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EDİTÖRLERDEN

R.FUNDA BARBAROS

Modernleşme kavramı Rönesans/aydınlanma çağından bu yana tüm 
bilimlerde ama özellikle sosyal bilimlerde, toplumsal bir dönüşümü/de-
ğişimi/başkalaşımı özellikle insanın doğayla, toplumla ve insanla olan 
ilişkisindeki farklılaşmayı anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu deği-
şim/başkalaşım sürecinde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve ekolojik 
alanlar hem birlikte hem de çatışarak/çakışarak bu nedenle de farklıla-
şarak dönüşmekte/dönüştürülmekte, bununla birlikte sürecin olası tüm 
etkileri tüm toplumsal kesimleri farklı boyutlarda etkilemektedir. Dola-
yısıyla, modernleşme sürecinde toplumsal yapı evrildikçe sürecin nite-
liği de değişmekte ve modernleşmenin bizatihi kendisi de yeni biçim ve 
içerikler kazanmaktadır.

Sürecin doğasında var olan bu özelliği, modernleş(tir)meyi; zama-
na, ülkeye ve uygulayan devletin örgütlenme biçiminin (devlet-birey, 
birey-birey, birey-doğa ilişkisi) niteliğine göre değiştirmekte, farklı 
toplumlarda ve dönemlerde farklı görüntüler ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle sürecin analizi; dönemleri, politika farklılıklarını, küresel öl-
çekteki değişimlerin etkilerini, hatta ekolojik değişimleri dikkate alarak 
yapılmalıdır. Bu da tek tip bir modernleştirme analizinin mümkün ve 
doğru olmadığını göstermektedir. Ama kavramın genel kullanımı ve sü-
recin kendisi incelediğinde, sanayi devrimi sonrasında, Batı Avrupa ül-
kelerinde ve daha sonra neredeyse tüm dünyada (başka biçimler altında 
olsa bile) modern toplum yapıları inşa edilmiştir.

Ancak dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında modernizmin; 
aydınlanma idealinin gerçekleşmesi yönünde barındırdığı tüm potansi-
yellere karşın gerçekleşme düzeylerinin çok çeşitli direnişlere, yeniden 
düzenlemelere, özgün uyarlamalara ve siyasal yapılanmalara yol açtığı 
görülmektedir.

Bu kapsamda Türkiye’nin özgünlüğü “modern” toplum yaratma/dö-
nüştürme sürecinde tüm kavramların, kurumların ve politika üretme ka-
pasitesinin; ışığın prizmadan geçerken kırılması ve farklı görüngülere 
bürünmesi gibi, modernleş(tir)menin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel 
yapılara yansımasından kaynaklanmaktadır. Burada prizma görevini gö-
ren devlettir. Türkiye’nin modernleş(tir)me sürecinin belirleyicisi ola-
rak devletin örgütlenme modeline uygun olarak tüm kavramlar; totaliter 
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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 yükle-
nerek/kavramın içi boşaltılarak, değişip- dönüş(türül)erek farklı görün-
tüler kazanmıştır.

Bu nedenle, farklı ciltlerden oluşan bu kitap dizisinin teması “moder-
nizmin yansımaları” olarak seçilmiş ve ele alınan yıllarda Türkiye’nin 
ekonomik, sosyal ve toplumsal dinamikleri çerçevesinde “modernleş(tir)
me”nin nasıl başkalaştığını ve kendine özgü bir nitelik kazandığını farklı 
disiplinlerden bilim insanlarının değerlendirmeleriyle anlamayı/yeniden 
okumayı hedeflemiştir. Diziye başlandığı dönemde, 1960-2030 arası dö-
nemin yukarıda çizilen çerçevede ele alınması planlanmıştı. Ancak tüm 
ciltlerde yer alan yazarların ortak kanısı dizinin daha gerilere götürülme-
si gerektiği yönünde olmuştur. Özellikle 50’li yıllar sevgili Gülten Hoca 
ve İlhan Hoca tarafından önerilmiştir. Nihayetinde dizi tamamlandığında 
Türkiye’nin 100 yıllık dönemini ele almış olmayı umuyoruz.  

Modernizmin Yansımaları serisinin bu cildinde ele alınan 1950’li yıl-
lar, hem dünyada hem de Türkiye’de kurulan yeni dünya düzeninin ne-
reye doğru evrileceğinin tam anlaşılamadığı yıllar. İkinci Dünya Savaşı 
bitmiş, soğuk savaş dünya ülkelerini kapitalist ve sosyalist olmak üzere 
iki bloğa bölmüştü. 19. yüzyılın son çeyreğinden 1945 yılına kadar süren 
ülkeler arası ekonomik rekabet ve siyasi çıkar çatışmaları ancak II. Dün-
ya Savaşı’nda çözülmüş ve kapitalist dünyanın liderliği İngiltere’den 
ABD’ye geçmiştir. Daha önce insanlık tarihinde görülmemiş olayların 
yaşandığı bu dönemde dünyada sosyalist hareket de büyük ivme kazan-
mış ve SSCB’nin bu kampın diğer süper gücü olduğu kabul edilmiştir. 
Avrupa’yı Nazi’lerden kurtaran askeri başarıda büyük paya sahip olan 
SSCB,  II. Dünya Savaşı’nın galibi olarak yeni dünya düzeninde söz 
sahibi olmuş ve özellikle az gelişmiş ülkelerde sürdürülen sosyalist mü-
cadele için - sol siyaset içinde SSCB’yi eleştiren akımlar için bile- ilham 
kaynağı olmuştur. 

1945 sonrasında kurulan bu yeni dünya düzeninin temel dinamiğini, 
uluslararasılaşma olarak tanımlayabiliriz.  Esasen uluslararasılaşma 
eğilimi dünyada 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Bir 
yandan Avrupa kapitalizminin emperyalizm aşamasına geçişi diğer yandan 
işçi sınıfının örgütlenme eğilimi hem ilişkileri hem de örgütlenmeleri 
uluslararası düzeye çekmiştir. 1864 yılında I. Enternasyonal’in 
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kurulmasıyla başlayan süreç, 1876’da birincisinin dağılmasının ardından 
1889’da II. Enternasyonal’in kurulmasıyla devam etmiş, 1914’de I. Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla kesintiye uğramıştır. 1917 yılında Rusya’da 
gerçekleştirilen Bolşevik Devrim ve dünya savaşının sona ermesinin 
ardından 1920’de Miletler Cemiyeti kurulmuştur. Günümüzdeki 
Birleşmiş Milletler’in temeli sayılabilecek bu organizasyonun amacı, 
ülkeler arasındaki sorunları barışçı yollarla çözmek idi. Ancak bu 
çabalar II. Dünya Savaşı’nın yaşanmasını engelleyememiştir. II. Dünya 
Savaşı’nın ardından 1945 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı; dünya 
barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve 
kültürel bir iş birliği oluşturma amacıyla kurulmuştur. II. Dünya Savaşı 
sonrasında dünya ülkeleri ulus devlet temelli olarak organize olmuş ve 
hemen hemen tüm ülkelerde bağımsızlık ilan edilmiştir. Pek çok ülke 
sömürge olmaktan çıkmış, Çin ve Hindistan ulusal bağımsızlıklarını 
kazanmıştır. Bazı ulus devletler batılı blokta, bazıları da sosyalist 
cumhuriyetler olarak doğu bloğunda bağımsız ülke olarak yerini almıştır. 

Birleşmiş Milletler’in 1944 yılında Bretton Woods’ta düzenlediği 
“Para ve Finans Konferansı”nda yeni bir iktisadi düzen ortaya çıkmıştır.  
20. yüzyılın başından itibaren yaşanan iki dünya savaşı ve bir büyük 
iktisadi kriz sonucu oldukça gerileyen dünya ticaret hacminin yeniden 
canlandırılması ve ekonomik istikrarı sağlayacak kuralların belirlenme-
si amacıyla düzenlenen konferansta, ABD hem siyasal hem de iktisadi 
olarak lider olmayı garantilemiştir. Dünya iktisat tarihinde ilk kez, ulus 
devletler kendi istekleriyle uluslararası işlemlerde kendi ulusal parala-
rı yerine ortak bir para (ABD doları) kullanımı konusunda anlaşmaya 
varmıştır. Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma 
sonucunda, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ku-
rulmuştur. İzleyen dönemde neredeyse her alanda uluslararası bir örgüt 
(kadın, çocuk, doğa, işçi hakları vb. konularda) küresel çapta faaliyet 
göstermeye başlamıştır. 

Savaşın ardından kurulan bu yeni dünya düzeninde ABD ve SSCB 
arasında 50’li yıllarda soğuk savaş başlamış, kapitalist dünyada bir 
yandan komünizm korkusu yayılırken bir yandan da ABD tipi yaşam 
biçimi de dayatılmaya başlanmıştır. İktisadi ve siyasi dayatmaların yanı 
sıra kültürel olarak da hem kapitalist hem de sosyalist blokta yaşama 
biçiminde radikal değişiklikler (modern toplum, modern birey, hak ve 
özgürlüklerin yaygınlaştırılması, sanayileşmenin gelişmenin göstergesi 
olarak kabul edilmesi, elektrik kullanımın sadece üretim alanlarında 
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değil tüm yaşam yerlerinde kullanılması, kadınların çalışma hayatına 
daha çok katılması, eğitim kurumlarının arttırılması gibi) bu dönemde 
ortaya çıkmıştır. Günümüz modern bireyi-modern toplumunun oluşmaya 
başladığı yıllardır 50’ler. Var olan değerler değişmeye başlamış ancak 
yerine ne konacağı konusu belirsizlikler içinde kalmıştır. 

Tüm batılı ülkelerde ABD hegemonyasının etkisinin baskın haline 
geldiği bu yıllarda, batılı kapitalist bloğa eklemlenme çabaları Türki-
ye’nin de hem iç hem de dış politikalarına yön vermiştir. 1946 sonrası 
çok partili hayata geçişin ardından iktidara gelen Demokrat Parti, ABD 
liderliğinde kapitalist dünyada kurulan siyasî, askerî ve iktisadi alanda-
ki uluslararası örgütlere ve anlaşmalara dâhil olmaya çabalamıştır. 50’li 
yılları, siyaset yapma biçimlerinden ithal edilen ürünlerdeki farklılaş-
maya, kent yaşamından sanata kadar pek çok konuda Türkiye tarihinin 
dönüm noktalarından biri olarak kabul edebiliriz. 

1950’li yıllarda ABD Tarım Bakanlığı’nın desteğiyle, tarımsal verim-
liliği arttırmak amacıyla, bir yandan traktör alımları teşvik edilirken di-
ğer yandan kimyasal gübre ve ilaç (DDT başta olmak üzere) kullanımı 
yaygınlaştırılmıştır. Aynı zamanda ekili alanların da arttırılmasıyla dö-
nemin başlarında tarım sektörünün yarattığı katma değerin ulusal gelir 
içindeki payında artış ortaya çıkmış ancak bu gelişme sürdürülememiş-
tir. Hatta günümüzde tarım sektörünün yapısal sorunlarının temeli de bu 
dönem atılmıştır diyebiliriz.

ABD tarafından verilen; savaştan büyük yıkımla çıkmış olan Avrupa 
ülkelerinin ekonomik olarak canlanması, kentlerin ve alt yapının yeniden 
inşası gibi alanlarda finansal destek sağlamak amacıyla oluşturulan 
ve Marshall Yardım olarak bilinen devlet yardımlarından Türkiye de 
faydalanmak istemiştir. Başlangıçta Türkiye’nin bu talebi ret edilmiş 
ancak Türkiye’nin ısrarlı ve hevesli çabaları sonucunda (Kore savaşına 
asker desteği gönderme, kapitalizmin ileri karakolu olma iddiaları gibi) 
kapsama dâhil edilmiştir. Bu yardımlar özellikle karayolları yapımı, 
elektrik alt yapısının kurulması gibi sanayileşmenin arka planını oluşturan 
sektörlerde iyileşme sağlamıştır. Bunun neticesinde imalat sanayi 
üretiminde artış sağlanmış olmakla birlikte sektörün genel yapısında –
ithalat bağımlılığı, düşük teknolojiye dayalı üretim, iç pazar için kalite 
kaygısı gütmeyen mallara yönelme vb.- bir değişiklik yaratılamamıştır. 
Bu dönemde sanayi sektörü açısından en dikkat çekici gelişme özel 
sektör imalat sanayi yatırımları ve üretiminde gözlenen artış olmuştur. 
Dış ticarette alınan liberasyon kararları ile artan özellikle mamul mal 
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ithalatında yaşanan artış dolayısıyla dış borç sorunu yeniden önemli bir 
gündem oluşturmuş ve kamuya önemli bir yük olmaya başlamıştır, hala 
olduğu gibi!

ABD’nin Fordist üretim biçimiyle ürettiği Amerikan arabalarının sa-
tışı bu dönemde tüm ülkelerde çok artmıştır. Başta otomobil olmak üzere 
tüm ulaşım araçlarında petrol kullanımı da buna bağlı olarak yüksel-
miştir. Petrol bağımlılığının neden olduğu devasa ekolojik, ekonomik 
ve sosyal problemler (karbon emisyonlarında artış, petrol savaşları gibi) 
günümüz dünya ekonomisinin en büyük krizlerinden biri olan iklim kri-
zinin kaynağı olmuştur.  Aynı zamanda tüketime dayalı üretim süreçle-
rinin organize edildiği (fast food, hazır giyim, plastik kullanımı vb.) bu 
yıllar, doğal kaynakların sorumsuzca ve geri dönüştürelemez bir biçimde 
kullanılması iklim krizinin yanı sıra biyo-çeşitliliğin azalması, biyos-
ferin değişmesi, denizlerdeki canlı yaşamın büyük ölçüde yok olması, 
ormansızlaşma gibi günümüz insanlarının geleceğini tehdit eden büyük 
problemleri de başlatmıştır. 

İki süper gücün nükleer silahlanma ve uzay yarışları da bu dönem-
de başlamıştır. Amerikan tipi yaşam biçiminin model olarak az gelişmiş 
dünyaya dayatılmaya başlandığı 50’li yıllarda, daha sonraki dönemler-
de gerek edebiyatta gerekse Hollywood’da bolca işlenecek olan, ABD 
rüyası bu dönemde geniş kitlelere benimsetilmiştir. Rock’n Roll (Elvis 
Presley), Hollywood (Marilyn Monroe, Frank Sinatra), dans (Cha Cha, 
salsa), televizyon (dünyadan haberler, doğa belgeselleri, nasıl iyi bir ev 
hanımı olunur gibi yarışma programları), popüler kültür (magazin), öz-
gürlük arayışı (kadın hareketleri), anti-komünizm (sansür gibi ifade öz-
gürlüğünü kısıtlayan önlemler) batı dünyasının bu döneminin bazı sim-
geleridir.

Türkiye’de de bu yıllar kapitalist dünyadakine benzer şekilde yaşan-
mıştır. Bunlara ilave olarak dönemin gelecek kuşaklara aktarılan önem-
li bazı simgeleri şunlardır; İstanbul’un çekim merkezi haline gelmesi, 
büyükşehirlerde gecekondu semtlerinin oluşması,  6-7 Eylül 1955 tari-
hinde yaşanan çatışmanın ardından azınlıkların Türkiye’yi terk etmesi, 
radyo programlarının yaygınlaşması, Zeki Müren’in müziği geniş kitle-
lere ulaştırması, Yeşilçam sineması (Ayhan Işık, Belgin Doruk), emek 
örgütlenmelerinde artış, sol ideolojiye uygulanan baskı (Nazım Hikmet, 
Hikmet Kıvılcımlı gibi solcuların ülkeden kaçması veya hapsedilmeleri, 
1 Mayıs öncesinde fişlenmiş solcuların gözaltına alınması, TKP davası 
gibi)  ve sansürün yaygınlaşması. 
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Bu bağlamda “Modernizmin Yansımaları” dizisinin V. cildini oluştu-
ran bu kitap, 1950-1960 Türkiye’sini “modernizmin” bu döneme özgü 
değişen görüngüsü altında ele almayı hedeflemektedir. Bu kitabın 50’li 
yıllara ilişkin yeni bir kavrayış ve yeni çalışmalar için de farklı bakış açı-
ları geliştireceği ve ilham olacağı düşünülmektedir. Türkiye’nin 1950’li 
yıllardaki genel görünümünü “modernizmin” prizması üzerinden değer-
lendiren bu derlemenin, yeni çalışmalara kaynak oluşturarak literatüre 
önemli bir katkı yapacağını, sorgulamaların ve değerlendirmelerin tarih-
sel süreç içindeki evrimsel dönüşümüne farklı bir bakış açısı kazandıra-
cağını umuyoruz.

Diziye katkı veren yazarlar; deneyimli ve alanında otorite kabul edil-
miş olan kıymetli hocalarımızın yanı sıra genç akademisyenlerdir. Bu-
nun, gerek hazırlık çalışmalarımızda gerekse hazırlık toplantılarımızda, 
hem disiplinler arası hem de kuşaklar arasında karşılıklı etkileşim ve bir-
likte üretme/düşünme pratiğine katkı sağladığını gördük. Bu etkileşimin, 
çalışmanın görünmeyen ancak önemli bir çıktısı olduğunu düşünüyoruz 
ve bu platformu oluşturma çabasını çok kıymetli buluyoruz.

Dizi kitabımızı yazım öyküsü de başlı başına bir tarihi oluşturuyor. 
Son cildin basımından bu yana, sevgili asistanımız ve yazarımız Dr.Özge 
Kozal’ın kızı Arya ve Tezcan ve Nehir Durna’nın oğulları Tibet aramıza 
katıldı. Bu cildi, Arya ve Tibet’in sağlıklı bir gezegende sağlık ve refah 
içinde yaşamaları ümidiyle armağan ediyoruz. 

Ayrıca,  serinin beşinci kitabının hazırlanmasını mümkün kılan de-
ğerli yazarlarımıza, proje asistanımız Dr.Özge Erdölek Kozal’a ve her 
zaman göstermiş oldukları titiz çalışma ve özen için Efil Yayınevi’ne 
teşekkürlerimizi sunarız.
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ERIK JAN ZURCHER

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir dönüm noktası olan ellili yılların öne-
mini abartmamak olanaklı değildir. Bu dönem,  sınırlı yerel kökleri olan 
ve askeri veya bürokrat geçmişli insanlarca yönetilen tek parti rejiminden,  
yerel toplumda kökleri çok daha güçlü olan ve özel sektöre dayalı bir siyasal 
elitin egemenliğine geçiş olarak tanımlanabilir;  ve esas olarak kendi ken-
dini atamış Genç Türk elitlerinin diktatörlüğünün formel olarak çok partili 
demokrasi ile yer değiştirdiği bir döneme işaret eder. Ancak -tek parti reji-
minin siyasal yapısı muhafaza edildiği için-  gerçekte seçilmiş çoğunluğun 
diktatörlüğü dönemidir ve majoteryanizmin ilk örneklerinden birisidir. 

1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti kuşkusuz Türk tarihinde 
açıkça nüfusun büyük desteğini almış ilk siyasal partiydi. 1950’li yıllar, 
soğuk savaş dönemi için bile aşırı güçlü sayılabilecek komünizm kor-
kusuyla Türk siyasi elitinin,  1923-1945 yılları arasında hâkim olduğu 
gibi ulusal bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutan dış politikayı reddettiği, 
bunun yerine Atlantik Paktı ile güvenlik arayışındaki bir bütünleşmeyi 
aradığı bir dönemdir. Bu arayış,  Asya ve Afrika’daki dekolonizasyon 
hareketlerinin başlaması ve Orta Doğu’da Arap sosyalizminin zaferi ile 
aynı döneme rastlamış ve Türkiye’nin Arap Dünyasında eski Osmanlı 
topraklarından ve Balkanlardan -ki buraları o dönemlerde geniş ölçüde 
komünistti- ileri derecede bir izolasyonuna yol açmıştır.

Dış politikadaki yön değişimiyle beraber modernleşme kavramı da 
önemli bir değişime uğramıştır. Cumhuriyetin ilk jenerasyon kurucu li-
derlerinin benimsediği modernite kavramı, pozitivizmden kaynaklanı-
yordu. Buradaki temel fikir,  görevi halkı medenileştirmek olan eğitimli 
bir elit kadronun bilimsel metotları uygulaması yoluyla, aydınlanma ve 
ilerlemenin gerçekleştirilebileceğiydi. Kökenleri Osmanlı ordusu ve bü-
rokrasisinden gelen Kemalist elitin zihniyetine göre,  modernite ve iler-
lemenin bu pozitivist ideali; düzen, disiplin ve planlama gibi değerlerle 
güçlü bir şekilde ilintiliydi. 1950’lerin modernite ideali ise çok fark-
lıydı. Savaş sonrası Avrupa toplumları gibi Türkiye de modernitenin; 
otomobiller, evler, ev eşyaları gibi zenginlik ikonlarıyla ifade edildiği 
Amerikan tüketim toplumunun büyüsüne kapılmıştı.  Bu modernite idea-
li,  Türkiye’deki pek çok insan için gerçeklikten ziyade bir arzuyu ifade 
ediyordu, ancak bu durum Avrupa için de geçerliydi. Bu, Jacques Ta-
ti’nin filminde ölümsüzleştirdiği şaşkınlık ve tutku dünyasıydı. Türkler 
ve Avrupalılar bu dünyanın tadını öncelikle film ve dergilerden aldılar.  
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Amerikan “Life” dergisinin Türkçe kopyası olan  “Hayat” dergisi yeni 
dünyaya açılan bir pencere olarak yayınına 1956 yılında başladı.

 Mobilite orta sınıflar için özgür seçimin bir ifadesi olarak önem 
kazanırken köylü sınıf için yoksulluktan kaçış yoluydu. Ellili yıllarda 
başlayan kentleşme Türkiye’de altın çağına ulaşmıştır. Otuzlu ve kırk-
lı yıllarda savaş, kitlesel ölümler ve Yunanlıların ülkeyi terk etmesine 
bağlı olarak büyük nüfus kayıplarının etkileri o denli kuvvetliydi ki İz-
mir’deki eski Ermeni ve Rum mahallelerinin yeniden inşasına ihtiyaç 
duyulmamıştır. Ancak ellili yılların sonlarına doğru büyük şehirler, hem 
gecekonduların yapımı hem de modern apartman bloklarının inşasıyla 
genişlemeye başlamıştır. Örneğin; 1955 yılında İstanbul’da inşa edilen 
Hilton Oteli, Avrupa’da savaş sonrası inşa edilen ilk büyük oteldi ve otel 
kısa sürede kentsel elitin Amerikan tarzı yaşamının bir ikonu halinde 
geldi. 1956’da inşası başlayan Ataköy konutları da orta sınıf için benzer 
bir işlevi gerçekleştirmiştir.

İlginç ve aynı zamanda ironiktir ki, 1950’lerde Demokrat Partinin ik-
tidara gelmesi ile ilişkilendirilen büyük değişimlerin çoğu, partinin ikti-
dara gelmesinden önce başlamıştı.  Esasında temel değişimlerin olduğu 
dönemi, 50’ler değil 1947-1957 dönemi olarak ifade etmek daha doğ-
ru olacaktır.  Her şeyden önce çok partili sisteme geçişin kararı; İsmet 
İnönü’nün, partisindeki uzlaşmacı olmayan kesime karşı gerçekleştirdiği 
12 Temmuz 1947 tarihinde yayınlanan deklarasyonla ilişkilidir. Bu dek-
larasyonda İnönü,  muhalefetin meşru olduğunu ve devlet organlarının 
tarafsız kalması gerektiğini (1946 seçimlerinde skandal davranışlar ol-
muştu)  vurgulamıştı. Her ne kadar Demokrat Parti dönemini, serbest 
teşebbüs ve girişimcilik kültürünün (ethos) kucaklanmasıyla ilişkilendir-
sek de,  esasında Cumhuriyet Halk Partisi 1947’den beri Türk Kalkınma 
Planıyla birlikte iş dünyasından yana politikaları benimsemişti. 

Türkiye’nin IMF ve OECD’ye katılmasını ve böylece Amerikan yar-
dımına kapı açılmasını sağlayan Menderes değil İnönü’ydü. Marshall 
planından gelen para, 1948-49 yılından itibaren ülkeye geliyordu. Ancak 
İnönü’nün yasallaştırdığı değişimi, Menderes hayata geçirmiştir. Men-
deres; Genç Türk kuşağından gelen İsmet Paşa ve hatta Celal Bayar’dan 
çok daha ileri düzeyde, Amerikan yönelimli bir modernleşmenin güveni-
lir bir temsilci olmuştur.

Eğer değişim 1950’den önce başladıysa, değişim döneminin de 
1957’de sona erdiği savunulabilir. Yükselen enflasyon, zayıflayan Türk 
lirası ve gittikçe artan muhalefetin sesine bağlı olarak Demokrat Parti 
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hükümeti,  tek parti rejiminin otoriter yöntemlerine geri döndü ve iki 
savaş döneminde tekçi ve Kemalist politikaların yapmış olduğu gibi 
azınlıkları hedef aldı. 1956 yılında, 1939’da kabul edilen Milli Savunma 
Yasası yeniden işlerlik kazandı ve 1958-59 yıllarında muhalefete karşı 
bir dizi baskıcı önlemler alındı.

Bununla birlikte ister ellili yıllar ister savaş sonrası on yıl diyelim, 
kuşkusuz bu dönem günümüz Türkiye’sini hazırlayan temel değişimlerin 
gerçekleştiği ve bu değişimlere yeni bir modernite anlayışının eşlik ettiği 
bir dönem olarak kabul edilmelidir.
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1950’Lİ YILLAR: NE GETİRDİ? NE GÖTÜRDÜ?

Fikret Şenses1

Sosyal bilimcilerin Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından biri 
olarak değerlendirdikleri 1950’li yıllar, hiç kuşku yok ki, pek yakında 
yüzüncü yılı yaşanacak Cumhuriyet döneminin en renkli sayfalarından 
birini oluşturmaktadır. Bu döneme ilişkin olarak bugüne kadar geliştiri-
len çok geniş yazının genelde iki temel özelliği vardır. Birincisi, dönem 
siyasal, ekonomik ve bütünüyle toplumsal açıdan çok önemli değişiklik-
ler içermesine karşın değerlendirmeler, dönemi bu yönleriyle topluca ve 
birbirleriyle ilişikli olarak incelemek yerine, genelde bunlardan çoğu kez 
sadece biri üzerinde odaklanma yolunu seçmişlerdir. İkincisi, değerlen-
dirmeler, bu dönemi eğrisiyle doğrusuyla bir nesnellik içinde değerlen-
dirmek yerine genelde tümüyle olumlayan veya tümüyle olumsuz açıdan 
eleştiren bir yaklaşım içinde olmuşlardır. Elimizdeki kitap, bu on yıla 
konuların uzmanları tarafından çeşitli açılardan topluca bakan, nesnel 
bir çabanın ürünüdür.

Bu kısa yazı da bu on yılın geniş bir bakış açısından ve olabildiğin-
ce nesnel bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. Yazının çıkış 
noktası, dönemin doğru anlaşılabilmesi için dönemin başlangıcından en 
az beş yıl geriye, 1945 yılına gidilmesinin gerekli olduğu tezidir. Yazı,  
bu girişten sonraki, sırasıyla birinci,  ikinci ve üçüncü bölümlerinde şu üç 
soru üzerinde odaklanacaktır: 1950 yılların kendisinden önceki dönemle 
bağlantı noktaları nelerdir? 1950’li yıllara hangi olaylar ve gelişmeler 
damgasını vurmuş ve belirleyici bir etki bırakmıştır? Sonuç olarak, uzun 
dönemde bu on yıl Türkiye’nin çeşitli alanlardaki gelişmesi üzerinde ne 
gibi izler bırakmıştır?   

1950’Lİ YILLARIN ALTYAPISI: 1945-50 DÖNEMİ

27 yıllık bir tek parti dönemi (1923-1950), 1950 yılında yapılan 
genel seçimlerle, tek parti içinden çıkmış olsa da yeni bir siyasi partinin 
(Demokrat Parti-DP) iktidara gelmesiyle sona erdi. Bu partinin, oldukça 
farklı bir program ve söylemle, kuruluşundan kısa bir süre sonra iş başına 

1 Prof. Dr. Fikret Şenses, ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, 
        fsenses@metu.edu.tr
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gelmiş olması birçok gözlemci tarafından bir dönüm noktası olarak 
tanımlanır. Bu tanımlama birçok açıdan haklılık kazanmaktadır. 

Dünya tarihindeki benzer dönüm noktaları gibi, Türkiye’de 1950’li 
yılları anlayabilmek ve doğru yorumlayabilmek için, önceki dönemde 
bu dönüşümün yollarını döşeyen kilometre taşlarına ana hatlarıyla da 
olsa bakmak gerekir. Bunlar; dış ilişkileri de kapsayan siyasal, ekono-
mik, toplumsal ve kültürel etmenler olarak dört ana başlık altında top-
lanabilir.

Siyasal açıdan bakıldığında, Kasım 1924’teki kuruluşundan yaklaşık 
yedi ay sonra Haziran 1925’te kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fır-
kası ve Ağustos 1930’da kurulduktan sadece üç ay sonra Kasım 1930’da 
kendini fesheden Serbest Cumhuriyet Fırkası tek parti rejimine karşı halk 
kitlelerinin tepkilerini yansıtmaktaydı. Bu tepkilerin önemli bir bölümü 
dinî duyarlılıkları yüksek, düşük gelirli kesimlerden kaynaklanmaktaydı. 
İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kalma başarısının maliyeti, ekonomik 
açıdan ağırlıkla aynı kesimler üzerinde yoğunlaşmış ve bu durum tep-
kilerin artmasında kuşkusuz etkili olmuştu. Bunlara bir de yüksek enf-
lasyonun katkısıyla savaş döneminde yüksek sermaye birikimi sağlayan 
ve etkinlik alanını genişletmek iddiasındaki özel kesim girişimcilerinin 
önceki dönemin devletçi iktisat politikalarına karşı oluşan tepkileri ek-
lenmekteydi. Bunlar, bir muhalefet girişimi için ideal bir ortam oluştur-
maktaydı. 

Demokrat Parti böyle bir ortamda, Ocak 1946’da kuruldu ve temel 
desteğini kaçınılmaz ve doğal olarak tek parti dönemine tepkili kesim-
lerden aldı. 1946-50 dönemindeki kimi gelişmeler, tek parti (Cumhuri-
yet Halk Partisi-CHP) yönetiminin, özellikle Kasım 1947’de toplanan 
Yedinci Kurultay’la birlikte bu tepkilere duyarlı bir tutum içine girdiğini 
gösteriyor. Örneğin; Köy Enstitüleri’nin iki simge ismi Milli Eğitim Ba-
kanı Hasan Ali Yücel ve ardından İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hak-
kı Tonguç görevlerini bırakmak durumunda kalırken, Başbakanlığa 1949 
yılında dinî kesimlerin taleplerine yakın yaklaşımlar sergileyen Şemset-
tin Günaltay getirilmişti. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nin kurulması ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İmam-Hatip kursları 
açılması önceki yaklaşımlardan kayda değer bir sapma içermekteydi.

1946 Genel Seçimleri DP’ye karşı oluşan halk desteğinin oy sandık-
larına ne ölçüde yansıyacağının bir denemesi olacaktı. DP kapatılmadı 
ama seçimlere devlet kurumlarınca çeşitli şekillerde müdahale edildiği 
söylentileri ayyuka çıktı. Bu müdahalenin yaygınlık ve seçim sonuçlarını 
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etkileme derecesi aradan geçen uzun bir süreye karşın hâlâ tam olarak 
bilinmiyor. Öte yandan, seçim güvenliği sağlanarak 1950 yılında yapılan 
seçimlerde DP’nin büyük bir zafer kazanmış olması bu etkinin büyük 
olduğuna işaret ediyor. 

Döneme dış siyasal ilişkiler açısından bakıldığında, İkinci Dünya 
Savaşı’nın hemen ertesinde kök salmaya başlayan, Sovyetler Birliği 
(SSCB) ile Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başını çektiği Soğuk 
Savaş’ın Türkiye üzerindeki yansımaları ön plana çıkıyor. Kanımca he-
nüz doğruluğu tam bir netlik kazanmamış bir teze/yaygın söyleme göre, 
SSCB’nin Türkiye’den toprak talebinde bulunmuş olması ülkeyi ister is-
temez ABD yörüngesinde yer almaya itti. Siyasal olarak ABD yörünge-
sine girmek ekonomik açıdan da aynı ülkenin etki alanına girmek anlamı 
taşıdı. ABD kendi uzmanları yoluyla doğrudan, özellikle Dünya Bankası 
uzmanları aracılığıyla dolaylı olarak Türkiye’de devletçiliğe karşı olan 
kesimlerin sözcülüğü ve fikir babalığı rolüne soyundu. 

Savaş sonrasında, örneğin 1946 planına yansıdığı kadarıyla gündem-
de olan devlet önderliğinde sanayileşme, yerini ABD telkinlerinin etki-
siyle büyük sanayileşme projelerinden vazgeçildiği, özel kesimin etkili 
katılımıyla tarım sektörüne, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere altya-
pı yatırımlarına öncelik veren bir yaklaşıma bıraktı. İktisat politikaları-
nın oluşumunda ABD merkezli öneriler başat bir rol oynamaya başladı. 
IMF’ye tam üyelik çerçevesinde 1946 yılında yapılan büyük devalüas-
yon da Türk parasının değerinin korunması konusundaki duyarlı yak-
laşımlardan önemli bir kopuşu temsil etti. 1947 yılında alınan yabancı 
sermayenin özendirilmesi kararı da iktisat politikalarındaki bu yaklaşım 
değişikliğinin izlerini taşıdı.  

ABD ile artan siyasal ve ekonomik ilişkilere artan dozda “sol düş-
manlığı” eşlik etti. Aralık 1945’te Tan Gazetesi ve Matbaası’nın devlet 
güçlerinin yönlendirdiği söylenen bir güruh tarafından yakılıp yıkılması, 
1948 yılında Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde sol eğilimli bilim in-
sanlarının görevden alınması, solcu düşünür ve yazarların tutuklanması, 
hapis cezasına çarptırılması, demokrasiye geçiş hazırlıkları yapan bir ül-
kedeki baskıcı ortamın göstergeleri arasında yer aldı. Bu örnekler, aynı 
zamanda sonraki yıllardaki benzer uygulamaların işaretini verdi.  

Bu baskıcı döneme sivil toplum örgütlerinin yaygınlaşamadığı, kent-
ler arasındaki hareketliliğin son derece kısıtlı olduğu, nüfusun çok büyük 
bir bölümünün kırsal alanda yaşamasının doğal bir sonucu olarak canlı 
bir kentsel yaşamın oluşamadığı oldukça durağan bir ortam eşlik etti.  Bu 
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durağanlığı, gazetelerin ülkenin her kentine günü gününe ulaşamadığı, 
televizyon yayınlarının olmadığı, radyo yayınlarının ise ülkenin her yö-
resinde pürüzsüz dinlenemediği toplumsal yaşamdan da gözlemlemek 
mümkündü. Bu durağanlık içinde parlayan temel unsurlar arasında, öz-
gün bir eğitim uygulaması olarak 1940 yılında kurulan Köy Enstitüle-
ri’ni, 1949 yılında Devlet Tiyatro ve Operası’nın kurulmasını ve yay-
gın hastalıklarla mücadele konusundaki başarıları saymak mümkündür.2 
Toplumsal yaşamdaki bu durağanlığı, bu savaşa doğrudan katılmamış 
olsa bile, bir dünya savaşının olumsuz etkilerini derinden hisseden bir 
ülkede doğal karşılamak gerekir.

Bu kısa özetin gösterdiği gibi, 1950 yılı birçok açıdan yeni bir döne-
min başlangıcı, bir dönüm noktası olarak sayılabilse de 1945-50 döne-
minde gerek siyasal gerekse ekonomi politikaları açısından bu dönüşü-
mün izlerine rastlamak mümkündü. 

Kültürel açıdan, bu dönemde şiirde Birinci Yeni olarak da adlandırı-
lan ve serbest şiirin öncülüğünü yapan Garip Akımı, sinemada ise tiyat-
ro kökenli sanatçıların etkisi altında çekilen filmler ön plana çıkmak-
tadır. Bu arada, tek parti hükûmetine karşı oldukça sert bir muhalefet 
yapan, çeşitli baskılar altında, kapatıldıkça yeni adlarla yayın yaşamını 
sürdüren mizah dergilerinin, toplumun özgürlük arayışlarına olduğu ka-
dar edebiyatımıza katkıları da göz ardı edilmemelidir. 

Öte yandan, 1942 yılında, özünde gayrimüslim yurttaşlara yönelik 
çok ağır bir servet vergisi olan ve o kesimin büyük servet kayıplarına 
yol açan Varlık Vergisi’nin uygulamaya konmuş olması bu olumlu ge-
lişmelere gölge düşüren bir gelişme olarak değerlendirilmeli ve bunun, 
izleyen 25-30 yıllık dönemdeki benzer gelişmelerin habercisi olduğu 
dikkatlerden kaçmamalıdır. 

2 İşçi haklarında önemli bir ilerleme sağlamasa da Şubat 1947’de çıkarılan bir ka-
nunla, faaliyet göstermekte olan işçi sendikalarına yasal statü kazandırılması bu 
dönemdeki olumlu gelişmeler arasında sayılabilir. 1948 yılında çıkarılan Harika 
Çocuklar Yasası da müzik alanında dünya çapında sanatçıların yetişmesine önemli 
bir katkıda bulundu.  
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Modernizmin Yansımaları: 50’li Yıllarda Türkiye

1950’Lİ YILLARA DAMGASINI VURAN OLAYLAR-GELİŞMELER

Bu on yılın önemli olay ve gelişmelerine yine dış ilişkileri de içeren 
siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alt başlıkları altında ana hatla-
rıyla değinmek istiyorum. Bu on yıla topluca bakarken ön plana çıkan 
bir nokta, bu alt başlıklara da yansıyan 1950-53, 1954-58 ve 1959-60 alt 
dönemleri arasındaki belirgin farklılıklardır.   

İktidarın, serbest seçimlerle ve barış içinde el değiştirmesi, ülkenin 
içinde bulunduğu coğrafya için bir ilk sayılabilir. Siyasal açıdan ilk ba-
kışta göze batan ana unsur, dönemin seçim sisteminin de bir yansıması 
olarak, büyük bir Meclis çoğunluğuyla iktidara gelen DP’nin, bağımsız 
yargı, özerk ve özgür üniversite ve basın gibi hedefler doğrultusunda 
demokrasiyi ön plana çıkaran özgürlükçü hükûmet programıdır.3  Aralık 
1948’de yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden de açık-
ça esinlendiği görülen bu programın ana unsurları arasında, ekonomide 
kamu kesiminin payı azaltılırken özel kesim alanını genişletmek, sosyal 
adalet ve dayanışma ekseninde işçi haklarını gözeten, farklı toplum ke-
simlerinin örgütlenme haklarını tanıyan çoğulcu bir demokratik toplum 
yapısının oluşturulması gibi hedefler yer aldı. 

Ülke aydınlarından da aldığı destekle DP iktidarının ilk bir-iki yılına 
yeni dönemin görece özgürlükçü havasının hâkim olduğu söylenebilir. 
Bu özgürlükçü ortam içinde yeni hükûmet kendisini destekleyen kesim-
lerin isteklerine duyarsız kalmayacağını gösterdi. Örneğin iş başına gel-
mesinden günler sonra ezanın Türkçe yerine yeniden Arapça okunmasına 
karar verdi. O dönemin en önemli iletişim aracı olarak radyo, DP’nin 
seçmen tabanına hoş görünmek adına dinî yayınlara açıldı. İktidara gelir 
gelmez hükûmet, seçimler öncesinde vaat ettiği gibi İmam Hatip Okulla-
rı açmaya başladı. Bu okullar kısa sürede, daha 1951-52 döneminde yedi 
ilde faaliyete geçmiş oldu.4 Bu uygulamalar birçok gözlemci tarafından 
lâiklik başta olmak üzere Cumhuriyet değerleriyle sorunlu kesimlere ve-
rilen tavizlerin ve bu yeni dönemde siyasal İslam’ın yükselmesi doğrul-
tusunda atılan adımların başlangıcı olarak değerlendirildi. Bunun gibi, 
Soğuk Savaş ortamında büyük artış gösteren sol karşıtı ve aşırı milliyetçi 
kesimler yanında muhafazakâr kesimlerin de tepkisini çekegelen Köy 
Enstitüleri 1954 yılında kapatıldı. 

3 https://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/hukumetler/hukumetler_cilt_2.pdf
4 https://ilkadimdergisi.net/arsiv/yazi/tarihte-imam-hatip-okullari-1672


