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Önsöz

Önsöz
Bu kitap, gene Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi yay›nlar› aras›nda
yer alan Türk Siyasal Hayat› adl› kitab›ma bir girifl mahiyeti tafl›maktad›r. Gerçekten, kitapta s›k s›k vurguland›¤› gibi, bugünkü siyasal rejimimizin karfl›laflt›¤› baz›
sorunlar›, Osmanl› siyasal miras›n›, geç Osmanl› ve erken Cumhuriyet dönemleri
deneyimlerini bilmeden, gere¤i gibi de¤erlendirmek imkâns›zd›r. Meselâ ‹ttihat ve
Terakki ve erken Cumhuriyet siyasal elitleri aras›nda, gerek sosyal kompozisyon,
gerek siyasal zihniyet bak›m›ndan önemli benzerlikler vard›r. Ayn› flekilde, bugün
de siyasal bölünmelerin temelini oluflturan merkez-çevre çat›flmas›n›n kökleri, Osmanl› dönemine kadar gitmektedir. Tek-parti döneminin elitçi ve vesayetçi anlay›fl›n›n izlerine, günümüz siyasetinde de rastlamak mümkündür. Türkiye’nin tarihsel geliflme sürecinin bu özellikleri, çok-partili siyasal hayata geçilmesinden altm›fl
küsur y›l sonra, Türkiye’nin demokrasisini, hâlâ ileri demokrasiler seviyesinde kurumsallaflt›rabilmifl ve pekifltirilebilmifl olmamas›n› da aç›klamaktad›r. Bu kitab›n
bas›m›nda tüm eme¤i geçenlere, baflta Say›n ‹rem Erdem Ayd›n olmak üzere, teflekkür ederim.

Editör
Prof.Dr Ergun Özbudun
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Amaçlar›m›z
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Klâsik dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Ortaça¤ Avrupa feodalizmi aras›ndaki siyasal farkl›l›klar› ay›rt edebilecek,
Klasik ve modern siyasi teorisyenlerin Osmanl› ‹mparatorlu¤unun siyasi yap›s›na yönelik düflüncelerini aç›klayabilecek,
Osmanl›-Türk siyasal düflüncesinde devlet anlay›fl›n› yorumlayabilecek bilgi
ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• ‹ltizam Yetkisi
• Teokratik Devlet

• T›mar Sistemi
• Feodalizm

‹çindekiler

Türkiye’nin Siyasal
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Osmanl› Siyasal Miras›:
Klâsik Dönem

• KLÂS‹K DÖNEMDE OSMANLI
S‹YASAL DÜZEN‹ VE BATI
FEODAL‹ZM‹ ‹LE FARKLARI
• OSMANLI S‹YASAL
DÜfiÜNCES‹NDE DEVLET ANLAYIfiI

Osmanl› Siyasal Miras›:
Klâsik Dönem
KLÂS‹K DÖNEMDE OSMANLI S‹YASAL DÜZEN‹ VE
BATI FEODAL‹ZM‹ ‹LE FARKLARI
Ça¤dafl Türkiye siyasetini, Osmanl› siyasal miras›n› bilmeden gere¤i gibi de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Bu miras aç›s›ndan da, Osmanl› tarihinin ondokuzuncu
yüzy›ldan önceki klâsik dönemi ile, ondokuzuncu yüzy›l›n tümünü kapsayan modernleflme dönemini ay›rdetmek gerekir. Her iki dönemin de, ça¤dafl Türkiye siyasetini anlamak bak›m›ndan önemli özellikleri vard›r.
Klâsik dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u, tipik bir mutlak monarflidir. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun siyasal ve sosyal yap›s›n›n, Ortaça¤ Avrupa feodalizminden çok
farkl› özellikler tafl›d›¤›, Machiavelli’den bu yana, pek çok klâsik ve modern yazar›n vurgulad›¤› bir husustur. Bu farklar, flöyle s›ralanabilir:1
(a) Bat› feodalitesinin aksine, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda, genifl topraklara ve
merkezî devletten büyük ölçüde özerk bir statüye sahip bir aristokrasi, ya da soylular s›n›f› mevcut de¤ildi. Devlet, hukuken bütün topraklar›n maliki say›l›yordu.
Merkezî otorite, t›mar sistemi ad› verilen bir sistemle bu topraklar›n denetimini savafllarda yararl›k göstermifl veya devlete baflka flekilde hizmeti olmufl sipahilere da¤›t›yorduysa da, sipahilerin hukukî ve fiilî konumu, Avrupa feodal beylerinkinden
çok farkl›yd›. Sipahiler, gözetimleri alt›ndaki topraklar›n maliki olmad›klar› gibi, onlar› fiilen iflleten kifliler de de¤illerdi. Sadece, topra¤› fiilen iflleyen köylülerden toplad›klar› vergilerin bir bölümünü kendilerine ay›r›yor, geri kalan›n› da devlete veriyorlard›. Buna karfl›l›k, belli say›da atl› asker yetifltirmek, e¤itmek, bak›mlar›n› sa¤lamak ve savafl zamanlar›nda merkezî orduya kat›lmak gibi yükümlülükleri vard›.
T›marlar fiiliyatta ço¤u zaman babadan o¤ula intikal etmekle birlikte, her zaman
devletçe geri al›nabilirlerdi. Bu nitelikleri itibariyle t›marl› sipahiler, aristokratik bir
s›n›f de¤il, hizmetlerinin karfl›l›¤› toplanan vergilerin bir bölümü olarak ödenen bir
devlet hizmetlileri s›n›f›yd›. T›marl› sipahileri Bat› feodallerinden ay›ran baflka bir
önemli özellik de, onlar›n gözetimleri alt›ndaki köylüler üzerinde herhangi bir yarg› yetkilerinin bulunmamas›yd›. Osmanl› devletinde adalet hizmetleri tamamen
merkezileflmifl olup, merkezi otorite taraf›ndan atanan kad›larca yürütülmekteydi.2
Onsekizinci yüzy›lda bu toprak sisteminin bozulmas›na ve merkezî idarenin zay›flamas›na paralel olarak, çeflitli yörelerde, yerel sosyal ve askerî güç sahibi ve genellikle iltizam yetkisini elinde bulunduran, büyük ölçüde özerk bir âyan ya da
derebeyi s›n›f›n›n ortaya ç›kmas› da, bu tabloda radikal bir de¤ifliklik yaratmam›flt›r. Çünkü Avrupal› feodallerin, hak, yetki ve ayr›cal›klar›n› hayli ifllenmifl bir orta-

‹ltizam yetkisi: Devlet ad›na
halktan vergi toplama
yetkisi.
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ça¤ hukukundan almalar›na karfl›l›k, âyan›n durumu, hukukî de¤il, fiilî nitelikteydi. Nitekim afla¤›da görece¤imiz gibi 1808 Sened-i ‹ttifak’›n›n kabulünde belirleyici rol oynayan âyanlar, II. Mahmud’un merkezî otoriteyi güçlendirmesinden sonra
büyük ölçüde tasfiye edilmifllerdir.3
(b) Osmanl› ‹mparatorlu¤unu Bat› feodal devletlerinden ay›ran ikinci bir özellik, Osmanl› devletinde, devletten özerk ve onun iktidar›n› s›n›rlayabilen Kilise kurumunun bir denginin bulunmamas›d›r. Osmanl› devletinin teokratik bir devlet
olarak tan›mlanmas›, ancak k›smen do¤rudur. E¤er bu deyimle kastedilen bir din
adamlar› s›n›f› iktidar› ise, bu, Osmanl› devletinde hiçbir zaman mevcut olmam›flt›r. Nas›l ki, t›marl› sipahiler özerk bir güç de¤il bir devlet hizmetlileri s›n›f› idiyse,
din görevlileri (müftüler, kad›lar ve ulema) de, merkezî otorite taraf›ndan atanan
ve gere¤inde azledilen, maafllar›n› devlet hazinesinden alan bir devlet hizmetlileri
s›n›f›yd›. Önemli konularda bafl müftü konumundaki fieyh-ül ‹slâm’dan fetva al›nmas›na ra¤men, tamamen devlete ba¤›ml› konumda olan bu s›n›f›n, padiflah›n iktidar›n› s›n›rland›rmakta önemli bir rol oynayamayaca¤› aç›kt›r. Nitekim Osmanl›
tarihinde azledilen, hattâ idam edilen fieyh-ül ‹slâmlar olmufltur.
E¤er teokratik devlet deyimi, ‹slâm hukukuna, ya da fieriata ba¤l›l›k anlam›nda
kullan›l›yorsa, bu da ancak k›smen do¤rudur. Elbette Osmanl› devleti, teorik olarak fieriata ba¤l›l›¤›n› ilân eden bir devletti. Ancak, devlet ifllemlerinin fieriata uygunlu¤unu denetleyecek özerk ve etkin bir mekanizma mevcut olmad›¤› gibi, fieriat›n daha çok özel hukuk kurallar›ndan olufltu¤u ve kamu hukuku alan›nda pek
az kural getirdi¤i unutulmamal›d›r. Nitekim Osmanl› devletinde kamu hukuku alan›nda dünyevî ihtiyaçlardan do¤an ve fieriatla ilgisi bulunmayan güçlü bir sultan
kanunnameleri gelene¤i mevcut olmufltur. Bunlar aras›nda özellikle Fatih Sultan
Mehmet ve Kanunî Sultan Süleyman kanunnameleri ünlüdür; o kadar ki, Süleyman, “Kanunî” unvan›n› bu kanunnameler dolay›s›yla alm›flt›r.
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SIRA teokratik
S‹ZDE
Osmanl› Devleti
bir devlet midir? Tart›fl›n›z.

(c) Osmanl› devletinde merkezî otoritenin gücünü artt›ran bir faktör de, devflirÜ fi Ü N E L ‹ M
me sistemiDolmufltur.
Bu sistem, H›ristiyan teb’an›n erkek çocuklar›n›n küçük yaflta ailelerinden al›narak Müslümanlaflt›r›lmalar› ve devletin askerî (yeniçeriler) veya
S O R U
bürokratik hizmetleri
için e¤itilip yetifltirilmeleri anlam›na gelmektedir. Osmanl›
hukukuna göre bu devflirmeler, en yüksek devlet makamlar›na ulaflt›klar›nda bile,
do¤ufltan Müslümanlardan
farkl› olarak, hukuken köle statüsündedirler. Dolay›s›yD‹KKAT
la padiflah›n onlar üzerinde mutlak bir “hayat-memat”, yani öldürme ve yaflatma
hakk› vard›r. Daha önceki baz› ‹slâm devletlerinde görülmüfl olan bu uygulama,
SIRA S‹ZDE
Osmanl› devletinde
o dereceye vard›r›lm›flt›r ki, zamanla Müslüman do¤ufllular, askerî ve sivil devlet hizmetlerinden neredeyse tümüyle d›fllanm›fllard›r. Gibb ve Bowen’a göre,
“büyüyen ‹mparatorlu¤un ilk günlerinde yönetim hür Müslümanlar taAMAÇLARIMIZ
raf›ndan yürütülürken, flimdi onlar›n yerini giderek artan ölçüde Sultan’›n köleleri
alm›flt›r; o kadar ki, ‹mparatorlu¤un “Yönetici Kurumu” olarak tasvir edilen kurumun neredeyse
K ‹ T her
A Pmakam›, ya H›ristiyan bir devflirme ya da baflka flekilde ele geçirilmifl bir köle taraf›ndan doldurulmufltur.... Paradoksal olarak Osmanl› ‹mparatorlu¤u, bütün kurumlar›n gayr› Müslim do¤umlulara hasredilmifl oldu¤u bir Müs4
lüman devletti”.
tüm askerî ve idarî makamlar›n›n köle statüsündeki gayT E L E V ‹ ZDevletin
YON
r› Müslim do¤umlularla doldurulmas›, flüphesiz, padiflah›n onlar üzerindeki mutlak
otoritesini güçlendirmifl olan bir faktördür.

N N

‹NTERNET
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(ç) Bat› feodalitesinde Kilise’nin devlet karfl›s›ndaki özerk konumu, bir anlamda, di¤er sivil toplum kurulufllar› için de bir örnek oluflturmufl, daha Ortaça¤dan
itibaren özerk flehir yönetimleri ve güçlü esnaf localar› geliflmifltir. Osmanl› ‹mparatorlu¤unda bu kurumlar›n denkleri mevcut olmam›flt›r. Belediye yönetimleri ancak ondokuzuncu yüzy›lda Tanzimat reformlar› ile kurulmufltur. Avrupa’daki localara tekabül eden âhî teflkilât›, 13. ve 14. yüzy›llarda önemli bir rol oynam›fl olmakla beraber, daha sonralar› merkeziyetçi yönetim sistemi alt›nda zay›flam›fllard›r.
Ayr›ca, milletleraras› ticaret yollar›n›n de¤iflmesi, bu üreticileri zamanla iç ticarete
yönelmek zorunda b›rakm›fl, ifllem hacimlerini büyük ölçüde daraltm›fl ve onlar›
küçük esnaf-zanaatkâr s›n›f›na dönüfltürmüfltür.5 Bununla iliflkili olarak Osmanl›
devleti, güçlü bir tüccar s›n›f›n›n do¤uflunu teflvik edecek politikalar izlememifltir.
D›fl ticaret daha çok, yabanc› ülkelerdeki ba¤lant›lar› ve yabanc› dil bilgileri bak›m›ndan daha avantajl› konumda olan gayr› Müslim az›nl›klar taraf›ndan yürütülmüfl, böylece s›k s›k sözü edilen bir “etnik ifl bölümü” ortaya ç›km›flt›r. Ancak, devletin ‹slamî karakteri, gayr› Müslim tüccarlar elinde biriken servetin, siyasal güce
dönüfltürülmesine imkân vermemifltir.
(d) Birçok Avrupa ülkesinde Ortaça¤ feodalitesinin sosyal yap›s›na ve siyaset
anlay›fl›na uygun olarak, çok eski dönemlerden itibaren, s›n›flar›n, ya da tabakalar›n (estates) temsiline dayanan temsilî kurumlar oluflmufltur. Soylular›n, din adamlar›n›n ve flehirli burjuvalar›n temsil edildi¤i bu Ortaça¤ meclislerinin en eski ve en
bilineni ‹ngiliz Parlâmentosu olmakla birlikte, bunun benzerleri baflka Avrupa ülkelerinde de mevcut olmufltur. 16. ve 17. yüzy›llarda Avrupa’ da da feodalite zay›flam›fl ve krallar›n mutlak iktidar› güçlenmiflse de, bu Ortaça¤ temsil gelene¤i, Frans›z devriminden sonra modern siyasal temsil anlay›fl›na geçifli kolaylaflt›rm›flt›r. Osmanl› devleti ise, bu temsil kurumlar›na tamamen yabanc›d›r. ‹l ve belediye meclislerinin kurulmas› ancak Tanzimat reformlar›yla, ilk millî parlâmentonun kurulmas› ise, ancak 1876 Kanun-u Esasî’siyle gerçekleflmifltir.
Böylece, Bat› Avrupa feodalizminin aksine, ne irsî bir aristokrasiye, ne özerk
bir dinî hiyerarfliye, ne güçlü ve ba¤›ms›z bir tüccar s›n›f›na, ne özerk yönetimli flehirlere, ne bir temsil mekanizmas›na sahip olan ve yönetim kurumlar› büyük ölçüde köle statüsündeki devflirmelerle doldurulan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, mutlak
monarflinin ya da siyaset bilimi literatüründe zaman zaman kullan›lan deyimle
“Do¤u despotizmi”nin (Oriental despotism) tipik bir örne¤i say›labilir. Bu yap›, Osmanl› devletinde yönetenlerle yönetilenler aras›nda, Bat› toplumlar›na oranla çok
daha keskin bir ikileflme yaratm›flt›r. Halil ‹nalc›k’›n ifadesiyle, Osmanl› toplumu,
“iki büyük s›n›fa bölünmüfltü. Bunlardan askerî olarak adland›r›lan birincisi, sultan›n bir devlet belgesiyle kendilerine dinsel veya yönetsel yetki verdi¤i kiflilerden,
yani saray ve ordu görevlilerinden, devlet memurlar›ndan ve ulemadan olufluyordu. ‹kincisi ise, vergi ödeyen fakat yönetimde hiç rolü olmayan bütün Müslüman
ve gayr› Müslim teb’adan oluflan reaya’y› içine al›yordu. ‹mparatorlu¤un temel bir
kural›, teb’as›n›, ‘askerî’ nin ayr›cal›klar›ndan d›fllamakt›...K›sacas›, bir kiflinin toplumdaki statüsünü belirleyen, yaln›zca sultan›n iradesiydi.”6
Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Ortaça¤ Bat› Avrupa feodalizmi aras›ndaki bu temel
fark, çok eski zamanlardan beri, Machiavelli, Bodin, Harrington, Bernie, Montesquieu, Marx ve daha birçoklar› gibi klâsik ve modern siyaset teorisyenlerinin dikkatini çekmifltir. Meselâ Machiavelli’ye göre, “Tüm Türk ‹mparatorlu¤u bir efendi
taraf›ndan yönetilir, bütün di¤erleri onun hizmetkârlar›d›r; sultan, krall›¤›n› sancaklara böler ve onlar› yönetmek için, istedi¤i zaman de¤ifltirebilece¤i çeflitli yöneticiler gönderir...onlar›n hepsi, kendisine ba¤l› kölelerdir.” Benzer flekilde Bacon

5

Halil ‹nanc›k, Osmanl›
toplumunun iki büyük s›n›fa
ayr›ld›¤›n› söyler. Bunlar;
dinsel veya yönetsel yetkileri
olan askerî s›n›f ve
yönetimde hiç rolü olmayan
bütün Müslüman ve gayr›
Müslimlerdir.
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da, flu gözlemde bulunmufltur:” Soylular s›n›f›n›n hiç mevcut olmad›¤› bir monarfli, Türklerde oldu¤u gibi, her zaman saf ve mutlak bir istibdatt›r. Çünkü soylular
s›n›f› egemenli¤i yumuflat›r, halk›n gözlerini hanedan›n biraz d›fl›na çevirir”. Marx
da, “Asya tipi üretim tarz›” kavram›yla, bu karfl›tl›¤a iflaret etmifltir.7 K›sacas›, devleti kendi menfaatleri do¤rultusunda kullanacak güçlü ekonomik menfaat gruplar›n›n mevcut olmamas› ve devletle toplum aras›nda arac› rolü oynayabilecek ara
kurumlar›n yoklu¤u veya zay›fl›¤›, toplumdan büyük ölçüde özerk bir devlet yap›s›na yol açm›flt›r.

OSMANLI S‹YASAL DÜfiÜNCES‹NDE DEVLET
ANLAYIfiI
Bu yap›, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda hâkim olan devlet ve toplum anlay›fl›yla uyumluydu. Bu anlay›fla göre sosyal düzen (nizam-› âlem) ilâhî kökenli, dolay›s›yla de¤iflmez nitelikteydi. Sultan›n görevi, herkesi kendisine uygun sosyal konumda tutarak bu düzeni sürdürmekti. Sultan›n bu görevi yerine getirmesinde askerî s›n›f mensuplar› ona yard›mc› olurlarsa da, kendileri en basit anlamda bile sosyal s›n›flar›n
temsilcileri de¤il, sadece sultan›n yönetim ifllerindeki âletleriydi. Bu anlamda devlet, toplumdan ba¤›ms›z ve onun üzerindeydi. Siyasal iktidar toplumdan kaynaklanm›yor, Allah’›n iradesiyle (fiiliyatta da fetih yoluyla d›flar›dan) dayat›l›yordu.8
Gerçekten de Osmanl›-Türk siyasal düflüncesinde devlet, toplumdan özerk ve
onun üzerinde, kendi bafl›na de¤er tafl›yan bir varl›k olarak yüceltilmifl ve kutsallaflt›r›lm›flt›r. Devlete koruyucu bir vasî, ya da baba rolü izafe edilmifltir. Bu paternalist devlet anlay›fl›, “devlet baba” ve “Allah devlete, millete zeval vermesin” gibi
halk deyimlerine de yans›m›flt›r. Osmanl› siyaset literatürü, “Devlet-i Aliye”, “hikmet-i hükûmet”, “Devletin âlî menfaatleri” gibi devleti yücelten deyimlerle doludur. 1982 Anayasas›n›n Bafllang›ç bölümünde Türk Devletine (devlet daima büyük
harfle yaz›lmaktad›r) “kutsal” ve “yüce” s›fatlar›n›n izafe edilmifl olmas›, bu gelene¤in günümüze kadar gelmifl bulunmas› aç›s›ndan ilginçtir.
Devletin toplum karfl›s›ndaki özerkli¤ine (state autonomy) iliflkin teorik tart›flmalar, büyük ölçüde, J.P. Nettl’in 1968 y›l›nda yay›nlanm›fl önemli bir makalesiyle
bafllam›flt›r.9 Nettl, bu makalesinde üç soru sormaktad›r: (a) Tarihsel aç›dan, bir
devletin varl›¤›na, önceli¤ine, özerkli¤ine ve egemenli¤ine iliflkin bir gelenek var
m›d›r? (b) Entellektüel aç›dan, siyasal düflünceler ve toplum teorileri, bir devlet
kavram› içermekte midir ve ona nas›l bir rol izafe etmektedir? (c) Kültürel aç›dan,
bireyler ne ölçüde alg›lamalar›nda ve eylemlerinde devlet kavram›n› ve biliflini
(cognition) genellefltirmifllerdir ve bu bilifl ne ölçüde öncelik tafl›maktad›r?
Birçok Türk yazar, bu sorulardan hareket ederek, Osmanl›-Türk siyasal sisteminde her üç aç›dan da güçlü bir devlet gelene¤inin bulundu¤unu, bu gelene¤in
gerek hâkim devlet ve toplum teorileri, gerekse bireysel alg›lamalar ve davran›fllar
alan›nda belirleyici rol oynad›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Meselâ Engin Deniz Akarl›’ya
göre, “geleneksel olarak Türk ayd›nlar›, Devlete merkezî ve vesayetçi bir rol izafe
etmifllerdir”. Bunda, Osmanl› ve Türk yüksek ö¤retim kurumlar› için öngörülen
amaçlar, büyük rol oynam›flt›r. “Gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤unun, gerek Cumhuriyet Türkiye’sinin e¤itim kurumlar›, yüce ve vesayetçi bir Devlet kavram›n› beslemifllerdir”. Ayn› yazara göre, “Türkiye Cumhuriyetinde kitlelerin sosyallefltirilmesindeki en önemli mekanizmalar, bütün erkekler için zorunlu askerlik ödevi, Devletin radyo-televizyon yay›nlar›ndaki tekeli, e¤itim sistemi ve Cuma hutbeleridir”.10
‹zleyen bölümlerde görülece¤i, gibi Osmanl›-Türk siyasal gelene¤inde ve siyasal
kültüründe mevcut olan bu güçlü ve özerk devlet kavram›, toplumdaki siyasal bölünme ve mücadelelerin flekillenmesinde belirleyici rol oynam›flt›r.
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Klâsik dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Ortaça¤
Avrupa feodalizmi aras›ndaki siyasal farkl›l›klar› ay›rt etmek.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun siyasal ve sosyal yap›s› ile Ortaça¤ Avrupa feodalizmi aras›ndaki farkl›l›klar› çeflitli düflünürlerin vurgulamalar›na göre flu flekilde s›ralayabiliriz:
Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Bat› feodalitesinin aksine Devlet, hukuken bütün topraklar›n maliki
say›lmaktayd›. T›mar sistemi ad› verilen bu sisteme göre, topraklar›n denetimi savafllarda yararl›k
göstermifl veya devlete baflka flekilde hizmeti olmufl sipahilere da¤›t›lmaktayd›. T›marl› sipahiler,
aristokratik bir s›n›f de¤il, hizmetlerinin karfl›l›¤›
toplanan vergilerin bir bölümü olarak ödenen
bir devlet hizmetlileri s›n›f›yd›.
Osmanl› devletinde, devletten özerk ve onun iktidar›n› s›n›rlayabilen Kilise kurumunun bir denginin bulunmamaktad›r. Din görevlileri (müftüler, kad›lar ve ulema) merkezî otorite taraf›ndan
atanan ve gere¤inde azledilen, maafllar›n› devlet
hazinesinden alan bir devlet hizmetlileri s›n›f›yd›.
Osmanl› devletinde devflirme sisteminin olmas›
padiflah›n onlar üzerindeki mutlak otoritesini
güçlendirmifltir. Devflirme sistemi, H›ristiyan
teb’an›n erkek çocuklar›n›n küçük yaflta ailelerinden al›narak Müslümanlaflt›r›lmalar› ve e¤itilip
yetifltirilmeleri anlam›na gelmektedir. Köle statüsündeki bu kifliler devletin tüm askerî ve idarî
makamlar›nda yer alm›fllard›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unda, Bat› feodalitesindeki
gibi Kilise’nin devlet karfl›s›ndaki özerk konumu,
özerk flehir yönetimleri ve güçlü esnaf localar›
geliflmemifltir. Belediye yönetimleri Osmanl› siyasal yap›s›na ancak Tanzimat döneminde girmifltir.

N
A M A Ç

2

N
A M A Ç

3

Klasik ve modern siyasi teorisyenlerin Osmanl›
‹mparatorlu¤unun siyasi yap›s›na yönelik düflüncelerini aç›klamak.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Ortaça¤ Bat› Avrupa
feodalizmi aras›ndaki s›n›fsal farkl›l›klar çeflitli
düflünürler taraf›ndan yorumlanm›flt›r. Machiavelli, Bodin, Harrington, Bernie, Montesquieu,
Marx ve daha birçoklar› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yönetim, üretim ve paylafl›m sistemlerine
yönelik düflüncelerini aç›klam›fllard›r. Bu düflüncelerde Osmanl› sultan›n›n mutlak gücüne de¤inilir.
Osmanl›-Türk siyasal düflüncesinde devlet anlay›fl›n› yorumlamak.
Osmanl›-Türk siyasal düflüncesinde devlet, Bat›
feodalizmden farkl› olarak toplumdan özerk ve
onun üzerinde, kendi bafl›na de¤er tafl›yan bir
varl›k olarak yüceltilmifl ve kutsallaflt›r›lm›flt›r.
Osmanl› siyaset literatüründe bafllayan bu anlay›fl Türkiye Cumhuriyeti’nde de devam etmifltir.
“Kendisine” kutsal ve “yüce” s›fatlar› izafe edilen
Devlet kavram› çeflitli kurumlar taraf›ndan
topluma benimsetilmifltir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bat› feodalitesi ile Osmanl› monarflisi aras›ndaki temel fark› ilk vurgulayan klasik dönem yazar› kimdir?
a. Montesquieu
b. Ahmet Cevdet Pafla
c. Machiavelli
d. John Locke
e. Ziya Gökalp
2. T›marl› sipahiler afla¤›daki kategorilerden hangisine
girer?
a. Aristokratlar s›n›f›
b. Devlet hizmetlileri s›n›f›
c. Merkezî ordu mensuplar›
d. Derebeyleri
e. Köylü s›n›f› mensuplar›
3. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun teokratik bir devlet olarak nitelendirilmesinde afla¤›dakilerden hangisi etkili
olmufltur?
a. Padiflah›n din adamlar›nca seçilmesi
b. Din adamlar›n›n iktidar›
c. Devletin tüm ifllemlerinin fieriat kurallar›na ba¤l›l›¤›
d. fieriat›n özel hukuk alan›nda belirleyici olmas›;
ancak kamu hukuku alan›nda padiflaha genifl
bir takdir yetkisi tan›nmas›
e. Kanunlar›n fieriata uygunlu¤unun ulema taraf›ndan denetlenmesi
4. Devflirmeler afla¤›daki sosyal gruplar›n hangisinden
devflirilirlerdi?
a. ‹mparatorlu¤un, dinlerini muhafaza eden Hristiyan teb’as› aras›ndan
b. ‹mparatorlu¤un Müslümanlaflt›r›lan Hristiyan
teb’as› aras›ndan
c. Anadolu aristokrasisinden
d. Müslüman köylü s›n›f›ndan
e. Gönüllülerden
5. Ahî teflkilatlâr›, zaman içerisinde afla¤›dakilerden
hangisisine dönüflmüfltür?
a. Yerel ordulara
b. Dinî tarikatlara
c. Esnaf ve zanaatkârlar localar›na
d. Saray hizmetlilerine
e. Milis teflkilat›na

6. Osmanl› devletinin ekonomik gerilemesinde afla¤›daki faktörlerden hangisi önemli bir rol oynamam›flt›r?
a. Dünya ticaret yollar›n›n de¤iflmesi
b. Devletin, bir tüccar s›n›f›n›n do¤uflunu teflvik
edecek politikalar izlememesi
c. Monarflinin mutlakiyetçi niteli¤i
d. Etnik iflbölümü
e. ‹slâm kültürü
7. Osmanl› devletinde temsilî kurumlar ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Osmanl› devletinde temsilî kurumlar›n öncüsü,
yerel halk meclisleridir.
b. Osmanl› devletinde temsilî kurumlar›n öncüsü,
yerel âyan meclisleridir.
c. Osmanl› devletinde temsilî kurumlar›n öncüsü,
Divan-› Hümayun’dur.
d. Osmanl› devletinde Tanzimat dönemine kadar
temsilî kurumlar mevcut olmam›flt›r.
e. Osmanl› devlet anlay›fl›, temsil fikriyle ba¤daflmaz.
8. Osmanl› devletinde “askerî s›n›f”, afla¤›dakilerden
hangisini ifade eder?
a. Yeniçerileri
b. Sipahileri
c. Yönetici s›n›f›n tümünü
d. Reayay›
e. Gönüllü derviflleri
9. Osmanl› Devleti’nde “nizam-i âlem” (dünya düzeni)
anlay›fl› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. ‹lâhi kökenli bir düzendir.
b. Evrensel insan haklar›na dayanan bir düzendir.
c. De¤iflmez bir düzendir.
d. Herkesi yerli yerinde tutmay› amaçlayan bir düzendir.
e. Herkesin haddini bilmesini gerektiren bir düzendir.
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10. Osmanl› devlet anlay›fl› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Osmanl› devlet anlay›fl› Cumhuriyetle birlikte
büyük de¤iflime u¤ram›flt›r.
b. Devletin yüksek menfaatleri birey menfaatlerinin üzerindedir.
c. Osmanl› devlet anlay›fl›n›n izleri 1982 Anayasas›nda da görülebilir.
d. Osmanl› devlet anlay›fl› halk kültürüne de yans›m›flt›r.
e. Osmanl› devlet anlay›fl›, devletin yüceli¤i fikrine
dayan›r.

1. c
2. b
3. c
4. a
5. c
6. e
7. d
8. c
9. b
10. a

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bat› Feodalitesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “T›mar Sistemi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Teokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devflirme Sistemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Âhi Teflkilat›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmanl› Ekonomisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temsili Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Askerî S›n›f” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nizam-› Âlem Fikri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Anlay›fl›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

S›ra Sizde 1
Osmanl› devletinin teokratik bir devlet olarak tan›mlanmas›, ancak k›smen do¤rudur. E¤er bu deyimle kastedilen bir din adamlar› s›n›f› iktidar› ise, bu, Osmanl›
devletinde hiçbir zaman mevcut olmam›flt›r. Nas›l ki, t›marl› sipahiler özerk bir güç de¤il bir devlet hizmetlileri s›n›f› idiyse, din görevlileri (müftüler, kad›lar ve ulema) de, merkezî otorite taraf›ndan atanan ve gere¤inde
azledilen, maafllar›n› devlet hazinesinden alan bir devlet hizmetlileri s›n›f›yd›. Önemli konularda bafl müftü
konumundaki fieyh-ül ‹slâm’dan fetva al›nmas›na ra¤men, tamamen devlete ba¤›ml› konumda olan bu s›n›f›n, padiflah›n iktidar›n› s›n›rland›rmakta önemli bir rol
oynayamayaca¤› aç›kt›r. Nitekim Osmanl› tarihinde azledilen, hattâ idam edilen fieyh-ül ‹slâmlar olmufltur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Osmanl›-Türk siyasal geliflim dönemlerinin belirgin özelliklerini ifade edebilecek,
Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki ilk modernleflme giriflimlerinin hangi amaçlarla
yap›ld›¤›n› ve dönemin genel özelliklerini aç›klayabilecek,
Tanzimat Döneminde gerçeklefltirilen askerî, idarî, e¤itsel, hukukî, mâlî, ekonomik ve kültürel alanlardaki reformlar› ve içeriklerini tart›flabilecek,
Genç Osmanl›lar’›n Tanzimat reformlar›na karfl› gelme nedenlerini anlatabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• Magna Carta
• Genç Osmanl›lar
• Tanzimat

• Sened-i ‹ttifak
• Nizam-› Cedid
• Gülhane Hatt-› Hümayun

‹çindekiler
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Hareketleri:
Tanzimat Dönemi

• DÖNEMSELLEfiT‹RME SORUNU
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• TANZ‹MAT DÖNEM‹

Osmanl› Modernleflme
Hareketleri: Tanzimat
Dönemi
DÖNEMSELLEfiT‹RME SORUNU
Modern, ya da ça¤dafl Osmanl›-Türk tarihi, 19. ve 20. yüzy›llar› kapsar ve bafllang›ç tarihi olarak genellikle III. Selim’in saltanat dönemi (1789-1807) kabul edilir.
Gerçekten, III. Selim dönemi, Stanford Shaw’un deyimiyle, “eski ile yeni aras›nda”
bir geçifl dönemi niteli¤indedir.1
Bu ikiyüz y›ll›k dönem, farkl› aç›lardan de¤iflik flekillerde dönemsellefltirilebiSIRAErik
S‹ZDE
lir, ya da alt-dönemlere ayr›labilir (periodization). Bu kitapta,
J. Zürcher’in
dönemsellefltirmesine paralel olarak, Osmanl›-Türk siyasal geliflimi üç döneme
ayr›lacakt›r: (1) Ondokuzuncu yüzy›l boyunca Avrupa etkisi alt›nda
D Ü fi Ü N Emodernleflme
L‹M
dönemi; (2) Genç Türklerin öncülü¤ünde ‹kinci Meflrutiyet ve erken Cumhuriyet
dönemi; ve (3) 1945-50 y›llar›nda çok-partili hayata geçilmesinden günümüze kaS O R U
dar olan dönem.2
D ‹ K KTürk
A T Siyasal HaBu kitapta söz konusu dönemlerin ilk ikisi ele al›nacak, üçüncü dönem,
yat› adl› kitab›mda incelenecektir.

SIRA S‹ZDE

N N

Birinci döneme damgas›n› vuran, Avrupa’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u üzerindeki artan etkisi ve bunun Osmanl› devlet ve toplumunda yol açt›¤› sonuçlard›r.
AMAÇLARIMIZ
Zürcher, Avrupa etkisinin, üç farkl› fakat birbiriyle iliflkili yoldan kendisini hissettirdi¤ini ifade etmektedir: (1) Osmanl› ekonomisinin gitgide büyüyen bir kesiminin
dünya kapitalist sistemiyle bütünleflmesi; (2) büyük Avrupa devletlerinin
artan siK ‹ T A P
yasal nüfuzu; bu etki, bir yandan Osmanl› ‹mparatorlu¤undan parçalar koparmak
ve onu nüfuzu alt›na almak, öte yandan da Avrupa-içi bir çat›flmaya yol açmamak
için onu ba¤›ms›z bir siyasal varl›k olarak muhafaza etmek fleklinde
gösT E L E V ‹ Z Y kendini
ON
termifltir; (3) nihayet, milliyetçilik, liberalizm, lâiklik ve pozitivizm gibi Avrupa ideolojilerinin etkisi.3
‹kinci dönem, 1908 Genç Türkler, ya da ‹ttihat ve Terakki devrimi ile bafllay›p,
TERNET
1945-1950 y›llar›nda çok-partili hayata geçilmesiyle sona eren‹ N dönemdir.
Bu dönemsellefltirme, ilk bak›flta yad›rgat›c› gibi görülebilir. Ancak daha sonraki bölümlerde aç›klanaca¤› gibi, ‹ttihat ve Terakki ve erken Cumhuriyet siyasal elitleri aras›nda gerek sosyal köken, gerek milliyetçilik ve pozitivizm gibi ideolojik ilkeler,
gerekse “yukar›dan afla¤›ya do¤ru (tepeden inme) devrim” (revolution from above)
stratejisi bak›m›ndan büyük ölçüde süreklilik gözlemlenmektedir. Dankwart Rus-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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tow’un gözlemledi¤i gibi, Türk siyasal hayat›nda, “siyasal elitler en köklü biçimde
de¤iflikli¤e u¤rad›¤›nda, siyasal kurumlar ana nitelikleri itibariyle istikrarlar›n› korumufllard›r; siyasal kurumlar bafltan afla¤› yeniden flekillendirildi¤inde ise, siyasal
elitin sosyal kompozisyonu de¤ifliklik göstermemifltir.”4 Nitekim, 1908 devrimiyle
siyasal elitlerin kompozisyonu büyük ölçüde de¤iflti¤i halde, siyasal kurumlar
(1909 Anayasa de¤ifliklikleri istisna edilirse) esas itibariyle ayn› kalm›fl, Cumhuriyet
devrimiyle siyasal yap› kökten de¤ifltirildi¤i halde, siyasal elitlerin kompozisyonunda önemli bir de¤ifliklik olmam›fl; demokrasiye geçilmesiyle birlikte elit kompozisyonu büyük ölçüde de¤iflti¤i halde, siyasal kurumlar yap›lar›n› aynen muhafaza etmifllerdir.
Nihayet, yaklafl›k 65 y›ll›k çok-partili hayat dönemi içinde de, flüphesiz birtak›m
alt-dönemlerin ay›rt edilmesi mümkün olmakla birlikte, çok önemli süreklilik unsurlar›n›n da mevcut oldu¤u gözlenmektedir.

‹LK MODERNLEfiME G‹R‹fi‹MLER‹
III. Selim döneminde önemli
askeri reformlar
gerçeklefltirilmifltir. Nizam-›
Cedid adl› modern ordu
bunlardan birisidir.

Magna Carta: 1215 y›l›nda
imzalanan kral›n baz›
yetkilerinden feragat
etmesini, kanunlara uygun
davranmas›n› ve hukukun
üstünlü¤ünü kabul etmesini
sa¤layan ‹ngiliz belgesi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki ilk modernleflme giriflimlerinin askerî alanlardaki reformlar oldu¤una s›k s›k iflaret edilmifltir. Bu süreç, milletleraras› literatürde “savunmaya yönelik modernleflme” (defensive modernization) olarak adland›r›lmaktad›r. Osmanl› devletinin, ekonomik, teknolojik ve di¤er nedenlerle Avrupa devletleri karfl›s›ndaki eski askerî gücünü kaybetmesi ve 17. yüzy›l sonlar›ndan itibaren u¤rad›¤› askerî yenilgilerle önemli toprak parçalar›n› kaybetmesi, do¤al olarak
baflta sultanlar olmak üzere Osmanl› yönetici kurumunu askerî reformlara yöneltmifltir. Bu reformlar, 18. yüzy›lda bafllam›fl olmakla beraber, özellikle III. Selim döneminde Nizam-› Cedid ad› verilen modern bir ordunun kurulmas› ve askerî alandaki di¤er reformlarla birlikte, daha ileri bir safhaya ulaflm›flt›r.5 Ancak, Feroz Ahmad’›n belirtti¤i gibi, “bafllang›çta sultanlar, artan Bat› tehdidini, sadece modern
bir ordu kurmakla karfl›layabileceklerini ümid etmifllerdi. Oysa, ondokuzuncu
yüzy›la gelindi¤inde yönetici s›n›flar, Bat› bask›s›na sadece askerî araçlarla karfl›
koyamayacaklar›n› anlad›lar. Bunu yapabilmek için, modern ordunun ancak bir
parças›n› oluflturdu¤u, modern bir siyasal, sosyal ve ekonomik yap› yaratmak zorunda olduklar›n› biliyorlard›”.6 Bu zorunlulu¤un idrak edilmesi, Tanzimat reformlar› ad› verilen çok daha genifl kapsaml› ve çok-yönlü bir reform sürecinin bafllamas›na yol açm›flt›r.
Üçüncü Selim’in reformlar›yla menfaatlerinin sars›laca¤›n› hisseden yeniçerilerin ve uleman›n destekledi¤i Kabakç› Mustafa isyan› sonucunda, III. Selim tahtan
indirilmifl ve yerine IV. Mustafa tahta ç›kar›lm›flt›r. Bunun üzerine Nizam-› Cedit
hareketinin kurtulabilen unsurlar›, Rusçuk âyan› Alemdar Mustafa Pafla’n›n yan›na
kaçm›fllar ve orada III. Selim’i yeniden tahta ç›karmak için haz›rl›klara bafllam›fllard›r. Sonuçta Alemdar Mustafa Pafla, ordusuyla ‹stanbul’a girmifl, duruma hâkim olmufl, ancak III. Selim bu arada IV. Mustafa taraf›ndan öldürtülmüfltür. Bunun üzerine IV. Mustafa tahttan indirilip idam edilerek, yerine flehzade Mahmut (II. Mahmut) tahta ç›kar›lm›flt›r. Alemdar’›n liderli¤indeki âyanlar 7 Ekim 1808’de merkezî
hükûmet temsilcileriyle birlikte, Sened-i ‹ttifak ad› verilen belgeyi imzalam›fllard›r.
Türk anayasa tarihçilerince çok önem verilen, hattâ baz›lar›nca Türk Magna
Carta’s› olarak nitelenen bu belgede âyan ve eyalet valileri padiflaha ba¤l›l›klar›n›
belirtmifl ve sadrâzam› onun mutlak temsilcisi olarak kabul etmeye, eyaletlerinde
âdil bir düzen sa¤lamaya, birbirlerinin topra¤›na ve özerkli¤ine sayg› göstermeye,
merkezî hükûmete karfl› bir isyan bafl gösterdi¤i takdirde padiflah›n iznini bekle-
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meksizin ‹stanbul’a yürüyeceklerine söz vermifllerdir.7 Birey hak ve hürriyetlerine
iliflkin herhangi bir hüküm ihtiva etmeyen, sadece merkezî hükûmete ve âyana
karfl›l›kl› baz› kazan›mlar sa¤layan, bu niteli¤i itibariyle de o dönemde âyan›n nüfuzunun en yüksek noktas›na ulaflm›fl oldu¤unu ve yönetimin orta¤› olarak tan›nd›¤›n› gösteren bu belgenin, anayasac›l›¤›n ilk ad›m› olarak nitelendirilmesi güçtür.
Zaten muhtemelen tam da bu sebepten dolay› Senet, padiflah taraf›ndan hiçbir zaman imzalanmam›flt›r.8
II. Mahmut’un saltanat›n›n yaklafl›k ilk onbefl y›l›, kendi otoritesini güçlendirme
çabalar› ile geçti. Özellikle bu otoriteye karfl› bafll›ca tehditlerden biri olarak görülen âyan, rüflvet, aileden birini rehin alma, kendi aralar›ndaki çekiflmelerden yararlanma, nadiren de güç kullan›m› gibi yöntemlerle büyük ölçüde denetim alt›na
al›nd›. Zürcher’e göre bu süreç, 1812-1817 y›llar› aras›nda Anadolu âyan›, 18141820 y›llar› aras›nda da Balkan âyan› bak›m›ndan büyük ölçüde gerçekleflti. Ayn›
süreç, daha uzun bir dönem içerisinde yar› ba¤›ms›z Kürt beyleri (mirler), 1840’larda da Arap eyaletleri bak›m›ndan tekrarland›.9 Ancak, merkezî otoritenin güçlendirilmesi yönündeki en önemli ad›m, flüphesiz, 1826’da Yeniçeri Oca¤›n›n kald›r›lmas›yd›. Osmanl› tarihinde “vak’a-i hayriye” (hay›rl› olay) olarak bilinen bu olay,
fliddetle ihtiyaç duyulan modern bir ordunun kurulmas›n›n yolunu açt›. III. Selim
dönemindeki Nizam-› Cedid’in canland›r›lmas› anlam›na gelen bu yeni orduya
“Asakir-i Mansure-i Muhammediye” ad› verildi. La¤vedilen Yeniçeri Oca¤›n›n bafl›ndaki Yeniçeri A¤as›n›n yerine de, daha sonralar› Savafl Bakanl›¤›na dönüfltürülecek olan Seraskerlik makam› yarat›ld›.10
Modern bir ordunun kurulmas›n›n, büyük malî kaynaklara, onun etkili bir vergi toplama sistemine, onun da iyi yetiflmifl, güçlü bir bürokrasiye ihtiyaç gösterdi¤i aç›kt›. Bu amaçla, 1827’de askerî t›bbiye, 1834’te askerî akademi (Mekteb-i Ulûmu Harbiye) gibi, ça¤dafl bilimlere göre e¤itim veren yeni okullar aç›ld›. Bu okullarda genellikle yabanc› ö¤retim üyeleri ders veriyordu ve bir Bat› dilini (genelde
Frans›zca) bilmek zorunluydu. Benzer flekilde, diplomatik temaslar› yürütmek üzere 1833’te bir Tercüme Odas› kuruldu. Bu odada yetiflen ve bir Bat› dilini (genelde Frans›zca) iyi derecede bilen bürokratlar, daha sonraki Tanzimat döneminde
önemli roller oynam›fllard›r.11
SIRA S‹ZDE
Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki ilk modernleflme giriflimleri hangi alanda
olmufltur? Aç›klay›n›z.

TANZ‹MAT DÖNEM‹

1

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

II. Mahmut’un 1839’da ölümü ile 1876 Kanun-u Esasî’sinin ilân› aras›ndaki döneS O R U
me Tanzimat (Reform) dönemi ad› verilir.12 Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
modernleflmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›yan bu döneme damgas›n› vuran olgu, Avrupa’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u üzerinde artan etkisidir. Bu etki, Dyukar›da
de¤inildi‹KKAT
¤i gibi askerî, idarî, e¤itsel, hukukî, mâlî, ekonomik ve kültürel alanlarda kendisini güçlü flekilde hissettirmifltir.
SIRA S‹ZDE

Askerî Reformlar

SIRA S‹ZDE

N N

Yeniçerili¤in kald›r›lmas›yla birlikte modern bir ordunun kurulmas›na
AMAÇLARIMIZ bafllanm›fl
olmakla birlikte, bunun gerçekleflmesi uzun zaman alm›flt›r. Zürcher’in belirtti¤i gibi ‹mparatorluk 1826’dan 20 y›l sonra, askerî bak›mdan muhtemelen o zamana kaK ‹ T A P13 Tanzimat
dar oldu¤undan ve daha sonra olaca¤›ndan daha zay›f durumdayd›.

S O R U
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döneminde askerî reformlar devam etmifl, 1845 y›l›nda zorunlu askerlik, ülkenin
büyük bölümünde resmen yürürlü¤e konulmufltur. Bu zorunluluk resmen H›ristiyan teb’a bak›m›ndan da getirilmifl olmakla birlikte, onlar›n özel bir vergi (bedel-i
askerî) ödeyerek bu yükümlülükten kurtulmalar› mümkündü. 1841’de, illerdeki askerî garnizonlar›n ‹stanbul’daki Serasker’in komutas› alt›na sokulmas› da, ordunun
etkinli¤ini artt›ran bir reformdu.14

Bürokrasinin Yükselifli ve Bürokratik Kurullar
Koca Mustafa Reflit Pafla,
Mehmed Emin Âlî Pafla ve
Keçecizade Fuat Pafla
Tanzimat döneminin önemli
siyasi liderlerindendir.

III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinden itibaren oluflmaya bafllayan modern bürokrasi, Tanzimat döneminde a¤›rl›¤›n› iyice hissettirmifltir. Bir bak›ma bu dönem,
siyasal iktidar›n merkezinin sultandan bürokrasiye kayd›¤› bir dönemdir. Bürokratik yap› içerisinde D›fliflleri Bakanl›¤› özel bir konum kazanm›flt›r. Nitekim Tanzimat’›n önde gelen üç devlet adam›, Mustafa Reflit, Âlî ve Fuat Paflalar, toplam 13
defa D›fliflleri Bakan› olmufllar ve Tanzimat döneminin büyük bölümünde bu makam› iflgal etmifllerdir. Bakanl›k, sadece d›flifllerini yürütmekle kalmam›fl, idarî; yarg›sal ve e¤itsel reformlar›n haz›rlanmas›nda da büyük rol oynam›flt›r. Bunun bafll›ca sebebi de, artan Avrupa nüfuzu ve bask›s› karfl›s›nda, onlarla müzakere için gerekli uzmanl›¤›n (yabanc› dil bilgisi, Avrupa toplumlar›n› tan›ma), çok büyük ölçüde bu bakanl›kta toplanm›fl olmas›d›r.15
Tanzimat›n en önemli yeniliklerinden biri, ileri gelen merkez bürokratlar›ndan
oluflan ve reform kanunlar›n›n haz›rlanmas›nda önemli rol oynayan bir tak›m kurullar›n oluflmas›d›r. Bu tür bir dan›flma organ›, II. Mahmut’un ölümünden az önce
1838 y›l›nda “Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye” ad› alt›nda oluflturulmufl ve 1839
Tanzimat Ferman›nda bu husus teyid edilerek Meclisin üye say›s›n›n gerekti¤ince
artt›r›laca¤› vaad edilmifltir. Meclise özellikle, Tanzimat Ferman›nda taahhüt edilen
can ve mal dokunulmazl›¤›na ve vergi konular›na iliflkin kanun tasar›lar›n› serbestçe görüflme ve haz›rlama görevi verilmiflti.16 fiüphesiz, bu tasar›lar›n kanunlaflarak
yürürlü¤e girmesi, padiflah›n onay›na ba¤l›yd›. Shaw’un tesbitlerine göre Meclisin
tavsiyelerinin yüzde doksan›ndan ço¤u, padiflahça de¤ifltirilmeksizin onaylanm›flt›r. Meclisin faaliyetlerine verilen önem, padiflah›n da düzenli olarak Meclis toplant›lar›na kat›lmas›ndan anlafl›lmaktad›r. Meclis, kendisi için Bat› parlâmentolar›ndan
esinlenen bir çal›flma usûlü kabul etmifl ve temsilî niteli¤i bulunmayan fiilî (de facto) bir parlâmento gibi çal›flm›flt›r.17
Meclis, 1854 y›l›nda, biri yasama, di¤eri yarg› iflleriyle meflgul olmak üzere ikiye ayr›lm›fl, 1861’de yeniden birlefltirilmifl, 1868’de ise tekrar yasama ve yarg› dallar› olarak ikiye ayr›lm›flt›r.18 Frans›z Devlet fiûras›ndan (Conseil d’Etat) esinlenilerek yasama dal›na “fiûra-y› Devlet” ad› verilmifltir. Bu kurula çeflitli sosyal s›n›flar›n
ve gayr-› Müslim milletlerin temsilcileri de dahil edilmifltir. Bunlar›n temsilî nitelikleri flüpheye aç›k olmakla birlikte, adaylar›n belirlenmesinde millet’lerin baflkanlar›n›n görüflüne baflvurulmufltur. Shaw’a göre, “1868’de fiûra-y› Devlet’in kurulmas›yla temsil ilkesi, farkl› s›n›flar›n ve milliyetlerin temsilcilerini içine alacak flekilde
geniflletilmiflti... Müslümanlar aras›nda, gerek yönetici gerek yönetilenler s›n›flar›
içindeki bütün önemli s›n›flar ve menfaatler temsil ediliyor gibi görünüyordu”.19
Kuflkusuz bu, seçimlere dayal› bir temsil de¤ildi. Ancak, devletin bellibafll› sosyal
s›n›f ve gruplar›n›n merkezî bir yasama kurulunda temsil edilmeleri ve kanun yapma sürecine kat›lmalar› anlay›fl›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u bak›m›ndan önemli bir
yenilikti.
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Yerel Yönetimlerde Temsil ‹lkesinin Do¤uflu
Tanzimat döneminde bir yandan merkezî yasama kurullar›na az çok temsili bir nitelik verilmesine çal›fl›l›rken, bir yandan da temsil ilkesi, yerel yönetimlerde daha
anlaml› flekilde yürürlü¤e konulmufltur. ‹l meclisleri, ilk olarak, 1840 y›l›nda kurulmufltur. Bu meclislerde Müslüman nüfus, devlet görevlileri ve mahallî âyan (genellikle büyük toprak sahipleri), gayr-› Müslim cemaatler de o yöredeki en üst konumdaki din adamlar› ve seçilmifl baflkanlar› (kocabafl›) taraf›ndan temsil ediliyorlard›. Seçim temeline dayanmayan bu yap›, ilk defa deneme niteli¤inde Tuna vilâyetinde uygulanan, 1867’ de bütün ülkeye teflmil edilen 1864 tarihli Eyalet Kanunu ile, daha ileri bir noktaya tafl›nm›flt›r. Bu kanuna göre, yerel yönetimin üç kademesinde (vilayet, sancak, kaza), merkezce atanan yöneticilerin yan›nda, yar›-seçimli idare meclisleri yer al›yordu. H›ristiyanlar›n ço¤unlukta oldu¤u yörelerde de,
merkezî idarenin baz› yerel görevlilerinin tabiî üye olarak kat›lmalar›yla, Müslümanlar›n bu meclislerde ço¤unlukta olmalar› sa¤lan›yordu. Sancak ve kazalarda
gayr-› Müslim milletlerin en yüksek dini reisleri meclise tabiî üye olarak kat›l›yor,
ancak vilâyet ve sancak meclislerinde ikisi Müslüman ikisi gayr-› Müslim olmak
üzere dört seçilmifl üye, kaza meclislerinde de üç seçilmifl üye yer al›yordu. Bu
üyeler, her dinî cemaatin ihtiyarlar heyeti taraf›ndan dolayl› olarak seçiliyordu. ‹htiyar heyetleri üyeleri ise her y›l, onsekiz yafl›n› bitirmifl ve y›lda en az elli kurufl
dolays›z vergi ödeyen tüm Osmanl› seçmenlerince seçiliyordu. Meclislerin seçilmifl
üyelerinin belirlenmesinde de, merkezî yönetim görevlilerinin fiilî etkileri hissediliyordu. Sözü geçen idare meclislerinden daha temsili nitelikteki bir kurum da, her
vilayette, daha çok istiflarî yetkilere sahip olarak oluflturulan ve her sancaktan iki
Müslüman ve iki gayr-› Müslim seçilmifl üyenin kat›ld›¤› vilayet meclisleriydi.20 Bütün s›n›rl›l›klar›na ra¤men, yerel yönetimler düzeyinde oluflturulmufl bulunan bu
seçim ve temsil ilkelerinin, 1876 Kanun-u Esasî’sinin ilân›na yol açan iklime katk›da bulundu¤u flüphesizdir.

E¤itim Alan›ndaki Reformlar
Tanzimat dönemi, Bat› tipi e¤itim kurumlar›n›n kuruldu¤u ve e¤itimin önemli ölçüde lâikleflti¤i bir dönemdir. II. Mahmut döneminde aç›lmaya bafllayan Rüfldiye
okullar›, mahalle mekteplerinden mezun olmufl 10-15 yafl aras› erkek çocuklara lâik içerikli bir e¤itim vermek üzere kurulmufltu ve ‹slâmî mahalle mektepleri ile, daha ileri derecedeki meslek okullar› aras›nda bir köprü rolü oynuyordu. Ordu da,
1855’ten itibaren kendi askerî Rüfldiye okullar›n› açm›flt›. 1869’da Frans›z E¤itim
Bakanl›¤›n›n tavsiyesi do¤rultusunda bir düzenleme (Maarif-i umumiye Nizamnamesi) ile, üç kademeli bir e¤itim sistemi kabul edildi. Buna göre, her büyük köyde veya flehir mahallesinde bir Rüfldiye, her kasabada bir ‹dadiye, her vilâyet merkezinde de bir Sultaniye okulu aç›lacakt›. Bunlar›n hepsi, sadece erkek ö¤rencilere mahsus olmakla birlikte, düzenlemede k›z ö¤renciler için de ayr› okullar aç›labilece¤i belirtilmiflti. Uygulamada bu geliflme hayli yavafl olmufl ve Tanzimat döneminde, biri 1869’da Galatasaray, di¤eri 1873’te Darüflflafaka olmak üzere, ancak iki
Sultaniye aç›labilmifltir. Bu modern okullar›n daha büyük ölçüde yayg›nlaflmas›, II.
Abdülhamit döneminde olmufltur. Bu okullar, özellikle Galatasaray, Meflrutiyet dönemlerinin ve Cumhuriyetin yönetici kadrolar›n›n yetiflmesinde büyük rol oynam›flt›r. Bu okullar d›fl›nda, henüz bir üniversite ad›nda olmasa da, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Mülkiye, Erkân-› Harbiye Mektebi, Mühendishane-i Berri-i Hümayun,
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mekteb-i T›bbiye-i fiahane, Mekteb-i T›bbiye-i
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Mülkiye-i fiahane gibi yüksek meslek okullar› aç›ld› veya gelifltirildi. Bütün bu
okullarda ça¤dafl bir e¤itim sistemi ile yetiflmifl olan kadrolar, daha sonra Osmanl›
anayasac›l›k hareketinde ve Cumhuriyetin kurulmas›nda büyük rol oynam›flt›r.21

Ekonomik Alandaki Reformlar

Balta Liman› Andlaflmas›
(1838) kapitülasyon
sistemini sa¤lamlaflt›rm›fl;
Osmanl› Devleti’nin
sanayisinde olumsuz
geliflmelere yol aç›p, di¤er
devletlere borçlanmas›n› ve
mali sorunlar yaflamas›n›
h›zland›rm›flt›r.

Yukar›da de¤inildi¤i gibi Tanzimat dönemi, Osmanl› ekonomisinin Avrupa kapitalist ekonomi sistemiyle bütünleflti¤i, bir anlamda baz› ekonomistlerin ve siyaset
düflünürlerinin “ba¤›ml› geliflme” (dependent devolopment) olarak adland›rd›¤› bir
dönemdir. Bunun bafllang›ç noktas› olarak, II. Mahmut’un, M›s›r valisi Mehmet Ali
Pafla’n›n tehdidi karfl›s›nda ‹ngiltere’nin deste¤ini sa¤layabilmek amac›yla, bu ülkeyle 1838 y›l›nda imzalad›¤› serbest ticaret antlaflmas› (Baltaliman› Antlaflmas›)
kabul edilebilir. Bu antlaflmaya göre, kapitülasyonlar muhafaza edilmekle birlikte,
‹ngiliz tüccarlar›n›n ödeyecekleri gümrük resimleri, ihracatta yüzde 12, ithalâtta
yüzde 5 olarak s›n›rland›r›l›yor, devlet tekelleri kald›r›l›yor ve ola¤and›fl› vergiler
koyma hakk›ndan vazgeçiliyordu. 1838 ile 1841 aras›nda birçok baflka Avrupa ülkesiyle de benzer serbest ticaret antlaflmalar› imzalanm›flt›r.22
Bu antlaflmalar sonucunda d›fl ticaret hacmi, 1830-1870 döneminde yaklafl›k
befl misli artm›fl, yerli sanayii koruma amac›yla herhangi bir korumac›l›k tedbirine
baflvurulmam›flt›r. Bütün büyük de¤iflimlerde oldu¤u gibi, bu de¤iflimin de kazananlar› ve kaybedenleri olmufltur. Kazananlar, geniflleyen milletleraras› ticaretle
do¤rudan do¤ruya iliflkili gruplard›. Bunlar da, genellikle, tar›msal ihraç ürünleri
üreticilerinin kendileri de¤il, yabanc› tüccarlar›n iliflki kurmas› güç olan küçük üreticilerle Avrupa pazarlar› aras›nda arac›l›k eden, ço¤unlukla Rum veya Ermeni arac›lard›. Kaybedenlerin bafl›nda ise, geleneksel elyap›m› ürünler imalâtç›lar› geliyordu. Özellikle pamuklu kumafl gibi büyük ölçüde üretim yapan bu geleneksel teflebbüsler, daha düflük maliyetli Avrupa sanayi ürünleriyle rekabet edememifllerdir. Bunun sonucu, gelir düzeylerinin düflmesi ve iflsizlik olmufltur.23
Tanzimat döneminin ekonomi alan›nda getirdi¤i önemli yeniliklerden biri de,
1858 tarihli Arazi Kanunnamesidir. Bu düzenleme ile klâsik Osmanl› toprak mülkiyeti rejimi (t›mar ve iltizam sistemleri) tasfiye edilmifl, toprak üzerinde özel mülkiyet haklar›, miras yoluyla intikal ve baflkalar›na devir haklar› da dahil olmak üzere teyid edilmifltir. Bu topraklar› fiilî olarak ellerinde bulunduranlar, kanunî belgeleri sunmak flart›yla, tapu senedi alabilecek ve bu güvencelere kavuflabileceklerdi.
Uygulama da ise bu reform, daha çok, tüccar, tefeci, hükûmet memuru, yerel garnizon mensuplar› ve eski t›mar sahipleri gibi, flimdi eflraf veya ahali denilen nisbeten varl›kl› zümrelere yarad›. Bunlar büyük toprak sahipleri olurken, topra¤› fiilen
iflleyen köylüler, yar›c› veya ücretli iflçi gibi daha zay›f bir konuma düfltüler.24

Hukuk Devleti ve Birey Haklar› Alanlar›ndaki Reformlar
Genellikle Tanzimat döneminin bafllang›c› olarak kabul edilen Gülhane Hatt›-› Hümayunu, Osmanl› tarihinde teb’an›n baz› temel haklar›n› resmen tan›yan ilk padiflah ferman›d›r. Ferman, II. Mahmut’un ölümünden ve I. Abdülmecit’in (1839-1861)
tahta geçmesinden az sonra, 3 Kas›m 1839 tarihinde Gülhane meydan›nda D›fliflleri Bakan› Mustafa Reflit Pafla taraf›ndan, Osmanl› ileri gelenleri ve yabanc› diplomatlardan oluflan bir toplulu¤a okunmufltur. Ferman›n zamanlamas›n›n, Osmanl›
devletinin Mehmet Ali Pafla ayaklanmas› karfl›s›nda çok zor durumda kald›¤› bir
döneme denk düflmesi, ilgi çekicidir.25
Ferman›n birey hak ve hürriyetleri aç›s›ndan en önemli hükmü, teb’an›n can,
›rz ve namus ve mal dokunulmazl›¤›n›n ilân edilmifl olmas›d›r. Fermana göre, bu
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güvencelere sahip kiflilerin “s›dk-› istikametten (do¤ru yoldan) ayr›lmayaca¤› ve ifli
ve gücü hemen devlet ve milletine hüsn-ü hizmetten ibaret olaca¤›” aç›kt›r. Bu sebeple ceza dâvalar› bundan böyle, fler’î kanunlar gere¤ince “alenen berveçhi tetkik (incelenerek) görülüp hükmolunmad›kça hiç kimse hakk›nda hafî (gizli) ve celî (aç›k) idam ve tesmim (zehirleme) muamelesi icras› caiz olmamakla ve hiç kimse taraf›ndan ›rz ve namusuna tasallut (sald›r›) vuku bulmamak ve herkes emval
(mallar) ve emlâkine kemal-i serbestiyetle malik ve mutasarr›f (kullan›c›) olarak
ana (ona) bir taraftan müdahale olunmamak...ve tebaa-yi saltanat-› seniyyemizden
olan ehl-i ‹slâm ve milel-i (milletler) saire bu müsaadat-› (izinleri) flahanemize bilâistisna (istisnas›z) mazhar” olacaklar› ifade edilmifltir.
Vergiler konusunda ise Ferman, “âlât-› tahribiyeden (y›k›c› araçlardan) olup
hiçbir vakitte semere-i nafias› (yararl› sonucu) görülmeyen iltizamat usûl-ü muz›rras› (zararl› iltizam yöntemi) nin” terk edilece¤i ve “her ferdin emlâk ve kudretine
göre bir vergi-i münasip tayin olunarak kimseden ziyade (fazla) bir fley al›nmayaca¤›” taahhüdünde bulunmufltur.
Askerlik konusunda da, askerlik hizmetinin bir “farz” oldu¤u belirtilmekle beraber, bir bölgenin nüfus say›s›na bak›lmaks›z›n kiminden “tahammülünden ziyade ve kiminden noksan” asker al›nmas›n›n, hem düzensizli¤e, hem tar›m ve ticaret alanlar›nda s›k›nt›lara yol açt›¤›, baz› yükümlülerin “ilânihayet-ül ömür (hayatlar›n›n sonuna kadar) istihdamlar›” n›n nüfus art›fl›n› engelledi¤i, dolay›s›yla askerlik hizmetinin “dört veyahut befl sene müddet istihdam”la s›n›rland›r›laca¤› ifade
olunmufltur.
Nihayet, bütün bu alanlardaki yeni kanunlar›n haz›rlanmas› için, Meclis-i Ahkâm-› Adliye’nin üye say›s›n›n gerekti¤i kadar artt›r›laca¤›, vekillerle devlet ileri
gelenlerinin belli günlerde orada toplan›p, “efkâr ve mütalâat›n› (düflünce ve görüfllerini) hiç çekinmeyip serbestçe söyleyerek” bu kanunlar› kararlaflt›racaklar›
belirtilmifltir.
Tanzimat Ferman›, elbette bir anayasa de¤il, fakat Sultan›n tek tarafl› iradesiyle, ferman biçiminde ilân edilmifl bir haklar belgesidir ve Osmanl› tarihinde bir ilk
olmas› itibariyle büyük önem tafl›maktad›r. Ferman hükümlerine uygunlu¤u denetleyecek bir mekanizman›n, Sultan›n “ bu kavanin-i (kanunlar›n) müessesenin hilâf›na hareket edenler Allah-› Taâlâ Hazretlerinin lânetine mazhar olsunlar ve ilelebed felâh bulmas›nlar” tarz›ndaki yemini d›fl›nda bir ba¤lay›c›l›¤›n›n olmamas› da,
bu önemi azaltmaz. Tanzimat Ferman›, Osmanl› anayasac›l›¤› yolunda at›lm›fl
önemli ad›mlardan biridir.26
Tanzimat Ferman›n›n teyidi niteli¤i tafl›yan 1845 Hatt-› Hümayunundan sonra,
1856 y›l›nda kabul edilen Islahat Ferman›, getirdi¤i yenilikler bak›m›ndan Tanzimat
Ferman›ndan da daha önemlidir. Islahat Ferman›n›n getirdi¤i en radikal yenilik,
Müslim ve gayr-› Müslim teb’a aras›nda hukukî eflitli¤i tesis etmesi, böylece ‹slâmî
bir devlet sisteminin en temel ilkelerinden birinden sapmas›d›r.27 Ferman, “hiçbir
kimsenin bulundu¤u dinin âyinini icradan men’ olunamamas› ve bundan dolay›
cevr-ü eza (eziyet) görmemesi ve tebdil-i din ve mezhep etmek (din ve mezhebini
de¤ifltirmek) üzere kimsenin icbar olunamamas› (zorlanamamas›)”; H›ristiyan ve di¤er gayr-› Müslim cemaatlere daha önce tan›nm›fl bütün dinî ayr›cal›k ve ba¤›fl›kl›klar›n teyidi; “mezhep ve lisan veyahut cinsiyet cihetleriyle ...bir s›n›f›n ahar (di¤er)
s›n›flardan afla¤› tutulmas›”, anlam›n› tafl›yan bütün deyim ve sözlerin resmî yaz›flmalarda yasaklanmas›; herkesin “herhangi milletten olursa olsun Devletin hizmet ve
memuriyetlerine kabul olunacaklar›”; “bilumum tebaalar›n askerî ve mülkî mekteplere din fark› gözetilmeksizin kabul” olunaca¤› gibi önemli hükümler içermektedir.
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Tanzimat döneminin hukukî reformlar› aras›nda ça¤dafl Avrupa kanunlar›ndan
esinlenerek haz›rlanan 1843 Ceza Kanunnamesi (1851 ve 1857’de yeniden gözden
geçirilmifltir); 1850 tarihli Ticaret Kanunnamesi (1861’de yeniden düzenlenmifltir);
1863 tarihli Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticareti) Kanunnamesi; 1844’te ‹slâmdan ç›kmay› ölümle cezaland›ran fieriat kural›n›n ilgas›; yabanc›lar›n taraf oldu¤u ticarî
uyuflmazl›klar› çözmek için karma ticaret mahkemelerinin kurulmas›; Ermeni, Rum
ve Yahudi cemaatlerine kendi cemaat ifllerinde yasama yetkisini haiz, seçilmifl cemaat meclisleri kurma izninin verilmesi say›labilir.28 Bu dönemde kifli ve aile hukuku alan›nda fieriat hükümleri yürürlü¤ünü korumakla birlikte, hukukun önemli
alanlar›n›n sözü geçen kanunlarla lâiklefltirildi¤i, di¤er bir deyimle düalist bir hukuk düzeninin ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.

De¤iflen S›n›fsal ‹liflkiler ve Siyasal Bölünmeler

Tanzimat sürecinde önemli
yetkileri olan yönetici s›n›f,
zengin tüccar s›n›f ve eflraf
s›n›f› olarak üç sosyal
grubun olufltu¤u
gözlemlenmektedir.

Gördü¤ümüz gibi, savunmaya yönelik askerî reformlarla bafllayan Tanzimat süreci,
d›fl ve iç faktörlerin etkisiyle, hukukî, idarî, siyasî, sosyal ve ekonomik boyutlar› da
kapsayan çok daha genifl kapsaml› bir reform, ya da modernleflme sürecine dönüflmüfltür. Bu çapta bir de¤iflimin Osmanl› sosyal yap›s›nda da birtak›m de¤iflikliklere
yol açmas› kaç›n›lmazd›r. Bu süreçte, klâsik dönem Osmanl› sosyal yap›s›nda var
olmayan baz› sosyal gruplar›n olufltu¤u ve güç kazand›¤› gözlemlenmektedir.
Bunlar›n en önemlisi, modern düflüncelere aç›k ve modernleflmenin öncülü¤ünü yapan yeni bir bürokratik s›n›f›n oluflmas›d›r.29 Bu s›n›f, D›fliflleri Bakanl›¤› Tercüme Odas›ndan bafllayarak, yabanc› dil bilgisine ve Avrupa’daki geliflmeleri izleyip de¤erlendirme yetene¤ine sahip olmufltur. Tanzimat döneminde modern e¤itim veren lâik okullar›n aç›lmas›, bu s›n›f mensuplar›n›n say›s›n› ve etkisini artt›rm›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun klâsik döneminde kul statüsünde olan, dolay›s›yla Sultan›n “hayat-memat” (yaflatma ve öldürme) yetkisine tâbî bulunan yöneticiler, Tanzimat Ferman›yla can ve mal güvenli¤ine, di¤er bir deyimle çok daha güvenceli bir statüye kavuflmufllard›r. Tanzimat dönemi, siyasal iktidar›n merkezinin,
Sultandan bu yeni bürokrasiye do¤ru kayd›¤› bir dönemdir. Nitekim bu döneme
damgas›n› vuran üç seçkin devlet adam› (Mustafa Reflit, Âlî ve Fuat Paflalar) bu yeni bürokrasi içinde yetiflmifl kiflilerdir.
Tanzimat sürecinin ortaya ç›kard›¤› ikinci bir sosyal grup, Osmanl› ekonomisinin Avrupa kapitalist sistemiyle bütünleflmesine ve d›fl ticaretin geliflmesine paralel olarak, zengin bir tüccar s›n›f›n›n do¤ufludur. Ancak, yukar›da de¤inildi¤i gibi,
ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren bu grup, yabanc› dil bilgileri ve Avrupa ülkelerindeki ba¤lant›lar› nedeniyle, daha çok, gayr-› Müslim arac›lardan olufluyordu. 1856 Islahat Ferman›yla Müslüman ve gayr-› Müslim teb’a aras›nda hukukî bak›mdan eflitlik kabul edilmifl olmakla beraber, egemenli¤ini sürdüren ‹slâm kültürü, bu ekonomik gücün siyasal güce dönüfltürülmesine izin vermemifltir.
Üçüncü bir grup, taflra eyaletlerinde oluflan eflraf (notables) s›n›f›d›r. Bu s›n›f,
daha önceki dönemdeki âyandan farkl› olarak, merkezî hükümet karfl›s›nda fiilî bir
özerkli¤e ve kendi askerî gücüne sahip olmamakla beraber, özellikle 1858 Arazi
Kanunnamesinden yararlanarak büyük topraklara, dolay›s›yla önemli bir servete
ve sosyal prestije kavuflmufltur. Yukar›da gördü¤ümüz gibi, bu s›n›f›n temsilcileri,
yerel yönetimlerin idare meclislerinde, hattâ merkezdeki fiûra-y› Devlette yer alm›fllar, bir anlamda merkezî bürokrasinin küçük orta¤› olmufllard›r.30
Bu sosyal farkl›laflma, zorunlu olarak, toplumdaki hâkim siyasal bölünme çizgilerine de yans›m›flt›r. fierif Mardin, klâsikleflmifl bir makalesinde, Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki temel siyasal bölünme çizgisini (cleavage) bir merkez-çevre
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(center-periphery) ikili¤i olarak tan›mlam›flt›r. Mardin’e göre bu, “Türk siyasetinin
temelinde yer alan ve bir yüzy›ldan uzun bir modernleflme döneminde yak›n zamanlara kadar varl›¤›n› sürdürmüfl olan en önemli sosyal bölünmeydi”. Yazar,
merkez ve çevre deyimlerini, co¤rafî de¤il, kültürel anlamda kullanmaktad›r. Ona
göre merkez, devletle ya da Osmanl› yönetici s›n›f›yla özdeflleflmektedir. “Çevrenin türdefllikten yoksun olufluna karfl›l›k, yönetici s›n›f, afl›r› ölçüde türdeflti ve bu,
her fleyden önce kültürel bir olguydu...‹ster göçebe, ister yerleflik, ister k›rsal ya da
kentsel olsun, nüfusun büyük bölümü bak›m›ndan bu kültürel ayr›m, çevredeki
varl›klar›n›n en göze çarp›c› özelli¤iydi...Bu özellikle, gerek k›rsal gerek kentsel alt
s›n›flar bak›m›ndan do¤ruydu; çünkü kentsel kitleler de, bu aç›dan çevrenin bir
parças› say›labilirlerdi”.31
‹mparatorlu¤un klâsik döneminde çevre, ya da yönetilenler siyaseten tamamen
pasif durumda olduklar›ndan, merkez-çevre bölünmesinin siyasal hayata yans›d›¤›
söylenemez. Bu dönemde siyaset, merkez içerisinde, sultan, yeniçeriler ve ulema
aras›nda cereyan ediyordu. Çevrenin tepkisi ise, ancak Celâlî isyanlar› ve daha sonralar› yerel âyan›n ayaklanmalar› gibi, fiilî kalk›flmalarda kendisini gösteriyordu.
Tanzimat döneminin modernlefltirici reformlar›, bu tabloda de¤ifliklikler yaratt›.
Bunun en önemli sonucu, merkezin birlik ve türdeflli¤inin bozulmas›yd›. Özünde
lâiklefltirici nitelikte olan hukukî, idarî ve e¤itsel reformlar o zamana kadar merkezin bir parças› olan uleman›n tepkisiyle karfl›laflt›. Modernleflme yanl›lar› merkezdeki hâkimiyetlerini güçlendirdikçe, ‹slâmiyet giderek çevre kültürüyle özdeflleflmeye bafllad›. Mardin’e göre e¤itim kurumlar›n›n ve kitle haberleflme araçlar›n›n
modernleflmesi, merkez ve çevre aras›ndaki modernleflme öncesi kültürel bölünmeyi artt›rarak sürdürdü. “‹slâmiyete ve onun kültürel miras›na ba¤l›l›k, merkezin
onu yeni bir kültürel çerçevede bütünlefltirmekteki yetersizli¤ine karfl›, taflran›n
tepkisiydi... En önemlisi de, hem üst, hem alt s›n›flar› içine alan taflran›n, bir bütün
olarak, lâikli¤e karfl› ‹slamî bir muhalefette giderek birleflmesiydi.”32 Bu de¤iflim,
merkezî elitlerin daha muhafazakâr kesimlerine, daha sonraki y›llarda, çevrenin
de¤erlerine ve menfaatlerine hitap ederek modernlefltirici merkezî bürokratik elit
karfl›s›nda güçlü bir muhalefet yaratma imkân› verdi. Daha sonraki dönemlerdeki
‹ttihat ve Terakki / Ahrar, Hürriyet ve ‹tilaf, Birinci TBMM döneminde Birinci Grup
/ ‹kinci Grup, Cumhuriyetin ilk y›lar›nda CHF / TCF, SCF, çok-partili hayatta CHP /
DP, AP ayr›flmalar› da bu çerçevede aç›klanabilir. Bütün bu bölünmelerde modernlefltirici-lâiklefltirici merkezî bürokratik elitlere karfl› muhalefetin liderleri, gerçek
çevre unsurlar› (meselâ köylüler ve iflçiler) de¤il, kendileri de ayn› merkezî elitin bir
parças› olan, fakat çevresel muhalefeti baflar›l› flekilde mobilize eden kiflilerdi.33
Tanzimat döneminde devlet yönetiminde a¤›rl›¤›n, büyük ölçüde, modernlefltirici / lâiklefltirici, merkezî bürokratik elitlerin eline geçmesi, daha sonraki dönemlerde de Türk siyasal hayat›n›n tipik özelli¤ini oluflturan “tepeden inme devrim”
(revolution from above) stratejisinin de zeminini oluflturdu. Türkiye, Japonya, M›s›r ve Peru örneklerini karfl›laflt›rarak bu bafll›kl› bir kitap yazan Ellen Kay Trimberger’e göre, tepeden inme devrimin ön-flartlar›, “(1) nisbeten özerk bir bürokratik
devlet ayg›t›, ve (2) dinamik bak›mdan özerk bir devlet bürokrasisidir”. Bu bürokratik s›n›f›n özerkli¤i de flöyle tan›mlanmaktad›r: “(1) onlar, hâkim toprak sahibi,
ticarî veya endüstriyel s›n›flardan devflirilmifl de¤illerdir; ve (2) iktidara geldikten
sonra da, bu s›n›flarla yak›n kiflisel ve ekonomik ba¤lar kurmazlar. Böylece, nisbeten özerk konumdaki bürokratlar, üretim araçlar›na hâkim olan bu s›n›flardan ba¤›ms›zd›rlar.”34 Osmanl›-Türk siyasal geliflimi aç›s›ndan çok aç›klay›c› nitelik tafl›yan bu kavrama, afla¤›daki bölümlerde yeniden de¤inilecektir.
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Tanzimata Karfl› Muhalefet: Genç Osmanl›lar
Tanzimat reformlar›na karfl› muhafazakâr-‹slâmc› muhalefetin yan›nda, modern ve
modernlefltirici merkezî demokratik elitin kendi içinden do¤an Genç Osmanl›lar
muhalefeti, ilginç özellikler tafl›maktad›r.35 Ço¤u, Tanzimat reformcular› gibi modern bürokrasiden özellikle Tercüme Kaleminden yetiflen bu grubun önde gelen
simalar›, 1860’da Tercüman-› Hakikat, 1862’de Tasvir-i Efkâr gibi ilk gerçek Türkçe gazeteleri ç›karan fiinasi, flair Nam›k Kemal, Ziya Pafla, Ali Suavi ve M›s›r hidivinin kardefli Mustafa Fâz›l Pafla’yd›. Genç Osmanl›lar, yetiflme tarzlar› ve Avrupa ile
yo¤un temaslar› sonucu olarak, ondokuzuncu yüzy›l Avrupa liberalizminin temel
kavramlar› olan vatan, millet, hürriyet, eflitlik ve anayasac›l›k kavramlar›ndan etkilenmifllerdi. Ancak onlar, bu kavramlar›, ‹slamî terminoloji, meselâ flûra (istiflare)
ve biat (yeni hükümdara ba¤l›l›k yemini) kavramlar›yla aç›klamaya çal›fl›yorlard›.
Genç Osmanl›lar, Âlî ve Fuat Pafla’lar›n politikalar›n›, geleneksel Osmanl› ve ‹slâm de¤erlerini göz ard› eden ve Avrupa’n›n menfaatlerine hizmet eden yüzeysel
Avrupa taklitleri olarak nitelendiriyorlard›. Onlara göre Tanzimat rejimi, daha önceleri uleman›n sa¤lad›¤› varsay›lan frenler ve dengeler sistemini tahrip etmifl olan
tek-yanl› bir despotizmdi ve Tanzimat politikalar›n›n devletin y›k›lmas›na yol açaca¤›n› düflünüyorlard›. Onlara göre kurtulufl yolu, Müslim ve gayr-› Müslim bütün
Osmanl› teb’as›nda gerçek bir ortak vatandafll›k duygusu yaratacak, temsilî, meflrutî (anayasal) ve parlâmenter bir yönetime geçmekti. Bununla ayn› zamanda ‹slâmî ilkelerin özüne dönülmüfl olacakt›.36
Zürcher’e göre, “Yeni Osmanl›lar, yönetici elit içinde küçük bir gruptu ve örgütlü faaliyetleri befl y›ldan fazla sürmemiflti. Hiçbir zaman s›k› bir flekilde örgütlenmifl de¤illerdi ve grup üyelerinin bireysel düflünceleri aras›nda büyük farklar
vard›...Bununla beraber, Türkiye ve ötesi üzerindeki etkileri, bununla orant›s›z ölçüde güçlüydü. Dolayl› flekilde de olsa, flüphesiz 1876’da Osmanl› anayasas›n›n
kabul edilmesini ve 1878’den sonra sultan›n otokratik yönetimine karfl›, onlar›n yaz›lar›n› temel alan Osmanl› anayasac›l›k hareketini etkilemifllerdi.”37
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Osmanl›-Türk siyasal geliflim dönemlerinin belirgin özelliklerini ifade etmek.
Osmanl›-Türk siyasal geliflimi üç döneme ay›rmak mümkündür. Bu dönemler: (1) Ondokuzuncu yüzy›l boyunca Avrupa etkisi alt›nda modernleflme dönemi; (2) Genç Türklerin öncülü¤ünde
‹kinci Meflrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemi;
ve (3) 1945-50 y›llar›nda çok-partili hayata geçilmesinden günümüze kadar olan dönemdir. Birinci dönem Avrupa’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u
üzerindeki ekonomik ve siyasal etkisi ve bunlar›n devlet ve toplumda yol açt›¤› sonuçlar›
kapsamaktad›r. ‹kinci dönem ‹ttihat ve Terakki
devrimi ile bafllay›p, 1945-1950 y›llar›nda çokpartili hayata geçilmesiyle sona eren dönemdir.
65 y›ll›k çok-partili hayat dönemi de çeflitli dönemlere ayr›lmaktad›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki ilk modernleflme
giriflimlerinin hangi amaçlarla yap›ld›¤›n› ve dönemin genel özelliklerini aç›klamak.
Osmanl› devletinin, ekonomik, teknolojik ve di¤er nedenlerle Avrupa devletleri karfl›s›ndaki eski askerî gücünü kaybetmesi onu askerî reformlara yöneltmifltir. Bu nedenle Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki ilk modernleflme giriflimleri askerî
alanlarda gerçekleflmifltir. III. Selim döneminde
Nizam-› Cedid ad› verilen modern bir ordu kurulmufltur. Kabakç› Mustafa isyan› sonucunda, III. Selim tahttan indirilmifl ve yerine IV. Mustafa
tahta ç›kar›lm›flt›r. Alemdar Mustafa Pafla’n›n
giriflimi ile IV. Mustafa tahttan indirilip idam edilerek, yerine flehzade Mahmut (II. Mahmut) tahta ç›kar›lm›flt›r. Bu dönemde 1808’de Sened-i ‹ttifak ad› verilen ve baz›lar›nca Türk Magna Carta’s› olarak nitelenen belge imzalanm›flt›r. Belge
birey hak ve hürriyetlerine iliflkin herhangi bir
hüküm ihtiva etmeyip, sadece merkezî hükûmete ve âyana karfl›l›kl› baz› kazan›mlar sa¤lamaktad›r. Modernleflme döneminde 1826’da Yeniçeri
Oca¤›n›n kald›r›lm›fl, 1827’de askerî t›bbiye,
1834’te askerî akademi (Mekteb-i Ulûmu Harbiye) gibi, ça¤dafl bilimlere göre e¤itim veren yeni
okullar aç›lm›flt›r.
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Tanzimat Döneminde gerçeklefltirilen askerî, idarî, e¤itsel, hukukî, mâlî, ekonomik ve kültürel alanlardaki reformlar› ve içeriklerini tart›flmak.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun modernleflmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›yan Tanzimat dönemi,
II. Mahmut’un 1839’da ölümü ile 1876 Kanun-u
Esasî’sinin ilân› aras›ndaki sürece verilen add›r.
Bu dönemde çeflitli alanlarda reformlar
gerçeklefltirilmifltir. 1845 y›l›nda zorunlu askerlik, ülkenin büyük bölümünde resmen yürürlü¤e
konulmufltur. Bu dönem, bürokrasinin yükseliflinin görüldü¤ü, siyasal iktidar›n merkezinin sultandan bürokrasiye kayd›¤› bir dönemdir. Tanzimat›n en önemli yeniliklerinden biri reform kanunlar›n›n haz›rlanmas›nda önemli rol oynayan
“Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye” ad›ndaki kurumun oluflturulmas›d›r. Meclisin 1868’de yasama
ve yarg› dallar›na ayr›lmas› ve bu kurula çeflitli
sosyal s›n›flar›n ve gayr-› Müslim milletlerin temsilcilerinin de dahil edilmesi önemli bir geliflmedir. Tanzimat döneminde ‹l meclisleri oluflturulmufltur. 1864 tarihli Eyalet Kanunu ile yerel yönetimin üç kademesinde (vilayet, sancak, kaza),
merkezce atanan yöneticilerin yan›nda, yar›-seçimli idare meclisleri yer alm›flt›r. Rüfldiye okullar›, Galatasaray, Darüflflafaka Sultaniyeleri, Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Mülkiye, Erkân-› Harbiye
Mektebi, Mühendishane-i Berri-i Hümayun, Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mekteb-i T›bbiye-i fiahane, Mekteb-i T›bbiye-i Mülkiye-i fiahane
gibi yüksek meslek okullar› aç›larak Bat› tipi e¤itim kurumlar› oluflturulmufltur. Ekonomik cephede, 1838 y›l›nda ‹ngiltere ile ve daha sonra di¤er ülkelerle imzalanan serbest ticaret antlaflmalar› ile d›fl ticaret hacmi befl misli artm›flt›r. Bir
di¤er yenilik 1858 tarihli Arazi Kanunnamesidir.
Hukuk devleti ve birey haklar› alanlar›nda da reformlar yap›lm›flt›r. Gülhane Hatt›-› Hümayunu
Osmanl› tarihinde teb’an›n baz› temel haklar›n›
resmen tan›yan ilk padiflah ferman›d›r. Osmanl›
sosyal yap›s›nda da birtak›m de¤ifliklikler görülmüfltür. Bu süreçte, klâsik dönem Osmanl› sosyal yap›s›nda var olmayan baz› sosyal gruplar›n
olufltu¤u ve güç kazand›¤› gözlemlenmektedir.
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Genç Osmanl›lar’›n Tanzimat reformlar›na karfl› gelme nedenlerini anlatmak.
Tanzimat reformlar›na karfl› muhafazakâr-‹slâmc›
muhalefetin yan›nda, modern bürokrasiden, özellikle Tercüme Kaleminden yetiflen modern ve
modernlefltirici merkezî elitin kendi içinden do¤an ve Genç Osmanl›lar olarak bilinen bir grup
oluflmufltur. fiinasi, flair Nam›k Kemal, Ziya Pafla,
Ali Suavi ve Mustafa Fâz›l Pafla gibi kiflilerden
oluflan bu grup Avrupa liberalizminin temel kavramlar› olan vatan, millet, hürriyet, eflitlik ve anayasac›l›k kavramlar›ndan etkilenmifller ve bu kavramlar› ‹slamî terminolojiyle aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Onlara göre Tanzimat rejimi ve politikalar› devletin y›k›lmas›na yol açacakt›. Kurtulufl yolu, Müslim ve gayr-› Müslim bütün Osmanl›
teb’as›nda gerçek bir ortak vatandafll›k duygusu
yaratacak, temsilî, meflrutî (anayasal) ve parlâmenter bir yönetime geçmekti. Kendi içinde de
düflünce farkl›l›klar› olan bu grup Zürcher’e göre
hiçbir zaman s›k› bir flekilde örgütlenmifl de¤ildi.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Modern (19. ve 20. yüzy›l) Osmanl›-Türk siyasal geliflmesinin dönemsellefltirilmesi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Bu dönem bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
b. Osmanl› dönemi ve Cumhuriyet dönemi iki ayr›
dönem olarak ele al›nmal›d›r.
c. ‹ttihat ve Terakki ve tek-partili Cumhuriyet dönemleri bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
d. Cumhuriyet dönemi bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
e. Tanzimat dönemi ile ‹ttihat ve Terakki dönemi
bir bütün olarak ele al›nmal›d›r.
2. Tanzimat dönemi reformlar› üzerinde en fazla etkili
olan faktör, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Avrupa’n›n etkisi
b. Ekonomik gerileme
c. Bürokrasinin güçlenmesi
d. Demokratikleflme hareketleri
e. Rus tehdidi
3. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ilk reformlar
hangi alanda gerçeklefltirilmifltir?
a. Ekonomi alan›nda
b. Askerî alanda
c. Kamu yönetimi alan›nda
d. Vergilendirme alan›nda
e. Temel hak ve hürriyetler alan›nda
4. III. Selim döneminde kurulan ilk modern ordu
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Acemi oca¤›
b. Sekbanlar
c. Nizam-› Cedit
d. Asakir-i mansure
e. Saltanat ordusu
5. Sened-i ‹ttifak’›n tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Âyân›n isyan bildirisidir.
b. Merkezî hükümetin tek tarafl› reform bildirisidir.
c. Nizam-› Cedit’in kurulmas›d›r.
d. Merkezî hükümetle âyan aras›nda imzalanan
sözleflmedir.
e. Yeni vergi sisteminin aç›klanmas›d›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi II. Mahmut taraf›ndan
yap›lan reformlardan biri de¤ildir?
a. Kanun-u Esasî’nin ilan›
b. Âyan›n kontrol alt›na al›nmas›
c. Asakir-i mansure’nin kurulmas›
d. Yeniçeri oca¤›n›n ortadan kald›r›lmas›
e. K›yafet reformlar›
7. Osmanl› tarihinde “vak’a-i hayriye” (hay›rl› olay) olarak bilinen olay, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Kanun-u Esasi’nin ilan›
b. Tanzimat Ferman›’n›n ilan›
c. Yeniçeri oca¤›n›n kald›r›lmas›
d. ‹ngiltere ile 1838 andlaflmas›n›n imzalanmas›
e. Abdülaziz’in tahttan indirilmesi
8. Tanzimat Ferman›, afla¤›daki padiflahlardan hangisinin döneminde ilan edilmifltir?
a. I. Abdülaziz
b. I. Abdülmecid
c. II. Mahmut
d. II. Abdülhamit
e. III. Selim
9. Genç Osmanl›lar ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Tanzimat reformlar›n› hararetle desteklemifllerdir.
b. ‹slamc› ve gerici bir muhalefet oluflturmufllard›r.
c. Bat› kurumlar›n›n aynen kopya edilmesini savunmufllard›r.
d. Bat›l› fikirlerle ‹slâmî ilkeleri ba¤daflt›rmaya çal›flm›fllard›r.
e. Bir anayasan›n yap›lmas›n› gereksiz bulmufllard›r.
10. Afla¤›dakilerin hangisi Tanzimat döneminin getirdi¤i yeniliklerden biri de¤ildir?
a. Bürokrasinin güçlenmesi
b. Askeri reformlar
c. Meclis-i Valâ-y› Ahkâm-ul Adliye’nin kurulmas›
d. fiûra-y› Devlet’in kurulmas›
e. Kanun-u Esasi’nin kabulü
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Osmanl› modernleflme çabalar›n› Tanzimat ve Islahat
Ferman›nda at›lan ilk ad›mlarda görmekteyiz.
Tanzimat öncesi ya da Tanzimat’a kadarki de¤iflmelerin
a¤›rl›k noktas›n› askerlik ve ona ba¤l› alanlar oluflturmufltur . Bu süreç, milletleraras› literatürde “savunmaya
yönelik modernleflme” (defensive modernization) olarak adland›r›lmaktad›r. Osmanl› devletinin, ekonomik,
teknolojik ve di¤er nedenlerle Avrupa devletleri karfl›s›ndaki eski askerî gücünü kaybetmesi ve 17. yüzy›l
sonlar›ndan itibaren u¤rad›¤› askerî yenilgilerle önemli
toprak parçalar›n› kaybetmesi, do¤al olarak baflta sultanlar olmak üzere Osmanl› yönetici kurumunu askerî
reformlara yöneltmifltir. Bu reformlar, 18. yüzy›lda bafllam›fl olmakla beraber, özellikle III. Selim döneminde
Nizam-› Cedid ad› verilen modern bir ordunun kurulmas› ve askerî alandaki di¤er reformlarla birlikte, daha
ileri bir safhaya ulaflm›flt›r.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kanun-u Esasî’nin bafll›ca özelliklerini ve Meclis-i Umumî’nin yap›s›n›
aç›klayabilecek,
Heyet-i Mebusan üyelerinin nas›l seçildi¤ini ve bu üyelerin hangi kesimleri
temsil etti¤ini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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Birinci Meflrutiyet:
1876 Anayasas›
1876 ANAYASASINA G‹DEN YOL
Genç Osmanl›lar›n meflrutiyet (anayasal devlet) yönündeki düflüncelerinin yan›nda, birçok iç ve d›fl etken, 1876 Anayasas›n›n (Kanun-u Esasî) ilân›na giden yolu
haz›rlam›flt›r. Bu etkenler aras›nda, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlar› Fuat Pafla’n›n 1869, Âlî Pafla’n›n da 1871’de ölümünden sonra, Sultan Abdülaziz’in kiflisel yönetiminin güçlenmesi, Rus yanl›s› Sadrâzam Mahmut Nedim Pafla’n›n beceriksiz politikalar›, artan ekonomik güçlükler ve bunun do¤urdu¤u hoflnutsuzluk, Bosna-Hersek ve Bulgaristan isyanlar›, bu isyanlar nedeniyle Avrupa
devletlerinin artan bask›lar› ve reform talepleri say›labilir.
Bu ortamda, parlak bir valilik kariyeri olan meflrutiyet taraftar› Mithat Pafla, Serasker Hüseyin Avni Pafla ve di¤er baz› devlet ileri gelenlerinin oluflturdu¤u bir
grup, 29-30 May›s 1876’da Abdülaziz’i tahtan indirerek yerine V. Murat’› geçirdi.
Ancak V. Murat’›n ruhsal durumunun bozuklu¤u nedeniyle, birkaç ay sonra onun
yerine de, meflruti bir yönetime taraftar oldu¤unu Mithat Pafla’ya aç›klam›fl olan II.
Abdülhamit tahta geçirildi. Abdülaziz’in tahtan indirilmesinde Serasker Hüseyin
Avni Pafla’n›n liderli¤indeki askerî birliklerin deste¤inin rolü belirleyici oldu.1
Abdülhamit Anayasa tasla¤›n› haz›rlamak üzere, 28 kiflilik özel bir komisyonu
görevlendirdi. Komisyon, onalt›s› (üçü Hristiyan olmak üzere) sivil devlet memurlar›, ikisi asker, onu da ulema s›n›f› mensubu üyelerden olufluyordu. Komisyon
baflkanl›¤›n›n Mithat Pafla’ya m›, Sadullah Pafla’ya m› verilmifl oldu¤u tereddütlü
olmakla beraber, Komisyon çal›flmalar›nda Mithat Pafla’n›n önemli rolü oldu¤u
aç›kt›r. Komisyonda Mithat Pafla gibi gerçek bir anayasal devlet taraftarlar› ile, sultan›n yetkilerinin s›n›rland›r›lmas›na s›cak bakmayan daha muhafazakâr üyeler
aras›nda tart›flmalar yaflanm›fl; tasla¤›n onay› için kendisine sunuldu¤u Abdülhamit de, hükümdar›n yetkilerini s›n›rland›ran baz› maddeleri de¤ifltirmifl ve hükümdara gerekti¤inde bir kifliyi ülke d›fl›na sürme yetkisi veren bir maddenin eklenmesinde ›srarc› olmufltur.2
Böylece, reformcularla muhafazakârlar aras›nda bir uzlaflma metni olarak nitelendirilebilecek olan Kanun-u Esasî, 23 Aral›k 1876 tarihinde padiflah›n ferman› ile
ilân edilmifltir. Kanun-u Esasî’nin ilân› tarihinin, ayn› günlerde Balkan sorunlar›n›
görüflmek üzere ‹stanbul’da toplanan milletleraras› konferansla (Tersane konferans›) örtüflmesi, ilginçtir. Bu örtüflme, Kanun-u Esasî’nin ilân›ndaki etkenlerden
birinin de, Avrupa devletlerini H›ristiyan teb’ay› korumak bahanesiyle Osmanl›
devletine sürekli müdahale etmekten vazgeçirmek oldu¤unu akla getirmektedir.

Tersane Konferans›:
‹ngiltere’nin öncülü¤ünde
Prusya, Fransa, ‹ngiltere,
Rusya ve Osmanl› Devleti
kat›l›m›yla gerçekleflmifl ve
toplan›lan yerin ‹stanbul
Haliç Tersanesinde bulunan
Bahriye Nezaretinde olmas›
nedeniyle bu isimle
an›lm›flt›r. Konferansta
S›rbistan ve Karada¤’a
ba¤›ms›zl›k, Bosna-Hersek
ve Bulgaristan’a özerklik
verilmesi kararlar›
al›nm›flt›r.
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1876 Kanun-u Esasî’sinin arka plân›ndaki sosyolojik faktörler hakk›nda çeflitli
aç›klamalar yap›lm›flt›r. Meselâ Feroz Ahmad’a göre, “anayasal rejimi, ‘yükselen s›n›flar’›n , ya da bir ‘millî burjuvazi’nin iktidar›n›n bir tezahürü olarak görmek, zamans›zd›r. Her halde bu rejim, serbest ticaret karfl›s›nda korunma arayan ve güçlü
bir müdahaleci devlet talep eden ezilen s›n›flar›n çocu¤uydu”.3 Oysa, o tarihte ve
çok daha sonralar›nda, ne “yükselen burjuvazi” nin, ne de “ezilen s›n›flar” ›n böyle bir de¤iflimi zorlayacak siyasal gücü vard›. Askerî ve sivil bürokrasinin bir bölümünün dayatmas›yla ve devleti kurtarma ümidiyle gerçekleflen bu de¤iflim, yukar›da aç›klad›¤›m›z anlamda, tipik bir “tepeden inme devrim”dir. Bu model, daha
sonraki de¤iflimlere de damgas›n› vuracakt›r.

KANUN-U ESASÎ’ N‹N BAfiLICA ÖZELL‹KLER‹
Kanun-u Esasî’nin bir ölçüde 1831 Belçika ve 1850 Prusya anayasalar›ndan esinlenmekle birlikte, hükümdar›n rolünün esas itibariyle, sembolik ve törensel oldu¤u ve gerçek iktidar›n halkça seçilmifl bir parlâmentonun elinde bulundu¤u, Bat›l› anlamda bir meflrutî (anayasal) monarfli kurmufl oldu¤u elbette söylenemez. Afla¤›da görece¤imiz gibi, bu Anayasa ile sultan, devlet mekanizmas›n›n en temel kurumu olma niteli¤ini sürdürmektedir. Bununla birlikte, Kanun-u Esasî’nin ‹slâm
dünyas›ndaki ilk anayasa oldu¤u, ve ilk defa hükümdar›n yetkilerini, k›smen de olsa halk taraf›ndan seçilen bir parlâmento ile paylaflt›rd›¤› unutulmamal›d›r.4
Kanun-u Esasî’de, saltanat›n Osmanl› sülalesine ait olup “usûl-ü kadimesi veçhile” (eski usülüne uygun olarak) ekber (en yafll›) evlâda intikal edece¤i, padiflah›n flahs›n›n “mukaddes ve gayr-› mesul” oldu¤u, baflkentinin ‹stanbul flehri oldu¤u belirtilmektedir. (m. 2,3,4). Devletin dininin “din-i ‹slâm” oldu¤u ifade edilmekle birlikte, “asayifl-i halk› ve âdâb-› umumiyeyi (halk›n güvenli¤ini ve genel ahlâk›) ihlâl etmemek flart›yla, memâlik-i Osmaniye’de mâruf olan bilcümle edyan›n
(bütün dinlerin) serbestî-i icras› ve cemaat-› muhtelifeye verilmifl olan imtiyazat-›
mezhebiyenin kemakân (eskisi gibi) cereyan› Devletin taht-› himayesindedir (korumas› alt›ndad›r)” denilmek suretiyle (m. 11) bütün din ve mezhepler için din ve
vicdan hürriyeti tan›nm›flt›r.
Vatandafll›k, daha do¤rusu o zamanki deyimiyle tâbiîyet konusunda Türklük
vurgusuna yer verilmemifltir. Buna göre, “Devlet-i Osmaniye tâbiiyetinde bulunan
efrâd›n (bireylerin) cümlesine herhangi din ve mezhepten olur ise olsun, bilâ istisna Osmanl› tâbir olunur ve Osmanl› s›fat› kanunen muayyen olan ahvale göre istihsal ve izae edilir (kazan›l›r ve kaybedilir)” (m. 8). Bununla birlikte Türkçe resmî
dil olarak kabul edilmifltir: “Tebaa-yi Osmaniye’nin hidemat-› devlette (devlet hizmetlerinde) istihdam olunmak için, devletin lisan-› resmîsi olan Türkçeyi bilmeleri flartt›r” (m. 18). Benzer flekilde, Heyet-i Mebusan üyeli¤i için “Türkçe okumak ve
mümkün mertebe yazmak” flartt›r (m. 68). Ayr›ca, her iki Meclisin görüflmeleri “lisan-› Türkî üzere cereyan” edecektir (m. 57). Bununla birlikte, Osmanl›lar›n tümünün, kanun karfl›s›nda ve dinî ve mezhepsel konular hariç, ülkenin hak ve görevlerinde eflit olduklar› da belirtilmifltir. (m. 17).
Kanun-u Esasîye göre, yürütme gücünün aslî sahibi hükümdar olarak görünmektedir. Sadrâzaml›k ve fieyh-ül ‹slâml›k makamlar›, padiflah taraf›ndan “emniyet
buyurulan zatlara ihale buyuruldu¤u” gibi, di¤er bakanlar›n atanmalar› da, padiflah
iradesi ile gerçekleflmektedir (m. 27).
Yasama yetkisi, padiflahla parlâmento (Meclis-i Umumî) aras›nda paylafl›lm›fl
durumdad›r. Meclis-i Umumî, Heyet-i Âyan ve Heyet-i Mebusan olmak üzere, iki
meclisten oluflmaktad›r. (m. 42). Heyet-i Âyan’›n baflkan ve üyeleri, say›lar› Heyet-

3. Ünite - Birinci Meflrutiyet: 1876 Anayasas›

i Mebusan üye say›s›n›n üçte birini aflmamak üzere, “kayd-› hayat” (ömür boyu)
flart›yla, do¤rudan do¤ruya padiflah taraf›ndan atan›r. Âyan üyesi atanabilmek için,
k›rk yafl›n› doldurmufl ve önemli devlet hizmetlerinde bulunmufl olmak flartt›r (m.
60-62). Heyet-i Mebusan üyeleri ise, her ellibin erkek nüfusa bir kifli olmak üzere,
gizli oyla (“rey-i hafî kaidesi üzerine”), dört y›lda bir yap›lacak seçimlerle halk taraf›ndan seçileceklerdir (m. 65, 66, 69). Böylece Osmanl› devletinde ilk defa olarak, merkezî yönetim düzeyinde halk›n temsili ilkesi gerçeklefltirilmifltir. Her iki
Meclisin üyelerine, klâsik parlâmenter ba¤›fl›kl›klar olarak, sorumsuzluk ve dokunulmazl›k ba¤›fl›kl›klar› tan›nm›flt›r (m. 47, 48, 79).
Kanun yapma sürecinde, bir kanun tasar›s› önce Heyet-i Mebusan’da, sonra
Heyet-i Âyan’da görüflülür (m. 55). Heyet-i Âyan, Mebusan taraf›ndan kabul edilen
tasar›lar›, “umur-u diniyeye”, padiflah›n haklar›na, Kanun-u Esasî hükümlerine,
devletin ülke bütünlü¤üne uygunluk aç›lar›ndan inceler ve bunlara ayk›r› bir hüküm görürse, ya kesin olarak reddeder veya de¤ifltirilmek ya da düzeltilmek üzere Heyet-i Mebusan’a iade eder (m. 64). Böylece Kanun-u Esasî, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤u yönünden, Heyet-i Âyan taraf›ndan gerçeklefltirilecek bir siyasal
denetim yöntemini kabul etmifltir.
Kanun-u Esasî, yasama sürecinde padiflaha önemli yetkiler tan›m›flt›r. Heyet-i
Âyan’›n bütün üyelerinin padiflah taraf›ndan atanmas› d›fl›nda, milletvekillerinin
veya Âyan Meclisi üyelerinin kanun teklif edebilmeleri için önce padiflahtan izin
al›nmas›, daha sonra bu tekliflerin fiûra-y› Devlet taraf›ndan düzenlenmesi, ve nihayet Meclislerce kabul edildikten sonra padiflah taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir (M. 53, 54). Böylece padiflaha, kanun teklif ve tasar›lar› üzerinde mutlak
bir veto yetkisi tan›nm›fl olmaktad›r. Ayr›ca, Meclis-i Umumî’nin toplan›k olmad›¤›
zamanlarda devleti bir tehlikeden veya kamu güvenli¤ini bozulmaktan korumak
için zorunlu bir ihtiyaç do¤du¤unda, Heyet-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu) taraf›ndan
verilip padiflahça onaylanan kararlar, Heyet-i Mebusan toplan›p karar verinceye
kadar muvakkat (geçici) kanun hükmündedir (m. 36).
Kanun-u Esasî’nin, parlâmenter rejimin temel kural› olan, bakanlar›n parlâmentoya karfl› siyasal sorumlulu¤unu kabul edip etmedi¤i tart›flmal›d›r. Kanunun 30’uncu maddesine göre, “vükelâ-y› devlet, memuriyetine müteallik ahval ve icraattan
mesuldür”. Ayr›ca, bakanlarla Heyet-i Mebusan aras›nda anlaflmazl›k olan hususlarda bakanlar görüfllerinde ›srar etti¤i ve bu, Heyet-i Mebusan taraf›ndan ço¤unlukla “kat’iyyen ve mükerreren” (kesinlikle ve tekrarl› olarak) reddedildi¤i takdirde padiflah, ya bakanlar› de¤ifltirme veya yeni seçimler yap›lmak üzere Heyet-i Mebusan› feshetmeye “münhas›ran” yetkilidir (m. 35). Ayr›ca Kanun-u Esasî, Heyet-i
Mebusan’›n, ço¤unluk karar› ile bakanlar› sorular› cevapland›rmak (“istizah-› madde”) için Meclise davet edebileceklerini belirtmektedir (m. 38). Bu ifadeler, bakanlar›n Heyet-i Mebusan karfl›s›nda siyasal sorumlulu¤u oldu¤u izlenimini uyand›r›yorsa da, bu konuda padiflah›n mutlak bir takdir yetkisine sahip olmas›, siyasal sorumlulu¤un önemini azaltmaktad›r.
Böylece padiflaha gerek yasama, gerek yürütme alan›nda çok önemli yetkiler
tan›nm›fl olmakla birlikte, Kanun-u Esasî’yi tek tarafl› iradesiyle de¤ifltirme yetkisi verilmemifltir. Kanun-u Esasî’nin baz› maddelerinin de¤ifltirilmesi, Bakanlar
Kurulu, Heyet-i Âyan veya Heyet-i Mebusan taraf›ndan önerilebilir. Öneri, önce
Heyet-i Mebusan’da, sonra Heyet-i Âyan’da üye tamsay›s›n›n (“âzâ-y› mürettebe”) üçte iki ço¤unlu¤u ile kabul edildikten sonra, padiflah›n onay› ile kesinleflmifl olur (m. 116).
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Kanun-u Esasî, “mehakim” (mahkemeler) bafll›¤› alt›nda yarg› organ›n› da düzenlemifl ve hâkimlerin azl edilemeyece¤i (“lâyenazil”) kural›n› getirmifltir. Hâkimlerin yükselmeleri, memuriyetlerinin de¤ifltirilmesi, emeklilikleri ve bir suçtan
dolay› mahkûmiyet halinde azil olunmalar›, özel bir kanunla düzenlenecektir (m.
81). Ayr›ca, bu bölümde, duruflmalar›n aç›kl›¤› (m. 82), herkesin mahkeme önünde haklar›n› her türlü meflru araçla savunabilece¤i (m. 83), bir mahkemenin görevi içinde olan bir dâvay› görmekten kaç›namayaca¤› (m. 84), her dâvan›n ait oldu¤u mahkemede görülece¤i (kanunî hâkim ilkesi) (m. 85) ve mahkemelerin “her
türlü müdahelâttan âzade” olacaklar› (m. 86) gibi, oldukça ileri hükümler vard›r.
Bundan baflka, bakanlar› ve Temyiz Mahkemesi baflkan ve üyelerini görevleriyle
ilgili suçlardan dolay› yarg›lamak üzere, bir “Divan-› Âli” (Yüce Divan) kurulmufltur (m. 92-95).
Kanun-u Esasî, “Tebaa-i Osmaniyenin Hukuk-u Umumiyesi” bafll›¤› alt›nda, kifli dokunulmazl›¤› (m. 10), din ve vicdan hürriyeti (m. 11), bas›n hürriyeti (m. 12),
ticaret ve flirket kurma hürriyeti (m. 13), dilekçe hakk› (m. 14), e¤itim ve ö¤retim
hürriyeti (m. 15), mülkiyet hakk› (m. 21), konut dokunulmazl›¤› (m. 22), kanunî
hâkim ilkesi (m. 23), müsadere ve angarya yasa¤› (m. 24), iflkence ve her türlü eziyet yasa¤› (m. 26) gibi, bafll›ca temel hak ve hürriyetleri tan›m›flt›r. Ancak, Abdülhamit’in ›srar› üzerine metne eklenen ünlü 113’üncü madde, birey haklar› bak›m›ndan ciddî bir tehdit oluflturmufltur. Buna göre, “hükûmetin emniyetini ihlâl ettikleri idare-i zâb›tan›n (polisin) tahkikat-› mevsukas› (kan›tlara dayanan soruflturmas›) üzerine sâbit olanlar› memâlik-i mahrusa-i flahaneden ihraç ve teb’id etmek
(ülke d›fl›na sürmek) münhas›ran zat-› haziret-i padiflahînin yed-i iktidar›ndad›r
(yetkisi içindedir).” Bu maddenin daha sonra Kanun-u Esasî’nin önde gelen mimar› Mithat Pafla’ya uygulanm›fl olmas›, kaderin ilginç bir cilvesidir.
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Bu s›n›rl› oy ve iki dereceli seçim sistemine ve vilâyet valilerince seçim sürecine yap›lan baz› müdahalelere ra¤men, ilk Osmanl› parlâmento seçimlerinin, çeflitli millî ve dinî cemaatleri ve sosyal s›n›flar› temsil eden oldukça temsilî bir yap› ortaya ç›kard›¤› genellikle kabul edilmektedir. Toplum içinde büyük ço¤unluk olan
Müslümanlar›n Heyet-i Mebusan’da da ço¤unlukta olmalar›na karfl›l›k, H›ristiyanlar ve Yahudiler nüfustaki oranlar›ndan daha iyi temsil ediliyorlard›. Müslümanlara ayr›lan milletvekillerini Araplar, Kürtler, Arnavutlar ve Boflnaklarla paylaflan
Türkler, Heyet-i Mebusan’›n az›nl›¤›n› oluflturuyorlard›. Milletvekillerinin önemli
bir bölümü bürokratik kökenli olmakla beraber, di¤er mesleklerin temsilcileri de
mevcuttu. Devereux’ye göre, “milletvekilleri, ‹mparatorlu¤un her sosyal ve ekonomik tabakas›n›, hemen her dinî cemaati ve her etnik ya da dilsel grubu temsil ediyorlard›, Meclis, ‹mparatorlu¤un minyatür ölçe¤inde bir mozay›¤› idi, bu aç›dan...Meclis, kelimenin tam anlam›yla temsilî bir kuruldu”.6
‹lk Osmanl› parlâmentosu, 20 Mart 1877’de Sultan Abdülhamit’in Mabeyn Baflkâtibi Mehmet Said Bey taraf›ndan okunan nutku ile aç›ld›. Bu nutukta sultan, uygar ülkelerin ilerlemelerini meflrutiyet ilkesine borçlu olduklar›n› belirterek flunlar›
söylüyordu: “âlem-i medeniyetin terakkiyat-› hâz›ras›na (medenî dünyan›n bugünkü ilerlemelerine) yetiflememekli¤imiz mücerred mülkümüzün muhtaç oldu¤u ›slâhat ve onlara müteallik kavanin ve nizamat›n devam edememesinden ve bu dahi yap›lan fleyler hükûmet-i istibdadiye elinden ç›k›p kaide-i meflverete müstenid
olmamas›ndan (dan›flma kural›na dayanmamas›ndan) nefl’et eyledi¤i (do¤du¤u)
sabit ve mütehakk›kt›r (do¤rulu¤u aç›k ve kan›tlanm›flt›r). Halbuki düvel-i mütemmedinenin (uygar devletlerin) terakkiyat› ve memleketlerinin mâmuriyeti mesâlihu kavanin-i umumiyyeleri (iflleri ve genel kanunlar›) cümlenin rey ve ittifak› ile
vaz ve tesis olunmak semeresi (ürünü) oldu¤u mevadd-› müsellemedendir (kabul
edilmifl hususlardand›r). Binaeneleyh bizce dahi esbâb-› terakkinin (ilerleme sebeplerinin) o yolda aran›lmas›n› ve kavanin-i memleketin ârâ-y› umumiyeye (genel oya) istisnad›n› elzem (çok gerekli) gördüm ve Kanun-u Esasî’yi ilân eyledim”.7
Kanun-u Esasî’nin 43’üncü maddesine göre Meclis-i Umumî’nin iki heyeti, her
y›l kas›m ay› bafl›nda padiflah›n iradesiyle toplan›r ve mart bafl›nda gene padiflah›n
iradesiyle kapan›rd›. 44’üncü maddeye göre de padiflah, devletçe görülecek lüzum
üzerine Meclis-i Umumî’yi vaktinden önce açabilir ve toplant› süresini azaltabilir
veya uzatabilirdi. Meclis-i Umumî’nin ilk toplant› y›l›, 20 Mart 1877’den 28 Haziran
1877’ye kadar yaklafl›k üç ay, ikinci toplant› y›l› da 13 Aral›k 1877’den 14 fiubat
1878’a kadar yaklafl›k iki ay sürdü. Bu toplant›larda baz› milletvekillerinin, bakanlara ve özellikle Türk-Rus savafl›n›n yönetilifline iliflkin flikayetleri, meflrutiyeti bafltan beri isteksizce kabul etmifl olan Abdülhamit’i tedirgin etti ve sultan, 14 fiubat
1878’de Meclis-i Umumî’yi tatile soktu. Bu ifllem, baz› eserlerde belirtildi¤i gibi teknik anlamda bir “fesih” de¤il, bir tatile sokma ifllemidir. Ancak Abdülhamit, 1908
y›l›na kadar Meclis’i tekrar toplant›ya ça¤›rmam›flt›r.8
Sonuç olarak, Birinci Meflrutiyet dönemi, Kanun-u Esasî’nin bütün eksikliklerine ve uygulanma döneminin çok k›sa olufluna ra¤men, gene de Osmanl›-Türk
tarihinde önemli bir dönüm noktas›d›r. Padiflah›n yetkilerinin bir anayasa ile s›n›rland›r›lmas›; k›smen de olsa halk›n oyuna dayanan bir parlâmentonun kurulmas›; anayasa, hürriyet, kamu oyu, genel oy gibi kavramlar›n konuflulmaya bafllanmas›, Osmanl› devlet gelene¤i aç›s›ndan çok yeni olaylard›r. Nitekim, Abdülhamit’in otuz y›ll›k mutlakiyet dönemine ra¤men, bu kavramlar canl›l›klar›n› sürdürmüfllerdir.
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Özet
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Kanun-u Esasî’nin bafll›ca özelliklerini ve Meclis-i Umumî’nin yap›s›n› aç›klamak.
Kanun-u Esasî, ‹slâm dünyas›ndaki ilk anayasad›r ve ilk defa hükümdar›n yetkilerini, k›smen de
olsa halk taraf›ndan seçilen bir parlâmento ile
paylaflt›rm›flt›r. Kanun-u Esasî’de, saltanat›n Osmanl› sülalesine ait oldu¤u, baflkentinin ‹stanbul
flehri oldu¤u, devletin dininin “din-i ‹slâm” oldu¤u, Türkçe’nin resmî dil olarak kabul edildi¤i
görülür. Kanun-u Esasîye göre, yürütme gücünün aslî sahibi hükümdar olarak görünmektedir.
Yasama yetkisi padiflahla Meclis-i Umumî aras›nda paylafl›lm›fl durumdad›r. Meclis-i Umumî, Heyet-i Âyan ve Heyet-i Mebusan olmak üzere, iki
meclisten oluflmaktad›r. Heyet-i Âyan’›n baflkan
ve üyeleri do¤rudan do¤ruya padiflah taraf›ndan
atan›r. Heyet-i Âyan, Mebusan taraf›ndan kabul
edilen tasar›lar›, “umur-u diniyeye”, padiflah›n
haklar›na, Kanun-u Esasî hükümlerine, devletin
ülke bütünlü¤üne uygunluk aç›lar›ndan inceler.
Heyet-i Mebusan üyeleri ise her ellibin erkek
nüfusa bir kifli olmak üzere, gizli oyla dört y›lda
bir yap›lacak seçimlerle halk taraf›ndan seçilir.
Kanun-u Esasî “mehakim” (mahkemeler) bafll›¤›
alt›nda yarg› organ›n› da düzenlemifl ve hâkimlerin azl edilemeyece¤i kural›n› getirmifltir. Bunun
yan›s›ra Anayasa’da kifli dokunulmazl›¤›, din ve
vicdan hürriyeti, bas›n hürriyeti, ticaret ve flirket
kurma hürriyeti, dilekçe hakk›, e¤itim ve ö¤retim hürriyeti, mülkiyet hakk›, konut dokunulmazl›¤›, kanunî hâkim ilkesi, müsadere ve angarya yasa¤›, iflkence ve her türlü eziyet yasa¤›
gibi, bafll›ca temel hak ve hürriyetler tan›nm›flt›r.
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Heyet-i Mebusan üyelerinin nas›l seçildi¤ini ve
bu üyelerin hangi kesimleri temsil etti¤ini aç›klamak.
Heyet-i Mebusan’›n milletvekili (mebus) say›s›,
80 Müslüman, 50 gayr-› Müslim olmak üzere, 130
olarak saptanm›flt›. Taflradan gelecek mebuslar
do¤rudan do¤ruya seçmenlerce de¤il, vilâyet, liva ve kaza idare meclislerince seçileceklerdi. Heyet-i Mebusan seçimlerinde iki dereceli seçim
sistemi uygulanm›fl ve oy hakk› mülk sahipleriyle s›n›rland›r›lm›flt›r. Heyet-i Mebusan’da Müslümanlar›n ço¤unlukta olmalar›na karfl›l›k, H›ristiyanlar ve Yahudiler de nüfustaki oranlar›n›n
üzerinde temsil ediliyorlard›. Türkler, Müslümanlara ayr›lan milletvekillerini Araplar, Kürtler, Arnavutlar ve Boflnaklarla paylaflmaktayd›.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Anayasa tasla¤›n› haz›rlayan heyet, afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Divan-› Hümayun
b. Bizzat padiflah
c. Özel bir komisyon
d. Eyalet temsilcilerinden oluflan bir kurul
e. Özel olarak seçilmifl bir Kurucu Meclis
2. 1876 anayasas›n›n ilan›n›n arkas›ndaki en önemli
güç, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Milli burjuvazi
b. Yükselen s›n›flar
c. Ezilen s›n›flar
d. Asker-sivil bürokrasi
e. Ayd›nlar
3. 1876 Anayasas› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Bat›l› anlamda bir meflruti monarfli kurmufltur.
b. fieriat esas›na dayal› bir devlet kurmufltur.
c. Devlet yetkilerinin padiflahla parlâmento aras›nda bölüflüldü¤ü bir düzen kurmufltur.
d. Parlâmentonun üstünlü¤üne dayanan bir düzen
kurmufltur.
e. Padiflah›n mutlak iktidar›n› aynen devam ettirmifltir.
4. 1876 Anayasas›n›n tabiiyet (vatandafll›k) konusundaki düzenlemesi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?
a. Türklük esas›na ba¤lanm›flt›r.
b. Müslümanl›k esas›na ba¤lanm›flt›r.
c. Din ve mezhep ayr›m› olmaks›z›n Osmanl›l›k
esas›na ba¤lanm›flt›r.
d. Devlet memurlu¤una girmek için Türkçe bilmek
flart› aranmam›flt›r.
e. Meclis görüflmelerinin Türkçeden baflka dillerle
de yürütülebilmesi kabul edilmifltir.
5. 1876 Anayasas› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Tek meclisli bir sistem kurmufltur.
b. ‹ki meclisli bir sistem kurmufltur.
c. Heyet-i Âyan üyeleri padiflahça atanmaktad›r.
d. Heyet-i Mebusan üyeleri halkça seçilmektedir.
e. Bir kanunun kabul edilebilmesi, her iki meclisçe kabul edilmesine ba¤l›d›r.

6. Padiflah›n Meclisin kabul etti¤i kanun üzerindeki
yetkisi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Mutlak bir veto yetkisidir.
b. Geciktirici bir veto yetkisidir.
c. Güçlefltirici bir veto yetkisidir.
d. Bu veto, meclislerin üçte iki ço¤unlu¤uyla afl›labilir.
e. Padiflah›n veto yetkisi yoktur.
7. Heyet-i Mebusan seçimlerinde oy verme hakk› ile
ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Kad›n-erkek bütün vatandafllara tan›nm›flt›r.
b. Bütün erkek vatandafllara tan›nm›flt›r.
c. Sadece Müslüman teb’aya tan›nm›flt›r.
d. Tafl›nmaz mal sahibi erkek teb’aya tan›nm›flt›r.
e. Okur-yazar olan tüm teb’aya tan›nm›flt›r.
8. 1876 Anayasas›n›n yarg› organ›yla ilgili düzenlemeleri konusunda afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. Hakimler azledilemez.
b. Hakimler padiflah taraf›ndan azledilebilir.
c. Anayasa, yarg› organ›na özel bir bölüm ay›rm›flt›r.
d. Anayasa, yarg› ba¤›ms›zl›¤› konusunda oldukça
ileri hükümler içermektedir.
e. Anayasa, “kanunî hakim” ilkesini benimsemifltir.
9. ‹lk Heyet-i Mebusan seçimleri ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Büyük bask› alt›nda yap›lm›flt›r.
b. Meclise hiç gayrimüslim üye seçilmemifltir.
c. Meclis, Osmanl› ‹mparatorlu¤undaki bütün dinsel, etnik ve dilsel gruplar› oldukça iyi temsil
edecek flekilde oluflturulmufltur.
d. Seçimler yap›lamad›¤›ndan, ilk Meclis, padiflah›n atad›¤› üyelerden oluflturulmufltur.
e. Meclis, daha ilk toplant›s›n› yapmadan padiflahça feshedilmifltir.
10. Anayasaya göre yürütme gücünün aslî sahibi, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Halk
b. Meclis-i Umumi
c. Heyet-i Mebusan
d. Padiflah
e. Bakanlar Kurulu
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Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

1. c
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2. d
3. c
4. c
5. a
6. a
7. d
8. b
9. c
10. d

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anayasan›n Haz›rlanmas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bürokrasi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kanun-u Esasî” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Vatandafll›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Meclis-i Umumî” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Veto Yetkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Oy Hakk›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yarg› Organ›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mebusan Seçimleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yürütme Gücü” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2

3
4

5

6

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Kanun-u Esasîye göre, yürütme gücünün aslî sahibi hükümdar olarak görünmektedir. Sadrâzaml›k ve fieyh-ül
‹slâml›k makamlar›, padiflah taraf›ndan “emniyet buyurulan zatlara ihale buyuruldu¤u” gibi, di¤er bakanlar›n
atanmalar› da, padiflah iradesi ile gerçekleflmektedir.
Yasama yetkisi, padiflahla parlâmento (Meclis-i Umumî) aras›nda paylafl›lm›fl durumdad›r.

7
8
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Kanun-u Esasî’nin tam metni için, bkz., Gözübüyük
ve Kili, Türk Anayasa Metinleri, s. 27-42. Kanun-u
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Gözler, Türk Anayasa Hukuku, s. 33-34; Tanör, Osmanl›-Türk Anayasal Geliflmeleri, s. 132-134. ‹lk
Osmanl› parlâmentosunun çal›flmalar› ve onun kapat›lmas›na yol açan olaylar hakk›nda, bkz., a.g.e.,
s. 129-134; Okandan, Âmme Hukukumuzun Anahatlar›, s. 215-220; Shaw ve Shaw, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Modern Türkiye, s. 232-235; Lewis, The
Emergence of Modern Turkey. 168-169.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
II. Abdülhamit döneminin belirleyici özelliklerini ve bu dönemde yap›lan reformlar› aç›klayabilecek,
‹ttihat ve Terakki’nin do¤uflunda yaflanan geliflmeleri ve 1908 Devrimi’nin
gerçekleflme sürecini anlatabilecek,
31 Mart Olay›’n›n ç›k›fl nedenlerini ve sonras›nda yaflanan geliflmeleri özetleyebilecek,
1909 - 1913 siyasal mücadeleler döneminde gerçeklefltirilen anayasal de¤iflikliklerini belirtebilecek,
‹kinci Meflrutiyet döneminin fikir ak›mlar›n› ve onlar›n ilkelerini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Meclis-i Umumî
Jön Türkler
‹ttihat ve Terakki
31 Mart Olay›

•
•
•
•

Osmanl›c›l›k
‹slamc›l›k
Türkçülük
Bat›c›l›k

‹çindekiler

Türkiye’nin Siyasal
Geliflmesi

‹kinci Meflrutiyet ve
‹ttihat ve Terakki

• II. ABDÜLHAM‹T MUTLAK‹YET‹
• 1909 - 1913 S‹YASAL
MÜCADELELER DÖNEM‹
• ‹TT‹HAT VE TERAKK‹’N‹N
TEK-PART‹ YÖNET‹M‹
• ‹K‹NC‹ MEfiRUT‹YET‹N F‹K‹R
AKIMLARI: OSMANLICILIK,
‹SLÂMCILIK, TÜRKÇÜLÜK,
BATICILIK

‹kinci Meflrutiyet ve
‹ttihat ve Terakki
II. ABDÜLHAM‹T MUTLAK‹YET‹
Zürcher’in belirtti¤i gibi, Abdülhamit yönetimi, de¤iflik kaynaklarda hayli farkl› flekillerde de¤erlendirilmifltir. Ondokuzuncu yüzy›l Avrupal›lar›, özellikle saltanat›n›n
son dönemlerinde onu zâlim ve gerici bir despot olarak nitelendirmifllerdir. Kendisini deviren Genç Türkler de onu, devletin yenileflmesini bir kuflak boyunca durduran bir gerici olarak görmüfllerdir. 1960’lardan bu yana modern Türk tarihi araflt›rmac›lar› ise, Abdülhamit yönetimini, Tanzimat reformlar›n›n bir devam›, hattâ
doruk noktas›na ulaflmas› dönemi olarak gören farkl› bir tablo çizmifllerdir. “Her
iki görüfl de do¤rudur, ama her ikisi de hikâyenin sadece yar›s›n› anlatmaktad›r”.1
II. Abdülhamit döneminin kiflisel bir otokrasi, ya da mutlakiyet dönemi oldu¤unda kuflku yoktur. Tanzimat döneminde sultandan, ileri gelen devlet adamlar›na
(Tanzimat paflalar›na) intikal etmifl olan iktidar merkezi, Abdülhamit’in Meclis-i
Umumî’yi süresiz olarak (otuz y›l boyunca) tatile sokmas›yla, yeniden sultana geçmifltir. Tabiat› itibariyle kuflkucu bir kifli olan ve yak›n geçmiflte Abdülaziz ve V.
Murat’›n tahtan indirilmelerine tan›k olarak bu kuflkuculu¤u büsbütün artan Abdülhamit, kiflisel iktidar›n› güçlendirmek için her yola baflvurmufl, hattâ bu amaçla muazzam bir jurnalciler (muhbirler) flebekesi yaratm›flt›r. Gene onun zaman›nda bas›n›n, gülünç ölçülere varan a¤›r bir sansür alt›nda oldu¤u bilinmektedir.
Öte yandan, Abdülhamit döneminde modernlefltirici reformlar›n h›zlanarak devam etti¤i de bir gerçektir. Bernard Lewis’e göre,
“Yeni Sultan, liberal ya da anayasac› fikirlere kesinlikle düflman olmakla birlikte, reforma ve Bat›l›laflmaya asla tümüyle karfl› de¤ildi; ak›ll›ca seçildi¤i ve uyguland›¤›
takdirde bu reformlar›, gerek Osmanl› ‹mparatorlu¤unu, gerek kendisinin onun
içindeki konumunu güçlendirecek araçlar olarak görüyordu. Abdülhamit, tarihsel
efsanedeki kör, uzlaflmaz, tümden bir gerici olmaktan uzak; tersine, Sultan Abdülaziz ve Tanzimat devlet adamlar›n›n gerçek mirasç›s›, istekli ve aktif bir modernlefltiriciydi...Siyasal konular bir yana, Abdülhamit’in saltanat›n›n ilk ony›llar›, yüzy›l›n
bafl›ndan bu yana, bütün de¤iflim ve reform dönemleri kadar aktif bir dönemdi...Abdülhamit’in saltanat›n›n bu ilk y›llar›nda, tüm Tanzimat hareketinin - hukukî, idarî ve e¤itsel reformlar›n - ürünlerini verdi¤ini ve zirveye ulaflt›¤›n› söylemek, abart›l›
olmaz. Ayn› fley, Tanzimat rejimlerinde de göze çarpan, yeni, merkezileflmifl ve s›n›r
tan›mayan bir despotizm e¤ilimleri bak›m›ndan da do¤rudur”.2

Meclis-i Umumî: Genel
Meclis
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E¤itim reformlar› aras›nda, Mekteb-i Mülkiye’nin geniflletilerek yeniden düzenlenmesi; maliye, hukuk, güzel sanatlar, ticaret, mühendislik, veterinerlik, polis,
gümrük gibi yeni yüksek meslek okullar›n›n kurulmas›; Darülfunun ad›yla ‹stanbul
Üniversitesinin aç›lmas›; rüfldiye ve idadî okullar›n›n say›s›n›n büyük ölçüde artt›r›lmas› say›labilir. Hukuk alan›nda 1879 May›s ve Haziran›nda modern mahkemelerin kurulufl ve yarg›lama usüllerine iliflkin dört kanunun kabul edilmesi; ulafl›m
ve haberleflme alan›nda demiryollar› inflaat›na h›z verilmesi ve telgraf hatlar›n›n
kurulmas›; bas›n ve yay›n alan›nda, yukar›da de¤inilen a¤›r sansüre ra¤men, günlük gazete ve bas›lan kitap say›s›n›n büyük ölçüde artmas›, Servet-i Fünun gibi etkili edebî dergilerin ortaya ç›kmas›, önemli modernlefltirici reformlar aras›ndad›r.3
Abdülhamit döneminin ilginç bir özelli¤i de, liberalizm, milliyetçilik ve anayasac›l›k gibi y›k›c› olarak gördü¤ü Bat›l› düflüncelere karfl›, sultan›n, rejimin geleneksel ve ‹slâmî karakterini vurgulam›fl olmas›d›r. Abdülhamit, kendisinden önceki sultanlardan çok daha büyük ölçüde, hilâfet s›fat›n› ve sembollerini kullanarak,
‹slâm dayan›flmas›na hitap etmeye çal›flm›flt›r. Bunda muhtemelen, 1877-78 Rus savafl› felâketi sonucunda ‹mparatorlu¤un, Avrupa’daki topraklar›n›n çok büyük bölümünü (ülkenin yaklafl›k üçte biri ve nüfusun yaklafl›k yüzde 20’si) kaybetmifl ve
Müslüman ço¤unlu¤u çok daha belirgin bir ülke haline gelmifl olmas›n›n da etkisi
vard›r.4 Bu yeni yönelimin, ‹mparatorlu¤un Müslüman ço¤unlu¤u taraf›ndan da s›cak karfl›land›¤› anlafl›lmaktad›r.

Abdülhamit Yönetimine Karfl› Muhalefet:
‹ttihat ve Terakki’nin Do¤uflu ve 1908 Devrimi
Zürcher’e göre, “Abdülhamit’in en büyük zay›fl›¤›, onun kendi yayg›nlaflt›rd›¤› e¤itim kurumlar›n›n ürünü olan Osmanl› ayd›n s›n›f›na, yeni bürokratlar ve subaylar
kuflaklar›na sadakat duygusu afl›layamam›fl olmas›d›r. Onun yönetiminin, imparatorlu¤un geri kalan k›sm›n› korumakta çok baflar›l› oldu¤u iddia edilebilirse de,
kendi hizmetlilerine ilham ve bir yön duygusu vermekte tamamen baflar›s›z kalm›flt›r”.5 Ayn› yönde olarak Lewis, flu gözlemlerde bulunmaktad›r: Bütün sosyal
de¤iflimlere ra¤men, “Türkiye’nin yönetimi, muhalefet de dahil olmak üzere, politikan›n bütün hak ve ödevlerini kendi elinde muhafaza eden bir profesyonel elitin
tan›nm›fl ve kabullenilmifl ayr›cal›¤›yd›. Dolay›s›yla, devrimci de¤iflimin öncüleri,
devletin hizmetlileri aras›ndan ç›kt›; devrimin tohumlar›, Sultan›n kendisinin o kadar özenle bakt›¤› sivil ve askerî elit fideliklerinde at›ld›”.6
Anayasan›n ask›ya al›nmas›n› izleyen ilk on y›lda hemen hemen hiç örgütlenmifl muhalefet hareketi görülmedi. Bu alandaki ilk örgütlenme giriflimi, 1889 y›l›nda birkaç Askerî T›bbiye Mektebi ö¤rencisi taraf›ndan kurulmufl olan ‹ttihad-› Osmanî Cemiyeti’dir. Cemiyet’in amac›, anayasa ve parlâmentoyu geri getirmektir. Cemiyet üyeleri, Ahmet R›za Bey’in liderli¤inde Paris’te oluflmufl bulunan küçük Jön
Türk grubu ile iliflki kurmufl ve “Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti” ad›n› alm›flt›r. Tar›k Zafer Tunaya’ya göre, “ülke d›fl›ndaki Jön Türkler kalabal›k bir kitle de¤ildiler. Fakat türdefl de olamam›fllard›r. Abdülhamit bu rahats›z kitleyi daha da bölmek ve ülke içine çekmek için tüm önlemleri alm›flt›r”. Nitekim onun giriflimi sonucunda, Jön Türklerin önde gelen isimlerinden gazeteci Mizanc› Murat Bey, ve di¤er baz› Jön Türkler padiflah›n reformlarda “kendisine yard›mc› olmalar›” teklifini
kabul ederek, ‹stanbul’a dönmüfl, ya da d›fl temsilciliklerde görev kabul etmifllerdir.
‹ttihat ve Terakki’nin (‹T) tarihsel gelifliminde,7 1899 y›l›nda padiflah›n enifltesi
Damat Mahmut Celalettin Pafla’n›n iki o¤lu ile birlikte Paris’e kaçmas›, bir dönüm
noktas› teflkil etmifltir. Bu kaç›fl, bir yandan Jön Türk hareketini canland›r›r ve ona
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itibar kazand›r›rken, bir yandan da anlaflmazl›k ve rekabetleri artt›rm›flt›r. Paris’teki
Jön Türk grubunun lideri Ahmet R›za’n›n pozitivist, otoriter ve merkeziyetçi e¤ilimlerine karfl›, Mahmut Pafla’n›n iki o¤lundan biri olan (Prens) Sabahattin, liberal fikirleri, özel teflebbüsçülü¤ü ve yerinden yönetim sistemini savunmufltur. Bu anlaflmazl›k, Cemiyetin 1902 Paris Kongresinde aç›kça ortaya ç›km›flt›r. ‹mparatorlu¤un
bütün etnik unsurlar›n›n temsil edildi¤i bu Kongrede, Sabahattin’in grubu ve Ermeni örgütleri de dahil olmak üzere ço¤unluk, Abdülhamit’in devrilmesi için fliddet
yolunu ve d›fl müdahaleyi meflru görürken, Ahmet R›za grubu bunun imparatorlu¤un ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmesine yol açaca¤› korkusuyla, her iki öneriyi de reddetmifltir. Kopman›n biçimselleflmesi, Sabahattin ve arkadafllar›n›n, 1906 y›l›nda Teflebbüs-ü fiahsîye ve Ademi-Merkeziyet Cemiyetini kurmalar›yla gerçekleflmifltir.8
Avrupa’daki Jön Türk hareketinin yay›nlar›n›n çeflitli flekillerde Türkiye’ye ulaflt›r›lmas›n›n da yard›m›yla, ülke içindeki muhalefet hareketi, özellikle genç subaylar ve di¤er devlet görevlileri aras›nda güç kazand›. Bu gruplardan biri, 1906 y›l›nda Selânik’te Osmanl› Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. 1907 y›l›nda Selânik grubu, Paris’teki Jön Türklerle temasa geçti ve Ahmet R›za’n›n fikirlerini kendi fikirlerine
Prens Sabahattin’inkilerden daha yak›n bulduklar›ndan, sonuçta ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti ad› alt›nda birlefltiler. Cemiyet özellikle Makedonya’daki Üçüncü Ordunun subaylar› aras›nda büyük güç kazand› ve o bölgede bafllayan askerî ayaklanma, sonuçta Abdülhamit’i 30 y›ll›k bir aradan sonra Kanun-u Esasî’yi 23 Temmuz
1908 tarihinde yeniden yürürlü¤e koymaya zorlad›. Osmanl›-Türk tarihinde “hürriyetin ilân›” olarak adland›r›lan bu olay, özellikle Rumeli vilâyetleri ve ‹stanbul’da
büyük coflkuyla karfl›land› ve Müslüman, H›ristiyan, Yahudi pek çok kiflinin kat›ld›¤› ortak gösterilerle kutland›.
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temelini oluflturan ‹ttihad-› Osmanî
Cemiyeti
SIRA
S‹ZDE nerede ve
kimler taraf›ndan kurulmufltur? Aç›klay›n›z.
D Ü fi Ü N E Lseçimlerinde
‹M
Böylece ‹T fiilen duruma hâkim olmak ve 1908 Heyet-i Mebusan
ezici üstünlük sa¤lam›fl bulunmakla beraber, ilk bafllarda yönetimi do¤rudan do¤ruya ele almaktan çekindi. Osmanl› siyasal kültüründe yafl ve k›dem
S O R Uönemli kriterlerdi; ‹ttihatç›lar›n hemen tümü ise, genç ve daha önce önemli devlet görevlerinde
bulunmam›fl kiflilerdi. Asl›nda Abdülhamit’in kiflisel prestiji de durumdan zarar
D‹KKAT
görmüfl de¤ildi. Aksine, genifl kitleler, Kanun-u Esasî’nin yeniden yürürlü¤e konulmas›n›, sultan›n bir lütfu olarak görüyorlard›. Dolay›s›yla ‹T, iktidar› do¤rudan
SIRA S‹ZDE
do¤ruya ele almaktansa bir “bekçi” rolü oynamay› tercih etti. Sadrâzaml›¤a
Abdülhamit’in tercihi olan Sait Pafla, daha sonra onun Cemiyetin bask›s›yla istifa ettirilmesini takiben, gene k›demli bir devlet adam› olan K›br›sl› Kâmil Pafla getirildi.9
AMAÇLARIMIZ
Abdülhamit de, her vesileyle kendisinin de meflrutiyet taraftar› oldu¤unu ifade etmifltir. Nitekim Kanun-u Esasî’nin yeniden yürürlü¤e konulmas› hakk›ndaki 19
Temmuz 1908 tarihli Hatt›-› Hümayun’unda, Kanun-u Esasî’ninK tatilinden
‹ T A P “flimdiye
kadar geçen ahval ile efkâr ve temayülât-› umumiyenin (genel düflünceler ve e¤ilimler) neticesinde memleketin idare-i meflrutaya (meflrutî yönetime) kabiliyeti
meflhud (gözle görünür) olmas›” gerekçe gösterilmifltir.10
TELEV‹ZYON
‹kinci Meflrutiyetin ilk Heyet-i Mebusan seçimi, Kas›m-Aral›k 1908’de, Birinci
Meflrutiyet döneminde kabul edilmifl, fakat yürürlü¤e girmemifl olan seçim kanununa (‹ntihab-› Mebusan Kanunu) göre yap›ld›. Bu kanun, az çok dolays›z vergi
‹ N T E R ikinci
N E T seçmenödeyen bütün erkek teb’aya oy hakk› tan›yor ve önce seçmenlerin
leri (müntehib-i sânî) seçmelerini, daha sonra da ikinci seçmenlerin milletvekille-

Jön Türkler cemiyetinde
‹smail Canpolat, Ali Fehmi
Hüsrev Sami, Ahmet Fazl›,
Ahmet R›za, Abdullah
Cevdet, Tunal› Hilmi, Dervifl
Hüma gibi bir çok üye
bulunmaktad›r.
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rini seçmelerini öngören bir “iki dereceli seçim” sistemini kabul etmifl bulunuyordu.11 Bu seçimler, Osmanl›-Türk siyasal hayat›nda birden çok örgütlenmifl siyasal
partinin kat›ld›¤› ilk yar›flmac› seçimlerdir. Yar›flma, esas itibariyle, ‹T ve liberal Ahrar F›rkas› aras›nda olmakla birlikte, 1908 devriminin prestiji ile özdefllefltirilen ‹T,
seçimi ezici ço¤unlukla kazand› ve Ahrar ancak bir milletvekilli¤i elde etti. Meselâ
‹stanbul’da ‹T adaylar› Hüseyin Cahit Bey ve Hallaçyan Efendi s›ras›yla 354 ve 455
oy al›rken, Ahrar’›n ünlü adaylar› Sadrâzam Kâmil Pafla ve Prens Sabahattin ancak
18’er oy alabildiler.12 Seçimler s›ras›nda ‹T, Türkler d›fl›ndaki bafll›ca etnik ve dinî
gruplarla anlaflmalar yaparak, onlar›n da ‹T listelerinde yer almalar›n› sa¤lad›. Sonuçta, “‹mparatorlu¤un bütün unsurlar› oldukça iyi temsil edilmifllerdi ve temsil
edilmelerinden hoflnuttular. 288 milletvekilinden 147’si Türk, 60’› Arap, 27’si Arnavut, 26’s› Rum, 14’ü Ermeni, 10’u Slav, dördü de Yahudiydi”.13

31 Mart Olay› ve Abdülhamit’in Tahttan ‹ndirilmesi
Abdülhamit ve onun etkisindeki hükûmetlerle ‹T aras›ndaki bu bölünmüfl iktidar
tablosu, 31 Mart olay› ve onu izleyen geliflmelerle sona erdi. ‹T, iki tür muhalefetle karfl› karfl›ya bulunuyordu. Biri, Prens Sabahattin’in fikirlerinden ilham alan ve
Sadrâzam Kâmil Pafla’n›n da mensup oldu¤u liberal Ahrar F›rkas›yd›. ‹T’nin 14 fiubat 1909’da Kâmil Pafla’y› Heyet-i Mebusan’daki bir güvensizlik oyu ile istifaya
mecbur b›rakmas›, iki kamp aras›ndaki çat›flmay› fliddetlendirmiflti. ‹kinci tür muhalefet, özellikle alt düzeydeki ulemadan ve tarikat fleyhlerinden oluflan dinî muhafazakâr çevrelerden geliyordu. Bu grup, Nakflibendi fleyhi dervifl Vahdetî’nin
Volkan gazetesi çevresinde, ‹ttihad-› Muhammedî ad› alt›nda örgütlenmifl ve fieriat düzeni lehinde kitle gösterileri düzenliyordu.
12 Nisan 1909 tarihinde, hiç beklenmedik flekilde, ‹stanbul’daki baz› askerî birlikler, fieriat istekleriyle ayakland›lar ve baflta fieriat›n yeniden yürürlü¤e konulmas› olmak üzere bir tak›m ‹T’li subaylar›n azli, baz› ‹T milletvekillerinin ‹stanbul’dan
sürülmeleri gibi taleplerde bulundular. Padiflah ve hükûmet isyanc›lara karfl› sâd›k
askerî birlikleri kullanmak istemedikleri için, isyanc›lar ‹stanbul’da kolayca duruma hâkim oldular. Ç›kan mevziî çat›flmalarda 20 civar›nda ‹ttihatç› subay ve iki milletvekili hayatlar›n› kaybetti. ‹T ileri gelenleri sakland›lar veya ‹stanbul’dan kaçt›lar. Ahrar, olaylar›n bafllang›c›ndan itibaren, ayaklanman›n, gerici, meflrutiyet-karfl›t› ve Abdülhamit-yanl›s› bir yöne dönmemesine çal›flt›ysa da, bunda baflar›l› olamad›. Cemiyet-i ‹lmiye-i ‹slâmiye ad› alt›nda toplanm›fl olan yüksek düzeydeki ulema da, ayaklanmay› desteklemedi ve 16 Nisandan itibaren bunu aç›kça k›nad›. Kan›tlar, ayaklanmay› bafllatan›n Ahrar partisi oldu¤u, fakat dinî muhalefetin de onu
örgütlendirmekte ve askerî birlikleri tahrik etmekte önemli rol oynad›¤› yolundad›r. Zürcher’in ifadesiyle, “çok muhtemelen isyan›n ilk bafllat›c›s› liberal muhalefetti. Kendi gücünü oldu¤undan fazla tahmin ederek dinî gruplar› kullanabilece¤ini
sand›; ancak isyan›n bafllamas›ndan az sonra, onu denetleyebilecek durumda olmad›¤› ortaya ç›kt›”. Abdülhamit’e gelince, “11 günlük isyan boyunca son derece
ihtiyatl› davrand›. Askerleri aç›kça k›namamakla birlikte, hiçbir zaman onlar›n isteklerini aç›kça desteklemedi, ya da hareketin liderli¤ini yapmaya çal›flmad›. Hareket Ordusu flehre girdi¤inde, görünüfle göre, onu bir rahatlama duygusuyla karfl›lad› ve saray birliklerine direnmeme emri verdi. Daha sonraki an›lar›nda da, isyanla herhangi bir iliflkisi oldu¤unu inkâr etti”.14
‹syan üzerine Makedonya’daki Üçüncü Ordunun düzenli birliklerinden ve gönüllülerden oluflan, Ordu komutan› Mahmut fievket Pafla komutas›ndaki Hareket
Ordusu, ‹stanbul’a yürüyerek 24 Nisanda fazla bir direniflle karfl›laflmaks›z›n flehri
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iflgal etti ve isyan› bast›rd›. 27 Nisanda Meclis-i Umumî’nin birlikte toplanan iki
meclisi, Abdülhamit’i tahttan indirerek, küçük erkek kardefli Mehmet Reflat Efendi’yi, Beflinci Mehmet unvan› ile padiflah ilân etti. Kurulan s›k› yönetim mahkemeleri de, aralar›nda Dervifl Vahdetî de olmak üzere, birçok isyanc›y› idama mahkûm
etti.

1909 - 1913 S‹YASAL MÜCADELELER DÖNEM‹
Bu dönemin anayasal geliflmeler aç›s›ndan en önemli sonucu, 1876 Kanun-u Esasî’sinin, gerçek bir anayasal ve parlâmenter monarfli yönünde köklü de¤iflikliklere
u¤rat›lmas›d›r. De¤iflikliklerin bafll›calar› flöyle s›ralanabilir:15
(a) Padiflah›n hükûmetin oluflumundaki yetkisi, sadece sadrâzam ve fleyhülislâm›n atanmas› ile s›n›rland›r›lm›flt›r; di¤er bakanlar›n atanmas›, sadrâzam›n
önerisi üzerine gerçekleflmektedir (m. 3 ve 27).
(b) Hükûmetin Heyet-i Mebusan’a karfl› ortak ve bireysel siyasal sorumlulu¤u
aç›kça ifade edilmifltir: “Vükelâ hükûmetin siyaset-i umumiyesinden müfltereken ve daire-i nezaretlerine ait muamelâttan dolay› Meclis-i Mebusan’a
karfl› mesuldürler” (Bakanlar, hükûmetin genel siyasetinden ortaklafla olarak ve kendi bakanl›klar›na ait ifllemlerden dolay› Meclis-i Mebusana karfl›
sorumludurlar). Parlâmenter rejimin bu temel ilkesinin tamamlay›c›s› olarak
ortak-imza kural›, yani bakanlar›n ve bakanlar kurulu kararlar›n›n padiflahça imzalanmas› usülü de kabul edilmifltir: “Heyet-i Vükelâca ittihaz olunan
kararlar umum vükelân›n imzalar›n› havi olacak ve o imzalar›n bâlâs›na (yukar›s›na) muhtac-› tasdik (onaylanmas› gerekli) oldu¤u takdirde kezalik taraf-› haziret-i padiflahîden vaz’› imza buyurulacakt›r”. Bilindi¤i gibi karfl›-imza kural›, asl›nda devlet baflkan›n›n, baflbakan›n ve ilgili bakanlar›n ortak
imzalar› olmaks›z›n tek bafl›na bir hukukî ifllem yapamayaca¤› anlam›na gelmektedir. Bu da, parlâmenter rejimin temel kurallar›ndan biridir.
(c) Gene parlâmenter rejimin temel kurallar›ndan biri olarak, Heyet-i Mebusan’›n hükümeti bir güvensizlik oyu ile görevden uzaklaflt›rabilece¤i aç›kça
hükme ba¤lanm›flt›r. De¤iflik 35’inci maddeye göre, “Vükelâ ile Heyet-i Mebusan aras›nda ihtilâf vukuunda vükelâ reyinde ›srar edüp de mebusan cânibinden katiyen ve mükerreren red edildi¤i halde ya vükelâ mebusan›n karar›n› kabule veya istifaya mecburdur. ‹stifa takdirinde yeni gelen heyet-i
vükelâ heyet-i sâb›kan›n fikrinde ›srar eder ve Meclis esbâb-› mucibe (gerekçe) beyan› ile yine red ederse, yedinci madde mucibince intihabata bafllan›lmak üzere zât-› Haziret-i Padiflahî, Meclisi feshedebilir, fakat heyet-i celile-i mebusan (yeni milletvekilleri meclisi) evvelki heyetin reyinde sebat ve
›srar ederse, Meclis-i Mebusan›n rey ve karar›n›n kabulü mecburî olacakt›r”.
(ç) Padiflah›n, 1876 Kanun-u Esasîsinde mutlak olan Heyet-i Mebusan’› fesih
hakk›, Heyet-i Âyan’›n onay› ve üç ay içinde seçimlerin yap›l›p yeni Heyet-i
Mebusan’›n toplanmas› flartlar›na ba¤lanm›flt›r (m. 7).
(d) Meclis üyelerinin kanun teklif edebilmek için önce Padiflahtan izin almalar›,
daha sonra bu teklifin Devlet fiûras›nca haz›rlanmas› gibi, yasama süreci
üzerindeki k›s›tlay›c› hükümler kald›r›lm›flt›r. De¤iflik 53’üncü maddeye göre, “müceddeden (yeniden) kanun tanzimini veya kavanin-i mevcudeden
(yürürlükteki kanunlardan) birinin tadilini teklife vükelâ ve âyan ve mebusandan her birinin hakk› vard›r. ‹ki Meclisten her biri, müccededen veya tadilen kaleme ald›¤› kanun lâyihalar›n› (tasar›lar›n›) di¤er heyete gönderir.
Orada dahi kabul olunduktan sonra tasdik-i Haziret-i Padiflahîye arz olunur”.

‹kinci Meflrutiyetin getirdi¤i
hürriyet ve ço¤ulculuk ortam›
nisbeten k›sa sürmüfl (19081913) olmakla birlikte, bu
dönemde, anayasal rejim,
birey hak ve hürriyetleri,
vatandafll›k, eflitlik, kimlik
gibi pek çok sorun, oldukça
serbest bir ortam içinde
tart›fl›lm›fl, ilk defa
örgütlenmifl siyasal partiler
ortaya ç›km›fl,
parlâmentarizm konusunda
önemli deneyimler elde
edilmifltir. Bu anlamda ‹kinci
Meflrutiyetin, Türkiye’nin
daha sonraki demokratik
geliflimine katk› sa¤lad›¤›
söylenebilir.
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(e) Padiflah›n Meclislerce kabul edilmifl bir kanunu onaylamama suretindeki
mutlak veto yetkisi, nisbî ya da güçlefltirici bir vetoya dönüfltürülmüfltür. De¤iflik 54’üncü maddeye göre, “arz olunan kanunlar iki mah (ay) zarf›nda ya
tasdik olunur yahut tekrar tetkik edilmek üzere bir kerre iade edilir. ‹ade
olunan kanunun tekrar müzakeresinde ekseriyet-i sülüsan (üçte iki ço¤unluk) ile kabulü flartt›r. Müstaceliyetine (ivedili¤ine) karar verilmifl olan kanunlar on gün zarf›nda ya tasdik veya iade olunur”.
(f) Padiflah›n milletleraras› andlaflmalar akdetme yetkisi s›n›rland›r›lm›flt›r. Buna
göre, “sulhe ve ticarete ve terk ve ilhak-› araziye ve tebaa-i Osmaniyenin hukuk-u asliye ve flahsiyesine taallûk eden ve Devletçe masarifi mucip olan muahedat›n (andlaflmalar›n) akdinde, Meclis-i Umumî’nin tasdiki flartt›r” (m. 7).
(g) Temel hak ve hürriyetler alan›nda, bas›n›n yay›n-öncesi sansüre tâbi olmayaca¤› hükmü getirilmifl (m. 12); özel haberleflmelerin dokunulmazl›¤› (m.
119), toplant› ve dernek kurma hürriyetleri tan›nm›fl (m. 120), ünlü 113’üncü maddeden, padiflaha bir polis soruflturmas›ndan sonra bir kifliyi yurt d›fl›na sürgüne gönderme yetkisi veren hüküm ç›kar›lm›flt›r.

‹kinci Meflrutiyetin temel
siyasal bölünme çizgisi,
Cumhuriyet döneminde,
hattâ günümüze kadar
varl›¤›n› sürdürmüfltür. Bu
çizginin bir yan›nda, askerî
ve bürokratik devlet
elitlerinin öncülü¤ünde
merkeziyetçi, lâikçi, seçkinci
ve vesayetçi bir cephe: öte
yan›nda halk ço¤unlu¤una
dayanan, liberal ve/veya
muhafazakâr e¤ilimli
partiler mevcut olmufltur.
‹kinci Meflrutiyet döneminde
bu cepheleflmenin taraflar›,
bir yanda ‹T, öte yanda
Ahrar, Mutedil Hürriyetperveran ve Hürriyet ve ‹tilâf
gibi liberal/muhafazakâr
partiler olmufltur.

Bütün bu de¤iflikliklerin, 1876 Kanun-u Esasî’sini, o dönemin anayasal ya da
meflrutî Bat› Avrupa monarflilerine benzer parlâmenter bir monarfliye dönüfltürmüfl
oldu¤undan kuflku yoktur. Uygulama alan›nda da, baz› inifl-ç›k›fllara ra¤men, 19091913 döneminde oldukça ço¤ulcu bir siyasal hayat yaflanm›flt›r.
31 Mart ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›, iktidar› büyük ölçüde ordunun, daha do¤rusu üç ordunun genel müfettiflli¤ine atanan Mahmut fievket Pafla’n›n elinde b›rakm›flt›r. Abdülhamit döneminde yüksek rütbelere ulaflm›fl subaylar›n pek ço¤u (subay kadrosunun yaklafl›k üçte biri) tasfiye edilmifltir. Bu dönemde iktidar mücadelesi, bir yandan ‹T ile ordu, bir yandan ‹T ile liberal muhalefet, bir yandan da
‹T’nin kendi içinde yaflanm›flt›r. ‹T’nin asker üyelerinin genellikle küçük rütbeli subaylar oluflu (t›pk› 1960 askerî müdahalesinin ertesinde yafland›¤› gibi) askerî disiplin ve hiyerarfliyi bozuyor, dolay›s›yla yüksek komutanlar›n, özellikle Mahmut
fievket Pafla’n›n muhalefetiyle karfl›lafl›yordu. Liberal muhalefet ilke olarak ordunun siyasete müdahalesine karfl› olmakla birlikte, ordu içinde ‹T’ye karfl› muhalefeti tahrik etmekten geri durmuyordu. ‹T genel merkezi ile parlâmentodaki ‹T grubu aras›ndaki iliflkiler de sorunluydu. Parti içinde gerçek iktidar› elinde tutan genel merkez (merkez-i umumî) taflra illerinden çeflitli mahallî uzlaflmalarla seçilmifl
ve s›k› bir parti disiplini sergilemeyen Meclis grubuna pek güvenmiyordu.16
31 Mart ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›yla ciddî bir darbe yiyen muhalefet, izleyen
y›llarda yeniden canland› ve çok say›da muhalefet partisi kuruldu. Bunlar›n bir bölümü, bafltan beri ‹T’ye muhalif olan liberal e¤ilimli Mutedil Hürriyetperveran F›rkas› ve Islahat-› Esasiye-yi Osmaniye F›rkas›; bir bölümü de, ‹T’nin radikal milliyetçi ve lâiklik yanl›s› e¤iliminden hoflnutsuz olan eski ‹T’cilerin kurduklar› Ahali F›rkas› ve Albay Sad›k’›n liderli¤indeki Hizb-i Cedid gibi partilerdi. ‹T’ye karfl› artan
muhalefet sonucunda, hemen hemen bütün muhalefet partileri ve gruplar›, 21 Kas›m 1911 tarihinde Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas› (H‹) ad› alt›nda birlefltiler. Zürcher’e göre bu parti, “‹T’ye karfl› nefretlerinden baflka hemen hiç ortak noktalar› bulunmayan muhafazakârlar›n ve liberallerin bir araya geldi¤i bir topluluktu; ama bu, onlar›n k›sa vâdede etkisiz olduklar› anlam›na gelmiyordu. Parti, kuruluflundan üç hafta sonra, ilgili herkesi flafl›rtacak flekilde, ‹stanbul’daki bir ara seçimi ‹T aday›n› yenerek kazanmay› baflard›”.17 Sina Akflin de, H‹ hakk›nda benzer bir yarg›ya varmaktad›r: “zaman›nda birçok gözlemcilerin ve sonraki yazarlar›n üzerinde birlefltikleri
nokta, H‹’nin son derecede türdefl olmayan unsurlardan kurulu bir yap›s› oldu¤u ve
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bunlar›n daha çok ‹T iktidar›n› y›kmak için birleflmifl olduklar›yd›. H‹’nin içinde sosyalist, kapitalist, feodal düflünceliler, türlü milliyetler, dinciler, laikler, bat›c›lar bir
arada bulunuyorlard›. H‹’nin yap›s›, 1945’den sonra CHP iktidar›n› y›kmak için toplanm›fl ‘türlü-çeflitli’ unsurlar›n oluflturduklar› DP’ye belki biraz benzetilebilir”.18
11 Mart 1911 ‹stanbul ara seçimindeki yenilgisinden telâfla kap›lan ‹T, 1912 ilkbahar›nda yap›lan Heyet-i Mebusan seçimlerinde, bask› yöntemlerine genifl ölçüde baflvurdu. Dolay›s›yla da bu seçimler, “sopal› seçim” olarak adland›r›lm›flt›r. Sonuçta ‹T ezici bir üstünlük sa¤lam›fl, H‹ toplam 270 sandalyeden ancak 6’s›n› elde
edebilmifltir.19 Bununla birlikte meflruluk tart›flmalar› sona ermemifl, Miralay (Albay) Sad›k’›n öncülü¤ünde bir grup subay›n oluflturdu¤u Halâskar Zabitan Grubu,
darbe tehdidiyle, hükümetin istifas›n› istemifltir. Bir yandan da, artan d›fl sorunlar
ve iç isyanlar, ‹T destekli hükümetin durumunu güçlefltirmifltir. Gerçekten, 1908
devrimini takip eden günlerde Avusturya-Macaristan, iflgalinde bulundurdu¤u Bosna-Hersek’i ilhak etti¤ini; Bulgaristan, 1878’de özerk bir bölge olarak kurulmufl bulunan Do¤u Rumeli ile birleflti¤ini; Yunanistan, Girit’i ilhak eti¤ini aç›klam›flt›r.
Bunlar›, Arnavutluk ve Yemen’deki isyanlar, ‹talyanlar›n Trablusgarb’a sald›r›lar›
izlemifltir. Bütün bu iç ve d›fl bask›lar karfl›s›nda ‹T destekli Sait Pafla hükûmeti istifa etmifl ve yerine 21 Temmuz 1912 tarihinde Gazi Ahmet Muhtar Pafla’n›n sadrâzaml›¤›nda, “büyük kabine” olarak an›lan ve genellikle ‹T karfl›tlar›ndan oluflan bir
hükûmet kurulmufltur. Balkan savafl›ndaki trajik yenilgiler nedeniyle istifa eden
Ahmet Muhtar Pafla hükümetinin yerine de, bir kere daha Kâmil Pafla’n›n sadrâzaml›¤›nda, daha da ‹T karfl›t› bir hükûmet geçmifltir.20

‹TT‹HAT VE TERAKK‹’N‹N TEK-PART‹ YÖNET‹M‹
Balkan savafllar›ndaki büyük hezimet, Bulgarlar›n Çataca’ya kadar gelmeleri, Edirne’yi bile Osmanl› s›n›rlar› d›fl›nda b›rakacak bir bar›fl andlaflmas›n›n imzalanmas›
ihtimali, iktidardan bir süreden beri uzaklaflt›r›lm›fl ve birçok üyesi sürgüne gönderilmifl olan ‹T’yi, darbe yoluyla iktidar› geri almaya itti. Tarihimizde “Bâb-› âlî bask›n›” olarak adland›r›lan bu darbe, 23 Ocak 1913 tarihinde gerçekleflti. Bâb-› âlî’ye
yürüyen ve oradaki askerî birliklerce kendilerine engel olunmayan ‹T’liler, sadrâzam Kâmil Paflay› istifaya zorlad›lar ve Harbiye nâz›r› Nâz›m Pafla’y› öldürdüler. Sadaret makam›na Mahmut fievket Pafla getirildi. ‹T’nin etkisiyle sadrâzaml›¤a getirilmifl olmakla beraber ‹T’li olmayan ve onunla aras›na mesafe koymaya çal›flan Mahmut fievket Pafla’n›n da 11 Haziran 1913 günü bir suikastle öldürülmesinden sonra, ‹T’nin iktidar tekeli daha da pekiflti. Böylece, ‹T’nin bir etkileme ve denetleme
iktidar› kulland›¤› 1908-1913 döneminden sonra, onun iktidar› do¤rudan do¤ruya
ve tek bafl›na kulland›¤› fiilî (de facto) bir tek-parti dönemi bafllad›.
Bu dönemde ‹T iktidar›, muhaliflerini a¤›r bir bask› alt›na alm›fl, birço¤unu
hapsetmifl veya sürgüne göndermifltir. Bu dönemde bütün üyeleri ‹T mensuplar›ndan oluflan parlâmento tüm etkinli¤ini yitirmifl bir onay organ› haline gelmifl, gerçek iktidar ‹T genel merkezi (merkez-i umumî), hattâ onun da üzerinde Enver, Talât ve Cemal Pafla’lardan oluflan bir üçlü yönetim (triumvira) taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Bu üçlünün etkisiyle girilen Birinci Dünya Savafl›n›n ola¤anüstü flartlar›,
hürriyetlerin daha da s›n›rland›r›lmas›na ve rejimin otoriter niteli¤inin güçlenmesine katk›da bulunmufltur.
Bu dönemin özelliklerinden biri de, ‹T’nin giderek güçlenen Türkçülük politikalar› nedeniyle, Osmanl› toplumunun Türk ve Müslüman olmayan unsurlar› ile olan
iliflkilerin gerginleflmesidir. Hat›rlanaca¤› gibi, II. Meflrutiyetin ilân›, bütün bu unsurlar taraf›ndan sevinç ve coflku ile karfl›lanm›flt›. Ancak k›sa zamanda, Osmanl› dev-
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ülkelere kaçan ve o ülkelerde
Ermeni suikastçilerce
öldürülen üst liderlik
kadrosu d›fl›ndaki üyeleri,
çok büyük ölçüde, Millî
Mücadele ve daha sonra
Halk F›rkas› kadrolar›n›
oluflturmufllard›r.

Türkiye’nin Siyasal Geliflmesi

letinin Rumeli’deki hâkimiyetinin bafll›ca dayanaklar›ndan biri olan ve 1908 devriminde önemli rol oynam›fl bulunan Arnavutlarla iliflkiler bozuldu. Akflin’e göre, “ihtimal Arnavutlar› tepki göstermeye sevkeden fleylerden biri de s›k s›k ‹T’yi suçlamak
için ileri sürülen Türklefltirme siyasetiydi. ...Nitekim, Arnavut okullar›nda ö¤renim
dilinin Türkçe olmas› zorunlu k›l›nd›. Arnavutlar›n 31 Mart› genifl ölçüde desteklemelerinde ve ...isyanlara kat›lmalar›nda , Türklefltirme siyasetine duyulan tepkinin
de pay›n› aramak gerekir. ‹T’nin denetleme iktidar›, Rumeli’de Osmanl› egemenli¤ini pekifltirmek için Arnavutlardan yararlanamad›. ...‹T iktidarlar›ndan gördükleri
muamele düflünülürse, Arnavutlar›n kendi aç›lar›ndan pek haks›z olmad›klar› anlafl›l›r. ‹T, Osmanl› Devletinin Rumeli’de kalabilmesinde Arnavut deste¤inin önemini
kavramal› ve ak›ll› davranarak onlar› “idare” edebilmeliydi. Gerçi Arnavut ulusçulu¤unun ergeç yumuflak bir Osmanl› yönetimi dahi istemeyece¤i belki söylenebilir,
ama bu çok daha uzun vâdeli bir geliflme say›labilir”.21 Türklefltirme politikas›, benzer flekilde, Araplar aras›nda da Arap milliyetçili¤i ak›m›n› tahrik etmifl, özellikle savafl s›ras›nda Suriye cephesindeki Dördüncü Ordunun komutan› olan Cemal Pafla’n›n birçok Arap milliyetçi liderini ast›rmas›, bu tepkiyi daha da güçlendirmifltir.
Rum ve Ermeni cemaatleri ile olan iliflkiler de benzer bir çizgi izlemifltir. Bu iliflkiler bafllang›çta dostane bir seyir izlemekle birlikte, 31 Mart olay› günlerinde Adana’da meydana gelen Ermeni k›r›mlar› ve Balkan savafllar› s›ras›nda Rum cemaatinde yükselen milliyetçi duygular, gerilimler yaratm›flt›r. Bununla beraber ‹T ile milliyetçi Ermeni Daflnak partisi aras›ndaki iflbirli¤i, 1912 hattâ 1914 seçimlerinde devam etmifltir. 1878 Berlin Andlaflmas› gere¤ince, Ermenilerin yo¤un olarak yaflad›klar› Do¤u illerinde yap›lmas› gereken idarî reformlarla ilgili çal›flmalar sürdürülmüfl, fakat bunlar bir çözüme ba¤lanmadan Dünya Savafl› patlam›fl ve sonuçta trajik 1915 Ermeni tehciri gerçekleflmifltir. Buna karfl›l›k, ‹T ile Yahudi cemaati aras›ndaki iflbirli¤i çok daha yak›n ve güçlü olmufl, Yahudi liderlerinden Emanuel Karasu, ‹T’nin ünlü Merkez-i Umumî’sinde görev yapm›fl, Heyet-i Mebusan’daki Yahudi milletvekilleri, H›ristiyan milletvekillerinin aksine, Osmanl›laflt›rma politikalar›n›
desteklemifllerdir.22

‹K‹NC‹ MEfiRUT‹YET‹N F‹K‹R AKIMLARI:
OSMANLICILIK, ‹SLÂMCILIK, TÜRKÇÜLÜK, BATICILIK
Jön Türkler aras›nda, 1908 devriminden de önce bafllayarak, çok a¤›r iç ve d›fl sorunlar karfl›s›ndaki Osmanl› devletinin nas›l korunabilece¤i ve canland›r›labilece¤i
konusunda bafll›ca üç fikir ak›m› ortaya ç›km›flt›r. ‹kinci Meflrutiyet döneminin ve
Cumhuriyetin ilk ony›llar›n›n önde gelen düflünürlerinden Yusuf Akçura, 1904’te
yay›nlanan “Üç Tarz-› Siyaset” adl› ünlü makalesinde bunlar›, Osmanl›c›l›k, ‹slâmc›l›k ve Türkçülük olarak ifade etmifltir.23 Daha sonralar› baflka yazarlar, bunlara
Garpç›l›k (Bat›c›l›k) ak›m›n› da eklemifllerdir.24
Osmanl›c›l›k, daha önce Genç Osmanl›lar›n da savunduklar›, din ve ›rk fark›
gözetmeksizin bütün Osmanl› unsurlar›n›, tek bir vatana ve Tahta ba¤lamay› amaçlayan bir ideolojidir. ‹T’lilerin bafllang›çta bu politikay› izledikleri söylenebilir. Dönemin ünlü gazetecilerinden Hüseyin Cahit (Yalç›n) bu psikolojiyi flöyle tasvir etmekteydi: “Osmanl› kelimesine hiçbir zaman, hattâ istibdat döneminde bile, Meflrutiyetten sonra oldu¤u kadar de¤er verilmemifltir. ...Kanun-u Esasî’nin iade edilmesinden sonra olaylar, bizi Türk oldu¤umuzu unutmaya zorlad›. Kullan›lan tek
kelime Osmanl› idi.”25 Ça¤›m›z›n çok-kültürlülük, anayasal vatandafll›k ya da anayasal yurtseverlik (constitutional patriotism) ve ortakl›kç› demokrasi (consociational democracy) kavramlar›na flafl›rt›c› ölçüde benzerlik gösteren bu politika, bir
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yandan Osmanl› kavimleri içinde geliflen milliyetçilik duygular›, öte yandan ‹T yönetiminin böyle bir politikan›n gerektirdi¤i reformlar› hayata geçirmekteki isteksizli¤i yüzünden baflar›s›zl›kla sonuçland›. Zürcher’in belirtti¤i gibi, “meselâ Prens Sabahattin’in etraf›ndaki çevre gibi bu kavrama samimiyetle inanan kifliler vard›ysa
da, bunun temel zay›fl›¤›, imparatorlu¤un bellibafll› topluluklar› içerisinde milliyetçili¤in daha önceden hâkimiyetini kurmufl olmas›yd›. Devrimin heyecan› yat›flt›ktan sonra aç›kça ortaya ç›kt› ki, Rumlar, Bulgarlar ve Ermeniler kendi özgül amaçlar›n› izlemeye devam ediyorlard›. 1910’dan itibaren, Müslüman Arnavutlar›n bile,
Arnavut kimli¤ini Osmanl› kimli¤ine tercih ettikleri ortaya ç›kt›. Öte yandan, flu da
bir gerçekti ki, ‹T’nin kendisi de, 1908 devriminden önce dahi Türk ya da hiç de¤ilse Müslüman milliyetçili¤inin etkisi alt›ndayd›. ‹T Osmanc›l›¤› resmen desteklese bile...onun Osmanl›c›l›k yorumu, Türk olmayan unsurlar›n Türklefltirilmesine
yak›n düflüyordu. Bu, gözlerden kaçmad› ve Osmanl›c›l›¤›n inand›r›c›l›¤›n› daha
da sarst›”.26 Akçura da, bu politikan›n devlete yararl› olabilece¤ini, ancak onu uygulama teflebbüslerinin baflar›s›zl›¤›n›n aç›kça kan›tlad›¤› gibi, gerçekleflmesinin
mümkün olmad›¤›n› ifade etmifltir.
‹slâmc›l›k ak›m›, bir bak›ma, Abdülhamit politikalar›n›n devam› niteli¤indeydi.
Özellikle 31 Mart olay›ndan sonra ‹T’liler, ‹slâmc› ak›mlara kuflkuyla yaklaflt›lar ve
ancak siyasal durumlar gerektirdi¤inde, meselâ 1914-1916 döneminde, Araplar›n
ve Bat› devletlerinin Müslüman sömürgelerinin sadakatini sa¤layabilmek için, devletin ‹slâmi niteli¤ini vurgulad›lar. Ancak, bu dönemdeki, ‹slâmi ak›mlar› tümüyle
gericilikle ve kat› muhafazakârl›kla özdefllefltirmek de do¤ru de¤ildir. Bu ak›mlar
içerisinde, meselâ Sait Halim Pafla, Mehmet Akif (Ersoy) ve fiemsettin (Günaltay)
gibi, ‹slâmî reformcular ya da ‹slâmî yenilikçiler kategorisine giren ayd›nlar da vard›. Bu grup, fleriata dönülmesini savunmakla birlikte, bunun modernleflme ile ba¤daflabilece¤ini, ‹mparatorluk d›fl›ndaki Müslümanlarla dayan›flman›n, ‹mparatorlu¤a güç kataca¤›n› ileri sürüyorlard›.27
Asl›nda, ‹slâmc›l›kla Türk milliyetçili¤i aras›ndaki çat›flma, ancak yirminci yüzy›lda ayr› Türk ve Arap milliyetçiliklerinin geliflmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Meselâ ondokuzuncu yüzy›l›n önemli ‹slâmi yenilikçilerinden Cemaleddin Afganî, ‹slâmî
ümmet kavram›yla yerel milliyetçilikler aras›nda bir çeliflki görmüyordu. Ona göre
dil, “istikrarl› bir toplum yaratmada aslî bir unsurdur; ortak bir dili olmayan insan
gruplar› güçlü bir birlik oluflturamazlar; kendi bilgisini ve maharetlerini ifade edebilece¤i kendisine özgü bir dili olmayan bir grup, bunlar› kolayca kaybedebilir. Dinî bir cemaat bile, e¤er ortak bir dili varsa, daha güçlü olur. Üstelik dinî bir ba¤,
farkl› inançlara mensup insanlarda millî ba¤lar› d›fllamaz... Ancak Müslümanlar için
hiçbir tür do¤al dayan›flma, hattâ vatanseverlik, ‹slâmiyetin yaratt›¤› ba¤›n yerini
tutamaz. Müslüman bir millette gerçek birlik, ortak dinî inanca dayan›r”.28 Hattâ
Ziya Gökalp’e göre Afganî, milliyetçi flair Mehmet Emin’i, halk Türkçesiyle aç›k,
anlafl›labilir, milliyetçi fliirler yazmaya teflvik etmifltir.29 Buna karfl›l›k, Türk ‹slâmc›lar› aras›nda ‹slâmiyetle milliyetçili¤in kesinlikle çat›flt›¤›n› ileri sürenler de olmufltur. Meselâ Mehmet Âkif’e göre, “ey Müslümanlar, siz ne Araps›n›z, ne Türksünüz,
ne Arnavutsunuz, ne Kürtsünüz, ne Lazs›n›z, ne Çerkezsiniz. Siz, tek bir milletin
mensuplar›s›n›z, o da büyük ‹slâm milletidir. ‹slâmiyeti terk etmedikçe milliyetçilik dâvas›n› güdemezsiniz; milliyetçilik dâvas›n› güttü¤ünüzde de Müslüman olmaktan ç›kars›n›z”.30 Müslüman Arnavutlar›n Osmanl› devletinden kopmalar›,
Arap vilayetlerinde de milliyetçilik ak›mlar›n›n güçlenmesi, tahmin edilebilece¤i
gibi, ‹slâmc›l›k ideolojisinin çekicili¤ini azaltm›flt›r. Akçura da, konunun teolojik
yönlerini ulema ile tart›flmaktan kaç›narak, iddias›n› tarihsel nedenlere dayand›r-
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m›flt›r. Ona göre, “‹slâmiyetin milliyetçili¤i kabul etmesi gereklidir; çünkü bu tarihsel bir zorunluluktur. Dinler de, tarihin kanunlar›na tâbidirler; onlar da evrim geçirirler”. Hattâ ‹slâmiyet milliyetçili¤i sadece kabul etmekle kalmamal›, milliyetçili¤in
hizmetine sunulmal›d›r.31
Böylece, Osmanl›c›l›k ve ‹slâmc›l›k politikalar›n›n uygulanabilirliklerini kaybetmeleri, ‹T’nin giderek daha güçlü flekilde Türkçülük ya da Türk milliyetçili¤i politikalar›na yönelmesi sonucunu do¤urmufltur.32 ‹kinci Meflrutiyet döneminde Türkçülük ak›m›n›n en önde gelen düflünürü ve bir bak›ma ‹T’nin ideolo¤u, kuflkusuz,
Ziya Gökalp’tir.33 Gökalp, Türk milliyetçili¤i, ‹slâmiyet ve modernleflmenin bir sentezini yaratmay› amaçlam›fl olmakla birlikte, onun formülü, ‹slâmi yenilikçilerin fikirlerinden çok farkl›d›r. Onun en iyi bilinen eserlerinden biri, “Türkleflmek, ‹slâmlaflmak, Muas›rlaflmak” bafll›¤›n› tafl›maktad›r. Gökalp’e göre, Türk milliyetçili¤i ile
‹slâmiyet aras›nda bir çat›flma yoktur; çünkü bunlar›n alanlar› farkl›d›r; Türk milliyetçili¤i milliyet alan›na, ‹slâmiyet “beynelmilelliyet” (milletler aras›l›k) alan›na girmektedir. Öte yandan, bunlar›n her ikisi de modernleflme ile çat›flmaz. Modernleflme, Bat› bilim ve teknolojisinin al›nmas›n› gerektirir. Manevî ihtiyaçlar›n tatmini ise,
millî ve dinî kaynaklarda aranmal›d›r. Dolay›s›yla bu üç amaç ayn› anda izlenebilir.
Gökalp’in bu ifadeleri ilk bak›flta, Bat›dan sadece bilim ve teknolojinin al›nmas›n› savunmas› aç›s›ndan, ‹slâmî yenilikçilerin görüfllerinden pek farkl› görünmemektedir. Ancak Gökalp’e göre, “bir süredir, modern araçlar›n ve teknolojinin geliflmesine dayanan ça¤dafl medeniyet, pozitif bilimler temelinde yeni bir beynelmilellik yaratmaktad›r. Dine dayanan beynelmilelliklerin yerini, tedricen bilime dayanan gerçek bir beynelmilellik almaktad›r. ...Dolay›s›yla beynelmilellik alan› ile ümmet alan›, giderek birbirinden ayr›lmaktad›r. Böylece bugün Türk milleti, Ural-Altay ailesine, ‹slâm ümmetine ve Avrupa beynelmilelli¤ine ba¤l› bir toplumdur”.34
Gökalp’in beynelmileliyet deyimini, medeniyet anlam›nda kulland›¤› anlafl›lmaktad›r. Türkçülü¤ün Esaslar› adl› eserinde buna flöyle aç›kl›k getirmifltir: “Kültür ve din bak›m›ndan birbirlerinden farkl› olan toplumlar, ortak bir medeniyeti
paylaflabilirler. Kültürel farkl›l›klar ayn› medeniyeti paylaflmaya engel olmad›¤› gibi, farkl› din ve kültürlere mensup kifliler ayn› medeniyete ait olabilirler. Meselâ
Yahudiler ve Japonlar, din ve kültür bak›m›ndan onlardan farkl› olmakla birlikte,
Avrupa milletlerinin medeniyetini paylaflmaktad›rlar...Medeniyet dinden farkl› bir
fleydir. Aksi halde, farkl› dinlere mensup kifliler aras›nda hiçbir ortak kurum olmazd›. ...Dolay›s›yla hiçbir medeniyet, belli bir dinle iliflkilendirilemez. Bir H›ristiyan
medeniyeti olmad›¤› gibi, bir ‹slâm medeniyeti de yoktur”.35
Böylece Gökalp, medeniyet kavram›na milletleraras› bir içerik vermesine karfl›l›k, kültürü (onun kulland›¤› deyimle “hars”) tamamen millî bir olgu olarak görmektedir. Ona göre, medeniyet alan›na giren ak›lc› ve bilimsel düflünce, yöntemler ve teknolojiye karfl›l›k, kültür, her millete özgü duygulardan, heyecanlardan,
yarg›lardan ve ideallerden oluflur.36 Ümmetin ço¤u zaman çeflitli toplumlardan veya milletlerden oluflmas›na, dolay›s›yla milletleraras› olmas›na karfl›l›k millet, ayn›
kültüre mensup olan insanlar›n toplam›d›r. Kültürü meydana getiren bütün birlefltirici unsurlar aras›nda Gökalp, en çok dile önem vermektedir: “Sosyal hayat›n din, ahlâk, hukuk, siyaset, ekonomi, bilim ve güzel sanatlar gibi bütün yönlerinin
özü, dildir...Dil, sosyal hayat›n temeli, ahlâk›n dokusu, kültür ve medeniyetin altyap›s›d›r”.37
Görülüyor ki Gökalp, din ve milliyetçilik aras›nda bir çat›flma görmemekle birlikte, Türk milletinin temeli olarak ‹slâm ümmeti kavram›n› reddetmektedir. Ona
göre din, milleti oluflturan ortak kültürel özelliklerden sadece biridir ve dilden çok
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daha az önemlidir. Gene ona göre, dar anlamda ‹slâmiyet, Bat› medeniyetiyle ba¤daflabilir; ama “ümmet kültürü” Bat› medeniyetiyle ba¤daflamaz. Ümmet kültürü,
dini halk›n örflerine ba¤l› olarak de¤iflen ve evrilen bir alan olarak görmedi¤i ve
kendisini dinin d›fl›nda bütün kültür unsurlar›n› içine alan bir medeniyet olarak tasavvur etti¤i için, Bat› medeniyetiyle ve modern bilimle ba¤daflamam›flt›r. Din, sadece kutsal alan› düzenlemeli, kutsal olmayan (lâdinî) alanlara müdahale etmemelidir. “Bu ikisi aras›nda mutlak ve uzlaflmaz bir çat›flma vard›r”. Gökalp, kutsal alan›, zamanla de¤iflmeyen inanç ve ibadet alan› olarak görmektedir.38 Bu anlamda
Gökalp’in fikirleri, ça¤dafl lâiklik anlay›fl›na büyük ölçüde paraleldir. Onun, Türk
kültürü ve Bat› medeniyeti sentezinde, üçüncü bir unsur olarak ‹slâmiyetin pek
önemli bir yer iflgal etmedi¤i sonucuna varmak yanl›fl olmaz.39
‹kinci Meflrutiyet döneminin bu üç düflünce ak›m›n›n birbirlerini tamamen d›fllad›klar› da söylenemez. Zürcher’in belirtti¤i gibi, “Genç Türklerin ço¤u rasyonel
olarak Osmanl›c›l›k fikrini desteklediler; duygusal olarak romantik bir Pan-Türkist
milliyetçili¤e ba¤l›yd›lar; ayn› zamanda da inançl› Müslümanlard›lar...fiunu da hat›rlatmak gerekir ki, gerçek iktidar› kullananlar, ‹T liderleri, ideolog de¤il, eylem
adamlar›yd›. ‹deolojik bak›mdan eklektiktiler; ortak paydalar›, ortak bir ideolojik
programdan çok, bir dizi ortak tav›rd›. Bu tav›r dizisinin önemli unsurlar›, milliyetçilik, objektif bilimsel gerçe¤e yönelik pozitivist bir inanç, bu gerçe¤i yaymak ve
halk› yüceltmek hususunda e¤itimin gücüne büyük (ve biraz sâfiyane) bir iman,
merkezî devletin toplumun bafll›ca itici gücü olu¤una dair z›mnî bir inanç; Abdülhamit döneminin ihtiyatl› muhafazakârl›¤› ile tam bir tezat teflkil eden belli bir aktivizm, de¤iflme ve ilerleme inanc›d›r”.40
Dönemin daha az etkili fikir ak›mlar› aras›nda, Pan-Türkizm ya da Turanc›l›k ve
Bat›c›l›k zikredilebilir. Bütün Türk kavimlerini tek bir bayrak alt›nda toplamak olarak tan›mlanabilecek Turanc›l›k ideali, somut bir politika olmaktan çok, romantik
bir rüya olarak kalm›flt›r.41 En önemli temsilcisi Abdullah Cevdet olan, ama fazla
taraftar› bulunmayan Bat›c›l›k ak›m› ise, Bat› medeniyetinin tümüyle al›nmas›n› savunuyordu. Abdullah Cevdet’in ünlü ifadesiyle, “ikinci bir medeniyet yoktur; medeniyet Avrupa medeniyeti demektir; onu hem gülleri, hem dikenleriyle birlikte almak gerekir”.42
‹T’nin milliyetçi politikalar›, ekonomi alan›nda da yans›mas›n› bulmufltur.
1913’ten itibaren iktidara tek bafl›na hâkim olan ‹T, ekonomi alan›nda daha müdahaleci bir siyaset izlemeye bafllam›fl, izleyen y›llarda bu, ondokuzuncu yüzy›l Alman sanayileflme modelinden esinlenen ve “Milli ‹ktisat” ad› verilen daha kapsaml› bir siyasete dönüflmüfltür. Bu amaçla, Dünya Savafl› flartlar›ndan yararlanarak ‹T
hükümeti, 1 Ekim 1914’te kapitülasyonlar› tek tarafl› olarak ilga etti¤ini aç›klam›flt›r. ‹T’nin hedefi, giriflimci kadrolar oluflturarak güçlü bir millî burjuvazi yaratmakt›. Bask› politikalar›yla çok say›da Rum tüccar›n göçe zorlanmas› ve Ermeni tehciri, onlar›n teflebbüslerinin Müslüman giriflimcilerin eline geçmesini sa¤lad›. Bu millî flirketler, ‹T’nin ‹stanbul örgütü baflkan› Kara Kemal Bey’in baflkanl›¤›ndaki Heyet-i Mahsusa-› Ticariye’nin denetimindeydi. 1916 ile 1918 aras›nda, ‹T’nin aktif
teflvikiyle 80’den fazla anonim flirket kuruldu ve ‹stanbul’daki önemli esnaf loncalar›, Esnaf Cemiyeti ad› alt›nda birlefltirildi.43
‹kinci Meflrutiyet döneminde, Tanzimat döneminde bafllam›fl olan lâikleflme
e¤ilimi, daha da güçlenerek devam etmifltir. Bu alanda at›lan ad›mlar aras›nda, fler’î
mahkemelerin Adliye Nezaretine, dinî okullar›n Maarif (E¤itim) Nezaretine ba¤lanmas›, 1917 Hukuk-u Aile kararnamesi ile evlilik iliflkisinde kad›n›n konumunun
önemli ölçüde iyilefltirilmesi say›labilir.
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II. Abdülhamit döneminin belirleyici özelliklerini ve bu dönemde yap›lan reformlar› aç›klamak.
Abdülhamit döneminde modernlefltirici reformlar h›zlanarak devam etmifltir. Abdülhamit’in saltanat›n›n ilk ony›llar›, yüzy›l›n bafl›ndan bu yana,
bütün de¤iflim ve reform dönemleri kadar aktif
bir dönem olmufltur. Hukukî, idarî ve e¤itsel
alanlarda reformlar yap›lm›flt›r. E¤itim reformlar›
aras›nda, maliye, hukuk, güzel sanatlar, ticaret,
mühendislik, veterinerlik, polis, gümrük gibi yeni yüksek meslek okullar›n›n kurulmas›; Darülfunun ad›yla ‹stanbul Üniversitesinin aç›lmas›;
rüfldiye ve idadî okullar›n›n say›s›n›n büyük ölçüde artt›r›lmas› say›labilir. Hukuk alan›nda modern mahkemelerin kurulufl ve yarg›lama usüllerine iliflkin dört kanunun kabul edilmesi; ulafl›m
ve haberleflme alan›nda demiryollar› inflaat›na
h›z verilmesi ve telgraf hatlar›n›n kurulmas›; bas›n ve yay›n alan›nda, yukar›da de¤inilen a¤›r
sansüre ra¤men, günlük gazete ve bas›lan kitap
say›s›n›n büyük ölçüde artmas›, Servet-i Fünun
gibi etkili edebî dergilerin ortaya ç›kmas›, önemli modernlefltirici reformlar aras›ndad›r. Öte
yandan Abdülhamit, devletin ‹slâmî karakterini
de vurgulam›flt›r.
‹ttihat ve Terakki’nin do¤uflunda yaflanan geliflmeleri ve 1908 Devrimi’nin gerçekleflme sürecini
anlatmak.
1889 y›l›nda birkaç Askerî T›bbiye Mektebi ö¤rencisi taraf›ndan kurulmufl olan ‹ttihad-› Osmanî Cemiyeti’nin amac›, anayasa ve parlâmentoyu
geri getirmektir. Cemiyet üyeleri, Ahmet R›za
Bey’in liderli¤inde Paris’te oluflmufl bulunan küçük Jön Türk grubu ile iliflki kurmufl ve “Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti” ad›n› alm›flt›r. ‹ttihat ve Terakki’nin (‹T) tarihsel gelifliminde, 1899
y›l›nda padiflah›n enifltesi Damat Mahmut Celalettin Pafla’n›n iki o¤lu ile birlikte Paris’e kaçmas›, bir dönüm noktas› teflkil etmifltir. Bu kaç›fl,
Jön Türk hareketini canland›rm›flt›r. Avrupa’daki
Jön Türk hareketinin yay›nlar›n›n çeflitli flekillerde Türkiye’ye ulaflt›r›lmas›n›n da yard›m›yla, ülke içindeki muhalefet hareketi, özellikle genç
subaylar ve di¤er devlet görevlileri aras›nda güç
kazand›. Cemiyet özellikle Makedonya’daki

Üçüncü Ordunun subaylar› aras›nda büyük güç
kazand› ve o bölgede bafllayan askerî ayaklanma, sonuçta Abdülhamit’i 30 y›ll›k bir aradan sonra Kanun-u Esasî’yi 23 Temmuz 1908 tarihinde
yeniden yürürlü¤e koymaya zorlad›. ‹kinci Meflrutiyetin ilk Heyet-i Mebusan seçimi, Kas›m-Aral›k 1908’de, Birinci Meflrutiyet döneminde kabul
edilmifl, fakat yürürlü¤e girmemifl olan seçim kanununa (‹ntihab-› Mebusan Kanunu) göre yap›ld›. Bu seçimler, Osmanl›-Türk siyasal hayat›nda
birden çok örgütlenmifl siyasal partinin kat›ld›¤›
ilk yar›flmac› seçimlerdir. Seçimler s›ras›nda ‹T,
Türkler d›fl›ndaki bafll›ca etnik ve dinî gruplarla
anlaflmalar yaparak, onlar›n da ‹T listelerinde yer
almalar›n› sa¤lad›.
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31 Mart Olay›’n›n ç›k›fl nedenlerini ve sonras›nda yaflanan geliflmeleri özetlemek.
‹T, iki tür muhalefetle karfl› karfl›ya bulunuyordu. Biri, Prens Sabahattin’in fikirlerinden ilham
alan ve Sadrâzam Kâmil Pafla’n›n da mensup oldu¤u liberal Ahrar F›rkas›yd›. ‹kinci tür muhalefet, özellikle alt düzeydeki ulemadan ve tarikat
fleyhlerinden oluflan dinî muhafazakâr çevrelerden geliyordu. 12 Nisan 1909 tarihinde, hiç beklenmedik flekilde, ‹stanbul’daki baz› askerî birlikler, fieriat istekleriyle ayakland›lar ve baflta fieriat›n yeniden yürürlü¤e konulmas› olmak üzere
bir tak›m ‹T’li subaylar›n azli, baz› ‹T milletvekillerinin ‹stanbul’dan sürülmeleri gibi taleplerde
bulundular. ‹syan üzerine Makedonya’daki
Üçüncü Ordunun düzenli birliklerinden ve gönüllülerden oluflan, Ordu komutan› Mahmut fievket Pafla komutas›ndaki Hareket Ordusu, ‹stanbul’a yürüyerek 24 Nisanda fazla bir direniflle
karfl›laflmaks›z›n flehri iflgal etti ve isyan› bast›rd›.
27 Nisanda Meclis-i Umumî’nin birlikte toplanan
iki meclisi, Abdülhamit’i tahttan indirerek, küçük
erkek kardefli Mehmet Reflat Efendi’yi, Beflinci
Mehmet unvan› ile padiflah ilân etti.
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1909 - 1913 Siyasal Mücadeleler Döneminde
gerçeklefltirilen anayasal de¤ifliklikleri s›ralayabilmek.
1876 Kanun-u Esasîsi bu dönemde köklü de¤iflikliklere u¤rat›lm›flt›r. Bu de¤ifliklikler; Padiflah›n hükûmetin oluflumundaki yetkisinin, sadece
sadrâzam ve fleyhülislâm›n atanmas› ile s›n›rland›r›lmas›, Hükûmetin Heyet-i Mebusan’a karfl›
ortak ve bireysel siyasal sorumlulu¤unun aç›kça
ifade edilmesi, Heyet-i Mebusan’›n hükümeti bir
güvensizlik oyu ile görevden uzaklaflt›rabilece¤inin hükme ba¤lanmas›, Meclis üyelerinin kanun
teklif edebilmek için önce Padiflahtan izin almalar› flart›n›n kald›r›lmas›, Padiflah›n Meclislerce
kabul edilmifl bir kanunu onaylamama suretindeki mutlak veto yetkisinin, nisbî ya da güçlefltirici bir vetoya dönüfltürülmesi, Padiflah›n milletleraras› andlaflmalar akdetme yetkisinin s›n›rland›r›lmas›, temel hak ve hürriyetler alan›nda, bas›n›n yay›n-öncesi sansüre tâbi olmayaca¤› hükmünün getirilmesi olarak özetlenebilir.
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‹kinci Meflrutiyet döneminin Fikir Ak›mlar›n› ve
onlar›n ilkelerini aç›klamak.
Jön Türkler aras›nda, 1908 devriminden de önce
bafllayarak, çok a¤›r iç ve d›fl sorunlar karfl›s›ndaki Osmanl› devletinin nas›l korunabilece¤i ve
canland›r›labilece¤i konusunda bafll›ca üç fikir
ak›m› ortaya ç›km›flt›r: Osmanl›c›l›k, ‹slâmc›l›k
ve Türkçülük. Osmanl›c›l›k, daha önce Genç Osmanl›lar›n da savunduklar›, din ve ›rk fark› gözetmeksizin bütün Osmanl› unsurlar›n›, tek bir
vatana ve Tahta ba¤lamay› amaçlayan bir ideolojidir. ‹slâmc›l›k ak›m›, Abdülhamit politikalar›n›n
devam› niteli¤indeydi. Bu ak›mlar içerisinde, meselâ Sait Halim Pafla, Mehmet Akif (Ersoy) ve
fiemsettin (Günaltay) gibi, ‹slâmî reformcular ya
da ‹slâmî yenilikçiler de vard›. Osmanl›c›l›k ve
‹slâmc›l›k politikalar›n›n uygulanabilirliklerini
kaybetmeleri, ‹T’nin giderek daha güçlü flekilde
Türkçülük ya da Türk milliyetçili¤i politikalar›na
yönelmesi sonucunu do¤urmufltur.
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Kendimizi S›nayal›m
1. II. Abdülhamid dönemi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. E¤itim reformlar›na önem verilmifltir.
b. Darülfünun (üniversite) aç›lm›flt›r.
c. Liberal fikirler desteklenmifltir.
d. Bas›na sansür uygulanm›flt›r.
e. Devletin ‹slami karakteri güçlenmifltir.
2. Afla¤›dakilerden hangisi, Jön Türklerin lider kadrosunda yer alan kiflilerden biri de¤ildir?
a. Ahmet R›za Bey
b. Mithat Pafla
c. Prens Sabahaddin
d. Mizanc› Murat Bey
e. Mahmut Celaleddin Pafla
3. Afla¤›dakiden hangisi, ‹ttihat ve Terakki’ye karfl› örgütlenmifl partilerden biri de¤ildir?
a. Ahali F›rkas›
b. Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›
c. Mutedil Hürriyetperveran F›rkas›
d. Hizb-i Cedid
e. Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›
4. 1908 seçimleri afla¤›daki yöntemlerden hangisine
uygun olarak gerçeklefltirilmifltir?
a. Tek dereceli genel oy
b. Tek dereceli ve erkek nüfus için genel oy
c. ‹ki dereceli s›n›rl› oy
d. ‹ki dereceli ve Müslüman erkek seçmenlerin oy
kullanabilece¤i sistem
e. Nisbî temsile dayanan genel oy
5. 1908 devriminden sonraki ilk Sadrazam, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Sait Pafla
b. Kamil Pafla
c. Enver Pafla
d. Talât Pafla
e. Cemal Pafla

6. 31 Mart olay› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?
a. Olay, tümüyle gerici ve fieriatç› bir ayaklanmad›r.
b. Olay, tümüyle liberal muhalefetin eseridir.
c. Ayaklanma Abdülhamit taraf›ndan k›flk›rt›lm›flt›r.
d. Ayaklanman›n gerçek lideri Dervifl Vahdeti’dir.
e. Ayaklanma, liberal muhalefet taraf›ndan bafllat›lm›fl, fakat daha sonra ‹slamc› unsurlar›n kontrolüne geçmifltir.
7. Abdülhamit’in tahttan indirilmesine afla¤›dakilerden
hangisi karar vermifltir?
a. Hareket Ordusu
b. Mahmut fievket Pafla
c. Meclis-i Umumi
d. ‹ttihat ve Terakki Merkez Yönetimi
e. Heyet-i Âyan
8. 1909 Anayasa de¤iflikliklerinde afla¤›dakilerden hangisi gerçeklefltirilmifltir?
a. Âyan meclisi kald›r›lm›flt›r.
b. Padiflah›n kanunlar üzerindeki veto yetkisi tümüyle kald›r›lm›flt›r.
c. Bakanlar›n Heyet-i Mebusan’a karfl› sorumlulu¤u aç›kça ifade edilmifltir.
d. Milli Güvenlik Kurulu kurulmufltur.
e. Kad›nlara oy hakk› tan›nm›flt›r.
9. 1909 Anayasa de¤ifliklikleri ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Gerçek anlamda parlâmenter bir monarfli kurulmufltur.
b. Padiflah›n yetkileri korunmufltur.
c. De¤ifliklikler, tâli (ikincil) niteliktedir.
d. De¤ifliklikler, Cumhuriyete gidiflin iklimini haz›rlam›flt›r.
e. De¤ifliklikler, ‹ttihat ve Terakki’nin tek parti iktidar›n› tescil etmifltir.
10. ‹kinci Meflrutiyet döneminde garpç›l›k ak›m›n›n en
önde gelen ideolo¤u, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Ziya Gökalp
b. Abdullah Cevdet
c. Sait Halim Pafla
d. Mehmet Akif
e. Emanuel Karasu

4. Ünite - ‹kinci Meflrutiyet ve ‹ttihat ve Terakki
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. c

S›ra Sizde 1
Yurtiçinde ‹TC’nin ilk nüvesini 1889’da Askeri T›bbiye
Mektebi’nde kurulan ‹ttihad-› Osmanî Cemiyeti adl› gizli örgüt oluflturdu. Bu örgütü ‹shak Sükûti (1868-1902),
‹brahim Temo (1865-1939), Abdullah Cevdet (18691932), Mehmed Reflid ve Hikmet Emin adlar›nda befl
ö¤renci kurdu. Örgütün baz› üyeleri tutukland›, baz›lar› ise Paris’e kaçt› ve anayasan›n yeniden yürürlü¤e girmesi taraftar› di¤er Osmanl› muhacirleriyle bir araya
geldiler. Ahmet R›za Bey’in önderli¤indeki bu grup, II.
Abdülhamit rejimine karfl› mücadele etmek amac›yla
yurtiçi ve yurtd›fl›nda örgütlenen iki veya daha fazla
grubun birleflmesiyle oluflan Osmanl› ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti adl› örgütü kurmufltur.

2. b
3. b
4. c
5. a
6. e
7. c
8. c

9. a
10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “II. Abdülhamit Dönemi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Jön Türkler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹T” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1908 Seçimleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹T’nin Denetim ‹ktidar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “31 Mart Olay›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hareket Ordusu” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z
yanl›fl
ise
“1909
Anayasa
De¤ifliklikleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Parlâmenter Monarfli”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Garpç›l›k Ak›m›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yerel Kongre ‹ktidarlar› döneminde gerçeklefltirilen kongrelerin özelliklerini
ve bunlar›n Türk siyasal tarihindeki önemini anlatabilecek,
Misak-› Millî beyannamesinin ilkelerini s›ralayabilecek,
TBMM’nin kuruluflunu ve 1921 Anayasas›’n›n haz›rlanma sürecindeki geliflmeleri özetleyebilecek,
1921 Anayasas› tasar›s› üzerine gerçeklefltirilen Meclis tart›flmalar›n› yorumlayabilecek,
1921 Anayasas›na göre TBMM Hükûmetinin hukukî niteli¤ini aç›klayabilecek
ve parlamenter rejimden ayr›lan yönlerini tart›flabilecek,
Birinci TBMM dönemin sosyolojik ve siyasal özelliklerini aç›klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• Misak-î Milli
• Müdafaa-î Hukuk Cemiyeti
• Teflkilât-i Esasiye Kanunu

• I. TBMM
• 1921 Anayasas›

‹çindekiler

Türkiye’nin Siyasal
Geliflmesi

Milli Mücadele
Dönemi

• YEREL KONGRE ‹KT‹DARLARI
• 1921 ANAYASASINA G‹DEN YOL
• 1921 ANAYASASI ÜZER‹NDEK‹
MECL‹S GÖRÜfiMELER‹
• 1921 ANAYASASINA GÖRE TBMM
HÜKÛMET‹N‹N HUKUKÎ N‹TEL‹⁄‹
• B‹R‹NC‹ TBMM’N‹N SOSYOLOJ‹K
VE S‹YASAL ÖZELL‹KLER‹

Millî Mücadele Dönemi
YEREL KONGRE ‹KT‹DARLARI
Dünya Savafl›n›n yenilgiyle sonuçlanmas›, ‹T’nin üst yöneticilerinin yurt d›fl›na kaçmas›, Mondros mütarekesinin imzalanmas› (30 Ekim 1918) ve bunun sonucunda
baflta ‹stanbul olmak üzere ülkenin çeflitli bölgelerinin ‹tilaf devletlerince iflgal edilmesi, ufuktaki bar›fl andlaflmas›yla da ülkenin büyük bölümlerinin terk edilmek
zorunda kal›naca¤›n›n aç›kça görülmesi, ülke çap›nda yerel direnifl örgütlerinin
kurulmas›na yol açt›. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin toplanmas›na kadar geçen bu
yaklafl›k iki y›ll›k süreye “yerel kongre iktidarlar›” dönemi ad› verilebilir.1 Genellikle Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ad› alt›nda örgütlenen bu kurulufllar›n amac›,
yörelerinin ezici Türk-Müslüman ço¤unluklu oldu¤unu ve Osmanl› devleti içinde
kalmak istedi¤ini vurgulayarak, bunlar›n bar›fl andlaflmas›nda ülkeden ayr›lmas›n›
önlemeye çal›flmakt›. Tahmin edilebilece¤i gibi bu örgütlerin en aktif olduklar›
bölgeler, Yunanl›lara ve Ermenilere verilmesi ihtimali güçlü olan Trakya ve Do¤u
Anadolu bölgeleriydi. Bu örgütler, genelde yörenin ‹T yöneticilerinin liderli¤inde,
yerel eflraf, tüccar ve din adamlar›ndan, di¤er bir deyimle taflran›n Osmanl›-Türk
millî burjuvazisinden olufluyorlard› ve temsilî niteliklerini vurgulamak üzere kongreler tertipliyorlard›.
5 Kas›m 1918 ile 8 Ekim 1920 aras›nda 28 kongre düzenlenmifltir. Bunlardan bir
tanesi (Sivas, 4-12 Eylül 1919) millî ölçekte, di¤erleri yerel düzeydedir. Yerel kongrelerin dördü (Büyük Kars Kongresi, Üçüncü Büyük Edirne Kongresi, Erzurum
Kongresi ve Alaflehir Kongresi) bir bölgenin bütününü kapsamalar› aç›s›ndan bölgesel kongreler olarak adland›r›labilirler. Yerel kongrelerden alt›s›n›n Elviye-i Selâse’de (Kars, Ardahan, Batum), dördünün Trakya’da (üçü Edirne ve biri Lüleburgaz) gerçekleflmifl olmas›, o bölgeler üzerindeki Ermeni ve Yunan tehdidi aç›s›ndan anlaml›d›r. Bal›kesir de, befl kongrenin toplanm›fl olmas› bak›m›ndan ilginç bir
örnektir. Kongrelerin yaklafl›k yar›s›, millî bir kongre olma iddias›ndaki Sivas Kongresinden, hattâ dördü TBMM’nin aç›l›fl›ndan sonra toplanm›flt›r. Kay›tlara göre bu
toplam 28 kongreye 1295 kifli kat›lm›flt›r. Ancak baz› üyelerin kay›tlar›na eriflilememifl olabilece¤i gibi, baz› üyeler de birden fazla kongreye kat›lm›fllard›r. Dolay›s›yla bu say›, yaklafl›k olarak do¤ru kabul edilmelidir. Kongrelerin büyük ölçüde yerel eflraf hâkimiyetinde olmas›na ra¤men, o günün standartlar›yla hayli temsilî, kat›lmac› ve demokratik bir yap› oluflturduklar› söylenebilir.2
Yerel kongreler iktidar› döneminin en ilginç yönlerinden biri de, gelece¤i en
tehlikeli görünen iki bölgede geçici hükümetler, hattâ birinde bir cumhuriyet ku-
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Milli Mücadele dönemi, Türk
anayasa tarihinin en ilginç
dönemlerinden biridir. 23
Nisan 1920’de TBMM’nin
aç›l›fl›na kadar süren ve
“yerel kongreler iktidar›”
dönemi olarak adland›r›lan
bu dönem, bar›fl
andlaflmas›yla yurdun baz›
bölgelerinin yabanc›
devletlere verilmesi
tehlikesine karfl› yerel
güçlerin örgütlenmesine ve
yerel ya da bölgesel
kongreler yoluyla seslerini
duyurma giriflimleri
aç›s›ndan önemlidir.

Türkiye’nin Siyasal Geliflmesi

rulmufl olmas›d›r. Bunlardan birincisi, Bat› Trakya’da mütareke döneminde kurulan ve muhtemelen Lozan Andlaflmas›na kadar yaflayan “Garbî Trakya Hükûmet-i
Muvakkate”si, ikincisi Do¤u s›n›r› illerinde kurulan “Cenub-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkate-i Milliye” sidir. Bu ikinci geçici hükûmetin, “Meclis-i Millî” ad›n›
tafl›yan bir parlâmentosu vard› ve bu parlâmento, 1 Mart 1919 günü “Cenub-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Cumhuriyesi” ad› alt›nda cumhuriyeti ilân etti.3
15 May›s 1919’da Yunan askerî birliklerinin, Mondros mütarekesine de ayk›r›
flekilde ‹zmir’i iflgal etmeleri, daha sonra da iflgal bölgesini geniflletmeleri, millî direnifl hareketini daha da kamç›lad›. Mustafa Kemal Pafla’n›n 9’uncu Ordu Müfettifli
s›fat›yla 19 May›s 1919’da Samsun’a ulaflmas›yla, bu da¤›n›k yerel komiteler ve
kongreler a¤›n›n, merkezî bir liderlik etraf›nda birleflmesi süreci bafllad›. Bu konudaki ilk ad›m, (Trabzon dahil) fiarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti temsilcilerini bir araya getiren, dolay›s›yla bölgesel nitelik tafl›yan Erzurum Kongresi (25
Temmuz-5 A¤ustos 1919) olmufltur. Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›na seçildi¤i
bu Kongrede, Do¤u illerinin ve bütün vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› Osmanl› hükûmeti
sa¤layamazsa, bunun gerçekleflmesi için geçici bir hükûmet kurulmas›na, bu hükûmetin millî bir kongre taraf›ndan seçilmesine, manda ve himayenin kabul edilmemesine, feshedilmifl bulunan ‹stanbul’daki Heyet-i Mebusan’›n derhal toplanmas›n›n talep edilmesine karar verilmifltir.
Yerel direnifl örgütlerinin birlefltirilmesi yönünde ikinci ad›m olan Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
ad›n› alm›fl olan bu örgütlerin millî düzeyde düzenlemifl olduklar› ilk kongredir.
Ancak 31 üyenin kat›ld›¤›, iflgal alt›ndaki Bat› Anadolu ve Rumeli’den temsilcilerin
bulunmad›¤›, Mustafa Kemal Pafla’n›n kendi beraberindekilerden on kadar kifliyi
delege tayin etti¤i bu Kongre, güçlü bir temsilî nitelik göstermemekle beraber, 5
Millî Mücadele tarihinde, millî ölçekteki ilk kongre olmas› itibariyle büyük önem
tafl›maktad›r. Kongre, Erzurum Kongresi kararlar›n› teyid eden bir bildiri yay›nlam›fl ve onun ad›na hareket etmek üzere, Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›nda bir
temsil kurulu (Heyet-i Temsiliye) kurmufltur.6
Anadolu’da bu direnifl hareketi örgütlenirken, ‹tilâf devletlerinin askerî iflgali alt›ndaki ‹stanbul’da, otoriteleri ‹stanbul ili s›n›rlar›n› aflmayan Osmanl› hükûmetleri
görev yapmaya devam ediyorlard›. Bunlardan baz›lar›, millî direnifle fliddetle karfl›, baz›lar› da onunla uzlaflmac› bir tutum içerisindeydiler. Osmanl› hükûmetleri, 1
Kas›m 1922 tarihinde saltanat›n TBMM karar›yla kald›r›lmas›na kadar varl›klar›n›
sürdürmüfllerdir.7 Sivas Kongresi s›ras›nda Sadrâzam olan ve millî harekete fliddetle karfl› duran Damat Ferit Pafla, Kongreyi zorla da¤›tmak ve delegeleri tutuklatmak
için, Harput (Elaz›¤) valisi Ali Galip taraf›ndan uygulanacak bir bask›n plan› haz›rlad›. Ancak bu giriflim, önceden haber al›nmas› sayesinde baflar›s›zl›kla sonuçland›. Bunun Sivas Kongresinde yaratt›¤› güçlü öfke duygusuyla, Damat Ferit hükûmeti istifa edinceye kadar Anadolu’daki bütün askerî ve idari görevlilerin ‹stanbul’la resmî yaz›flmalara son vermesi kararlaflt›r›ld› ve bu karara büyük ölçüde
uyuldu. Bu bask›ya ancak üç hafta dayanabilen Damat Ferit hükûmetinin istifas›yla, millî harekete daha s›cak bakan Ali R›za Pafla’n›n baflkanl›¤›nda yeni bir hükûmet kuruldu ve gene Sivas Kongresinin kararlar›na uygun olarak yeni Heyet-i Mebusan seçimleri yap›ld›.
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin denetiminde yap›lan seçimlerle oluflan son Osmanl› Heyet-i Mebusan’›, 12 Ocak 1920’de ‹stanbul’da topland›. K›sa ömürlü bu Meclisin
en önemli icraat›, 17 fiubat’ta, Sivas Kongresi kararlar›n› onaylayan Misak-› Millî’yi
(Millî Ant) kabul etmesi oldu. Bu bildiride yer alan ilkelerin en önemlileri flunlard›r:
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1. Osmanl› devletinin Arap ço¤unlu¤uyla meskûn ve Mondros Mütarekesinin
imzalanmas› s›ras›nda düflman iflgali alt›nda bulunan bölgelerinin gelece¤i,
halk›n serbest iradesiyle belirlenmelidir. Bunlar›n d›fl›nda, “hatt-› mütareke
dahil ve haricinde dinen, ›rken ve emelen müttehit (birleflmifl) ve yekdi¤erine karfl› hürmet-i mütekabile (karfl›l›kl› sayg›) ve fedakârl›k hissiyatiyle meflhûn (dolu) ve hukuk-u ›rkiye ve içtimaîleriyle flerait-i muhitiyelerine (bölge
flartlar›na) tamamiyle riayetkâr Osmanl› ‹slam ekseriyetiyle meskûn bulunan
aksâm›n heyet-i mecmuas› (k›s›mlar›n tümü) hakikaten veya hükmen hiçbir
sebeple tefrik kabul etmez bir küldür (ayr›lmaz bir bütündür).
2. Bat› Trakya’n›n gelece¤i serbestçe yap›lacak halkoylamas›yla belirlenmeli;
Kars, Ardahan ve Artvin hakk›nda da gerekirse halk oylamas›na baflvurulmal›d›r.
3. Az›nl›klar›n haklar›, çevredeki ülkelerdeki Müslüman halklar›n da ayn› haklardan yararlanmalar› flart›yla, ‹tilâf devletleriyle di¤er baz› devletler aras›nda yap›lan antlaflmalardaki esaslara uygun olarak tan›nacakt›r.
4. Siyasal, yarg›sal ve malî geliflmemizi önleyen s›n›rlamalar (kapitülasyonlar)
kald›r›lmal›d›r.8
Osmanl› parlâmentosunun böylece milliyetçileri destekleyen bir tutum almas›,
‹ngilizleri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›. 16 Martta iflgalin takviye edilip baz› milletvekilleri de dahil çok say›da milliyetçinin tutuklanmas› karfl›s›nda Meclis, 18 Martta kendi iradesiyle toplant›lar›n› süresiz erteleme karar› ald›. “Böylece, ilerde baflka koflullarda ve yerde kendini yeniden toplama olana¤›n› hukuken elinde tutmufl oluyordu. Yeni toplant›ya ve toplant› yerine geçiflte bu karar bir meflruluk köprüsü
oluflturacakt›r”.9
Bu geliflmeler karfl›s›nda Mustafa Kemal Pafla, Ankara’da toplanacak “salâhiyet-i
fevkalâdeyi haiz” (ola¤an üstü yetkilere sahip) bir meclisin oluflmas› için, illere seçimlerin yap›lmas› talimat›n› verdi. Ola¤anüstü yetkileri haiz bir meclis deyimiyle,
bir kurucu meclisin kastedilmifl oldu¤u aç›kt›r. Yeni seçimlerle seçilen milletvekilleriyle ‹stanbul Heyet-i Mebusan’›ndan kaç›p gelebilenlerin oluflturdu¤u Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da aç›ld›. Bu Meclis, iki ayr› seçimle seçilmifl üyeleri içinde bar›nd›rmas› aç›s›ndan dünya anayasac›l›k tarihinde tektir. Nitekim Meclis, ilk oturumunda 1 say›l› karar›yla, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu
kere intihap edilen âzâlarla ‹stanbul Meclis-i Mebusan’›ndan iltihak eden âzalardan
müteflekkil bulunmas›na karar verildi” demek sureytiyle, bu durumu tesbit etmifltir.
TBMM, ilk oturumunda Mustafa Kemal Pafla’y› baflkanl›¤a seçmifltir. TBMM, 19201923 döneminde, ad›na da uygun olarak gerçek bir kurucu meclis olarak çal›flm›fl
ve yeni Türk devletinin temellerini atm›flt›r.10
Misak-› Milli nedir, içeri¤inde neler vard›r? Tart›fl›n›z.
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Mustafa Kemal Pafla, 24 Nisan 1920 tarihli birleflimde konunun önemini ve ivedili¤ini flöyle aç›klam›flt›r: Ülkeyi bölünme ve çöküntü tehlikesinden kurtarmak için,
derhal milletin tüm güçlerini esasl› bir teflkilâtla birlefltirmek gerekir. Normal olarak
hükûmet teflkilât›, sorumsuz bir devlet baflkan›n›n oluflturdu¤u denge noktas› etraf›nda, bir yasama organ› ile, göreve devam› bu organ›n güvenine ba¤l› olan bir yürütme gücünden meydana gelir. Böylece bir sistemin uygulanabilmesi ancak padiflah ve halife “her nevi cebir ve ikrahtan azade ve tamamiyle hür ve müstakil olarak
kendini milletin a¤ufl-u sadakatinde (sad›k kuca¤›nda) gördü¤ü gün” yeniden söz
konusu olabilir. Oysa Büyük Millet Meclisi denetleyici ve inceleyici nitelikte bir
Meclis-i Mebusan de¤ildir. Dolay›s›yla, yaln›z kanun yapma ile u¤raflacak de¤il, milletin mukadderat› ile “bilfiil ifltigal” edecektir. Biz toplumun oybirli¤ine her kuvvetten çok yetki veren ‹slâmiyet ilkelerini gözönüne alarak, Yüce Meclisinizi milletin
tüm ifllerine “do¤rudan do¤ruya vaz›ülyed (el koymufl) tan›mak taraftar›y›z”.
Mustafa Kemal Pafla, devamla, bu ana ilke kabul edildikten sonra, Meclisin her
ifli ayr›nt›lar›yla inceleme ve görüflme imkân› olmayaca¤›na göre, Meclis içinden seçilecek bir bölüm üyenin hükûmet iflleriyle görevlendirilmesini; bunlar›n ayr› ayr›
ve ortak olarak Meclise karfl› sorumlu olmalar›n›; Meclis Baflkan›n›n, bu kurula da
baflkanl›k etmesini, Meclis ad›na imza ve kararlar› onaylama yetkisine sahip olmas›n› ve yürütme ifllerinde di¤er vekiller (bakanlar) gibi Meclis genel kuruluna karfl›
sorumlu bulunmas›n› savunmufltur. Mustafa Kemal Pafla, devlet baflkanl›¤› konusunda ise, padiflahl›k ve hilâfet gibi kutsal makamlar›n yabanc›lar›n esareti alt›nda
oldu¤unu belirterek flunlar› eklemifltir: “Bu esasa göre Anadolu’da muvakkat (geçici) kaydiyle dahi olsa bir hükûmet reisi tan›mak veya bir padiflah kaymakam› ihdas
etmek hiçbir suretle kabili cevaz de¤ildir. fiu halde reissiz bir hükûmet vücuda getirmek zaruretindeyiz...Meclis-i âliniz, haiz oldu¤u selâhiyet-i fevkalâdeye binaen
karfl›s›na ç›kacak bir kuvve-i icraiyeyi yaln›z murakabe etmek...gibi vasiyet-i hâz›ran›n mütehammil olamayaca¤› (flimdiki durumun kald›ramayaca¤›) mahdut bir vazife-i teflriiye (s›n›rl› bir yasama görevi) ile de¤il, idare-i umumiye-i milleti (milletin
genel yönetimini) fiilen deruhde (üstlenme)...vazife ve selâhiyetiyle teflekkül etmifltir ve art›k Meclis-i âlinizin fevkinde (üzerinde) bir kuvvet mevcut de¤ildir”.11
Mustafa Kemal Pafla, bu konuflmas›ndan sonra, hükûmet fleklinin ana ilkelerini
belirten bir önerge vermifltir. Bunda, sözü geçen konuflmas›na uygun olarak,
TBMM’nin yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplad›¤›, Meclisten ayr›lacak
ve yetkilendirilecek bir kurulun hükûmet ifllerini görece¤i, Meclis Baflkan›n›n bu
kurulun da baflkan› olaca¤› belirtilmekte ve “Padiflah ve halife, cebir ve ihrahtan
âzâde oldu¤u zaman, Meclisin tanzim edece¤i esasat-› kanuniye dairesinde (kanunî ilkeler içerisinde) vaziyetini ahzeder” denilmektedir.12
Önergenin görüflülmesi sonucunda Meclis, 25 Nisan 1920 tarihli ve 5 sayl› karar›yla “kuvve-i icraiye teflkiline” (yürütme gücü oluflturulmas›na), icra vekillerinin
(bakanlar›n) nas›l seçilecekleri ve Meclisle iliflkilerinin ne olaca¤› konusunda bir
kanun tasar›s› haz›rlamak üzere bir Lâyiha Encümeni” (Tasar› Komisyonu) kurulmas›na ve bu kanun kabul edilinceye kadar Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›nda, onun d›fl›nda alt› üyeden oluflan bir “muvakkat icra encümeni” (geçici yürütme
komisyonu) teflkiline karar vermifltir.
Lâyiha Encümeninin haz›rlad›¤› tasar›, 1 ve 2 May›s tarihlerinde TBMM’nde görüflülmüfltür.13 “Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin Suret-i ‹ntihab›na Dair Kanun” bafll›¤›n› tafl›yan 3 numaral› bu kanun, dört maddeden oluflmaktad›r. Birinci
maddede ‹cra vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) hangi vekillerden oluflaca¤›
belirtilmekte, ikinci maddede ‹cra vekillerinin TBMM taraf›ndan ve kendi üyeleri
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aras›nda mutlak ço¤unlukla seçilecekleri hükme ba¤lanmaktad›r. Üçüncü maddeye göre her vekil, üstlendi¤i ifllerin yerine getirilmesinde, mensup oldu¤u Meclis
komisyonunun istiflarî görüflünü alabilir. Dördüncü maddeye göre de “‹cra vekilleri aras›nda ç›kacak ihtilaf› Büyük Millet Meclisi halleder”.14 Afla¤›da daha ayr›nt›l› olarak aç›klanaca¤› gibi bu sistem, tipik bir meclis hükûmeti sistemidir. Hattâ
Meclis görüflmeleri s›ras›nda vekilliklerin ilgili Meclis komisyonlar›n›n baflkanlar›nca üstlenilmesi fikri savunulmuflsa da, sonuçta bu görüfl kabul edilmemifl, icra vekillerinin ilgili komisyonlardan istiflarî görüfl alabilmeleri gibi, daha yumuflak bir
formülle yetinilmifltir.15
5 Eylül 1920 tarihli Nisab-› Müzakere Kanunu ile, Meclisin toplant› yetersay›s›,
her seçim çevresinden befl üye seçilmek suretiyle toplam üyelerin bir fazlas› olarak belirlenmifltir (m. 5). Bu kanuna, özellikle muhafazakâr milletvekillerinin çabalar›yla eklenen birinci maddeye göre de, “Büyük Millet Meclisi, Hilafet ve saltanat›n, Vatan ve Milletin istihlas ve istiklalinden (kurtulufl ve ba¤›ms›zl›¤›ndan) ibaret
olan gayesinin husûlüne kadar flerait-i âtiye (afla¤›daki flartlar) dairesinde müstemirren inikat eder (sürekli olarak toplan›r)”.16
Bilindi¤i gibi, ‹cra Vekillerinin seçim flekline dair 2 May›s 1920 tarihli Kanun, icra vekillerinin do¤rudan do¤ruya ve ayr› ayr› Meclisçe seçilmelerini öngörüyordu.
Zamanla, hükûmet içinde görüfl birli¤i ve dayan›flma oluflmas›na imkân vermeyen
bu yöntemin sak›ncalar› görülmeye bafllad›. Özellikle, Mustafa Kemal Pafla’n›n baz› aç›lardan sak›ncal› buldu¤u Nâz›m Bey’in 4 eylül 1920 tarihinde Dahiliye (‹çiflleri) vekilli¤ine seçilmesi, bir anayasal kriz yaratt›. Bunun sonucunda sözü geçen
kanunun ikinci maddesi flu flekilde de¤ifltirildi: “‹cra Vekilleri, Büyük Millet Meclisi Reisinin Meclis âzâlar›ndan gösterece¤i namzetler meyan›ndan (adaylar aras›ndan) ekseriyet-i mutlaka ile intihap olunur” (Kanun No.47, 4 Kas›m 1920).17
‹cra Vekilleri Heyeti, 13 Eylül 1920 günü TBMM’ye 31 maddelik bir Anayasa Tasar›s› sundu. Bafll›¤› “Teflkilât-› Esasiye Kanunu Lâyihas›” olmakla birlikte bu belge, siyasal tarihimizde daha çok “Halkç›l›k Program›” ad›yla an›lmaktad›r. Bafllang›çta, bu metnin hukukî niteli¤inin bir kanun tasar›s› m›, bir hükûmet program› m›
oldu¤u tart›fl›lm›flt›r. Görüflmeler sonucunda Halkç›l›k Program›, her bölümden
(flube) seçilen üçer milletvekilinden oluflan geçici bir özel komisyona (Encümen-i
Mahsus) havale edilmifltir. Baflkanl›¤›n› Yunus Nâdi Bey, raportörlü¤ünü de ‹smail Suphi Beyin yapt›¤› bu komisyonun raporunun görüflülmesine 18 Kas›m 1920 tarihinde bafllanm›fl ve yaklafl›k iki ay süren Meclis görüflmeleri, 20 Ocak 1921 tarihinde Anayasan›n (Teflkilât-› Esasiye Kanunu) kabulü ile sonuçlanm›flt›r.18

1921 ANAYASASI ÜZER‹NDEK‹ MECL‹S
GÖRÜfiMELER‹19
Tasar›n›n, egemenli¤in kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u yolundaki birinci maddesi ile, yürütme gücü ile yasama yetkisinin “milletin yegâne ve hakiki mümessili
olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder (belirir ve toplan›r)” yolundaki ikinci maddesi, tart›flmas›z kabul edilmifltir. Bu, TBMM’nin, aç›ld›¤› günden
itibaren bu iki ilkeye kesinlikle ba¤lanm›fl olmas›n›n sonucudur. Buna karfl›l›k, saltanat ve hilâfet sorunu, siyasal temsilin temeli, Meclisin yetkileri, Meclis-Hükûmet
iliflkileri ve yerinden yönetim konular›nda uzun ve ateflli tart›flmalar yaflanm›flt›r.
Saltanat ve hilâfet sorunu, radikal reformcularla muhafazakârlar aras›nda tart›flmalara sebep olmufltur. Hükûmet tasar›s›n›n beflinci maddesinde, “hilâfet ve saltanat makam›n›n tahlisine (kurtar›lmas›na) muvaffakiyet hâs›l olduktan sonra padiflah ve halife-i Müslimin kavanin-i esasiye (temel kanunlar) dairesinde mevki-i

Teflkilât-› Esasiye Kanunu
Lâyihas›, Türk siyasal
tarihinde “Halkçl›k
Program›” olarak da
bilinmektedir.

64

Türkiye’nin Siyasal Geliflmesi

muhterem ve mübeccelini (sayg›n ve yüce konumunu) ahzeder” hükmü yer al›yordu. Muhafazakâr milletvekilleri bu ifadenin güçlendirilmesini savunmufllarsa
da, Mustafa Kemal Pafla, tart›fl›lan tasar›n›n “bugün için tesbit edilmek lâz›m gelen
baz›” görüflleri ihtiva etti¤ini, mevcut Kanun-u Esasî’yi tümüyle ilga etmedi¤ini, bu
hükümler içinde “mutlaka pek mühim ve nazik olan hilâfet ve saltanat meselesiyle ifltigal etmeyi” uygun görmedi¤ini, hilâfet ve saltanat›n korunmas›n›n “zaten birinci esas›m›z” oldu¤unu, ikide bir Meclisin “ bu mesele üzerinde müzakere ve
münakafla açmas›n›n caiz” olmad›¤›n›, bugün bu makam› iflgal eden zat›n “bu millet ve memleket için hain bir adam” oldu¤unu ifade etmifltir.20
Bu konuflmalardan sonra, kanun metnine TBMM’nin amac›n› aç›klayacak bir
hüküm eklenmesinden vazgeçilmifltir. Ancak, Teflkilât-› Esasiye Kanununun ek
maddesinde (madde-i münferide) Nisab-› Müzakere Kanununa at›fta bulunulmufltur. Bilindi¤i gibi, bu Kanunun birinci maddesi, TBMM’nin amac›n›, “Hilâfet ve Saltanat›n, Vatan ve Milletin istihlâs ve istiklâli” olarak tan›mlam›flt›r.
Anayasa Tasar›s›n›n en çok tart›fl›lan hükmü, kuflkusuz, temsilin temeline iliflkin oland›r. Hükûmet tasar›s›nda sözü edilmemekle beraber, özel komisyon tasar›s›nda, “Büyük Millet Meclisi vilayetler halk›nca meslekler erbâb› temsil edilmek
üzere do¤rudan do¤ruya müntehap âzadan mürekkeptir” denilmek suretiyle, korporatif ya da meslekî temsil sistemi önerilmifltir. Bu öneri, birçok milletvekili taraf›ndan hararetle savunulmufltur. Meselâ Komisyon raportörü Soysall› ‹smail Suphi
Bey’e göre,
“Encümenimiz en muvaf›k flekl-i ihtihab› (temsil-i meslekî) usulünde bulmufltur. Temsil-i meslekî usulü dairesinde, bu memlekette flimdiye kadar söz söylemeye malik olmayan, hukuken malik fakat fiilen malik olmayan halk Meclise gelecek
ve hukukunu, sözü ile, fikri ile, reyi ile müdafaa ve muhafaza edecektir. Binaenaleyh temsil-i meslekî en muvaf›k usuldür...Rey-i âm (genel oy) usulünü bu memleket bu kadar sene evvel kabul etmifl ve meflrutiyetten beri de tatbik etmekte bulunmufltur...Art›k bugün mesleki lây›kiyle temsil zaman› gelmifltir. fiimdiye kadar
intihap denildi¤i zaman ancak bir güzidegân (seçkinler) yahut millet s›rt›ndan geçinen münevverler (ayd›nlar) veya memurlar dedi¤imiz zevattan mürekkep kimseler hat›r›n›za gelir. Fakat bu usulün terki zaman› gelmifltir. Hakikaten halk idaresi
yapmak için, halk› memlekete sahip k›lmak için, halk› Meclise getirmek lâz›md›r...
Meslekî temsil sayesinde, bu memlekette ekalliyetin ekseriyete (az›nl›¤›n ço¤unlu¤a) tahakkümü gibi bir netice husule gelmeyecektir”.21
Görüflmelerde meslekî temsili savunan milletvekillerinin ileri sürdükleri gerekçeler aras›nda, bu sistemin, devlet memurlar›n›n halka tahakkümünü önleyece¤i ve
Türkiye’de onun tarihsel köklerinin âhî ve lonca teflkilâtlar›nda mevcut oldu¤u noktalar›na s›k s›k de¤inilmifltir. Baz› milletvekilleri de, “flûradan flûraya seçim” (köy flûralar›ndan, s›ras›yla nahiye ve vilâyet flûralar›na delege seçilmesi, vilâyet flûralar›n›n
da TBMM üyelerini seçmesi), referandum ve halk teflebbüsü gibi di¤er sistemlerin
kabulünü savunmufllard›r. Sonuçta meslekî temsil ilkesi kabul edilmemifl, hattâ ‹cra Vekilleri Heyeti tasar›s›nda mevcut olan tek dereceli seçim (“vilâyetler halk›nca
rey-i âm ile müntehap”) ilkesinden de vazgeçilerek, dördüncü madde, “Büyük Millet Meclisi vilâyetler halk›nca müntehap âzâdan mürekkeptir” fleklini alm›flt›r.22
Anayasa görüflmeleri s›ras›nda Meclisin yetkileri ve Meclis-Hükûmet iliflkileri de
tart›flma konusu olmufl, Meclisin yetkilerine “ahkâm-› fler’iyenin tenfizi” (fleriat hükümlerinin yerine getirilmesi) eklenmifltir. Meclis-Hükûmet iliflkileri konusunda
ise, yürütme ifllerinin Meclis komisyonlar›nca yerine getirilmesi gibi afl›r› istekler
kabul görmemifl, hattâ Meclis Baflkanl›¤› ile ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkanl›¤›n›n
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(Baflbakanl›k) birbirinden ayr›lmas› ve ‹cra Vekillerinin kendi içlerinden bir Baflkan seçmeleri kabul edilmifltir. Dokuzuncu maddenin son flekline göre, “‹cra Vekilleri Heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet
Meclisi Reisi, Vekiller Heyetinin de reis-i tabiîsidir”. Asl›nda bu de¤ifliklik, siyasal
önemi fazla olmayan salt teknik nitelikteki bir de¤ifliklik de¤ildir. Mustafa Kemal
Pafla’ya muhalif olan milletvekilleri, bafltan beri onun iktidar›n› dengeleyebilecek
bir karfl› a¤›rl›k oluflturmak amac›yla böyle bir de¤iflikli¤i istemifller, sonunda yukar›da belirtilen ortalama bir formül bulunmufltur. Yerinden yönetim konusunda
da ilginç tart›flmalar cereyan etmifl ve afla¤›da görülece¤i gibi, bu konuda Türk siyasal tarihinin en radikal hükümleri kabul edilmifltir.23

1921 ANAYASASINA GÖRE TBMM HÜKÛMET‹N‹N
HUKUKÎ N‹TEL‹⁄‹
Yirmiüç madde ve bir ek maddeden (madde-i münferide) oluflan 1921 Anayasas›
(Teflkilât-› Esasiye Kanunu) elbette tüm bir anayasa de¤ildi. Bu anayasada, temel
hak ve hürriyetler, yarg› organ›, anayasay› de¤ifltirme yöntemi gibi temel konulara
iliflkin hükümler yer almam›flt›. 1921 Anayasas›n›n de¤inmedi¤i konularda Kanunu Esasî’nin hâlâ yürürlükte oldu¤u kabul ediliyordu. Dolay›s›yla, 1921-1924 dönemi, ayn› anda iki anayasan›n yürürlükte olmas› aç›s›ndan, belki dünya anayasac›l›k tarihinde tek örnekti. Ancak meclisin mutlak üstünlü¤üne dayanan 1921 Anayasas› ile, meflrutî (anayasal) bir parlâmenter monarfli kuran Kanun-u Esasî’nin birbiriyle asla uzlaflmayacak derecede farkl› olduklar› aç›kt›. Bu anormal durum , ancak 1924 Anayasas›n›n kabulü ile ortadan kalkm›flt›r.
1921 Anayasas›n›n kurdu¤u, hattâ TBMM’in aç›l›fl›ndan beri uygulad›¤› hükûmet sisteminin tipik bir “meclis hükûmeti” sistemi oldu¤unda kuflku yoktur. Bu sistem, yasama ve yürütme kuvvetlerinin seçilmifl bir mecliste birleflmesine dayanmakta, dolay›s›yla bu iki kuvvet aras›nda yumuflak bir ayr›l›¤› öngören parlâmenter sistemden ayr›lmaktad›r. Ancak, meclis hükûmeti sisteminde de, bütün yürütme ifllerinin yüzlerce kiflilik bir meclis taraf›ndan yerine getirilmesi pratik aç›dan
mümkün olmad›¤›na göre, bu sistemde de yürütme ifllerinin daha küçük bir kurula, ya da komiteye b›rak›lmas› zorunludur. Dolay›s›yla, meclis hükûmeti sistemiyle parlâmenter rejim aras›ndaki farklar, meclisle bu yürütme kurulu aras›ndaki iliflkilerde gözlemlenmektedir.
1921 Anayasas›,24 kay›ts›z flarts›z millet egemenli¤i ilkesini kabul etmekle (m.1)
ve TBMM’ni “milletin yegâne ve hakikî mümessili” olarak tan›mlamakla (m.2), zaten monarflik bir devlet yap›s›n› kesinlikle reddetmifl olmaktad›r. Ayr›ca, ikinci
maddede yasama ve yürütme kuvvetlerinin Büyük Millet Meclisinde belirdi¤ini ve
topland›¤›n› aç›klamakla, kurulan sistemin bir meclis hükûmeti sistemi oldu¤u
aç›kça ifade edilmifl bulunmaktad›r. Bunu teyid eden üçüncü maddeye göre de,
“Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi taraf›ndan idare olunur ve hükûmeti ‘Büyük
Millet Meclisi hükûmeti’ unvan›n› tafl›r.”
TBMM ile ‹cra Vekilleri Heyeti aras›ndaki iliflkiler de, meclis hükûmeti modeline uygun flekilde düzenlenmifltir. Sekizinci maddeye göre, “Büyük Millet Meclisi,
hükûmetinin inkisam eyledi¤i devairi (bölündü¤ü daireleri) kanun-u mahsus (özel
kanun) mucibince intihap kerdesi olan (seçti¤i) vekiller vas›tas› ile idare eder.
Meclis, icraî hususat için vekillere veçhe tayin (yön gösterir) ve ledelhace (gerekti¤inde) bunlar› tebdil eyler (de¤ifltirir)”. Bu maddenin, özellikle Meclisin yürütme
ifllerinde vekillere yön gösterebilece¤ine dair hükmü, meclis hükûmetinin tipik
özelliklerindendir. Çünkü bir parlâmenter rejimden yasama organ› hükûmeti de-

1921 Anayasas› ve 1924
Anayasas›, ayn› anda yürürlükte olma özelli¤i nedeniyle
dünya anayasac›l›k tarihinde tek örnek olarak nitelendirilebilir.
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netleyebilir ve düflürebilirse de, bakanlara uyulmas› zorunlu direktifler veremez.
Gene parlâmenter rejimden farkl› olarak, Meclis icra vekillerini her zaman görevden uzaklaflt›rabildi¤i halde, ‹cra Vekilleri Heyetinin Meclise karfl› kullanabilece¤i
bir silâh olan Meclisi fesih yetkisi elbette yoktur.
BMM hükûmeti döneminde ‹cra Vekillerinin seçilme flekli de, parlâmenter modelden çok farkl› ve meclis hükûmeti sisteminin ruhuna uygundur. Bilindi¤i gibi,
2 May›s 1920 tarihli ve 3 say›l› Kanunla, icra vekillerinin BMM’nin mutlak ço¤unlu¤u ile kendi aras›ndan ve ayr› ayr› seçilmeleri kabul edilmifl, bu sistemin do¤urdu¤u sak›ncalar karfl›s›nda da, 4 Kas›m 1920 tarihli ve 47 say›l› Kanunla icra vekillerinin gene Meclis taraf›ndan mutlak ço¤unlukla, ancak BMM Baflkan›n›n gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilmesi yönünde bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Ancak 8 Temmuz 1922 tarihli ve 244 say›l› Kanunla yeniden bafltaki sisteme dönülmüfltür.25 Kanunun birinci maddesine göre, “‹cra Vekilleri Reisi ile ‹cra Vekilleri Büyük Millet
Meclisi taraf›ndan rey-i hafî (gizli oy) ile ve ekseriyet-i mutlaka (salt ço¤unluk) ile
âzâ-y› Meclis meyan›ndan ayr› ayr› intihap olunurlar”. Bu de¤ifliklikte de, Baflbakan›n flahs›nda Mustafa Kemal Pafla’n›n liderli¤ine karfl› bir fren yaratma arzusunun
yatt›¤› aç›kt›r. ‹cra vekillerinin, ister do¤rudan do¤ruya, ister Meclis Baflkan›n›n
gösterdi¤i adaylar aras›ndan olsun, Meclis taraf›ndan ayr› ayr› seçilmeleri, parlâmenter sistemdeki hükûmet kurma yönteminden çok farkl› bir yoldur. Parlâmenter sistemde hükûmet, devlet baflkan›n›n (hükümdar veya cumhurbaflkan›) bir kifliyi baflbakan aday› olarak görevlendirmesi, onun kabinesini kurup devlet baflkan›na sunmas› ve devlet baflkan›n›n onay› ile kurulur. TBMM hükümeti dönemindeki sistemin, hükûmet içinde uyum, görüfl birli¤i ve ortak bir politika oluflturmaya
elveriflli olmad›¤› aç›kt›r. Ancak baz› yazarlara göre, meclis hükûmeti sisteminde
zaten yürütme organ›n›n, Meclisten ayr› ve kendisine özgü bir ortak program›n›n
olmas› düflünülemez. ‹cra vekilleri, meclisin talimatlar›n› harfiyen uygulayan uysal
hizmetlilerden baflka bir fley de¤illerdir.26
1921 Anayasas› metninde yer almamakla beraber, icra vekillerinin seçim tarz›na dair 3 numaral› Kanunda yer alan, dolay›s›yla 1921 Anayasas›n›n kabulünden
sonra da yürürlü¤ünü sürdüren ve meclis hükûmet sisteminin tipik özelliklerinden
olan baflka bir hüküm de, an›lan Kanunun 4’üncü maddesinde yer almaktad›r. Buna göre, “icra vekilleri aras›nda ç›kacak ihtilaf› Büyük Millet Meclisi halleder”. Böyle bir yöntemin de, hükûmetin ortak sorumlulu¤u ve hükûmet-içi dayan›flma ilkelerine dayanan bir parlâmenter rejimde tasavvur edilmesi mümkün de¤ildir.
Görülüyor ki, ola¤anüstü flartlar›n ve siyasal zorunluluklar›n zorlad›¤›, zaten
dünya tarihinde pek az örne¤i olan meclis hükûmeti sisteminin uygulanmas›, sürekli tart›flmalara konu olmufltur. Bununla birlikte, uygulanmas› çok güç olan böyle bir sistemin marjinal de¤iflikliklerle yaklafl›k üç y›l sürdürülebilmifl olmas› kayda
de¤er. Bu tart›flmalarda Mustafa Kemal Pafla, kuvvetler birli¤ini ve meclis hükûmetini güçlü flekilde savunmufltur. Bunun en iyi örneklerinden birini, onun 1 Aral›k
1921 tarihli önemli Meclis konuflmas›nda görmek mümkündür.
“Kanun vaz’›nda Heyet-i vekile müstakil bir vaziyet ile Meclis-i âliniz karfl›s›nda
mevki etmek (konum almak) selâhiyetine malik de¤ildir. Heyet-i celileniz onlar›n
mevcudiyetini nazar-› itibare almayarak kanun vaz’eder. Ve onlar›n vazifesi bu kanuna tebaiyet (uymak) ve itaat etmekten ibarettir...Hakikatte Efendiler, tabiatte
Efendiler, âlemde efendiler, taksim-i kuva (kuvvetler bölüflümü) yoktur. Yani irade-i
milliye ile ifade etti¤imiz kuvvette taksim-i kuva yoktur”.
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Mustafa Kemal Pafla, devamla, meflrutî yönetimlerde millî iradenin, yasama organ›n›n kanunlar› yapmas›nda tecelli ettirildi¤ini, ancak asl›nda yürütme gücünün
yasama gücünün üzerinde oldu¤unu ifade ederek flunlar› eklemektedir: “Her fley
kanun yapmaktan ibaret de¤ildir. Bilâkis her fley o kanunlar› tatbik etmek ve ettirmekten ibarettir..(T)atbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir”.
Bu nedenle, gerçek millî egemenli¤e dayanan bir sistemde, yürütme gücü de Mecliste olmal›d›r.
Birinci TBMM döneminde uygulanan meclis hükûmeti sistemi, Meclisin önündeki en kritik sorunlardan biri olan saltanat ve hilâfet meselesinin uygun flekilde
ertelenmesini de sa¤lam›flt›r. Çünkü meclis hükûmeti sisteminde kural olarak bir
devlet baflkan› yoktur; ‹sviçre’de oldu¤u gibi tamamen sembolik yetkilere sahip bir
devlet baflkan› bulunsa bile, onun yürütme kurulu içinde özel ve üstün bir yeri
mevcut de¤ildir. Meclis hükûmeti modeli, Mustafa Kemal Pafla ve arkadafllar›na
saltanat ve hilâfet konusunda kesin bir tutum almama, bu sorunun çözümünü gelece¤e erteleme imkân›n› vermifltir. Gerçekte, ne 1921 Anayasas›, ne dönemin di¤er kanunlar›, bir devlet baflkanl›¤› makam› yaratm›flt›r. Ancak 1921 Anayasas›
(m.9) Meclis Baflkan›na, “Meclis nam›na imza vaz’›” ve “heyet-i Vekile mukarrerat›n› (kararlar›n›) tasdik” etmek gibi, normal olarak bir devlet baflkan›na ait olmas›
gereken yetkileri vermifltir. Saltanat ve hilâfet sorununun âkibetinin gelece¤e ertelenmesi, üyelerinin önemlice bir bölümünün bu kurumlar›n korunmas›ndan yana
oldu¤u BMM’nde çok ciddî bölünmelerin ortaya ç›kmas›n› engellemifltir.
1921 Anayasas›n›n en ilginç özelliklerinden biri de, yerel yönetimlere verdi¤i
önemdir. Yirmiüç maddelik Anayasan›n ondört maddesi yerel yönetimlere ayr›lm›fl
ve yerel yönetimler çok güçlü yetkilerle donat›lm›flt›r. Buna göre iç ve d›fl siyaset;
fler’î, adlî ve askerî ifller, milletleraras› ekonomik iliflkiler, merkezî hükûmetin genel vergileri ve birden fazla vilayeti yararland›racak ifller d›fl›nda, “evkaf (vak›flar),
medaris (medreseler), maarif (e¤itim), s›hhiye (sa¤l›k), iktisat, ziraat, nafia (bay›nd›rl›k) ve muavenet-i içtimaiye (sosyal yard›m) ifllerinin tanzim ve idaresi, vilâyet
flûralar›n›n selâhiyeti dahilindedir” (m.11). Vilâyet fiûralar›, iki y›lda bir vilâyet halk›nca seçilir ve kendi üyeleri aras›ndan “icra âmiri olacak bir reis” ve bir idare heyeti seçer. Vilâyetlerde “Büyük Millet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere”
Meclisçe seçilecek bir vali bulunursa da, onun görevi, devletin genel ve ortak ifllerini görmektir. “Vali, yaln›z devletin umumî vezaifiyle (genel görevleriyle) mahallî
vezaif (yerel görevler) aras›nda taarruz (çat›flma) vukuunda müdahele eder” (m.
12-14). Kazalar›n (ilçelerin) yaln›z bir idarî bölüm olarak kabul edilmelerine karfl›l›k, nahiyelerde (bucaklar) de halkça do¤rudan do¤ruya seçilecek bir nahiye flûras›n›n ve bu flûra taraf›ndan seçilecek bir idare heyeti ve nahiye müdürünün bulunmas›, bunlar›n “kazaî (yarg›sal), iktisadî ve malî” yetkilere sahip bulunmalar› öngörülmüfltür (m. 16-21). Türkiye’nin ne o güne kadar, ne o günden günümüze kadar
eflini gördü¤ü bu radikal yerinden yönetimci hükümler, hiçbir zaman uygulanmaya konmam›fl ve 1924 Anayasas›yla bugünkü merkeziyetçi yönetim sistemine geri
dönülmüfltür.
Türkiye tarihinde çok önemli ve sayg›n bir yeri bulunan Birinci TBMM dönemi,
1 Nisan 1923 tarihinde bu Meclisin, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ile son
bulmufltur. Ancak bu Meclisin, görevini bitirmeden önce yapt›¤› çok önemli bir ifl,
saltanat›n ilgas›na dair 30 Ekim 1922 tarihli 307 say›l› ve 2 Kas›m 1922 tarihli 308
say›l› kararlar›d›r. Bunlarda, ‹stanbul’daki padiflahl›¤›n “mâdum (yok) ve tarihe
müntakil (intikal etmifl) oldu¤u belirtilerek flunlar eklenmifltir:
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“Teflkilât-› Esasiye Kanunu ile Türkiye halk›, hukuk-u hâkimiyet ve hükümrânesini
(egemenlik haklar›n›) mümessil-i hakîkisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin flahsiyet-i maneviyesinde (tüzel kiflili¤inde) gayr-› kabil-i terk ve tecezzi ve fera¤ (terk
edilmez, bölünmez ve devredilmez) olmak üzere temsile ve bilfiil istimale ve ‹rade-i
Milliyeye istinat etmeyen hiçbir kuvvet ve heyeti tan›mama¤a karar verdi¤i cihetle,
Misak-› Millî hudutlar› dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükûmetinden baflka
flekl-i hükûmeti tan›maz. Binaenaleyh Türkiye halk›, hâkimiyet-i flahsiyyeye müstenit olan ‹stanbul’daki flekl-i hükümeti 16 Mart 1336 (1920) dan itibaren ve ebediyen
tarihe müntakil addeylemifltir.
Hilâfet, hanedan-› Âli Osmana ait olup Halifeli¤e Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan bu hanedan›n ilmen ve ahlâken erflet ve eslah (en iyi davran›fll› ve en do¤ru)
olan› intihap olunur.
Türkiye Devleti, makam-› hilâfetin istinatgâh›d›r (dayana¤›d›r)”.28

B‹R‹NC‹ TBMM’N‹N SOSYOLOJ‹K VE S‹YASAL
ÖZELL‹KLER‹
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, Birinci TBMM, iki ayr› seçimle seçilen milletvekillerinden oluflmufltur. Bu seçimler yerel Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin denetimi alt›nda yap›ld›¤›ndan, Meclisin büyük ço¤unlu¤unu da müdafaa-i hukukçular oluflturmufltur. Ancak bu dernekler, yerel düzeyde eflraf›, din adamlar›n›, subaylar›, devlet memurlar›n› bir araya getiren genifl tabanl› bir koalisyona dayand›¤›ndan,
TBMM, sosyolojik anlamda toplumu oldukça iyi temsil eden bir yap›ya sahip olmufltur. Frederick Frey’›n tesbitlerine göre, milletvekillerinin yüzde 43’ü resmî
meslekler (yüzde 23 sivil bürokrasi, yüzde 15 ordu, yüzde 3 e¤itim); yüzde 18’i serbest meslekler (yüzde 13 hukuk, yüzde 4 t›p, yüzde 1 diflçilik, eczac›l›k, veterinerlik); yüzde 19’u ekonomik meslekler (yüzde 12 ticaret, yüzde 6 tar›m, yüzde 1 bankac›l›k) mensubudur; yüzde 17’sini din adamlar›, yüzde ikisini de gazeteciler oluflturmaktad›r.29
Bu sosyolojik çeflitlili¤e siyasal düflünceler aç›s›ndan çeflitlilik de eklenmifltir.30
Sivas Kongresinde millî hareketin herhangi bir siyasal partinin, özellikle ‹ttihat ve
Terakki’nin devam› olmad›¤› yolunda karar al›nm›fl ve özellikle “F›rka” deyimi yerine “Cemiyet” deyimi kullan›lm›flt›r. Dolay›s›yla Meclis’in aç›l›fl›n› takiben, Tesanüt
Grubu, ‹stiklâl Grubu, Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu gibi çeflitli gruplar oluflmufltur. Bu da¤›n›k yap›n›n Meclis-Hükûmet iliflkilerinin iflleyiflini afl›r› derecede güçlefltirmesi karfl›s›nda Mustafa Kemal Pafla, 1921 May›s›nda
kendisine ba¤l› milletvekillerinden oluflan Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurmufltur.
Yaklafl›k bir y›l sonra onun muhalifleri de “‹kinci Grup” ad› alt›nda örgütlenmifllerdir.Dolay›s›yla, Müdafaa-i Hukuk Grubu da Birinci Grup olarak an›l›r olmufltur.
Frey’›n tesbitlerine göre Birinci Grup 197, ‹kinci Grup 118 milletvekilinden oluflmufltur. Onlar›n d›fl›nda, gruplardan hiçbiriyle ba¤› olmayan ve genelde Mecliste
pek aktif rol oynamayan 122 milletvekili vard›.31 Birinci TBMM döneminde siyasal
mücadele, esas itibariyle bu iki grup aras›nda cereyan etmifltir.
‹ki grubun meslekî kompozisyonlar›n› karfl›laflt›ran Frey’a göre, iki grup aras›ndaki en önemli fark, ‹kinci Grupta avukat (Birinci Gruptaki yüzde 9’a karfl›l›k yüzde 24) ve tüccar (yüzde 10’a karfl›l›k yüzde 14) oran›n›n Birinci Gruptakinden hayli yüksek olufludur. Buna paralel olarak, ‹kinci Grupta resmî mesleklere mensup
milletvekillerinin oran›, Birinci Gruba oranla daha düflüktür (yüzde 46’ya karfl›
yüzde 37). Din adamlar›n›n oran›, iki Grupta hemen hemen ayn›d›r (Birinci Grupta yüzde 13, ‹kinci Grupta yüzde 15). 1923 seçimleriyle oluflan ‹kinci Dönem
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TBMM’ne Birinci Grup üyelerinin yüzde 58’inin yeniden seçilmelerine karfl›l›k,
‹kinci Grup üyelerinden ancak üç kifli seçilebilmifltir.32
Birinci Grup üyelerinin Mustafa Kemal Pafla’n›n liderli¤ine ba¤l› daha radikal
reformcu milletvekillerinden oluflmas›na karfl›l›k, ‹kinci Grup üyeleri, sosyal bak›mdan daha muhafazakâr, siyasal bak›mdan da daha liberal görüfllere sahiptiler.
‹çlerinde önemli bir bölümü, saltanat›n bir kurum olarak muhafaza edilmesine, di¤er bir deyimle bir meflrutî monarfliye taraftard›. ‹kinci Grup üyeleri, özellikle Mustafa Kemal Pafla’n›n kiflisel liderli¤ini frenlemeye çal›flm›fllar ve meselâ yukar›da
gördü¤ümüz gibi bir baflbakanl›k makam› yaratarak zaman zaman bunda baflar›l›
olmufllard›r.
Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal Pafla’n›n liderli¤i, bafll›ca iki tür muhalefetle karfl›laflm›flt›r. Sol muhalefet olarak tan›mlanabilecek olan birinci tür, doktriner komünistlerden de¤il, “‹slâmî, anti-emperyalist, korporatist ve sosyalist fikirlerin bir kar›fl›m›n› destekleyenlerden oluflmufltur. Bunlar›n ortak paydas›, bat›-karfl›t› tutumlar›yd›. Bu grubun ilk ciddî siyasal örgütü, 1920 May›s›nda (Mustafa Kemal Pafla’n›n onay›yla) kurulmufl olan Yeflil Ordu’dur.” Ayn› çizgide olarak, TBMM
içinde de Halk Zümresi ad› verilen bir grup oluflturulmufltur. Bu sol muhalefet hareketi, Yeflil Ordu’ya kat›lm›fl olan Çerkez Ethem’in ve Mustafa Suphi’nin kurdu¤u
komünist e¤ilimli Halk ‹fltirakiyun F›rkas›n›n tasfiyesi ile etkisiz k›l›nm›flt›r.33 ‹kinci tür muhalefet ise, dinî duygular›n, saltanat ve hilâfetin önemini vurgulayan muhafazakâr muhalefetti. Bu muhalefetin ilk örgütü, 1921 Mart›nda, Erzurum Kongresinin düzenleyicileri aras›nda olan Hoca Raif Efendi’nin kurdu¤u Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyetidir. Bu muhalefete mensup olan milletvekilleri, TBMM’nde ‹kinci Grup içinde faaliyet göstermifllerdir.34
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Yerel Kongre ‹ktidarlar› döneminde gerçeklefltirilen kongrelerin özelliklerini ve bunlar›n Türk siyasal tarihindeki önemini anlatmak.
5 Kas›m 1918 ile 8 Ekim 1920 aras›ndaki döneme
Yerel Kongre ‹ktidarlar› dönemi denilmekte olup,
bu süreçte 28 kongre düzenlenmifltir. Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri ad› alt›nda örgütlenen yerel
direnifl örgütlerinin amac›, yörelerinin ezici TürkMüslüman ço¤unluklu oldu¤unu ve Osmanl›
devleti içinde kalmak istedi¤ini vurgulayarak,
bunlar›n bar›fl andlaflmas›nda ülkeden ayr›lmas›n› önlemeye çal›flmakt›.Milli ölçekte Sivas, bölgesel düzeyde Büyük Kars Kongresi, Üçüncü Büyük Edirne Kongresi, Erzurum Kongresi ve Alaflehir Kongresi ve çeflitli yörelerde yerel kongreler yap›lm›flt›r. Kay›tlara göre bu toplam 28 kongreye yaklafl›k 1295 kifli kat›lm›flt›r. 15 May›s
1919’da Yunan askerî birliklerinin ‹zmir’i iflgal etmeleri, daha sonra da iflgal bölgesini geniflletmeleri, millî direnifl hareketini geniflletmifltir. Mustafa Kemal Pafla’n›n 9’uncu Ordu Müfettifli s›fat›yla
19 May›s 1919’da Samsun’a ulaflmas›yla, bu da¤›n›k yerel komiteler ve kongreler a¤›n›n, merkezî
bir liderlik etraf›nda birleflmesi süreci bafllad›. 25
Temmuz-5 A¤ustos 1919 tarihleri aras›nda Erzurum Kongresi düzenlendi. Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›na seçildi¤i bu Kongrede, Do¤u
illerinin ve bütün vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› Osmanl› hükûmeti sa¤layamazsa, bunun gerçekleflmesi
için geçici bir hükûmet kurulmas›na, bu hükûmetin millî bir kongre taraf›ndan seçilmesine,
manda ve himayenin kabul edilmemesine, feshedilmifl bulunan ‹stanbul’daki Heyet-i Mebusan’›n derhal toplanmas›n›n talep edilmesine karar verilmifltir.
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Misak-› Millî andlaflmas›n›n ilkelerini s›ralamak.
17 fiubat’ta, Sivas Kongresi kararlar›n› onaylayan
Misak-› Millî’de önemli ilkeler belirlenmifltir. Bu
ilkeleler: Osmanl› devletinin Arap ço¤unlu¤uyla
meskûn ve Mondros Mütarekesinin imzalanmas›
s›ras›nda düflman iflgali alt›nda bulunan bölgelerinin gelece¤i, halk›n serbest iradesiyle belirlenmeli; Bat› Trakya’n›n gelece¤i serbestçe yap›lacak halkoylamas›yla belirlenmeli; az›nl›klar›n
haklar› ‹tilâf devletleriyle di¤er baz› devletler aras›nda yap›lan antlaflmalardaki esaslara uygun olarak tan›nmal›; siyasal, yarg›sal ve malî geliflmemizi önleyen s›n›rlamalar (kapitülasyonlar) kald›r›lmal›d›r.
TBMM’nin kuruluflunu ve 1921 Anayasas›’n›n
haz›rlanma sürecindeki geliflmeleri özetlemek.
16 Mart ‹ngilizlerin iflgali ile 18 Martta Meclis,kendi iradesiyle toplant›lar›n› süresiz erteleme karar› ald›. Yaflanan bu geliflmeler karfl›s›nda Mustafa
Kemal Pafla, Ankara’da toplanacak ola¤anüstü
yetkilere sahip) bir meclisin oluflmas› için, illere
seçimlerin yap›lmas› talimat›n› verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni seçimlerle seçilen milletvekilleri ve ‹stanbul Heyet-i Mebusan’›ndan kaç›p gelebilenlerle 23 Nisan 1920’de Ankara’da
aç›ld›. Bu durum ciddî bir anayasa sorununu ortaya ç›karm›flt›r. Mustafa Kemal Pafla hükûmet
fleklinin ana ilkelerini belirten bir önerge vermifltir. Önergenin görüflülmesi sonucunda Meclis,
25 Nisan 1920 tarihli ve 5 sayl› karar›yla yürütme
gücü oluflturulmas›na, icra vekillerinin nas›l seçilecekleri ve Meclisle iliflkilerinin ne olaca¤› konusunda bir kanun tasar›s› haz›rlamak üzere bir
Lâyiha Encümeni kurulmas›na ve bu kanun kabul edilinceye kadar Mustafa Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›nda, onun d›fl›nda alt› üyeden oluflan bir
“muvakkat icra encümeni” teflkiline karar vermifltir. Bu komisyonun haz›rlad›¤› “‹cra Vekillerinin Suret-i ‹ntihab›na dair Kanun” 1-2 May›s 1920
tarihlerinde görüflülerek kabul edilmifltir. ‹cra Vekilleri Heyeti, 13 Eylül 1920 tarihinde TBMM’ne
bir Anayasa tasar›s› sunmufl, bu tasar› ilkin
TBMM’nin özel bir komisyonunda, daha sonra
genel kurulunda görüflülerek, 20 Ocak 1921 tarihinde kanunlaflm›flt›r.
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1921 Anayasas› tasar›s› üzerine gerçeklefltirilen
Meclis tart›flmalar›n› yorumlamak.
1921 Anayasas›’n›n birinci maddesi ve ikinci maddesi tart›flmas›z kabul edilirken; Saltanat ve hilâfet sorunu, radikal reformcularla muhafazakârlar
aras›nda tart›flmalara sebep olmufltur. Tasar›n›n
en çok tart›fl›lan hükmü, temsilin temeline iliflkin
oland›r. Bir di¤er tart›flma ise Meclisin yetkileri
ve Meclis-Hükûmet iliflkileri konusunda olmufltur. Yerinden yönetim konusunda da görüfl ayr›l›klar› görülmüfltür.
1921 Anayasas›na göre TBMM Hükûmetinin hukukî niteli¤ini aç›klamak ve parlamenter rejimden ayr›lan yönlerini tart›flmak.
1921 Anayasas›, hükûmet sisteminin tipik bir
“meclis hükûmeti” sistemi oldu¤unu vurgulamaktad›r. Bu sistem, yasama ve yürütme kuvvetlerinin seçilmifl bir mecliste birleflmesine dayanmakta, dolay›s›yla bu iki kuvvet aras›nda yumuflak
bir ayr›l›¤› öngören parlâmenter sistemden ayr›lmaktad›r. Anayasa, kay›ts›z flarts›z millet egemenli¤i ilkesini kabul ederek (m.1) ve TBMM’ni “milletin yegâne ve hakikî mümessili” olarak tan›mlayarak(m.2), monarflik bir devlet yap›s›n› reddetmifltir. TBMM ile ‹cra Vekilleri Heyeti aras›ndaki iliflkiler de, meclis hükûmeti modeline uygun flekilde düzenlenmifltir.Meclisin yürütme ifllerinde vekillere yön gösterebilece¤ine dair hüküm, meclis hükûmetinin tipik özelliklerindendir.
‹cra Vekillerinin seçilme flekli de, parlâmenter
modelden çok farkl› ve meclis hükûmeti sisteminin ruhuna uygundur. Birinci TBMM döneminde
uygulanan meclis hükûmeti sistemi, Meclisin
önündeki en kritik sorunlardan biri olan saltanat
ve hilâfet meselesinin uygun flekilde ertelenmesini de sa¤lam›flt›r. 1921 Anayasas›n›n en önemli
özelliklerinden biri de, yerel yönetimlere verdi¤i
önemdir. Yirmiüç maddelik Anayasan›n ondört
maddesi yerel yönetimlere ayr›lm›fl ve yerel yönetimler çok güçlü yetkilerle donat›lm›flt›r.
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Birinci TBMM dönemin sosyolojik ve siyasal özelliklerini aç›klamak.
TBMM, sosyolojik anlamda toplumu oldukça iyi
temsil eden bir yap›ya sahip olmufltur. Çünkü,
yerel düzeyde eflraf›, din adamlar›n›, subaylar›,
devlet memurlar›n› bir araya getiren genifl tabanl› bir koalisyona dayanmaktad›r. Bu sosyolojik
çeflitlili¤in yan›s›ra siyasal düflünceler aç›s›ndan
da çeflitlilik görülmüfltür. Meclis’in aç›l›fl›n› takiben, Tesanüt Grubu, ‹stiklâl Grubu, Müdafaa-i
Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu gibi çeflitli gruplar oluflmufltur. Mustafa Kemal Pafla kendisine ba¤l› milletvekillerinden oluflan Müdafaa-i Hukuk Grubunu kurmufltur. Onun muhalifleri de “‹kinci Grup” ad› alt›nda örgütlenmifllerdir. Birinci Grup üyelerinin Mustafa Kemal Pafla’n›n liderli¤ine ba¤l› daha radikal reformcu milletvekillerinden oluflmas›na karfl›l›k, ‹kinci Grup
üyeleri, sosyal bak›mdan daha muhafazakâr, siyasal bak›mdan da daha liberal görüfllere sahiptiler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. “Yerel kongre iktidarlar›” deyimi, afla¤›daki dönemlerden hangisini kapsar?
a. Erzurum Kongresinden TBMM’nin aç›l›fl›na kadar olan dönemi
b. Mondros Mütakeresinden TBMM’nin aç›l›fl›na
kadar olan dönemi
c. Mondros Mütakeresinden Sivas Kongresine kadar olan dönemi
d. Erzurum kongresinden Birinci TBMM döneminin sonuna kadar olan dönemi
e. TBMM’nin aç›l›fl›ndan, birinci Dönem TBMM’nin
sonuna kadar olan dönemi
2. Afla¤›daki sosyal gruplardan hangisi yerel kongrelere kat›lmam›flt›r?
a. Mahalli eflraf
b. Gayrimüslim az›nl›klar
c. Eski ‹ttihat ve Terakkiciler
d. Din adamlar›
e. Asker ve sivil bürokratlar
3. Misak-› Milli hangi kurul taraf›ndan resmen ilan edilmifltir?
a. Son Osmanl› Meclis-i Mebusan›
b. TBMM
c. Sivas Kongresi
d. Erzurum Kongresi
e. Heyet-i Temsiliye
4. 23 Nisan 1920’de toplanan TBMM’nin hukuki niteli¤i, afla¤›daki tan›mlamalardan hangisine uygun de¤ildir?
a. Kurucu Meclis
b. Salâhiyet-i fevkalâdeyi haiz meclis
c. 1876 Anayasas› ile ba¤l› yasama meclisi
d. Devrim meclisi
e. Millî egemenli¤e dayanan meclis
5. TBMM’nin kabul etti¤i ilk önemli kanun, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Dü¤ünlerde ‹sraf›n Yasaklanmas› Kanunu
b. ‹cra Vekillerinin Suret-i ‹ntihab›na (seçim flekline) Dair Kanun
c. Teflkilat-› Esasiye Kanunu
d. Nisab-› Müzakere Kanunu
e. Bütçe Kanunu

6. 1921 Anayasas›n›n kurdu¤u hükümet sistemi, afla¤›daki modellerden hangisine uygundur?
a. Parlâmenter rejim
b. Meclis hükümeti rejimi
c. Baflkanl›k rejimi
d. Yar›-baflkanl›k rejimi
e. Tamamen kendine özgü bir sistem
7. Afla¤›daki hususlardan hangisi 1921 Anayasas›n›n
gerçeklefltirdi¤i yeniliklerden biri de¤ildir?
a. Milli egemenlik
b. Meclis hükümeti sistemi
c. Yerel yönetimlere genifl yetkilerin verilmesi
d. Yeni vatandafll›k tan›m›
e. Devlet baflkan›n›n olmad›¤› bir hükümet
8. Birinci TBMM döneminde faaliyette bulunan Birinci
ve ‹kinci Gruplar aras›ndaki görüfl farklar› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?
a. ‹kinci Grup daha muhafazakard›r.
b. ‹kinci Grup daha liberaldir.
c. ‹kinci Grup daha cumhuriyetçidir.
d. ‹kinci Grupta avukat ve tüccar kökenli üyelerin
oran› daha yüksektir.
e. ‹kinci Grupta resmi meslek kökenli üyelerin oran› daha düflüktür.
9. Afla¤›dakilerden hangisi Birinci Dönem TBMM’inde
Mustafa Kemal Pafla’ya muhalefet eden gruplardan biri
de¤ildir?
a. Liberal muhalefet
b. ‹slamc› muhalefet
c. Kürt milliyetçisi muhalefet
d. Sol muhalefet
e. Saltanat taraftar› muhalefet
10. Birinci Dönem TBMM ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?
a. Daha sonraki meclislere oranla temsili karakteri
daha güçlü bir meclistir.
b. Meclis çal›flmalar› Mustafa Kemal Pafla’n›n kiflisel hakimiyeti alt›nda yürütülmüfltür.
c. Meclis çal›flmalar›na demokratik bir ruh hakim
olmufltur.
d. Meclis, birçok hayati konuyu serbestçe tart›flm›flt›r.
e. Meclis, siyasal düflünce ve sosyal köken aç›lar›ndan ço¤ulcu yap›da bir meclistir.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

1. c

1

2. b
3. a
4. c
5. b
6. b
7.d
8. c
9. c
10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yerel Kongre ‹ktidarlar›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yerel Kongreler” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Misak-› Milli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “TBMM” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹cra Vekillerinin Seçimi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Meclis Hükümesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1921 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Gruplar” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Muhalefet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “TBMM Çal›flmalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Misak-› Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile
Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtulufl Savafl›’n›n
siyasî manifestosu olan alt› maddelik bildirinin ad›d›r.
‹stanbul’da toplanan son Osmanl› Mebusan Meclisi taraf›ndan 28 Ocak 1920’de oybirli¤i ile kabul edilmifl ve
17 fiubat’ta kamuoyuna aç›klanm›flt›r. Bildiri, I. Dünya
Savafl›’n› sona erdirecek olan bar›fl antlaflmas›nda Türkiye’nin kabul etti¤i asgari bar›fl flartlar›n› içerir.
Bildiri Mecliste Ahd-› Millî Beyannamesi ad›yla kabul
edilmifl, ancak daha sonra “Misak-› Millî” olarak an›lm›flt›r. Her iki deyim de Ulusal Yemin anlam›na gelir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar›, baz› ayr›nt›lar hariç,
Misak-› Millî ilkeleri do¤rultusunda oluflmufltur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Halk F›rkas›n›n kurulmas›n› ve cumhuriyetin ilân›n› anlatabilecek,
1924 Anayasas›n›n yap›l›fl gerekçelerini ve ilkelerini aç›klayabilecek,
Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›’n›n kuruluflunu, kurucu üyelerini,
parti program›n› anlatabilecek,
Türk tek-parti sisteminin örgütsel, ideolojik, ço¤ulculuk niteliklerini
aç›klayabilecek,
Serbest Cumhuriyet F›rkas›’n›n kurulufl sürecini ve sonras›nda yaflanan
geliflmeleri özetleyebilecek,
CHP’nin ideolojisini ve demokrasiye bak›fl aç›s›n› aç›klayabilecek bilgi ve
becerilere sahip olcaks›n›z.
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Tek-Parti Rejiminin
Do¤uflu ve Yerleflmesi
G‹R‹fi
Türk tek-parti sisteminin, 1925 y›l›nda muhalif Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n (TCF) bast›r›lmas›ndan, 1945-1946 y›llar›nda çok-partili hayata geçilmesine kadar yaklafl›k yirmi y›l sürdü¤ü kabul edilebilir. Bu dönemde saf tek-parti rejiminden tek ve tart›flmal› sapma, afla¤›da de¤inilecek olan Serbest Cumhuriyet F›rkas›
deneyimidir. CHP’nin tek-parti statüsü hiçbir zaman resmen ve hukuken ilân edilmifl olmamakla beraber, bu dönemdeki uygulaman›n, otoriter tek-parti tipine uygun düfltü¤ünde kuflku yoktur.
Birçok baflka ülkede oldu¤u gibi, Türkiye’de de otoriter rejimin konsolidasyonu (pekiflmesi), belli bir zaman dilimi içinde gerçekleflmifltir. Birinci dönem (19201923) TBMM, yukar›da gördü¤ümüz gibi, zaman zaman kaotik ölçüye varan ço¤ulcu bir yap›ya sahipti. Bu dönemde ‹kinci Grup, aktif ve zaman zaman etkili bir
muhalefet partisi fonksiyonu ifa etti. Kemalistlerin kontrolünde yap›lan 1923 seçimlerinde ‹kinci Gruptan ancak üç üyenin seçilebilmesi, Birinci Dönemdeki ço¤ulculu¤un tasfiyesi yönünde at›lm›fl önemli bir ad›m oldu. Bununla birlikte, bu
ço¤ulculu¤un tümüyle tasfiyesi, ancak afla¤›da görülece¤i gibi, 1925 y›l› ilkbahar›nda Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n kapat›lmas›yla gerçekleflmifltir. Bu yar›ço¤ulcu dönemde, Halk F›rkas›n›n kurulmas›, cumhuriyetin ilân› ve 1924 Anayasas›n›n kabul edilmesi gibi çok önemli olaylar yaflanm›flt›r.

HALK FIRKASININ KURULMASI
TBMM seçimlerinin yenilenmesinden az sonra Mustafa Kemal Pafla, Meclisteki Müdafaa-i Hukuk Grubunun (Birinci Grup) Halk F›rkas›na (HF) dönüflece¤ini aç›klayan Dokuz Umde (‹lke) bildirisini yay›nlam›flt›r. Seçimleri ezici ço¤unlukla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adaylar›n›n kazanmas›n›n ard›ndan,
TBMM’nin ikinci dönemi, 11 A¤ustos 1923 günü aç›lm›fl, 9 Eylülde HF resmen kurulmufltur.2 Afla¤›da ayr›nt›l› olarak görülece¤i gibi Mustafa Kemal Pafla HF’n› tan›tan konuflmalar›nda, baflka ülkelerde çeflitli s›n›flar›n ve bu s›n›flar› temsil eden
partilerin bulundu¤unu, oysa Türkiye’de menfaatleri birbirine karfl›t s›n›flar›n mevcut olmad›¤›n›, dolay›s›yla HF’n›n belli bir s›n›f› de¤il, bütün milleti temsil etti¤ini
s›k s›k vurgulam›flt›r.
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CUMHUR‹YET‹N ‹LANI
TBMM’nin aç›l›fl› ile birlikte uygulanmaya bafllanan hükûmet sisteminin, özünde
bir cumhuriyet rejimi oldu¤unda kuflku yoktu. Kay›ts›z flarts›z milli egemenlik ilkesinin ve bütün yasama ve yürütme yetkilerinin Mecliste topland›¤› bir meclis hükûmeti sisteminin, meflruti de olsa bir monarflik devlet yap›s›yla ba¤daflmad›¤›
aç›kt›. Bununla birlikte, Birinci Dönem TBMM üyeleri aras›nda saltanat ve hilafet
kurumlar›n›n korunmas›ndan yana olanlar›n hayli çok say›da oluflu nedeniyle,
Mustafa Kemal Pafla ve taraftarlar›, yerinde bir düflünceyle saltanat sorununu gündeme getirmemifller ve bunu gelece¤e ertelemeyi tercih etmifllerdir. Saltanat›n ilgas›na dair 30 Ekim - 2 Kas›m 1922 tarihi 307 ve 308 say›l› TBMM kararlar›ndan sonra bile, cumhuriyet kelimesi telaffuz edilmemifl ve rejimin “Büyük Millet Meclisi
Hükûmeti” olarak adland›r›lmas›na devam edilmifltir.
1923 yaz›nda TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle Kemalistler Mecliste tam hâkimiyeti sa¤lad›ktan sonra, art›k devlet fleklinin ad›n›n konmas› zaman› gelmiflti. 29
Ekim 1923 tarihinde yap›lan Anayasa de¤iflikli¤i ile (Teflkilat-› Esasiye Kanununun
Baz› Mevadd›n›n Tavzihan Tadiline Dair Kanun)3, birinci maddeye, “Türkiye Devletinin flekl-i Hükûmeti Cumhuriyettir” cümlesi eklenmifltir. ‹kinci maddede, Türkiye Devletinin dininin ‹slam dini, resmî dilinin de Türkçe oldu¤u belirtilmektedir.
On ve onbirinci maddelerde yeni kurulan Cumhurbaflkanl›¤› makam› düzenlenmifltir. Onuncu maddeye göre, “Türkiye Reisicumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi (Genel Kurulu) taraf›ndan ve kendi âzâs› meyan›ndan (aras›ndan) bir intihap devresi için intihap olunur. Vazife-i Riyaseti, yeni Reisicumhurun intihab›na kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak caizdir.” Onbirinci maddeye göre, “Türkiye Reisicumhuru Devletin Reisidir. Bu s›fatla lüzum gördükçe
Meclise ve Heyet-i Vekileye riyaset eder.”
Onikinci madde ile de, hükûmetin kurulufl yöntemi, parlamenter rejimlerdekine benzer flekilde düzenlenmifltir. Buna göre, “Baflvekil Reisicumhur taraf›ndan ve
meclis âzâs› meyan›ndan intihap olunur. Di¤er Vekiller Baflvekil taraf›ndan gene
Meclis âzâs› aras›ndan intihap olunduktan sonra heyet-i umumiyesi Reisicumhur
taraf›ndan meclisin tasvibine arz olunur. Meclis hal-i içtimada (toplant› halinde)
de¤il ise, keyfiyeti tasvip, Meclisin içtima›na tâlik olunur.”
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ
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SIRA
S‹ZDE
Türkiye’de tek
parti
sistemi ne kadar sürmüfltür, bu dönemde uygulanan sistem hangi parti tipine uygun düflmektedir? Tart›fl›n›z.
D Ü fi Ü N E L ‹ M
H‹LAFET‹N
‹LGASI

Bilindi¤i gibi, 2 Kas›m 1922 tarihli ve 308 say›l› TBMM karar›, saltanat› ilga etmekle
S O R Osmanl›
U
birlikte, hilâfetin
hanedan›na ait oldu¤unu ve bu makama TBMM taraf›ndan bu hanedan›n “ilmen ve ahlâken” en do¤ru ve iyi olan›n seçilece¤ini hükme
ba¤lam›fl ve Dbuna
göre Milli Mücadeleye sempatisiyle bilinen Abdülmecid Efendi
‹KKAT
Halife seçilmifltir. Ancak, Kemalistlerin radikal devrim projelerine karfl› çekinceleri
olan daha muhafazakâr e¤ilimli milletvekillerinin Halife etraf›nda bir karfl› a¤›rl›k
SIRA S‹ZDE
merkezi yaratma çabalar› karfl›s›nda, Mustafa Kemal Pafla hilafetin de kald›r›lmas›na
karar verdi. Bu, 3 Mart 1924 tarihli ve 431 say›l› Kanunla gerçeklefltirildi. Kanunun
birinci maddesine
göre, “Halife hal’edilmifltir. Hilafet, Hükûmet ve Cumhuriyet mâAMAÇLARIMIZ
na ve mefhumunda (anlam ve kavram›nda) esasen mündemiç (içinde var) oldu¤undan, Hilafet makam› mülgad›r.” Kanun, ayr›ca, halledilmifl bulunan Halife, Osmanl› hanedan›n›n
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çocuklar›n, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde oturma hakk›ndan “ebediyen memnu” olduklar›n›, en çok on gün içinde ülkeyi terk etmek zorunda bulunduklar›n› ve
Türk vatandafll›¤› s›fat ve haklar›ndan yoksun b›rak›ld›klar›n› hükme ba¤lam›flt›r.4
Meclis görüflmeleri s›ras›nda baz› milletvekilleri çekincelerini ifade etmifl olmakla
beraber, kanun, görünüfle göre oybirli¤i ile kabul edilmifltir. Hilafetin ilgas›na dair
Kanunla ayn› tarihte, iki önemli kanun daha kabul edilmifltir: “fieriyye ve Evkaf ve
Erkan-› Harbiye-i Umumiye Vekâletlerinin ‹lgas›na Dair” 429 say›l› Kanun ve 430 say›l› “Tevhid-i Tedrisat” (ö¤retim birli¤i) kanunlar›. Bu üç kanun, Türkiye’nin lâiklefltirilmesi sürecinde devrimci bir aflama oluflturmufllard›r.5

1924 ANAYASANIN YAPILIfiI
1921 Anayasas›n›n, bir anayasada düzenlenmesi gereken tüm konular› kapsamayan k›sa ve bir anlamda geçici bir anayasa oldu¤una ve Kanun-u Esasî’nin bu anayasaya ayk›r› olmayan hükümlerinin yürürlüklerini korudu¤una yukar›da de¤inmifltik. Bu garabet, Cumhuriyetin ilan›na iliflkin anayasa de¤iflikli¤inden sonra da
devam etmifltir. Dolay›s›yla, yeni Cumhuriyetin tümüyle yeni bir anayasaya ihtiyac› oldu¤u aç›kt›. Bu anayasa, ‹kinci Dönem TBMM (1923-1927) taraf›ndan yap›lm›fl
olan 491 say›l› 1924 Anayasas›d›r (Teflkilat-› Esasiye Kanunu). Belirtmek gerekir ki,
‹kinci Dönem TBMM, özel olarak bu amaçla seçilmifl bir “kurucu meclis” de¤il,
ola¤an bir yasama organ›yd›. Bununla birlikte Meclis, bir kurucu meclis olarak çal›flmakta tereddüt etmemifl, ancak bu kanunun “salt ço¤unlu¤un üçte iki ço¤unlu¤u” ile müzakere ve kabul edilmesini kararlaflt›rm›flt›r.6
1923 y›l›nda seçilen TBMM, hemen tümüyle HF’n›n hakimiyetinde olmakla birlikte, anayasan›n görüflülmesi s›ras›nda, tek-parti rejimi henüz pekiflmifl de¤ildi.
Dolay›s›yla anayasa tart›flmalar› nisbi bir serbestlik ortam›nda cereyan etti. Meclis
görüflmelerinde milletvekillerinin ço¤unlu¤unun, Meclisin egemen konumunu k›skançl›kla koruma konusunda hassas ve kararl› davranm›fl olmalar› ilginçtir. Mustafa Kemal Pafla’n›n prestijinin dorukta oldu¤u bir dönemde Meclisin, Cumhurbaflkan›na Meclisi feshedebilme yetkisi verilmesi yönündeki Kanun-u Esasî Encümeni
(Anayasa Komisyonu) önerisini reddetmifl olmas› ilginçtir. Bu konuda Saruhan Milletvekili Reflat Bey’in flu sözleri, Meclisin ruh haletini yans›tmas› aç›s›ndan kayda
de¤er: “Farz-› muhal olarak Allah Reisicumhur olsa... Melâike-i Kiram (Yüce Melekler) Heyet-i Vekile olsa fesih selahiyetini verecek yoktur.” Benzer flekilde, Anayasa Komisyonu teklifinde yer alan, Cumhurbaflkan›na bütün silahl› kuvvetlerin
baflkumandanl›¤› yetkisini veren hükümle (m. 41), cumhurbaflkan›n›n kanunlar›
bir kere daha görüflülmek üzere meclise iadesi halinde o kanunun kabulü için üçte iki ço¤unlu¤un gerekece¤i yolundaki hüküm (m. 36) Meclisçe reddedilmifltir.
Sonuçta kabul edilen metne göre, Baflkumandanl›¤›n, TBMM’nin “flahsiyet-i maneviyesinde mündemiç olup Reisicumhur taraf›ndan temsil” olunaca¤›, silahl› kuvvetlerin emir ve komutas›n›n bar›fl zaman›nda Genelkurmay baflkanl›¤›na, savafl zaman›nda da Bakanlar Kurulunun önerisiyle Cumhurbaflkan› taraf›ndan atanacak
kifliye ait olaca¤› hükme ba¤lanm›flt›r (m. 40). Kanunlar›n görüflülmesinde de Cumhurbaflkan›n›n güçlefltirici veto yetkisi, basit bir yeniden görüflülme iste¤ine indirgenmifltir. Buna göre Meclisin, o kanunu yeniden kabul etmesi için, nitelikli bir ço¤unluk gerekmemektedir.7
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1924 Anayasas›n›n Özellikleri
1924 Anayasas›n›n belirgin
özellikleri:
• Hükûmet Sistemi
• Anayasan›n Sertli¤i
• Laiklik
• Kamu Hürriyetleri

‹kinci Dönem T.B.M.M., seçilmesinden az sonra yeni bir anayasa yapma sorununa
e¤ilmek durumundayd›. Çünkü 1876 Osmanl› Kanunu Esasîsi henüz resmen ilga
edilmifl olmad›¤› gibi, 1921 Teflkilât› Esasîye Kanunu da, yeni devletin ihtiyaçlar›na cevap verecek derecede uzun ve ayr›nt›l› bir metin de¤ildi. Yeni Anayasa, 20
Nisan 1924’te T.B.M.M. taraf›ndan kabul edilerek, 23 Nisan 1924’te yay›nland›.
1924 Anayasas›n›n baz› temel ilkeleri, afla¤›daki flekilde özetlenebilir:

Hükûmet Sistemi
1924 Anayasas›n›n, meclis hükûmeti ile parlâmenter rejim aras›nda karma bir sistem
kurdu¤u söylenmifltir. Gerçekten Anayasada, her iki hükûmet flekline has özellikler
yer almaktad›r. 1924 Anayasas›n›n meclis hükûmetini and›ran yönleri flunlard›r: (a)
Anayasaya göre, Türk Milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve
Millet ad›na egemenlik hakk›n› yaln›z o kullan›r (m.4). Yasama yetkisi ve yürütme
erki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda toplan›r (m.5) (b) Meclis, Hükûmeti her
zaman denetleyebilece¤i ve düflürebilece¤i (m.7) halde, Hükûmetin meclisi feshetme yetkisi yoktur. Hükûmete fesih yetkisi tan›nmas› önerisi, Anayasa görüflmeleri
s›ras›nda uzun tart›flmalara konu olduktan sonra, reddedilmifltir.
Öte yandan, 1924 Anayasas›, baz› yönleriyle de parlâmenter sistemi and›rmaktad›r: (a) Meclis yasama yetkisini kendi kulland›¤› (m.6) halde, yürütme yetkisini
ancak Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanabilir (m.7). Öyleyse, yürütme yetkisi teorik olarak Mecliste bulunmakla beraber, Meclisin yürütme ifllemlerini bizzat yapmas› söz konusu de¤ildir. Bu sistemi, anayasac›lar›m›z, kuvvetler
birli¤i ve görevler ayr›l›¤› sistemi olarak adland›rm›fllard›r. (b) Hükûmetin kurulmas› konusunda parlâmenter sisteme uygun bir model kabul edilmifltir. Anayasan›n 44’üncü maddesine göre, Baflbakan, Cumhurbaflkan›nca Meclis üyeleri aras›ndan tayin olunur. Öteki bakanlar Baflbakanca seçilip tamam› Cumhurbaflkan› taraf›ndan onand›ktan sonra Meclise sunulur. Meclis toplan›k de¤ilse sunma ifli Meclisin toplanmas›na b›rak›l›r. Hükûmet, tutaca¤› yolu ve siyasî görüflünü en geç bir
hafta içinde Meclise bildirir ve ondan güven ister. Görülüyor ki, bugünkü hükûmet
kurma yöntemimizle hemen hemen ayn› olan bu sistem, Birinci T.B.M.M. dönemindeki sistemden, hattâ 29 Ekim 1923 tarihli Anayasa de¤iflikli¤inin getirdi¤i sistemden aç›kça ayr›lmaktad›r. Hat›rlanaca¤› gibi, 1923 de¤iflikli¤ine göre, seçilen
Baflbakan ve bakanlar, Meclisin onay›na sunulmaktad›r. 1924 Anayasas›nda ise,
Meclisin onay› flart› kald›r›lm›fl, sadece güven için Meclise sunulma ilkesi getirilmifltir. Bu iki sistem aras›nda do¤uracaklar› hukukî sonuçlar bak›m›ndan önemli
bir fark vard›r. 1923 sisteminde Baflbakanl›k ve Bakanl›k s›fat›, ancak Meclisin onay›yla kazan›labildi¤i halde, 1924 Anayasas›n›n (ve bugünkü Anayasam›z›n) kabul
etti¤i sistemde, bu s›fatlar Cumhurbaflkan›nca onanma an›nda kazan›lmaktad›r. (c)
1924 Anayasas›, gene parlâmenter sistemin temel ilkelerinden biri olan hükûmetin
kollektif sorumlulu¤u ilkesini aç›kça kabul etmifltir. Anayasan›n 46’›nc› maddesine
göre Bakanlar Kurulu, Hükûmetin genel politikas›ndan birlikte sorumludur.Oysa,
Birinci T.B.M.M. dönemi s›ras›nda, bakanlar aras›nda ç›kacak uyuflmazl›klar›n Büyük Millet Meclisince çözülece¤i kabul ediliyordu (B.M.M. ‹cra Vekillerinin Sureti
‹ntihab›na Dair Kanun, m.4).
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Anayasan›n Sertli¤i
1924 Anayasas›, sert bir anayasayd›. Bu Anayasan›n 102’nci maddesine göre, Anayasada de¤ifliklik teklifinin Meclis üye tamsay›s›n›n en az üçte biri taraf›ndan imzalanmas› flartt›. De¤ifliklik tekliflerinin kabulü de, üye tamsay›s›n›n en az üçte ikisinin oyuyla mümkündü. Gene, bugünkü Anayasam›zda da oldu¤u gibi, bu Anayasan›n Devlet fleklinin Cumhuriyet oldu¤u hakk›ndaki birinci maddesinde de¤ifliklik ve baflkalama yap›lmas› hiçbir türlü teklif edilemezdi. 1924 Anayasas›, bunun
d›fl›nda, Anayasan›n hiçbir maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz ve ifllerlikten al›konamaz. Hiçbir kanun Anayasaya ayk›r› olamaz (m.103) hükmünü de
tafl›yordu.
Ancak anayasa üstünlü¤ünü koruyucu bu hükümlerin gerçek etkinlik kazanabilmesi, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unu denetleyecek ba¤›ms›z bir yarg› mekanizmas›n›n varl›¤›na ba¤l›d›r. 1924 Anayasas› ise, böyle bir denetim sistemi kurmufl de¤ildir. Gerçi Anayasa’da, mahkemelerin böyle bir yetkisi bulunmad›¤›n›
aç›kça belirten bir hüküm de yoktu. Dolay›s›yla, mahkemelerin, hukukun genel ilkelerinden hareket ederek, Anayasaya ayk›r› kanunlar› uygulamama yetkisini kendilerinde görmeleri imkâns›z de¤ildi. Nitekim A.B.D. Anayasas›n›n da hiçbir hükmü, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun mahkemelerce denetlenebilece¤i aç›kça
yazmad›¤› halde, mahkemeler kendilerini buna yetkili görmüfllerdir. Türkiye’de
ise, mahkeme kararlar› bu yönde geliflmemifl ve kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun denetimi sistemi, 1961 Anayasas›n›n kabulüne kadar yerleflememifltir. Böylece, Anayasan›n sertli¤i gerçek bir müeyyideye kavuflamam›fl, âdi kanunlarla Anayasaya ayk›r› hükümler kabul etmek, yani dolayl› yönden Anayasay› de¤ifltirmek
mümkün olmufltur.

Laiklik
1924 Anayasas›n›n getirdi¤i en önemli yeniliklerden biri de, lâiklik ilkesidir. Gerçi
bu ilke, 1924 Anayasas›nda bafltan beri yer alm›fl de¤ildir. Anayasan›n ilk fleklinde,
Türkiye Devletinin dini, Din-i ‹slamd›r ifadesi yer ald›¤› (m.2) gibi, Meclisin yetkileri aras›nda ahkâm-› fler’iyenin tenfizi (fleriat hükümlerinin uygulanmas›) hususu
da say›lm›flt›r (m.26). Bu hükümler, 1928 y›l›ndaki Anayasa de¤iflikli¤i ile ç›kar›lm›fl, 1937 de¤iflikli¤i ile de lâiklik ilkesi resmen kabul olunmufltur.

Kamu Hürriyetleri
1924 Anayasas›, hürriyetler konusunda, Frans›z Devriminden beri süregelmekte
olan tabiî hak anlay›fl›n› kabul etmifltir. Anayasan›n 68’inci maddesine göre, “Her
Türk hür do¤ar, hür yaflar. Hürriyet, baflkas›na zarar vermeyecek her fleyi yapabilmektir. Tabiî haklardan olan hürriyetin herkes için s›n›r›, baflkalar›n›n hürriyeti s›n›r›d›r. Bu s›n›r› ancak kanun çizer.”
Bu hürriyetçi anlay›fla ra¤men, 1924 Anayasas›, hürriyetleri genifl ve ayr›nt›l› flekilde düzenlememifl, ço¤u zaman bunlar›n sadece ad›n› saymak ve s›n›rlar›n›n kanunla çizilece¤ini belirtmekle yetinmifltir. Böylece Meclis, hürriyetleri diledi¤i gibi
s›n›rland›racak kanunlar ç›karabiliyordu. Üstelik, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unun yarg›sal denetimi sistemi de yerleflmifl olmad›¤›ndan, Meclis ço¤unlu¤unun
oyuyla, az›nl›¤›n haklar›n›n ölçüsüz flekilde s›n›rland›r›lmas› mümkündü.

81

82

Türkiye’nin Siyasal Geliflmesi

Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›8

Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas› milletvekilleri ve Halk
F›rkas› milletvekilleri
aras›nda s›n›fsal ve mesleki
farkl›l›klar söz konusudur.
Bu farkl›l›klar partilerin
geleceklerinde etkili
olmufltur.

‹kinci dönem TBMM içinde de, k›sa zamanda bir ayr›flma ortaya ç›kt›. Millî Mücadelede Mustafa Kemal Pafla’n›n yan›nda önemli rol oynayan komutanlar›n liderli¤indeki Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› (TCF) 17 Kas›m 1924 tarihinde kurulmufl, baflkanl›¤›na Kâz›m Karabekir Pafla, ikinci baflkanl›klar›na Rauf (Orbay) ve
Adnan (Ad›var) Beyler, genel sekreterli¤e de Ali Fuat Pafla seçilmifltir. HF’›ndan istifa eden toplam 29 milletvekili, yeni partiye kat›lm›flt›r. TCF, bir yandan Mustafa
Kemal Pafla ve taraftarlar›n›n radikal de¤iflim program›na karfl› daha tedrici ve evrimsel bir de¤iflimi savunan liberal-muhafazakar görüflü temsil ediyor, bir yandan
da Mustafa Kemal Pafla’n›n güçlenen kiflisel iktidar›n› frenlemeyi amaçl›yordu. Partinin Program›nda “hürriyetperverlik (Liberalizm) ve halk›n hâkimiyeti (Demokrasi) f›rkan›n meslek-i esasîsidir” denilmekte (m. 2), partinin “umumi hürriyetlere
fliddetle taraftar” oldu¤u ifade edilmektedir. Partinin “efkâr ve itikadat-› diniyeye
(fikirlere ve dini inançlara) hürmetkâr” oldu¤u belirtilmekle (m. 6) beraber, kanunlar›n yap›lmas›nda fleriata uygunluktan söz edilmeyip, “halk›n ihtiyac›, menafii
(menfaatleri), temayülât› (e¤ilimleri), asr›n icabat› (yüzy›l›n gerekleri) ve adalet
prensipleri” gibi tamamen laik kriterlerin vurgulanmas› (m. 3) ilginçtir ve bu partiye yöneltilen irtica suçlamas›n›n dayan›ks›zl›¤›n› göstermektedir. Programda ayr›ca, tek dereceli seçim, devletin görevlerinin asgariye indirilmesi, yerinden yönetimin gelifltirilmesi gibi di¤er liberal ilkeler de yer almaktad›r.9
Frey’›n ilginç tesbitine göre TCF milletvekilleri, HF milletvekillerine oranla daha iyi e¤itimli, daha az yerel, daha yüksek oranda resmî mesleklere mensup kiflilerdi. Resmî (kamusal) meslek sahiplerinin oran›, HF’›nda yar›, TCF’›nda dörtte üçtü. Daha da önemlisi, HF milletvekillerinin yüzde 18’inin asker kökenli olmas›na
karfl›l›k, TCF milletvekillerinin yüzde 44’ü asker kökenliydi. Frey’›n ifadesiyle, TCF
muhalefeti, “Kemalistlerle tam da ayn› kaynaklardan -ayd›nlar, bürokratlar ve özellikle askerler- güç alan bir muhalefetti. Bu niteli¤i aç›s›ndan Kemalistlerin gözünde muhtemelen en ölümcül geliflmeydi; çünkü baflar›l› oldu¤u takdirde, Kemalistlerin gücünün temellerinin ta kendisini tehdit edecekti. Her fleyden önce bu sebepten dolay›, TCF ezildi.”10 Nitekim TCF, ancak birkaç ay yaflayabilmifl, fieyh Sait isyan›yla iliflkili oldu¤u gibi hiç inand›r›c› olmayan bir suçlamayla, 3 Haziran
1925 tarihinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan kapat›lm›flt›r.
‹ttihatç› kadrolar›n önde gelen isimlerinin ve Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›
kurucular›n›n, ‹zmir suikast› giriflimiyle iliflkilendirilerek, bir bölümünün idam edilmesi, bir bölümünün de itibars›zlaflt›r›lmas› ile konsolidasyon, doruk noktas›na
ulaflm›flt›. Lâiklefltirici yöndeki temel hukuk devrimlerinin, bu konsolidasyon safhas›n›n sonuçlanmas›ndan sonra gerçeklefltirilebilmesi, süphesiz, bir rastlant› eseri de¤ildir.
Rejimin, konsolidasyonu sa¤lamak amac›yla baflvurdu¤u fliddet, meselâ Frans›z,
Rus, Çin ve Meksika devrimlerine oranla çok s›n›rl› olmakla birlikte, gene de az›msanmayacak ölçüdedir. Verdikleri idam kararlar› TBMM’nin onay›na tâbi olmayan
fiark ve Ankara ‹stiklâl Mahkemeleri, 1925-1927 döneminde, 357’si vicahî, 303’ü g›yabî olmak üzere, 600’ün üzerinde idam karar› vermifllerdir. Asker kaçakl›¤› nedeniyle verilen idam kararlar›, bu say›n›n d›fl›nda ve çok üstündedir.11 fiiddet yöntemlerinin hedefinde, muhafazakâr ‹slâmc›lar, Kürtler ve eski ‹ttihatç›lar olmak üzere
bafll›ca üç grup vard›r. Birinci grupta, lâiklefltirici reformlara karfl› muhalefetin, resmî ulemadan de¤il, tarikatlardan gelmifl oldu¤u görülmektedir. Gerçekten, uleman›n Osmanl› devletinde de devlet ayg›t›n›n bir parças› olmas›na karfl›l›k, kökleri
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halk kültüründe olan tarikatlar›n devletle ne kurumsal ne de kültürel anlamda ba¤lant›lar› vard›.12 Nitekim Kemalist rejimin bu iki gruba karfl› davran›fl› da çok farkl›
olmufltur. Resmî uleman›n, yeni kurulan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› bünyesinde devlet bürokrasisine dahil edilmesine karfl›l›k, tarikatlar›n öncülük etti¤i isyanlar fliddetle bast›r›lm›fl, tarikatlar yasaklanm›fl, tekke ve zaviyeler kapat›lm›flt›r.
Tek-parti rejiminin konsolidasyonunda önemli rol oynayan araçlardan biri de,
4 Mart 1925 tarihinde kabul edilen 589 say›l› Takrir-i Sükûn Kanunudur. Kanunun
birinci maddesine göre, “irticaa ve isyana ve memleketin içtimaî nizam›n›, huzur
ve sükûnunu ve emniyet ve asayiflini ihlâle bais bilumum teflkilat ve tahrikat ve
teflvikat ve teflebbüsat ve neflriyat›, hükûmet, reisicumhurun tasdiki ile, re’sen ve
idareten men’e mezundur”. Bu kanuna dayan›larak bir çok muhalif gazete ve dergi kapat›lm›fl ve çok say›da gazeteci ‹stiklâl Mahkemelerinde yarg›lanm›flt›r. TCF’n›n
3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu karar› ile kapat›lmas› da ayn› kanuna dayand›r›lm›flt›r. 13
Frederick Frey, bu dönemi, millî ba¤›ms›zl›k savafl› ertesinde radikal devrimcilerle daha muhafazakâr görüfllü reformcular›n ayr›flt›¤› ve hemen daima radikallerin zaferi ile sonuçlanan di¤er ülkelerle karfl›laflt›rmaktad›r.14 Bu durum, siyasal elitin de¤iflen kompozisyonunda aç›kça gözlemlenmektedir. Birinci dönem TBMM
üyelerinin yüzde 43’ü resmî mesleklere (asker, bürokrat, e¤itimci) mensup olduklar› halde, 1923 ve 1927 Meclislerinde bu oran yüzde 54’e ç›km›flt›r. Buna karfl›l›k,
tar›m ve ticaret gibi ekonomik mesleklere mensup olanlar›n oran›, 1920’de yüzde
19’dan yüzde 14’e, büyük ço¤unlu¤u (yüzde 17) din adamlar›ndan oluflan di¤er
mesleklerin oran› da, 1920’deki yüzde 21’den, 1923’te yüzde 11’e, 1927’de yüzde
9’a düflmüfltür. Dinî meslekler kökenli milletvekillerinin oran›, daha sonraki TBMM
dönemlerinde de azalmaya devam ederek, 3. Dönemde (1927) yüzde dörde, 4.
Dönemde (1931) yüzde üçe, 6. Dönemde (1939) yüzde ikiye ve 5. Dönemde
(1943) yüzde bire düflmüfltür.15 Görülüyor ki, konsolidasyon süreci ile birlikte, birinci TBMM döneminin ço¤ulcu ve hiç de¤ilse sosyolojik anlamda temsilî yap›s›ndan iyice uzaklafl›larak, rejimin dayand›¤› temel sosyal güç olan devlet elitleri, hâkimiyetlerini sa¤lamlaflt›rm›fllard›r. Özellikle, Millî Mücadele koalisyonunun önemli bir unsurunu oluflturan din adamlar› kategorisinin büyük ölçüde marjinallefltirildi¤i görülmektedir.

TÜRK TEK-PART‹ S‹STEM‹N‹N N‹TEL‹⁄‹
Türk tek-parti rejimi, esas itibariyle, Linz’in tipolojisindeki “ba¤›ms›zl›k-sonras› mobilizasyoncu otoriter rejimler” kategorisine uygun düflmektedir.16 Millî Mücadele
döneminde ba¤›ms›zl›k hedefi do¤rultusunda oldukça etkili bir kitle mobilizasyonu ve farkl› toplum kesimlerini içine alan genifl bir koalisyon oluflturulmufl olmakla birlikte, ço¤ulculuk ve muhalefet unsurlar›, birinci TBMM döneminde ‹kinci
Grup, ikinci dönemde de TCF biçiminde kendisini göstermifltir. Bu muhalefetin
bertaraf edilmesi, sert bask› tedbirlerini gerektirmifltir. Millî Mücadele dönemindeki ve onun hemen ertesindeki siyasal ço¤ulculu¤un nedenleri aras›nda, flüphesiz,
‹kinci Meflrutiyet döneminin k›sa da olsa parlâmenter deneyimi ve çok-partili siyasal hayat› da vard›r. Ayr›ca, Osmanl› bürokratik elitinin önemli bir bölümünün
Cumhuriyet yönetimine intikal etti¤i de unutulmamal›d›r.17 Öte yandan, Cumhuriyet dönemi çok-partili hayat deneyimi, M›s›r, Irak, Ürdün ve Suriye gibi ülkelere
oranla çok k›sa olmufl, TCF ancak yaklafl›k yedi ay (17 Kas›m 1924-3 Haziran 1925)
yaflayabilmifltir. Ömrü ancak üç ay olabilen Serbest Cumhuriyet F›rkas›, afla¤›da ele
al›nacakt›r.18
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TCF’nin 1925 y›l›nda fieyh
Sait isyan›yla
iliflkilendirilerek kapat›lmas›
ile birlikte, tek-parti rejimi
konsolide olmufl (pekiflmifl)
say›labilir. Ancak, tek-parti
sistemi hiçbir zaman
resmen tescil edilmemifl,
fiilî (de facto) bir olgu
niteli¤ini korumufltur.
Nitekim 1930 y›l›nda, bizzat
Atatürk’ün teflvikiyle yeni bir
muhalefet partisi, Serbest
Cumhuriyet F›rkas› (SCF)
kurulmufl, fakat o da, üç ay
içinde kendisini feshetmek
zorunda kalm›flt›r.

Türkiye’de tek-parti
yönetiminin kurulmas›, bir
anda gerçekleflmifl de¤ildir.
Millî Mücadele dönemi
Birinci Dönem TBMM’nin
seçimlerin yenilenmesine
karar vermesinin ard›ndan,
Mustafa Kemal Pafla,
Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetlerini Halk F›rkas›
(HF) ad› alt›nda yeni bir
parti olarak örgütlendirmifl
ve HF, 1923 seçimlerinde
milletvekillerinin hemen
tümünü elde etmifltir.
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Linz’in ba¤›ms›zl›k-sonras› tek-parti rejimlerinin, k›sa süre sonra, mobilizasyoncu niteliklerini kaybettikleri yolundaki gözlemi,19 Türk tek-partisine de uygun düflmektedir. Millî Mücadele döneminin genifl koalisyonu ve oldukça etkili kitle mobilizasyonu, savafl›n kazan›lmas›ndan sonra çok daha bürokratik a¤›rl›kl› bir tekparti yönetimine dönüflmüfl, Millî Mücadele koalisyonunun önemli ortaklar› olan
dinî muhafazakârlar, Kürtler ve liberal demokratlar, bilinen nedenlerle devlet yönetiminden d›fllanm›fllard›r.20

Türk Tek-Parti Rejiminin Örgütsel Nitelikleri
Örgütsel aç›dan CHP, modern bir totaliter partiden çok, eski tipte bir kadro partisine benziyordu. Bu, Linz’in, totaliter sistemlerin mobilizasyon ve kat›lmaya önem
vermelerine karfl›l›k, otoriter rejimlerin ilgisizlik (apathy) ve siyasetten uzaklaflmay› (depoliticization) teflvik ettikleri yolundaki gözlemine21 uygun düflmektedir.
Gerçekten CHP, bütün tek-parti dönemi boyunca, devlet elitlerinin hâkimiyetindeki bir kadro partisi olarak kalm›fl, köylü kitlelerini mobilize ederek partinin halk
deste¤ini geniflletmeye çal›flmam›fl, bunun yerine ilgisini Bat›l›laflm›fl dar elit zümre üzerinde yo¤unlaflt›rm›flt›r. Frey’in ifade etti¤i gibi, Türk devriminin özü, Bat›l›laflm›fl ayd›nlar›n zaptettikleri k›r›lgan köprübafl›n›n geniflletilip pekifltirilmesi ve
her türlü tehdide karfl› güvenli¤inin sa¤lanmas›na odaklanm›fl olmas›d›r. Türk Devrimi, “alttan gelen bir devrim, köylü kitlelerinden bafllayarak toplumu yeniden flekillendirme yolunda bir teflebbüs de¤ildi. Böyle bir teflebbüs, ne hareketin tarihçesine, ne de liderlerinin tutumlar›na uygun olurdu. Üstelik, böyle bir yaklafl›m›n gerektirece¤i görev, çok a¤›rd›. Geliflen milletlerin ço¤unda oldu¤u gibi, daha küçük
bir tutamak, daha kolay kavranabilecek bir kald›raç gerekliydi.”22 Dankwart Rustow da, Türk devriminin niteli¤ine iliflkin olarak benzer bir de¤erlendirmede bulunmaktad›r. Ona göre Atatürk, “sosyal ve ekonomik de¤iflime karfl›, bu kavramlar›n Meksika, Rus ve sömürgecilik-karfl›t› devrimlerden bu yana anlafl›ld›¤› anlamda, pek ilgi göstermemifltir. Onun görüflünce ekonomik geliflme ve s›n›f farklar›n›n
azalt›lmas›, derinden hissedilen beflerî adalet ve onur ihtiyaçlar›ndan çok, millî dayan›flma ve milletleraras› itibar›n pratik gerekleriydi.”23 Bu niteli¤i itibariyle CHP
tek-parti rejiminin kitle mobilizasyonuna a¤›rl›k vermemifl olmas›n› tabiî karfl›lamak gerekir. Hattâ böyle bir teflebbüste bulunulsayd› bile, Türkiye’de elit
kültürü ile halk kültürü aras›ndaki büyük uçurum24 nedeniyle, bunun baflar›ya ulaflabilece¤i çok flüpheliydi.
Parti örgütünün, elit kadro partisi tipine daha uygun düfltü¤ü yolunda birçok
kan›t ileri sürülebilir. Partinin üst yönetici elitinin pek çok üyesi, bu konuma, parti örgütü içindeki faaliyetleri nedeniyle de¤il, ya Millî Mücadeleye erken kat›lm›fl
olmalar›, ya da devlet bürokrasisindeki baflar›l› performanslar› nedeniyle eriflmifllerdir. Frey’in gözlemlerine göre bakanlar›n ço¤unun, ilk defa bakanl›¤a geldikleri anda, uzun bir parlâmenter deneyimleri bulunmuyordu; bu ön parlâmento
deneyimi süresi, ortalama olarak, dört y›ldan biraz daha uzundu. 25 Bu durum, siyasal elitin üst noktalar›n›n, arkalar›nda uzun bir parti örgütü veya parlâmento
deneyimi olan kiflilerden çok, baflar›l› bir bürokratik kariyer sahiplerince dolduruldu¤unu göstermektedir. Partinin, üye say›s›n› artt›rmaya fazla istekli olmad›¤›n›n bir kan›t› da, 1927’deki ‹kinci Büyük Kongresinde yap›lan bir tüzük de¤iflikli¤i ile, parti üyesi olabilmek için, iki üyenin kefilli¤i flart›n›n getirilmifl olmas›d›r.
Ayn› tüzük de¤iflikli¤i ile, o zamana kadar F›rka Divan›na ait olan milletvekili
adaylar›n› belirleme ve seçim ifllerini yürütme görevinin, “umumî reis”e devredilmifl olmas› da ilginçtir.26
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1931’de Türk Ocaklar›n›n yerine geçmek üzere CHP bünyesinde kurulan Halkevlerinin bir ideoloji afl›lama veya mobilizasyon çabas› olarak görülmesi de pek
mümkün de¤ildir. Bu giriflime partice büyük önem verilmifl ve 1949 fiubat›na kadar ülkede 478 Halkevi ve daha küçük yerleflim birimlerinde 4.322 Halkodas› kurulmufltur. Ancak Halkevlerinin, bir ideolojik mobilizasyon amac›ndan çok, bir
sosyal özgürleflme (emancipation) ve genel kültür seviyesini yükseltme arac› olarak kullan›ld›klar› anlafl›lmaktad›r. Bu, Halkevlerinin faaliyet kollar›n›n niteli¤inden
de anlafl›lmaktad›r: Dil, edebiyat ve tarih, güzel sanatlar, temsil kolu, spor, içtimaiyat, sosyal yard›m, halk dershaneleri ve kurslar›, kitapl›k ve neflriyat, köycülük,
müzeler ve sergiler.27
CHP Genel Sekreteri Recep Peker de, Halkevlerinin kurulufl amac›n›, “siyasi hayata girmifl veya girmemifl vatandafllar› müflterek bir Halk terbiyesiyle istikbale haz›rlamak” olarak tan›mlam›flt›r.28 CHP’nin kitle mobilizasyonu alan›ndaki giriflimlerinden biri de, 1931 y›l›ndan sonra kurulmaya bafllanan “Halk Hatipleri Teflkilât›”
d›r. Bu Teflkilât›n amac› flöyle aç›klanm›flt›r: “CHF’nin prensiplerini ve büyük ideallerimizi ve günlük politika vaziyetine göre fikir ve maksatlar›m›z› en müessir telkin vas›talar›ndan olan söz ile de halka anlatmak için f›rkan›n hatipleri teflkilât› yap›lacakt›r. Teflkilâttan maksat, esasl› telkinlerimizin, gelifli güzel ve haz›rl›ks›z olarak herhangi bir zevat taraf›ndan yap›lmas›na meydan b›rakmayarak bu mühim ifli
itinal› bir surette yetifltirilecek, müessir söz söyleme¤e liyakatli arkadafllar›m›za
yapt›rmak ve bu arkadafllar› her zaman söz söyleyecek esaslar ve malûmat ile her
hale karfl› evvelden haz›r bulundurmakt›r.”29 Ancak Halkevleri gibi, bu giriflim de
etkin bir kitle mobilizasyonu sa¤lam›fl görünmemektedir.
Bu analiz, Türk tek-partisinin, Huntington’un ayr›m›ndaki “d›fllay›c›” (exclusionary) tek-parti tipine uygun düfltü¤ünü düflündürmektedir. Türkiye’de de tek-parti
sisteminin do¤uflu, Huntington’un de¤indi¤i keskin “ikileflme” (bifurcation) olgusunun sonucudur. Türkiye örne¤inde bu iki güç, daha çok bürokratik devlet elitlerinden oluflan Bat›l›laflm›fl ve Bat›c› ayd›nlarla, dinî duygular› güçlü ve büyük ölçüde
köylü kitlelerden oluflan muhafazakâr ço¤unluktur. Çat›flma bunlardan ilkinin zaferi ile sonuçlanm›fl ve d›fllay›c› tek-parti, Huntington’un gözlemlerine paralel bir politika izlemifltir. Bu da, toplumdaki ikileflmeyi kabullenmek, partiyi kendi taban›n›
mobilize edecek bir araç olarak kullanmak, öte yandan yenik sosyal gücün siyasal
faaliyetlerini bast›rmak veya s›n›rland›rmak olarak özetlenebilir.30 Esasen Huntington’un “devrimci” tek-parti olarak tan›mlad›¤› di¤er tipin politikalar›n› izlemek, yani yenik sosyal gücü tasfiye etmek, ya da özümleyerek bünyesine katmak ve böylece bafllang›çtaki ikileflmeyi ortadan kald›rmak, Türkiye örne¤i bak›m›ndan mümkün olmad›¤›na göre, CHP’nin izleyebilece¤i alternatif bir strateji de yoktu.
Türk tek-partisinin d›fllay›c› niteli¤i, onun elitçi ve vesayetçi karakterini de aç›klamaktad›r. Bu parti, normal anlamda bir siyasal parti olarak de¤il, halk› e¤itecek,
ayd›nlatacak ve ona rehberlik edecek bir araç olarak tasavvur edilmifltir. Nitekim
Atatürk, CHP’nin niteli¤ini ve amaçlar›n› flöyle aç›klam›flt›r: “Münevveran (ayd›nlar) ve ulemaya terettüp eden vazife halk›n içine girerek onlar› irflat ve ilâ etmek
(ayd›nlatmak ve yüceltmek) ve onlara terakki ve temeddünde piflva (ilerleme ve
uygarlaflmada öncü) olmakt›r...Biz hepimiz o suretle çal›flal›m ki, kuraca¤›m›z fley
millî bir müessese olsun. Bu da millete terbiye-i siyasiye vermekle olur...Cumhuriyet Halk F›rkas› di¤er memleketlerde oldu¤u gibi alelâde sokak politikas› yapan
bir f›rka de¤ildir...Halk F›rkas› Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi bütün milleti tenvir
ve bütün millete delâlet vazifesiyle mükelleftir. F›rkam›za âdi politikac›l›k atfedenler nankör insanlard›r. Memleket mütesanit bir vahdete muhtaçt›r. Alelâde politikac›l›kla milleti parçalamak hiyanettir”.31
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1927 Tüzük de¤iflikli¤ine
göre milletvekili adaylar›,
Genel Baflkan, Genel Baflkan
Vekili ve Parti Genel
Sekreterinden meydana
gelen kurul taraf›ndan
belirlenir.
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Türk tek-partisinin vesayetçi, elitçi ve d›fllay›c› niteli¤i çeflitli göstergelerde de
kendisini göstermektedir. Yukar›da de¤inilen 1927 Tüzük de¤iflikli¤inden sonra,
milletvekili adaylar›n›n belirlenmesi, tümüyle Genel Baflkan (Atatürk), Genel Baflkan Vekili (‹nönü) ve Parti Genel Sekreterinden oluflan üç kiflilik bir kurula b›rak›lm›flt›r.32 Bunun sonucunda, gösterilen ve seçilen adaylar›n önemli bir bölümü,
temsil ettikleri seçim çevresiyle hiçbir ba¤› olmayan ayd›n ve bürokratlardan oluflmufltur. Frey’›n temsil ettikleri ilde do¤mufl olan milletvekillerinin toplam milletvekili say›s›na oran› olarak tan›mlad›¤› “yöresellik” (localism) oran›, Birinci TBMM
dönemindeki (1920-1923) hayli yüksek yüzde 72’den, ‹kinci Dönemde (1923-1927)
yüzde 64’e, Üçüncü Dönemde (1927-1931) yüzde 55’e, Dördüncü Dönemde (19311935) yüzde 56’ya, Beflinci Dönemde (1935-1939) yüzde 41’e, Alt›nc› Dönemde
(1939-1943) yüzde 47’ye, Yedinci Dönemde (1943-1946) yüzde 49’a düflmüfltür. Bu
oran›n, serbest seçimlerle oluflan Dokuzuncu Dönem (1950-1954) TBMM’nde yüzde 68’e yükselmifl olmas› ilginçtir.33
CHP il yönetim kurullar›n›n mesleksel kompozisyonu da, TBMM üyelerinkine
benzerlik göstermektedir. Bu kurullara, büyük ölçüde, memurlar›n, serbest meslek
sahiplerinin, ö¤retmenlerin ve tüccarlar›n hâkim oldu¤u gözlemlenmifltir. 34 Kay›tl› üye say›s› hayli yüksek (meselâ 1941 y›l›nda 1.512.719, veya toplam nüfusun
yüzde 8.5’i) olmakla beraber,35 bunlar›n büyük ço¤unlu¤unun pasif ya da ka¤›t
üzerindeki üyeler oldu¤unda kuflku yoktur. CHP’nde uzun y›llar Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Parti Genel Sekreterli¤i ve Parti Genel Baflkan Vekilli¤i
gibi önemli görevlerde bulunmufl olan Hilmi Uran, SCF döneminde ve sonras›nda
parti örgütünün etkisizli¤ini flu sözlerle anlatm›flt›r: “Serbest F›rka art›k ortadan çekilmifl ve yine tek parti hayat›na dönülmüfl olmakla beraber, Halk Partisi, mücadele s›ras›nda kendi bünyesinde beliren uyufluklu¤u yine de giderme yollar›n› aramaya tevessül etmiflti...Fakat bütün bunlar, bir an için yaflam›fl, sonra dinamizmini
kaybetmifl hareketler ve tedbirler olmufl ve tek parti hayat› yine eski uyufluk temposuna dönmüfltü”.36
Tek-parti rejimi, anayasal bir yönetim fleklinin d›fl görüntülerini korumaya özen
göstermifl, parlâmento seçimleri düzenli olarak yap›lm›fl, 1924 Anayasas›n›n 4’üncü maddesindeki “Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegâne ve hakikî mümessili olup millet nam›na hakk›-› hâkimiyeti istimal eder” efsanesi fleklen korunmufltur. Ancak çeflitli faktörler, bu seçimlerin demokratik anlam›n› tamamen ortadan
kald›rm›fl, bunun sonucunda da teoride “milletin yegâne ve hakikî mümessili olup
millet nam›na hakk›-› hâkimiyeti” kullanan TBMM, pratikte Cumhurbaflkan› ve parti liderine ba¤›ml›, göstermelik bir onay organ› haline gelmifltir. Tabiî, en baflta gelen faktör, fiilî tek-parti yönetimi nedeniyle, örgütlü bir muhalefetin mevcut olmamas›, dolay›s›yla seçimlerin yar›flmac› seçimler niteli¤i tafl›mamas›d›r. ‹kincisi, seçimler, Meflrutiyetten kalan uygulamay› devam ettirerek, 1946 y›l›na kadar aç›k oy,
gizli tasnif esas›yla iki dereceli olarak yap›lm›flt›r. Az say›daki ikinci seçmenler
(müntehib-i sânî) üzerinde yönetim organlar›n›n çok daha etkili olacaklar› aç›kt›r.
Zaten ikinci seçmenleri her ilde partinin il idare kurullar› belirlemektedir.37 Nihayet, yukar›da de¤inildi¤i gibi, 1927 tüzük de¤iflikli¤i ile, milletvekili adaylar›n› belirleme yetkisinin genel baflkan, genel baflkan vekili, ve genel sekreterden oluflan
üçlü kurula verilmifl olmas›, rejime muhalif bir kiflinin milletvekili seçilebilmesini
tümüyle imkâns›z k›lmaktad›r.
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1931 seçimlerinden itibaren seçim uygulamas›nda, az say›da ba¤›ms›z aday›n
TBMM’ne girmesini sa¤layacak baz› ufak de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 1931 seçimlerinde CHF, 22 seçim çevresinde 30 kadar milletvekilli¤i için aday göstermeyerek,
bunlar›n ba¤›ms›zlar›n adayl›¤›na aç›lmas›n› kararlaflt›rm›flt›r. Atatürk, bu kiflilerde
“lâik, cumhuriyetçi, milliyetçi ve samimî olmak” d›fl›nda hiçbir nitelik aranmayaca¤›n› belirtmifltir.38 Ancak, ba¤›ms›zlar› seçecek ikinci seçmenlerin tümünün, parti
taraf›ndan belirlenmifl parti üyeleri oldu¤u unutulmamal›d›r. Nitekim bunlar›n ancak 20’si seçilebilmifl, geri kalan on üyelik, daha sonra CHF adaylar›nca doldurulmufltur. Zaten ba¤›ms›zlar›n onbiri de, daha sonra CHF’na kat›lm›fllard›r.39 1935 seçimlerinde bofl b›rak›lan üyelik say›s› 16’ya düflmüfltür. 1939 seçimlerinde gayr›
müslim az›nl›klara mensup ba¤›ms›z adaylar için dört kontenjan ayr›l›rken, afla¤›da de¤inece¤imiz Müstakil Grup da kurulmufltur. 1943 seçimlerinde ise 38 ilde bu
illerin ç›karaca¤› toplam milletvekili say›s›ndan daha fazla aday gösterilerek, ikinci seçmenlerin bunlar aras›nda tercih yapabilmeleri sa¤lanm›flt›r.40
CHP’nin tekelcili¤ini bir ölçüde hafifletme yolundaki bir giriflimi de, 1939 y›l›ndaki Beflinci Büyük Kurultay›ndan sonra, partili milletvekilleri aras›ndan Büyük
Kurultay›n seçti¤i bir “Müstakil Grup”un oluflturulmas›d›r. Bafllang›çta 21 üyeden
oluflan, daha sonra say›s› 35’e ç›kar›lan bu gruba mensup milletvekilleri, CHP Meclis grubu toplant›lar›na kat›labilecekler, fakat burada görüfl belirtemeyecek ve oylamaya kat›lamayacaklard›. Buna karfl›l›k Meclis Genel Kuruluna kat›labilecek, görüfl belirtebilecek, oy kullanabilecekler, bakanlara soru ve gensoru yöneltebilecekler, güvensizlik önergesi verebileceklerdi. Müstakil Grubun güdümlü niteli¤i, Parti
Tüzü¤ünün 128’inci maddesindeki flu ifadeden de anlafl›lmaktad›r: “Müstakil grup
reis vekili, parti hükûmetinin muvaffakiyetine yard›m etmeye; nifak, ihtiras ve flahsiyete mâni olmaya bilhassa dikkat eder”. Uygulamada da Müstakil Grubun, Meclisin denetim faaliyetlerine katk›s›, tahmin edilebilece¤i gibi, s›n›rl› olmufltur. Bu
durum, CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’›n an›lar›nda flöyle ifade edilmektedir:
“Meclisin aleni toplant›lar›nda ise müstakil grup, as›l ana parti grubundan hattâ daha çekingen, daha ihtiyatl› davran›rd›. Öte taraftan, bafl› yine Halk Partisi Genel
Baflkan›na ba¤l› ve yaln›z ad› müstakil oldu¤unu herkesin bildi¤i böyle sunî bir
muhalefet ve tenkit unsurundan, emniyet edip de, sonuna kadar kimse de bir fley
ummam›flt› ve sunîlik grubun büyük zaaf› olmufltu”. Nitekim Müstakil Grup, çokpartili hayata geçilmesiyle anlam›n› tümüyle kaybetti¤inden 1946 Ola¤anüstü Parti Kurultay›nca la¤vedilmifltir.41
Türk tek-parti sistemi bak›m›ndan, seçimlerin fonksiyonlar›n›n daha çok, e¤itme ve meflrulaflt›rma fonksiyonlar› oldu¤u söylenebilir. Gerçekten, sistemde baz›
ba¤›ms›zlara yer verme ve Müstakil Grup gibi uygulamalar, parti sözcülerince demokratik seçim süreçleri aç›s›ndan bir “ö¤renme süreci” olarak takdim edilmifl, bas›nca da böyle alg›lanm›flt›r.42 Buna karfl›l›k, bu seçimlerin baz› totaliter ülkelerde
görülen kitle mobilizasyonu fonksiyonunu etkili flekilde yerine getirdikleri söylenemez. Rejimin seçimlere kat›lmay› teflvik edici yo¤un çabalar›na ra¤men, oy verme oranlar›, hiçbir zaman totaliter sistemlerde görülen yüzde 99’luk ço¤unluklara
ulaflmam›fl, hattâ bu oran 1927 seçimlerinde yüzde 23, 1931 seçimlerinde yüzde 45
gibi hayli düflük oranlarda kalm›flt›r. Daha sonraki seçimlerde bu oran›n yükseldi¤i (1935’te yüzde 68.5, 1939’da yüzde 77.8, 1943’te yüzde 85) görülmekle birlikte,
bu say›lar›n abart›l› oldu¤u yolunda ciddî kuflkular vard›r.43
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Türk Tek -Parti Rejiminin ‹deolojik Nitelikleri
Juan Linz, totaliter rejimlerle otoriter rejimleri ay›ran üç boyuttan biri olarak, bunlardan birincisinin ideolojilere, ikincisinin ise “zihniyet”lere (mentality) dayanmas›n› göstermifltir. Gerçekten de, CHP tek-parti yönetiminin zihinsel tutumunun,
özellikle rejimin oluflum ve konsolidasyonu aflamas›nda, bir ideolojiden çok, bir
zihniyete uygun düfltü¤ünü söylemek mümkündür. 1931 y›l›ndan itibaren bu zihniyetin daha kat› bir ideolojiye dönüflmesi süreci afla¤›da incelenecektir.44
Millî Mücadele y›llar›nda bütün milli güçleri savafl yolunda seferber etme ihtiyac›, Atatürk’ü doktriner tutumlar almaktan al›koymufltur. Bu dönemde ortaya ç›kan fikrî ilkeler, tam ba¤›ms›zl›k ve oldukça müphem bir “halkç›l›k” kavram›d›r.
An›lan dönemde halkç›l›k, daha çok, halk egemenli¤i anlam›nda kullan›lm›fl, ancak gerek Atatürk, gerek dönemin di¤er baz› önemli simalar›, bu kavrama anti-emperyalist, hattâ anti-kapitalist vurgular da yüklemifllerdir. Atatürk’ün 1 Aral›k 1921
tarihinde TBMM’ndeki konuflmas› bunu tipik bir örne¤idir:
“Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak, yaflamak için çal›flan ve çal›flmaya mecbur
olan bir halk›z! Binaenaleyh her birimizin hakk› vard›r. Salâhiyeti vard›r. Fakat çal›flmak sayesinde bir hakk› iktisap ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve hayat›n› sâyden muarra (çal›flmaktan uzak) geçirmek isteyen insanlar›n bizim heyet-i içtimaiyemiz içinde yeri yoktur, hakk› yoktur... Halkç›l›k, nizam-› içtimaîsini sâyine, hukukuna istinadettirmek isteyen bir meslek-i içtimaîdir... Biz bu hakk›m›z› mahfuz
bulundurmak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için...bizi mahvetmek isteyen
emperyalizme karfl› ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karfl› heyet-i milliyece mücadeleyi caiz gören bir mesle¤i takip eden insanlar›z. Binaenaleyh...hükûmetimizin istinad etti¤i esas›n, ilm-i içtimaiye müstenit bir esas oldu¤unu bâriz bir surette görürüz! Fakat ne yapal›m ki demokrasiye benzemiyormufl, sosyalizme benzemiyormufl, hiçbir fleye benzemiyormufl! Efendiler biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz! Çünkü biz bize benzeyoruz Efendiler”.45
Ancak, Millî Mücadele y›llar›nda halkç›l›k ilkesine, çok muhtemelen Sovyet
deste¤ini sa¤lama amac›yla yüklenen bu anti-emperyalist ve anti-kapitalist vurgu,
savafl›n baflar›yla sonuçland›r›lmas›ndan sonra terkedilmifl, halkç›l›¤›n millî egemenli¤e dayanan halk hükûmeti anlam› bir süre için ön plana ç›km›flt›r. Atatürk’ün,
1923 seçimlerinden önce Meclisteki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubunun Halk F›rkas›na (HF) dönüflece¤ini aç›klayan 6 Aral›k 1922 tarihli Dokuz Umde bildirisinde, s›k s›k “hâkimiyet-i milliye esas›na müsteniden bir halk devleti ve
hükûmeti”, “hâkimiyet-i milliye”, “halk hâkimiyeti” deyimleri kullan›lm›fl, 1921
Anayasas›n›n ifadelerine paralel olarak birinci umdede “hâkimiyet bilâ kaydü flart
milletindir. ‹dare usulü halk›n mukadderat›n› bizzat ve bilfiil tedvir etmesi esas›na
müstenittir. Milletin hakikî ve yegâne mümessili (Türkiye Büyük Millet Meclisi) dir.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin haricinde hiçbir kuvvet ve hiçbir makam mukadderat-› milliyeye hâkim olamaz” denilmifltir.
Benzer flekilde, HF’n›n 1923 tarihli Nizamnamesinde partinin gayesi, “millî hakimiyetin halk taraf›ndan ve halk için icras›na rehberlik etmek” olarak tan›mlanmaktad›r. Ancak, halkç›l›k kavram›na, kanun önünde eflitlik ve her türlü ayr›cal›¤›n reddi gibi unsurlar da eklenmifltir. Buna göre, “Halk F›kras› nazar›nda halk
mefhumu, herhangi bir s›n›fa münhas›r de¤ildir. Hiçbir imtiyaz iddias›nda bulunmayan ve umumiyetle kanun nazar›nda mutlak müsavat› kabul eden bütün fertler
halktand›r. Halkç›lar, hiçbir ailenin, hiçbir s›n›f›n, hiçbir cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazlar›n› kabul etmeyen ve kanunlar› vaz’etmekteki mutlak hürriyet ve istiklâli ta-
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n›yan fertlerdir”. 1927 tarihli Nizamnamede de benzer bir tan›m yer alm›flt›r. Afla¤›da görülebilece¤i gibi, 1931’den bafllayarak halkç›l›k kavram› bir de¤iflim daha
geçirmifl ve özü itibariyle anti-demokratik bir dayan›flmac›l›k (solidarism) doktrinine dönüflmüfltür.
Benzer bir dönüflüm, milliyetçilik ilkesi bak›m›ndan da gözlemlenmektedir.
Millî Mücadele döneminde, Anadolu’da yaflayan bütün farkl› etnik gruplar›, özellikle Kürtleri, tek bir hedef yönünde seferber edebilmek için, Türk milliyetçili¤i
vurgulanmam›fl, “camia-› Osmaniye”, “bilcümle anâs›r-›, ‹slâmiye”, “‹slâm ekseriyet-i kâhiresi”, “memâlik-i Osmaniye”, “Osmanl› ‹slâm ekseriyeti” gibi deyimlerin
kullan›lmas› tercih edilmifltir. Erzurum ve Sivas Kongreleri beyannameleri ile Misak-› Millî gibi üç önemli belgede, Türklük, Türk Milleti, Türk milliyetçili¤i gibi deyimlerin bir kere dahi kullan›lmam›fl, ülke halk›n›n Osmanl›l›k ve Müslümanl›k gibi geleneksel kriterlerle tan›mlanm›fl olmas› ilginçtir. “Bilcümle anâs›r-› ‹slâmiye” yi
birbirine ba¤layan ba¤lar, “öz kardefllik”, “karfl›l›kl› sayg› ve fedakârl›k duygusu”
(“yekdi¤erine karfl› hürmet-i mütekabile ve fedakârl›k hissiyatiyle meflhun”), “saadet ve felâkette ifltirak-› tam” ve “mukadderat› hakk›nda ayn› maksad›” tafl›mak
olarak ifade edilmifltir. Belki daha da ilginci, her üç belgede de hemen hemen ayn› ifadelerle, bu unsurlar›n “hukuk-u ›rkiye ve içtimaiyelerine ve flerait-i muhitiyelerine (›rksal ve sosyal haklar› ve çevre flartlar› veya özellikleri) tamamiyle riayetkâr” olunaca¤›ndan söz edilmifl olmas›d›r. Bu kavramlar›n içeri¤i aç›kl›¤a kavuflturulmam›fl olmakla birlikte, verilmek istenilen mesaj›n, kültürel kimlikler bak›m›ndan ço¤ulculu¤u benimseyen bir “çeflitlilik içinde birlik” mesaj› oldu¤u kuflkusuzdur. Unsurlar›n “flerait-i muhitiyelerine riayet” ise, genifl kapsaml› bir yerinden yönetim olarak yorumlanabilir. Nitekim 1921 Teflkilât-› Esasiye Kanununun, Türkiye’nin ne o ana kadar, ne de daha sonra gördü¤ü genifllikte bir yerel yönetim öngörmüfl olmas› da, bu ba¤lamda aç›klanabilir.46
Atatürk’ün 1 May›s 1920 günü TBMM’nde yapt›¤› konuflma da, kendisinin bu
konudaki duyarl›l›¤›n› çok iyi yans›tmaktad›r: “Burada maksut olan ve Meclis-i âlinizi teflkil eden zevat yaln›z Türk de¤ildir, yaln›z Çerkes de¤ildir, yaln›z Kürt de¤ildir, yaln›z Laz de¤ildir. Fakat hepsinden mürekkep anâs›r-› ‹slâmiye’dir, samimî
bir mecmuad›r. Binaenaleyh bu heyet-i aliyenin temsil etti¤i...emeller, yaln›z bir
unsur-u ‹slâm’a münhas›r de¤ildir. Anâs›r-› ‹slâmiyeden mürekkep bir kütleye aittir...Bu mecmuay› teflkil eden her bir unsur-u ‹slâm, bizim kardeflimiz ve menafii tamamiyle müflterek olan vatandafl›m›zd›r ve yine kabul etti¤imiz esasat›n ilk sat›rlar›nda bu muhtelif anas›r-› ‹slâmiye ki: Vatandaflt›rlar, yekdi¤erine karfl› hürmeti mütekabile ile riayetkârd›rlar ve yekdi¤erinin her türlü hukukuna, ›rkî, içtimaî,
co¤rafî hukukuna daima riayetkâr oldu¤unu tekrar ve teyidettik ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul ettik. Binaenaleyh menafiimiz müflterektir. Tahlisine azmetti¤imiz vahdet, yaln›z Türk, yaln›z Çerkes de¤il hepsinden memzuç bir unsur-u ‹slâmd›r.”47 Buna karfl›l›k, rejim konsolide oldukça, bu ço¤ulcu söylemin unutuldu¤u ve giderek Türk milliyetçili¤inin vurguland›¤› bir gerçektir. Bu da, Atatürk ve
Millî Mücadelenin yönetici kadrolar›n›n, daha bafltan beri Türk milliyetçili¤ine dayanan yeni bir devlet kurma kararl›l›¤›nda olduklar›, ancak Millî Mücadelenin yukar›da de¤inilen zorunluluklar› nedeniyle, o y›llarda bunu telâffuz etmemeye özen
gösterdikleri görüflüne hakl›l›k kazand›racak niteliktedir. Baflka bir deyiflle, burada
da, Atatürk’ün “tatbikat› birtak›m safhalara ay›rmak ve ....kademe kademe yürüyerek hedefe vâs›l olmaya çal›flmak” fleklinde özetledi¤i48 liderlik stratejisinin bir örne¤ine tan›k olunmaktad›r.
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Milliyetçilik ilkesi, CHF’n›n 1927 tarihli Nizamnamesine (Tüzü¤üne) aç›k olarak girmifltir. Nizamnamenin birinci maddesinde F›rka, kendisini “cumhuriyetçi,
halkç›, milliyetçi, siyasî bir cemiyet” olarak tan›mlamakta ve beflinci maddesinde
milliyetçilik anlay›fl›n›n içeri¤ini flöyle aç›klamaktad›r: “F›rka; vatandafllar aras›nda en kavi râb›tan›n (güçlü ba¤›n) dil birli¤i, his birli¤i, fikir birli¤i oldu¤una kâni olarak Türk dilini ve Türk kültürünü bîhakk›n tâmim ve inkiflaf ettirmeyi (yaymay› ve gelifltirmeyi) ve bütün fluabât-› faaliyette (faaliyet dallar›nda) bu esas›
mevki-i itibar ve mer’iyette bulundurmay›....umde-i esasiye (ana ilke) olarak takrir eder (kararlaflt›r›r)”.
Bu tan›mda ›rksal ve etnik unsurlar bulunmamakla beraber, özellikle dil birli¤inin, Türk dili ve kültürünün vurgulanmas›, farkl› dil ve kültürlerin varl›¤›n› meflru
kabul eden ço¤ulcu bir toplum anlay›fl›n›n benimsenmesini çok güçlefltirmifltir.
Afla¤›da görülece¤i gibi, 1931 sonras›nda otoriter rejimin güçlenmesi safhas›nda,
Türk milliyetçili¤i ideolojisi daha kat›laflm›fl, floven hattâ ›rkç› ça¤r›fl›mlara elveriflli
bir zemin yaratm›flt›r.
CHF’n›n 1927 tarihli Tüzü¤ü, lâiklik deyimine yer vermemekle beraber, onun
içeri¤ini flöyle tan›mlam›flt›r (m.3): “F›rka; itikadat ve vicdaniyat› siyasetten ve siyasetin mütenevvi ihtilâtat›ndan (çeflitli çat›flmalar›ndan) kurtararak milletin, siyasî,
içtimaî bilcümle kavanin, teflkilât ve ihtiyacat›n› müsbet ve tecrübevî ilim ve fenlerin muas›r medeniyete bahfl ve temin etti¤i esas ve eflkâle tevfikan tahakkuk ettirmeyi, yani devlet ve millet ifllerinde din ile dünyay› tamamen birbirinden ay›rmay› en mühim esaslar›ndan addeyler”. Böylece, bu tarihte, cumhuriyetçilik, halkç›l›k ve milliyetçilikle birlikte, lâikli¤in de CHF’n›n temel ilkelerinden biri haline geldi¤i görülmektedir. Ayr› bir ilke olarak formüle edilmifl olmamakla beraber, maddede “müsbet ve tecrübevi ilim ve fenler”e ve “muas›r medeniyet”e at›fta bulunulmas›, pozitivist bir ça¤dafllaflma (modernleflme) idealinin, CHP zihniyetine hâkim
oldu¤unu gösterir. Ça¤dafllaflma düflüncesine lâiklikle birlikte ayn› maddede de¤inilmifl olmas›, bizi CHF yöneticilerinin zihniyetinde bu iki kavram›n neredeyse anlamdafl olarak kullan›ld›¤› sonucuna götürmektedir.49 Bu ilkelerin, gerçekten de,
bir ideolojiden çok, bir zihniyete uygun düfltü¤ü söylenebilir. 1930’da kontrollü bir
biçimde de olsa, bir muhalefet partisinin (Serbest Cumhuriyet F›rkas›, SCF) kurulmas›na izin verilmesi, hattâ bunun teflvik edilmesi, rejimin siyasal ço¤ulculu¤u ilke olarak reddetmedi¤inin kan›t›d›r. Ancak, 1931’den sonra, bu nisbeten esnek
zihniyet, kat› bir ideoloji haline dönüflme e¤ilimi göstermifltir.

Türk Tek-Parti Rejimi ve S›n›rl› Plüralizm
Bilindi¤i gibi, Linz’in totaliter ve otoriter rejimleri ay›rt etmekte kulland›¤› üçüncü
kriter ço¤ulculu¤un, ya da plüralizmin derecesidir. Totaliter rejimlerin ço¤ulculu¤u hemen hemen tümüyle yok etmelerine karfl›l›k, otoriter rejimler s›n›rl› bir ço¤ulculu¤a izin verirler50 Türkiye’de Takrir-i Sükûn Kanununa dayan›larak 1925 y›l›nda muhalif TCF’n›n kapat›lmas› ve ‹stiklâl Mahkemelerinin icraat›yla muhalif bas›n›n susturulmas›, flüphesiz, siyasal ço¤ulculu¤a son vermifltir. Bu yöndeki son
ad›m, ‹ttihatç›lar›n önde gelen isimlerinin, 1926 ‹zmir suikast› teflebbüsü ile iliflkilendirilerek idam edilmeleri olmufltur. Bunun yan›nda, 1925 y›l›nda ç›kar›lan fiapka ‹ktisâs› hakk›nda 671 say›l› kanun ile, “Tekke ve Zâviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarl›klar ile Bir Tak›m Unvanlar›n Men ve ‹lgas›na dair” kanun ve bu
kanunlara karfl› muhalefetin gene ‹stiklâl Mahkemeleri vas›tas›yla fliddetle bast›r›lmas›,51 ‹slâmî muhalefeti de etkisiz hale getirmifltir. Buna ra¤men CHF’n›n politikalar›na muhalefet etmeyen ve siyasal nitelik tafl›mayan baz› dernekler, faaliyetle-
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rini sürdürebilmifllerdir. Dolay›s›yla, 1931 y›l›na kadarki dönemi, Linz’in tan›m›na
uygun bir s›n›rl› ço¤ulculuk dönemi olarak kabul etmek mümkündür. Öyle görünüyor ki, CHP tek-parti yönetiminin evriminde 1931 y›l›, gerek örgütsel, gerek ideolojik, gerekse ço¤ulculu¤a gösterilen hoflgörü aç›s›ndan, bir k›r›lma noktas›d›r.
Bu dönemin, baflar›s›z SCF deneyimini izledi¤i düflünülürse, bu deneyimi daha yak›ndan incelemek yerinde olacakt›r.

SERBEST CUMHUR‹YET FIRKASI DENEY‹M‹
SCF muhalefeti, daha önceki TCF muhalefetinden çok farkl›d›r. TCF’n›n kendi inisyatifi ile do¤mufl, ba¤›ms›z bir muhalefet partisi olmas›na karfl›l›k SCF, bizzat Atatürk’ün teflvik ve garantisiyle onun yak›n arkadafl› Fethi Bey’e (Okyar) kurdurulmufl, yeni partiye kat›lacak CHF milletvekilleri Atatürk taraf›ndan belirlenmifl, hattâ Atatürk’ün k›z kardefli Makbule Atadan’›n da partiye kat›lmas› sa¤lanm›fl, büyük
ölçüde yapay bir muhalefet partisidir. Parti, devrimin temel ilkeleri olan cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik ilkelerine s›k› s›k›ya ba¤l› kalacak, CHF’n›n iktidar
tekelini tehdit etmeyecek, daha çok Meclis içinde, özellikle ekonomik konularda
s›n›rl› bir denetim ve elefltiri fonksiyonu yerine getirecek bir uydu parti olarak tasavvur edilmifltir. SCF’n›n kuruluflu vesilesiyle Atatürk’ün Fethi Bey’e yazd›¤› flu
mektup, SCF’n›n nas›l bir muhalefet partisi olarak düflünüldü¤ünü aç›kça ortaya
koymaktad›r:
“Büyük Millet Meclisinde ve millet önünde, millet ifllerinin serbest münakaflas›
ve iyiniyet sahibi zatlar›n ve f›rkalar›n düflüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek
menfaatlerini aramalar›, benim gençli¤imden beri âfl›k ve taraftar oldu¤um bir sistemdir... Memnuniyetle tekrar görüyorum ki, lâiklik esas›nda beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir tarafl› olarak daima arad›¤›m ve arayaca¤›m temel budur. Binaenaleyh Büyük Mecliste ayn› temele dayanan yeni bir f›rkan›n faaliyete geçerek
millet ifllerini serbest münakafla etmesini cumhuriyet esaslar›ndan sayar›m. Bu itibarla, görüfllerinizi takip için siyasî mücadeleye girmenizi flüphesiz iyi karfl›lad›m.
Cumhurbaflkan› bulundu¤um müddetçe, Cumhurbaflkanl›¤›n›n bana verdi¤i yüksek
ve kanunî vazifeleri, hükûmette olan ve olmayan f›rkalara karfl› âdilâne ve tarafs›z
ifa edece¤ime ve lâik cumhuriyet esas› dahilinde f›rkan›z›n her nevi siyasî faaliyet
ve cereyanlar›n›n bir engele u¤ramayaca¤›na emniyet edebilirsiniz efendim”53
Atatürk, iki-partili sistem içinde kendi rolünü de flöyle alg›lamaktad›r: “Cumhuriyet Halk F›rkas› reisleriyle çok mücadele edeceklerini tahmin ediyorum. Fakat ben,
Cumhuriyet esaslar›n›n kuvvetlenmesini temin edecek olan bu mücadeleleri memnuniyetle müflahade edece¤im ve flimdiden söyleyebilirim ki, en çok kavgal› oldu¤unuz geceler sizi soframda birlefltirece¤im ve o zaman tekrar tekrar ayr› ayr› her birinize soraca¤›m. Sen ne dedin? Ne için dedin? Senin cevab›n ne idi? Neye istinat ediyordu? Bu günden itiraf ederim ki, bu benim için yüksek bir zevk olacakt›r.”54
Bu ifadeler, SCF deneyimi baflar›ya ulaflm›fl olsayd› dahi, bu parti için öngörülen rolün s›n›rl› bir elefltiri ve denetim rolünün ötesine geçmedi¤ini, bu partinin,
ancak hegemonyac› bir tek-parti sistemindeki uydu partilerin rolünü oynayabilece¤ini göstermektedir. Bilindi¤i gibi, bu partilerin, hegemonyac› parti ile eflit flartlar alt›nda mücadele etmeleri söz konusu de¤ildir. Burada iktidar›n el de¤ifltirmesi
olay› sadece fiilen imkâns›z de¤il, bunun teorik bir ihtimal olarak bile düflünülmesi imkâns›zd›r. Oyunun temel kural›, hegemonyac› partinin daima iktidarda kalmas›d›r. Bu parti sisteminin bafll›ca örne¤i, demokrasiye geçifl öncesi Polonya’d›r. Bu
ülkede, Birleflik ‹flçi Partisi (Komünist parti) d›fl›nda, teorik olarak köylü ve burjuva s›n›flar›n› temsil eden Birleflik Köylü Partisi ve Demokratik Parti gibi iki siyasal
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parti ve Katolik cemaatini temsil eden üç Katolik dernek mevcut olmufltur. Bu partiler ve dernekler, seçimlere Komünist partiyle ortak listeler içinde kat›lm›fllard›r.
Dolay›s›yla, yönetim makamlar›nda pay sahibi olmalar›na ve bir ölçüde kamu oyunun oluflumunda rol oynamalar›na ra¤men, Komünist partinin hegemonyac› konumuna karfl› bir tehdit oluflturmam›fllard›r. Sistem, iktidar›n el de¤ifltirmesine, hattâ
etkin bir muhalefete imkân vermeyecek flekilde tasarlanm›flt›r.55
SCF için öngörülen rol bu derece s›n›rl› oldu¤una göre, böyle bir teflebbüse niçin gerek duyuldu¤u sorulabilir. Bu konuda CHF liderli¤inin çeflitli muhtemel saiklerinden söz etmek mümkün olmakla beraber, temel saikin meflrulaflt›rma, yani
iç ve d›fl kamu oyuna karfl› demokratik bir görüntü vermek oldu¤u kabul edilebilir. Atatürk’ün, partinin kuruluflundan önce Fethi Bey’e söyledi¤i flu sözler, onun
bu konudaki duygular›n›n bir ifadesidir:
“Bugünkü manzaram›z afla¤› yukar› bir dictature manzaras›d›r. Vak›a bir meclis vard›r. Fakat dahilde ve hariçte bize diktatör nazar›yla bak›yorlar. Halbuki ben
cumhuriyeti flahsî menfaatlerim için yapmad›m. Hepimiz fâniyiz. Ben öldükten
sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesesidir. Ben ise millete miras
olarak bir istibdat müessesesi b›rakmak ve tarihe o suretle geçmek istemiyorum”.56
Ancak, SCF’n›n, gerek CHF liderlerinin, gerek kendi liderlerinin beklentilerinin
aksine h›zl› bir geliflme göstermesi; toplant›lar›nda, özellikle olayl› ‹zmir gezisinde
büyük halk kitlelerinin coflkulu gösterileri, 1930 Ekimindeki belediye seçimlerine
kat›larak bütün bask›lara ra¤men Samsun il merkezi dahil 30 civar›nda belediye
baflkanl›¤› kazanmas›, CHF çevrelerinde ciddî bir alarm duygusu yaratm›fl; bu durum, Atatürk’ün de bafllang›çta kendisi için öngördü¤ü tarafs›zl›k rolünden ayr›larak CHF lehinde tutum almas›na yol açm›flt›r. Sonuçta Fethi Bey, 17 Kas›m 1930
günü Dahiliye vekâletine gönderdi¤i flu dilekçeyle SCF’n› kapatt›¤›n› aç›klam›flt›r:
“(T)ahakkuk eden flekle nazaran f›rkam›z âtiyen Gazi Hazretleriyle siyasi sahada karfl› karfl›ya gelmek vaziyetinde kalabilece¤i anlafl›lm›flt›r. Bu vaziyette kalacak
siyasî bir teflekkülün mevcudiyetini f›rka müessisi s›fat›yla muhafaza ve idameyi
muhal buluyorum. Bu sebeple SCF’nin feshine karar verdim”.57
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Halk F›rkas›n›n kurulmas›n› ve cumhuriyetin ilân›n› anlatmak.
TBMM seçimlerinin yenilenmesinden az sonra
Mustafa Kemal Pafla, Meclisteki Müdafaa-i Hukuk Grubunun (Birinci Grup) Halk F›rkas›na (HF)
dönüflece¤ini aç›klayan Dokuz Umde (‹lke) bildirisini yay›nlam›flt›r.
Seçimleri ezici ço¤unlukla Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adaylar›n›n kazanmas›n›n ard›ndan, TBMM’nin ikinci dönemi, 11
A¤ustos 1923 günü aç›lm›fl, 9 Eylülde HF resmen
kurulmufltur.
1923 yaz›nda TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle
Kemalistler Mecliste tam hâkimiyeti sa¤lad›ktan
sonra, 29 Ekim 1923 tarihinde yap›lan Anayasa
de¤iflikli¤i ile (Teflkilat-› Esasiye Kanununun Baz› Mevadd›n›n Tavzihan Tadiline Dair Kanun),
birinci maddeye, “Türkiye Devletinin flekl-i Hükûmeti Cumhuriyettir” cümlesi eklenmifltir. ‹kinci maddede, Türkiye Devletinin dininin ‹slam dini, resmî dilinin de Türkçe oldu¤u belirtilmektedir. Bunun yan›s›ra, 3 Mart 1924 tarihli ve 431 say›l› Kanunla hilafetin de kald›r›lmas›na karar verildi. “fieriyye ve Evkaf ve Erkan-› Harbiye-i Umumiye Vekâletlerinin ‹lgas›na Dair” 429 say›l› Kanun ve 430 say›l› “Tevhid-i Tedrisat” (ö¤retim
birli¤i) kanunlar› ile Türkiye’nin lâiklefltirilmesi
sürecinde devrimci bir aflama bafllat›ld›.
1924 Anayasas›n›n yap›l›fl gerekçelerini ve ilkelerini aç›klamak.
1921 Anayasas›n›n, bir anayasada düzenlenmesi
gereken tüm konular› kapsamayan k›sa ve bir
anlamda geçici bir anayasa olmas› ve yeni Cumhuriyetin tümüyle yeni bir anayasaya ihtiyac› nedeniyle ‹kinci Dönem TBMM (1923-1927) taraf›ndan 491 say›l› 1924 Anayasas› yap›lm›flt›r. 1924
Anayasas›, hürriyetleri genifl ve ayr›nt›l› flekilde
düzenlememifl, ço¤u zaman bunlar›n sadece ad›n› saymak ve s›n›rlar›n›n kanunla çizilece¤ini belirtmekle yetinmifltir.
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Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›’n›n kuruluflunu, kurucu üyelerini, parti program›n› anlatmak.
‹kinci dönem TBMM içinde ortaya ç›kan görüfl
ayr›l›klar›yla 17 Kas›m 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› (TCF) kurulmufl ve
baflkanl›¤›na Kâz›m Karabekir Pafla, ikinci baflkanl›klar›na Rauf (Orbay) ve Adnan (Ad›var) Beyler, genel sekreterli¤e de Ali Fuat Pafla seçilmifltir. Partinin Program›nda “hürriyetperverlik (Liberalizm), halk›n hâkimiyeti (Demokrasi) f›rkan›n meslek-i esasîsidir” denilmekte (m. 2), partinin “umumi hürriyetlere fliddetle taraftar” oldu¤u
ifade edilmektedir. Partinin “efkâr ve itikadat-›
dini yeye (fikirlere ve dini inançlara) hürmetkâr”
oldu¤u belirtilmekle (m. 6) beraber, kanunlar›n
yap›lmas›nda fleriata uygunluktan söz edilmeyip,
“halk›n ihtiyac›, menafii (menfaatleri), temayülâ
t› (e¤ilimleri), asr›n icabat› (yüzy›l›n gerekleri) ve
adalet prensipleri” gibi tamamen laik kriterler
vurgulanmaktad›r (m. 3). Programda ayr›ca, tek
dereceli seçim, devletin görevlerinin asgariye indirilmesi, yerinden yönetimin gelifltirilmesi gibi
di¤er liberal ilkeler de yer almaktad›r. 4 Mart 1925
tarihinde kabul edilen 589 say›l› Takrir-i Sükûn
Kanunu’na dayan›larak 3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu karar› ile TCF kapat›lm›flt›r.
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Türk Tek-Parti Sisteminin örgütsel, ideolojik, ço¤ulculuk niteliklerini aç›klamak.
Millî Mücadele döneminde ba¤›ms›zl›k hedefi
do¤rultusunda oldukça etkili bir kitle mobilizasyonu ve farkl› toplum kesimlerini içine alan genifl bir koalisyon oluflturulmufl olmakla birlikte,
ço¤ulculuk ve muhalefet unsurlar›, birinci TBMM
döneminde ‹kinci Grup, ikinci dönemde de TCF
biçiminde kendisini göstermifltir. Türk tek-parti
rejimi, esas itibariyle, Linz’in tipolojisindeki “ba¤›ms›zl›k-sonras› mobilizasyoncu otoriter rejimler” kategorisine uygun düflmektedir. CHP, bütün tek-parti dönemi boyunca, devlet elitlerinin
hâkimiyetindeki bir kadro partisi olarak kalm›fl,
köylü kitlelerini mobilize ederek partinin halk
deste¤ini geniflletmeye çal›flmam›fl, bunun yerine ilgisini Bat›l›laflm›fl dar elit zümre üzerinde
yo¤unlaflt›rm›flt›r. Bu nedenle örgütsel aç›dan
CHP, modern bir totaliter partiden çok, eski tipte bir kadro partisine benzemektedir. Türk tekpartisinin d›fllay›c› niteli¤i, onun elitçi ve vesayetçi karakterini de aç›klamaktad›r. Bu parti, normal anlamda bir siyasal parti olarak de¤il, halk›
e¤itecek, ayd›nlatacak ve ona rehberlik edecek
bir araç olarak tasavvur edilmifltir. CHP tek-parti
yönetiminin zihinsel tutumunun, özellikle rejimin oluflum ve konsolidasyonu aflamas›nda, bir
ideolojiden çok, bir zihniyete uygun düfltü¤ünü
söylemek mümkündür. Millî Mücadele y›llar›nda
ortaya ç›kan fikrî ilkeler, tam ba¤›ms›zl›k ve oldukça müphem bir “halkç›l›k” kavram›d›r. Halkç›l›k ilkesine, çok muhtemelen Sovyet deste¤ini
sa¤lama amac›yla yüklenen anti-emperyalist ve
anti-kapitalist vurgu, savafl›n baflar›yla sonuçland›r›lmas›ndan sonra terkedilmifl, halkç›l›¤›n millî
egemenli¤e dayanan halk hükûmeti anlam› bir
süre için ön plana ç›km›flt›r. Benzer bir dönüflüm, milliyetçilik ilkesi bak›m›ndan da gözlemlenmektedir.
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Serbest Cumhuriyet F›rkas›’n›n kurulufl sürecini
ve sonras›nda yaflanan geliflmeleri özetlemek.
SCF, bizzat Atatürk’ün teflvik ve garantisiyle onun
yak›n arkadafl› Fethi Bey’e (Okyar) kurdurulmufl,
yeni partiye kat›lacak CHF milletvekilleri Atatürk
taraf›ndan belirlenmifl yapay bir muhalefet partisidir. Parti, CHF’n›n iktidar tekelini tehdit etmeyecek, daha çok Meclis içinde, özellikle ekonomik konularda s›n›rl› bir denetim ve elefltiri fonksiyonu yerine getirecek bir uydu parti ola rak tasavvur edilmifltir.
CHP’nin ideolojisini ve demokrasiye bak›fl aç›s›n› aç›klamak.
CHP’nin halkç›l›k ve milliyetçilik ilkeleri, halk›,
ayn› dil, kültür ve ideali paylaflan, menfaatleri
aras›nda derin çat›flmalar bulunmayan uyumlu
ve yekpâre bir kitle olarak tasavvur etmifltir. Çokpartili sistemin reddediliflindeki temel meflrulaflt›r›c› gerekçe, baflka ülkelerde siyasal partilerin,
de¤iflik s›n›flar›n menfaatlerini temsil etmek üzere ortaya ç›km›fl olduklar›, Türkiye’de ise böyle
bir s›n›f farkl›laflmas› olmad›¤›na göre, çok-partili sistemin de gerekli olmad›¤›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Cumhuriyetin ilan›ndan sonra ortaya ç›kan ilk muhalefet partisi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹kinci Grup
b. Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›
c. Serbest Cumhuriyet F›rkas›
d. Türkiye Komünist Partisi
e. Milli Kalk›nma Partisi

6. Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n program›nda
afla¤›daki ilkelerden hangisi yer almam›flt›r?
a. Siyasal liberalizm
b. Dini inançlara sayg›l›l›k
c. Saltanat›n geri getirilmesi
d. Tedrici ve evrimsel de¤iflim
e. Yerinden yönetimin gelifltirilmesi

2. Halk F›rkas›, hangi siyasal örgütün dönüflümü ile
oluflmufltur?
a. ‹ttihat ve Terakki
b. Hürriyet ve ‹tilaf
c. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
d. Halk Zümresi
e. ‹kinci Grup

7. Tek-parti rejiminin konsolidasyonunda (pekiflmesinde) afla¤›daki faktörlerden hangisi rol oynamam›flt›r?
a. Takrir-i Sükûn Kanunu
b. 1924 Anayasas›n›n otoriter niteli¤i
c. ‹stiklal mahkemeleri
d. S›k›yönetim
e. ‹zmir suikast› yarg›lamalar›

3. 1924 Anayasas›na göre, baflbakan›n seçimi ile ilgili
afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Baflbakan› Cumhurbaflkan› seçer.
b. Baflbakan› TBMM seçer.
c. Baflbakan halk taraf›ndan seçilir.
d. Baflbakan, TBMM’nin önerdi¤i üç aday aras›ndan Cumhurbaflkan›nca seçilir.
e. Baflbakan, Cumhurbaflkan›n›n önerdi¤i üç aday
aras›ndan TBMM’nce seçilir.
4. 1924 Anayasas›n›n kurdu¤u hükümet sistemi, afla¤›daki modellerden hangisine uygundur?
a. Baflkanl›k sistemi
b. Yar›-baflkanl›k sistemi
c. Meclis hükümeti sistemi
d. Meclis hükümeti ile parlâmenter rejim aras›nda
karma bir sistem
e. Saf parlâmenter sistem
5. Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n baflkan› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Rauf Orbay
b. Kaz›m Karabekir Pafla
c. Ali Fuat Pafla (Cebesoy)
d. Adnan Ad›var
e. Refet Pafla (Bele)

8. CHP’nin 1939 y›l›nda bir denetim mekanizmas› olarak kurdu¤u kuruluflun ad› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Serbest Cumhuriyet F›rkas›
b. Müstakil Grup
c. Anayasa Komisyonu
d. ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
e. Kanunlar›n Anayasaya Uygunlu¤unun Yarg›sal
Denetimi
9. CHP tek-parti ideolojisi, afla¤›daki kavramlardan
hangisine uygun de¤ildir?
a. Halkç›l›k
b. Dayan›flmac›l›k
c. Liberalizm
d. Milliyetçilik
e. Lâiklik
10.Serbest Cumhuriyet F›rkas› için tasavvur edilen rol,
afla¤›dakilerden hangisine uygun de¤ildir?
a. Sad›k muhalefet
b. Uydu parti
c. Gerçek bir muhalefet partisi
d. Emniyet supab›
e. Meclis içi muhalefetle s›n›rl› parti
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

1. b

S›ra Sizde 1
Türk tek-parti sisteminin, 1925 y›l›nda muhalif Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›n›n (TCF) bast›r›lmas›ndan,
1945-1946 y›llar›nda çok-partili hayata geçilmesine kadar yaklafl›k yirmi y›l sürdü¤ü kabul edilebilir. Bu dönemde saf tek-parti rejiminden tek ve tart›flmal› sapma,
Serbest Cumhuriyet F›rkas› deneyimidir. CHP’nin tekparti statüsü hiçbir zaman resmen ve hukuken ilân edilmifl olmamakla beraber, bu dönemdeki uygulama, otoriter tek-parti tipine uygun düflmektedir.

2. c
3. a
4. d
5. b
6. c
7. b
8. b
9. c
10. c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Halk F›rkas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baflbakan›n Seçimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1924 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Terakkiperver Cumhuriyet
F›rkas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “TCF Program›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “1924 Anayasas›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Müstakil Grup” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Liberalizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Serbest Cumhuriyet F›rkas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
CHP yönetiminde gerçekleflen örgütsel de¤iflimleri ve gerekçelerini aç›klayabilecek,
CHP yönetiminde gerçekleflen ideolojik de¤iflimleri ve gerekçelerini aç›klayabilecek,
CHP yönetiminin demokrasiye bak›fl aç›s›n› saptayabilecek bilgi ve becerilere sahip olcaks›n›z.
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Otoriter Niteli¤inin
Güçlenmesi
ÖRGÜTSEL DÖNÜfiÜM
SCF deneyiminin çok k›sa zamanda ve bafllang›çtaki yüksek beklentilere ra¤men
baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›, Türk tek-parti rejiminin evriminde bir dönüm noktas›
teflkil etmifltir. SCF’n›n bütün tahminleri üzerinde h›zl› bir geliflme göstermesi ve
CHF’n›n tekelci konumunu tehdit edebilece¤i endiflesi, CHP yönetimini, devrimlerin henüz yerleflmemifl oldu¤u teflhisiyle, rejimin otoriter niteli¤ini çok daha güçlendirecek bir dizi karar almaya sevketmifltir. Gerek ideolojik, gerek örgütsel alanlarda, gerekse parti-devlet ve parti-toplum iliflkilerinde gerçeklefltirilen de¤ifliklikler, rejimin yap›s›n›, totalitarizmden de baz› izler tafl›yan, çok daha kat› bir otoriter
rejime dönüfltürmüfltür. Bunda, henüz devrimleri yeterince özümsememifl oldu¤una kanaat getirilen halk›n, daha etkili flekilde e¤itilmesi ve mobilize edilmesi arzusu yan›nda, baflta güçlü Genel Sekreter Recep Peker olmak üzere, Falih R›fk›
(Atay), Yakup Kadri (Karaosmano¤lu), Yunus Nadi (Abal›o¤lu) gibi önde gelen
partili ayd›nlar›n, Komünist ve Faflist totaliter rejimlerin etkin kitle mobilizasyonu
yöntemleri takdirle anmalar› ve Türkiye’nin onlardan örnek almas›n› savunmalar›
da, rol oynam›fl görünmektedir.1 Meselâ Falih R›fk›, Rusya gezisinden sonra yazd›¤› Yeni Rusya adl› kitab›nda flunlar› söylemektedir:
“Rusya’dan ben bir ders getiriyorum: Bu ders, Türk ihtilâlini organize etmek, yeni
gençli¤i yetifltirmek ve Türk cemiyetini birkaç hamlede terbiye etmek usulleridir...
Türkiye’nin iktisat ve infla plân›n› yapmak, ‹nk›lâp F›rkas›n› komünist ve faflist, yani
eski nizamdan yeni bir nizama geçen memleketlerin f›rkalar›ndan örnek alarak
kurmak, bürokrasi yerine ihtilâlci metodlar almak, hiç durmaks›z›n büyük y›¤›n›n
terbiyesine geçmek”.2

SCF denemesinin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›ndan hemen sonra Atatürk’ün
uzun bir yurt gezisine ç›karak çeflitli halk gruplar›yla temas etmesi de, CHF’n›n
devrimleri halka benimsetmekteki görünür baflar›s›zl›¤› karfl›s›nda, daha etkili bir
örgütlenme ve mobilizasyon modeli aray›fl› olarak nitelendirilebilir.3
Örgütsel planda, yukar›da iflaret edildi¤i gibi, parti politikalar› do¤rultusunda
hareket eden fakat belli ölçüde özerkli¤ini koruyan Türk Ocaklar›n›n la¤vedilip
yerine tamamen partiye ba¤l› Halkevlerinin kurulmas›, Halk Hatipleri Teflkilat›n›n
yarat›lmas›, kitleleri e¤itme ve mobilize etme amac›na yönük çabalar olarak kabul
edilebilir. Ancak bunlar›n yüksek düzeyde bir mobilizasyon sa¤lamad›¤›na yukar›da de¤inmifltik.
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1935 y›l›nda toplanan
Dördüncü Büyük Kongrede
al›nan kararlar›n bir bak›ma
totaliter örgütlenme
modelini yans›tt›¤›
söylenebilir.

Parti-devlet iliflkileri konusunda önemli bir de¤ifliklik, 1935 y›l›nda toplanan
Dördüncü Büyük Kongrede gerçeklefltirilmifltir. Buna göre, parti genel sekreterli¤i
görevi ‹çiflleri Bakan›nca, parti il baflkanl›¤› görevi valilerce yerine getirilecektir.
Bu de¤ifliklik parti-devlet kaynaflmas›n› daha ileri bir düzeye tafl›mas› aç›s›ndan bir
bak›ma totaliter örgütlenme modelini ça¤r›flt›rmakla beraber, bunun parti örgütünü güçlendirdi¤i mi, yoksa zay›flatt›¤› m› tart›fl›labilir. Hâkim görüfl, sözkonusu de¤iflikli¤in partiyi büyük ölçüde bürokrasinin hegemonyas› alt›na sokmufl ve dinamizmini büsbütün öldürmüfl oldu¤udur. Nitekim, flikayetler üzerine, 1939 Kurultay›nda bu uygulamadan vazgeçilerek eski sisteme dönülmüfltür.4

S›n›rl› Plüralizmin Tasfiyesi

CHP tek-parti rejiminin,
1931’den sonra geçirdi¤i
dönüflümün, gerek örgütsel,
gerek ideolojik, gerekse
s›n›rl› plüralizmin
tasfiyesine yönelik tedbirler
aç›s›ndan, onu otoriter
rejimden, totaliter-benzeri
bir rejime dönüfltürmüfl
oldu¤u ileri sürülebilir.

Bilindi¤i gibi, Linz’e göre otoriter ve totaliter rejimleri ay›rdeden kriterlerden biri,
totaliter rejimlerin sosyal ve siyasal plüralizmi tümüyle yok etme çabalar›na karfl›l›k, otoriter rejimlerin özellikle siyasal olmayan alanlarda belli ölçüde bir s›n›rl›
plüralizme izin vermeleridir. CHP yönetiminde de, 1931 y›l›na gelene kadar, yukar›da de¤indi¤imiz bir s›n›rl› plüralizm yaflanm›flt›r. Siyasal muhalefetin 1925 y›l›nda
TCF’n›n kapat›lmas›yla tasfiye edilmifl olmas›na karfl›l›k, amaçlar› rejimin amaçlar›yla örtüflen fakat bir ölçüde özerkli¤ini koruyan Türk Ocaklar› gibi sivil toplum
kurulufllar›n›n faaliyetlerine hoflgörü gösterilmifltir.
1931 ve sonras›, örgütsel ve ideolojik aç›lardan oldu¤u gibi, bu s›n›rl› plüralizmin tasfiyesi aç›s›ndan da bir k›r›lma noktas›d›r. Bu yeni politikan›n en iyi ifadesini belki Atatürk’ün 25 Mart 1931 tarihli flu demecinde bulmak mümkündür:
“Milletin tarihinde baz› devirler vard›r ki; muayyen maksatlara erebilmek için maddî ve manevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve ayn› istikâmete
sevketmek lâz›m gelir... Memleketin ve ink›lâb›n içerden ve d›flardan gelebilecek tehlikelere karfl› masuniyeti için bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde
toplanmas› lâz›md›r... Ayn› cinsten olan kuvvetler müflterek gaye yolunda birleflmelidir.”5

Nitekim, bu telkinlerin etkisi alt›nda, Türk Ocaklar›, Mason Cemiyeti ve Türk
Kad›nlar Birli¤i gibi sivil toplum kurulufllar›, “kendi arzu ve iradeleriyle” kendilerini feshederek faaliyetlerine son vermifllerdir. S›n›rl› plüralizmin tasfiyesine yönelik
di¤er ad›mlar aras›nda, 25 Temmuz 1931 tarihli ve 1881 say›l› Matbuat Kanunu ile
Bakanlar Kuruluna “memleketin umumî siyasetine dokunacak neflriyattan dolay›”
gazete ve dergileri kapatma yetkisinin verilmesi; 1933 üniversite reformu ile, rejimin ideolojik ilkelerini benimsememifl olduklar› varsay›lan ö¤retim üyelerinin tasfiye edilmesi say›labilir.6
Bu otoriter tedbirler dizisinin en önemli halkalar›ndan biri de, 1938 y›l›nda ç›kar›lan 3959 say›l› Cemiyetler (Dernekler) Kanunudur. Bu kanun, getirdi¤i pek çok
yasak aras›nda “s›n›f esas›na veya ad›na dayanan” dernekleri de yasaklamak suretiyle, meselâ sendikalar›n kurulmas›n› da imkâns›zlaflt›rm›flt›r. Robert Bianchi’nin
tesbit etti¤i gibi, “Kemalist yönetimin son y›l›nda kabul edilen afl›r› yasakç› 1938
Cemiyetler Kanununun etkisiyle, derneklerin toplam say›s› 1938’deki bir avuç 205
kurulufltan, 1946’da mütevaz› 820 say›s›na ç›km›flt›r. Sosyal s›n›f esas›na dayanan
derneklerin aç›kça yasaklanm›fl olmas› sebebiyle, bu dönemdeki dernek hayat›
esas itibariyle, ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir gibi metropoliten merkezlerde toplanm›fl
mahallî spor klüplerinden ibaret kalm›flt›r”.7
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‹DEOLOJ‹K DÖNÜfiÜM
1931 y›l›ndan itibaren parti, ideolojik aç›dan da bir dönüflüm geçirmifl ve o zamana kadar daha çok, Linz’in kulland›¤› anlamda bir “zihniyet” niteli¤i tafl›yan fikrî
yap›s›, daha kat› bir ideolojiye dönüflmüfltür. 1931 Büyük Kongresinde, daha önceden partinin ana ilkeleri olarak belirlenen cumhuriyetçilik, halkç›l›k, milliyetçilik
ve lâiklik ilkelerine, devletçilik ve ink›lâpç›l›k da ilâve edilerek alt› ok tamamlanm›fl, 1937 Anayasa de¤iflikli¤i ile de bu ilkeler Anayasa hükmü, di¤er bir deyimle
devletin resmî ideolojisi haline getirilmifltir. Bunun d›fl›nda, milliyetçilik ilkesi daha
kat› biçimde uygulanm›fl, halkç›l›k ilkesi Millî Mücadele y›llar›ndaki demokratik
içeri¤inden tamamen ar›nd›r›larak dayan›flmac›l›k felsefesini yans›tacak flekilde tan›mlanm›fl, tek-parti sistemi geçici bir zorunluluk olarak de¤il, ideal ve kal›c› bir
model olarak sunulmufltur.
Milliyetçilik konusunda 1931 y›l›nda kabul edilen CHF Program›, 1927 Nizamnamesinden farkl› bir ifade kullanmam›flt›r. 1927 Nizamnamesinde “vatandafllar
aras›nda en kavi râb›tan›n dil birli¤i, his birli¤i, fikir birli¤i” oldu¤u ifade edilmifl,
1931 Program›nda da ayn› do¤rultuda olarak millet, “dil, kültür ve mefkûre birli¤i
ile ba¤l› vatandafllar›n teflkil etti¤i bir siyasî ve içtimaî hayat” tarz›nda tan›mlanm›flt›r. 1935 parti program› da, bu tan›m› sadece dilini öz Türkçelefltirmek suretiyle
tekrarlam›flt›r. Ayr›ca, 1931 ve 1935 Programlar›nda, milliyetçili¤in flovenist anlamda kullan›lmad›¤›n› gösteren flu ifadeler de yer alm›flt›r: “F›rka, terakki ve inkiflaf
yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde bütün muas›r milletlere muvazi
ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve bafll› bafl›na müstakil hüviyetini mahfuz tutmay› esas sayar”.8
Bu ifadeler, CHP’nin millet tan›m›n›n, esas itibariyle sübjektif millet anlay›fl›na
uygun düfltü¤ü, ›rksal, etnik veya dinsel ça¤r›fl›mlara yol açmad›¤›; di¤er ça¤dafl
milletlerle eflit flartlar içerisinde “âhenk” li iliflkiler sürdürmeyi amaçlad›¤› anlam›na
gelmektedir. Atatürk’ün Medenî Bilgiler kitab›nda verdi¤i millet tan›m› da, bu anlay›fla uygundur: “Bir harstan (kültürden) olan insanlardan mürekkep cemiyete
millet denir, dersek milletin en k›sa tarifini yapm›fl oluruz”. Atatürk bu k›sa tan›m›
flu flekilde geniflletmifltir:
“a) Zengin bir hât›ra miras›na sahip bulunan;
b) Beraber yaflamak hususunda müflterek arzu ve muvafakatte samimî olan;
c) Ve sahip olunan miras›n muhafazas›na beraber devam hususunda iradeleri
müflterek olan insanlar›n birleflmesinden meydana gelen cemiyete millet nam› verilir. Bu tarif tetkik olunursa, bir milleti teflkil eden insanlar›n rab›talar›ndaki k›ymet,
kuvvet ve vicdan hürriyetiyle insanî hisse gösterilen riayet, kendili¤inden anlafl›l›r.
Gerçekten, maziden müflterek zafer ve yeis miras›; istikbalde gerçeklefltirilecek ayn›
program, beraber sevinmifl olmak, beraber ayn› ümitleri beslemifl olmak; bunlar elbette bugünün medenî zihniyetinde, di¤er her türlü flartlar›n üstünde mâna ve flümul al›r”.9

Görülüyor ki, bu tan›m, esas itibariyle, Ernest Renan’›n sübjektif millet anlay›fl›na uygundur. Fakat dil ve kültür birli¤i üzerindeki vurgulaman›n, dilsel ve kültürel çeflitlili¤in tan›nmas›n› ve korunmas›n› güçlefltirdi¤i de aç›kt›r. Nitekim Atatürk’e göre, “Türk dili Türk milleti için mukaddes bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdi¤i nihayetsiz badireler içinde, ahlâk›n›n, an’anelerinin, hât›ralar›n›n, menfaatlerinin, elhâs›l bugün kendi milliyetini yapan her fleyin dili sayesinde muhafaza olundu¤unu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir; zihnidir”.10 Keza, Ata-

CHP'nin ana ilkeleri olarak
cumhuriyetçilik, halkç›l›k,
milliyetçilik, lâiklik,
devletçilik ve ink›lâpç›l›k
belirlenmifltir.
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türk’ün etnik farkl›l›klara ve bilinçlere s›cak bakmad›¤› da, onun flu sözlerinden
anlafl›lmaktad›r:
“Bugünkü Türk milleti siyasî ve içtimaî camias› içinde kendilerine kürtlük fikri, çerkeslik fikri ve hattâ lâzl›k fikri veya boflnakl›k fikri propaganda edilmek istenmifl vatandafl ve millettafllar›m›z vard›r. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu
yanl›fl tevsimler (adland›rmalar), birkaç düflman âleti, mürteci beyinsizlerden maada hiçbir millet ferdi üzerinde teellümden (kederlenmeden) baflka bir tesir hâs›l etmemifltir. Çünkü, bu millet efrad› da umum Türk camias› gibi ayn› müflterek maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyorlar”.11

Tek-parti rejiminin millet ve milliyetçilik anlay›fl›n›n, ana çizgileri itibariyle, kültürel ya da sübjektif millet anlay›fl›na uygun olmas›na ra¤men, 1930’lar ve 1940’lardaki baz› uygulamalar›n, floven hattâ ›rkç› unsurlardan tümüyle ar›nm›fl oldu¤unu
iddia etmek güçtür. Bask›n Oran, “dil ve tarih giriflimlerinde milliyetçili¤in flovenlik ve hattâ ›rkç›l›kla olan s›n›r› oldukça oynak ve ince olmufltur” sonucuna varm›flt›r”.12 Bunun kan›tlar› aras›nda Türk Tarih tezi, Günefl Dil Teorisi, “Vatandafl Türkçe konufl” kampanyalar›, askerî okullara girmenin “Öz Türk ›rk›ndan” olmak flart›na ba¤lanm›fl olmas›, Türk ›rk›n›n antropolojik özellikleri konusundaki araflt›rmalar›n teflvik edilmesi, 1927 fiark Islahat Plan›, 1934 tarihli ‹skân Kanunu, 1935 tarihli Tunceli Kanunu, Trakya’daki 1934 Yahudi pogromlar›, 1942-1943 Varl›k vergisi
v.b. say›labilir.13 Belki bu anlay›fl›n en tipik ifadeleri, CHP’nin önde gelen bakan
ve ideologlar›ndan Mahmut Esat Bozkurt’un “bu memleketin efendisi Türktür. Öz
Türk olmayanlar›n Türk vatan›nda bir hakk› vard›r, o da hizmetçi olmakt›r, köle olmakt›r”14 yolundaki sözleri; Parti Genel Sekreteri Recep Peker’in ‹nk›lâp Dersleri’ndeki “insanl›k tarihi yirminci yüzy›la aç›l›rken en büyük imha vas›talar› ve en
ezici hâdiselerle bile bozulmas› mümkün olmayan tek bir fley, Türk kan›, bütün bu
gürültüler içinde temiz kalm›flt›... Dünyaya bat›rl›k örne¤i gösteren Osmanl› ordusunun yüksekli¤i... bu ordular› yaratan bay Türk Ulusu’nun kan›ndaki yücelikten
ileri geliyordu”15 yollu ifadeleridir. Taha Parla’ya göre, “Cumhuriyet flefleri ve altflefleri, Gökalp’in milliyetçili¤ini aflarak, bu tür bir d›fllay›c› etnik milliyetçili¤in ideolojisini yapm›fllard›r... ‘Halkç›l›k’ ilkesiyle toplumu tam bir ç›karlar uyumu içinde
bulunan monolitik, kaynaflm›fl bir kitle olarak gören Kemalizm’in ‘Milliyetçilik’ ilkesi, az›nl›klar konusunda buna paralel bir etnik egemenlik-tekelcilik-d›fllay›c›l›k
boyutu tafl›r... Millî kültür zaten öyle tan›mlan›yor ki, etnik kökenli çok-kültürlülü¤e yer b›rakm›yor. Egemen bir millî kültürün yan›nda/içinde yaflayabilecek baflka
kültürel özelliklere alan kalm›yor. Monolitik millet-halk ve kültür birli¤i yaklafl›m›,
etnik ço¤ullu¤un inkâr›na var›yor. Kültürel Türk milliyetçili¤i, d›fllay›c›-tekçi bir etnik Türk milliyetçili¤ine dönüflüyor”.16
Ancak, 1931-sonras›nda CHP ideolojisinde görülen en önemli de¤ifliklik, muhtemelen, bu ideolojinin halkç›l›k boyutuna iliflkindir. Millî Mücadele y›llar›nda halk
egemenli¤i, onun hemen sonras›nda kanun önünde eflitlik ve her türlü ayr›cal›¤›n
reddi anlam›nda kullan›ld›¤›n› gördü¤ümüz bu ilke, 1931 Parti Program› ile birlikte, özü itibariyle antidemokratik bir dayan›flmac›l›k doktrinine dönüflmüfltür. 1931
CHF Program›, halkç›l›¤› flöyle tan›mlamaktad›r:
“Türkiye Cumhuriyeti halk›n› ayr› ayr› s›n›flardan mürekkep de¤il ve fakat ferdî ve
içtimaî hayat için ifl bölümü itibariyle muhtelif mesai erbab›na ayr›lm›fl bir camia telâkki etmek esas prensiplerimizdendir.
a) Küçük çiftçiler,
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b) Küçük sanayi erbab› ve esnaf,
c) Amele ve iflçi,
ç) Serbest meslek erbab›, büyük arazi ve ifl sahipleri ve tüccar, Türk camias›n› teflkil
eden bafll›ca çal›flma zümreleridir. Bunlar›n her birinin çal›flmas›, di¤erinin ve
umumî camian›n hayat ve saadeti için zarurîdir. F›rkam›z›n bu prensiple istihdaf
etti¤i gaye s›n›f mücadelesi yerine içtimaî intizam ve tesanüt temin etmek ve birbirini nakzetmiyecek surette menfaatlerde âhenk tesis eylemektir. Menfaatler kabiliyet ve
çal›flma derecesiyle mütenasip olur”.17

Parti Genel Sekreteri Recep Peker’in halkç›l›k ilkesine iliflkin aç›klamalar› da,
tamamen ayn› yöndedir:
“Filhakiyka biz memleketin saadetini, vatandafllardan birinin menfaati ötekini selbeden s›n›f zihniyetinin hâkimiyeti alt›nda yaflamamas›nda görüyoruz... Bir vatan
içinde menfaatler, mutlaka baz› vas›flar›n benzeyifli ve müflterekleflmesi iddias›ndan
gidilerek s›n›flaflmak yolu ile temin edilemez... Bütün dünyada görülen misallere bakarsak s›n›flaflma fikri, insafs›z, ihtirasl› ve taassuplu bir s›n›f mücadelesini ve bu da
vatandafllar›n mütemadî çat›flmas›n› do¤uruyor. Bu çat›flma, bir devletin yaflamas›nda ve tehlikelerden korunmas›nda en büyük kuvvet olan millî birli¤i ve milliyet fikirlerini yavafl yavafl tahrip ediyor... Bu sebeple biz, s›n›flaflmay› reddediyor ve bunun yerine milletçe kütleleflmek fikrini müdafaa ediyoruz”.18

Bu halkç›l›k anlay›fl›n›n, dayan›flmac› ve korporatist nitelikte oldu¤unda kuflku
yoktur. Parla’n›n sözleriyle, “s›n›flar›n siyasi mücadelesi flöyle dursun, s›n›flar›n ç›kar çat›flmas›n› hattâ varl›¤›n› bile reddeden, ifl kollar›n›n ya da meslek zümrelerinin ç›kar birli¤ini ve tek-parti çat›s› alt›nda hepsinin birlikte ve uyum içinde temsil
edildi¤ini ilan eden bu korporatist halkç›l›k... hem anti-liberal hem anti-sosyal bir
halkç›l›kt›r... Durkheimc›-Gökalpç› solidarist korporatizmin, hem bir sosyolojik
teori olarak, hem de bir siyasi teori-ideoloji olarak bundan daha özlü, reçetevari
bir tan›m› olamaz”.19
Bu dayan›flmac› ve korporatist halkç›l›k anlay›fl›n›n, farkl› ekonomik menfaatleri ba¤daflt›rmak ve uyumlulaflt›rmak amac›yla, devletin ekonomik hayatta önemli
ve aktif bir rol oynamas›n› gerektirece¤i aç›kt›r. Bu, Parti Program›na 1931 y›l›nda
devletçilik ilkesinin eklenmesini de aç›klamaktad›r. 1931 Program›nda devletçilik,
ekonomik yönüyle ve oldukça ›l›ml› terimlerle ifade edilmifltir: “Ferdî mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün oldu¤u kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mâmuriyete erifltirmek için memleketin umumî ve yüksek
menfaatlerinin icap ettirdi¤i ifllerde -bilhassa iktisadî sahada- Devleti fiilen alâkadar etmek mühim esaslar›m›zdand›r”. Bu anlam›yla devletçilik, özellikle özel teflebbüsün giremedi¤i veya girmek istemedi¤i alanlarda, h›zl› sanayileflmeyi sa¤layacak bir devlet teflebbüsçülü¤ünü ifade eden bir “kalk›nmac›” (developmentalist)
doktrin olarak kabul edilebilir. Bu politikan›n içeri¤inin, ihtiyaçlara ve konjonktüre ba¤l› olarak hayli esnek nitelik tafl›yaca¤›, zaten uygulamada da böyle oldu¤u
söylenebilir.
Ancak CHP doktrininde devletçili¤in, s›rf bir ekonomik kalk›nmac›l›k politikas› olman›n ötesine geçen daha derin bir anlam› vard›r. Yukar›da de¤inildi¤i gibi,
halkç›l›k ilkesinin do¤al ve zorunlu sonucu, devletin, çeflitli menfaatlerin ba¤daflt›r›lmas›nda ve uyumlulaflt›r›lmas›nda aktif bir rol yüklenmesidir. Atatürk, 1931 y›l›ndaki bir konuflmas›nda, devletçili¤in Türk halk›n›n tabiat›na uygunlu¤unu flu sözlerle ifade etmifltir: “F›rkam›z›n takip etti¤i program... iktisadî nokta-i nazardan
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devletçidir... Halk›m›z tab’an devletçidir ki, her türlü ihtiyac› devletten talebetmek
için kendisinde bir hak görüyor. Bu itibarla milletimizin tabayii (tabiat›) ile f›rkam›z›n program›nda tamamiyle bir mutabakat vard›r... (S)iyasi f›rkalar, mahdut maksatlarla teflekkül ederler... Halbuki bizim f›rkam›z böyle mahdut bir nazar takibeden bir teflekkül de¤ildir. Bilâkis her s›n›f halk›n menfaatlerini müsavi bir surette,
bir di¤erini mutazarr›r etmeden temin etmeyi istihdaf eden bir teflekküldür”.20
Benzer flekilde Genel Sekreter Recep Peker, 1935 y›l›ndaki program aç›klamas›nda, CHP’nin halkç›l›k anlay›fl›n›n s›n›f mücadelesini reddetti¤ine de¤inerek,
devlete düflen menfaatlerin uyumlulaflt›r›lmas› fonksiyonunu flöyle tan›mlam›flt›r:
“Bir taraftan iflçilerin çoklu¤a ve parti kuvvetine dayanan kuvvetle ulusal çal›flman›n ahengini bozacak zorlu hareketlerine ve öte taraftan sermaye sahiplerinin, büyük ifl sahiplerinin para ve varl›k gücüne dayanarak iflçilerinin haklar›n› çi¤nemesine yol b›rakm›yoruz. Binaenaleyh s›n›f kavgas›, tahakküm, imtiyaz zihniyetlerini
kökünden silen bir zihniyet, bu memleketin zihniyetini tamamlayacakt›r... (Y)eni
do¤an bu iflçi s›n›f›n›n patronlarla münasebat› noktas›nda... ahenk, anlaflma, uyuflma haline irca ediyor. Aralar›nda uyuflma yolu yetmezse devletin koyaca¤› hakem
yolu çat›flmalar› önliyecektir. Programda Türkiyede grev ve lok-avt s›n›f çarp›flmas›
yasak edilecektir... Türkiyede istismarc› yolda çal›flacak tröstler ve karteller de yasak
olacakt›r... (B)iz Türk varl›¤›nda bu müstahsiller-müstehlikler çat›flmas›na da yer
vermeyece¤iz... Türkiyede teklerin menfaati umumun menfaati s›n›r› içinde bulunacakt›r”.21

Görülüyor ki, CHP’nin dayan›flmac›-korportatist halkç›l›¤›, gerek liberal kapitalizmden, gerek sosyalizmden farkl› ve onlardan üstün bir “üçüncü yol” olarak takdim edilmektedir. Bu üçüncü yolun faflist korporatizme ne ölçüde benzer ve ne ölçüde ondan farkl› oldu¤u tart›fl›labilir. Parla’ya göre, “C.H.P. devresi kapanm›fl, tam
faflist bir ideoloji ve rejime sahip de¤ildi... (R)ejim ve daha çok da ideoloji plan›nda yer yer faflizm boyutlar› ve aç›l›mlar› vard›, ama net bilançoda korporatizmin faflist de¤il solidarist alt-türüne yak›nd›.Korporatizmi, dar anlamda korporatif/korporasyoncu faflist alt-türe dönüflmemiflti; ama daha yumuflak solidarist-dayan›flmac›
alt-türün tüm özelliklerini de tafl›yordu”.22
Asl›nda Peker de, yukar›da de¤inilen konuflmas›nda, CHP’nin halkç›l›¤› ile ‹talyan tipi faflist korporatizm aras›na mesafe koymaya özen göstermifltir. Ona göre,
“acaba korporatif bir devlet düflüncesi mi hâkimdir fikri hat›ra gelebilir. Bunu da
karfl›lamak için program›m›zda bir önemli madde vard›r... Türkiyede istismarc› yolda çal›flacak tröstler ve karteller de yasak olacakt›r”. 23 Parla, Peker’in ifadesini
“kendi bafl›na ilginç bir nokta” olarak nitelendirerek flunlar› söylemektedir:
“En az›ndan, tehlikeli sulara yaklafl›lm›fl oldu¤unun fark›nda. ‹kincisi, o dönemin
birçok solidarist ve faflist korporatif ‘üçüncü yol’ olma iddias›ndaki rejim, ideoloji ve
ideologlar›nda görülen ‘bizimki farkl›, bizimki özgün’ sendromunu da görüyor olabiliriz burada. Bu, tamamen farkl› ya da karfl›t olma iddias› de¤il; anti-liberal ve anti-sosyalist olma ekseninde birleflen, genifl bir üçüncü yol (tertium genus) kategorisi
içindeki iç ve küçük farkl›l›klar›n siyasî-ideolojik narsizmi”.24

Bu görüfller ›fl›¤›nda devletçilik ilkesini, sadece kalk›nmac› bir ekonomik politika anlay›fl› olarak de¤il, dayan›flmac› halkç›l›k ideolojisinin zorunlu bir sonucu ve
tamamlay›c›s› olarak görmek gerekir. Gene Parla’n›n belirtti¤i gibi,
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“C.H.P.’nin... devletçili¤i, iktisadi alanda ›l›ml› olabilir, ama devletçilik, devlet güdümü ve denetimi, kültür ve e¤itimi de içine alacakt›r. Kemalist devletçilik bu bak›mdan ‘›l›ml› iktisadî devletçilik’ten ibaret de¤ildir. Entegralist ve totaliter boyutlar› da olan, bir idarî-siyasî devletçiliktir ayn› zamanda. Bu boyutlar›n bir k›sm›
tam bir k›sm› yar›m kurumlaflm›fl, bir k›sm› ideolojik planda tasavvurlar olarak
kalm›flt›r”.25

Halkç›l›k ilkesinin 1931’den itibaren geçirdi¤i dönüflümün, konumuz aç›s›ndan
en önemli yan›, o zamana kadar teorik bir meflruluk temeline oturtulmam›fl olan
tek-parti yönetiminin, art›k ideal ve kal›c› bir model olarak sunulmaya bafllanm›fl
olmas›d›r. Bu noktan›n tart›fl›lmas›, flüphesiz, CHP ideolojisi ile demokrasi aras›ndaki sorunlu iliflkinin ayd›nlat›lmas›na da yard›mc› olacakt›r.

CHP ‹DEOLOJ‹S‹ VE DEMOKRAS‹
Yukar›da görüldü¤ü gibi, CHP’nin halkç›l›k ve milliyetçilik ilkeleri, halk›, ayn› dil,
kültür ve ideali paylaflan, menfaatleri aras›nda derin çat›flmalar bulunmayan uyumlu ve yekpâre bir kitle olarak tasavvur etmifltir. Bu halk anlay›fl›n›n ço¤ulcu bir parti sistemini meflrulaflt›rabilece¤ini söylemek güçtür. Çok-partili sistemin reddediliflindeki temel meflrulaflt›r›c› gerekçe, baflka ülkelerde siyasal partilerin, de¤iflik s›n›flar›n menfaatlerini temsil etmek üzere ortaya ç›km›fl olduklar›, Türkiye’de ise
böyle bir s›n›f farkl›laflmas› olmad›¤›na göre, çok-partili sistemin de gerekli olmad›¤›d›r. Nitekim Atatürk, daha HF kurulmadan yapt›¤› konuflmalarda bu görüflü
aç›kça ifade etmifltir:
“Bu milletin siyasî f›rkalardan çok can› yanm›flt›r. fiunu arz edeyim ki, memaliki sairede f›rkalar behemahal iktisadî maksatlar üzerine teessüs etmifl ve etmektedir. Çünkü o memleketlerde muhtelif s›n›flar vard›r. Bir s›n›f›n menfaatini muhafaza için teflekkül eden siyasî bir f›rkaya mukabil di¤er bir s›n›f›n menfaatini muhafaza maksadiyle bir f›rka teflekkül eder. Bu pek tabiidir. Güya bizim memleketimizde de ayr› ayr› sunuf varm›fl gibi teessüs eden siyasî f›rkalar yüzünden flahit oldu¤umuz neticeler
malûmdur. Halbuki Halk F›rkas› dedi¤imiz zaman bunun içinde bir k›s›m de¤il, bütün millet dahildir. Bir defa halk›m›z› gözden geçirelim. Biliyorsunuz ki, memleketimiz çiftçi memleketidir. O halde milletimizin ekseriyeti âzimesi çiftçi ve çoband›r. Bu
böyle olunca buna karfl› büyük arazi ve çiftlik sahipleri vâridi hat›r olur. Bizde büyük araziye kaç kifli maliktir? Bu arazinin miktar› nedir? Tetkik edilirse görülür ki,
memleketimizin vüsatine nazaran hiç kimse büyük araziye malik de¤ildir. Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek insanlard›r. Sonra sanat sahipleriyle kasabalarda ticaret eden küçük tüccaran gelir. Bittabi bunlar›n menfaatlerini, hal ve
âtilerini temin ve muhafaza mecburiyetindeyiz. Çiftçilerin karfl›s›nda oldu¤unu farzetti¤imiz büyük arazi sahipleri gibi bu ticaret erbab›n›n karfl›s›nda da büyük sermaye sahibi insanlar yoktur. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz paras›
olanlara da düflman olacak de¤iliz. Bilâkis memleketimizde birçok milyonerlerin,
hattâ milyarderlerin yetiflmesine çal›flaca¤›z. Sonra amele gelir. Bugün memleketimizde fabrika, imalâthane vesaire gibi müessesat çok mahduttur. Mevcut amelemizin miktar› yirmi bini geçmez. Halbuki memleketi taali eylemek için çok fabrikalara
muhtac›z. Bunun için de amele lâz›md›r. Binaenaleyh tarlada çal›flan çiftçilerden
fark› olmayan ameleyi de himaye ve siyanet etmek icabeder. Bundan sonra münevveran ve ulema denilen zevat gelir. Bu münevveran ve ulema kendi kendilerine toplan›p halka düflman olabilir mi? Bunlara terettüp eden vazife, halk›n içine girerek
onlar› irflat ve ilâ etmek ve onlara terakki ve temeddünde piflva olmakt›r. ‹flte ben mil-

Otoriter rejimlerle totaliter
rejimler aras›ndaki geçifller,
demokrasiden otoritarizme
geçiflteki gibi temel bir
kesinti göstermemekte;
nadir istisnalar bir yana,
zora dayanan de¤iflimler, iç
savafllar ve askerî darbeler
söz konusu olmamaktad›r.
S›n›r›n belirsizli¤i, bu ikisi
aras›ndaki gri bölgeyi tasvir
etmek üzere, totalitarizmbenzeri, totalitarizmsonras›, rasyonellefltirilmifl
totalitarizm, terörsüz
totalitarizm, vb. deyimlerin
gitgide daha çok kullan›l›r
olmas›ndan da
anlafl›lmaktad›r.
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letimizi böyle görüyorum. Binaenaleyh mesaliki muhtelife erbab›n›n menafii yekdi¤erine memzuç oldu¤undan (çeflitli meslekler mensuplar›n›n menfaatleri birbirleriyle uyumlu oldu¤undan) onlar› s›n›flara ay›rmak imkân› yoktur ve heyeti
umumiyesi halktan ibarettir”.26

Atatürk’ün bu yöndeki beyanlar›na daha birçok örnek verilebilir. Meselâ
16.1.1923 tarihinde ‹stanbul gazeteleri temsilcilerine flunlar› söylemifltir:
“(B)ütün sunufu (s›n›flar›) yekdi¤erine lâz›m› gayr› müfarik (birbirinden ayr›lmaz)
olan, çünkü menfaatleri de yekdi¤erinden tehalüf eylemeyen (çeliflmeyen), halk›m›z›n müflterek ve umumî olan menafi ve saadetini temin için ‘Halk F›rkas›’ nam› alt›nda bir f›rka teflkili tasavvur edilmektedir. Fakat millî maksatlardan ziyade flahsî
menfaatler esas›na müstenit siyasî teflekküllerden ve bu teflekküllerin i¤fallerinden,
müsademelerinden tevellüt etmifl (do¤mufl) olan tarzlar›n elân cezas›n› çekmekte
olan milleti ayn› mahiyette bir tak›m bisût ifltigallere sevketmek kadar kebairden (büyük) günah yoktur... (‹)smi f›rka olan halk teflekkülünden maksat evlâd› milletten bir
k›sm›n›n, sunufu ahaliden baz›lar›n›n, di¤er evlâd ve sunufun zarar›na menafiini
temin etmek de¤ildir. Belki birbirinden ayr› ve hariç olmay›p halk nam› alt›nda bulunan umum milleti müflterek ve müttehit bir surette müflterek ve umumî olan refah›
hakikiye isal için faaliyete getirmektir”.27

Ancak belirtmek gerekir ki, 1931 öncesindeki bu ifadeler, çok-partili demokratik sistemin ilkesel ve ideolojik planda kategorik olarak reddedilmesi anlam›n› tafl›mamaktad›r. Tek-parti yönetimi, daha çok, ülkenin o günkü geliflme düzeyi itibariyle menfaatleri birbiriyle çat›flan s›n›flar›n mevcut olmamas› ve ortaya ç›kabilecek menfaat farklar›n›n solidarist bir devlet anlay›fl› içinde uyumlulaflt›r›labilece¤i
gibi daha pragmatik gerekçelerle meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Nitekim 1930 y›l›nda bizzat Atatürk’ün teflvikiyle SCF’n›n kurulmufl olmas›, çok-parti sisteminin ilke olarak reddedilmedi¤inin bir kan›t›d›r. Rejimin k›rm›z› çizgileri olan cumhuriyetçilik, lâiklik ve milliyetçilik s›n›rlar› içinde sâd›k bir muhalefet partisinin faydal›
bir denetim ve elefltiri fonksiyonu ifa edebilece¤i düflünülmüfltür.
Bu deneyin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›n›n ard›ndan otoriter rejimin güçlenmesi
safhas›nda ise, tek-parti sisteminin kal›c› ve ideal olarak takdim edildi¤i, liberal demokratik devlet anlay›fl›na çok daha ideolojik ifadelerle sald›r›ld›¤› görülmektedir. Liberalizmin bu keskin reddiyesinin en iyi örneklerinden birini, Recep Peker’in 1935
tarihli Program aç›klamas›nda bulmak mümkündür. Ona göre, liberal devlette:
“Haklarda hürriyetin suiistimali insanlar› y›k›p çürüten bir anarfli devrine götürdü.
Herkes kendini hür say›yor, kendi varl›¤›n›n hürriyetini s›n›rs›z bir genifllikte kullan›rken kendi öz varl›¤›n›n yan›nda bütün tek varl›klar›n yekûnunu da korumak
ödevinde bulunan devlet kudretinin masuniyeti hiç göz önüne al›nm›yordu... Bunun neticesinde bütün haklar› çi¤nenenler, liberalizmin yapt›¤› çat›flmalardan do¤an büyük nefret duygular› içinde karfl› karfl›ya cepheler kurdular, bo¤ufltular, insan
y›¤›nlar› ard› aras› gelmiyen bir kavga içinde yaflad›lar. Liberal devlet sinesinde her
türlü zarar ve kar›fl›kl›k unsurlar› yaflamaya müsaid bir zemin buldu... (L)iberal
devlet tipinin de bütün bu sebeplerle art›k can çekiflmekte oldu¤unu söylemeliyim.
Feodal devlet batt›, onun yerine gelen liberal devlet de kendi içinde tefessüh neticesinde dünyan›n her yerinde çöküyor”.28

Peker’in ayn› aç›klamas›nda demokrasi konusunda kulland›¤› flu ifadeler de ayn› do¤rultudad›r.
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“Demokrasi bir nas, bir âyet de¤ildir. Bir ruh, bir espri ve bir mânâd›r. Yap›lan ifller
ak›l denilen bir süzgeçten geçirildikten sonra muhit denilen bir icaba uydurulduktan sonra tatbik edilirse fayda verir, kök tutar. Zigana da¤›n›n üzerine portakal a¤ac› dikilmez. Biz filân millet veyahud filân yerde böyle yapm›fllar, biz de ayn›n› tatbik
edelim, diyenlerden de¤iliz. Biz memleketimize uygun olan ulus ifline elvereni tatbik
ederiz ve ulus ifllerinde taklid ve d›fl görünüflle be¤endirme yerine hayata uygun yollar› do¤ru buluruz”.29

Peker’in bu sözleri ile, günümüzde de s›k s›k iflitti¤imiz, “Türkiye’nin kendisine
özgü flartlar›”, “bize özgü bir demokrasi” gibi ifadeler aras›ndaki benzerlik ilgi çekicidir.
Gene 1943 y›l›nda parti taraf›ndan yay›nlanan Yirmi Y›l ‹çinde Cumhuriyet
Halk Partisi bafll›kl› broflürde CHP, dünya milletlerine bir örnek olarak gösterilmektedir:
“Eminiz ki yirminci as›rda da Türkün devlet ve rejim telâkkisi, gene dünya milletlerinin bir ço¤u üzerinde söylenerek veya söylenmiyerek örnek gibi görülecektir. fiimdiden olaylara dayanarak bu tesirleri incelemek ilim adamlar› için ilgi çekici bir konu olsa gerekir”.30

Bu dönemde, tek-parti sisteminin gelip geçici bir zorunluluk de¤il, ideal ve kal›c› bir sistem olarak sunuldu¤u da görülmektedir. Meselâ partinin 1935 Program›n›n giriflinde, “yaln›z bir kaç y›l için de¤il, gelece¤i de kapsayan tasar›lar›m›z›n ana
hatlar› burada toplu olarak yaz›lm›flt›r. Partinin güttü¤ü bütün bu esaslar, Kamalizm prensipleridir” ifadesi kullan›lm›flt›r.31 Ayn› do¤rultuda Baflbakan Refik Saydam, Beflinci Büyük Kurultay’›n (1939) aç›l›fl› vesilesiyle flunlar› söylemifltir: “C.H.P.
‘nin, baflka memleketlerdeki klâsik partilere hiç benzemeyen bir hususiyeti vard›r.
C.H.P., yeni Türk varl›¤› ile beraber do¤mufl, beraber yürümüfl ve bütün dünyada
hayranl›k yaratan muazzam eseri baflarm›flt›r. C.H.P. demek Türk Devleti demektir; bu mefhumlar birbirine o kadar s›k› flekilde ba¤l›d›r ki, birini di¤erinden ay›rmak imkâns›zd›r”. ‹smet ‹nönü de 1943 y›l›ndaki bir konuflmas›nda, “Partimizin,
yer yüzünün en ileri kurumu oldu¤unu söylemeye hakk›m›z vard›r” sözleri ile
Türk tek-parti sistemini ideallefltirmiflti.32
SCF deneyiminin sonundan itibaren CHP’nin otoriter karakterinin yo¤unlaflmas›, iç ve d›fl sebeplerle aç›klanabilir. ‹ç sebepler aras›nda, SCF deneyiminin uyand›rd›¤› büyük halk ilgisinin, CHP yöneticilerinde bir alarm duygusu yaratm›fl, devrimlerin henüz yeterince benimsenmemifl oldu¤u düflüncesini uyand›rm›fl olmas›
zikredilebilir. Bu tesbitle birlikte, partinin gerek ideolojik, gerek örgütsel aç›dan
güçlendirilmesi, halk kitlelerinin siyasal e¤itimine daha fazla a¤›rl›k verilmesi zorunlu görülmüfltür. D›fl faktörler aras›nda ise, faflizmin yükselen câzibesi, Avrupa’n›n birçok ülkesinde faflist veya faflist-benzeri rejimlerin kurulmas›, bunlara Avrupa’n›n en güçlü devletlerinden Almanya’n›n da kat›lmas›, liberal demokrasilerin
bütün dünyada gerileme süreci içinde bulunmas›33 say›labilir. Sovyetler Birli¤i de,
ideolojik yönden olmamakla birlikte, kitle mobilizasyonunu ve h›zl› ekonomik kalk›nmay› gerçeklefltirmedeki baflar›s› nedeniyle, her zaman için ilgi çekici bir örnek
olmufltur. Bu dönemde çeflitli parti yetkilileri, milletvekilleri ve ayd›nlar›n, faflizme
aç›k bir sempati ifade eden konuflma ve yaz›lar› bilinmektedir.34
Taha Parla, 1930’lardaki dönüflümün, göründü¤ü kadar radikal olmad›¤›n›,
özellikle bu süreçte Recep Peker’e izafe edilen rolün abart›l› oldu¤unu ifade etmektedir. Ona göre, CHP ideolojisindeki otoriter öz, ilk y›llardan beri mevcuttu.
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Peker ise, “Atatürk’ün ve C.H.P.’nin kurumsal ideolojisinin sad›k bir temsilcisidir.
Yapt›¤› aç›klamalar, kiflisel, idiyosinkratik eklemeler ve sapmalar de¤il; Kemalist
C.H.P. ideolojisini açan, aç›mlayan, ruhunu ve mant›ksal uzant›lar›n› sergileyen görüfllerdir... K›sacas› elimizdeki veriler, Peker’in kiflisel faflizan sapmas›n› kan›tlam›yor, Kemalist C.H.P.’nin bu yöndeki kurumsal kaymas›na iflaret ediyor.”35
Bütün bu görüfllerde önemli gerçek pay› bulunmakla beraber, CHP ideolojisinin demokrasiye bak›fl›nda bir iç çeliflki oldu¤u da inkâr edilemez. CHP tek-parti
rejiminin, nihaî amac› bafltan beri normal bir demokrasiye geçmek olan, tek-partiyi gelip geçici bir zorunluluk olarak gören bir “vesayetçi demokrasi” oldu¤u tezi
elbette abartmal›d›r. Ancak onun, demokrasi hedefini ileriye dönük olarak kategorik biçimde reddetti¤i iddias› da, çok inand›r›c› de¤ildir. Bu dönemi inceleyen yazarlar, farkl› olgulara ve farkl› ifadelere dayanarak farkl› sonuçlara varm›fllard›r.
Türk yazarlar› aras›nda hâkim olan36 birinci tez, belki en güçlü ifadesini ünlü Frans›z siyasal bilimcisi Maurice Duverger’in Siyasal Partiler adl› bafl yap›t›nda bulmaktad›r. Yazara göre,
“(B)az› tek partiler, gerek felsefeleri gerek yap›lar› bak›m›ndan gerçek anlamda totaliter de¤ildir. Bunun en iyi örne¤ini, 1923’ten 1946’ya kadar Türkiye’de tek parti
olarak faaliyet göstermifl bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sa¤lamaktad›r. Bu partinin baflta gelen özelli¤i, demokratik ideolojisindedir. Bu ideoloji, hiç bir zaman, Faflist ya da Komünist kardeflleri gibi, bir Tarikat ya da Kilise niteli¤i tafl›mam›fl; üyelerine bir iman ya da bir mistik empoze etmemifltir; Kemalist devrim, özü bak›m›ndan
pragmatiktir. Ödevi, Orta-Do¤u uluslar›n›n modernleflmesini önleyen bafll›ca engele,
yani ‹slâmiyete karfl› mücadele ederek, Türkiye’yi ‘Bat›l›laflt›rmak’ olmufltur. Partinin yönetici kadrolar›n›n anti-klerikal ve ak›lc› tutumu, onlar› aç›kça ondokuzuncu yüzy›l Liberalizmine yaklaflt›rm›flt›r; milliyetçilikleri bile, 1848’de Avrupa’y› çalkaland›rm›fl olan ak›mdan pek farkl› de¤ildir... Faflist rejimlerde her gün rastlanan
otorite savunusunun yerini, Kemalist Türkiye’de demokrasi savunusu alm›flt›r; bu
da, ‘halkç›’ ya da ‘sosyal’ diye nitelendirilen ‘yeni’ bir demokrasi de¤il, geleneksel siyasal demokrasidir... Türk tek-parti sistemi, hiç bir zaman bir tek parti doktrinine
dayanmam›fl; tekele resmî bir nitelik vermemifl; onu, s›n›fs›z bir toplumun varl›¤›yla
ya da parlamenter çekiflmeleri ve liberal demokrasiyi ortadan kald›rma arzusuyla
meflrulaflt›rmaya çal›flmam›flt›r. Sahip oldu¤u tekelden dolay› daima rahats›zl›k, hattâ utanç duymufltur. Türk tek partisi, bir suçlu vicdan›na sahip olmufl ve bu noktada, kendilerini taklid edilmesi gereken modeller olarak gösteren Faflist ya da Komünist kardefllerinden ayr›lm›flt›r. Parti liderlerinin gözünde tekel, Türkiye’deki özel siyasal durumun bir sonucu olmufl ve çok-partili sistem ideal olmakta devam etmifltir... ’Potansiyel demokrasi’ fikri tebessümle karfl›lanabilir; plûralizm yönünde geliflen bir tek parti fikri, flüphe uyand›rabilir. Ancak her iki fikir de, olgusal bir temele
dayanmaktad›r. Bu temel, 1950’de muhalefetin bar›flç› zaferiyle sonuçlanan, 1923sonras› Türk evrimidir: Türkiye, engelsiz ve s›k›nt›s›z flekilde, tek-parti sisteminden
plûralizme geçmifltir”37

Gerçekten, CHP düflüncesinde, bir yandan Türk tek-parti sistemi yüceltilirken,
öte yandan bundan dolay› bir nevi suçluluk duygusu hissedildi¤ine dair iflaretler
vard›r. Bunun en iyi örneklerinden biri, Atatürk’ün Fethi Bey’e söyledi¤i, yukar›da
al›nt›lad›¤›m›z flu cümledir: “Bugünkü manzaram›z afla¤› yukar› bir dictature manzaras›d›r. Vak›a bir meclis vard›r. Fakat dahilde ve hariçte bize diktatör nazar›yla
bak›yorlar. Halbuki ben Cumhuriyeti flahsî menfaatlerim için yapmad›m. Hepimiz
fâniyiz. Ben öldükten sonra arkamda kalacak müessese bir istibdat müessesidir.
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Ben ise millete miras olarak bir istibdat müessesesi b›rakmak ve tarihe o suretle
geçmek istemiyorum”.38 ‹nönü de, demokrasiye geçiflten y›llar sonra ayn› duyguyu flu flekilde ifade etmiflti: “Etraf›m›zdaki memleketlerin serbest seçimler yapt›klar›n› görür ve utanc›mdan odam›n duvarlar›na bakamazd›m.”39
Gene bir yandan tek-parti yüceltilirken, Atatürk’ün kendi el yaz›lar›ndan oluflan
ve onun emriyle 1931 y›l›nda okullarda okutulmak üzere bas›lan Medenî Bilgiler
kitab›nda demokrasinin güçlü flekilde övülmüfl olmas› ilginçtir. Atatürk’e göre,
“Demokrasi esas›na müstenit hükûmetlerde, hâkimiyet, halka, halk›n ekseriyetine
aittir. Demokrasi prensibi, hâkimiyetin millette oldu¤unu, baflka yerde olm›yaca¤›n›
iltizam eder. Bu suretle demokrasi prensibi, siyasî kuvvetin, hâkimiyetin menfleine ve
meflruiyetine temas etmektedir... Demokrasi esas›, bugün asrî teflkilât› esasiyenin
umumî farikas› gibi görünmektedir... Art›k bugün, demokrasi fikri daima yükselen
bir denizi and›rmaktad›r..Demokrasi esas itibariyle siyasî mahiyettedir. Demokrasi,
bir içtimaî muavenat veya bir iktisadî teflkilât sistemi de¤ildir... Demokrasi maddî refah meselesi de de¤ildir. Böyle bir nazariye, vatandafllar›n siyasî hürriyet ihtiyac›n›
uyutmay› istihdaf eder. Bizim bildi¤imiz demokrasi, bilhassa siyasîdir; onun hedefi,
milletin idare edenler üzerindeki murakabas› sayesinde, siyasî hürriyeti temin etmektir”.40

Ayn› eserde Atatürk, Bolflevizmi ve korporatizmi (menfaatlerin temsili) de elefltirerek, bunlar› “memleket ve milletimiz için muvaf›k” görmedi¤ini belirtmifltir.41
Nihayet, CHP ideolojisinin, kendisine çizdi¤i nihaî hedef aç›s›ndan da, demokrasi konusunda bir iç çeliflki, ya da gerilim tafl›d›¤› söylenebilir. Gerçekten, Türk
devriminin nihaî hedefinin “muas›r medeniyet seviyesine eriflmek” oldu¤u, o zamandan bu yana, sürekli tekrarlanm›flt›r. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 1986 tarihli bir karar›nda, ça¤dafl uygarl›k seviyesine eriflilmesi, “Anayasada benimsenmifl
bütün temel ilkelere egemen” bir “ana erek” olarak nitelendirilmifltir.42 Oysa, demokrasi uygulamas›n›n iki Dünya Savafl› aras›ndaki dönemde kaydetti¤i gerilemeye (Huntington bunu “birinci ters dalga” olarak adland›rmaktad›r), ra¤men, “muas›r medeniyet seviyesi” nin siyasal ifadesinin, Bat› tipi siyasal demokrasi oldu¤u,
Atatürk ve lider kadronun di¤er mensuplar›n›n ço¤u taraf›ndan da teslim edilmektedir. Bu iç çeliflki, afla¤›da görece¤imiz gibi, 1940’lar›n ortalar›nda çok-partili sisteme geçifli kolaylaflt›r›c› bir faktör olmufltur.
CHP tek-parti rejiminin, 1931’den sonra geçirdi¤i dönüflümün, gerek örgütsel,
gerek ideolojik, gerekse s›n›rl› plüralizmin tasfiyesine yönelik tedbirler aç›s›ndan,
onu otoriter rejimden, totaliter-benzeri bir rejime dönüfltürmüfl oldu¤u ileri sürülebilir. Rejimin bu dönemdeki görüntüsünün, Linz’in “eksik totalitarizm” veya “durdurulmufl totalitarizm” olarak adland›rd›¤› alt-tipe uygun düflüp düflmedi¤i tart›fl›labilir. Yazara göre, otoriter rejimlerle totaliter rejimler “aras›ndaki geçifller, demokrasiden otoritarizme geçiflteki gibi temel bir kesinti göstermemekte; nadir istisnalar bir yana, zora dayanan de¤iflimler, iç savafllar ve askerî darbeler söz konusu
olmamaktad›r. S›n›r›n belirsizli¤i, bu ikisi aras›ndaki gri bölgeyi tasvir etmek üzere, totalitarizm-benzeri, totalitarizm-sonras›, rasyonellefltirilmifl totalitarizm, terörsüz totalitarizm, vb. deyimlerin gitgide daha çok kullan›l›r olmas›ndan da anlafl›lmaktad›r...Totalitarizm yönündeki geliflmenin durduruldu¤u ve durumun istikrar
kazand›¤›...bir sistem, ‘eksik totalitarizm’ (defective totalitarianism) olarak tan›mlanabilir...Totalitarizmden yana olan güçlerin etkinli¤inin önlendi¤i durumlara de
‘durdurulmufl totalitarizm’ (arrested totalitarianism) ad› verilebilir”43.
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Sonuç olarak, 1931-1945 döneminde partiye birtak›m totaliter nitelikler kazand›rma yolundaki çabalara ra¤men, var›lan noktan›n, bir “eksik totalitarizm” olarak
dahi de¤erlendirilmesinin güç oldu¤u söylenebilir. Yukar›da aç›kland›¤› gibi, bu
dönemde geçirdi¤i örgütsel de¤iflikliklere ra¤men parti, güçlü bir kitle mobilizasyonu yetene¤i kazanamam›fl, esas itibariyle bir elit partisi olma niteli¤ini korumufltur. ‹deolojik aç›dan da, bir çeflit korporatist ideoloji yaratma yolundaki çabalara
ra¤men, CHP’nin totaliter rejimlerdekine benzer ifllenmifl, kapsaml› ve sistemli bir
ideoloji yaratabildi¤i söylenemez. CHP’nin bu dönemdeki ideolojisi, kuflkusuz,
Marksizm-Leninizmin, hattâ Faflizmin felsefî zenginli¤inden ve iç tutarl›l›¤›ndan
yoksundur. Rejimin ideolojisini aç›klama ve sistemlefltirme amac›yla yaz›lan eserler, entellektüel seviyeleri bak›m›ndan, Komünist ve Faflist benzerlerinin çok alt›ndad›r44. 1932-1933’te CHP üyesi veya sempatizan› bir grup ayd›n›n, Kadro dergisi
çevresinde sol Kemalist bir ideoloji yaratma çabalar› da, baz› fikirlerinin rejim yöneticilerinde hoflnutsuzluk uyand›rmas› sonucunda, baflar›ya ulaflamam›flt›r45.
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CHP yönetiminde gerçekleflen örgütsel de¤iflimleri ve gerekçelerini aç›klamak.
SCF’n›n bütün tahminleri üzerinde h›zl› bir geliflme göstermesi ve CHF’n›n tekelci konumunu tehdit edebilece¤i endiflesi, CHP yönetimini, devrimlerin henüz yerleflmemifl oldu¤u teflhisiyle,
rejimin otoriter niteli¤ini çok daha güçlendirecek
bir dizi karar almaya sevketmifltir. Gerek ideolojik, gerek örgütsel alanlarda, gerekse parti-devlet
ve parti-toplum iliflkilerinde gerçeklefltirilen de¤ifliklikler, rejimin yap›s›n›, totalitarizmden de
baz› izler tafl›yan, çok daha kat› bir otoriter rejime dönüfltürmüfltür. Örgütsel planda, parti politikalar› do¤rultusunda hareket eden fakat belli
ölçüde özerkli¤ini koruyan Türk Ocaklar›n›n la¤vedilip yerine tamamen partiye ba¤l› Halkevlerinin kurulmas›, Halk Hatipleri Teflkilat›n›n yarat›lmas›, kitleleri e¤itme ve mobilize etme amac›na
yönük çabalar görülmüfltür.
1935 y›l›nda toplanan Dördüncü Büyük Kongrede parti-devlet iliflkileri konusunda önemli bir
de¤ifliklik gerçeklefltirilmifltir. Buna göre, parti
genel sekreterli¤i görevinin ‹çiflleri Bakan›nca,
parti il baflkanl›¤› görevinin valilerce yerine getirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
CHP yönetiminde gerçekleflen ideolojik de¤iflimleri ve gerekçelerini aç›klamak.
CHP’nin halkç›l›k ve milliyetçilik ilkeleri, halk›,
ayn› dil, kültür ve ideali paylaflan, menfaatleri
aras›nda derin çat›flmalar bulunmayan uyumlu
ve yekpâre bir kitle olarak tasavvur etmifltir. Çokpartili sistemin reddediliflindeki temel meflrulaflt›r›c› gerekçe, baflka ülkelerde siyasal partilerin,
de¤iflik s›n›flar›n menfaatlerini temsil etmek üzere ortaya ç›km›fl olduklar›, Türkiye’de ise böyle
bir s›n›f farkl›laflmas› olmad›¤›na göre, çok-partili sistemin de gerekli olmad›¤›d›r. CHP tek-parti
rejiminin, 1931’den sonra geçirdi¤i dönüflümün,
gerek örgütsel, gerek ideolojik, gerekse s›n›rl›
plüralizmin tasfiyesine yönelik tedbirler aç›s›ndan, onu baz› totaliter izler de tafl›yan, daha kat›
bir otoriter rejime dönüfltürmüfl oldu¤u ileri sürülebilir.
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CHP yönetiminin demokrasiye bak›fl aç›s›n› saptamak.
CHP tek-parti rejiminin, nihaî amac› bafltan beri
normal bir demokrasiye geçmek olan, tek-partiyi gelip geçici bir zorunluluk olarak gören bir
“vesayetçi demokrasi” oldu¤u tezi elbette abartmal›d›r. ‹deolojik aç›dan ise, bir çeflit korporatist
ideoloji yaratma yolundaki çabalara ra¤men,
CHP’nin totaliter rejimlerdekine benzer ifllenmifl,
kapsaml› ve sistemli bir ideoloji yaratabildi¤i söylenemez.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi s›n›f kavgas›n› önlemek
amac›yla uygulanan politikalardan biri de¤ildir?
a. Sendikalar›n yasaklanmas›
b. Kartel ve tröstlerin yasaklanmas›
c. Demokratik sosyal devlet politikalar›n›n izlenmesi
d. Otoriter devletçi politikalar izlenmesi
e. Piyasa ekonomisinin tümüyle reddi
2. Afla¤›dakilerden hangisi tek parti rejiminin kat›laflmas›n› yans›tan uygulamalardan biri de¤ildir?
a. Cemiyetler Kanunu
b. Medeni Kanun
c. Matbuat Kanunu
d. Türk Ocaklar›n›n kapat›lmas›
e. Mason Cemiyetinin kapat›lmas›
3. Alt› Ok’un Anayasa hükmü haline getirilmesi hangi
y›lda gerçekleflmifltir?
a. 1924
b. 1928
c. 1931
d. 1937
e. 1943
4. CHP’nin milliyetçilik anlay›fl›nda en güçlü flekilde
vurgulanan unsur, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Irk birli¤i
b. Din birli¤i
c. Dil birli¤i
d. Siyasal düflünce birli¤i
e. Etnik köken birli¤i
5. 1931 sonras› dönemde rejimin önde gelen ideolo¤u,
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Mehmet Esat Bozkurt
b. Recep Peker
c. fiemsettin Günaltay
d. Moiz Tekinalp
e. Falih R›fk› Atay

6. CHP’nin halkç›l›k ideolojisi, afla¤›daki düflünce ak›mlar›n›n hangisine uygun düflmez?
a. Dayan›flmac›l›k
b. Korporatizm
c. S›n›f mücadelesinin reddi
d. Siyasal demokrasi
e. Devletin paternalist rolü
7. CHP doktrininin çok-partili siyasal hayat› benimsememesi, afla¤›daki gerekçelerden hangisine dayanmaz?
a. Türkiye’de s›n›flar›n mevcut olmamas›
b. Çok partili sistemin bir bölünme ve çat›flma kayna¤› oldu¤u
c. Liberal devletin iflas etti¤i
d. Yak›n gelecekte demokrasiye geçilece¤i
e. Birden çok partinin millî birli¤i bozdu¤u
8. Totaliter modellerin CHP’li düflünürlerin ilgisini çekmesinde, bu rejimlerin afla¤›daki özelliklerinden hangisi rol oynamam›flt›r?
a. H›zl› kalk›nmay› sa¤lamalar›
b. Ekonomiyi kollektiflefltirmeleri
c. Milli birli¤i sa¤lamalar›
d. Güçlü bir devlet sistemi kurmalar›
e. Toplumun bütün kesimlerini devrim yönünde
mobilize (seferber) etmeleri
9. Afla¤›dakilerden hangisi 1931 sonras› dönemde kapat›lan derneklerden biri de¤ildir?
a. Türk Ocaklar›
b. ‹flçi sendikalar›
c. Mason Localar›
d. Türk Kad›nlar Birli¤i
e. Halk Hatipleri Teflkilat›
10. Halkevlerinin en önemli ifllevi afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. ‹deoloji afl›lama
b. Kitle mobilizasyonu
c. Bireyin sosyal özgürleflmesi
d. Rejimin milis güçlerinin yetifltirilmesi
e. Dil ö¤retimi
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar

1. c

1

2. b
3. d
4. c
5. b
6. d
7. d
8. e
9. e
10. c

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Halkç›l›k” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Otoritarizmin Güçlenmesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Alt› Ok” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milliyetçilik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Rejimin ‹deologlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Korporatizm” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tek-Parti ‹deolojisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Totaliter Modellerin Etkisi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›rl› Plüralizmin Tasfiyesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Halk Evleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Çok partili hayata geçiflin sebeplerini aç›klayabilecek,
12 Temmuz Beyannamesi’nin oluflumunu ve sonras›nda yaflanan geliflmeleri
tart›flabilecek,
1945 y›l›nda demokratik aç›l›m karfl›s›nda Türk ve yabanc› gözlemcilerin gelifltirdikleri tezleri yorumlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
• Truman Doktrini
• Marshall Yard›m›

• Çok Partili Hayat
• 12 Temmuz Beyannamesi

‹çindekiler

Türkiye’nin Siyasal
Geliflmesi

Çok-Partili
Hayata Geçifl

• DEMOKRAS‹YE GEÇ‹fi‹
KOLAYLAfiTIRAN fiARTLAR
• DEMOKRAS‹YE GEÇ‹fi KARARININ
TEMEL‹NDEK‹ FAKTÖRLER

Çok-Partili Hayata Geçifl
DEMOKRAS‹YE GEÇ‹fi‹ KOLAYLAfiTIRAN fiARTLAR
Türkiye’deki tek-parti rejiminin, 1946-1950 y›llar› aras›nda, rejimde ihtilâl, hükûmet darbesi, iç savafl, askerî yenilgi veya yabanc› iflgal gibi radikal bir kesinti ya da
kopma olmaks›z›n, bar›flç› yoldan çok partili hayata geçmesi, o zaman için böyle
bir dönüflümün tek örne¤i olmas› aç›s›ndan, gerek Türk gerek yabanc› bilim adamlar›n›n ve siyaset çevrelerinin büyük ilgisini çekmifltir. Türk örne¤i, 1980’lerde ve
1990’larda oluflacak olan demokrasiye geçifl literatüründe (transitology) “reform”
yolu olarak adland›r›lan yolun tipik bir örne¤ini teflkil etmektedir.1 Bu dönüflümün
baflka ve bildi¤im kadar›yla benzersiz olan özelli¤i, onun siyasal kurumlarda ve
anayasal yap›da hiçbir de¤ifliklik olmaks›z›n, sadece nisbeten basit baz› kanun de¤ifliklikleriyle gerçeklefltirilmifl olmas›d›r.2
Reform yolunun temel özelli¤i, demokrasiye geçifl sürecinin, bizzat otoriter rejim yöneticileri taraf›ndan bafllat›lmas› ve yürütülmesidir. Huntington’a göre demokratikleflme “süreçlerindeki üç temel etkileflim, iktidarla muhalefet, iktidar koalisyonundaki reformcularla tutucular ve muhalefetteki ›l›ml›larla afl›r›lar aras›ndaki
etkileflimlerdir... Dönüflümlerde [reform yolunda], iktidar koalisyonu içindeki reformcularla tutucular aras›ndaki etkileflim temel önem tafl›m›fl; dönüflüm ancak, reformcular tutuculardan, iktidar muhalefetten, ›l›ml›lar da afl›r›lardan daha güçlü olduklar› takdirde gerçekleflmifltir”.3
Türkiye’deki reform sürecinin baflar›yla sonuçlanmas›nda, bu üç flart›n da gerçekleflmifl olmas›, flüphesiz, belirleyici rol oynam›flt›r. Demokratikleflme sürecinde
CHP içinde, reformcular ya da demokratikleflme taraftarlar› ile, tutucular ya da buna karfl› olanlar aras›nda ciddî bir çat›flman›n yaflanm›fl oldu¤u bilinmektedir. Bu
çat›flman›n reformcular lehine sonuçlanmas›nda, kiflisel a¤›rl›¤›n› onlardan yana
koyan Cumhurbaflkan› ‹nönü’nün rolü belirleyici olmufltur. fiaibeli 1946 seçimlerinden4 sonra, 7 A¤ustos 1946 tarihinde Baflbakanl›¤a gelen ve partinin sert kanad›n›n lideri görünümünde olan Recep Peker, demokratikleflme hamlelerine s›cak
bakm›yordu. Onun Baflbakanl›¤› döneminde CHP ile muhalefetteki DP aras›ndaki
iliflkiler gerilmifl ve bu gerilim ancak, ‹nönü’nün ünlü 12 Temmuz 1947 beyannamesi ile giderilebilmifltir. Beyannamede ‹nönü, ihtilâlci de¤il kanunî usûller içerisinde çal›flan muhalefet partisinin, iktidar partisinin sahip oldu¤u imtiyazlara sahip
olmas› gerekti¤ini, kendisini devlet baflkan› olarak her iki partiye karfl› ayn› derecede sorumlu gördü¤ünü, idarenin huzur ve asayifli sa¤lama görevinin tart›fl›lamayaca¤›n›, ancak kanunlara uygun olarak kurulmufl siyasal partilere karfl› tarafs›z ve
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eflit davran›lmas›n›n siyasal hayat›n güvenli¤inin temel flart› oldu¤unu, muhalefetin güven içinde ve iktidar›n kendisini ezece¤inden korkmaks›z›n çal›flaca¤›n›, karfl›lafl›lan güçlüklerin ço¤u zaman psikolojik nitelikte oldu¤unu vurgulam›flt›r.5
12 Temmuz Beyannamesi, geçifl sürecinde bir dönüm noktas› olmufltur. K›sa
bir süre sonra Peker, ‹nönü ile fikir ayr›l›klar› ve CHP içindeki ›l›ml› ya da reformcu grubun (Otuzbefller) artan muhalefeti karfl›s›nda Baflbakanl›ktan istifa etmifl, daha ›l›ml› olan Hasan Saka, 10 Eylül 1947’de Baflbakan olarak Peker’in yerini alm›flt›r. Peker’in CHP’nin 7: Kurultay›nda (17 Kas›m-4 Aral›k 1947) ‹nönü’ye son meydan okumas› kesin bir yenilgi ile sonuçlanm›fl, Peker parti genel baflkanl›¤› için
595 oy alm›fl olan ‹nönü karfl›s›nda sadece 25 oy toplayabilmifltir.6 Saka hükûmeti, 16 Ocak 1949’da yerini fiemsettin Günaltay hükûmetine b›rakm›flt›r. Il›ml›lar›n
hâkim oldu¤u bu hükûmet döneminde demokrasiye geçiflin önündeki son engeller de ortadan kald›r›lm›fl, özellikle seçim kanunu (5545 say›l› Kanun), DP’nin taleplerinin büyük bölümünü karfl›layacak, bu arada gizli oy aç›k tasnif sistemini ve
seçimlerin yarg›sal denetimini gerçeklefltirecek biçimde de¤ifltirilmifltir. Bu kanuna
göre yap›lan 14 May›s 1950 seçimleri, DP’nin aç›k zaferi ile sonuçlanm›flt›r. Böylece, Huntington’un birinci flart olan, iktidar partisi içindeki reformcular›n tutuculardan daha güçlü olmas›, Türkiye örne¤inde tam olarak gerçekleflmifltir.
Huntington’un reform sürecinin baflar›s› için ikinci flart› olan, iktidar›n muhalefetten daha güçlü olmas› durumunun da, Türkiye örne¤inde gerçe¤e uygun düfltü¤ü söylenebilir. Baz› demokrasiye geçifl örneklerinde görülen, iktidarla muhalefetin yaklafl›k eflit güçte olduklar›, dolay›s›yla demokrasiye geçiflin iki taraf aras›nda
müzakerelere dayanan az çok resmî ve biçimsel bir sözleflme (pactada) yolu ile
gerçekleflmesi, Türkiye örne¤i bak›m›ndan söz konusu olmam›flt›r. CHP iktidar›,
ordunun ve tüm devlet ayg›t›n›n deste¤iyle, muhalefetten çok daha güçlü konumdayd›. Celal Bayar’›n uzun y›llar sonra Metin Toker’e söyledi¤i flu sözler, bu güç
dengesizli¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r: “‹ki jandarma eri gönderilebilirler ve
partiyi kapatabilirlerdi ve memlekette hiçbir fley olmazd›. Fakat ben ‹smet ‹nönü’nün bunu arzulamad›¤›ndan emindim”.7
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üzere ‹nönü’yü ziyaret edifli s›ras›nda aralar›nda geçen flu konuflmadan anlafl›lmaktad›r:
‹nönü,
“Terakkiperverlerde oldu¤u gibi ‘‹tikadat› diniyeye biz riayetkâr›z’ diye madde var
m›?”
Celâl Bayar,
“Hay›r Paflam. laikli¤in dinsizlik olmad›¤› var” dedi.
“Ziyan› yok. Köy Enstitüleriyle, ilkokul seferberli¤iyle u¤raflacak m›s›n›z?”
“Hay›r”.
“D›fl politikada ayr›l›k var m›?
“Yok!”.
“O halde, tamam...”9

Feroz Ahmad’a göre de, “iki partinin programlar› aras›nda pek bir fark yoktu...Bu iki parti, ABD’deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar aras›ndaki fark kadar
farkl›yd›; ‹ngiltere’deki ‹flçi Partisi ve Muhafazakâr Parti aras›ndakinden daha çok
ortak noktalar› vard›.”10
Demokrasiye geçifl sürecinde ›l›ml›larla afl›r›lar aras›ndaki ayr›flma, muhalefet
cephesinde de gözlemlenmifltir. Bayar ve yak›n arkadafllar›n›n ›l›ml› kanad› temsil
etmesine karfl›l›k, DP içindeki bir grup, hükûmet karfl›s›nda daha uzlaflmaz bir çizgi izlemifl ve DP’yi bir “muvazaa” partisi olarak nitelendirmifltir. Bu grup, 1948 y›l›nda DP’den kopmufl ve Millet Partisini (MP) kurmufltur. MP, 1950 seçimlerinde
oylar›n ancak yüzde üçünü alabilmifl ve tek bir milletvekilli¤i kazanabilmifltir.11
Böylece, muhalefet cephesinde de ›l›ml›lar›n üstünlük kazanmas›, demokrasiye
geçifli kolaylaflt›r›c› faktörlerden biri olmufltur.

DEMOKRAS‹YE GEÇ‹fi KARARININ TEMEL‹NDEK‹
FAKTÖRLER
Konumuz aç›s›ndan özellikle üzerinde durulmas› gereken bir husus, 1945 y›l›nda
baflta ‹nönü olmak üzere CHP liderli¤ini böyle bir demokratik aç›l›m› bafllatmaya
sevketmifl olan faktörlerin neler oldu¤udur. Yukar›da de¤inildi¤i gibi, bu olay o
dönemde bir ilk oldu¤undan, gerek Türk, gerek yabanc› gözlemcilerin çok ilgisini
çekmifl ve bafll›ca iki tez gelifltirilmifltir. Bunlardan biri, demokratik aç›l›m› çok büyük ölçüde d›fl faktörlere, yani mihver devletlerinin yenilgisi sonucunda faflizm ve
faflizm-benzeri ideolojilerin itibarlar›n› kaybetmesine, esen demokrasi rüzgârlar›na
ve daha özel olarak da Sovyet tehdidi karfl›s›nda CHP iktidar›n›n, demokratik Bat›
ülkelerinin deste¤ini sa¤lama arzusuna ba¤lamaktad›r. ‹kincisi ise, demokratikleflmeyi CHP tek-parti rejiminin kendisine özgü niteli¤i ile, yani bu rejimin hiçbir zaman demokrasiyi ilke olarak reddetmemifl, tek-parti rejimini ülke flartlar›n›n zorunlu k›ld›¤› geçici bir dönem olarak görmüfl, demokrasiyi uzak da olsa nihaî bir hedef olarak telâkki etmifl bir “vesayetçi demokrasi” olufluyla aç›klamaktad›r.12 Bu iki temel aç›klamaya eklenebilecek bir üçüncüsü de, bürokratik a¤›rl›kl›
tek-parti rejiminin sona eriflini, güçlenen burjuvazinin ve onun temsilcisi olan
DP’nin eseri olarak görmektedir.
Birinci tezin en inand›r›c› ve bilimsel aç›klamas›, Hakan Y›lmaz taraf›ndan ileri
sürülmüfltür. Y›lmaz’a göre, ‹kinci Dünya Savafl›n›n sonunda Türkiye’nin milletleraras› itibar›, Müttefikler saf›nda savafla girmeyi reddetmifl olmas› ve savafl›n ilk y›llar›nda Nazi Almanya’s›na karfl› izledi¤i uzlaflmac›, hattâ zaman zaman iflbirlikçi
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politikas› sebebiyle, en düflük seviyesindeydi. Bir yandan da Sovyetler, Türk-Sovyet “özel dostlu¤unun” yenilenmesinin flart› olarak, Bo¤azlar›n ortak savunmas›n›
talep ediyorlard›. Üstelik, ABD ve ‹ngiltere de, bu talebe so¤uk bakm›yorlard›.
CHP liderli¤i ise, bu özel iliflkinin yenilenmesinin, sonuçta rejimin devrilmesine ve
Türkiye’nin Sovyetlere ba¤›ml› bir devlet haline gelmesine yol açaca¤›ndan endifle
ediyordu.13 Metin Toker’in ‹nönü’den nakletti¤i flu sözler bu endiflenin gerçekli¤ini aç›kça göstermektedir: “Bo¤azlar› beraber savunacakt›k. Yani Rus kuvvetleri gelip Bo¤azlara yerleflecekti. Sonra, ortak savunman›n icab› diye bizden her fleyi isteyeceklerdi. Do¤u Avrupa’n›n ele geçirdikleri ülkelerinde hangi statüye sahipseler, bizde de o statüde bulunacaklard›”.14
Y›lmaz’a göre Sovyetler Birli¤i ile özel dostluk iliflkisinin yenilenmesi, Kemalist
yönetici blok bak›m›ndan bir ölüm kal›m sorunu haline gelmifl ve Türkiye’yi ABD
liderli¤indeki Bat› dünyas›yla s›k›ca bütünlefltirmek, onun milletleraras› alandaki
izolasyonunu önleyecek “en iyi ve en emin yol” olarak görülmüfltü. Bunun yolunun da liberalleflme ve demokratikleflmeden geçece¤ine inan›l›yordu. Y›lmaz, ‹nönü’nün demokratikleflmeye güçlü bir yeflil ›fl›k yakan 19 May›s 1945 tarihli konuflmas›n›n, Sovyet taleplerinden hemen sonra ve San Fransisco konferans›n›n bitiminden hemen önce olmas›na dikkat çekmektedir.15 Gerçekten, ‹nönü, o konuflmas›nda flunlar› ifade etmifltir:
“Memleketimizin siyasi idaresi cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her istikamette ilerlemeleri ve flartlar›yla geliflmeye devam edecektir. Harp zamanlar›n›n ihtiyatl› tedbirlere lüzum gösteren darl›klar› kalkt›kça memleketin siyaset ve fikir hayat›nda demokrasi prensipleri daha genifl ölçüde hüküm sürecektir...Büyük Meclisin flimdiye kadar parlak bir surette ispat etti¤i hakikat, halk idaresinin memleketi
serbest düflüncelere ve hürriyet hayat›na al›flt›r›p erifltirmesi...olmufltur. Büyük
Meclis az zaman içinde büyük ink›laplar geçirmifl bir memleketin, sars›nt›lara u¤ramadan, daha ziyade ilerlemesini temin edecektir”.16
‹nönü’nün 1 Kas›m 1945 tarihli flu konuflmas›, yeflil ›fl›¤› daha da güçlendirmifltir:
“Demokratik karakter Cumhuriyet dönemi boyunca prensip olarak muhafaza
olunmufltur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul olunmad›ktan baflka,
zararl› ve Türk milletine yak›flmaz olarak daima itham edilmifltir. Bizim tek eksi¤imiz hükûmet partisinin karfl›s›nda bir parti bulunmamas›d›r. Bu yolda memlekette
geçmifl tecrübeler vard›r. Hattâ iktidarda bulunanlar taraf›ndan teflvik olunarak teflebbüse giriflilmifltir. ‹ki defa memlekette ç›kan tepkiler karfl›s›nda teflebbüsün muvaffak olamamas› bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçlar› sevkiyle hürriyet ve
demokrasi havas›n›n tabii ifllemesi sayesinde baflka siyasi partinin de kurulmas›
mümkün olacakt›r.”
‹nönü, bu konuflmas›nda, muhaliflerin parti içinde bir hizip olarak çal›flmaktansa, aç›kça “kanaatleri ve programlar› ile” bir siyasal parti halinde ortaya ç›kmalar›n›n daha do¤ru olaca¤›n› belirtmifl, bu nutuktan tam bir ay sonra da, 1 Aral›k
1945’te Celâl Bayar, yeni partiyi kuraca¤›n› ilân etmifltir.17
Y›lmaz, bu aç›l›m›n ABD taraf›ndan olumlu karfl›lanmas› ve Sovyet taleplerine
karfl› daha sert bir tutumun al›nmas›ndan sonra, Recep Peker’in baflbakanl›¤›nda liberalleflme ve demokratikleflme politikalar›n›n durma noktas›na geldi¤ini, ancak
1947’de Truman doktrininin ilân› ve Marshall yard›m plan›ndan büyükçe bir
pay alabilme ümidiyle, demokratikleflme sürecinin yeniden ve daha kararl› biçimde h›zland›r›ld›¤›n› ifade etmektedir. Yazara göre bu d›fl geliflmeler, DP muhalefetini bast›rma alternatifinin d›fl maliyetini yükseltmifltir.18
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Demokrasiye geçiflte d›fl faktörlerin en çok a¤›rl›k tafl›d›¤› görüflü, baflka birçok
yazarca da paylafl›lm›flt›r. DP döneminin önde gelen simalar›ndan R›fk› Salim Burçak, bunu flöyle ifade etmektedir:
“‹nönü, demokratik düzene iç olaylar›n oldu¤u kadar, dünya flartlar›n›n da tesir ve bask›s› alt›nda girmeye kendisini mecbur hissediyor ve tek-partili diktatoryal
idareye son verirken, memleket güvenli¤inin ancak demokratik devletler toplulu¤u içerisinde sa¤lanabilece¤ine inan›yordu. Türkiye’nin tek partiden demokrasiye
geçifli üzerinde birinci derecede etkili olan faktör kanaatimce bu idi. Türkiye, rejimini demokratlaflmas› için flu veya bu devletin belki aç›ktan bir bask›s› karfl›s›nda
kalmad›; ama dünya flartlar›n›n pek âflikar olan tesir ve bask›s› alt›na girmifl oldu¤unda da flüphe yoktu. Savafl›n sonlar›nda, Sovyet Rusya ile aram›zda bafl gösteren gerginli¤i, memleketimizin içine düflmüfl oldu¤u tehlikeli yaln›zl›ktan kurtulmak için Birleflik Amerikaya yaklaflma çabalar›n›, Avrupada faflist rejimlerin kanl›
akibetlerini göz önünde tutmadan bizdeki rejim de¤iflikli¤ini gerçekçi bir aç›dan
izah etmek kabil de¤ildir.”19
Türkiye’nin çok-partili sisteme geçiflinde d›fl faktörlerin belirleyici rol oynam›fl
oldu¤u tezi, baz› ünlü yabanc› tarihçilerce flüphe ile karfl›lanm›flt›r. Meselâ Bernard
Lewis’e göre,
“Yabanc› flüpheciler ve baz› Türkler, bu de¤ifliklikleri, Bat›y› ve özellikle Amerikal›lar› memnun etme arzusuna atfetmektedirler...fiüphesiz, Bat›y› etkileme ve
kazanma arzusu, 1945’te ‹nönü’yü otoriter rejimi gevfletmeye zorlam›fl olan saikler
aras›nda yer almaktad›r...Ancak bundan, Türk reformunun bu çeflitli aflamalar›n›n,
diplomatik manevralardan baflka bir fley olmad›¤› sonucuna varmak, vahim bir yan›lg› olur. Türkiye’nin yöneticilerinin, salt yabanc› bir devleti hoflnut etmek için,
yönetim flekillerini de¤ifltirmeleri ve iktidar› bir muhalefete teslim etmeleri muhtemel de¤ildir. E¤er bafllang›çtan beri bilmiyor olsalard› dahi, Türkiye’deki demokratik hürriyetlerin geniflletilmesi ya da k›s›tlanmas›n›n, Washington’da onlara yard›m etmek veya onlar› terk etmek konusundaki bir karar üzerinde ancak s›n›rl› bir
etkiye sahip olaca¤›n› k›sa zamanda anlam›fl olmalar› gerekirdi.”20
Feroz Ahmad da benzer görüfltedir. Ona göre, “Amerika’n›n temel kayg›s›, demokrasi ya da çok partili siyaset de¤il, bölgesel ya da iç istikrard›r.” Ahmad, daha
sonra D›fliflleri bakan› olacak olan Necmettin Sadak’›n ileri gelen Amerikal› ve ‹ngiliz devlet adamlar› ile görüflmüfl oldu¤unu, onlar aç›s›ndan Ortado¤u’nun istikrar›n›n temel önem tafl›d›¤›n›, Türkiye güçlü oldu¤u sürece rejimin niteli¤ine itiraz
etmediklerini, hattâ partiler yar›flmas›n›n Türkiye’yi zay›flatabilece¤inden endifle
duyduklar›n› nakletmektedir.21
Bu tesbitler Bat›l› yöneticiler bak›m›ndan flüphesiz do¤ru olabilir. O dönemde
Bat›l› yöneticilerin, Türkiye’nin demokratikleflip demokratikleflmemesine özel bir
önem atfetmemifl olduklar›, akla yak›n gelmektedir. Nitekim, Salazar diktatörlü¤ü
alt›ndaki Portekiz, NATO’ya Türkiye’den önce kabul edilmifl, Franco ‹spanya’s› ile
ABD aras›nda önemli askerî ve stratejik iliflkiler kurulmufltur. Ancak, burada kritik
faktör, Bat› devletlerinin Türkiye’nin demokratikleflmesi hakk›nda ne düflündüklerinden çok, Türk yöneticilerin, de¤iflen milletleraras› konjonktürü nas›l alg›lad›klar› ve de¤erlendirdikleridir. ‹nönü ve yak›n çevresinde, demokratik aç›l›m›n, özellikle ABD yönetiminde Türkiye lehine güçlü bir sempati yarataca¤› görüflünün hâkim oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Nitekim ‹nönü, San Fransisco konferans›na kat›lacak
Türk delegasyonu baflkan›na, kendi rolünün “reformlar› kurumsallaflt›rmak ve tam
demokrasiyi kurmak” oldu¤u yolunda Amerikal›lara teminat vermesi talimat›nda
bulunmufltur.22

123

124

Türkiye’nin Siyasal Geliflmesi

Öte yandan ikinci tez, yani Türk tek-parti rejiminin bafltan itibaren nihaî hedefi normal bir demokrasiye geçmek olan bir “gizil” (virtual) ya da “vesayetçi” (tutelary) demokrasi karakterine sahip oldu¤u, savafl sona erer ermez de, âdeta do¤al
bir evrim süreci ile demokrasiye dönüfltü¤ü görüflü de, inand›r›c› görünmemektedir. Yedinci ünitede aç›kland›¤› gibi, özellikle 1931’den sonra, liberal demokratik
devletin ideolojik planda da reddedildi¤i, mevcut s›n›rl› plüralizmin tasfiye edildi¤i, tek-parti sisteminin zorunlu bir geçici dönem olarak de¤il, kal›c› ve dünyaya örnek olacak bir model olarak takdim edildi¤i hat›rlanacakt›r. 23 Belki bu konuda
söylenebilecek en fazla fley, CHP ideolojisinin gene yukar›da de¤inilen iç çeliflkilerinin, hiç de¤ilse, böyle bir geliflimi imkâns›z k›lmad›¤›d›r. Demokratikleflmenin
üçüncü dalgas›nda Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerinin ço¤unda (Polonya, Macaristan, Bulgaristan) demokrasiye geçifl sürecinin, Komünist partinin liberal, ya da reformcu kanad› taraf›ndan bafllat›ld›¤› unutulmamal›d›r.24
‹deolojik mülâhazalar bir yana, demokrasiye geçifl karar›n›n al›nmas›nda, daha
pragmatik düflünceler de rol oynam›fl olabilir. Uzak görüfllü ve vizyon sahibi bir
devlet adam› olan ‹smet ‹nönü’nün, otoriter bir rejimin ilelebet ayakta duramayaca¤› yolundaki görüflleri, muhtemelen bu kararda önemli rol oynam›flt›r. Onun, 19
may›s 1945 nutkunu takiben Nihat Erim’e söyledi¤i flu sözlerin, kendisinin gerçek
düflüncelerini yans›tt›¤› kabul edilebilir:
“Bizim flimdiki sistemimiz bafltaki flahsa dayanmaktad›r. Bu türlü idareler ekseriya pek parlak bafllar, hatta bir süre parlak devam eder. Fakat bunun sonu yoktur. Bafltaki flah›s sahneden çekildi¤i zaman nas›l bir akibetle karfl›lafl›laca¤› bilinemez. Tek parti rejimleri normal demokrasi usulleri ile idare flekline intikal edemedikleri, hiç de¤ilse bu zaruri olan intikali tam zaman›nda yapamad›klar› için y›k›lm›flt›r. Y›k›nt›n›n aras›nda da birçok zahmetlerle meydana getirilen birçok eserin
hepsi heba olmufltur. Memleketimizi böyle bir akibetten korumal›y›z. Ciddi ve
esasl› murakebe ve muhalefet sistemlerine süratle geçmeliyiz...Ben ömrümü tek
parti rejimi ile geçirebilirim. ama, sonucu düflünüyorum. Benden sonras›n› düflünüyorum. Bu sebepten vakit geçirmeksizin ifle giriflmeliyiz.”25
Türkiye’de demokrasiye geçifli aç›klamak üzere ileri sürülen üçüncü bir görüfl,
bu dönüflümü, CHP iktidar› döneminde Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yap›s›nda
meydana gelen de¤iflimle iliflkilendirmektedir. Bu görüfle göre, CHP devletçili¤i
korumac›l›k politikalar›yla, asl›nda bir ticarî ve endüstriyel burjuvazinin do¤mas›na hizmet etmifl, bu burjuvazi de 1945’ten sonra, kendi menfaatlerini daha iyi koruyaca¤›n› düflündükleri bir demokratik rejime geçilmesini zorlam›flt›r. ‹lkay Sunar,
bu görüflü flöyle ifade etmektedir: “Bürokrasi ile ticari s›n›flar bir noktaya kadar birlikte ilerlediler, ancak bu noktadan sonra menfaat birli¤i bozuldu. Zenginli¤ini h›zla artt›rd›¤› ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonunda burjuvazi, devlet korumac›l›¤›na dayanmaktan vazgeçmiflti; asl›nda, korumalar prangalara dönüflmüfltü...Ticarî s›n›flar,
kendi güvenliklerinin ancak bürokratlar›n bertaraf edilmesiyle mümkün olaca¤›na
inanm›fllard›.”26
Hakan Y›lmaz, bu tezi, bence de çok hakl› olarak elefltirmektedir. Ona göre,
1945’lerde Türk burjuvazisinin, ne Marksist anlamda “kendi bafl›na bir s›n›f” (classin-itself), ne de Gramsci’ci anlamda “hegemonik-siyasal” bir s›n›f oldu¤unu iddia
etmek mümkündür.27 C›l›z ticaret ve sanayi burjuvazisinin, devlet korumac›l›¤›ndan yak›nd›¤›na dair bir kan›t da yoktur. Aksine, burjuvazi, mevcut geliflmesini çok
büyük ölçüde o politikalar sayesinde sa¤lam›fl ve demokrasiye geçilmesinden çok
sonralara kadar devlet korumac›l›¤›na dayanmay›, di¤er bir deyimle devlete ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmüfltür. 1980 ve 1990’larda dahi, önde gelen Türk siyasal bilimci-
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leri, burjuvazinin devlete ba¤›ml› karakterini vurgulam›fllard›r. 28 Y›lmaz’a göre,
“DP ile Türk burjuvazisi aras›ndaki iliflki, t›pk› DP ile köylü kitleleri aras›ndaki iliflki gibi, bir siyasal temsil iliflkisi de¤il, sosyal destek taban›ndan partiye, partinin s›radan üyeleri taraf›ndan da parti liderli¤ine sunulan tam bir ‘irade delegasyonu’
idi...Sadece 1950’leri de¤il, daha sonraki ony›llar› da nitelendiren bu Türk tarz› delegasyoncu veya patrimonyal demokraside seçimler, ‘millet’ in ‘irade’ sini, kazanan
partiye ve özellikle parti liderine vekâlet yoluyla devretmesinin arac› olarak ifllemifltir.” Y›lmaz, bu modelle, Guillermo O’Donnell’›n “delegasyoncu (delegative)
demokrasi modeli aras›ndaki benzerli¤e de dikkati çekmektedir.29 Türk burjuvazisinin devlet karfl›s›nda az çok özerk bir siyasal güç kazanmas› süreci, esas itibariyle, Turgut Özal döneminin serbest piyasa reformlar›yla bafllam›flt›r.
Sonuç olarak, Türkiye’de çok-partili hayata geçiflin tek bir sebebe ba¤lanmas›
zordur. Bu tarihî kararda, iç ve d›fl faktörler, özellikle ‹nönü’nün rejimin gelece¤ine iliflkin endifleleri rol oynam›fl gibi görünmektedir. Üstelik, bütün kan›tlar CHP
liderli¤inin, bu süreci bafllat›rken iktidar›n bu kadar k›sa bir süre içinde el de¤ifltirece¤ini tahmin etmemifl oldu¤unu göstermektedir. CHP iktidar›n›n, gelecek dönemde kendisini güvenceye alacak, kendisine birtak›m “mahfuz alanlar” (reserved
domains) b›rakacak anayasa de¤ifliklerini (meselâ ‹nönü’nün halk oyuyla Cumhurbaflkan› seçilmesi, ikinci bir meclis, anayasa yarg›s›, nisbî temsil, vb) gerçeklefltirmeyi düflünmemifl olmas›, bunun bir kan›t›d›r. Baflka bir kan›t da, CHP’nin 1950
seçimlerini büyük farkla kazanaca¤›ndan emin olarak, DP’ye bir kontenjan garantisi teklif etmifl ve bunun DP taraf›ndan reddedilmifl olmas›d›r.30 Bu anlamda 1950
seçimleri, Huntington’un “sürpriz seçimler” (stunning elections) 31 kategorisinin en
tipik örneklerinden biridir.
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Çok partili hayata geçiflin sebeplerini aç›klamak.
Türkiye’de çok-partili hayata geçifli tek bir sebebe ba¤lamamak gerekir. Bu tarihî kararda, iç ve
d›fl faktörler, ‹nönü’nün rejimin gelece¤ine iliflkin endifleleri rol oynam›fl gibi görünmektedir.
Tek-parti rejiminin ihtilâl, hükûmet darbesi, iç
savafl, askerî yenilgi veya yabanc› iflgal gibi radikal bir kesinti ya da kopma olmaks›z›n sona ermesi ve bar›flç› yoldan çok partili hayata geçifl,
demokrasiye geçifl literatüründe “reform” yolu
olarak adland›r›lmaktad›r. Türkiye, bu yolun tipik bir örne¤ini oluflturmufltur. Demokrasiye geçifl süreci bizzat otoriter rejim yöneticileri taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Bu süreçte CHP içinde, reformcular ya da demokratikleflme taraftarlar› ile, tutucular ya da buna karfl› olanlar aras›nda ciddî bir
çat›flman›n yaflanm›fl oldu¤u bilinmektedir. Bu
durum Huntington’›n belirledi¤i demokratikleflme süreçlerindeki üç temel etkileflimin de Türkiye’deki reform sürecinde gerçekleflmifl olmas›na
örnek teflkil etmektedir.
12 Temmuz Beyannamesi’nin oluflumunu ve
sonras›nda yaflanan geliflmeleri tart›flmak.
7 A¤ustos 1946 tarihinde Baflbakanl›¤a gelen Recep Peker döneminde CHP ile muhalefetteki DP
aras›ndaki iliflkiler, Peker’in demokratikleflme
hamlelerine s›cak bakmamas› nedeniyle gerilmifltir. Bu gerilim ‹nönü’nün 12 Temmuz 1947
beyannamesi ile giderilebilmifltir. ‹nönü, Beyannamede muhalefet partisinin, iktidar partisinin
sahip oldu¤u imtiyazlara sahip olmas› gerekti¤ini, kendisini devlet baflkan› olarak her iki partiye karfl› ayn› derecede sorumlu gördü¤ünü, idarenin huzur ve asayifli sa¤lama görevinin tart›fl›lamayaca¤›n›, ancak kanunlara uygun olarak kurulmufl siyasal partilere karfl› tarafs›z ve eflit davran›lmas›n›n siyasal hayat›n güvenli¤inin temel
flart› oldu¤unu, muhalefetin güven içinde ve iktidar›n kendisini ezece¤inden korkmaks›z›n çal›flaca¤›n›, karfl›lafl›lan güçlüklerin ço¤u zaman psikolojik nitelikte oldu¤unu vurgulam›flt›r. Beyanname’den k›sa bir süre sonra Peker Baflbakanl›ktan istifa etmifl yerine Hasan Saka gelmifltir. Saka
hükûmeti, 16 Ocak 1949’da yerini fiemsettin Günaltay hükûmetine b›rakm›flt›r. Il›ml›lar›n hâkim

oldu¤u bu hükûmet döneminde demokrasiye geçiflin önündeki son engeller de ortadan kald›r›lm›fl, 5545 say›l› Seçim Kanunu’nda de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Yarg›sal denetim, gizli oy aç›k tasnif
sistemi benimsenmifltir. 4 May›s 1950 seçimleri,
DP’nin aç›k zaferi ile sonuçlanm›flt›r.
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1945 y›l›nda demokratik aç›l›m karfl›s›nda Türk
ve yabanc› gözlemcilerin gelifltirdikleri tezleri yorumlamak.
Bu süreçte gözlemlenen demokratik aç›l›m çeflitli bak›fl aç›lar›na göre yorumlanm›flt›r. Hakan Y›lmaz’a göre, ‹kinci Dünya Savafl›n›n sonunda Türkiye’nin milletleraras› itibar›, Müttefikler saf›nda
savafla girmeyi reddetmifl olmas› ve savafl›n ilk
y›llar›nda Nazi Almanya’s›na karfl› izledi¤i uzlaflmac›, hattâ zaman zaman iflbirlikçi politikas› sebebiyle, en düflük seviyesindeydi. Sovyetler,
Türk-Sovyet “özel dostlu¤unun” yenilenmesinin
flart› olarak, Bo¤azlar›n ortak savunmas›n› talep
etmesi, Türkiye’nin Sovyetlere ba¤›ml› bir devlet
haline gelmesine yol açaca¤› endiflesini yaratm›flt›r. Yine Y›lmaz’a göre, 1947’de Marshall yard›m
plan›ndan büyükçe bir pay alabilme ümidiyle,
demokratikleflme süreci yeniden ve daha kararl›
biçimde h›zland›r›lm›flt›r. ‹kinci tez, demokratikleflmeyi CHP tek-parti rejiminin kendisine özgü
niteli¤i ile, yani bu rejimin hiçbir zaman demokrasiyi ilke olarak reddetmemifl, tek-parti rejimini
ülke flartlar›n›n zorunlu k›ld›¤› geçici bir dönem
olarak görmüfl, demokrasiyi uzak da olsa nihaî bir hedef olarak telâkki etmifl bir “vesayetçi demokrasi” olufluyla aç›klamaktad›r
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki durumlardan hangisi demokrasiye geçifli
kolaylaflt›r›c› nitelikte olmam›flt›r?
a. ‹nönü’nün tutum ve davran›fllar›
b. Celal Bayar’›n flahs›na duyulan güven
c. ‹ki parti aras›ndaki ideolojik farklar›n önemsizli¤i
d. Halk ihtilali korkusu
e. DP liderli¤inin CHP’den kopmufl olmas›
2. Demokrasiye geçifl sürecinde DP’den kopan afl›r› kesimin kurdu¤u partinin ad›, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Köylü Partisi
b. Millet Partisi
c. Devrimci ‹flçi Partisi
d. ‹slamc› Reform Partisi
e. Türkiye Komünist Partisi
3. Afla¤›dakilerden hangisi demokrasiye geçifli kolaylaflt›ran d›fl faktörlerden biri de¤ildir?
a. Sovyet tehdidi
b. ABD tehdidi
c. Faflizmin yenilgisi
d. Birleflmifl Milletlerin kuruluflu
e. Bat› deste¤ini sa¤lama iste¤i
4. ‹nönü’nün demokratikleflmeye yeflil ›fl›k yakan ilk
konuflmas›, afla¤›daki tarihlerden hangisinde gerçekleflmifltir?
a. 19 May›s 1945
b. 1 Kas›m 1945
c. 1 Aral›k 1945
d. 1946 Seçim Beyannamesi
e. 12 Temmuz 1947
5. ABD’nin Türkiye’ye yard›m plan›na verilen ad, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Türkiye’ye yard›m plan›
b. Truman doktrini
c. Türkiye’yi kurtarma operasyonu
d. Sovyet yay›lmac›l›¤›na set çekme plan›
e. Büyük Ortado¤u Projesi

6. Demokrasiye geçiflte 1924 Anayasas›nda hiçbir de¤ifliklik yap›lmam›fl olmas›n›n en önemli sebebi, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. 1924 Anayasas›n›n otoriter niteli¤i
b. 1924 Anayasas›n›n demokratik niteli¤i
c. Anayasa de¤iflikli¤inin DP’yi çok k›sa zamanda
iktidara getirece¤i endiflesi
d. S›n›rl› demokrasiyi koruma arzusu
e. 1924 Anayasas›n›n vesayetçi niteli¤i
7. Türkiye’de demokrasiye geçiflin dünya çap›nda ilgi
uyand›rmas›n›n sebebi, afla¤›dakilerden hangisi de¤ildir?
a. Otoriter rejimlerden bar›flç› yoldan demokrasiye
geçiflin ilk örne¤i olmas›
b. Otoriter rejimlerden demokrasiye bar›flç› yoldan
geçiflin bugüne kadarki tek örne¤i olmas›
c. Geçiflin, bir anayasa de¤iflikli¤i olmaks›z›n gerçekleflmesi
d. Geçiflin anayasal süreçte bir kesinti olmaks›z›n
gerçekleflmesi
e. Geçiflin iktidar ve muhalefetin iflbirli¤i ile gerçekleflmesi
8. Demokrasiye geçiflte ‹nönü’nün rolü ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Belirleyici olmufltur.
b. Kolaylaflt›r›c› olmufltur.
c. ‹steksizce destek vermifltir.
d. ABD bask›s›yla destek vermeye bafllam›flt›r.
e. Son ana kadar karfl› ç›km›flt›r.
9. 12 Temmuz 1947 beyannamesi ile ilgili afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Recep Peker’in inisyatifi ile gerçekleflmifltir.
b. ‹nönü’nün inisyatifi ile gerçekleflmifltir.
c. Celal Bayar’›n inisyatifi ile gerçekleflmifltir.
d. Sivil toplum kurulufllar›n›n bask›s› ile gerçekleflmifltir.
e. Silahl› kuvvetlerin bask›s› ile gerçekleflmifltir.
10.14 May›s 1950 milletvekili seçimleri, afla¤›daki seçim
sistemlerinden hangisine göre yap›lm›flt›r?
a. Nisbî temsil
b. ‹ki dereceli seçim
c. Aç›k oy, gizli tasnif sistemi
d. Gizli oy, aç›k tasnif sistemi
e. Ortaokul mezunlar›n›n oy kullanabilecekleri s›n›rl› oy sistemi
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Sözlük
A

E

Adem-i Merkeziyet: Yerel yönetim

Erkan-› Harbiye-i Umumiye: Genelkurmay Baflkanl›¤›

Ahkâm-› fler’iye: fieriat hükümleri

Eflraf s›n›f›: Özellikle Tanzimat döneminde ekonomik ve

Aristokrasi: Soylular s›n›f› yönetimi
Askerî s›n›f: Osmanl› devletinde yöneticiler s›n›f›

B

sosyal gücü artan yerel ileri gelenler s›n›f›

F
Feodalizm: Devlet otoritesinin hükümdar ile yerel soylular
aras›nda paylafl›ld›¤› Ortaça¤ Avrupa’s› siyasal düzeni

Bâb- Âlî: Osmanl› devletinde hükûmet merkezi
Ba¤›ml› geliflme: Dünya kapitalist sistemine ba¤›ml› olarak
gerçeklefltirilen ekonomik geliflme
Biat: ‹slam hukukunda yeni hükümdara sadakat yemini

H
Hâkimiyet-i flahsiye: Kiflisel egemenlik
Hegemonyac› tek-parti sistemi: Uydu partilerin varl›¤›na

Ç

izin vermekle beraber, onlara sadece s›n›rl› bir denetim

Ço¤ulculuk (plüralizm): Toplumda, devletten özerk ve

fonksiyonu tan›yan ve iktidar›n el de¤ifltirmesinin söz

onun iktidar›n› frenleyen, sivil toplum kurulufllar›n›n
varl›¤›

konusu olmad›¤› bir tek-parti sistemi
Heyet-i Vekile: Bakanlar Kurulu
Hükümetin kollektif sorumlulu¤u: Hükûmetin genel siya-

D

setinden dolay›, Baflbakan ve bütün bakanlar›n parlâmentoya karfl› ortak siyasal sorumlulu¤u

Dayan›flmac›l›k (solidarizm): S›n›f mücadelesini reddeden
ve çeflitli meslekî menfaatlerin devlet eliyle uyumlulaflt›r›labilece¤ine inanan siyasal görüfl
Demokrasinin konsolidasyonu: Liberal demokrasinin bütün kurum ve kurallar›yla pekiflmesi

‹
‹dadiye okullar›: Tanzimat dönemi ortaö¤retim okullar›
‹ki dereceli seçim: Seçmenlerin önce az say›da ikinci seç-

Demokrasiye geçifllerde reform yolu: Demokrasiye geçi-

menleri, onlar›n da milletvekillerini seçtikleri seçim sis-

flin, otoriter iktidar yöneticileri taraf›ndan bafllat›ld›¤› ve
sonuçland›r›ld›¤›, rejimde bir kopman›n meydana gel-

temi
‹kileflme (bifurcation): Toplumun derin bir bölünme çizgi-

medi¤i geçifl türü
Despotizm: hükümdar›n, yetkilerini hiçbir hukuk kural›na

siyle iki rakip ve has›m kampa ayr›lmas›

ba¤l› olmaks›z›n kulland›¤› yönetim sistemi (istibdat re-

K

jimi).

Kanun-u Esasi Encümeni: Anayasa Komisyonu

Devletin özerkli¤i: Devletin toplumsal iliflkilerden ba¤›ms›z

Korporatizm: Devlet yönetimini, genel oy ilkesine de¤il, çe-

ve onlar› flekillendirebilen varl›¤›

flitli meslek gruplar›n›n temsiline dayand›ran siyasal gö-

Devflirme sistemi: Osmanl› devletinde Hristiyan teb’an›n çocuklar›n›n Müslümanlaflt›r›larak askerî ve sivil devlet hizmetleri için yetifltirilmeleri
D›fllay›c› tek-parti sistemi: Toplumdaki ikileflme sonucunda galip kesimin, yenik kesimi yönetimden d›fllayarak,
tek-parti biçiminde yönetimini sürdürmesi
Divan-› Âlî: Bakanlar› ve di¤er baz› yüksek kamu görevlileri-

rüfl
Kuvve-i icraiye: Yürütme gücü

M
Meclis hükûmeti sistemi: Yasama ve yürütme yetkilerinin
halkça seçilmifl bir mecliste birleflti¤i hükûmet sistemi
(kuvvetler birli¤i)

ni görevlerine iliflkin suçlardan dolay› yarg›layacak Yü-

Memzuç: Uyumlu

ce Divan

Menafi: Menfaatler

Do¤u despotizmi: hükümdar›n yetkilerinin hiçbir flekilde s›n›rland›r›lmad›¤› mutlak monarfli sistemi
Dönemsellefltirme: Tarihsel geliflimin belli dönemlere ayr›lmas›

Meslekî (korporatif) temsil: Yasama meclisi üyelerinin halk
taraf›ndan de¤il, belli mesleklerin mensuplar› taraf›ndan
ve kendi aralar›ndan seçildikleri sistem
Meflrutiyet: Anayasal› ve parlâmentolu monarflik yönetim
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Mobilizasyoncu otoriter rejimler: ‹deolojik amaçlar›n› gerçeklefltirebilmek için, halk kitlelerinin büyük ölçüde kat›l›m› (seferber edilmesi) yöntemlerine baflvuran otoriter
rejimler
Münevveren: Ayd›nlar

T
Taksim-i kuva: Kuvvetler bölüflümü
Tek-parti sistemi: Birden çok partinin hukuken veya fiilen
mevcut olmad›¤› otoriter rejim tipi
Temeddün: Uygarlaflma
Teokrasi: Din adamlar› iktidar› ve/veya yönetimin din kural-

N
Nisab-› Müzakere: Görüflme yeter say›s›

lar›na ba¤l› oldu¤u sistem
Tepeden inme devrim: Bürokratik s›n›flar eliyle gerçeklefltirilen devrim

P
Pozitivizm: Toplum ve devlet hayat›na ak›lc› ve bilimsel ilkelerin hâkim olmas› gerekti¤ini savunan siyasal görüfl

Terakki: ‹lerleme
Teflebbüs-ü fiahsiye: Özel giriflimcilik
Totaliter rejimler: ‹ktidar›n bir tek-parti taraf›ndan kat› bir
ideoloji do¤rultusunda kullan›ld›¤›, siyasal ve sosyal ço-

R

¤ulculu¤un ortadan kald›r›ld›¤›, kitlelerin mobilizasyo-

Reaya: Osmanl› devletinde yönetilenler s›n›f›

nuna önem verildi¤i bir siyasal rejim tipi

Reis-i Cumhur: Cumhurbaflkan›
Rüfldiye okullar›: Tanzimat dönemi ilkö¤retim okullar›

U

S-fi

Ulema: Osmanl› devletinde din adamlar› s›n›f›

Salâhiyet-i fevkalâdeyi haiz meclis: Ola¤anüstü yetkili (ku-

V

rucu) meclis
Sert anayasa: De¤ifltirilmesi normal kanunlardan daha güç-

Vesayetçi demokrasi: Otoriter iktidar sahiplerinin, ileride
demokrasiye geçmek niyetiyle, geçici bir süre için, halk›

lefltirici flartlara ba¤lanm›fl olan anayasa

demokratik de¤erler yönünde e¤itmeye çal›flt›¤› varsay›-

S›n›rl› oy hakk›: Oy verme hakk›n›n, servet, cinsiyet v.b. kri-

lan bir otoriter rejim türü

terlere göre s›n›rland›r›lm›fl oldu¤u seçim sistemi
Siyasetten uzaklaflma (depoliticization): Halk›n siyasete ilgisinin azalmas› veya rejimin bilinçli politikalar›yla azalt›lmaya çal›fl›lmas›
Sultaniye okullar›: Tanzimat dönemi lise düzeyinde okullar
Sunuf: S›n›flar
Sürpriz seçimler: Otoriter rejim yöneticilerinin, mutlaka kazanacaklar› inanc›yla düzenledikleri, fakat kaybettikleri
serbest seçimler
fiovenizm: Kendi milletini bütün di¤er milletlerden üstün gören afl›r› milliyetçilik anlay›fl›
fiûra: ‹slâm hukukunda istiflareyi (dan›flma) tavsiye eden kural
fiûra-y› Devlet: Dan›fltay

Z
Zihniyet (mentality): Bir ideoloji derecesinde sistemli, kapsay›c› ve kat› olmamakla birlikte, siyasal faaliyetlere yön
veren bir alg›lar, tutumlar ve de¤erler bütünü
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