncesinde devletin önceliği yerini
yurttaşlık dini ile desteklenmesi gereken modern devlet kavramına bırakmıştır”. c) İslam, yeni Cumhuriyet seçkinleri için geri kalmışlığın sebebi addedildiği ve işaretlendiği için modernleşme ve din ilişkisi iki
karşıt kutbun ilişkisine dönüştürülmüştür. Bu bakımdan din-devlet ilişkileri çoğu zaman gerilim yüklüdür.
Gerçekten bu gerilimin Türk modernleşmesinin bir ürünü olduğunu söyleyebilirizq d) Bir önceki maddeden yola çıkarak şu genel iddiayı dile getirebiliriz. Aslında Türkiye’de laiklik prensibi hiçbir zaman devlet
ile dinin radikal bir ayrılışını amaçlamaz. Daha çok, din devletin kamu hizmeti olarak benimsenmiş ve laiklik çoğu zaman dini suiistimallerden korumak ve dini çevrelerin siyasal ve sosyal anlamda etkinlik kazanmasının önüne geçmenin aracı olmuştur.

ÇOK PARTİLİ HAYAT: LAİKLİK İLKESİNE SADAKAT İLE DİNİ HOŞGÖRME ARASINDA

Öncelikle ulusal düzeyde, çok partili hayata geçişi tetikleyen faktörler nelerdir sorusuna cevap verelim. Cumhuriyetin kurucu kadroları materyalist ve pozitivist bir çizgide devleti ve toplumu laikleştirmek
isterken laiklik ideolojisi oldukça katılaşmış ya da ortodoks bir mahiyet arz eder hale gelmişti. İstemeden
ve fark etmeden bir tür yeni din yaratılmıştı. Bu materyalist ortodoksinin Türkiye’de din ile karşılaştırıldığında halkın nazarında karşılık bulma ihtimali düşüktü. Nitekim reformlar ve özelikle de laiklik başlangıçta halkın ancak küçük bir kesimi tarafından benimsenmişti.
İkincisi, o sıralar toplumun % 80’ini oluşturan kırsal kesimdeki küçük çiftçiler, yaşam seviyelerinde,
sağlıkta, eğitimde ya da iletişim olanaklarında hiçbir büyük iyileşme görmemişlerdi. Buna merkezileşmenin beraberinde getirdiği kırsal alanın sıkı denetimi eklenince devlete karşı öfke ciddi manada artmıştı.
Çünkü devlet daha etkili ve hissedilir hale gelmişti. Öfke, aşırılaşmanın yanında ağırlaşmıştı da, çünkü
devletin laiklik politikaları, özellikle de halkın inancını ifade şekillerinin bastırılmış olması, devlet ve uyrukları arasındaki en önemli ideolojik bağı koparmıştı.
Üçüncüsü, az sayıdaki (330 bin) sanayi işçisinin sosyo-ekonomik durumu oldukça zayıftı.
Dördüncüsü, devlet memurlarının enflasyon sebebiyle satın alma güçleri azalmıştı. Beşincisi, 1942
tarihli Varlık Vergisi, iş çevrelerinin koşullarını güçleştirmişti. Ve son olarak, büyük toprak sahipleri, 1945
tarihli “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” sebebiyle hoşnutsuzdu.
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Türkiye II. Dünya Savaşı sonrasının iki kutuplu yeni dünya düzeninde ABD’nin yanında yer almaya karar vermişti. Marshall Planı, Türkiye’nin de içinde yer aldığı ABD müttefiklerinin kalkınması için büyük fırsatlar sunmaya adaydı. Tam da bu sebeple Türkiye Marshall Planı kapsamında yardımlar almak
üzere yavaş yavaş siyasi sistemini baskıcı bir rejimden daha demokratik bir rejime doğru esnetme gereği duydu.
Bu dönüşümün ilk işaretlerinden birini 1947 yılında toplanan 7. CHP Kongresi’nde görebiliyoruz. Söz
konusu kongrede dinin ihmal edilmiş bir toplumsal pekiştirici olduğu ilkesi çok açıkça öne sürülmüştür.
Ayrıca iyi eğitilmiş din adamı eksikliğinden kaynaklanan sorunların acilen çözülmesi gerektiğine dair genel kabulle de ilişkili biçimde bir dizi uygulama bu dönemde yürürlüğe konmuştur. Bu doğrultuda imamhatip kurslarının yeniden faaliyete geçtiğini, türbelerin yeniden ziyarete açıldığını, hacca gideceklere ilk
defa döviz müsaadesi verildiğini ve vizelerin uzatıldığını, ilkokul müfredatında isteğe bağlı din dersleri
konulduğunu, Ankara Üniversitesi’ne bağlı bir İlahiyat Fakültesinin açıldığını önemle not etmemiz gerekir. Yani daha Demokrat Partinin (DP) 1950 yılında iktidara gelmesinden önce, CHP dönemin ulusal ve
uluslararası bağlamı öyle gerektirdiği için din-devlet ilişkilerinde farklı bir tutum almaya başlamıştı. Bu
tutumun genel anlamda ve biraz daha ileri düzeyde bütün bir DP iktidarları döneminde de devam ettiğini söyleyebiliriz.
Demokrat Parti 1950-1960 yılları arasında süren on yıllık iktidarı boyunca Anayasa’nın laiklik ilkesine ve Atatürk devrimlerine sadakatini muhafaza etmeye çalışmıştır; öte yandan dine karşı tutumunda oldukça hoşgörülüdür.
DP devletin laiklik ilkesinden çok fazla ödün vermeden dine ve dinle ilişkili kişi ve kurumların faaliyetlerine karşı daha fazla hoşgörülü bir tutum takınmıştır. Örneğin iktidara geldiği ilk aylarda ivedilikle
halkta ciddi rahatsızlıklara yol açan ezanın Türkçe okunması uygulamasından vazgeçilmiştir. Ezan 14
Haziran 1950’den itibaren tekrar Arapça okunmaya başlanmıştır. Ayrıca, 1951 sonbaharında, ilkokuldan sonra dört yıl eğitim veren imamhatip okulları, 1953-1956 arasında ise lise düzeyinde eğitim veren
imam-hatip okulları açılmıştır. 1956-1957’de ortaokullara din dersleri konmuştur. Bu yıllarda Türkiye’de
15 bin yeni cami inşa edilmiştir. Kuran kursu açılmasını ya da cami inşaını amaçlayan türden dinî örgütlerin sayısı 1946’da sadece 11 iken, 1960’ta 5 bini geçmiştir.
Öte yandan DP’nin laiklik ilkesinden ödün vermeme eğilimini 1948 yılında kurulan Millet Partisi’nin
dini siyasete alet ettiği gerekçesi ile 1954 yılında kapatılması açık bir biçimde göstermektedir. Benzer
bir şekilde Ticani tarikatının müntesiplerinin yürüttükleri faaliyetler sebebiyle, özellikle Mustafa Kemal
Atatürk’ün heykellerine yönelik saldırılarının yarattığı rahatsızlık neticesinde, 1951’de “Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” çıkarılarak sert hukuksal yaptırımlar ile karşılaşmaları DP’nin laiklik
ilkesine yönelik sadakatinin göstergesidir.
1950’ler ile birlikte başlayan dini dirilişin 1970’lerin hemen başındaki görünümü Milli Nizam Partisi’nin
(MNP) kurulmasıdır. Kısa bir süre sonra kapatılsa da MNP çizgisi 1970’li yıllarda Milli Selamet Partisi
(MSP) adı ile siyasi hayatımız içinde ne denli kalıcı olduğunu ispat etmiştir. Öyle ki, dönemin koalisyon
hükümetleri içinde MSP pek çok kez yer almıştır.
1970’de Necmettin Erbakan’ın MNP’yi kurması ile başlattığı gelenek sırası ile MSP, Refah Partisi
(RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi (SP) ile devam etmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) de hem kadroları hem de politik konumlanışı bakımından belli bir oranda bu geleneğin halefleri arasında sıralanabilir.

NAKŞİBENDİLİK

Nakşibendilik, kökeni itibariyle 1389 tarihinde vefat eden Muhammed Bahauddin Nakşibend’in temel esaslarını belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Bahauddin Nakşibend’in ölümünden sonra farklı
kollara ayrılan bu tarikatın Türkiye’de etkin olan kolu Mevlana Halid-i Bağdadi’nin önderliğinde yaygınlaşan “Halidiyye”dir. 1778-1826 tarihleri arasında yaşayan Halid-i Bağdadi’nin açmış olduğu yolu takip
eden birden fazla ismin öncülüğünde, Türkiye’de Nakşibendilik Osmanlı Devleti’nin son yıllarından beri ciddi manada etkinlik sahibi bir tarikattır. 1950 sonrası canlanmayı esas alarak söyleyecek olursak,
Nakşibendilik, ağ ya da şebeke kurma prensibine sonuna kadar sadık bir ‘operasyonel kod’a sahiptir.
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1878-1960 tarihleri arasında yaşayan Said-i Nursi’nin kurucusu olduğu bir dini harekettir. Said-i Nursi Osmanlı Devleti’nin son yıllarına denk gelen gençlik evresinde, ciddi manada bir siyasi aktördür. Jön
Türkler içinde yer aldığını, Osmanlı-Rus Harbi’nde esir düşerek bir süre Rusya’da yaşadığını ve milli
mücadeleye destek vererek Mustafa Kemal ile sıkı ilişkiler geliştirdiğini biliyoruz. Ancak milli mücadele
sonrasında Mustafa Kemal’in laikliği esas alan reformları uygulamaya başlaması ile yer altına inmiş ve
çoğu zaman öğrencilerinin elle çoğalttıkları Osmanlıca yazılmış eserlerinin Anadolu’da elden ele dolaştırılması suretiyle etkinliğini hızla artırmıştır. 1950’li yıllarda Said-i Nursi’nin DP’ye verdiği açık destekle
tekrar siyaset ile daha dolaylı düzeyde de olsa ilişki kurduğu görülüyor.
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Süleymancılık da tıpkı Nurculuk gibi Nakşibendilik ile ilişkili cemaatlerden birisidir. Kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1959) Nakşibendi geleneğin içinden yetişmiş bir din alimidir. Medreselerin, tekke ve zaviyelerin kapatıldığı bir vasatta Tunahan kendisini Kuran öğretimine adamıştır. Bu amaçlı faaliyetlerini 1950’li yıllara kadar tümüyle yer altında sürdürmüştür. DP’nin iktidara gelişi ile ortaya çıkan görece liberal ortamla birlikte ise Tunahan ve öğrencileri ilk kez resmî statüde Kuran Kursu açabilmişlerdir. Farklı kolları ile Kadiri, Mevlevi ve Rufâi tarikatları tasavvufi geleneğin diğer önde gelen temsilcileridir. Bunların dışında 1960’lı yıllardan başlayarak Türkiye’de belirgin bir etkinliğe erişen daha radikal öğretilere sahip dinî gruplar da vardır. Bu kapsamda Ticanilik, Ürdün kaynaklı Hizbu’t Tahrir, İslamcı Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi (İBDA-C) ve Hizbullah’ı anabiliriz. Bunlardan İBDA-C dışında kalanlar köken itibariyle Türkiye dışındaki diğer Müslüman ülkelerde doğmuş hareketlerdir. İBDA-C ise Salih
Mirzabeyoğlu’nun öncülüğünde Necip Fazıl Kısakürek’ten esinlenerek örgütlenmiş ve daha çok 1990’lı
yıllarda bir dizi küçük çaplı eylem ile adını duyurmuştur.
1990’lı yılların ortalarından itibaren Türkiye’de oldukça sert geçen din-devlet ilişkileri ya da laiklik temelli tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmalar içinde başörtüsü meselesi özel bir yer edinmiştir. Kamusal
alanda, özellikle eğitim kurumlarında başörtüsü takarak bulunma arzusundaki kadınların bu talebi 28
Şubat’ın hemen ertesinde sert bir müdahaleye maruz kalmıştır. 1997-2002 arasında dini gruplar üzerindeki baskı belirgin bir şekilde artmıştır. 28 Şubat ile birlikte zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılarak imam
hatip liselerinin orta kısmının kapatılması, 1999’da uygulamaya konan katsayı uygulaması sebebi ile
imam-hatip lisesi mezunlarının ilahiyat fakülteleri dışındaki yerlere girmelerinin zorlaştırılması bu baskının en yalın işaretleri arasındadır. Nitekim 1995-1996 eğitim öğretim yılında toplam lise öğrencilerinin
% 10.88’i imam-hatip liselerinde okurken, bu oran 2003-2004 eğitim öğretim yılında yalnızca % 2.37’dir.
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2002’DEN GÜNÜMÜZE DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ

3 Kasım 2002’de kuruluşundan çok kısa bir süre sonra girdiği ilk seçimlerde elde ettiği başarı ile tek
başına hükümet kurma hakkı elde eden ve yaklaşık 15 yıldır bu konumunu muhafaza eden AK Parti
uzunca bir süre laiklik ve sekülarizm temelli tartışmalara konu edildi. Bu tartışmaların halen bittiğini söyleyemeyiz. Din-devlet ilişkilerinin çok boyutluluğunu bu tartışmalar vesilesi ile 2002 sonrasında da kolaylıkla tespit edebiliriz. Şöyle ki, iktidar-muhalefet ilişkileri içinde AK Parti’ye iktidara geldiği ilk yıllarda
ısrarla ve daima laiklik ilkesi temelinde eleştiriler yöneltilmiştir. Nitekim bu eleştirileri yansıtan iki temel
gelişmeyi anabiliriz. Bu gelişmelerden ilki 27 Nisan 2007’de yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bir bildiri ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine müdahale edildi. Bu müdahale
ile amaç eşi başörtülü olan Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olmasını engellemekti. İkincisi ise 14 Mart
2008’de dönemin Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından ‘AK Parti’nin laikliğe aykırı
fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği iddiası ile kapatılması ’talebiyle açılan dava idi. Her iki teşebbüs
de istenen sonucu doğurmadı.
15 yıl boyunca ortaya konan yasal düzenlemeler içinde doğrudan din-devlet ilişkilerini ilgilendirdiğini
düşünebileceğimiz iki temel yasa akla gelir. Bunlardan ilkinde başörtüsü sorununu halletmek amaçlanmıştı. İkincisinde ise 30.03.2012 tarihli düzenleme ile zorunlu eğitim 4+4+4 biçiminde 12 yıla çıkarılmış,
ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatının, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulacağı hükme bağlanmış ve İmam-Hatip liseli öğrencilerin üniversiteye girişine engel oluşturulan katsayı uygulamasına son verilmişti.
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MU
RA

T

YA

YIN

LA

RI

Tek-parti iktidarı sonrasında, 28 Şubat dönemini istisna tutarsak, dini cemaatler çeşitli sebeplerle
genellikle devlet himayesine alınmışlardır. Bu uygulamalar AK Parti’nin iktidar mevkiinde bulunduğu yıllarda da devam etmiştir; ancak Ruşen Çakır’ın ifadesi ile, önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak düzeyde artmıştır. Bunun sebepleri ya da sonuçları üzerinde burada ayrıntılı bir biçimde durma şansımız
yok. Ancak yine de bu himaye altına alma halinin en temel sonuçlarından biri üzerinde durmadan bu bölümü bitirmek doğru olmaz: 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bir darbe marifetiyle siyasî iktidarı ele geçirme teşebbüsü.
Fethullah Gülen ismi uzun süredir Türkiye gündemini meşgul ediyor. Onun 1960’lı yıllardan beri yürüttüğü faaliyetlerin küresel bir aktör haline gelişine ciddi manada katkı sağladığı söylenebilir. 1960’lı
yılların ortalarından itibaren ortaya konan bu faaliyetler uzunca bir süre eğitim alanında yürütülmüştür.
Eğitim alanına zamanla medya, sağlık ve taşımacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ya da ticari işletmeler eklenmiştir. Ayrıca TUSKON (Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu), Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Kimse Yok Mu Derneği gibi sivil toplum alanında görünürlük kazanan ve
FETÖ’nün kendi hegemonyasını kurma çabalarına eşlik eden kuruluşlar eliyle yürüttükleri faaliyetleri
de not etmek gerekir. Son olarak FETÖ, son birkaç yılda yaşananlardan hareketle daha açık bir biçimde anlayabildiğimiz gibi, devlet bürokrasisine sızmak ve dahası zaman içinde hâkim olmak üzere bir dizi gizli ya da yarı açık faaliyet içerisinde olmuştur.
FETÖ 40-50 yıldır sürdürdüğü faaliyetleri ile devlet aygıtını neredeyse işleyemez hale getirecek güce erişmiştir. 15 Temmuz ise bu gücün kendini dışa vurduğu tarihtir. 15 Temmuz, görünüş itibariyle bir
dini liderin önderliğinde örgütlenen bir yapının (FETÖ’nün) devleti ve toplumu tahakküm altına alma teşebbüsüdür. Neyse ki bu teşebbüs halkın büyük desteği ile savuşturulmuştur.
Şerif Mardin, tek-parti dönemi reformlarını değerlendirdiği Türkiye’de Din ve Siyaset adlı eserinde
önemli bir iddiayı dile getirmektedir. Şöyle ki, ona göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya konan laikleştirici reformların esas ortak özelliği İslam cemaatinin kolektif baskısından kişiyi kurtarma çabasında karşımıza çıkar. ‘Mahalle baskısı’kavramı esasında uzunca bir süre Türkiye’de gündemin baş sıralarında
yer alan bu iddiaya göre, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hem eğitim ulemanın elinden alınmış hem de ortak eğitimin ve böylece de okul yıllarından ileriye doğru cinsiyetler arasında bütünüyle yeni bir kaynaşmanın yolu açılmıştır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

Bu açıklama hangi ülkenin laiklik tipinin
ifadesidir?

Din ve devlet arasındaki ilişki dört yönden
ele alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi din ve devlet ilişkilerinde yer alan unsurlardan biri değildir?

A) Hollanda
B) İspanya
C) Rusya

A) Din ve devlet arasındaki ilişki tek yönlü
değildir.

D) Yunanistan
E) Brezilya

B) Din ve devlet arasındaki ilişki durağandır.

YIN

C) Din ve devlet ilişkisinde çoğu zaman aynı
anda birden fazla aktörün birbirinden
farklı ve çatışan eğilim ve taleplerinin
karmaşık yapısı belirleyicidir.

AÇIKLAMA

Yukarıda yapılan açıklama Brezilya’da uygulanan
laiklik tipini işaret eder.
YANIT: E

D) Din ve devlet arasındaki ilişki değişime
tabidir.
Her toplumda din ve devlet ilişkisi farklı
seyirler izleyebilir.

YA

E)

AÇIKLAMA

Din ve devlet arasındaki ilişki durağan değildir, değişime tabidir. Tarihin değişim yasalarından dindevlet ilişkileri de nasibini alır.
YANIT: B

T

4.

Türkiye’deki laiklik tipi genellikle …………..
benzetilir. Türkiye’de de,dinsel semboller ve
modeller kamusal alanın dışındadır. Din bireyin özel alanına münhasır bir inanış muamelesi görür.

MU
RA

2.

LA

1.

Halkın kurtuluşu için mücadele eden rahipler
ve kurtuluşçu teolojiler sayesinde halk kiliselerinin doğumu gerçekleşmiştir. Halk ve kilisenin özdeşleştiği bir model söz konusudur.

RI

3.

I. Laiklik din ve dünya meselelerinde dinin
tek otorite olmaktan çıkmasıdır.

II. Laiklik din adamlarından başka kişilere,
kurullara, yetkililere dünya işlerinde hatta
din işlerinde üstün bir yer verme anlamını taşır.

III. Laiklik sayesinde sokaktaki adam hem
din hem de dünyaya dair söz hakkına sahiptir.

IV. Laiklik dinin tüm toplum katmanlarındaki etkinliğini yitirmesi gerektiğine yönelik
inanıştır.

Bu açıklama ……………..aşağıdakilerden
hangi laiklik sistemini işaret eder?
A) İngiltere laiklik sistemi

Bu şıklara göre aşağıdakilerden hangisi
laikliğin tanımını oluşturan şıklardan biri
değildir?

C) İspanya laiklik sistemi

B) II ve III

B) Almanya laiklik sistemi

A) I ve III

D) Fransa laiklik sistemi

C) Yalnız IV

E) İtalya laiklik sistemi

D) I ve II

E) Yalnız II

AÇIKLAMA

Türkiye’deki laiklik sistemi Fransa’daki laiklik sistemini örnek almıştır.
YANIT: D

AÇIKLAMA

Dinin tüm toplum katmanlarındaki etkinliğini yitirmesi gerektiğine yönelik inanış biçimi sekülarizm
kavramını işaret eder.
YANIT: C
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5.

Sekülarizm tezi aşağıdakilerden hangisi
ile en iyi ifade edilir?

8.

A) Ekonomik

I. Osmanlının yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyetinin doğuşunda dinin kitleleri harekete geçirici rolü olmuştur.

II. Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan
reformlar nedeniyle din ve devlet işleri
radikal bir kırılma yaşamıştır.

RI

B) Politik

C) Siyasal-Toplumsal
D) Kültürel

III. 1 Kasım 1932 tarihinde saltanat ilga edilmiştir.

LA

E) Hepsi

IV. 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet kurulmuş
ve din-devlet ilişkilerinin radikal değişikliği başlamıştır.

AÇIKLAMA

Sekülarizm tezi en genel hatları ile ekonomik,poli
tik,siyasal,toplumsal ve kültürel tüm katmanlarda
dinin etkinliğinin modernleşme ile birlikte aşılacağı iddia edilir.
YANIT: E

YIN

V. Eğitim birliğini sağlamak üzere Tevhid-i
Tedrisat kanunu çıkarılmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II

B) Yalnız IV

Osmanlı devletinin son yıllarına kadar yürürlüğe konan uygulamalar aracılığı işığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

C) Yalnız III
D) I ve III

YA

6.

E) II ve V

A) 1838 Meclis-i Valayı Ahkam’ı Adliye

B) 1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu
C) 1859 Mekteb-i Mülkiye-i Şahane

AÇIKLAMA

Saltanatın ilga edilmesi 1 Kasım 1922 tarihinde
gerçekleşmiştir.
YANIT: C

D) 1864 Deniz Ticaret Yasası-Vilayet Nizamnamesi
E) 1876 Şer-i Mahkemeler
AÇIKLAMA

7.

MU
RA

T

Osmanlının son döneminde şer’i mahkemelerden
bağımsız yürüyen İdari Mahkemeler 1867 yılında
kurulmuştur.
YANIT: E

9.

Kurtuluş Savaşı başlangıcında İstanbul
hükümeti adına dönemin önde gelen ulemalarından hangisi milli mücadele hareketini gayrı meşru gören fetvalar yayınlamıştır?

Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan düzenlemeyle Anayasadan “Türkiye Devletinin
dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır. Daha sonra da laiklik ilkesi Anayasaya ilave edilmiştir.

A) Mustafa Sabri

Anayasa da yapılan bu değişiklikler hangi
tarihlerde olmuştur?

C) Refet Bele

B) 1929-1936

E) Feridun Fikri Düşünsel

D) 1926-1934

B) İsmail Canbolat

A) 1928-1937

D) Sabit Sağıroğlu

C) 1927-1935
E) 1925-1933

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Mustafa Sabri Osmanlının son dönem önemli ulemalarından birisiydi. Diğer isimler Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası elemanlarıdırlar.
YANIT: A

Yapılan bu Anayasa değişiklikleri sırasıyla 19281937 yıllarında gerçekleşmiştir.
YANIT: A
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12. Aşağıdakilerden hangisi 1970 yılında kapatılan (Milli Nizam Partisi) MNP’nin devamı niteliğindedir?
A) Millet Partisi

B) Milliyetçi Hareket Partisi

Bu açıklamaya göre aşağıdaki şıklardan
hangisi yanlıştır?

C) Adalet Partisi

E) Fazilet Partisi

B) Cumhuriyet dönemi reformları ulemanın
ve tarikat liderlerinin konumlarını büyük
ölçüde sarsmıştır.

AÇIKLAMA

1970 yılında kapatılan Milli Nizam Partisinin yerine
Milli Selamet Partisi kurulmuştur.
YANIT: D

YIN

C) Din ve devlet ilişkileri her zaman gerilim
yüklüdür.

D) Devlet Diyanet işleri başkanlığının kurulmasını sağlayarak dini kendi denetimi
altına almıştır.

YA

E) Devletin önceliği yerini yurttaşlık dini ile
desteklenmesi gereken modern devlet
kavramına bırakılmıştır.
AÇIKLAMA

Osmanlı saltanatı değil, Cumhuriyet dönemi reformları seküler devlet inşa etme çabasına girmiştir.
YANIT: A

13. Aşağıdakilerden hangisi Nurculuk hareketi ile ilgili açıklamalardan biri değildir?
A) 1878-1960 tarihleri arasında yaşayan
Said-i Nursi’nin kurucusu olduğu bir dini
harekettir.

T

I. Ziya Gökalp

II. Şemsettin Günaltay

MU
RA

III. Mustafa Sabri

LA

D) Milli Selamet Partisi

A) Osmanlı saltanatı seküler bir devlet inşa
etmenin yapı taşıdır.

11.

RI

10. Cumhuriyet dönemi reformları ve Osmanlı modernleşmesi belirgin bir sürekliliği içinde barındırır. Söz konusu reformların Türk siyasal hayatı içindeki yerini tespit edebilmek
önemlidir.

IV. Mehmet Akif Ersoy

V. Ahmet Hamdi Akseki

B) Said-i Nursi her zaman Mustafa Kemal’in
karşısında olmuş,ileriki yıllarda yer altına
inerek faaliyetlerini sürdürmeye devam
etmiştir.

C) Said-i Nursi Demokrat Partiye açık destek vererek siyaset ile daha dolaylı bir
ilişki kurmuştur.
D) Said-i Nursi islamın bilim ile yada akıl ile
çelişmediğini ısrar ve önemle belirtmiştir.

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının dine yönelik tutumlarına karşı tepkileri bakımından ve
veya desteklenmesi erbabında çeşitli aktörler farklı tepkiler ortaya koymuşlardır.

E) Tefsir ve yorumlarıyla oldukça etkin bir
cemaatın ortaya çıkmasında önemli bir
rol oynamıştır.

Yukarıda açıklanan isimlerden Cumhuriyete muhalif olanlar aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

AÇIKLAMA

Said-i Nursi Jön Türkler içerisinde yer almış,
milli mücadelede Mustafa Kemal’in yanında
bulunmuş,laikliği esas alan reformlar nedeniyle
devletle ters fikir ayrılığına düşmüştür.
YANIT: B

A) I ve II

B) III ve IV
C) I ve III

D) III ve V
E) II ve IV
AÇIKLAMA

Mustafa Sabri ve Mehmet Akif Ersoy muhalefet
yaparak ülkeyi terk etmişlerdir.
YANIT: B
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14. Aşağıdakilerden hangisi Nakşibendiliğin
halidiyye kolunun Türkiye’de en bilinen
takipçileri arasında yer almaz?

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI

B) Çarşamba cemaatı

1.

C) Menzil cemaatı

D) İskenderpaşa cemaatı

RI

A) Erenköy cemaatı

Aşağıdakilerden hangisi din-devlet ilişkisine dair yanlış bir değerlendirmedir?

LA

A) Tek yönlü değildir.

E) Nurculuk

B) Değişime tabiidir.
C) Karşılıklıdır.

AÇIKLAMA

D) Tüm toplumlarda seyri aynıdır.

Nakşibendiliğin halidiyye kolunun ülkemizde en
bilinen takipçileri Erenköy, Çarşamba, Menzil ve
İskenderpaşa cemaatlarıdır. Nurculuk daha sonra ortaya çıkmıştır.
YANIT: E

YIN

E) Uluslararası bağlamdan etkilenmektedir.

						
		

2.

		

I. Fetva verme yetkisi Şeyhülislamdadır.

II. Dinin maslahatı her şeyden önce gelmektedir.

YA

III. Orta Çağ Avrupası’ndaki ile aynı özelliklere sahiptir.

IV. Sünni unsurlar imparatorluğun uzak köşelerine sürgün edilmişlerdir.

15. Said-i Nursi’nin ölümü öğrencileri arasında
çatışmayı da beraberinde getirmiş ve cemaat çok sayıda alt kola bölünmüştür

V. Din, Osmanlı yönetim ve yasama sisteminin önemli bir parçasıdır.

Klasik dönem Osmanlı Devleti’ndeki dindevlet ilişkilerini dikkate aldığımızda yukarıdakilerden hangilerinde doğru bir değerlendirme yapılmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi nurculuğun bölünen alt kollarından biri değildir.
B) Okuyucular

C) Fethullahçılar

MU
RA

D) Yazıcılar

T

A) Yeni Asyacılar

E) Med-zehra

A) I ve V

B) II ve III
C) II ve V

D) I, II ve III

E) II, IV ve V

AÇIKLAMA

1960 lı yıllarda diğer cemaatlerden ayrı özerk bir
şekilde faaliyetlerini sürdüren Fethullahçıların lideri Fethullah Gülen Nursi’nin öğrencilerinden biri değildir.
YANIT: C

3.

Aşağıdakilerden
hangisi
Osmanlı
Devleti’nde klasik düzenin bozulmasına
yol açan sebepler arasında yer almaktadır?
A) Artan savaş giderleri

B) Osmanlı’nın uluslararası ticaret içindeki
etkinliğinin artması
C) Kent nüfusunun azalması

D) Devlet gelirlerindeki çoğalma

E) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını kaybetmesi
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Aşağıda verilen laiklik modelleri ve devlet
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

8.

A) Anglikan Kilisesinin merkezde yer aldığıBirleşik Krallık

A) 17 Kasım 1924 tarihinde kurulmuştur.

RI

B) Kurucular Kurulu’nun başkanı Kazım
Karabekir’dir.

B) Bütün din ve mezheplere eşit mesafeABD

C) Liberal bir dünya görüşünün izlerini taşır.

C) Bütün dinlere eşit mesafe ve destek-Almanya

LA

D) Siyasi tarihimizin ikinci muhalif partisidir.

E) Şeyh Said isyanını bastırmak üzere çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu doğrultusunda irticai faaliyetlere destek olduğu
iddiası ile kapatılmıştır.

D) Jakoben niteliği- Polonya

E) Kilise’nin kamusal alanda temsil edildiğiİspanya

5.

Dinin tüm toplum katmanlarındaki etkinliğini yitirmesi gerektiğine yönelik inanışa
ne ad verilir?

9.

B) Şer’iye ve Eflak Vekaleti’nin kaldırılması

B) Sekülarizm

YA

C) Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulması

C) Anti laiklik

D) Eğitim Birliğinin sağlanması

D) Faşizm

E) Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi

E) Sosyalizm

10. Toplumsal hayatın sekülerleştirilmesi
amacına yönelik reformlar içinde aşağıdakilerden hangisi 1932 tarihinde yürürlüğe konulmuştur?

MU
RA

B) 1858

T

Ziya Gökalp’in önerisi ile Jön Türklerin
uyguladıkları reformlar arasında yer alan
Şer’iye mahkemelerinin şeyhülislamlıktan ayrılıp adalet bakanlığına bağlanması
hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) 1838
C) 1864

A) İlk ilahiyat fakültesinin açılması
B) Fes giymenin yasaklanması
C) Medreselerin kapatılması
D) Ezanın türkçeleştirilmesi

D) 1908

E) Anayasa’dan “devletin dini İslam’dır” ifadesinin çıkarılması

E) 1914

7.

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te
alınan kararlar arasında yer almaz?
A) Halifeliğin ilga edilmesi

A) Laiklik

6.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

YIN

4.

İslamcılıkla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11. Aşağıda sıralanan gelişmelerden hangisi
diğerlerinden geç tarihlidir?

A) Özelliklerini daha çok 19. Yüzyıl ortalarında kazanmıştır.

A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

B) Milli Nizam Partisi’nin kurulması

B) Osmanlı İmparatorluğu’nun uzak çevresinde ve Hindistan’da şekillenmiştir.

C) Ankara Üniversitesine bağlı bir İlahiyat
Fakültesinin açılması

C) 1370’lerden itibaren güçlenmiştir.

D) Zorunlu ve kesintisiz eğitimi sekiz yıla çıkaran eğitim reformu

D) İdeolojik davranış kümesidir.

E) Temel hedefi tüm Müslümanları aynı çatı
altında toplayarak İslam Birliği yaratmaktır.

E) Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
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12. “Mahalle baskısı” kavramı aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
A) Nuri Pakdil

1.

D Her toplumda din ve devlet ilişkisi farklı
seyirler izleyebilir. İngiltere’de Fransa’da,
Almanya ‘da, Amerika’da ve Türkiye’de
din ve devlet ilişkisi aynı seyri takip etmemiştir. Benzerlikler olsa da uluslararası bağlam ülkeleri etkilemekte ve farklılaştırmaktadır.

2.

A

D) Prens Sabahattin

E) Necip Fazıl Kısakürek

13. 1984-1992 tarihleri arasında Aykut
Edibali’nin liderliğinde faaliyet gösteren
siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahatçı Demokrasi Partisi
B) Milli Saadet Partisi

E) Islahatçı Cumhuriyet partisi

•
•

14. Adalet ve Kalkınma Partisi ne zaman kurulmuştur?

3.

A) 3 Aralık 2002

D) 3 Ekim 2001

MU
RA

E) 3 Kasım 2001

T

B) 3 Kasım 2002
C) 3 Eylül 2000

Osmanlı Devleti dini gruplar ile devlet
maslahatının gerektirdiği ölçüde ve kontrollü bir biçimde ilişki tesis etmiştir.

Sünni İslam empoze edilmiştir, devletin
bekasına zarar verecek çeşitli teşebbüslerde bulunamaması için Şiilik sürekli göz
hapsinde tutulmuştur.

YA

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

•
•

C) Milli Nizam Partisi

LA

C) Şerif Mardin

YIN

B) Sezai Karakoç

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

•

•
•
•
•

A) Halkın onayına sunulan referandumlar

4.

B) Başörtüsü meselesinin halledilmesi

C) Zorunlu eğitimin (4+4+4) 12 yıla çıkarılması

D) 15 Temmuz 2014 de yaşanan
Fethullahçı Terör Örgütü’nün siyasi iktidarı ele geçirme teşebbüsü

E) Hz. Peygamberin hayatını konu alan
derslerin orta ve lise de seçmeli ders olarak müfredata konulması
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Devletin kontrolü altına alınmış bir dini
elitin yaratılmasıdır.

A Osmanlı’da klasik düzenin bozuluşuna
yol açan sebepler:

•

15. Aşağıdakilerden hangisi 2002 yılı sonrası Türkiye’de yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Tehlikeli addolunan heteredoks unsurlar
imparatorluğun uzak köşelerine sürgün
edilmiştir.

Vergi toplamaktan ve savaş zamanı asker temin etmekten sorumlu kişilerin sebep oldukları yolsuzlukların devlet gelirlerini azaltması
Ateşli silahların kullanılmaya başlanması
Yeni ticaret yollarının keşfi
Savaş giderlerinin artması

Nüfus artışı ve tarımsal alandaki istihdam
düşüşü
Hazineyi sarsacak yeni tüketim alışkanlıklarının ortaya çıkması.

D Fransa’da uygulanan bir diğer laiklik tipi
ise jakoben niteliği ile öne çıkmaktadır.
Bu çatışmalı tipte Katolik Kilisesinin gücü
topraklarını halka dağıtmak yoluyla kırılmıştır. Dinsel sembol ve modeller bu tipte kamusal alandan dışlanmıştır. Din daha çok bireyin özel alanına mahsus bir
inanış muamelesi görmüştür. Türkiye’deki laiklik modeli genellikle Fransa’dakine
benzetilir.
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•

•
•
•
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14. B AK Parti 3 Kasım 2002 de kurulmuştur.
15. D FETÖ’nün bir darbe kalkışması ile siyasi
iktidarı ele geçirme teşebbüsü 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir.

Özelliklerini daha çok 19. Yüzyıl ortalarında kazanmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun uzak çevresinde ve Hindistan’da şekillenmiştir.
1870’lerden itibaren güçlenmiştir.
İdeolojik davranış kümesidir.

Temel hedefi tüm müslümanları aynı çatı
altında toplayarak İslam Birliği yaratmaktır.

T

D Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, siyasi
tarihimizin ilk muhalif partisidir.

MU
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1914’te Ziya Gökalp’in İslam’ın rolüyle ilgili İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) için
hazırlamış olduğu layiha, Jön Türkler tarafından uygulanmıştı. Söz konusu uygulama ile Şeyhülislam kabine dışına çıkarılmış, Şeri’ye mahkemeleri Şeyhülislamlıktan ayrılıp adalet bakanlığına bağlanmıştır. 				

C İslamcılık:

•

8.

LA

E

13. A Islahatçı Demokrasi Partisi, 1992 yılından sonra Millet Partisi adını almıştır.
1968 de Mücadele Birliği Ayku Edibali’nin
öncülüğünde bir araya gelen ve dernek
çatısı altında örgütlenen bir grubu temsil
etmektedir. Türklük ve İslamiyet’in kendine özgü bir sentezine dayalı düşünsel
arka planları ile Milli Mücadeleciler daha
çok 1970’li yıllarda etkinlik gösterebilmişlerdir.

YIN

6.

12. C Şerif Mardin tarafından, Mahalle baskısı
deyimi kullanılmıştır.

B Dar anlamı ile laiklik, din ve dünya meselelerinde dinin tek otorite olmaktan çıkmasıdır. Sekülarizm ise, dinin tüm toplum
katmanlarındaki etkinliğini yitirmesi gerektiğine yönelik inanıştır. Bu açıdan laiklik sekülarizme nazaran daha sınırlı bir
dönüşümü ima etmektedir.
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1928 yılında yapılan bir düzenleme ile
Anayasa’dan “Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır. Laiklik
1937 yılında Anayasaya girmiştir.

10. D 1932 yılında ezanın Türkçeleştirilmesi
toplumsal hayatın sekülerleştirilmesine
yönelik reformların en önemlileri arasında sayılır.
11. D
•

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu - 1945

•

Ankara Üniversitesine bağlı bir İlahiyat
Fakültesinin açılması - 1949

•

•
•

Milli Nizam Partisinin kurulması - 1970

Zorunlu ve kesintisiz eğitimi sekiz yıla çıkaran eğitim reformu - 1997

Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun - 1951
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ÜNİTE
TÜRKİYE’DE ORDU-SİYASET İLİŞKİSİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Osmanlı Dönemi, Tek Partili dönem,
DP iktidarı, 1960 darbesi, 1980 darbesi ve 2002 sonrası dönemlerde
ordu ve siyaset arasındaki ilişki çalışılmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

Türkiye’nin modernleşme sürecine girmesiyle birlikte ordunun siyasal alan üzerindeki etkisinin de
arttığı söylenebilir. Modernleşmenin askerî alanda başlaması, Batılılaşma perspektifine uygun olarak ordu içinde toplumdan farklılaşmış bir elit zümrenin ortaya çıkışını beraberinde getirmiştir.
Türkiye’de demokrasinin güçlendirilmesi süreci, aynı zamanda söz konusu vesayet kurumlarının siyaset üzerindeki etkilerinin ortadan kaldırılması arayışlarının da yansıması durumundadır.
Vesayet: Hukuksal açıdan kendi çıkarlarını koruyacak yetkinlik düzeyinde olmayan kişilerin haklarının korunması için kendisine yardım edilmesi anlamına gelir. Siyaset bilimi literatüründe ise demokratik
rejimlerde yetkinin görünürde seçilmişlerde olması, ancak perde arkasında askerler başta olmak üzere
belirli güç odaklarının iktidarı kendi ellerinde tutması anlamında kullanılır.

TARİHSEL ARKA PLAN-OSMANLI DÖNEMİNDE ASKERİN SİSTEM
İÇİNDEKİ YERİ

Osmanlı Devleti güçlü bir askerî yapılanma üzerinde yükselmiştir. Devlet, kısa bir süre içinde yükselmesini büyük ölçüde askerî sistemini güçlü bir zemin üzerinde kurmasına borçludur. Söz konusu yapılanmanın ilk unsuru, merkezde padişaha doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren Yeniçeri Ocağı’dır. Ordunun ikinci bileşeni “tımar sistemi”ne dayanan atlı birliklerdir. Buna göre, vakıf malı sayılan ya da doğrudan padişahın mülkiyetinde olduğu kabul edilen İmparatorluk topraklarından büyük kısmı, ekilip biçilmesi için belirli kişilere bırakılmıştır. Araziyi işletme hakkına sahip olan “sipahi” genellikle bunu köylülere bırakır ve onlardan güçleri ölçüsünde alınan vergiyi kendi toplar.
Tımarlı Sipahi: Osmanlı’da köylüler tarafından ekilip biçilen topraklar karşılığı alınacak vergileri toplayan, bunun karşılığında padişahın kendisi için takdir ettiği miktarda “cebeli” adı verilen silahlı ve atlı asker bulunduran kişidir. Sipahi, kendisine tahsis edilen topraklarda yaşar ve savaşlardaki görevine ek olarak normal zamanlarda kendi bölgesinde kamu düzenini ve güvenliğini koruma yükümlülüğünü üstlenir.
Osmanlı, orduyu farklı unsurlardan oluşturarak askerlerin merkezî yönetim için oluşturacağı bütçe
yükünü azaltmayı hedeflemiştir. Ancak en az bunun kadar önemli bir diğer neden, devletin tüm silahlı gücünü tek bir yapıya vermeme arayışıdır. Bu şekilde, devlet otoritesine karşı silahlı unsurlardan gelecek muhtemel bir isyanın belirli bir kesimle sınırlı kalması hedeflenmiştir. Nitekim bu tür isyan durumlarında söz konusu farklı kuvvetlerin devlet tarafından birbirlerine karşı kullanılabildiği de görülmüştür.

İLK MODERNLEŞME GİRİŞİMLERİ

1699 Karlofça Anlaşmasının ardından başlayan yenilenme girişimleri, Onsekizinci Yüzyılın sonlarına gelindiğinde iyiden iyiye hız kazanmıştır. Bu süreçte, savaş meydanlarında karşılaşılan başarısızlıklardan hareketle ilk reformlar askerî alandan başlatılır. 1773 ve 1793 yıllarında kurulan Mühendishanei Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri Hümayun aslında bu ihtiyacın somut yansıması durumundadır.
Ondokuzuncu Yüzyılda askerî alanda yapılan en önemli yeniliklerden biri II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıdır. II. Mahmud, Asakar-i Mansure-i Muhammediye adıyla bilinen yeni bir ordu kurmuştur.
Vakayı Hayriye adıyla bilinen yeniçeriliğin tasfiyesi olayı, Osmanlı’da tamamen modern tekniklere
uygun askerî birliklerin doğmasını sağlamıştır.
Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Yeniçeri Ocağı: I. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı, İmparatorluğun değişik yerlerinden getirilen gençlerin yetiştirilmesiyle oluşturulmuş bir ordudur. Çoğu Hıristiyan ailelerden gelen bu gençler,
öncelikle Müslüman bir ailenin yanında verilerek Türkçe ve İslam adetlerini öğrenmeleri sağlanırdı. Daha sonra bunlara geniş kapsamlı bir askerî eğitim verilir; en zekileri ise devlet kademelerinde yükselmelerini sağlayacak Enderun Mektebine yönlendirilirdi. Yeniçerilerin evlenip aile kurmaları ve özel mülk
edinmeleri yasaktı.
Subay ihtiyacı, modernleşme sürecinde, eğitim sisteminde yapılan reformların da başlıca motivasyon kaynağı olmuştur. Daha önce kurulan deniz ve kara harp okullarına diğer başka askerî okullar da
eklenmiş; bu süreçte, bazı genç subaylar da eğitim almak üzere yurtdışına gönderilmiştir. Askerî okullardan yetişen gerekse daha sonra kurulan sivil okullarda okuyan çok sayıda genç, İmparatorluğun son
döneminde yaşanan iktidar kavgasının parçası olacaklardır. Ordunun devletin içine girdiği reform sürecinde oynadığı bu hayatî rolü “militarist modernleşme” kavramıyla ifade etmek mümkündür.
Militarizm: Toplumun askerî kurumlarda görülene benzer bir şekilde disiplinli ve adeta sürekli bir savaş tehdidi altındaymış gibi örgütlenmesi, bu anlayışın uzantısı olarak da ordunun siyasal ve toplumsal
hayat üzerindeki etkisinin artması durumudur. Militarist zihniyet, pek çok açıdan siyasal özgürlüklere ve
demokratik işleyiş kurallarına aykırı yönler içerir.
Not: Askerî yönetimler ülkede militarist zihniyetin hâkim olması için çaba harcarlar. Bu açıdan normalde askerlik mesleğine özgü bazı kurallar ve değerler, çocuklar başta olmak üzere her yaştan sivillere de benimsetilmeye çalışılır.

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
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Sultan II. Abdulhamid’in 1876’da tahta çıkmasıyla başlayan meşrutiyet dönemi fiilen oldukça kısa
sürmüştür. 1878’de parlamentoyu süresiz olarak tatil eden Sultan II. Abdulhamid, devlet yönetimini tam
olarak eline almış, bu süreçte de çok sayıda yeniliği hayata geçirmiştir.
İçerisinde üst düzey yöneticiler de dâhil olmak üzere çok sayıda subay barındıran ve zamanla giderek güçlenen İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) ülke içinde yönetim süreçlerinin etkili bir parçası olmak istemektedir.
Askerlerin siyaset üzerindeki etkisini doruğa çıkaran olay ise 13 Nisan (o zaman kullanılan Rumî takvime göre 31 Mart) 1909’da yaşanmıştır. Padişaha bağlı kalan, İstanbul’da konuşlanmış Birinci Ordu birlikleri, muvazzaf ve emekli askerler ile halktan bir grubun desteğini alarak bir isyan hareketi başlatır ve
1908’den sonra İTC öncülüğünde kurulan hükümetin istifasını, ayrıca tasfiye edilen subayların yeniden
işbaşına getirilmesini talep eder. Padişah, bu isteklere olumlu cevap vermiş ve yeni bir başbakan atamıştır. Bu gelişmeler üzerine Selanik’teki Üçüncü Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa, 1908 değişikliklerini savunmak için harekete geçer ve sivillerin de katılımıyla oluşturan Harekât Ordusunun başında
İstanbul’a doğru yola çıkar. Ordunun kurmay başkanlığını ise o zaman Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) rütbesinde olan Mustafa Kemal yapmaktadır.
Harekât Ordusu: 1909’da 31 Mart Vakasını bastırmak için Selanik’te kurulan ordudur. Temelinde
Selanik’te konuşlu Üçüncü Ordu birlikleri olan Harekât Ordusu bazı gönüllü sivilleri de içermiştir.
Balkan Savaşları: 1912’de Osmanlı’nın askerî gücünü Trablusgarp Savaşına aktarmasını fırsat bilen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ aralarında anlaşarak Osmanlı devletine savaş açmışlardır. Savaştan Osmanlı mağlubiyetle ayrılmış ve Balkan coğrafyasındaki topraklarının büyük kısmını
kaybetmiştir. 1913’te imzalanan barış anlaşmasından kısa bir süre ilk savaşta müttefik olan devletlerden üçü, yapılan barış anlaşmasından en fazla kazanımı elde eden Bulgaristan’a saldırmışlardır. Bunun
üzerine Osmanlı da Bulgaristan’a savaş açmış ve Edirne ile Kırklareli’ni geri almıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul’un işgal edilmesinden sonra 18 Mart 1919’da faaliyetlerini
durdurma kararı almıştır. 19 Mayıs 1919’da Dokuzuncu Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun’a çıkan ve Anadolu’daki direniş hareketini örgütleyen Mustafa Kemal Paşanın talebiyle 23 Nisan 1920 tarihinde hem
Mebusan Meclisinden gelecek üyelerin katılacağı hem de yeni seçilecek milletvekillerinden oluşacak Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplantıya çağrılır. Sivas Kongresinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti de Meclisin toplanmasından sonra, başlangıçtaki amacına uygun şekilde, ülkenin değişik yerlerinde dağınık halde bulunan direniş örgütlenmelerini kendi çatısı altında toplamıştır. Ülkenin doğusundaki birliklerin komutanı Kazım Paşa ile batıdaki ordu komutanı Ali Fuat Paşanın emri altına girmesi, Mustafa Kemal’in askerî gücü büyük ölçüde kendi kontrolüne almasını beraberinde getirmiştir.
Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere orduyu komuta eden subayların büyük bölümü milletvekili olarak parlamento içinde yer almışlardır. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Meclis Başkanı seçilmiş, o zaman uygulanan “meclis hükümeti” sistemi gereği aynı zamanda hükümetin de başı olmuştur. İlk hükümette Fevzi Paşa ve İsmet Bey de asker bakanlar olarak görev yapmıştır.
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Başkomutan sıfatıyla savaşın kazanılmasında en büyük paya sahip olan Mustafa Kemal Paşa,
Cumhuriyetin ilanının ardından rakip güç odakları üstünde kesin bir üstünlük sağlamak için bundan böyle askerlik ile siyasetin eşzamanlı olarak yapılamayacağını öngören bir yasal düzenlemeye öncülük yapmıştır. Buna göre, Kurtuluş Savaşı yıllarında hem subaylık hem de milletvekilliği yapan isimlerden, bu
kimliklerin yalnızca birini tercih etmeleri istenir.
Söz konusu düzenleme üzerine Kazım, Ali Fuat, İsmet Paşalar askerlikten ayrılır ve yollarına siyasette devam etme kararı alırlar. Milletvekilliğini tercih eden askerlerin öncülüğünde 1924 yılının sonlarında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF) kurulmuştur. Fevzi (Çakmak) Paşa ise orduda kalmayı
tercih etmiştir ki aynı isim, Atatürk’ün vefatından sonra İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesine dek
Genelkurmay Başkanı sıfatıyla ordunun en tepesinde bulunacaktır.
Takrir-i Sükûn Kanunu: 13 Şubat 1925’te başlayan Şeyh Sait İsyanını bastırmak için 4 Mart
1925’te kabul edilen kanun hükümete olağanüstü bazı tedbirler alma yetkisi vermekteydi. Kanunla hükümete toplumsal düzeni bozduğu düşünülen kurumları ve basın-yayın organlarını mahkeme kararına ihtiyaç duymadan kapatma yetkisi tanınmıştır. Ayrıca aynı konuda suç işlediği düşünülen kişilerin istiklal Mahkemelerine gönderilmesi de kanunun içerdiği düzenlemeler arasındadır. Kanun, iki yıl için çıkarılmasına rağmen daha sonra süresi iki yıl daha uzatılmış ve 4 Mart 1929’da yürürlükten kalkmıştır.
1926 yılında Atatürk’e İzmir’de bir suikast düzenleneceği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Kazım, Ali Fuat, Refet (Bele), Cafer Tayyar (Eğilmez), Rüştü Paşaların da olduğu, yeni rejimin iktidar ilişkilerinin dışında kalmış pek çok eski İttihatçı tutuklanmıştır. Aynı dönemde, ordunun da
saygınlığını artırmak için adımlar atılmıştır. Çıkarılan “Ordu Dâhili Hizmet Kanunu” ile silahlı kuvvetlere
“Türk Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma” görevi verilmiştir. Söz konusu kanun zamanla değişse de orduya verilen bu görev, yeni düzenlemeler aracılığıyla uzun süreler boyunca korunur. Nitekim askerler
1960’da ve 1980’de yaptıkları darbeleri hukuksal açıdan İç Hizmetler Kanununun kendilerine verdiği bu
görevle gerekçelendireceklerdir. Böylece ordu tamamen rejime bağlanır; askerliğe profesyonel bir meslek olmanın ötesine geçen bir işlev yüklenir.

DARBELER DÖNEMİNİN BAŞLAMASI: DP İKTİDARI VE
27 MAYIS 1960 DARBESİ

MU
RA

T

1950 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığına DP’nin genel başkanı Celal Bayar seçilmiştir. Böylece askerlik mesleğinden gelen Atatürk ve İnönü’den sonra ilk kez bir sivil cumhurbaşkanı olmuştur. Bir
başka sivil olan, parti kurucusu ve Aydın milletvekili Adnan Menderes ise başbakanlığa atanarak hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. Buna karşılık, aynı günlerde ordu içindeki bir başka grubun DP’nin iktidara gelmesinden rahatsızlık duyduğu ve darbe yapmak için girişimde bulunduğu iddiaları dolaşmaya başlar.
Askerî Darbe: Bir ülkede ordunun ülkenin başında bulunan siyasetçileri işbaşından uzaklaştırarak
yönetimi kendi eline almasına denir. Askerî darbeler yalnızca demokratik ülkelerde görülmez. Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmediği otoriter ve totaliter rejimlerde de askerî darbelerle karşılaşılabilmektedir.
DP iktidarında asker-sivil ilişkileri bakımından en önemli dönüm noktalarından biri Türkiye’nin
NATO’ya üye olmasıdır. Türkiye’nin NATO’ya katılmasını sağlayan gelişme ise 1950’de yaşanan Kore Savaşına bir askerî birlikle katılmasıdır. 25 Haziran 1950’de komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore,
İkinci Dünya Savaşından sonra Batı dünyası ile hareket eden Güney Kore’ye saldırmıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye devletlere saldırının engellenmesi için Kore Savaşına müdahil olmaları çağrısında bulunur. Türkiye, 1949 yılında kurulan NATO’ya kabul edilme beklentisiyle
Güney Kore’ye, yeni kurulan ve “Şimal Yıldızı” adı verilen 4500 kişilik bir tugay gönderir. Böylece Türkiye aktif olarak Kore Savaşına katılır. Bu olaydan sonra NATO Bakanlar Konseyi, Türkiye ile birlikte
Yunanistan’ın NATO’ya kabul edilmesini kararlaştırır.
NATO: Tam adı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization) olan uluslararası savunma ve güvenlik işbirliği teşkilatıdır. 4 Nisan 1949’da 12 ülke tarafından kurulan örgütün kuruluş mantığının arkasında Sovyetler Birliği tehdidine karşı korunmak için üye devletlerin birlikte hareket etmesi yatar. Değişik zamanlarda 17 devletin daha katılımıyla genişleyen NATO’nun halen 29 üyesi vardır.
Türkiye’de çok partili hayata geçişten sonra demokrasinin kesintiye uğramasına neden olan ve bir
bakıma darbe geleneğini başlatan olay 1960 yılının 27 Mayıs günü yaşanır. DP’nin son döneminde ordu içinde gizlice örgütlenen albay ve daha alt rütbedeki bir grup subay yönetime el koyar. Kendilerine
Millî Birlik Komitesi (MBK) adını veren bu subay grubu, darbenin emir-komuta ilişkisi dışında yapılmaması nedeniyle kendilerine gelebilecek itirazları bertaraf etmek için darbeye destek verecek general arayışına girerler.
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Yaşanan tartışmalardan sonra bu öneriye uyulması kararlaştırılır ve DP yöneticileri Yüksek Adalet
Divanı adıyla kurulan olağanüstü bir mahkemede yargılanmaya başlarlar.
Yargılamalar, güvenlik gerekçesiyle Marmara Denizinin içinde yalıtılmış bir bölge olan Yassıada’da
yapılır. Sanıklara yöneltilen suçlamaların büyük kısmı hukuksal temelden yoksun, savcılığın iddiaları ise
oldukça zayıftır. Mahkeme uzadıkça başlangıçta açılan 19 dava tek tek düşmekte, yargılamanın meşruiyeti giderek azalmaktadır.
Hukuk ve adaletin görmezden gelindiği yargılamaların sonunda Celal Bayar ve Adnan Menderes’in
de aralarında olduğu 15 kişi idam cezasına çarptırılırlar. Diğer sanıklara ise müebbet başta olmak üzere çeşitli sürelerle hapis cezaları verilir.
Milli Birlik Komitesi’nde yapılan oylamada Menderes’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam cezaları onaylanır. 78 olan yaşı gerekçe gösterilerek Bayar affedilir; diğer idam cezaları ise müebbet hapse çevrilir. Toplumun tepkisinden çekinilerek idam cezaları derhal infaz edilir.

YIN

27 MAYIS DARBESİ SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
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27 Mayıs darbesinin ardından bir uzmanlar grubuna yeni bir anayasa taslağı hazırlatılmıştır. Bu taslak, MBK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bugünden bakıldığında 1961 Anayasasının pek
çok açıdan özgürlükçü bir karakter taşıdığı söylenebilecektir. Aynı dönemde ortaya çıkan bir başka oluşum ise asker üyelerin çoğunlukta olduğu Millî Güvenlik Kuruludur (MGK).
Millî Güvenlik Kurulu (MGK): İlk olarak 1933 yılında Yüksek Müdafaa Meclisi adıyla kurulan MGK,
1961 Anayasasında bu adıyla ismen zikredilmiş ve bu şekilde anayasal statü kazanmıştır. Kurulun amacı, savunma ve güvenlik ile ilgili kararların sivil ve askerlerin bir arada bulunacağı bir ortamda tartışılması ve hükümete sunulmak üzere “tavsiye” niteliğinde karar alınmasıdır. Askerlerin siyaset üzerindeki etkilerinin güçlü olduğu dönemde MGK, iç siyaseti ilgilendiren konularda da karar alabilmiş ve bir bakıma siyasete müdahalede bulunmuştur. 2002 sonrası görev ve yetki alanı daraltılan ve yapısı içindeki
sivil sayısı artırılan MGK, iki ayda bir Cumhurbaşkanının başkanlığında düzenli toplantılar yapmaktadır.
1961 askerî darbesi ile başlayan süreç, ordunun sistem üzerinde kendisine biçtiği vesayetçi rolün en
belirgin örneklerinden birini sunar. Askerler, “rejimin tehlikede olduğu” gerekçesiyle kendilerine bir koruma rolü atfetmişler ve siyasetin olağan akışına müdahale etmişlerdir. Ayrıca darbe sonrası askerlerin
ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) silahlı kuvvetlerin adeta bir ekonomik aktör gibi davranmasını da beraberinde getirmiştir.
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK): OYAK, 1961 darbesinden sonra Millî Birlik Komitesinin yasama yetkilerini elinde tuttuğu 3 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 205 sayılı Kanun uyarınca kurulmuştur. DP iktidarı zamanında ekonomik koşullarının giderek olumsuz bir görünüm kazandığından yakınan
askerler, iktidarı kendi ellerine alır almaz, benzer örnekleri diğer başka kamu kurumlarında olduğu gibi
mensuplara özellikle emekliliklerinde ek gelir sağlayacak bir yardımlaşma sandığı oluşturmak amacıyla OYAK’ın temellerini atmışlardır. OYAK hukuksal statüsü gereği hem özel hukuk hem de kamu hukukunun kendisine tanıdığı ayrıcalıklardan yararlanmaktadır. Özel hukuktan yararlanma hakkının, malî ve
ticarî faaliyetlerde daha rahat hareket edilebilmesi için sağlandığı söylenebilir. Buna karşılık, OYAK mallarına karşı işlenen suçların kamu mallarına karşı işlenmiş gibi kabul edileceği öngörülmüştür.

12 MART 1971 MUHTIRASI

1960’lı yılların sonunda dünyanın diğer pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir çalkantı ortamı vardır. Özellikle sol hareketler yükselişe geçmiş ve şiddet içeren çeşitli eylemler aracılığıyla
“devrim” idealini hayata geçirmeye çalışmışlardır. Bunlara karşıt olarak beliren diğer başka oluşumlar
da milliyetçi bir dil kullanarak eylemlere girişmiştir. Aynı dönemde iktidarda 1969 seçimlerinden zaferle
çıkan Adalet Partisinin (AP) kurduğu hükümet bulunmaktadır. 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç’ın öncülüğünde kuvvet komutanları Faruk Gürler, Celal Eyiceoğlu ve Muhsin Batur tarafından imzalanan bir muhtıra yayımlanır. Diğer taraftan, bu muhtıranın ordu içindeki sol görüşlü
subayların 9 Mart’ta gerçekleşecek müdahalelerinin engellenmesinden sonra daha yumuşak bir girişim
olarak hayata geçtiği de iddia edilebilir.
Komutanlar muhtırada özetle, Demirel hükümetinin işbaşından çekilmesi ve ülkede yükselen anarşi ile baş edebilecek geniş tabanlı bir millî birlik hükümetinin kurulmasını talep ederler. Muhtıra Meclis’te
okutulur ve Başbakan Demirel görevinden istifa eder. İşin ilginç yanı askerler tarafından hazırlanan bu
metnin Meclis kürsüsünden okunmasına yalnızca bir milletvekilinin itiraz etmiş olmasıdır.
Muhtıra: Bir kurumun ya da bir devletin başka bir kurumu veya devleti belirli bir konuda uyarmak
için verdiği yazılı belgedir.
Erim hükümeti işbaşına geldikten kısa bir süre sonra, 26 Nisan 1971 günü ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilmiştir. Böylece yönetim süreçleri fiilen askerlerin eline geçmiş, valiler ve kaymakamlar başta
olmak üzere güvenlikten sorumlu sivil yöneticiler ikincil pozisyona düşmüştür.
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Sıkıyönetim: Olağanüstü hâlin ilanını gerektirecek sebeplerden daha vahim olaylarla karşılaşılması durumunda güvenlik ile ilgili sorumlulukların askerî mercilere geçmesi durumudur. Cumhurbaşkanlığı
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkıyönetim uygulaması aracılığıyla bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi amaçlanır. Sıkıyönetim uygulaması, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu ile mevzuattan çıkarılmıştır.
Not: Sıkıyönetim bir olağanüstü yönetim usulü olarak kabul edilmesine rağmen aynı kapsamdaki
“olağanüstü hâl”den daha ağır şartlar içerir. Her iki yönetim şeklinde de temel hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir. Olağanüstü hâlde kolluk yetkileri sivil makamlarda kalırken sıkı yönetimde askerî yetkililere geçer.
1970’li yıllarda sokaklardaki şiddet olayları giderek artmış, siyasal istikrarsızlık da büyümüştür. Bu
süreçteki en kritik gelişme ise 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtıdır. 1960 yılında kurulan
Kıbrıs Cumhuriyetinde Rumlarla Türklerin birlikte yaşamaları yönünde bir mutabakata varılmıştır. Ancak
zaman içinde Rumlar, çoğunlukta olmanın ve Batı’nın desteğini almanın avantajıyla Kıbrıslı Türklere yönelik sistematik saldırılarda bulunmaya başlamışlardır. Bunun üzerine Türk ordusu, 20 Temmuz 1974
sabahı Ada’ya çıkarma yapmıştır. Dolayısıyla 1970’lerin sonlarına gelindiğinde ülkede ekonomik sorunlar da siyasal istikrarsızlık da en üst düzeye varmıştır.
Demirel’in başbakanlığındaki hükümet 24 Ocak 1980 tarihinde içinde bulunulan ekonomik krizi aşmak için bir dizi tedbir açıklamıştır. “24 Ocak Kararları” şeklinde anılan bu tedbir paketi, her şeyden önce devletin ekonomi üzerindeki rolünün azaltılmasını, bu amaçla KİT’lerin özelleştirme kapsamına alınmasını ve tarımsal desteklerin azaltılmasını, farklı sektörlerdeki sübvansiyonların ise büyük ölçüde kaldırılmasını içerir. Bunun yanında, Türk Lirası, ABD Doları karşısında %30’u aşan bir oranda devalüe
edilmiştir.

12 EYLÜL 1980 DARBESİ: DEMOKRASİYE YENİ BİR ARA
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1980 öncesi Türkiye’de siyasal açıdan ciddi bir kargaşa ortamı görüldüğü gerçektir. Ülke için iç çatışma ve siyasî cinayetler artık sıradan olaylar hâline gelmiştir. Bu gelişmeler sonrasında ordu üst kademesinin 1979’dan itibaren darbe için girişimlere başladığı, 1980’in Ağustos ayında ise tarihin kararlaştırıldığı görülür.
12 Eylül 1980 sabahı, TRT’nin günlük radyo yayını her zaman olduğu gibi İstiklal Marşı ile açılmıştır. Beklenmedik olan ise İstiklal Marşının ardından Harbiye Marşının çalınmasıdır. Bunları ise Türk Silahlı Kuvvetleri adına okunan bir bildiri izler. Bildiriye göre TSK, İç Hizmet Kanununun 35. maddesinin
kendisine verdiği yetkiye dayanarak ülke genelinde yönetime el koymuştur. 1960 darbesinden farklı olarak 12 Eylül, Silahlı Kuvvetlerin emir-komuta ilişkisi dâhilinde, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren öncülüğünde, kuvvet komutanlarının tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir. Darbenin gerçekleşmesiyle birlikte hükümet görevden alınmış, Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi kapatılmış, her iki mecliste görev yapan parlamenterlerin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Ayrıca ülke çapında sıkıyönetim ilân edilmiştir.
1980 darbesinin ardından kurulan Danışma Meclisi, yeni bir anayasa taslağı hazırlamaya başlar.
Oluşturulan taslak, Millî Güvenlik Konseyi tarafından onaylandıktan sonra 7 Kasım 1982 günü halk oylamasına götürülür. Bu oylamanın ne ölçüde demokratik usul ve prosedürler çerçevesinde yapıldığı kuşkulu olsa da sonuçta halktan gelen destek %92 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Böylesi bir yüksek
orana ulaşılmasında kuşkusuz, 12 Eylül öncesi yaşanan terör ve kaos ortamından duyulan yılgınlık, siyasal istikrarsızlıklar ve 1974 Kıbrıs Harekatından sonra uluslararası ambargonun getirdiği ekonomik
zorluklar da etkili olmuştur. Ancak ne olursa olsun 1982 Anayasasının kabul edilmesiyle Türkiye’de yeniden demokrasiye geçiş açısından önemli bir adım atılmıştır.

DEMOKRASİYE GERİ DÖNÜŞ

1983 yılında yapılan seçimlerden sonra demokrasinin kurumsallaşması hızlı şekilde olmamıştır. Bu
dönemde, devletin başında hâlâ Evren ve diğer MGK yöneticileri etkin durumdadır. Diğer taraftan Özal
da hükümet süresinin uzamasına paralel olarak sivil siyasetin kapsadığı alanı genişletme mücadelesi
verir. Bu süreçte ilk büyük kavga, ANAP’ın ikinci seçim zaferini kazandığı 1987 yılında yaşanır. Askerler aynı yıl yaş haddi sebebiyle emekliliği gelen Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ’un yerine Necdet
Öztorun’un atanması yönünde çaba harcamaktadır. Ancak Özal bu durumu kabul etmez ve terfi listesinde daha alt sırada yer alan Necip Torumtay ile çalışmak istediklerini söyleyerek bu ismin Genelkurmay Başkanı olmasını sağlar.
1970’lerin sonunda kurulan PKK terör örgütü, 15 Ağustos 1984’te çok sayıda militanı ile Hakkâri’nin
Şemdinli ve Siirt’in Eruh ilçelerine eşzamanlı saldırılar düzenlemiştir. İlerleyen yıllarda askerler de dâhil
olmak üzere güvenlik güçlerinin en önemli mücadelesi PKK ile mücadele olacaktır. PKK terör örgütünün
ilk eylemlerini özellikle kırsal alanda gerçekleştirmesi, askerlerin söz konusu mücadelede yoğun bir şekilde kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu sorun, savunmaya ayrılan bütçenin aşamalı olarak yükselmesini de beraberinde getirmiştir.
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12 Eylül askerî darbesi toplum üzerinde büyük tahribat yaratmış, ülkenin demokratik standartlarını
yükseltmesi uzun zaman almıştır. 1983 yılında ANAP ile başlayan süreç, 1991’den itibaren Türkiye’de
koalisyon hükümetlerinin yeniden su yüzüne çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Milli Nizam ve Milli Selamet Partilerinin devamı niteliğinde olan Refah Partisi’nin İstanbul ve
Ankara başta olmak üzere pek çok ilde belediye başkanlıklarını kazanması ertesi yıl yaşanacak gelişmelerin habercisi niteliğindedir.
RP’nin iktidardan uzaklaşmasına neden olan 28 Şubat süreci, “postmodern darbe” olarak adlandırılır. Asker, fiilen iktidarı kendi eline almadan siyasetin kimyası ile oynamış ve hükümeti istediği gibi şekillendirmiştir. Gerçekte yaşanan, demokratik işleyiş mekanizmalarına bir kez daha siyaset dışı güçler
tarafından müdahale edilmesidir. Öyle ki 28 Şubat’ın yaşandığı 1997’den 2002 seçimlerine dek geçen
sürede kısa süreli koalisyon hükümetleri kurulur. Ciddi bir istikrarsızlık sürecinden geçen ülke, 1999 ve
2001’de büyük ekonomik krizler yaşar. Sonuçta koalisyon ortaklarının mutabakatıyla Meclis tarafından
3 Kasım 2002 günü yeni bir erken genel seçim yapılması kararı alınır.

2002 SONRASI VESAYETİN KIRILMASI VE DEMOKRASİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
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3 Kasım 2002 günü Türk seçim tarihindeki en ilginç sonuçlardan biriyle karşılaşılmıştır. Seçimlerden, kuruluşunun üzerinden bir yıl geçmiş olan AK Parti %34’lük oranla birinci parti olarak ayrılır. CHP
ise %19 ile ikinci parti olmuştur. İlginç olan takip eden beş partinin %5’i geçen oy oranlarına rağmen
%10’luk seçim barajına takılarak Meclis dışında kalmalarıdır. Seçimlere iktidar partisi olarak giren Demokratik Sol Parti (DSP) ise %1’i ancak geçebilmiştir. Bu sonuçların ardından AK Parti, parlamento içinde 363 sandalye ile %70’e yaklaşan bir temsil oranı elde etmiştir. Başka bir ilginç nokta ise AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına “siyasî yasaklı” olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim
Kurulu tarafından izin verilmemesidir. Bunun üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından hükümeti kurma görevi Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’e verilir. Gül tarafından da ilk AK Parti hükümeti kurulur. Ancak Siirt seçimlerinde yapılan usulsüzlük nedeniyle bu ilde seçimlerin yenilenmesine karar verilmesinin ardından Erdoğan milletvekili seçilir ve kurulan ikinci AK Parti hükümetinde başbakanlığı üstlenir.
AK Parti hükümetinin, iktidara gelir gelmez sivilleşme ve demokrasinin güçlendirilmesi yönünde
önemli bir çaba harcadığı gerçektir. Bu bakımdan, yeni hükümetin siyasal açıdan ilk icraatlarından biri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan olağanüstü hâl uygulamasının kaldırılması olmuştur. 27 Ekim 1983’te kabul edilen Olağanüstü Hâl Kanunu aracılığıyla kabul edilen bu uygulama,
Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra altı ayı geçmemek süreyle belirli illerde olağanüstü hâl ilan edebilmesini öngörüyordu.
Söz konusu Kanun, olağanüstü hâl için altı aylık bir süre sınır koymuş olmasına rağmen, süre 46 kez
uzatılarak uygulama süreğen hale getirilmişti.
Aynı süreçte Milli Güvenlik Kurulunun yapısı ve işlevlerinde birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu
amaçla, mevcut sivil üyelerin yanı sıra başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı da MGK’ya üye yapılarak Kurul içindeki sayısal denge siviller lehine tersine çevrilir. 7 Ağustos 2003’te AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirilen bir dizi başka değişiklikle, Genel Sekreterin, YAŞ Kararları uyarınca ve Genelkurmay Başkanının seçimi ve onayı doğrultusunda atanması yerine, bu konuda başbakana doğrudan yetki
verilir; aynı zamanda, sivil bir isim olabilmesinin önü açılır. Aynı değişiklik aracılığıyla, MGK Genel Sekreterinin de yetkileri sınırlandırılır ve Kurul tarafından alınan kararların izlenmesi görevi, Kanunun daha
önceki şeklinde Genel Sekretere aitken, başbakanın uygun göreceği bir başbakan yardımcısına aktarılır. Bu kapsamda, 2004 yılının Ağustos ayında Kurul tarihinde ilk kez bir sivil, Büyükelçi Yiğit Alpogan,
Genel Sekreter olarak atanmıştır. Takip eden tüm Genel Sekreterler de siviller arasından seçilmiştir. Bunun yanı sıra, Kurulun ayda bir yaptığı toplantılar iki ayda bire düşürülmüştür.
Aynı süreçte silahlı kuvvetlerdeki terfileri ve aynı zamanda emekliye sevk işlemlerini de düzenleyen
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. Ayrıca denetim kapsamına 12 Mart ve
12 Eylül dönemlerinde üçlü kararname ile emekliye sevk edilen subaylar da alınır. Mağduriyetleri telafi
etmek içinse daha önce YAŞ kararıyla ordudan çıkarılan subay ve astsubaylar farklı kamu kurumlarında
istihdam edilmeye başlanmıştır. 1997 yılında İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında imzalanan ve Valilik talep etmese de askeri birliklere gerek gördükleri takdirde toplumsal olaylara müdahale etme yetkisi veren Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma (EMASYA) Protokolü, 4 Şubat 2010 günü yürürlükten kaldırılmıştır. 28 Şubat sürecinin en önemli uygulamalarından biri olan EMASYA Protokolü, kentlerde yaşanan kitlesel olaylarda askeri yetkililerin vali ya da kaymakamların bu yönde talebine ihtiyaç duyulmaksızın re’sen devreye girebilmeleri anlamına geliyordu.
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2012 yılının başında yapılan bir düzenleme ile liselerde okutulan ve genellikle emekli ya da muvazzaf subaylar tarafından verilen Milli Güvenlik Bilgisi dersleri kaldırılmış, bu şekilde eğitim sistemindeki
militer unsurların önemli göstergelerinden birine son verilmiştir. Yaşanan bir diğer gelişme TSK İç Hizmet Kanununun darbelere gerekçe olarak gösterilen 35. maddesinin değiştirilmesidir.
Yüksek Askerî Şura (YAŞ): Kamuoyunda daha çok silahlı kuvvetler içindeki askerlerin terfi ve tayinlerini görüşme göreviyle bilinen YAŞ, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren farklı adlarla faaliyetini sürdürse de bugünkü yapısını 1971 muhtırasından kısa bir süre sonra çıkarılan “Yüksek Askerî Şuranın
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”la kazanmıştır. Şura, temelde, “Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti” ve “Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri
konusunda görüş bildirmek” görevlerini ifa eder. 2017 Anayasa değişikliklerine kadar tüm muvazzaf orgeneral ve oramirallerin üye olduğu YAŞ’ın yapısında bu tarihte önemli değişikliğe gidilmiş ve askerlerin sayısının azaltılması, sivillerin ise artırılması yoluna gidilmiştir.

15 TEMMUZ 2016 DARBE GİRİŞİMİ

MU
RA

T

YA

YIN

AK Parti’nin işbaşında olduğu yıllarda yaşanan demokratikleşme girişimleri pek çok insanda
Türkiye’de artık darbeler devrinin kapandığı, siyasal sorunların çözümü için demokratik yollar dışında
başka yöntem izlenemeyeceği düşüncesi oluşmuştu. Bu nedenle, 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde
özellikle Ankara ve İstanbul’da yaşanan gelişmeleri ilk başlarda pek çok insanın anlamakta zorluk çektiği kolaylıkla tahmin edilebilir. Ancak olayların başlamasının ardından kısa bir süre sonra anlaşıldığı üzere 15 Temmuz 2016 akşamında silahlı kuvvetler içinde yuvalanan bir cunta, başarısızlıkla sonuçlanacak bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu tarihte, ülkenin başka kurumlarının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ciddi anlamda örgütlenmiş bir terör örgütüne mensup olan bazı askerler tarafından bir darbe girişiminde bulunulmuştur.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) olarak nitelenen söz konusu terör
örgütü, uzun yıllar boyunca TSK’ya sızdırdığı militanları aracılığıyla ülkenin seçilmiş, meşru hükümetini devirmeyi ve rejimin kontrolünü kendi eline almayı amaçlamıştır. FETÖ mensupları, askerî liseler ve
Harp Okulu giriş sınav sorularını çalıp kendi militanlarına dağıtmak da dâhil olmak üzere hukuk ve ahlak
dışı yöntemlerle TSK içindeki mensuplarının sayısını artırma yoluna gitmiştir. Bunun yanında, kendilerinden olmayan askerî okul mensuplarının bu okullardan ayrılmaları yönünde baskı uygulamış, yine örgütle bağı bulunmayan subayların yükselmelerinin önünü kesmeyi amaçlamıştır.
FETÖ/PDY: 1970’li yıllardan itibaren dinî bir cemaat kisvesi altında örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), zaman içinde başta silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatı
olmak üzere kritik devlet birimlerine kendi elemanlarını yerleştiren bir terör örgütüdür. Örgüt, devlet içindeki militanlarının sayısını artırmak için söz konusu okullara giriş sınavlarının sorularını çalmak da dâhil
olmak üzere çok sayıda hukuk dışı yöntem kullanmıştır. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle silahlı kuvvetler içindeki militanlarını kullanarak iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen örgütün bu çabası halkın sağduyusu ve demokrasiye sahip çıkmasıyla önlenmiştir.
Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren örgüt mensubu askerler tarafından 15 Temmuz Şehitler (o zamanki adıyla Boğaziçi) Köprüsü trafiğe kapatılmış, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı
şehirlerin kritik noktalarına silahlı unsurlar yerleştirilmiştir. TRT canlı yayınında darbe bildirisi okutulmuş
ve ordunun yönetime el koyduğu açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı darbe girişimine karşı
direnmeye çağırmasının ardından milyonlarca insan sokaklara dökülmüş ve darbecilere engel olmuştur.
Bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere belirli merkezler savaş uçakları tarafından bombalanmış, kalabalık alanlarda halkın üzerine ateş açılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekât ile Havacılık Daire Başkanlıkları ve Millî İstihbarat Teşkilatı yerleşkeleriyle Ankara Emniyet Müdürlüğü binası da bombalanmıştır. Söz konusu saldırılar sonucunda aralarında güvenlik güçleri mensupları ve sivillerin de bulunduğu 250 kişi şehit olmuş, binlerce insan yaralanmıştır. Yalnızca Özel Harekât Daire Başkanlığında verilen şehit sayısı 51’dir. Ancak tüm bu
saldırılara karşı halkın dirayetli tutumu ve üzerine açılan ateşe rağmen meydanları terk etmemesi sonucu darbeciler başarısız olmuştur.
Darbe girişimi sonrasında Genelkurmay Başkanlığı çok sert bir açıklama yayınlamış, bu olayın Silahlı Kuvvetlerin içine yerleşmiş bazı hainler tarafından yapıldığını, asla tasvip edilemeyeceğini ve darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştır. Nitekim yürütülen soruşturmalar neticesinde,
ilk aşamada, darbe girişiminin içinde bulunan veya FETÖ ile bağı bulunan 117’si general ve 32’si amiral
olmak üzere yaklaşık 1500 subay ve astsubay ihraç edilmiş ve rütbeleri geri alınmıştır. Soruşturma sürecinin devamında ordudan ihraçların toplam sayısı sekiz bini bulmuştur. Ayrıca bazı general ve amiraller de re’sen emekliye sevk edilmiştir.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

Karlofça anlaşmasının ardından Osmanlıda başlayan reform hareketlerinin öncüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Vakayı Hayriye

“Devlet meşru şiddet kullanma tekelini elinde
tutan güçtür.” Bu tanım aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?

C) Asakar-i Mansure-i Muhammediye
D) Nizam-ı Cedit

LA

1.

RI

A) Mühendishane-i Berri Hümayun

E) Mühendishane-i Bahri Hümayun

A) Karl Max

B) Erik Jan Zürcher

AÇIKLAMA

C) Max Weber

Mühendishane-i Berri Hümayun Osmanlıda başlayan reform hareketlerinin öncüsüdür.
YANIT: A

YIN

D) Max Weston Thornburg
E) Carl Sagan
AÇIKLAMA

YA

“Devlet meşru şiddet kullanma tekelini elinde tutan
güçtür.” Tanımı Max Weber’e aittir.
Devletin en önemli işlevi hükmettiği insanlar ve ülke üzerinde güvenliği tam olarak sağlamaktır.
YANIT: C

2.

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?		

4.

T

A) Devletler ülke içi güvenliğin sağlanması
için polis teşkilatına ve jandarma güçlerini kullanırlar.

MU
RA

B) Dış güvenliğin sağlanması, yani başka
ülkelerden gelebilecek muhtemel tehditleri önlemek amacı ordu sayesinde olur.

Türkiye’de ordu – siyaset ilişkilerinde vesayet ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çok partili dönem sürecinde ordunun rejime bağlılığı demokrasiyi güçlendirmiştir.

B) Ordu içerisinde toplumdan farklı bir elit
zümre ortaya çıkmıştır.

C) Ordu içerisinde yaptıkları işin doğası gereği katı bir hiyerarşi bulunur.

C) Türkiye’nin modernleşme sürecine girmesi ordunun siyasal alanda etkisini arttırmıştır.

D) Ordular örgütsel olarak oldukça büyük
yapılandırılmalardır.

D) Askeri darbelerle seçilmiş olan siyasetçiler iş başından uzaklaştırılmıştır.

E) Halk ve ordu arasında doğrudan bir ilişki
bulunmaz.

E) Yapılan bu darbelerle askeri hükümetler
iş başına gelmiştir.		

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Vatandaşların neredeyse tümü, kendilerinin ya da
yakınlarının askerlik görevi nedeniyle orduyla doğrudan ilişki kurar.
YANIT: E

Cumhuriyetin ilanından sonra ordunun rejime bağlılığı sağlanmış,çok partili döneme geçişten sonra
bu bağlılık bir çok sorunu beraberinde getirmiştir.
YANIT: A
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1908 yılında ittihat ve terakki cemiyeti liderlerinden Resneli Niyazi bey öncülüğünde balkan coğrafyasında çıkarılan isyan hareketi hangi şehirde başlatılmıştır?

8.

A) Üsküp

B) Bosna
C) Varna

LA

A) Kazım Karabekir Paşa

D) Selanik

B) Ali Fuat Paşa

E) Manastır

C) İsmet Paşa
D) Rauf Paşa

AÇIKLAMA

E) Fevzi Paşa

YIN

Balkan coğrafyasında 1908 yılında çıkarılan isyan
Manastırda başlamıştır.
YANIT: E

AÇIKLAMA

Fevzi Çakmak Paşa inisiyatifini kullanarak orduda
kalmış ve daha sonra Genel Kurmay Başkanı olarak görevine devam etmiştir.
YANIT: E

Osmanlıda ordunun modern dönemde siyaset üzerindeki ilk büyük etkisi hangi
olayla gerçekleşmiştir?

YA

6.

Cumhuriyetin ilanının ardından Mustafa
Kemal Paşa yeni bir düzenleme yapılmasını ve isteyenlerin siyasette,isteyenlerin
de askeriyede kalmaları gerektiğini belirtmesinden sonra aşağıda bahsi geçen paşalardan hangisi orduda kalmayı tercih
etmiştir?

RI

5.

A) Babıali Baskını

B) Halaskar Zabitan
C) II. Meşrutiyet

D) 31 Mart Vakası
E) I. Meşrutiyet
AÇIKLAMA

Ordunun modern dönemde siyaset üzerindeki ilk
büyük etkisi II. Meşrutiyet döneminde başlar.
YANIT: C

7.

MU
RA

T

9.

“Erken kalkan darbe yapar” şeklindeki mizah diline yerleşmiş olan ironik ifade hem
demokrasiye hem de ordunun kurumsal yapısına zarar vermiştir. Bu ifadenin
geldiği ülkeler topluluğu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ortadoğu ülkeleri

Kurtuluş savaşı döneminde emrindeki
milis birlikleriyle Mustafa Kemal’in çağrısına cevap vermeyerek isyan çıkartan
Kavva-ı Seyyare komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Güneydoğu Asya ülkeleri
C) Kuzey Afrika ülkeleri

D) Latin Amerika ülkeleri
E) Doğu Avrupa ülkeleri

A) Ali Fuat Paşa

B) Kazım Karabekir Paşa

AÇIKLAMA

C) İsmet Paşa

“Erken kalkan darbe yapar” şeklindeki mizah diline yerleşmiş olan ironik ifade Latin Amerika ülkeleri için söylenmiştir.
YANIT: D

D) Çerkez Etem
E) Fevzi Paşa
AÇIKLAMA

Mustafa Kemal’e karşı isyan başlatan isimler arasında en ünlüsü Çerkez Etem’dir.
YANIT: D
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12. Marshall planı adı altında bizde dahil bazı
ülkelere yapılan yardımın zaman aralıkları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1946-1953
B) 1947-1952

A) 5

C) 1948-1951

B) 2

LA

D) 1949-1954

C) 4

RI

10. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilk serbest seçimin 6 Kasım 1983 de yapılması
kararlaştırılmıştır. Buna göre askeri darbe
yönetimi kaç partinin seçimlere katılabileceğini bildirmiştir?

E) 1950-1954

D) 1
E) 3

AÇIKLAMA

Marshall planı (ekonomik ve mali destek) 19481951 yılları arasında uygulanmıştır.
YANIT: C

YIN

AÇIKLAMA

YA

12 Eylül 1980 darbecileri 3 partinin seçimlere
katılmasını kabul etmişlerdir. Bunlar Anavatan
Partisi,Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Partidir.
YANIT: E

11. Aşağıdakilerden hangisi postmodern darbe deyimiyle ilişkilidir?

MU
RA

B) 12 Mart muhtırası

T

A) 28 Şubat süreci

13. Türkiye’nin Nato üyeliği hangi iktidar partisinin döneminde gerçekleştirilmiştir?

C) 12 Eylül darbesi

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Partisi
C) Demokrat Parti

D) 27 Nisan bildirisi

D) Adalet Partisi

E) 15 Temmuz darbesi

E) Milliyetçi Hareket Partisi

AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Refah Partisi’nin iktidardan uzaklaşmasına neden
olan 28 Şubat süreci postmodern darbe olarak adlandırılır.
YANIT: A

NATO üyeliğimiz 1950 yılında iş başında olan Demokrat Parti döneminde gerçekleşmiştir.
YANIT: C
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14. Hangi Asya ülkesi NATO ya girmemize zemin hazırlamıştır?
A) Malezya
B) Çin

C) Vietnam

1.

D) Kamboçya

E) Güney Kore

RI

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI
Ordu-Siyaset ilişkisinde aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

LA

A) Ordular diğer bürokratik kurumlar gibi yasaların belirlediği çizgiler dışına çıkamaz.
B) Orduların sistem içindeki etki ve ağırlıkları demokrasinin gelişimiyle doğru orantılıdır.

AÇIKLAMA

Güney Kore’nin saldırıya uğraması NATO ya girmemizi sağlamıştır.
YANIT: E

YIN

C) Demokrasinin düşük düzeyde, ya da hiç
olmadığı ülkeler sürekli darbelere maruz
kalırlar.
D) Ordu mensupları sadece erkeklerden kurulu bir güvenlik yapısıdır.

YA

E) Ordular görev çerçeveleri içerisinde örgütlenirler, uzun bir eğitim süreci geçirirler ve ağır silahlarla donatılırlar.

2.

15. 27 Ekim 1983’te kabul edilen Olağanüstü
Hal Kanunu çerçevesinde söz konusu kanun olağanüstü hal için altı aylık bir süre konmasına rağmen kaç defa uzatılarak
uygulama süreğen hale gelmiştir?

A) Osmanlıda ordunun ikinci bileşeni tımar
sistemine dayanan atlı birliklerdir.
B) İmparatorluk toprakları ekilip biçilmesi
için köylülere bırakılmıştır.

C) 48

MU
RA

D) 49

T

A) 46
B) 47

Osmanlıda tımar sistemi içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

C) Sipahi imparatorluk tarafından toprakların ekilip biçilmesi için görevlendirilen
büyük toprak sahiplerine verilen addır.
D) Sipahi savaş döneminde topraklarının
büyüklüğü ölçüsünde orduya asker vermekle yükümlüdür.

E) 51

AÇIKLAMA

E)

Doğu bölgelerinde uygulanan olağanüstü hal 46
defa uzatılmıştır.
YANIT: A
3.

Aşiretlerden de asker alınarak ordunun
gücü pekiştirilir.

Osmanlıda art arda gelen yenilgiler sonucu orduda reform hareketleri Karlofça
Anlaşması’ndan sonra başlatılmıştır. Bu
anlaşma hangi tarihte olmuştur?
A) 1697
B) 1698
C) 1699
D) 1700
E) 1701
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5.

B) II. Mahmut

A) 18

D) III. Selim

C) 20

C) II. Selim

B) 19

E) II. Abdülhamit

D) 21
E) 22

Militarizm ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

1950 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı görevine askerlik mesleğinden
gelen Atatürk ve İnönü’den sonra seçilen
ilk sivil Cumhurbaşkanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

YA

A) Toplumun askeri kurumlarda görülene
benzer bir şekilde örgütlenmesi.

RI

A) I. Mahmut

Cumhuriyet rejimi kendi iktidarını tahkim
etmeye çalışırken farklı yerlerde ortaya
çıkan isyanlarla baş etmek zorunda kalır. 1924-1938 yılları arasını kapsayan dönemde kaç ayaklanma yaşanmıştır?

LA

7.

1792 yılında batılı talim ve eğitim tekniklerine göre yeniden yapılandırılarak kurulan
Nizam-ı Cedit ordusunun kurucu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

4.

B) Militarist zihniyetin siyasal özgürlüklere
aykırı yönler içermesi.

A) Celal Bayar

B) Cemal Gürsel

C) Disipline edilmiş toplumun savaş tehdidi
kışkırtması ile psikolojik etki altında tutulması

C) Ali Fuat Başgil

D) Memduh Tağmaç

D) Militarist zihniyetin demokratik işleyiş kurallarını hiçe sayması.

E) Cevdet Sunay

6.

MU
RA

T

E) Toplumda herkesin kendini özgürce ifade etmesine olanak vermesi.

1912 yılında Osmanlının askeri gücünü
Trablusgarp Savaşı’na aktarmasını fırsat
bilen balkan ülkeleri aralarında anlaşarak
savaş açmışlardır. Bu ülkelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Sıkıyönetim uygulaması hangi tarihte gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumu ile mevzuattan çıkarılmıştır?
A) 16 Şubat 2017
B) 16 Mart 2017

A) Yunanistan-Bulgaristan-Makedonya-Kosova

C) 16 Nisan 2017

D) 16 Mayıs 2017

B) Sırbistan-Yunanistan-Karadağ-Bulgaristan

E) 16 Haziran 2017

C) Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Arnavutluk
D) Arnavutluk-Kosova-Makedonya-Karadağ
E) Bosna Hersek - Slovenya - YugoslavyaBulgaristan
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13. Aşağıdakilerden hangisi 1998 yılında kapatılan Refah Partisi (RP) nin devamı niteliğindedir?

A) 12 Eylül 1980 darbesinden sonra dönemin siyasetçilerine en ağır cezalar verilmiştir.

A) Millet partisi

RI

10. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 tarihli askeri darbenin yarattığı şoklardan
biri değildir?

B) Milli Selamet partisi
C) Refah partisi

B) 12 Eylül dönemi işkence ve kötü muamele başta olmak üzere pek çok insan
hakları ihlaline sebep olmuştur.

LA

D) Fazilet partisi

E) Saadet partisi

C) İşçi sendikalarından sivil toplum kuruluşları dahil pek çok oluşum kapatılmış yada
faaliyetleri askıya alınmıştır.

YIN

D) 12 Eylül 1980 darbesinden sonra binlerce insan tutuklanmış ve veya göz altına
alınmıştır.
E) 12 Eylül 1980 darbesinden sonra temel
hak ve özgürlüklerin korunduğunu, gözaltı, tutuklama ve yargılama süreçlerinin
evrensel hukuk devleti ilkeleri gözetilerek
yapıldığını söylemek mümkün değildir.

YA

14. Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’de bulunan 3.üncü Ordunun Kurmay Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemdeki kol
ağası rütbesinin bugünkü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıdemli Albay

B) Kıdemli Binbaşı

C) Kıdemli Yüzbaşı

D) Kıdemli Üsteğmen

11. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde AKP ve CHP haricinde diğer partiler % 5 barajını aşmalarına rağmen meclise girememişlerdir. % 10 barajına bu seçimde kaç parti takılmıştır?

MU
RA

B) 5

T

A) 6

E) Kıdemli Teğmen

C) 4
D) 3
E) 2

15. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası ile ilgili değildir?
A) Milletvekilliğini tercih eden askerler tarafından kurulmuştur.

12. Türk siyasal literatürüne “e-muhtıra” şeklinde geçen TSK bildirisi hangi tarihte
TSK internet sitesinden yayınlanmıştır?

B) Kurucuları arasında Fevzi Paşa da bulunmaktadır.
C) 1924 yılının sonlarında kurulmuştur.

A) 26 Nisan 2007

D) Kısa sürede ülke sathında örgütlenen
TpCF etkili bir muhalefet partisi ve iktidar
adayı olabileceğinin işaretlerini vermiştir .

B) 27 Nisan 2007
C) 28 Nisan 2007

E) Çıkan Şeyh Said isyanının militanlarını
bünyesinde barındırdığı gerekçesiyle kapatılmıştır.

D) 29 Nisan 2007
E) 30 Nisan 2007
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11. B 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde 5 parti % 10 barajını aşamayarak meclis dışında kalmışlardır.

RI

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI
D Bazı ülkelerde ordu içerisinde bulunan
muvazzaflar içerisinde ve zorunlu askerlik görevleri için kadınlarda yer alır.

12. B “e-muhtıra” TSK internet sitesinden 27
Nisan 2007 tarihinde yayınlanmıştır.

2.

B İmparatorluk toprakları ekilip biçilmesi
için belirlenen sipahilere bırakılmıştır.

13. D 1998 yılında kapatılan Refah partisinin
yerine Fazilet partisi kurulmuştur.

3.

C Karlofça anlaşması 1699 yılında gerçekleşmiştir

14. C

4.

D Nizam-ı Cedit ordusunun kurulmasına
öncülük eden padişah III. Selim’dir.

5.

E

6.

B 1912 yılında Yunanistan, Bulgaristan,
Sırbistan ve Karadağ Osmanlı’ya karşı
balkan savaşını başlatmışlardır.

YIN

LA

1.

YA

15. B Fevzi Paşa TpCF kurucusu olmayıp siyasete girmeyen askerlerdendir.

T

Militarizm, siyasi özgürlüklere aykırı yönler içerir. Dolayısı ile özgür ifade tanıdığını söyleyemeyiz.

8.

9.

MU
RA

7.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te bulunan 3.üncü ordu da ki görev rütbesi Kıdemli Yüzbaşı(Kolağası)dır.

A 1924-1938 yılları arasında 18 ayaklanma
yaşanmıştır.

A 1950 seçimleri ile göreve getirilen ilk sivil
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır.

C Sıkıyönetim uygulaması 16 Nisan 2017
tarihinde mevzuattan çıkarılmıştır.

10. A 12 Eylül 1980 darbesinden sonra dönemin siyasetçilerine olası bir halk tepkisi
nedeniyle hafif cezalar verilmekle yetinilmiştir.
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ÜNİTE
II. MEŞRUTİYET’TEN 2000’Lİ YILLARA
TÜRKİYE’DE EKONOMİ POLİTİĞİN EVRİMİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşu ve
öncesinden gelen ekonomi politik anlayışların evrimi, gelişimi ve değişimi iyi bilinmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav

Dönem Sonu

–

4

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ
Meşrutiyet Liberalizmi
Liberal eğilimindeki Jön Türk hareketi, bir bakıma Osmanlı devlet geleneğine eleştiri niteliğindedir.
Geleneğe tavır alan Jön Türklerin bu tavrı 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra iki ayrı yol izlemeye
başlar. Bu yollardan birini Le Play’den esinlenen, teşebbüsü şahsi ve ademimerkeziyet görüşünü benimsemiş olan Prens Sabahaddin’in izlediği yol, diğerini ise Mehmet Cavit Bey ve arkadaşlarının izlediği
yol oluşturur. Mehmet Cavit Bey ve diğer liberalizm taraftarları klasik iktisattan esinlenerek devletin
ekonomideki rolüne eleştiri getirirler.
Meşrutiyet’in ilanından sonra iktidarı önce kısmen paylaşan, ardından mutlak sahibi olan İttihat Terakki Cemiyeti (İT) ticaret sermayesinin de desteğine sahipti.

Mehmet Cavit Bey’e göre de “usülühimaye, amelenin en büyük düşmanı”dır. Koruyucu gümrükler
arkasında ülkede birkaç fabrika kurularak gözler boyanmakta iki üç sermayedar zengin edilirken binlerce vatandaş yoksullaştırılmaktadır. Mehmet Bey’e göre korumacı gümrük duvarları arkasında çarpık,
cılız, rekabet gücü olmayan bir iktisat politikası yerine bilimsel yöntemlerde tarımda verim arttırılarak
ülke servet ve refaha kavuşabilir.
Uluslararası iş bölümünde Osmanlı Devleti’nin payına tarım sektörü düşmektedir. Bu nedenle Osmanlı Devleti tüm sermayesini tarıma kanalize etmelidir.
Tanzimat’taki öncülerde olduğu gibi Mehmet Cavit Bey için de yegâne amaç kapitalistleşmektir. Bu
görüşü benimseyenlere göre bu ancak özel mülkiyete saygılı ve serbest ticareti kabullenmiş bir sistemde mümkün olabilecektir.

Meşrutiyet liberalizminin sonu
II. Meşrutiyet liberalizmi bir süre sonra muhalefetle karşılaşır. Bu muhalefet odaklarından biri Mizancı Murat Bey’dir. Ona göre liberal bir dış ticaret politikası ancak gelişmiş ekonomiler için söz konusudur.
Ahmet Mithat efendi ise Adam Smith’in serbest iktisat fikrini eleştirir.
Osmanlı iktisadi düşüncesinde serbest dış ticaret fikrine sistematik ilk eleştiriler bir Kazan göçmeni
olan Musa Akyiğitzade’den gelir.
Birinci Dünya Savaşı II. Meşrutiyet liberalizmini temelinden sarsacak etkiler yapar. Pazar mekanizmasının etkinliğini yitirmesi, liberalizmde aradığını bulamayan hükümeti ve aydın çevresini başka
arayışlara iter. Bu yeni düşünce Alman kökenli “millî iktisat”tır.

Zohrap Efendi serbest dış ticaret politikasının ülke çıkarıyla bağdaşmayacağını, iktisadi bağımsızlığın ancak ılımlı bir himayecilikle gerçekleşeceğini vurgular.

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Millî İktisadın Kapsamı ve Kavramsal Çerçevesi

RI

Savaşlar, isyanlar ve yükselen milliyetçi dalga II. Meşrutiyet liberalizminin sonunu getirir. Bilhassa Balkan Savaşları Meşrutiyet liberalizmine ağır darbe vurur. Bundan sonra İttihatçılar Anadolu ve
Müslüman-Türk unsur merkezli bir siyasete yönelirler.

Bu sürecin teorik çerçevesini Ziya Gökalp çizer. Gökalp’e göre millî iktisat, etnik homojenlikle sağlanabilir. Müslüman-Türk unsurun yalnızca asker ve memur; gayrimüslimlerin zanaatkâr ve tüccar oldukları bir toplum çağdaş devlete dönüşemez.

LA

Gökalp’e göre Müslüman-Türk unsur askerlik ve memurluğun yanı sıra iktisadi yaşama da atılarak
millî iktisadi kuracaktır.
İttihatçı hükümet “millî iktisat” ve “iktisadi uyanış” adı altında bir Müslüman-Türk girişimci sınıf yaratmaya yönelik politikalar izler ve sermaye birikimini hızlandıran spekülatif kazançlara göz yumulur.

YIN

Bu bağlamda yabancı şirketlerin işlettiği Aydın, Kasaba, Suriye, Mudanya demiryolları ve İstinye
Tersanesi satın alınarak millileştirilir.
Kabotaj hakkının Osmanlı bayraklı gemilere verilmesi kararlaştırılır.

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ

İmparatorluktan Cumhuriyete “Millî İktisat”ta Süreklilik

1923 İzmir İktisat Kongresi

YA

İttihatçılar ile cumhuriyet kuran ve bütün bir tek parti iktidarı süresince yani Kemalistler ile ve hatta
ardından gelen Demokrat Parti (DP) iktidarı devrinde Türkiye’yi yöneten kesimler arasında ideolojik,
kadrolar, politika üretme ve uygulama gibi noktalarda benzerlikler ve süreklilik vardır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik ve toplumsal alandaki en önemli hedeflerin başında yerli girişimci sınıf yaratmak gelir.
İzmir İktisat Kongresi, Ankara Hükûmeti İktisat Vekâleti tarafından düzenlenir.

17 Şubat 1923’te, Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı bir sırada, İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi 4 Mart 1923’te sona erer. Kongre’nin Lozan Barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı sırada
düzenlenlenmesi toplumun tüm tabakalarının birliğini gösterme amacını taşımaktadır.

MU
RA

T

1924’te özel girişimleri finanse etmek için Türkiye İş Bankası’nın kurulması, 1925’te Aşar Vergisi’nin
kaldırılması, 1927’de sanayi alanında özel girişim ve yatırımlarını teşvik için 1913 tarihli Teşvik-i Sanayi
Kanunu’nun yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmesidir.

Millî iktisat politikasının temeli, sermaye birikiminin yetersiz olduğu ülkede devlet eli ile sermaye birikimini artırmak ve böylece iktisadi gelişmeyi sağlamaya yönelik girişim ve oluşumları gerçekleştirmektir.

1930’larda Devletçilik Tartışmaları

1920’lerin sonunda iç ve dış konjonktür Türkiye’de devletin önce himaye ve müdahale yolu ile ardından doğrudan işletmeci veya üretici olarak ekonomide etkin rol oynamasını gündeme getirir.

1930’larda devletçilik ve liberalizm üzerinde tartışmalar basın yolu ile Kadrocular, Ahmet Ağaoğlu
ve Ahmet Hamdi Başar arasında yaşanır. 1930’larda devletçiliğin en belirgin niteliklerinden birisi planlı
sanayileşmedir. Kapitalist sistemin kriz içinde bulunduğu bir sırada, otoriter ve totaliter rejimler komuta
ekonomileri ile iktisadi gelişme süreçlerinde önemli adımlar atarlar.

Politik yönü yanında entelektüel yönü de bulunan bu tartışmaların taraftarından biri, Kadro dergisi
etrafında toplandıkları için Kadrocular olarak adlandırılan Burhan Asaf Belge, Şevket Süreyya Aydemir,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrve Tökin ve Mehmet Şevki Yazman’ın oluşturduğu harekettir. Kadrocular, Türk devrimine 1930’larda görece “sol” bakışı yansıtırlar.
Devletçiliği bir amaç olarak gören kadrocuların yanı sıra, devletçiliğe muhalif olmayan ancak devletçiliği amaç olarak değil araç olarak gören kişi ise Ahmet Hamdi Başar’dır.
Atatürk’e göre “Türkiye’nin tatbik ettiği Devletçilik sistemi on dokuzuncu asırdan beri sosyalizm nazariyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tecrübe edilmiş bir sistem değildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye has bir sistemdir.
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Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

RI

1934’te uygulamaya konan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın (BBYSP) ana hedef ve stratejisi, ülkenin yerüstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata konu olan özellikle şeker, dokuma ve kağıt başta
olmak üzere temel gereksinim maddelerini yurt içinde üretme; yerel veya bölgesel tarımsal üretime ve
doğal kaynaklara dayanan sınai üretim birimleri kurma; kurulacak sanayi tesislerinin, kuruluş yerlerinin
hammadde ve iş gücü kaynaklarına yakın olmasıdır.

ÇOK PARTİLİ SİSTEM

LA

1936 yılında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (İBYSP) gündeme gelir. İkinci Plan’da enerji ve madencilik
gibi temel sanayi alanlarına ağırlık verilir.

İkinci Dünya Savaşı Ertesi Devletçiliğin Tasfiyesi

YIN

İkinci Dünya Savaşı ertesinde ise Türkiye yönünü açıkça ve ABD ve Batılı müttefiklerine doğru
çevirir.
21 Temmuz 1946’da ilk kez çok partinin katıldığı, tek dereceli milletvekili genel seçimleri yapılır.
Siyasette başlayan değişim ve liberalleşme ekonomide de gündeme gelir.

1-23 Temmuz 1944’te Bretton-Woods’u imzalayan ülkelerin başlıca sorunu mübadele sistemindeki
likiditenin elde bulunan altının fiziki hacmiyle sınırlı kalmasını önleyecek bir sistem bulmaktır.

YA

IMF 1945’te, DB 1946’da çalışmalarına başlar.

Bretton-Woods ile şekillenen yeni uluslararası ekonomik sistem içinde Türkiye de yerini almak ister.

7 Eylül 1946’da alınan karar ile Türk parası devalüe edilir. 11 Mart 1947’den itibaren Türkiye hem
IMF’nin hem de Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın üyesi olur.

Türkiye Marshall Yardımı’ndan yararlanabilmek amacıyla Vaner Planı olarak bilinen 1947 Türkiye
Kalkınma Planı’nda tam biçimini bulan yeni kalkınma stratejisi, yani tarım ağırlıklı bir kalkınma stratejisine yönelir ancak bu plan da hayata geçmez.

MU
RA

T

ABD’nin ve onun nüfuzu altındaki uluslararası kurumlardan ekonomik yardım görmeye başlayan
Türkiye, bu çevrelerin telkin ve tavsiye ettiği yeni kalkınma projeleri ile tanışır. Bunların en bilinenleri Hilts
Heyeti Raporu, Thornburg Raporu ve Barker Misyonu Raporu’dur. Hilts Heyeti Raporu ile Türkiye’ye
karayolu öncelikli bir ulaştırma politikası önerilir. 1930’larda iktisadî devletçilik modeli kapsamında yapılanların keskin bir dille eleştirildiği Thornburg Raporu’ndaki önerilerin satır aralarından Türkiye’nin
sanayileşmekten vazgeçmesi ve ithalata yönelmesi, dolayısıyla Amerikan bağımlısı bir ekonomik yapıya
sahip olması okunmaktadır. DB heyetinin hazırladığı Barker Misyonu Raporu’nun özü de Türkiye’nin
uluslararası iş bölümü kapsamında bir tarım ülkesi olarak gelişmesinin tavsiyesinden ibarettir.

1948 Türkiye İktisat Kongresi

Kongrede devletin, bireyin iktisadi özgürlüklerini koruması gerektiği, özel girişimin temel alınması,
devletin ekonomide rehber rolü oynaması ve sosyal adaleti sağlaması gerektiği ileri sürülür.
Devlet serbest piyasa ortamında hem rakip hem de denetleyici durumunda bulunmamalıdır.

Devletçiliğin DP Liberalizmine Evrimi
14 Mayıs 1950’de gerçekleşen genel seçimlerde DP büyük bir oy çokluğu ile iktidara gelir.

CHP içinden daha liberal bir partinin doğusunda ticaret ve sanayi burjuvazisinin ve toprak sahiplerinin CHP’ye göre daha liberal, daha az müdahaleci bir yönetime ilişkin talepleri önemli ölçüde belirleyici
olur.
DP liberalizminde devlet önemli bir yere sahiptir. Özel sektörün elinin uzanamadığı yere devlet el
atmalıdır.

1950’lerde izlenen ekonomik politikaların, önceki dönemle karşılaştırıldığında oluşumunda belirleyici olan unsurlardan biri yabancı sermayedir.

1950 yılında geniş köylü kitlelerinin desteğini alarak iktidara gelen DP iktidarı tarıma dayalı sanayileşmeyi benimser.
Tarım kesiminde makineli üretime geçilmesi hız kazanır.
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1950’lerin başlarında yaşanan “Kore Konjonktürü”, içerde iyi giden mevsim koşullarına bağlı tarımsal üretimdeki artış gibi iç ve dış bütün olumlu koşulların 1954’e gelindiğinde etkileri ortadan kalkar.

RI

1950’lerin ikinci yarısında uygulanan ithal ikameci sanayileşme politikasının en önemli özelliklerinden biri özel sektörün sanayi içindeki ağırlığının artmaya başlamasıdır.
Bu bağlamda gerekli altyapı yatırımları ve özel sektörün altından kalkamayacağı bazı temel sınai ve
tarımsal maddeler ve ara malların üretimi devlet tarafından gerçekleştirilir.

LA

Keynesyen Düşüncenin İlk İzleri

YIN

Adını İngiliz İktisatçı John Maynard Keynes’ten alan Keynesyen iktisat, tam istihdam sorunu ve
tasarruf ile yatırım arasındaki ilişki üzerine öneriler getirmektedir. Buna göre tam istihdamın sağlanması
için gerektiğinde devletin ekonomiye müdahalesi söz konusu olabilir. Devlet üretimin gerilememesi,
işsizliğin ortadan kalkması ve talep azlığını sona erdirmek için yatırımlar gerçekleştirmelidir.

PLANLAMA DÖNEMİ

DP Liberalizminin Sonuçları, DPT’nin Kuruluşu ve Planlamanın Yeniden
Yükselişi
Ekonomide yaşanan dalgalanma döviz kurlarında ayarlama yapmayı zorunlu kılar. 1958 İstikrar
Tedbirleri olarak bilinen tedbirler alınır. Buna göre TL devalüe edilir.

YA

1958 tedbirleri, ekonomide alarm zillerinin çalması anlamına gelir.

Keynesyen iktisat politikalarının Batı’da geniş çevreler tarafından genel kabul görmesi etkili olur.

Planlamanın bir anlamda beyni olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kuruluşu, 27 Mayıs 1960’ta
DP hükûmetini devirerek yönetime gelen Millî Birlik Komitesi’nce gerçekleştirilir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

1963-1967 yıllarını kapsayan BBYKP’nin bir bunalım döneminin ardından gelmesi nedeni ile temelde kararlı ve dengeli bir gelişme yaklaşımı benimsenir.

Tarım ve sanayi sektörlerinin dengeli gelişmesi yaklaşımı terk edilerek sanayi sektörünün ekonominin sürükleyici sektörü olması öngörülür. Planın öngördüğü esaslardan biri de iktisadi istikrardır.

T

İhraç sanayinin geliştirilmesi ve ihracat gelirlerinin artırılması da plan hedefleri arasında yer alır.

Toplumsal Muhalefetin Yükselişi TİP ve Yön Hareketi

MU
RA

Türkiye İşçi Partisi dış ticaret, bankacılık gibi sektörlerin devletleştirilmesini, toprak reformunun gerçekleştirilmesini savunur.

Türkiye İşçi Partisi TBMM’ye de temsilci gönderilmiş bir siyasal hareket iken Yön hareketi daha
entellektüel bir hareket olarak kalır.

NEOLİBERALİZMİN YÜKSELİŞİ

Keynes’ten Friedman Çizgisine Geçiş

Türkiye’de 1960’larda izlenen iktisat politikalarının işlerliği, 1970’lerin başında patlak veren kriz ile
sorgulanmaya başlar.

10 Ağustos 1970’e gelindiğinde ise Türkiye kaçınılmaz olarak devalüasyona başvurur. Böylece
Cumhuriyet tarihinin üçüncü devalüasyonu gerçekleştirilir.
Devalüasyonun başlıca nedeni, ihracatın plan ve programlarda gösterilen hedeflerin altında gerçekleşmesidir. 1973 yılından itibaren devalüasyonun ihracat üzerinde olumlu etkisi, iç fiyatlardaki hızlı artış
nedeniyle ortadan kalkmaya başlar.

1970’lerin ortasında yaşanan petrol krizi, az gelişmiş ülkeler üzerinde iki olumsuz etki yapar. Biri
ham petrole ödenen bedelin yükselmesi, diğeri sanayileşmiş ülkelerin kendi açıklarını kapatma çabası
içinde ihraç mallarının fiyatlarını yükseltmeleridir.
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Petrol fiyatlarındaki büyük artışlara rağmen ithalat bu dövizlerle sürdürülür. Bu durum 1970’lerin sonuna doğru Türkiye ekonomisini büyük bir krizin eşiğine getirir.

RI

Keynesyen iktisat düşüncesi ve buna dayanan iktisat politikaları yerini Friedmancı düşünceye bırakır. Friedman etkin bir para politikasının uygulanmasını öngörür.
Devletin ekonomiye kesinlikle müdahale etmemesini savunur. Ona göre piyasanın kendiliğinden işleyen dinamikleri üretim, istihdam ve bölüşüm gibi temel ekonomik sorunları ortadan kaldırır.

LA

Friedman’ın görüşleri Batı’da ciddi oranda taraftar buldu. 1980’lerde ABD’de Reagan bu doğrultuda
‘Reaganomics’İngiltere’de ise Thactcher, “Thatcherizm” olarak anılan politikaları izler.

YIN

1980’lerde Türkiye Friedman çizgisinde politikalarla tanışır. 24 Ocak Kararları olarak anılan istikrar tedbirleri bu doğrultuda değerlendirilebilir. Ancak Friedman’ın görüşleri masum ve demokratik yollarla Türkiye’de egemen olmaz. Tıpkı 1973’te Şili’de olduğu gibi 12 Eylül 1980’de de Türkiye’de bir askerî
darbe gerçekleşir ve Friedmancı reçeteler hayata geçmeye başlar.

24 Ocak Liberalizmi ve Sonuçları

Türkiye’nin dış ödemeleri 1977’den sonra büyük ölçüde durur. Ancak, zaruri ilaç ham maddesi, gübre ve petrol için döviz ayrılabilir hâle gelinir. Ödeme güçlüğü karşısında IMF ile masaya oturulur. 1978’de
ilk anlaşma yapılır.

YA

1980 sonrası Türkiye ekonomisine damgasını vuran 24 Ocak Kararları ile ithalatın serbestleştirilmesi; ¨’nin aşırı değerlendirilmesine son veren gerçekçi kur uygulamasına geçilmesi; ihracatın, yabancı
sermayenin özendirilmesi; ihracata sigorta ve finansman ile kurumsal destek sağlanması; kademeli olarak sübvansiyonların azaltılması ve fiyat denetimlerinin kaldırılması öngörülür. 24 Ocak kararları kısaca
hemen bütün Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan korumacı-müdahaleci iktisat politikalarının terk edilmesi ve daha liberal bir yapının kurulması yönünde atılmış adımlardır.
Türkiye 1994’te ciddi bir krizle karşı karşıya kalır. Kasım 2000’de ve ardından Şubat 2001’de yine
krizle sarsılır.

3 Kasım 2002 seçimleri ile Türkiye ciddi bir siyasal erozyon yaşar. Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllara damgasını vurmuş siyasal hareket ve liderler tasfiye olur. Bunların yerini alan Adalet ve Kalkınma
Partisinin (AKP) tasfiye olanlar ile en temel benzerliği liberal ekonomik çizgisidir.

T

Derviş Programı ve Sonrası

MU
RA

3 Kasım 2002’de gerçekleşen genel seçimin sonucunda yeni kurulmuş olan AKP tek başına hükûmet
kurarak Türkiye’yi yönetmeye başlar. Bu iktidar Kemal Derviş’in şahsında temsil edilen iktisat politikalarını tereddütsüz sürdüreceğini kamu oyuna duyurur.
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3.

AÇIKLAMALI SORULAR

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik ve
toplumsal alandaki en önemli hedeflerin
başında aşağıdakilerden hangisi gelir?
B) Yabancı sermaye ile sıcak ilişkiler kurmak

Tanzimat’la birlikte siyasi ve iktisadi alanlarda en çok taraftar bulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

C) Dış ticaret anlaşmaları yapmak

LA

1.

RI

A) Sınırları koruma altına almak		

D) Yerli girişimci sınıf yaratmak

A) Milliyetçilik			

E) Her mahallede bir milyoner yaratmak

B) Liberalizm			
C) İslami akım

AÇIKLAMA

D) Sol ideolojik akımlar		

YIN

En önemli ekonomik ve toplumsal hedeflerin başında yerli girişimci sınıf yaratmak gelir
YANIT: D

E) Osmanlıcılık
AÇIKLAMA

Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisat politikalarını eleştirenler arasında değildir?

4.

MU
RA

2.

T

YA

Tanzimat’la birlikte liberalizm siyasi ve iktisadi
alanlarda birçok taraftar bulur. Jön Türk hareketi
de Liberal eğilimlidir.
YANIT: B

A) Zohrap Efendi 			

B) Prens Sabahaddin			
C) Ahmet Mithat Efendi

A) Gülten Kazgan		

D) Musa Akyiğitzade 			

B) Korkut Boratav			

E) Mizancı Murat Bey

C) Sinan Sönmez

D) Erinç Yeldan		

AÇIKLAMA

Prens Sabahaddin liberalizm yanlısıdır.

1923-1929 döneminin, iktisat politikaları ve resmi iktisat görüşleri bakımından
1908-1922 dönemiyle şaşılacak bir süreklilik içinde olduğunu” belirten aşağıdakilerden hangisidir?

E) Deniz Gökçe

YANIT: B

AÇIKLAMA

Korkut Boratav, bu süreklilikten bahseder.
YANIT: B
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Aşağıdakilerden hangisi İttihatçıların
Müslüman-Türk unsuru ekonomide etkin
ve egemen kılmaya yönelik girişimleri ile
eş zamanlı yapılan uygulamalardan değildir?

7.

RI

A) Hızlı kalkınma		

B) Hızlı sermaye birikimi

A) 1 Ekim 1914 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması

C) Hızlı sanayileşme

LA

D) Planlı sanayileşme			
E) Özel sektörü geri plana atma

B) Gerçek ve ticari nitelikteki tüzel kişilerin
Osmanlı mevzuatı kapsamına alınması

C) Kabotaj ticaretinde tekel oluşturmuş olan
Yunan bayraklı gemilerin bu alandaki üstünlüklerine karşı onlarla özel anlaşmalar
yapılır

AÇIKLAMA

En belirgin niteliklerinden birisi planlı sanayileşmedir.
YANIT: D

D) Yabancı şirketlerin işlettiği Aydın, Ka
saba, Suriye, Mudanya demiryolları ve
İstinye Tersanesi satın alınarak millileştirilir.
E) Yabancı uyruklular Osmanlı uyruklular ile
aynı vergi ve diğer ödentilerle yükümlü
kılınır

8.

Devletçiliği bir amaç olarak gören aşağıdakilerden hangisidir?

YA

AÇIKLAMA

1930’larda devletçiliğin en belirgin niteliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

5.

A) Ahmet Ağaoğlu
B) Ahmet Hamdi

Kabotaj ticaretinin Osmanlı gemileriyle gerçekleştirilmesi, yani kabotaj hakkının Osmanlı bayraklı
gemilere verilmesi kararlaştırılır.
YANIT: C

C) Kadrocular

D) Ziya Gökalp 			
E) Ahmet Hamdi Başar

AÇIKLAMA

T

İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

MU
RA

6.

Kadrocular olarak adlandırılan hareket Devletçiliği
bir amaç olarak görür.
YANIT: C

A) 1920’ler boyunca izlenen iktisat politikalarının kongre kararları ile paralellik gösterdiği söylenebilir
B) Kongrede alınan karara göre 1924’te
özel girişimleri finanse etmek için Türkiye
İş Bankası kuruldu

9.

C) Kongresi’de devletin ekonomiye müdahalesine ihtiyatla yaklaşıldı

Ana hedef ve stratejisi, ülkenin yerüstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata
konu olan temel gereksinim maddelerini
yurt içinde üretmek olan planın adı nedir?
A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

D) Müslüman-Türk unsurun ekonomide
egemen konuma gelmesi temel hedeftir.

B) Türkiye İktisadi Kalkınma Planı
C) İktisadi Savunma Planı		

E) 1920’ler boyunca Türkiye’de devletin
ekonomiye müdahalesinin, 1930’lu yıllarla karşılaştırıldığında görece daha fazla
olduğu söylenebilir.

D) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı

E) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
AÇIKLAMA

AÇIKLAMA

Bu hedef Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın
(BBYSP) ana hedef ve stratejisidir.
YANIT: A

1920’ler boyunca Türkiye’de devletin ekonomiye
müdahalesi sınırlı olmuş, ekonomi görece liberal
bir eğilim çizmiştir.
YANIT: E
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10. Amerikan dolarının altına eş düzeyde bir
uluslararası rezerv para olarak kabul edildiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
B) Roma Anlaşması

C) GATT Anlaşması

D) Bretton Woods Anlaşması		
E) Brüksel Anlaşması

LA

RI

A) Maastrich Anlaşması

13. Kuruluş amaçları “Ülkenin doğal, toplumsal ve ekonomik bütün kaynaklarını ve olanaklarını saptamak; izlenecek toplumsal ve
ekonomik politikaları ve hedefleri belirleyerek hükümete bu yönde yardımcı olmak; bakanlıklar arasında ekonomik konularda koordinasyon sağlamak ve ilgili önerilerde bulunmak;...” olarak belirtilmiş olan kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma Bakanlığı			

AÇIKLAMA

C) Devlet Planlama Teşkilatı		
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) MTA

AÇIKLAMA

Kuruluşunda DPT’nin görev ve amaçları böyle ifade edilmiştir.
YANIT: C

YA

11. Türkiye Marshall Planı’na ne zaman dahil
olur?

B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

YIN

1-23 Temmuz 1944’te ABD’nin Bretton-Woods
kentinde gerçekleşen ve bu nedenle bu kentin adı
ile anılan konferansta ve konferansın sonunda imzalanan anlaşma ile kabul edilir.
YANIT: D

A) 1947
B) 1948
C) 1950

D) 1952		
E) 1954

ÇIKMIŞ SORU

AÇIKLAMA

14. “Devlet, üretimin gerilememesi, işsizliğin ortadan kalması ve talep azlığını sona erdirmek için yatırımlar gerçekleştirmelidir” anlayışı hangi iktisadi düşünce akımının bir
yansımasıdır?

MU
RA

T

4 Temmuz 1948’de imzalanan Ekonomik İşbirliği
Anlaşması ile Türkiye’ye Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik yardımı başlar.
YANIT: B

2013- TEK DERS

A) Monetarizm

B) Piyasa sosyalizmi

12. 1950 yılında iktidara gelen DP iktidarı aşağıdaki hangi kalkınma modelini benimser?

C) İktisadi devletçilik

D) Keynesyen iktisat
E) Milli iktisat

A) Dengeli Kalkınma Modeli		

B) Tarıma dayalı sanayileşme modeli

AÇIKLAMA

C) Sanayi önceliği modeli		

D) İhracata dönük kalkınma modeli

E) İthal ikameci sanayileşme modeli
AÇIKLAMA

1950 yılında geniş köylü kitlelerinin desteğini alarak iktidara gelen DP iktidarı tarıma dayalı sanayileşmeyi benimser.
YANIT: B

Devlet, üretimin gerilememesi, işsizliğin ortadan
kalkması ve talep azlığını sona erdirmek için yatırımlar gerçekleştirmedir diyen anlayış “Keynesyen İktisat”tır.
YANIT: D
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3.

2015 - DÖNEM SONU

RI

15. “Usulü himaye, amelenin en büyük düşmanıdır” diyerek koruyucu gümrük politikalarının ülke ekonomisine zarar verdiğini öne
süren Osmanlı siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?

İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresinin Lozan Barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı sırada düzenlenmesi aşağıdaki hangi amacı taşımaktadır?
A) Toplumun dikkatini iktisadi alana toplamak

B) Böyle önemli bir toplantıyı bir an önce
düzenlemek için zamanı değerlendirmek

LA

A) Ahmet Tevfik Paşa
B) Mizancı Murat

C) Herkese toplumun tüm tabakalarının birliğini göstermek

C) Mehmet Cavit Bey

D) Görüşmelerin kesintiye uğraması nedeniyle oluşan moral bozukluğunu dağıtmak

D) Zohrap Efendi

YIN

E) Ahmet Hamdi Başar

E) Kongrenin tarihi çok önceden planlanmıştı

AÇIKLAMA

YA

Klasik iktisattan etkilenen Mehmet Cavit Bey devletin ekonomideki rolüne eleştiri getirmiştir.
YANIT: C

4.

ÇÖZÜMLÜ
DENEME SORULARI
Klasik iktisattan esinlenerek devletin ekonomideki rolüne eleştiri getiren aşağıdakilerden hangisidir?

T

1.

MU
RA

A) Ahmet Rıza Bey 			

A) İzlenen milli iktisat politikası ülkenin ihtiyaç duyduğu iktisadi kalkış için yeterli
olmamıştır

B) Belli bir sermaye birikimi sağlanmış, sıra
devletin de katkılarıyla planlı kalkınmaya
gelmiştir

B) Dr. Nazım		
C) Mehmet Cavit Bey

C) Ekonomi yönetiminde meydana gelen
değişme zihniyet değişimini de beraberinde getirmiştir

D) Damat Mahmut Paşa		
E) Ziya Gökalp

2.

1920’lerin sonunda Türkiye’de devletin
önce himaye ve müdahale yolu ile ardından doğrudan işletmeci veya üretici olarak ekonomide etkin rol oynamasını gündeme getiren aşağıdakilerden hangisidir?

D) Lozan Anlaşmasına göre Devletin ekonomiye müdahalesi 1929’a kadar mümkün olmamıştır

Yabancılara başta ekonomi alanında tanınmış ayrıcalıklar nasıl isimlendirilir?
A) Serbest bölgeler

B) Dış ticaret anlaşması		
C) Sömürgecilik

D) Kapitülasyon

E) Gümrük birliği
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E) Dünyadaki konjonktürel değişmelere
bağlı politika değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
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Devletçiliği amaç olarak değil araç olarak
gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A) Musa Akyiğitzade

Türkiye’de ilk devalüasyon (ulusal paranın değerinin düşürülmesi) ne zaman yapılmıştır?
A) 1939

B) Vedat Nedim Tör

C) 1944

C) Ahmet Ağaoğlu

D) 1948

E) 1958

D) Ahmet Hamdi Başar		

9.

Türkiye’nin Marshall Yardımı’ndan yararlanabilmek amacıyla 1947 yılında hazırlamış olduğu Planın adı nedir?

YA

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık
Sanayi Planı’nın amaçlarından değildir?

YIN

LA

E) Şevket Süreyya Aydemir

6.

B) 1941

RI

5.

A) İthalata konu olan temel gereksinim
maddelerini yurt içinde üretmek

A) Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı

B) Yerel veya bölgesel tarımsal üretime ve
doğal kaynaklara dayanan sınai üretim
birimleri kurmak

B) İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı

C) Vaner Planı			
D) İktisadi Savunma Planı

C) Kurulacak sanayi tesislerinin, kuruluş
yerlerinin hammadde ve iş gücü kaynaklarına yakın olması

E) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

D) Devletin tüm sanayi dallarında girişimlerde bulunması

7.

MU
RA

T

E) Türkiye’de dokuma, maden, selüloz, kimya ve seramik sanayinin kurulması

Bretton Woods Anlaşması ile aşağıdaki organizasyonlardan hangisi kurulmuştur?
A) Dünya Ticaret Örgütü

10. İkinci Dünya Savaşı ertesi Avrupa’nın yeniden imarı ve savaş sonrası yönelen
Sovyet tehdidi karşısında ABD’nin uygulamaya koyduğu planın adı nedir?

B) Birleşmiş Milletler

A) Eisenhower Doktrini		

D) Avrupa Birliği		

C) Marshall Planı

C) IMF ve Dünya Bankası

B) Monroe Doktrini

E) OECD

D) Soğuk Savaş			
E) NATO
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11. Ekonomide yaşanan dalgalanma nedeniyle 1958 yılında hangi isimle anılan tedbirler alınır?

14. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları arasında yer almaz?
A) ¨’nin aşırı değerlendirilmesine son veren
gerçekçi kur uygulamasına geçilmesi

RI

A) Enflasyonu düşürme programı
B) IMF Niyet mektubu

B) İhracata sigorta ve finansman ile kurumsal destek sağlanması

C) Güçlü ekonomiye geçiş programı

C) Uygulanan korumacı-müdahaleci iktisat
politikalarının terk edilmesi

LA

D) 24 Ocak kararları
E) İstikrar Tedbirleri

D) Kademeli olarak sübvansiyonların azaltıl
ması

YIN

E) Bir daha geri dönülmeyecek şekilde
kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapıyı
oluşturmak

YA

12. Türkiye İşçi Partisi nasıl bir ekonomi politikası savunur?
A) Dış ticaret, bankacılık gibi sektörlerin
devletleştirilmesini
B) Üstünlüklere dayalı dış ticaret modeli

C) Planlamaya dayalı bir kalkınma modeli
D) Liberal ekonomi politikaları

MU
RA

T

E) Hiçbiri

13. Türkiye’nin IMF önerileri ile uygulanmak
üzere 1979 seçimlerinden sonra kurulan
hükümet tarafından alınan ve liberalleşmeyi öngören kararlar hangi isimle anılır?

15. Kemal Derviş tarafından hazırlanan iktisat
politikaları hangi iktidar tarafından tereddütsüz sürdürülür?

A) 32 Sayılı Karar

A) DSP azınlık hükümeti		

B) DSP - MHP - ANAP koalisyon hükümeti

B) IMF Niyet mektubu		

C) AKP hükümeti			

C) Güçlü ekonomiye geçiş programı

D) RP - DYP koalisyon hükümeti

D) 24 Ocak kararları		

E) ANAP - DYP koalisyon hükümeti

E) İstikrar Tedbirleri
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D Kapitülasyon olarak isimlendirilir.

3.

C Kongre’nin Lozan Barış görüşmelerinin
kesintiye uğradığı sırada düzenlenmesi
toplumun tüm tabakalarının birliğini gösterme amacını taşımaktadır.

6.

7.

8.

9.

12. A Türkiye İşçi Partisi dış ticaret, bankacılık
gibi sektörlerin devletleştirilmesini, toprak
reformunun gerçekleştirilmesini savunur.

13. D 1979 seçimlerinden sonra kurulan
hükûmet ise IMF ile anlaşarak 24 Ocak
Kararları’nı uygulamaya koyar.

D Ahmet Hamdi Başar devletçiliği amaç
olarak değil araç olarak görmektedir.

D Devletin tüm sanayi dallarında değil, özel
sektör tarafından kurulmasına olanak bulunmayan sanayi dallarında girişimlerde
bulunması planlanmıştır.

14. E

Böyle bir madde 24 Ocak kararları içerisinde yer almaz.

15. C 3 Kasım 2002’de gerçekleşen genel seçimin sonucunda yeni kurulmuş olan AKP,
tek başına hükümet kurarak Türkiye’yi
yönetmeye başladı ve Kemal Derviş’in
şahsında temsil edilen iktisat politikalarını tereddütsüz sürdüreceğini kamuoyuna
duyurdu.

T

5.

A 1920’ler boyunca Türkleştirme girişimleri
ile birlikte izlenen milli iktisat politikası ül
kenin ihtiyaç duyduğu iktisadi kalkış için
yeterli olmamıştır.

MU
RA

4.

Ekonomide yaşanan dalgalanma döviz
kurlarında ayarlama yapmayı zorunlu kılar. 1958 İstikrar Tedbirleri olarak bilinen
tedbirler alınır. Buna göre ¨ devalüe edilir. 1 Amerikan dolarının değeri 2.80 Türk
lirasından 9 Türk lirasına yükselir.

LA

2.

11. E

YIN

C Mehmet Cavit Bey ve çevresindeki diğer liberalizm taraftarları klasik iktisattan
esinlenerek devletin ekonomideki rolüne
eleştiri getirirler.

YA

1.

RI

10. C 12 Mart 1947’de Amerikan kongresinde başkan Truman kendi adı ile anılan
doktrinini açıklar. Bu kapsamda Marshall
Planı hazırlanır.

ÇÖZÜMLÜ DENEME
SORULARI YANITLARI

C Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ve kurulduğu sıradaki adı ile Uluslararası İmar
ve Kalkınma Bankası veya bugünkü adı
ile Dünya Bankası’nın (DB) temelleri atılır. IMF 1945’te, DB 1946’da çalışmalarına başlar.

D 7 Eylül 1946’da alınan bir karar ile Türk
parası devalüe edilir.

C Vaner Planı olarak bilinen 1947 Türkiye
Kalkınma Planı hazırlanmış fakat hayata
geçirilememiştir.
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5.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

1960’ta yönetime el oyan Milli Birlik
Komitesi’nin ilk işi ne olmuştur?
A) Yeni anayasa hazırlamak
C) Tüm siyası faaliyetleri yasaklamak

1908 - 1913 arasında varolan çoğulcu ve
demokratik dönemi sonlandırarak İTC’nin
mutlak iktidarını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

D) İşçilerin ücretlerini artırmak

LA

E) Çiftçilere destek programı açıklamak

A) Balkan Savaşı

B) Babıâli Baskını

C) 31 Mart Ayaklanması

D) Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi
E) Enver Paşa’nın Edirne’yi geri alması

Üç Tarz-ı Siyaset adlı makalesinde, Türk
etnik kimliğini öne çıkaran, ırk ve kültür
temeline dayalı Türk dünyası formülüyle Pantürkizmin ilk tutarlı ifadesini yazan
aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
12 Eylül sonrası veto engelini aşarak seçime girebilen partiler doğru olarak verilmiştir?
A) ANAP, MDP ve HP

B) ANAP, SODEP ve MDP

YA

2.

6.

YIN

1.

RI

B) Tüm özgürlükleri tanımak

A) Ziya Gökalp
B) Enver Paşa

C) ANAP, SODEP ve DYP
D) ANAP, DYP ve AP

E) ANAP, SODEP ve AP

C) Yusuf Akçura
D) Cemal Paşa

E) Namık Kemal

SCF’nin kurucusu kimdir?

MU
RA

3.

T

7.

1921 ve 1924 tarihli Anayasaların ilk başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temel yasa

B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

A) Kazım Karabekir

C) Angasa

B) Ali Fethi Bey

D) Kanun-i Esasi

C) Rauf Orbay

E) Devrim Kanunları

D) Cavit Bey

E) Ali Şükrü Bey

4.

İsmet İnönü istifa ettikten sonra yerine
başbakanlığı kim üstlendi?

8.

Milli Birlik Komitesinin bileşimi nasıl oluşmuştur?

A) Ali Fethi Okyar

A) Askerlerden

C) Celal Bayar

C) Asker ve politikacılardan

E) Fevzi Çakmak

E) Asker ve bürokratlardan

B) Rauf Orbay

B) Asker ve bilim insanlarından

D) Refik Saydam

D) Asker, sanayici ve politikacılardan
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Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi
değildir?

13. Ziya Gökalp’ın önerisi ile Jön Türklerin
uyguladıkları reformlar arasında yer alan
Şer’iye mahkemelerinin şeyhülislamlıktan ayrılıp adalet bakanlığına bağlanması
hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) 1838

A) Osmanlıcılık

B) 1914

B) Sosyalizm

C) 1864

C) Panislamizm

D) 1858

D) Turancılık

E) 1908

10. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkasının kuruluş tarihidir?

YIN

E) Milliyetçilik

14. Aşağıdakilerden hangisi orduların özellikleri arasında yer almaz?
A) Temel görevleri dış güvenliktir.

A) 17 Temmuz 1924
C) 17 Ekim 1924

D) 17 Kasım 1924
E) 17 Aralık 1924

B) Gönüllülük esasına göre oluşturulur.

C) Katı bir disiplin anlayışı çerçevesinde örgütlenirler.

YA

B) 17 Eylül 1924

RI

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Türkiye Cumhuriyetindeki ideolojilere yön
veren birçok akımın ve ideolojinin tohumları atılmıştır.

LA

9.

D) Kadınlarda ordu içerisinde yer alabilir.
E) Hiyerarşik bir yapıları vardır.

MU
RA

T

11. Şu anda yürürlükte olan ve ikinci maddesinde yer alan laiklik değiştirilmesi dahi
teklif edilemeyen ve Cumhuriyet niteliklerinin bulunduğu Anayasa hangi tarihte
yürürlüğe girmiştir?

15. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Meşrutiyet döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) 1980

A) Babıali Baskını
B) 31 Mart olayı

C) Tımar sisteminin kaldırılması
D) Balkan savaşları

B) 1981

E) Birinci Dünya Savaşı

C) 1982
D) 1983
E) 1984

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Anglikan Kilisesinin merkezde olduğu bir laikleşme modeli söz konusudur?

16. Türkiye NATO üyeliğine aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucu olarak kabul
edilmiştir?

A) Fransa

A) Kore Savaşına katılması
B) 27 Mayıs darbesi

B) Almanya

C) Marshall Planı

C) İspanya

D) Çok partili hayata geçiş planı

D) ABD

E) Demokrat Parti iktidarı

E) İngiltere
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20. İzmir İktisat Kongresi hangi tarihte yapılmıştır?

A) 15 Temmuz darbe girişimi

A) 1920		
B) 1923		

B) 28 Şubat süreci

C) 1927		

C) 12 Eylül darbesi

E) 1938

YA

YIN

E) 27 Nisan bildirisi

LA

D) 1930		

D) 12 Mart muhtırası

RI

17. Aşağıdaki gelişmelerden hangisini nitelemek için “postmodern darbe” ifadesi kullanılmıştır?

18. Aşağıdakilerden hangisi ademimerkeziyet görüşünü benimsemiş olanlardandır?
A) Prens Sabahaddin			
B) Mehmet Cavit Bey			
C) Namık Kemal,

D) Ziya Paşa				

MU
RA

T

E) Ziya Gökalp

19. İttihatçı hükümetin izlediği bir MüslümanTürk girişimci sınıf yaratmaya yönelik politikalar nasıl isimlendirilmiştir?
A) Milli iktisat

B) İçe kapalı iktisat		
C) Dışa dönük iktisat

1.
2.
3.
4.
5.

D) Kalkınmacı iktisat
E) Liberal iktisat

107

B
C
B
C
C

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
A
B
A
B
D

11.
12.
13.
14.
15.

C
E
B
B
C

16.
17.
18.
19.
20.

A
B
A
A
B

TÜRK SİYASAL HAYATI

5.

DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

1961 seçimlerinin sonucunda nasıl bir durum ortaya çıkmıştır?
A) CHP azınlık hükümeti kurdu
C) AP ile MP koalisyon kurdu

II. Meşrutiyet’in “Türklerin İmparatorluk formülünden demokratik bir cumhuriyet formülüne iletişim bir köprü” olduğunu söyleyen
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

D) CHP ile AP koalisyon kurdu

A) Ziya Gökalp

B) Tarık Zafer Tunaya

C) Ahmet Taner Kışlalı
D) Uğur Mumcu

6.

E) Alaaddin Şenel

12 Eylül 1980 askeri rejimi ile nasıl bir siyasi model yaratmak istenmiştir?
A) Hiç bir partinin güçlenmesine izin vermeyen bir model

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtiği ilk günlerde toplanan Erzurum kongresinin Paşa için önemi aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Tek partili bir model
C) İki partili bir model

YA

2.

LA

E) MBK seçimleri iptal etti

YIN

1.

RI

B) AP azınlık hükümeti kurdu

D) Üç partili bir model

E) Çok partili bir model

A) Şark-ı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oluşturmuştur.
B) Mondrosun 24. maddesi uygulanmasına
engel olmaya çalışması

C) Mustafa Kemal Paşa’ya liderlik yolunu
açması ve direnişi merkezileştirecek ilk
adımların atılması
D) Mustafa Kemal Paşa olmadan Kongrenin
toplanması

7.

A) Çok detaylı bir anayasadır.

MU
RA

T

E) Kongreye Mustafa Kemal’in alınmaması

3.

1921 Anayasası ne tür bir anayasadır?

Türkiye’de çok partili hayatın kesintiye
uğramasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kapsamlı bir anayasadır.
C) Çerçeve anayasadır.

D) Anayasa niteliğinde belgedir.
E) Geçici bir anayasadır.

A) Şeyh Sait Ayaklanması

B) Menemen Ayaklanması
C) Ülkenin hazırlanması
D) İstiklal mahkemeleri

E) Sağlıklı bir muhalefetin yapılmaması

4.

8.

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının getirdiği sistem için söylenemez?
A) Başbakan ve bakanların TBMM içinden
atanması zorunluluktur.

Dörtlü Takrir nedir?

B) TRT ve Üniversiteler gibi özerk kurumlar
oluşturulmuştur.

A) Dört kişi için verilen idam cezası

C) Yasama organı senato ve Millet Meclisinden oluşturulmuştur.

B) Dört kişini verdiği önerge

C) Dört kişinin kurduğu yeni parti

D) Senato’da MBK üyelerine yer verilmiştir.

D) Dört kişi için başlatılan kovuşturma

E) Yarısı sivil yarısı asker bir Milli Güvenlik
Kurulu oluşturulmuştur.

E) Dört kişinin parti içinde öne çıkması
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Aşağıdakilerden hangisi Nutuk’ta yapılmış olan Laikliğin siyasal anlamda tanımlanmasına ilişkindir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said İsyanı ile ilişkili olduğu suçlaması ile kapatılmıştır?

A) Dinsel kurumların toplumsal yaşama karışmaması

A) Milli Nizam Partisi
B) Halk Fıkrası

B) Batı’nın medeniyetine uyum sağlanması

C) Serbest Cumhuriyet Fıkrası

C) Din-devlet işlerinin ayrılması

LA

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası

D) Vatandaş ile devletin millî egemenlik
çerçevesinde bir araya getirilmesi

E) Millet Partisi

10. 1914 yılında İslam’ın rolüyle ilgili İTC (İttihat ve Terakki Cemiyeti) Jön Türkler için
hazırlanmış olan layiha aşağıdaki isimlerden hangisinin eseridir?

C) Ali Fuat Cebesoy
D) Ziya Gökalp

E) Adnan Adıvar

C) Asakar-i Mansure-i Muhammediye
D) Mühendishane-i Berri Hümayun
E) Mühendishane-i Bari Hümayun

15. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?

T

MU
RA

B) 2015

A) Yeniçeri Ocağı

B) Nizam-Cedit Ordusu

11. Barrington Moore’un Diktatörlüğün ve
Demokrasinin Toplumsal Kökenleri isimli
eseri hangi yılda yayımlanmıştır?
A) 2014

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun modernleşme döneminde
oluşturulan kurumlardan biri değildir?

YA

B) Kazım Karabekir

YIN

E) Dini düşüncenin yerini bilimin alması

A) Namık Kemal

RI

9.

A) Tüm siyasi partilerin kapatılması

B) 1961 Anayasasının kabul edilmesi

C) Ülke yönetiminin Milli Birlik Komitesine
geçmesi

C) 2016
D) 2017

D) Milli Güvenlik Kurulunun Anayasal statü
kazanması

E) 2018

E) Yargılanmaların Yüksek Adalet Divanı
tarafından yapılması

12. Ticanilik 1216 tarihinde Ahmet Teycani tarafından kurulmuş Türkiye’ye intikali 1930
lu yıllarda olmuştur. Buna göre Ticanilik
tarikatı hangi Afrika ülkesinden gelmiştir?

16. Aşağıdakilerden hangisi 2001 sonrasında
Milli Güvenlik Kurulu açısından yapılan
değişiklikler arasında yer almaz?

A) Cezayir

A) Kurulun başkanının değiştirilmesi
B) Sivil üye sayısının arttırılması

B) Fas

C) Adalet Bakanı’nın üye yapılması

C) Tunus

D) Aylık toplantı yapma hükmünün iki ayda
bire çevrilmesi

D) Libya
E) Mısır

E) Genel sekreterin sivil olabilmesinin sağlanması
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17. Aşağıdaki asker kökenli isimlerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası içinde yer almamıştır?

20. Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın ertesinde
nasıl bir yönelim içerisine girer?

A) Refet Bele

A) İçe kapalı bir ekonomi haline gelir

RI

B) Yönünü açıkça ABD ve Batılı müttefiklerine doğru çevirir

B) Rauf Orbay

C) Planlı ekonomiye kaldığı yerden devam
eder

C) Fevzi Çakmak

LA

D) Kazım Karabekir

D) SSCB ile yakınlaşır

E) Ali Fuat Cebesoy

A) Mehmet Fatih Bey

B) Mehmet Cavit Bey
C) Süleyman Demirel
D) III. Selim

T

E) Mehmet Akif Bey

YA

18. II. Meşrutiyet döneminde liberal iktisadi
düşüncenin yegâne savunucusu ve taraftarı aşağıdakilerden hangisidir?

YIN

E) Bölgesel bir güç olarak Ortadoğu’da etkin olmaya çalışır

MU
RA

19. Osmanlı Devletinde yabancılara tanınan
ilk kapitülasyon hangi dönemde uygulanmıştır?
A) Kanuni Sultan Süleyman		
B) Fatih Sultan Mehmet		
C) I. Mahmut

D) Yavuz Sultan Selim		

1.
2.
3.
4.
5.

B
C
A
B
D

6.
7.
8.
9.
10.

YANITLAR
C
C
A
C
D

11.
12.
13.
14.
15.

E) III. Selim

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Y
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C
B
D
A
A

16.
17.
18.
19.
20.

A
C
B
B
B

