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KAHRAMANLARININ (GAZİLERİNİN) GÖZÜYLE 15 
TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ 

Cihan KILIÇ
1

 

 

ÖZET 

Demokrasi kültürü tam olarak gelişmemiş toplumlarda halkın 

kendi reyini korumada gösterdiği, göstereceği refleksin yetersiz ola-

cağı varsayılır. Demokrasi geçmişimiz incelendiğinde, bu geçmişin 

sık sık darbelere maruz kaldığı ve sekteye uğradığı görülmektedir. 

Darbeye maruz kalan demokrasimizin ise son girişime kadar halk ta-

rafından yeterince savunulmadığı ileri sürülebilir. Bu durum ülke-

mizde demokrasi kavramının tam olarak gelişmediği yönde bir ka-

naatin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi kavramı ve bilinci-

nin halk nazarında karşılık bulduğunu ve halkın kendi reyine sahip 

çıktığını, çıkacağını göstermektedir. Toplumun hemen hemen tama-

mının darbeye karşı olduğunu belirtmesine rağmen en ön safta 

darbe girişimine karşı duranların hangi düşüncelerle hayatlarını teh-

likeye atarak darbeye karşı çıktıkları ise ayrıca araştırılması gereken 

bir konudur. 

Söz konusu çalışma ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı dur-

muş ve bu uğurda bedel ödeyerek Gazi unvanını almış demokrasi 

bekçilerinin 15 Temmuz’a ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Bu bağ-

lamda yapılan çalışma ile 15 Temmuz gazilerinin genel özellikleri, 

darbe girişimi hakkındaki görüşleri, onları tankların önüne iten sa-

ikleri ve sonraki süreçle ilgili görüşlerini toplanmıştır. Elde edilen 

verilerle yaşayan tarihin görüşleri ilk elden aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Darbe, Demokrasi, 15 Temmuz, Gazi  

                                                 

1
 Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, cihan.kilic@asbu.edu.tr 



4 CİHAN KILIÇ 

ACCORDING TO HEROES (GHAZIS) JULY 15 COUP 
ATTEMPT 

ABSTRACT 

In a society where democracy culture is not fully developed, it is 

presumed that the reaction of people to protection of democracy is 

inadequate. When we look at our past democracy, it seems that this 

past has often been broken down by coup. It can be assumed that 

our democracy, which has been exposed to the coup, has not been 

sufficiently defended by the public until the last invasion. This situa-

tion leads to the idea that democracy is not fully developed in our 

country. 

However, the July 15 coup attempt demonstrates that democ-

racy has developed and that people will have their democracy.  Alt-

hough the majority of the Public has stated that it is against the coup, 

it must also be researched that they who stand in front of the coup 

attempt against the coup by putting their lives at risk. 

With this study, The opinions of heroes who were injured in the 

coup attempt on July 15 and who took Gazi title were researched for 

this coup attempt. the study collected the general characteristics of 

the July 15 ghazis, their views on the coup attempt, their motives for 

putting themselves in front of the tanks and their views on the next 

process. The opinion of the living history were transfered from the 

first hand. 

Keywords: Coup, Democracy, July 15, Ghazi 



 

SOSYOLOJİK BOYUTLARIYLA TÜRKİYE’DE ASKERİ 
MÜDAHALELER VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ  

D. Ali ARSLAN
1

 - Gülten ARSLAN
2

 

 

Özet 

Ordu, Türk toplumunun en önemli ve en köklü toplumsal ku-

rumlarından biridir. Modern Türkiye’nin güç sistemi içinde askeri 

elitlerin çok özel bir yeri vardır. Daha net bir tabirle askeri elitler, 

Türk iktidar yapısı içindeki en güçlü elit grupları arasında yer alır. 

Ordu ve askeri elitler Türk siyasi ve toplumsal hayatında, vatan sa-

vunmasında olduğu kadar, ülkenin modernleşmesinde, gelişme-

sinde de önemli roller üstlene gelmişlerdir. Sahip oldukları konum-

ları ve kontrol ettikleri güç ile yakından ilişkili olarak askerler, kimi 

zaman bilerek ve isteyerek, kimi zaman da bilmeden ve farkında ol-

madan siyasi ve toplumsal hayata müdahale ederler. 

Bu çalışmada, genel olarak Cumhuriyet döneminde ülkemizde 

yaşanmış olan askeri müdahaleler, özelde de 15 Temmuz Kanlı 

Darbe Girişimi sosyolojik açıdan ele alındı. Önce geçmişten günü-

müze, ordunun ve askerlerin Türkiye’nin toplumsal yapı içindeki 

yeri ve önemi araştırıldı. Sonra da Türkiye’de ordunun siyasi hayat-

taki etkisinin sosyolojik sebepleri irdelendi. Akabinde de 15 Temmuz 

Kanlı Darbe Girişimi’nin, önceki askeri müdahaleler ile benzer ve bu 

darbelerden farklı kılan yönleri sosyolojik boyutları ile incelendi.  

Anahtar Sözcükler: 

Darbe, Türkiye’de Askeri Müdahaleler, Ordu, 15 Temmuz 

Darbe Girişimi, Ordu ve Modernleşme. 

                                                 

1 Prof. Dr., Mersin, Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümü öğre-

tim üyesi. Sosyolog ve Siyaset Bilimci. cimderaslan@hotmail.com ve aliarslan@mer-

sin.edu.tr  

2 Uzman Sosyolog ve Siyaset Araştırmacısı. gltnbedir75@gmail.com 

mailto:aliarslan@mersin.edu.tr
mailto:aliarslan@mersin.edu.tr
mailto:gltnbedir75@gmail.com


6 D. ALİ ARSLAN - GÜLTEN ARSLAN 

SOCIOLOGICAL DIMENSIONS OF THE MILITARY 
INTERVENTIONS IN TURKEY AND 15 JULY COUP 

ATTEMPT  

Abstract 

The army is one of the most important and most established so-

cial institutions of Turkish society. The military elite has a very spe-

cial place in power system Modern Turkey. More precisely, military 

elites are among the strongest elite groups in the Turkish power 

structure. The Army and military elites have played an important 

role in the defence of the country, in Turkish political and social life, 

as well as in the modernisation of the country. Closely related to their 

position and the power they control, the soldiers intervene politically 

and socially, sometimes knowingly and willingly, and sometimes un-

knowingly and unwittingly. 

In this study, in general the military interventions experienced 

in our country during the Republican period and especially the 15 

July Military Coup Attempt, will be examined from a sociological 

point of view. First, from past to present, the role and the importance 

of the army and the soldiers in the social structure of Turkey will be 

investigated. Then sociological causes of the effect of the army in po-

litical life in Turkey will be discussed. Subsequently, 15 July Military 

Coup Attempt will be examined by its sociological dimensions.  

Key Words: 

Military Intervention, Military Interventions in Turkey, Army, 

15 July Coup Attempt, Army and Modernization. 



 

MERKEZ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE 
DARBE OLGUSU 

Fahri YETİM
 

 

ÖZET 

Türk siyasetini anlamanın en önemli anahtar kavramlarından bi-

risi de merkez-çevre eksenidir. Kökenleri İbn Haldun’a kadar uza-

nan bu kavramın modern zamanlar Türk siyaseti üzerindeki etkileri 

Şerif Mardin tarafından ele alınmıştır. Her iki aydının bu konudaki 

yaklaşımlarından hareketle Türk siyasetini demokrasi sınavı açısın-

dan incelemek, ilginç bulguların ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Özellikle Cumhuriyet dönemindeki siyasete müdahale ve askeri dar-

belerde bu faktörün merkezi bir konuma sahip olduğu görülür. De-

nilebilir ki Türk demokrasisi bir yönüyle, siyasetin kitleselleşmesiyle 

modern dönemlerde ortaya çıkan yeni toplumsal dinamikler karşı-

sında bu dinamiklerin savuşturulması yönündeki siyasete müdahale 

ve darbe girişimlerinden ibarettir. Tek Parti dönemi sonrasında özel-

likle Demokrat Parti döneminde bu alandaki kapsamlı gelişmelerin 

yaşandığı süreçte, merkez-çevre diyalektiği adeta refleksif bir bi-

çimde harekete geçmiş ve bu durum siyasetin doğal gelişimini etki-

lemiştir. Bu alanda öncü örnek konumundaki 27 Mayıs darbesi ve 

sonrasındaki 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerine tarihsel sosyolojik 

perspektiften bakıldığında asıl dinamiğin merkez-çevre gerilimi ve 

bunun bir takım artçı uzantıları olduğu görülür. Dolayısıyla modern 

Türk siyaseti ve Türk demokrasisinin kronik bir sorunu haline gel-

miş olan darbe olgusunun kapsamlı çözümlemesi için, bu olgunun 

en önemli dinamiklerinden biri olan merkez-çevre ekseninde ele 

alınması ve incelenmesi bir zorunluluktur. Aksi takdirde Türk de-

mokrasisinin “tarihsel kaderi” görünümündeki siyasete müdahale ve 
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darbelerle ilgili değerlendirmeler, bir takım klişelerin ve bunun so-

nucunda ortaya çıkan şabloncu yaklaşımların etkisinden kendisini 

kurtaramayacaktır. 

Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen kuramsal yaklaşımdan hare-

ketle son dönem Türk siyasetinde darbe olgusunun bir kritiği ve de-

ğerlendirmesi yapılacaktır. Çalışmada konuyla ilgili kuramsal kay-

naklar, süreli yayınlar ve ilgili literatürden yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk siyaseti, Türk demokrasisi, Merkez, 

Çevre, Darbe. 



 MERKEZ-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE 

DARBE OLGUSU 

9 

 

THE PHENOMENON OF COUP IN TURKEY IN THE 
CONTEXT OF CENTER-PERIPHERY INTERACTION 

SUMMARY 

One of the major key concepts necessary for a better understan-

ding of Turkish politics is center-periphery axis. Tracing back to Ibn 

Haldun, the contemporary impact of this concept on Turkish politics 

is studied by Şerif Mardin. Looking at the Turkish politics in the light 

of the process of democratizaiton and making use of the perspectives 

of both Ibn Haldun and Şerif Mardin would lead us to intetresting 

results. This viewpoint based on the idea of center-periphery axis has 

been seen to be critical particularly in the military coup’s and the 

attempts of intervention in the administration of Republican govern-

ments. It can be argued that the Turkish democracy, to a certain 

extent, consists of attempts of coup and intervention in politics aimed 

at the removal of these dynamics against new social forces emerging 

as a result of recent political massification.. In the aftermath of the 

single party regime and during the Democratic Party administration 

in particular, during which substantial changes took place, center-

periphery dialectic was activated reflectively and this event affected 

the natural evolution of politics. Looking at the coup of May 27, the 

leading example of its kind, and the following coup’s of September 

11 and Fabruary 28 from a sociological point of view, one can see 

that the principal dynamic was the center-periphery tension and 

some ensuing repercussions thereof. Thus, in order to make a tho-

rough analysis of the fenomenon of coup, which turned out to be a 

chronical problem of the modern Turkish politics and the Turkish 

democracy, accordingly, the center-periphery axis, the basic dyna-

mic of this phenomenon, should be the starting point. Otherwise, all 

the views about the attempts of coup and intervention in politics, ap-

pearently “historical fate” of the Turkish democracy, are doomed to 

be affected by certain stereotypes and the ensuing conventional app-

roaches.  
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This research, on the basis of the above said theoretical appro-

ach, will review the phenomenon of coup in late Turkish politics. 

The sources of the research are the theoretical works, periodicals and 

other relavent literature. 



 

DARBELERDE DİNİN MEŞRÛLAŞTIRMA BOYUTU 

Ejder OKUMUŞ
1

 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Cumhuriyet sonrası tarihine 

damga vuran darbeler zincirini dinî meşrûlaştırım boyutu bakımın-

dan incelemek ve anlamaktır. Bu amaç temelinde çalışmada araştır-

macı, darbelerin bizatihi dinî özelliklerini ve dolayısıyla din ile meş-

rulaştırılma boyutlarını anlamaya ve tahlil edip anlamlandırmaya ça-

lışmaktadır. 1960 yılından itibaren Türkiye’de yaşanan siyasal yöne-

time darbe ve benzeri müdahaleler, bu çalışmanın uygulama alanı-

dır. Bu sınırlılık çerçevesinde 27 Mayıs 1960 askerî darbesi, 12 Mart 

1971 (muhtıra), 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 (muh-

tıra), 17 Aralık 2013, 25 Aralık 2013, 15 Temmuz 2016 darbe ve mü-

dahaleleri, dinin meşrûlaştırıcı boyutunun devreye sokulmasıyla sos-

yolojik, siyasal, sosyo-politik, teolojik yönleriyle dikkati çekmektedir-

ler. Bu müdahalelerde din meşrûlaştırıcı bir güç olarak kimi zaman 

çok açık bir şekilde kendini gösterirken, bazen de dolaylı veya kapalı 

olarak varlık göstermektedir. Hem darbelerde rol alan aktörlerin, 

hem de darbelerin engelenmesinde rol alan aktörlerin dinin meş-

rûlaştırım gücüne başvurmaları ve darbecilikleri ve darbe karşıtlık-

larına dinden destek alma çabaları, din-siyaset, din askeri güç, din-

toplum-siyaset etkileşimleri noktasında oldukça önemlidir. Buna 

bağlı olarak darbenin gerçekleşmesi ve başarıya ulaşmasında veya 

engellenmesinde ortaya çıkan yeni siyasal ve toplumsal durumun di-

nin meşrûlaştırma gücünün devreye sokulmasıyla ilgili olarak dini 

etkilemesi konusu da çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkmak-

tadır. İşte bu araştırmada darbelerin dinî meşrûlaştırım boyutları çe-
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şitli yönleriyle anlaşılmaya, tahlil edilmeye, anlamlandırılmaya çalı-

şılmaktadır. Çalışmada yöntem olarak öncelikle genelde darbelerin 

dinî meşrûlaştırım boyutları, Cumnhuriyet sonrası Türkiye’de yapı-

lan darbeler örneğinde olguyla ilgili belge ve gözlemlere dayanılarak 

inceleme yoluna gidilmektedir. Bu çerçevede elde edilen veriler ana-

liz edilmekte ve çalışmanın bulguları ortaya konulmaktadır. Modern 

Türkiye’de darbeler, muhtıralar, darbe girişimleri ve bu darbe, 

muhtıra ve darbe girişimlerine toplumun çeşitli sınıf ve katmanları-

nın bazen kabulcü, bazen pasif reddedici, bazen de aktif reddedici 

tepkileri gerçekten de dinî ve toplumsal bakımından çok önemli bo-

yutlara sahip olması itibariyle mühim sosyolojik veçheler barındır-

maktadır. Bu noktada konu, din sosyolojisi açısından da oldukça il-

ginç ve mühim boyutlara sahiptir.  

Anahtar kelimeler: Türkiye, darbe, din, dinî meşrûlaştırım  
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THE JUSTIFICATION ASPECT OF RELIGION FOR COUPS 

Abstract 

The aim of this study was to investigate and understand the 

chain of coups that marked the history of the post Republic Turkey 

in terms of religious legitimatization aspect. On the basis of this aim, 

the researcher seeks to understand and analyze the dimensions of 

the coups' own religious features and therefore their legitimacy with 

religion. The coups, interventions and similar events to the political 

managements experienced in Turkey since 1960 are the application 

area of this study. Within the scope of this limitation, the 27th May 

1960 military coup, 12th March 1971 intervention (memorandum), 

12th September 1980 military coup, 28th February 1997 postmod-

ern coup, 27th April 2007 intervention (memorandum), 17th De-

cember 2013 intervention, 25th December 2013 intervention, 15th 

July 2016 intervention attract attention with sociological, political, 

socio-political and theological aspects via introducing the dimensions 

of religion related to legitimatization. In these interventions, religion 

as a legitimizing force sometimes manifests itself very openly, some-

times manifests indirectly or implicitly. That both actors who play a 

role in coups and the other inventions and actors who play a role in 

blocking coups attempt to religious letimatization and try to provide 

legitimacy with religion for their coups and anti-coups is important 

in terms of religion-politics, religion-military power, religion-society-

politics interactions. As a result of this, it is very important that the 

new political and social situation emerged in the achievement and 

success or failure of the coup effects religion in the context of the 

introduction of the legitimization power of religion. In this research, 

the religious legitimization dimensions of the coups are tried to be 

understood, analyzed and explained with various aspects. When it 

comes to the method of study, the aspects of coups related to reli-

gious legitimatization are carried out based on the document and 
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observations about the case in the example of the post republic Tur-

key. The data obtained in this framework are analyzed and the find-

ings of the study are presented. The coups, memorandums, and 

coup attempts and sometimes acceptor, sometimes passive rejecting, 

sometimes active rejecting reactions of the various classes and strata 

of society to these coups, memorandums and coup attempts in mod-

ern Turkey indeed contains a very significant sociological aspects as 

to have very important dimensions from religious and social terms. 

At this point, the subject has quite interesting and important dimen-

sions in terms of sociology of religion. 

Keywords: Turkey, coup, religion, religious legitimatization. 



 

RUS BASININA GÖRE 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ 

Şir Muhammed DUALI
 

 

Özet 

Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan 15 Temmuz 2016 tarihli 

darbe girişimi, tüm dünyada olduğu gibi Rusya Federasyonu’nda da 

büyük yankı uyandırdı. Darbe girişimi gecesinden itibaren Rus uz-

man ve analistler, çeşitli medya kuruluşlarına olayla ilgili demeçler 

vermeye başladı. Rus medyasını takip ettiğimizde çeşitli yorumlarla 

karşılaşmak mümkündür. Örneğin 16 Temmuz 2016 tarihinde Eur-

Asia Daily haber sitesinde “Erdoğan yıkılmadı, ancak siyasi çöküşün eşi-

ğinde” başlıklı bir analiz yazısı yayınlandı. Bu yazıda, Erdoğan hedef 

alınmış, darbe girişimi karşısında ayakta kalmayı başarmışsa da siyasi 

çöküşün kaçınılmaz olduğu üzerine durulmuştur. Yine 16 Tem-

muzda RİA Novosti haber sitesinde yayınlanan bir analiz ise “Tür-

kiye’de ABD onaylı darbe girişimi” başlığını taşımaktadır. Haber, 

darbe girişiminin arkasındaki gücün ABD olduğuna dikkat çekmekte 

ve Fetö’nün bu süreçte oynadığı rolün altı çizilmektedir. Russkaya 

Vesna haber sitesi, yaşananlara biraz farklı cepheden bakılmış ve 

analizin başlığını “Bu Erdoğan egemenliğinin geldiği son noktadır” 

şeklinde atılmıştır. Bu analiz, darbe girişiminin aslında Erdoğan ön-

cülüğündeki yönetimin bir kısım elit tarafından onaylanmadığına 

işaret olduğu, darbe girişiminin başarısız olmasına rağmen bu rahat-

sızlığın devam edeceği üzerine yoğunlaşmıştır. Biz bu sunumumuzda 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Rus basınında yer alan analizler 

üzerinde durmayı ve tüm bu değerlendirmelerden bir sonuca var-

mayı hedeflemekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Darbe Girişimi, Rusya, Medya, 

Türkiye 
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15 JULY MILITARY COUP ATTEMPT ACCORDING TO THE 
RUSSIAN PRESS 

Abstract: 

15 July military coup attempt that performed in Turkey, caused 

great repercussions in the Russian Federation, as in the whole world. 

From the moment of the coup attempt, Russian experts and analysts 

he began to give speeches about the coup to various media organiza-

tions. When we follow the Russian media, it is possible to encounter 

various interpretations. For example, on 16 July 2016, an analysis 

article titled "Erdogan has not collapsed, but it is on the verge of po-

litical collapse" has been published in the EurAsia Daily news site. In 

this article, Erdogan was targeted. It is emphasized that political col-

lapse is inevitable even if it succeeded to survive against the coup 

attempt. However, an analysis published in the RIA Novosti news 

website on 16 July. The heading of the analysis made here is desig-

nated as "US approved coup attempt". The content of the news is 

that the force behind the coup attempt is the United States. As well 

as the role Fetö played in the coup attempt. In the Russkaya Vesna 

news website, is viewed from a different angle to the coup attempt. 

The headline of the analysis here is written as "This is the last point 

where Erdogan sovereignty comes". In this analysis, it was pointed 

out that the administration in the leadership of Erdoğan was not 

approved by some elites. It is also emphasized that this inconveni-

ence will continue despite the failure of the coup attempt. In this 

presentation, we aim to focus on the analyzes in the Russian press 

after the July 15 coup attempt and to reach a conclusion from all 

these evaluations.  

Keywords: 15 Jul, Impact Initiative, Russia, Media, Turkey



 

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ AZERBAYCAN BASININDA  

Aynure PAŞAYEVA
1
 

 

ÖZET  

Azerbaycan basını demokrasi düşenenlerin taşıyıcısı olmuştur. 

Azerbaycan ve Türkiye münasibetlerindeki sıcaklık basında etkisini 

bildiriyor. Azerbaycan basını 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 

Türkiye basınını izlemiş ve kendi demokratik, objektif fikir ve 

münasibet bildirmişdir. Bu fikirler içerisinde 15 Temmuz darbe 

girişimin baş verme sebebi, onun arkasında dayanan siyasi güçler de 

göz önüne getiriliyor.  

Azerbaycanın en aktif gazetelerinde “Azerbaycan”, “Yeni 

Azerbaycan”, “525-ci qazete”, “Müsavat”, “Kaspi”, “Şerq”, internet 

sitelerinden azadlıq.info, olaylar.az, azertag.az, bbc.com.azeri ve 

başka media yayınları malumat vermiştir. Bütün Azerbaycan basını 

Türkiye halkının demokrasi davranışlarını desteklemiş ve 

beğenmiştir. Yalnız bu infarmasyon bilgilerle yanaşı, hadiseden 1 yıl 

geçdikden sonra da Azerbaycan basınında hadisenin yıldönümü 

münasibeti ile ilgili makaleler yayımlanmıştır.  

Türkiye’nin muhterem Cümhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

“Apa” ve “Azertacc” informasiya ajansının gazetecileri ile 

mülakatında şöyle söylüyor: “Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev’e ve Azerbaycan halkına da bu hain örgüt karşısında 

gösterilen dayanışma için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. 

Azerbaycan halkının 15 Temmuz gecesi bizlerle tek yürek olarak 

Türkiye’den gelen haberleri izlediğini, hain darbenin akamete 

uğratılmasını canı gönülden dilediğini biliyorum. Bu da Türkiye-
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Azerbaycan kardeşliğinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. 

FETÖ bulunduğu tüm ülkeler için tehlikedir. O nedenle 

Azerbaycan’ın FETÖ yapılanmasına karşı aldığı tedbirlerden 

memnuniyet duyuyoruz”. Bu da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin 

ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hatta Türkiye’nin 

Azerbaycan’dakı büyükelçisi Erkan Özoral “Kaspi” gazetesinin 20 

Temmuz 2017 sayısında Azerbaycan'ın gücü, Türkiye'nin gücü ve 

Türkiye'nin gücü, Azerbaycan'ın daima Türkiye'yi desteklediğini ve 

Azerbaycan sorununun Türkiye'nin sorunu olduğunu vurguladı. 

Ancak Azerbaycan basını yalnız kendi fikirlerini söylemekle 

kalmıyor, hatta bazen dünya basınınde seslenen fikirleri de dikkate 

iletiyor. 

Azerbaycan her zaman kardeş devlet Türkiye’yi dekteklemiştir. 

Bunu azerbaycanlı gazeteçilerin 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 

tahlillerini de görmek oluyor. Araştırmada esas amaç ve hedef 15 

Temmuz Darbe Girişimin Azerbaycan basınında etkisi, azerbaycanlı 

gazetecilerin fikir ve münasibetleri, Türkiye milletinin demokrasi 

düşünceleri, Türkiye’nin Cümhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

demokratik politikası araştırılacaktır. Araştırmada mükayiseli tahlil 

ve analitik tahlil yönteminden kullanılmış, somut örnekler temelinde 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, Azerbaycan, Türkiye, Kaspi, 

525-ci gazete, basın. 
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15 JULY COUP ATTEMPT ON AZERBAIJAN MEDIA 

ABSTRACT 

Azerbaijan media has been always carrier of democracy thinkers. 

The heat in relationships of Turkey and Azerbaıjan was reflected ın 

the media. Azerbaijan press followed Turkey press since 15 July 2016 

and expresses his democracy and objective attitude. In thees 

thoughts brought to mind the reason of occurrence of 15 July Coup 

D'état and the political forces behind it. 

In Azerbaijan active newspapers informed about 15 July Turkey 

Coup Attempt in “Azerbaijan”, “New Azerbaijan”, “525th 

newspapaer”, “Musavat”, “Kaspi”, “Sharg”, internet sites as 

azadlıq.info, olaylar.az, azertag.az, bbc.com.azeri and others media 

outlets.  

All Azerbaijan media supported and liked Turkey people 

democratic behaviors. According theese informations after one year 

of 15 July Coup Attempt was reflected the anniversary of the event 

in Azerbaijan media.  

Turkey's honorable President Recep Tayyip Erdogan "Ape" and 

"Azertacc" informasi agency of says in an interview with reporters: 

"Dear brother President Ilham Aliyev and the Azerbaijani people, I 

want to thank you specifically for the solidarity shown in the face of 

this nefarious organization. Azerbaijan people the night of July 15 

that follow the news from Turkey with us as one heart, I know that 

the treacherous coup have failed to suffered the heart and soul wills. 

This shows how strong the Turkey-Azerbaijan brotherhood. It is 

dangerous for all countries where FETO is located. That's why we 

are pleased with the measures Azerbaijan has taken against the 

structuring of the VATF". This shows how strong is the Turkey-

Azerbaijan brotherhood. Even Turkey's Azerbaycan'dak ambassador 

Erkan Özoral "Kaspi" Azerbaijan's strength in numbers July 20, 2017 

of the newspapers, the power of Turkey and Turkey's power, 
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Azerbaijan has always stressed that Turkey's problem is the problem 

of Azerbaijan and that he supports Turkey . However, the 

Azerbaijani press does not just say its own ideas, but sometimes it also 

takes into account the ideas that are spoken in the world press. 

Azerbaijan media always supported his brother Turkey 

Republic. It is seen in analysis of Azerbaijani journalists about 15 July 

Turkey Coup Attempt. The basic aim in investigation will be 

analyzed the reflection 15 July Turkey Coup Attempt in Azerbaijan 

media, Azerbaijani journalists ideas and attitudes, Turkey people 

democratic thoughts, President of Turkey Republic Recep Tayyip 

Erdoğan’s democratic policy. In paper will be used from the 

comparative-analytical and scientific description of methods of 

analysis. The author's point of view will be shown in concrete 

specimens. 

Key Words: 15 July, Azerbaijan, Turkey, Kaspi, 525 

newspapaer, press



 

12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİ’NİN SIKIYÖNETİM 
UYGULAMALARI VE TOPLUMU DENETLEME ÇABASI  

Yasin ERCİLSİN

 

 

ÖZET 

12 Eylül 1980 darbesi ve uygulamaları tam anlamıyla irdelenme-

den Türkiye Cumhuriyeti’nin son otuz yedi yılının siyasi, sosyal, eko-

nomik ve kültürel anlamda doğru anlaşılması mümkün görünme-

mektedir. Nitekim 12 Eylül Cuma günü saat 03.59’da başlayan dar-

benin sıkıyönetim uygulamaları dört yıl devam etmiş, izleri günü-

müze kadar yansımıştır. On üç sıkıyönetim bölgesinin meydana ge-

tirilmesi, meclisin askıya alınması, siyasi partiler ve derneklerin il-

gası, iletişim araçlarının kontrolü, basına uygulanan sansür uzun yıl-

lar toplumun şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi etkin faktörler ola-

rak karşımıza çıkmaktadır.  

 Askeri Darbenin gerçekleştirildiği 12 Eylül 1980 tarihinden, sı-

kıyönetimin uygulamalarının kaldırılmaya başlandığı 19 Mart 1984 

tarihine kadar geçen süre de üç büyük seçim yapıldı. Yeni kanunlar 

ve baskıcı uygulamalarla toplum kontrol edilmeye çalışıldı. Sıkıyöne-

tim sürecinde, uygulanan denetim stratejisi ve kontrol mekanizma-

ları, kendi dinamiklerini üretti. Sıkıyönetim uygulamalarının temel 

dayanağı dönemin Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren liderliğin-

deki MGK’nın yayımladığı yirmi sekiz bildiri ve yüz altmış yedi MGK 

kararı idi. Sıkıyönetim uygulamaları ve alınan kararlar aynı zamanda 

darbenin sürekliliğini perçinleyecek olan 1982 Anayasası’nın çekir-

değini oluşturdu. Dört yıllık ordu idaresinde devlet aygıtı yeniden 

düzenlenmeye çalışıldı ve toplum yeniden tanzim edilmek istendi.  
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Bu çalışmanın amacı 12 Eylül 1980 ile 1984 yılları arasındaki sı-

kıyönetim uygulamalarının işleyiş ve denetim biçimini irdeleyerek, 

1980 Askeri Darbesinden, sivil idareye geçişteki ara dönem de askeri 

idarenin toplumu kontrol etme çabasını ortaya koymaktır. Çalışma-

mız MGK tutanakları ve bildirileri, kanunlar, yönetmelikler, TBMM 

Darbeleri Araştırma Komisyon Raporu, Resmi Gazeteler, dönemin 

diğer süreli yayınları ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanıla-

rak değerlendirildi.  

Anahtar Kelimler: 12 Eylül, 1980 Darbesi, Sıkıyönetim, Toplum 

denetimi. 
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STRICT GOVERNANCE PRACTICES AND COMMUNITY 
SUPERVISION EFFORTS OF 12 SEPTEMBER 1980 MILITARY 

COUP  

ABSTRACT 

September 12, 1980 coup and the political practices of the past 

thirty-seven years of literally being examined Republic of Turkey, 

social, in the sense that it is not possible to understand the economic 

and cultural right. Indeed, the impact of imposing martial law on 

September 12, starting Friday at 3:59 continued for four years, has 

been reflected traces until today. Thirteen martial law in the for-

ming, the suspension of the council, the abolition of political parties 

and associations, control of the media, press censorship for many ye-

ars emerges as effective factors in shaping and directing the society. 

Since the military coup carried out the September 12, 1980 

March 19, 1984 until the date on which the period of martial law 

gradually abandoned the practice has also made three huge selec-

tion. New laws and repressive society seeks to control the application. 

Martial law in the process, the applied control strategy and control 

mechanisms, has produced its own dynamics. The basic premise of 

the period Chief of General Staff Kenan Evren, the NSC led by pub-

lished papers and twenty-eight hundred sixty seven NSC was the de-

cision of imposing martial law. Martial law and formed the nucleus 

of the decisions 1982 Constitution also to extending the continuity 

of the pulse. Four years of military administration in the state appa-

ratus has tried to be re-organized and community were asked to be 

re-issued. 

The aim of this study September 12, 1980 the martial law 

between 1984 to examine the functioning and management and su-

pervision, in 1980 the military coup, the interim transitional civil ad-

ministration from military rule society is to put forward the effort to 

control. Our study NSC records and papers, laws, regulations, Parli-

ament Pulses Research Commission Report, the Official Journal and 
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other periodicals and Turkey Statistical Institute data for the period, 

was built using. 

Key Words: September 12, 1980 Coup Martial Law, Govern-

mental control. 
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DAVASI 

Ayşegül KARS KAYNAR
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ÖZET 

Türkiye’de demokratik rejimin karşılaştığı en önemli sorunların 

başında askerin siyasete müdahalesi ve bu müdahalenin en yoğun 

biçimi olan askeri darbeler gelmektedir. Ordunun 12 Eylül 1980 ta-

rihinde gerçekleştirdiği darbe ve üç yıl süren askeri cunta rejimi, 

Türkiye tarihinde bir kırılma noktası olmuştur. Cumhuriyet’in cun-

tacılarla hesaplaşması ise yine bu rejim tarafından yapılan 1982 Ana-

yasası’nda yer alan ve “koruma hükümleri” olarak bilinen yargı mu-

afiyeti nedeniyle oldukça gecikmiştir. Darbeden ancak 30 yıl sonra, 

12 Eylül 2010'da gerçekleşen anayasa değişikliği referandumuyla, 

Anayasa’nın geçici 15. maddesi kaldırılmış ve askeri cunta yönetici-

lerine yargı yolu açılmıştır.  

Askeri cunta yöneticilerinin ve cunta yönetimleri döneminde iş-

lenen suçların yargılanması demokratikleşmeye olumlu etki etmek-

tedir. Bu yargılamalar herşeyden önce toplumun geçmişiyle yüzleş-

mesidir. Bu yüzleşme esnasında yaşanan acıların günyüzüne çıkarıl-

ması ve yeniden hatırlanması toplumsal barışın sağlanmasına hizmet 

eder. Zarara uğramış kesimlerin mağduriyetlerinin tazmini ise hak 

ihlallerinin yok ettiği adalet duygusunun yeniden yerleşmesine yar-

dımcı olur. Ancak belki de en önemlisi, cunta yönetimlerini kamu 

vicdanında mahkum ederek bu gibi olayların ve acıların bir daha ya-

şanmaması yönündeki ortak inancı ve sivil yönetime bağlılığı pekiş-

tirir. Bu nedenle, askeri cuntaların yargılandıkları davalar hem sivil 
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bir yönetim biçimi hem de bir yaşama kültürü olarak demokrasinin 

yerleşmesi açısından fırsatlar sunarlar.  

Bu bağlamda bildiri, 12 Eylül 1980’de yaptığı darbe ile devlet 

yönetimine el koyan ve 1980-1983 yılları arasında devleti yöneten 

askeri cuntanın, 2012-2016 yılları arasında geçirdiği ceza kovuştur-

masını inceleyecektir. Bu kovuşturma, 4 Nisan 2012’de Ankara 12. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamış ve en son dava 10 Ekim 2016’da 

yine Ankara’da karara başlanmıştır. Cuntacıların, anayasal düzeni ve 

meclisi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye te-

şebbüs suçlarından yargılandığı davalar zaman aşımı nedeniyle düş-

müştür. Bu nedenle, davaların karara bağlandığı tarihte hayatta ol-

mayan cuntacılar sembolik de olsa cezalandırılamamışlardır. Bildiri, 

yargılamaların askeri cuntacıların mahkûmiyetiyle sonuçlanmaması-

nın nedenleri ve sonuçları üzerinde de durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Demokratik yönetim, darbe, askeri rejim, 

ceza hukuku, darbe yargılamaları.  
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MILITARY COUP TRIALS AND THEIR CONTRIBUTION TO 
DEMOCRATIZATION: SEPTEMBER 12 COUP CASE 

ABSTRACT 

Military’s intervention in politics and military coups, the most 

intense form of this intervention, are the most important problems 

facing the democratic regime in Turkey. Actually, the army’s coup 

on September 12, 1980 and the subsequent military regime that las-

ted three years was a turning point in the history of Turkey. 

However, civilian’s call the military junta to account quite delayed 

due to the fact that the 1982 Turkish Constitution, which was penned 

by the military junta, granted judicial exemptions to the military re-

gime, known as “protection clauses”. Only on September 12, 2010, 

exactly 30 years after the coup, provisional Article 15 of the 1982 

Turkish Constitution was abolished through a referenda and there-

after, judicial investigation of the military junta became possible.  

The prosecution of the military junta and crimes committed du-

ring the junta rule has possible positive effects on democratization. 

For instance, these prosecutions are, first of all, is a way of society’s 

confrontation with its past. During this confrontation, prosecutions 

bring forth the past sufferings and serve to the provision of social 

peace. Meanwhile, reparation of the victims’ loses may help to the 

resettlement of the sense of justice, which is destroyed by the viola-

tions. Nevertheless, perhaps the most important element is the con-

viction of junta regime on the public conscience, which reinforces the 

common faith in civilian governance, and strengthens the commit-

ment to prevent the repetition of such incidents. For this reason, 

prosecution of the military junta unleashes opportunities for democ-

ratic consolidation as a form of civilian administration and as culture.  

In this context, the paper will examine the criminal prosecution 

of the military junta between 2012 and 2016, who seized the state 

administration through a coup on September 12, 1980, and ruled 

the state between 1980 and 1983. The first proceeding was initiated 
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on April 4, 2012 at the Ankara 12th High Criminal Court, and the 

latest court adjudication was arrived at on October 10, 2016 again in 

Ankara. In junta trials, the suspects were accused of attempting to 

destroy constitutional order and prevent the national assembly from 

performing its duties. However, the courts decided that the statute 

of limitation had run out, and they dropped the case. For this reason, 

the military junta could not be convicted even symbolically (as their 

members were not alive when the case was finalized).The paper will 

focus on the causes and consequences of this lack of conviction. 

Key Words: Democratic rule, coup d’etat, military regime, cri-

minal law, coup trials. 
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Lokman ZOR

 

 

ÖZET 

İktidara müdahaleler ve darbeler, yakın tarihimizin en fazla dik-

kat çeken siyasi ve toplumsal olayları arasında gelmektedir. Sonuçları 

ve toplumda yarattıkları travmalar uzun yıllar etkisini hissettirmiş, 

ülke tarihinde izi on yıllarca silinemeyecek yaralar açmıştır. Bu yö-

nüyle iktidara yönelik müdahale ve darbelerin her türlü araçla ve 

tüm boyutlarıyla ele alınıp irdelenmesi büyük önem taşımaktadır.  

Nitelikleri bakımından bazı toplumsal olayları irdeleme, sorgu-

lama ve eleştirme işlevine sahip olan sinema, ülkemizde yaşanan bu 

siyasi ve toplumsal olaylara yönelik genel anlamda duyarlı bir tutum 

sergilemiştir. Çeşitli dönemlerde çekilen birçok film aracılığıyla ikti-

dara müdahale ve darbe dönemlerinde yaşanan olaylar ele alınmış 

ve irdelenmiştir. Bu bağlamda öne çıkan husus, konunun nasıl ve 

hangi boyutuyla ele alındığı, olayların nasıl sunulduğudur.  

Bu çalışma, darbe dönemlerinin siyasi ve toplumsal yapısının 

Türk Sinemasında nasıl sunulduğunu 12 Eylül 1980 askeri darbesi 

üzerinden incelemektedir. Darbe dönemlerini konu alan filmlerin si-

yasi ve toplumsal yapıyı, dönemi, kişileri ve olayları hangi boyutuyla 

ele aldıkları, nasıl yansıttıkları, yaşanan travmayı ne şekilde aktardık-

ları üzerinde durulmuştur. Bu amaçla, 12 Eylül 1980 askeri darbe-

sini konu alan 40’tan fazla filmden, darbe sürecinde yaşanan olayları 

farklı yönleriyle irdeleyen “Eve Dönüş”, “Gülün Bittiği Yer”, “An-

kara Yazı Veda Mektubu” ve “Babam Askerde” filmleri incelenmiş-
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tir. Filmler tesadüfî olmayan örneklem yöntemlerinden kasti (yargı-

sal/iradi) örnekleme ile belirlenmiş, medya ürünlerinin çözümlen-

mesine uygunluğuyla bilinen Teun A. van Dijk’ın eleştirel söylem 

analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yaşanan toplumsal travmayı farklı 

özellikteki karakterler üzerinden, farklı yönleriyle ele alan filmler, 

12 Eylül askeri darbe döneminde yaşanan olayları gerçeklikle temsil 

etmek yerine yeniden kurgulamışlardır. İncelenen filmler karışıklık, 

masumiyet, hukuksuzluk ve işkencenin öne çıkarıldığı bir anlatı içer-

mektedir. Yeniden kurgulamaya dayalı bu durum, o dönemde söz 

konusu olan siyasi ve toplumsal yapının sadece filmlerin anlatısında 

ortaya koyulan boyutunu ön plana çıkarmış, dolayısıyla döneme ait 

siyasi ve toplumsal yapının sınırlı bir çerçevede sunumunun söz ko-

nusu olması sonucunu doğurmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Eve Dönüş, Gülün Bittiği Yer, Ankara Yazı 

Veda Mektubu, Babam Askerde, 12 Eylül filmleri, 12 Eylül darbesi. 
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PRESENTATION OF POLITICAL AND SOCIAL STRUCTURE 
OF THE COUP PERIODS IN THE CINEMA: EXAMPLE OF 

SEPTEMBER 12 

ABSTRACT 

Interventions and coups in the governments are among the most 

striking political and social events of our recent history. The results 

and the traumas they created in the society have been influential for 

many years, and they have inflicted deep wounds in the history of 

the country that cannot be removed for decades. In this respect, it is 

of utmost importance that the interventions and coups against gov-

ernment are addressed and analyzed with all kinds of means and all  

dimensions. 

Having the function of examining, questioning and criticizing 

some social events in terms of their natures, the cinema has shown a 

generally sensitive attitude towards these political and social events 

in our country. The events that took place during the periods of in-

terventions and coups in the government through various films pro-

duced in various times were discussed and examined. What stands 

out in this context is how and in what way the events are addressed 

and presented.  

This study examines how the political and social structure of the 

coup period was presented in Turkish cinema through the military 

coup of September 12, 1980. The emphasis was laid on how the films 

about the periods of coup deal with and reflect the political and social 

structure, the period, the persons and the events, and how they con-

vey the trauma experienced. To this end, films such as “Eve Dönüş”, 

“Gülün Bittiği Yer”, “Ankara Yazı Veda Mektubu” and “Babam Ask-

erde” films were examined from more than 40 films about the mili-

tary coup of September 12, 1980, with different aspects of the events 

that took place during the coup. Films were determined by deliber-

ate (judicial/voluntary) sampling from non-random sampling meth-
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ods and were examined by Teun A. Van Dijk’s critical discourse anal-

ysis method, which is known for its suitability for the analysis of me-

dia products. Films that address the social trauma experienced 

through different characters with different characteristics were re-

edited instead of realistically representing events that took place dur-

ing the September 12 military coup. Films examined include disor-

der, innocence, unlawfulness, and a narrative that emphasizes tor-

ture. This situation, which was based on re-editing, focused on the 

dimension of the political and social structure which was the case at 

that time presented only in the narration of the films, thus the 

presentation of the political and social structure of the period was 

limited. 

Keywords: Eve Dönüş, Gülün Bittiği Yer, Ankara Yazı Veda 

Mektubu, Babam Askerde, September 12 films, September 12 coup.  
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ÖZET 

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi siyasal mekanizmaları etkileyen 

bir müdahale olmanın ötesinde toplumsal yapıyı da içine alan bu 

bağlamda sosyolojik ve psikolojik etkileri olan travmatik bir süreçtir. 

Bu travmatik ruh hali dönemin basınını da etkilemiştir. Demokratik 

sistemlerde medya, siyasal iktidarları ve mekanizmaları denetle-

mekte, kamuoyunu yönlendirebilmekte ve değiştirebilmektedir. Dö-

nemin iktidarı, medyanın bu gücüne atfen basınını kontrol altına al-

maya çalışmıştır. İktidarın medyaya diğer bir ifadeyle basına getir-

diği bu kısıtlama siyaset dünyası için medyanın ne kadar önemli ol-

duğunu göstermektedir.  

Medya ve siyaset ilişkisinden hareketle, bu çalışma müdahalenin 

ilk 5 gününde Türk yazılı basının da konuyla ilgili haber metinleri-

nin dilsel ve görsel unsurlar olarak nasıl kurgulanarak okura sunul-

duğu, medyanın kamuoyunu nasıl etkilediği ve Türk yazılı basının 

ideolojik tutumunun bu metinlerin kurgulanmasında ne kadar etkili 

olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Dönemin iktidarı üze-

rinde basının konuyla ilgili nasıl bir baskı oluşturduğunu ortaya koy-

mak da diğer bir amaçtır. Çalışma, sayfalarında konuya yer veren 

yaygın yazılı basında yer alan gazete evreninden yayın politikaları ve 

ideolojilerine göre Cumhuriyet, Hürriyet ve Türkiye örnekleminde nitel 

içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Gazetelerin konuyu yayın po-

litikaları ve ideolojik yapılarından çok basına getirilen sansür bağla-

mında haberleştirdiği ve kamuoyunu bu yönde etkiledikleri tespit 
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edilmiştir. Ayrıca basının dönemin iktidar üzerinde bir baskı unsuru 

diğer bir ifadeyle denetleme işlevini tam olarak yerine getiremediği 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, Siyaset, 

Medya, Basın, Sansür 
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REFLECTIONS OF THE SEPTEMBER 12, 1980 MILITARY 
INTERVENTION TO NEWS TEXTS: A REVIEW OF THE 

WRITTEN PRESS 

ABSTRACT 

September 12, 1980 military intervention is a traumatic process 

that has sociological and psychological effects in this context, inclu-

ding social intervention beyond political intervention. This traumatic 

mood also affected the period's press. In democratic systems, the me-

dia can control and change the political powers and mechanisms, and 

can guide and change the public. The ruling government tried to 

control the media by putting this power on the media. This restric-

tion of power to the media, in other words, shows how important the 

media is for the political world. 

In the first 5 days of the intervention, this study aims to deter-

mine how news texts related to the topic are presented as linguistic 

and visual elements in the Turkish written press, how the media inf-

luences public opinion and how effective the ideological stance of the 

Turkish written press is in constructing these texts. It is another pur-

pose to show how the press on the ruling power has put pressure on 

the issue. The study, which put in place the pages of newspaper pub-

lications located in the universe from the common policy of the writ-

ten press and the Republican ideology, according to Hurriyet in Tur-

key and samples were analyzed by qualitative content analysis. It has 

been found out that the newspapers reported in the context of cen-

sorship, which is very pressured by the publishing policies and ideo-

logical constructions, and that public opinion affected them. In ad-

dition, it has been determined that the press period did not fully 

fulfill the supervisory function with a pressure element on the power 

in other words. 

Key words: Military intervention on September 12, 1980, Poli-

tics, Media, Turkish Press, Censorship
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YÖNELİK YERLEŞME FAALİYETLERİ 
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ÖZET 

15 Temmuz 2016 günü saat 21.05`de genel anlamda Fettulah 

Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) unsurları ta-

rafında başlatılan kalkışma; toplumsal sağduyu, halkın demokrasiye 

olan sahiplenişi ve başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere si-

yasi ve bürokratik kadrolarının dirayetli yaklaşımı sonucunda hede-

fine ulaşmadan bastırılmıştır. Tarihimizin en kirli ve kanlı kalkışma-

larından biri olan 15 Temmuz; geçmiş darbe ve darbe girişimlerinin 

neden ve sonuçları ile birlikte her yönüyle incelenmesi değerlendi-

rilmesi ve dersler çıkartılması gereken bir gündür. 1980 Askeri Dar-

besiyle birlikte kendine devlet mekanizması içerisinde yerleşme ça-

balarını artıran ve bu bağlamda stratejiler oluşturan FETÖ/PDY un-

surları, başta Türk Silahlı Kuvvetler olmak üzere, yargı, emniyet ve 

siyasal sitem için askeri okullar, hukuk ve siyasal bilimler fakülteleri 

ile polis kolejlerine müritlerini yerleştirerek, kamuda ki kilit noktalar 

ele geçirmek için hazırlamış, özellikle 1984`den itibaren başlayan 

PKK tehdidi ile birlikte siyasi ortamında kendisine sağladığı avantaj-

lıları da değerlendirerek kamuda idari ve bürokratik kadrolara yer-

leşmeye başlamıştır. Muhafazakâr partiler içinde kolaylıkla karşılık 

bulduğu bu hamlesi, güçlenmesine ve devlet içinde hızla ve istikrarlı 

bir şekilde kadrolaşmasının yolunu açmıştır. Bu çalışmanın amacı; 

1980 ihtilali ile yaşama alanı bulan FETÖ/PDY unsurlarının, muha-

fazakâr partilerle başlayan iktidarlar dönemlerinde başta Türk Si-
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lahlı Kuvvetler olmak üzere, yargı, emniyet ve siyasal sitem için as-

keri okullar, hukuk ve siyasal bilimler fakülteleri ile polis kolejlerine 

müritlerini yerleştirerek 15 Temmuz 2016 kalkışmasına kadar uza-

nan sistematik kadrolaşma faaliyetlerini analiz etmektir. 

Anahtar Kelimler: 1980 Coup, FETO / PDY, 15 July 
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THE SETTLEMENT ACTIVITIES OF FETÖ/PDY TO PUBLİC 
AND POLİTİCAL STRUCTURE IN THE PROCESS FROM THE 

1980 MILITARY COUP TOJULY 15,2016 

ABSTRACT 

On 15th July 2016 at 21.05, the general initiative of the Fettulah 

Terrorist Organization / Parallel State Constitution (FETO / PSC) has 

been suppressed before it didn`t reache its destination because of social 

common sense, the democracy of the people, and the attitude of the 

political and bureaucratic staff, especially the President and the 

Prime Minister. July 15, a day to be removed with one of the most 

dirty and bloody undertakings of our history; past blows and coup 

attempts and the results and evaluation of each direction along with. 

With the 1980 Military Coup, the elements of the FETO / PSC, which 

increased the efforts to settle in the state mechanism within itself and 

formed strategies in this context, placed military schools, law and po-

litical sciences for the judiciary, security and political system, espe-

cially Turkish Armed Forces, and disciples to police colleges, pre-

pared to capture the key points, especially starting with the PKK in 

1984, along with the threats in the political environment by taking 

advantage of the advantages provided to him by the administrative 

and bureaucratic staff has begun to settle. This move, which he easily 

finds in the conservative parties, has opened the way for his empow-

erment and his rapid and steadfast staffing within the state. The pur-

pose of this study is; to analyze the staffing activities in the period of 

power beginning with the conservative parties, the elements of the 

FETO / PSC that found the field of life with the 1980 Coup were sys-

tematic for the Turkish Armed Forces embarkation of military 

schools, law and political sciences and police colleges for the judici-

ary, until the July 15, 2016. 

Key Words: 1980 Coup, FETO / PDY, 15 July 



 

İNGİLİZ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE’DE 1960, 1971 VE 
1980 ASKERİ DARBELERİ 

Behçet Kemal YEŞİLBURSA
*

 

 

Özet 

Ordu, modern Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir yere sa-

hiptir. Her on yılda bir adeta düzenli olarak yapılan askeri darbeler, 

bunun kanıtı gibi görünüyor. Mayıs 1960, Mart 1971 ve Eylül 

1980’deki darbeler, silahlı kuvvetlerin cumhuriyetin demokratik 

egemenliğini, yolsuz ve beceriksiz politikacıların yaptıkları işleri ta-

kiben, geri getirme eylemleri olarak açıklandı. Ordu, 1960’da Adnan 

Menderes’in Demokrat Parti hükümetini, eylemlerini haklı çıkarmak 

için meclisteki ezici çoğunluğuna güvenerek anayasayı tamamen göz 

ardı ederek ülkeyi yönettiği gerekçesiyle devirdi. Mart 1971’de ordu, 

Süleyman Demirel’i istifaya zorladı ve on yıl sonra Eylül 1980’de ay-

nısını yaptı. İlk müdahale anayasanın savunulması olarak haklı gös-

terildi. Diğer iki darbenin sebebi hükümetlerin zayıf, verimsiz, anarşi 

kaynağı ve istikrarsızlığın kaynağı olarak gösterildi. Her seferinde 

ordu, yalnızca politikacıları kendi yaptıkları karışıklıktan kurtarmak 

için müdahale ettiğini iddia etti. Türk ordusu cumhuriyetin koruyu-

cusu ve Kemalist mirasın devamı olarak algılanırsa, başka bir darbe 

olasılığı her zaman var olacaktır. Ancak, iktidar seçkinlerinin en azın-

dan bir kısmının, nüfusun önemli kesimlerine ek olarak, ordu yöne-

timinin krizden çıkışın tek yol olduğuna inandıkları ve bunun için 

davet edildiğine bakarak ordunun müdahale etmek için her zaman 

güce sahip olduğunu vurgulamalıyız. 

Anahtar kelimeler: 1960 Darbesi, 1971 Darbesi, 1980 Darbesi, 

Ordu, Türkiye 
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THE MILITARY COUPS OF 1960, 1971 AND 1980 IN TURKEY 
ACCORDING TO BRITISH DOCUMENTS 

Abstract 

The military has had a significant role in the political history of 

modern Turkey. The seemingly regular military takeovers, each a 

decade apart, act as proof of this. The interventions in May 1960, 

March 1971, and September 1980 have been explained as the reluc-

tant acts of the armed forces to set the democratic rule of the republic 

back on its original tracks following the deeds of corrupt and incom-

petent politicians. In 1960, the army ousted the Democrat Party gov-

ernment of Adnan Menderes on the grounds that he ran the country 

with total disregard for the constitution, relying on his overwhelming 

majority in parliament to justify his actions. In March 1971, the mil-

itary forced the resignation of Süleyman Demirel, and did so again 

ten years later, in September 1980. The first intervention was justi-

fied as defence of the constitution. On the other two occasions, the 

governments were deemed weak and inefficient, the source of anar-

chy and instability which threatened the very foundation of the state 

of which the armed forces were the guardians. On each occasion the 

army claimed that it had intervened only to remove the politicians 

from the mess they themselves had made. The possibility of another 

coup has always present so long as the Turkish army perceives itself 

as the guardian of the republic and its Kemalist legacy. However, it 

must be emphasised that the army has only ever seized power when 

at least part of the ruling elite, in addition to substantial parts of the 

population, have come to believe that military rule is the only way 

out of the crisis and virtually invited the army to intervene. 

Key words: 1960 Coup d’état, 1971 Coup d’état, 1980 Coup 

d’état, Military, Turkey 



 

ASKERİ DARBELER VE MEDYA: RADYO BİLDİRİSİNDEN 
FACETİME’A DARBELERDE MEDYANIN DEĞİŞEN ROLÜ 

Yavuz BAYRAM
1

 

 

ÖZET 

Türkiye’de demokrasi tarihinin oluşumunda askeri darbelerin 

ve darbe girişimlerinin önemli bir rolü vardır. Cumhuriyet tarihi bo-

yunca darbecilerin girişimlerini başarıya ulaştırmak için aldıkları ilk 

önlem medyayı kontrol etmek olmuştur. Amaç aslında enformasyon 

akışını kontrol ederek geniş halk yığınlarının desteğini sağlayabil-

mektir. Nitekim 1960 ve 80 darbecileri ilk iş olarak radyo ve televiz-

yonu ele geçirmişlerdir. Günümüzde iletişim alanının demokratik-

leşmesine bağlı olarak enformasyon araçlarını kontrol edilebilmek 

zorlaşmıştır. 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişi-

minde de darbeciler resmi ve özel televizyon kanallarını ele geçirerek 

enformasyon akışını kontrol edebileceklerini düşünmüşlerdir. Fakat 

kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi ve internet teknolojisine dayalı 

medyayı kontrol edebilmenin güç olması siyasi karar alıcılar ile ka-

muoyu arasındaki iletişimin devamını sağlamıştır. Artık televizyon-

larda darbe bildirilerinin okunduğu günlerden facetime uygulaması 

aracılığı ile darbecilere karşı direnme çağrısının yapıldığı günlere ge-

lindiği görülmektedir. Yapılan çalışmada sosyal medyanın artan öne-

mine bağlı olarak 15 Temmuz darbe süreci sonrasında gençlerin sos-

yal medya araçlarını ne ölçüde kullandıkları anket uygulanarak araş-

tırılmıştır. Gençlerin sosyal medyayı normal yaşamları sırasında aktif 

olarak kullanmalarına karşın darbe girişimi sonrasında girişime iliş-

kin olarak aktif olarak kullanmadıkları çalışmadan çıkan en önemli 

sonuç olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Askeri Darbe, Medya, Sosyal Medya, Nicel 

Veri Analizi 
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MILITARY COUPS AND MEDIA: THE CHANGING ROLE OF 
THE MEDIA FROM THE RADIO DECLARATION TO 

FACETIME IMPLEMENTATION  

ABSTRACT 

Military coup and coup attempts in the formation of democracy 

history in Turkey has an important role. Throughout the history of 

the Republic, the first measure that putschists took to succeed in 

their initiatives was to control the media. The goal is to be able to 

support from the masses of people by controlling the flow of infor-

mation. As a matter of fact, first of all, putschists of the 1960 and 80 

coups took over radio and television. Today, it is difficult to control 

the information tools depending on the democratization of the com-

munication field. The putschists thought that they could have cont-

rolled the flow of information by capturing official and private tele-

vision channels at the coup took place in Turkey on July 15 in 2016. 

But the reason for the difficulty of controlling the media based on 

diversity and internet technology in the mass media has been to ma-

intain the communication between the political decision-makers and 

the public. Anymore it is apparent that it is reached from the days 

when the coup texts were read on televisions to the days when resis-

tance calls against to putschists were made via facetime practice. In 

this study, the questionnaire survey was conducted to determine 

what extent young people use social media tools depending on the 

increasing importance of social media after the July 15 coup. The 

most important result obtained from this study is that young people 

did not actively use social media in terms of the coup attempt infor-

mation after the coup attempt although they use social media actively 

during their normal lives. 

Keywords: Military Coup, Media, Social Media, Quantitative 

Data Analysis 



 

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ’NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA 
ETKİSİ 
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Özet 

12 Eylül Askeri Darbesi gerek iç siyasete ve gerekse de Türk Dış 

Politikasına etkileri bakımından kendinden önceki 1960 Darbesi ve 

1971 Muhtırasından bariz şekilde ayrılır. İç politikada 1970’li yılların 

ortasından beri devam eden anarşik ortam iç güvenlik risklerini ar-

tırırken dışta ise, İran İslam Devrimi ve Sovyetler Birliği’nin Afga-

nistan’ı işgali gibi sebepler bloklar arası mücadeleyi şiddetlendirerek 

uluslararası sistemi etkilemiştir. Tüm bu içte ve dışta meydana gelen 

gelişmeler Türkiye’yi Batı Bloğu için stratejik ve jeopolitik bakımlar-

dan çok önemli bir ülke haline getirmiştir. Haliyle bu durumun iç ve 

dış siyasete etkileri içinde bulunulan dönemin de özelliklerini yansıt-

mıştır. İç politikada sıkıyönetim rejimi kurulup devlet idaresi, yeni 

oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi’ne devredilirken dış politikada 

ise güvenlik merkezli bir siyaset takip edilmiştir. 

12 Eylül Darbesi, dış politikaya etkileri bağlamında değerlendi-

rildiğinde, Türk dış politikasında dönemin gerginleşen uluslararası 

siyasetin etkilerini görmek mümkündür. 1979 yılında İran’da ger-

çekleşen İslam Devrimiyle Tahran’ın Batı bloğundan ayrılması ve ar-

dından Sovyetler Birliği’nin 1980’de Afganistan’ı işgal etmesi Batılı 

yöneticiler ve kamuoyunu oldukça endişelendirmiştir. Tüm bu geliş-

meler Türkiye’nin güvenlik eksenli bir dış politika takip etmesine se-

bep olmuştur. Bu durum Türkiye-ABD-NATO ilişkilerinin gelişme-

sine yol açarken Avrupa Topluluğu ülkeleri ve Yunanistan’la müna-

sebetleri bozulmuştur. Diğer taraftan Türkiye, Avrupa ile bozulan 
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ilişkiler nedeniyle azalan ihracatı ve artan ticari açığını telafi etmek 

için İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirme yoluna gitmiştir. 

Tebliğde kronolojik ve analitik betimleme yöntemi kullanılarak 

12 Eylül Darbesi’nin iç ve dış sebepleri ele alınacak olup bunun dış 

politikaya yansımaları tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: 12 Eylül Askeri Darbesi, Kenan Evren, Bü-

lend Ulusu, MGK, ABD, NATO, Iran, Avrupa Topluluğu, Kıbrıs, 

Ermeni Meselesi, PKK 
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THE EFFECT OF THE 12 SEPTEMBER 1980 COUP ON 
TURKEY’S FOREIGN POLICY 

Abstract 

The Military coup took place on 12 September 1980 had pro-

found impacts in Turkey with regard to domestic and foreign policy 

of Ankara comparing with the conditions of the earlier coups had 

occurred in 1960 and 1971. In domestic politics, while the anarchical 

state of internal situation has threatened Turkey’s stability, in exter-

nal affairs the outbreak of the Iranian Islamic Revolution in 1979 

and Soviet occupation of Afghanistan affected international politics 

and caused escalation of great powers’ rivalry between the two blocs. 

All these internal and external developments increased Turkey’s 

strategic and geopolitical importance for the West. These develop-

ments hence affected Turkey’s domestic and foreign policies. While 

the power went at the hands of the newly established National Secu-

rity Council (NSC) in Turkey this Council adopted security centric 

policies in external affairs. 

When impacts of military coup of Turkey on foreign policy are 

examined the signs of the insecure international conditions can be 

detected in external policies. Since the Islamic Revolution of Iran in 

1979 separated this country from the West and the Soviet occupation 

of Afghanistan all increased concerns of Western public opinion. 

These developments resulted in adoption of security oriented for-

eign policy in Ankara. In this sense while Turco-American-NATO 

relations were enhanced the former’s relations with European states 

and Greece were declined. On the other hand because of the de-

crease in its export and raise of trade balance Turkey had to adopt 

developing better relations with a number of Islamic countries. 

In this paper chronological and analytic descriptive method is 

adopted. After describing the internal and external factors which 

contributed to the outbreak of military coup in Turkey then their 

impacts on foreign policy will be analyzed. 
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12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN TÜRK İŞÇİLERİNİN AVRUPA 
TOPLULUĞU’NDAKİ SERBEST DOLAŞIMI VE 

ALMANYA’DAKİ TÜRKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Kemal ÖZDEN

 

 

ÖZET 

Türkiye-Avrupa Topluluğu (AT) ilişkileri 12 Eylül 1980 darbe-

sinden sonra, AT tarafından askıya alınmıştır. İlişkiler ancak altı yıl 

sonra, yeniden canlandırılabilmiştir. Bu gelişme, Türk işçilerinin 1 

Aralık 1986’dan itibaren AT’de serbest dolaşım hakkına sahip olma-

sını, belirleyici ölçüde olumsuz etkilemiştir. 12 Eylül öncesinde çok 

sayıda Türk vatandaşı, Türkiye’deki anarşi, yoksulluk ve işsizlik or-

tamından kaçarak aile birleşimi yoluyla Almanya’ya yerleşmiş ya da 

iltica yoluyla orada kalmaya çalışmıştır. Dış güvenlik nedenlerinden 

dolayı 12 Eylül darbesini zımnen destekleyen Almanya Federal Cum-

huriyeti (AFC) Hükümeti, ülkedeki Türklerin sayısının artmasını ön-

lemek için, ulusal yetkileri çerçevesindeki her türlü önlemi almıştır. 

Türk işçilerinin AT’de serbest dolaşım yoluyla Avrupa ülkelerine göç 

etmelerini önlemek için yoğun gayret göstermiştir. Bu hedefe önce, 

Türkiye ile uzlaşma temeline dayalı olarak ulaşmaya çalışmıştır. Ba-

şarılı olamayınca, “sorunu” AT içindeki etkisini kullanarak çözmüş-

tür. Bunun yanı sıra, AT’nin yabancıların aile birleşimi ve ikamet 

hakkına ilişkin hukuki düzenlemeleri ulusal devletlerin yetki alanına 

dahil etmesini sağlamıştır. 12 Eylül darbesinin Türk işçilerinin AT’de 

serbest dolaşımı ve Almanya’daki Türklerin aile birleşimi ve ikamet 

hakları üzerindeki etkisi, ilgili Türk belgeleri üzerindeki gizlilik ka-

rarı kaldırılmadığı için, Türk kaynaklarına dayalı olarak araştırıla-

mamaktadır. Alman belgeleri ise, 30 yıllık gizlilik süresi dolduktan 

sonra serbest bırakılmaktadır. Bildiride, AFC Dışişleri Bakanlığı ta-

rafından yayınlanan 1980-1986 yıllarına ait belge edisyonları temel 
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kaynak olarak kullanılmıştır. Araştırma, ilgili diğer Alman belgeleri 

ve ikincil kaynaklar aracılığıyla desteklenmiştir. 

Anahtar kelimeler: 12 Eylül 1980 darbesi, Avrupa Topluluğu, 

Almanya, işgücünün serbest dolaşımı, iltica, Türk işçileri. 
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THE IMPACT OF THE COUP D’ETAT OF 12 SEPTEMBER 
1980 ON THE FREE MOVEMENT OF TURKISH WORKERS IN 

THE EUROPEAN COMMUNITY AND ON THE TURKISH 
PEOPLE IN GERMANY 

ABSTRACT 

The European Community (EC) suspended the relations be-

tween Turkey and the EC after the September 12 coup d’etat. The 

relations could be revived only six years later. This development had 

a decisive negative impact on the right of free movement of Turkish 

workers in the EC from December 1 on, 1986. Before September 12, 

a large number of Turkish citizens fled from anarchy, poverty and 

unemployment in Turkey and settled down in Germany through 

family reunification or tried to stay in Germany by seeking asylum. 

The Federal Government of Germany, which implicitly supported 

the September 12 coup d’état due to external security reasons, took 

every measure within the scope of its national authorities to avoid an 

increase in the number of Turkish people living in Germany. The 

Federal Government made great efforts in order to prevent the mi-

gration of Turkish workers to European countries by making use of 

their right of free movement in the EC. First, the Federal Govern-

ment tried to reach this goal by reaching a consensus with Turkey. 

However, when this method did not work out, the government 

solved this “problem” by using its influence within the EC. Moreover, 

it ensured that the EC included the legal arrangements regarding 

the family reunification and the right of residence of foreigners into 

the jurisdiction of national governments. The impact of the Septem-

ber 12 coup d’état on the right of free movement of Turkish workers 

in the EC as well as on the family reunification and the right of resi-

dence of Turkish people living in Germany cannot be researched 

based on Turkish sources since the confidentiality order regarding 

the relevant Turkish documents has not been lifted. The German 

documents, however, are released when the period of 30 years of 

confidentiality is over. In this paper, document editions published 
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by the Federal Ministry of Foreign Affairs from the years 1980-1986 

were used as the main source. The research was also supported by 

other relevant German documents as well as secondary sources.  

Key words: Coup d’état of 12 September 1980, European Com-

munity, Germany, free movement of labor, asylum, Turkish workers. 
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Özet 

Çalışma, 1980-1983 yıllarını kapsayan askeri rejim hükümetinin 

kamu harcamalarının seyrini analiz etmektedir. 1980 darbesi öncesi 

Türkiye ekonomisinde devletin ekonomiye yoğun müdahalesi ve ko-

rumacı politikaların uygulanması söz konusu idi. Gerek sanayi ala-

nında gerekse altyapı alanında kamu yatırımları artmış, kamu sek-

törü özel mal üretiminde bile aktif rol üstlenmişti. Ancak 1980-1983 

yıllarını kapsayan askeri rejim döneminde dönüşüm yaşanmaya baş-

lanmış ve neo-liberal politikaların içselleştirilmesi gerçekleştirilmeye 

çalışılsa da bu yönde sistematik bir kamu politikası uygulanmamıştır . 

Bu bağlamda 1980-1983 yılları arasında kamu ekonomisinde müm-

kün olduğunca kamu kesimini özel kesim lehine küçültmek ve dev-

letin sosyal alanda yapmış olduğu harcamaların minimize edilmesi 

hedeflenmiş olsa da özellikle 1983 yılında kamu harcamalarında artış 

görülmektedir. Askeri rejim karakterli 44. Hükümet döneminin bi-

rinci yılında (1981) kamu harcamaları bir önceki yıla göre % 8,54 

artmış, ikinci yılında (1982) ise bir önceki yıla göre %15,66 azalmıştır. 

Bu durum askeri rejim hükümetinin kamu harcamalarını kıstığı yö-

nünde yorumlanabilir. Ancak askeri rejim hükümetinin üçüncü yı-

lında (1983) kamu harcamaları bir yıl önceye göre % 28,78 tekrar 

artmıştır. Bu artışın, askeri rejim tarafından desteklenen Milliyetçi 

Demokrasi Partisi’ne yönelik yapılan popülist harcamalardan kay-

naklandığı söylenmektedir. Bu durumda askeri rejim, kamu harca-

malarının kısılması yönündeki mali politikayı, kendi lehine gevşetmiş 

ve 24 Ocak kararlarından taviz vermiştir. Ancak genel gidişata bak-
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tığımızda ekonomik tasnife göre 1980 askeri rejim hükümetinin kon-

solide bütçe harcamalarının GSMH içindeki payının seyrine bakıldı-

ğında personel giderlerinin, diğer cari harcamaların, yatırım harca-

malarının, KİT’lere yapılan transferlerin ve diğer transfer harcama-

larının GSMH içindeki payının azalma eğiliminde olduğu görülmek-

tedir. Bunun yanında, 1980 askeri rejim hükümeti tarafından yapı-

lan sosyal yardımlar azalma eğilimi göstermekle birlikte toplam 

transfer harcamaları içindeki payı %10 seviyelerinde seyretmektedir. 
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THE PUBLIC EXPENDITURES OF 1980 MILITARY REGIME 
GOVERNMENT 

Abstract 

The study analyzes the course of the public expenditure of the 

military regime government covering the years 1980-1983. Before 

the “1980 Turkish coup d'état” intense state intervention and the im-

plementation of protectionist policies were occurring in Turkey’s 

economy. Public investments in both the industrial and infrastruc-

ture sectors increased and the public sector had an active role even 

in the production of private goods. However, during the military re-

gime of 1980-1983, transformation began to take place and although 

internalization of neo-liberal policies was tried to be carried out, no 

systematic public policy was applied in this direction. In this context, 

although it is aimed to reduce the public sector in favor of the private 

sector as much as possible in the public economy between 1980-1983 

and to minimize the expenditures that the state made in the social 

area, increase in the public expenditures, especially in 1983, has 

been observed. In the first year of the 44th Government (1981), 

which had a character of a military regime public spending increased 

by 8.54% compared to the previous year and decreased by 15.66% in 

the second year (1982) compared to the previous year. This can be 

interpreted such that the military regime government has reduced 

the expenses on public spending. However, in the third year of the 

military regime government (1983) public spending increased by 

28.78% compared to a year ago. It is said that this increase was due 

to populist expenditures made by the Nationalist Democracy Party 

supported by the military regime. Therefore, the military regime 

loosened the financial policy for public spending and made conces-

sions from the January 24th decisions. However, when we look at the 

general trend, it is seen that the share of personnel expenditures, 

other current expenditures, investment expenditures, transfers 

made by KTBs and other transfer expenditures within the GNP tend 
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to decrease when the 1980 military regime government considers the 

share of budget expenditures within the GNP of the 1980 military 

regime government. In addition, while the social assistance provided 

by the 1980 military regime government tended to decrease, its share 

in total transfer expenditures remained at about 10%.



 

ANTALYA BASININDA 12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİ (1 
OCAK 1980-31 ARALIK 1980) 

Faysal MAYAK
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Özet 

Türkiye’nin yakın tarihi açısından çok önemli bir özellik taşıyan 

ve etkileri günümüze kadar devam eden 12 Eylül 1980 Askeri Dar-

besi’nin gerçekleşmesinden önce Antalya şehrinde meydana gelen 

asayiş olayları ile başlayan çalışmamızın öyküsü, Antalya tarihinin ör-

gütlü eylemleri içinde gösterilebilecek Antbirlik direnişi ile devam 

etmiş ve İhtilal sonrası Antalya’da meydana gelip de basına yansıyan 

gelişmelerle son bulmuştur. Ayrıca halkın darbeyi algılama biçimi de, 

en azından Antalya halkı örneğinde bu çalışmaya yansıtılmıştır. An-

talya’da o yıllarda çıkan gazetelerin (Hürses, Şelale, İleri) 1 Ocak-31 

Aralık 1980 tarihleri arasındaki sayılarının incelenmesiyle ortaya çı-

kan bu çalışmanın amacı, Darbe öncesi Antalya şehrinde meydana 

gelen “sağ-sol” çatışmasını göstermek, siyasi iradenin ülkede görülen 

anarşi olaylarını engellemek için aldığı “cılız” önlemleri ortaya koy-

mak ve Darbe sonrasında gerek Antalya halkında oluşan “rahatla-

mayı” yansıtmak gerek de askeri cuntanın şehirdeki icraatlarını vur-

gulamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Antalya, 12 Eylül Darbesi, anarşi, çatışma, 

basın  
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THE 12 SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN ANTALYA 
PRESS (JANUARY 1, 1980 – DECEMBER 31, 1980) 

Abstract 

The story of our study beginning with the public order events 

which had occurred in Antalya city before the 12 September 1980 

Military Coup, which has been rather important in terms of the re-

cent history of Turkey and still has its impact in this day and age, 

continues with the Antbirlik resistance which can be considered 

among the organized activities of the history of Antalya, and con-

cludes with the developments which took place in Antalya and re-

flected in the press. Additionally, the people’s perception of coup, at 

least in the people of Antalya example, is reflected in the study. The 

aim of this study, which emerged as a consequence of analyzing the 

issues of newspapers published in Antalya then (Hürses, Şelale, İleri) 

between January 1 and December 31, 1980, is to indicate the conflict 

between “right and left” which took place in Antalya before revolu-

tion, suggest the “thin” precautions taken by the political will in or-

der to prevent the anarchic events occurring in the country, and em-

phasize both the “relieving” in the people of Antalya and the activi-

ties of the military junta.



 

TÜRKİYE’DE 12 MART MUHTIRASI SONRASI TOPRAK 
REFORMU GERÇEKLEŞTİRME TEŞEBBÜSÜ VE NETİCELERİ 

(MART 1971 - ARALIK 1971) 

İsmet TÜRKMEN
 

 

ÖZET 

“Toprak reformu” meselesinin 1970’li yıllara gelindiğinde siyaset 

ve idare çevrelerini diğer konulardan fazlaca meşgul ettiğini gör-

mekteyiz. Toprak reformu üzerinde Bakanlıklarda, üniversitelerde, 

basında ve diğer ilgili çevrelerde 27 Mayıs 1960 tarihinden ilgili ta-

rihe kadar aralıksız olarak gerek bilimsel gerekse bilim çevrelerinin 

dışında tartışma ve çalışmaların yoğunluğu dikkatimizi çekmektedir. 

Hazırlanan raporlar, tasarılar ve bu çalışmaların bilim çevreleriyle ve 

kamuoyu ile paylaşılması için yapılan konferanslar meselenin gün-

celliğini muhafazasına etki etmiştir.  

Araştırmamızda, Türkiye’nin ilk toprak reformu denemesi olan 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ndan kısaca bahsedeceğiz. Toprak 

reformu çalışmaları özelinde, 27 Mayıs 1960 ile 12 Mart 1971 tarih-

leri arasındaki süreç kanaatimizce bir geçiş sürecidir. Bu süreci ta-

mamlayan çalışmalar ise, 26 Mart 1971 ve 11 Aralık 1971 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 33. Hükü-

meti’nde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bu-

lunmuş olan Atilla Karaosmanoğlu’nun toprak ve tarım reformu 

üzerine hazırlamış olduğu çalışmalar tecrübi birikimin ulaştığı nok-

tayı gözler önüne sermesi bakımından mühimdir. Bu çalışmamızda 

amacımız, 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası ülkemizde toprak re-

formu çalışmalarını, ulusal basına yansımalarından da hareketle, ka-

nun tasarısı ve ilkelerini gözden geçirmek, bu verileri tahlil ederek 
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özellikle Türk siyasi yaşantısı üzerine etkilerini değerlendirmeye ça-

lışmaktan başka bir şey değildir.  

Çalışmanın hazırlanması sırasında özellikle, Kalkınma Bakanlığı 

Arşiv ve Kütüphanesi, Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü ka-

taloglarında yer alan belgelerden istifade edilmiştir. Ayrıca TBMM 

tutanaklarından, dönemin süreli yayınlarından, telif ve tetkik eser-

lerden de yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak Reformu Kanun Tasarısı, 12 Mart 

Muhtırası, Milli Birlik Komitesi, Siyasi Partiler, Basın, Kamuoyu. 
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THE ATTEMPT FOR REALIZATION OF LAND REFORM 
AFTER THE MARCH 12TH MEMORANDUM AND ITS 

DUTCOMES IN TURKEY (MARC 1971-DECEMBER 1971) 

ABSTRACT 

When we come to the "land reform" issue in the 1970s, we see 

that the political and administrative circles are over-busy with other 

issues. We note that the intensity of debate and work outside the sci-

entific and even scientific circles is constantly up to the relevant date 

of May 27, 1960 in the Ministry, the universities, the press and other 

related circles on land reform. The prepared reports are designed 

and conferences made to share these studies with scientists and the 

public have influenced the update of the matter.  

In this study, Turkey's first attempt to land reform, which we will 

talk briefly about the Law of Land to Farmers. The process between 

May 27, 1960 and March 12, 1971 is, in our opinion, a transitional 

period, in the context of land reform studies. This work was comp-

leted between March 26, 1971 and December 11, 1971. Republic of 

Turkey 33 Government Minister of State and Deputy Prime Minis-

ter, who has been Atilla Karaosmanoğlu territory and the point 

where agrarian reform study which was prepared upon reaching the 

empirical accumulation is important in terms of evolution.  

Our aim in this work is nothing but to try to assess the effects of 

the land reforms in our country after 12 March 1971, especially the 

Turkish political experience, by observing the laws and principles of 

the laws, acting in reflection of the national pressures. Especially dur-

ing the preparation of the work, the documents from the archives 

and library of the Ministry of Development, the General Directorate 

of the Prime Ministry's General Directorate were used. In addition, 

the minutes of the TGNA, periodical publications of the period, 

copyright and audit works were also benefited. 
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Özet 

Haşhaş (Afyon), gelincikgiller familyasından bir, iki ya da çok yıl-

lık bitki türlerinin ortak adıdır. Haşhaş, yazların sıcak geçtiği, orta 

derecede yağış alan bölgelerde yetişir. Anavatanı Doğu Akdeniz’dir. 

Hindistan ve Anadolu'da çok eskiden beri tarımı yapılmaktadır. Haş-

haş cinsinin yaklaşık 50 türünden 30 kadarı Türkiye’de yetişmekte-

dir. Türkiye'de Orta Anadolu Bölgesi'nde en çok Afyonkarahisar’da 

üretilir. Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Konya ve Burdur illerinde 

de ekimi yapılmaktadır. Uyuşturucu üretiminde de kullanılabilmesi 

nedeni ile haşhaş üretimi kontrollü olarak yapılmaktadır. Özellikle 

19. yüzyıl sonunda kimyasal işlemden geçirilip eroine dönüştürül-

mesi ile dünya uyuşturucu sektöründe önemli rol oynamaya başla-

mıştır. Uzakdoğu, Hindistan ve Türkiye de üretilen afyonun en bü-

yük pazar alanı Avrupa ve Amerika’dır. 

1960’ların sonlarında ABD’de uyuşturucu kullanımı önemli bir 

sorun haline gelmiştir. Türkiye’nin ürettiği afyonun ABD gençliğini 

zehirleyen en önemli kaynak olduğuna inanan ABD yönetimi, ‘uyuş-

turucu madde buhranına bulunacak çözüm yolunun Türkiye ile as-

keri ve stratejik ittifakın faydalarından daha önemli olup olmadığına 

karar verme zamanının geldiğini’ belirtmiştir. Bu dönemde haşhaş 

ekimini yasaklaması için Türkiye’ye baskı yapılmış, ancak bu dö-

nemde iktidarda bulunan AP Hükümeti, hem baskılara boyun eğme-

diğini göstermek, hem de kırsal kesime dayalı oylarını kaybetmemek 

adına bu talepleri geri çevirmiştir. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra ku-

rulan Nihat Erim Hükümeti’nin ilk icraatlarından birisinin haşhaş 
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ekimini yasaklaması, muhtıra ile ABD arasındaki ilişkinin temel gös-

tergesi olduğu savunulmuştur.  

Bu çalışmada konuyla ilgili kapsamlı literatür taramaları yapıl-

mıştır. Kaynakların temininde TBMM Arşivi ve kütüphaneler, temel 

başvuru noktaları olmuştur. İnternet üzerinden de araştırma konusu 

hakkında taramalar yapılmış, konuyla ilgili unsurlar çalışmaya ışık 

tutmuştur.  

Bu anlayışla çalışmada öncelikle 12 Mart Muhtırası öncesi geliş-

meler ana hatlarıyla incelenmiş, müdahaleye yol açan iç ve dış geliş-

melerin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Müdahale sonrası oluşturulan 

devlet düzeninin ve siyasal yapının temel özellikleri üzerinde duru-

larak, Türkiye’deki Haşhaş tarımının 12 Mart Muhtırası’nın ortaya 

çıkışındaki rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır. Aynı şekilde 12 Mart 

Muhtırası sonrasında devlet ve siyaset kurumu üzerindeki düzenle-

melerin yapısı, amacı ve daha sonraki gelişmeler üzerindeki etkileri 

Siyasi Coğrafya Perspektifinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 12 Mart Muhtırası, Haşhaş, Türkiye, ABD, 

Siyasi Coğrafya 
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THE RELATIONSSHIP BETWEEN AN ANGRICULTURAL 
PRODUCT AND A MEMORANDUM 

Abstract 

Poppy (Afyon) is the common name of one, two or perennial 

plant species from the family of the bridesmaids. Poppy grows in 

areas that are hot in the summer and are exposed to moderate pre-

cipitation. The motherland is the Eastern Mediterranean. India and 

Anatolia have been aged for a long time. Poppy genus of about 50 

species grow up to 30 in Turkey. In Central Anatolia in Turkey it is 

produced in most of Afyonkarahisar. Denizli, Kütahya, Uşak, Is-

parta, Konya and Burdur are also planted. The production of the 

poppy is controlled by the reason that it can be used in the produc-

tion of drugs. Especially at the end of the 19th century, the world 

began to play an important role in the drug industry by chemical 

processing and transformation into heroin. Far East, India and Tur-

key opium produced the largest market areas are Europe and Ame-

rica. 

In the late 1960s, drug use became a major problem in the Uni-

ted States. Spoils the US youth opium produced in Turkey who be-

lieve that the most important source of the US administration, 'the 

way solution to the drug crisis with Turkey military and strategic al-

liance benefits from that it was time to decide whether it is more im-

portant' stated. During this period, poppy cultivation made pressure 

on Turkey for the ban, but the AP government in power during this 

period, show that both the pressure on the bow, as well as to losing 

their vote based on the countryside has rejected these demands. It 

was argued that one of the first acts of the Nihat Erim Government, 

established after the 12 March Memorandum, prohibited the culti-

vation of opium poppy, and that the relationship between the me-

morandum and the United States was the main demonstration. 
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In this study, a comprehensive literature search on the subject 

was made. In the supply of resources, the Archives of the Grand Na-

tional Assembly and the libraries were the main application points. 

The research was also conducted on the Internet, and the elements 

related to the topic shed light on the study. 

With this understanding, firstly the developments before the 

12th March Memorandum were examined with the main lines, and 

internal and external developments leading to the intervention were 

tried to be analyzed. After the intervention of the state system and 

political structure created with an emphasis on the basic features of 

poppy cultivation in Turkey it has tried to expose the role of the 

March 12 Memorandum emergence. Likewise, after the March 12 

Memorandum, the structure of the regulations on the state and po-

litical institutions, the effects on the aims and the subsequent deve-

lopments were tried to be put forward in the Political Geographical 

Perspective. 

Keywords: 12 March Memorandum, Poppy, Turkey, USA, Poli-

tical Geography
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ÖZET 

Türkiye’de ordu-siyaset ilişkisi, 1. Meşrutiyet’ten günümüze dö-

nem dönem yoğun olarak etkisini göstermiştir. Kritik siyasal döne-

meçlerde gerek iç gerek dış siyasal dinamiklerin müdahaleleriyle as-

keri müdahalelerin etkileri iç içe geçmiştir. Bu noktada darbelerin 

başarıya ulaşması ya da başarısızlıkla sonuçlanmaları siyasal akımla-

rın gücü ve konumlanışına göre belirlenmiştir.  

Ülkemizde 12 Mart Askeri Muhtırası öncesinde bir sol darbe bek-

lentisi, dönemin “zinde güçler” olarak adlandırılan ve kendilerini 

“Kemalist” olarak adlandıran siyasal güçlerle, bazı sosyalist akım-

larda güçlü bir biçimde kendisini göstermekteydi. 12 Mart öncesinde 

yaşanan “Cuntalar Savaşı” 12 Mart günlerine kadar keskin bir mü-

cadeleye sahne olacaktı.  

Bu keskin mücadelenin yol haritasını belirleyen çok farklı iç ve 

dış siyasal etkenler ortaya çıkacaktır. Bunlardan en önemlisi Vietnam 

Savaşı’yla dünyadaki siyasal prestijini kaybeden ABD’nin, yeniden 

özellikle Latin Amerika ve Türkiye gibi ülkelerde Sovyetler Birliği’ne 

karşı hegemonya üstünlüğü kazanma çabasıydı. Amerikan devletinin 

en önemli yetkililerinden dışişleri eski bakanı Henry Kissinger’ın ba-

şını çektiği faaliyetlerle bu ülkelerde kendi yandaşı darbelerin des-

teklenmesi elzem bir politikaydı. Bu anlamda gerek Türk Silahlı 

Kuvvetleri gerekse siyaset arenasındaki güçlerin konumlanmasında 

ABD ve dünya hegemonya mücadelesinin belirleyici olduğu görül-

mektedir.  
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1960 askeri müdahalesi sonrasında gerçekleşmesi beklenen fakat 

başarısızlığa uğrayan Talat Aydemir ve arkadaşlarının darbe girişimi 

bu kez farklı bir biçimde yeniden denenmişti. Tarihe “9 Mart Darbe 

Girişimi” olarak geçen bu girişim bir “Sol darbe” olarak planlanmıştı. 

Sonuçta girişim başarısızlığa uğrayacak 12 Mart’ta bir karşı darbe ya-

şanacak, bu girişim tasfiye edilecekti. 12 Mart’ın ilk günlerinde dahi 

özellikle bazı sol akımlarda hâlâ bir sol darbe beklentisi olacaktır.  

Bu çalışmada 9 Mart darbe girişimi, dönemin mücadeleleri için-

deki stratejik ve taktiksel yönelimleri ve “hataları” üzerinden ele alı-

nacaktır. Bunun yanında dış siyasal konjonktürün etkileri, ideolojik 

siyasal yönelimlerin etkileri ile birlikte değerlendirilecek, dönemin 

aktörlerinin siyasal panoraması çıkarılacaktır. Bu girişim öncesinde 

Türkiye’deki önemli siyasal olaylar ve girişimin başarısızlığa uğra-

ması arasındaki bağlarla sol akımların askeri müdahalelere bakış 

farklılıkları özel olarak değerlendirilecektir. Çalışmanın özgünlü-

ğünü bu bölüm oluşturacaktır.  

Anahtar Kelime: 9 Mart Darbe Girişimi 
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LEFTISM IN TURKEY AND IDEOLOGICAL-POLITICAL 
BACKGROUND OF 9 MARCH 1971 COUP ATTEMPT 

ABSTRACT 

The relationship between the army and politics in Turkey has 

intensely showed its influence from time to time since the First Con-

stitutional Era until present. The interventions of both domestic and 

foreign political dynamics intertwined with the effects of military in-

terventions during the critical political junctures. At this point, suc-

cess or failure of coups are determined by the strength and position 

of political movements. 

The anticipation of a leftist coup d'état before the 12th of March 

Military Memorandum in our country showed itself strongly among 

political forces that called themselves “Kemalist” and some socialist 

movements. “War of Juntas” prevailed as a sharp struggle until the 

period of March, 12th.  

There would emerge different internal and external political fac-

tors that determined the road map of this sharp struggle. The most 

important of these was the effort of United States-which had lost its 

political prestige in the world with the Vietnam War- to regain its 

hegemony especially in Latin America and Turkey against the Soviet 

Union. Support of partisan coups in these countries with the activi-

ties led by former foreign minister Henry Kissinger, who was one of 

the most important officials of the U.S., was an indispensable policy. 

In this sense, it is seen that the struggle of U.S. and world hegemony 

is determinant in the positioning of both Turkish Armed Forces and 

the powers in the arena of politics. 

The coup attempt of Talat Aydemir and his friends, which had 

occurred after the 1960 military intervention and failed, was retried 

in a different way this time. This attempt which passed into history 

as “Coup Attempt of March, 9th”, had been planned as a “Leftist 
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coup d’etat”. Ultimately, the attempt failed and a countercoup hap-

pened on March 12th which would liquidate this initiative. Even in 

the early days of March, 12
th

, there would still be an expectation of a 

leftist coup particularly among some left currents. 

In this study, Coup Attempt of March, 9th will be examined 

through its strategic and tactical orientations and “mistakes” within 

the period’s struggles. Besides, the effects of the foreign political con-

juncture will be evaluated together with the effects of ideological po-

litical tendencies, and the political panorama of the actors of the pe-

riod will be derived. Before this coup attempt, the links between the 

important political events in Turkey and the failure of the incident 

will be evaluated with a special emphasis on the different outlooks of 

left currents towards military interventions. This part will create the 

originality of the study. 

Keyword: Coup Attempt of March, 9
th
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ÖZET 

Osmanlı’dan itibaren milli iktisat okulunun milli bir burjuvazi 

oluşturma anlayışı Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam eden 

bir anlayış olmuştur. Başlangıçta sermaye birikimini sağlayarak kal-

kınmayı gerçekleştirmek amacıyla devlet ile sermaye çevreleri ara-

sında ortaya çıkan yakın ilişkiler daha sonraki dönemlerin de belir-

leyici özelliklerinden biri olmuştur. 

Türkiye’de 1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarında yaşanan dört as-

keri müdahale öncesinde ülkenin siyasi krizler ve sosyal çalkantılar 

yanında ekonomik bir kriz ortamında olduğu, krizi ortadan kaldır-

mak için alınan istikrar tedbirlerinin tam olarak uygulanmasının as-

keri müdahaleler sonrasına bırakıldığı görülür. Bu dönemlerde ser-

mayenin kâr oranları düşmüş, işçi sınıfı mücadelesi sonucu işçiler 

bazı kazanımlar elde etmişlerdir.  

Girilen ekonomik kriz süreçlerini takiben yaşanan askeri müda-

haleler ve bu süreçlerde kurulan birtakım iş insanı örgütlenmeleri 

vardır. Bunlardan 1952 yılında yasa ile kurulan TOBB hariç, TİSK 

1962 yılında, TÜSİAD 1971 yılında, MÜSİAD 1990 yılında kurulmuş 

gönüllü işveren örgütlenmelerdir. Örgütsel nitelikleri farklı olan bu 

kuruluşlar başta sanayi ve ticaret sektörleri olmak üzere ülkenin bü-

tün sermaye kesiminin sınıfsal çıkarlarını gerçekleştirmek için faali-

yet gösterirler. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken ihtiyaç duydukları 

devlet desteğini almak üzere ülkenin bürokrat kesimi ile ilişkilerini 

sürdürürler.  
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Bu örgütlerin askeri müdahale süreçlerindeki söylemlerine ba-

kıldığında; ne kadar etkili olduğu tartışılır bir konu olmakla birlikte, 

kendi çıkarları doğrultusunda bürokrasiyi ve orduyu yönlendirme 

gayreti içinde oldukları gözlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Askeri müdahale, ekonomi, sermaye, işveren, TOBB, 

TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD. 
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AN APPROACH TO MILITARY COUPS WITH REGARD TO 
CAPITAL SPHERE IN TURKEY 

ABSTRACT 

Since Ottoman Empire, school of national economy continued to 

make national bourgeoisie understanding after the proclamation of 

the Republic. At the beginnigs, relations between the government 

and capital sphere were existed for developing with providing capital 

stock, than this relations became one of the determinant features of 

the later period. 

It can be seen that Turkey was living with the political crises and 

social turmoil also economic crises before the four military coups in 

1960, 1971, 1980 and 1997; also it can be seen that taking stability 

meausures for resolving crises reserved after the military coups. 

Those days capital dividend was decreased and employees were got 

some gains as a result of working class struggle. 

There were been founded some business man organisations and 

realizationed military coups afterwards process of crisis. Those which 

(except TOBB which founded with law) TISK (was founded in 1962), 

TUSIAD (was founded in 1971) and MUSIAD (was founded in 1990) 

are volunteer employers organizations. These organizations which 

have different features operates for realizating class profit of whole 

capital sphere of the country. When they were operating these acti-

vities they contiuned relations between the bureaucratic sphere for 

taking support they need. 

When these organization’s appeals giving a look in process of 

military coups; even if their effectiveness is debatable matter they 

tried to direct bureaucracy and military towards their profit. 

Key Words: Military coup, economy, capital, employer, TOBB, 

TİSK, TÜSİAD, MÜSİAD.



 

27 MAYIS ASKERİ DARBESİNİN GÖLGESİNDE CEMAL 
GÜRSEL’İN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ 

Şerif DEMİR

 

 

Özet 

27 Mayıs askeri darbesinden sonra ülke yönetimi Milli Birlik Ko-

mitesine (MBK) geçti. Ülke yönetimini ele geçiren askerler bir yan-

dan sivil yönetime geçiş yollarını ararken diğer taraftan askeri vesa-

yeti siviller üzerinde baki kılacak bir formül arayışına girdiler. Bu-

nun için yeni bir anayasa yapıldı ve ülke hızla seçimlere gitti. Son 

derece başarıyla gerçekleştirilen seçimlerden sürpriz bir sonuç or-

taya çıktı. Kapatılan Demokrat Parti’nin devamı olduğu iddia edilen 

Adalet Partisi (AP) büyük bir başarı kazandı. Bu sonuç askeri çok ra-

hatsız etti. Asker darbeyle devrilen bir partinin farklı bir isimle ikti-

dara gelerek kendilerinden hesap sormasından çekiniyordu. 

MBK’nın kendi içinde yaşadığı görüş ayrılıkları, komitenin par-

çalanmasına yol açtı. Bu durum Milli Birlik Komitesinin ordu üze-

rindeki otoritesini sarstı. Ordu içinde MBK’den rahatsız olan subay-

larca kurulmuş yeni cuntalar ortaya çıktı. Bu cuntalardan Silahlı 

Kuvvetler Birliği, MBK’ye muhtıra verdi. Seçimlerin iptal edilerek 

yenilenmesini aksi takdirde yeni bir darbe teşebbüsünde bulanacak-

larını ilan ettiler. Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay’ın müdahale-

siyle Silahlı Kuvvetler Birliği’yle MBK yeni bir seçenek üzerinde an-

laştılar. Askerler arasındaki huzursuzluk yeni seçilecek cumhurbaş-

kanının Gn. Cemal Gürsel olması konusunda mutabakata varılarak 

sona erdirildi. Asker kendi arasında yeni cumhurbaşkanının kim ola-

cağını belirlemişti fakat cumhurbaşkanını seçecek kurum 
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TBMM’ydi. Bu kararı siyasilere kabul ettirmek Milli Birlik Komite-

sinin göreviydi.  

Adalet Partili milletvekillerinin büyük bir kısmı cumhurbaşkanı 

adayı olarak Ali Fuat Başgil’i aday göstermek istediler. Bu talep Milli 

Birlik Komitesi’ni zor duruma düşürdü. Farklı kanallar üzerinden 

Ali Fuad Başgil’e baskı yaparak cumhurbaşkanlığına aday olmasına 

mâni olamayan MBK üyeleri, Ali Fuat Başgil’i açıkça tehdit ederek 

seçim gününde meclis etrafında güvenlik önlemi aldılar. Böylece as-

kerin adayı Gn. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi.  

Bu çalışmada TBMM ve basına yansıyan tartışmalar, döneme ait 

kaynaklarla, hatıralar ve dönemin arşiv belgelerinden faydalanıla-

caktır. Böylece Cumhuriyet tarihinde ülkenin en üst makamının na-

sıl ve ne şekilde seçildiği, askeri vesayetin tarihi kökleri, izlediği yön-

temleri ve demokrasiye verdiği zararlar ortaya çıkarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Cemal Gürsel, Demokrasi, Seçim, Cumhur-

başkanlığı, 27 Mayıs 



74 ŞERİF DEMİR 

THE SELECTION OF CEMAL GÜRSEL AS PRESIDENT IN 
THE SHADOW OF MILITARY COUP OF MAY 27TH 

Abstract 

After the military coup of May 27, the government passed the 

National Unity Committee (MBK). The soldiers, who took over the 

country's administration, searched for ways to cross the civilian ad-

ministration, while the other side searched for a formula to look at 

military tutelage on the civilians. A new constitution was made for 

this and the country quickly went to the elections. A surprising result 

emerged from highly successful elections. The Justice Party (AP), cla-

imed to be the continuation of the closure of the Democratic Party, 

won a great success. This result made the military very uncomfor-

table. Military coup toppled the party came to power with a different 

name, they was afraid to ask the account from them. 

The disagreements that the MBK has experienced in itself have 

led to the dismemberment of the committee. This situation under-

mines the authority of the military of the National Unity Committee. 

In the army there were new guards set up by officers who were dis-

turbed by the MBK. The Union of Armed Forces in these jurisdicti-

ons issued a memorandum to the MBK. They announced that they 

would be canceled and renewed, otherwise they would do a new 

coup attempt. With the intervention of Chief of General Staff Cevdet 

Sunay, MBK was approached on a new option by the Armed Forces 

Union. Unrest among the soldiers will be the new president of the 

presidential election. Cemal Gursel was concluded by concluding 

that the end. The soldier determined who would be the new presi-

dent among themselves, but the institution that would choose the 

president was the Turkish Grand National Assembly. It was the duty 

of the National Union Committee to make this decision accepted in 

politics. 

A majority of the Justice Party wanted to nominate Ali Fuat Baş-

gil as a candidate for president. This demand put the National Unity 
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Committee in a difficult position. The members of the MBK who 

were not able to be a candidate for the presidency by pressing Ali 

Fuad Başgil through different channels threatened Ali Fuat Başgil 

and took security measures around the parliament on election day. 

So the soldier's candidate Gn. Cemal Gursel was elected President.  

In this study, the reflected discussions to the Grand National As-

sembly and the press, resources of the revolution, memories and arc-

hival documents of the period will be utilized. Thus, in the history of 

the Republic, how the uppermost authority of the country will be 

selected and how the military tutelage will be exposed to historical 

roots, methods and democracy will be revealed. 

Key Words: Cemal Gürsel, Democracy, Election, Presidency, 27 

May



 

‘AK DEVRİM’ ÜZERİNDEN 27 MAYIS İHTİLALİNİ OKUMAK 

Yasemin DOĞANER
*

 

 

ÖZET 

27 Mayıs darbesinin ardından aynı yıl içinde Başbakanlık Devlet 

Basımevi tarafından yayınlanan ‘Ak Devrim’ adlı kitap 297 sayfa ya-

zılı metin ve yaklaşık 100 sayfadan oluşan fotoğraflar kısmından oluş-

maktadır. Kitapta kısa bir önsözün ardından 5 ve 21 Mayıs 1960’ta 

Kızılay’da geçen olaylar hakkında 11 ayrı ülkedeki Büyükelçiliklere 

Hariciye tarafından gönderilen tamimler, ihtilalin bir ay öncesi ve 

sonrasında yerli ve yabancı basında çıkan haberlerden örnekler, Milli 

Birlik Komitesi tebliğleri, MBK Başkanı Cemal Gürsel’in yurt gezi-

leri sırasında yaptığı konuşmalar ve basın toplantıları, şehit teğmen 

Ali İhsan Kalmaz’ın günlüğüne yazdığı mesaja yer verilmiştir.  

Bu tebliğde anılan kitabın 27 Mayıs darbesine ilişkin kullandığı 

kavramlardan hareketle aslında darbe olarak gerçekleştirilmiş bir ey-

lemin inkılap, ihtilal ve devrim olarak anılmasının arkasındaki psiko-

lojik gerekçeler üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Kitabın dili bu an-

lamda analiz edilmeye çalışılarak burada yer almayan benzer dili kul-

lanan örnekler de döneme ilişkin literatür üzerinden takip edilerek 

değerlendirilecektir. Türk siyasi tarihinde darbelerin ihtilal veya 

devrim şeklinde adlandırılması konusunda 27 Mayıs’ın başlattığı ge-

lenek bir süre devam edecek ancak Türk demokrasisi vesayet dö-

nemleriyle hesaplaşarak demokrasi dışı her türlü tutumun devre dışı 

bırakılmasını sağlayarak darbelere geçit vermeyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ak Devrim, 27 Mayıs, İhtilal, İnkılap, Darbe 
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READING MAY 27TH COUP WITH REGARD TO ‘WHITE 
REVOLUTION’ 

ABSTRACT 

The book titled ‘Ak Devrim’ published by the Prime Ministry 

State Printing House in the same year following the May 27 coup 

d'etat consists of 297 pages of text and approximately 100 pages of 

photographs. Following a brief preface in the book, the following 

summaries were sent to the Embassies in 11 different countries about 

the events in Kizilay on 5 and 21 May 1960 by Hariciye, examples 

from domestic and foreign press reports a month before and after 

the revolution, notifications of the National Union Committee, Pre-

sident Cemal Gürsel the speeches and press conferences he made 

during his visit to the country, and the message he wrote to the diary 

of the martyr lieutenant Ali İhsan Kalmaz. 

In this paper, it will be tried to focus on the psychological justifi-

cations behind the mention of revolution, rebellion (ihtilal, inkılap 

and devrim) as an act that was actually carried out as a coup by taking 

the concepts used by the book regarding the May 27 coup d'état. The 

language of the book will be tried to be analyzed in this sense and 

the examples using the similar language which is not included here 

will also be evaluated by following the related literature. The tradi-

tion of May 27th in the name of revolution or (ihtilal-devrim) in the 

Turkish political history will continue for a while but the Turkish 

democracy will not give a passage through the tutelage periods to 

ensure that all non-democratic stances are dismissed. 

Key words: Ak Devrim, May 27, Revolution, Rebellion, Coup 

D'etat



 

THE ROMANIAN DIPLOMACY AND PRESS CONCERNING 
THE TURKISH COUP D’ÉTAT OF MAY 27TH, 1960 

Liliana BOŞCAN
1

 

 

ABSTRACT 

First of all, the present study aimed to explore how is reveal the 

Turkish coup of May 27th 1960 on the Scînteia Journal.This newspaper 

was edited by Romanian revolutionaries in Bolshevist Russia, ap-

pearing throughout 1919 in the city of Odessa. Scînteia reemerged as 

the official voice of the Communist Party of Romania on August 15, 

1931, being published clandestinely in Bucharest until 1940. With 

Romania withdrawing from the Axis and joining the Allies in August 

1944, Scînteia was yet again being published, to remain the ap-

proved, sanctioning, body of communist politics. During Communist 

period (since early 1948), it was the barometer of policy changes, and 

the main medium through which the regime indicated its aims.  

Secondly, the article is based on unpublished material available in 

the the Diplomatic Archives of the Romanian Foreign Affairs (fund 

Turkey, volume Relations with Romania) concerning the Turkish coup 

of May 27th 1960. The reports of Romanian diplomats in Turkey 

concerning the Turkish coup of May 27th 1960 will be reveal for the 

first time for scholars. 

Also, will be added with the documents found in the National 

Council for the Study of the Securitate Archives (CNSAS), fund SSI 

(Serviciul de Informatii Externe = Romanian Foreign Inteligence 

Service) concerning the subject mentiond above. 
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The Turkish coup of May 27th 1960 in the light of the diplomatic 

documents and Romanian press is a part of the research project re-

sult of a topic initiated by the author that has aimed the Diplomatic, 

Economic and Cultural Relations between Romanian People's Republic and 

Republic of Turkey (1947-1965). 

Key Words: Turkish coup of May 27th 1960, Romanian-Turkish 

Relations, Balkan Policy 



 

27 MAYIS 1960 ASKERİ MÜDAHALESİ’NDEN SONRA 
SİVİLLEŞEN YÖNETİME DARBE GİRİŞİMLERİ: 22 ŞUBAT 

1962 ve 21 MAYIS 1963 HAREKÂTLARI 

Ayşe ERYAMAN 
* 

 

Özet 

27 Mayıs 1960 müdahalesinin hemen ardından yönetimi ele alan 

Milli Birlik Komitesi’nin girişimleriyle, kısa sürede yönetimin sivil-

leştirilmesi için yeni anayasanın hazırlanarak seçimlere gidilmesini 

sağlamak adına Kurucu Meclis oluşturulmuş ve Kurucu Meclis tara-

fından hazırlanan yeni anayasa tasarısı 9 Temmuz 1961’de halk oy-

lamasına sunularak kabul edilmiştir. Daha sonra gerçekleştirilen 

1961 genel seçimi sonunda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 

hükümeti kurma görevi en çok oyu alan CHP’nin başkanı sıfatıyla 

İsmet İnönü’ye verilmiş, sonuçta CHP ile AP arasında Türk parla-

mento tarihinde ilk koalisyon hükümeti kurulmuştur. Zor şartlar 

içinde kurulmuş olan ortak hükümet, karşısına dizilmiş olan bir dizi 

sorunları çözmek zorunda kalmıştır. Bilhassa siyasi yasaklılara af ge-

tirilmesi hem hükümet içinde hem de ordunun yüksek kademele-

rinde huzursuzluk yaratmıştır. AP’nin af konusundaki ısrarı ordu-

nun radikal subayları arasında huzursuzluğa neden olmuş ve 22 Şu-

bat 1922’de Ankara’da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Ayde-

mir’in liderliğindeki küçük rütbeli subaylar tarafından bir ihtilal ha-

reketine girişilmiştir. Bu çalışmada 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden 

sonra sivilleşen yönetime karşı, yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve 27 

Mayıs Darbesi’nin hedefine ulaşmamış olması gerekçesi ile girişilen 

22 Şubat 1922 ve yine İkinci Koalisyon Hükümeti döneminde siyasi 

durumun gerginleşmesine karşı tepki olarak ortaya çıkan 21 Mayıs 

1963 harekâtları incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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Analiz sonucunda, darbe girişiminin özellikle ordunun alt kademe-

sindeki subaylar tarafından benimsendiği ve Hava Kuvvetleri tara-

fından desteklenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca hükümetin asker 

arasındaki huzursuzluktan haberi olduğu ve bu huzursuzluğu gider-

mek için Başbakan İnönü’nün girişimlerinin de darbe taraftarlarının 

gücünü zayıflattığı görülmüştür. Sonuçta, harekâtlar ordunun ta-

mamı tarafından benimsenmediğinden hükümete sadık Hava Kuv-

vetleri’nin duruma hâkim olması ile bastırılmıştır. Böylece ordu için-

deki radikal gruplar tarafından demokratik rejimi tasfiye etmek 

amacıyla gerçekleştirilen bu girişimlerin engellemesi ile henüz sivil-

leşen yönetime karşı yeni bir müdahalenin önü alınmış, ardından 

kurulacak diğer bir koalisyon hükümeti ile Türk siyasi hayatında 

yeni bir geçiş süreci tamamlanabilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 22 Şubat 1962 Harekâtı, 21 Mayıs 1963 Ha-

rekâtı, Talat Aydemir, Darbe 



82 AYŞE ERYAMAN 

COUP ATTEMPT AGAINST CIVILIAN ADMINISTRATION 
AFTER 27 MAY 1960 MILITARY INTERVENTION: 22 

FEBRUARY 1962 AND 21 MAY 1963 OPERATIONS 

Abstract 

The Constituent Assembly was formed with the initiative of the 

National Unity Committee, which took up the administration imme-

diately after the military intervention on 27 May 1960, in order to 

ensure that the new constitution was prepared and elected for the 

civilianization of the administration in a short time and the draft of 

the new constitution prepared by the Constituent Assembly was 

adopted by the public in 9 July 1961. At the end of the general elec-

tion in 1961, President Cemal Gürsel gave İsmet İnönü as the chair-

man of the CHP who took the most votes to form the government; 

the first coalition government was established between the CHP and 

the AP in the history of the Turkish parliament. The joint govern-

ment, which was established under difficult conditions, had to solve 

a series of problems. Especially political forbidden amnesty has cre-

ated uneasiness both within the government and at higher levels of 

the army. AP's insistence on forgiveness has caused unrest among the 

radical officers of the army and in 22 February 1922, a revolt was 

attempted in Ankara by small-rank officers under the leadership of 

Colonel Talat Aydemir, Commander of the War Academy. In this 

study, attempts were made to examine and evaluate the operations 

of 22 February 1922, which started with the political instability and 

the reason that the 27 May coup did not reach its target, against the 

civilian governance after the 27 May 1960 coup and the operations 

of 21 May 1963, which emerged as a reaction to the tension of the 

political situation in the second coalition government. As a result of 

the analysis, it was determined that the coup attempt was adopted by 

the officers at the lower level of the army and not supported by the 

Air Force. It was also seen that the government was informed of the 

unease among the soldiers and that Prime Minister İnönü's initia-

tives for this disquiet have weakened the coup supporters. After all; 
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since the operations were not adopted by the entire army, it was sup-

pressed by the initiative of the air force. Thus, a new intervention 

against civilian administration has been prevented with the interven-

tion of these attempts to liquidate the democratic regime by radical 

groups within the army, then with another coalition government to 

be established, a new transition period could be completed in Turk-

ish political life. 

Key Words: 22 February 1962 Oper



 

27 MAYIS DARBESİ’NDEN SONRA TÜRKİYE’NİN EKONOMİ 
POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİM; “PLANLI KALKINMA 

DÖNEMİ” 
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ÖZET 

Türkiye’de çok partili hayat devam ederken iktidara gelen De-

mokrat Parti’nin on yıllık (1950-1960) iktidarı döneminde kısa za-

manda Türkiye’nin ekonomik büyümesi % 12’yi geçse de, Kore Sa-

vaşı’ndan sonra Amerikan yardımının kesilmesi (Marshall Yardımı), 

bütçe açıkları, dışa bağımlılık ve döviz sıkıntısı gibi sebepler le dış 

borçlanma başlamıştır. 1954 yılından sonra hava şartlarının uygun 

gitmemesiyle birlikte başta hububat ürünleri olmak üzere çeşitli ta-

rım ürünlerinde verim azalmış ve bu ürünlerin ihracatında düşüş 

yaşanmıştır. Döviz gelirleri de azalınca ülkede döviz sıkıntısı yaşan-

mış, yatırımlar sekteye uğrayarak dışa bağımlık artırmıştır. 1958 yı-

lındaki devalüasyonun ardından 1959’da da enflasyon % 20’ye yak-

laşınca Demokrat Parti’nin ekonomik politikalarının başarısız olduğu 

yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Bu süreçte toplumsal muhalefet 

aracılığıyla sık sık hükümet aleyhine gösteriler düzenlenmiş, Adnan 

Menderes Hükümeti’nin ekonomik yardım için ABD yerine SSCB’ye 

yönelmesi de 27 Mayıs 1960 darbesinin sebeplerinden olmuştur. 

27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen darbe neticesinde Demokrat Parti 

iktidarı sona ermiş, 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle de Tür-

kiye’de koalisyon hükümetleri kurulmaya başlamıştır. 25 Haziran 

1962’de Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuri-

yetçi Köylü Millet Partisi’nin uzlaşmasıyla ortaya çıkan koalisyon hü-

kümeti Türkiye’nin sanayileşmesi için yeni bir yol izleyerek Planlı 
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Kalkınma Dönemi’ni başlatmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde Bi-

rinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) yürürlüğe konarak, 

darbe sonrasında Türkiye’nin kalkınması için yeni bir ekonomi mo-

deli uygulamaya girmiştir. Planlı kalkınma döneminde sanayileşmek 

için ithal ikameci anlayış göz önünde bulundurularak yeni istihdam 

imkânlarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılması hedeflenmiştir. 

Ayrıca bu dönemde tasarruf yapmanın önemli olduğu belirtilerek; 

halkın özel tasarruf yapması teşvik edilmiş, kamu tasarruflarının da 

en üst düzeye çıkarılması öngörülmüştür. 

Bu çalışmada 27 Mayıs darbesi öncesindeki ekonomik politikalar 

ile darbeden sonraki politikalardaki değişiklikler belirtilerek, planlı 

kalkınma döneminde Türkiye’nin kalkınma çabaları ortaya konmuş-

tur. 

Anahtar Kelimeler; ekonomi, darbe, koalisyon, planlı kal-

kınma… 
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THE CHANGE IN TURKEY’S ECONOMY POLICY AFTER THE 
COUP OF MAY 27TH: “PLANNED DEVELOPMENT PERIOD” 

ABSTRACT 

While multi-party system was continuing in Turkey, despite the 

economic development exceeded 12 % during the first ten year of 

the Democratic Party that was in the power (1950-1960), external 

borrowing started due to several reasons such as the cessation of 

American aid (Marshall Aid) following the Korean War, budget defi-

cits, external dependency and lack of foreign currency. After 1954, 

since the weather conditions were not suitable, the yield of various 

agricultural products, especially grain products, decreased and the 

exportation of these products decreased. When foreign exchange re-

venues fell, the country experienced foreign exchange problem; 

when the investments interrupted, external dependency increased. 

Following the 1958 devaluation and when the inflation increased to 

20 %, some opinions about the failure of the Democratic Party’s eco-

nomic policies have emerged. In this process, demonstrations against 

the government were organized with the support of the public op-

position, and the fact that Prime Minister Adnan Menderes turned 

to USSR for the financial aid instead of America became one of the 

reasons behind the coup of 27
th

 May 1960. 

As a result of this coup that happened on 27
th

 May 1960, the 

ruling of the Democratic Party reached an end, and with the enact-

ment of 1961 Constitution, coalition governments began to be estab-

lished. On June 25
th

, 1962, the coalition government, formed 

through the agreement between the Republican People’s Party, New 

Turkey Party and Republican National Peasant Party, started the 

Planned Development Period for the industrialization of Turkey, fol-

lowing a new route. As the result of the studies, The First Five-Year 

Development Plan (1963-1967) was enacted, and a new economic 

model for the development of Turkey’s economy was applied. Du-

ring the period of Planned Development, it was aimed to create new 
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employment opportunities and reduce unemployment by conside-

ring the import-substitution concept to industrialize. Also, emphasi-

zing the importance of savings, people are encouraged to make per-

sonal savings, and public savings were expected to rise to the highest 

level. 

In this study, highlighting the differences in economic policies 

before and after the coup of 27
th

 May, development efforts of Turkey 

during planned development period were discussed. 

Key words; economy, coup of, coalition, planned development… 



 

27 MAYIS ASKERİ MÜDAHALESİNİN TÜRKİYE İKTİSADİ 
POLİTİKALARINA ETKİSİ 

İhsan Seddar KAYNAR
*

 

 

Özet 

Osmanlı-Türkiye siyasi tarihinde “demokratik sürece” yapılan 

ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960 müdahalesidir. 27 Mayıs müdahalesi, 

Kuleli Vakası’ndan itibaren müdahalelerin “demokratik sürece” ya-

pılmadığı gerekçesiyle kendisinden öncekilerden ve cuntacıların as-

keri hiyerarşi dışı örgütlenmesi açısından da kendisinden sonraki 

“başarılı” müdahalelerden farklılaşır.  

Bu çalışmada 27 Mayıs 1960 öncesindeki son bir yıl ve darbe son-

rasındaki ilk bir yıldaki parlamentonun gündemi iktisadi politikalar 

açısından incelenecektir. Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 

yılından itibaren tesis edilmeye çalışılan demokratik siyasetin son yı-

lında; iktisadi meseleler, yatırımlar ve iktisat politikalarının etkinliği 

ele alınacaktır. Darbeden önceki son bir yıl incelendikten sonra, dar-

beden sonraki ilk bir yıl da incelecektir. Darbenin demokratik sü-

reçte yarattığı kırılmanın iktisadi alandaki yansımaları, süreklilik ya 

da kopuş olup olmadığı ve ülke açısından yaşanan makro iktisadi de-

ğişimlerin tartışması yapılacaktır. 

Öncelikle 1 Kasım 1959’de başlayıp 25 Mayıs 1960’da sona eren 

ve 11. Dönem 3. Yasama Yılı meclis tutanakları temel kaynaklardır. 

27 Mayıs 1960’ta askeri müdahaleden bir yıl sonra parlamento faali-

yetine tekrar başlasa da parlamentonun yapısı değiştirilmiş ve iki 

meclisli sisteme geçilmiştir. Milli Birlik Komitesi’nin yasama süreci 

incelendikten sonra parlamentonun tekrar açıldığı 26 Ekim 

1961’den 25 Ekim 1962 tarihine kadar bir yıllık süreçte Cumhuriyet 
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Senatosu, Millet Meclisi ve TBMM Birleşik Toplantıları’nın tutanak-

ları kaynak olarak kullanılacaktır. İktisat tarihinin perspektifinden 

ve imkanları ile siyasi tarihin demokrasi açısından zor yoluyla askıya 

alındığı en önemli dönemeçlerinden birisi aydınlatılmaya çalışılacak-

tır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Demokrat Parti, Milli 

Birlik Komitesi, 27 Mayıs Askeri Müdahalesi 
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THE EFFECTS OF 1960 MILITARY INTERVENTION ON 
ECONOMIC POLICIES OF TURKEY 

ABSTRACT  

May 27, 1960 military coup was the first military intervention to 

the "democratic process" of Ottoman-Turkey in the political history 

of this country. May 27 intervention differs from the previous inter-

ventions that started from the Kuleli Case as they had not been car-

ried out in the "democratic period". It also differs from the following 

“successful” interventions of the military as it was organized outside 

the military hierarchy. 

In this study, the last year before 27 May 1960 and the first year 

after the military coup will be examined in terms of economic policies 

in respect to the parliamentary papers. Turkey’s economic issues, in-

vestments, and the effectiveness of the economic policies are discus-

sed in the last year of democracy, which was effectuated since1950 

when Democrat Party came to power. After examining the last year 

before the military coup, the first year after the coup will also be 

examined according to the same perspective. Repercussions of the 

interruption of democracy by the military coup on country’s eco-

nomy, whether there is continuity or rupture in this realm, and mac-

roeconomic changes in the country will be discussed in this article.  

The main source of the first part of the article is the 11th Period’s 

of 3rd Legislative Year’s parliamentary papers which started on No-

vember 1, 1959 and lasted till May 25, 1960. A year after the military 

intervention, the parliament's structure was changed and bicameral 

system was adopted. Therefore, after analyzing the National Unity 

Committee legislative process, the papers of the Senate of the Re-

public, the National Assembly and the Turkish Great National As-

sembly’s Joint Assemblies will be used as the main source, which co-

ver the dates from October 26, 1961 to October 25, 1962. In this way, 
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one of the most important turning points of Turkey during the sus-

pension of political history in terms of democracy will be tried to be 

illuminated within the history of economics perspective. 

Key Words: 



 

27 MAYIS 1960 MÜDAHALESİNİ MEŞRULAŞTIRMA 
ÇABALARI KAPSAMINDA CAMİ VE DİN GÖREVLİLERİNİN 

ROLÜ 

Muzaffer BAŞKAYA
*

 

 

Özet  

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan serbest seçimlerle iktidara gelen 

Demokrat Parti, yine bir Mayıs günü askeri bir müdahale ile iktidar-

dan uzaklaştırılmıştır. Darbeden hemen sonra yayımlanan bildiride 

kardeş kavgasının sona ereceği ve kısa süre sonra demokratik sisteme 

dönüleceği ifade edilmiştir. Fakat daha sonra yaşanan gelişmeler bu 

vaatlerin gerçekleşmesini engellemiş Milli Birlik Komitesi, eski ikti-

dar mensuplarının yargılanması fikrini benimseyince Türk siyasi ha-

yatının en talihsiz gelişmelerinden biri olan Yassıada yargılamaları 

başlamıştır.  

Silahlı Kuvvetler bir yandan eski iktidar mensuplarını yargılar-

ken diğer yandan darbenin meşruiyetini sağlamak ve bunu halka da 

kabul ettirmek için bir dizi çalışma içine girmiştir. Bu kapsamda ilk 

hedef olarak camiler seçilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla 

camilerde halka 27 Mayıs’ın taşıdığı mana anlatılmaya başlanmış, 

vaaz ve hutbelerde bu konunun işlenmesine özen gösterilmiştir. Dar-

benin savunuculuğunu yapan din adamları ödüllendirilirken dar-

beyi desteklemeyenler hakkında soruşturma açılmıştır. 

Bu bildiride Türk siyasi hayatına damga vuran, kendisinden 

sonra gelen darbelerin de alt yapısını oluşturan 27 Mayıs müdahale-

sinin ardından darbeyi meşrulaştırma amacıyla yapılan çalışmalar 

üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda bilhassa darbenin halka kabul 
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ettirilmesi için din adamlarının nasıl kullanıldığı, Yassıada’da DP ik-

tidarını dini siyasete alet etmekle suçlayan iradenin darbeden sonra 

halkın manevi duygularını yönlendirmek için hangi gayretler içine 

girdiği arşivlere yansıyan resmi belgelerle ve dönemin basın organ-

larında konuyla ilgili yer alan haberler eşliğinde ifade edilmeye çalı-

şılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs darbesi, vaaz, hutbe, cami, din gö-

revlileri, madalya, soruşturma 
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MOSQUE AND RELIGIOUS OFFICALS’ ROLE IN THE SCOPE 
OF EFFORTS TO LEGITIMATE 27th MAY 1960 

INTERVENTION 

Abstract  

The Democratic Party, which came into power with free elections 

held on 14 May 1950, was again removed from power by a military 

intervention on a May day. In the declaration published immediately 

after the coup, it was stated that the quarrel would end and soon it 

would turn into a democratic system. However, later developments 

prevented these promises from being realized, and when the Na-

tional Unity Committee adopted the idea of prosecuting former 

members of the power, Yassiada proceedings, one of the most unfor-

tunate developments in Turkish political life, began.  

The Armed Forces tried a number of studies to legitimate the 

coup and make people accept it, while judging the former members 

of the power. In this context, mosques was chosen as the first target. 

Through the Presidency of Religious Affairs, the meaning of the May 

27 started to be told to the public in mosques, and it was elaborated 

that to approach this subject on preaching and sermons. The reli-

gious officials who defended coup were rewarded, but an investiga-

tion was launched on those who did not support the coup. 

This report focuses on the studies about legitimating the coup 

after the 27
th

 May intervention that left a mark on Turkish political 

life and created the bases of following coups. In this context, how the 

religious officials were used for making the people accept the coup, 

and the decree that charge the DP government with playing politics 

with religion, aimed at what things to govern public’s moral feelings; 

have been tried to explain with the official papers from archive and 

news that took place on the press.  

Key Words: 27th May Coup, Preaching, Sermon, Mosque, Reli-

gious Officials, Medal, Investigation



 

27 MAYIS 1960 DARBESİNİN MEŞRULAŞTIRMA ARACI 
PROPAGANDA YAYINLARI 

Çağhan SARI

 

 

Özet 

Türk siyasi hayatında önemli bir fay kırılması olarak nitelendiri-

len, ilk askeri darbe hüviyetinin yanı sıra siyasi kesimlerce tanımı 

üzerinde tartışmalar yaşanan 27 Mayıs 1960 darbesi hakkında birçok 

akademik çalışma yapılmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesi ile ilgili yayın-

ların haricinde darbeden hemen sonra 1960 ve 1961 yılları içerisinde 

neşredilmiş bazı propaganda yayınları mevcuttur. Darbeye müteakip 

Milli Birlik Komitesi başta, birçok kurum ve kişi, kitap ve kitapçıklar 

yayınlamıştır. Bu yayınların bazıları, darbe gerekçelerini izah eder-

ken, bazıları 27 Mayıs’a övgüler içermektedir. 27 Mayıs’ın propa-

ganda yayınları, 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi 

dönemlerinde yayınlanan propaganda yayınlarının öncülü olduğu 

göz önüne alındığında, ilk askeri darbenin propaganda kitaplarının 

incelenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, Mill i 

Birlik Komitesi’nin neşrettiği Ak Devrim kitabı ile Yassıada broşü-

ründen Milli Türk Talebe Birliği’nin ve Ankara Siyasal Bilgiler Fa-

kültesi öğrencilerinin derlediği kitapçıklara değin on bir propa-

ganda yayınını incelemiştir. Çalışma ekseninde yayınlayan kişi ve ku-

rumlara dair bilgi verilmektedir. Yayınların muhtevasındaki iddia-

lar, gazetelerden iktibas edilen makaleler ve fotoğraflar tetkik edilir-

ken görsel olarak da yayınların kapakları ekte sunulmuştur. 27 Mayıs 

1960 darbesi literatürüne katkı sağlanması amaçlanırken 27 Mayıs’a 

dair şiir antoloji kitapları çalışmanın kapsamı dışarısında bırakılmış-

tır.  

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs 1960, Propaganda, Basın 
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PROPAGANDA PUBLİCATİONS AS A MEANS OF 
LEGALİZİNG THE MAY 27 1960 COUP 

Abstract 

A number of academic studies have been conducted on the May 

27, 1960 coup, the debate on the definition of political parties as well 

as the first military coup, which is described as an important break-

down in Turkish political life. Apart from publications on the May 

27, 1960 coup, there were some propaganda publications published 

in 1960 and 1961 right after the coup. Following the coup, the Nati-

onal Unity Committee, in particular, has published many books and 

booklets. Some of these publications explain the reasons for the 

coup, some of them praise on May 27. Taking into consideration that 

the propaganda publications of 27 May were the predecessors of the 

propaganda publications published on 12 March 1971 and 12 Sep-

tember 1980 Periods, it was necessary to examine the propaganda 

books of the first military coup. This study examined eleven publica-

tions of propaganda about the booklets compiled by the National 

Union Committee, the National Turkish Student Association and the 

students of the Ankara Political Science Faculty. Information is pro-

vided on the persons and institutions that publish on the working 

axis. The allegations in the content of the publications, the articles 

quoted from the newspapers and the photographs were examined. 

visually, the covers of the publications are presented. It was intended 

to contribute to the coup literature of 27 May 1960. On May 27, po-

etry was excluded from reading anthology boks. 

Key Words: 



 

YASSIADA MAHKEMELERİNDE DEMOKRAT PARTİ SAĞLIK 
BAKANI LÜTFİ KIRDAR HAKKINDA AÇILAN GAYRİMEŞRU 

SERVET İKTİSABI DAVASI 

Hikmet Zeki KAPCI
1

 

 

Özet 

Lütfi Kırdar 1889’da Kerkük’te doğmuştur. 5., 8., 10. ve 11. Dö-

nemlerde milletvekili olarak TBMM’de görev almıştır. Kırdar Bal-

kan Savaşı’nda Kızılay hastanelerinde çalışmıştır. Birinci Dünya Sa-

vaşı’nda cephede alay tabibi, hastanelerde sertabip, fırka sertabibi ve 

orduya bağlı Darüleytam Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Savaştan 

sonra Musul Sıhhiye Müdürlüğü, Aşiretler ve Muhacirler Genel Sağ-

lık Hizmetleri Müdürlüğü yapmıştır. İstiklal Harbine katılan Kırdar, 

Erzurum Kongresi'nin toplandığı günlerde, Kızılay Sağlık Heyeti 

Reisi olarak, Atatürk'ün emrinde Erzurum'da görev almıştır.  

5 Aralık 1938’de İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı olmuştur. 

24 Ekim 1949’da Milletvekili olarak seçilinceye kadar bu görevi ifa 

etmiştir. 1957'de Demokrat Parti kabinesinde Sağlık ve Sosyal Yar-

dım Bakanı olarak görev almış, 27 Mayıs 1960 askerî ihtilaline kadar 

bu görevde kalmıştır. İhtilalden sonra idamla yargılanan Kırdar, ha-

pisteyken 17 Şubat 1961'de Yassıada'da ölmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk darbe 27 Mayıs 1960 ta-

rihinde gerçekleşti. Darbenin gerekçesinin demokrasinin yeniden 

yürürlüğe konulması olduğu iddia edildi. Darbecilerin oluşturduğu 

Milli Birlik Komitesi’nin başına Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal 

Gürsel getirildi. Celal Bayar dahil Demokrat Partinin liderleri tutuk-

landı. Parti üyeleri önce Harp Okulu’nda sorgulanmış bilahare Yas-

sıada Mahkemelerinde yargılanmıştı. Bu yargılamalarda görülen da-
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valar farklı isimlerle adlandırılmıştır. Bunlardan birisi de CHP dö-

nemi İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı DP dönemi 1957-1960 arası 

Sağlık Bakanı olan Lütfi Kırdar aleyhine açılan Gayrimeşru Servet 

İktisabı Davası’dır. 

Yargılamalar 11 ay sürdü. Bununla birlikte sanıklar hakkında 

açılan davaların tamamı bu sürede bitmedi. Dr. Lütfi Kırdar hak-

kında açılan Gayrimeşru Servet İktisabı Davası da bunlardan biridir. 

Bilirkişi heyetleri vasıtasıyla Kırdar’ın ekonomik durumu tespit edil-

meye çalışıldı. Geçmiş on yıla ait gelir ve giderleri tahmini değerlerle 

tespit edilmiş ve bundan hareketle Kırdar’ın haksız kazanç sağladığı 

iddia edilmişti. Dava Kırdar’ın ölümü üzerine oğlu Erdem Kırdar’a 

nakledildi. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava beraatla sonuç-

landı. 

Anahtar Kelimeler: 1960 Darbesi, Lütfi Kırdar, Yassıada, De-

mokrat Parti. 
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THE CASE AGAINST DEMOCRAT PARTY MINISTRY OF 
HEALTH LÜTFI KIRDAR ACCUSING HIM OF ACQUISITION 

OF İLLEGITIMATE FORTUNE IN YASSOADA COURTS 

Absract 

Lütfi Kırdar was born in Kirkuk in 1889.He served in parliament 

as a deputy in the 5th, 8th, 10th and 11th periods. Kırdar worked at 

the Red Crescent Hospitals in the Balkan War. He served as a regi-

mental doctor on the frontline and chief physician in the hospital 

and head of the unit and army Darüleytam Directorate in the First 

World War. After the war, He served as Director of Mosul Sanitary 

Directorate, Tribes and Immigrants General Directorate of Health 

Services. Kırdar participated in the Independence War. He was ap-

pointed as the Rebellion of the Red Crescent Health Committee and 

served in Erzurum at the command of Atatürk on the days of the 

Erzurum Congress. 

On 5 December 1938 he became the Governor and Mayor of Is-

tanbul. He served this duty until he was elected as a Member of Par-

liament on 24 October 1949. In 1957, he served as Minister of Health 

and Social Welfare in the cabinet of the Democratic Party and he 

remained on this mission until the military revolution of 27 May 

1960. Kırdar, who was tried for execution after the revolution, died 

in Yassıada on 17 February 1961 while he was in prison. 

The first military coup in the history of the Republic of Turkey 

was held on 27 May 1960's. It was alleged that the reason for the 

Darbenin was to put the democracy back into effect. The Comman-

der of the Land Forces, Cemal Gürsel, was brought to the head of 

the National Union Committee formed by the coup. Leaders of the 

Democratic Party, including Celal Bayar, were arrested. Party mem-

bers were first questioned at the War Academy and then tried at Yas-

sıada Courts. The cases in these proceedings are named with diffe-

rent names. One of them was the Case to obtain Illegal Wealth aga-

inst Lütfi Kırdar was the Mayor of Istanbul during the CHP period 
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and the Minister of Health between 1957-1960 during the DP pe-

riod. 

The proceedings lasted 11 months. However, all of the cases filed 

against the defendants have not ended in this period. The Case to 

obtain Illegal Wealth against Kırdar was one of them. Expert dele-

gations tried to determine the economic situation of Kırdar. Reve-

nues and expenses for the past ten years have been estimated and 

from this, it was alleged that Kırdar provided unfair profits. The case 

was transferred to his son Erdem Kırdar after the death of Kırdar. 

The case on the High Criminal Court was dissolved. 

Key words: 1960 Millitary Coup, Lütfi Kırdar, Yassıada, Democ-

ratic Party



 

DARBE MAĞDURU BİR GENELKURMAY BAŞKANI: 
ORGENERAL MUSTAFA RÜŞTÜ ERDELHÜN 

Hamit PEHLİVANLI
1

 

 

ÖZET 

27 Mayıs Askeri Darbesi 1960’da iktidardaki meşru hükümete 

karşı yapılmış gayri meşru bir harekettir. Belgeler incelendiğinde ya-

pıldığı günden sonuna kadar hukuk dışı davranılmış ve kurulan 

mahkemede yargılama peşin hükümlerle olmuştur. Dolayısıyla Yas-

sıada Mahkemeleri Türk ve dünya hukuk tarihi açısından yüz kara-

sıdır. Savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Devrin Genelkurmay Başkanı 

Rüştü Erdelhün de haksız yere yargılanmış ve emsaline rastlanma-

yan bir şekilde idama mahkûm edilmiştir. Mahkemede ortaya koy-

duğu belgeler dikkate alınmamıştır. Sadece haksız mal edinme iddi-

asından beraat etmiştir. Mahkeme heyeti ortaya konulan deliller kar-

şısında çaresiz, istemeyerek de olsa bu konuda suçsuzluğuna hük-

metmiştir. Rüştü Erdelhün 1950-1960 arası mal varlığının tek tek 

hesabını vermiştir. Menkul, gayrimenkul bütün varlığının tek tek lis-

tesini çıkarmış ve bunların kaynaklarını göstermiştir. Harcırahından 

arttırdığı meblağı kuruşu kuruşuna ispat etmiştir. Hatta aldığı küçük 

hediyelerin dahi kaynağını şahitlerle, belgelerle ortaya koymuştur. 

Örneğin İran Şahı’nın, Afgan Genelkurmay Başkanının hediye ettiği 

seccadelerin delillerini mahkemeye sunmuştur. İstanbul ve Ankara 

olaylarından dolayı yapılan suçlamalara kanun ve yönetmeliklere da-

yalı olarak tek tek cevap vermiş ve kendisini savunmuştur. Ancak or-

taya konulan kesin ve açık delillere rağmen kendini mahkûm olmak-

tan kurtaramamıştır. Mahkeme heyetinin peşin hükümlü olduğunu 

gösteren iddialardan biri de “dikta rejiminin kurulmasına destek olmak” 

suçlamasıdır. Dikta rejimi kime göre, hangi anlayışa göre kurulmuş-
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tur. Rüştü Erdelhün hangi uygulamalarıyla dikta rejiminin kurulma-

sına yardım etmiştir? Bütün bu iddialar afaki, göreceli ve ispatı 

mümkün olmayan iddialardır. Genelkurmay Başkanı olarak anaya-

sal çerçevede kalmaya azami derece de gayret göstermesi mahke-

mece suçlanmasına sebep olmuştur. Rüştü Erdelhün’ün kabahati, 

kanunlar doğrultusunda bağlı olduğu hükümete itaat etmesi ve si-

yasi otoritenin verdiği emirleri yerine getirmesidir. Rüştü Erdelhün 

Amerikan yanlısı olmakla suçlanmaktadır. Ancak bugün darbecilerin 

oluşturduğu Milli Birlik Komitesinde görev alanların hemen hepsi-

nin Amerikan askeri kurumlarında eğitim almış subaylar oldukları 

bilinmektedir. Amerika’ya teslim olmakla suçladıkları ve devirdikleri 

hükümeti kimin istemediği ve cuntacıları desteklediği artık bilinmek-

tedir. Bu bakımdan 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen hareket, dış güçler 

tarafından organize edilen ve yerli işbirlikçiler tarafından gerçekleş-

tirilen bir ihtilal değil, askeri bir darbedir. Rüştü Erdelhün Paşa da 

bu darbenin masum bir mağdurudur. Darbeciler, halk nezdinde 

mahkûm olurken, haksızlığa uğrayan devrin siyasi iktidarı ile Genel-

kurmay Başkanının ise suçsuzluğu ve haklılığı tescil edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mustafa Rüştü Erdelhün, 27 Mayıs Askeri 

Darbesi, Askeri Cunta, Cemal Gürsel, Adnan Menderes, Celal Bayar, 

Yassıada, İmralı Adası, Milli Birlik Komitesi. 
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A COUP VICTIM CHIEF OF GENERAL STAFF: GENERAL 
MUSTAFA RÜŞTÜ ERDELHÜN 

ABSTRACT 

The May 27 Military Coup is an illegitimate move against the 

ruling legitimate government in 1960. When the documents were 

examined, they were treated unlawfully until the end of the day that 

they were done, and proceedings were made in advance. Therefore, 

the Yassıada Courts are disgrace in terms of the Turkish and the 

World Law History. There is nothing to be defended. Rüştü Erdel-

hün, Chief of General Staff of the time was also tried unjustly and 

sentenced to execution in an unprecedented manner. Documents 

that were put on the court were not taken into consideration. He was 

acquitted only of the alleged unfair property acquisition. The court 

ruled that the case was desperate or unintentional in the face of the 

evidences revealed. Rüştü Erdelhün gave the individual account of 

the property between 1950 and 1960. He has issued an individual 

list of all assets of the movable or immovable property and showed 

them their sources. He has proved that the amount he has increased 

from his spending is worth a fortune. Even the small gifts he has 

received have documented the origin of the source with witnesses. 

For instance, he submitted the evidences of the scatters to the court 

which the Iranian Shah and the Afghan Chief of General Staff pre-

sented. He responded and defended himself individually based on 

the criminal laws and regulations made in connection with the events 

of Istanbul and Ankara. However, despite the clear and clear evi-

dence presented, he has not recovered from being convicted. One of 

the allegations that the tribunal was convicted in advance was the 

charge of "supporting the establishment of the dictatorial regime." Dicta-

torial regime is established according to whom, according to which 

approach? What practices did Rüştü Erdelhün help with the estab-

lishment of the dictatorship? All these assertions are indisputable, 

relative and unspiritual. His utmost effort to stay in the constitutional 



104 HAMİT PEHLİVANLI 

framework as the Chief of General Staff, caused to be accused by the 

court. Rüştü Erdelhün's fault is to obey the ruling party in line with 

the laws and fulfill the orders given by the political authority. Rüştü 

Erdelhün is accused of being pro-American. However, today it is 

known that almost all of the members of the National Unity Commit-

tee formed by the coup d'état are officers trained at American mili-

tary institutions. Anymore it is now known who does not want the 

government that they accused with resigning to the USA and over-

threw, and who supported the pro-junta people. In this respect, the 

movement on May 27th is not a revolution organized by foreign 

forces and carried out by domestic collaborators but a military coup. 

In this respect, the movement on May 27th is not a revolution orga-

nized by foreign forces and carried out by domestic collaborators but 

a military coup. Rüştü Erdelhün Pasha is also an innocent victim of 

this coup. While the Coups were convicted by the people, the politi-

cal power of the devolved prime minister, who was subjected to in-

justice, and the right of innocence and rightness of the Chief of Gen-

eral Staff were registered. 

Key Words: Mustafa Rüştü Erdelhün, the May 27 Military Coup, 

Military Junta, Cemal Gürsel, Adnan Menderes, Celal Bayar, Yassı-

ada, İmralı Island, National Unity Committee.



 

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ VE ESKİ SAĞLIK BAKANI NAFİZ 
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ÖZET 

27 Mayıs 1960 hükümet darbesi ile birlikte başta Cumhurbaşkanı 

Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes olmak üzere Demokrat 

Parti ileri gelenleri tutuklanarak Yassıada mahkemelerinde yargılan-

mışlardır. Tutuklanan kişiler arasında Demokrat Parti döneminin 

sağlık bakanlarından Nafiz Körez de yer almıştır. 14 Ekim 1960 tari-

hinde yassıada yargılamaları başlamıştır. Nafiz Körez 281 sanık ile 

birlikte 146. maddenin 3. fıkrası gereğince vatana ihanet ile suçlan-

mıştır. Ayrıca anayasayı ihlal ve yolsuzluk suçlamaları da yapılmıştır. 

592 sanıktan 292'si için idam istenmiş olup. 15 Eylül 1961 tarihinde 

mahkeme kararını açıklamıştır. Nafiz Körez 4 yıl 2 ay hapis cezasına 

çarptırılan 143 kişi arasında yer almıştır. 

İlaveten Nafiz Körez hakkında Meclis İnceleme Komisyonu da 

bir rapor hazırlamıştır. Meclis incelemesinin sebebi Haydarpaşa Nu-

mune Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Nuri Fehmi Ayberk tarafından 

yazılan bir ihbar mektubudur. Ayberk bu mektubunda Nafiz Kö-

rez'in sağlık bakanlığı döneminde personeline yasa dışı olarak baskı 

kurduğunu iddia etmiştir.  

Komisyon Körez'in mal varlığı üzerinde de incelemelerde bulun-

muştur. Onun mal varlığının %25'inin gayrimeşru olduğu değerlen-

dirmesini yapmıştır. Buna karşlık Körez, soruşturma komisyonunun 
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art niyetli davrandığı iddia etmiştir. Bilahare komisyon incelemele-

rini tamamlayarak bir rapor oluşturmuştur.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Numaralı İnceleme Komisyo-

nu'nun Körez hakkındaki raporunun meclis genel kurulundaki ilk 

oylaması 29 Mayıs 1963 tarihinde yapılmıştır. Yeterli katılım olma-

dığı için ilk turda sonuç alınamamıştır. İkinci oylama 5 Haziran 1963 

tarihinde gerçekleşmiştir. Bu oylamada 379 kişiden 245'i kabul, 

106'sı ret ve 28'i çekimser oy kullanmıştır. Bu sonuçla Nafiz körez 

hakkında hazırlanan rapor kabul edilmiştir. Böylece Körez'in müda-

faası olumlu görülmemiş Türk Ceza Kanunu’nun 240’ıncı madde-

sine göre görevini kötüye kullanma suçuna konu teşkil edeceği neti-

cesi varılmıştır. Oy çokluğuyla Nafiz Körez hakkında Meclis soruş-

turması açılması gerektiği kararına varılmıştır 

Bu bildiride belge ve bilgilerin ışığında Yassıada davalarında ve 

Meclis Tahkik Komisyonu incelemelerinde Nafiz Körez'in durumu 

somut bir şekilde ortaya konularak değerlendirilecektir. Bildiri 

metni Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinden, Yassıada Yük-

sek Adalet Divanı tutanaklarından, Türkiye Büyük Millet Meclisi za-

bıtlarından, dönemin gazetelerinden, anılardan ve diğer kaynaklar-

dan yararlanılarak oluşturulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nafiz Körez, 27 Mayıs Askeri Darbesi, Yas-

sıada, Demokrat Parti, Mahkeme. 
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27 MAY MILITARY COUP AND THE FORMER MINISTER OF 
HEALTH NAFİZ KÖREZ  

ABSTRACT 

Leading members of the Democratic Party especially President 

Celal Bayar and Prime Minister Adnan Menderes were arrested and 

judge in the courts of Yassıada with the 27 May 1960 coup d'etat. 

Nafiz Körez who was one of the ministers of health of the Democratic 

Party period was also among the arrested people. Yassıada trials 

started on 14 October, 1960. Together with the 281 suspects, Nafiz 

Körez was accused of treason in accordance with the sub-article 3 of 

the article146. Moreover, accusations of violation of the constitu-

tional law and illegality were also made. Capital punishment was de-

manded for 292 of 592 suspects. The court announced its decision 

on 15 September, 1961. Nafiz Körez was among the 143 people who 

were sentenced to imprisonment of four years and two months. 

Moreover, the Parliamentary Investigation Committee also pre-

pared a report about Nafiz Körez. The reason of the parliamentary 

investigation was a notice letter written by the former Chief Physician 

of the Haydarpaşa Numune Hospital Dr. Nuri Fehmi Ayberk. In this 

letter, Ayberk claimed that Nafiz Körez put pressure on his staff ille-

gally during the period that he was the Minister of Health. 

The commission also examined the assets of Körez and remarked 

that 25% of his assets were illegal. In response to this, Körez claimed 

that the commission behaved malevolently. Afterwards, the commis-

sion completed the investigations and formed a report.  

In the general assembly of the parliament, the first voting for the 

Investigation Commission Numbered 1 of the Turkish Grand Na-

tional Assembly’s report regarding Körez was carried out on 29 May, 

1963. Since there was not sufficient participation, a result could not 

be obtained in the first round. The second voting was completed on 

5 June, 1963. Of the 379 people in this voting, 245 voted for this, 



108 SADIK SARISAMAN - HATİCE YILMAZ 

106 voted against it, and 28 refrained from the voting. The report 

prepared about Nafiz Körez was accepted with this result. Thus, the 

defence of Körez was not found positive, and it was concluded that 

it would constitute a matter of malfeasance crime according to the 

Article 240 of the Turkish Criminal Law. By a majority vote, it was 

decided that it required starting Parliamentary investigation about 

Nafiz Körez.  

In this report, the case of Nafiz Körez in the Yassıada cases and 

in the investigations of the Parliamentary Investigation Commission 

will be reviewed by revealing concretely in consideration of the doc-

uments and information. The current report will be formed through 

benefitting from the documents of the Republican Archive of the 

Prime Ministry, the Reports of Yassıada Supreme Court of Justice, 

recordings of the Turkish Grand National Assembly, newspapers of 

the period, memoirs, and other sources. 

Key Words: Nafiz Körez, 27 May Military Coup, Yassıada, Dem-

ocratic Party, Court



 

27 MAYIS 1960 DARBE SÜRECİNDE KIBRIS VE BÜYÜKELÇİ 
EMİN DİRVANA 

Ulvi KESER

 

 

Özet 

27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de gerçekleşen askeri darbe 

şüphesiz Adnan Menderes’in idaresinde kurulan Demokrat Parti hü-

kümetinin devrilmesinin ötesinde farklı alamlar da taşır. Bu askeri 

darbenin pek bilinmeyen, bugüne kadar konuyla ilgili çevreler dı-

şında pek tartışılmayan son derece önemli olumsuz etkisi ise maalesef 

Kıbrıs adasında yaşanmıştır.1 Nisan 1955 tarihinden itibaren Kıbrıs 

adasını kan gölüne çeviren ve Yunanistan destekli olarak Atina’da 

kurulan EOKA terör örgütünün önce İngiliz yönetimine, ardından 

kendine yardım ve yataklık etmeyen Rumlara ve son olarak da adayı 

Enosis çerçevesinde Yunanistan’a bağlamak için Kıbrıslı Türklere 

yönelmesi Kıbrıslı Türklerin can, mal ve namus güvenliklerinin or-

tadan kalkmasına neden olur. 15 Kasım 1957’ye kadar bir takım ye-

rel organizasyonlar olmasına rağmen anılan tarihte kurulan Türk 

Mukavemet Teşkilatı 1 Ağustos 1958 tarihinden itibaren Türkiye’nin 

desteğini alır ve komuta kademesi, askeri altyapı, lojistik destek ve 

eğitim bağlamında TMT de EOKA karşısında Kıbrıslı Türklerin hak-

larını savunmaya başlar. Türkiye’de yaşanan darbenin ardından 

Menderes’in özel ordusu olarak nitelendirilecek olan TMT’ye her 

türlü destek maalesef kesilir, askeri malzeme gelmez ve durum anla-

şılıncaya kadar her türlü faaliyet durma noktasına gelir. Bunun so-

nucunda 21 Aralık 1963 tarihinde Akritas Planı bağlamında bütün 

Kıbrıslı Türkleri ortadan kaldırmaya yönelik Rum saldırıları başlar. 
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Bu dönemde karşımıza çıkan kişi ise darbenin ardından Kıbrıs Cum-

huriyeti’ne Türkiye Büyükelçisi olarak gönderilen Emin Dırvana 

olur. Emekli bir subay olan Dırvana’nın diplomasi ve uluslararası tec-

rübesinin olmaması, ayrıca Kıbrıs’ta olup bitenler konusunda yanlış 

zamanda yanlış hamleler yapması da Kıbrıs Türklerini 21 Aralık 

1963 Kanlı Noel’ine götüren yolu kısaltacaktır. Bu çalışma bu süreçte 

neler yaşandığını, darbeden Kıbrıslı Türklerin nasıl etkilendiğini ve 

Büyükelçi Dırvana’nın üstlendiği rolü ortaya koymak üzere hazırlan-

mıştır.  

Çalışmanın tamamlanması aşamasında sözlü tarih çalışması ya-

nında ATASE Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, KKTC Milli 

Arşivi ve bazı özel arşivlerden de istifade edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Menderes, TMT, Dırvana, Gestapo, Kıbrıs, 

EOKA, 27 Mayıs 
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CYPRUS AND AMBASSADOR EMİN DİRVANA IN CYPRUS 
DURING 27 MAY COUP PERIOD 

Abstract 

The military coup that happened in Turkey on May 27, 1960 has 

naturally different meanings apart from the collapse of Democrat 

Party government led by the President Adnan Menderes. The un-

known and discussed negative aspects, only known by a small group, 

of the above-mentioned coup has got experienced unfortunately in 

Cyprus. The fact that EOKA terrorist organization made assaults 

against the British authority, then the Greek Cypriots, and against 

the Turkish Cypriots so as to make the island Hellenize in the light 

of Enosis utopia reasons the Turkish Cypriots to lose the security of 

the property, life, and the decency. Despite the fact that Turkish 

Cypriots have established some local underground organizations 

against EOKA before November 15, 1957, the professional and ef-

fective one on the entire island to be, Turkish Resistance Organiza-

tion (TMT) gets established, and backed by Turkey in the light of 

logistics, command staff, infrastructure, and military training so as to 

defend Turkish Cypriots’ rights against the EOKA. Subsequent to 

the coup in Turkey, TMT is named to be Menderes’ Private Army, 

and all the military assistance, logistics, and military supplies for 

TMT stop, and finally all the military activities comes to an end till 

everything is all clear. As a result, Greek Cypriot attacks start on De-

cember 21, 1963 in the frame of Akritas Plan to kill all the Turkish 

Cypriots living on the island. The personality that we come face to 

face in this period is Ambassador Emin Dırvana having no experi-

ence and infrastructure upon Cyprus as a former staff in Turkey. 

This scientific study will focus on how Turkish Cypriots get affected 

negatively after 1960 due to the coup occurred in Turkey.  

Key Words: Menderes, TMT, Dırvana, Cyprus, EOKA, 27 May



 

27 MAYIS HÜKÜMET DARBESİ VE DÖNEMİN 
AKADEMİSYENLERİNİN DARBE KARŞISINDAKİ 

TUTUMLARI 
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Özet 

27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetleri, 1950’de yapılan ge-

nel seçimler sonucu iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti’ni iş-

başından uzaklaştırarak ülke yönetimine el koydu. Bu darbeden 

sonra da Türkiye’de başka askeri darbe ve darbe girişimleri oldu. 

Fakat 27 Mayıs Hükümet Darbesi’nin bazı belirgin özellikleri ile di-

ğerlerinden ayrıldığı görülmektedir. Cumhuriyet tarihinin ilk askeri 

darbesi olması, darbenin hiyerarşik bir şekilde ve emir-komuta zin-

ciri içerisinde gerçekleşmemesi bu ayırt edici özelliklerden bir kaçı-

dır. Kendisinden sonra gelen diğer darbelerden çok farklı başka bir 

özelliği ise dönemin üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin 

darbe karşısındaki tutumlarıdır.  

Yakın dönem Türkiye tarihi söz konusu olduğunda 27 Mayıs 

1960 Hükümet Darbesi, üzerinde en çok tartışılan ve yorum yapılan 

bir konu olarak öne çıkmaktadır. Darbeye ilişkin yapılmış birçok ça-

lışmadan da söz etmek mümkündür. Çeşitli bilimsel makale/kitap, 

gazete yazıları ve çok sayıdaki anı kitaplarından oluşan bu araştırma-

larda darbenin farklı yönleri üzerinde durulmuştur. Fakat bu çalış-

maların herhangi birinde darbe sonrasında üniversite öğretim üye-

lerinin darbe karşısındaki tutumlarını, doğrudan onların ifade ettik-

leri gerekçelerle ortaya koyan bir araştırmaya ise rastlanmamaktadır. 

Darbenin yapıldığı 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de toplam 7 

üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde görev yapan ve dar-

beye ilişkin görüş belirten akademisyenlerin neredeyse tamamı 
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darbe karşısında olumlu tutum takınmışlardır. Bunun en önemli ne-

denlerinden biri ise Demokrat Parti’nin 21 Temmuz 1953’te çıkar-

dığı 6185 Sayılı “Üniversiteler Kanunu”dur. Bu değişiklikten sonra 

üniversite öğretim üyeleri üzerinde başlayan baskı, 1959’dan itiba-

ren gittikçe artmaya başlamıştır. Ülke genelinde yaşanan ekonomik 

ve siyasal belirsizlikler Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde başla-

yan muhalefeti güçlendirirken, DP Hükümeti de bu muhalefete yö-

nelik daha sert önlemlere başvurmaya başlamıştır. Yaşanan gerginlik 

ise darbe ile sonlanmıştır. 

Bu araştırmada öncelikle DP’nin iktidar olduğu 1950-1960 yılla-

rında iktidarla üniversiteler arasındaki ilişkiye değinilecek, daha 

sonra ise darbe sonrası süreçte üniversite öğretim üyelerinin önemli 

bir bölümünün hangi gerekçelerle askeri darbeye destek verdikleri 

konusu üzerinde durulacaktır. Çalışmanın temel kaynaklarını, döne-

min gazete ve dergileri, anılar ile 27 Mayıs Hükümet Darbesi konu-

sunda yapılan araştırmalar oluşturacaktır. 

Anahtar sözcükler: DP döneminde üniversiteler, 27 Mayıs Dar-

besi, akademisyenler. 
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27 MAY COUP AND MANNER OF ACADEMICIANS OF THE 
PERIOD TOWARDS COUP 

Abstract 

On May 27, 1960, the Turkish Armed Forces seized the govern-

ment by removing the Democratic Party from ruling which came to 

power as a result of 1950 general elections. After this coup, another 

military coup and coup attempts took place in Turkey. However, it 

appears that the May 27 government coup separated from the others 

with some distinctive features. Some distinctive features of this coup 

were being first military coup of history of republic, not took place 

with hierarchically and chain of command. Another remarkable and 

different feature of this coup is manner of academicians towards 

coup who worked at universities in that period.  

When it comes to Turkey’s recent history, May 27, 1960 coup 

comes to the forefront as a most debated and commented issue. It is 

possible to talk about many of the studies on coup. These researches 

which consist of various scientific articles / books, newspaper articles 

and numerous memory books, focused on different aspects of the 

coup. However, in any of these studies, there is no research that re-

veals the manners of academics towards the coup in the aftermath of 

the coup, justifying the reasons they express directly. When the coup 

was made on May 27, 1960, there were totally 7 universities in Tur-

key. Almost all of the academics, who worked at these universities 

and gave an opinion related coup, took positive manner towards the 

coup. One of the most important reasons of this manner is 6185 

numbered "Law on Universities" which enacted by Democratic Party 

on July 21, 1953. After this change, the pressure on academics 

started to increase progressively as from 1959. While the economic 

and political uncertainties in the country strengthened the opposi-

tion that began under the leadership of the Republican People's 

Party, the DP government began to resort to more rigid measures 

against this opposition. The tension ended with coup. 
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In this research, firstly, the relation between government and 

universities will be mentioned during the period of 1950-1960 when 

the DP was in power, and then on the reasons for which a significant 

part of academics supported the military coup in the post-coup pe-

riod. In this research, firstly, the relation between government and 

universities will be mentioned during the period of 1950-1960 when 

the DP was in power, and then on what grounds a significant part of 

academics supported the coup in the post-coup period will try to re-

veal. The main sources of the study consist of newspapers and mag-

azines of the period, memory books and the researches which con-

ducted on May 27 coup. 

Keywords: Universities in the period of DP, May 27 coup, Aca-

demics.



 

TÜRKİYE’DE DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN 
AKADEMİK LİTERATÜRE YANSIMASI 

Coşkun POLAT
*

 - Mehmet Ali AKKAYA
**

 

 

Özet 

Demokrasi, insanın binlerce yıllık toplumsal yaşam tekâmülünün 

ürünüdür. Seçen-seçilen ilişkisinin en gelişmiş olduğu yönetsel form 

olarak kabul edilir. Buna karşın, değişik nedenlerle demokrasinin 

normal işleyişinde kesintilerin yaşandığı dönemler olmuştur. En yay-

gın olanı, demokratik teamüle aykırı olarak iktidarın kolluk gücüyle 

el değiştirmesidir. Binlerce yıllık devlet geleneği ve bir asırlık de-

mokrasi kültürüne sahip olan Türkiye, maalesef bu müdahalelerin 

bir kısmına ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmada, Cumhuriyet döne-

minde askeri darbelerin akademik literatüre yansımasının niceliksel 

analizi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili kitap, makale, tez ve projeler 

ulusal dizin ve bibliyografyalardan aranmıştır. Künyelerin tespitinde 

Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, TO-

KAT, TR Dizin, YÖK Tez Merkezi ve TÜBİTAK Destekli Projeler 

Veri Tabanı kullanılmıştır. Konuyla ilgili belirlenmiş 26 anahtar te-

rimle basit ve ayrıntılı taramalar yapılmıştır. Bulgular, çok yönlü 

olumsuz etkisi olan askeri müdahalelerle ilgili akademik literatürün 

yetersiz olduğunu, yapılan çalışmaların belirli türlerde yoğunlaştı-

ğını göstermiştir. Bu aynı zamanda akademik camianın yayın yoluyla 

toplumu bilinçlendirmedeki yetersizliği anlamına gelmektedir. Top-

lumlar ve devletler geçmişten ders alarak gelişirler. Yaşanmış olum-

suzlukların topluma duyurulması adına, akademinin öncelikli görevi 

bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Ülkemizde darbe ve darbe kalkışma-
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larını ele alan akademik çalışmaların sayısının artması ve sonuçları-

nın duyurulması, yarınlarımızın bekası için son derece önemli ve an-

lamlı olacaktır. 
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THE REFLECTION OF COUP AND COUP ATTEMPTS ON 
THE ACADEMIC LITERATURE IN TURKEY  

ABSTRACT 

Democracy is the product of man's development of thousands of 

years of social life. It is regarded as the most developed administra-

tive form of the selected-selected relationship. On the other hand, 

there were periods when discontinuities occurred in the normal 

functioning of democracy for various reasons. The most widespread, 

contrary to democratic custom, is the transformation of power with 

armed forces. Republic of Turkey which has a thousands of years of 

state tradition and centuries-old culture of democracy, unfortuna-

tely, has hosted a number of these interventions. In this study, it was 

aimed to quantitatively analyze the reflection of military coups in the 

academic literature in Republican period. Books, articles, theses and 

projects related to the subject were searched from the national index 

and bibliographies. In detecting the bibliographic records, it was 

used Turkey Bibliography, Turkey Articles Bibliography, TO-KAT, 

TR Index, YÖK Dissertation Center and TÜBİTAK Supported Pro-

jects Database. Basic and advanced search were made with 26 

keywords related to the subject. Findings showed that academic lite-

rature about military interventions with a multifaceted negative im-

pact is insufficient, and the works done is concentrated in certain 

types. This also implies the inadequacy of public awareness through 

the publication of the academic community. This also implies the 

academic community is inadequacy about the public awareness du-

ties through publications. Societies and states evolve by taking les-

sons from the past. The primary task of the academy is to produce 

and share information in order to inform the community about the 

negativities experienced. In our country, increasing the amount of 

academic studies dealing with coup and coup attempts and publici-

sing their results will be extremely important and meaningful for the 

welfare of our future.



 

1960 VE 1980 DARBELERİNİN ÜNİVERSİTEYE ETKİLERİ 

Yasemin TÜRKKAN TUNALI

 

 

Özet 

1960 ve 1980 darbeleri, gerçekleşmelerinin ardından çıkardık-

ları anayasalarla devlet yönetiminde ve devlet-toplum ilişkisinde yeni 

bir düzen hedeflendiğini ortaya koyan askeri müdahalelerdir. Ana-

yasaların hazırlanış sürecine kadar darbe yönetimlerinin çıkardığı sı-

kıyönetim kanunları, bu düzenin nitelikleri hakkında bazı ipuçları 

vermektedir. Zira müdahalelerin gerçekleştiği koşullar ve gerekçe-

leri aradan geçen 20 yılın da etkisiyle farklı olmakla birlikte; her iki 

askeri darbenin ortak hedefleri arasında üniversite çalışanları yer al-

mıştır. 1960 darbesinin Milli Birlik Komitesi, 114. sayılı yasayla 147 

üniversite mensubunun görevine son verilmesine ve bazılarının di-

ğer fakülte ve yüksekokullara nakline karar verirken; 80 darbesinde 

ise Milli Güvenlik Kurulu 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’na yapılan 

bir değişiklik ve 1981 yılında kurduğu Yüksek Öğrenim Kurumu 

aracılığıyla, üniversite öğretim elemanları başta olmak üzere birçok 

kamu görevlisinin işine son vermiştir. 60 darbesinde 147’likler ola-

rak anılan bu kişiler yaklaşık 1,5 yıl, 80 darbesinin 1402’likleri ise 9 

yıl sonra hukuki yollardan görevlerine dönebilmişlerdir. 1960 dar-

besinin aktörleri 115 sayılı Üniversiteler Kanunu ile üniversitenin 

yönetimsel ve bilimsel özerkliğini tesis ederken, 1980 darbesinin ak-

törleri ise çıkardıkları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tüm 

üniversitelerin eğitim-öğretim, yönetimsel ve mali faaliyetlerini yine 

bu kanuna göre oluşturulan Yükseköğretim Kurulu’na bağlamıştır. 

Türk tarihindeki ordu ve siyaset arasındaki ilişkinin bir uzantısının 

da ordu ve üniversite ekseninde geliştiği; bununla birlikte bu ilişki-
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nin olumlu ya da olumsuz seyretmesini, askeri müdahalelerin yapıl-

masına gerekçe oluşturan dönemin siyasi, toplumsal ve ekonomik 

koşullarının yönlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Darbe, Üniversite, Tasfiye, Üniversiteler 

Kanunu, Yükseköğretim Kanunu. 
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THE EFFECTS OF THE MILITARY COUPS OF 1960 AND 1980 
ON UNIVERSITY 

Abstract 

The coup d’états of 1960 and 1980 are the two military interven-

tions aiming for a new order both in the state administration and the 

state-society relation with the constitutions they have issued follow-

ing their realization. The martial laws issued by the coup d'état ad-

ministrations until the drafting of the new constitutions give some 

clues about the characteristics of those new orders. Although the con-

ditions and the reasons for those interventions differed due to the 

influence over the past 20 years, the university employees were 

among the common targets of both military coups. As the National 

Unity Committee - the governing body of the ‘60 coup - decided the 

dismissal of the 147 university lecturers and the transfer of some oth-

ers to other faculties and colleges by the newly issued Law No. 114; 

in the case of ‘80 coup, on the other hand, the National Security 

Council, through an amendment to the Martial Law No. 1402 and 

the Higher Education Institution established in 1981, dismissed 

many public officials, as well as university lecturers. While these dis-

missed lecturers of the 60 coup, who were called as ‘the 147’s’, were 

able to return to their duties after about 1.5 years , the so-called ‘the 

1402’s’ of the 80 coup returned to their posts 9 years afterwards as a 

result of their seek for legal remedies. While the actors of the ‘60 

coup established the university’s administrative and scientific auton-

omy through the Law on Universities No. 115; the actors of the ‘80 

coup issued the Higher Education Law numbered 2547 and central-

ized and put the educational, administrative and financial activities 

of all the universities under the supervision of the Council of Higher 

Education, which established in accordance with this law. Consider-

ing ongoing relationship between army and politics in Turkish his-

tory a new branch of relations has been developed on the axis of 

army and university with these coups; however the latter relationship 
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has been positively or negatively subject to the political, social and 

economic circumstances and conditions that constituted reasons and 

justifications for the military interventions. 

Key Words: coup d’états, university, dismissal, the Law of Uni-

versities, the Higher Education Law



 

ORTAÖĞRETİM TARİH DERS KİTAPLARINDA DARBELER 
VE İKTİDARA MÜDAHALELER (1800–2017) 

Ümmügülsüm CANDEĞER

 

 

ÖZET 

“Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi” şeklinde 

tanımlanan demokrasi kelimesi ile halkın yönetimde söz hakkının ol-

ması ifade edilmektedir. Yani egemenliğin halka dayalı olduğu ve 

yöneticilerin halk tarafından belirlendiği bir yönetim şeklinden bah-

sedilmektedir.  

Dünyada demokrasinin doğuşu M.Ö. 5. yüzyıldaki Perikles’in 

Atina’sına dayandırılır. Atina şehir devletinin en önemli siyasal ku-

rumu beş- altı bin kişilik erkek vatandaştan oluşan meclisidir. Bu 

meclis bütün erkek vatandaşlara açık olup, basit çoğunluk ile karar-

lar almıştır. Atina’da davalar yurttaşlardan üye olarak 501 kişinin bu-

lunduğu jürilerin önünde görülmüştür. Burada uygulanan yöntem 

bütün erkek yurttaşlara açık olmasıyla doğrudan demokrasiye örnek 

gösterilebilir. Günümüzde uygulanan meclisin olduğu devlet yöne-

timlerini ise temsili demokrasi olarak nitelemek mümkündür.  

Doğrudan demokrasi sonrası temsili demokrasiye geçiş süreci bi-

raz daha uzun bir süre almıştır. İnsanlar monarşik yönetimlere karşı 

bazı müdahaleler ile günümüzdeki demokratik yönetimlere ulaşabil-

mişlerdir. 1215’te İngiliz kralı John tarafından imzalanan Magna 

Carta demokrasinin yerleşmesindeki ilk belge olma özelliği taşımak-

tadır. Bu belge ile halkın ve kralın hak ve hukuku ayrılmıştır. 1808 

tarihli Sened-i İttifak II. Mahmut ile ayanlar arasında yapılan bir tür 
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sözleşme olup, Osmanlı dönemindeki ilk demokratikleşme hareketi 

olarak görülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında 2017–2018 eği-

tim- öğretim yılında okutulan tarih ders kitaplarında iktidara müda-

haleleri ve darbeleri belirleyerek konuların öğrencilere verilen eği-

timde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Çalışma bu haliyle tartış-

malı ve hassas konular konusunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın uygu-

lamalarının nasıl olduğu sonucuna da ulaşabilecektir.  

Çalışmada doküman inceleme yöntemi uygulanmış olup sözü 

edilen dönem ile ilgili ders kitapları olan Tarih 10, Tarih 11, Türkiye 

Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve 

Dünya Tarihi kitapları incelenmiştir. 1800–1922 yılları arası Tarih 

10 ve Tarih 11 ders kitaplarının konu kapsamına girmektedir. Bu 

dönem ile ilgili konulara bu kitaplardan bakılmıştır. 1900’den günü-

müze kadar olan kısım için ise Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi 

ve Atatürkçülük ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitapları incelen-

miştir.  

Sonuç olarak ders kitaplarında tartışmalı ve hassas konular ge-

nellikle mümkün olabildiğince sade bir anlatımla anlatılmakta olup 

öğrenci de kavram kargaşası yaşanması önlenmeye çalışıldığı görül-

müştür. Özellikle Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında dikkat çe-

ken bir konu Türkiye’de yaşanan demokrasi müdahaleleri darbe ola-

rak nitelendirilmediği halde diğer ülkelerde yaşanan müdahaleler 

darbe olarak nitelendirilmiştir. 31 Mart Vak’ası dönemi itibariyle üç 

kitabın konuları arasında yer bulmuştur. 27 Mayıs ve 12 Eylül askeri 

müdahaleleri Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında yer almıştır. 

Dönemin gazete kupürleri ile desteklenerek anlatılmıştır. Bu kitap 

yakın dönem konularını işleyen bir kitap olmasına rağmen son dö-

nemdeki müdahaleler kitapta yer almamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Darbeler, İktidara müdahale, Demokrasi, 

Tarih Ders Kitapları. 
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COUPS AND POWER INTERVENTIONS IN SECONDARY 
EDUCATION TURKISH HISTORY TEXTBOOKS (1800–2017) 

ABSTRACT 

It is expressed that democracy is defined as “the form of govern-

ment based on the people's sovereignty” and that the people have 

the right to speak in government. In other words, it is mentioned 

that the sovereignty is based on the people and that the management 

is determined by the people. 

The beginning of democracy in the world is BC. It is based on 

Athens of the 5th century Pericles. The most important political ins-

titution of the city-state of Athens is the council of five to six thousand 

male citizens. This council is open to all male citizens and has taken 

decisions by simple majority. The lawsuits in Athens were seen in 

front of the jurors in which 501 members were members of the citi-

zens. The method applied here is an example of direct democracy as 

it is open to all male citizens. It is possible to characterize state go-

vernments, which are currently being implemented, as representa-

tive democracy.  

The process of transition to democracy after direct democracy 

took a little longer. People have been able to reach democratic go-

vernments today with some interventions against monarchical gover-

nance. In 1215, the Magna Carta, signed by the English King John, 

is the first document to be settled in democracy. This document is 

divided into the rights and the law of the people and the king. Sened-

i İttifak dated 1808 is a kind of contract between the 2nd Mahmut 

and ayan and it is seen as the first democratization movement in the 

Ottoman period. 

The purpose of this study is to demonstrate how the issues are 

addressed in the education given to students by determining power 

interventions and conflicts in the history textbooks taught at the se-

condary schools in 2017-2018 academic year. In this way, the study 
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will also be able to find out what the Ministry of National Education's 

practices are about the controversial and sensitive issues. 

In this study document review method was applied on history 

textbooks that are History 10, History 11, Turkish Republic Revolu-

tion History and Kemalism and Contemporary Turkish and World 

History books were examined. Between 1800 and 1922, the subject 

of History 10 and History 11 textbooks is included. The issues rela-

ted to this period are examined in these books. For the part from 

1900 to the day Turkish Republic Revolution History and Kemalism 

and Contemporary Turkish and World History books were exami-

ned.  

As a result, controversial and sensitive subjects in the textbooks 

are generally explained with as simple a narration as possible and it 

is seen that the student is trying to avoid the confusion of concepts. 

Contemporary Turkish and World History course is a matter of par-

ticular intervention that took place in other countries not qualify as 

state intervention that took place in Turkey democracy coup pointed 

out in his book were described as bumps. As of the “31 Mart Vakası” 

period, four books were among the topics. The military interventions 

of May 27 and September 12 were included in the Contemporary 

Turkish and World History textbook. The conversation is supported 

by newspaper clippings. Although this book is a book that deals with 

recent issues, recent interventions have not been included in the 

book. 

Key Words: Coups, Power intervention, Democracy, History 

Textbooks, 



 

DARBE KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ 

Maşallah TURAN
 

 

ÖZET 

Bu çalışmada darbe kelimesinin etimolojisinden hareketle bir be-

timleme denemesi yapılacak, bu betimlemeden ortaya çıkan farklı 

sahnelerin çağrıştırdığı değişik kişilik yansımaları Kur’an’daki veri-

ler ışığında ele alınacaktır.  

Bilindiği gibi “darbe” kelimesi Arapça’daki َََضَرب kökünden gelir. 

İlk başlangıçta darbecilerin, tüm harflerin harekelerinde olduğu gibi 

yönleri ve sesleri yukarılardadır ve gür çıkar. Harekete geçip muzari 

kalıba evrildiklerinde, fiil  َيَْضِرب şeklini alır. Artık merkezi temsil eden 

orta harfte olduğu gibi anagüç, aşağı doğru yön almaya ve irtifa kay-

betmeye başlamıştır. Zira inananlar eliyle uygulamaya konulan ilahi 

mekre karşı koyamamışlar ve çetin bir musibetin içinde yuvarlanır-

ken kendilerini َ َضْربا masdarı gibi hareket kabiliyetleri yok edilmiş 

olarak buluvermişlerdir. Onları harekete geçiren muzari kalıptaki zi-

yade ‘ya’ harfinin temsil ettiği üst akılla iletişimlerini kaybedip ilahi 

musibet ve mekrin tokadını yiyince  َوب -halini almışlardır. Bu nok َمْضر 

tadan sonra artık mef’uldürler, fail değillerdir. Yani milletin asilce 

duruşu karşısında özne olmaktan uzaklaşmışlar, nesne haline dönüş-

müşlerdir. 

Gelinen noktada milleti ve sahip olduğu hak değerleri darbet-

mek niyetiyle isyana kalkışanlar, darbedilmekle karşı karşıya kalmış-

lardır. Bu da cezanın cinsiyle olması türünden bir tecellidir. Yanı sıra 

artık nekredirler yani önemsiz, ehemmiyetsiz bir topluluk halini al-

mışlardır. Aynı zamanda tenvin almakla sonları adeta her türlü de-

ğişkenliği kabul edebilecek bir hale gelmiştir. Evet, yaptıkları eylemle 
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ilintili olarak hak ettikleri her türlü cezayla karşı karşıya kalacaklar-

dır. Kimi durumlarda uygulaması ahirete tehir edilen bu yasa, her 

zaman ertelenmez, gecikmeye mahal vermeden tatbik edilerek ina-

nanlara bir zafer bahşedilmektedir. Başı dik, alnı aklara selam ol-

sun… 

Anahtar Kelimeler: Darbe, Gramer, Özne, Nesne, Çağrışım. 
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THE ETIMOLOGY OF THE WORD ‘COUP’ 

ABSTRACT 

In this study, a depiction will be made from the etymology of 

coup, later the datas on the different personality reflections that dif-

ferent scenes in this illustration conjure will be discussed in the light 

of the Qur'an. 

As it is known, the word "coup" comes from the root of ضرب in 

Arabic. At the beginning, the direction and voices of the putschists 

are upstairs and comes out strongly as in all the signs of the letters. 

When they go into action and evolve to the present and future time, 

the verb takes the form يضرب. As in middle character that represen-

ting the center, the main force begins to take downward direction 

and lose altitude. Because they can not resist the divine trap that put 

into practice by believers and when their mobility is destroyed, they 

have found themselves as not having the ability to move, such as ضربا. 

When they lost their communication with upper mind which repre-

sented by the y-letter appearing in wide-time mode, they were pu-

nished with divine calamity and took the state of مضروب. After this 

point, they are not subjects but they are objects. In other words, they 

have turned away from the subject in the face of the noble stance of 

the people, turned into objects.  

At this point, those who rebelled in order to destroy the values 

that the nation and the nation possessed had come to a great defeat. 

This is a kind of punishment of the kind of punishment. They are 

now a vague, meaningless, insignificant community. At the same 

time, by taking "tenvin", the end of them has come to be able to ac-

cept virtually any variability. Yes, they will face all kinds of penalties 

that they deserve in connection with the action they are doing. In 

some cases, this law which is postponed to the Hereafter, is not 

always postponed, without delay, this punishment is applied in the 
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world, in the way to bring victory for believers. To those who stand 

upright, who have white foreheads, say hello... 

Key words: Coup, Grammar, Subject, Object, Connotation.



 

1960 DARBESİNDE ORDUDA TASFİYE: EMİNSU DERNEĞİ 
VE FAALİYETLERİ 

Celil BOZKURT

 

 

ÖZET 

27 Mayıs 1960'da gerçekleşen askeri darbe, Türkiye'nin siyasi, 

askeri ve sosyal hayatında radikal değişim ve dönüşümlere neden ol-

muştur. Bunlardan birisi de darbeyi organize eden Milli Birlik Ko-

mitesi'nin Türk ordusunda gerçekleştirdiği geniş kapsamlı tasfiye 

hareketidir. Milli Birlik Komitesi tarafından yayımlanan 2 Ağustos 

1960 tarih ve 42 Sayılı Yasa ile ordudan 235 general ve yaklaşık 5.000 

subay emekliye sevk edilmiştir. Emeklilik gerekçesi olarak, ordunun 

gençleştirilmesi, rütbe enflasyonunun önlenmesi, kadro fazlalılığının 

giderilmesi ve orduda piramidin yeniden tesis edilmesi gösterilmiş-

tir. 

Tasfiyenin ardından emekliye sevk edilen subaylar, 6 Eylül 

1960'ta Emekli Subaylar Derneği'ni (EMİNSU) kurmuştur. Tahmi-

nen emekliye sevk edilen subayların % 30'a yakını derneğe üye ol-

muştur. Derneğin ilk tüzüğü "gayelerin geniş" olduğu gerekçesiyle 

İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmemiştir. Derneğin Anka-

ra'da gerçekleştirdiği ilk genel kurulda derneğin amacı sadece "yar-

dımlaşma” olarak belirtilmiştir. Bakanlıkça kabul edilen yeni tüzü-

ğün ardından dernek, emekli General İhsan İhsan Duray başkanlı-

ğında faaliyete geçmiştir. Bu süreçte demek, hızla büyümüş; İstan-

bul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Malatya gibi illerde geniş bir 

yapılanmaya gitmiştir. 

EMİNSU, her ne kadar "yardımlaşma"yı amaçlamışsa da ger-

çekte hükümet ve devlet başkanlığı nezdinde yaptığı girişimlerle 
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emekli edilen subayların yeniden orduya alınması yönünde faaliyet 

göstermiştir. EMİNSU, üyelerinin yeniden orduya dönmesi yolunda 

bildiriler yayımlamış, siyasilerle görüşmüş ve toplantılar yapmıştır. 

EMİNSU'nun yaptığı toplantılar ve yayımladığı bildiriler Milli Birlik 

Komitesi'nin dikkatini çekmiş ve bazı EMİNSU üyeleri ifadeleri alın-

mak üzere Örfi İdare Kumandanlığı'na çağrılmıştır. Demek mensup-

larının emekli edilişlerinin yıldönümünde yayımladıkları ve orduya 

dönme ümitlerinin sürdüğü yönündeki bildiri, EMİNSU Derne-

ği'nin 6 Eylül 1961 tarihinde Ankara Örfi İdare Mahkemesi tarafın-

dan kapatılmasına neden olmuştur. Daha sonra yeniden açılan der-

nek varlığını 1980 Darbesi'ne kadar sürdürmüştür. 

1960 Darbesi'nden sonra gündemi meşgul eden önemli konular-

dan biri de EMİNSU hareketidir. Fakat bu derneğin faaliyetleri ve 

asker-siyaset ilişkisindeki rolü gereği gibi ortaya konulmamıştır. Bu 

bildiride EMİNSU Derneği'nin faaliyetleri ve Türk kamuoyunda 

meydana getirdiği yankılar analiz edilecektir. Bu hususta, dönemin 

Meclis zabıtları, siyasilerin beyanatı, süreli yayınlar ve dönemin anı-

ları değerlendirilecektir 

Anahtar Kelimeler: 1. 1960 Darbesi, 2. EMİNSU Demeği, 3. 

Milli Birlik Komitesi, 4. Cemal Gürsel, 5. Örfi İdare Mahkemesi.  
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THE LIQUIDATION IN THE ARMY DURING 1960 COUP: 
EMİNSU ASSOCIATION AND ITS ACTIVITIES 

ABSTRACT 

The military coup that took place on 27 May 1960 has cased ra-

dical changes and transformations on political, military, and social 

lives of Turkey. One of these is the wide-ranging liquidation move-

ment that the National Unity Committee, which staged the coup, or-

ganized in the Turkish army. According to Law No. 42 dated August 

2, 1960, issued by the National Union Committee, 235 generals and 

about 5,000 officers of the army were referred to retirement. As the 

reason for retirement, it was shown that rejuvenation of the army, 

prevention of rank inflation, elimination of excess staff, and reinsta-

tement of the pyramid in the army.  

After the liquidation, the officers who were transferred to retire-

ment established the Association of Retired Officers (EMİNSU) on 6 

September 1960. Approximately 30% of the officers who were reti-

red became members of the association. The first bylaw of the asso-

ciation was not approved by the Ministry of Interior for the reason 

that the “objectives are too wide”. In the first plenary meeting held 

in Ankara, the aim of the project was stated as "cooperation" only. 

Following the new bylaw approved by the ministry, the association 

has been active under the presidency of retired General İhsan İhsan 

Duray. During this period, the association grew rapidly, and un-

derwent a wide structure in such places as İstanbul, İzmir, Eskişehir, 

Bursa, Kütahya and Malatya.  

Despite its aim of "cooperation", EMİNSU has acted in the direc-

tion of recruiting the officers who were actually retired by the initia-

tive of the government and the presidency back to the army. 

EMİNSU has published announcements on its members' return to 

the army, met with the politicians and held meetings. The meetings 

that EMİNSU has made and the announcements it has published 

have attracted the attention of the National Committee of the Union 



134 CELİL BOZKURT 

and some members of EMİNSU were summoned to the Martial Law 

Commandership to be interrogated. The announcement that the 

members of the association had published on the anniversary of their 

retirement stating that they had hopes of returning to the army, ca-

used the EMİNSU Association to be closed on 6 September 1961 by 

the Ankara Martial Law Court. Later, the reopened association con-

tinued its existence until the 1980 coup. 

One of the important issues that have been on the agenda after 

the 1960 coup is the EMİNSU movement. However, the activities of 

the association and the role of it on military-politics relationship has 

not been thoroughly revealed. In this statement, the activities of the 

EMİNSU Association and the repercussions of Turkish public opi-

nion will be analyzed. In this respect, the periodicals of the Assembly, 

the statements of politics, periodicals and the memoirs of the period 

will be evaluated. 

Key Words: 1960 coup, EMİNSU Association, National Unity 

Committee, Cemal Gürsel, Martial Law Court
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Özet 

12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından ordu yaklaşık 3 yıl boyunca 

ülkeyi idare etmiştir. Daha sonra 6 Kasım 1983 tarihinde gerçekleş-

tirilen genel seçimle beraber Türkiye’de yeniden demokratik hayata 

dönülmüştür. ABD, Türkiye’deki bu geçiş sürecinde, kendi çıkarları 

için sorun teşkil etmeyen askeri rejimin yerini alacak yeni sivil yöne-

timin de ikili ilişkilerde herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkarmaya-

cağından emin olmak istemiştir. Bu nedenle de 6 Kasım 1983 Genel 

Seçimi öncesinde ve sonrasında ABD, Türkiye gündemini yakından 

takip etmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde ABD Merkezi Habe-

ralma Teşkilatı (Central Intelligence Agency, CIA) önemli rol oynamış-

tır. CIA yalnızca Türkiye’deki gelişmeleri izlemekle kalmamış, aynı 

zamanda yapmış olduğu analizlerle ülkede meydana gelen olayların 

nasıl bir gelişim göstereceği üzerine tahminlerde bulunmuştur. Bu 

çalışma, Türkiye Cumhuriyeti’nin hassas bir dönemi olan 12 Eylül 

Darbesi sonrası demokratik hayata geçiş sürecini CIA belgeleri ışı-

ğında ele almıştır. Buna göre CIA, Turgut Özal liderliğindeki Ana-

vatan Partisi’nin seçimi kazanma şansının, asker destekli Milliyetçi 

Demokrasi Partisi’ne kıyasla daha az olduğunu öngörmüştür. Bu ne-

denle ANAP’ın seçimi kazanması bir bakıma CIA için sürpriz olmuş-

tur. Seçimin ardından Türkiye’de asker ile sivil iktidarın ilişkisi  üze-

rine “olası” ve “alternatif” başlığı altında iki senaryonun hazırlandığı 
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da CIA belgelerinde gün yüzüne çıkmaktadır. Tüm bu bilgiler, 

CIA’in 1983 seçimini yakından takip ettiğinin göstergesi olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Turgut Özal, Kenan Evren, 12 Eylül 1980 

Darbesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA). 
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THE TRANSITION TO DEMOCRACY IN TURKEY: AN 
ANALYSIS OF THE NOVEMBER 1983 GENERAL ELECTION 

FROM THE CIA’S PERSPECTIVE 

Abstract 

Following the coup of September 12, 1980, in Turkey, the army 

ruled the country for about 3 years. After the general election, which 

was held on 6 November 1983, the democratic regime was reestab-

lished in Turkey. The United States had good relations with the mil-

itary regime in Turkey. The US government wanted to make sure 

that there would be no problem between Turkey-United States after 

a new civilian government came into power in Turkey. Therefore, 

US closely followed the developments in Turkey before and after the 

general election held on 6 November. US Central Intelligence 

Agency (CIA) played an important role in achieving this goal. Apart 

from following the developments in Turkey, the CIA also made pre-

dictions about how the events that took place in the country would 

develop. This study examines the transition from the military regime 

to a democratic regime in Turkey in the light of the CIA documents. 

Accordingly, the CIA predicted that the Motherland Party, under 

Turgut Özal’s leadership, was less likely to win elections compared 

to the military-backed Nationalist Democracy Party. For this reason, 

ANAP’s election victory was a surprise for the CIA. After the elec-

tions, the CIA prepared two scenarios under the name of “prospec-

tive” and “alternative” and tried to analyze the relationship between 

the civilian government and the military in Turkey.  

Keywords: Turgut Özal, Kenan Evren, The 12 September 1980 

Turkish Military Coup, Central Intelligence Agency (CIA)
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ÖZET 

Türk siyasi yaşamına genel olarak bakıldığında diğer ülkelerden 

bir hayli farklı olarak, ordunun oldukça uzun ve kapsamlı bir tarihi 

geçmişi ve siyasi yaşamda da bir o kadar etkili ve aktif olduğu görü-

lür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan itibaren ordu-siya-

set ilişkisinde liberal bir modeli benimsedi. Ancak bu modelin uygu-

lanma safhasında dönem dönem kesintiler ve aksamalar yaşandı. 

Türkiye’de, Milli Mücadele Dönemi ordu siyaset ilişkisinde liberal 

modelin uygulanmasının dışında tutulması gereken bir süreçtir. Ay-

rıca tek parti döneminde de yaşanan gelişmelere bağlı olarak rejimi 

kollama ve koruma görevi Cumhuriyet Halk Partisi ile orduya ve-

rildi. Buna rağmen ordunun denetim altında tutulması da ihmal 

edilmedi. 

Türkiye, 1939-1945 yılları arasında yaşanan II. Dünya Savaşı 

‘nın dışında kalmak için yoğun çaba sarf ederken aynı zamanda ordu 

bünyesinde de yeni düzenlemelere gitti. 1944 "de Genel Kurmay 

Başkanlığı’nın özerkliğine son verilerek başbakanlığa bağlı hale geti-

rildi. Savaş sürecinin iyi yönetilmediğine yönelik odu içinde gizli teş-

kilatlanmalar ortaya çıkmışsa da etkili bir faaliyette bulunmaları söz 

konusu olamadı. Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçme kararı 

alması ve siyasi partilerin kurulması özellikle de 1946 yılında Demok-

rat Parti’nin kurulması, ordu mensupları tarafından memnuniyetle 

karşılandı.  

                                                 

*
 Yrd.Doç.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi , Tarih Bö-

lümü , ayseay42@hotmail.com. 



 ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATA GEÇİŞ DÖNEMİNDE ORDU 

SİYASET İLİŞKİSİ 

139 

 

Temmuz 1946 ‘da yapılan şaibeli milletvekili genel seçimleri son-

rasında ortaya çıkan CHP-DP arasındaki siyasi çatışmada ordu için-

deki ağırlıklı olarak da subay kadrosunu CHP karşıtı bir tutum ser-

gilemesine sebep oldu. Ordu içinde II. Dünya Savaşı esnasında ku-

rulan gizli teşkilatlanmalar yeniden çalışmaya başladı. Yüksek Askeri 

Şura, kararlarına iktidar tarafından yapılan müdahaleler, Şura’nın, 

teşkilat ve görevlerinde yapılan değişiklikler ordu mensuplarından 

bazılarının iktidara hoşnutsuzluğunu iyice artırdı. 1947 ‘de subayla-

rın terfilerine yönelik yapılan düzenlemelerde genç subaylar tarafın-

dan olumlu karşılanmadı. 1949 ‘da ordu bünyesinde kuvvet komu-

tanlıkları oluşturuldu. 

1944-1950 yılları arasında ordu bünyesindeki gizli teşkilatlanma-

lar, iktidarın aldığı tedbirlerle ciddi bir güce ulaşamadı. Diğer taraf-

tan da çok partili siyasi hayata geçilmesiyle iktidarın demokratik yol-

larla değişeceğine yönelik inanış bazı ordu mensuplarının harekete 

geçmesine engel oldu. 

Çalışmamız da bu dönem, ana kaynakları, süreli yayınlar, telif ve 

tetkik eserlerle değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler; cumhuriyet halk partisi, demokrat parti, 

ordu, rejim, darbe. 
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ARMY-POLICY RELATIONS DURING TRANSITION PERIOD 
TO MULTI-PARTY POLICY 

ABSTRACT 

A general overview of turkish policy shows us the turkish army 

has a long and comprehensive political history as quite different from 

other countries’, and it was effective and active in political life. Since 

the foundation of Republic of Turkey, it has adopted a liberal model 

in army-policy relations. However, application of this model was pe-

riodically stopped. In Turkey, war of independence is a process that 

should be kept out of application of this liberal model in political 

relations. However, depending on the developments in one-party 

period, regime was protected by republican people’s party and army. 

Though, army continued to be kept under control. Turkey made 

great efforts not to be included in the second world war between 

years of 1939-1945. At the same time, new regulations were carried 

out in the army. In 1944, autonomy of general staff was ended, and 

it made affiliated to prime ministry. Although secret organizations 

appeared in the army with the idea the war was not administered 

well, they could not act accordingly.  

Turkey’s decision to pass to a multi-party policy and thus, foun-

dation of political parties, especially foundation of democrat party in 

1946, was welcomed by army personnel. After dubious general par-

liamentary elections in july, 1946, during political disagreements be-

tween republican people’s party and democrat party, especially mil-

itary officers in the army acted against republican people’s party. İn 

the army, secret organizations arising during the second world war 

restarted their activities. Interventions in the decisions of supreme 

military court and regulations in organization and tasks of the court 

by  
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The ruling party increased dissatisfaction towards the govern-

ment in some of military personnel. In 1947, regulations in promo-

tion of military officers were not welcomed by young military offi-

cials.  

In 1949, military departments in the army were founded. Be-

tween years of 1944-1950, secret organizations in the army could not 

get such a powerful status due to the measures taken by the ruling 

party. On the other hand, after transition to multi-party political life, 

belief in the fact that the ruling party would change through demo-

cratic ways prevented some military officers’ future attempts.  

In our study, this period will be handled through evaluation with 

its related main sources, periodicals and researches. 

Key Words: Republican People’s Party, Democrat Party, Mili-

tary, Regime, Coup D’etat.
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ÖZET 

Siyasal hayatta, askeri güçlerin siyasete müdahale etmemeleri ve 

siyasetten geri çekilmelerinin analizi, askeri ve sivil sınırların sınırları 

üzerindeki belirsizlik nedeniyle, ikili ve çelişik boyutlara sahiptir. Bu 

sorun, özelikle ordu iktidara gelince ve bir askeri rejim oluşturdu-

ğunda, ikilime dönüşüp problemler yaşatmaktadır. Bazı ülkelerde, 

militanlar doğrudan askeri darbe-militarizm yoluyla siyasete girmek-

tedir. Diğerlerinde, etkileri dolaylı olarak sivil militarizmden etkile-

nir. Yani askeri kültürün siyasetçileri etkilemek yoluyla topluma 

karşı gelmesi ya da siyasi akımların dolaylı desteğidir. Darbe ve as-

keri alanda siyasete müdahale bağlamında sunulan açıklamaların 

birçoğu, darbe öncesi rejimlerin neden kırılgan ve istikrarsız olduğu 

sorusuyla ilgileniyor. Hâlbuki Türkiye, son darbeden önce istikrarsız 

bir durumdan uzaktı. Bu çalışma, Türkiye'nin mevcut durumda kar-

şılaştığı büyük zorlukları ele alıp iç istikrar ve askeri müdahale ve 

darbe gibi ciddi istikrarsızlık açısından ve insanların ülke askeri ku-

rumlarına olan güvenini ölçer.  

Saunders'ın siyasi istikrarsızlık önlemleri tanımlaması, örneğin 

darbe, iç savaş, isyan, protesto gösterileri ve siyasi şiddetten ötürü 

ölüm göstergeleri hakkında değerli bir rehberlik sunmaktadır ve bir 

istikrarsızlığın ölçüsü olarak bir devlete, rejime veya topluma karşı 

meydan okuma olasılığını göz önünde bulundurur. Buna bağlı ola-

rak açıklayıcı ve nedensel bir yöntem kullanarak, Huntington, Feiner 
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ve Lucien Pey gibi uzmanların teorik modelini kullanarak askeri mü-

dahalenin nedenleri ve ordu gücünü azaltma yöntemleri ve bunların 

politikaya müdahaleleri ele alınacaktır. Bu çalışmaya göre, Türki-

ye'nin demokrasiyi kurma ve sağlamlaştırma çabalarına rağmen, 

ülke, ordu ve hükümet arasındaki meseleler de dâhil olmak üzere 

önemli yapısal sorunlarla karşı karşıyadır. 

Anahtar kelime: Türkiye, Askeri müdahale, İstikrar, İstikrasız-

lık, Tehdit, Darbe  
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THREATENING FACTORS THE DEMOCRATIC PROCESS IN 
TURKEY - AN ANALYTICAL VIEW OF MILITARY 

INTERVENTION AND IMPACT FACTORS 

ABSTRACT 

In political life, the analysis of military forces' intervention in po-

litics and their withdrawal from politics has dual and contradictory 

dimensions due to the uncertainty over the borders of military and 

civilian borders. This problem, especially when the army comes to 

power and establishes a military regime, has become a duality and 

has problems. In some countries, militants enter politics directly 

through military coup-militarism. In others, the effects are indirectly 

influenced by civilian militarism. In other words, the military culture 

is indirect support of collective opposition or political movements by 

influencing politicians. Many of the statements presented in the con-

text of the coup and military intervention in politics deal with the 

question of why pre-coup regimes are fragile and unstable. Whereas 

Turkey, it was far from a precarious situation before the final blow. 

This study measures the current situation in Turkey's biggest chal-

lenges faced by taking over domestic stability and instability as a se-

rious blow to intervene militarily and in terms of confidence in the 

people and the country's military establishment. Saunders' definition 

of political instability measures offers valuable guidance on political 

instability, such as coups, civil war, rebellion, demonstrations and de-

monstrations of death due to political violence, and as a measure of 

instability, the possibility of challenging a state, regime or assembly 

in front of you.  

Saunders' definition of political instability measures provides va-

luable guidance on death signs, for example, for coups, civil war, ri-

ots, demonstrations and political violence and the possibility of chal-

lenging a state, regime or assembly as a measure of instability. By 

using a theoretical model of experts such as Huntington, Feiner, and 
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Lucien Pay, the causes of military intervention and methods of redu-

cing army power and their policy interventions will be discussed 

using an explanatory and causal method. According to this research, 

despite Turkey's democracy-building efforts and strengthening, it is 

faced with important structural problems, including the issues 

between the army and the government. 

Key words: Turkey, military intervention, stability, instability, 

Threat
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ÖZET 

Tanzimat döneminin en önemli siyasî hadiselerinden birisi Ku-

leli Vak‘ası’dır ve bu vak‘anın müsebbibi olarak görülen Şeyh Ahmet 

Efendi liderliğindeki Fedailer Cemiyeti, Tanzimat döneminin mo-

dern manada ilk muhalefet örneği olarak kabul edilebilir. Cemiyetin 

hem beyni hem kalbi olan Bayezid Medresesi müderrisi Şeyh Ahmet 

Efendi’nin başkanlığında teşkil olunan bu cemiyette, Bâb-ı Seraskerî 

Dâr-ı Şurâ Reisi Hüseyin Dâim Paşa, Cafer Dem Paşa ve Tophâne 

Müftüsü Bekir Efendi gibi isimler de yer almaktaydılar ve bu birlik-

telik eskiden zaman zaman ortaya çıkan ulema-ordu işbirliğini akla ge-

tirmektedir.  

Fedailer Cemiyeti, Sultan Abdülmecit’i tahttan indirip veliaht 

Abdülaziz’i tahta çıkarmaya dönük bir fikri/niyeti ortaya koydu; fakat 

cemiyet mensupları planlarını kuvveden fiile geçiremeden tevkif olun-

dular. Çünkü Arif Bey’in cemiyete kazandırılması için uğraştığı Ha-

san Paşa tarafından ihbar edilmişlerdi ve Kılıç Ali Camii Şerifi’nde 

toplantı halinde iken yakalanmışlardı: kırk bir kişi idiler; hepsi tevkif 

edilmişlerdi. Tevkif edilen zanlılar, Sadrazam, Şeyhülislam ve Seras-

kerin de dâhil olduğu bir heyet tarafından sorgulandılar; muhakeme 

edilerek çeşitli cezalara çarptırıldılar. Şeyh Ahmet Efendi, Hüseyin 

Dâim Paşa, Cafer Dem Paşa ile Arif ve Binbaşı Rasim Beyler idam ile 

tecziye edilmişlerdi. Yine maznunlardan Hacı Ahmet Efendi hak-
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kında, bir daha bu taraflara (İstanbul) gelmemek kaydıyla Trablus-

garp’a sürgün kararı verilmişti. Erzurumlu muhallebici Mustafa da 

bu taraflara (İstanbul) gelmemek kaydıyla memleketi Erzurum’a sür-

gün edilmişti. İdam kararları Sultan Abdülmecit’e bildirildiğinde Ab-

dülmecit, idamların başka cezalara tebdili yönünde bir İrade-i Se-

niyye çıkarttı. Netice itibariyle Şeyh Ahmet Efendi ve Hüseyin Dâim 

Paşa’nın da cezaları idamdan kalebentliğe tebdil edildi. Verilen ce-

zalar sürgün ile birleştirildi; Şeyh Ahmet Efendi ve Arif Bey’in Ma-

gosa’ya, Hüseyin Dâim Paşa ve Rasim Bey de Akka’ya kalebent olarak 

sürgün edildiler. 

Bu çalışmada modern manada ilk muhalif hareketi Fedailer Ce-

miyeti’nin Kuleli Vak‘ası adıyla maruf teşebbüsü münasebetiyle ger-

çekleştirilen tevkif ve cezalandırmalar ile Sultan Abdülaziz’in af ka-

rarı üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Sultan Abdülmecit, Şeyh Ahmet, 

Fedailer, Kuleli 



148 OSMAN AKANDERE - HASAN ALİ POLAT 

THE FIRST OPPOSING VIEW IN THE TANZIMAT REFORM 
ERA: THE EVENT OF KULELI (THE ARREST AND 

PUNISHMENTS) 

ABSTRACT 

One of the most important political incidents of Tanzimat Re-

form Era is Kuleli Case and Fedailer Cemiyeti (Association of Bounc-

ers), that was seen as the responsible of this case under the leadership 

of Sheik Ahmet Efendi is accepted as the first example of opposition 

of Tanzimat Reform Era in contemporary respect. There were also 

such people as Bâb-ı Seraskier Dâr-ı Şurâ Presdident Hüseyin Dâim 

Pasha, Cafer Dem Pasha and Tophâne Mufti Bekir Efendi in this As-

sociation, founded under the presidency of Sheik Ahmet Efendi, the 

Mudarris of Bayezid Madrasah, who was both brain and heart of the 

Association and this association reminds ulema-army cooperation even-

tually occurred in the past.  

Association of Bouncers put the idea/intention of dethronement 

Sultan Abdülmecit and enthroning heir apparent Abdülaziz forward; 

however, the members of the association were arrested before putting 

their plans into execution. The reason for that is they were denounced 

by Hasan Pasha, who Arif Bey tried to bring in the association and 

they got caught during a meeting in Kılıç Ali Mosque: they were 

forty-one; and all were arrested. The arrested suspects were interro-

gated by a council, including Grand Vizier, Shaykh Al-Islam and 

Seraskier; they were tried and condemned with various sentences. 

Sheik Ahmet Efendi, Hüseyin Dâim Pasha, Cafer Dem Pasha, Arif 

Bey and Squadron Leader Rasim Bey were got death penalty. As for 

suspect Hacı Ahmet Efendi, he was exiled to Tripoli provided that 

he does not come to İstanbul again. Mustafa of Erzurum, the milk 

dishes seller, was exiled to Erzurum, his homeland, provided that he 

does not come to İstanbul again. When the death warrants were no-

tified to Sultan Abdülmecit, he issued an Imperial Decree on trans-

formation of the death punishments to other types of punishments. 
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As a result, Sheik Ahmet Efendi and Hüseyin Dâim Pasha’s punish-

ments were converted from death to confinement in a fortress. The 

punishments sentenced were combined with exile; and Sheik Ahmet 

Efendi and Arif Bey were exiled to Magosa and Hüseyin Dâim Pasha 

and Rasim Bey were exiled to Akka as confined in a fortress. 

Arrests, trials and penalizations carried out due to the attempt of 

Association of Bouncers, which is well-known with the name of Kuleli 

Case, the first opposition movement in modern perspective, and Sul-

tan Abdülaziz’s granting an amnesty will be discussed in this study.  

Key Words: Sultan Abdülmecit, Sheik Ahmet, Opposition, Kuleli



 

MEŞRUTİYET, HÜRRİYET VEYA İHTİLAL BAĞLAMINDA 
KULELİ VAK’ASI (14 EYLÜL 1859) 

Fatma UYGUR
*

 

 

ÖZET 

Kuleli Vak’ası, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecid 

(1839-1861) döneminde gizli bir cemiyetin hükümet aleyhine tertip-

lediği başarısız bir suikast hareketidir. Bu cemiyet, Bâb-ı Seraskeri 

Dâr-ı Şûrâ Reisi Hüseyin Paşa, Câferdem Paşa, Bekir Efendi ve Fatih 

Medresesi hocalarından Nasuhi Efendi gibi yaklaşık yirmi beş kişi-

den müteşekkildir. Cemiyet, Kırım Harbi (1853-1856) sonrası büyük 

ekonomik bunalıma giren ülke yönetiminin kötüye gidişinin Sultan 

Abdülmecid’e yapılacak bir saltanat/hükümet darbesiyle durdurula-

cağı inancı üzerine kurgulanmıştır. 

Bu düşünceden hareketle başta, başkan sıfatıyla Süleymaniyeli 

Şeyh Ahmed Efendi olmak üzere, Hüseyin Dâim Paşa’yı dâhil eden 

cemiyet, askerî cenahtan taraftar toplamak gayesi gütmüştür. Top-

hane-i Amire kâtiplerinden Arif Bey bu cemiyetin propaganda aya-

ğını en faal biçimde yürütmüştür. Daha sonra, bu gizli cemiyetin ku-

ruluşu amaç, faaliyet ve niyeti Mirliva Hasan Paşa’nın saraya ihbar 

etmesiyle açığa çıkmıştır. Cemiyet üyeleri toplantı halindeyken ani 

bir baskınla derdest edilerek sorgulama ve yargılamanın yapılacağı 

Kuleli Kışlası’na konulmuşlardır. 

Bu dönemde İstanbul’da bulunan Fransız büyükelçi Thouvenel 

“Fedaîler” adıyla komploya karışan Hüseyin Paşa ile Şeyh Ahmed 

Efendi’nin hayatını kurtardığını, ölüm cezası yerine hapis cezası ver-

dirdiğini açıklamıştır. Bu çalışmada, siyasî etkisi hala tartışma konusu 

olan “Kuleli Vakası” olarak adlandırılan olaylar zinciri ve vak’anın 
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sebep/sonuç ilişkisi düzleminde, başta Fransız Büyükelçi Thou-

venel’in “Trois Années de La Question d’Orient 1856-1859” adlı 

belge/bilgi ve anıları olmak üzere Fransız matbuatı inceleme alanına 

dâhil edilecektir. Vakıanın sonraki siyasî ve askerî süreçlere etkisi 

tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Fedaîler, Kuleli Vak’ası, Fransız Büyükelçi 

Thouvenel, la Question d’Orient, Darbeler 



152 FATMA UYGUR 

THE KULELI EVENT IN THE CONTEXT OF 
CONSTITUTIONAL MONARCHY, FREEDOM OR 

REVOLUTION (14 SEPTEMBER 1859) 

ABSTRACT 

The Kuleli Event is an failed assassination attempt against the 

government in the second half of the XIX. century in Sultan Abdül-

mecid (1839-1861) period, organized by secret community. This 

community approximetely compose of twenty-five people (Hüseyin 

Pasha-president of Bâb-ı Seraskeri Dâr-ı Şûrâ -, Câferdem Pasha, Be-

kir Efendi and Nasuhi Efendi one of teacher from Fatih Medresesi. 

The Community is based on the belief that the worsening of the state 

administration, which entered a major economic crisis after the Cri-

mean War (1853-1856), will be discontinued by a coup d'etat against 

Sultan Abdulmecid. 

On the basis of this tought,The community who include Sheikh 

Ahmed Efendi from Süleymaniye as president firstly , and Hüseyin 

Dâim Pasha, has a goal attracting sympathizer from the army. Arif 

Bey, one of Tophane-i Amire clercs carried out the propaganda part, 

in the most active mannerLater, the purpose, activity and intention 

of this secret community was revealed informing on by Mirliva Hasan 

Pasha inform to the Sultan.. The members of the Society was catched 

in the meeting and brought to Kuleli in which they questioned and 

judged . 

French ambassador Thouvenel in Istanbul at this period,decla-

red that he rescued life of Hüseyin Pasha and Sheikh Ahmed Efendi 

who conspired in the name of "Fedayiler" by imposing a sentence 

imprisonment instead of death penalty In this study the chain of 

events named "Kuleli Event" that its political influence is still a matter 

of debate will be analysed and, in the context of cause / effect relation 

on it French press, mainly French Ambassador Thouvenel's docu-

ment/information and memories "Trois Années de La Question 
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d'Orient 1856-1859, also, will be included in the analysis.. The influ-

ence of Event on the subsequent political and military processes will 

be discussed. 

Key words: Fedailer, The Kuleli Event, French Ambassador 

Thouvenel, la Question d'orient, Coup d’etats



 

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE YÖNETİME 
MÜDAHALELERİN RUS TARİHLERİNE YANSIMASI 

Cavid QASIMOV
*

 

 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin tarihinin araştırılması Rus tarihçilerinin her 

zaman ilgi odağı olmuştur. Özellikle, XIX. Yüzyılda Osmanlı Dev-

leti’nde yaşanan darbe girişimlerinin nedenleri, aktörleri, dış bağlan-

tıları ve sonuçları Marksist tarihçilik yöntembilimi esas alınarak ince-

lenmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin Batı ülkelerin ya-

nında yer alması ve NATO’ya üye olması SSCB ve Türkiye ilişkile-

rinde gerilmeye neden olmuştur. Türkiye ve SSCB’nin farklı askeri 

bloklarda yer alması Rus tarihçiliğini çok etkilemiş ve onlar hâkim 

komünist ideolojinin etkisi ile Osmanlı Devleti’nde yapılan darbe te-

şebbüslerini farklı olarak değerlendirmişlerdi. Birçok akademik ça-

lışmalarda darbe girişimlerini mutlak monarşiye karşı yapılan haklı 

bir eylem, darbeci elebaşlıları ise hak ve hürriyet uğrunda mücadele 

veren şahıslar olarak nitelendirilmişlerdir. Bildiride, XIX. Yüzyılda  

Osmanlı Devleti’nde yaşanan darbe girişimlerinin nedenlerine, ak-

törlerine, dış bağlantılarına ve sonuçlarına Rus tarihçilerinin yakla-

şımı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimler: Osmanlı Devleti, Darbe girişimleri, Rus tarih-

çiliği 
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THE REFLECTIONS OF INTERVENTIONS IN THE 
GOVERNMENTS ON RUSSİAN HİSTORY IN XIX. CENTURY 

Abstract 

The investigation of the history of the Ottoman State has always 

been the focus of Russian historians. In particular, XIX. The reasons, 

actors, external connections and results of the coup attempts in the 

Ottoman Empire in the 19th century were examined on the basis of 

Marxist historiography methodology. II. After World War to take 

place next to Turkey's becoming a member of NATO and Western 

countries has caused tension in relations between Turkey and the 

USSR. Turkey and the USSR taking place in different military blocs 

Russian historiography influenced and they have shown a very dif-

ferent approach to the dominant influence of communist ideology in 

the Ottoman Empire with the coup attempt. Cloakers are sometimes 

referred to as persons who struggle for rights and freedoms. In the 

declaration, XIX. The approach of the Russian historians to the ca-

uses, the actors, the external links and the consequences of the coup 

attempts that took place in the Ottoman Empire in the 19th century 

will be examined. 

Key Words: Ottoman State, coup attempts, Russian historiog-

raphy



 

31 MART VAKASI’NIN BİR SEBEBİ OLARAK KADIN 
HAREKETLERİ 

İsmigül ÇETİN

 

 

ÖZET 

II. Meşrutiyet’in ilanı Türk modernleşme tarihinin dönüm nok-

talarından biridir. 31 Mart Vakası ise II. Meşrutiyet döneminin en 

çok tartışılan hadiselerinden birisidir. Bu vakanın ortaya çıkış neden-

leri hakkında pek çok iddia vardır. Kimilerine göre dinsel gericiliğin 

çok belirgin bir örneği, kimilerine göre İttihat ve Terakki Cemi-

yeti’nin II. Abdülhamit’i tahttan indirmek için göz yumduğu bir 

ayaklanma, kimilerine göre ise İttihat ve Terakki Cemiyeti muhalifi 

olan pek çok grubun ortaklaşa başlattıkları bir harekettir.  

Bu olayın tam olarak anlaşılması için sebeplerinin iyi irdelenmesi 

gerekir. Bu sebepler de II. Meşrutiyet’in ilanından 31 Mart Olayı’na 

kadar ki sürede yaşanan olaylar değerlendirilerek ortaya çıkarılabi-

lir.  

Gerek 31 Mart Vakası’nın öncüleri olarak kabul edilen Kör Ali 

ve Beşiktaş hadiselerinde gerek ise 31 Mart Vakası’nda isyancıların 

kadın meselesine vurgu yapmaları, hadisenin sebeplerinden biri ola-

rak kadın hareketlerinin düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.  

Tanzimat döneminden itibaren başlayan kadınların eğitim sevi-

yelerini yükseltme çabaları II. Meşrutiyet’te sosyal ve siyasal haklar 

talep eden ve bu taleplerine ulaşmak için çalışan bir kadın nesli or-

taya çıkarmıştır. Bu nesil toplumsal ve kültürel yaşamda daha fazla 

görünmeye başlamıştır. Aynı zamanda kadın hakları meselesi devleti 

güçlendirmek isteyen düşünürlerin üzerinde en çok yazı yazdıkları, 

hararetli tartışmaların yaşandığı meselelerden biri haline gelmiştir. 
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Bu tartışmalar devleti güçlendirmek için kadınların güçlendirilmesi, 

bunun için de kadının erkekle eşit olması gerektiğini savunan, başta 

eğitim olmak üzere kadınlara gerekli hakların verilmesini isteyen bir 

gurup ile kadının batı tarzı bir yaşam sürmesinin toplumu çökerte-

ceğini ve kadınların eşitliği gibi meselelerin İslam dinine aykırı oldu-

ğunu iddia eden iki grup arasında gerçekleşmiştir. 

Bu bildiri II. Meşrutiyet’in ilanından sonra hız kazanan kadın 

hareketlerini, bunun sonucunda başlayan tartışmaları ve bunların 31 

Mart Vakası’na etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Bildiri için Vol-

kan, İkdam, Tanin, Osmanlı, Sırat-ı Müstakim, ve Demet gibi döne-

min dergi ve gazeteleri ve Osmanlı arşivinde yer alan konu ile ilgili 

belgelerin yanı sıra dönemle ilgili kitaplar, makaleler ve tezler ince-

lenmiştir. 



158 İSMİGÜL ÇETİN 

THE WOMEN’S MOVEMENTS AS A REASON OF THE 
31MARCH INCIDENT 

ABSTRACT 

The declaration of the Second Constitution is one of the turning 

points of Turkish modernization history. The 31 March Incident is 

one of most discussed events of the Second Constitution era. There 

are many claims about the reasons of thiscase. According to some, 

the 31 March incident is a very obvious example of fundamentalism 

and according to the others it is an uprising that the Committee of 

Union and Progress connived to unthrone Abdulhamid II. For some, 

it is a jointly movement launched by many groups opposing the 

Committee of Union and Progress. The reasons of the incidents ne-

eds to be well studied to understand it. The reasons can be uncove-

red by evaluating the events that took place from the announcement 

of the Second Constitution to the March 31. 

In the Kör Ali and Beşiktaş events, which are considered to be 

the pioneers of the 31 March Incident, and in the March 31 empha-

size the women's issue of the rebels shows that women's movements 

should be considered as one of the causes of the incident.  

Efforts to raise the level of education of women, starting from 

the Tanzimat period, revealed a female generation who demanded 

social and political rights and worked to reach these demands in the 

Second Constitutionera. This generation began to appear more and 

more in social and cultural life. At the same time, the issue of 

women's rights became one of the issues of heated discussion in 

which philosophers who wanted to strengthen the state wrote. These 

discussions were made between the two groups. One of them wanted 

women to be empowered to empower the statand therefore wanted 

women to be equal with men and wanted to be given the necessary 

rights to women, especially education. The other group claimed that 

the western lifestyle of the women collapsed the society and that is-

sues such as women's equality were contrary to Islamic religion. 
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This article was intended to examine the women's movements 

that accelerated after the declaration of the Second Constitution, the 

debates that started as a result of them, and their effects on the 

March 31. For the paper, magazines and newspapers of that period 

like Volkan, İkdam, Tanin, Osmanlı, Sırat-ı Müstakim and Demet, 

documents related to the subject in the Ottoman archives, books, ar-

ticles and theses related to the period was be examined.



 

BABIÂLİ BASKINI SONRASINDA İTTİHAT TERAKKİ 
İDARESİNİN MÜSLÜMAN ESNAFLA İLİŞKİSİ 

Mert Can ERDOĞAN
*
 

 

Özet 

II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında farklı iktisadi modeller ara-

sında git gel yaşayan İttihat ve Terakki Cemiyeti özellikle Babıâli bas-

kınından sonra iktidarını şehirli Müslüman orta sınıfın desteğine da-

yandırmış ve iktisadı bütünüyle küçük esnafın beklentileri doğrultu-

sunda şekillendirmişti.  

Küçük esnaf üreticiliğinin çağdaşlaştırılması amacıyla II. Meşru-

tiyet sonrasında eski lonca örgütleri kaldırılmış, 25 Şubat 1910 tari-

hinde çıkartılan Esnaf Cemiyetleri Talimatnamesiyle kethüdaların 

görevlerine son verilerek, Şehremaneti’nin denetimi altında esnaf 

cemiyetlerinin kurulması öngörülmüştü. 1914 yılına gelindiğinde ise 

İstanbul’da elliye ulaşan esnaf cemiyetleri “Esnaflar Cemiyeti” adı al-

tında birleştirilmişti. Haziran ayında yerli üreticileri desteklemek 

amacıyla çıkartılan Teşvik-i Sanayi Talimatnamesi ile ithal edilen 

benzerlerinden %10 daha pahalı olsalar dahi, yerli ürünlerin tercih 

edilmesini şart koşan bir kararname çıkartılmıştı.  

İttihatçı hükümet ile esnaf örgütleri arasındaki iş birliği Cihan 

Harbi yıllarında yeni bir safhaya ulaşmış ve kentin iaşe sorununu es-

naf örgütleri aracılığıyla giderilmeye çalışılmıştı. Bu durum özellikle 

hükümetle iyi ilişkiler içerisinde olan esnaf gruplarının iktisadi nok-

tada büyük kazançlar elde etmelerine sebep olmuştu. Esnaf örgütle-

rinin, İttihatçı çevrelerde giderek itibar kazanmasının bir neticesi 

olarak bu dönemde Mebusan Meclisi’ne verilen bir önergede fütüv-

vet ilkelerinin günün koşullarına uygun değişikliklerle uygulanması 
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istenmiş, bu öneri kapsamında Baha Sait Ankara’ya giderek esnaf ör-

gütlerinin evrimini incelemişti.  

İttihat ve Terakki idaresinin sadece genç subaylara dayanan bir 

idare değildi. Babıâli Baskını ile iktidara gelen İttihatçıların iktidar-

larını özellikle şehirli Müslüman orta sınıflara dayandırarak sürdür-

mekteydi.  

Bu bağlamda ilgili çalışmada, Babıâli baskını ile iktidarı ele geçi-

ren İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin, şehirli Müslüman zümrelerle 

kurduğu ittifak, başta cemiyete ve esnaf örgütlerine bağlı yayın or-

ganlarında çıkan yazılar ve dönemin öne çıkan uygulamaları üzerin-

den ele alınacaktır. Babıâli Baskını sonrasında askeri müdahaleyi ya-

pan subayların farklı toplumsal sınıflarla kurduğu ilişkiler sadece il-

gili dönemin anlaşılmasında değil genel olarak Türk siyasal haya-

tında yaşanan askeri müdahalelerin barındırdığı toplumsal ilişki ağ-

larının ortaya konulmasında fayda sağlayacaktır.   



162 MERT CAN ERDOĞAN 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMMITIE OF UNION 
AND PROGRESS AND MUSLIM ARTIZANS IN THE 
AFTERMATH OF 1913 OTTOMAN COUP D'ÉTAT 

Abstract 

The Committee of Union and Progress which had hesitated 

among the different economic models after the proclamation of the 

Second Constitution, built its legitimacy on the support of the urban 

Muslim middle class, especially after the 1913 Coup D'état, and 

shaped the economy entirely in the direction of the expectation of 

small tradesmen and artisans. 

In order to modernize the production of small craftsmen, after 

the proclamation of the Second Constitution, the old guild organiza-

tions were abolished and the duties of the stewards were put to an 

end with the instruction of the Tradesmen Societies issued on 25 

February 1910 and the establishment of artisan societies under the 

supervision of municipality was envisaged. In 1914, the number of 

artisan societies reached fifty in Istanbul and they were united under 

the name of "Tradesmen Society". In June, a decree stating that do-

mestic products should be preferred even if they were 10% more ex-

pensive than their imported counterparts in order to support do-

mestic producers. 

The alliance between the Unionist government and the artisan 

organizations reached a new stage in the years of Great War and the 

provisions problem of the capital tried to be solved through the arti-

san organizations. This situation led trader groups, which were in 

good relationship with the government, to make great economic in-

terests. As a result of the growing reputation of the craftsmen 's or-

ganizations in the Unionist circles, it was requested in the parliament 

to revive the principles of artisan brotherhood in accordance with 

the modern. In this regard Baha Sait was sent to Ankara to study the 

evolution of guilds.  
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The Union and Progress Administration is not only an admin-

istration based on young officers, but it based on the urban Muslim 

middle classes.  

In this context, the alliance formed by the Union and Progress 

Committee, which seized power with the 1913 Coup D'état, and the 

urban Muslim middle classes, will be examined through the articles 

published in the periodicals of the Union and Progress Committee 

and artisan organizations in this study. The relations established by 

military officers engaged in military intervention after the 1913 

Coup D'état with different social classes will help in the understand-

ing of not only the related period but also the communal networks 

that are hosted by military interventions in Turkish political life in 

general.
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ÖZET 

Bâbıâli Baskınının üzerinden yaklaşık 105 yıl geçmesine rağmen, 

olay hala bütün yönleriyle ortaya konulmuş değildir. Olayın içyüzü 

ve bunu doğurmuş olan etkenler bugüne kadar kesin olarak anlaşıl-

mış ve açığa çıkarılmış değildir. Olayla ilgili resmi bir inceleme yapıl-

mamıştır. Baskını gerçekleştirenler hemen iktidara geçmiş oldukla-

rından, büyük bir ihtimalle kendileri ile ilgili bir araştırma yaptırma-

mışlardı. Çünkü Bâbıâli Baskını’nın ayrıntıları ile ilgili Osmanlı Arşi-

vi'nde yapılan araştırmalarda belgeye rastlanmamıştır. Olay günü ile 

alakalı belgeler sadece Kâmil Paşa'nın istifası, Mahmut Şevket Pa-

şa'nın sadarete tayini ve Nazım Paşa’nın cenaze töreniyle ilgili belge-

lerdir. Yapılan baskınla ilgili ayrıntıları gösteren belgeler yoktur.  

Bâbıâli Baskını’nı ile günümüze kadar gelen bilgilerin kaynakları 

olaya şahit olanların anlattıklarıdır. Bu yüzden olayın anlatımıyla il-

gili olarak farklı bilgilerle karşılaşılır. Olayları anlatanların, yazanla-

rın siyasî görüşleri, ittihatçı veya itilafçı olup olmadığı gibi hususlar, 

baskınına bakışlarını ve olayları aktarışlarını etkilemektedir.  

Sunulacak olan bu tebliğde ilk defa yeni belgeler kullanılacaktır. 

Olay günü, özellikle baskının olduğu anda Bâbıâli’de bulunan Alman 

görevlilerin yazdıkları yazılar tebliğin temelini oluşturacaktır. Ayrıca 

dönemin yerli ve yabancı basınına yansıyan olaylarla ilgili haberlerde 

konunun ortaya konulmasında faydalı olacaktır.   
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THE BAB-I ALİ ATTACK UNDER THE LİGHT OF THE 
GERMAN OFFICIALS’ INSCRIPTIONS 

ABSTRACT 

Although it has been almost 105 years since the raid on the Sub-

lime Porte, the raid has not been examined from all aspects up to 

this day. At the time of the raid there were not any official investiga-

tion because the ones who made the raid took the governance of the 

Empire and they did not want to bother with an investigation. In the 

researchs that we made in the Ottoman archives about the details of 

the raid, we could not find many documents regarding the subject. 

The documents from the day of the incident explain the resignation 

of Kamil Pasha, the appointment of Mahmut Şevket Pasha to Grand 

Vizier and the funural of Nazım Pasha. There were not any docu-

ments about the details of the raid.  

The sources of the knowledge that we know about the raid are 

mainly the stories told by the eye-witnesses and because of that, there 

are various versions of the incident. A variety of things have an effect 

on the point of view of the eye-witnesses. For example if he is a sym-

pathizer of committee of union and progress, his version of the story 

will be different from someones, who is a sympathizer of Party of 

Freedom and Understanding.  

In the upcoming paper new documents will be used. Some wri-

tings of the German officers which were on duty at the Sublime Porte 

on the day of the raid will be the basis of this paper. Additionally 

examining some news on the newspapers from local and foreign 

press about the raid will be useful in our understanding of the inci-

dent.  

KEY WORD: Bâbıâli Baskını, Enver Paşa, Talat Paşa, Kamil 

Paşa, Nazım Paşa, basın, Almanya
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ÖZET 

XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da çok sayda qazete ve dergi 

basılmakda idi. Bu basın yayınları arasında “Molla Nasreddin” hiciv 

dergisi en önemli yeri tutuyordu. Bildiyimiz gibi, Türk Dünyası 

coğrafiyasında uzun asrlardır latifeleri ile ismi zikr olunan Hoca 

Nasreddin semboli mevcuttur. Hazırcevablılığı, kısa, mantıklı 

ifadelerle insanların, hatta hükmdarların kusurlarını yüzlerine açıq 

şekilde dediyi için halk sevimlisi idi. Bu sebebden dergi kurucusu ve 

baş editörü olan Celil Memedkuluzade (1869-1932) tarafından 

“Molla Nasreddin” adlandırılmışdır. Celil Memedkuluzade 

mükemmel bir yazar, fikir adamı, eserleri bugün de tiyatrolarda 

oynanılan sevilen bir edebiyatçı idi. Dergi 1906-1931’de Tiflis (1906-

1918), Tebriz (1921), Bakü’de (1922-1931) 748 sayı ile basılmışdır. 

Azerbaycan’ın bir çok ünlü fikir adamlarının, edebiyat ve qazete 

yazarlarının dergide şiir ve makaleleri basılırdı. Dergide hiciv şiir, 

makale ve haberlerle beraber, karikatürler de yer almakda idi. Bu 

yazı ve karikatürlerde bir çok konular – islam dünyasının geriliyi, 

istibdad, nonarşi, eğtimsizlik, dini-fanatizm, Avrupa sömürgeçiliyi 

eleştirilir, kadın özgürlüyü, demokrasi, açık fikirlilik, ümmet ve 

millet sevgisi tebliğ ediliyordu. “Molla Nasreddin” Rusya’dakı 

müslüman toplumları arasında, Yakın ve Orta Doğu’da basılan ilk 

hiciv dergisi idi. 

Dergide en çok önemsenilen konulardan biri de Osmanlı idi. 

Kardeş devletteki toplumsal, politik gelişmeler, kültürde de 
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yansımasını bulmuş değişimler, Osmalı devletinin katıldığı savaşlar, 

Azerbaycan Türkleri tarafından da ilgi ve endişeyle takip 

edilmekteydi. Bu olaylar dergide ister şiir ve makalelerde, ister de 

karikatürlerde öne çekilmiş, münasebet bildirilmişdir. 23 Ocak 1913 

de Babı-Alinin basılması, bu devrime giden sürecde ve devrim 

sonrası gelişmeler, devrim etrafındakı şahsiyetler derginin 

numaralarında çok sayıda hiciv şiir, makale ve karikatürlere 

yansıtılmıştır. Dergi yazarları Babı-Alinin basılmasını, sadrazam 

Kamil paşanın istifasını Türk halkı ve Osmanlı için bir kurtuluş 

olarak görüyordular. İttihat ve Terakkinin, Enver ve Telet paşanın 

bu fealiyeti medh edilmekde idi. Yazarların fikrince, bu dönem 

Osmanlı’dakı neredese tüm problemlerin başında (savaşlardakı 

yenilgi, ekonomi durumun kötüye gidişi, ülke genelinde eytimin 

zayıf olması, istibdad, kadın hakları, iç siyasi dayanışmanın 

olmaması) Kamil paşa sadrazamlığındakı Babı-Ali duruyordu: 

Dağıtdı, ezdi türkü Babı-Ali 

Kazandı yabançılar, etdi ziyan türk  

(“Molla Nasreddin” dergisi. Şiir, Tiflis. 11 Haziran, 1913, №17, 

s.3) 

Dergide Kamil Paşa ve kabinesinin yeniden Babı-Aliye döne 

bieceklerinden bir endişe de mevcut idi. Babı-Ali eski düşünceli 

adamların kabinesi olarak görülmükte idi. İttihat ve Terakki ise 

modern, açık fikirli, vatansever bir teşkilat kibi kabul ediliyordu. 

“Molla Nasreddin” dergisinde Babı-Ali baskını ve etrafındakı 

gelişmeler üzre günümüze kadar ilimsel araştırmalar aparılmamıştır. 

Bu konunun akademik tarzda araştırılması Babı-Ali baskını, onun 

siyasi ve hukuki yönlerinin o dönem Azerbaycan’dan nasıl gözükmesi 

ve incelenmesi açısından ilimsel deyer taşımaktatır.  
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BAB-I ALI ATTACK AND DESCRIPTION OF SURROUNDING 
PROCESSES IN “MOLLA NASRADDIN” 

ABSTRACT 

There were published many newspapers and journals in the 

beginning of XX century. There was speical place of “Molla 

Nasraddin” journal among these press bodies. As we know, there is 

Molla Nasraddin symbol in Turkish World which has been popular 

for his anecdotes for ages. He was favourite of the people because 

being funnyman and said openly all faults of people, even kings with 

short and logical expressions. For this reason, the journal was called 

“Molla Nasraddin” by the creator and editor-in –chief, Jalil 

Mammadguluzadeh (1869-1932). Jalil Mammadguluzadeh was 

famous writer, social figure and lovable dramatist whose works were 

dramatised in theatres. The journal was published with 748 numbers 

in Tbilisi (1906-1918), Tabriz (1921) and Baku (1922-1931) in 1906-

1931 years. There were published poems and articles of Azerbaijani 

public figures, writers and journalists in the journal. Beside satirical 

poems, articles and news, the magazine also contained cartoons. 

While a lot of topics- backwardness of Islamic World, dictatorship, 

monarchy, illiteracy, religious fanaticism, European imperialism 

were criticized in these writings and cartoons, women’s freeom, 

democracy, freedom of thought, love for people and native land 

were propagated. “Molla Nasraddin” journal was first published 

satirical journal among Muslims in Russia as well as in Near and 

Middle East. 

One of the most important issues in the magazine was related 

with the Ottoman Empire. Social, political processes in brotherly 

state, aslo changes reflected in culture, wars of Ottoman state were 

watched with interest and anxiety by Azerbaijani Turkishes. These 

events were widely described in poems and articles, as well as in 

cartoons and attitudes about it were reported. The Bab-i-Ali 

Revolution, which took place on 23 January 1913, previous and the 
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subsequent processes, thoughts related with the personalities 

involved in transformation were reflected in numerous satirical 

poems, articles and cartoons published in the numbers of magazines. 

In these writings Bab-i Ali coup, Kamil Pasha's resignation were 

accepted as a salvation for the Turkish people and the Ottoman 

Empire. The activities of the “Ittihad and Taraggi”, Enver and Talat 

Pasha were welcomed. According to the writers of the journal, almost 

all the problems in the Ottoman Empire (defeats in the wars, 

economic recession, low level of education, dictatorship, women's 

freedom, and lack of domestic political solidarity) were related to 

Babil Ali's government under the leadership of Kamil Pasha: 

Turkishes were destroyed and crumbled by Babi-Ali,  

Won the aliens , caused to harm Turkishes – 

(“Molla Nasraddin” journal. Poem, Tbilisi.11 June, 1913, 7, page 

3) 

The magazine also expressed concern that Kamil Pasha's 

government could return to Bab-i Ali again. Bab-i Ali was regarded 

as the political place of old-minded people. “Ittihad and Taraggi” 

was considered as modern, broad-minded, patriotic organization.  

The Bab-i Ali coup and description how processes related with 

this coup are reflected in the journal “Molla Nasreddin”, have not 

been involved in scientific research until today. The academic study 

of this subject has scientific importance from the standpoint of Bab-i 

Ali coup, as well as investigation how its political and legal aspects 

were adopted and evaluated in Azerbaijan that time. 
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ÖZET 

II. Meşrutiyet’in ilanının hemen sonrası Said Paşa’nın istifasıyla 

Sadrazamlığa Kamil Paşa tayin edilmiştir. İlk başlarda Kamil 

Paşa’nın İttihat ve Terakki ile ilişkileri iyi gitmiş, ancak İttihat ve Te-

rakki’nin hükümete müdahaleleri arttıkça bu ilişki bozulmuştur. 

Meclisin açılmasından kısa süre sonra da Kamil Paşa’yla hesaplaşmak 

için hükümetin dış politikası hakkında gensoru önergesi verilmiştir. 

Ancak Kamil Paşa’nın yaptığı açıklama yeterli görülerek Meclisten 

alkışlarla uğurlanmıştır.  

İttihatçılar arasındaki anlaşmazlığı gören Kamil Paşa, kendi ikti-

darını güçlendirmek için 10 Şubat 1909 tarihinde Harbiye ve Bah-

riye Nazırlarını değiştirmiştir. Ancak bu değişiklik muhalefeti mem-

nun ederken, diğer taraftan hem İttihatçıları hem de askerleri kız-

dırmıştır. 

İstanbul’da bulunan askeri gemilerin kaptanlarının seçtikleri 

temsilciler Sadrazamı ziyaret ederek yeni Bahriye Nazırının atanma-

sından rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Askerlerin rahatsızlığın-

dan da destek alan İttihatçılar, Kamil Paşa’yı iktidardan düşürmek 

için 11 Şubat 1909 tarihinde arka arkaya altı gensoru önergesi ver-

mişlerdir. Askerlerin rahatsızlığı gensoru görüşmeleri sırasında da 

ortaya çıkmıştır. Görevden alınan nazırlar Meclise telgraf göndere-

rek tepkilerini iletmişlerdir. Sabık Harbiye Nazırı telgrafında, istifa 

etmediği halde Mısır Fevkalade Komiserliği’ne atandığını belirterek 
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Meclis’ten hakkının muhafazasını talep ediyordu. Sabık Bahriye Na-

zırı ise kanuna aykırı olarak görevden alındığını kaydederek, bunu 

protesto ettiğini bildiriyordu. Bu telgraflar Meclis’te “yaşasın Meşruti-

yet” sedaları ile alkışlanmıştır.  

Bu arada Beşiktaş önlerindeki donanmadan gelen bir telgraf ise 

başka bir tartışmaya yol açmıştır. Meclis Başkanının “memleketin 

kuvve-i bahriyesinin heyecan içinde olduğunu gösterir bir kâğıt var. 

Zırhlı süvarileri tarafından gelmiş” diye bahsettiği telgrafta, askerler 

nazırların görevden alınmasını meşrutî rejime aykırı olduğu, bu ne-

denle “neticesi vahim olabilecek ahvale meydan verilmemesi” için en kısa 

zamanda bu haksızlıktan geri dönülmesi isteniyordu. Askerlerin bu 

telgrafı Meclis’te askerin siyasetle uğraşıp uğraşamayacağı yolunda 

bir tartışmaya neden olmuştur. Ankara Mebusu Mahir Said Bey “as-

kerler siyasete karışamaz” derken, Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Bey 

“askerler, Meclis-i Mebusan'a istida vermekten memnu mudur efendim?” de-

miştir.  

Kamil Paşa Meclis’e gelmemiş ve gensoru müzakereleri de asker-

lerin kontrolü ve baskısı altında devam etmiştir. Donanmadan gelen 

telgraf okunduğu zaman sekiz savaş gemisi Meclisi tehdit eder bir 

vaziyette Beşiktaş ile Üsküdar arasında demir atmışlardır. Bunun ya-

nında resmi ve sivil bazı zabitler de koridorlarda dolaşmıştır. Hatta 

bazı iddialara göre Sadrazam Kamil Paşa askerin bu baskısından do-

layı Meclis’e gelememiştir. Yine iddiaya göre, gelmiş olsaydı İttihat 

ve Terakki’nin fedaileri tarafından öldürülecekti. Neticede, Meclise 

gelmeyen Sadrazam Kamil Paşa hakkında 196 güvensizlik oyu veril-

miş ve Paşa iktidardan düşürülmüştür. 

Bu bildiride yukarda kısaca belirtilen olaylar, askerlerin siyasete 

ve parlamentoya ilk müdahalesi bağlamında ele alınacaktır. Bildiri 

hazırlanırken, dönemin basını, hatıralar ve araştırma eserlerden ya-

rarlanılacaktır. Meclis görüşmeleri için ise Meclis-i Mebusan Zabıt 

Cerideleri kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Asker, Siyaset, Kamil Paşa, İttihat ve Te-

rakki 
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THE FIRST CRISIS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MILITARY OFFICIALS AND POLITICAL AUTHORITIES 

FOLLOWING THE DECLARATION OF THE SECOND 
CONSTITUTIONAL PERİOD AND THE EFFECTS OF 

MILITARY OFFICIALS ON THE OVERTHROW OF KAMIL 
PASHA GOVERNMENT 

ABSTRACT 

Immediately following the declation of the second constitutional 

period Kamil Pasha was appointed the grand vizier replacing Said 

Pasha in the post. Initially Kamil Pasha’s relations with the Commit-

tee of Union and Progress were well, but it became deteriorated in 

parallel to the increase in the intervention of the Committee of Un-

ion and Progress in governmental activities. The Committee tabled 

a motion of censure about the foreign policy of the government to 

challenge Kamil Pasha. However, it failed and the statements of the 

Kamil Pasha were accepted by the parliamentary members. 

In order to strenghten his government Kamil Pasha replaced the 

War and Marine ministers on 10 February 1909. This replacement 

was welcomed by the opposition members, but it was not approved 

by the Committee members and military officials. 

Representatives of the military marines in Istanbul visited the 

Grand Vizier and during the meeting they declared their discomfort 

with the appointed of the new marine minister. Using this discomfort 

as one of the motivations the Committee members tabled six motions 

of censure on 11 February 1909. During the talks at the parliamen-

tary the military officials expressed their discomport again. The for-

mer ministers also expressed ther discomfort through telegraphs. 

The former war minister reported that he did not resign from the 

post, but he was appointed supreme commissar to Egypt. He insisted 

on that his right to be the War Minister should be protected. Simi-

larly the former marine minister argued that he was fired illegally. 
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These telegraphs were applauded with the voices of “Long live Cons-

titution”. 

Another statements came from the navy moored in Beşiktaş and 

this telegraph was also applauded by the parliamentary members. 

The parliamentary speaker introduced the telegraph with these sta-

tements: “there is another telegraph showing that the navy of the 

nation is excited.” Military officials thought that the replacement of 

the ministers was an illegal act. Therefore, they demanded that this 

should be retracked in order to “avoid occuring events with very ne-

gative results”. On the other hand, this telegraph by the military of-

ficials caused some discussions about whether or not military officials 

could intervene political activities. Ankara PM Mahir Said Bey said 

“military officials cannot intervene the parliamentary debates” and Kütahya 

PM Abdullah Azmi said “are military officials happy with giving a petition 

to the parliamentary?”  

Kamil Pasha did not attent the these talks at the parliamentary 

and the talks occurred under the control and pressure of miliatry 

officials. During the reading of the telegraph from the navy eight war 

ships were between Beşiktaş and Üsküdar. In addition, there were 

miliatry officials at the parliament. Some argued that it was why Ka-

mil Pasha did not attend the parliamentary talks on that day. It is 

also argued that if he came there he would be assassinated by the 

members of the Committee. As a result of the talks the government 

of Kamil Pasha was overthrown with 196 votes of no confidence. 

This presentation deals with the early intervention of military 

officials in the politics and parliamentary activities. The data used 

are taken from the newspapers, memoirs and related studies. The 

talks at the parliamentary were made detailed using the official re-

ports. 

Key Words: Asker, Siyaset, Kamil Paşa, İttihat ve Terakki 


