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G  erek dünyada gerekse Türkiye’de modernizm literatürünün geniş-
liği ve farklı disiplinler tarafından ele alınmış olması, konunun 
ilgi çekici olması kadar, sürecin ülke ve döneme göre farklı nite-
liklere bürünmüş olmasından da kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’nin 19. yy ilk yarısından itibaren başlayan “modernleşme” çaba-
ları kendine özgü bir nitelik taşımaktadır. Özgünlüğü “modern” toplum ya-
ratma/dönüştürme sürecinde tüm kavramların, kurumların ve politika üret-
me kapasitesinin; ışığın prizmadan geçerken kırılması ve farklı görüngülere 
bürünmesi gibi, modernleş(tir)menin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel ya-
pılara yansımasından kaynaklanmaktadır. Burada prizma görevini gören 
devlettir. Türkiye’nin modernleş(tir)me sürecinin belirleyicisi olarak dev-
letin örgütlenme modeline göre tüm kavramlar; totaliter devlet düzeninden, 
bireylerin devletin varlığına duydukları sarsılmaz güvenden, bireysel hak 
ve özgürlükler anlamında sivilleşme sorunun tartışılamamasından, yerli 
sanayi sermayesinin devlet eliyle oluşturulma sürecinden geçerken, kırılmış 
ve Batılı kavramlara farklı anlamlar yüklenerek/kavramın içi boşaltılarak, 
değişip- dönüş(türül)erek farklı görüntüler kazanmıştır.

Bu nedenle, farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisinin teması “moder-
nizmin yansımaları” olarak seçilmiş ve ele alınan yıllarda Türkiye’nin eko-
nomik, sosyal ve toplumsal dinamikleri çerçevesinde “modernleşme”nin 
nasıl başkalaştığının ve kendine özgü bir nitelik kazandığının, farklı disip-
linlerden bilim insanlarının değerlendirmeleriyle anlaşılmaya çalışılması/
yeniden okunması hedeflenmiştir.Elinizdeki bu kitap, 1960’lardan başlayıp 
günümüze kadar olan 10’ar yıllık dönemlerde Türkiye’de modernizmin de-
ğerlendirilmesi ve eleştirilmesini hedefleyen bir dizi kitabın II. cildini oluş-
turmaktadır. 

Modern Türkiye’nin 1960’lar ve 1970’lerdeki görünümüne ilişkin sosyal 
bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmaların sayısının oldukça az olması 
nedeniyle I. ve II. cildin özellikle yararlı olacağına inanmaktayız. 

Türkiye’nin 1970’li yıllarının, özellikle bu yılları yaşamış olan kişiler 
tarafından,  “zor yıllar” veya “yitirilmiş yıllar” olarak anılmasının haklı ge-
rekçeleri bulunmaktadır. 12 Mart 1970-12 Eylül 1980 ’e kadar geçen bu 10 
yıllık dönem; ekonomik kriz, siyasi çekişme ve kargaşa, politik kutuplaşma, 
genel olarak sosyal alanda çok yükselmiş bir muhalefet olarak tanımlanabi-
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lir. Türkiye, dönemin başında dünyada yaşanan ekonomik krizi gecikmeli 
olarak yaşamakla birlikte, dünya konjonktüründe izlenen siyasi ve sosyal 
değişim sürecinin etkisinde kalmıştır. Bir yanda ülke içinde büyük siyasi 
karmaşa yaşanırken diğer yanda Kıbrıs harekâtı nedeniyle ülke dışı koşul-
lar olumsuz bir trende dönmüş ve dönemin ortalarından itibaren oldukça 
sert bir ekonomik kriz sürecine girilmiştir. Türkiye, 70’li yılların sonunda 
ABD’de Reagan,  İngiltere’de Thatcher’ın ardından, 1980 askeri darbesi ile 
birlikte Turgut Özal’ın öncülüğünde neo-liberal politikaların uygulamaya 
konulduğu ilk ülkelerden biri olmuştur.

Bu yılların en belirgin olayları arasında öncelikle işçi hareketleri, grevler 
ve lokavtlar yer almaktadır. Dönemin başında her sendikadan binlerce işçi-
nin katıldığı 15-16 Haziran 1970 olayları, Türkiye tarihindeki en büyük işçi 
eylemlerinden biri olarak kabul edilmektedir.  Devam eden 10 yıl boyunca 
sürecek sendikal mücadelede DİSK ve Türk-İş kitlesel bir güce kavuşmuş-
lardır. 1950-1980 arası, bir yandan çok partili rejimin gereği olarak siyaset 
sahnesindeki siyasi parti sayısındaki artış diğer yanda sendikalar, dernekler 
gibi örgütlü ve örgütsüz mücadeleler sonucunda, “popülist modernite” dö-
neminde kitlelerin moderniteyi şekillendirme gücü artmıştır. 

Birinci BYKP’dan itibaren enflasyon oranlarındaki artışa rağmen, bu 
mücadeleler sonucunda 1978-79 kriz dönemine kadar reel ücretlerde artış 
gözlenmektedir. 1980 yılında kadar hakim ithal ikameci büyüme modeli, 
işçilerin örgütlü mücadelesine olanak tanımaktaydı nitekim bu alanda 
önemli kazanımlar edinilmiştir. Bunlar, özellikle büyükşehirlerde yaşayan 
orta ve düşük gelirli kesimin tüketim alışkanlıklarının da değişmesine yol 
açmıştır.

Örgütlülük bu dönemde sermaye kesiminde de ortaya çıkmıştır. 1971 
yılında TÜSİAD, 1976 yılında Türk Hür Teşebbüs Konseyi kurulmuş, böy-
lece TOBB, TİSK gibi mesleki örgütlerin tek bir çatı altında toplandığı plat-
formlar oluşturulmuştur.

Sürece damgasını vuran diğer özelliklerden biri; kalkınma konusunun, 
özellikle sol kesimde yer alan aydınlar başta olmak üzere,öncelikli gündem 
olmaktan çıkmış olmasıdır. Bu yıllarda gelişme ve kalkınma içerikli tar-
tışmalar ekonomik sistem arayışlarına dönmüş ve sosyalizmi çare olarak 
görenler arasında (Sovyet yanlısı olanlar ile Mao yanlısı gruplar) da yön-
tem konusundaki fikir ayrılıkları çatışma seviyesine gelmiştir.Sağ merkezli 
öneriler arasında söylem düzeyinde “kalkınma ağır sanayi ile mümkündür” 
tezleri ise zaten gerçekçi modellere dayanmamaktadır. 

50’li yıllardan itibaren köyden-kente göç ve kentsel planlamanın etkisiz 
kalması gibi nedenlerle ortaya çıkan gecekondulaşma; başta İstanbul olmak 
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üzere 3 büyük şehirde, giderek çözümsüz kalan fiziksel problemlerin yanı 
sıra sosyal ve toplumsal örüntüleri de farklılaştırmıştır. Bu çevrelerde yay-
gınlaşan popüler kültürün doğal sonuçları müzikten sinemaya, eğitimden 
mimariye kadar her alanda (hala) görülmektedir.

1950’lerde başlayan hızlı nüfus artışının, 1970’lere gelindiğinde 18-25 
yaş arasında, daha iyi eğitim ve iş arayışında olan devasa bir genç nüfusu 
yarattığına, bu durumun da emek piyasalarını hızlı bir biçimde dönüştürdü-
ğüne de dikkat çekmek gerekir.

Bir yanda gençler arasında başka ülkelerde verilen mücadelelerden ha-
berdar olmanın prestij kazandırdığı sosyal ortam varken diğer yanda 1973 
yılında Cumhuriyet kutlamalarından söz edilmekte, siyasi partiler içinde 
bile demokrasi sağlanamaz ve tek lidere bağlı örgütlenme modelinin dışı-
na çıkılamazken “demokratik cumhuriyet” tartışmaları yapılmaktadır. Sol 
aydınlar arasında devrimin silahlı veya silahsız gerçekleştirilmesi gerekti-
ğine ilişkin ikna kavgaları öyle zaman ve enerji almıştır ki, demokrasinin 
işletilmesi için çaba harcamaya mecal kalmamıştır. Demokrasinin kendisin-
den ziyade ona ulaşmanın yolları konusunda verilen kavga, sadece solcular 
(Moskova ve Pekin yanlıları ve diğer fraksiyonlar) arasında değil, sol ve 
sağ gruplar arasında da silahlı çatışmalara neden olmuş, toplumsal şiddet 
yaygınlaşmış, içine girilen bu sarmaldan çıkılamamış hatta zaman zaman 
kitlesel katliamlar yaşanmıştır.

Dönemin sonunda toplumsal krizin yanı sıra ekonomik kriz de boy gös-
termiş ve 1977 yılında Başbakan Süleyman Demirel’in dönemin simgesi ha-
line gelmiş ünlü sözüyle “ülke 72 cente muhtaç” kalmıştır. Uygulanan ithal 
ikameci model çerçevesinde; konvertibl olmayan ulusal para, uluslararası 
standartları yakalayamayan yerli üretim, ülke dışına çıkış zorlukları, tekno-
loji kullanımın düşüklüğü, eğitim olanaklarının yetersizliğine bağlı olarak 
becerili işgücü eksikliği, yaratıcılık ve yenilikten yoksunluk, işsizlik, üretim 
yoklukları, bütçe açıkları, cari açık gibi bir dizi olumsuz koşullar altında 
ülke nerdeyse çıkışsız bir sona doğru hızla itilmiştir.

20.yüzyıl başlarından bu yana toplumsal eleştirinin mizah yoluyla yapıl-
ması geleneğini sürdüren Gırgır dergisi bu yılların en yüksek tirajına sahip 
gazetesi olmuştur.

Türkiye’nin 70’li yıllarını değerlendirmek, birbirinden kopuk görünen 
ama aslında derinden bağlı pek çok olgu ve sürecin, tarihsel kırılmaların ve 
sürekliliklerin aynı anda ele alınmasını gerektirmektedir. Bu işimizi olduk-
ça zorlu kılan bir durum. Türkiye bu yıllarda, dünyadaki genel trendlerle 
uyumlu bir gelişme/değişme süreci izlerken aynı anda dünyadan oldukça 
kopuk bir ülkedir de. Uzay savaşlarının tasarlandığı, başta çevreci yaklaşım-
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lar olmak üzere alternatif yaşama biçimlerinin oluşturulduğu, haberleşme ve 
ulaşımda devrimlerin yaşandığı, modernizmin eleştirildiği ve post-modern 
yaklaşımların ortaya çıktığı bir dünyadan oldukça farklı bir görünüme sa-
hiptir. Bu dönemde Türkiye’de; dünya ekonomik krizinin etkisi geç hisse-
dilmiş, AET üyesi olma fırsatı değerlendirilememiş hatta bu değerli görül-
memiş, Kıbrıs harekatı nedeniyle uluslararası arenada yalnızlaşılmış, insani 
kalkınma göstergeleri iyileştirilememiş ve demokrasi konusunda ileri adım 
atmak bir tarafa askeri müdahalelere maruz kalınmıştır. Kıyaslama amacıy-
la, kitabın sonunda dünyada ve Türkiye’deki seçilmiş bazı gelişmeler tablo 
olarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’nin modernleşme macerasının 70’li yıllardaki görünümüne 
İlişkin bu derlemenin yeni çalışmalara kaynak oluşturacağını, sorgulamaların 
ve değerlendirmelerin tarihsel süreç içindeki evrimsel dönüşümüne farklı bir 
bakış açısı kazandıracağını umuyoruz. Serinin ikinci kitabının hazırlanma-
sını mümkün kılan değerli yazarlarımıza, proje asistanımız Özge Erdölek’e, 
çalışmanın her aşamasında yanımızda olan, sabırla desteklerini esirgemeyen 
Ali Özay ve Burak Onur Kozal’a teşekkürlerimizi sunarız.

Göstermiş oldukları titiz çalışma ve özen için Efil Yayınevi’ne ayrıca 
teşekkür ederiz. 

Yaklaşık bir yıldır süren hazırlık çalışmalarımız esnasında artık bir aile 
gibi olduğumuz yazar dostlarımızdan sevgili Rüya Gökhan Koçer’in bir kızı 
dünyaya geldi. Araştırma grubumuzun bu çok değerli küçük üyesi Ruken’e 
aramıza hoş geldin diyoruz. 

Saygılarımızla,
R. Funda Barbaros ve Erik Jan Zürcher
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GİRİŞ

Mehmet Ali Kılıçbay1

İkinci Dünya Savaşının etkilerini tasfiye eden 1950’li yılların ardından, 
1960’lı yıllar, özellikle Batı alemi ve onun hemen periferisindeki ülkeler 
(Türkiye de bu sektöre dahildir) tarihte az rastlanan bir umut dönemine gir-
mişlerdir. Refahın hızla arttığı bu dönemde çocuksu bir mutluluk ve güven 
duygusu hemen hemen bütün dünyada çeşitli ölçeklerde egemendir. Ancak 
arkadan gelen 1970’ler, bu umutların teker teker sönmesine tanıklık edecek 
ve bu dönem içlerin karardığı bir süreç olacaktır.

1973’teki İsrail ile Mısır ve Suriye arasındaki Kippur (veya Ramazan) 
Savaşı’nın Arap ülkelerinin ağır yenilgisiyle sonuçlanması, İslami radika-
lizmin küçük grupların işi olmaktan çıkarak çok daha geniş kitlelere yayıl-
masını başlatacak, terorizm ile İslamiyetin birlikte anılması veya böyle bir 
bağlantının kurulması İslam alemini daha da istikrarsız kılacaktır. Viuetnam 
Savaşı’nın 1975’te sona ermesi, hem ABD’nin yenilmezliği efsanesini biti-
recek hem de emperyalizmin yüzü daha net görülür hale gelecektir.

Watergate skandalının Nixon’ın istifasına yol açması; Hafız Esad’ın Su-
riye’de, Pinochet’nin Şili’de ve generallerin Arjantin ile Türkiye’de darbey-
le iktidara gelmeleri, demokrasinin yolunda ilerlediği düşüncesine büyük 
darbe vuracaktır. Bütün bu darbeci rejimlerin baskıcı ve işkenceci karak-
teri, daha sonraki bütün darbelerin gelecek programını oluşturacaktır. Bu 
arada Portekiz’deki “Karanfiller Devrimi”, rezil bir diktatörlüğe son verip 
demokrasiyi kurabilme becerisini gösterirken, İran’daki Humeyni veya “İs-
lam Devrimi” bir diktatörlüğe son verirken, çok daha baskıcı, totaliter bir 
rejim kuracaktır. Bunun yanı sıra, 1976’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
Johannesburg’un siyahi bölgesi Soweto’da çıkan büyük isyan, ezilmiş top-
lulukların mücadelelerinin başlangıcı olacak ve bugün yeryüzünde sürmek-
te olan birçok azınlık (veya dışlanmış çoğunluk) hareketi, bazı köklerini 
burada bulacaktır. 

Elektronik devrimin başlangıcı da 1970’li yıllarda yer almaktadır. Mik-
roişlemciler, kompakt diskler ve baskı yapan lazer ile bilgi aktarım sis-
temlerinin ortaya çıkışı bu döneme aittir ve ilk kişisel bilgisayarların gene 
bu sıralarda ortaya çıkmasıyla bilişim patlaması yaşanmaya başlayacaktır. 
Doğum kontrol haplarının bu dönemde ilk kez imal edilmeleriyle, Batı’da 
nüfus artış hızında hızlı bir düşüş yaşanmış aynı zamanda 3. Dünya ülkele-
1  Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, Emekli öğretim üyesi, makilicbay@superonline.com
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rinden gelişmiş ülkelere büyük bir göç başlamıştır. Türkiye’de, bu süreç iki 
şekilde kendini göstermiştir. Bir yandan kırsal fazla nüfus büyük kentlerin 
varoşlarını hızla gecekonduyla iskân ederken, bir yandan Batı Avrupa’ya da 
büyük bir emek-gücü göçü yaşanacaktır. Bunların sonucunda Türkiye’nin 
kent coğrafyası radikal bir şekilde değişirken, Avrupa’daki işçilerin gönder-
dikleri dövizler ekonomiye katkı sağlamıştır. Varoşların hızla dolması, Türk 
siyasetinde zaten varolan yanaşmalığı daha da artıracak, politik söylem ta-
mamen popülist hale gelecektir. 

Dünyanın ekonomik yapılanmasını etkileyecek olan çok büyük deği-
şiklik, 15 Ağustos 1971’de “Gold Exchange Standard”a son verilmesi, 
yani 1944 Bretton Woods Antlaşmaları’nın sona ermesidir. ABD Başkanı 
Nixon’ın başka hiçbir ülkeye danışmadan tek taraflı bir kararla Amerikan 
dolarının altına konvertibiletisini ortadan kaldırması, dünyayı derinden etki-
leyecektir. Bu kararlar kadar önemli diğer bir olay, Arap-İsrail çatışmasının 
ürünü olarak 1973 ve 1979’da OPEC kararlarının petrol şokları yaratma-
sıdır. Petrol fiyatının büyük artışı, üretici ülkelerin muazzam parasal ola-
naklara kavuşmalarını ve bu paraların çoğunu silahlanmaya harcamaları ve 
bunun da ABD’ye yaramasını sağlayacaktır. Petrol fiyatlarının hızlı artışının 
ardından bütün dünya enflasyonist ve çoğu yerde stagflasyonist bir döneme 
girecektir.

Dünya ölçeğindeki bu büyük değişimlerin Türkiye’yi etkilememesi el-
bette mümkün değildi. Ama çoğu zaman olduğu gibi, bu dış etkiler;  gene 
çoğu zaman yanlış değerlendirilmiş, bazı kurumların restorasyonu yoluyla 
sorunların çözüleceği sanılmıştır. Yeryüzünde kavramların bu denli ters-yüz 
edildiği başka bir ülke bulmak pek mümkün değildir. Türkiye, kendi tari-
hinin ürünü olmayan, kendi oluşturmadığı kavramları bol bol ithal eden ve 
onlara akıl almaz işkenceler yapan bir ana zihniyet damarına sahiptir. Ve ne 
yazık ki bu ana damarın büyük bölümünü de resmi ideoloji oluşturmaktadır.

Ülkemizin 1970’li yılları birçok siyasal ve toplumsal kavramın ne denli 
yanlış anlaşıldıklarının ve bu yanlış okumaların ne denli vahim sonuçlara 
yol açtıklarının açığa çıkmaya başladığı bir dönemdir. Bu açığa çıkma lafın 
gelişi olarak söylenmiştir. Aslında bu olguyu fark eden kişi sayısı bir elin 
beş parmağını geçmez ve bugüne kadar geçen süre içinde bu yanlış anlama 
ve okumalar artarak devam etmektedir. Bu kavram okumalarının ne denli 
yanlış olduğu ve bunun ne denli akıl almaz siyasal söylemlere can verdiği 
bugün bile çok dar bir çevre de ve ancak ucundan bucağından kavranabil-
mektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerinden sayılan laiklik kavramı ve 
kurumunun ülkemizdeki macerası bu olgunun en tipik dışavurumunu oluş-
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turmaktadır. Laikliğin tek bir tanımı vardır, o da din ile dünyanın, yani bu 
dünya ile öte dünyanın birbirinden ayrılması, aralarında hiçbir kesişme te-
riminin kalmamasıdır. Ülkemizde adeta sakız haline gelen “din ile devlet 
işlerinin ayrılması”, özellikle İslamın çoğunlukta olduğu ülkelerde herhangi 
bir geçerliliği olmayan bir tanımdır. 

Türkiye, Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren laikliği yanlış anlamış 
ve uygulamış, kendi yaptığı tanıma bile sadık kalmamıştır. Din ile devlet iş-
lerinin ayrılması ilkesine bile uyulmamıştır. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının kurulması ile, din bir devlet fonksiyonu halinde yeni Cumhuriyetin bir 
parçası haline getirilmiştir. İş burada kalsa gene iyi, ama laikliğin olmazsa 
olmazı olan bir diğer ilkeden kimsenin haberi olmamıştır. Bu ilke, devletin 
bütün din ve inanışlar karşısındaki tam yansızlığıdır. Yani laik bir sistemde, 
devlet bütün inanışlara karşı eşit uzaklıkta durur, hiçbir inanışı teşvik ede-
mez, hiçbir inanışı engelleyemez.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti devleti, ta başından itibaren sadece İslami-
yeti, üstelik onun Sünni mezhebinin Hanefi kolunu resmen tanımış, diğer 
bütün inanışları marjinal hatta istenmeyen saymıştır. Bu durum, tek başına 
kendine laik diyen Türkiye’nin aslında resmi bir din ihdas ettiğini bunun da 
Sünni-Hanefi İslam olduğunu gösterir.

Laiklikte hiçbir dini kayırmama ve batırmama ilkesinin başat olması-
na karşın, Türkiye devleti Diyanet İşleri Başkanlığının (sadece Sünni-Ha-
nefilerin temsil edilir) yanı sıra, gene Sünni-Hanefi öğreti doğrultusunda 
iş gören imam-hatip okulları aracılığıyla bir de üstelik resmi dini resmen 
öğretme yoluna gitmiştir. Bundan beteri  Sünni-Hanefi din personelinin 
maaşları devlet bütçesinden ödenmektedir ve bundan da beteri, bazı nadir 
ve kısa kesintilerin dışında din dersi orta öğretimde zorunludur ve yalnızca 
Sünni-Hanefi öğreti doğrultusunda eğitim yapılır. Sonuç olarak, Türkiye, 
Anayasasında laik olduğunu iddia etmesine rağmen, başından beri resmi 
dini olan teokratik bir devlet olmuştur.

Ancak siyaset ve ordu seçkinleri laikliği hep devletin dini kontrol etmesi 
olarak algılamışlar ve 1970’li yıllarda ordu müdahale ederken, Mustafa Ke-
mal’in ilkelerinden sapıldığını,dolayısıyla yukarıda konturları çizilen “Türk 
tipi laiklikten” inhiraf edildiğini ileri süreceklerdir. Zaten daha sonraki dar-
bede de olacağı gibi, laikliği bu şekilde anlayan ordu, Diyanet İşleri başkan-
lığını daha da güçlendirip, imam-hatip okulları sayısını daha da artırarak, 
devletin din üzerindeki denetimini pekiştirerek, laikliği koruduğunu zanne-
decektir. Gerçek laiklikten yana olanlar ise, Atatürkçülük karşıtı olmakla it-
ham edilecek ve Türkiye’nin kaotik siyaset ortamı sürüp gidecek, bugünlere 
gelen yolu devlet kendi eliyle döşeyecek, toplumu Diyanet İşleri Başkanlığı 
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aracılığıyla , Sünnileştirecek ve dini solu önlemenin bir yolu olarak kullanır-
ken, onlara sınırsız iktidar yolunu açacaktır. 

Laiklik, esas itibariyle bir burjuva refleksidir, ama Türkiye’de sol bir gö-
rüş sanılmıştır. Oysa solda laiklik marjinaldir, çünkü solculuk dine tamamen 
karşıdır, o halde laiklik esası itibariyle sağ bir duruştur, ama bizim ülkemiz-
deki zihniyetlerin çarpıklığı nedeniyle sola maledilmektedir. Aynı algılama 
bozukluğu toprak reforma bağlamında ortaya çıkmaktadır. Fransız ihtilalin-
den sonra soylu topraklarının köylülerce sahiplenilmesi olgusu, daha sonra 
kurulmaya başlayan geç kalmış ulus-devletlerde toprak reformu haline dö-
nüşecektir. Bu da sağ bir politikadır, çünkü sol esas itibariyle üretim araçları 
üzerinde özel mülkiyete karşıdır. 

Erik-Jan Zürcher’in “Cumhuriyetin 50. Yıldönümü ve 70’li yıllarda res-
mi Kemalizm” adlı katkısını, Türkiye’nin kavram algılamasındaki kökten 
çarpıklığı bağlamında okumak gerekmektedir. 

Türkiye, Batılı anlamda bir burjuva devrimi yaşamamıştır. Batı Avru-
pa’da 11. yüzyıldan başlayarak, bazı Orta Avrupa ülkeleri için 19. yüzyıla 
kadar uzanan uzun soluklu bir süreç, feodalitede arızi ve yerel olan pazarla-
rın ulusal ölçekte birleşmesine tanıklık edecektir. Önce İngiltere’de tamam-
lanan “ulusal pazar”ın oluşma süreci, arkasından zorunlu olarak ulus-devlet 
formasyonunu da getirecektir. Bu süreç, aynı zamanda soyluluğun tasfiyesi 
veya ikincilleşmesi ve burjuvazinin duruma egemen olmasının taşıyıcısıdır. 

Feodalitede siyaset ekonomiyi belirlerken, artık kapitalizmin ulusal pa-
zarı kurma çabalarının sonucu olarak ekonomi siyaseti belirlemekte ve bu 
erken kapitalizmin yerel pazarları eklemleştirerek ulusal pazarı oluşturabil-
diği ölçeğin içinde her şey tektipleşmektedir. Ölçü tartı birimlerinin karma-
şası yerini merkezi yönetimce belirlenen tek bir sistematiğe bırakırken, gene 
aynı sınırlar içinde tek bir para rejimi, tek bir hukuk sistemi, tek bir yönetim 
vb egemen olmaktadır.

Ulusal pazarı ve ulus devleti kuran kapitalizmdir, çünkü doğası gereği 
belli bir mekânda istikrara kavuşması olanaksızdır. Kâr hadlerinin düşme 
eğilimi karşısında hem her şeyi mal haline getirmek,  hem de ulaşabildiği 
heryeri kendi piyasası haline getirmek zorundadır. 

Bizim coğrafyada başka bir “tarih” söz konusudur. Feodal bir geçmişi ol-
mayan ve hemen bütün tarihi boyunca imparatorluk rejimlerine tabi olan bu 
toprakların kendi iç dinamikleriyle ulusal pazarı ve ulus devleti üretmeleri 
olanaksızdır. İmparatorluk, yerelliklerin üzerine çekilmiş bir örtüdür. Sade-
ce başkent ve başkentteki elitler için varolan bu sistem, bütün yerellikleri 
oldukları haliyle tevkif eder ve her türlü gelişimin önünü tıkar. Yani Osmanlı 
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kurulduğu zaman hangi yerellikleri ele geçirdiyse, Cumhuriyete de aynıla-
rını teslim etmiştir. 600 yıllık Osmanlı tarihinde yerel ortamdaki değişimler 
marjinaldir. Hatta buna Bizans geçmişini de katmak ve bu topraklardaki ye-
relliklerin 1500 yıldan beri aynı kaldıklarını söylemek mümkündür.

Batı’da Rönesans, Aydınlanma, İngiliz, Fransız, Hollanda ve Amerikan 
Devrimleri yaşanmıştır. Batı, hemen heryerinde ulusdevleti inşa etmiş, Av-
rupa’yı vatanların Avrupa’sı haline getirmiştir. Sanayi devrimi ile tarım dev-
rimi kitlesel üretimi gerçekleştirmiştir. Sömürgecilik ve emperyalizm, dün-
yanın tümünü Batı kapitalizminin bağımlılığı altına sokmuştur. Hammadde 
alabilmek ve mamullerini satabilmek için Batı kapitalizmi, dünyanın geri 
kalanına yüzeysel bir kapitalizm ihraç etmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı’nı önceleyen dönemde önce Latin Amerika’da ar-
kasından Çin’de başlayan bağımsızlık hareketleri, savaşın hemen ertesinde 
bizim ülkemize de ulaşmış, bağımsızlık kazanılmış, ama ulusal devleti kur-
ma işi kendiliğinden gerçekleşemeyeceği için, bunu müteşebbis bir heyet 
üstlenmiştir. Böylesine bir tepeden ulus devlet kurma projesi, zorunlu olarak 
siyaseti öne çıkartacak, ekonomi çok arkalarda kalacaktır. Yani Batı’nın ter-
sine, önce ulus devlet kurulacak, ulusal pazarın inşa edilmesi arkadan ve çok 
yavaş adımlarla gelecektir. Oysa Batı’da ulus devleti kuranın ulusal pazarın 
spontane birleştirme ve tektipleştirme işlevinin ürünü olduğunu biliyoruz.

Batı tarihine yapışmak, onun gibi olmak isteyen Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kuruluşundaki bu kaçınılmaz ve radikal terslik, ilerideki bütün eko-
nomik gelişmeleri etkileyecek ve sonuçta bir modernleşme aracı olarak 
kullanılan planlama da aslında ulusal pazarın yukarıdan inşa edilmesinin 
öğelerinden biri, hem de çok başarısız öğelerinden biri olacaktır.

Türkiye’nin ulus-devlet ve ulusal pazar kurma macerasının 1970’lerde-
ki dönemecini, İlhan Tekeli’nin “1970’ler Türkiye’sinde Modernleşme ve 
Planlama” adlı makalesinden izlemek mümkündür. Türkiye’nin planlama 
macerasında, 1970’li yıllardaki planlama kavramsallaştırmasının ayrıntıla-
rını görmek üzere, Funda Barbaros ve Özge Erdölek’in “1970’li Yıllarda 
Kalkınma ve Planlama:Değerlendirme ve Eleştirilere Bakış” adlı çalışma-
ları incelenebilir. Bu makaleyi ayrıca “kalkınma” kavramı çerçevesinde de 
okumak gerekmektedir. Bugün artık iktisat literatüründe terkedilmiş olan 
“kalkınma” problematiği, 1970’li yıllarda özellikle Türkiye üniversiteleri-
nin iktisat bölümlerinde çok revaçtaydı. Büyüme teorisinden daha başka bir 
perspektif içinde ele alınan “kalkınma” birçok yönü itibariyle pür iktisadın 
sınırlarını iyice zorlayarak, daha çok sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarına 
yönelmekteydi.
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1970’li yıllar, gelişmiş kapitalist ekonomilerle bağımlı 3.dünya ekonomi-
leri arasındaki farkı göstermesi bakımından bir laboratuar görevi görmüştür. 
Kendini Batı ekonomilerinin biraz gerisinde izleyen ve birgün onlara yeti-
şeceğini sanan Türkiye, aslında tamamen azgelişmiş bir ekonomik yapıya 
sahip olduğunun bilincini bu dönemde üretmeye başlayacaktır. Bretton Wo-
ods altın standardı sisteminin ABD’nin tek taraflı kararıyla çökmesi ve bu 
onyıllık süre içinde yaşanan iki petrol şoku, Türkiye’nin ekonomisinin iple-
rinin içeride değil, dışarıda olduğunu gösterecektir. Artan dış borç, IMF’ye 
teslim olma, yüksek enflasyon dönemine girilmesi ve bunun stagflasyona 
dönüşmesi, emekçi sınıfların 1971 askeri darbesinden sonra reel gelirlerinin 
düşerek daha da fakirleşmeleri, Türk modernleşmesinin hafif bir U çizmesi-
ne yol açacak, dinci söylemler bu dönemde ivme kazanmaya başlayacaktır.

Zaten Cumhuriyet kurumlarını yerleştirmekte ve kitlelere benimsetmek-
te çok zorlanan siyasi elitler, aslında çoğu zaman böylesine bir yol haritasına 
da sahip olmadıkları için, “demokrasi”yi en önemsiz unsuruna indirerek, 
yürümez hale getireceklerdir. Seçim, ülkemizdeki demagojik iddiaların ter-
sine, olgun bir demokrasinin en önemsiz unsurudur. Hele kitlelerin cehalet 
katsayısının çok yüksek olduğu bizimki gibi ülkelerde, uygulanan seçim ve 
propaganda sistemleri demokrasiye değil, anti-demokrasiye hizmet etmek-
tedirler. 

Demokrasi seçimle özdeşleşince, 1970’li yıllarda, zaten DP iktidarıyla 
1950’lerde başlamış olan popülizm başını almış gitmiş ve halkı pohpohla-
maya ve onun tabandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalar, Tür-
kiye’nin modernleşmesini ve demokratikleştirilmesini tevkif etmiştir. Zaten 
Mayıs 1968’den ilhamını alan gençlik hareketleri de siyasetin bu tıkanması-
na ve en düşük noktasına inmesinin yarattığı gerilimin sonucu olarak gide-
rek radikalleşecek ve çoğu noktası itibariyle onlar da popülist reflekslerden 
pek kurtulamayacaklardır. 

Türkiye’nin 1970’li yıllarda hangi iç ve dış engellerle karşılaştıklarını 
Gülten Kazgan’ın “Türkiye’nin 1970’li Yılları: Öngörülemeyen İç ve Kü-
resel Olaylar ile Sonuçları” adlı makalesinden öğrenmek mümkündür. Öte 
yandan, 1970’li yılların krizinin Türkiye ekonomisinde ne gibi değişiklikle-
re yol açtığı da Mehmet Ufuk Tutan’ın “1970’li Yılların Küresel Krizi Sü-
recinde Türkiye Ekonomisinde Değişim Rüzgârları” adlı yazısından takip 
edilebilir.

Bunun yanı sıra belirtilmesi mutlaka gerekli olan nokta, 1970’li yıllarda 
gelişmiş kapitalist ekonomilerin imalat sanayiini yavaş yavaş 3. dünyaya 
taşımaya başlamasıdır. Bu taşınmanın başlıca nedenleri, metropol ülkeler-
deki işçi ücretlerinin nisbi yüksekliği, teknolojinin standartlaşması ve kolay 
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taşınabilir hale gelmesi, hammadde nakliyesinin devreden çıkartılarak sa-
dece mamul nakliyesine yönelerek maliyetlerin düşürüleceğinin anlaşılma-
sı gibi olgulardır. Bu bağlamda, Türkiye de bu aktarmadan nasibini alacak 
ve eski dönemlere nazaran daha hızlı, ama çok daha fazla dışa bağımlı bir 
sanayileşmenin içine girecektir. Bunun ipuçlarını da Fikret Şenses’in “Zor 
Yıllarda Sanayileşme:1970’li Yıllarda Türkiye Deneyimi” adlı makalesinde 
bulmak mümkündür. Erinç Yeldan’ın “Üretim, Bölüşüm ve Büyüme Dina-
mikleri Açısından Türkiye Ekonomisi” adlı  çalışması, 70’li yılları ücretli 
emek ile sermayenin karşılıklı güç dengeleri açısından incelemekte ve dev-
letin rolünü değerlendirmektedir.

İktisaden dolayısıyla siyaseten azgelişmiş ülkelerde, bu arada Türki-
ye’de, siyasal örgütlenme son derece ilkel ve pederşahidir. Halkın siyasete 
katılması neredeyse olanaksızdır. Ve hemen hemen bütün partiler (eğer tek 
parti rejimi değilse) popülist söylemlerin etrafında dolaşan karizmatik(leşti-
rilmiş) bir liderin adeta şahsi malıymış gibi ortaya çıkarlar ve bu şekilde yol 
alırlar. Bütün siyaset, geçim=seçim gibi son derece düşük düzeyde bir denk-
lemin doğrultusunda gelişir. Parlamento dışı muhalefet istenmez ve önlenir. 
Bunun dışında kalan iki unsur, Osmanlı geçmişimizden beri siyasetin tam 
göbeğinde duran din küresi ile ordudur. Din, siyaseti partilerdeki uzantıları 
aracılığıyla denetler, ordu ise yukarıdan bakarak ve zaman zaman homur-
danarak. Ama bazen dış konjonktürün dayatması ve dıştan gelen istekler 
doğrultusunda ordu kendini tehlikede hissettiği zaman darbe yapar. Bu teh-
likenin tabanı tamamen ekonomiktir. Eğer askerler gelirlerinin ve maddi 
olanaklarının yeteri kadar artırılmadığını düşünürler ve bu yoldaki girişim-
leri istedikleri sonuçları tam sağlamazsa, darbeye “hazır” hale gelirler. Öte 
yandan Ordu’nun kendi tarif ettiği “Atatürkçülük”, adeta dinsel bir emirler 
manzumesi gibi algılanmakta ve bu bağlamda parlamento dışı muhalefete 
çok kötü gözle bakılmakta, hele gençliğin “derslerine çalışmayıp” bu işlere 
bulaşması, “hiyanet-i vataniye” olarak sunulmaktadır. 

Mayıs 1968 bütün Batı alemini sarsmış ve siyasette radikal değişimlere 
yol açmıştır, ama gençler bu olaylarda siyasal bir taraf olarak değil, siyasal 
taleplerde bulunan parlamento dışı muhalefet’in bir parçası olarak ortaya 
çıkmışlardır. Oysa bunun 3. Dünya ülkelerine aktarımı, gençlerin siyasal 
partiler gibi davranmaları olmuştur. Siyasetin hiç olmadığı bir ortamda bun-
dan daha doğal bir şeyin olamayacağı son derece açık iken, 12 Mart 1971’e 
giden süreç içinde askerler hem bunu kendilerine karşı bir meydan okuma 
olarak görmüşler hem de darbe yapmak için iyi bir fırsat olarak değerlendir-
mişlerdir. Demet Lüküslü’nın “12 Mart Rejiminin Gençlik Algısı” adındaki 
çalışması ordunun bu tutumlarının arka planına ışık tutuyor.



8

M
E

H
M

E
T

 
A

L
İ

 
K

I
L

I
Ç

B
A

Y

Partiler siyasetinin bu tıkanmışlığı veya daha doğrusu hiçbir zaman 
böyle bir siyasetin olmaması, gençliğin yanı sıra çeşitli meslek grupları-
nın da örgütlenerek siyasetin aktörleri haline gelmelerine neden olacaktır. 
Türkiye’de Mart 1971’e giden yol üzerinde birçok işçi ve meslek örgütü 
kurulacak ve bunlar genellikle sol eğilimli olacaklar ve hemen arkasından 
bunların milliyetçi ve dinci versiyonları ortaya çıkacaktır. 12 Mart darbeci-
leri bunların özellikle solcu olanlarının siyasete dahil olmalarını da bahane 
olarak kullanacaktır. Birgül Ulutaş’ın “70’li Yıllarda Bir Direnme Pratiği:-
TÖB-DER” adlı çalışması, bu örgütlerden sol eğilimli bir öğretmen örgütü-
nün siyeset pratiğini inceliyor. 

Osmanlı Devleti, 14. yüzyılın başlarında Bitinya’da2 küçükbir beylik 
olarak ortaya çıktığı zamandan başlamak üzere bütün ömrü boyunca hep çe-
şitli ittifaklarla varlığını sürdürmeye uğraşmıştır. Çeşitli nedenlerle nüfusun 
kıt olduğu bir bölgede ortaya çıkan Osmanlı, sadece savaşçıya ve toprağı iş-
leyecek doğrudan üreticiye ihtiyacı olduğu için, herhangi bir ideolojik amaç 
gütme lüksüne sahip değildi. Bu nedenle Hıristiyanlarla da, heterodoks 
Müslüman Türklerle de ittifak içinde olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra 
hızla devşirme denetimindeki bir başkent imparatorluğu haline dönüşen Os-
manlı eski koalisyonları bozmuş ve özellikle I. Süleyman’dan itibaren Sün-
niliği devletin resmi ideolojisi haline getirmiştir. Böylece daha II. Mehmet 
zamanında başlayan, I. Selim zamanında kanlı hale gelen heterodoks Müs-
lümanları ötekileştirme süreci, hiç kesintisiz Cumhuriyete kadar sürecek ve 
bu bağlamda Aleviler çoğu zaman Müslüman bile sayılmayacaklardır.

Cumhuriyetin bu durumu değiştirmesi beklenirdi, ama öyle olmamıştır. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ulusal pazarı inşa eden kapitalizmin kendiliğin-
den gelişen bir yapılanma içinde ulus devleti de inşa etmesi şeklinde ortaya 
çıkmamış, olmayan bir ulusal pazarı inşa etmek (aslında bunun farkında bile 
değillerdi) üzere önce bir ulus inşasına girişilmiştir. Bunun için ihtiyaç du-
yulan ideoloji etnik bir tabana oturtulmuş ve Cumhuriyet idealinin olmazsa 
olmazı olan territoriyalitenin yerine kandaşlık  mefhumuna dayanılmıştır.
Batı’da Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin başında territoriyalite gelir. Yani 
sınırları belli bir ülkenin (sonradan vatan adını alacak) üzerinde yaşayan 
herkesin kimliği yurttaşlıktır. Din, dil, ırk, cinsiyet vb ikincildir ve kamu-
sal alanda yerleri yoktur. Oysa Türkiye’de Cumhuriyeti kuranlar, etnik bir 
Türklük üzerinde temellenen bir yurttaşlık tanımı yapmışlar ve buna bir de 
Sünni-Hanefi Müslüman olmayı eklemişlerdir. Böylece Osmanlının ötekile-
rinden biri olan Aleviler, Cumhuriyette de öteki olmaya devam etmişlerdir. 

2  Bugünkü Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İznik, Düzce, Yalova, Bolu, Kastamonu, Bar-
tın ve Zonguldak illerinin bulunduğu coğrafi alanın, Antik Çağ’daki adı.
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Alevilerin siyasete çeşitli partiler aracılığıyla müdahil olmaları onlar için 
beklenen sonuçları vermediği için, bazı Aleviler 1966 yılında tamamen bir 
Alevi partisi olan Türkiye Birlik Partisini kurmuşlardır. 

Türkiye “siyasetinin” garipliklerinden biri de bu olguda yatmaktadır. 
Gerçek cumhuriyet ve demokrasilerde ırk, cinsiyet, din, dil tabanlı parti ol-
maz. Ama bizde olmuştur ve şu anda da olmaktadır. Bu bile tek başına bizim 
siyasal yapılanmamızın hiç de siyasal olmadığını gösterebilir niteliktedir. 
Mehmet Ertan, “1970’ler Türkiye’sinde Alevi Siyasetinin Olanakları:Tür-
kiye Birlik Partisi” adlı incelemesinde böylesine bir siyasal yapılanmanın 
“yapabileceklerini” araştırıyor. 

Kökü Orta Çağdaki kalfa birliklerine (compagnonnage) dayanan emek-
çi sendikaları, bugünkü yapılarını daha çok 19. yüzyıldaki sanayi devrimi 
esnasında kazanmaya başlamışlardır. Sosyalizmin, kapitalist sömürünün 
esas itibariyle emeğin sömürüsüne dayandığını savunmasının ve Marx’ın da 
Kapital’de “artık değer” teorisi ile bunu matematiksel olarak göstermesinin 
ardından, emek cephesi sermaye cephesine karşı örgütlü bir mücadeleye gi-
rişmenin yollarını aramış ve sendikalar bu bağlamda yapılanmışlardır. An-
cak özellikle İngiltere’de ortaya çıkan trade union tipi sendikacılık daha çok 
ücret mücadelesine yönelirken, Avrupadaki sendikalar siyasete de müdahil 
olmaya başlamışlardır. Sendika, Türkiye’ye geç gelmiş ve 1970’li yıllarda 
daha çok siyasetin bir aktörü olarak gözükmeye başlamıştır. Devlete sırtını 
dayamış olan sermaye sınıfı da, emekçilerin siyasetin bir unsuru olmasından 
hiç hazetmemişler ve sadece ücret sendikacılığı yapılması yönündeki istek-
lerini her zaman yönetime iletmişler ve 1971 darbesini de en çok bu bağlam-
da desteklemişlerdir. Rüya Gökhan Koçer’in hazırladığı “Sendikalar, Kit-
leler ve Meşruiyet: 1970’lerde Temsil Boşlukları ve Olası Sonuçları’” adlı 
çalışmanın okunması, sendika ile Türkiye’nin azgelişmiş siyaseti arasındaki 
bağlantıları  ortaya koymaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, o dönemdeki 
sendikaların emekçileri temsil kabiliyetini ve tabakalaşma biçimlerini de 
gösteren analitik irdelemeler içermektedir.

Şiddet, ölçeği zamana ve mekâna göre büyük değişiklikler gösterse de, 
her zaman siyasetin bir unsuru olmuştur. Bir yanda cezalandırılma korkusu 
olmadan “meşru” veya “yasal” şiddet uygulayabilen devlet, diğer yanda da 
parlamentoda temsil edilen veya edilmeyen siyasal unsurların zaman zaman 
oluşturdukları paramiliter örgütler, meşru siyasetin tıkanma noktalarında 
vuruşur hale gelmektedirler. Bu konuda yapılan araştırmalar, bu cins sokağa 
taşan ve sonradan da gündelik hayatın bir parçası haline gelen “gündelik 
şiddet”in çoğu zaman bizzat devletin kendisi tarafından yapılandırıldığını 
ortaya koymaktadır.
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Türkiye, 1970’li yıllarda tarafları sağ, sol, dinci ve devlet olan çoklu 
bir siyasal şiddetin içine yuvarlanmıştır. Bütün bu gruplar içinde bir tek sol 
gruplar kompakt bir bütünlük oluşturamamakta ve diğerleriyle olduğu ka-
dar birbirleriyle de vuruşmaktadırlar. Bunun da mevcut iktidarlara veya 12 
Eylül 1980’de görüleceği üzere, iktidara göz yumanlara çok yaradığı artık 
bilinmektedir. 1970’ler, “kurtarılmış bölgeler”le ülkenin tam anlamıyla ku-
tuplaştığı bir dönemden geçerken, basın da bu kutuplaşmadaki “mümtaz” 
yerini almıştır. Bu sürecin ayrıntılarını Tezcan Durna’nın  “70’li Yıllarda 
Politik Şiddet ve Basın” adlı makalesinden izlemek mümkündür.

Modernleşmenin ülkemizin 1970’li yıllarındaki yol alışına katkıda bu-
lunan bu kitap, Türk modernleşmesinin en başından beri, yani Osmanlı’nın 
yenilgilerinden usanıp kendine çeki düzen vermek için Batı’yı taklit etmeye 
giriştiği 18. yüzyılın ikinci yarısından bu yana, halkın, kitlelerin değil, ikti-
dar seçkinlerinin işi olduğunun anlaşılmasına katkı yapmaktadır. Hal böyle 
olunca, bu “modernleşme” iktidarın pekiştirilmesine ve kitlelerin daha da 
bastırılmasına yönelik bir koridor üzerinde ilerleyecektir, yani sonuçta ile-
rici hiçbir yanı yoktur. 
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tüRKİYE’NİN 1970’Lİ YILLARI: 
ÖNGÖRüL(E)MEYEN KüRESEL OLAYLAR 

Gülten Kazgan1

1.tüRKİYE’NİN DüNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ

1970’li yıllar başlarında Türkiye’nin dünyadaki yeri, Dünya Bankası 
sınıflandırmasına göre gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) takımının “alt-orta 
gelirli ülkeler” sınıfında bulunuyor; bu sınıfın da tam ortasında yer alıyordu. 
Bu sınıf, “düşük gelirli ülkeler (Çin H. C., Hindistan, Pakistan gibi) denilen 
en yoksul grubun üstünde, fakat üst-orta gelirli ülkeler grubunun (G. Kore, 
Tayvan, Hong-Kong gibi) altında yer alan bir sınıftı.  “Yüksek gelirli” ül-
keler ise, ABD ile Japonya ve Batı Avrupa’nın zengin ülkelerini kapsıyordu 
sadece. Bu sınıflandırma gösteriyor ki, Türkiye, yoksullar arasında yer al-
mamakla beraber henüz sanayileşememiş, köylülükten de kurtulamamış bir 
konumdaydı. Bu yolda sıçramalar yapması gereken bir ülkeydi. 

TABLO 1.  1965-1973 ve 1973-1983: Türkiye’nin “Alt-Orta Gelirli” Ülkeler 
Arasında Yeri ve Gelişimi (Kendi gelir sınıfı 1.0’a eşit varsayımı ile 
oran olarak)

1965-1973 1973-1983

Ülkeler GSYİH Sanayi İhracat Yatırım GSYİH Sanayi İhracat Yatırım

Filipinler 0.82 0.70 0.88 0.52 1.32 1.45 0.75 1.43

Tayland 1.18 0.85 1.44 0.90 1.68 2.05 0.90 1.22

Türkiye 0.98 0.75 - 1.15 1.00 0.95 0.63 0.45

Tunus 1.00 0.81 1.80 0.43 1.46 1.84 0.20 1.86

Alt-OGÜ  
ortalaması 
yılda artış 
oranı  (%)

(6.6) (10.6) (4.8) (8.4) (4.1) (4.4) (0.1) (5.1)

Kaynak: Dünya Bankası, World Development Report, 1985
Not: Bu tablo, G. Kazgan “Ekonomide Dışa Açık Büyüme” içinde Tablo 7’nin bir bölümüdür. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, alt-orta sınıftaki ülkelerin çoğunluğu 1965-
1973 dönemi ile 1973-1983 yılları arasında üst – orta gelire doğru yer de-
ğiştirmemişti. Türkiye ise, kendi gelir sınıfının yapabildiği sıçramayı dahi 
gerçekleştirmemiş, grubun en yavaşlarından olmuştu. Örneğin, Tayland ile 

1  Prof.Dr. Gülten Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü, Emeritus,  gkazgan@
bilgi.edu.tr
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Filipinler her iki dönemde de GSYİH artışı, sanayileşme, yatırım oranı ve 
ihracat itibariyle daha üst düzey başarı sergilemişti. Ancak, Tablo 1’de dö-
nemler arasında bir karşılaştırma yapıldığında, çarpıcı bir fark daha dikkati 
çekmektedir: Türkiye kendi alt-orta gelir sınıfı seçkin mensupları arasın-
da, 1965-1973 yılında seçkinler arasında en düşük başarıyı sergilediği gibi, 
1973-1983 döneminde, bu bakımdan ilerleme sağlamamış aksine daha da 
geride kalmıştı. Tablo 1’in en alt satırında GSYİH, sanayi, ihracat ve yatı-
rım artış hızı için verilen “grup ortalaması” rakamları, özellikle 1973-1983 
dönemi için, Türkiye ile karşılaştırıldığında, Türkiye aleyhine olan fark daha 
da belirginleşmektedir. Ayrıca, ilk dönem çok geride kalan sanayi kesiminin, 
grup ortalamasına ikinci dönem yaklaşması, elbette olumlu bir gelişimedir. 
Ancak, tablodaki Tayland, Tunus, Filipinler gibi, grubun seçkinleri olan ül-
kelerin yatırımlar ve sanayi, dolayısıyla gelir artışı itibariyle yaptıkları sıçra-
malar, Türkiye’nin oldukça üstünde bulunmaktadır. Alt-orta gelir sınıfında, 
sadece Türkiye ve tabloda görülen 3 diğer ülke değil çok sayıda diğerleri de 
(Mısır gibi) bulunmaktaydı. 1973 sonrasında, büyümeye katkı yapan yeni bir 
politika gündemde idi ve bu politikalar 1978’den itibaren “vurucu ve gerile-
tici” bir dizi olayı gündeme sokmuştu. Tablo’nun en alt satırındaki rakamlar, 
bu geriletici öğelerin bütün alt-orta gelirli ülkelerde büyüme oranını da, sana-
yileşmeyi de, yatırımları da ve özellikle ihracatı da ciddi oranda vurduğunu 
ve düşürdüğünü gösteriyor. Ne var ki, diğer ülkelerdeki bu gerileme, Türki-
ye’deki denli şiddetli olmamışı, tablo 1’in içinde yer alan 4 ülkeden 3’ü aynı 
yılları (1973-1983) göreli çok daha başarılı sonuçlarla tamamlayabilmişti. 

Tablo 1, Türkiye’nin kendi gelir grubundaki bir karşılaştırmada 1965-
1973 döneminin en başarılı üç diğer ülkesi arasında “göreli iyi” denecek bir 
durumda olduğunu gösteriyor. Oysa (ilerde görüleceği gibi) büyük küresel 
olayların, bunların izinde de küresel kurumların ve politikaların devreye gir-
diği ikinci dönemde ise, kendi gelir grubu içinde önde yer alanlardan iyice 
koptuğunu planlı ekonominin getirilerini yitirdiğini ve yeni koşullara uyum 
sağlayamadığını gösteriyor.Yaşanan 1978 krizi ve bunu izleyen dönem, Tür-
kiye’nin alt-orta gelir sınıfında (1955-2005) neredeyse 50 yıl çakılıp kalma-
sında başlıca bir neden oldu. Bu sınıfı günümüzde de halâ aşamayan ülkeler 
hiç de az değildir (Mısır gibi), ayrıca alt-orta gelirden üst–orta gelire Çin 
17 yılda (1992-2009), diğer Güneydoğu Asya ülkeleri 17-27 yıl arasındaki 
bir sürede geçebildiler. 1970’li yıllarda yaşanan küresel olaylar,Türkiye’yi, 
aynı konumdaki ülkeleri ve diğerlerini de etkiledi. Türkiye, üst üste binen 
bu küresel olaylara daha ılımlı tepki verip, daha kolay uyum sağlayan, do-
layısıyla ekonomisini bu olaylara rağmen hızla geliştirmeyi sağlayabilen 
ülkeler arasında yer alamadı.
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2.1970’Lİ YILLARIN KüRESEL OLAYLARI VE tüRKİYE’DE 
SİYASAL KARGAŞA

Türkiye 1970’li yılları tekdüze, bütünlüğü olan bir tarihsel süreç olarak ya-
şamadı; bu bakımdan 1960’lı yıllardan çok farklıydı. Dönemin ilk küresel şoku 
ABD Başkanı Nixon’un 15 Ağustos 1971’de “Bretton Woods anlaşması altına 
bağlı dolar” sisteminin (1 ons altın =35 dolar) sonlandığını ilanı etmesidir.2 
ABD doları, böylece serbest dalgalanmaya bırakılmıştı, getireceği fiyat artışla-
rı ve para dalgalanmalarını kabul etmek tek yoldu, artık.  1973 yılı sona ererken 
Türkiye dünya ile birlikte, petrol karteli OPEC’in petrolün varil fiyatını dört 
katına çıkarmasına tanık oldu. Bu, birinci şoktan daha da sarsıcı bir küresel 
etkili olaydı; Türkiye dahil, kendisi petrol üretemeyen bütün ülkeler açısın-
dan köklü sarsıntı yaratan bir (negatif etkili) yılbaşı hediyesi olmuştu adeta. 
ABD’nin bunu izleyerek devreye soktuğu “petrol fonlarını tekrar dolaşıma 
sokma projesi” ise, yeni bir sarsıcı olayı tetikledi; ABD bankalarında biriken 
petrol fonlarını, gelişmekte olan ülkelerin finans kesimine, dış ticaretlerini ser-
bestleştirmesi şartıyla, kredi olarak vermeyi tasarladı. Böylece, hem Batı ban-
kaları kasalarındaki atıl petrol fonlarına kârlı plasman fırsatını yakalayacaklar, 
hem de uluslararası ekonomi şiddetli ve uzun süreli bir daralmadan kurtulacak-
tı. Bu projeye dahil olan Türkiye 1975 başından 1977 yılı sonuna kadar geçen 
üç yılı, diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, yeni bir sanal büyüme ve zen-
ginleşme sürecinde yaşadı. Ancak, kısa vadeli kredi ile ve bir süre reel olarak 
sıfıra yakın faizle borçlanmanın yaygınlığı, üç yılda giderek ağırlaşan borç bi-
rikimi getirmişti. 1978 başında Türkiye ve 6-7 diğer GOÜ (Portekiz, Arjantin, 
G. Kore gibi) birbirlerini izleyerek ilk borç ödeyememe (moratoryum) durumu 
bildiren ülke grubunda yer aldılar. Bunu izleyen yıllarda, borcun ödeme şart-
larını ağırlaştıran olaylar izledi. Kısacası, 1970’li yılların ikinci evresi “iyi bir 
uykunun güzel rüyalarını, borç batağının kara gerçeği” ile tamamladı. Türkiye 
ve diğer GOÜ’lerde 1970’lerin son yıllarında olayların seyri ise, batağın daha 
da kötüleşmesini getirdi. Şiddetli bir krizi Türkiye 1978-1981 arasında yaşar-
ken, ortaya çıkan yeni petrol fiyatı artışına, ABD’nin kredi faizlerindeki artışlar 
da eklenince, ağır borçlu GOÜ’de borç ödeyemez duruma düşenlerin sayısı da 
giderek arttı.  Türkiye’de ise, bunlara aynı zamanda yeni şiddet kaynaklarının 
ve kanlı olayların ortaya çıkışı ekleniyordu. 

Bu kısa açıklama, 1970’li yılların ekonomi tarihçesinin özgünlüğünü 
gösteriyor. Bu özgün dönem, aynı zamanda, 1980’li yıllar başlarken ABD 

2 ABD’nin 1950 sonrası izlediği Keynesçi ekonomi politikası, işçi sendikalarını güçlen-
dirdi, reel ücretleri yükseltti, gelir dağılımını alt-gelir sınıfı lehine değiştirdi; D. Harvey 
s.5-38; 1960’lar sona ererken Vietnam savaşı kötü gidiyor, sermayenin kâr haddi de düşü-
yordu; değişim gerekiyordu.  
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başkanı R. Reagan ile İngiltere başbakanı M. Thatcher’in dünyaya açıkladı-
ğı “küreselleşme” ya da o günün deyimiyle “kurallardan arınma” (deregula-
tion) açıkçası “finansallaşma” politikalarının da hazırlığı olmuştu. Finansal 
serbestleşmenin ilk denemesi, önce Şili’de ortaya çıktı. Sosyalist Allende 
İktidarının askeri darbe ile yıkılıp (1973), iktidarı alan General Pinochet’nin 
iktidarda uzun süre kalması ve küreselleşmenin bütün ekonomi ilkelerinin 
bir GOÜ’de uygulanması ilk denemeydi, bunun “yüksek başarısı” dünyaya 
çeşitli yollardan iletildi. İkinci deneme ise, petrol fonlarının rahatça kulla-
nılmasını sağlayan finansal serbestleşme ile yapıldı. Türkiye, diğer GOÜ ile 
birlikte 1975–1977 arası yaşadığı serbestleşmedeki hesapsız harcamaları ile 
bu sürecin  çok sayıdaki kötü örneklerinden biri oldu. Hem 1978-1981’deki 
krizi en şiddetli biçimde yaşayanlardan biriydi; hem de 1980’de istenen ser-
bestleşmeleri taahhüt edince yapılan IMF ile Dünya Bankası anlaşmalarında 
en ağır politikaları üstlenen ülkelerin başında yer aldı.

Üstelik bu süreç, 1974’te Kıbrıs savaşı ve onun eşliğinde başlayan ABD 
ve AB kaynaklı dış baskılar ile özellikle üniversitelerde süren ve giderek 
şiddetlenen kavgalı olaylarla sürdü. Bu olayların en ilginç yanı, 1978 – 1981 
arasında krizin getirisi olan şiddetli enflasyon ve kargaşa eşliğinde en şid-
detli biçimde yaşanıyor olmasıydı; başta gıda maddeleri ile yakıt kıtlığı, kri-
zin yoksulluk çağırışımı yaratan bir diğer getirisi olarak bunlara ekleniyor-
du. Kısacası bu yeni ortam; sosyal kargaşa, şiddetli enflasyon, dış baskılar, 
kıtlıklar üst üste binerken, sanki 1975-1977 arasındaki üç yılın hak edilme-
miş, dış borçlanma kaynaklı savurganlığının cezasını ödettiriyordu. Üstelik 
yaşanan krizin şiddeti izleyen siyasal olaylarla giderek farklı bir nitelik ile 
gelişti. 

1970’li yıllar hem ekonomide hem toplumsal ve siyasal düzlemde, an-
laşılması zor bir dizi olayın üstüste binerek gitmesi gibi bir tablo çiziyordu. 
Bu tablo, 1970’lerden 1980’lere devredilirken, sonuçta yaşanan askeri darbe 
ile sürdü; 12 Eylül 1980’deki askeri darbe General Kenan Evren başkanlı-
ğında yapılmıştı. Üç yıl süren krizi (1978-1980) izleyen  askeri darbeye, 
yapılan IMF ve Dünya Bankası anlaşmalarının ağır şartları eklendi. Türkiye 
uluslararası kurumların verdikleri krediler karşılığında koydukları şartlarla 
adeta kimlik– kişilik değiştirme yoluna sokuldu. Planlı ekonomiden adım 
adım diğer GOÜ’lerle birlikte sanki boynundan tutulup IMF ile Dünya Ban-
kası’nın programları ile “serbest piyasa” ekonomisine geçiriliyordu.Sürecin 
bekçisi ise askeri rejimdi, bir yandan da dincilik yayılırken.3

3  ABD, 1980’lerde, “Yeşil Kuşak” kuramını uyguladı; SSCB’nin güneyindeki “Müslü-
man” Fars ve Türk kökenli Cumhuriyetleri dincileştirip sistemi sallamak, dağıtmaktı ama-
cı. Aynı eğilimler askeri rejim yoluyla Türkiye’ye de geldi. “Fethullahçılık” hareketi bu 
yılların ürünü oldu; günümüzde de ABD’den verilen komutlarla sürüyor. 
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1970’li yıllar yeni küresel şekillenmeyi hazırlayan uluslararası olayla-
rın yaşandığı bir dönem oldu. İzleyen paragraflarda, burada işaret ettiğimiz 
1970’li yılları tanımlayan birbirinden çok farklı üç dönemin (1968-1972, 
1973-1977, 1978-1980) ekonomideki boyutları incelenecektir. Bu üç birbiri-
ni izleyen dönem kendi aralarında “bir önceki dönemin izleyeni hazırlaması” 
gibi bir bütünlük göstermiyor; öngörülmeyen olayların yarattığı kesintiler üç 
dönemin getirisini birbirinden kesin biçimde ayırıyor. Ne var ki, 1980’li yıl-
larda dünya ekonomisinde yeni bir evre, yani küreselleşme sürecinin “tepe-
den inme” yoluyla gelişi düşünüldüğünde, 1970’lerde Türkiye’nin yaşadığı 
evrelerin aslında küresel  bir bütünün parçaları olduğu da ortaya çıkıyor.

1970’li yılların çizdiği tabloda,  dönemin Doğu Blokunda ve diğer Ko-
münist ülkelerde de benzer yolda dikkat çeken değişimler tarihe kaydedildi. 
Çin’de Mao döneminin ve onu izleyen karışıklıkların sonu geldi. 1979’da 
Deng Xiaoping, Çin’deki göreli liberalleşme yoluna dönüş iradesini, ABD 
Başkanı J. Carter ile Washington D.C.de görüşüp, bu yoldan dostluk ve barış 
iradesini açıklamış oldu. Böylece Çin, Mao döneminin amacı epey karan-
lık “kültür devrimi” gibi piyasayı “yok” varsayan merkezi planlamasını da 
terkediyordu. Komünist yarı kürenin diğer üyesi SSCB’de piyasalaşma yo-
lunda önemli adımlar atılmasına geçilmişti. Daha 1970’lerin ilk yarısında, 
“merkezi plan”larda temel piyasa ilkelerinin dışlanmasının sonuçlarda bek-
lenmedik başarısızlıklar getirmesi, başlıca eleştiriydi. Örneğin, yatırımların 
aşırı sermaye yoğun olması bunların başında geliyordu. Bunu önlemenin 
yolu, merkezi planlarda dışlanan “sermaye kârlılığını” diğer faktör fiyatları 
gibi maliyetlerde içerilmesini sağlamaktı. Nitekim bu ve diğer piyasa ilke-
leri (olabildiği kadar) merkezi planda yer aldı.

Kısacası, 1970’lerde, derecesi farklı olsa da, her yerde değişme, serbest-
leşme rüzgârı esmekteydi. 

İlginç bir rastlantı, bilgisayar teknolojisini geliştirme araştırmalarının 
ve çalışmalarının da, 1970’li yıllarda ABD öncülüğünde devreye girmesi 
olmuştu. Bilgisayar ise, küreselleştirdiği iletişim yoluyla, bütün haberleş-
me duvarlarını yıkacak bir iletişim aracı oldu. Bu açıdan da “küreselleşme” 
lafta kalmadı. Kısacası, 1970’li yıllar, dünyanın her yanında yeni dönüşüm-
lerin, adeta görünmeyen bir el tarafından eskilerinin yıkılıp, yeniden ya-
pılandırıldığı bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye’de ise, 1960’lı yılların 
başından itibaren büyük bir inanç ve başarı ile yürütülen planlı sistem fiilen 
1978’de bitti; Devlet Planlama Teşkilatı devam etse de, 4 planların kısmen 

4  Devlet Planlama Teşkilatı AKP hükümeti tarafından 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı’na 
bağlandı.  DPT, 1961 Anayasası ile kurulmuş yarım asırlık bir devlet kurumudur. Misyonu 
ilk üç plan döneminde uygulananplanların  “kamu kesimi için emredici, özel kesim için 
yol gösterici” olmasını sağlamaktı.  
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piyasa işleyişini ikame eden ya da destekleyen sistemi, 1980’den itibaren 
yerini serbestleşmenin koşullarına bıraktı. Neoliberalizm 5 1970’li yıllarda 
küreselleşme sürecini eskiyi yıkarak başlatırken, Türkiye de diğer GOÜ ile 
birlikte programın bir parçası olarak iniş-çıkışlı bir sürecin içine girdi. 

3.1970-1977 DÖNEMİNDE tüRKİYE EKONOMİSİ

1970’li yıllar başlarken Türkiye ekonomisi, 1960’lı yıllardan devraldığı 
olumlu-olumsuz bir dizi olguyu da yeni on yıla devrediyor ve kendi iradesi 
dışında gelişen dünya olaylarının da yarattığı etkiyi yaşıyordu.

Aşağıda, önce İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (İBYKP)nın tamam-
landığı 1968-1972 döneminde yaşanan başarıları ve yaşanan sorunları ele 
alacağız; bunu izleyerek de şartların ve sonuçların çok farklılaştığı, den-
gelerin dıştan güdümlenen dengesizliklere dönüştüğü 1973-1977 yıllarını 
irdeleyeceğiz. Bu iki dönem, başarıyı yaratan koşulların farklılığı kadar, 
getirdiği sonuçlar ile de birbiriyle uyuşmamaktadır. İBYKP’nın uygulan-
dığı yıllar; hızlı büyüme ile birlikte iç ve dış dengelerin sağlandığı, sürdü-
rülebilir hızlı büyümeye örnektir. 1973-1977’yi kapsayan Üçüncü BYKP 
dönemi ise, sürdürülemez hızlı büyüme ile nasıl krize girilip, dış güçlerin 
iradesine tabi olunduğunun “çok tipik” bir örneğidir. Oysa, 1961’de planlı 
ekonomiye geçmenin temel nedeni, 1950’li yılların bütün dengeleri alt-üst 
eden “serbest piyasa ekonomisi” denemesiydi; sonucu çok şiddetli bir kriz 
(1958-1960) olmuştu. Bu şiddetli krizden ne iç ne dış sorumlular, hiç  ders 
alamamışlardı anlaşılan. Ya da gündemde olan, Türkiye’deki sorumluların 
bilemediği, algılayamadığı başka bir amaç, farklı bir gündem bulunuyordu. 
Zaten GOÜ toplu biçimde, olacaklardan habersizdi. 

İkinci BYKP Sürerken Başarılar Ve Sorunlar (1968-1972)

Planlı ekonomi yoluyla iç ve dış dengelerini koruyarak sorunlarına 
çözüm üretmek, 1960’lı yılların akılcı bir tercihi olmuştu. Birinci BYKP 
(1963-1967) bu hedeflerin tutturularak sürdürülebilir dengeli hızlı büyüme-
yi sağlamış, İkinci BYKP (1968-1972) dönemine bu sonuçlarla gelinmişti. 
Bu yeni plan döneminin ikinci yarısı, tam da 1970’li yılların başlangıcına 
denk düşüyordu. 1970’lerin ilk 3 yılında, 1960’lardan ne kadar başarılı ve 
dengeli büyüyen bir ekonomi devraldığı ve bunu sürdürdüğü, Tablo 2 ve 
3’deki rakamlardan görülebilir.1968-1972 arasında ekonomi yıllık büyüme-
de plan hedefi olan %7’ye çok yakın bir hızda büyüdü (%6.6); gerek tarım 
(%3.6) gerek sanayi (%9.9) planlanan hızlara neredeyse erişmiş; iç tasarruf/

5  Neoliberalizmin nasıl ve niçin getirildiği konusunda iyi bir kaynak için bkz; David Har-
vey, s. 5 - 38
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yatırım oranları tasarruf aleyhine çok küçük bir farkla (GSMH’nın %1.1’i 
kadar) ikinci plan dönemini kapatmıştı. Sanayi, ekonomide büyümenin sü-
rükleyici kesimi seçildiği için6 en yüksek büyüme hızına ulaşan sektör ol-
muştu. 

Bu süreçte, ekonominin üretim yapısında da köklü bir değişim ortaya 
çıkmıştı. İlk BYKP’nı sonunda (Tablo 2) GSMH’nın %40’na yaklaşan tarı-
mın payı, 3. BYKP’nın son yılında 10 puan düşerken, sanayinin payı %19’a, 
1980’de %20’ye varmıştı; 1977 sonrası yaşanan krizde darbe yediği halde, 
1980’de payı GSMH’nın beşte birini oluşturuyordu artık. Böylece, “köylü-
lük” yerini giderek kentliliğe bırakıyor, hizmetlerin payı da %50’yi aşıyordu 
GSMH’da. 

TABLO 2.  Üretim kesimlerinin GSMH’da payları (%, cari fiyatlarla) ve büyüme 
hızları (sabit fiyatlarla) 

Yıl

GSMH’da pay (%) Kesimsel büyüme hızı (%)

Tarım Sanayi Hizmetler Tarım Sanayi Hizmetler

1968 37.6 17.4 45.0 -1.5 12.0 5.4

1973 29.4 17.7 52.9 -8.7 12.0 9.3

1977 27.3 19.1 53.6 -2.7 6.6 4.0

1980 23.6 20.1 56.3 2.1 -3.7 -3.5

Kaynak: DIE, İstatistik Göstergeleri 1923-1991

Not: Tabloda “kesimsel büyüme hızı” rakamları 1968 değil, 1969’a aittir. DIE ilgili yıllıkta 1968 
rakamlarını vermemiştir. 

Enflasyon hızının dönem ortalaması  %14.2 gibi yüksek bir düzeydeydi. 
Ancak bu yüksek hızda, 1970 sonrası yaşanan olaylar kadar, 2. Planın baş-
langıç yıllarından itibaren devreye giren olayların da payı vardı. Öncelikle 
Bretton Woods altına bağlı dolar sistemi, 1960’lı yılların ikinci yarısından 
itibaren Avrupa borsalarında dolar aleyhine spekülasyonlarla değer kaybet-
me yolundaydı. Vietnam savaşından sonra yükselişe geçen hammadde fiyat-
ları, iç fiyatlara da ivme vermişti. Nitekim, Türkiye bu dış etkilerden ötürü 
10 Ağustos 1970’de, IMF istikrar programı çerçevesinde TL’yi devalüe etti. 
IMF’den gelen “devalüasyon yapma” baskıları sebepsiz değildi. Türkiye 
1968’den itibaren, “dövize çevrilebilir mevduat hesapları” niteliğinde kısa 
vadeli sermayeyi, Avrupa para piyasalarından serbestçe ithal ediyor, bu da 

6  Eğer ülkenin ekilebilir toprakları ekiliyorsa, verimi artıracak çeşitli olanaklar uygulan-
makta ise ve yenileri de devreye girmek durumunda değilse, tarımda üretim artışı yılda 
%3.5’u aşamaz. Bu nedenle, GOÜ’de imalat sanayi kesimi en hızlı büyüyen üretim ke-
simi olmak zorundadır. Nitekim, İBYKP’da sanayide büyüme hızı yılda %11.1 olarak 
planlandı; gerçekleşme bunun 1.2 puan altında kaldı. (DPT, İBYKP.)


