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Türk Siyasal Yaşamında Değişen Siyasi Aktörler Tükenmeyen 

Kalkınma Hedefi 

Ender AKYOL
1
 

Özet 

Bu bildiride yapılmak istenen tartıĢmanın amacı, belirgin olarak 1945‟ten sonra görülen 

kalkınma zihniyetindeki sürekliliklerin izlerini sürmek ve ana hatlarını ortaya çıkarabilmek olacaktır. 

Bu çerçevede, Adnan Menderes‟in Demokrat Parti‟sinden Süleyman Demirel‟in Adalet Partisi‟ne ve 

Turgut Özal‟ın Anavatan Partisi‟ne ve en sonunda Recep Tayyip Erdoğan‟ın Adalet ve Kalkınma 

Partisi çizgisine uzanan geleneksel Türk merkez sağının kalkınma zihniyeti ve söylemi üzerinde 

durulacaktır. Siyasal konumları bakımından aralarında bazı farklılıklar olsa da bu sağ çizginin 

kalkınma anlayıĢı, kalkınmayı ve geliĢmeyi teknoloji boyutuyla kabul etmeye dayanır. Milliyetçi-

muhafazakâr bir dünya görüĢü bağlamında kalkınmayı (modernleĢme) sosyo-kültürel yönü ile birlikte 

değil parçacıl olarak,  yalnızca teknoloji boyutuyla kabul ediĢ söz konusudur. Bu bağlamda her ne 

kadar dünyanın ve ülkenin ideolojik, siyasi ve ekonomik koĢulları değiĢse de aktörleri değiĢen ama 

kalkınma (modernleĢme) zihniyeti çok fazla değiĢmeyen merkez sağ siyasi çizgi üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Siyaset, Kalkınma, Modernleşme 

Changing Political Actors in Turkish Political Life Inexhaustible 

Development Goal 

Abstract 

The aim of  this paper after 1945 to the discussion to be made, a significant continuities in 

the mentality of development will reveal traces of the rides and the main points. In this context, it will 

be discussed extending from the Turkish center right wing‟s traditional mentality and discourse of 

development; Adnan Menderes‟s Democratic Party, Süleyman Demirel's Justice Party, Turgut Özal‟s 

Motherland Party, and the end of Recep Tayyip Erdogan‟s Justice and Development Party. Although 

some differences in terms of political positions the right wing‟s development understanding, based on 

to accept only technology. In the context of the nationalist-conservative worldview development 

(modernization) in conjunction with the socio-cultural aspect of partitive, the only acceptable size of 

the vesting technology in question. In this context, it will be focused although the world and the 

country's ideological, political and economic conditions have changed, but changing actors, and 

development (modernization) mentality does not change center-right political wing. 
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Giriş 

Kalkınma (modernleĢme) isteği ve sorunu aslında uzun dönemli bir sorundur. Bir 

anlamıyla kalkınma (modernleĢme), azgeliĢmiĢlik ve bu azgeliĢmiĢliği aĢma, ortadan 

kaldırma sorunudur aslında. Adeta insanlık tarihi kadar eski olan kalkınma, modernleĢme ve 

ilerleme fikri ya da idealini, Avrupa‟da baĢlayan rönesans, reform ve bilimsel keĢiflerin 

devamında Aydınlanma‟nın ileri sürdüğü insanın özgürleĢme sorunu çerçevesinde, insanın 

kendi kaderini kendisinin belirleyebileceği görüĢüne kadar geriye götürüp bu çerçeveye 

oturtmak mümkündür. Bu bağlamda kalkınma ve modernleĢme hemen hemen aynı doğrultuyu 

gösteren bir ilerleme paradigmasına sahip olan kavramlar olmakla birlikte, Immanuel 

Wallerstein (2009: 123)‟ın iĢaret ettiği gibi, “modern” kavramının iki açık çağrıĢımı söz 

konusudur. Bunlardan biri yine Wallerstein‟ın “Teknoloji Modernliği” dediği olumlu ve 

ileriye dönük bir anlamı ifade eden modernliktir. “Teknoloji modernliği” bağlamında ele 

alınabilecek “modern” kavramı teknolojik ilerlemenin ve dolayısıyla sürekli buluĢların sonsuz 

ve sınırsız bir biçimde gerçekleĢmesine iliĢkin kavramsal bir çerçeveye oturtularak 

tanımlanmıĢtır. Yani biçimsel anlamda maddi bir temele oturmaktadır. Bu modernlikte 

teknolojik geliĢmenin ortaya çıkarmıĢ olduğu her türden geliĢmeler; uçaklar, bilgisayarlar, 

yollar, barajlar, otomobiller, uzay araçları vs. gibi ileri teknolojiyi sembolize eden maddi 

araçlar geniĢ ölçüde ön plana çıkmaktadır. Bu modernliğe özgü, Tanıl Bora (2011: 16)‟nın 

deyiĢiyle modernliği alet çantası olarak düĢünen araçsalcı bakıĢ. Wallerstein (2009: 124)‟ın 

ikinci tür olarak sınıflandırdığı “Özgürleşme (Siyasal) Modernliği” ise ileriye dönük ve 

maddi olmaktan çok ideolojik bir içerikle yüklüdür. Bu anlamdaki modernlik, insanlığın 

doğaya karĢı bir zaferi değil, insanlığın kendine karĢı ya da birtakım toprak soyluluğa, 

aristokratik vs. ayrıcalıklara karĢı bir zaferi anlamına gelmektedir. “ÖzgürleĢme (siyasal) 

modernlik”te asıl olarak vurgulanan teknolojinin ve sınırsız zenginliğin modernliği değil, 

daha çok özgürleĢmenin modernliğidir. Dolayısıyla Aydınlanma düĢüncesi de bu teknoloji 

modernliği ile özgürleĢme modernliğinin özdeĢliğine olan inancı bir anlamda pekiĢtirmiĢtir.  

Ġnsanlık tarihi kadar eski olsa da “ilerleme” isteği, özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası 

dönemde yerini, o dönemin sık kullanılan terimleri olan “kalkınma ve imar” gibi terimlere 

bırakmıĢtır. II. Dünya SavaĢı sonrası oluĢan düzen bağlamında ve dönemin ideolojik ortamı 

içerisinde ilgi çeken bir kavram olarak “kalkınma”, özellikle bu dönemin “modernleĢme 

kuramları” içerisinde yoğun ilgi görmüĢtür. Soğuk savaĢın ideolojik havası içerisinde 

Sovyetler Birliği‟ne karĢı kapitalizm yoluyla kalkınmanın olanaklılığı çerçevesinde 

modernleĢme kuramları ilgi görmüĢtür. Aslında II. Dünya SavaĢı sonrasında aynı zamanda 
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“Hür Dünya”nın otoriter-totaliter siyasal sistemler karĢısındaki üstünlüğünü kabul ettirmeyi 

amaçlayan siyasi-ekonomik giriĢimler Amerikan sosyal bilimi içerisinde ilgi görmeye 

baĢlamıĢtır (Köker, 2008: 48). Bu ilginin bir tezahürü ise modernleĢme kuramları ile ortaya 

çıkmıĢtır. ModernleĢme Kuramları, aslında 19. yüzyıldaki A. Comte‟un toplumsal değiĢmeyi 

evrimsel bir süreçte ele alan evrim teorisinin etnosantrik ve Avrupamerkezci bakıĢ açısıyla 

biçimlendirilmiĢ ilerleme ideolojisinin yeni koĢullara göre aldığı yeni bir biçimdi aslında. 

Buna göre insanlığın doğrusal bir çizgi üzerinde geliĢtiği ana fikri çerçevesinde, toplumsal 

değiĢim süreci zaman içerisinde belli aĢamalardan geçerek gerçekleĢmektedir. 

Tarihsel ve coğrafi bağlamı dıĢlayarak doğrusal bir geliĢim çizgisi öngören 

modernleĢme kuramlarına göre, eğitim ve kentleĢme, ekonomik kalkınma ve demokrasi gibi 

evrensel olarak tanımlanmıĢ değiĢkenlerin ve bu değiĢkenler arasındaki nedensel sonuçların 

zaman ve mekândan bütünüyle bağımsız olarak modernleĢmeyi yarattığı kabul edilir (Göle, 

2010: 83). Dolayısıyla modernleĢme, kapitalizmin geliĢmesiyle ilgili, bu geliĢmenin ürünü 

olan bir süreçtir. Kapitalizm öncesi geleneksel yapıların çözülmesi, merkezi bir pazarın 

oluĢması, teknolojinin sıçramalı geliĢimi, meta üretiminin yaygınlaĢması ve ücretli emeğin 

baĢat kategori haline gelmesi, kapitalizmin geliĢmesine eĢlik eden süreçlerdir. Sürecin 

modernleĢme bağlamandaki göstergeleri arasında kentleĢme, okullaĢma, kitle iletiĢim 

araçlarının yaygınlaĢması, modern siyasal partilerin ortaya çıkması ve devlet mekanizmasının 

teknik anlamda rasyonelleĢtirilmesi vb. yer alır (Çulhaoğlu, 2009: 170). 

1945 sonrası her açıdan dünyada kalkınma ve imar düĢüncesinin yoğun ilgi gördüğü 

bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde geleneksel sömürgeciliğin tasfiye edilmesi ile 

birlikte, bağımsız ülke sayısında önemli bir artıĢ görülmüĢtür. Çoğu azgeliĢmiĢ olan ve birer 

ulus-devlet formunda kurulan bu ülkeler, dönemin ideolojik havası ile birlikte heyecanla 

ulusal kalkınma kavramı çerçevesinde ekonomik ve toplumsal dönüĢümü sağlamaya 

çalıĢmıĢlardır. Ulusal kalkınma fikri ve hayali bu dönemin atmosferi içerisinde bu ülkelerdeki 

muhafazakâr, liberal, Marksist gibi hangi çizgide yer alırsa alsın aynı Ģekilde paylaĢılan bir 

inanç ve ideal haline gelmiĢtir (Wallerstein, 2009: 157).  

II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde ABD büyük bir ekonomik güç olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Diğer taraftan savaĢın diğer galiplerinden biri olan Sovyetler Birliği de uyguladığı 

ekonomik model ile bu döneme adeta damgasını vuran kalkınma yarıĢında önemli bir yere 

oturmuĢtur. Bu dönemin modernleĢme kuramlarına göre Batı Avrupa ve Japonya‟nın yeniden 

inĢa sürecinin bir benzeri de azgeliĢmiĢ ülkelerde gerçekleĢebilirdi. Tabii ki bu beklentilerin 

arka planında, modernleĢme kuramlarının öngördüğü gibi ülkeler geleneksel ve modern 
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olarak ayrıldıktan sonra, zamanla geri kalmıĢ ülkelerin de geliĢmiĢ ülkeler arasına aynı 

yollardan geçerek ulaĢacaklarına dair bir beklenti vardır. ModernleĢme Kuramlarına göre, 

toplumlar, ülkeler benzer ya da aynı yollardan geçerek kültürel farklılıkların da geri planda 

kalacağı ki zaten modernleĢme kuramları içerisinde adı geçen pek çok çalıĢmaya göre, 

azgeliĢmiĢ ülkeler ülke içi tarihsel, kültürel birtakım nedenlerden dolayı geri kalmıĢlardır. 

Kalkınma süreci ile birlikte geri kalmıĢ, azgeliĢmiĢ ülkelerdeki kültürel farklılıklar ortadan 

kalkacak ve zamanla geliĢmiĢ ülkeler arasına katılacaklar ve onlara benzeyeceklerdir. Bu 

anlamıyla, bu dönemin kalkınma kuramlarında egemen olan geliĢmiĢ ülkelere benzeme, temel 

bir tutku haline dönüĢmüĢtür (Kansu, 2006: 14). 

Osmanlı’dan Cumhuriyete Tarihsel Arka Plan 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun askeri bakımdan Batı Avrupa karĢısında giderek geri 

kalması, birtakım reform hareketlerini baĢlatmıĢ, temelde devleti eski gücüne geri getirmek 

üzere, askeri okullar, mühendis okulları gibi Batı tarzı okullar açılmıĢtır. Esas olarak ise 1839 

Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti‟nde ekonomik, toplumsal ve siyasal bir 

dönüĢüm süreci baĢlamıĢtır. ModernleĢmeye, ilerlemeye, kalkınmaya dönük giriĢimlerle 

birlikte Osmanlı-Türk siyasal hayatındaki veya modernleĢmesindeki birtakım gerilimler de 

beraberinde ortaya çıkmıĢtır. Ġlerlemenin ve kalkınmanın geniĢliği ve sınırı tartıĢılmaya 

baĢlamıĢtır. Kültürel açıdan benzeme, kültürün korunması, yalnızca tekniğin alınması 

türünden tartıĢmalar modernleĢme sürecinde aydınlar arasında yoğun olarak yaĢanmıĢtır. 

Örneğin II.Abdülhamit döneminde baĢta da belirtildiği gibi Wallerstein‟ın teknoloji 

modernliği ile özgürleĢme modernliği arasında bir ayrım yapılmıĢtır. Bu bağlamda ekonomi 

ve toplumun denetimini sağlayacak, idari ve teknolojik yeniliklerin alınması ve teknolojinin 

ülkeye taĢınması için yoğun çaba sarf edilirken, siyasal liberalizm ve parlamenter demokrasi 

ilkelerine dayanan “özgürleĢme modernliği” için aynı Ģekilde benzer bir tutku geliĢmemiĢtir 

(Ġrem, 2012: 30). 

Kalkınma ve ilerlemenin veya düzelterek, iyileĢtirerek gerçekleĢtirilmesi reforme 

edilmesi adına Jön Türkler, Ġttihat ve Terakki dönemi ve Cumhuriyet dönemi belli açılardan 

Osmanlı geçmiĢinden tam anlamıyla bir kopuĢu simgeler. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

aydınlanma düĢüncesinin etkisi ile birlikte hem teknoloji modernliği hem de siyasal 

(özgürleĢme) modernliği bir arada yaĢanmıĢtır. Bu anlamda daha bütüncüldür. Bununla 

birlikte tek parti döneminden sonraki 1950 sonrası çok partili siyasal hayata miras kalan, hak 

ve özgürlüklerin vazgeçilebilirliği meclis üstünlüğü ve milli irade vurgusu, çoğunlukçu 

demokrasi anlayıĢı 1924 Anayasası‟nın da buna olanak vermesiyle birlikte gerçeklemiĢtir.  
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Ekonomik anlamda izlenen kalkınma modeli açısından ise Ġttihat Terakki döneminden 

Cumhuriyet‟e belli bir sürekliliğin varlığı da dikkat çekmektedir. Buna göre Ġttihat ve 

Terakki‟den Cumhuriyet‟e kadar bir noktada benimsenen ve siyasal düĢünde etkili olan 

kalkınma yolu aslında kapitalizm yoluyla kalkınma modeliydi. Bu kalkınma modeli de ulusal, 

yerli bir burjuvazinin oluĢturulması, geliĢtirilmesi ve özel sektör eliyle bir kalkınmanın 

gerçekleĢtirilmesi ve devletin bekası için “mili teĢebbüs”cü yaratılması projesiydi
2
 (Ahmad, 

1996: 25; Ġnsel, 2009: 768).  

 1946‟da çok partili siyasal hayata geçilmesinin ardından 1950‟de iktidar değiĢikliği 

yaĢanmıĢ ve Demokrat Parti (DP) iktidara gelmiĢtir. Bu yıllarda DP ve baĢbakan Adnan 

Menderes çok güçlü bir kalkınma vurgusu ile ön plana çıkarlar. Demokrat Parti‟nin iktidara 

geldiği dönem aynı zamanda Batı bloğunda modernleĢme kuramlarının yoğun ilgi gördüğü 

ABD‟den pek çok uzmanın teknik kalkınma yardımları
3
 çerçevesinde azgeliĢmiĢ ülkelere 

gönderildiği bir dönemdir. Bu dönem kapitalizmin altın çağı olarak kabul edilen dünya 

ekonomisinin de büyük bir geliĢme gösterdiği bir dönemdir. Demokrat Parti de böylesi bir 

dünya düzeni içerisinde ülkenin kalkındırılması, zenginliğin arttırılması, ülkenin Ģantiyeye 

çevrilmesi gibi söylemler ile kendi kalkınma anlayıĢını inĢa etmiĢtir. Adnan Menderes‟te bu 

bağlamda “teknoloji modernliğine inanan birisi olarak ġevket Süreyya Aydemir (1998: 210), 

Menderes‟i Ģu sözlerle nitelendirecektir: “büyük rakamlardan korkmayan inşacı ve imarcı.”. 

Tanıl Bora‟nın deyiĢiyle “Menderes, modernist ilerleme mitosuna candan bağlıydı” (Bora, 

2011: 491).  

Bununla birlikte Demokrat Parti ve Adnan Menderes kalkınma tutkusuna ek olarak 

kurulduğu günden itibaren önceki Cumhuriyet Halk Partisi‟nin devletçiliğine de karĢı çıkmıĢ 

ve bunu söylemlerinde sürekli olarak gündemde tutmuĢtur (Kahraman, 2012: 389). Hatta DP 

henüz muhalefette iken iktisadi devlet teĢekküllerini açık arttırmaya çıkarıp satacağını dahi 

vaat etmiĢtir. Ancak DP‟nin iktidarda bulunduğu 1950-1960 döneminde bir yandan özel 

sektör ve liberalizm savunulmuĢ, diğer yandan devlet-kamu giriĢimciliği yaygınlaĢtırılmıĢtır. 

DP yol ve liman gibi altyapı yatırımları ile sulama ve enerji üretimine yönelik yatırımlara 

büyük önem vermiĢtir. Özellikle de ulaĢım altyapısının geliĢtirilmesinin,  kalkınmanın ilk Ģartı 

olduğu yönünde bir düĢünce ve uygulama benimsenmiĢtir (Demirel, 2005: 519). Bu bağlamda 

devlet hem altyapıya yönelik büyük yatırımlara kalkıĢırken, hem de kamu iktisadi teĢebbüsleri 

niceliksel ve niteliksel olarak hızlı bir geliĢme göstermiĢtir. Kamunun toplam yatırımlar 

                                                           
2
 1908‟den sonra ortaya çıkan “Milli Ġktisat” anlayıĢı ile ilgili olarak ayrıca bkz.Zafer Toprak (1982), Türkiye‟de 

Milli Ġktisat 1908-1918”.  
3
 Bunların baĢında Avrupa‟nın yeniden imarını öngören Marshall Yardımı gelmektedir.  
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içindeki payı, on yıllık dönemde %38‟den %50‟ye, sanayi yatırımları içindeki payı da, bu 

dönemde kurulan KĠT sayısının artması ile birlikte %38‟den %48‟e yükselmiĢtir (Yerasimos, 

2005: 206). Görüldüğü gibi DP‟nin iktidarda olduğu 1950-60 döneminde her ne kadar liberal 

bir ekonomi söylemi yaygın olsa da kalkınma sürecinde esas olarak motor güç yine devlet 

olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

DP önceki CHP yönetiminin devletçilik anlayıĢını ve uygulamalarını söylem 

düzeyinde eleĢtirirken 1950 sonrası dönemde dünya ekonomisi ile tutarlı olarak devletçiliği 

geliĢtirip ve geniĢleterek sürdürmüĢtür. Yani bir anlamda devlet eliyle yerli burjuvazinin daha 

da geliĢtirilmesi ve palazlandırılmaya çalıĢılması bu dönemde de sürdürülmüĢtür. Aslında 

1950‟de iktidarı CHP‟den devralan Demokrat Parti, serbest piyasa mekanizmasının kurulması 

için pek çok giriĢimde bulunmuĢtu. Sahip olunan zihniyet aslında, serbest piyasa ekonomisini 

iĢler konuma getirmekti; ama uygulanan keyfi (plansız) politikalar 1950‟lerin ortalarından 

itibaren özel kesimi tedirgin etmekten geri kalmamıĢtır (Buğra, 2010: 142). Buna eklenmesi 

gereken uluslararası çevrenin de tedirginliğidir. Bu dönemde dıĢarıdan ülkeye akan kredilerin 

belli bir plan doğrultusunda harcanması konusu özellikle OEEC‟nin de gündemindeydi. 

Ancak Demokrat Parti, kalkınmanın veya yatırımların bir plana bağlanmasını, hızlı kalkınma 

adına ülkeyi “şantiyeye” çevirme politikasına bir ayak bağı olarak görüyordu. Ancak 

Demokrat Parti iktidarının son yıllarındaki Koordinasyon Bakanlığı‟nın kurulmasını da 

planlamaya olan ihtiyaç ve talep bağlamında bir geç kalmıĢ ve yapay bir giriĢim olarak 

değerlendirebiliriz. Çünkü 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra Devlet Planlama 

TeĢkilatının kurulması ile birlikte Koordinasyon Bakanlığı ortadan kalkmıĢtır. ġevket Süreyya 

Aydemir‟in dediği gibi büyük rakamlardan korkmayan imarcı bir baĢbakan olan Menderes, 

planlamaya karĢı olumsuz bir tavır takınmıĢtır. Bunda önemli ölçüde tek parti döneminde 

hazırlanan beĢ yıllık sanayi planlarının etkisi olmuĢ olmalıdır. Ayrıca Menderes iki kutuplu 

dünya düzeninde planlama fikrini neredeyse komünizmle özdeĢleĢtirmiĢtir (Buğra, 2010: 187; 

Zürcher, 2008: 329). Dönemin ideolojik ortamında yüzünü Batı‟ya ve liberal ekonomi fikrine 

dönmüĢ olan Menderes düĢünsel ortamın -modernleĢme kuramları ile tutarlı olarak-, Avrupa 

sanayi veya büyük Amerikan ekonomisinin beş senelik plânlarla mı kurulup kurulmadığını 

soruyordu. En sonunda Menderes: “bizim planımız bütçemizdir” diyerek plansız bir kalkınma 

politikasının liberal ekonomi politikaları ile bağdaĢır olduğunu savunmuĢtur (Tekeli-Ġlkin, 

1983: 1606). 

27 Mayıs 1960‟tan sonra Milli Birlik Komitesi ve 1961 Anayasası, nispi temsili 

güvence altına alan seçim yasası gibi kurumlar, 1950-60 arasında uygulandığı Ģekliyle 
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çoğunlukçu demokrasiyi önleyecek Ģekilde düzenlenmiĢtir. Ayrıca Devlet Planlama TeĢkilatı 

(DPT) aracılığıyla planlı bir kalkınma ve sanayileĢmenin sağlanması için adımlar atılarak 

kalkınmada önceliği özel sektöre ve giderek güçlenen sanayi burjuvazisi desteklenmiĢtir. 

Diğer taraftan yurttaĢların düĢünce, ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü yanında diğer 

hürriyetleri de güvence altına alınmıĢ, toplu sözleĢme ve grev hakkını tanıyarak da iĢçi 

sınıfının taleplerine yanıt verilmiĢtir (Ahmad, 2011: 245). Aslında 1950-1960 döneminde her 

ne kadar liberal bir söylem yaygın olsa da esasta kalkınma sürecinde motor güç yine devletti. 

Dolayısıyla DPT‟nin kurulması ile asıl beklenti, kapitalizmin, yani kalkınmanın yönetilebilir 

bir hale getirilmesiydi. 

1965 seçimlerini kazanan Adalet Partisi (AP) 27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra 

kapatılan DP‟nin siyasi olarak mirasçılığını üstlenmiĢtir. Adalet Partisi, DP‟nin siyasi 

mirasçılığını üstlenmenin yanı sıra aynı zamanda DP‟nin kalkınma anlayıĢ, söylem ve 

pratiğini de üstlenmiĢtir. Adalet Partisi‟nin lideri Süleyman Demirel ki Demokrat Parti‟nin 

iktidarda olduğu 1950-60 döneminde Demokrat Parti‟nin kalkınma düĢüncesinin adeta 

pratiğinde yer alan Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuĢ ve “Barajlar 

Kralı” olarak ünlenmiĢ bir bürokrattır. Demirel‟in “Büyük ve KalkınmıĢ Türkiye” vurgusu 

çerçevesinde merkez sağda Demokrat Parti‟nin kalkınmacı söylem ve pratiğinin de mirasını 

devralmıĢtır. Bir mühendis olan Süleyman Demirel için ülkenin azgeliĢmiĢ ülke olmaktan 

kurtularak geliĢmiĢ ülkeler arasına “muasır medeniyete” katılması temel bir hedefti. Bunun 

için de “Projeler Türkiye”si bağlamında söylemlerinde sürekli olarak bu konuyu vurgulamıĢ; 

yollar, barajlar bağlamında mühendis bakıĢ açısıyla değerlendirmeler yapmıĢtır. Nitekim 

Demirel Anadolu‟nun bir köyünden çıkmıĢ, genç Cumhuriyet‟in en gözde okullarında
4
 

okumuĢ ve ABD‟yi II. Dünya SavaĢı‟nın hemen sonrasında görmüĢ olan azgeliĢmiĢ bir 

ülkenin genç mühendisi olarak “teknoloji modernliği” bağlamında kalkınma tutkusunu adeta 

modernleĢme kuramlarının temel varsayımlarına benzer bir biçimde Ģöyle ifade ediyordu:  

“Amerika’yı gördükten sonra benim içime Türkiye’yi imar ve inşa 

etme düştü, yani suyun ve yolun olmadığı bir ülkeye yol, su, elektrik nasıl 

götürürüz, bu ülkede su taşımaktan kolları uzamış olan anamın çilesini 

nasıl sona erdiririm gibi sorularla karşı karşıya kaldık” (Kahraman, 2009: 

15). 

 

 

Dolayısıyla Demokrat Parti‟de olduğu gibi Adalet Partisi‟nin de yaĢam standartlarını 

yükseltme, zenginleĢme ileri teknoloji kullanımı gibi “teknoloji modernliği” bağlamında 

                                                           
4
 Ġstanbul Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fakültesi mezunudur. 
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güçlü bir kalkınma vurgusu vardır (Kahraman, 2009: 63). Demirel de söylemlerinde 

Demokrat Parti gibi, özel sektöre önem verdiğini vurgulamıĢ olmakla birlikte, Demirel‟ in 

iktidara geldiği dönemdeki uygulamaları ile pek çok yeni kamu iktisadi teĢebbüsü kurulmuĢ, 

karma devletçi bir kalkınma politikası uygulanmıĢtır. Özel sektör eliyle kalkınma çabaları bu 

dönemde Adalet Partisi‟nin uyguladığı politikalar ile Türk burjuvazisinin yapısında da önemli 

değiĢiklikler yaĢanmıĢ; ticaret burjuvazisi, uygulanan ithal ikameci politikalar ile sanayi 

burjuvazisine doğru bir dönüĢüm geçirmiĢtir.  

Demirel‟in “Büyük Türkiye” söylemi refah düzeyinin yüksek olduğu, yeni tüketim 

mallarının günlük yaĢama hızla girdiği bir ekonomik büyümeyi iĢaret eder. Bu ilerleme 

gerçekleĢtiğinde de “millete hizmet” edilmiĢ olur (Ġnsel, 2009: 773). Nitekim Adalet Partisi de 

Demokrat Parti gibi milli irade vurgusunu ön plana çıkarmıĢtır. Milli iradeyi temsil etme 

bağlamında parlamentonun yetkilerinin geniĢ tutulduğu çoğunlukçu bir demokrasi 

anlayıĢından yana olan bir siyasi tutum benimsenmiĢtir. Milli irade vurgusu Türk sağının 

önemli kavram setlerinden biridir. Milli irade halkın onlara ülkeyi kendi programlarına göre 

yönetmek için bir irade ortaya koyduğu varsayımına dayanan çoğunlukçu bir demokrasi 

anlayıĢına dayanır (Zürcher, 2008: 324).  

1970‟li yıllara doğru geliĢen Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi‟nden oluĢan 

Milli GörüĢ çizgisinde de kalkınmaya önemli bir vurgu yer alır. 1960‟lı yılların dünyasının 

siyasi ve ekonomik havasına uygun olarak Batı karĢıtı ve Batı‟ya bağımlı kabul edilen montaj 

sanayisi yerine Ağır Sanayi hamlesine dayanan bir kalkınmacılık savunulur. Sarıbay (1985: 

122)‟a göre, Milli GörüĢ geleneği içerisinde kurulan siyasal partiler içinde MNP, MSP 

geleneği Türkiye‟nin sanayileĢme zorunluluğunu en çok vurgulayan partilerdir. 1960‟lı 

yılların sonları özellikle Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin kalkınma sorunlarının 

aĢılamaması aksine bu ülkelerin giderek yoksullaĢmaları modernleĢme kuramlarının 

öngördüğü evrimsel kalkınma anlayıĢının sorgulanmaya baĢlamasına neden olmuĢtur. Milli 

GörüĢ çizgisi modernleĢme kuramlarının öngördüğü gibi kültürel benzeĢmeye karĢı olumsuz 

bir tavır alacak ve kalkınmayı hem maddi hem de manevi boyutta ele almıĢtır. Dolayısıyla 

Milli GörüĢ çizgisinin bu dönemdeki duruĢu, belli ölçülerde P. Baran ve A.G.Frank‟ta 

ifadesini bulan üçüncü dünyacılığa ve bağımlılık kuramlarının temel varsayımlarına yaklaĢır. 

Bununla birlikte 1970‟lerden sonra ülkenin kalkınması sorunu çerçevesindeki giriĢimlerde 

siyasette “kendi doğrultusunda biçim verme tutkusu” giderek güçlenmiĢtir. Nitekim 1970‟lere 

doğru Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel‟in “Projeler Türkiye”si söylemine karĢı “Büyük 

Sanayi Projeleri Misyonu” söylemini geliĢtirmiĢtir (Ġnsel, 2009: 773). 
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Milli GörüĢ çizgisinin üçüncü dünyacılığa yaklaĢan söylemlerine rağmen, Milli 

görüĢ hareketinin ekonomik kalkınmaya iliĢkin düĢüncesinin hemen hiçbir zaman 

kapitalizmin dıĢına çıkan bir anti-kapitalist forma bürünmediğini de açıkça ifade etmek 

gerekir. Erbakan‟ın Türkiye‟nin BatılılaĢma projesini eleĢtiren Milli GörüĢ hareketi ile Ġslami 

değerlere ve Osmanlı kurumlarına yeniden hayat veren, alternatif bir milli nizam ve Batı‟nın 

gücünü dengelemek için Ġslam dünyasıyla iktisadi bütünleĢmeyi sağlamak adına D-8 türü 

Ġslami uluslararası örgütlenmeler oluĢturulmaya çalıĢılıyordu. Bu dönemde Milli GörüĢ 

çizgisinde Batı algısı “Hristiyan Batı” olarak, Avrupa Birliği‟nin de “Hıristiyan Kulübü” 

olarak algılandığını görüyoruz. Dönemin ulusal kalkınmacılık ruhuna uygun olarak Milli 

Selamet Partisi teknolojiyi ve sanayiyi reddetmeden, çok sayıda küçük sermayedarın 

desteklediği ve baĢını devletin çektiği bir sanayileĢme modeli öneriyordu (White, 2011: 385). 

Dünyada çok hızlı bir dönüĢümün yaĢandığı 1980 sonrası dönemde Türkiye, ithal 

ikameci sanayileĢme modelini terk ederek, ekonomik alanda liberalleĢme yönünde adımlar 

atmıĢ, dünya ile uyumlu olarak neoliberal politikalar uygulamaya konulmuĢ, ulusal 

kalkınmacılık döneminin de sonunun geldiği ilan edilmiĢtir. Bu dönemde dünya artık yeni bir 

döneme girmiĢ, dünya giderek küresel bir hal almaya baĢlamıĢ, kamu yönetimi özelleĢtirme 

talepleri ile biçimlendirilmeye baĢlamıĢ, ABD‟de ve Ġngiltere‟de Yeni sağ ideolojilere yakın 

siyasi partiler iktidara gelmiĢtir.  

Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980‟de iyice yorgun düĢmüĢ kamuoyunun da 

desteğini alarak bir darbe gerçekleĢtirmiĢtir. BeĢ üyeli Milli Güvenlik Konseyi ülke 

yönetimine el koymuĢ ve tüm Türkiye‟de sıkıyönetim ilan etmiĢtir. Milli Güvenlik Konseyi, 

parlamentoyu, siyasi partileri ve sendikaları feshedip önde gelen siyasetçileri tutuklamıĢtır. 

1983 yılında yapılan darbe sonrası ilk seçimleri liberal, sosyal demokrat, milliyetçi ve Ġslamcı 

grupların birleĢmesinden oluĢan Turgut Özal liderliğindeki yeni merkez-sağ bir parti olan 

Anavatan Partisi (ANAP) kazanmıĢtır. Partinin lideri olan Turgut Özal önceki hükümetin 

iktisadi reform paketinin mimarı, darbe sonrasının da baĢarılı istikrar programının yürütücüsü 

olmuĢtur (White, 2011: 386).  

Türkiye‟de 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra belirgin bir biçimde Ģekillenen 

Türk-Ġslam sentezi bağlamında yeni bir kültür politikası oluĢturulmuĢtur. Bu kültür 

politikasının temel özelliği, teknolojik modernleĢme ile “gelenekçi milliyetçiliğin” dinsel 

öğeleri üzerindeki siyasal vurguyu birleĢtirme çabalarından oluĢmasıdır (Köker, 2008: 311-

312). Dolayısıyla Turgut Özal, ulusal kalkınmacılık söyleminin sona erdiği bir dönemde 

Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisinin devamında “Büyük Türkiye” vurgusunu ön plana 
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çıkarıyordu. Turgut Özal bu dönemde TRT ekranlarından  “icraatın içinden” adlı belirli 

aralıklarla düzenli olarak gerçekleĢtirilen bir programda kendi iktidarı döneminde gerçekleĢen 

teknolojik “geliĢmeleri” halka göstererek anlatıyordu. Özal, söylemlerinde daima “muasır 

medeniyet” seviyesine yaklaĢmayı temel hedef olarak ortaya koyduğunu belirtmiĢtir. 1980 

sonrasında merkez sağ bir parti olarak ANAP ve Özal, bu çerçevede Türkiye‟yi Batı ile 

yalnızca stratejik bir ortak değil, aynı idealleri ve değerleri benimseyen bir ortak olarak 

konumlandırmaya gayret ettiklerini açıklamıĢtır. 

Özal‟ın DP ve AP çizgisinin devamında kalkınma vurgusunu ön plana çıkaran 

söylemi ise “Çağ Atlayan Türkiye”dir. Özal, Türk toplumuna öteden beri gösterilen muasır 

medeniyet hedefini merkez sağın düĢünsel mirası olan “teknoloji modernliği” bağlamında 

tanımlamıĢtır. Bu bağlamda Türkiye‟yi bir teknoloji patlamasıyla dıĢa açarak dünya devleti 

yapmayı amaçlıyordu. Özal ve Anavatan Partisi‟nde Demirel‟in Adalet Partisi‟ni andıracak 

bir biçimde, kalkınma tutkusu belirgindir. ġu da bir gerçektir ki 1980 sonrası dönemde 

dünyada tartıĢma konusu olan ulusal kalkınma değildir. Kalkınma tartıĢmalarının yerini 

yapısal uyarlama, küreselleĢme tartıĢmaları almıĢtır. Yani kalkınmacılık dönemi sona ermiĢtir. 

Dolayısıyla 1980 sonrasında ANAP ve Turgut Özal‟ın aslında kalkınma gibi bir hedefi 

yoktur. Türkiye‟de 1980‟den sonra artık bir daha sanayileĢme, kalkınma öncelikli bir model 

telaffuz edilmemiĢtir. Bundan sonra temel ilke dıĢ konjonktürün de etkisiyle devletin 

küçültülmesidir. Özal‟ın da Demirel gibi mühendis kökenli olmasından dolayı toplumsal 

geliĢmeleri doğrudan doğruya ekonomik ve maddi geliĢmelere bağlayan bir yapısı vardır. 

Gerçekten Özal‟ın bilgisayara ve teknolojik elektronik eĢyalara olan ilgisi dikkate değerdir. 

Özal milliyetçi-muhafazakâr kalkınmacılığı yeni dünya düzeni bağlamında neo-liberalizmle 

eklemlemeye çalıĢmıĢtır.    

Turgut Özal‟ın modernliğin maddi yönü “teknoloji modernliği” bağlamında Batı‟ya 

(Amerikan teknolojisine) olan ilgisi
5
, hayranlığı, siyasi tarihimizde II.MeĢrutiyet‟e kadar 

uzanan bir tartıĢmanın ürünüdür aslında. Buna göre II. Abdülhamit döneminde ekonomi ve 

toplumun denetimini sağlayacak, idari-teknik yenilikler ile teknolojinin ülkeye taĢınmasını 

talep eden teknolojik modernite desteklenmiĢ, siyasal liberalizm ve parlamenter demokrasiye 

dayanan siyasal modernite ise aynı Ģekilde talep edilmemiĢ aksine tepki duyulmuĢtur. Bu 

dönemde geliĢen Ġslamcı ideolojiler teknolojik moderniteyi benimserken, siyasal ve kültürel 

moderniteyi reddetmiĢtir (Ġrem, 2012: 30). Bunun da temelinde BatılılaĢmanın sınırı ne olmalı 

                                                           
5
 Özal‟ın da Amerika‟yı gördükten sonraki düĢünceleri Demirel ile önemli ölçüde benzerdir: Özal ABD‟deki 

gökdelenleri gördüğünde “dev gibi, harika, muazzam binalar... neden benim ülkemde olmasın?” diye kendi 

kendine soruyordu (Bora, 2011: 17).  
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türünden bir tartıĢma bulunmaktadır. Batı‟dan neleri alalım? Kültürümüzü koruyarak, 

muhafaza ederek yalnızca teknolojiyi alalım türünden modernliğin sınırları ve derinliği 

üzerine kurulan bir tartıĢmadır. Bu tartıĢma Türk milliyetçi-muhafazakâr sağ düĢünce ve 

pratik içerisinde oldukça geniĢ bir biçimde yapılmıĢtır. Milliyetçi-muhafazakâr sağ düĢünce 

içerisinde Peyami Safa‟dan, Necip Fazıl‟a, Remzi Oğuz Arık‟tan, Mümtaz Turhan‟a, Ali Fuat 

BaĢgil‟den Erol Güngör‟e önde gelen pek çok yazar ve düĢünür özellikle BatılılaĢma ve 

modernleĢme sorunu üzerinde durmuĢlar, merkez-sağ siyasi partilerin kadrolarına ve 

pratiklerine katkı sağlamıĢlardır (Çiğdem, 2009: 78). 

Sarıbay (2005, 1034-1035)‟a göre, 1980 sonrasını ve Özal dönemini anlamak için 

Heidegger‟in “Ge-stell” olarak adlandırdığı “teknolojik dünya” veya “teknolojik uygarlık” 

diyebileceğimiz bir kavram yardımcı olabilir. Çünkü Özal, Türk toplumuna öteden beri 

gösterilen modernite hedefini daha somut, günlük hayatın dokularına nüfuz ettirici tarzda 

teknoloji olarak tanımlamıĢ; Türkiye‟yi bir “teknoloji patlaması”yla dıĢa açarak dünya devleti 

yapmayı amaçlamıĢtır. Nitekim uygulanan politikalarla bu dönemde küreselleĢmiĢ bir tüketim 

ekonomisi ortaya çıkmıĢtır. 1991 yılına gelindiğinde Türkiye‟deki hanelerin %90‟ında renkli 

televizyon bulunuyordu. Yeni yayınlarda ve diğer iletiĢim biçimlerinde de bir patlama 

yaĢanmıĢtır. 1979‟da bir milyon olan telefon abonesi sayısı 1989‟da altı milyona yükselirken, 

aynı dönemde telefon Ģebekesine bağlı köylerin sayısı da 6.000‟den 38.000‟e çıkmıĢtır 

(White, 2011: 386). 

1980 sonrasında dünya ve Türkiye her açıdan önemli bir dönüĢüm sürecinden geçse 

de Özal da merkez sağda Demokrat Parti ve Adalet Partisinin zihniyet yapısına ve ekonomik 

mirasına benzer bir biçimde özel sektör aracılığıyla kalkınmayı benimsemiĢ buna ek olarak 

kamu sektörünü yatırımcı olarak kullanmaya da devam etmiĢtir. Nitekim bu dönemde 

GSMH‟nin devlet tarafından el konulan kısmı azalmamıĢ, aksine artmıĢtır (Yayla, 2005: 587). 

ÖniĢ (1998)‟in ifadesiyle 1980‟lerin baĢında ihracata dayalı politikalar yolu ile devletin rolü 

değiĢse de “rantiyeci” bir devleti besleyen geniĢ kamu sektörünün varlığı değiĢmemiĢtir 

(Dinler, 2003: 43). Toplam sabit sermaye yatırımlarında kamu kesiminin payı 1979‟da %49,7, 

özel kesimin payı %50.3‟tü. 1980‟den 1988‟e kadar kamunun payı özel kesimin payının 

üzerinde gerçekleĢmiĢtir (Buğra, 2010: 208). Kahraman, (2009: 108)‟a göre 1950‟den bu yana 

ekonomik bakımdan liberal bir söylem geliĢtirmiĢ olmalarına karĢın ne DP ne de AP çizgisi 

ekonomik devletçilikten vazgeçememiĢlerdir. Devlete yücelik ulvilik atfetme bağlamında 

devletçilikten siyasal planda da vazgeçilememiĢtir. Dolayısıyla devletin aĢkınlığı ve 

hegemonik olduğu söylemi Türk sağında oldukça kökleĢmiĢ bir düĢüncedir. Bununla birlikte 
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Turgut Özal‟ın Anavatan Partisi ulusal kalkınmacılığı bir kenara koyarak, serbest piyasa 

ilkelerine dayanan ekonomi politikalarının gereği olarak devlet denetimlerini kaldırıp dıĢ 

ticareti teĢvik etmiĢtir. Sanayi kuruluĢları özelleĢtirilmeye baĢlanarak ihracata yönelik 

giriĢimler desteklenmiĢtir.   

1990‟lı yılların siyasal ve ekonomik istikrarsızlık döneminin ardından 3 Kasım 

2002‟de yapılan seçimlerde belirli ölçüde Ġslamcı çizgisi de olan ama parti ileri gelenlerinin 

büyük ölçüde merkeze yaklaĢtığı, kendilerini ve partilerini laik, demokratik, muhafazakâr 

daha çok Avrupa‟daki Hıristiyan Demokratlar gibi Müslüman Demokrat bir parti olarak gören 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tek baĢına iktidar olabilecek milletvekili sayısına ulaĢmıĢ 

ve seçimlerin mutlak galibi olmuĢtur (Ahmad, 2011: 268).  

Partinin her ne kadar adında kalkınma sözcüğü geçse de Kahraman (2009: 124-

126)‟a göre, AKP iktidara gelirken biz daha iyi yapalım, ülkeyi Ģöyle kalkındıralım” diye 

gelmediğini belirtiyor ve AKP bu noktadan itibaren bir kalkınmacı ekonomik perspektif 

hazırlamamıĢ, önünde ne bulmuĢsa, 2001 Krizinden sonra DSP, ANAP ve MHP koalisyon 

hükümeti döneminde ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal DerviĢ tarafından hazırlanan 

Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programını, 2006 yılına kadar uygulamıĢtır. 

Bununla birlikte AKP‟nin iktidarda olduğu dönem ulusal kalkınmacılık dönemi 

olmamakla birlikte kendi içerisinde ANAP‟ın belli dönemlerinde olduğu gibi belirli bir imar-

inĢacılık dikkat çeker. DP döneminde baĢlayan ve AP döneminde devam eden imar-inĢa, 

“kalkınma” çabalarının, Türk sağının kavram setleri içerisinde önemli bir yeri olan “milli 

iradeyi” egemen kılmak adına millet için yürütüldüğü daha önce ifade edilmiĢti. En 

nihayetinde 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) döneminde ise bu 

imar-inĢa faaliyeti “hizmet” yani millete hizmet söylemine oturarak bir süreklilik kazanmıĢtır. 

Partinin programlarında ve önde gelenlerin “Hizmet” söyleminde ideolojik bir vurgunun 

yokluğu dikkat çeker. Hatta R. Tayyip Erdoğan her fırsatta ideolojilerin karĢısında 

durduklarını defalarca vurgulamıĢtır. AKP‟nin “hizmet” vurgusu ve söylemi yer yer tüm 

Cumhuriyet tarihinde yapılmayan iĢlerin baĢarıldığını ilan ederek gerçekleĢirken, yer yer de 

özellikle Adnan Menderes‟e referansla ve Özal döneminde gerçekleĢtirilen faaliyetleri, 

projeleri örnekler vererek kendisini merkez sağa oturtmaya giriĢmektedir. Bununla birlikte 

baĢbakan R. Tayyip Erdoğan‟ın söylemlerinde yer yer kopuĢ, yer yer de süreklilikleri görmek 
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mümkündür. Örneğin baĢbakan, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca 6.000 km yol yapıldığını, 

kendi iktidarları dönemi olan 9 yılda ise 15.000 km yol yapıldığını vurgulamaktadır
6
.        

1950‟lerden itibaren tarımda yaĢanan makineleĢme ile birlikte Demokrat Parti 

döneminde yoğun bir biçimde baĢlayan kentleĢme süreci pek çok yerleĢim yerinde yeni bir 

imara neden olmuĢtu. 1950 sonrasında Ġstanbul‟un aldığı göç, kentin yeni bir kentsel yapıya 

ulaĢması ile sonuçlanmıĢtı. DP‟nin imar-kalkınma tutkusuyla da tutarlı olarak bu dönemde 

Ġstanbul‟da Vatan ve Millet Caddeleri gibi yeni caddeler “tarihi yarımada” içerisinde açılmıĢ 

ve bu caddeler Ġstanbul‟un tarihi dokusuna ciddi tahribat yapmıĢ, modern kentsel 

dönüĢümlerin en trajik ve en geniĢ çaplıları olmuĢtur. (Bozdoğan, 2011: 482).  

Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin 2011 seçimleri öncesinde açıkladığı “Hedef 2023” 

beyannamesinde Cumhuriyet‟in yüzüncü yılında ulaĢılması planlan toplam yirmibir baĢlık 

altında gruplandırılan Süleyman Demirel‟in   “Projeler Türkiyesi” söylemindeki gibi projeleri 

andıran projeler yer almaktadır. Bu bağlamda kalkınmacı söylem içerisinde “bayındırlık ve 

iskân” baĢlığında üç büyük kente yönelik projeler, kara, hava ve denizyollarına iliĢkin projeler 

sıralanmaktadır. BaĢbakan‟ın vurguladığı “çılgın projeler” kapsamında “kanal Ġstanbul” gibi 

projeleri aslında DP dönemindeki Vatan ve Millet Caddelerinin açılması ve daha pek çok 

uygulamadaki gibi yeni bir kentsel yapı için ortaya konulmuĢ ve aynı zamanda Türk merkez 

sağının düĢünce mirasına uygun “kalkınmacı” projelerdendir. Demokrat Parti döneminde 

Emlak Bankası‟ndan alınan kredilerle gerçekleĢtirilen özellikle Ġstanbul‟un Levent ve Ataköy 

semtlerindeki konut projeleri pek çok bakımdan baĢarılı olsa da sonuçları bakımından AKP 

döneminde ülkenin hemen her yerinde TOKĠ (BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ) 

aracılığıyla yürütülen konut projeleri ile önemli ölçüde benzerlikler ve zihniyet açısından 

süreklilik taĢır. Burada dikkat çeken hemen her dönemde olduğu gibi sağın teknolojiye olan 

merak ve ilgisi ile paralel olarak teknolojik geliĢmeyi yavaĢlatabilecek unsurlardan sosyo-

kültürel geliĢmelerin dıĢlandığını ve parçalı bir modernliğin yansımaları dikkat çekmektedir. 

Önemli bir proje olan Marmaray Projesi‟nin arkeolojik kazıları için BaĢbakanın, 26 ġubat 

2011‟de söyledikleri, oldukça dikkate değerdir: “Sürekli „yok arkeolojik Ģey, yok çömlek 

çıktı, yok Ģu çıktı, yok bu çıktı‟ ile önümüze engeller koydular (...) Üç sene bizi engellediler” 

demiĢti (Tan, 2011). Bu bağlamda baĢbakan merkez sağın kavram kodlarından olan teknoloji 

modernliğini tutku derecesinde benimserken, diğer taraftan, Marmaray Projesi ile birlikte 

yürütülen, Ġstanbul‟un ve dünya tarihinin yeniden yazılabilmesine olanak verebilecek 

nitelikteki arkeolojik çalıĢmaları küçümsemesi sağ çizgi ile tutarlı gibi görünmektedir. 

                                                           
6
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Dolayısıyla Menderes‟ten, Demirel‟e, Özal‟dan Erdoğan‟a Türk merkez sağı “refah ve 

zenginleĢme arzusunu, medeniyetin ana motoru olarak görmüĢ; modernliğe Aydınlanmadan, 

müspet ilimden daha garantili eriĢme yolunun iktisadiyattan geçtiğinin, kısacası kapitalizmin 

bilincinde olmuĢtur” (Bora, 2011: 17). DP‟den AKP‟ye kadar uzanan merkez sağ çizginin 

kullandığı kavram setleri arasında önemli benzerlikler söz konusudur. Bu benzerliklerden biri 

de, özellikle Demokrat Parti‟nin 1954 ve 1957 seçimleri öncesinde kullandığı seçim 

afiĢlerindeki sloganlar ile Adalet ve Kalkınma Partisi‟nin 2007 ve 2011 seçimlerinde 

kullandığı seçim afiĢlerinde önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu dönemler 

her iki partinin de ikinci ve üçüncü defa yeniden iktidar oldukları seçimlerdir. Bu iki dönem 

arasında seçim afiĢleri bakımından ayrıntılı bir analiz yapmak bu çalıĢmanın sınırlarını 

aĢmaktadır. Ancak böyle bir çalıĢma mevcut benzerlikleri ortaya çıkartabilecektir.    

Kalkınmacı söylem bağlamında BaĢbakan R.Tayyip Erdoğan, 08 Mayıs 2011‟de 

K.MaraĢ mitinginde Ģöyle diyor. “Kanal Projesi ile Ġstanbul‟u “ulusal planlama” projesi ile de 

Türkiye‟yi kalkındıracağız. BaĢbakan‟ın “ulusal planlama” dediği, toplam il nüfusu 750.000‟i 

aĢan kentlerde büyükĢehir belediyesi kurulmasına dönük çalıĢmalardır. BaĢbakan K.MaraĢ‟a 

büyükĢehir olacağının müjdesini vermekte ve bunun K.MaraĢ‟ın kalkınması için yapıldığını 

belirtmektedir. Burada dikkatimizi çeken ise “ulusal planlama” kavramıdır. Türkiye‟nin 

1930‟lu yıllarda beĢ yıllık sanayi planları ile tanıĢtığı planlama 1960‟lı yıllarda DPT‟nin 

kurulması ile kalkınma planlaması biçiminde ortaya çıkmıĢtı. 1960‟lardan 1980‟lere kadar 

olan bu dönemde planlamaya iliĢkin çok ciddi tartıĢmalar yaĢanmıĢtı. 1980 sonrasında ise 

ANAP ile birlikte kalkınma planlaması değiĢen dünya düzeni ile birlikte bir kenara bırakılmıĢ 

ve planlamanın gereksizliği vurgulanmıĢtır. Ulusal kalkınmacılığın iflas ettiğinin ilan edildiği 

bir dönemde baĢbakan “ulusal planlama” diye bir kavramı kullanmaya devam ediyor. Burada 

dikkatimizi çeken bir diğer nokta da 1960 ve 1980 arası dönemin siyasi ve ekonomik 

tartıĢmalarının tam ortasında yer alan bir kurum olan DPT‟nin de genel seçimlerden kısa bir 

süre önce çıkartılan bir kanun hükmünde kararname
7
 ile Kalkınma Bakanlığı‟na 

dönüĢtürülmüĢ olmasıdır. Neo-liberal küreselleĢmenin hızla yaĢandığı ve kuramsal olarak 

kalkınmacılığın sona erdiğinin ilan edildiği bir dönemde Kalkınma Bakanlığı Türkiye‟de 

devlet-sermaye iĢbirliğinde yeni bir dönem ve yeni bir ekonomi ve devlet iliĢkisi içerisinde 

önemli ve farklı bir rol üstlenecek gibi görünmektedir.  

 

 

                                                           
7
 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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Sonuç Yerine 

Türk siyasal yaĢamında Demokrat Parti‟den Adalet Partisi‟ne ve oradan Anavatan ve 

Adalet ve Kalkınma Partisi çizgisine ulaĢan merkez sağın pek çok konuda ortaya 

çıkartılabilecek zihinsel ve pratik düzeyde bir süreklilik ve benzerliği söz konusudur. Türk 

merkez sağı olarak saptayabileceğimiz bu çizginin ortak bir zihinsel ve genetik yapısı vardır. 

Bu çizgide, özellikle 1980‟lere kadar her ne kadar devletçiliğe karĢı liberal bir söylem bulunsa 

da söyleme eĢlik eden, devleti yüceltme ve güçlü devleti vurgulama da oldukça belirgindir. 

Tanzimat‟tan bu yana süregelen BatılılaĢma tartıĢmalarına eĢlik eden modernliğin sınırları ve 

derinliği bakımından ortak bir payda söz konusudur. Muhafazakâr milliyetçi bir dünya 

görüĢünün sonucu olarak modernliğin daha bütüncül yani özgürleĢme modernliğine dayanan 

yönünün değil modernliği daha çok teknolojik geliĢme olarak benimseyen ve teknolojik 

geliĢmenin ortaya çıkarmıĢ olduğu her türden geliĢmelerin kabul edildiği bir tür teknoloji 

modernliği benimsenmiĢtir.  
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